רשימת נספחים :תוכן עניינים
מס'

שם הנספח

עמוד

ע1/

בקשת המידע ואישור המשיב על קבלתה

21

ע2/

התזכורות מהימים  15.10.2020 ,6.10.2020ו20.10.2020-

25

ע3/

ההתראה לפני נקיטת הליכים משפטיים

29

ע4/

המענה החלקי לבקשה מאת המשיב

31

ע5/

פניית העותרת בבקשה להשלמות והבהרות ביחס לקובץ המידע שנמסר

35

ע6/

התזכורות בעניין הבקשה להשלמות והבהרות ותגובת המשיב לאחת מהן

38

ע7/

הסירוב החלקי למסירת שמות אנשי הציבור שפנו לבקש פטור מבידוד

45

ע8/

הנחית היועץ המשפטי לממשלה
מס'  3.1000בעניין "חוק חופש המידע ,התשנ"ח(2003) "1998-

49

ע9/

עמודים נבחרים מפרוטוקולי
ישיבות מס'  9 ,5ו 10-של ועדת המשנה לחופש המידע

54

ע10/

נוהל היחידה הממשלתית לחופש המידע
מס'  3.1בעניין "דרישות המענה בדחיית בקשת חופש מידע" )(2013

67

ע11/

תצהיר לתמיכה בעתירה מטעם מנכ"לית העותרת וייפוי כוח

75

20

נספח ע1/
בקשת המידע
ואישור המשיב על קבלתה
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לכבוד
איה מרקביץ'
התנועה לחופש המידע
foi@meida.org.il
שלום רב,
הנדון :בקשה לקבלת מידע במסגרת חוק חופש המידע -הנחיות למתן פטור מבידוד
הריני לאשר קבלת פנייתך בנושא שבנדון.
אנו נעשה את כל המאמצים להשיבך בהתאם לחוק חופש המידע בתוך  30ימים.
פתחנו בהליך איתור המידע המבוקש עם הגורמים הרלוונטיים ,עם השלמת הבדיקה נשוב ונודיעך
על ממצאינו.
תוצאות בדיקת בקשתך יועברו אליך בכפוף להוראות חוק חופש המידע וככל שהמידע מצוי בידי
המשרד.
מידע על סטאטוס הפנייה ניתן לקבל במוקד קול הבריאות .*5400

בכבוד רב
חוק חופש המידע
אגף שירות

אגף השירות
תחום חופש המידע
ת.ד 1176.ירושלים 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
טל *5400 :פקס02-5655971 :

Service Division
Freedom of information
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-5655971



נספח ע2/
התזכורות מהימים ,6.10.2020
 15.10.2020ו20.10.2020-



 CRM:00000001214000005805פנייתך למשרד הבריאות  -מספר פניה 637204
6 October 2020 at 13:59

> <foi@meida.org.ilהתנועה לחופש המידע
> <HOFESH@moh.gov.ilחוק חופש המידע To:
Bcc: SendToSF@meida.org.il

שלום רב,
היום ימלאו  30ימים מיום הגשת בקשתנו שבכותרת ,שעניינה הנחיות למתן פטור מבידוד ומקרים שבהם ניתן בפועל.
בהתאם ,נודה על קבלת המענה לה.
תודה מראש והמשך חג שמח,
איה מרקביץ' ,עו"ד
יועצת משפטית ,התנועה לחופש המידע )ע"ר(
בית העמותות ,סעדיה גאון  ,26תל-אביב
טל | 03-9560146 :פקס03-9560359 :

ʤʮʥʸʺʬʯʠʫʥʶʧʬ ʬʥʲʴʬʪʩʹʮʤʬʬʫʥʰʹʩʣʫʭʫʬʭʩʷʥʷʦʥʰʧʰʠ



 CRM:00000001214000005805פנייתך למשרד הבריאות  -מספר פניה 637204
15 October 2020 at 10:15

> <foi@meida.org.ilהתנועה לחופש המידע
> <HOFESH@moh.gov.ilחוק חופש המידע To:
Bcc: SendToSF@meida.org.il

בוקר טוב,
בהמשך להודעתי מטה מיום  ,6.10.20אזכיר שטרם קיבלנו מענה לבקשתנו שבכותרת ,שעניינה הנחיות למתן פטור מבידוד ומקרים שבהם ניתן בפועל.
כפי שכתבנו גם בגוף הבקשה ,מטיב המידע המבוקש מתחייב מתן מענה לבקשה ללא שיהוי ,כאמור בסעיף )7ב( לחוק חופש המידע.
בהתאם ,נודה על קבלת המענה לבקשה ללא דיחוי נוסף.
תודה מראש ושבת שלום,
איה מרקביץ' ,עו"ד
יועצת משפטית ,התנועה לחופש המידע )ע"ר(
בית העמותות ,סעדיה גאון  ,26תל-אביב
טל | 03-9560146 :פקס03-9560359 :

ʤʮʥʸʺʬʯʠʫʥʶʧʬ ʬʥʲʴʬʪʩʹʮʤʬʬʫʥʰʹʩʣʫʭʫʬʭʩʷʥʷʦʥʰʧʰʠ



 CRM:00000001214000005805פנייתך למשרד הבריאות  -מספר פניה 637204
20 October 2020 at 12:38

> <foi@meida.org.ilהתנועה לחופש המידע
> <HOFESH@moh.gov.ilחוק חופש המידע To:
Bcc: SendToSF@meida.org.il

שלום,
אבקש להזכיר שטרם קיבלתי את התייחסותכם להודעותיי מטה מיום  15.10.20ו.6.10.20-
בברכה,
איה
==
איה מרקביץ' ,עו"ד
יועצת משפטית ,התנועה לחופש המידע )ע"ר(
בית העמותות ,סעדיה גאון  ,26תל-אביב
טל | 03-9560146 :פקס03-9560359 :

אנחנו זקוקים לכם כדי שנוכל להמשיך לפעול .לחצו כאן לתרומה



נספח ע3/
ההתראה לפני נקיטת
הליכים משפטיים



 CRM:00000001214000005805פנייתך למשרד הבריאות  -מספר פניה 637204
27 October 2020 at 15:15

> <foi@meida.org.ilהתנועה לחופש המידע
> <HOFESH@moh.gov.ilחוק חופש המידע To:
Bcc: SendToSF@meida.org.il

שלום רב,
טרם קיבלתי את התייחסותכם להודעותיי מטה מיום  15.10.20 ,20.10.20ו.6.10.20-
כאמור בהודעותיי מטה ובגוף בקשת המידע ,מטיב המידע המבוקש בבקשתנו שבכותרת מתחייב מתן מענה לה ללא שיהוי ,כאמור בסעיף )7ב( לחוק
חופש המידע.
עד עתה לא קיבלנו כל התייחסות לגופה של הבקשה ,אף שהיום מלאו  51ימים מיום הגשתה ,והגם שלא ניתנה כל ארכה בעניינה.
על רקע זה ,אבהיר כי בהיעדר מענה ענייני ומלא לבקשה בתוך  10ימים ,נראה עצמנו חופשיים לעתור לבית המשפט ללא התראה נוספת.
יועצת משפטית ,התנועה לחופש המידע )ע"ר(
בית העמותות ,סעדיה גאון  ,26תל-אביב
טל | 03-9560146 :פקס03-9560359 :

ʤʮʥʸʺʬʯʠʫʥʶʧʬ ʬʥʲʴʬʪʩʹʮʤʬʬʫʥʰʹʩʣʫʭʫʬʭʩʷʥʷʦʥʰʧʰʠ



נספח ע4/
המענה החלקי לבקשה
מאת המשיב



מענה לבקשת פטור מבידוד  -הנחיות ומקרים שבהם ניתן בפועל
27 October 2020 at 19:12
> <HOFESH@moh.gov.ilחוק חופש המידע :מאת
יום ג׳ 27 ,באוק׳ Date: 17:36 ,2020
 CRM:00000001214000005805פנייתך למשרד הבריאות  -מספר פניה Subject: 637204
> <foi@meida.org.ilאיה מרקביץ' התנועה לחופש המידע To:
> <HOFESH@moh.gov.ilחוק חופש המידע Cc:

שלום רב,

ראי תשובתי המצורפת על נספחיה.

