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לכבוד
עו"ד שולמית בלנק
הממונה על יישום חוק חופש המידע

באמצעות טופס בקשה מקוון

משרד הבריאות

הנדון :בקשת מידע לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
שלום רב,
בהתאם להוראות סעיפים  6ו 7-לחוק חופש המידע ,התשנ"ח( 1998-להלן" :החוק") ,נבקש לקבל מידע הנוגע
להנחיות מינהליות 1שנתן משרד הבריאות לעניין מתן פטור מחובת בידוד שנקבעה בחקיקה בעניין נגיף
הקורונה החדש ,ובכלל זה הנחיות כאמור שניתנו מאת ראש שירותי בריאות הציבור ,הרופא הממשלתי ,מנהל
שירותי הרפואה ובעלי תפקידים בכירים אחרים במשרד הבריאות .כן נבקש לקבל מידע על מקרים שבהם ניתן
בפועל פטור מחובת בידוד מידי גורמים במשרד הבריאות .זאת ,לרבות הנתונים המפורטים מטה.
יבואר שברקע בקשה זו מצויים דיווחים על מקרים שבהם ניתן פטור מבידוד כאמור "שלא על פי הנהלים".
למשל ,בראיון שפורסם ביום  4.9.2020במוסף  7ימים של ידיעות אחרונות עם המשנה למנכ"ל משרד הבריאות,
פרופ' איתמר גרוטו ,אמר האחרון שהפטור מבידוד שנתן ביוני למיליארדר טדי שגיא ,ניתן "באופן ספציפי להגעה
לאירוע משפחתי ,כמו שאישרנו לאנשים להשתתף בחתונה או בלוויה" ,וכי "לא רק אני אישרתי חריגים כאלה".
לדוגמה נוספת ,ביום  27.8.2020פורסם בעמוד הפייסבוק הרשמי של עיריית עפולה כי ראש העיר אבי אלקבץ
קיבל אישור ממשרד הבריאות לצאת מבידוד שאליו נכנס "לפני כשבוע" ,בעקבות מגע עם שרת הקליטה שחלתה
בקורונה ,וזאת לאחר שנבדק פעמיים ונמצא שלילי לקורונה ,אך לכאורה בזמן קצר מ 14-ימי הבידוד הנקובים
בסעיף (2ג) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) ,התש"ף.2020-
על רקע האמור לעיל ,הנתונים המבוקשים הם אלה:
 .1העתקי הנחיות מינהליות שנתן משרד הבריאות לעניין מתן פטור מבידוד כאמור לעיל למן פרוץ מגפת
הקורונה ועד ליום מתן המענה לבקשה זו .זאת ,לרבות הנחיות שבוטלו ואינן עוד בתוקף ,ולרבות גרסאות
קודמות של הנחיות שניתנו בעניין זה ועודכנו לאחר מכן.
במקרה שהנחיות כאמור פורסמו לציבור ,נבקש לקבל הפניה מדויקת למקום פרסומן (כקישור ישיר למסמך
ההנחיה באתר האינטרנט של המשרד) ,כהוראת סעיף  ,)4(8סיפה לחוק.
 .2פירוט של מקרים שבהן ניתן פטור מבידוד כאמור מידי גורמים במשרד הבריאות .זאת ,לרבות תואר
התפקיד או המשרה של מקבל הפטור ,הסיבה שבעטייה ניתן הפטור ושם הגורם במשרד שנתן את הפטור.
באשר להנחיות המבוקשות בסעיף  1לעיל ,נזכיר שסעיף  6לחוק מחייב את הרשות להעמיד לעיון הציבור את
ההנחיות המינהליות הכתובות שלפיהן היא פועלת ,ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור .מאליו יובן שבענייננו
קיים אינטרס ציבורי מובהק בפרסום לציבור בזמן אמת של כלל הנחיות משרד הבריאות הנוגעות לטיפול
במגפת הקורונה ,על מנת שהציבור יוכל לא רק לדעת כיצד לנהוג אלא גם לבקר ולפקח על צעדי המדיניות
הנבחרים להתמודדות עם התפשטות הנגיף ,ועל הפעלתם התקינה והשוויונית.

 1למען הסר ספק ,יובהר כי לעניין בקשה זו" ,הנחיה מינהלית" – לרבות כל מסמך שבמהותו מהווה הנחיה מינהלית כהגדרתה
המשפטית ,ללא תלות בכותרת שניתנה למסמך ,ולרבות הנחיות שאינן חייבות בפרסום לפי סעיף  6לחוק.
ר' למשל הנחית היועץ המשפטי לממשלה מס'  1.0002בעניין "הנחיות מינהליות" ( ,)2002שלפיה "הנחיות מינהליות הן כללים גמישים
שרשות מינהלית קובעת לעצמה כדי שידריכו אותה בהפעלת סמכותה".

באשר לנתונים המבוקשים בסעיף  2לעיל ,יודגש שבעניינו נודעת חשיבות מיוחדת למתן מענה לבקשה ללא
שיהוי ,כהוראת סעיף (7ב) לחוק  :מאליו יובן שההקפדה על שקיפות מירבית בנוגע לאופן ולתוכן קבלת
ההחלטות השלטונית ,בזמן אמת ,חיונית במיוחד בשגרת החירום שבה מתנהלת המדינה למן פרוץ המגפה .כן
נזכיר כי לפי סעיף  10לחוק ,מחובתכם לשקול את העניין הציבורי שבגילוי המידע המבוקש מטעמי שמירה על
בריאות הציבור ,ולהעניק לכך משקל ההולם את נסיבות העניין.
לסיום נזכיר שעל פי החוק והתקנות לפיו ,עליכם להשיב לבקשה זו ללא שיהוי ולא יאוחר מ 30-יום מעת קבלתה.
כן נציין שהתנועה לחופש המידע (ע"ר) פטורה מתשלום אגרת בקשה ומתחייבת ,אם תידרש ,לשלם אגרת טיפול
והפקה עד לסך  .₪ 151במקרה של דרישה לתשלום בסכום גבוה מזה ,נדרשת הסכמת התנועה לביצועו .כידוע,
חריגה מהמועדים הקבועים בחוק תשלול את האפשרות לגבות אגרת טיפול והפקה.

בתודה ובברכה,
איה מרקביץ' ,עו"ד
התנועה לחופש המידע

