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   ראש הממשלה 
 

 לציבור הקורונה נושא נגיףפרסום חומרי הרקע ודיוני הממשלה )תמלילים( ב נדון:ה

 שלום רב, 

  תוך החשובה  שתצליחו במשימתכם  תקווה  . אנו  ראשית אנו רוצים לברך אותך על כניסתך לתפקיד ראש הממשלה

   , אחראית ושקופה לציבור.עבודה משותפת

תמלילי ישיבות הממשלה בנושא נגיף הקורונה ותמלילי דיוני חומרי הרקע ו אנו פונים אליך בבקשה לפעול לפרסום

  .משרד ראש הממשלהמ 2020אפריל חודש ב  כבר נוזאת כפי שביקש ,לציבור ועדת השרים לענייני הקורונה

כחלק מניהול משבר נגיף הקורונה התכנסה הממשלה על בסיס כמעט יומי על מנת לדון בכל אותן הגבלות והחלטות 

הדרג המקצועי  שכללו לרוב את שמיעת  מהמעלה הראשונה    אזרחיים  דיוניםאלו היו    בזמן המגפה.  שעיצבו את חיינו

  .ו חלק חשוב בהליך קבלת ההחלטות בממשלהאשר היו, של מערכת הבריאות ומומחים נוספים

דיון בבית המשפט העליון   ועמדתה    614/21ובג"צ    452/21עע"מ  בבימים אלו מתנהל  דיוני ממשלה  ביחס לאותם 

של המדינה יסוד הממשלה: סעיף    השגויה  חוק  עבודת הממשלה( אינם מאפשרים35כאילו  עם תקנון  יחד  את    , 

כאשר המידע.  בפועל,  מסירת  ה,  יסוד  סעיף  חוק  ביטחוניים  מ,  35ממשלה:  דיונים  של  סודיותם  בין  היטב  בחין 

עם הזמן אימצה לעצמה הממשלה . אלא שהקורונה  נגיף  כמו אותם דיונים בעניין   סודיים לבין דיונים אזרחיים, 

, שאינה מוסרת דיונים ככלל, עמדה שהיא שגויה ביחס לחוק היסוד וכוונת המחוקק, תקנון עבודת  יניות גורפתמד

   .בניהול משבר בריאותישגויה  עמדהמיותר לציין, כי זו  .3.1002והנחיית היועץ המשפטי לממשלה ממשלה, ה

ומגמתיים  בכזכור,   ביותר  חלקיים  לפרסומים  הציבור  נחשף  המחלוקות,  שגברו  וככל  המשבר  ניהול  מהלך 

ישיבות. אותן  מתוך  הדלפות  במסגרת  התקשרות  בערוצי  שהגישה  ,  במקביל   שהתפרסמו  שאילתא  פורסמה 

קינן מחדשות   ליאור  ה  13העיתונאית  בעניין מסירת התמלילים מישיבות הממשלה35- לחברי הממשלה  בקשר   , 

,  אדלשטיין  ח"כ יולי  שר הבריאות לשעבר לרבות  ,  למשבר הקורונה, כאשר רוב חברי הממשלה היו בעד מסירתם

 בנימין נתניהו. ח"כ ראש הממשלה לשעבר,  היה  מידעהלו מי שהתנגד למסירת ואי

, יישום מלא דמוקרטיההלמידע, הינם מיסודותיה המהותיים של חופשית   מתן גישה, ופות שלטונית, דיווחיותשקי

וסן הלאומי של  חשל החיזוקו  ו  מוסדות השלטוןבבממשלה ו  הציבור  אמוןהשבת  יובילו ל  ה  ונכון של עקרונות אל

לפרסם את אותם דיונים חשובים על מנת שהציבור יבין, ראש ממשלת ישראל בידך האפשרות  כהציבור בישראל.  

 ולצורך הליך הסקת מסקנות תקין ויישום מיטבי עתידי. את כול אותן החלטות שהתקבלו, ,גם אם בדיעבד

 בברכה,

 

  חולתא, מנכ"לית -רחלי אדרי                          , יו"ראיל נדב           

 
 העתקים: 

 ראש הממשלה החליפי ושר החוץ, ח"כ יאיר לפיד 
    שר המשפטים, ח"כ גדעון סער 
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