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' תשרי תשפ"אה      ירושלים,   

 2020ספטמבר  23  רביעי יום  

 :לכבוד

 עו"ד איה מרקביץ'

 התנועה לחופש המידע

 

 שלום רב,

 

 1998-בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע התשנ"חהנדון: 

 13.04.2020מיום  כםסימוכין: בקשת

 

(, החוק –)להלן  1988-במענה לבקשתך שבסימוכין לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח

ולאחר בדיקה אל ילוי ווירוס הקורונה לראש הממשלה ולסביבתו הקרובה, בנושא נהלי בדיקות לג

 הריני להשיבך כדלקמן:, (המשרד –ראש הממשלה )להלן  מול הגורמים הרלוונטיים במשרד

 

נוהל סיוע בביצוע חקירה אפידמיולוגית במשרד ראש הממשלה " למכתבי זה מצורפים .1

הנהלים האמורים גובשו על ". נגיף הקורונהנוהל ביצוע בדיקות לגילוי ", וכן "ושלוחותיו

בסיס הנחיות משרד הבריאות המתעדכנות מעת לעת, וכן על בסיס הנחיות גורמי מקצוע 

 רלוונטיים נוספים כגון: המטה לביטחון לאומי, רשות החירום הלאומית )רח"ל( וכד'. 

לגילוי נגיף לבדיקה , בין היתר, הקריטריונים הקובעים מי נדרש נכתבו כאמורבנהלים 

אחריות הפעולות והשלבים, סדר , תדירות הבדיקות, וכן ההקורונה או לבידוד בית

. לביצוע פעולות כאשר מתגלה מקרה של חולה מאומת בתחומי המשרד ושלוחותיו

הן אלו בהקשר זה יובהר, כי המשרד אינו מחייב את עובדיו בביצוע בדיקות לגילוי הנגיף ו

  וולונטריות.

 

 בדיקות 1200-בוצעו במשרד ראש הממשלה כ יל ועד למועד מתן המענה,מחודש אפר .2

בממוצע  כאשר בכל שבוע מתבצעות לגילוי נגיף הקורונה,)בדיקות מטוש(  PCRמסוג 

נעשות בהתאם לתדירות  הבדיקות בהתאם לצורך וליכולת באותה עת.בדיקות  עשרות

עת התפשטות נגיף מניהמשרד לכחלק ממאמצי וזאת  שנקבעה בנהלים המצורפים,

  . ושלוחותיו המשרדהרציפות התפקודית של ראש הממשלה, הקורונה, ולצורך שמירה על 
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וכן המועדים  באשר לבקשתכם לקבלת שמותיהם ו/או תיאורי תפקידיהם של הנבדקים .3

בהקשר זה נעדכן כי ברשות משרד ראש הממשלה לא נמצא  -שבהם נערכו בדיקותיהם 

 להם בדיקת קורונה.  ים שנערכושמות העובדתיעוד של 

לנהלים המצורפים, המשרד עורך בדיקה קבועה לגורמים שמהווים מעגל קרוב בהתאם 

מידע נוסף ביחס לעובדים למסור  לא נוכל להיענות לבקשתכםלראש הממשלה, אולם 

לפגוע  על מנת שלא( לחוק, ו1)א()9-( ו3)א()9הנבדקים כאמור, זאת בהתאם לסעיף 

 ,טחון המדינהייש חשש לפגיעה בבוכן מהטעם שבגילוי המידע  הנבדקים, ם שלבפרטיות

עלול לשבש את נוסף לאמור גילוי המידע  .טחונו או בשלומו של אדםיבב, טחון הציבוריבב

לפגוע בהמשך ו התפקוד התקין של הרשות הציבורית או את יכולתה לבצע את תפקידיה

 ( לחוק.7ב())9-( ו1)ב()9ע, וזאת בהתאם לסעיפים קבלת המיד

לפי הוראות  לעיל 3בסעיף החלטה העל  לעתור יםזכא כם)ו( לחוק, הנ7בהתאם לסעיף  .4

     .2000-חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים, התש"ס

 

 בברכה,                                                                                         

 שקד פרידריך לבטוב              

 ממונה על יישום חוק חופש המידע        
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