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 כתב תשובה

כתב תשובה , מתכבדים המשיבים להגיש 19.11.20בהתאם להחלטתו של בית המשפט הנכבד מיום 

 . בעניין חלקה של העתירה הנוגע למסירת חומרי הרקע לדיוני הממשלה בנושא הקורונה

 מבוא

בבקשת העותרים לפי  22.7.20( מיום הממונה –)להלן  2עניינה של העתירה, החלטת המשיבה  .1

, שהוגשה למשרד ראש (חוק חופש המידעאו  החוק –)להלן  1998-חוק חופש המידע, התשנ"ח

 לקבל מידע כדלקמן:  (,המשרד –הממשלה )להלן 

שעניינם התמודדות מדינת תמלילים של ישיבות הממשלה וועדות השרים בדיונים  .א

ישראל עם משבר נגיף הקורונה, לרבות התקנת תקנות חירום וכל חקיקה אחרת 

 ;)חלק זה של הבקשה אינו נוגע לכתב התשובה( שהותקנה בקשר לכך

חומרי הרקע אשר שימשו בסיס להחלטות שהתקבלו בממשלה בנושא משבר  .ב

 . (חומרי הרקע –)להלן  הקורונה

שהצעות שיבים על כך עמדו המ 18.11.20שהוגשה מטעם המשיבים ביום בתגובה המקדמית  .2

ההחלטה וכן דברי ההסבר להן והחומרים המצורפים אליהם, מפורסמים בפומבי באופן יזום 

בימים אלו הושלם שבאתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה. עוד עמדו המשיבים על כך 

חומרי הרקע בשיתוף עם ם הפרטנית של תלאחר שתסתיים בחינהליך ריכוז חומרי הרקע, וכי 

לעדכן את ליתן החלטה בעניינם ו 2-ו 1משרדי הממשלה הרלוונטיים לעניין, בכוונת המשיבים 

כמו כן, בהתאם להחלטתו של בית המשפט הנכבד . בית המשפט והעותרים ביחס להחלטתם

 הועברו לעיונו חומרי הרקע, במעמד צד אחד. 
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בשעה  24.11.20תו של בית המשפט הנכבד, לפיה ככל שעד יום ניתנה החלט 19.11.20ביום  .3

או תומצא להם החלטה מנומקת מדוע אין למוסרם, לא יימסרו לעותרים חומרי הרקע  14:00

יגישו המשיבים עד המועד האמור כתב תשובה בעניין חלק זה של העתירה, ובגדרו "ינמקו בין 

 כה לפניית העותרים בעניין זה."מהו המקור בדין המתיר להם לא להשיב עד היתר 

ו כי ערכו את מיטב המאמצים על מנת ליתן החלטה בעניין חומרי הרקע. יחד המשיבים יטענ .4

עם זאת, נוכח מורכבות הטיפול בבקשה, בין היתר על רקע היקפו של המידע, הצורך בתיאום 

ל המידע, ובקבלת עמדות גורמים בכירים בעניין בחינתו הפרטנית ש מול משרדים שונים

ומחלוקות עקרוניות שהתגלעו בעניין, טרם התקבלה החלטה. המשיבים עושים כל מאמץ על 

 בעניין חומרי הרקע בימים הקרובים. מנת ליתן החלטה 

 עמדת המשיבים

, ואשר הממשלה בנושא הקורונהמתקבלות החלטות  בסיסן שעלכאמור הצעות ההחלטה  .5

 הנתונים הרלוונטיים שבבסיסה של כל החלטה, כוללות את דברי ההסבר ועל פי העניין את

שהוכנו המבוקשים הם מצגות, שקפים וכיו"ב חומרי הרקע מתפרסמות באופן שוטף ויזום. יתר 

על ידי משרדי הממשלה השונים ושהוחזקו במזכירות הממשלה לקראת ובמהלך דיוני 

ר שימשו את אש ,הממשלה וועדת השרים בעניין ההתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה

כפי שיובהר להחלטות הממשלה וועדת השרים בנושא. במובנה הרחב,  ,התשתית העובדתית

מאחר שקיים קושי לשחזר אילו מחומרי הרקע שהוחזקו במזכירות הממשלה הוצגו להלן, 

 המידע סךבפועל במהלך הדיונים ואם הוצגו באופן חלקי או מלא, פעלו המשיבים לאתר את 

, כאשר חלק מהשקפים האמוריםדיונים הלך לקראת ובמה הממשלהמזכירות ב וחזקשה

 נפרט את הדברים.  וחומרי הרקע לא הוצגו בסופו של דבר או הוצגו באופן חלקי.

חזקים והממשלה בעותק דיגיטלי אלא בעותקי נייר, המבמזכירות חומרי הרקע אינם מצויים  .6

 בפועל הוצגו רקע חומרי אילו לאתר הקושי בשלגם  כמוזו,  עובדהבשל בעשרות קלסרים. 

