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היועץ המשפטי לממשלה

 הגשה מקוונתבאמצעות 

 א.נ.

הממשלהדי של הפרוטוקולים של לפרסום מי דרישההנדון:  

 זו כדלקמן: דחופההנני לפנות אליך בפניה 

 –לחוק יסוד הממשלה קובע כך  35סעיף  .1

הדיונים וההחלטות של הממשלה ושל ועדות השרים בענינים אלה הם   ( )א 
סודיים וגילוים ופרסומם אסור: 

 יטחון המדינה; ב  ( 1) 

יחסי חוץ של המדינה;  ( 2) 

יזה עליו  סוג ענינים אחר שהממשלה ראתה את סודיותו כחיונית למדינה, והכר  ( 3) 
 בצו, לענין סעיף זה; 

ענין שהממשלה החליטה לשמרו בסוד, ובלבד שגילויו ופרסומו של ענין כאמור   ( 4) 
 אינו אסור אלא על מי שידע על ההחלטה. 

במסגרת חוק יסוד( קבע כי המכונן , באופן מפורש כי המחוקק )מהאמור לעיל עולה .2
אלא רק על אלו המנויים  אינה חלה על כל דיוןהסודיות של הדיונים של הממשלה 

)א(. 35נה של סעיף שמיפי הבסע

י ית היועץ המשפטילתקנון( ובמסגרת הנח 71ראה סעיף ) 34-במסגרת תקנון הממשלה ה .3
ולא  יים לחלוטיןחסויו נקבע כי הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה יה 3.1002מספר 

ימסרו, אלא במקרים יוצאים מהכלל שעליהן יחליט מזכיר הממשלה.
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 –ה הנחיה בהקשר זה כך נכתב באות .4

המדיניות, לפיה, ככלל, אין לגלות או לפרסם פרוטוקולים של דיוני הממשלה ודיוני "
מנת שלא לפגוע באפשרות של דיון ענייני ופתוח  -שרים, להבדיל מהחלטות, על ועדות

ם חופשית של השרים ושאר המשתתפים, ללא שיקולים ואילוצים הכרוכי והתבטאות

"בדין יסודה - בפרסום הדברים

.א בדין יסודהל –ובכן  .5

תקנון הממשלה והנחית היועץ המשפטי אין להן, ולא יכול להיות להן, מעמד נורמטיבי  .6
מעל חוק יסוד.

, והן נורמטיביתעליונות הוראות חוק היסוד גוברות במקרה זה, הן מבחינת יתרה מכך.  .7
חוק החופש אליו מפנה בין היתר ההנחיה. , על הוראותספציפידין חינת מב

נוכח שחוק היסוד קובע רשימת מקרים סגורה, עם אפשרות לשיקול דעת במקרה האמור  .8
בניגוד ולים הינה גורפת על חיסיון הפרוטוק ( ברור כי קביעה4ו )( 3)א( ) 35 פיםבסעי

מפורש להוראות חוק היסוד.

לאור האמור בתקנון הממשלה ובהנחיה, אין כל טעם או משמעות לבקשת עיון לפי כיום  .9
יסוד , אך כאמור אין לדבר ם קטגורית על הגילוי שלהםחוק חופש המידע, שכן אלו אוסרי

בדין.

אית נעה לנדאו )הארץ( בשלילה בבקשה בסמוך למועד כתיבת מכתבי זה נענתה העיתונ .10
גיף הקורונה.לעיין בפרוטוקולים של ישיבות הממשלה העוסקות בהתמודדות עם נ

כאמור אין יסוד לאיסור הגורף שנקבע על אי גילוי הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה. .11

)א(  35סעיף תכוון טחון המדינה )במובן אליו הגיף הקורונה אינה בגדר בההתמודדות עם נ .12
החוץ של המדינה. ( וגם אינו בגדר יחסי1)

( כי הדיונים 3כח סעיף משנה א )מגם אם הממשלה קיבלה החלטה )גורפת או פרטנית(  .13
גיף הקורונה, יהיו חסויים, אזי מדובר בהחלטה פסולה, בממשלה בקשר להתמודדות עם נ

באר.לא סבירה, לא מידתית, שאינה יכולה לעמוד, וא

בו מופעלים כנגד כל אזרחי המדינה ביאה למצב דברים ההתמודדות עם נגיף הקורונה מ .14
בכל שעות היממה, אמצעי מעקב דרקוניים, רוב אזרחי המדינה נדרשים לשהות בביתם 

ועוד.

המכנה המשותף של כל האמצעים הללו )שאין חולק על הנחיצות שלהם גם אם יש חולק  .15
 – סיות ביותרבזכויות האזרח הבסיגיעה משמעותית פוא של עים( העל הדרך בו הם מבוצ

 התנועה, פרטיות, חופש העיסוק ועוד.חופש 

ל כי השקיפות והגילוי משמשים כלי בידי האזרח במסגרת הרציונ - אלו מתחייבמכל  .16
ה לאזרחי המדינה תהידווקא במועד זה, כי  – לגבש את דעתו על השלטון ואף לבקר אותו
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גיף הזכות, דרך קבלת המידע, להיחשף במלואן לדיונים של הממשלה העוסקים בנ
 הקורונה.

כפי אכן יתכן וחלק כזה או אחר של דיון ראוי או נכון שיוגדר כסודי, אך איסור גורף,  .17
אמור עומד , לעיון וגילוי של הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה אינו סביר, וככעתשקיים 

להוראות חוק היסוד, אשר קבע במפורש כי רק חלק מסוים ומוגדר מדיוני  בניגוד מפורש
הממשלה יהיו חסויים.

לקבל עיון מלא  ה, כי ניתן יהית חירום זו, ישנה חשיבות עצומהלאור זאת, ודווקא בשע .18
)או חלקי( בפרוטוקולים של הממשלה העוסקים בהתמודדות עם נגיף הקורונה. בוודאי 

שיחולו על האזרחים.גבלות לאותו חלק העוסק במ

זאת ועוד. .19

סלול של דרך המכיום כידוע לך היטב, חלק משמעותי מההוראות לאזרחים ניתנות  .20
לחוק יסוד הממשלה. 39תקנות שעת חירום לפי סעיף 

.כל חוק ףשכוחן יפה על אר לממשלה, הלכה למעשה, להתקין תקנות מאפשסעיף זה  .21

הלכה מסגרת ההחלטות שלה על תקנות שעת חירום יושבת ה בבמילים אחרות, הממשל .22
, ואותן תקנות פוגעות משמעותית למעשה כ"מחוקק" אשר מתקין תקנות לשעת חירום

.בחלקה ראויה(הגם שפגיעה יסוד )בזכויות 

י פיקה" אשר נערך בממשלה, צריך ואמור להיות שקוף כובן זה, אותו הליך "חקבמ .23
חוקקים במצב רגיל.שנעשה הליך חקיקה בבית המ

לעיון להורות לממשלה למסור  נה אליך בזאת בפניה דחופהלאור כל האמור לעיל הנני פו .24
יבות הממשלה העוסקות במאבק בנגיף הקורונה, של יש רוטוקוליםכל הפהנגיש את ול

בדיונים לקראת אותם פרוטוקולים העוסקים סודי שיש בהם, ובוודאי את למעט מידע 
.התקנת תקנות שעת חירום

יעה ולים יש בה משום פגהפרוטוק אי גילויום, ונו בעיצומו של מצב החירנוכח שא .25
, לא יהיה בה כל תועלת, מתן תשובה לפניה זו בעוד זמן רבהוראות חוק היסוד, ונוכח שב

.הימים מרגע קבלת 7הינך מתבקש להשיב על פניה זו בתוך 

ה כאמור, או שכל שאקבל תשובה שלילית, תוגש על ידי עתירה ככל שלא אקבל תשוב .26
צדק.שפט הגבוה ללבית המבעניין 

נא ראה בפניה זו משום מיצוי הליכים. .27

 בכבוד רב

שחר בן מאיר עו"ד

העתק: מזכיר הממשלה
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 צחי ברוורמן, מזכיר הממשלה 
ד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה 

התפרצות  זמן הממשלה ב  לציבור אודות דרכי הטיפול והחלטות לפרסום ומסירת מידע בקשההנדון: 
בישראל הקורונה נגיף

 שלום רב,

ממשלת ישראל, כממשלת מעבר שבמעבר, את המאבק מנהלת  2020למן תחילת חודש מרץ  .1

בהתפשטותו של נגיף הקורונה. מדינת ישראל מצויה, כידוע, במצב חירום מיום הקמתה. סעיף 

יסוד: הממשלה הוא שמעניק לממשלה את הסמכות להתקין תקנות בשעת חירום, -לחוק 39

בהליך מסודר נחקקות אף שמדובר בהוראות שיפה היה לו היו , וזאת תוך עקיפה של הכנסת

או לקבוע תנאים, אלא ן כך, רשאית הממשלה במצב הדברים להפקיע זמנית את תוקפ בכנסת.

ומתקינה תקנות , כמחוקקואכן, בימים אלה יושבת ממשלת מעבר . אם יש הוראה אחרת בחוק

, כשרובן המכריע כרוכות בפגיעה חסרת תקדים בזכויות הפרט, לשעת חירוםעל גבי תקנות 

שכן זו נעשית לשם  ,בחלקה ראויההגם שפגיעה זו ביחסי אזרח ומדינה ובמרקם החיים, 

שמירה על בריאות הציבור.של ראויה תכלית 

מבלי להתייחס לגופן של תקנות שעת חירום כאלה ואחרות שהותקנו בשבועות האחרונים,  .2

על דיוניה  לציבור לדווח להקפיד , ועל אחת כמה וכמה ממשלת מעבר,שלהממהמ מצופה

דבר שלא , ותכוף שקוף באורח הקורונהדרכי הטיפול בהתפרצות נגיף והחלטותיה בקשר עם 

לא רק להואיל יכולים לציבור ודיווחים רצופים ומלאים שקיפות סבורים, כי  אנו .נעשה עד כה

 עתב יםהדרוש של הציבור, וסנו הלאומיו ושמירה על חאלא גם בגיבושעם בריאות הציבור 

כמובן שהגילוי המבוקש במסגרת פנייה זו אינו מתייחס למידע שבפרסומו עלול להיות  .1הזו

 על אוסר הדין שלגביהם חיוניים ציבוריים אינטרסים בשארמשום פגיעה בביטחון המדינה ו

 .מפורשבגילוי 

הכיר אף הוא בחשיבותו של מידע הנוגע  כי חוק חופש המידע ,בנקודה זונקדים ונציין  .3

טעמים של שמירה על בריאות הציבור יהוו משקל קובע כי  לחוק זה 10לבריאות הציבור. סעיף 

לזכות מסירת מידע ציבורי, אף אם ישנם אינטרסים שיש בהם כדי לשקול שיקולים נגד 

מסירת המידע. 

, מסירת 3.1002להנחיה על רקע זה, ועל בסיס הסמכות הנתונה למזכיר הממשלה בהתאם   .4

וכן  34-לתקנון לעבודת הממשלה הבהתאם  ,פניות מן הציבור-מידע מישיבת הממשלה

, אנו מבקשים לקבל לידנו את המידע 1998–בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח

 כפי שיפורט להלן:

1 -respond-countries-well-how-determines-https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/thing
coronavirus/609025/  
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על פי פרסומים רשמיים ואחרים,  – בסיס המידע והתשתית העובדתית להחלטות הממשלה .5

הערכות ומודלים שונים הכוללים נתונים  הממשלהבפני , מובאים הקורונה משברפרוץ מאז 

. נתונים אלו, מהווים בסיס להחלטות דרכי טיפול בנגיףלרבים המהווים למעשה חלופות 

רבה  התפרצות הנגיף מאופיינת במידהעם ההתמודדות ולצעדים הננקטים על ידי הממשלה. 

תאוריות שונות ביחס לניתוח אשר מוצאת ביטוי, בין היתר, בהצגתן של חוסר ודאות, של 

בסיס המידע המצוי בידי בהצגת עליונה קיימת חשיבות משום כך  ודרכי הטיפול. המצב

אם כמסמך כתוב או  ה,נבקש את המידע הבא שהוצג לממשללעניין זה  לציבור., הממשלה

:2התקבלו החלטות בדבר הצעדים שננקטובסיסו על שעל ואו בכל דרך אחרת מצגות כ

הן ביחס למצב התחלואה והן  – צב הדברים בישראלסקירה מקיפה של מ .א

ביחס לעומס על מערכת הבריאות וכן נתונים אודות מערכות נוספות )כגון 

היציבות הפיננסית, מערך שרותי הרווחה וכד'( שיש בהן להשליך על החלטות  

;בשעת חירום הממשלה

בנוגע  וסקירות של מערכת הבריאות )משרד הבריאות ובתי החולים( נתונים  .ב

 ,ובתי החולים כפי שאלו הוצגו לממשלה המערכת הבריאותיתהיערכות ל

כוח האדם ולהבדיל,  , הזמינות והתקינות ובתוך כך מספר מכונות ההנשמה

היערכות בתי החולים כן נתונים לגבי והמוניטורים הדרושים להפעלתן, 

לקליטת מאסה הולכת וגדלה של חולי קורונה שנזקקים  רפואייםוהצוותים ה

 לאשפוז. 

שהבנת דרך פעולתו והשפעתו של הנגיף נלמדת  הגם – מידע אודות הנגיף .ג

בימים אלו, יש לפרסם את המידע הרפואי המקובל על גורמי הרפואה, ומהווה 

וזה שהוצג בפני  את המידע המחקרי התקף עליו נשענים מקבלי ההחלטות

; ממשלת המעבר

עמדו בפני מקבלי ההחלטות  שהוצגו ומחקרים ומודלים  – מחקרים ומודלים .ד

וככל שאלו אומצו על ידי  ,וההתמודדות עימו בנוגע להתפשטות הנגיף

הממשלה כדרך פעולה נבקש לקבלם.  

דרכי פעולה של מדינות שונות שישראל החליטה לאמץ   – מצב הדברים בעולם .ה

כמו כן  , ות, תוך הבנה מדוע מודל מסוים, או חלקו מתאים לישראלאו לדח

מדוע חלופות אחרות )לעתים פוגעניות פחות( נפסלו;

לטיפול בהתפרצות  תכנית ארוכת טווח האם ישנה  –מדיניות ויעדי הממשלה  .ו

שהוצגו לממשלה, התרחישים השונים שאומצה והתרחישים נגיף הקורונה

ככלל אין להחיל באשר לתשתית העובדתית,  ה ולהלכה שנקבע )נבו(,  יעל גרמן ' נ עו"ד אריה גבע 7024/03לעניין זה נפנה לעע"מ   2
( על מידע עובדתי שנאסף על ידי הרשות לצורך גיבוש מדיניות. משנשלמה מלאכת עיצוב המדיניות אין  2)ב()9את הסייג שבסעיף 

. הסייג ויש לחשוף את המידע הרלוונטי בפני הציבורהרשות יכולה לחסות עוד בצלו של 
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לצורך התמודדות עם הנגיף נבקש  הממשלה להשגה על ידי יעדיםככל שנקבעו 

 יעדיה. הממשלה אינה משיגה את ש, ומה הן ההשלכות במקום לקבלם

 תכנית הפועלה שגובשה והוצגה לממשלה על מנת להתגבר ולצאת מהמשבר . ז

הדיונים בדבר התמודדות עם  כלל מצגות שהוצגו לממשלה במסגרתובתוך כך 

 .נגיף הקורונה

הסר ספק אין באמור כדי לדרוש מהממשלה לפרסם מידע שאינו מצוי  למען 

 בפני מקבלי ההחלטות. הוצג בידה, אלא לפרסם מידע שממילא קיים ו 

 –גרמות ו פרוטוקולים וסטנ

סטנוגרמות של דיוני הממשלה שעניינם מאבק בנגיף ו/או פרוטוקולים  .א

בכל ה"חזיתות", דהיינו בפן בריאותי, רפואי, כלכלי, מסחרי וכו'. הקורונה

ספחיהם בקשר עם דיונים שנערכו נרוטוקולים, סטנוגרמות, תמלילים ופ .ב

בממשלה באפשרות להפעיל תכנית חירום לאומית שגיבש משרד הבריאות 

בכותרת "תכנית מוכנית   2007-להתמודדות עם מגפה, כגון זו שפורסמה ב

 : יאות לשפעת פנדמית"מערכת הבר

https://www.health.gov.il/Subjects/emergency/preparation/DocLi

b/tora/BIO_TORA_PANDEMIC_FLU.pdf 

במסגרת  התקנת תקנות שעת חירום שעניינםאו סטנוגרמות \ פרוטוקולים ו .ג

.המאמץ להאטת התפשטותו של נגיף הקורונה

 הטיעון המשפטי: 

הממשלה קובע כדלקמן   :יסוד-לחוק 35סעיף 

יסוד: הממשלה כלל לא מונע את פרסום המידע -חוקמצדיק את מסירת המידע.  פן המשפטיהגם  .6

על מנת לתאר את  . היסוד-חוקתר את ו סתקנון לעבודת הממשלה ב  המצויאיסור ה, והמבוקש

יסוד: הממשלה כלשונו:-לחוק  35המצב המשפטי במדויק, יובא להלן סעיף 

דיונים וההחלטות של הממשלה ושל ועדות השרים בענינים אלה הם סודיים וגילוים ה  )א(    .35
 ופרסומם אסור: 

ביטחון המדינה;    (1)

יחסי חוץ של המדינה;    (2)

אחר שהממשלה ראתה את סודיותו כחיונית למדינה, והכריזה עליו   סוג ענינים   (3)
בצו, לענין סעיף זה; 

ענין שהממשלה החליטה לשמרו בסוד, ובלבד שגילויו ופרסומו של ענין כאמור   (4)
אינו אסור אלא על מי שידע על ההחלטה.
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הממשלה, או מי שהממשלה   הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על דברים שהממשלה או ראש  )ב( 
או ראש הממשלה הסמיכוהו לכך, התירו את פרסומם, או על דברים שפרסומם נדרש על פי דין. 

באשר לסודיות הנזכרת לעיל ת היועץ יהמקור הנורמטיבי שבו נתלים תקנון הממשלה והנחי  .7

 של  סגורה רשימה תקובעהממשלה, אלא שזו  יסוד:-לחוק 35סעיף היא הוראת המסמכים 

עניינים שהדיונים בהם הם סודיים וגילויים ופרסומם אסור. 

כגון התמודדות לאומית עם אתגר אפידמי עולמי, רשימה סגורה זו כלל לא כוללת עניינים  .8

 או הוצגו לממשלה\והחומרים שהוכנו להחלת חיסיון גורף על אין מקום על כן כבענייננו, 

מחדל., ודאי לא כברירת לרבות הדיונים עצמם

-בעוד חוק. יסוד: הממשלה-שהתקנון המדובר סותר במידת מה את חוקנציין  –מבחינה זו  .9

יסוד הממשלה קובע רשימה סגורה של נושאים שהדיון לגביהם ייוותר סודי, הרי שהתקנון 

 .3)ב( לו כי תמליל הישיבות יסומן כ"סודי ביותר"71מרחיב וקובע בסעיף 

המחוקק בחר להעניק יתר משקל לזכות למידע כאשר זו נוגעת פנייתי,  בראשית ציינתיכפי ש .10

:לבריאות הציבור"

קובע כדלקמן: 1998התשנ"ח  -חופש המידעלחוק  10סעיף 

, תיתן  9-ו 8למסור מידע לפי חוק זה, מכוח הוראות סעיפים  בבואה לשקול סירוב  .10
הרשות הציבורית דעתה, בין היתר, לענינו של המבקש במידע, אם ציין זאת בבקשתו,  
וכן לענין הציבורי שבגילוי המידע מטעמים של שמירה על בריאות הציבור או  

 בטיחותו, או שמירה על איכות הסביבה. 

וקש עשוי להיות כזה שהממשלה רואה את סודיותו כחיונית המידע המב שמקצתמובן לנו  .11

טחון המדינה, ביחסי החוץ שלה וכיוצא באלה. אולם, מכאן ילמדינה בשל חשש לפגיעה בב

הדיונים בדבר התמודדות עם משבר כלל של  תמוחלטסודיות להטלת ארוכה מאד הדרך עד 

ויוער, גם בימים כתיקונם  .ועל הנתונים המשמשים יסוד להחלטותיה של הממשלה הקורונה

ספחיהן, ראוי שיגיעו לציבור )בהתאם נפרוטוקולים וסטנוגרמות של ישיבות הממשלה, על 

מסירת מידע שצוינה לעיל וכותרתה " ,3.1002הנחיה כך גם  .לדרישה ולעניין הציבורי(

, את האפשרות למסירת המידע האמור " מבהירהפניות מן הציבור –מישיבות הממשלה 

ב"נסיבות מיוחדות" ו"במשורה".

ובמרבית הדיונים נערכים כבימי שגרה, אינם מכל מקום, היות שבעת הנוכחית דיוני הממשלה  .12

ללא פיקוח  ,מתקבלות החלטות על התקנת תקנות חירום הפוגעות בחירויות פרט ואזרח

ולהורות על  המתואר לעיל פעיל את החריגיש, לכל הפחות, להשפרלמנטרי אפקטיבי, ברי 

. פרסום מידע לציבור

קובע כי "תמליל של ישיבות הממשלה ושל ועדות שרים בדיוניהן   26.5.2015מיום  34-)ב( לתקנון לעבודת הממשלה ה 71סעיף  3
יסווג 'סודי ביותר'. )...(". ס"ק )ג( קובע חריג לכלל זה, ולפיו "מזכיר הממשלה רשאי, על אף האמור בסעיף )ב( לעיל, לסווג תמליל  

יסוד:  -לחוק 35, תמליל של ישיבות הממשלה ושל ועדות השרים בדיוניהן בעניינים המפורטים בסעיף ולםאאו חלק ממנו בכל סיווג. 
 לתקנון זה בשינויים המחויבים."  72הממשלה, יסווגו 'סודי ביותר' ויחולו עליהם הוראות סעיף 
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תלוי בסולידריות חברתית ובשיתוף פעולה של הציבור דווקא בעת הזאת, שבה עתידו המשותף  .13

רוב רובו של הציבור מסוגר בבתים שצעדים קשים, שעה וממשלת המעבר נוקטת באזרחי 

ישיבות של  םפרוטוקוליהלפעול לאלתר לפרסום יזום של כלל  חיוני –ונשמע להוראות 

.לההממשלה והחומרים שהוגשו 

בימים אלו שביצעה ממשלת אנגליה למהלך הלב תשומת אנו מבקשים להפנות את בהקשר זה,  .14

לנקוט המסמכים והמחקרים שהובילו אותה , וכיצד פרסמה באופן יזום את כלל ממש

covid-https://www.gov.uk/government/news/coronavirus-19-במדיניות בה נקטה:

response-government-uk-the-supporting-evidence-scientific 

סוף דבר:

 השקיפות והגילוי הםהרעיון ש י העומד בבסיס זכות הציבור לדעת מושתת עלהרציונל העיקר .15

. כך, על אחת ועלי פקחול לגבש דעתו על פעולות שנוקט השלטון י הציבורכלי בידבין היתר 

 הםימים אלו בב .כמה וכמה ישנה חשיבות לפרסום מידע הנוגע לפעולותיה של ממשלת מעבר

ֶפלסגר )גם אם חלקי( ועתידם הקרוב  במצב שלנמצאים אזרחי מדינת ישראל  ֲערָּ , אנו לּוט בָּ

 באופןוהליך קבלת ההחלטות,  לדיוני הממשלה תו של הציבורבאמצעות חשיפסבורים כי 

לסייע הציבור בצעדים בהן נוקטת הממשלה, אמון לסייע ולהגביר את  הדבר מבוקר, יכול

. בעת הזו שולהגביר את שיתוף הפעולה האזרחי הדרזרחי ישראל ולביטחונם האישי של א

כולנו תקווה כי משבר זה יחלוף במהרה, ובמידת נזק מועטה. עד אז, ומתוך רצון להבטיח  .16

לפעול אנו סבורים שיש , והליך קבלת ההחלטות הגנה על זכויות יסוד ותקינות פעולות הממשל

הממשלה בניהול משבר זה. שקיפות זו אינה פריבילגיה על מנת להגביר את רמת השקיפות של 

שמירה על בריאות תסייע בגם זו ו, אלא מהווה רכיב נדרש ומרכזי במלחמה בנגיף הקורונה

.כמו גם בחוסנם של האזרחים לשמור על הכללים הנכפים עליהם הציבור

ה הממשלה והיועץ פונים אל מזכיר התנועה לחופש המידע, - על כן, לאור כל האמור לעיל, אנו .17

ומבקשים להעמיד את כל המידע המפורט לעיל לעיונו של הציבור על פי דין  המשפטי לממשלה

.וללא כל דיחוי

לפעול על פי כל דין למיצוי זכויותיהם בפני כל  העל זכותתנועה לחופש המידע, שומרת ה .18

.ובכתב ככל שפנייה זו לא תענה כדין ,ערכאה מוסמכת

 בכבוד רב,

רחלי אדרי, עו"ד 
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 העליון בבית המשפט
 גבוה לצדקהמשפט הבשבתו כבית 

 עיתון 'הארץ' –, עיתונאית נעה לנדאו. 1
 הוצאת עיתון 'הארץ' .2
 , עו"דשחר בן מאיר .3
 , עו"דיצחק אבירם. 4

 בעצמם,  4-3העותרים 
 גן רמת 12רח' אבא הלל 

 03-6127979; פקס: 03-6127878טל': 
 . התנועה לחופש המידע5

 ידי ב"כ עוה"ד רחלי אדרי-על
 6713521יפו -אביב-, תל26סעדיה גאון רח' 

 03-9560359; פקס: 03-9560146טל': 

 office@meida.org.il דוא"ל: 

 'ידיעות אחרונות'. עיתון 'כלכליסט' מבית 6
 עיתון 'כלכליסט' -. תומר גנון, עיתונאי 7

ידי ב"כ עוה"ד ט' ליבליך,-על 7-ו 6, 2, 1העותרים 
 גליק עו"ד –מוזר  –משרד ליבליך 

 , בית יואל40אביב -רח' נמל תל
 03-5442375; פקס: 03-5442370טל': 

 . חן מענית, עיתונאי8
 . טל שניידר, עיתונאית9

 ( בע"מ1983פבלישר עתונות ). גלובס 10
 ידי ב"כ עוה"ד אוריין אשכולי-על

 אביב-, תל85רח' יהודה הלוי 
 03-5609882; פקס: 03-5662038טל': 

20/1424ג"ץ ב   

 י ם ע ו ת רה 

נ   ג   ד
 ממשלת ישראל. 1
 מזכיר הממשלה. 2
 לממשלההיועץ המשפטי . 3

 פרקליטות המדינה ידי-על
 ירושלים ,משרד המשפטים

02-6467011פקס:  ;073-3925370טל': 
ב י םה מ ש י 

דינהמהמטעם  מקדמית תגובה

מוגשת בזאת תגובה מקדמית מטעם המדינה.  בית המשפט הנכבד,ת ובהתאם להחלט

דבר פתח

מדוע במסגרת העתירה שבכותרת מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים לנמק " .1

בכל התמלילים והפרוטוקולים של ישיבות הממשלה העוסקים והנוגעים עיון לא יאפשרו 

ינגישו לציבור מדוע לא "; (הסעד הראשון :)להלן "להתמודדות עם משבר נגיף הקורונה
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 "התמלילים ופרוטוקולי ישיבות הממשלה בנוגע לצעדים ולהתמודדות עם המשבר את

בסיס המידע והתשתית העובדתית על  מדוע לא ינגישו לציבור את; ו"(הסעד השני :)להלן

. נוסף על (הסעד השלישי :)להלן ]ההדגשה במקור[ "בסיסם התקבלו החלטות הממשלה

, 34-טלות הוראות תקנון הממשלה הב" הורות עללמתבקש  הנכבד כך, בית המשפט

העוסקים בסודיות מוחלטת ומלאה של הפרוטוקולים של הממשלה, וזאת בניגוד להוראות 

כל הפרוטוקולים )למעט לקבוע כי "; (הסעד הרביעי :)להלן "לחוק יסוד: הממשלה 35סעיף 

חריגים שבהם( העוסקים בהתמודדות עם המשבר אינם נכללים בגדר העניינים שהם 

: )להלן "לחוק יסוד: הממשלה 35ודיים אשר אינם מותרים בגילוי לפי הוראות סעיף ס

הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בדבר מסירת מידע מישיבות ולקבוע כי ; (הסעד החמישי

בטלה ומבוטלת בהיותה סותרת את ( "3.1002פניות הציבור )הנחייה מס'  –הממשלה 

 .(הסעד השישי :ן)להל "לחוק יסוד: הממשלה 35הוראות סעיף 

 

כפי שיפורט להלן, עמדת המדינה היא כי העתירה שבכותרת אינה מקימה כל עילה  .2

ביחס לחלק מן כמו כן חלק מן הסעדים הכלולים בה התייתרו, ו)ו להתערבות שיפוטית

  ., ודינה להידחותהסעדים המבוקשים אף עומדות למדינה טענות סף(

 

 : מסמכיםהלכה למעשה, העותרים מבקשים גילוי של שלושה סוגי 

 

שלה, המפרטים את כל הנאמר הממ של ישיבות מלאים )"סטנוגרמות"( תמלילים( 1)

 ; בישיבות

 

 72הממשלה אשר כוללים מספר פרטים, בהתאם לסעיף  ישיבותשל  פרוטוקולים( 2)

 ; 34-הממשלה הלתקנון לעבודת 

 

התקבלו החלטות הממשלה  םעל בסיסש תית העובדתיתהתשבסיס המידע ו( 3)

 נטיות. ווהרל

 

 כדלקמן: יצוין, בתמצית .3

 

; להלן תובא עמדתה המדינה מתנגדת למסירתם -ישיבות הממשלה  באשר לתמליליא. 

הקובע כי סיווגם  34-לתקנון לעבודה הממשלה ה 71לפיה בניגוד לטענות העותרים, סעיף 

תמלילים אלו למעט קובע איסור בדבר עיון באלו הוא "סודי ביותר", והשל תמלילים 

יסוד: הממשלה; -)א( לחוק35)ו( ועם סעיף 31, עולה בקנה אחד עם סעיף לחברי הממשלה

עקרון השקיפות, שאין להפריז בחשיבותו כפי שנראה להלן,  .בדיןהיטב ת ומעוגנהוראותיו ו

מול שיקולים מתחרים כבדי משקל, ובראשם עקרון לענייננו, אינו ניצב לבדו ויש לאזנו 

האחריות המשותפת של חברי הממשלה והחשש מפני "האפקט המצנן" אשר עלול להשפיע 

 –הזו  האיזוןמלאכת הינתן ב על תהליך קבלת ההחלטות של חברי הממשלה ועל טיבו.