לאור מקרה קודם בו תשובתנו לא התקבלה בשל כובד הצרופות ,מבלי שקיבלנו הודעת אי מסירה ,אודה על אישור קבלת דוא"ל זה בחוזר.

בברכה,

עו"ד שולמית בלנק
מנהלת תחום העמדת מידע
לציבור

shulamit.blank@MOH.GOV.IL
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אגף השירות
תחום חופש המידע
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call.habriut@moh.health.gov.il
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אגף השירות
תחום חופש המידע
91010  ירושלים1176.ד.ת
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02-5655971 :* פקס5400 :טל

נספח ע5/
פנייתה של העותרת בבקשה
להשלמות והבהרות ביחס
לקובץ המידע שנמסר



 CRM:00000001214000005805פנייתך למשרד הבריאות  -מספר פניה 637204
28 October 2020 at 17:55

> <foi@meida.org.ilהתנועה לחופש המידע
> <HOFESH@moh.gov.ilחוק חופש המידע To:
>Cc: Rachely <rachely@meida.org.il
Bcc: SendToSF@meida.org.il

שולמית שלום,
בהמשך למכתב שקיבלנו מכם אמש במענה לבקשתנו שבכותרת ,נבקש לקבל כמה השלמות והבהרות ביחס לקובץ האקסל שצורף למכתב )מצ"ב( ,ובו
פירוט הפניות שנתקבלו במוקד קול הבריאות בנוגע לאישור יציאה מבידוד ,הכל כמפורט מטה .זאת ,בהקדם האפשרי ,בשים לב לחשיבות הציבורית
שבמסירת המידע המבוקש ללא דיחוי ,כמפורט בגוף הבקשה.
ההשלמות וההבהרות המבוקשות הן אלה:
 .1פירוט של מקרים שבהם ניתן פטור מבידוד ,לרבות לאחר תחילת חודש אוגוסט ,שלא בעקבות פניה למוקד קול הבריאות.
 .2שם ותואר התפקיד של הגורם שנתן את הפטור מבידוד.
 .3פירוט לגבי ההחלטות שניתנו במקרים הרבים שבהם שדה זה הושאר ריק בקובץ האקסל )לעומת הפניות שלגביהן הוזן בשדה "החלטות" הפירוט
"מאושר" או "לא מאושר"(.
 .4הבהרה לגבי משמעות הקטגוריה "טיסה לחו"ל" ,שחוזרת על עצמה בקובץ האקסל בעמודת "תת נושא" ,היכן שהנושא הוא "קיצור בידוד".
יבואר שהבהרה זו מבוקשת מאחר שלא עלה בידינו לאתר התוויה מתאימה לעניין זה בנהלים שמסרתם לידינו.
 .5הבהרה לגבי משמעות הקטגוריה "אחר" ,שחוזרת על עצמה בקובץ האקסל בעמודות "נושא" ו"תת נושא".
 .6הבהרה לגבי משמעות הקטגוריה "אחר" ,שחוזרת על עצמה בקובץ האקסל בעמודת "החלטה".
 .7פירוט שמות הפונים לקבלת פטור מבידוד שהינם נבחרי ציבור וידוענים ,ואשר פניותיהם תועדו בקובץ האקסל שצורף ,ככל שישנן; ובכלל זה נבחרי
ציבור כדוגמת שרים בממשלה ,חברי כנסת ,ראשי ערים ,שופטים ופקידי ציבור בכירים ,וכן ידוענים כדוגמת שחקני כדורגל ,שדרני טלוויזיה,
מוזיקאים ובדרנים מובילים וכיוב'.
לעניין זה נזכיר כי במכתבכם נאמר שמקובץ האקסל הושמטו "עמודות המכילות פרטים אישיים אשר מסירתם עלולה לפגוע בפרטיותם של הפונים
וזאת בהתאם לקבוע בסעיף )9א() (3לחוק חופש המידע".
אולם ,בהתאם לפסיקה ,זכותו של "שחקן בזירה הציבורית" לפרטיות מצומצמת יותר מזו של אדם פרטי מן השורה ,וזאת ,בין היתר ,בשל הסכמתו
המשתמעת של הראשון לחשיפה אישית רחבה יחסית .כך במיוחד לגבי אדם שבחר לכהן בתפקיד ציבורי ,שכן מתוקף תפקידו ,חזקה עליו שעם
כניסתו לתפקיד הסכים לפגיעה מסוימת בפרטיותו כל אימת שפגיעה זו דרושה להגשמת אינטרס ציבורי הנובעת מהיבטיו הציבוריים של תפקידו;
וככל שמעמדו של איש הציבור בכיר יותר ,חזקה זו מקבלת תוקף רב יותר ופוחת המשקל שיש לייחס לפגיעה בפרטיותו.
)ר' למשל עע"ם  7678/16דרוקר נ' הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד ראש הממשלה ,פס'  22 ,3לפסק דינו של השופט מזוז )פורסם
בנבו (7.8.2017 ,וההפניות שם; ור' גם אסף הראל גופים ונושאי משרה דו-מהותיים ) 574 ,570מהדורה שנייה ;(2019 ,מיכאל בירנהק מרחב
פרטי :הזכות לפרטיות בין משפט לטכנולוגיה .((2010) 154-153
ההלכה הפסוקה בעניין זה רלוונטית לענייננו הן משום שבהתאם לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א ,1981-פגיעה בפרטיותו של אדם אינה אסורה
היכן שניתנה הסכמתו לכך ,לרבות הסכמה משתמעת )"מכללא"( )ר' הגדרת "הסכמה" בסעיף  3לחוק זה וכן סעיפים  1ו 2-לו(; והן משום שסעיף
)9א() ,(3סיפה לחוק חופש המידע ,התשנ"ח ,1998-מתיר מסירת מידע למבקשיו לפי החוק היכן שגילויו אמנם מהווה פגיעה בפרטיות ,אלא שיש
בפגיעה זו עניין ציבורי שמצדיק אותה בנסיבות העניין )ר' גם סעיף  (3)18לחוק הגנת הפרטיות(.
יובהר שאין באמור לעיל כדי לוותר על טענה כלשהי מטענות התנועה ,אם תיאלץ לפנות לערכאות.
בתודה ובברכה,
איה
==
איה מרקביץ' ,עו"ד
יועצת משפטית ,התנועה לחופש המידע )ע"ר(
בית העמותות ,סעדיה גאון  ,26תל-אביב
טל | 03-9560146 :פקס03-9560359 :



