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 2022באוקטובר  19

 לכבוד   

 אורי סולדמר 

 התנועה לחופש המידע )ע"ר(

  foi@meida.org.il באמצעות הדוא"ל: 

 

 שלום רב,

 

 1998-בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע התשנ"חהנדון: 

 22.05.2022סימוכין: בקשתך מיום 

 

(, החוק –)להלן  1998-במענה לבקשתך שבסימוכין לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח

)להלן  ועד ליום מתן המענה 2018שימוש ראש הממשלה במסוקים החל משנת לקבלת מידע בעניין 

 (, הרינו משיבך כדלקמן: המשרד –

 

ת שבהן טס ראש הממשלה לבקשתך, שבו ביקשת לקבל את רשימת הטיסו 1באשר לסעיף  .1

עם תאריכי הטיסות שהתקיימו החל   Excelלמכתבי זה מצורף קובץ  –בתקופה האמורה 

 . 2022ועד לחודש ספטמבר  2019משנת 

 

כמו כן, באשר לשאלתך לגבי מפעיל הטיסה, נשיבך כי לאחר בדיקה אל מול הגורמים 

 .האווירהרלוונטיים במשרד נמצא כי כלל הטיסות בוצעו על ידי חיל 

 

מבדיקה שנערכה במערכת המחשוב של המזכירות הצבאית, לא נמצא מידע  יצוין כי

 מוקדם יותר מעבר לזה שמצורף למכתבנו זה.

 

בו ביקשת לקבל כל מסמך המפרט את עלויות שימוש ראש ש ,לבקשתך 2באשר לסעיף  .2

כיוון  וזאת המידע אינו מצוי בידי משרד ראש הממשלהנשיבך כי  - הממשלה במסוקים

 זה,לקבל מידע על כן ככל שברצונך  .על ידי משרד הביטחון שולמוכלל הטיסות האמורות ש
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בהתאם לאמור, אנו דוחים  .אל משרד הביטחון בבקשת מידעלפנות פתוחה בפניך הדרך 

 .( לחוק5)8סעיף זה בבקשתך בהתאם לסעיף 

 

בו ביקשת לקבל כל נוהל או הנחיה המסדירים את שימוש ראש ש ,לבקשתך 3באשר לסעיף  .3

נשיבך כי הנהלים ו/או ההנחיות לדרכי התחבורה והניוד לעניין זה  –הממשלה במסוקים 

של ראש הממשלה נקבעים על ידי היחידה לאבטחת אישים בשירות הביטחון הכללי. 

הובלת  ה לצורךמטעמי אבטחהבחינה האם לבצע שימוש במסוק בהתאם לנהלים אלו, 

עלולה ביטחוניים אלו מסירת מידע בנוגע לנהלים   באופן פרטני.ראש הממשלה נעשית 

, ועל כן לא ניתן למסור את המידע המבוקש בהתאם לפגועה בביטחונו של ראש הממשלה

 . ( לחוק1)א()9לסעיף 

 

 

בתי המשפט לעניינים )ו( לחוק, הנך זכאי לעתור על החלטה זו לפי הוראות חוק 7בהתאם לסעיף 

 .2000-מנהליים, התש"ס

 

 

 

 

 

 בברכה,                                                                                                       
 

 תמי כהן טויטו                                                                                                          

 מנהלת תחום בכיר )בפועל(                                                                                                           

 העמדת מידע לציבור                                                                                                          
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