 -חסית המשקפת תפיסה לפיה זכות הציבור לקבל מידע מן הרשות אינה מוחלטת כי אם י

ועל בסיס הוראות הדין, עמדת המדינה היא כי אין כל מקום לחשיפת התמלילים 
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, ואין מקום להחלת חריג של איסור עיון בתמלילים אלו הכלל, וכי בענייננו תקף המבוקשת

 ; לו

יצוין כי המדיניות לפיה תמלילי ישיבות הממשלה אינם מפורסמים, הוכרה כלגיטימית 

, במסגרתה נכללה 3.1002מס'  לממשלה המשפטי היועץ חייתוראויה גם במסגרת הנ

התייחסות לצורך להגן על דיון ענייני ופתוח בממשלה ובוועדות השרים, ללא האילוצים 

( לחוק חופש 4)ב()9פרסום הדיון, ברוח הוראותיו של סעיף מ העשויים להיות מושפעים

כרעיהן, על ות אלה על קירבן ו; לעמדת המדינה, בענייננו חלות תכלי1998-המידע, התשנ"ח

עמדה זו של המדינה נטועה היטב בדין, . במקרה דנן לחרוג מהכלל בעניין זהואין כל מקום 

 ואין כל מקום להתערבות שיפוטית בה, לרבות לא על רקע המקרה הקונקרטי שלפנינו.

על  , פרוטוקולי החלטות הממשלה אינם נמניםכפי שנראה להלן – םלפרוטוקוליבאשר ב. 

 .הדברים שתקנון עבודת הממשלה הסמיך את מזכיר הממשלה לפרסם פומבית באופן יזום

עם זאת, אין משמעות הדבר שקיימת מניעה קטגורית למסירת פרוטוקולים אלו, כאשר 

ככלל הדבר נעשה בדרך הקבועה בדין למסירת מידע מן הרשות, קרי בדרך של בקשת חופש 

 מידע. 

הפרוטוקולים  מסירתר בחינת הדברים, המדינה אינה מתנגדת לבנסיבות ענייננו, ולאח

המבוקשים, ולתגובה זו מצורפים כנספחים פרוטוקולי ההחלטות של ישיבות הממשלה 

ליום פרוטוקולים של ישיבות שקדמו ; ועד מועד כתיבת שורות אלו 8.3.20החל מיום 

וכן פרוטוקולים ; היוםבהם עלה הנושא הנדון גם אם לא היה קבוע כנושא לסדר  8.3.20

)נגיף הקורונה החדש( )אזור מוגבל(, של ועדת שרים שהוקמה מכוח תקנות שעות חירום 

בנסיבות אלו, העתירה בכל הנוגע לבקשת הפרוטוקולים . ורלוונטיים לענייננו 2020-תש"ף

. מיצתה עצמה והתייתרה –

בכוונת מזכירות הממשלה לפרסם פרוטוקולי שאין משמעות הדבר , כי כבר עתה יודגש

החלטות באופן יזום מעתה ואילך, שכן לפרסום כאמור אין עוגן בתקנון עבודת הממשלה 

מפורסם  –ההחלטות עצמן  –וממילא עיקר המידע המצוי בהן  או בחוק חופש המידע,

ות להן עשה מאמץ להיעניתוגשנה בקשות לקבלתן לפי חוק חופש המידע יאם באופן יזום. 

ל בהתחשב במכלול הנסיבות והאילוצים הקיימים, ובלוח זמנים קצר ככל הניתן, הכ

 .המיוחדות בוודאי בתקופה הנוכחית על נסיבותיה

 "בסיס המידע והתשתית העובדתית שעל בסיסם התקבלו החלטות הממשלה"באשר לג. 

הממשלה, באופן יזום, ככלל, על דרך שגרה, מתפרסמים באתר האינטרנט של משרד ראש  –

)הכוללות דברי  סדרי היום של ישיבות הממשלה והצעות ההחלטה שהונחו לפני הממשלה

בתקופה האחרונה, מטבע הדברים, התקבלו החלטות . לקראת ישיבותיה ,הסבר וצרופות(

הממשלה בלוח זמנים דחוף ביותר, כאשר חלק ניכר מן ההחלטות התקבלו בדרך של משאל 

והחלטות אחרות התקבלו בישיבות )א( לתקנון עבודת הממשלה, 19יף טלפוני לפי סע

ממשלה שנוהלו בדרך של ועידה טלפונית, ואשר סדר היום להן הופץ פעמים רבות זמן קצר 
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בשל הנסיבות המיוחדות ולוח הזמנים הקצר העומד  ,זאת .מאד לפני תחילת הדיון בהן

לרשות כלל הנוגעים בדבר לשם גיבוש הצעות ההחלטה. בנסיבות אלו, וכאשר סדר יום 

תה שהות להפיץ את סדרי יהממשלה הופץ לשרים זמן קצר לפני תחילת הישיבה, לא הי

רך כלל. עם היום באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה לפני הישיבות כפי שמקובל בד

את כלל סדרי היום בדיעבד  זאת, מזכירות הממשלה פועלת בימים אלה ממש לפרסם

ל ו, הכאפרילולהערכת הגורמים הרלוונטיים התהליך צפוי להיות מושלם עד סוף חודש 

בכוונת מזכירות הממשלה . כפי הנמסר, בכפוף למשימות הדחופות העומדות על הפרק

וככל שהדבר יתאפשר ם גם בהמשך בהקדם ככל הניתן, להמשיך לפעול לפרסום סדרי היו

בשים לב לאילוצים הנובעים מהנסיבות המיוחדות כעת, עובר לקיום הישיבה, ואם הדבר 

 לא יתאפשר אז לאחריה. 

כמו כן נמסר, כי מזכירות הממשלה פועלת גם להעלאת הצעות ההחלטה בענייני המאבק 

של משרד ראש הממשלה )לרבות הצעות בהתפשטות נגיף הקורונה לאתר האינטרנט 

החלטה שהתקבלו במשאל טלפוני, שאינן מתפרסמות באופן יזום בשגרה(, ולפי הנמסר, 

בכפוף למשימות הדחופות  –, גם כן תהליך זה צפוי להסתיים אף הוא עד סוף חודש זה

 .שעומדות על הפרק

פני לשעמדו  צרופותהסבר והכוללות דברי )עם העלאת כלל סדרי היום והצעות ההחלטה 

שבכותרת, תתייתר העתירה ראש הממשלה,  לאתר האינטרנט של משרדחברי הממשלה 

חברי הממשלה והתשתית העובדתית שהופצה לגם ביחס לבסיס המידע  רובה המוחלטב

בטרם התקבלו החלטות הממשלה )יובהר כי מרבית ישיבות באמצעות מזכירות הממשלה 

לא הוצגו במהלכן מצגות, כפי שעשויות ו ;באופן טלפוניהממשלה הרלוונטיות התקיימו 

כן יובהר כי מזכירות  .להיות מוצגות בישיבות הנערכות בעת כינוס הממשלה באופן פיזי

הצעות ההחלטה שהופצו לקראת ישיבות  לעלחברי הממשלה, נוסף הפיצה הממשלה 

בקשר (. המל"ל: )להלן גם מן המטה לביטחון הלאומי ושהועברשלושה מסמכים הממשלה, 

הדרך, אם הם חפצים  העותריםלפני פתוחה למסמכים בודדים אלו, כפי הנמסר מן המל"ל, 

 ומתוך ראיה חיובית,באופן פרטני והללו יבחנו פרטניות לקבלתם בכך, להגיש בקשות 

בכפוף לאילוצים השונים. לפיכך, גם בהקשר זה, לא נדרשת הכרעה שיפוטית במסגרת 

 העתירה שבכותרת. 

החלטות ממשלה שקורה על דרך שגרה בעניינן של ו, כמו נבעניינזאת, ראוי להדגיש:  בצד

אין משמעות הדברים ששרי הממשלה אינם מקבלים חומרי אחרות במצב הדברים הרגיל, 

)הכוללות דברי הסבר רקע נוספים ומשמעותיים מעבר לסדרי היום ולהצעות ההחלטה 

מדובר בהיקף חומרים עצום  .החלטות הקונקרטיות, התומכים בתהליך קבלת ה(וצרופות

ביצוע  לצורך , בין היתרבקרב הגורמים המקצועיים במשרדי הממשלה השוניםשהופץ 

בפורומים שונים הכוללים גם את שרי הממשלה, וכן ; החלטהההצעות עבודות מטה וגיבוש 

באופן ישיר  צוהופחומרים אלה לא  .או גורמים ממשלתיים נוספים ל"להמבאמצעות 

 חלק מהמידעאינם והם  ;באמצעות מזכירות הממשלה לחברי הממשלה לקראת ישיבותיה

שעל בסיסו מתקבלות החלטות והמופץ באמצעות מזכירות הממשלה לקראת ישיבותיה, 
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, סדור שוטף באופן יםמועברה ועדכונים, סקירותנתונים, מסמכים, בהממשלה. מדובר 

זו או החלטת ממשלה כאו לקראת או דווקא בהקשר לושיטתי לאורך כל שעות היום ו

פי הגורם שאליו ביצעו -על, פי תוכנה-על –נזכיר כי העתירה שבכותרת גדרה עצמה . אחרת

-ועל בטרם הגשת העתירה )מזכירות הממשלה(הראשונית העותרים את פנייתם המקדימה 

לעניינו של בסיס המידע והתשתית  –גורמי הממשלה שצורפו אליה כמשיבים זהות פי 

אין  .יהיה במסגרת ישיבותתוממשלה לצורך קבלת החלטחברי הפני להעובדתית שהונחו 

של הנגשת כלל החומר בסוגיה הכוללנית, החורגת מגדרי העתירה, של העתירה עניינה 

מקבלי ההחלטות בדרגים שונים בעת קרות האירועים מושא ענייננו. פני להמקצועי שעמד 

ת בעניין זה, יש קושי מהותי לתחום את היקף ופרטני ותיובהר, כי ללא בקשמעבר לכך 

   החומרים הרלוונטי ולבחון את אפשרות מסירתם. 

  ל, כפי שיפורט להלן.והכ .4

הנורמטיבי רקעהתמצית 

הממשלהלעבודת תקנון ההממשלה ו :יסוד-חוק –רקע כללי 

קובע באופן קטגורי כי דיונים והחלטות של הממשלה ושל  יסוד: הממשלה-לחוק 35סעיף  .5

ועדות השרים בנושאי ביטחון המדינה ויחסי החוץ שלה הם סודיים; ומסמיך את הממשלה 

( של סעיף קטן )א(:4)-( ו3לקבוע סודיות ביחס לעניינים נוספים, כאמור בפסקאות )

ושל ועדות השרים בעניינים אלה הם ")א( הדיונים וההחלטות של הממשלה 

סודיים וגילויים ופרסומם אסור:

ביטחון המדינה; (1)

יחסי החוץ של המדינה; (2)

סוג עניינים אחר שהממשלה ראתה את סודיותו כחיונית למדינה, והכריזה  (3)

 עליו בצו, לעניין סעיף זה;

עניין שהממשלה החליטה לשמרו בסוד, ובלבד שגילויו ופרסומו של עניין  (4)

 כאמור אינו אסור אלא על מי שידע על ההחלטה.

לא יחולו על דברים שהממשלה או ראש הממשלה, או  (א) הוראות סעיף קטן (ב(

או על , מי שהממשלה או ראש הממשלה הסמיכוהו לכך, התירו את פרסומם

".פי דין-דברים שפרסומם נדרש על

הממשלה תקבע את סדרי ישיבותיה ועבודתה, "יסוד: הממשלה קובע כי -)ו( לחוק31סעיף  .6

 ".ן מסויםידרכי דיוניה ואופן קבלת החלטותיה אם דרך קבע ואם לעני

עבודת הממשלה, המתווה את סדרי ישיבותיה ודרכי לתקנון המכוחו של סעיף זה נקבע 

 עבודתה של הממשלה. 
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שהותקן מכוח סמכותה כפי שניתנה לה בהוראות התקנון לפיו פועלת הממשלה הנוכחית,  .7

אושר  ,"(התקנון" או "תקנון הממשלה)להלן: " 34-הממשלה הלעבודת תקנון החוק היסוד, 

; וכפי שיפורט בהמשך, הוא עולה בקנה 26.5.15מיום  29במסגרת החלטת הממשלה מס' 

. יסודה חוק( להוראות 4)א()35-)ו( ו31סעיפים הוראות הסמכות המוקנית באחד עם 

לא יינתן פרסום "; וכי "ישיבות הממשלה הן סגורות"לתקנון הממשלה מורה כי  14סעיף  .8

ידי מזכיר -היום, אלא על-היום של ישיבות הממשלה ולנספחים המצורפים לסדר-לסדר

 . "הממשלה ולפי שיקול דעתו

לתקנון  פרק י'ו דיוני הממשלה והחלטותיה;תיעוד עוסק באופן  הממשלה פרק ט' לתקנון .9

 עוסק בסודיות ומסירת ידיעות.

אשר  לתקנון( 71" )ס' תמליל של דיוני הממשלה וועדות השרים"תקנון הממשלה מבחין בין  .10

ם וההחלטות של הממשלה פרוטוקול הדיונילבין " כולל תיעוד מלא של כל הנאמר בישיבה;

  לתקנון(. 72)ס' " ושל ועדות השרים

, מורה התקנון כי ככלל יתועדו דיוני הממשלה וועדות ("סטנוגרמות") תמליליםביחס ל .11

השרים בהקלטה, וכי ייערך תמליל כפי שיורה מזכיר הממשלה. הסעיף מוסיף ומורה, כי 

ידי מזכיר הממשלה בגנזך המדינה; וכי העיון -" ויופקדו עלסודי ביותרהתמלילים יסווגו "

חמישים שנה, בהתאם  -בהם יהיה אפשרי לאחר שלושים שנה ובעניינים ביטחוניים 

לתקנות הארכיונים )עיון בחומר ארכיוני המופקד  8למגבלות העיון הקבועות בתקנה 

כן מורה . אלו לתקנות ההראשונובתוספת  (תקנות הארכיונים)להלן:  2010-תש"עהבגנזך(, 

חברי הממשלה לא יקבלו עותק מן התמליל אולם יוכלו לעיין בו, ועיון עובד התקנון כי 

ציבור בתמליל טעון אישור מזכיר הממשלה אשר יינתן בנסיבות מיוחדות. למען הסדר 

 לתקנון כלשונו:   71הטוב, יובא להלן סעיף 

 תמליל של דיוני הממשלה וועדות השרים. 71"

תמליל של דיוני הממשלה וכן של ועדות שרים יירשם כפי שיקבע מזכיר )א( 

 . ככלל יתועדו הדיונים גם בהקלטה.("תמליל" -להלן )הממשלה 

התמלילים יישמרו במזכירות הממשלה ולא יועברו לגורמים אחרים לרבות 

לשרים.

 להפקדת התמלילים בגנזך המדינה.מזכיר הממשלה אחראי 

יבות הממשלה ושל ועדות שרים בדיוניהן יסווג "סודי ביותר".תמליל של יש (ב)

התמלילים הינם חומר סודי וחשאי לתקופה הקבועה בתקנות הארכיונים )עיון 

 .2010-בחומר ארכיוני המופקד בגנזך(, התש״ע

מזכיר הממשלה רשאי, על אף האמור בסעיף )ב( לעיל, לסווג תמליל או חלק  )ג(

ממנו בכל סיווג.
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תמליל של ישיבות הממשלה ושל ועדות שרים בדיוניהן בעניינים אולם, 

לחוק יסוד: הממשלה, יסווגו "סודי ביותר" ויחולו עליהם  35המפורטים בסעיף 

 לתקנון זה בשינויים המחויבים. 72הוראות סעיף 

של ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, ראה פרוטוקול החלטות ותמליל  לעניין

לתקנון. 51סעיף 

 העיון בתמלילים כמפורט לעיל אסור, למעט לחברי הממשלה. (1)ד( )

מזכיר הממשלה רשאי, בנסיבות מיוחדות, ( לעיל, 1על אף האמור בסעיף )( 2)

בתמליל של ישיבת ממשלה או ועדת שרים, וזאת  לעיין לאשר לעובד ציבור

 לצורך עבודתו השוטפת ובתחום הנוגע לעיסוקו של עובד הציבור.

המבקש לעיין בתמליל יודיע על כך למזכיר הממשלה והוא יעמיד את התמליל ( 3)

 לעיונו של המבקש במזכירות הממשלה.

ה או בוועדת שרים מזכיר הממשלה יתיר למי שנשא דברים בישיבת ממשל( 4)

" לעיין בדבריו כפי שנרשמו בתמליל, וזאת במתכונת שיקבע מזכיר הממשלה

ידי הח"מ, אלא אם צוין -הוספו על –וכן ההדגשות להלן  ,]ההדגשות לעיל

.[אחרת

גם במסגרת וראויה המדיניות לפיה התמלילים אינם מפורסמים הוכרה כלגיטימית  .12

נכללה התייחסות לצורך  הנחייה זו במסגרת .3.1002מס'  לממשלה המשפטי היועץ הנחיית

להגן על דיון ענייני ופתוח בממשלה ובוועדות השרים, ללא האילוצים הכרוכים בפרסום 

:  1998-, התשנ"ח( לחוק חופש המידע4)ב()9סעיף  רוח הוראותיו שלהדיון, ב

 הממשלה דיוני של פרוטוקולים לפרסם או לגלות אין, ככלל, לפיה, "המדיניות

 דיון של באפשרות לפגוע שלא מנת-על, מהחלטות להבדיל, ועדות שרים ודיוני

 שיקולים ללא, המשתתפים ושאר השרים של והתבטאות חופשית ופתוח ענייני

 בחוק הוכרו אלה . שיקוליםיסודה הדברים בדין בפרסום הכרוכים ואילוצים

פנימיות  דעת וחוות אודות דיונים מידע למסירת סירוב כמצדיקים המידע חופש

 עיון להתיר קיימת הסמכות הממשלה מזכיר בידי, זאת ( לחוק(. עם4)ב()9)סעיף 

ייעשה  שהדבר רצוי כי אם, מיוחדות נסיבות בשל סטנוגרמות צילום או

."במשורה

לתקנון הממשלה מורה על עריכת פרוטוקול לדיוני הממשלה  72סעיף , פרוטוקוליםביחס ל .13

, יכלול מידע תמציתי ביחס לדיון אשר בשונה מן התמליל וההקלטהוועדות השרים שלה, 

לבעלי תפקידים  יםנשלח יםפרוטוקולה, לתקנון )ד(72סעיף בהתאם לכמפורט בסעיף. 

לתקנון: 72להלן נוסחו של סעיף  .דוגמת נשיא המדינה, היועץ המשפטי לממשלה והשרים

 פרוטוקול הדיונים וההחלטות של הממשלה ושל ועדות השרים. 72"

מזכיר הממשלה, או מי שהוסמך על ידו, יערוך פרוטוקול של הדיונים )א( 

וההחלטות של הממשלה ושל ועדות השרים.
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, בפרוטוקול יירשמו שמות הנוכחים בישיבה, שמות הנעדרים, סיכום הדיון )ב(

אם נתקבלו, ואם  -הנחיות ראש הממשלה, או יושב ראש הוועדה, ההחלטות 

 גם מניין הקולות בהצבעה. -נערכה הצבעה לגבי החלטה באותה ישיבה 

ראש ועדת שרים, לפי העניין, -פי החלטה של ראש הממשלה או של יושב-על )ג(

ממשלה, לא תיכלל בפרוטוקול החלטה סודית ונוסחה יישמר בנפרד אצל מזכיר ה

 ובפרוטוקול יצוין "ההחלטה שמורה במזכירות הממשלה".

העתקי הפרוטוקולים, למעט פרוטוקול של ועדת השרים לענייני ביטחון  )ד(

לאומי, וועדות שרים מסווגות אחרות, יופצו לנשיא המדינה, לשרים, ליועץ 

המשפטי לממשלה הממשלה ולבעלי תפקידים אחרים, כפי שקבע מזכיר 

 הממשלה.

מזכירות הממשלה תעביר החלטות של הממשלה ושל ועדות השרים לשר  ה()

 ."המופקד על ביצוען, ולגורמים אחרים הנוגעים לעניין

ברוב רובם של הנושאים הנדונים בממשלה, הנה כי כן, בהתאם לתקנון הממשלה,  .14

ורק  ;ההחלטות אינם סודיים פרוטוקולוכן מהלך הדיון כפי שמשתקף ב ההחלטות

המילולי המלא הוא סודי.  תמלילה

הכולל את הצעות ההחלטה( אף מתפרסם ; וסדר היום, חלק מהמידע )ההחלטותיצוין כי 

 .בהמשך יפורט, כפי שמטעם מזכירות הממשלה בפרסום יזוםבשגרה כיום 

ידי ממשלות -דומות במהותן להוראות שנקבעו על ההוראות התקנון הנוכחי בעניינים אל .15

משקפות סדרי עבודה מושרשים לפיהן פועלת הממשלה הן ו ;ישראל במשך שנים ארוכות

., בהתאם לתקנונים שאישרהמימים ימימה לאורך שנים ארוכות

 10עבר של ולתקנוני  הנוכחית הלן קישור לתקנון עבודת הממשלהמען הנוחות, לל

ו השתנו לאורך נכי מספרי הסעיפים הרלוונטיים לעניינ ,)יוער לההממשלות שקדמו 

 :השנים(

http://www.pmo.gov.il/Secretary/Documents/takanon34.pdf 
http://www.pmo.gov.il/Secretary/Documents/takanon33.pdf 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov32/he/takanon120812.pdf 
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov31/he/takanonGov31.pdf 

bFolder/generalpage/gov30/he/takanonGOV30.pdfhttps://www.gov.il/Blo
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov29/he/takanonGOV29.pdf

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov28/he/takanon28.pdf 
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov27/he/gov27.pdf 
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov26/he/gov26.pdf 

fhttps://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov25/he/gov25taknon.pd 
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov24/he/gov24taknon.pdf 

40

http://www.pmo.gov.il/Secretary/Documents/takanon34.pdf
http://www.pmo.gov.il/Secretary/Documents/takanon33.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov32/he/takanon120812.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov31/he/takanonGov31.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov30/he/takanonGOV30.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov29/he/takanonGOV29.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov28/he/takanon28.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov27/he/gov27.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov26/he/gov26.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov25/he/gov25taknon.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov24/he/gov24taknon.pdf
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 73בפתחו של פרק זה, בסעיף לתקנון הממשלה עוסק בסודיות ומסירת ידיעות. פרק י'  .16

 לתקנון 75סעיף  : הממשלה אשר צוטט לעיל.יסוד-לחוק 35סעיף לתקנון מובא במלואו 

 73לפרסם ענינים שפרסומם נאסר כאמור בסעיף מזכיר הממשלה "מתייחס לסמכות של 

יסוד: -)ב( לחוק35)ראו הסמכת הממשלה למזכיר הממשלה בהתאם לסעיף  "לתקנון

לחוק  35פרסום החלטותיה ודיוניה אשר פרסומם אסור בהתאם לסעיף הממשלה, להתיר 

((. 602, בעמ' 1498 היסוד )י"פ התשכ"ט

לתקנון, ומכוחו מפרסם מזכיר הממשלה את סדר היום  76הפרסום לציבור מוסדר בסעיף  .17

לדיוני הממשלה וועדות השרים, ואת החלטות הממשלה והחלטות ועדות השרים אשר 

קיבלו תוקף של החלטת ממשלה: 

 פרסום ברבים  .76"

מזכיר הממשלה רשאי להתיר פרסום סדרי היום, הצעות להחלטה והחלטות של 

הממשלה ושל ועדות השרים אשר קיבלו תוקף של החלטת ממשלה". 

לתקנון  77ידי מזכיר הממשלה, קובע סעיף -בצד ההוראות המסדירות פרסום לציבור על .18

מלפרסם ידיעות על דיונים והחלטות של הממשלה או ועדות שרים,  מנועיםכי השרים 

היום לקראת הדיון, אלא אם קיבלו הסמכה מאת ראש  לרבות החומר שהוגש לסדר

הממשלה. בצד זאת הובהר, כי שר לא יהא ראש ועדת השרים או מזכיר -הממשלה, או יושב

מנוע מפרסום חומר שהוכן במשרדו של השר והוא בתחום אחריותו של המשרד, אך משום 

שר רשאי להסביר את החלטת הממשלה או הוועדה, ש כחומר לסדר היום. כן נקבע, כי שהוג

שור באיובלבד שלא יחלוק על ההחלטה ולא ימסור פרטים על הדיונים שקדמו לה אלא 

 ראש הממשלה.

פניות בכתב מהציבור בעניין החלטות ממשלה וחומר אחר לתקנון מורה, כי " 78סעיף  .19

".  ולהנחיות היועץ המשפטי לממשלה 1998-יטופלו בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח

הממשלה ולתקנון הממשלה, דיוני הממשלה  :יסוד-בהתאם לחוק פרק זה,-לסיכום תת .20

סודיים, שאפשרות העיון בהם היא מצומצמת ביותר, כמפורט  תמליליםונערכים  מוקלטים

, בשלב מאוחר יותרחשיפתם של התמלילים מתאפשרת הממשלה.  תקנוןל 71בסעיף 

הארכיונים. תבהתאם לתקנוידי ארכיון המדינה, -עלכחומר ארכיוני העומד לעיון הציבור 

רשימה סגורה  יםלתקנון, כולל 72בהתאם לסעיף אשר נערכים  החלטות ים שלפרוטוקול

סיכום הדיון, הנחיות ראש הממשלה,  שמות הנוכחים והנעדרים,של פרטי מידע, ובכללה 

גם מניין  –אם התקבלו, ואם נערכה הצבעה לגבי החלטה באותה ישיבה  –ההחלטות 

אינם מסווגים  אלה ים. פרוטוקולציון שההחלטה התקבלה פה אחדבעד ונגד או הקולות 

כמו  .)ד( לתקנון72הדיון לבעלי התפקידים המפורטים בסעיף  יאחר ציםמופ כסודיים; והם

מידע, בהתאם החופש לפי חוק ת וכן, פניות לקבלת פרוטוקול ההחלטות במסגרת בקש

 לעניין.לתקנון, נבחנות פרטנית ונענות בהתאם  78לסעיף 
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משרד ראש הממשלה המרשתת של באתר  באופן יזום מזכיר הממשלה מפרסם נוסף על כך, 

ושל ועדות השרים )למעט בעניינים סודיים( ובכלל זה את  של הממשלה היום יסדראת 

והחלטות  החלטות הממשלהאת  ;בישיבותיה שהונחו לפני הממשלה הצעות ההחלטה

 הסיכומים של ישיבות הממשלהאת ו; ועדת השרים אשר קיבלו תוקף של החלטת ממשלה

, לדברים הכוללים התייחסות להחלטות שהתקבלו )למעט החלטות בעניינים סודיים( -

שנאמרו בפתח ישיבת הממשלה )הצהרות שבימי שגרה ניתנות בנוכחות אמצעי התקשורת(, 

 יצוין כי. שאים שנדונו גם אם לא התקבלה לגביהם החלטהלסקירות שהוצגו בישיבה או נו

ידי מזכירות הממשלה במרוכז אחת לשבוע, ביום -בדרך כלל פרסום ההחלטות נעשה על

חמישי, ביחס לכלל ההחלטות שהתקבלו בשבוע החולף. בימים אלה, נעשה מאמץ מוגבר 

כולו.לפרסם את ההחלטות בסמוך לאחר קבלתן והן מתפרסמות לאורך השבוע 

שמובאות לאישור הממשלה או ועדת שרים בדרך של  הצעות החלטהכמו כן מתפרסמות  

)ב( לתקנון(. חומרים אלה מתפרסמים באתר 38)ב( או סעיף 19)לפי סעיף  משאל בכתב

המרשתת של משרד ראש הממשלה, לאחר שהופצו תחילה לחברי הממשלה באתר 

נט הפנים ממשלתי, הידוע כ"אתר המעטפה". פרסום החומרים כאמור נעשה -האינטרה

ן עבודת הממשלה לתקנו 76-ו 14מכוח הסמכות הנתונה למזכיר הממשלה לפי סעיפים 

 שנזכרו לעיל. 

צילום המכתב שנשלח ממזכירות הממשלה לשרים בעניין חומרים המתפרסמים באופן 

 1מש/יזום לציבור, אשר משקף את הנוהג בעניין זה מצורף ומסומן 

החלטות הממשלה בתקופה האחרונה -תמצית הרקע העובדתי 

המגפה", )להלן: " COVID-19גורם למחלה  SARS-CoV-2המכונה נגיף קורונה כידוע,  .21

אין . נכון להיום, 2019(, שהתפרצה במהלך חודש דצמבר "הקורונה"או הנגיף" "

את צמצם ל ניתןבאמצעותו אשר ישראל חסינות נגד נגיף זה, אין חיסון  תייבאוכלוס

ימים  14-2תקופת הדגירה של המחלה היא  .ידועספציפי אין טיפול ו התפשטות המחלה

עד  15%-לאחר החשיפה. שיעור התחלואה הקשה )המבוסס על הנתונים בסין( מוערך ב

בקרב  14.8%-במצב קריטי, ושיעור התמותה מוערך ב 5%, מתוכם מכלל החולים 20%

-; וב69-60בני  בקרב חולים 3.6%-; ב79-70בקרב חולים בני  8%-; ב80חולים שגילם מעל 

. 3.4%-מוערך בכ ת החולים. שיעור התמותה בכלל אוכלוסיי59-50בקרב חולים בני  1.3%

משמעותית בקרב קבוצות סיכון שעליהן נמנים אנשים גבוה יצוין כי אחוז התמותה 

מבוגרים וחולים במחלות כרוניות לרבות מחלות לב, יתר לחץ דם, מחלות ריאה, מדוכאי 

חיסון וסוכרת.

 על התפרצות( (World Health Organizationהכריז ארגון הבריאות העולמי , 30.1.20 יוםב .22

 28.2.20יום ( בעל השלכות בינלאומיות. בPHEICכאירוע חירום בבריאות הציבור ) הנגיף
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לרמה המגפה את הערכת הסיכון העולמית להתפשטות  ארגון הבריאות העולמיהעלה 

 כפנדמיה.  COVID-19הכריז ארגון הבריאות העולמי על  11.3.20ום בי גבוהה מאוד.

והנחיות מינהל שונות, אשר שעת חרום מארג שלם של תקנות  רקםהתבתקופה האחרונה  .23

כידוע,  הטילו מגבלות שונות על הציבור בניסיון להתמודד עם התפשטות נגיף הקורונה.