ʤʮʥʸʺʬʯʠʫʥʶʧʬ ʬʥʲʴʬʪʩʹʮʤʬʬʫʥʰʹʩʣʫʭʫʬʭʩʷʥʷʦʥʰʧʰʠ

637204 - עותק של יציאות חריגות מבידוד.xlsx
969K



נספח ע6/
התזכורות בעניין הבקשה
להשלמות והבהרות
ותגובת המשיב לאחת מהן



 CRM:00000001214000005805פנייתך למשרד הבריאות  -מספר פניה 637204
3 November 2020 at 09:27

> <foi@meida.org.ilהתנועה לחופש המידע
> <HOFESH@moh.gov.ilחוק חופש המידע To:
Bcc: SendToSF@meida.org.il

שולמית שלום,
אזכיר שטרם קיבלנו את התייחסותך להשלמות וההבהרות המבוקשות בהודעתנו מטה מיום .28.10.20
תודה מראש ויום נעים,
איה
==
איה מרקביץ' ,עו"ד
יועצת משפטית ,התנועה לחופש המידע )ע"ר(
בית העמותות ,סעדיה גאון  ,26תל-אביב
טל | 03-9560146 :פקס03-9560359 :

ʤʮʥʸʺʬʯʠʫʥʶʧʬ ʬʥʲʴʬʪʩʹʮʤʬʬʫʥʰʹʩʣʫʭʫʬʭʩʷʥʷʦʥʰʧʰʠ



 CRM:00000001214000005805פנייתך למשרד הבריאות  -מספר פניה 637204
10 November 2020 at 10:13

> <foi@meida.org.ilהתנועה לחופש המידע
> <HOFESH@moh.gov.ilחוק חופש המידע To:
Bcc: SendToSF@meida.org.il

שולמית שלום,
אנא התייחסותך להודעותיי מטה מיום  3.11.20ו 28.10.20-בעניין ההשלמות וההבהרות המבוקשות בנוגע למענה החלקי שקיבלנו מכם לבקשתנו שבכותרת.
בברכה,
איה
==
איה מרקביץ' ,עו"ד
יועצת משפטית ,התנועה לחופש המידע )ע"ר(
בית העמותות ,סעדיה גאון  ,26תל-אביב
טל | 03-9560146 :פקס03-9560359 :

אנחנו זקוקים לכם כדי שנוכל להמשיך לפעול .לחצו כאן לתרומה



 CRM:00000001214000005805פנייתך למשרד הבריאות  -מספר פניה 637204
15 November 2020 at 18:12

> <HOFESH@moh.gov.ilחוק חופש המידע
> <foi@meida.org.ilהתנועה לחופש המידע To:
> <HOFESH@moh.gov.ilחוק חופש המידע Cc:

שלום רב,

הערותיכם ובקשתכם נמצאים בבירור מול הגורמים המקצועיים ,נעשה כל מאמץ להשיב להם בהקדם,



 CRM:00000001214000005805פנייתך למשרד הבריאות  -מספר פניה 637204
15 November 2020 at 19:09

> <foi@meida.org.ilהתנועה לחופש המידע
> <HOFESH@moh.gov.ilחוק חופש המידע To:
Bcc: SendToSF@meida.org.il

שולמית ערב טוב,
קיבלנו ,תודה על תגובתך.
אנא השיבו בהקדם האפשרי :קבלת המידע המבוקש במלואו דחופה עבורנו מהטעמים המפורטים בהרחבה בגוף הבקשה )אף שדומה שבענייננו,
הנסיבות מדברות בעד עצמן(.
חן חן ושבוע טוב,
איה
==
איה מרקביץ' ,עו"ד
יועצת משפטית ,התנועה לחופש המידע )ע"ר(
בית העמותות ,סעדיה גאון  ,26תל-אביב
טל | 03-9560146 :פקס03-9560359 :

ʤʮʥʸʺʬʯʠʫʥʶʧʬ ʬʥʲʴʬʪʩʹʮʤʬʬʫʥʰʹʩʣʫʭʫʬʭʩʷʥʷʦʥʰʧʰʠ



 CRM:00000001214000005805פנייתך למשרד הבריאות  -מספר פניה 637204
2 December 2020 at 10:13

> <foi@meida.org.ilהתנועה לחופש המידע
> <HOFESH@moh.gov.ilחוק חופש המידע To:
Bcc: SendToSF@meida.org.il

שולמית שלום ,בוקר טוב,
בהמשך להודעתך מיום  ,15.11.20אזכיר שוב שטרם קיבלנו את התייחסותך להשלמות וההבהרות המבוקשות בהודעתנו מטה מיום .28.10.20
אנא התייחסותך.
תודה מראש ויום נעים,
איה
==
איה מרקביץ' ,עו"ד
יועצת משפטית ,התנועה לחופש המידע )ע"ר(
בית העמותות ,סעדיה גאון  ,26תל-אביב
טל | 03-9560146 :פקס03-9560359 :

ʤʮʥʸʺʬʯʠʫʥʶʧʬ ʬʥʲʴʬʪʩʹʮʤʬʬʫʥʰʹʩʣʫʭʫʬʭʩʷʥʷʦʥʰʧʰʠ



 CRM:00000001214000005805פנייתך למשרד הבריאות  -מספר פניה 637204
17 December 2020 at 12:15

> <foi@meida.org.ilהתנועה לחופש המידע
> <HOFESH@moh.gov.ilחוק חופש המידע To:
Bcc: SendToSF@meida.org.il

שולמית שלום,
בהמשך להודעתי מטה מיום  ,2.12.20אני שבה ומבקשת את התייחסותך להשלמות וההבהרות המבוקשות בהודעתנו מטה מיום  .28.10.20זאת,
בהתייחס למענה החלקי שקיבלנו מכם לבקשתנו שבכותרת.
אשוב ואזכיר שתשובתכם מבוקשת בהקדם האפשרי :קבלת המידע המבוקש במלואו דחופה עבורנו מהטעמים המפורטים בהרחבה בגוף הבקשה )אף
שדומה שבענייננו ,הנסיבות מדברות בעד עצמן(.
תודה מראש וחג שמח,
איה
==
איה מרקביץ' ,עו"ד
יועצת משפטית ,התנועה לחופש המידע )ע"ר(
בית העמותות ,סעדיה גאון  ,26תל-אביב
טל | 03-9560146 :פקס03-9560359 :