לקבל מהם את  כדיהמשרד אל משרדי הממשלה שיצרו את המסמכים,  פנה ,הדיונים במהלך

 בקבצים דיגיטליים. ואשר ניתן היה להניח כי נשמרו בידיהם חומרי הרקע שהוצגו בדיונים 

במהלך משרדים קיים קושי בשחזור אילו חומרי רקע הוצגו בפועל מרבית הכי לאו אז התברר,  .7

 הדיונים ובאיתורם.

שהגיעו לידיה עד ליום נוכח האמור, עמלה מזכירות הממשלה על סריקת כלל חומרי הרקע  .8

  מספר ימים. עבודה שנמשכה , 8.11.2020

ייבחנו באופן כדי שהשונים שיצרו אותם, למשרדים העביר המשרד את חומרי הרקע  לאחר מכן .9

בהתאם להוראות חוק חופש המידע, ובפרט בהתאם לסייגים על  ,מסמך ומסמךפרטני כל 

 לחוק.  9מסירת מידע הקבועים בסעיף 
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משרדים. יחד עם זאת, טרם התקבלו ממרבית הבימים האחרונים התקבלו עמדות פרטניות  .10

עמדות כלל הגורמים הרלוונטיים, וזאת, בין היתר, על רקע הצורך בקבלת עמדתם של גורמים 

 בכירים ביחס לבחינה הפרטנית של המידע. 

 מזכיר הממשלה. ת חומרי הרקע הובאה לבחינתו של רבנוסף לכך, השאלה העקרונית של מסי .11

ככל שהיא נוגעת לחומרי הרקע האמורים  נית בעניין הבקשהעקרו בימים אלו התגלעה מחלוקת .12

  המצריכה את מעורבותו של היועץ המשפטי לממשלה.  ,המוחזקים בידי מזכירות ממשלה

המשיבים ערים לכך שחלף המועד למתן החלטתם  זהו הרקע לעיכוב במתן ההחלטה עד כה. .13

ם על מנת לתת החלטה בהתאם לחוק חופש המידע, וכאמור הם עורכים את מיטב המאמצי

 בימים הקרובים. 

נזכיר בהקשר זה, כי על פי החוק נדרשת הרשות לבחון את המידע המבוקש באופן פרטני, על  .14

)א( לחוק )שעניינו, בין היתר, מידע שגילויו 9מנת לוודא שמסירתו אינה אסורה בהתאם לסעיף 

מידע שגילויו עלול לפגוע עלול לפגוע בביטחון המדינה או בשלומו או ביטחונו של אדם, 

בפרטיות ומידע שגילויו אסור על פי כל דין(, וכן שמסירתו אינה עומדת בניגוד לאינטרסים 

)ב( לחוק )לדוגמה, מידע 9ציבוריים הפוטרים את הרשות מהחובה למסור מידע, בהתאם לסעיף 

יים, מידע על על אודות מדיניות בשלבי עיצוב או דיונים פנימיים, מידע הכולל סודות מסחר

 משא ומתן עם גוף מחוץ לרשות וכיו"ב(. 

מכל מקום, ואף זאת בהתאם להוראות חוק חופש המידע, לא ניתן למסור את חומרי הרקע  .15

המחוקק לא קבע סנקציה של מסירת יוטעם, כי ללא בחינה פרטנית שלהם, כמפורט לעיל. 

למתן המענה לבקשה. הסנקציה המידע באופן אוטומטי למבקש, אשר תופעל עם חלוף התקופה 

בעד הטיפול הוא כי הרשות לא תוכל לגבות אגרות  ,שנקבעה בדין לאי מתן מענה לבקשה במועד

למותר (. 1999-תקנות חופש המידע )אגרות(, תשנ"טא ל6בבקשה ובעד הפקת המידע תקנה 

ם צד לציין כי מסירת המידע ללא בחינתו הפרטנית עלולה לפגוע בצדדים שלישיים, שאינ

כי מסירת מידע שאין מקום שקיימים צדדים שלישיים שהמידע נוגע אליהם, ולהליך, ככל 

לאינטרסים מוגנים של המדינה או של צדדים גרום נזק בלתי הפיך למוסרו לפי החוק, עלולה ל

  שלישיים. 

ימים. בכך  10יבקשו המשיבים ליתן החלטה בעניין מסירת חומרי הרקע בתוך  אמור,לאור ה .16

 וא על סיפוקו חלק זה של העתירה. יב

 ., מזכיר הממשלהמר יצחק ברוורמןכתב התשובה נתמך בתצהירו של  .17

 

 

 אחוה ברמן, עו"ד

 סגנית בכירה א' בפרקליטות מחוז ירושלים )אזרחי(

 ' כסלו, תשפ"אח
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