עמדו לביקורתו השיפוטית של בית המשפט הוהחלטות אלו ואחרות מתוך מארג זה אף 

)פורסם באר"ש,  לוונטהל נ' ראש הממשלה 2435/20בג"ץ הנכבד )ראו לשם דוגמא בלבד: 

(; בג"ץ 16.4.20)פורסם באר"ש,  באמונתו יחיה נ' ראש הממשלה 2394/20; בג"ץ (7.4.20

(.הממשלה בן מאיר נ' ראש 2109/20

 .התקבלו בלוח זמנים דחוף ביותרבתקופה האחרונה החלטות הממשלה על רקע האמור,  .24

)א( לתקנון עבודת 19חלק ניכר מההחלטות התקבל בדרך של משאל טלפוני לפי סעיף 

 .הממשלה, והחלטות אחרות התקבלו בישיבות ממשלה שנוהלו בדרך של ועידה טלפונית

בדרך של  , עד לשעת כתיבת שורות אלו,ישיבת הממשלה האחרונה שהתקיימה, כי יובהר

היוועדות נערכה ישיבת ממשלה ב 15.3.20ביום  .8.3.20התכנסות פיזית נערכה ביום 

ועידה ת ושיח מאז אותו מועד כלל ישיבות הממשלה שהתקיימו נערכו באמצעותו; חזותית

ין השרים, בדומה לנעשה בישיבות ת דיון בות ועידה כאמור מאפשרו. שיחתוטלפוני

, לצורך קבלת החלטה דחופה )א( לתקנון19ממשלה. לעומת זאת, במשאל טלפוני לפי סעיף 

מופצת לשרים הצעת החלטה שעליה הם מתבקשים להצביע, בלי שמתקיים דיון בין השרים 

-בעלפי המשאל -לא יוכרע בו על, בישיבת הממשלה )אם מי מהשרים מבקש כי הנושא יידון

, כמפורט פה, אלא אם החליט ראש הממשלה כי מן ההכרח להכריע בדרך של משאל כאמור

)א( לתקנון(. יצוין, למען הזהירות, כי ביחס להחלטות המתקבלות במשאל לפי 19בסעיף 

תמליל והפרוטוקול מתעד רק את )א( לתקנון עבודת הממשלה מטבע הדברים אין 19סעיף 

.לות במידת הצורךעצם קבלת ההחלטה ומניין הקו

הופץ פעמים רבות זמן קצר מאד לפני תחילת הדיון בהן,  לישיבות ממשלה אלו סדר היום 

נסיבות המיוחדות ולוח הזמנים הקצר העומד לרשות כלל הנוגעים בדבר לשם בשים לב ל

 גיבוש הצעות ההחלטה.

הישיבה, לא הייתה בנסיבות אלו, בהן סדר יום הממשלה הופץ לשרים זמן קצר לפני תחילת  

לאחר פרסומו  ראש הממשלה של משרד מרשתתשהות להפיץ את סדרי היום באתר ה

באתר המעטפה ולפני הישיבות כפי שמקובל בדרך כלל. בצד זאת, מזכירות הממשלה 

להערכת הגורמים הרלוונטיים, סדרי היום בדיעבד ולפרסם את כלל בימים אלה פועלת 

בכפוף לאילוצים המיוחדים של תקופה זו  אפרילוף חודש סושלם עד לצפוי להיות מהדבר 

. בכוונת מזכירות הממשלה להמשיך לפעול לפרסום סדרי ולמשימות הדחופות שעל הפרק

ר יתאפשר בשים לב לאילוצים הנובעים היום גם בהמשך בהקדם ככל הניתן, וככל שהדב

כמו שר אז לאחריה. מהנסיבות המיוחדות כעת, עובר לקיום הישיבה, ואם הדבר לא יתאפ
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סדרי היום בעת הזו שהופצו בלוחות זמנים קצרים נשלחו בזמן אמת לאגף כי  ,יצוין כן

 לשם הפצתם לאמצעי תקשורת. אש הממשלההתקשורת במשרד ר

התקבלו, מטעמי דחיפות, בדרך  אחרונהכאמור, חלק משמעותי מהחלטות הממשלה בעת ה .25

הצעות החלטה )א( לתקנון עבודת הממשלה. בימי שגרה 19של משאלים טלפוניים לפי סעיף 

ראש  משרד של מרשתתה באתר יזום באופן מתפרסמות אינן המופצות במשאל טלפוני

בתוקף והיא החלטה  קיימתפרק זמן קצר ביותר כבר בתוך  משום שממילא ,הממשלה

)א( לתקנון כאמור. 19התקבלה לפי סעיף היא כי , בציון העובדה לעיון הציבור מתפרסמת

, אשר בעטיין נוצר הצורך מאפיינות את העת הנוכחיתהנסיבות המיוחדות ה לנוכחעם זאת,  

לקבל החלטות דחופות רבות בדרך של משאל טלפוני, החליטה מזכירות הממשלה לפרסם 

מרשתת של באתר ה המתקבלות בדרך של משאל טלפוניהצעות החלטה באופן יזום גם 

 פועלת מזכירות הממשלה מול אגף טכנולוגיות מידע הבימים אל .משרד ראש הממשלה

ומבצעת את ההערכות הנדרשת להעלאת הצעות ההחלטה  במשרד ראש הממשלה

מרשתת. )א( לתקנון עבודת הממשלה לאתר ה19המתקבלות בדרך של משאל לפי סעיף 

להחלטות הממשלה הנוגעות להתמודדות עם נגיף הקורונה  האמור מתייחס יובהר כי

ת בלבד, ובשונה מדרך הפעולה הרגילה ביחס להצעות החלטה אלו. ההערכה היא כי העלא

דחופות יתר המטלות הלגם  שים לבבכאמור, , זה חודשהצעות אלו לאתר תושלם עד לסוף 

 .של נגיף הקורונה, לנוכח התפשטותו העומדות על הפרק בימים אלה

יביא למצב בו  מרשתת של משרד ראש הממשלה,פרסום כאמור באתר הכבר עתה יצוין כי  .26

שהופצו לחברי  הצעות ההחלטה ודברי ההסברסדרי היום,  כלל עומדים לעיון הציבור

 .ידי מזכירות הממשלה בעת הזו-הממשלה על

בהתמודדות עם  שרי הממשלה שוטף של עדכוןלהמטה לביטחון לאומי  פעילות

 מגפת הקורונה

את ההתמודדות עם מגפת  ומוביל מתכללהמל"ל בהתאם לקביעת ראש הממשלה,  .27

 הקורונה ברמה הלאומית.

המל"ל  הציג היועץ לביטחון לאומי וראש 8.3.20בתוך כך, במסגרת ישיבת הממשלה מיום  .28

 מנגנון, המדיניות בנושא ההתמודדות עם נגיף הקורונה וסקר את יעדיהמצב  את תמונת

הממשלה.  משרדי של והתפקידים האחריות תחומי חלוקת, הניהול

 יםנפתח זהבעניין הרבים שכונסו צוותי השרים והדיונים בהממשלה  ותל ישיבמעבר לכך, כ .29

עיקרי ו תמונת המצב על אודות המל"ל היועץ לביטחון לאומי וראש מאת פה-בעלה בסקיר

בנושא. המדיניות
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ייעודית של קבוצת נמענים וואטסאפ  ןיישומובאמצעות יזם המל"ל פתיחה  23.2.20ביום  .30

ידי המרכז לניהול -הקורונה. קבוצת וואטסאפ זו מנוהלת על מגפת עם ההתמודדות בנושא

( לחוק המטה לביטחון לאומי, 8)א()2משברים לאומיים במל"ל אשר פועל בהתאם לסעיף 

למעט השרים שמחזיקים בטלפונים ) הממשלה שריכל  צורפוקבוצה זו ל. 1998-תשס"ח

של אותם  ראשי המטותאפ סט, ועל כן צורפו לקבוצת הוואשומוניםיינעדרי יכולת להתקנת 

 נוספים -ניהוליים, מקצועיים ומשפטיים  – תפקידים בעליוכן ( לעדכנםתודרכו אשר שרים 

  .(קבוצת הוואטסאפ :)להלן ממשרדי הממשלה

 הגורמים כללוכן ל מרבית שרי הממשלהלמעביר המל"ל  ,טסאפאווהקבוצת  מסגרתב .31

 מועבר המידע כלל. רבים ועדכונים, סקירותמידע, נתונים, מסמכים,  בנושא העוסקים

 ומשרדיהם הממשלה לשרי ומסייע היום שעות כל לאורך ושיטתי סדור שוטף באופן

 נגיף התפשטות וצמצום לבלימה הלאומי למאבק בהקשר הנדרשלהעמיק את הידע 

. ובעולם בישראל הקורונה

המל"ל לשרים ולמשרדי הממשלה:   ידי-להמופץ עהשוטף להלן פירוט חלקי של המידע  .32

ידי המרכז -מופצת מידי יום על –של המל"ל בנושא הקורונה הלאומית מצב התמונת  .א

לשרי הממשלה ובעלי התפקידים בשירות הציבורי  ,לאומיים במל"ל לניהול משברים

היתר, פירוט על הנתונים, התכלית כוללת, בין ו טסאפאהנמצאים בקבוצת הוו

האסטרטגית, המאמצים הלאומיים בתחומים שונים )בריאות, כלכלה, הסברה, מדיני, 

, מאמץ ההסברה ,מגמות כלליות העולות מהנתונים, רציפות התפקוד אכיפה ואסטרטגיה(

השעות הקרובות, דגשים מתוך מבט ארוך טווח, דגשי  48-המאמץ הבינלאומי, דגשים ל

 ., ועודץ לביטחון לאומי וראש המל"להיוע

שרי הממשלה דגשי היועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל להתמודדות עם נגיף הקורונה  .ב

מידי יום,  מקבלים וואטסאפובעלי התפקידים בשירות הציבורי הנמצאים בקבוצת ה

ראש היועץ לביטחון לאומי ודגשי באמצעות המרכז לניהול משברים לאומיים במל"ל, את 

ישיבות  רה"מ, בראשותבעקבות התייעצויות  שניתנו הלאותו יום, לרבות אלל"ל המ

מופצים, בין  ראש המל"להיועץ לביטחון לאומי ו דגשיממשלה או החלטות ועדות שרים. 

ובמקרים  עיקרי המדיניות של ראש הממשלה,מנת להעביר לשרים את -היתר, על

מנת ליישם את המדיניות -הנדרשות עלאת הפעולות נחות, לדייק ולטייב לה הנדרשים אף

    ברמה הלאומית.   שנקבעה

במסגרת זו מפיץ  – הממשלה העוסקים בנושא הקורונהמשרדי יומית של  תמונת מצב .ג

לשרי הממשלה ובעלי התפקידים בשירות המרכז לניהול משברים לאומיים במל"ל 

משרדים וגופי  ידי-לשהוכנו עמסמכים רבים טסאפ אהציבורי הנמצאים בקבוצת הוו

ידי -, לרבות תמונות מצב יומיות שהוכנו עללהתמודדות עם נגיף הקורונהבנוגע ממשלה 

ידי כל הרשויות השותפות למאמץ לבלימת התפשטות הנגיף. -משרדי הממשלה וכן על

 במשרדיםאת המתרחש  גם לדעת טסאפאהוו הנמצא בקבוצת שר כל זו יכולבדרך 

.למשרדו נוגעים או שמשיקים בנושאים האחרים
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משרד הבריאות, משרד האוצר, משרד הביטחון, של  מופצות הערכות מצב ,בין היתר

מודיעין, המשרד המשרד החוץ, משרד הכלכלה והתעשייה, המשרד לביטחון פנים, משרד 

 להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, משרד הבינוי והשיכון, המשרד לנושאים אסטרטגיים

, משרד התקשורת, ופיתוח הכפר והספורט, משרד החקלאות, משרד התרבות והסברה

, משטרת והבטיחות בדרכים משרד העלייה והקליטה, משרד החינוך, משרד התחבורה

 סוהר, רשות האוכלוסין וההגירה-ישראל, מערך הסייבר הלאומי, כיבוי אש, שירות בתי

יקרי העשייה המשרד, ע האחראי עלמצוינים מדיניות השר  הבחלק ממסמכים אל .עודו

תמונת המצב בתחום עליו אחראי סטטוס ביצוע הנחיות הדרג המדיני, של המשרד, 

 המשרד, נתונים, עדכונים, סקירות, המלצות והמיקוד של המשרד.

המרכז לניהול משברים לאומיים  – בנושא הקורונהפילוח שוטף של נתונים סטטיסטיים  .ד

בשירות הציבורי הנמצאים בקבוצת לשרי הממשלה ובעלי התפקידים במל"ל מפיץ 

ביחס לשיעורי התחלואה, התמותה  העמקת בסיס הידעעדכונים שוטפים לשם  וואטסאפה

מספר הנדבקים המאומתים, מספר החולים בפועל, מספר החולים וההחלמה )לדוגמא: 

על  נוסף. (מקרי התמותה, מספר המחלימים ומספר הבדיקות, מספר במצב קשה בפועל

מוצגים הנתונים בחתכים, השוואות וניתוח מגמות בישראל, בזירה  הם אל, במסמכיכך

בדיקות יומי ותוצאות  יכך למשל, מוצגים מספר –הפלסטינית, במדינות האזור ובעולם 

ר השינוי במספר הנדבקים המצטבר )בחתך שבועי(, מספר וחיוביות )בחתך שבועי(, שיע

מגמת השינוי במספר המונשמים )בפועל( נדבקים מאומתים יומי ומצטבר )בחתך שבועי(, 

)בחתך שבועי( ומגמת השינוי במספר המצטבר של מקרי המוות והחולים במצב קשה 

. )בחתך שבועי(

המרכז לניהול משברים לאומיים  – עומק ממוקדות לשם העמקת בסיס הידעסקירות  .ה

בקבוצת לשרי הממשלה ובעלי התפקידים בשירות הציבורי הנמצאים במל"ל מפיץ 

ידי משרדי הממשלה במגוון סוגיות הקשורות לנושא -מסמכים שהוכנו על וואטסאפה

המתייחסים, בין  מודיעין ומשרדים אחריםההקורונה )לדוגמא: מסמכים של משרד 

אסטרטגיות יציאה בארץ ובעולם; התמודדות עם התפרצות הנגיף במדינות רבות היתר, ל

, דרום ןטאיווא, מקסיקו, יפן, ארה"ב, פינלנד, םטנאוייובהן הודו, אסטוניה, ארגנטינה, 

מכונות הנשמה; תמונת לקוריאה וגרמניה; הגבלות על ייצוא מזון מאסיה; ייצור וביקוש 

יה ינגד יהודים; טיפול וסיוע לאוכלוסד מיגון רפואי; גילוי אנטישמיות מצב עולמית על ציו

הכוללת נתוני תחלואה וצעדים  וכן תמונת מצב עולמית של משרד החוץ ;תיקה ועודוהו

להתמודדות עם התפשטות הנגיף ביבשות אירופה, צפון אמריקה, אסיה, אפריקה, 

.(עדכונים מהאו"םואמריקה הלטינית והקריביים, 

המרכז לניהול משברים לאומיים  -אודות המתרחש בעולם על  תקשורתיים דיווחים .ו

בשירות הציבורי הנמצאים בקבוצת לשרי הממשלה ובעלי התפקידים במל"ל מפיץ 

בארצות הברית, תמונת מצב ביחס לשיח התקשורתי הסוקר את המתרחש  וואטסאפה

לרבות  אפריקהבדרום אמריקה ובאסיה, במזרח התיכון, באירופה, ובמדינות נבחרות ב

גרפיקות שונות הכוללות נתונים מהעולם.  
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כלל החומרים שצוינו לעיל, המל"ל  לענוסף  – ידי המטה לביטחון לאומי-תדרוכי שרים על .ז

)תוך שימוש  גורמים ייעודיים במל"ל העוסקים בכךבאמצעות  ,שריםמבצע תדרוכים ל

מעבר לשיח הישיר המתקיים בין  זאת,במנגנון תדרוכים לשרים הקיים במל"ל בשגרה(. 

היועץ ידי -הסקירות הניתנות עלוהשרים לבין היועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל, 

 ;לביטחון לאומי בישיבות הממשלה ובצוותי השרים, כפי שצוין לעיל

מערכתי ועצום ממדים, -רבאירוע ב עסקינןיצוין כי האמור לעיל מלמדנו כי  אגבבהערת  .33

מנת לתמוך -עלידי גורמי הממשלה השונים, -עלשהתשתית העובדתית הנבחנת במסגרתו 

 מגדרהחורגת בוודאי  במלואה תשתית זו .קפהבתהליך קבלת ההחלטות, היא עצומה בהי

למזכירות הממשלה; ראשונית אשר הוגשה לאחר פנייה מקדימה  של העתירה שבכותרת,

ידי מזכירות -שהועמדו עלבבסיס המידע והתשתית העובדתית  ונראה כי מוקד עניינה מצוי 

חברי הממשלה לצורך קבלת החלטותיה.פני להממשלה 

לשלמות התמונה, על רקע טענת העותרים בדבר החשיבות טרם סיומו של פרק זה יצוין ב .34

לצורך הנגשת המידע בעניין נגיף נטית לציבור, כי ווהכרוכה בהצגת תשתית עובדתית רל

עניין נגיף הקורונה , המרכז מידע רב בעודייעמוד י משרד הבריאותיצר הקורונה החדש, 

./virus-health/corona/corona-of-https://govextra.gov.il/ministryתו, בכתובת וההתמודדות א

של מספר החולים )בחלוקה לפי המתעדכנת תדיר בין השאר, עמוד זה מציג תמונת מצב 

ם ומספר המאושפזים )בחלוקה לפי מקום מצב רפואי(, מספר הנפטרים, מספר המחלימי

ווח על הפרת יהנגשת האפשרות לדאשפוז(. כמו כן, העמוד מאפשר דיווח על בידוד בית, 

מציע הסבר לגבי מי נדרש לבידוד בית וכן הנחיות לקיום בידוד בית,  חובת בידוד בית,

גיף ועוד. בריאות, חומרי הסברה, שאלות ותשובות בנושא הנ תהנחיות להתמודדות ושגר

, העמוד מפנה לעמוד נוסף ובו כלל ההנחיות, הנהלים והמידע לצוותים על אלו נוסף

מקצועיים של היחידות השונות במשרד, לרבות שירותי בריאות הציבור וחטיבת הרפואה, 

guidelines-virus/medical-health/corona/corona-of-https://govextra.gov.il/ministry-בכתובת 

corona/.

ישנה הפנייה לכלל ההודעות  באתר המשרד בעמוד העוסק בנגיף הקורונהיתר על כן, 

פן המפורסמות באמצעות ערוץ הטלגרם של המשרד, המנגיש מידע רב בעניין הקורונה באו

החולים )לרבות  לגביהכולל בין השאר מידע מורחב בעניין תמונת המצב מידע זה,  .יומיומי

ותרשימים(, מידע על תחלואה לפי יישוב, מספר בדיקות יומי, הקמת מתחמי טבלאות 

 חות אפידמיולוגיים, סרטוני הסברהבדיקה ועדכונים נוספים בענייני בדיקות הקורונה, דו"

 ועוד.

ישנם אתרים של משרדי ממשלה נוספים, אשר מנגישים מידע רלבנטי בעניין כמו כן,  

 : בלבד דוגמאשם הקורונה. ראו ל
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https://www.gov.il/he/Departments/General/corona_pmo -משרד ראש הממשלה 

  https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_finance  -משרד האוצר 

 https://www.btl.gov.il/Corona/Pages/default.aspx –המוסד לביטוח לאומי 

 https://www.gov.il/he/departments/alerts/1-corona-virus -משרד המשפטים 

קודם להגשת העתירה עוד נזכיר, בטרם נפנה להצגת עמדת המשיבים, כי העותרים פנו  .35

 , אשר צורפה1בהודעת מזכיר הממשלה לעותרת  , ונענובפנייתם המקדימה הראשונה

בטרם היה סיפק בידי הגורמים הרלוונטיים אצל המשיבים להשיב  .1נספח כ לעתירה

לפניותיהם הנוספות של העותרים לגופן, הוגשה עתירתם שבכותרת )אשר לאחר הגשתה, 

צורפו אליה עותרים נוספים, לבקשתם ובהתאם להחלטות בית המשפט הנכבד(.

התערבות שיפוטיתהעתירה אינה מצדיקה  –דת המשיבים עמ

כפי שיפורט להלן, עמדת המשיבים היא כי אין מקום להושטה של סעד שיפוטי במסגרת  .36

במסגרת העתירה, העותרים מבקשים מספר סעדים, הנוגעים לחומרים  העתירה שבכותרת.

 שונים הנלווים לעבודת הממשלה. כפי שעולה מהאמור לעיל, ביחס לחומרים השונים

)תמלילי ישיבות הממשלה; פרוטוקולים של החלטות הממשלה; בסיס המידע והתשתית 

לאפשרות חשיפתו ולרמת חל דין שונה הנוגע  העובדתית שעמדו ביסוד החלטות הממשלה(

, ולמען הנוחות, נעשה החשיפה. נתייחס אפוא להלן לחומרים השונים ולדין החל בעניינם

.בהתאם לסדר הסעדים המבוקשים בעתירה, ראשון ראשון אחרון אחרון כן

 –דין הבקשה לעיון בתמלילים  אינו מצדיק התערבות שיפוטית; –הסעד הראשון 

התייתרה - פרוטוקולים של ישיבות הממשלהב ןלהידחות; הבקשה לעיו

סעדים: ראשית, לעיין -תתיבמסגרת הסעד הראשון מבוקשים, הלכה למעשה, שני  .37

בתמלילים המלאים )"הסטנוגרמות"( של ישיבות הממשלה מושא ענייננו; שנית, לעיין 

 בפרוטוקולים של ישיבות הממשלה מושא ענייננו.

דין הבקשה לעיון בתמלילים להידחות, בהיעדר כל עילה להתערבות  –כאמור לעיל  .38

שיפוטית, ואילו הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה הרלוונטיות שהתקיימו עד כה 

 התייתרה. –מצורפים כנספחים לתגובה זו, ולפיכך העתירה בהקשר זה 

נפרט. .39

התמלילים של ישיבות הממשלה

לתקנון הממשלה, התמלילים הם ברמת סיווג "סודי ביותר".  71בהתאם לסעיף  .40
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יסוד: -לחוק 35העותרים טוענים כי הוראה זו סותרת כביכול את הוראותיו של סעיף  .41

הממשלה, אולם עמדת המשיבים היא כי טענה זו שגויה. נסביר. 

משלה לקבוע את סדרי ישיבותיה יסוד: הממשלה, מסמיך את המ-)ו( לחוק31כאמור, סעיף  .42

ועבודתה, דרכי דיוניה ואופן קבלת החלטותיה. 

יסוד: הממשלה, מסמיך כזכור את הממשלה לקבוע עניינים נוספים -( לחוק4)א()35סעיף  

כ"סודיים". הממשלה בחרה לקבוע בתקנונה, מכוח סמכותה האמורה, כי תמלילי הדיונים 

 ה הם סודיים ואסורים לפרסום לשנים ארוכות.במליאתה ובישיבות ועדות השרים של

)ו( אינו עומד לבדו בנוגע לסמכותה החוקתית של הממשלה לקבוע כי 31סעיף הנה כי כן,  .43

ישיבותיה יהיו סגורות, כך שלא ניתן יהיה לעיין בתמלילים שנערכו למשך שנים ארוכות. 

המקנה לממשלה סמכות  )ו( בחוק היסוד,31, יש לקרוא את הוראת סעיף בהתאם לכך

( לחוק היסוד, 4)א()35לקבוע את סדרי דיוניה, במשולב עם הסמכות החוקתית בסעיף 

המקנה תוקף חוקתי לקביעת הממשלה בנוגע לסודיות דיוניה ודיוני ועדות השרים 

 שהקימה.

וזו  –הקביעה אם יתנהלו דיוני הממשלה בדלתיים סגורות או פתוחות בהקשר זה, 

שורש סמכותה החוקתית מ יונקת את חיותה –המשמעות של עיון בתמלילים של הדיונים 

ואף ניתן לומר שהיא  –)ו( לחוק היסוד 31של הממשלה לקבוע את סדרי דיוניה לפי סעיף 

 .אחד מהעניינים המהותיים ביותר בה, אם לא המהותי מכולם

כ"רשות המכוננת", החליטה להותיר  המשיבים יטענו, כי הכנסת, בכובעהלנוכח האמור,  

לשיקול דעתה הרחב מאד של הממשלה את כל הקשור לסודיות דיוניה. "הרשות המכוננת" 

חיוותה את דעתה, למעשה, כי עניין סודיות דיוני הממשלה נתון לקביעת הממשלה; וכי 

לא בזמן אמת ולא בדרך של –ההחלטה לפיה דיוני הממשלה לא יהיו פתוחים לציבור 

פשרות לעיין בתמלילים של הדיונים שנים ארוכות, היא הסדר חוקתי ראוי, העולה בקנה א

 .ומעוגן היטב בדין אחד עם עקרונות היסוד של המשטר הדמוקרטי בישראל

על כן, הוראות תקנונה של הממשלה, המתייחסות לכך שתמלילי דיוניה אסורים לפרסום 

המוקנית  החוקתיתשורש הסמכות חיותן מ נקות אתולמשך שנים ארוכות, הן הוראות הי

 )ו( לחוק היסוד.31לממשלה, לפי סעיף 

לפיכך סבורים המשיבים, כי פרשנות המחייבת מסירת תמלילים של דיוני ממשלה  

בניגוד לקבוע בתקנון הממשלה, יהיה בה כדי לאיין את סמכותה של הממשלה לקבוע כי 

יסוד: -)ו( לחוק31ותה לפי סעיף ישיבותיה סגורות לציבור הרחב, בהתאם לסמכ

 . יסוד: הממשלה-לחוק (4))א(35לפי סעיף  שהוקנתה לה ; ולסמכותהממשלה
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של  תמליליםה תקנון הממשלה,ל 71סעיף בהתאם ל כי, בלבד לשלמות התמונהיצוין,  .44

נשמרים במזכירות הממשלה; ומזכיר הממשלה אחראי  ממשלה וועדות שריםהישיבות 

. חוק הארכיונים קובע הסדר לעיונו של הקהל בחומר הארכיוני. המדינהבגנזך  להפקדתם

"כל אדם רשאי לעיין בחומר הארכיוני המופקד בגנזך, )א( לחוק הארכיונים קובע כי 10סעיף 

אך אפשר להגביל זכות זו בתקנות ויכול שההגבלה תהיה לפי סוגו של חומר ארכיוני ולפי 

 תקופה קצובה מזמן היווצרו."

 

 8)א( לחוק הארכיונים הותקנו תקנות הארכיונים. תקנה 10בהתאם לסמכות לפי סעיף  .45

לא יימסר הראשונה לתקנות הארכיונים קובעת כי חומר מוגבל לפי הסוג שצוין בתוספת 

)אלא אם המפקיד,  לעיון הקהל אם לא עברה על החומר התקופה הנקובה בתוספת

. התוספת לתקנות הארכיונים קובעת, בין ה(בהתייעצות עם הגנז, החליט לקצר את התקופ

היתר, כי חומר ארכיוני של מוסד ממוסדות המדינה, לרבות פרוטוקול החלטות של ישיבת 

הממשלה ושל ועדת שרים, למעט החלטה המסווגת כסודית, יימסר לעיונו של הציבור אחרי 

 35ליהן סעיף שלא חל עשנה. עוד נקבע בתוספת, כי סטנוגרמות של ישיבות ממשלה,  15

 שנה מיום היווצרותן. 30, תימסרנה רק אחרי תום יסוד: הממשלה-לחוק

 

העותרים אמנם מבקשים לחשוף את התמלילים של דיוני הממשלה, בשם עקרון הפומביות.  .46

אל מול יתרונות השקיפות, שהמשיבים אינם מקלים בהם ראש, מַשֵרת חסיונם של אולם, 

ממשלתי פתוח הוא -פניםטרס ציבורי בעל משקל רב. דיון דיוני הממשלה וועדותיה אינ

פרסום הדיון וההצבעה -חיוני לתפקוד הממשלה במילוי תפקידה בניהול המדינה. אי

-האישית של כל שר תכליתם לאפשר דיון ענייני ופתוח והתבטאות חופשית של השרים, על

אפקט מצנן. הדיון הפנימי מאפשר לשרים להציג את העמדה הראויה בעיניהם מנת למנוע 

בכל ענין קונקרטי באופן חופשי ומשוחרר מלחצים. תכלית זו נועדה להבטיח את איכותו 

 ממשלתי ולסייע לממשלה לקדם את מדיניותה.  -של הליבון הפנים

 

עו"ד אריה  7024/03מ "עעתן בפסק הדין שנידברים שנקבעו בבהקשר זה נבקש להפנות גם ל .47

  ( אשר יפים גם לענייננו, בשינויים המחויבים:6.9.06)פורסם באר"ש,  ןגבע נ' יעל גרמ

 

לחוק ומתיר לרשות שלא למסור מידע בעל אופי  (4)ב()9בסעיף הסייג השני קבוע "

מציינים בהתייחס לסעיף זה את הערכת המחוקק כי  דברי ההסבר לחוקפנימי. 

"לא ניתן לקיים דיונים כנים במסגרת פעילותה של הרשות, אלא אם כן יובטח 

מעטה מסוים של חיסיון לתהליך גיבוש שיקול הדעת של הרשות ולתהליך 

, ה"ח 1997 –, התשנ"ז וק חופש המידעח)הצעת  הביקורת הפנימית של הרשות"

הליך קבלת ההחלטות ברשות, שחיוני הוא (. סייג זה נוצר מתוך ההנחה כי 2630

לצורך תפקוד הרשות ומילוי התפקידים והמשימות שעל ביצועם הופקדה, מחייב 

חילופי דעות, העלאת רעיונות, תהיות, ומחשבות בין הגורמים הרלוונטיים 

ע לחברי ועדה או פורום פנימי אחר כי הדברים המוחלפים ברשות. מקום בו ידו

ביניהם עשויים להימסר לידיים חיצוניות לרשות, מתעורר החשש כי הדבר יניאם 
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עי )עניין מלהתבטא בחופשיות ומלבחון את כלל הנושאים, העמדות והנתונים כדב

הוצאת עיתון הארץ  7759/01"א ע ;המועצה להשכלה גבוההעניין  ;44, בעמ' יהב

במצב (. 202 - 201סגל, בעמ'  ;159 – 158, 150( 5), פ"ד נחמשרד המשפטיםנ'  בע"מ

דברים זה הופך תהליך קבלת ההחלטות ברשות חסר ודל, יכולתה של הרשות 

. על ורלמלא את תפקידה באופן אפקטיבי נפגעת וסופם של דברים בפגיעה בציב

גם בקיומו רקע זה הכיר המחוקק, לצדו של אינטרס השקיפות בפעולת הרשות, 

של האינטרס הציבורי במתן אפשרות לעובדי הציבור לקיים ביניהם שיג ושיח 

פנימי בחופשיות, מתוך הידיעה כי ההחלטה עצמה תיחשף לציבור ותהא חשופה 

 לביקורתו. ...

כשלעצמי אני סבורה כי במקרים רבים תהא הצדקה לחיסיונם של דיונים פנימיים . ]...[ 23

מכל הטעמים עליהם עמדתי. אני רואה חשיבות רבה בכך שדיונים יתקיימו תוך 

שיח חופשי וענייני בין המשתתפים היודעים כי באפשרותם להביע עמדותיהם 

, כאמור, ההכרעה . עם זאתהמקצועיות במסגרת הפורום הפנימי בו הם משתתפים

"בכל מקרה נעשית על פי נסיבותיו

ה אין להחיל את הסייג יכדי לבסס את טענתם לפ הנ"לדין ההעותרים אמנם הפנו לפסק 

כל שנקבע בפסק הדין הוא שיש לבחון את לחוק חופש המידע, אולם  (2))ב(9שבסעיף 

מונה יצוין כי נסיבות המקרה טרם הכרעה בבקשה לחשוף את דיוני הרשות. לשלמות הת

אינו מן הרגישים מדובר בנושא ש"בפסק דין זה נקבע בנוגע לנסיבות הקונקרטיות כי 

נוכח השלב המוקדם בו הופסקו הדיונים, נראה כי הטעם העיקרי לחיסיון " כיו ";ביותר

הבטחת איכות ההחלטות על ידי מתן אפשרות לקיים דיון חופשי, ענייני וחף  –תכנם 

 מה שאין כן בענייננו.". ידה ניכרתנחלש במ –מלחצים 

 דינו של המשנה לנשיא )בדימוס( כב' השופט מצא, בע"א-ראו והשוו לענייננו גם פסק 

 (: 2004) 150( 5), פ"ד נחהוצאת עיתון הארץ בע"מ נ' משרד המשפטים 7759/01

"מניעת חשיפתם האישית של עובדי הציבור בגדר פרסום תוכנם של דיוניה 

הפרטי של כל -הרשות שבה הם פועלים אינה רק מעניינו האישי הפנימיים של

אחד ואחד מן המשתתפים בדיונים, אלא אף מעניינו של הציבור. חשיפת תוכנו 

של דיון פנימי, בייחוד כשהיא מלווה בחשיפת זהותם של המשתתפים בו בקשר 

לדעות ולהצעות שהשמיעו באותו דיון, עלולה להכביד על יכולתם של עובדי 

הציבור להתבטא בפתיחות ולהתדיין ביניהם בחופשיות בעניינים הטעונים 

החלטה".