ʤʮʥʸʺʬʯʠʫʥʶʧʬ ʬʥʲʴʬʪʩʹʮʤʬʬʫʥʰʹʩʣʫʭʫʬʭʩʷʥʷʦʥʰʧʰʠ



נספח ע7/
מכתב הסירוב החלקי
למסירת שמות אנשי הציבור
שפנו לבקש פטור מבידוד



®³´´¢ 

©£¥¨£«
£ª® «¨
±ª¦´£¨¦³
 ¡£´®¤£²´
 £ª®²®«¨©££°¤´³´

 ¥¦
 ¯£±²¨£¬
¬£¨³®¡¦¬ª´
 ©£¬«
 ®££¦´
foi@meida.org.il
²§¦³
 בקשה לפי חוק חופש המידע – יציאה חריגה מבידוד:הנדון
¼¬£¨´¦±¦§´³±£§£¨ª´³´¦¬´§£¨§¥´££ª®
¦±±¨¦£ª®´±¬¦³ ¢«³¡´¦£¡´²¡¦´²¦£¨²¢®©´£ª§§£²±¨¦³ ¢²£®
´£²
£¨²¢®´©´ª³§²¦³£±®´²´§³
¦«±¯±±£²²³ ³§³§£²§£²±¨ª´£ª³´¢¦¡£¦¢²£®
©¥£³ª´´´¨¬¦«±¯±¨°¬¦¬´² ¡³¦¡¦«£¢£²¢±´¬¨³¨£¦²
£²°£±³ª³
³ª´´³ª´¨¬²¡£²¢±´¬¨³¨£¦²
¢¦¡´¨¬²¡£²¢±´¬¨³¨£¦²
§£ª¬£²£°£²¡ª§ª£³£¨²¢®´¦±¦§£ª®´¨³¢²£®









¼ª´³´©¦¦²³¨§££¬°±¨§£¨²§¬²²£²¡¦
¦ ´£ª® ´£² ¦± ±¨ ¦®£¢¦ §± ¦®¢³ §£²±¨ £¦§£¨ £´³´ £´ª££°³ £®¥ 
´£²¦±±¨´²«¨¦³¤¥¦§£¥¨«¨§£¨²££¦¬£¨£²¡£°£²³§§£²±¨
´°± ³²´ ª¬¨¤²°¦ §£ª³ §£²³£ «£ ´ª³ ´¨²®¢¦® ª´£ª²«¨ ©®  ¥² ¦
´¨±£´³´²³£®¥²£«£´¦§£³¨
³²¦¥ª¨¦ª³¨¦¥ª¨ ²³¨§£²£¥§£¨²§£¨£²¡£°£²³¦§£¥¨«¨§£¨² 
¡¥¨ ´£²²³¨¦¥ª¨£¬¤¥¦ ¥¨«³  §£®«ª§£¨²©¥´ ¡¨£®²²£°´£²£´²£³
 ¼ ³´ ¬³ ´²  ´ª³ ´²´££ ³¡ª²±£ª §¬´£²°¦   £¬«
´¨³²§«²®³£®¥
תפקידו
Service Division
Freedom of information
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-5655971



הגורם המוסמך

תאריך פרסום

אגף השירות
תחום חופש המידע
91010  ירושלים1176.ד.ת
call.habriut@moh.health.gov.il
02-5655971 :* פקס5400 :טל

6.7.20
18.8.20
18.8.20
18.8.20
18.8.20
18.8.20
1.10.20
1.10.20
1.10.20

©¨¦³²³
©¨®±²£±£
©££¢³²©¬¨³
¦£±«ª£¢±£¢²ª«¥
¬£²© £²®£
©£¦¢
© £²§ª£²´¦££
¨©¡¨³©²£
²®«©ª²

¨§££¨¦©£§£«¡£¦±¦¡¨¦ª
¨®²¦ª£¨§£¢²ª¢«§£¦ª¦±¦¡¨¦ª
¨´¨¡¨®²¦ª£
¨´¨¡¨®²¦ª£
¨´¨¡¨®²¦ª£
¨´£²¦±±¨§¡´´¦ª
¨´²£³´¦ª
¨´²£³£¥£¦´´¬¨¢²£¥´ ¥²
¦©®°´£²´¥³

 ¨£¡²³£¦¬´£®«¢¦¡¨££´«¦£ª®§§£²±¨§±£²²´ª¢¦¡³§§£²±
¢¦¡¦±´§§£²±¨§§ª³£´®«ª±£¦²¬§£¥¨«¨´¨¦³³²ª§§£²±¨¨¥
ª®¦²«¨ª¢¦¡²±¨¦¥ ³© ¦¤£¡²³£¦³
 ¦¬´£¡ª¤¨«¨¦£¬«£²¦¡¦«£¢£²¢±©££ª
https://govextra.gov.il/media/27592/bz-346585920.pdf
 §£²±¨ ´²®ª£²¢±§£¦¬±ª¦³§£²±¨ ª£° ³ª´´ ³ª ´¨¬ ²¡ ´££²¢±
´¨´³¬ª´£¨ª£ £§£²³£ ©´¨ ¦¬¬´¬¦±£³ ²³®¨³ £¡ª¦  £¬«´²«¨ªª
¨¬¬¤¦¨¬£´´¥²
 ¦£¬¦£¬«£´³´£²
 £¥²£§£ª¬£²£°£²¡ª§³£¨£²¡£°£²³£´¦±¦§£ª®´¨³´¦±¦¤´³±¦«¡£
¦ ²² ¦ ¦¦¥³£²¢± ©¬£  ²£° ²¡ª ³±¨ ´£ ´ ´¬´¨ ´¥²¬¨ £²¢± ´¨££±
 ¬£¨±£®¦©´£ª¦¤¥³¨ ´²
¦¨¬¦¨©  ²±¨   £¬«¦³¨£±¦«¡£¤´££ª®§£¬£®¨§£ª¬£¢¦«¡££´¤²°
§£®«ª´²±¨²±²«®¦¬««´¤´££ª®´ª££°זכותו של "שחקן בזירה הציבורית" לפרטיות מצומצמת יותר
מזו של אדם פרטי מן השורה ,וזאת ,בין היתר ,בשל הסכמתו המשתמעת של הראשון לחשיפה אישית רחבה יחסית .כך במיוחד לגבי
אדם שבחר לכהן בתפקיד ציבורי ,שכן מתוקף תפקידו ,חזקה עליו שעם כניסתו לתפקיד הסכים לפגיעה מסוימת בפרטיותו כל אימת
שפגיעה זו דרושה להגשמת אינטרס ציבורי הנובעת מהיבטיו הציבוריים של תפקידו; וככל שמעמדו של איש הציבור בכיר יותר,
חזקה זו מקבלת תוקף רב יותר ופוחת המשקל שיש לייחס לפגיעה בפרטיותו  ²±¨ª£³ ".

