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לכבוד
עו"ד מיטל כץ ,הממונה על יישום חוק חופש המידע
משרד המשפטים
הנדון :בקשת מידע לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
שלום רב,
אמש ,יום שבת ה 14-במרץ  , 2020פורסם בתקשורת שהיועץ המשפטי לממשלה נתן את אישורו למהלך
שעליו נסבה הודעת ראש הממשלה מוקדם יותר אמש ,ולפיה מעתה יופעלו אמצעים טכנולוגיים למאבק
בטרור לשם צמצום ההתפשטות של נגיף הקורונה 1 .על רקע זה נבקש לקבל ,בהתאם לחוק חופש
המידע ,התשנ"ח( 1998-להלן" :החוק") ,את חוות הדעת המשפטית שעל יסודה ניתן אישורו האמור
של היועץ המשפטי לממשלה ,ובכלל זה:
 . 1פירוט האמצעים שלעניין ה שימוש בהם ניתן אישור כאמור;
 . 2מטרות השימוש שלשמן ניתן אישור להפעלת אמצעים כאמור (למשל ,אכיפת הימצאות
בבידוד בית לחייבים בו ,לעומת התחקות אחר מי שבאו במגע עם חולה מאומת בטרם אובחן);
 . 3מנגנוני הפיקוח והגבלות אחרות ש בקיומם הותנה האישור האמור (למשל ,פיקוח של הרשות
להגנת הפרטיות ,חובת מחיקה של המידע שייאסף בשוך המשבר ,איסור על העברתו לגופים
ציבוריים אחרים אף בהתקיים תנאי פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א;)1981-
 . 4מקורות הסמכות שמכוחם יופעלו אמצעים כאמור והגופים שיפעילו אותם אמצעים;
 . 5במקרה שנערכו התייעצויות לצורך קבלת החלטת היועץ האמורה ,נבקש לקבל גם את פירוט
הגורמים המייעצים ואת תמצית העצה שנתן כל אחד מהם.
יודגש ש בעניינו נודעת חשיבות מיוחדת למתן מענה לבקשה ללא שיהוי ,כהוראת סעיף (7ב) לחוק:
מאליו יובן ש ההקפדה על שקיפות מירבית בנוגע לאופן ולתוכן קבלת ההחלטות השלטונית ,בזמן אמת,
חיונית במיוחד בעתות חירום ,ומה גם שההחלטה דנן עוסקת בהפעלת אמצעים חסרי-תקדים שפגיעתם
בזכויות חוקתיות קשה וקיצונית ,ובהינתן שהמשבר דהיום מנוהל בידי ממשלת מעבר ,שיכולות
הפיקוח על פעולותיה בידי הכנסת מוגבלות גם בשל ההנחיות בדבר "ריחוק חברתי" ואיסור התקהלות.
יצוין שהתנועה לחופש המידע (ע"ר) פטורה מתשלום אגרת בקשה ומתחייבת ,אם תידרש ,לשלם אגרת
טיפול והפקה עד לסך  .₪ 151במקרה של דרישה לתשלום בסכום גבוה מזה ,נדרשת הסכמת התנועה
לביצועו .לבסוף ,נזכיר שחריגה מהמועדים הקבועים בחוק תשלול אפשרות לגבות אגרת טיפול והפקה.
בתודה ובברכה,
איה מרקביץ' ,עו"ד
התנועה לחופש המידע
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