ישראל נ' הוועדה לבחירת -פורום משפטי למען ארץ 2283/07בג"ץ : כמו כן, ראו והשוו 

 (.5.5.08)פורסם באר"ש, שופטים 
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סוגי החומרים שהתבקשו במסגרת ההליכים הנזכרים לעיל  יןכמובן, קיימות הבחנות ב 

הבחנות אלו נותנות  לבין התמלילים של ישיבות הממשלה שמתבקשים במסגרת ההליך דנן.

אותותיהן בהיבטים שונים אשר נוגעים לסודיות החומר, למידת העניין הציבורי בו, להיבטי 

החלטות בענייננו ינתן העובדה שהגנת הפרטיות וכיו"ב. עם זאת, בסיכומם של דברים ובה

הממשלה, הצעות ההחלטה, סדרי היום והפרוטוקולים מפורסמים או שניתן לבקש את 

חשיפת -באישקבלתם, לפי העניין, הרי שבענייננו, לעמדת המשיבים, האינטרסים 

ההחלטה להעדיף את  –למצער . העניין הציבורי שבחשיפתם התמלילים גוברים על

אינה חורגת ממתחם הסבירות; ואינה מקימה כל עילה להתערבות  האינטרסים האמורים

 נכבד.משפט השל בית ה

גם את עקרון האחריות המשותפת, עקרון יסוד  מתמסירת התמלילים הולמ ימנעותה .48

משלה אחראית בפני מה"יסוד: הממשלה מורה כי -לחוק 4במשטרנו החוקתי. סעיף 

הכנסת כגוף אחד, ולפיכך כל פני להממשלה נושאת באחריות ". הכנסת אחריות משותפת

על  החלטה שהיא מקבלת מחייבת את כל חבריה במנותק מאופן ההצבעה של השרים.

, קול אחד בכנסת, ולכן העמדה הגלויה היא זו עליה החליטה הממשלה, הממשלה להשמיע

ועמדתו של כל שר בממשלה היא עמדה פנימית, בדרך לגיבוש ההחלטה. 

שר  יחלוק לאלתקנון הממשלה כי " 87בהתאם לעקרון האחריות המשותפת, מורה סעיף  .49

, הממשלה של על החלטה מוועדותיה בוועדה או הכנסת במליאת הופעתו בעת שר סגן או

 1.1000". כן ראו הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' אותה יבקר ולא ממנה יסתייג לא

האחריות "", במסגרתה צוין כי שרים להחלטות הממשלהמחויבות שרים וסגני " ןבעניי

מעקרונות המשותפת של שרי הממשלה וסגני השרים ומחויבותם להחלטות הממשלה הן 

".להיסוד של המבנה החוקתי של מדינת ישרא

הצורך בדיון פנימי פתוח וענייני, בשילוב עם העובדה שממילא ההחלטה כללו של דבר,  .50

והיא תחייב את השרים כולם באחריות משותפת, עומדים ביסוד שתתקבל היא אחת 

ח הסמכויות שנתן בידה והוראות סודיות הדיונים, אשר קבעה הממשלה בתקנונה, מכ

כמו כן, כפי שהובהר לעיל, יש לבחון את ההסדרים יסוד: הממשלה. -המחוקק בחוק

ההחלטה, הפרוטוקולים, סדרי היום  כמכלול, ולתת את הדעת לכך שההחלטות, הצעות

אינם סודיים ככלל.  –וסיכומי הישיבות 

הממשלה,  :יסוד-לחוק 35-ו 31עמדת המשיבים בנוגע לפרשנות הנכונה של סעיפים כאמור,  .51

( לחוק חופש המידע, אשר מורה כי רשות ציבורית אינה 4)ב()9בקנה אחד גם עם סעיף  עולה

בין עובדי  ל התייעצויות פנימיותש תרשומות, יונים פנימייםדידע בדבר מ"חייבת למסור 

רשויות ציבוריות, חבריהן או יועציהן, או של דברים שנאמרו במסגרת תחקיר פנימי, וכן 

למעט התייעצויות  ,דעת, טיוטה, עצה או המלצה, שניתנו לצורך קבלת החלטה תחוו

.הקבועות בדין"
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לתקנון  71הממשלה וסעיף  :יסוד-לחוק)א( 35כמו כן, לנוכח המפורט לעיל בנוגע לסעיף  

( לחוק חופש 4)א()9הממשלה, הימנעות ממסירת התמלילים עולה בקנה אחד גם עם סעיף 

 .פי דין-עלמסירת מידע אשר אין לגלותו -איהמידע, אשר מתייחס ל

הממשלה, קובע במפורש כי לא די בפרסום של לחוק יסוד:  35סעיף העותרים טוענים כי " .52

החלטות הממשלה אלא נוקט לשון ברורה וחד משמעית: 'הדיונים וההחלטות' כלומר ככל 

שפרסום של החלטה הוא מותר ואינו נכלל בחריגים לפרסום, אז יש לפרסם בדיוק באותו 

(. לעתירה 33" )סעיף אופן את פרוטוקול הדיון המלא אשר הוביל לאותה החלטה

לתקנון בעניין סודיות התמלילים של דיוני  71בלי לגרוע מעמדת המשיבים לפיה סעיף  .53

יסוד: הממשלה, יובהר כי -( לחוק4)א()35)ו( וסעיף 31הממשלה עולה בקנה אחד עם סעיף 

 :יסוד-)א( לחוק35המשיבים אינם מקבלים את הפרשנות שמציעים העותרים לסעיף 

הממשלה. נסביר. 

 35" כמשמעותם בסעיף הדיונים וההחלטות של הממשלה, לשיטת המשיבים, "ראשית 

יסוד: הממשלה, אינם מתייחסים לתמלילים של הדיונים. בהקשר זה יודגש, כי סעיף -לחוק

 יסוד: הממשלה, אינו כולל הוראות מפורטות באשר לאופן תיעוד דיוני הממשלה-לחוק 35

דרש מכוח חובות שונות המוכרות מן המשפט הגם שתיעוד באופן זה או אחר, בוודאי נ)

; וממילא אינו כולל כל הבחנה בין תמלילים מלאים של הדיונים לבין פרוטוקולים (המינהלי

לתקנון הממשלה. בהתאם לעקרונות שנסקרו לעיל, בדבר  72שלהם, כהגדרתם בסעיף 

ים סבורים המשיב –הצורך בדיון פנימי פתוח וענייני; והאחריות המשותפת של הממשלה 

" אינה כוללת את תמלילי הדיונים.דיוניםכי פרשנות נכונה למונח "

רשימת מקרים יסוד: הממשלה מונה כביכול "-לחוק 35לפיה סעיף  עותריםשנית, טענת ה 

הממשלה קובע חובת  :יסוד-)א( לחוק35אינה מבוססת. לשיטת המשיבים, סעיף  -" סגורה

(, אך הוא אינו יוצר הסדר 4)-(1סודיות ביחס לעניינים מסוימים, כמפורט בסעיפי משנה )

 להיות מפורסם לציבור. כביכול חייב  –שלילי לפיו כל מה שאינו נכלל בסעיפים אלה 

המחוקק הבחין בצורה ברורה בין הכנסת לבין הממשלה בהקשר זה נבקש להדגיש, כי 

ידי המחוקק לקבוע את סדרי -. כך, שתי הרשויות הוסמכו עלמביות הדיוניםלעניין פו

עבודתן. עם זאת, לגבי הכנסת קבע המחוקק במפורש כי דיוניה יתקיימו בפומבי )סעיפים 

יסוד: הכנסת(, בעוד שאת הממשלה הסמיך בחוק היסוד לחסות את דיוניה.-לחוק 28-27

הכיר בהבדל המהותי בין  -שות המכוננת נאמר הר שמא –הראשי עצמו מכאן שהמחוקק 

 . רשויות, כלל המשקף את ההבדלים בתפקידי הין פומביות דיוניהםיהרשויות לענ

עקרון השקיפות מקבל ביטוי ראוי בתקנון הממשלה ובדרך טיפולה בפועל של הנה כי כן,  .54

של  ,מזכירות הממשלה בחומרי הממשלה, הכוללים פרסום יזום של החלטות הממשלה

וכן אפשרות למסור את פרוטוקולי  ;הצעות ההחלטה המונחות לפניהשל סדרי יומה ו

ההחלטות.
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שיקולים  בצדווקיימים  , אינו עומד בחלל ריק,עם זאת, עקרון השקיפות אינו ניצב לבדו 

כבדי משקל נוספים, ובראשם עקרון האחריות המשותפת והחשש מפני "האפקט המצנן" 

  תהליך קבלת ההחלטות ועל טיבו, בבחינת יצא שכרו בהפסדו. אשר עלול להשפיע על

על אף האיסור החל בדבר עיון  ( לתקנון,2)ד()71בהתאם לסעיף לשלמות התמונה יצוין כי  .55

, בנסיבות מיוחדות, לאשר לעובד ציבור לעיין בתמליל רשאי בתמלילים, מזכיר הממשלה

זכות  הנוגע לעיסוקו של עובד הציבור. של ישיבת ממשלה לצורך עבודתו השוטפת ובתחום

העיון האמורה מתקיימת בכל מקרה בתחומי מזכירות הממשלה בלבד, וגם חברי הממשלה 

עושים זאת במזכירות הממשלה בלבד ואינם מקבלים העתק  תמליליםהרשאים לעיין ב

יסוד: הממשלה, להתיר -לחוק )ב(35מזכיר הממשלה הוסמך, מכוח סעיף  ,כמו כן ממנה.

, וזאת בהנחיית ראש הממשלה, יו"ר ועדות שרים את פרסומם של דברים שפרסומם נאסר

מגלה עם זאת, המשיבים אינם סבורים שהעתירה או שרים שייקבעו על ידי ראש הממשלה. 

תמלילים בדרך שמהווה חריג לכלל בדבר סודיות ה ות המקרה דנןנסיבעילה לפעול ב

, ולחרוג מהדרך בה נוהגים מימים שנקבעו בתקנון והגבלת העיון בהן לנסיבות הספציפיות

 .ימימה בהתאם לתקנות עבודת הממשלה הנוכחי, ולתקנונים שקדמו לו

פי רוב כאשר מתעורר צורך לברר -ידי עובדי ציבור נעשה על-על תמליליםעיון ביובהר, כי 

בעניינו, . ביצוע תפקידם של עובדי הציבור ולצרכי ,מה נאמר בדיון בהקשר ספציפי כלשהו

לצורך קונקרטי של בירור או  נוגעתאינה תמלילים הבקשה לפרסום הבכל הכבוד הראוי, 

אלא מטעמים כלליים של שקיפות וחשיבות הנושא  ,ליבון הנאמר בהקשר ספציפי שנדון

 לשיטתםאולם  ה,בשיקולים אלכפי שפורט לעיל, המשיבים אינם מקלים ראש  שעל הפרק.

אין בשיקולים כלליים אלו, המתקיימים גם ביחס לדיונים שמקיימת הממשלה בהקשרים 

אחרים )לרבות סביב אירועים יוצאי דופן אחרים או סוגיות כבדות משקל(, כדי להצדיק 

 ה מן הכלל. יסטי

גם אם תקנון הממשלה מאפשר במקרים מסוימים למזכיר עמדת המשיבים היא כי 

-יסוד: הממשלה, על-לחוק 35ניינים שפרסומם נאסר לפי סעיף הממשלה להתיר פרסום ע

חריגה מהכלל לתקנון(, הרי ש 75הסמכה שניתנה לו בהתאם להנחיה שקיבל )ראו סעיף פי 

מטעמים של הצורך בשקיפות חורגת מהסמכות הקונקרטית של מזכיר הממשלה להתיר 

ובהוראות שנקבעו עיון או פרסום ספציפי, ומשמעה התערבות בשיקול דעת הממשלה 

לתקנון, על רקע מכלול  75-ו 71. אכן, עיון בסעיפים , המהווה החלטת ממשלהבתקנון עצמו

ההסדרים בענייננו, מעלה כי מתן עיון בתמלילי ישיבות ממשלה יצריך הפעלת שיקול דעת 

של הממשלה עצמה )ולא רק של מזכיר הממשלה(, וכך הוא גם הגיונם של דברים שעה 

 בוקשת נוגעת לעיון בדברי השרים עצמם.שהחשיפה המ

נוכח שחוק היסוד קובע רשימת מקרים סגורה, עם אפשרות לשיקול העותרים טוענים כי " .56 

( ברור כי קביעה גורפת על חיסיון ישיבות 4)-( ו3)א()35דעת במקרה האמור בסעיפים 

עתירה; ההדגשה ל 31" )סעיף בניגוד מפורשת להוראות חוק היסודממשלה באשר הן הינה 
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כפי שפורט לעיל, עמדת המדינה היא כי תקנון הממשלה עולה בקנה אחד עם  במקור(.

יסוד: הממשלה. בהמשך לכך, קבלת טענת העותרים משמעה הטלת -הוראותיו של חוק

לבחון פרטנית כל בקשה לגילוי תמליל של הממשלה או ועדותיה תטיל  הממשלהחובה על 

 ל הממשלה.עומס בלתי סביר לחלוטין ע

, מזכיר הממשלה מוסמךעל רקע טענת העותרים לפיה מדובר בהוראה גורפת, יובהר כי  .57

אולם סמכות זו  –לים של ישיבות הממשלה תמלילהתיר פרסום של , בהתאםיונחה אם 

של  התמליליםתופעל במקרים חריגים ונדירים ביותר. הכלל שקבעה הממשלה, לפיו 

, הוא : הממשלהיסוד-)א( לחוק35-ו)ו( 31סעיפים , כהסדר בסיסי לפי הם סודיים ישיבותיה

המשיבים אינם מקלים ראש בחשיבות של דיוני הממשלה שנערכו שחל במקרים הרגילים. 

חשיבות זו משליכה גם על הקושי אלא ש , נהפוך הוא;בנוגע להתמודדות עם מגפת הקורונה

לפיכך, ו לעיל בנוגע לסודיותם. ים שפורטישבחשיפת התמלילים, בשים לב לרציונל

ו חריגה מהכלל שקבעה הממשלה, נהצדקה להתיר דווקא בעניינאין בים סבורים כי יהמש

לשון אחר, בענייננו  כלל שנועד כאמור להגן על אינטרס חיוני מהמעלה הראשונה.

.חריגה ממנוליישום הכלל, ולא ל םהרציונליימתקיימים במלוא עוזם 

 קשר זהמתייחסים בעתירתם למספר פרסומים באמצעי תקשורת שונים ובההעותרים  .58

כאשר הרשות עצמה מתייחסת ביוזמתה לחילוקי דעות במסגרת הדיונים טוענים כי "

 66" )סעיף הפנימיים, מתחזקת הדרישה לגלות פרטים נוספים על אודות חילוקי דעות אלו

של כב' השופט גולדברג  טדעת מיעולעתירה(. בהקשר זה מצטטים העותרים מתוך 

, פ"ד יהב נ' פרקליטות המדינה 2534/97בג"ץ החלטה בבקשת עיון שניתנה במסגרת ב

העובדה שמתפרסמות בתקשורת מעת לעת  (. מכל מקום, לשיטת המשיבים,1997) 39( 3נא)

הרשות עצמה מתייחסת ידיעות על הנאמר בדיוני הממשלה אינה מלמדת על כך ש"

)כדבריו של כב' השופט גולדברג  "דעות במסגרת הדיונים הפנימייםביוזמתה לחילוקי ה

בין וחד כי יש הבדל מהותי  ברי. בהקשר זה, (44בהחלטה הנזכרת לעיל בעניין יהב, בעמ' 

פרסומים רשמיים מטעם הרשות לבין פרסומים כאלה או אחרים באמצעי תקשורת שונים. 

לפרסומים היזומים הנהוגים  יםההפניות של העותרפרק זה, יצוין כי -בטרם סיומו של תת .59

שביסוד תהליך חומרי רקע לפרסומם של  תייחסותמ(, לעתירה 45סעיף  )ראובאנגליה 

ההפניה ביחס לארצות הברית  .קבלת ההחלטות בלבד, ולא לסיכומי דיונים או תמלילים

ובזהירות , על פני הדברים , אולם נראהשלא נמצא אינטרנט כוללת קישור לעמוד

עוד כי גם שם הכוונה היא לפרסום חומרי רקע כאמור.  ומבלי לקבוע מסמרות המתבקשת,

מדינות בהן על פני הדברים, נראה שהדין בישראל דומה לדין הקיים ביצוין בהקשר זה, כי 

הדומה במהותו יש גוף ממשלתי  בהןקרי גם , בהקשרנו שיטות משפט דומותקיימות 

בוחרות לחסות חלקים משמעותיים  –בדומה לישראל  –ת אלה לממשלה בישראל. מדינו

מהמידע הנוגע לדיוני ממשלותיהן. 

צילום חוות הדעת של היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה מיום בהקשר זה, מצורף  

  .2מש/ ומסומן 16.6.13

55



  24

חוות דעת זו, שעניינה היה שקיפות אופן הצבעת שרים בוועדות שרים לחקיקה, כללה אף  

. דיוני הממשלה והחלטותיהלסודיות המצב המשפטי בנוגע  ןבענייסקירה השוואתית 

מפאת קבועי הזמן להגשת התגובה לעתירה שבכותרת, לא תוקפה חוות דעת זו במישור 

ככל מקיפה , מובא כאן לשם הצבת תמונה 2013, והאמור בה, הנכון לשנת ההשוואתיהדין 

  הניתן לעת הזו של מצב הדברים המשפטי, ולמעלה מן הנדרש.

, שעסקה אביטל נ' ממשלת ישראל 2555/17 הוגשה עתירה בבג"ץ 2017יצוין כי בשנת 

של דבר, לאחר  עתירה שם נמחקה בסופוה. בפומביות דיוני ועדת השרים לענייני חקיקה

)ראו פסק  דיון שהתקיים בה, בסיומו משכו העותרים את עתירתם בהמלצת בית המשפט

ב"כ בין כי במסגרת ההתכתבויות המקדימות בין המדינה ל ,יצוין עוד .(18.12.17דין מיום 

של היועצת המשפטית  30.1.2017העותרים באותה עתירה, נשלח אליהם מכתבה מיום 

קים משמעותיים מהמידע הנוגע ים לחסות חליהעוסק גם ברציונל למשרד ראש הממשלה,

 .3מש/ מכתב זה כנספחומסומן נה, מצורף לשלמות התמו ני הממשלה.לדיו

, והוא בדין יסודו – בענייננו הנה כי כן, האיסור בדבר עיון בתמלילים של דיוני הממשלה .60

. לפיכך, יש לדחות את דרישות העותרים כי כל עילה להתערבות שיפוטיתאינו מקים 

לעיין בתמלילים של דיוני הממשלה.יתאפשר להם 

הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה

לתקנון  72של ישיבות הממשלה מוגדר בסעיף  פרוטוקוליםהתכנם של כפי שפורט לעיל,  ..61

צריך לפנות למשרד ראש הממשלה, בבקשה  את הפרוטוקולים המעוניין לקבל הממשלה.

. פניות בעניין זה נבחנות לתקנון הממשלה 78לפי חוק חופש המידע, כפי שעולה מסעיף 

של כל מקרה ומקרה. קונקרטיותה יופרטני ונענות בהתאם לנסיבותבאופן 

נוכח סירובו העותרים טענו בעתירתם כי הם נמנעו מהגשת בקשה לפי חוק חופש המידע " .62

העותרים מתייחסים לכלל  לעתירה(. 76" )ראו סעיף [...]הקטגורי של מזכיר הממשלה 

)בלא להבחין, למשל, בין פרוטוקולים של החלטות לבין  החומרים כ'מקשה אחת'

. פנייה בהליך לפי חוק חופש המידע הייתה מאפשרת להבחין בין החומרים תמלילים(

בכל  למסור ולהימנע ממסירת מידע שאין למוסרו. בנסיבות אלו,השונים, למסור את שניתן 

שהציגו העותרים להימנעותם מהגשה בקשה  נימוקכי ההכבוד הראוי, המשיבים סבורים 

זאת ועוד, לפי הנמסר ממזכיר הממשלה, בשיחה . דיו משכנע אינו -לפי חוק חופש המידע 

(, בסמוך לקראת פרסום עותרתה :)להלן 1בינו לבין העותרת  6.4.20שהתקיימה ביום 

כתבה בנושא בעיתון "הארץ", מסר מזכיר הממשלה כי אם יתבקשו הפרוטוקולים של 

לא  קונקרטית שכזוואולם, פניה  רלוונטיות, הן יימסרו לעותרת;הממשלה ההחלטות 

נעשתה.
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 בהתחשבמד סעד חלופי בהקשר זה, והגם שניתן לטעון כי לרשות העותרים עמכל מקום,  .63

על הסף בהיבט זה; סעד המבוקש בנסיבות העניין המשיבים אינם עומדים על דחיית ה

פרוטוקולי ההחלטות של ישיבות הממשלה  מיצילו, של הדברים ולאחר בחינה קונקרטית

 .4מש/ומסומנים  מצורפים מועד כתיבת שורות אלו עדו 8.3.20בתקופה שמיום 

פרוטוקולי ההחלטות של ישיבות הממשלה החל מיום יובהר, כי החומר המצורף כולל  

עלה ו 8.3.20יום לפרוטוקולים של ישיבות שקדמו  ;ועד מועד כתיבת שורות אלו 8.3.20

וכן פרוטוקולים של ועדת  ;הנושא הנדון גם אם לא היה קבוע כנושא לסדר היוםבהם 

-)נגיף הקורונה החדש( )אזור מוגבל(, תש"ף חירוםשרים שהוקמה מכוח תקנות שעות 

 , ורלוונטיים לענייננו.2020

משכך הדבר, ממילא מתייתרת העתירה בכל הנוגע לסעד המבוקש שעניינו עיון  

וונטיות עד מועד כתיבת שורות אלה, והיא בפרוטוקולים הנוגעים לישיבות הממשלה הרל

 .בהיבט זה מיצתה עצמה

 כי אין)והדברים מתקשרים לסעד השני המבוקש, שבו נעסוק מיד בסמוך(, לצד זאת יובהר  .64

מזכירות הממשלה לפרסם פרוטוקולי החלטות באופן יזום  ה שלכוונ באמור כדי ללמד על

מעתה ואילך, שכן לפרסום כאמור אין עוגן בתקנון עבודת הממשלה וממילא עיקר המידע 

 תוגשנה בקשות לקבלתאם מפורסם באופן יזום.  –ההחלטות עצמן  –המצוי בהן 

עשה מאמץ להיענות להן בלוח זמנים קצר יי ,חוק חופש המידעהפרוטוקולים בהתאם ל

ככל הניתן, בהתחשב במכלול הנסיבות והאילוצים הקיימים.

הוא התייתר. –בחלקו דינו להידחות, ובחלקו  –עד כאן באשר לסעד הראשון, אשר כאמור  .65

אין מקום להנגשה יזומה של התמלילים להידחות;  –דין הסעד השני 

והפרוטוקולים הרלוונטיים לענייננו 

כי בית המשפט יורה למשיבים לנמק  , במסגרת הסעד השני,העותרים מוסיפים ומבקשים .66

התמלילים ופרוטוקולי ישיבות הממשלה בנוגע לצעדים  ינגישו לציבור את"מדוע לא 

גם דין סעד זה להידחות. –לעמדת המשיבים  ". ולהתמודדות עם המשבר

בהתאם לאמור לעיל, אין מקום לאפשר עיון שאשר לבקשה להנגשה יזומה של תמלילים,  ..67

 ממילא, ועל דרך קל וחומר, אין מקום להנגשתם היזומה. הם;ב

היא כי אין בסיס משפטי  שיביםעמדת המ ,רישה להנגשה יזומה של הפרוטוקוליםאשר לד .68

הפרוטוקולים של ישיבות  לפרסם באופן יזום אתלפיה הממשלה מחויבת כביכול לטענה 

יסוד: הממשלה, לא מתקנון -אינו מתחייב לא מחוקהממשלה. פרסום יזום כאמור 

רק ביחס  של רשות חובת פרסום יזום )א(6הממשלה ולא מחוק חופש המידע, הקובע בסעיף 

. "הנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור"ל
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ידי העותרים, כדי -למען הסר ספק, יובהר כי אין בהעדר חובה לפרסום יזום כמבוקש על .69

במסגרת פרסום יזום שאין  –המשיבים אינם רואים לנכון למסור מידע רב ש על כךללמד 

חובה משפטית לעשותו; ובמסגרת מענה לבקשות לפי חוק חופש המידע. 

הכולל את  סדר יומהואת  החלטותיהכפי שפורט לעיל, הממשלה מפרסמת באופן יזום את  .70

הצעות החלטה . בעת האחרונה, הממשלה מפרסמת באופן יזום גם הצעות ההחלטה

בכך, פועלת הממשלה בהתאם לאיזונים הקבועים  טלפוני.המתקבלות בדרך של משאל 

אשר מעגנים באורח סטטוטורי את מערכת השיקולים הצריכה לעניין בחוק חופש המידע 

.ואת האיזון הראוי ביניהם

מקום למתן צו שיפוטי שיחייב את המשיבים כל בנסיבות אלו, עמדת המשיבים היא כי אין  .71

הממשלה באופן יזום.  דיונילפרסם את הפרוטוקולים של 

של ישיבות הממשלה והצעות ההחלטה  היום ילהידחות; סדר –דין הסעד השלישי 

בקרוב, ובכך יתייתר עיקרו של הסעד המבוקש  יםמפורסמלהיות  יםצפוי

בסיס המידע  ינגישו לציבור את"כי המשיבים במסגרת הסעד השלישי דורשים העותרים  .72

. "והתשתית העובדתית על בסיסם התקבלו החלטות הממשלה

, אשר צפוי להסתיים עד סוף פרסום באתר המרשתת של משרד ראש הממשלההיובהר, כי  .73

כל  ביא למצב בו עומדים לעיון הציבורי חודש אפריל כאמור לעיל )בכפוף לאילוצי השעה(,

ידי -שהופצו לחברי הממשלה עלוהצרופות להן  סדרי היום, הצעות ההחלטה ודברי ההסבר

לפיכך, עם סיום הליך פרסום החומרים, צפויה העתירה  מזכירות הממשלה בעת הזו.

להתייתר ברובה המוחלט גם בהקשר לסעד זה.

פי מהות הגורם שאליו ביצעו -עלפי תוכנה, -על –נזכיר כי העתירה שבכותרת גדרה עצמה 

זהות פי -ועלבטרם הגשת העתירה )מזכירות הממשלה( הראשונית העותרים את פנייתם 

לעניינו של בסיס המידע והתשתית העובדתית  –גורמי הממשלה שצורפו אליה כמשיבים 

ות מזכירות הממשלה לצורך קבלת החלטותיה עצבאמחברי הממשלה פני לשהונחו 

עתירה, של הנגשת כלל במסגרת ישיבותיה, ואין עניינה בסוגיה הכוללנית, החורגת מגדרי ה

החומר המקצועי שעמד בפני מקבלי ההחלטות בדרגים שונים בעת קרות האירועים מושא 

 ענייננו.   

אשר מופצות לחברי  (והצרופות להן)ודברי ההסבר יוזכר, כי מעבר להצעות ההחלטה  .74

ר, מידע רב ביות באופן שוטף ידי מזכירות הממשלה, לחברי הממשלה מועבר-הממשלה על

בין היתר באמצעות קבוצת הוואטסאפ הייעודית אשר נפתחה ביוזמת המל"ל, כמפורט 

לעיל.
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בקבוצת מל"ל מיים של הלאו המרכז לניהול משבריםהמידע שמועבר באמצעות  .75

המופץ באמצעות מזכירות הממשלה לקראת אינו חלק מהמידע  שתוארה לעיל וואטסאפה

, סקירותנתונים, מסמכים, בשעל בסיסו מתקבלות החלטות הממשלה. מדובר וישיבותיה, 

לאו דווקא בהקשר ו םהיו שעות כל לאורך ושיטתי סדור שוטף באופן יםמועברה ועדכונים

 .החלטת ממשלה כזו או אחרת או לקראת

פניותיהם המוקדמות של למעלה מן הנדרש, כי המל"ל אינו משיב לעתירה שבכותרת,  יצוין .76

אין העתירה שבכותרת מהווה אכסניה ראויה לבקשת וממילא , אליוהעותרים לא כוונו 

צירוף משיבים רלוונטיים מבין רשויות השלטון, ראו והשוו: בג"ץ -איסעד נגדו )לעניין 

פורסם ) חשמל –חברת החשמל לישראל בע"מ נ' הרשות לשירותים ציבוריים  6478/15

(.19(, בפסקה 20.4.17באר"ש, 

ידי מזכירות -עלשהופצו  מל"לה ם מטעםמסמכילשלושה ביחס כי  יצויןבהקשר זה  .77

 וואטסאפקבוצת ה באמצעות לאומיים במל"ל המרכז לניהול משבריםידי -עלולא  הממשלה

פרטניות הדרך, אם הם חפצים בכך, להגיש בקשות  העותריםלפני פתוחה , שתוארה לעיל

. בכפוף לאילוצים השונים ומתוך ראיה חיובית,באופן פרטני בחנו יוהללו ילקבלתם 

דרישת העותרים להנגשת המידע שעל ל גם בנוגעלנוכח האמור, עמדת המשיבים היא כי  .78

מיצתה  היא, ושיפוטימתן סעד אינה מצריכה  העתירה – בסיסו התקבלו החלטות הממשלה

., למצער ברובה המוחלטאת עצמה

אין כל מקום להורות על בטלות הוראות תקנון עבודת להידחות;  –דין הסעד הרביעי 

הממשלה

בטלות הוראות תקנון הממשלה " העותרים להורות על במסגרת הסעד הרביעי, מבקשים .79

, העוסקים בסודיות מוחלטת ומלאה של הפרוטוקולים של הממשלה, וזאת בניגוד 34-ה

.": הממשלהלחוק יסוד 35להוראות סעיף 

בשים לב  י,נבשיהוי קיצו הנטענתקנון הממשלה, בראשית יצוין כי הטענה לביטול הוראות  .80

 26.5.15מיום  29, אושר במסגרת החלטת הממשלה מס' 34-שתקנון עבודת הממשלה ה לכך

המשיבים סבורים  לו בשל כך, (.)ובהקשר זה יוזכר כי הוראות דומות היו גם בתקנוני עבר

אין מקום להיענות לסעד המבוקש. כי

ממילא גם לגופם של דברים לא נפל כל פגם בהוראות  -וזה העיקר אולם, כפי שראינו לעיל,  .81

למען הסדר הטוב  .: הממשלהיסוד-התקנון, ובוודאי שהן אינן סותרות את הוראות חוק

מוחלטת ומלאה סודיות יוזכר כי בניגוד לטענות העותרים, תקנון הממשלה לא מורה על "

" ובהקשר זה יש הבחנה ברורה בין התמלילים לבין הפרוטוקולים, של הפרוטוקולים

קובע כי סיווגם של תמלילים  הממשלהלתקנון  71כמפורט לעיל. בתמצית, יוזכר כי סעיף 

אלו הוא "סודי ביותר", ומחיל איסור בדבר עיון בתמלילים אלו למעט לחברי הממשלה. 
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יסוד: -)א( לחוק35)ו( ועם סעיף 31ות אלו עולות בקנה אחד עם סעיף כמפורט לעיל, הורא

עקרון השקיפות, הממשלה; ועם עקרונות היסוד של המשטר הדמוקרטי בישראל. כאמור, 

שאין להפריז בחשיבותו לענייננו, אינו ניצב לבדו ויש לאזנו מול שיקולים מתחרים כבדי 

רי הממשלה והחשש מפני "האפקט משקל, ובראשם עקרון האחריות המשותפת של חב

בהינתן  המצנן" אשר עלול להשפיע על תהליך קבלת ההחלטות של חברי הממשלה ועל טיבו.