®£¢£¨ ´¬ª ª£ £¨£²¡£°£¦²³£ ´¦±¦ ²£° ²¡ª  §  § ¦³ ´££ª
©£ £®² ¦®£¢ ¦ ¦¡¨ ©¥ §££¢²® ££¡ ´¬ª°¦ §£¬ª §£²±¨ ²¨ £±®´ ¦³ §££²£°
¦®¬ ®²¡ª¥ § ¦³ ´ª¥ ´²¦ ©´£ª ¦  ²£° ²¡ª ´£ ¦³ ±² ¤  ¬£¨¦ «¡£ ´£¢²
 £±®´¨§£¬ª§£²³±§ª£²³ «¨§£¢²®´®£³¡¦¦¦¥¨¨¥«¥²£°

´²³©£ ´«¡££´¨©££®¦¬²´¨£¦£³¬£¨´²£«¨²£´¨     £¬«´®£«£¥©¬£¢¦«¡££
¦±«®  ²±² ª® ´¢®³ ¦³ £² ´ £  ´£¢²® ´ª ±¡¦£¬« ´¬± ´ª
¦®« ¼©¡¢£²³¨§£¦¨´©£°± ª´£ª¦®¬²©££ª¬©£±
" אכן ,לערך של חתירה לאמת והוצאתה לאור נודעת חשיבות רבה .הדבר נכון ככלל בהליכים משפטיים ובפרט בענייננו,
משעסקינן בקופה הציבורית ובתגמולים המוענקים מתוכה .עם זאת ,בירור האמת אינו ערך מוחלט – אלא יחסי .המחוקק
בחר לאזן ע רך זה אל מול הזכות לפרטיות ,במסגרת חוק הגנת הפרטיות וכן חוק האזנת סתר ,התשל"ט ) 1979 -להלן :חוק
האזנת סתר ).חוקים אלה ,ואף חוקים אחרים ,כדוגמת חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת( ,התשס"ח -
 , 2007קובעים תנאים שבמסגרתם תותר פגיעה בפרטיות מראש או בדיעבד  ...על רקע זה ראוי להתייחס להסתמכותו של
המשיב על הוראת סעיף  18ל חוק הגנת הפרטיות .הוראה זו מעניקה ,בדיעבד  ,הגנה בשל פגיעה בפרטיות במקרה פרטי של
משפט פלילי או אזרחי .ודאי שאין בה כדי להכשיר מראש מדיניות כללית של רשות מינהלית הכרוכה בפגיעה בפרטיות ".
אגף השירות
תחום חופש המידע
ת.ד 1176.ירושלים 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
טל *5400 :פקס02-5655971 :

Service Division
Freedom of information
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-5655971
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² 
 
²¥
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²£°¦¬£¨´¨¬¦¬ª¨¨

Service Division
Freedom of information
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-5655971



אגף השירות
תחום חופש המידע
91010  ירושלים1176.ד.ת
call.habriut@moh.health.gov.il
02-5655971 :* פקס5400 :טל

נספח ע8/
הנחית היועץ המשפטי
לממשלה מס' 3.1000
בעניין "חוק חופש המידע,
התשנ"ח(2003) "1998-



£´±¡ ¢®³¨
¬£¨ ³®¡ - ´£´±¡ ´£¥
1998 - ¡"ª³´ ,¬£¨ ³®¡ ±¡

¦³¨¨¦ £¢®³¨ ¯¬£ ´£¡ª
2003 £¦£ 20 ,"«³´ ¨´ '¥ :¤£²´
(90.024) 3.1000 :£¡ª ²®«¨

1998 - ¡"ª³´ ,¬£¨ ³®¡ ±¡

´¨ ¬£¨ ¦±¦ ´¥  ´ ²£«¦ ¬ª ,(±¡ - ©¦¦) 1998 - ¡"ª³´ ,¬£¨ ³®¡ ±¡ .1
¦³ «¥ª  ©¢¦³ ´£³² ££³ ¬£¨³ £ ±¡ «£³ «£®´ .©¢¦³ ´£³²
²³®¦ ´£³² ¦³ ©´¡¨ ,¤¥£®¦ .©²¬ ´ª¨ª ´ ´±£ ¡¨ ´£³² ²³ §£¡² 
.©£«¡ ´±£°¨ ´¡£¨ ´£«¦ ®¥ ,¬£¨¦ ³£ ²£°¦
£ª®¦ § °" ¦³ ´±£«® ¡¥¨ ´¨££± ´£ ´¥  .©£¨ ³£ ¬£¨¦ ´¥  ´ £°¨ ¦ ±¡ .2
°£ ¦¬®¥ ,¬£¨¦ ´¥  ¦³ «£³ ¦ª£°² ¦¬ ¡² ¨¬ ±£«® .±¡ ¦³ ´±£±¡
²³®¦ £¬°¨¥ ,´²¡ ´£¢£¦® ´£¥ ³¨£¨ ³¨£¨ ´¡¢¦ £ª´¥ £¢£ ³®¡ ¦³
°" ²) ©¢¦³ ¦¬ ¡²  ¦³ ´²±£¦ £¦¥¥ ´£¦ª£°² ´¢¦¡ ¦±¦ ¡² ¦
.(353 (3)¨ "® ,«²® 'ª ¢£¦³ 4-1601 /90
±¡¦ ¨±³ ±£«® «£³ ¦ª£°² ©¨ ¦¬¥ .¬£¨¦ ´¥  ´ ´°¨¦ ¬ª ¦ ±¡ .3
´¥  ´ ¦¦³¥ ³²®¦ ©£ ,(397 , "ª³´ ¡"°) ±¡ ´¬°¦ ²« £²¦ ¨ ´¥¥
.£´¨ ´¦¦ ²¬¨ § ¬£¨ ¦±¦ ´´¦
- §£²¡ §£±±£¡ ¬£¨ ©´¨ ©££ª¬ §££®£°®« §£²« ¦¥ ´ §ª£¬ ±¡ ²£³ ,©¥ ¨¥
18 £¬« ²) ¬£¨ ¦³ ²£«¨  £¦£ ²¡ ©® §£²£«¨ © §£²« © ,§£²£´¨ ©
.§£²« §´ ¦³ §´ª³²® ¦¬ ¬£®³´ ±¡ ¦³ ´±£±¡³ £² ,´ §¬ .(±¡¦
.(¬£¨ ©££¬¦ ±² ¦ :±) ¬£¨ ¦±¦ ³´  ¡²  ¦¥ ¦³ ´¥ ¦¬ ²° ¡´® ±¡ .4
´¬°¨ ±¡¦ ©®£®¥¦ ©´£ª³ ¦ ´ ±¡¦ ´®®¥ ´£²£° ´£³² ´ ª¨ 
§ ¦¡ ¦¡´¨ ° ,14 £¬« ²¨¥ ±¡ ¦³ ´¦¡´¨ ° ´¨£«¨ ´£³² .§£°
.ª.¡ £«¥ª 'ª ©² ©® 10787/99 ("´) ®" .©££ ± ¡¨  «ª ,²°ª³ ¬£¨ ¦¥ ¦¬
¦¡ ±¡ £¥ ,¦®¦® ´¢®³ £®¨ ,£ ¡¨ ¢®³¨-´£ ¬± (357 "«³´ ,£¦ª£¨) ¨"¬ ¦²
§ ,¤¥£®¦ .´£²£° ´³² §³  §¬¢¨ ¦¬®¦ §¥« ²³± ²³ ,´£¢²® ´²¡ ¦¬ §
¦³ £¦¦¥¦ §£ª´ª ££ ,§££¢²® §£® §£ª¦± ´¬°¨ ¦¨£ ´£²£° ´£³²³ §££±®´
§£¡£¨ §£¨¬¢ ²¬ £¥ ,¬±ª .©£¦¬ ¢®³¨-´£ § ªª  £« .¬£¨ ³®¡ ±¡
´³² ©£ ´£ ¡ ´²³±´ £ª´ ¦¬ ¬£¨ ¦±¦ £¥ ²£° ,´²¡ ª±«¨ ±£°¦ §¡¥³
¬£¥ ´ ²£ ´£²£° ´³² §¬ ²³±´¦ ²¡ £±«¬  .£¢²®-£±«¬ §² ©£¦ ´£²£°
.²£° ©£¬¦ ¡´® ´²³±´ ¤²¥ ¬£¨³ ¤¥¦ ,±¡ §£¬± §£££«¦ ®¥ ,§£¥«¨

