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 לכבוד

 עו"ד אור סדן,

 רחלי אדרי,עו"ד 

 לחופש המידעהתנועה 

 rachely@meida.org.il ,or@meida.org.il:דוא"לבאמצעות ה

 

 שלום רב,

וכן הוצאות  2015בקשתכם לקבל מידע על אודות הוצאות מעונות ראש הממשלה לשנת הנדון: 

 4201משנת שירותי הכביסה 

בקשתכם מיום  ,27.6.16מענה המשרד מיום  ,11.8.15מענה המשרד מיום , 22.3.15בקשתכם מיום סימוכין: 

 11.7.21מיום  1417/19ע"מ בע פסק דין, 17.11.16מענה המשרד מיום  ,17.7.16

)להלן:  1998 – שבסימוכין לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח כםלבקשת המשךב

, 'ואח"מ רה משרד' נ המידע לחופש התנועה 1417/19מ "עעפסק הדין שניתן בתאם לובה"(, החוק"

 כדלקמן: כםהריני להשיב, 11.7.21יום ב

 

, הדין פסק מתן ממועד ימים 90 בתוךכי יש למסור, קבע פסק הדין שניתן בהליך האמור נב .1

, בטבלה עם חלוקה 2015ראש הממשלה לשנת  את המידע על אודות הוצאות מעונות

נקבע  . עוד2014לקטגוריות מפורטות, זאת בדומה לטבלה שהועברה למערערת ביחס לשנת 

על יישום חוק חופש המידע במשרד ראש הממשלה )להלן בהתאמה: כי החלטת הממונה 

ביחס למסירת החשבוניות בגין ההוצאות והמסמכים הנלווים  "(המשרד"-" והממונה"

תיוותר על כנה, כך שלא יועברו למערערת כלל החשבוניות והמסמכים הנלווים להן ביחס 

 . 2015להוצאות המעונות לשנת 

של ראש  הכביסההחשבוניות בגין הוצאות יש למסור את  כיכמו כן, נקבע בפסק הדין 

ימים ממועד מתן פסק  90בתוך , 2014משנת , יהו ומשפחתוהממשלה דאז, מר בנימין נתנ

 . הדין

 

בסיס  על הממשלה ראש בית הוצאות"טבלת מצורפת למכתבנו זה  בהתאם לפסק הדין, .2

יצוין כי בטבלה הושחר . שמורה במערכות החשבות במשרדהוכנה ו, כפי ש"2015 לשנת מזומן

וכן  ,אדם של בשלומו או ובביטחונוהמדינה מידע אשר בגילויו יש חשש לפגיעה בביטחון 

מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיותם של ראש הממשלה דאז, מר בנימין נתניהו 

( 3))א(9-( ו1)א()9צדדים שלישיים, וזאת בהתאם לסעיפים בני משפחתו כובפרטיותם של 

 לחוק.
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הממשלה דאז, יבש של ראש החשבוניות בגין הוצאות הניקוי הלמכתבנו זה  מצ"ב בנוסף, 

בחשבוניות הושחר מידע אשר בגילויו יש חשש . 2014משנת  מר בנימין נתניהו, ומשפחתו

  ( לחוק. 1)א()9, בהתאם לסעיף אדם של בשלומו או ובביטחונולפגיעה בביטחון המדינה 

 

לעתור על החלטה זו לפי הוראות חוק בתי המשפט לעניינים  םזכאי כם)ו( לחוק, הנ7בהתאם לסעיף 

 .    2000-מנהליים, התש"ס

 

 

 בברכה,                                                                                                 

 

 היחידה לחופש המידע                                                                                      

 

 משרד ראש הממשלה                                                                                       
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