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א.נ,

1998התשנ״ח- המידע, חופש חוק לפי בקשה הנדון:
ם פנייתך :)סימוכין (08/07/2020 מיו

״(,המידע חופש חוק״ )להלן: 1998התשנ״ח- המידע, חופש חוק לפי ביקשת שבסימוכין, בפנייתך

להלן:) מוגבלות עם לאנשים זכויות לשוויון הנציבות בין שהיו ההתכתבויות אודות מידע לקבל

הקורונה, נתוני הנגשת אי בדבר הבריאות משרד נגד תלונתך בעניין אחרות לרשויות ("הנציבות"

הנציבות. של בפניות הטיפול לסמכויות הנוגעת ההנחיות ואת

:כדלקמן להשיבך הריני בקשתך, בירור לאחר

 (5)ב()9ו- (4)ב()9 סעיפים לפי בקשתך לדחות הריני שונות, התכתבויות לקבל בקשתך בעניין .1

 במשרד הנגישות מחלקת אל הועברה זו בנציבות, פנייתך קבלת לאחר המידע. חופש לחוק

 המדובר העניין. לצורך הנדרש הזמן משך ובירור טיפולם המשך לצורך הבריאות

 לגרום עלול וגילוין הציבוריות הרשויות עובדי בין שהתקיימו פנימיות בהתכתבויות

 מידע כוללות והן נמוך הוא בהן הציבורי שהאינטרס בכך בהתחשב וודאי מצנן, לאפקט

לציבור. חשיבות או נגיעה בו שאין גרידא ניהולי-טכני

 - הנציבות של בפניות הטיפול לסמכויות הנוגעות ההנחיות את לקבלת בקשתך בעניין .2

 אשר לממשלה, המשפטי היועץ להנחיות ליבך תשומת את להפנות הריני תחילה,

 עוסקות אשר (6.1200 ומספר 6.1201 מספר )הפניות המשפטים משרד באתר מפורסמות

 לבין המדינה בין והתדיינות ציבוריים, תאגידים ולבין המדינה בין סכסוכים ביישוב

)מצ״ב(. מקומיות רשויות
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בשלבי עדיין מצוי וזה בנושא, נוהל של גיבושו על עובד המשפטים משרד אלו בימים שנית,

חופש לחוק (2)ב()9 סעיף לפי יימסרו לא זה לנוהל הטיוטות לפיכך, ובחינה. בדיקה גיבוש,

המידע.

העבודה מתבצעת שלפיהן מידה אמות קיימות כי אציין מרבית, שקיפות ולמען כן פי על אף

הם אך ׳הנחיה׳, בגדר אינם שהם מסמכים מספר לעיונך לצרף הריני העניין, לצורך בפועל.

:בפנייתך למבוקש נוגעים

 במסמך מוגבלות״- עם לאנשים השוויון נציבות סמכויות בנושא דיון ״סיכום מסמך א.

 המידע, חופש לחוק (2)ב()9ו- (4)ב()9 לסעיפים בהתאם פנימיות התייעצויות הושחרו

עיצוב. בשלבי המצויה למדיניות הנוגעות בהתייעצויות המדובר

מוגבלות"- עם לאנשים זכויות שוויון לחוק נג19 סעיף פרשנות דיון- סיכום״ מסמך ב.

 בנוסף המידע. חופש לחוק (3)א()9 סעיף לפי פרטיות מטעמי פרטים הושחרו זה במסמך

 ו- (4)ב()9 סעיפים לפי וזאת הדיון בסיכום נכללו אשר פנימיות התייעצויות הושחרו

 המצויה למדיניות הנוגעות בהתייעצויות שמדובר משום המידע- חופש לחוק (2)ב()9

עיצוב. בשלבי

 רשויות נגד הנציבות תביעות של מהיר באישור הצורך בנושא דיון "סיכום מסמך ג.

 סעיף לפי פרטיות מטעמי פרטים הושחרו במסמך פרטנית"- הנגשה אי בגין מקומיות

המידע. חופש לחוק (3)א()9

ג׳.2 בסעיף הדיון סיכום לפי גובש אשר מסמך -פרטנית" נגישות "נוהל מסמך ד.

 לתחומי הנוגעים בהליכים השוויון נציבות שיתוף הפרקליטים- לכלל "הנחיה מסמך ה.

 גיבוש לשם לפרקליטות הנציבויות בין הפעולה שיתוף את מבסס זה מסמך פעילותם"-

 יימסר לא זה אך הפרקליטים לכלל הפצה דרישת צורפה זה למסמך המדינה, עמדת

 של הפנימי לניהולה הנוגע במידע מדובר שכן - המידע חופש לחוק (5)ב()9 סעיף לפי

 אלא הנציבות, של בפניות הטיפול סמכויות את מבסס אינו זה מסמך כי יובהר הרשות.

 הגם זה, מסמך גם נמסר הצורך, מן למעלה נתבעת. המדינה בהם בתיקים טיפול עניינו

טיפול. סמכות ולא היוועצות שעניינו

 לסעיף לפי פרטיות מטעמי פרטים הושחרו במסמך נהריה"- חשב דיון- "סיכום מסמך ו.

 סעיפים לפי וזאת פנימיות התייעצויות הושחרו כן, כמו המידע. חופש לחוק (3)א()9

 המצויה למדיניות הנוגעות בהתייעצויות המדובר המידע- חופש לחוק (2)ב()9ן- (4)ב()9

עיצוב. בשלבי
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 פומבי קיבלה לממשלה המשפטי היועץ של העקרונית עמדתו כי אציין הדברים להשלמת .3

:ולפיה 903 בעמוד ׳,167 בעמוד המדינה מבקר דו״חב גם

השתין( תיובוינצ - חדיב )להלן תוגבלומ עם םישנא ןיוווש תובינצ דה,ובעב ןיוווש תובייינצ

 ןיוווש םודיק לשם שראליב קמוושה םיידועיי םיירוביצ םיפוג הם שהיהא מעמד תוורש

 גענוה בכל מיון-לאיהב דרטנהסט את םימיימק נםיא אשר ,קםוסיע מיובתח היהפל עתיומנ

 הן שהיהא מעמד תוורש ןיוווהש תיובוינצ ם.דא תיוכוזל םיימולא ותדסומ של תםולעצמא

 קוהח הנשמק תיוהסמכו תרולמ ת.ומעצמא תנונה ןינשא תיום-ממשלתיפנ דותיחי

היוווהש תיובויצנל  ןינא והן ת,יוהמשפט ויתיוחנלה תופוכפ תיובויצנה כי קבע ועמ״שין,

 עולתב תיורשא ןינא תיובויצנה ישראל. נתימד של ןגרוכא אלא תבעיולה עולתב תוסמכומ

ץ, דהגנ רולעת נה,יהמד את בג  תימונוטוא הדעמ שיולהג ם,יימשפט םיכיהל דהגנ הלנל ל

....״בו רבתומע נהישהמד משפטי ךיבהל משפט״ תיב דידיייכ

 המשפט לבית זו החלטה כנגד לעתור בידך יש המידע חופש לחוק 17 סעיף לפי כי להודיעך הנני

יום. 45 בתוך בירושלים, מנהליים לעניינים

 לציבור מידע העמדת על הממונה
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