- 4 ¤´¨ 1 ¨¬ 

3.1000 '«¨ £¡ª

¦³¨¨¦ £¢®³¨ ¯¬£ ´£¡ª

(5)ª ,¦²³£ £¬±²±¨ ¦ª£¨ ©²£¦ 'ª ¨"¬ §.£®.£« ¦³ «£¨ § ££¦ ²¡ 6576/01 "¬)
(817
¡ ¦£¢¨  ©£ ,´£²£° ´£³² ££ £°¨ ¬£¨ ¦¬ ±² ´¬²´³¨ ¬£¨¦ ´¥  .5
 §£¡¦£® ,´±£¢«£¢¢« ,©¥ ,¬£¨ ³±¨ ²¬ ¡£¨ ¬£¨ ©£¥¦ ´³² ¦¬ ´££¢£ ®
©¥ ±¡¦ 2 £¬« "¬£¨" ´² ²) .¨°¬ £¥²°¦ ª£¥¨ ª£ ´³²³ ,§£²¡ §££¬
.(()7 £¬«
.££¢±® ©® ´¨³£¨ ´£¦ ¥£²° ¬£¨¦ ´¥  (¦£¬¦ ²¥ ª) ©® ©£-±«® ¬±ª³ £®¥
²° £¨¬¦ £¦¬ ¦ ,²´¬ ²´¬ ¦¥ ¦³ £¥²°¦ ²¨¡ ´ ¬¦ ´³² ¦¬ ¡ ©£
,±¡ £®-¦¬ ¬£¨ ´²£«¨ ´³£² ¨¬¦ ´ª¨ ¦¬ ©¥¦ .²£« ©®  °¨´¦ ££ ©´£ª³
©´£ª ´¬°¨ «±ª£¦ £ª®  ³²ª §¨£ª£¨ ¦ ,²¨¡ ¦ ´£¦¦¥ £ª® £ ¦
.¬£¨ ´ °¨¦ ££
´³²¦ £¨¬¦ ©´¨ £¨ ´¥£²° ´£²£° ´£³²³ ¬£¨ £¦ ´££¢²® ´² ¬± ±¡ .6
´³² ¦¥¦ £´®±´ ¡" ,§«²®¦ ¦³¨¨ ¦¬³ ´£²£° ´£³² ´¨£³²  ¦¦¥ ,²£°
,´£²£° ´³² ´¦¬® ©£®-¦¬ ´´¥ ´£¦ª£¨ ´£¡ª ¦³ ©£¬¦ ¨¬ ´£²£°
.²£°¦ ´£³¡  ¬£ª ©¦ ³£³
´³±¦ ´ ¬£¨ ´´¦ ´£²£° ´£³² ´ ±¡ ££¡¨ ,§ £ ¬£¨ ©´¨ °¦ .7
§£¥£¦ ´²«¨ .±¡ ¬±ª³ §£ª¨  ´¡¦ §£¥£¦¦ §´ ´  ,²£° ©¨ ´¦±´¨
¦¦¬ £´ ¦¬  ¬£¨³ ,£³£¦³ ° ¦³ £´£¥ ¦¬ ©¦ § ´£²£° ´³² ¦¬ ¦
¦³ ª££ª¬ ´ ±¨ª¦ ¡ ©£ £¥ ³£¦ ³¡ .(±¡¦ 13 £¬«) ¬£¨ ©´¨¨ °´¥ ¬®£¦
©´¨ ¦³ £´¦ .²£° ¦³ «¥ª  ¬£¨ £®¦ ²¨ «£®´ ¤´¨ ´  ¬£¨ ª®
.³±¨ ´£¨ ¦ ³±¨ ¬£¨ ´¨ ² ¦³ ²±£¬ ®£ §£ª¬¨ ¬£¨
 ³±¨ £³² ¬£¨ ©´¨¦ £³£¦³ ° ¦³ ´ª´ ´¡¦ ¢¦¡ ¦¬ ¬£¨¦ ³± ´££¡ ¦¬ .8
§£¦±£³ © ¨ ´ ¦±³£ ¢®³¨-´£ .£ ¡¨ ¢®³¨-´£¦ ²´¬¦ ,©££ª¬ £®¦ ,£³£¦³ °
©´¨ ¦¬ ´²¦ ,¬£¨¦ ³± ¦³ ´££¡¦ ¦£¬ ´¨££±´¨ § ¦£® , £³² ,²±¨ ¦¥
()17 £¬«) ³± ´££¡¦ §¬¢ ¦¬ ² £¬ ¬£¨ £¦£ £²£° ©££ª¬ ´¬¦ § ,¬£¨
.(±¡¦
¦³ ª¥´¦ §£²³± §ª£³ §£¦±£³ ´°¬ª ´£¦ ´¦¥£ ¬£¨¦ ´³± ´££¡¦ ´¦£¬ .9
´ ²´¦ ©´£ª ¦³  ,²£« £´¦ §£³¨ ´°± ¤£²°¨ ³± ¦®£¢³ ©¥ ,¬£¨
 ²³± ´²£« ´£¨ £¥ ¡£ª¦ ³£ .(±¡¦ 8 £¬«) §£²£« §£¬°¨ ´¢£±ª ²¡¦ ¬£¨
.¬£¨ ³®¡ ¦³ ´£³¡¦ £² ¦±³¨ ©´¨ ¤´ ¢®³¨-´£ ££-¦¬ ³²®´´
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3.1000 '«¨ £¡ª

