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שלום רב,

הנדון :בקשה לקבלת מידע בעניין דיוני הממשלה בדבר ההתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה
סימוכין :בקשתכם מיום 17.6.2020

במענה לבקשתכם שבסימוכין לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח – ( 1998להלן -
החוק) ,בעניין דיוני הממשלה בדבר ההתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה ,והתשתית
העובדתית שהונחה בפני הממשלה לקראתם ובמהלכם ,הריני להשיבכם כדלקמן:

 .1בסעיף  1לבקשתכם ,ביקשתם לקבל תיעוד מישיבות הממשלה ,ובכלל זה :סטנוגרמות ו/או
תמלילים של ישיבות הממשלה בנושא התמודדות עם נגיף הקורונה ,וכן העתקי ההקלטות של
הדיונים .אין ביכולתנו להיענות לבקשתכם זו ,מהטעמים שפורטו בהרחבה בתגובת המדינה
לבג"ץ  2412/20נעה לנדאו ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' .בתמצית נזכיר כי סעיף  14לתקנון
עבודת הממשלה קובע כי ישיבות הממשלה הן סגורות ,וסעיף  71לתקנון עבודת הממשלה
קובע כי סיווגם של תמלילים של ישיבות הממשלה בדיוניהן הוא "סודי ביותר" ,והעיון בהם
אסור למעט לחברי הממשלה ובתנאים שנקבעו בו .תקנון עבודת הממשלה נקבע מכוח
סמכותה של הממשלה לפי סעיף (31ו) לחוק יסוד :הממשלה כאשר לעניין סעיף  71הנ"ל
רלוונטית גם סמכותה של הממשלה לפי סעיף (35א)( )4לחוק יסוד :הממשלה לקבוע עניינים
שישמרו בסוד .משכך ,בהתאם לסעיף (9א)( )4לחוק ,שלפיו רשות ציבורית לא תמסור מידע
אשר אין לגלותו לפי כל דין ,אין באפשרותנו למסור את התמלילים או את ההקלטות של
אותם הדיונים.
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מצ"ב לנוחותכם קישור לתקנון עבודת הממשלה:
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/government_documents35/he/Gov_Docs_go
v35regu250520.pdf

 .2מבלי לגרוע מהאמור ,לא ניתן למסור את התמלילים גם בשל היותם מידע בדבר דיונים
פנימיים והתייעצויות פנימיות ,כמשמעם בסעיף (9ב)( )4לחוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
(ראו לעניין זה גם הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' .)3.1002
בהקשר זה יובהר כי התמלילים של ישיבות הממשלה כוללים תיעוד מלא של כל הנאמר
במהלך ישיבות הממשלה ,וההגנה על חסיונם מאפשרת להגן על תהליך קבלת ההחלטות ועל
איכותן ולהישמר מפני "אפקט מצנן" אשר עלול להרתיע את חברי הממשלה מלקיים דיאלוג
פתוח וגלוי .ברם נדגיש למען הסר ספק כי גם לולא עילה זו לא ניתן היה למסור את תמלילי
ישיבות הממשלה מהסיבה שאין למסרם על פי דין ,כמפורט בסעיף  1לעיל.

 .3על אף שאין ביכולתנו להיענות לבקשתכם למסירת התמלילים המלאים ,ואף על פי שמידע
זה ,אשר נמסר לידיכם בעבר ,לא נתבקש על ידכם כעת ,מצורפים למכתב זה פרוטוקולים של
ישיבות הממשלה שהתקיימו ושעסקו בהתמודדות עם נגיף הקורונה החדש ,וזאת מאז הוגשה
תגובת המדינה בבג"ץ  2414/20הנ"ל עד ליום ( 16.7.2020הפרוטוקולים לתקופה שעד להגשת
תגובת המדינה בבג"ץ  2414/20צורפו לתגובת המדינה) .הפרוטוקולים כאמור כוללים את
המידע האמור בסעיף  72לתקנון.
ככל שתהיו מעוניינים בקבלת פרוטוקולים כאמור גם של דיוני ועדות שרים שעסקו בנושא
ההתמודדות עם הקורונה ,נבקש כי תעדכנו אותנו ונפעל להעברתם גם כן.

 .4באשר לסעיף  2לבקשתכם ,שבו ביקשתם לקבל את התשתית העובדתית לקבלת החלטות
הממשלה בנושא ההתמודדות עם נגיף הקורונה  -נבהיר ,כפי שנאמר גם בתגובת המדינה
לבג"ץ  ,2414/20כי הצעות ההחלטה שהונחו לפני הממשלה על צרופותיהן ,וכן ההחלטות
שהתקבלו על ידי הממשלה ,לרבות בנושא ההתמודדות עם משבר נגיף הקורונה ,מתפרסמות
על ידי מזכירות הממשלה באופן יזום באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה .בהתאם
הבא:
בקישור
בהן
לעיין
באפשרותכם
לחוק,
)4(8
לסעיף
.https://www.gov.il/he/Departments/secretary
 .5כמו כ ן ,נעדכנכם כי בימים אלו נבחנת האפשרות למסירת חומרי רקע נוספים שהוצגו לפני
הממשלה בדיוניה ,מעבר להחלטות הממשלה עצמן .בשל הצורך בהמשך בחינת הנושא,
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בשיתוף משרדי ממשלה נוספים הרלוונטיים לעניין אשר מכינים ומציגים את חומרי הרקע
כאמור ,הוארך המועד האחרון למתן מענה על ידי ראש הרשות הציבורית ב 30-ימים ,וזאת
בהתאם לסעיף (7ב) לחוק.
 .6בהתאם לסעיף (7ו) לחוק ,הנכם זכאים לעתור על ההחלטה בסעיף  1לעיל לפי הוראות חוק
בתי המשפט לעניינים מנהליים ,התש"ס.2000-

בברכה,
שקד פרידריך לבטוב
ממונה על יישום חוק חופש המידע
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