המשקפת תפיסה לפיה זכות הציבור לקבל מידע מן הרשות אינה  –מלאכת איזון הזו 

ועל בסיס הוראות הדין, עמדת המדינה היא כי אין כל מקום  -מוחלטת כי אם יחסית 

 ת התמלילים המבוקשת, וכי בענייננו תקף הכלל של איסור עיון בתמלילים אלו.לחשיפ

באשר לפרוטוקולים, תקנון הממשלה אינו קובע כי הם סודיים; ולמיטב הבנתם של  

המשיבים, העותרים אינם מבקשים את ביטול הוראותיו של תקנון הממשלה בעניין 

 הפרוטוקולים.

בידי הממשלה  נהנת רשות המכוננתהשנכתבו לעיל, כי  נבקש להוסיף, מעבר לדברים . 82

סמכות לקבוע את סדרי עבודתה והחלטותיה וניהול ועדותיה, ובפרט בסוגיית פנימיות 

פרסומם, והממשלה עשתה כן בתקנון מפורט. בהתאם לפסיקה, יש הבדל בין -הדיונים ואי

ביקורת "רגילה", לבין היקף הביקורת השיפוטית על החלטות מעין שיפוטיות, שהיא 

ביקורת על החלטות הנוגעות לקביעת נהליה הפנימיים וסדרי עבודתה של הכנסת, ועל 

 1993/03בג"ץ מעשי החקיקה, שהיא ביקורת מצומצמת ביותר. במסגרת פסק הדין ב

, נקבע כי יש להניח (2003) 817(, 6פ"ד נז) התנועה למען איכות השלטון נ' ראש הממשלה

דומים ינהגו אף בביקורת על סדרי עבודת הממשלה וועדותיה, בהיותו נושא שכללי צמצום 

המטען הפוליטי הכרוך בו: נוכחולפנימי 

במישור אחר: ניתן להניח, כי בבוא בית המשפט לבחון שאלה הנוגעת לסדרי "

עבודתן של הממשלה וועדותיה, ינהג הוא לפי כללים הדומים לאלה המופעלים 

רלמנטריים של הכנסת )לעניין סדרי עבודתה של הממשלה פ-לגבי הליכים פנים

(. 724 --720)ה(,)ו( לחוק היסוד וכן רובינשטיין, בספרו הנ"ל, בעמ' 31ראו סעיף 

בהיות נושא זה עניין פנימי, הנוגע לאופן פעולתה של הממשלה, ולאור המטען 

הפוליטי שעשוי להיות כרוך בו, יפעיל בית המשפט, בהקשר זה, ביקורת 

  שיפוטית זהירה."

להידחות. –משכך, גם דין הסעד הרביעי  .83

אין כל מקום לשנות מסיווגם של תמלילי ישיבות להידחות;  –דין הסעד החמישי 

הממשלה הרלוונטיים לענייננו 

כל הפרוטוקולים )למעט חריגים שבהם( "במסגרת הסעד החמישי, מבוקש לקבוע כי  .84

המשבר אינם נכללים בגדר העניינים שהם סודיים אשר אינם העוסקים בהתמודדות עם 

."לחוק יסוד: הממשלה 35מותרים בגילוי לפי הוראות סעיף 
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יוזכר כי תקנון הממשלה מבחין גם דין סעד זה להידחות, בהתאם לאמור לעיל. בתמצית,  .85

וגים בין התמלילים, אשר מסווגים כסודיים; לבין הפרוטוקולים אשר ככלל אינם מסו

ככאלה. בענייננו, יוזכר כי המשיבים אינם מתנגדים למסירת הפרוטוקולים והם מצורפים 

כנספחים לתגובה זו. באשר לתמלילים, כפי שפורט לעיל, המדינה סבורה כי אין מקום 

לתקנון הממשלה, בהתחשב בכלל נסיבות העניין. 71לחרוג מהכלל הקבוע בעניין זה בסעיף 

היועץ המשפטי  חייתנהתערבות בהלהידחות; אין כל מקום ל –דין הסעד השישי 

לממשלה בדבר מסירת מידע מישיבות הממשלה 

הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בדבר מסירת במסגרת הסעד השישי, מבוקש לקבוע כי  . 86

בטלה ומבוטלת בהיותה ( "3.1002פניות הציבור )הנחייה מס'  –מידע מישיבות הממשלה 

 ".לחוק יסוד: הממשלה 35ראות סעיף סותרת את הו

גם סעד זה, מבוקש בשיהוי ניכר וקיצוני, באשר הנחיית היועץ המשפטי לממשלה הנ"ל  .87

 (.2003חודש מרץ עודכנה לאחרונה בו) 7.5.97 היא מיום

אולם גם לגופם של דברים, בהתאם לאמור לעיל, הרי שלא נפל כל פגם בהנחיית היועץ,  .88

יסוד: הממשלה. -חוקוהיא עולה בקנה אחד עם הוראות הדין, לרבות 

סיכום 

עילה כל היא כי העתירה אינה מגלה  עמדת המשיביםאמור לעיל, נוכח כלל הלסוף דבר:  .89

 כבד מתבקש להורות על דחייתה. להתערבות שיפוטית ובית המשפט הנ

 ובתצהיר כותנתמוהנוגעות למזכירות הממשלה בתגובת המשיבים  עובדות המפורטותה .90

-ו 33-27)ג(, 3סעיפים ; העובדות המפורטות בזכיר הממשלה, מצחי ברוורמן-יצחקמר של 

מאיר בן שבת, היועץ תגובת המשיבים והנוגעות למל"ל נתמכות בתצהירו שלל 78-72

לביטחון לאומי וראש המל"ל.

"ט בניסן תש"פכ היום,

2020באפריל  23 

שי כהן

עוזר ראשי במחלקת הבג"צים

בפרקליטות המדינה

שי כהן

 במחלקת הבג"צים סגן

בפרקליטות המדינה

 אבי מיליקובסקי

במחלקת הבג"ציםבכיר א' סגן 

 בפרקליטות המדינה
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6נספח  

 2414/20בבג"צ  פרוטוקול הדיון והחלטה  
 לנדאו ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' 
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בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק   בבית המשפט העליון 

2414/20 בג"ץ

כבוד השופט ע' פוגלמן   פני:ל
 כבוד השופט מ' מזוז 

כבוד השופט א' שטיין 

או. נעה לנד1 העותרים:
 . הוצאת עיתון הארץ 2
 . עו"ד שחר בן מאיר 3
 . עו"ד יצחק אבירם 4
 . התנועה לחופש המידע 5
 חן מענית. 6
 . טל שניידר7
 בע"מ (1983תונות )י. גלובס פבלישר ע8
אחרונות . עיתון כלכליסט מבית ידיעות 9

 גנון . תומר10

ד   ג  נ      

. ממשלת ישראל 1 המשיבים:
 . מזכיר הממשלה 2
. היועץ המשפטי לממשלה3

עתירה למתן צו על תנאי 

(11.06.20י"ט בסיון התש"ף )הישיבה: תאריך 

איתמר לוי: מזכיר הרכב
קלדנית:

; עו"ד רעות פריינריךעו"ד טל ליבליך: 7,6,2,1 העותריםבשם 

 עו"ד בן מאיר : 4-3 העותריםבשם 

 שלייט -עו"ד יערה וינקלר : 5ת העותרבשם 

 עו"ד אוריין אשכולי : 10-8 העותריםבשם 

; עו"ד שי כהןעו"ד אבי מיליקובסקי: משיביםהבשם 

פרוטוקול  

1 

פוגלמן:  ע'  השופט  לא    כבוד  מדוע  לשאלה  לענות  ומהמשיבים  מהעותרים  נבקש  הראשון   2בשלב 

 3לפעול לפי חוק חופש המידע. וכן לפי הערכאה.  

4 
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 1 עו"ד בן מאיר: 

מסעיף   שונים,  פרמטרים  לו  ויש  מסוימים,  במובנים  שונה  המידע  חופש  יסוד    35חוק   2לחוק 

 3 . .  35הממשלה. אנחנו מדברים על סעיף  

 4 

 5לחוק יסוד הוא הדין, אבל יש מסגרת די מתקדמת ומוצלחת, מאשר    35  כבוד השופט ע' פוגלמן:  

 6זה הדין שחל, אבל הנושא של מסירת מידע,   35- שהיו בתקופות שקדמו לחוק חופש המידע. נכון ש 

 7נובו, מדוע  - יש הסדר סטטוטורי עם ביקורת שיפוטית מפוקחת, שנותנים לבית משפט סמכויות דה 

 8 לא להשתמש בערכאה הנכונה? 

 9 

 10 ן מאיר: עו"ד ב 

 11ומשהו עמודים של פרוטוקולים. הטענה    200כיוון שהטענה של המשיבים בעניין הזה, הם צירפו  

ש  ואפנה  ו שלהם,  הממשלה,  יסוד  בחוק  "דיונים"  שהמילה  משפט,  בית  של  לפתחו  מונחת   12ודאי 

 13 לתשובה, מתייחסת לפרוטוקולים. פרוטוקולים זה מה שהם צירפו.    53לסעיף  

 14 

 15, הפרשנות שלו היא  35זה לא הטענה. יש בסיסים שונים של הטענה. סעיף    כבוד השופט מ' מזוז:  

 16 לאו, וכל השאלות שקשורות.    האם מכלל הן נשמע   – שאלה בפני עצמה  

מידע   חופש  בקשת  של  הוראות  שכותבים  חוקים  של  סדרה  ויש  מידע,  לבקש  הפרוצדורה   17עצם 

 18 ספציפי.  

 19 כאן יש את תקנון הממשלה; הוא מפנה לחוק חופש המידע, והחוק מפנה לחוק עצמו.  

 20  – המהותי  במסגרת הבקשה לחוק חופש המידע, אתם יכולים להעלות את כל הטענות לגבי הדין  

 21 . אבל זה לא משנה את ההסדר הדיוני.  35, האם חל סעיף  9האם חל סעיף  

 22 

פוגלמן:   ע'  השופט  בכל    כבוד  שיפוטית  בצורה  לעבוד  מנסים  אנחנו  ערכאה.  לדלג  לפעמים   23נוח 

 24 ההיבטים, ולא בצורה רנדומלית.  

 25 

 26 עו"ד בן מאיר: 

 27   הטענה שלנו בבסיס היא לקבל את התמלילים של ישיבות הממשלה. 

ו  היועמש,  של  וההנחיה  הממשלה  תקנון  של  וההפעלה  הניסוח  לאופן  שנוגעות  טענות  לנו   28  2- יש 

 29 .  35המקורות האלה חורגים מהוראות סעיף  

 30 תבוא המדינה בבית המשפט המנהלי ותאמר שזה ההסדר הקבוע.  :  1968הפנינו לחקיקה משנת  

 31 

פוגלמן:   ע'  השופט  או    כבוד  יזכה  הוא  ששם  בגלל  בדין  למסלול  אדוני  את  שולחים  לא   32אנחנו 

 33יש לכם טיעונים,    – והפרשנות שלו, העובדה שאין דין אוסר    35יפסיד; יש לכם טיעון לגבי סעיף  

 34 וגם להם יש. לכל אחד יש את עמדתו.  

 35 
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 1; אבל  הוא הסעיף ששולט על השאלה   35זה לא לגמרי ברור בכלל שסעיף    כבוד השופט מ' מזוז:  

 2אנחנו לא דנים בזה כרגע. הוא קובע הוראות סודיות. אין בהכרח חפיפה בין סודיות לחופש מידע;  

 3לא כל מה שלא סודי יש עליו גילוי, יש שורה ארוכה של עילות ששוללות או נותנות שיקול דעת.  

 4 לכן השאלה היא יותר מורכבת.  

 5יש שורה ארוכה של שיקולים, שבתוכם    , ולכן פונים לבג"ץ; אבל 35אתם אומרים שהכל מוסב על  

 6, וכל אחד יטען את טענותיו. מה שיש כאן זו בקשה לחופש מידע.  35אפשר להעלות גם את סעיף  

7 

 8 עו"ד בן מאיר: 

 9 אבקש לחלוק על כבודו.  

 10, וחוק חופש המידע חוקק הרבה אחרי.  1968חוק יסוד הממשלה חוקק בשנת  

 11לה לא מחויבת לתת פרוטוקולים של הישיבות שלה.  נניח שבחוק חופש המידע היה נאמר שהממש 

 12 גובר על העניין הזה.    35אנחנו טוענים שסעיף  

13 

מזוז:   מ'  לגרור    35לכן אמרתי שסעיף    כבוד השופט  פוזיטיבי. אדוני מנסה  דבר   14לא אומר שום 

 15 אותנו לדיון לגופו של עניין. אנחנו לא נעשה את זה.  

 16רחוק מלהיות כך, רחוק מלתת מענה בלעדי לסוגיה הזו.    – זה חזות הכל    35הניסיון לעשות כאילו  

 17צריך להיבחן דרך אספקלריא של חוק חופש מידע, שקובע הוראות לגבי תחולה של    35גם סעיף  

 18 דינים וחוקים אחרים. זו לא שאלה שנשארה עמומה.  

 19 .  יש חוקים ספציפיים שקובעים הוראות חופש מידע 

 20הכללים הרגילים נשארים, אבל זאת שאלה, האם זה דין ספציפי או לא. הכל מתברר בשאלות של  

 21 חופש מידע, ולא בעקיפה שלו.  

22 

 23עו"ד ליבליך: 

 24ויש התנגשות בין זה    – אני מפנה לתשובה שקיבלנו, שהתמלילים נמצאים תחת חוק הארכיונים  

 25 לבין חופש המידע;  

 26ם של מסירת מידע אלא גם בטלות ודברים שהם לא רק חופש  אנחנו כוללים בעתירה לא רק סעדי 

 27 המידע.  

28 

פוגלמן:   ע'  השופט  שצירפתם,    כבוד  ההתכתבות  את  ראינו  לכאן.  לפנות  שניסיתם  טרוניות   29אין 

 30 עניינה באופן בלעדי במסירת מידע. לא ביקשתם סעדים אחרים.  

בעני  העתירה;  בבסיס  שעומד  הדומיננטי  העניין  על  מסתכלים  אי אנחנו  היה  האלה   31מיצוי  0ינים 

 32 הליכים. זו המחלוקת שעומדת כאן.  

לפעול   מנסים  אנחנו  מותווה,  דין  יש  ראשונה;  ערכאה  רק  הוא  מנהליים  לעניינים  המשפט   33בית 

 34 בצורה אחידה ושיפוטית. כל צד כמובן שומר על כל טענותיו.  

35 

 36 עו"ד בן מאיר:  

 37העתירה הזאת נולדה במצב המסוים של הקורונה. 
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4

1 

 2לפי מימד הזמן, בבית משפט לעניינים מנהליים עונים הרבה יותר מהר    שופט ע' פוגלמן:  כבוד ה 

 3מאשר בית משפט זה.  

 4 זה שהמדינה עצמה מעדיפה להתדיין כאן, זה לא מחייב אותנו; אנחנו פועלים לפי הדין.  

5 

 6עו"ד בן מאיר:  

 7 מנהליים.    האם המדינה מוכנה לראות את התשובה שלה כתשובה לבית המשפט לעניינים 

8 

 9זה אדוני יבוא בדברים עם חבריו.    כבוד השופט ע' פוגלמן:  

10 

 11עו"ד מיליקובסקי: מקובלת עלינו המלצת בית המשפט.  

12 

 13ניתן פסק דין.  

14 
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7נספח  

פניית ב"כ העותרים לב"כ המשיבים
 דיון  הבסמוך לאחר  

  2414/20בג"צ ב
 נ' ממשלת ישראל ואח'לנדאו ואח'  
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- פנייה מוקדמת לפני הגשת עתירה - בעקבות בג"צ 2414/20 Gmail

yaara winkler <winkler.yaara@gmail.com>

פנייה מוקדמת לפני הגשת עתירה - בעקבות בג"צ 2414/20
2 messages

yaara winkler <winkler.yaara@gmail.com> Thu, Jun 11, 2020 at 10:09 AM
To: avimi@justice.gov.il
Cc: Reut Freidenreich <reut@lm-adv.co.il>, Orian Eshkoli Yahalom <Orian@muszkat.co.il>, "Rachely Edri, CEO"
<rachely@meida.org.il>, Shachar Ben Meir <shachar@benmeir.co.il>, tlieb <tlieb@lm-adv.co.il>

לכבוד 
אבי מיליקובסקי, עו"ד

שלום רב,

בהמשך לדיון שהתקיים היום, 11.06.2020 בבג"צ 2414/20 ולאור פסק הדין שניתן, הריני לעדכנך בשם כל העותרים כי בכוונתנו להגיש
עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים וזאת עד לא יאוחר מיום 20.06.2020 בגין בקשת מידע שנשלחה אל המדינה ולא נענתה לפי חוק

חופש המידע.

לעתירה שתוגש תצורף התגובה המקדמית אותה הגישה המדינה לבג"צ הנ"ל, ואנו נראה בכך את תשובת המדינה, אלא אם תודיענו
אחרת. 

בברכה,

Avi Milikovsky <AviMi@justice.gov.il> Thu, Jun 11, 2020 at 2:38 PM
To: yaara winkler <winkler.yaara@gmail.com>
Cc: Shai Cohen <ShaiC@justice.gov.il>, Reut Freidenreich <reut@lm-adv.co.il>, Orian Eshkoli Yahalom
<Orian@muszkat.co.il>, "Rachely Edri, CEO" <rachely@meida.org.il>, Shachar Ben Meir <shachar@benmeir.co.il>, tlieb
<tlieb@lm-adv.co.il>, "Dana Peleg (Praklitut)" <DanaPel@justice.gov.il>

שלום עו"ד וינקלר,

פנייתך הועברה לעיון הגורמים הרלוונטיים, והללו ישיבוך דבר בהקדם.

אין בכך התייחסות לתוכן הפניה.

בברכה,

אבי

אבי מיליקובסקי, עו"ד

מחלקת הבג"צים, פרקליטות המדינה

טלפון: 073-3925139 פקס: 02-6467011

AviMi@justice.gov.il :אימייל
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8נספח  

 1לעותרת   משרד ראש הממשלה יועמ"שמכתב  
 16.06.2020מיום 
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9נספח  

 משרד ראש הממשלה יועמ"של  1העותרת מכתב 
 17.06.2020מיום 
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2020 ביוני 17

 לכבוד

עו"ד שלומית ברנע פרגו 

 יועצת משפטית 

 mishpatit@pmo.gov.ilדוא"ל:באמצעות   משרד ראש הממשלה

בקשה לפרסום ומסירת מידע לציבור אודות דרכי הטיפול והחלטות הממשלה בזמן הנדון: 

התפרצות נגיף הקורונה בישראל

16.06.2020; מכתבכם מיום 11.06.2020 פניית הח"מו 1.03.2020מיום סימוכין: מכתבנו 

שלום רב,

להקים מכשולים מיותרים   קיבלנו את מכתבך שבסימוכין והצטערנו ללמוד מהאמור בו על החלטתכם

  בפנינו.

והיא  הלגופהחלטתכם שלא לראות בכתב התגובה המקדמית מענה לבקשת המידע הינה שגויה 

 מטרתה היא להכביד שלא לצורך.כל חוסר תום לב ודווקנות פרוצדורלית שדומה כי משקפת 

: נפרט

יסוד. כפי שציינתם אף כל טענתכם כאילו לא עמדה בפניכם בקשת חופש מידע משוללת  ראשית, .1

לו נכתב במפורש שהוא  4לעתירה שהוגשה לבג"ץ כולל מסמך אשר בסעיף  3במכתבכם, נספח 

מוגש תחת הוראותיו של חוק חופש המידע. 

אשר קבע כי עניינה של   עובדה זו לא חמקה גם מעיני בית המשפט הנכבד, מפי כבוד השופט מזוז, .2

:5-6לפרוטוקול הדיון, שורות  3, ראו בעמוד חופש מידעל הבבקשהינו העתירה 

הנה כי כן, על אף טענתכם שלא הייתה בפניכם בקשת מידע, ברי כי מדובר בטענה משוללת יסוד. .3
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 . אינכם יכולים לאחוז במקל משני קצותיויש להוסיף כי  האמור לעילעל  .4

למכתבכם  5לא הייתה בפניכם בקשת מידע )סעיף  גיסא, דהיינו: לא ניתן לקבל טענה כי מחד

 3-ו 2לטעון שלא ניתן לכם זמן מספיק להשיב לבקשת המידע )סעיף גיסא, שבסימוכין(, ומאידך 

 למכתבכם הנ"ל(. 

די לנו שנציין כי עמדו לרשותכם כשלושה חודשים ליתן מענה לבקשת באשר לטענה השנייה,  .5

 (.הנוכחיגשה לכם )מחודש מרץ עת הוגשה ועד לחודש יוני המידע שהו

בתקופה זו בחרתם לגבש את תשובתכם ועמדתכם ביחס למידע המבוקש, במסגרת כתב התגובה  .6

פרטני המקדמית שהוגש לבית המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוה לצדק, וזאת חלף מתן מענה  

 לבקשת המידע. 

ביחס למידע המבוקש גובשה כבר במענה לעתירה  הותית עמדתכם המאין חולק כי  , כך או אחרת .7

הדרישה הדווקנית לפעול על פי פרוצדורה של הגשת מסמך באופן מקוון או לכתובת מייל , והנ"ל

 שונה, היא דרישה מקוממת וחסרת תום לב. 

בקשת מידע חדשה מהטעם שבקשתנו הקודמת לא נשלחה  עלינו להגישטענתכם כי יתרה מזאת,  .8

בהתאם  :, מנוגדת לדין החל על עובדי ציבור(שבסימוכין למכתבכם 5-ו 4)סעיפים  לגורם הנכון

, היה על 1958-( לחוק לתיקון סדרי המינהל )החלטות והנמקות(, התשי"ט1ב)א()2להוראת סעיף 

לגורם המוסמך   ה מזכיר הממשלה והיועץ המשפטי לממשלה, נמעני בקשתנו הקודמת, להפנות

 ולהודיענו על כך בכתב.  בסמוך לאחר קבלתה, לטפל בה 

פועלת גם הממונה תחתיו  ש  שמזכיר הממשלה פועל תחת משרד ראש הממשלה  היותלא זו אף זו,   .9

סעיף החובה המשמעתית המקבילה שחלה עליו עליו מכוח  ,  יישום חוק חופש המידע במשרד זה  על

, ולפיה היה על מזכיר הממשלה להעביר את פנייתנו משרדכםמחמירה יותר עם  ,  לתקשי"ר  61.323

  למתן מענה יתעכב בשל כך. ימיםלממונה, מבלי שמניין ה

אף בניגוד חובת ההגינות ו, בניגוד לאופן הפעולה שבו בחרתםכל מטרתו של דומה ש ,על רקע זה .10

 . במתן המענהלעיכוב נוסף ומיותר גרום להיא החוקית והמשמעתית, לחובתכם 

הוראות חוק חופש באופן שיטתי את  מפרשמשרד ראש הממשלה  לצייןכאן המקום  ,בכל הכבוד .11

מידע ציבורי באמתלות משוללות   ומכמיןג ממועדים שקבועים בדין, מתעלם מפניות המידע, חור

 שמאלצות את הציבור לכתת רגליו באופן תדיר אל בתי המשפט השונים. ,יסוד

 על כך אמרו חכמינו: נאה דורש נאה מקיים.

מכל מקום, חרף סלידתנו מהאופן בו בחרתם לדבוק בפרוצדורה טכנית לחלוטין על פני העדפת   .12

שאינה שונה ( בקשת מידע 17.06.2020המהות וקידום האינטרס הציבורי, הגשנו הבוקר )

.(204906)סימוכין  2020מהבקשה שהוגשה לכם בחודש מרץ 

תשובתכם לבקשה ללא דיחוי.ן ותמסרו במכתבכם שבסימוכי אמוראנו מקווים שאכן תפעלו כ .13

 ,בברכה  

איה מרקביץ', עו"ד    שליט, עו"ד-יערה וינקלר

 העתק:
 אבי מיליקובסקיעו"ד  

לבטוב-הגב' שקד פרידריך
 פרקליטות המדינה 

שלהונה על יישום חוק חופש המידע, משרד ראש הממהממ
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2020 ביוני 17
 לכבוד

 הגב' שקד פרידריך לבטוב

הממונה על יישום חוק חופש המידע 

באמצעות הגשה מקוונת   משרד ראש הממשלה

1998- בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

שלום רב,

היועצת  ה שלובהמשך למכתב, )להלן: "החוק"( 1998-בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח

 ,נספח אמצורף כה, 16.6.2020, אתמולמ עהתנועה לחופש המיד משרד ראש הממשלה אל ל המשפטית 

למן יום התפרצות נגיף הקורונה דבר ההתמודדות עם דיוני הממשלה בנבקש לקבל מידע הנוגע ל

לקראתם    הממשלה  לתשתית העובדתית שהונחה בפניכן  ו  ועד ליום מתן המענה לבקשה זו,  8.3.20201

נעה לנדאו   2412/20בבג"ץ ל העותרים בשם כלמוגשת יצוין שבקשה זו  הכל כמפורט מטה. ובמהלכם,

ה"ד שחר בן מאיר , עו"הארץ"ת עיתון עה לנדאו, הוצאנהגב' היינו,  ,ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' 

   המידע.ויצחק אבירם וכן התנועה לחופש 

והמסמכים המבוקשים הם אלה:הנתונים , על רקע זה

:תיעוד מישיבות הממשלה .1

דיוני הממשלה שעניינם ההתמודדות הלאומית עם נגיף מ  סטנוגרמות ו/או תמלילים ונספחיהם .1.1

הקורונה בתקופה האמורה לעיל. יובהר שהכוונה לדיונים בכל מישורי הטיפול במגפה  

לרבות אלה:  ;וכיובובהשלכותיה, לרבות אלה הנוגעים לבריאות, רווחה, כלכלה, תעסוקה 

ר האפשרות להפעיל  סטנוגרמות ו/או תמלילים ונספחיהם מדיונים שנערכו בממשלה בדב .1.1.1

תכנית חירום לאומית שגיבש משרד הבריאות להתמודדות עם מגפה, כגון זו שפורסמה 

2בכותרת "תכנית מוכנות מערכת הבריאות לשפעת פנדמית";  2007-ב

סטנוגרמות ו/או תמלילים ונספחיהם מדיונים שנערכו בממשלה בהתקנת תקנות לשעת  .1.1.2

; בלימת התפשטות המגפה, על השלכותיהחירום וכל חקיקה אחרת במסגרת המאבק ל

לעיל, שהתקיימו באמצעות   1.1העתקי הקלטות וידאו ו/או אודיו של דיונים כאמור בסעיף  .1.2

3.שירות שיחות וידאו כדוגמת יישומון "זום"

לחוק  35עניינים המנויים בסעיף דיונים ביובהר כי המידע המבוקש בסעיף זה אינו מתייחס ל

 חלים לגבי אותם עניינים חובת סודיות ואיסור פרסום.הממשלה, שלפיו  יסוד:

4:התשתית העובדתית להחלטות הממשלה .2

ישיבת הממשלה הראשונה מבין הישיבות שפרוטוקולי החלטותיהן צורפו   כך שביום זה נערכה מתיחום התקופה למן מועד זה נגזר  1
  .נעה לנדאו ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' 2414/20בבג"ץ  23.4.2020שהוגשה ביום מטעם המדינה   תגובה מקדמיתנספח לכ
 . (7.6.2007)עדכון מיום   תכנית מוכנות מערכת הבריאות לשפעת פנדמיתמשרד הבריאות  2
מנכ"ל משרד הבריאות היוצא, מר משה  עם  11.6.2020ראיון ששודר בחדשות "כאן" ביום   המידע הנזכר בסעיף זה מבוקש בעקבות 3

 (. זה  בקישורלסרטון ש 07:50שתיעוד הישיבות שנערכו ב"זום" נשמר וזמין למבקשיו )ר' דקה בו ציין האחרון  בר סימן טוב, 
הקבוע  אין להחיל את הסייג (, ולפיה, ככלל, 9.6.2006פורסם בנבו, ) גרמן' נ גבע 7024/03 םעע"בעניין  ר' ההלכה שנקבעה לעניין זה  4

 .ה מלאכת עיצוב שנשלמה , מעל מידע עובדתי שנאסף על ידי הרשות לצורך גיבוש מדיניותלחוק ( 2)ב()9בס' 
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מצב הספיקה הן ביחס למצב התחלואה והן ביחס ל ,סקירה מקיפה של מצב הדברים בישראל .2.1

)כגון היציבות לרבות נתונים הנוגעים להיבטים ציבוריים נוספים ו ;מערכת הבריאותשל 

על החלטות הממשלה בשעת חירום; שיש בהם להשפיע( וכו' הפיננסית, מערך שרותי הרווחה

היערכות )משרד הבריאות ובתי החולים( בנוגע ל מערכת הבריאות על מצבנתונים וסקירות  .2.2

הזמינות  מספר מכונות ההנשמה ובכלל זה ,להכפי שאלו הוצגו לממשלתרחישים שונים 

היערכות בתי כן נתונים לגבי  וכוח האדם ולהבדיל, המוניטורים הדרושים להפעלתן,  ,  והתקינות

; לקליטת מאסה הולכת וגדלה של חולי קורונה שנזקקים לאשפוז  החולים והצוותים הרפואיים

שהוצג   בעת וכפי  על גורמי הרפואה  מידע הרפואי המקובל, לרבות המידע על אודות נגיף קורונה .2.3

;לשם קבלת החלטותיהן בנושא  35-לממשלת המעבר ולממשלה ה 

 , וההתמודדות עימו בפני מקבלי ההחלטות בנוגע להתפשטות הנגיףשהוצגו  מחקרים ומודלים .2.4

היכן שאלה שימשו את הממשלה לשם קבלת החלטותיה בנושא;

מדינות  שנקטו בנושאדרכי פעולה כפי שהוצג למקבלי ההחלטות, לרבות  מצב הדברים בעולם .2.5

;שנדונו בממשלה, בין שהחליטה לאמצן ובין אם לאושונות 

המגפה, על  לטיפול בהתפרצות ת טווח ות ארוכותכני, לרבות מדיניות ויעדי הממשלה .2.6

ל ידיה והיעדים שאומצו עשהוצגו לממשלה  התרחישים השונים התרחישיםהשלכותיה, וכן 

בנושא, על ההשלכות שנבחנו מקום שהממשלה לא תשיג את אותם יעדים;

התמודדות עם המשבר על כל היבטיו, שהוצגו לממשלה ו/או שגובשו על ידיה ל תכניות פעולה .2.7

מצגות שהוצגו לממשלה במסגרת כלל הדיונים בדבר התמודדות עם נגיף הקורונה. לרבות

יובהר שאין באמור בסעיף זה כדי לבקש לקבל מידע שאינו מצוי בידי הממשלה, למען הסר ספק,  

 .הבפני הוצגאשר אלא רק מידע שהוכן לצורך קבלת החלטות הממשלה במהלך דיוניה, ו

החוק אינו מחייב מבקשי מידע לנמק את בקשתם, הטעמים שביסוד להשלמת התמונה, יצוין שהגם ש

2412/20בקשה זו מפורטים בהרחבה בעתירה שהגישה העותרת ביחד עם שורת עותרים נוספים בבג"ץ  

כן יצוין שהמדינה כבר גיבשה עמדה  .בקישור זההזמינה , נעה לנדאו ואח' נ' ממשלת ישראל ואח'

ובנסיבות  ,בקישור זההזמינה במסגרת תגובה מקדמית באותו הליך, כתובה שהוגשה לבית המשפט 

כלל המידע   לרבות –, ומוטב ה הנוכחיתלבקש ללא שיהויו מלאעל קבלת מענה  יםהמבקש יעמדואלה 

 .בה המבוקש

שכבר  סבר "ץבגולאור העובדה ש ,חשיבות ציבורית אדירהלמידע המבוקש בשים לב לכך שבנוסף, 

בתזכורות והתראות אין בכוונת המבקשת לפנות  יובהר ש,  בקשר עם ההליך שלפניו  קיימת בקשת מידע

   .תקבל מענה במועד, תפנה לערכאותאם לא נוספות לגבי הבקשה הנוכחית, ו

יום מעת   30- ולא יאוחר מ ללא שיהוי,נזכיר שעל פי החוק והתקנות לפיו, עליכם להשיב לבקשה זו 

ומתחייבת, אם תידרש,  פטורה מתשלום אגרת בקשהקבלתה. כן נציין שהתנועה לחופש המידע )ע"ר( 

₪. במקרה של דרישה לתשלום בסכום גבוה מזה, נדרשת  151לשלם אגרת טיפול והפקה עד לסך 

תשלול את האפשרות הסכמת התנועה לביצועו. לבסוף, נזכיר שחריגה מהמועדים הקבועים בחוק 

 לגבות אגרת טיפול והפקה. 