¦³¨¨¦ £¢®³¨ ¯¬£ ´£¡ª

²« § §£²±¨ - ´£²¢± £´³¦ ´±¦¡ª ³±¨ ¬£¨ ¦³ ª¥´¦ ´¬ª ²£« ´¦£¬ .10
.(()9 £¬«) ¬£¨ ²«¨¦ ´££¡ £ ©£ § §£²±¨ (()9 £¬«) ¬£¨ ²«¨¦ ´³²¦
,385 (3)¡"ª³´ ¨"«® ,§£¢®³¨ ²³ 'ª ©£-£¥²¬ ´¥³¦ 2060/99 ("´) "´ ¬±ª³ £®¥
¬£¨ - ª³² £²£¢± ©££ª¬¦ .´£²£¢± £´³ ©£ ´¬ ¦±£³ ±£ ª¡ ´¨££±
²¦ «ª¥ª ©¥ £¢ª¦² ¬£¨³ ©¡¦  ,´³¬¦ ´³² ¦¬³ ¦¥ - ´¦¦ ²« ´³²¦³
¬°¦ ´³² ¦¬ - ´¦¦ ´££¡ ª£ ´³²³ ¬£¨ - £ª³ £²£¢± ©££ª¬¦ .²¨ «
£¬ ¤²¬ ¦¬ ª£ £¦£ ´³£² £²¡¨³ «²¢ª£ § ©¡¦ £¦¬ .§£«²¢ª£ ©£ © £
.£«£¡¦ «²¢ª£ ¦¬
 ©££ª¬¦ ,´£¢²® ¬£® ¨ £¦£³ ¬£¨ § ª¨ª ,ª³² £²¢± §£²±¨ ©£ (
£££« £´ª ¦¥ ¦¬ ,1981 - "¨³´ ´£¢²® ´ª ±¡¦ ¬£¨ ³®¡ ±¡ ª®¨
. §£¢²®¨
,§££¨£ª® §£ª£ ² ¬£¨¦ ´«¡££´ ¡££¦ ³£ ,£ª³ £²¢± §£²±¨ ©£ (
¦³ ´¦± ´²±¦ ª´£ª³ ´°¦¨  ´°¬ ,´¢£¢ ,´¬ ´¡ ´£¨£ª® ´£°¬££´
´³² ¦³ ´¦¥£ ¦¬ ©¦ £¥ ² ´£³¬¨ ´£³¡ ³£  ££«¦ .(±¡¦ (4)()9 £¬«) ¢¦¡
¦¦ ,´¬ ³£ ©£¦ ´°¬££´ ²¡¦ ²´£ ´¦±³ ²´£ ´¢ ´¢¦¡ ¦±¦ ´£²£°
´³² ´ ²¢®  ££« ©£ ´ §¬ ¡£ .²£°¦ ²« ¦³ §£² ´®£³¡¨ ³³¡
§£¢®³¨ ²³ 'ª ©£-£¥²¬ ´¥³¦ 2060/99 ("´) "´ .³¨¨ ¦³ ±¨ª ´¡¨ ´£²£°
´ ´¦¦ §£¢®³¨ ²³ ´ ££¡ ²£´¬ ´ ±£²¨ ¢®³ ¦£± (¦£¬¦ ²¥ ª)
´¬) £¡²  ©£ ²« ´ª±´ ©££ª¬ §£¢®³¨ ²³¦ ´°¬££¨ ¬ ¦³ §£¦±¢²®
-´£ ¬± ()17 £¬« £®¦ ´¥¨« ±´ .§£² ´¨³ ´¢¨³ ¤´ ´  ,(²ª£
-±«® ¦¬ . ²±¨ £«£¡ «²¢ª£ ¦¬ ² £¬ ,¬£¨ £¦£ £²£° ©££ª¬ £¥ ¢®³¨
©£ ¤ ,(453 (3)ª "® ,§£¢®³¨ ²³ 'ª ©£ £¥²¬ ´¥³¦ 500/00 "¬) ²¬²¬ ³  ©£
-±«® ²¨ ²¦ £¥ ,£² .£«¦ ´®«ª ´«¡££´ ©£¦¬ ¢®³¨-´£ ¦³ ª£-±«®
£¢£ ©´ª££  ,´°¦¨ ´ª±«¨ ¤¨«¨ ¨«²®£ § ´³¬¦ ´£²£° ´£³² £¢££ ©£
²´£ ££ ¦±  ²±¨ .¦ ´£®« ©´¢¦¡ §«²® ±®´«£ ¦ ,§£¦±³ ¦¦¥¨¦
.§££¨£ª® §£¦±¢²® ´²£«¨ £ ¦¬ ©¦
£¦¬ £´¬ ±¦¡ ©£ £ ,§££¨£ª® §£ª£ ©££ª¬¦ ´®«ª ª¡¦ §±¨ ³£ ,©¥´££ (
¡´£ª ,´¥²¬ ¦£¥¨ ²³ ±¦¡ ©£¦ (££¢±££ ±¦¡) §££¨£ª® §£ª£ §£««´¨
±¦¡ ¦¬ ¦¡ ©£«¡ £¥ ±¦¡ ©£ £¥ ²ª .(££¢±££« ±¦¡) ´ª±«¨ ´±« ´¬
©´£ª  ª¡¦ ¨² .£¦£ ´¡ ¬±£´ ££¢±££ ±¦¡ £¦ ©¥´££ §¦ ,££¢±££«
.525 ,515 (2)¢¨ "® ,¬¦ ²®¬ 'ª « ´£ª£°£¨ ´²´« 1412/94 "¬² °¨¦
¢®³¨-£´ .§££¨£ª® §£ª£ ¤´¨ ¬£¨ ´²£«¨ ´¦³¦ ³²ª §²¢ ©£¦¬ ¢®³¨-´£
,£¨¦ ¡¢£¦ «¨ 'ª ²£ 110/00 (´²°ª) ®" .©£-£±«® ²®«¨ ¥ ¬ ª´£ª §££ ¡¨
´ ©³¡ ©£ ¦¦¥ ¬£¨ ´ ²´¬¦ ²«¨¦ ¢®³¨-´£ ² ,122 (3)2001 ¡¨-±´
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3.1000 '«¨ £¡ª

