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 לכבוד
  התנועה לחופש המידע אור סדן  עו"ד

 26סעדיה גאון 
 יפו - תל אביב

foi@meida.org.il 
 
 

 שלום רב,
 

 הסכם עם חברת פייזר –בקשה לקבלת מידע במסגרת חוק חופש המידע  הנדון:

 
 בפנייתך ביקשת לקבל את המידע הבא:

. כלל החוזים שנחתמו בין המדינה לבין פייזר, כל עדכון שהוא וכן נספחים. בכלל זאת מידע הנוגע לעלויות, מועדים, 1
 ת וכו'.התחייבויו

. כל מידע שהועבר ממשרד הבריאות לחברת פייזר או לכל אחת מהחברות שעמן נעשתה התקשרות בנוגע לרכישת 2
 החיסונים, לרבות מידע סטטיסטי על אודות מחוסנים וכן כל מידע שיועבר.

למאגרים שאליהם המסמכים המעידים על ההרשאות הללו לרבות פירוט הנוגע  -. ככל שניתנה גישה למאגרי מידע  3
 ניתנה הרשאה.

. כל מסמך הנוגע להבנות באשר לשימור במידע שיועבר מהמשרד לידי גופים פרטיים בהקשר החיסונים בנוגע 4
 למתחסנים.

 . המצגת המלאה שתמונת אחת השקופיות שלה מופיעה בגוף הבקשה.5
 

 –לאחר בירור עם הגורמים המקצועיים במשרד להלן תשובתנו 
 
  -)מעבר למה שפורסם   מידעתוף השי הבריאות מנוע מלהעביר את החלקים המושחרים בהסכםמשרד . 1

redacted.pdf-agreement-collaboration-pfizer-moh-https://govextra.gov.il/media/30806/11221 )  וכן את
 –ההרחבות, שנחתמו עם חברת פייזר מהטעמים הבאים  ההסכם העיקרי, כולל מסמכי

 ( (.6)ב()9)סעיף א. חשיפת המידע עלולה לפגוע באינטרסים מסחריים של חברת פייזר 
ממשיך  . משרד הבריאות( (1)ב()9)סעיף את תפקידו ב. חשיפת המידע עלולה לפגוע ביכולתו של משרד הבריאות לבצע 

מגוונת של  לנהל מו"מ מול חברות וגורמים שונים לרכישת חיסונים כנד נגיף הקורונה, מתוך מטרה לבצע רכישה
פרטים מסויימים  חיסונים מטכנולוגיות שונות ולהבטיח זמינות עתידית של חיסונים עבור כלל האוכלוסיה. חשיפת

 לחבל בהליכים אלה ולפגוע ביכולתו של משרד הבריאות לבצע את תפקידו.בהסכם עלולה 
מתוך ההסכמים, מידע שעד כה היה חסוי. נשוב נעדכנכם לאחר ביצוע  בימים אלה נבחנת האפשרות לחשיפת מידע

 בדיקה זאת.
 
לציבור, הקבצים . מצורפים קבצים אשר הועברו לחברת פייזר במסגרת הסכם שיתוף המידע. לצורך חשיפת המידע 2

עברו בדיקה ובוצעו שינויים לצורך התממת מידע אשר חשיפתו עלולה לפגוע בפרטיות המטופלים. יובהר כי אותם 
  ערכים אשר הותממו מסומנים בקבצים  ומעבר לכך לא נעשה כל שינוי אחר בקבצים.

  .הבדיקהלאחר השלמת ך יועבר אליכם המסמ .הושלמהבדיקתו טרם אשר ר זיקיים מסמך נוסף שהועבר לחברת פי
רו לחברת פייזר. קובץ זה לא בנוסף מצורף קובץ המכיל הסברים והבהרות ביחס למידע הכלול בקבצים אשר הועב

 הועבר לחברת פייזר והוכן לצורך מענה זה.
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 –ים )תכשירים(, תשמ"ו תקנות הרוקחי ל26תקנה במסגרת חובתו על פי  ,מעבר לקבצים אלה , משרד הבריאותשיצויין 
ר כבעלת הרישום, עדכון על תופעות לוואי משמעותיות. כאמור זוהי חובה המוגדרת בתקנות זי, מעביר לחברת פי1986

 .או לחברת פייזר חיסוני הקורונההחלה על כל תכשיר  ואינה יחודית ל
 
 
 למענה. 2. לא ניתנה לחברת פייזר גישה למאגרי נתונים, אלא הועברו קבצים כמצורף לסעיף 3
 .3ראו תשובתי לסעיף . 4
 . מצורפת המצגת המלאה ששקופית ממנה צורפה לבקשתכם. 5
 
 

לחוק חופש המידע יש בידך לעתור כנגד החלטה זו לבית המשפט לעניינים מנהליים  17הנני להודיעך כי לפי סעיף 
 יום. 45בירושלים, בתוך 

 
 
 
 

 ,בכבוד רב                    
 
 

 שולמית בלנק, עו"ד        
 ציבורלהמידע ממונה על העמדת 
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