 ,בתודה ובברכה

עו"ד ,  יצחק אבירם                    "ד, עושחר בן מאיר                        הגב' נעה לנדאו                      איה מרקביץ', עו"ד        
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(, אכיפה –נגיף הקורונה החדש תקנות שעת חירום )חוק לתיקון ולקיום תוקפן של 
 2020-תש"ף

נוסח מלא ומעודכן 

2

המאגר המשפטי הישראלי    nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  

C:\Users\User\Downloads\502_301.doc 

– נגיף הקורונה החדששעת חירום ) תקנותולקיום תוקפן של  חוק לתיקון
* 2020-תש"ף(, אכיפה

הקורונה החדש   )א( .1 )נגיף  חירום  בנוסח המפורט2020-אכיפה(, התש"ף  –תקנות שעת   ,
–( )להלן  2020ביולי    30בתוספת, יעמדו בתוקפן מתחילתו של חוק זה עד יום ט' באב התש"ף )

 .תקופת ההארכה(

נסת רשאית בהחלטה, לבקשת הממשלה ועל פי המלצת ועדת החוקה חוק ומשפט  הכ )ב( 
על   תעלה  שלא  נוספת  אחת  לתקופה  ההארכה  תקופת  את  להאריך  הכנסת,  בקשת    45של  ימים; 

הממשלה תוגש לוועדה האמורה.

. (2020ביוני  17ביום כ"ה בסיוון התש"ף ) 06:00תחילתו של חוק זה בשעה  .2

תוספת 

( 1)סעיף 

לפי צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד ביתהוראות  העל  כמפורט להלן  העובר   .1
ש התש"ףוהוראות  שעה(,  )הוראת  ביתצו    –)להלן    2020-ונות(  דינו  בידוד  סעיף    –(,  לפי  קנס 

 :חוק העונשין( –)להלן  1977-( לחוק העונשין, התשל"ז1)א()61

ה למקום בידוד בתחבורה ציבורית כהגדרתה  אדם שהפר חובת בידוד או איסור הגע (1)
 )ד( לצו בידוד בית; 2בצו בידוד בית, בניגוד להוראות סעיף 

לצו בידוד בית; 3אדם שהפר חובת דיווח, בניגוד להוראות סעיף  (2)

מחזיק או מפעיל של מקום הפתוח לציבור שלא קיים את ההוראות המפורטות בסעיף  (3)
 בית. ( לצו בידוד 3( עד )1()1ה)ג3

התפזרות )א( .2 על  להורות  רשאי  בין  של  שוטר  התכנסות  או  שנעשית-התקהלות  לאומית 
בידוד בית, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר כל פגיעה בהפגנה  א לצו  3סעיף  הוראות  בניגוד ל

; סירב אדם להוראת שוטר על התפזרות כאמור, רשאי שוטר  שעמדה בתנאים שנקבעו באותו סעיף
 .ש בכוח סביר לשם פיזור ההתקהלותלעשות שימו

(  1)א()61קנס לפי סעיף    –מי שסירב להוראות שוטר כאמור בתקנת משנה )א(, דינו   )ב( 
לחוק העונשין.

סעיף   .א2 להוראות  בניגוד  מסכה,  עטיית  בלי  מגוריו  מקום  שאינו  במקום  לצו3שוהה  ה)א( 
 . ( לחוק העונשין1)א()61קנס לפי סעיף  –, דינו בידוד בית

.עבירה על הוראה מההוראות המפורטות בטור א' שבתוספת, היא עבירה מינהלית .3

. יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע לצדה בטור ב' בתוספת 3לעבירה מינהלית כאמור בתקנה  .4

בסעיף   .5 כמשמעותה  חוזרת  מינהלית  לעבירה  הקצוב  המינהלי  העבירות 2הקנס  לחוק  )ג( 
חוק העבירות המינהליות(, יהיה כפל הקנס המינהלי האמור    –)להלן    1985-המינהליות, התשמ"ו

 . , לפי העניין4בתקנה 

הקבוע .6 מהקנס  חמישית  בשיעור  יהיה  נמשכת  מינהלית  לעבירה  הקצוב  המינהלי  הקנס 
, לפי העניין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף  4בתקנה  

 .ת המינהליות( לחוק העבירו1)ב8

(.262עמ'  1321ה"ח הממשלה תש"ף מס' )  94עמ'  2017.6.20מיום  2805ס"ח תש"ף מס'  םפורס *

 1תיקון מס'    –(  274עמ'    1324ה"ח הממשלה תש"ף מס'  )   128עמ'    22.6.2020מיום    2810ס"ח תש"ף מס'  תוקן  
;  2020-הגבלת פעילות(, תש"ף  –לחוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש    3בסעיף  

 .06:00בשעה  23.6.2020תחילתו ביום 

.2תיקון מס'  –( 402עמ'  1336ה"ח הממשלה תש"ף מס' )  218עמ'  7.7.2020מיום  2823ס"ח תש"ף מס' 

עבירות פליליות 

פיזור התקהלות או  
 התכנסות

 עבירות מינהליות 

 קנס מינהלי קצוב 

עבירה מינהלית  
 חוזרת 

עבירה מינהלית  
 נמשכת 

 עטיית מסכה -אי

 קיום תוקף

 תחילה 
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)להלן   )א( .7 אלה  חירום  שעת  תקנות  לפי  מינהלי  קנס  להטיל  המוסמך  הגורם  –הגורם 
 המוסמך(, הוא כל אחד מאלה:

שוטר; (1)

דין (2) לו סמכויות פיקוח על פי כל  ונתונות  וכן פקחים    מפקח שהוא עובד מדינה 
וק גנים לאומיים,  לח  58שמונו על ידי מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים לפי סעיף  

 ;1998-שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח

שהוסמך   (3) מקומית  רשות  )עובד  התש"ף  בסיוון  ט"ו  יום  לפי (  2020ביוני    7עד 
)ב( לחוק העבירות המינהליות;5סעיף 

האכיפה  (4) לייעול  לחוק  בהתאם  שהוסמכו  מסייע,  פקח  לרבות  עירוני,  פקח 
.2011-ם ברשויות המקומיות )הוראת שעה(, התשע"אוהפיקוח העירוניי

-( ו3) יםפרטעל אף האמור בתקנת משנה )א(, הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי  )ב( 
בלבד  (  10) שוטר  הוא  פרטלתוספת  לפי  מינהלי  קנס  להטיל  המוסמך  )והגורם  (  9)-ו(  8)  (,1ים 

.(2קנת משנה )א()לתוספת הוא שוטר או מפקח שהוא עובד המדינה כאמור בת

לעניין הטלת קנסות מינהליים בחנויות, בעסקים ובמקומות אחרים שפתוחים לציבור   )ג( 
נוסף על האמור בתקנת משנה )א(, לעניין הטלת קנס מינהלי לפי פרט    –כאמור בתקנת משנה זו  

חנות או עסק כמשמעותם בתקנה  2) ו2)ב()5א( לתוספת במקום שהוא  עת  ש( בתקנות  1)א-א()א( 
החדש   הקורונה  )נגיף  פעילות  –חירום  נוסחן    2020-התש"ף  ,(הגבלת  ותוקן  תוקפן  שקוים  כפי 

פעילות(,  –)להלן    בחוק הגבלת  לפי פרט  תקנות  מינהלי  קנס  לעניין הטלת  עד  8)א(,  3)  יםוכן  א( 
)8)-ו(  ד8) עד  )א(,  (  בי8ח(  משנה  בתקנת  כמשמעותו  המוסמך  הגורם  יהיה  אחד  גם  לתוספת, 

מאלה:

( לחוק רישוי עסקים,  1)ב()-( ו2)א()28עובד רשות מקומית שהוסמך לפי סעיף   (1)
 ; 1968-התשכ"ח

)א( לחוק הרשויות המקומיות )אכיפה  3עובד רשות מקומית שהוסמך לפי סעיף   (2)
 . 2008-סמכויות פקחים(, התשס"ח –סביבתית 

א( 3לי לפי פרט )לא יפעיל הגורם המוסמך את סמכותו לשם פיקוח והטלת קנס מינה )ד( 
לתוספת אלא בהתאם למדיניות פיקוח ואכיפה כללית, בהתחשב, בין השאר, בצורך באכיפה לפי  
אמות מידה שוויוניות, בשים לב לצורך בקביעת תנאים לאכיפה כלפי אוכלוסיות מיוחדות, ובכלל  

ה לנסיבות  בהתאם  הקנס  מהטלת  להימנע  באפשרות  וכן  וקטינים,  מוגבלות  עם  אנשים  עניין;  זה 
גורם מוסמך שאינו שוטר לא יפעיל את סמכותו כאמור אלא לאחר שעבר הכשרה ייעודית לעניין  
זה; מדיניות והכשרה כאמור ייקבעו על ידי משטרת ישראל בהתייעצות עם משרד הבריאות, או על  

ידי גורם ממשלתי ייעודי שתקבע הממשלה.
 

לרבות    םלש )א( .8 אלה,  חירום  שעת  תקנות  הוראות  על  מינהליפיקוח  קנס  הטלת  לצורך 
 –יהיה רשאי הגורם המוסמך מכוחן, 

ה ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודלדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו   (1)
 רשמית אחרת המזהה אותו;

כדי   (2) בהם  שיש  מסמך  או  ידיעה  כל  לו  למסור  בדבר  הנוגע  אדם  מכל  לדרוש 
 להבטיח או להקל את ביצוען של תקנות שעת חירום אלה; 

לרבות   (3) למקום,  ייכנס  להיכנס  שלא  ובלבד  נייח,  שהוא  תחבורה  למקום  לכלי 
למגורים הגורם א  המשמש  ברישה,  האמור  אף  על  משפט;  בית  של  צו  פי  על  לא 

עובד   שהוא  מפקח  או  שוטר  רק  הוא  נייח  שהוא  תחבורה  לכלי  להיכנס  המוסמך 
 .(2)א()7המדינה כאמור בתקנה 

תקנה   (1)א  לפי  מוסמך  גורם  יפעיל  פיקוח  2)א()7לא  לשם  סמכויותיו  את  קנס  (  והטלת 
הוראות לפי  ו2סעיפים    מינהלי  ביתו  לצ  3-)ד(  והאכיפה בידוד  הפיקוח  למדיניות  בהתאם  אלא   ,

הכללית של משטרת ישראל, וכן לפי הוראות פרטניות שנתנה משטרת ישראל.

אין בסמכויות הגורם המוסמך לפי תקנה זו כדי לגרוע מהסמכויות שניתנו לו לפי כל   )ב( 
דין.

הגורם המוסמך  
 להטלת קנס מינהלי

 סמכויות נלוות

( 1)תיקון מס' 
 2020-תש"ף

( 2)תיקון מס' 
 2020-תש"ף

( 2)תיקון מס' 
 2020-תש"ף

( 2)תיקון מס' 
 2020-"ףתש
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הע .9 בחוק  כאילו  יראו  אלה,  חירום  שעת  תקנות  של  תוקפן  המינהליות,בתקופת  בירות 
לצד "פקודת בריאות העם,   ב',  )נגיף  1940בתוספת הראשונה, בטור  " נאמר "תקנות שעת חירום 

החדש התש"ףאכיפה  –  הקורונה  החדש    2020-(,  הקורונה  )נגיף  חירום  שעת  הגבלת   –ותקנות 
 ."2020-פעילות(, התש"ף

בתי המשפט ]נוסח משולב[,  בתקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה, יראו כאילו בחוק .א9
 , בתוספת השלישית, בסופה בא:1984-התשמ"ד

קנות , ות2020-הגבלת פעילות(, התש"ף  –תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש    .44"
 ."2020-(, התש"ףאכיפה – שעת חירום )נגיף הקורונה החדש

בסעיף   .10 האמור  אף  ובתקנה    35על  המינהליות  העבירות  העבירותלתקנו  15לחוק  ת 
(  4פרטים ), המצאה של הודעה על הטלת קנס מינהלי בשל עבירה לפי  1986-המינהליות, התשמ"ו

( לתוספת יכול שתהיה גם בדרך של מסירה לאחראי על המקום או העסק באותה יב8א( עד )8או )
בתקנה   כהגדרתו  למפעיל  אותה  שימסור  כדי  שתישלח   6עת  ובלבד  פעילות,  הגבלת  לתקנות 

; נמסרה הודעה לאחראי על המקום או העסק באותה העת גם הודעה כאמור בדואר רשום  למפעיל
 .לפי תקנה זו, יראו את התאריך המצוין באישור מסירת הדואר הרשום כתאריך ההמצאה

אכיפה(   –לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש    תוספת 

( 10-)ב( ו7,  4, 3תקנות )

 טור א'
העבירות המינהליות 

טור ב' 
קנס מינהלי קצוב  
בשקלים חדשים 

5,000ידוד בית בו )ד( לצ2לעניין סעיף   1( תקנה 1)

3,000ידוד בית ב לצו   3לעניין סעיף   1( תקנה 2)

1,000ידוד בית ב( לצו 3( עד ) 1()1ה)ג3לעניין סעיף   1א( תקנה 2)
1,000)ב( 2( תקנה 3)
500א 2א( תקנה 3)
( לתקנות שעת חירום )נגיף  2ב)3( לתקנות הגבלת פעילות, תקנה  1) 6תקנה ( 4)

 2020-וגבל(, התש"ףהקורונה החדש( )אזור מ
5,000

500( לתקנות הגבלת פעילות 3) 6( תקנה 6)
5,000( לתקנות הגבלת פעילות 5) 6( תקנה 8)
2,000( לתקנות הגבלת פעילות6) 6א( תקנה 8)
2,000( לתקנות הגבלת פעילות7) 6ב( תקנה  8)
2,000( לתקנות הגבלת פעילות8) 6ג( תקנה  8)
5,000לת פעילות( לתקנות הגב9)6ד( תקנה  8)
2,000( לתקנות הגבלת פעילות 13)6ח( תקנה 8)
2,000( לתקנות הגבלת פעילות 14)6ט( תקנה 8)
2,000( לתקנות הגבלת פעילות15)6י( תקנה 8)
5,000( לתקנות הגבלת פעילות 16)6יא( תקנה 8)
5000( לתקנות הגבלת פעילות 17) 6יב( תקנה  8)
ירום )נגיף הקורונה החדש( )בידוד במקום לבידוד  לתקנות שעת ח  7 ה ( תקנ9)

 2020-תש"ףהמטעם המדינה(, 
5,000

( לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( )אזור מוגבל(,  1ב)3( תקנה  10)
 2020-התש"ף

500

יולי )יואל( אדלשטיין בנימין נתניהו 
שר הבריאות  ראש הממשלה 

תיקון חוק העבירות 
 המינהליות 

המצאה של הודעת  
קנס בשל עבירה לפי  

לתוספת  4פרט 
( 2)תיקון מס' 

 2020-תש"ף

תיקון חוק בתי 
 המשפט 

( 1)תיקון מס' 
 2020-תש"ף

( 2)תיקון מס' 
 2020-תש"ף
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2/4/20צוות המומחים במינוי המל"ל להתמודדות עם מגפת הקורונה
 היציאה שלב ותכנון הבלימה הבטחת -3דו"ח מס. 

תחומי לתמיכה בקבלת ההחלטות כסיוע לניהול המערכה הלאומית בוירוס הקורונה-צוות המומחים הרב
 2020-04-0090המומחים למערכה בקורונה  צוות: סימוכין

ותכנון שלב היציאההבטחת הבלימה 

חברי הצוות:

יצמן, לשעבר מדר"ש וא"אופיסיקאי, מכון  –פרופ' אלי וקסמן (יו"ר) 

פיסיקאי, לשעבר סגן נשיא מכון ויצמן –יוסף -פרופ' ישראל בר

לשעבר מנכ"ל משרד האוצר –ירום אריאב 

לשעבר מנכ"ל קמ"ג –דר' אודי נצר 

לשעבר ראש זימ"ט ומרכז דדו –תא"ל (מיל) יורם חמו 

 Day2מדעי המחשב, מכון ויצמן, מייסד  –פרופ' ערן סגל 

חיפהפסיכולוגיה, אוניברסיטת  –יטם ' ברוך עדר

עיבוד אותות, אוניברסיטת ת"א –פרופ' שי אבידן 

למידה חישובית, אוניברסיטת ת"א –פרופ' אמיר גלוברזון 

פיסיקאי, מכון ויצמן –רפרופ' יוסי ני

 כלכלה, האוניברסיטה העברית -פרופ' אודי ניסן 

מדר"ש וא"א -דר' יונתן אלבז 

רח"ט מו"פ מל"ל –יואב זקס 

 מל"ל –רפי מירון 

 פיסיקאי, מכון ויצמן –דר' בעז כץ 

 פיסיקאי, מכון ויצמן –דר' דורון קושניר 

חק"ב מפא"ת  - זאב סימינובסקיסא"ל 

אג"ת -סבאג סא"ל דניאל 

מ"י -יונתן אילן

ינאי יידוב

רפאל -משה שוקר

פיסיקאי  -עמיעד ספקטור 

עוזרת מחקר –לויתן -סיגל פלד

עוזר מחקר -עידו וקסמן

עוזרת מחקר –שירן בראלי 

עוזר מחקר -עיטם בנגר

עוזר מחקר –אייל רונן 

עוזר מחקר  -אור לנדסברג 

עוזר מחקר –מרדכי גורי 

עוזר מחקר –דן דבירי 

וא"א ,מנחם שיינבך -מזכיר
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 2/4/20 צוות המומחים במינוי המל"ל להתמודדות עם מגפת הקורונה
 היציאה שלב ותכנון הבלימה הבטחת -3דו"ח מס. 

 תקציר מנהלים

 הערכת המצב בישראל
הושגה כי מראה בצורה מובהקת , רמספר החולים קשה + מתים מצטבניתוח הנתונים, בדגש על מדד  •

 0008-03-2020 צוות המומחים למערכה בקורונה (פירוט בדו"ח השבוע האטה בקצב גידול המגפה
לנצפה  בהתאמה, ימים לאחר נקיטת צעדי בידוד חברתי משמעותיים 10-12 -האטה זו הושגה כ ).31/3

 במדינות ובמחוזות רבים אחרים בעולם.
עובדה זו מוכיחה כי אין מספר גדול של נשאים בלתי מזוהים באוכלוסייה, וכי ניתן לבסס הערכות  •

תוח זה, שמירה על להמשך ההתפתחות בארץ על פי ניתוח מושכל ומפורט של מידע מהעולם. על פי ני
ים (וכן החול רהחולים קשה + מתים מצטבמדיניות הבידוד צפויה להביא לתחילת ירידה במספר 

 בעמוד הבא). 1ף מס. ימים (ראה גר 7-10 -בעוד כ )היומיהמאומתים 
 

 פערים המסכנים את המשך בלימת התפשטות המגפה
מצביע על כך שצעדי המגיעים מהאוכלוסייה החרדית,  ,המספר הגדול של חולים מאומתים וקשים •

גידול  הבידוד החברתי אינם אפקטיביים דיים בקבוצה זו. ללא מתן מענה מהיר לכך, עלול להתרחש
בקרב אוכלוסייה זו, אשר יביא למספר חולים קשים גדול מזה אשר מערכת  של מספר החולים מהיר

ימשך כפי שהוא כעת  המעריכיהגידול  אםהמצב בבני ברק מראה כי  ניתוח: והבריאות ערוכה לטפל ב
חולים קשים מבני ברק לבדה, דבר שיסכן את יכולתה של מערכת  1200-לכלמשך השבוע הקרוב נגיע 

 . היהבריאות לתת מענה לכלל האוכלוסי
ר של נדבקים לצורך איתור מהייש חשיבות עליונה לביצוע תחקור מלא ובזמן אמתי של חולים מאומתים  •

במצב הנוכחי אנו נשענים במידה רבה על התחקור פוטנציאלים והפסקת גידול שרשרת ההדבקות. 
והתוצאות  הסלולרי ע"י השב"כ ובמידה מופחתת על צוותי התחקור האפידמיולוגי של משרד הבריאות

של מסלולי החולים ומגעיהם לא ניתן יהיה להגיע להישג הנדרש הן חלקיות בלבד. ללא תגבור התחקור 
 . בדיכוי מהיר של שרשראות ההדבקה

 
 "יציאה"אסטרטגיית ה

ה עדיין לא הושג, ויש להשקיע כעת  יעד הבלימבתחילת שלב הבלימה של ההתפרצות.  אנו נמצאים •
התייצבות וניהול שוטף של המגפה  -במקביל, יש להיערך לשלב ה"יציאה" את מירב המאמצים בהשגתו.

 עקרונותהאור ית מופיע בפרק א'.השוטף תיאור והסבר מפורט של אופן ניהול המגיפה  לאורך זמן.
 כלכלית מופיע בפרק ב'.התנהלות ל

 , ולהחזיר הדרגתית את המשק לתפקוד,ניתן יהיה להקל בצורה מדורגת את מדיניות הבידוד החברתי •
. כפי שמוסבר בפרק א', ביום 10-לכ )ל"בניכוי מגיעים מחו( החדשים החוליםרק לאחר ירידת קצב 

מבלי זה נדרשת כדי להבטיח ברמת ביטחון גבוהה כי נוכל לבלום התפרצות מחודשת  קצבירידה ל
מדינות אשר מנהלות את המגפה בהצלחה עומדות . עדי בידוד חברתי חריפיםצמחדש שנאלץ להפעיל 

 ).3בעמ'  2על ערך דומה (ראה גרף מס. 
כל עוד לא ירד לפעילות כי לא ניתן יהיה להקל במדיניות הבידוד החברתי ובהשבת המשק להדגיש, יש  •

חולים החדשים לערך זה בכל הארץ. אם הקצב ירד כנדרש בכל מקום להוציא אזור מסוים, גם קצב ה
-מ משמעותית הטלת סגר על אזור זה לא תאפשר הקלות בשאר חלקי הארץ. זאת, מכיוון שקצב גבוה

ביום באזור מבודד לא יאפשר רמת בטחון גבוהה ביכולת בלימת התפרצות באזור זה, שתביא  10
 לקריסת מערכת הבריאות בכל הארץ. קשים, שיביא  למספר גדול של חולים

ילת ירידה שמירת המדיניות הנוכחית וסגירת הפערים בקרב האוכלוסייה החרדית צפויים להביא לתח •
את  עריךהליהיה ניתן   ביום לאחר מספר שבועות. 10-, והגעה לקצב של כבקצב הנדבקים תוך כשבוע

 לאחר תחילת שלב הירידה. מספר השבועות הדרוש
 ההתייצבות יש לנהל את המגפה על פי הכללים הבאים.לאחר  •

o ליום. )ל"חוממגיעים בניכוי (חולים חדשים  10-ימים של כ 3על ערך ממוצע על פני ה שמיר 
o  ביום 10-של כלקצב הקבוע  למע 30כלומר ביום,  40-ל מעברגידול בקצב החולים החדשים, 

 :בידוד מידיים ייחייב נקיטת צעד
  במקרה שההתפרצות ממוקדת  ת צעדי בידוד חברתי חריפים בתוכואזור ונקיטבידוד

 באזור מוגדר.
  במקרה שאינה ממוקדת.  יםארצי בידוד חברתי חריפים צעדי 

o  במקרה של התפרצות ממוקדת, חיוני למדוד את  יםארציעדים צכדי להימנע מהצורך בהפעלת
 קצב החולים החדשים בכל אזור בנפרד.

o  ן עדכו הקובעים.פרמטרים הסבירים עבור  ערכים מתקבלות מתוך בחירתאלה הערכות
את דרך  לא אך( יטריוניםכמותית את הקר תעשוי לשנו בהתאם למידע שיצטבר הפרמטרים
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מנהלות את הניסיונן של מדינות  אורלצפוי שינוי משמעותי בקריטריונים, בפרט אין . החישוב)
 .המגפה בהצלחה

  בבניית מספר יכולות:מותנית  בזמן הניהול השוטף מחודשת היכולת לבלום התפרצות •
o חיזוק יכולת התחקור. 

  חולים מאומתים 40 ון שלשל ראגסגור מעלבניית צוותי חקירה מיוחדים המסוגלים 
  שעות. 24-48תוך  חדשים

 יכולת  של )יום או שניים( ה מהירהיש לבנות עתודה שתאפשר הגדל נוסף,ב
 במקרה של התפרצות. 10טור בפק התחקור

 דומה למאמץ שהושקע לאיתור מפגעים בודדים. , מאמץ תחקור זהבמידה רבה 
o  לאיתור מהיר של חולי קורונהתגבור מערך הבדיקות . 

  בעלי  ידית שלה מלבדיקמיועד בדיקות ביממה. עיקרה  10,000-כשל ספיקה
ת קיבדלהקצות יש  בנוסף,ולבדיקת מבודדי מעגל ראשון. תסמינים דמויי קורונה 
 בעלי מגע עם אוכלוסייה נרחבת או אוכלוסייה בסיכון. -מדביקים פוטנציאליים

  שעות 12-בכ ים להסתייםצריכ הבדיקה ומתן תוצאותיהביצוע.  
o שליטה הרמטית בנכנסים מחו"ל למניעת כניסת נשאים.  
o  לציבורהנחלת תרבות בריאות. 

 החזרת המשק לתפקוד צריכה להיות הדרגתית, ולהתבסס על מספר עקרונות. •
o  כל הקלה. ת האפקט שלבחינלשבועיים יציאה בשלבים במרווחים של 
o  (ראה פרק ב'). ערך מול סיכוןבחינת 
o (ראה פרק א'). יכולת לדיכוי מהיר של שרשת הדבקה באתר/שירות שנפתח 

זו במדיניות . חיסון פיתוחל עד למשך מספר שנים, לאורך זמן, יהיה צורך להמשיך בניהול המגיפה •
מזה המתקבל במדיניות חיסון  100-בפקטור של כ חולים קשה יהיה נמוךמתים והמצטבר של מספר ה

 .)ומאות אלפי חולים קשה שתביא לעשרות אלפי מתים(עדר 
 

 המלצות

חולים חדשים ביממה (בניכוי נכנסים  10לקצב של  הגעהל עד החברתי הבידוד מדיניות על לשמור יש •
לקראת  צפויה ר+ מתים מצטב החולים קשההירידה במספר  תחילתמחו"ל אשר מבודדים מידית). 

את  עריךהליהיה ניתן   ביום לאחר מספר שבועות. 10-והגעה לקצב של כ ,)10/4סוף השבוע הבא (
  לאחר תחילת שלב הירידה. מספר השבועות הדרוש

 דאן ואיסטר. מחג הפסח, הר -הדוק בחגים הקרבים יש להקפיד על שמירת המדיניות ואכיפתה באופן •

הגדיל את אפקטיביות הבידוד החברתי לבשכונות החרדיות ו הבודד את אזורי התחלואה הגבוהיש ל •
 במגזר החרדי ע"י נקיטת צעדים מיידים.

o  העמדת תשתית לוגיסטית (פיקוד העורף או אחר), שתקל על אוכלוסייה זו לממש צעדי בידוד
 פינוי מבודדים למתחמים ייעודיים, פתרון לילדי פנימיות, אספקת מצרכים וכו'. -חברתי

o במגזר זה האכיפה תרהגב. 