¦³¨¨¦ £¢®³¨ ¯¬£ ´£¡ª

´¨³ ´¢¨³ ¤´ ,´²°ª £¨¦ ¡¢£¦ «¨ £ª« ¥²¬ª³ ´£¨£ª® ´²±£ £°¨¨
§£¨ ,'¡ ,´´ £ª££ª¬¦ ²³¨ 'ª "¯²" ©´¬ 3662/00 ("´) '¨ .§£²¬¨ ©¨ ±¦¡
²³¨ ¥²¬ª³ ´¡£¨ ±£ ¡" ²´¬¦ ²«¨¦ ¢®³¨-´£ ² ,(§«²® ¦) 2.3.00
,'¡ ,´£² ²³¨ ¬£¨ ³®¡ ¦¬ ª¨¨ 'ª "¯²" ©´¬ 295/01 (§-£) ¨"´¬
¬ £ª£ ¦³ §£¦±¢²® ¦¥ ´ ¦±¦ ©´¬ ´²£´¬ ¦±´ 445 (2)2002 ¡¨-±´
.´®²´ ¦« ´¡²¦ ´£²£°
,'¡ ,§£¢®³¨ ²³¨ 'ª ¨"¬ ¯² ©´¬ ´° 1635/00 ("´) ®" ,´ ´¨¬¦
¦³ ´¬-´¡ ´®£³¡¦ ²£´¬ ´ ¦±¦ ¢®³¨-´£ ²£« ,(938 "«³´ £¦ª£¨)
.£ª´ª ©£¨£ª ,²¬³¦ ¦³¨¨ ³² ª ¦ª´³ ²£±¡ ±£´¦ ¬ª ª£¨ ´¢£¦±²®
:£¥ ¬± ¢®³¨-´£
´£¨£ª® ´£ª££´ ´£°¬££´ ² £±¦¡ ¬£¨ ¦³ ®£³¡"
£  ´¨¦¬´ ¤´ ,´£®« ´¢¦¡ ´¦± ´²±¦ ´¢£¦±²®
¨¬¨ ¬®´ - ®³¡£³ ¦¨ ´ª³ ´²¡ ´°¦¨  ´¬ £¦£
££¢±££ ©¨¬¨ ¡£¨ ´¦¦¥ ±¡ ´®£¥ ´¥²¬¨ ¦³
."²£° £ª£¬ ´£¦¦¥ ¬£´ ´£³² ¦³ ©´ª£¨ ¡£¨
ª£¨ ´¨¬ £¥ ,©£°£ .²²£ £°¨ ,©£¦¬ ¢®³¨-´£¦ ²¬²¬ ³  ©£-±«® ¦¬
´²±£ ´¬ ¬£®¨ ³³¡ ¦³ ,´£¨£ª® ´²±£ ´¡" ²«¨¦ ©£ ¦¦¥¥³ £
.(' ±²® ,"´£¨£ª® ²²£ ´¬" 4.2301 ¦³¨¨¦ £¢®³¨ ¯¬£ ´££¡ª § ²) ´£¨£ª®
.¬£¨ ´±® ¦¬ © ¦®£¢ ¦¬ ,¬£¨¦ ´³± ¦¬ ´² ¬±ª ¬£¨ ³®¡ ±¡ ¡¥¨ .11
´ª ±£¢±²® £®-¦¬  §±¨ ,´² ´ ´¦ ¡¦ ²³ ª¦³ª §£²±¨ ²®«¨
¦¬ £²£° ¦ª¨ .§¦³´ ¦¦ ²£°¦ ²«¨¦ ª £ ,±¡ ¦³ ±´¦ ´«£ª¥ ²¬
´²«¨ ´£³¬ª £ª® ¦¥ ¦ .§°¬ ±£ ²£°¦ ¬£¨ §£ ££¨ £±®´ ´²«¨ ²«¨ £´¬²
,´±£±¡¦ ¬±² ©¨ ´²¢¨¨ .¬£¨¦ ´¥  ´ ´°¨¦ ¬ª ¦ ²¨¥ ²³ ,¬£¨ ³®¡ ±¡
±¡ ´ ³²®¦ ©£ £¥ ¦¬ ,¬£¨ ´¨£² ±£ ´ §°¨°¦ ¦ £¡²¦ ´¨¨ ¦¬ §£¬£°¨
² ©££ª¬ ´ª±´ ±¡ ¡«ª § § ¤¥£®¦ .¬£¨ ´¦±¦ ´²¡ §£¥² ¦¦³  ¥¥
¦³ ´££ ¦¬ ²´¦ ´£³² ´³² ©£³ ¤¥ ¦¬ ,±¡ £®¦ ´³± £ ´¡ ¦¬ §£¨¦¨
§£¥£¦ § ¬£¨ £³¦ ©´£ª ,£¬¦ ª£ ¬£¨ ³®¡ ±¡ £®¦ ¤£¦³ ²¡¨³ £² ,²
¤£³¨¦ ³£ ,¢³ ©® ²«¨¦ ®£ ª £³ ¬£¨ .² §£££¡¨ §ª£ ²³ ,§£²¡
.§ª£¡ ´±£±¡¦ §± ²«¨ª £³ ¬£¨ ¦¬ ² ¦£¢¨¥ ±¡ ´ ³²®¦ ©£ ,²«¨¦
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נספח ע9/
עמודים נבחרים מפרוטוקולי
ישיבות מס'  9 ,5ו10-
של ועדת המשנה לחופש המידע
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נספח ע10/
נוהל היחידה הממשלתית
לחופש המידע מס'  3.1בעניין
"דרישות המענה בדחיית
בקשת חופש מידע" )(2013



משרד המשפטים
היחידה לחופש המידע
נהלי חופש המידע
דרישות המענה בדחיית בקשת חופש מידע

נוהל מס' 3.1
עדכון אחרון  23ביוני 2013

מטרת הנוהל
«¬´³²¢£¦¡§±¨£¥¬±  ±¡ ¼©¦¦  ¡ª³´¬£¨³®¡±¡¦  £
²´¬¦´¥ ¦¬²´¬´¬££¦´¢¦¡´±¨ª¦£¦¬±¡£®¦¬³±´¡¦  ´£²£°
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"חובה נוספת המוטלת על הרשות מכוח הדין המינהלי בכל הנוגע לטיפול בבקשה
למסירת מידע לפי חוק חופש המידע ,היא החובה לנמק את הסירוב למסירת המידע
שנתבקש ,כולו או חלקו ,ככל שכך החליטה .חובת ההנמקה מקטינה את החשש מפני
החלטות שרירותיות או שגויות והיא תורמת לבניית האמון במערכת היחסים שבין
הרשות לאזרח במדינה דמוקרטית  ....אכן ,רשות ציבורית אינה רשאית להסתפק
בסירוב לקוני לבקשה למסירת מידע ועליה לפרט את הטעמים לכך ,על מנת לאפשר
למבקש המידע לעמוד על טעמים אלה ולשקול את מהלכיו .פירוט הטעמים לסירוב
מאפ שר גם לבית המשפט לעמוד על השיקולים ששקלה הרשות ועל האיזון הפנימי
שערכה לגביהם ,בהעבירו את ההחלטה תחת שבט ביקורתו) " .ביהמ"ש העליון בפסק
דינו בעניין עע"מ  9135/03המועצה להשכלה גבוהה נ' הוצאת עיתון הארץ ,סעיף 23
לפסק הדין(.

¦®£±¦¡ ©® ´ ´¦±¨  ³± ´ ¡ ¬£¨ ³®¡ ´³±¦ ª¬¨ ©´¨ ´¬ ¤¥£
¦ על המענה להיות מנומק ולשקף את מכלול השיקולים בגינם החליטה הרשות הציבורית
לדחות את בקשת חופש המידע ,כולה או חלקה.
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נספח ע11/
תצהיר לתמיכה בעתירה
וייפוי כוח



בבית המשפט המחוזי בירושלים
בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים
בעניין:

התנועה לחופש המידע (ע"ר) 580425700
העותרת
 נ ג ד -משרד הבריאות
המשיבה

תצהיר העותרת
 ,לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת
אני הח"מ ,עו"ד רחלי אדרי ,נושאת ת.ז .מס'
כולה ואת האמת בלבד וכי אם לא אעשה כן אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק ,מצהירה בזה
לאמור:
.1
.2
.3
.4

הח"מ משמשת כמנכ"לית התנועה לחופש המידע (ע"ר) ,היא העותרת ,ועושה תצהיר זה לתמיכה
בעתירה ולאימות האמור בה.
העובדות המפורטות בעתירה הן בידיעתי האישית והן אמת למיטב ידיעתי.
הטיעונים המשפטיים שבעתירה נכונים הם לפי מיטב ידיעתי ואמונתי ,והמקור לידיעתי
ולאמונתי הוא ייעוץ משפטי שקיבלתי מיועציי המשפטיים וכן מהשכלתי המשפטית.
אני מצהירה כי השם דלעיל הוא שמי ,החתימה דלמטה היא חתימתי ,וכי תוכן תצהירי זה אמת.

חתימה:

תאריך1.2.2021 :
אישור

אני הח"מ ,עו"ד איה מרקביץ' ,מאשרת בזה כי ביום  1.2.2021הופיעה בפניי עו"ד רחלי אדרי ,ת.ז.
 ,שזוהתה על-ידי והמוכרת לי אישית ,לאחר שהזהרתיה כי עליה להצהיר את האמת
מס'
וכי אם לא תעשה כן תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק ,חתמה בפניי על התצהיר דלעיל.

חתימה:
איה מרקביץ' ,עו"ד
מ.ר75726 .
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