
 

 

 2020אפריל  13

 לכבוד

 , הגב' שקד פרידריך לבטוב

 הממונה על יישום חוק חופש המידע

 ראש הממשלהמשרד 

 1998-מידע לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח ה דחופה לקבלתבקש :הנדון

 רב,  שלום

במעון ראש הממשלה של אבנר נתניהו, בנו התכופים בימים האחרונים פורסם בתקשורת דבר ביקוריו 

אביו עם לרבות לצורך צילום סרטון משותף  שבועות שקדמו לחג הפסח,בשל ראש הממשלה, הצעיר 

בד  1., שבו עדיין חב ראש הממשלה בבידוד בשל מגעיו עם שר הבריאות שחלה בקורונה4.20207.ביום 

, נבדקו לקורונה ראש הממשלה ובנו השני אשתשרה ויאיר נתניהו, ש דווח מרץחודש במהלך בבד, 

", וזאת ראש הממשלהוכן ל ראש הממשלהסדרת בדיקות שנערכה ל"סביבתו הקרובה של במסגרת 

   2".ראש הממשלהפי הנחיות סמנכ"ל ביטחון וחירום במשרד -"על

מידע "החוק"(,  )להלן: 1998-, התשנ"חנבקש לקבל, בהתאם להוראות חוק חופש המידע זהעל רקע 

 כמפורט מטה.הכל , הבדיקות לווירוס הקורונה לראש הממשלה ולסביבתו הקרובההנוגע לנוהלי 

 )ב( לחוק.7יודגש שבעניינו נודעת חשיבות מיוחדת למתן מענה לבקשה ללא שיהוי, כהוראת סעיף 

בדבר האמצעים להגנה על  נתונים זאת, מאחר שקיים אינטרס ציבורי מובהק בפרסום בזמן אמת של

ן בדבר ההקצאה של בדיקות הקורונה בשים לב כהממשלה בעיצומה של מגפה, ובריאותו של ראש 

 3נכון ליום הגשת בקשה זו. למחסור החמור בהן

 :אלהנוכח האמור לעיל, הנתונים המבוקשים הם 

 בסביבת ראש הממשלה; לווירוס הקורונההקריטריונים שלפיהם נקבע מי חייב בבדיקות  .1

 ;וכן לראש הממשלה סוג/י הבדיקות שיש לערוך לחייבים בבדיקות כאמור .2

אש ן רדיירי מעו קרבמהן , בבדיקות כאמור מי שנבדקו בפועלשמותיהם ו/או תוארי תפקידם של  .3

 ;אחר מתוקף תפקידהשוהים במחיצת ראש הממשלה מקרב ועובדיו והן  הממשלה

 מי שנבדקו בפועל בבדיקות כאמור;מספרם הכולל של  .4

לכל אחד  וכן המועדים שבהם נערכו בדיקות אלה בפועלכאמור, בדיקות  נערכותהתדירות שבה  .5

 ;מהחייבים בבדיקות

 
 הארץיהושע )ג'וש( בריינר "רה"מ נתניהו הצטלם עם בנו אבנר והפר את תקנות הבידוד של משרד הבריאות" ר' למשל  1
(9.4.2020) https://bit.ly/3epiA02 ; "'כלכליסטאיתמר אייכנר "נתניהו והצילום שעורר סערה: עם בנו ב'ליל הסדר 
(9.4.2020) https://bit.ly/3c3MKUy ; טל שלו "רה"מ ובנו צולמו יושבים יחדיו בליל הסדר, בסביבתו מכחישים הפרת

 . https://bit.ly/34s8p6i( 9.4.2020) וואלה!הנחיות" 
 . ynet (16.3.2020) https://bit.ly/3aYuImqמורן אזולאי "שרה ויאיר נתניהו עברו בדיקות קורונה, שנמצאו תקינות"  2
 . https://bit.ly/2xmXiPS  10, בעמ'  (7.4.2020)  מסקנות בינייםהוועדה המיוחדת בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה  ר'   3

https://bit.ly/3epiA02
https://bit.ly/3c3MKUy
https://bit.ly/34s8p6i
https://bit.ly/3aYuImq
https://bit.ly/2xmXiPS


 

 

, לראש הממשלה ולסביבתו הקרובהלווירוס הקורונה זהות הגורמ/ים שקבעו את נוהלי הבדיקות  .6

 ;, אם ישנםגורמים רפואיים ובכלל זה

מי חייב/זכאי לבדיקות בהתאם לנוהלי הבדיקות האמורים, , בפועל שקובעיםמ/ים זהות הגור .7

 ;כאמור

 .ו נוהלי הבדיקות האמוריםמקור הסמכות שלפיו ניתנ .8

, לשלם אגרת אם תידרשומתחייבת,    פטורה מתשלום אגרת בקשהשהתנועה לחופש המידע )ע"ר(    יצוין

במקרה של דרישה לתשלום בסכום גבוה מזה, נדרשת הסכמת התנועה  ₪. 151 סךטיפול והפקה עד ל

 לבסוף, נזכיר שחריגה מהמועדים הקבועים בחוק תשלול אפשרות לגבות אגרת טיפול והפקה.לביצועו.  

 ,בתודה ובברכה

 , עו"דאיה מרקביץ'
 התנועה לחופש המידע

https://www.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/Hakika/Pages/Nonprofit-Organization.aspx