היקף שיאפשר לסגור , בי מסלולתחקור מתאים לביצוע מספר גדול שלאדם ח כו באופן מידי להעמידיש  •
פעילותם צריכה להיות  .בזמן הקרוב ביום 500רים בקצב של ואת הפער הקיים בתחקורים ולבצע תחק

 .שעות 24-48 תוך תחקור להשלמת גבוהה חשיבות לנושא. ימרוכזת בחמ"ל ייעוד
o דרישה מצוותי התחקור הינה מיומנות בשחזור המסלול והמגעים של החולה. שילובם של ה

חשובה, אך עיקר המיומנות באה מתחומי בעלי רקע רפואי/אפידמיולוגי בצוותי התחקור 
 החקירה.

o ים יש חשיבות רבה לשיתוף פעולה בתחקור האירוע בין צוותי התחקור וצוותי השב"כ, ונדרש
יתכן כי שילובה של משטרת ישראל בתחקור עשוי לפתור חלק מן  .צעדים ליצירת ממשק זה

 ההיבטים המשפטיים והמעשיים.
תמיכה חברתית" כדי לסייע לציבור הישראלי, על כל מגזריו, להתמודד על מדינת ישראל לפרוס "רשת  •

עם המציאות בה הוא נדרש להתמודד עם חוסר ודאות, לגלות אחריות חברתית, להעסיק ילדים ו/או 
לטפל בבני משפחה הנזקקים לכך כאשר רבים ממקורות החוסן שלו (חברתיים, כלכליים, הנאות 

 נוסף בפרק ג'.ירוט פ .החיים), נפגעו או הצטמצמו מאד
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: האיור מציג את הזמנים 1 גרף מס.
שחלפו מאז הטלת סגר ועד הקטנת 

היומי של המדד חולים  מקדם ההכפלה
 1.15-מתים מצטבר מתחת ל + קשה

(כחול, מתאים לסטייה משמעותית 
מגידול מעריכי מהיר), ועד הקטנת 

-התוספת היומית של מדד זה מתחת ל
(כתום, מתאים לתחילת דעיכת  1

. עבור אזורים שונים באיטליה המגיפה)
ההפרש בין שני זמנים אלה נע בין ימים 
בודדים לכעשרה ימים, ותלוי בקצב שבו 

 המגיפה דועכת. 

מספר החולים  :2 גרף מס.
המאומתים החדשים היומי, במספר 
מדינות בהן המגיפה מנוהלת באופן 

 50יציב. כחול: דרום קוריאה (אוכ. 
שהושג לאחר  במצב היציב, -מיליון) 

הכלת ההתפרצות בדגו, ישנם כמאה 
חולים חדשים ביום (ככל הנראה 

חוזרים מבחוץ), כתום: סינגפור  40%
ביום,  10-במצב היציב כ -מיליון)  6(

חולים חדשים ביום גררה  50-חציית כ
הגברת בידוד חברתי. סגול: טאיוואן 

 20-במצב היציב יש כ -מיליון) 24(
הערכים (  חולים חדשים ביום.

 ימים) 5ממוצעים על פני 

89



 2/4/20 צוות המומחים במינוי המל"ל להתמודדות עם מגפת הקורונה
 היציאה שלב ותכנון הבלימה הבטחת -3דו"ח מס. 

 האטה, בלימה הפחתה והתייצבות -יהול המגפה נ ק א:פר

 תקציר

התמודדות עם מגפת הקורונה תצריך ככל הנראה מערכה רציפה ומורכבת לטווח ארוך. מערכה זו תבוא לסיומה 
לא תשחק תפקיד משמעותי בסיום  יעילה (התחסנות האוכלוסייה יאושר חיסון יעיל או כאשר תאושר תרופהכש

. יש להגדיר מטרות ברורות )31/3/20, 0008-03-2020 בקורונה למערכה המומחים צוות, ראה דו"ח המערכה
הגבלת העלות המשקית, ושמירה על כמובן, איזון ראוי בין הגנה על בריאות הציבור,  למערכה זו, ועליהן לכלול,

 אורחות החיים במדינה.

שלבי המערכה יכללו שלב של האטת ובלימת ההתפרצות (שאנו נמצאים במהלכו), שלב של הפחתה ניכרת 
ברמת התחלואה (מספר מאומתים חדשים יומי), ושלב התייצבות וניהול שוטף. המפתח למעבר בין שלבים 

ליטה בקצב ההתפשטות של המגפה באמצעות סל כלי מדיניות (חלקם קיימים ולניהול השוטף של המגיפה הנו ש
בכדי  ,ן לפי שיקול הדעת של מנהל המערכהואת חלקם נדרש לפתח ולשכלל) שיופעלו באופן קבוע או לסירוגי

 לעמוד באופן מיטבי במטרות המערכה. 

כן בשלב זה רצוי לפעול באופן דומה חשוב להדגיש כי הידע של ישראל בניהול מערכות מסוג זה הינו חלקי, ול
 לזה שפעלו מדינות אחרות שהצליחו להתמודד היטב עם הקורונה (בעיקר מדינות במזרח אסיה).

אנו מציעים לסווג את כלי המדיניות לפי שכבות הגנה הנבדלות זו מזו ברמת הידע על זהות המדביקים 
 הפוטנציאליים:

 לים על כלל המדינה.כלי מדיניות המופע - שכבת הגנה מדינתית .1

) social clusterכלי מדיניות המכוונים לצמצום ההתפשטות במקבץ חברתי ( - שכבת הגנה אזורית .2

 מסוים או באזור מסוים שרמת ההדבקה בו גבוהה בנקודת זמן מסוימת. 

 כלי מדיניות הננקטים כלפי יחידים שהם חולים מאומתים או שחשודים כחולים.  - שכבת הגנה אישית .3

לב זה של המערכה אנו משתמשים בעיקר בהגנה מדינתית. מעבר לשלב ההפחתה ידרוש, ככל הנראה, בש
שכלול כלי הגנה אישית (שאנו משתמשים בהם כיום, ככל הנראה באפקטיביות מוגבלת), ושימוש בכלי הגנה 

ת ואזורית אזוריים. לאחר הגעה לשלב ההתייצבות והניהול השוטף נרצה להשתמש בעיקר בכלי הגנה אישי
 ולהפחית את השימוש בכלי הגנה מדינתית (למעט כלי היגיינה במרחב הציבורי). 

נחצה אותם נפעיל אם בשלב ההתייצבות והניהול השוטף ראוי לקבוע יעדים כמותיים לקצב התחלואה, וסיפים ש
 או אזורית עוד כלי מדיניות במטרה לחזור לרמת התחלואה שהוגדרה. הסף להפעלת כלי מדיניות מדינתית
בפרמטרים (סגר) יוגדר לפי הקיבולת המירבית של מערכת הבריאות במטרה לעמוד במטרות המערכה. 

חולים חדשים ליום, והסף להחמרה  10שהנחנו, היעד להתייצבות שתאפשר יציאה הדרגתית מסגר הוא 
 לים חדשים ביום. חו 30-המספר היציב של יותר מזורית או מדינתית הוא עליה מעל מחודשת של הגנה הא

 

 מטרות המערכה

  .ככל הניתן את המטרות העל המערכת ישנה חשיבות להגדיר באופן מדויק

הימנעות מעומס על בתי החולים הגורם לחוסר יכולת  -להבטיח פעולה תקינה של מערך הבריאות  ●
 לספק טיפול הולם (חוסר במיטות טיפול נמרץ, חוסר במכונות הנשמה).

"סבירים" של תחלואה קשה ותמותה (מטרה זו נגזרת במידה מסוימת מהבטחת שמירה עם היקפים  ●
 המטרה הקודמת).

 צמצום הפגיעה במשק. ●

 צמצום הפגיעה באורחות החיים. ●

 שמירה על יעדים אלו עד יצירת חיסון או תרופה (הערכה ראשונית: שנתיים ויותר). ●

 

 כלי מדיניות לניהול המערכה

לן כלי מדיניות) שניתן לנקוט בכדי לצמצם את קצב ההתפשטות של הנגיף לצורך ישנו מגוון רחב של פעולות (לה
למשק, ביכולת לקבל החלטה על מימושם, ביכולת  םמדיניות נבדלים זה מזה בעלות שלהניהול המערכה. כלי ה

 המעשית לממש אותם, במידת שיתוף הפעולה הנדרשת מהציבור ועוד. דרך נוחה לסווג את כלי המדיניות היא
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לפי מידת הידע שיש ברשותנו על מי המדביקים הפוטנציאליים. ככלל, ככל שרמת הידע על זהות המדביקים 
הפוטנציאליים גבוהה יותר כך ניתן לנקוט בפעולות ממוקדות יותר (שפעמים רבות עלותן נמוכה יותר). דרך 

 .שוב על כך היא חלוקת לשכבות הגנהנוחה לח

ת כמעט ללא ידע (ברמת המדינה) על זהות המדביקים הפוטנציאליים. פעולות הננקטו - הגנה מדינתית .1
מטבע הדברים, עלות כלי מדיניות אלו היא גבוהה והם כוללים פגיעה משמעותית באורחות החיים של 
הציבור. חריגים בקבוצה זו הנם כלים לשיפור ההיגיינה במרחב הציבורי. בין כלי המדיניות האפשריים 

 בשכבת הגנה זו:

 רת מערכת החינוך.סגי .א

 סגירת הפעילות של מוסדות תרבות ופנאי. .ב

 סגירת מרכזים מסחריים. .ג

 סגירה חלקית או מלאה של מקומות עבודה. .ד

 סגר כללי. .ה

פעולות הננקטות כאשר מקבצים חברתיים מסוימים או אזורים מסוימים חשודים כבעלי  - הגנה אזורית .2
 קצב התפשטות או הדבקה גבוה. בין כלי המדיניות האפשריים בשכבת הגנה זו:

 סגר על יישובים מסוימים או שכונות מסוימות. .א

 סגירת מקום עבודה ספציפי. .ב

 ).קות למגיעים מחו"ל (אולי גם רש"פסגר ובדי .ג

 סגירת אזור מרחבי מסוים וחיטוי שלו. .ד

פעולות הננקטות כלפי יחידים שהם חולים מאומתים או שבאו במגע קרוב עם חולים  - הגנה אישית .3
 מאומתים (בידוד ביתי או חיצוני). 

 
 משפחות של כלי מדיניות מסווגות לפי רמת הידע על זהות המדבקים הפוטנציאליים והעלות המשקית - 1איור 

 

המאפשר הערכה כמותית של תרומת ההגנה המדינתית, אך הידע שלנו לגבי התרומה  ,ו ידע ראשונייש לנ
הכמותית של כלי ההגנה האזורית והאישית הוא מוגבל מאד. במצב עניינים זה, רצוי לשים דגש על כלי מדיניות 

וס). ניתוח זה מדגיש שהוכיחו את עצמם במדינות שהתמודדותן עם המגפה הייתה מוצלחת (להלן מדינות הייח
 את החשיבות של שכלול כלי ההגנה האישית.
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 ההגנה האישית כמרכיב מפתח

הוא אם ימים עד שהוא חש בסימפטומים הראשונים ( 5-6 -כאשר חולה נדבק בנגיף הקורונה חולפים בממוצע כ
זה החולה יכול חש בהם, סביר להניח כי חלק מהחולים אינו חש בסימפטומים, ויש סבירות לכך שגם במצב 

ימים הוא מתחיל להיות מדבק, כאשר משך התקופה בה הוא מדבק לא  3-4להדביק אחרים). בממוצע לאחר 
 ימים.  10-14 -ידועה במדויק אך יכולה להגיע ל

קיצור של הזמן החולף בין  – מרכיב עיקרי בשכבת ההגנה האישית הוא זמן "סגירת מעגל" קצר במיוחד
פנייה של חולה פוטנציאלי למוקד שירות רפואי בתלונה על סימפטומים, ועד לרגע שבו (במידה והפונה נמצא 
חיובי לקורונה) מודיעים לאנשים שהיו במגע קרוב אתו בימים האחרונים (אנשי המעגל הראשון) להיכנס לבידוד 

החשיבות הגדולה של קיצור הזמן הזה היא האפשרות להכניס חולה  מידית (ולאחר מכן בודקים אותם לקורונה).
מהמעגל הראשון לבידוד טרם הופעת הסימפטומים שלו, ובכך לחסוך חלק מפוטנציאל ההדבקה שלו (בלי קשר 
לרמת הריחוק החברתי השוררת במדינה באותה עת).מעיון בפרסומים בעולם עולה כי מנגנון זה (שקיים כבר 

הן ע"י ראיונות והן ע"י תחקור באמצעות צוותים אפידמיולוגים) פועל בצורה יעילה במיוחד היום בישראל, 
שעות לסגירת  24יעד זמן של במדינות שהצליחו להתגבר על המגפה בצורה טובה במיוחד. אנו מציעים להציב 

 המעגל ולבנות את הכוח בהתאם.

 

רפואי ומתלונן על סימפטומים עד להנחיית בידוד  שלבי התהליך בו חולה פוטנציאלי פונה לשירות – 2איור 
לקשרי המעגל הראשון. שיפור נוסף ניתן להשגה ע"י החלטה להנחות על בידוד הקשרים במעגל השני (במחיר 

 של בידוד מספר רב יותר אנשים).

 

ת כי אנו מדגימים את העקרון המרכזי של צמצום פוטנציאל ההדבקה ע"י הגנה אישית. ניתן לראו 3באיור 
התועלת הצפויה במנגנון זה תלויה באופן ניכר בזמן סגירת המעגל (אנו מעריכים כי בזמנים האופייניים של 
פעולה זו בישראל כיום תועלתה להאטת קצב התפשטות המגפה מוגבלת). ניתן להמשיך ולשפר את יעילות 

בדיקת הקורונה של חולים  עוד טרם השלמתההגנה האישית ע"י בידוד חולים פוטנציאליים מהמעגל השני 
 שיפור זה מושג במחיר של הגדלה ניכרת במספר המבודדים היומי.  פוטנציאליים מהמעגל הראשון.
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החלק הירוק בעקום פוטנציאל  תועלת ההגנה האישית תלויה באופן חזק במהירות סגירת המעגל. – 3איור 
ההדבקה של חולה מעגל הראשון מייצג את החלק שנמנע מפוטנציאל ההדבקה (אנו מניחים כאן כי החולה נכנס 
לבידוד עצמי מיד עם הופעת הסימפטומים, עוד טרם הנחיה ממד"א או קבלת תוצאת בדיקה. במידה ולא כך 

 ).גדלההדבר התועלת הצפויה מסגירת המעגל 

 

 שלבים במערכה

 ניתן לחלק את המערכה לשלבים שונים, בהם המרכזיות של שכבות הגנה שונות תבוא לידי ביטוי. 

הופעלו בעיקר כלי הגנה מדינתית. לקראת השלב הבא זה  -בשלבי ההתפרצות וההאטה והבלימה  .1
 הזמן לשכלל את כלי ההגנה האישית והאזורית. 

והה של כלי ההגנה האישית והאזורית. היכולת להעריך צריכה להתקבל תרומה גב -בשלב ההפחתה  .2
אך הלימוד ממדינות הייחוס מלמד כי יש לשים דגש על  -כמותית תרומה זו היא מוגבלת בשלב זה 

 כלים אלו.

 נשאף להפחית את משקלם של כלי ההגנה המדינתית. -בשלב ההתייצבות והניהול השוטף  .3
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 החדשים בשלבים השונים של ההתמודדות עם מגפת הקורונה ההתנהגות בזמן של מספר החולים: 4איור 

 

 מדדים לניהול שוטףיעדים לשלב ההתייצבות ו

הימנעות מעומס על  -להבטיח פעולה תקינה של מערך הבריאות כפי שצוין לעיל, המטרה החשובה ביותר היא 
 חוסר במכונות הנשמה).בתי החולים הגורם לחוסר יכולת לספק טיפול הולם (חוסר במיטות טיפול נמרץ, 

ממטרה זו אנו גוזרים הן את הקריטריון שיאפשר הקלות בסגר, והן את הקריטריון שיאלץ לחזור ולהפעיל הגנה 
 .3אזורית או מדינתית. תהליך החישוב של שני קריטריונים אלה מתואר באיור 

 
 

קלות בסגר, ולעליה במספר זה תהליך חישוב הקריטריונים למספר החולים החדשים המרבי הנדרש לה: 5איור 
 שתחייב הפעלת הגנה.
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הפרמטרים החשובים להערכה זאת, ואשר עדכונים בהם עשויים לשנות כמותית את הקריטריונים (אבל לא 
 איכותית את דרך החישוב) הם הבאים: 

 ).1500-עם צוותים רפואיים שפנויות לחולים קשים בקורונה (הערכנו ב ICU -מספר יחידות ה .1

ימים, ולפיכך מספר החולים הקשים ביום חייב  15-הטיפול הממוצע בחולה מונשם (הערכנו במשך  .2
 ).100=1500/15-להיות מתחת ל

𝐑𝐑הערכנו  -קצב עלית מספר החולים בתקופת הייצוב .3 = , שהתקבל R=1.15. הערכה מקלה היא 𝟏𝟏.𝟐𝟐𝟐𝟐
-מאומתים ביום ל 30-יום לאחר הטלת הסגר. הערכה זו תגדיל את הסף להתראה מ 12בישראל רק 

 ביום. 10-ביום, ותהיה בעלת השפעה מבוטלת על ערך ההתייצבות, של כ 50

 )10-תקופת הייצוב, כוללת את הזמן להחלטה ויישום צעדי הגנה (הערכנו ב .4

 )5-מספר הימים הממוצע לפיתוח סימפטומים שיביא להפיכת נדבק לחולה מאומת (הערכנו ב .5

 ).10-ליום (הערכנו ב 30-בביטחון זיהוי של עלייה במספר החולים היציב שיאפשר  .6

ניתן לראות כי במדינות שהתמודדו חשוב לציין שלמרות שהחישוב שלנו בלתי תלוי בנתונים של מדינות אחרות, 
. נמוך אכן היטב עם המגפה (סין, דרום קוריאה, סינגפור, טאיוון) מספר החולים המאומתים החדשים היומי הוא

חולים חדשים ביום, דבר המחזק  10-20התייצבו על מיליון)  6(וסינגפור  מיליון) 24 -(אוכלוסייה בפרט, טאיוואן
ייצבה את  מיליון, 50 -, אוכלוסייהאת הביטחון בהערכותינו ומרמז שהיעד הזה אפשרי למימוש. (דרום קוריאה

  באים.) החולים המיומ 40%ככל הנראה ליום, אך אנו  100מספר החולים החדשים בסביבות 

 מניתוח זה עולות מספר תובנות חשובות:

 משקל שיווי מצב לתחזק ליכולת קריטית חשיבות יש ההתפרצות אבחון של הזמן משך לקיצור .א
 .ולניהול שוטף של המגפה

(חשוב להדגיש שמספר זה לא כולל חולים מיובאים  חולים חדשים ביום. 10היעד להתייצבות הוא  .ב
 שהוכנסו מיד לבידוד ולפיכך אינם משפיעים על שיקולינו.)

, יש להטיל סגר. אם המיקום הוא באזור 30-כאשר מספר החולים החדשים ביום עולה ביותר מ .ג
 יש להפעיל הגנה מדינתית. -ואם הוא מפוזר יש להפעיל הגנה אזורית,  –אחד 

מאומתים בתוך  30-סגירת מעגל ראשון ליהיה יעיל מספיק כדי לאפשר  ם שתחקור המסלולאנו מניחי .ד
 לכל יממה נוספת. 1.25לא ניתן לעמוד ביעד זה, הקריטריונים מחמירים בפקטור אם שעות.  24

מאומתים ביום.  30-אנו מניחים החלטה ויישום מהירים מאוד של צעדי הגנה בעקבות עליה של מעבר ל .ה
 לכל יממה נוספת. 1.25ניתן לעמוד ביעד זה, הקריטריונים מחמירים בפקטור לא אם 

שחייבה הטלה מחודשת של צעדי הגנה, ההקלה המחודשת תבוא לאחר שמספר  ,כאשר הייתה יציאה מיציבות
 ביום.  10החולים החדשים התייצב מחדש על 

 

 :לניהול שוטףעקרונות 

הינה קריטית לשמירת המערכת  ,במהירות אותהלאתר ולבודד  -למנוע היווצרות הדבקה, ואם קרתה היכולת 
נאלץ לתת משקל דומיננטי לכלי בידוד חברתי עם השפעות כזאת . ללא יכולת אפקטיבית דינמיבמצב שיווי משקל 

 להלן נבחין בין מספר סוגי כלים:  קשות למשק.

 מניעה .א

 , מסכות, מדידות חום, שיפור צעדי הנקיון, טיהור וחיטוי.תרבות בריאות והיגיינה: אלכוג'ל -

 בקרת הכניסה מחו"ל: יצירת משטר שימנע כניסת חולי קורונה למרחב הציבורי במדינת ישראל. -

תגובה מהירה למוקדי התפרצות פוטנציאליים: זיהוי מוקדם של מוקדים שאינם נענים להנחיות  -
 חדשים.ומהווים פוטנציאל ליצירת מוקדי התפרצות 

בידוד חברתי: קביעת כללי ריחוק חברתי שיצמצמו למינימום את הסתברות ההדבקה תוך שימור  -
 מקומות העבודה הערכיים למשק. 

 בידוד נדבקים פוטנציאליים: הכלת מדיניות של בידוד מעגל ראשון ושני. -
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 סימפטומטי-אבחון בשלב הפרה .ב

 והשני.  תחקור החולים לאיתור מידי של מודבקים במעגל הראשון -

אינטגרציה  –התחקור צריך להתבסס על שתי רגליים: תחקור אנושי ותחקור סלולרי וככל שניתן  -
 בין שני בסיסי מידע זה. 

 בדיקות תדירות של עובדים הנמצאים במגע עם ציבור גדול או אוכלוסיות בסיכון. -

 בדיקות לכל החשודים בהידבקות כולל בני משפחה. -

 וחדות החשודות בהיקף הדבקה רחב.ת מיבדיקות מסיביות לאוכלוסיו -

 סקר מסיבי באמצעות בדיקות קבוצתיות אינו מעשי ועשוי להכניס רעש למערכת. -

 אבחון בשלב הסימפטומטי .ג

 בדיקות מקיפות ומיידיות של כלל בעלי תסמינים דמויי קורונה (אלפים עד עשרת אלפים ביממה). -

כון ויצמן. שאלונים אלו עשויים לשמש גם בניית מפת חום עפ"י תסמינים בהתבסס על שאלוני מ -
 סימפטומטי באיתור מוקדי בדבקה.-בשלב הפרה

 

 :ניהול שוטף של המגפהב התחקור של מקומו

במצב הנוכחי אנו נשענים במידה רבה על התחקור הסלולרי ע"י השב"כ ובמידה מופחתת על צוותי התחקור 
 האפידמיולוגי של משרד הבריאות.

 את תרומותיו של כל אחד מסוגי התחקורהטבלה הבאה מפרטת 

 

 

 הטבלה עולות התובנות הבאות: מן

 . התחקור הסלולרי חיוני שכן בלעדיו לא ניתן להגיע אל בלתי מוכרים שהיו במגע עם החולה המאומת •

מסך החולים  30% –יחד עם זאת, התחקור הסלולרי מוגבל בתפוקתו וכיום מסוגל להניב איתור של כ  •
 שים.המאומתים החד

התחקור האנושי קריטי לאיתור שרשראות הדבקה במגזרים שתנועותיהם אינן משוקפות בסלולרי,  •
 בעיקר חרדים.

התחקור האנושי מאפשר בירור יעיל של קבוצת המעגל הראשון שהיא בעלת פוטנציאל ההדבקות  •
 הגבוה, ויכול לשמש כאינפוט לתחקור הסלולרי לבחירה יעילה של המעגל השני
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 ניהול שוטף של המגפהב הבדיקות של מקומן

עשרת אלפים בספיקה של לפחות מערך בדיקות אינטנסיבי מן העקרונות שפורטו לעיל עולה כי יש להקים 
 .כדי לעמוד בדרישות הבאות ביממהבדיקות 

  : הינן זה בדיקות מערך של העיקריות המטרות -

 ומניעת חולה איתור זמני לקצר מנת על) ביממה אלפים( קורונה דמוי תסמינים עם החולים כלל בדיקת •
 השרשרת של מהירה התבדרות

 )ביממה כאלף עד( שני מעגל במהירות לשחרר מנת על ראשון מעגל מבודדי בדיקת •

 

 :אלו אוכלוסייה קבוצות לבדוק הינה זה מערך של משנית מטרה -

 גדולים קהלים עם במגע הבאים אנשים •

 בסיכון אוכלוסיות עם במגע הבאים אנשים •

 העסקית הפעילות על ולהקל הבידוד משך את לקצר מנת על לארץ נכנסים •

 

 ?האוכלוסיה כלל לניטור ככלי בבדיקות להשתמש ניתן האם -

אלפים בדיקות נוכל לדגום חצי  10בדגימה) כך שבאמצעות  50הועלה רעיון של בדיקות קבוצתיות ( •
 מיליון תושבים

 אים:הרעיון נבדק ואינו "מחזיק מים" מן הטעמים הב •

 העומס הנגיפי שונה בסדרי גודל בין אדם לאדם ובאופן נטילת הדגימה  •

 Falseבפועל זה מתורגם לסיכוי גבוה (עשרות אחוזים) לתשובה שלילית לגבי נשא של הנגיף ( •
negative (גבוה 

 סימפטומטי אותו אנו רוצים לאתר-העומס הנגיפי נמוך במיוחד בשלב הפרה •

 

 סיכום והמלצות

רמה לבמספר החולים החדשים ביום,  לירידההשאיפה הנוכחית בהתמודדות עם מגפת הקורונה היא להביא 
כזאת שתבטיח שהתפרצות חדשה תיבלם מבלי להסתכן בקריסת מערכת הבריאות. כאשר מטרה זו תוגשם, 

ן או תרופה)  ולפחות באופן חלקי (עד מציאת חיסו דרגה את תנאי הסגר ולהשיב בהדרגהניתן יהיה להקל בה
 את המשק ואת אורחות החיים לפעילות רגילה.

אנו מציעים לסווג את כלי ההגנה לבלימת, צמצום וייצוב המגיפה לשלוש שכבות: מדינתית, אזורית ואישית. 
היעדר ידע, ידע על אזור גיאוגרפי או  –סיווג זה הוא בהתאמה למידת הידע על זהות המדביקים הפוטנציאליים 

 מקבץ חברתי, וידע מלא. 

אנחנו מציעים מתודולוגיה מסודרת לקביעת היעד לשלב היציבות שבו תהיה הקלה בצעדי ההגנה, ולקביעת 
 הקריטריון שיחייב החמרה מחודשת בצעדים אלה. 

 
 :הבאות הן המלצותינו

 חולים חדשים ביום. 10סגר: קצב יציב של קביעת קריטריון לאפשרות של הקלות הדרגתיות ב .1

 ביום מעל המספר היציב. 30-קביעת קריטריון להחמרה מחודשת בסגר: קצב החולים החדשים עלה ב .2

 פרמטרים אותם יש לבחון ולעדכן במידת הצורך. 6-שני הקריטריונים תלויים ב .3

שתחייב הפעלת הגנה יעילות גבוהה בשכבת ההגנה האישית תפחית את הסיכוי להתפרצות מחודשת  .4
 אזורית או מדינתית.

שמחייבת הפעלת צעדי הגנה, יש חשיבות גבוהה להחלטה על צעדים  ,במקרה של התפרצות מחודשת .5
 אלה ויישומם במהירות גבוהה ככל האפשר. 
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 במקרה שלהמדידה של קצב החולים החדשים חייבת להיות דיפרנציאלית בהיבט הגיאוגרפי, כדי ש .6
 ניתן יהיה לבלום אותה בהגנה אזורית ולא מדינתית.  התפרצות מחודשת, 

מקיף ויעיל ככל האפשר. בפרט, כדי שקריטריונים הנ"ל יהיו תקפים, תחקור יש לשאוף לתחקור מסלול  .7
הוא  ,שעות 24מאומתים תוך חולים  30-ל אתר ולבודד את שרשרת ההדבקהלשמאפשר , מסלול
 .יך חקירה אינטנסיביש להתייחס למקרה הדבקה כמחולל תהלי קריטי.

