
 

 

 

 

 

 
 

    

ב, התשפ"בחשוון כ"א ירושלים,  
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 לכבוד:

 איה מרקביץ'  עו"ד

 )ע"ר( התנועה לחופש המידע

 office@meida.org.ilדוא"ל: הבאמצעות 

 

 שלום רב,

 1998-התשנ"ח ,לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע ותבקשהנדון: 
 7.3.21, בקשתכם מיום 14.2.21מיום  כםכין: בקשתסימו

                             

 –)להלן  1998-לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע, התשנ"חכם שבסימוכין יתובמענה לבקש

הדיונים שקיימה הממשלה בעניין נגיף הקורונה, וכן על אודות התכנית להעברת  אודותעל  (,החוק

 הריני להשיבכם כדלקמן:  מנות חיסון לנגיף הקורונה לידי מדינות זרות

 

שעוסק  ,)להלן: "הבקשה הראשונה"( 14.2.21מיום  הראשונה לבקשתכם 1באשר לסעיף  .1

חומרי הרקע העובדתיים ששימשו בסיס לדיוני הממשלה וועדות השרים בעניין בקבלת 

ועד ליום מתן  10.12.20ההתמודדות עם מגפת הקורונה, שהופצו ו/או הוצגו לשרים מיום 

נשיבכם כי מדובר במידע שנוצר בידי רשויות ציבוריות לעניין זה  –המענה לבקשה זו 

ת, המשרד החליט לפנות לרשויות הציבוריות ( לחוק. עם זא5)8אחרות, בהתאם לסעיף 

המידע בטרם  לאפשרות מסירתצרו את המידע כאמור לצורך קבלת התייחסותם ישי

 מסירתו. 

 

 21בכוונת המשרד למסור לידיכם בתוך ככל שלא יתקבלו הסתייגויות למסירת המידע, 

לה וועדות שהוגשו למזכירות הממשלה לקראת ובמהלך דיוני הממש ימים את כלל המצגות

 בעניין שבנדון. 3.10.21ועד ליום  10.12.20השרים מיום 

  

בשלבי עיצוב שלא הבשילה לכלל שנמצאת על אודות מדיניות הושחר מידע  מצגותיצוין כי ב

כמו כן  .( לחוק4)ב()9-( ו2)ב()9 בהתאם לסעיפיםפעולה, וכן מידע שהוא בגדר דיון פנימי 

מהווה פגיעה גילויו הושחר מידע ש 20.12.20מיום  המטה לביטחון לאומישל במצגת 

  ( לחוק.3)א()9בהתאם לסעיף  בפרטיות

 

 ההחלטה בדבר מדיניות הפרסום של שעוסק בקבלתהראשונה,  לבקשתכם 2באשר לסעיף  .2

ועדת השרים לעניין ההתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו, כמשמעותה בנוהל מס' 

Prime Minister’s Office 
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 המידע בדבר "פרסום מידע בעניין ועדות ציבוריות"של היחידה הממשלתית לחופש  12

של  בשירותההנוהל האמור עוסק בוועדות ציבוריות הפועלות נשיבכם כי  – 2018 משנת

מדיניות הממשלה ולא בממשלה עצמה ובוועדותיה שבאמצעותן היא פועלת. מכל מקום 

הרלוונטית לממשלה ולוועדותיה מעוגנת בתקנון עבודת הממשלה )ראו בפרט הפרסום 

חוק יסוד: סמכותה לפי שהינו הנוהל לעבודת הממשלה מכוח  (, לתקנון 76וסעיף  75סעיף 

 הממשלה.

 
"פרוטוקולי החלטות" מדיוני קבינט  שעוסק בקבלת הראשונה, לבקשתכם 3לסעיף  באשר .3

 28מבדיקה שנערכה, נמצאו   –ועד ליום מתן המענה  8.9.20הקורונה שהתקיימו מיום 

קבינט הקורונה שעסקו בהתמודדות עם הקורונה ושל פרוטוקולים של ישיבות הממשלה 

, המצורפים למכתבנו מסירת המענה הקודם(לאחר )יום  10.12.20שהתקיימו החל מיום 

 זה.

 
 

מידע בעניין התכנית להעברת  בקבלת תשעוסק, 7.3.21מיום ה יהשני לבקשתכםבאשר  .4

נשיבכם כי מבדיקה שנערכה על ידי הגורמים  –מנות חיסון לקורונה לידי מדינות זרות 

, , שנאסף או שמוחזק בידי המטה לביטחון לאומימידע שנוצרנמצא שמדובר ב, הרלוונטיים

בהתאם , משכך. מעבר למידע המצוי במל"ל, כאמור לעילואין בידי המשרד מידע נוסף 

( לצו חופש המידע )יחידות במשרד 3)1( לחוק, וכן בהתאם להוראות סעיף 5)א()14לסעיף 

ה הוראות החוק לא חלות על המטשלפיהם ראש הממשלה אשר החוק לא יחול עליהן(, 

, אין באפשרותנו כאמור , שנאסף או שמוחזק בידיולביטחון לאומי, ועל המידע שנוצר

  למסור את המידע המבוקש בבקשתכם זו.

 

 
)ו( לחוק, הנכם זכאים לעתור על החלטה זו לפי הוראות חוק בתי המשפט 7לסעיף בהתאם  .5

 .2000-לעניינים מנהליים, התש"ס

 

 
 

                                                                                                      
 בברכה,                                                                                                       

 היחידה לחופש המידע                                                                                                      

 משרד ראש הממשלה                                                                                                      

 