 יש לתגבר בדחיפות את צוותי התחקור ולהעמיד את הספיקה על מאות ביממה (מעגל ראשון ושני) .8

הדרישה מצוותי התחקור הינה מיומנות בשחזור המסלול והמגעים של החולה. שילובם של בעלי רקע  .9
 חקירה.רפואי/אפידמיולוגי בצוותי התחקור חשובה, אך עיקר המיומנות באה מתחומי ה

 צעדים ונדרשים, כ"השב וצוותי התחקור צוותי בין האירוע בתחקור פעולה לשיתוף רבה חשיבות יש .10
 ההיבטים מן חלק לפתור עשוי בתחקור ישראל משטרת של שילובה כי יתכן .זה ממשק ליצירת

 .והמעשיים המשפטיים

 אלפים ביממה 10יש להקים מערך בדיקות עם ספיקה של כ  .11

 שעות  24 –יש לקצר את הזמן החולף מתלונה על סימפטומים לתוצאת בדיקה ל  .12

   לסוגיהם אוכלוסייה לסקרי הבדיקות במשאב להשתמש אין .13
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  היציאה אסטרטגיית של הכלכלי ההיבט :ק בפר
 

 המשק החזרת של הדרגתית גישה לאמץ יש, יירד ההדבקה וקצב פירות יישא החברתי הבידוד כאשר .1
 .לפעימה מפעימה שבועיים של במרווחים פעימות במספר לפעילות

 על השליטה למידת בהתאם ייתכנו מהתכנית סטיות כאשר, מראש, במלואה התכנית את לפרסם יש .2
 מדדים וקביעת נתונים איסוף, מצב הערכת תבוצע לשלב שלב בין המעבר בטרם. המגיפה התפרצות

 החזרה. והשפעותיה האפידמיה ההתפתחות על בקרה לצד המשקית ההתאוששות על לבקרה
 התפרצויות של מהירים ואיתור ניטור במערך מלווה להיות חייבת לעבודה המשק של ההדרגתית

 .הנגיף נושאי של מיידי ובידוד מקומיות הדבקה

 והחברתית הכלכלית התועלת פי על ענף כל בחינת תוך תיעשה לפעילות שייכנסו הענפים סדר בחירת .3
 . המחלה ובהתפרצות בהידבקות השולי לסיכון ביחס המגבלות בשחרור השולית

 השולי לשיקול בהתאם רצוי קדימויות סדר פי על השונים המשק ענפי את סיווגנו העבודה בגוף .4
 סיכון ועם לתוצר גבוהה תרומה עם ענפים הם קדימות שקיבלו הענפים הדברים מטבע. לעיל שהסברנו

 הנדבקים וניטור להדבקה יותר נמוך סיכון). וניטור להגנה הצעדים יינקטו אם( המונית להדבקה נמוך
 קהל עם מגע ושאין מזוהים קבועים כולם העובדים בהם ומפעלים ענפים העדפת על השאר בין יתבסס
 .לקוחות

 כללנו – הירוקה בקטגוריה. ואדום צהוב ירוק. צבעים ושלושה קטגוריות 3 לפי היצור ענפי את סיווגנו .5
 נהנים עדיין אלה ענפים רוב פי על. ענף אותו של ההיצע צד את ישחררו המגבלות שהסרת ענפים

 כדי ממושכת פגיעה האפשר ככל למנוע ויש כה עד במשבר נפגע שלא. ל"בחו או מקומי מביקוש
 התשתיות ענפי, חקלאות, המקומי ולשוק ל"לחו תעשיה לדוגמה. יפגעו לא אלה למוצרים שהביקושים

 על המגבלות שחרור עם מיידית מלאה כמעט לפעילות לחזור יכולים אלה ענפים. הבניה וענף
 . אלה לענפים המשנה ספקי מערך את להחזיר יש. המועסקים

 שלהם שהשוק כיון פעילותם על ישפיע לא מהם הסגר ששחרור ענפים ישנם - האדומה בקטגורה .6
 תקופה מושבתים להיות ימשיכו אלה ענפים). בידור, תעופה, תיירות שירותי( קיצוני באופן הצטמצם

 .יחזור שלהם שהשוק עד שלדית לתפקד להם שיאפשרו נקודתיים פתרונות למצוא ויש ארוכה

 תועלת. ספציפי ניתוח לפי. שני עדיפות בסדר שישוחררו ענפים אלה. בצהוב יסווגו – אחרים ענפים .7
 . התחלואה להתגברות סיכון מול כלכלית

 :הענפי הקדימויות סדר לקביעת להפעיל שיש נוספים שיקולים .8

 פעילות לדוגמא. אחרים ענפים בתפקוד תלויה מסוימים בענפים פעילות: האספקה שרשרת שיקול. א
 .יבשתית תובלה בשירותי תלויה תעשייתית

 בהם ארוכה השבתה אשר ייצוא למפעלי קדימות לתת יש, למשל. הפיך בלתי נזק מניעת של שיקול. ב
 .השוק לאובדן להוביל עלולה

 עבודה מקומות של אפשרות לבחון יש. מהבית לעבוד בהם ניתן שלא לענפים קדימות לתת יש. ג
 . החול בימי לפחות, העבודה במקום העובדים את לשכן גם שיוכלו

 יש. גאוגרפית סלקטיביות יצירת היא מהסגר היציאה בתהליך סלקטיביות לאפשר הדרכים אחת .9
 לתוצר גדולה תרומה עם כלכלית פעילות שם שיש אבל נמוכה צפיפות עם אוכלוסין דלי אזורים להעדיף

 ).הארץ בדרום למשל(

 בכדי, 60 לגיל מתחת עובדים רק שייבחרו ובאזורים בענפים לעבודה להוציא הראשון בשלב מומלץ .10
 .הסיכון בקבוצות ההדבקה אפשרות את להקטין

 העובדים להתנהגות ספציפיות והנחיות בסדר ההקלות עיתוי של מפורטת תכנית להכין יש ענף לכל .11
 מעבר ידי על העובדים מספר דילול, בישיבות המשתתפים במספר הגבלה: דוגמאות. ענף באותו

 .למשמרות

 עם יעבדו במשק העובדים שכל מומלץ. בסיסיים וניטור הגנה אמצעי שיש לוודא המעסיק באחריות .12
 חלק. העבודה למקום בכניסתם העובדים לכל חום מדידת לוודא המעביד באחריות. מסכות

 הנדרשת לזהירות מודעות העלאת גם ישיגו, הדבקה במניעת לתרומתם מעבר, מהאמצעים
 . העובדים של האישית בהתנהגות

 .הבריאות משרד ידי על מקצועית שיונחה מפעל בכל" קורונה בטיחות קצין" למנות מומלץ .13
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 אירועים. שונות פנאי פעילויות פני על עדיפות לקבל צריכים בכך הכרוכים והסיכונים לעבודה החזרה .14
 .מקרה בכל יותרו לא המוניים

 לשימוש הנחיות – לדוגמא. לעבודה בחזרה הכרוכים שונים למרכיבים מיוחדות הנחיות לתת יש .15
 . עובדים להסעות הנחיות, הסעדה שירתי לקבלת הנחיות, קומות רבי במגדלים במעליות

 והאוכלוסיות הקשישים על הקפדנית השמירה את להדק מומלץ, בסגר המדורגות ההקלות עם בבד בד .16
 לאספקת, ונפשי חומרי לסיוע להם לדאוג ויש ארוך זמן פרק במשך בבידוד ישהו אלה אוכלוסיות. בסיכון
 תכופות לבדיקות לדאוג חשוב. וכדומה הרבות הפנאי בשנות להעסקה תכנים להנגשת, בסיסיים צרכים
 .במגע איתם שבא מי וכל המטפל הצוות כל ולזיכוי

 שהם' וב' א וכיתות הפעוטונים להתחיל יש. מדורגת להיות צריכה ללימודים התלמידים חזרת .17
 החינוך למוסדות מדויקות הנחיות לקבוע יש. ההורים עבודת את לאפשר ביותר החשובים השנתונים

 פיצול, ההפסקות בזמן בכיתות הישארות, המחנך הצוות לזיכוי בדיקות:  הסיכון את להקטין בכדי
 .      וכדומה) מושבתות העליונות הכיתות כי כיתות מספיק יש( כיתות של משמעותית והקטנה

 להעלות ובעיקר לימוד פערי להשלים בכדי הנוכחית בשנה הגדול החופש לביטול עכשיו כבר לפעול יש .18
 .הקיץ בחודשי המשק תפוקת את

  

100



 2/4/20 צוות המומחים במינוי המל"ל להתמודדות עם מגפת הקורונה
 היציאה שלב ותכנון הבלימה הבטחת -3דו"ח מס. 

 לפעולה והצעות סיכויים, סיכונים: חברתי בבידוד השהייה בשלב הישראלי הציבור : פרק ג

 
 האחרון הסקר לפי. וגדלות הולכות תנועה מגבלות תחת השלישי השבוע זה בבתים שוהה הישראלי הציבור

 הקורנה שהתפשטות העידו מהישראלים 88%), 29/3/20( ר"בפקע אוכלוסייה התנהגות ענף של) אינטרנטי(
 חיוניים ולצרכים חייבים אם רק מהבית יוצאים שהם העידו 3/4, מאד רבה או רבה במידה חייהם על השפיעה

 באחת נקטעה חברה חיי, פנאי, עבודה: כולה החיים שגרת. כלל מהבית יוצאים לא שהם העידו 19%-ו בלבד
 בין שנעות להערכות נחשף והציבור ידוע אינו השהייה תקופת סוף, לכך מעבר. הציבור של המכריע רובו עבור

 בהתקבצות המאופיינים חגים בפני עומדים אנו, לכך מעבר. רבים חודשים ועד שבועות מספר
 חודש תחילת 24.4 ו הפסחא חג 12.4,הפסח סדר. 8.4( המונותאיסטיות הדתות לשלוש קהילתיות/משפחתית

 ).הרמדאן

 
 המלצות

 על, הישראלי לציבור לסייע כדי" חברתית תמיכה רשת" מיד לפרוס ישראל מדינת על: העיקרית ההמלצה •

, חברתית אחריות לגלות, ודאות חוסר עם להתמודד נדרש הוא בה המציאות עם להתמודד, מגזריו כל

, חברתיים( שלו החוסן ממקורות רבים כאשר לכך הנזקקים משפחה בבני לטפל או/ו ילדים להעסיק

 .מאד הצטמצמו או נפגעו), החיים הנאות, כלכליים
 ילדים, עריריים מבוגרים( מיוחדת במצוקה הנמצאים וקהילות משפחות, לפרטים סיוע ולתעדף לזהות יש •

 לקו מתחת משפחות, מאלימות הסובלות נשים, הפנימיות סגירת בשל לבתיהם שנשלחו במצוקה ונוער

 ).העוני
 מצוקת על להקל שמטרתם צעדים לצד רגישים ציבורים מול מתח למנוע שמטרתם צעדים מפורטים •

 .הרחב הציבור
 משטרת( שגרה בימי שלהם הייעוד אינה זה מסוג שפעילות וגופים במשאבים גם להשתמש ורצוי ניתן •

 ).פ"בט, ישראל
 . רבים חלשים מגזרים של הצרכים את המכירים אזרחית חברה ארגוני עם פעולה ולשתף לרתום •

 מהיסוד לשנות הגדול המשבר ומתוך לתיקון היסטורית הזדמנות לייצר עשויה נכונה פעולה: מרכזית תובנה
 .למדינה מנוכרים החשים רבים מגזרים של יחסים את

 
 .בנספח מופיע אלה בנושאים מפורט דיון
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 השהייה בשלב וסיכויים סיכונים: נספח
 את לבלום ההכרח בשל נדחק האוכלוסייה רווחת שיקול המשבר של והראשוני החריף בשלב

 והקצאת לב תשומת הפניית נדרשת, חברתי בבידוד השהייה שלב התארכות עם אבל. התפרצות
 .הציבור עבור המצוקה בגורמי לטפל כדי משאבים

 בה התמודדות, הבריאותי המשבר עם ולהתמודד להמשיך כדי נדרש הציבור במצוקות מוקדם טיפול
 על מוקדם דיווח, החברתי הבידוד שמירת( הפרטנית ברמה הציבור התנהגות הוא ביותר היעיל הכלי

 .וביזה מהומות ועד, ההתכנסות איסור של המוניות הפרות כגון קיצון מצבי ולמנוע) סימפטומים
 כל על( הציבור בין הפעולה שיתוף, האמון את לחזק יכולים המשבר בעת נכונים צעדים, החיובי בצד

 החברה של לחוסנה טווח ארוכת תרומה לתרום ובכך חלשות קהילות חיזוק, לרשויות) מגזריו
 . הישראלית

 
 תגובת, גדול בהיקף אזרחי סדר חוסר או מרי( שבר ליצור פוטנציאל בעלי גורמים בין נבחין .סיכונים

 ולחברה לדמוקרטיה ארוך לטווח נזק פוטנציאל בעלי שהם) הציבורית הנגד תגובת, הרשויות
, כי נניח אבל בציבור כעס אף ואולי תרעומת לייצר שיכולים מצוקה המייצרים גורמים לבין, הישראלית

 הרשימות שתי כי נדגיש. הקצר הזמן בטווח לפחות, רחב בהיקף חברתיות לתופעות יגרמו לא, לבדם
 את להביא והיא זה פרק תת של העיקרית המטרה מימוש לשם ומבאות והן ממצות אינן הבאות

.בו הדיון את מסוימת במידה ולכוון למודעות הנושא  
  לשבר להביא שעלולים גורמים
 הממשלה גורמי ידי על שליטה איבוד תחושת •

 הפוליטית במערכת אמון אבדן •
  במזון ממחסור) מדומה או אמיתי( חשש •
 ) זרים עובדים, ערבים, חרדים –" מחלות מפיצת" אוכלוסיית, למשל( לעזאזל שעיר והתקבעות זיהוי •
 שירותים או טיפול מקבלים אינם, למשל – הרשויות ידי על נזנחו כי אוכלוסיות/מגזרים בקרב תחושה •

 ) אבות בבתי המבוגרת אוכלוסייה, למשל( אחרים
 "לידיים החוק לקיחת"ו האישי בביטחון ירידה •
 מזון קניית כדי עד, חשבונות, משכנתאות, ד"שכ לשלם היכולת אבדן – כלכלית קריסה •
 זמן לאורך מעש חסרת אוכלוסייה •
 הרשויות ידי על הניתנים הנחיות/בנתונים אמון אבדן •
 המוסלמית האוכלוסייה, ופסח החרדית האוכלוסייה סביב( הרשויות פעולות כנגד כלשהו דתי ספין •

 )והרמדאן

 מצוקה) מייצרים שכבר או( לייצר שעלולים  גורמים

 )ערירית מבוגרת אוכלוסייה, בעיקר( בדידות •
 שנשלחו פנימייה ילדי למשל. הקבועה מסגרתם את שאיבדו בסיכון ופרטים משפחות •

 נפגעי או טראומה נפגעי, בגופם נכים, מיוחד חינוך, בסיכון נשים, מתפקדים לא לבתים

 .ועוד אחרים נפש
, דתיות מסגרות, חילונית או דתית קהילה( רגשית תמיכה של חשובים מקורות אבדן •

 )חברים מפגש
 שהולכים, יותר חלשות לכאלה היטב מתפקדות עיריות/מקומיות רשויות בין פערים •

  משבר בעתות ומחריפים
 לטיפולים הזקוקים אנשים( לקורונה קשורים שאינם אישית בריאות בנושאי דאגה •

 )שנדחים ומעקב שגרה ובדיקות ניתוחים, כרוניות במחלות
, שקט לקצת, אוויר לשאוף לצאת האפשרות מהן שנטלה, עירוניות בעיקר, משפחות •

 פרטי מרחב
 )ספורט, בילוי, לטבע יציאה( הנאה מקורות אבדן •
 משתלט/  משתמש שאינו מי כל( שקורה ממה ניתוק, ועדכונים מידע לקבל יכולת חוסר •

 לגשת שמתקשים תחושה או ידע חוסר. טלוויזיה ואף, חכם טלפון, במחשב שימוש על

 .מצוקה יוצר, לידע
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 החוסן וחיזוק לרשויות הציבור בין הקשר לפיתוח הזדמנויות מספר גם מייצר השהייה שלב .סיכויים
 שהוזכרו הפוטנציאלים והמצוקה השבר לגורמי פתרונות גם מהווים מההזדמנויות חלק. האזרחי
 .למעלה

) הזדהות תחושת ומעורר( רלוונטי הוא ולכן") ציוני" או" יהודי(" בטחוני משבר אינו המשבר •

 הישראלית בחברה המגזרים לכל
 של) ושייכות( פעילה השתתפות מאפשרות ובכך בעיקרן אזרחיות הינן הנדרשות המשימות •

 הישראלית בחברה המגזרים כל
 מאמין) האחרון ר"פקע סקר לפי, 60% ל קרוב( הישראלי הציבור) גדול רוב לא כי אם( רוב •

 ר"פקע סקר לפי( כה עד שננקטו בצעדים תומך עצום ורוב, במשבר לטפל הרשויות ביכולת
 ).מידי מחמירים שהם חושב 8% רק, האחרון

 לנקוט ממליצים אנו רחבה חברתית לתסיסה להביא העלולים מועד סיכונים מבעוד לבלום כדי
:הבאים באמצעים) למשל(  

 חולים לבתי) ובדווים ערבים, חרדים, חילונים( וצעירות צעירים אלפי של בשכר זמני גיוס •

 אצל יומי ביקור", קהילתי בטחון" למשימות( אזרחי משמר), הכשרה דלות עבודות ביצוע(

 .טבע פיתוח/שמירת, תשתית עבודות, במזון סיוע אספקת'), וכו לילה סיורי, בודדים מבוגרים
 החירום צוותי של המוצלח המודל בסיס על, קהילתיים חירום צוותי( קים"צח הקמת •

 שעשה ונראה( בפני הוצג כבר הרעיון. רחוב, בניין בסיס על עיירות/בערים) ים"צח היישוביים

 ומשרד קהילתי שיטור ענף) בעיני חשוב הוא כי עליו ולהמליץ להמשיך כדאי אולי אבל שכל

 פ"בט
 כדי המקומיות וברשויות במחוזות היושבים) ר"פקע( אוכלוסייה התנהגות בקציני שימוש •

 ידי על live ב כאלה רשויות של חניכה אולי( יותר והחלשות החזקות הרשויות בין" קו ליישר"

 )יותר חזקות רשויות נציגי
, אחת סירה"ה תודעת הגברת". הציבור מצב" ומדידת התודעה על שאחראי צוות הקמת •

 הצבעה. הישראלית בחברה הציבורים כל בקרב" משותפת אחריות, אחד גורל, שווה טיפול

 וגיוס ותכופים מקיפים אוכלוסייה סקרי ביצוע באמצעות מצוקות וזיהוי, וסגירתם פערים על

 .המגזרים מכל מיקוד קבוצות
 ועד התכנון בשלב כבר שיטתית בצורה) האזרחית החברה ארגוני( השלישי המגזר רתימת •

 ואולי הרשויות כלפי יותר החשדניות לאוכלוסיות להגיע כדי והיישום המשאבים הקצאת שלב

 )פ"בשת( והמבצעת המייצעת כזרוע אותם לרתום
 או מרי למשל( הקודרים לתסריטים וההערכות התכנון לצד .האכיפה גופי בקרב תודעתי שינוי •

 הן, פ"ובט המשטרה של mind set  ב עמוק שינוי) נרחב בהיקף אזרחיות סדר הפרות

 יותר ח"אמל פחות(" המשבר בעת האזרחים כלל מול אל בשטח ההתנהגות מבחינת

 באוכלוסייה בית ביקורי שעושים נשק ללא שוטרים, למשל( האכיפה מתבנית יציאה, )"חמלה

 מאד קרוב תיאום. המשותפת העבודה לתבנית וכניסה') וכו מזון לחלוקת דואגים, המבוגרת

 .במצוקה במשפחות ומתמשך מהיר טיפול לצורך הרווחה לשכות עם
) הרמדאן בזמן חלאל מזון מחלקים שוטרים אלפי, למשל( חגים לביקורי הרשויות הירתמות •

 ואף הציבור מצוקת את מבינות שהרשויות העובדה את שידגימו אחרים" חגים מפעלי" או

 רתימת נקודת ראו, דיפרנציאלים יהיו הללו שהצעדים כדאי( לרווחתו ישיר באופן יתרמו

 )האזרחית החברה ארגוני
 המועדים של סמלי לציון עידוד -) לעיל שצוין כפי במיוחד רגיש זמן( בחגים מורל לשיפור •

 יוצאים השכנים כל, לדוגמה( דירות בית, קהילה, בשכונה - להתחבר שיכולות בקבוצות

 שבחלק כמו. ומחברת נעימה לתקשורת פתח להיות יכול). לחג כוסית ומרימים למרפסות

 חיבור רעיונות להציע אפשר. כנסת בית ליד סוכה, שכונתית סוכה מקימים מהמקומות

 . יישובים/  בעיריות תרבות מחלקות, התקשורת דרך אלה פשוטים
 ).ופסחא פסח, הרמאדן לקראת( השונות בחברות משפיעים עם צמודה עבודה •
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 שכונה לכל סיפור/שיר, ממרפסות צפייה כולל. בקהילות פעילות לקידום וידוענים אומנים גיוס •

 ).מלחמה בזמן לוחמים בפני שמופיעות הצבאיות הלהקות בסגנון(
 הופעות, מדינה/מהציבור חבילות – משפחותיהם ובני רפואיים צוותים בקרב המורל שימור •

 בהם, באוסטרליה השריפות בעת הכבאים בסגנון you tube סרטוני ערוץ, חולים בבתי

 ".בחזית" חוויותיהם על שתיים-בדקה מספרים) בחברה המגזרים מכל( הרפואיים הצוותים

 
 כדי הבאים הרעיונות מסוג צעדים גם לשקול מחייבת השהיה שלב התארכות, שלעיל לצעדים בנוסף
:האוכלוסייה מצוקת על להקל  

 הקרוב העירוני לפארק לצאת יכול) קהילה( מוגדר עירוני אזור בו שבועי יום – שבועי אוורור •

 מגוריו למקום
 משפחה כל, השמיים כיפת תחת הופעה או סרט( דרייבאין הפעלת – ובירה קונצרט/סרט יום •

 )במכוניות
 מועד קצרי ומשפחתיים זוגיים טיפולים, לייני-און) החולים קופות דרך( פסיכולוגי ייעוץ הנגשת •
 כל או סיינס דטה, תכנות –) לייניות און( בחינם מקצועית והתפתחות הסבה תכניות הפעלת •

 מרחוק למידה המאפשר אחר דבר
 יופי  -  'וכו גיאוגרפיים אזורים, מגזרים חוצי זום מפגשי יזמת תשתית הקמת? אצלכם איך •

 .רעיון של
 תחת, שבועיים למשך בבית השהייה הוראות קיום על לחותמים( בשבוע ליום גנים הפעלת •

 )אמת שבועת
 הפעלת, למשל: שונות באוכלוסיות ייחודי באופן לטפל ביכולת התלויים צעדים מספר •

 עם מטיילים). ל"הנ הורים חתימת תחת( אנשים 10 עד של למפגשים נוער מועדוניות

 הסעה, משפחתי ב"ע הגעה( ספריות בית שכבתיות במסגרות יציאה – והמורים ההורים

 ביחידות תנועה על ופיקוח ברורות הנחיות, כלשהי בשמורה טיול ליום) לכך הזקוקים למעטים

 .החברתי הריחוק הנחיות את בפועל לקיים ניתן אם רק, כמובן. בלבד משפחתיות

 לפעילות המשק החזרת של הדרגתית גישה לאמץ יש, יירד ההדבקה וקצב פירות יישא החברתי הבידוד כאשר
 .לפעימה מפעימה שבועיים של במרווחים פעימות במספר
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 פרסום יזום של ממשלת ניו זילנד 
 מתוך קטגוריית החינוך 
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 3.1002הנחית היועץ המשפטי לממשלה מס'  
  – "מסירת מידע מישיבות הממשלה  בעניין  

 פניות מן הציבור" 
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  - 3 מתוך 1עמוד  -

  משפט חוקתי  הנחיות היועץ המשפטי לממשלה
   חופש המידע-זכויות חוקתיות 

  1997 מאי 7, ז"ניסן התשנ' ל: תאריך
  2003מרץ , ג"התשס' אדר ב: עדכון

  )1.1601 (3.1002: מספר הנחיה

   -מסירת מידע מישיבות הממשלה 
  פניות מן הציבור

  

  

   פניות מן הציבור-מסירת מידע מישיבות הממשלה 

  

  

י הדרך שעל מזכירות הממשלה לנהוג בפניות מן הציבור לקבל העתקים של החלטות ממשלה או מה

  ?או לצלמם) סטנוגרמות(להתיר לעיין בפרוטוקולים של ישיבות ממשלה 

  

זכותו של אדם מן הציבור לקבל מרשויות השלטון מידע בו יש לו עניין לגיטימי הוכרה בדין   .1

זכות זו קיבלה ביטוי בהוראות שונות בחקיקה בעניינים . הישראלי עוד לפני שנים רבות

ח "התשנ, אף בטרם התקבל חוק חופש המידע. המשפט העליון-ובהלכות בפסיקת בית, ספציפיים

המשפט את הטענה לפיה בהעדר חובה חוקית בדין -דחה בית, ) חוק חופש המידע-להלן  (1998 -

; 71, 69) 1(ד כא"פ, ועדת השומה' פיטל נ 337/66צ "בג: למשל, ראו(אין האזרח זכאי לקבל מידע 

' דדון נ 708/88צ "בג; 331, 325) 1(ד כה"פ, ד"הועד המחוזי של לשכת עוה' שפירא נ 142/70צ "בג

א "ע; 365, 353) 3(ד מד"פ, פרס' שליט נ 901601/צ "בג, 226, 224) 2(ד מד"פ, רשות הרישוי

/954999 Alberici5(ד נ"פ, ד"לשכת עוה' המכללה למינהל נ 962594/ צ"בג; 39) 1(ד נ"פ, י"מ'  נ (

166 .(  

  

נקבע כי זכות הציבור לדעת נגזרת מזכות היסוד לחופש , הנזכרת לעיל, בפרשת שליטהדין -בפסק  

וכי זכות זו כוללת גם את הזכות לקבל מידע אשר כנגדה עומדת חובתו של השלטון לספק , ביטוי

  ).ז- ו365' עמ, שם(ותו של הציבור אלא גם זכותו של היחיד הזכות לקבל מידע אינה רק זכ. מידע

  

, היקפה וגבולותיה של הזכות לקבל מידע מרשויות השלטון בהיבט הכללי של זכות הציבור לדעת  .2

אין עוד ספק או חולק על זכותו של , לעומת זאת. טרם הותוו באופן ברור בחוק או בפסיקה

בחוק חופש המידע הוסדרה באופן כולל . ין אישי לגיטימיהיחיד לקבל מידע בנושא בו יש לו עני

  : הקובע כי1נקודת המוצא של החוק מצויה בסעיף . גבולותיה וסייגיה, ומקיף הזכות לקבל מידע

  

לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית "
  ".בהתאם להוראות חוק זה

  

והיא עשויה לסגת מול זכויות , נה זכות אבסולוטיתאי, כמו כל זכות אחרת, הזכות לקבל מידע  .3

המשפט -בחקיקה ובפסיקת בתי. תוך איזון ראוי של ערכים ואינטרסים, ואינטרסים אחרים

סייגים וחריגם אלה קיבלו ביטוי מפורש . הוכרו סייגים וחריגים שונים לזכות לקבלת מידע

  .ושיטתי בחוק חופש המידע
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  3.1002'  הנחיה מס                                  הנחיות היועץ המשפטי לממשלה

  - 3 מתוך 2עמוד  -

בהירות באשר למסירת החלטות -ון לעבודת הממשלה קיימת איבהוראות הרלוונטיות שבתקנ  .4

.  לתקנון69 - ו 67ובעיקר לעניין היחס שבין סעיפים , ממשלה למבקשים מעוניינים מן הציבור

את הוראות התקנון לעניין זה יש לפרש מתוך זיקה ובכפיפות לעקרונות המשפטיים , ברם

  :המנחים בסוגיה של הזכות לקבלת מידע כדלהלן

    

 ענייני -לתקנון ) א(65דיונים והחלטות של הממשלה ושל ועדת שרים בעניינים המנויים בסעיף   )א

, וגילויים או פרסומם אסור,  הם סודיים-יחסי חוץ ועניינים חסויים אחרים , בטחון המדינה

 65סעיפים (ידי הממשלה או ראש הממשלה או מי שהם הסמיכו לכך -אלא אם הותר הדבר על

  ).תקנון ל67 -ו 

  

החלטות ודיונים של הממשלה ושל ועדת שרים בנושאים שאינם בגדר העניינים המנויים   )ב

עשויים להיות , עם זאת. ואין איסור לפרסמם, אינם סודיים מטבע ברייתם) א(65בסעיף 

  .למניעת גילויים או פרסומם, בנסיבות קונקרטיות, נימוקים ושיקולים

  

 כי בכפוף - היינו ,  לתקנון69א לענייננו בכפוף להוראת סעיף  לתקנון יש לקרו67את סעיף   )ג

השרים ודוברי משרדיהם לא יפרסמו מידע על דיונים והחלטות ממשלה , )ב(67לאמור בסעיף 

 כדי 67אולם אין בהוראת סעיף . שם) ב(קטן -אלא במסגרת שהותוותה בסעיף, וועדות השרים

בפניות מנומקות בכתב מהציבור " לטפל לפגוע בסמכותה ובתפקידה של מזכירות הממשלה

  ".בעניין ההחלטות

  

 לתקנון עניינו בנוהל עבודה של העברה שוטפת של החלטות ממשלה וועדות שרים 68סעיף   )ד

הנוגעים בדבר לעניין , ציבוריים מטבע הדברים, ולגורמים אחרים, לשר המופקד על ביצוען

  .ל פניות הציבור וחופש המידעאין סעיף זה עוסק כלל בהיבט ש. ביצוע ההחלטות

  

על מזכירות הממשלה לפעול ,  לתקנון בטיפול בפניות הציבור69לפי סעיף , במילוי תפקידה  .5

  :בהתאם לעקרונות הבאים

  

  פרוטוקולים של ישיבות ממשלה  )א  

  

פניות גורמים שונים בבקשה להתיר להם לעיין בסטנוגרמות של ישיבות ממשלה או לצלמן 

ככל גוף ציבורי , את הממשלה, לכאורה, המחייב, תו של חוק חופש המידעהתרבו עם קבל

  ). לחוק9סעיף (בכפוף לסייגים הקבועים בחוק , למסור מידע למי שמבקש זאת, אחר

  

 של דיוני הממשלה ודיוני ועדות פרוטוקוליםאין לגלות או לפרסם , ככלל, לפיה, המדיניות

ע באפשרות של דיון ענייני ופתוח והתבטאות מנת שלא לפגו- על, מהחלטותלהבדיל , שרים

 - ללא שיקולים ואילוצים הכרוכים בפרסום הדברים , חופשית של השרים ושאר המשתתפים

שיקולים אלה הוכרו בחוק חופש המידע כמצדיקים סירוב למסירת מידע אודות . בדין יסודה

כיר הממשלה קיימת בידי מז, עם זאת). לחוק) 4)(ב(9סעיף (דיונים וחוות דעת פנימיות 
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  3.1002'  הנחיה מס                                  הנחיות היועץ המשפטי לממשלה

  - 3 מתוך 3עמוד  -

אם כי רצוי שהדבר ייעשה , הסמכות להתיר עיון או צילום סטנוגרמות בשל נסיבות מיוחדות

  .במשורה

  

  החלטות ממשלה  )ב

  

אין הצדקה לסירוב גורף למסירת העתקים של החלטות ממשלה למבקשים בעלי , לעומת זאת

בהעדר עילה , כן-על. לתקנון) א(64כאשר אין מדובר בהחלטות בעניינים המנויים בסעיף , עניין

הכלל הוא שיש להיענות לבקשות לקבלת עותקים של , ספציפית המוכרת בדין לסירוב

מזכירות הממשלה נהגה לאורך השנים בגישה של פתיחות ונענתה בחיוב . החלטות ממשלה

מו כ. ככל שלא היה מדובר מידע חסוי או במניעה עניינית אחרת, לפניות מן הציבור בעניין זה

למסור הודעות לתקשורת על , לאורך השנים, מזכירות הממשלה נוהגת באופן שגרתי, כן

  .החלטות ממשלה

  

ניתן , כאמור) א(64מלבד אלה האמורות בסעיף , בין העילות לסירוב לקבלת החלטות ממשלה

מצריך הקצאת משאבים שהטיפול בבקשה : כגון, גם שיקולים מעשיים, בין היתר, למנות

בין , שיקולים כאלה ואחרים יש לשקול בהתחשב). לחוק חופש המידע) 1(8סעיף  (הבלתי סביר

  .במידת העניין הלגיטימי שיש למבקש בהחלטה, היתר

  

ידי הממשלה לכנסת - מסירת מידע על (3.1001' כאמור בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס

ע מהממשלה רחב מזה היקף זכותה של הכנסת ושל ועדה מוועדותיה לקבל מיד, )ולוועדותיה

זכות רחבה זו מוקנית כאמור רק לכנסת . והסייגים לה מצומצמים יותר, של אדם מן הציבור

, לחבר הכנסת הבודד קיימת בודאי זכות, עם זאת. אך לא לחבר הכנסת הבודד, ולוועדותיה

 .שאינה נופלת משל כל אזרח לקבל החלטות ממשלה
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 קובץ פרסומים לדוגמה 
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 תצהירה של עו"ד רחלי אדרי, 
 , 1 לית העותרת"מנכ

 בשם כל העותרים 
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 תצהיר  

, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אם לא אעשה  029989548ת.ז.  רחלי אדרי    ,"מאני הח 

 : דלקמןכ בזה  הלעונשים הקבועים בחוק, מצהיר  היכן אהיה צפו 

העותרתמשמ  הח"מ .1 היא  המידע,  לחופש  התנועה  כמנכ"לית  זה  ו  , 1  שת  תצהיר  עושה 

 . בשם כל העותרים ולאימות האמור בהלתמיכה בעתירה 

 והן אמת למיטב ידעתי.  בידיעתי האישיתהמפורטות בעתירה הן העובדות  .2

המקור לידיעתי  ו  ,לפי מיטב ידיעתי ואמונתי  שבעתירה נכונים הםטיעונים המשפטיים  ה .3

 .וכן מהשכלתי המשפטית ולאמונתי הוא ייעוץ משפטי שקיבלתי מיועציי המשפטיים

כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה    האני מצהיר .4

 אמת.

         

 ד , עו"רחלי אדרי   

 

 

 

 אישור

 

עו"ד   הח"מ,  וינקלראני  מאשרשליט-יערה  ביום    ת,  כי  רחלי,  הגב'   20.07.2020בזה   אדרי 

  הלהצהיר את האמת וכי אם לא תעשה כן תהיה צפוי   לאחר שהזהרתיה כי עליה ,  029989548ת.ז.  

 על התצהיר דלעיל. לעונשים הקבועים בחוק, חתמה 

 

 

  ____________________ 

 חתימה  
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