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  כ' אלול, תש"פ ירושלים,

  2020ספטמבר,  9

  בתשובתך נא ציין:

  2015-20-0249תיק מס' 
  

    ,לכבוד

  מר אלעד מן, עו"ד

  הוגנת (ע"ר)לקידום חברה  -הצלחה

 gmail.com2008hatzlacha@באמצעות דואר אלקטרוני: 

  

  , .נא

  1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

 )26/03/2020 מיום ךפנייתסימוכין: (

"), מידעהחופש  חוק(להלן: " 1998-מידע, התשנ"חהלפי חוק חופש ביקשת שבסימוכין,  ךבפניית

  ").הנגיףנגיף הקורונה (להלן: "עניין אודות הדיונים שהתקיימו ב לקבל מידע

  :להשיבך כדלקמןהריני לאחר בירור בקשתך, 

טבלה המכילה את פרטי הדיונים אשר עסקו בנגיף הקורונה אשר  מצורפת למענה זה .1

ונרשמו  30.6.20 -ועד ל 1.2.20התקיימו בראשות המשנים ליועץ המשפטי לממשלה מיום 

  ביומניהם. 

את תאריכי הדיונים ושעות קיומם, נושאם ופרטי  הטבלה כוללתבהתאם למבוקש,  .2

וינו בשמם המלא ומשתתפים המשתתפים בהם, כאשר משתתפים בתפקידים בכירים צ

 . בהתאם למדיניות המשרד אחרים צוינו באמצעות שיוכם הארגוני

שהמידע הניתן רחוק מלשקף נכונה את העשייה של המשנים ליועץ  ,תשומת הלב לכך .3

  המשפטי לממשלה ומחלקותיהם בנושא משבר הקורונה. 

על כן אינו כולל דיונים רק דיונים בראשות המשנים, ו -מצוין מעלהכ –המענה האמור כולל 

רבים מספור בהם היו מעורבים המשנים ליועץ המשפטי לממשלה אשר לא התקיימו 

כגון ישיבות בראשות היועץ המשפטי לממשלה,  -בראשותם כי אם במסגרת ישיבות אחרות 

  ישיבות ממשלה, ישיבות בוועדות בכנסת, ישיבות במל"ל ועוד. 
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עץ המשפטי לממשלה ומחלקותיהם עבדו ללא לאות, מאז פרוץ משבר הקורונה המשנים ליו .4

לילות כימים, כדי לתת את המענה המשפטי המיטבי לצרכים החקיקתיים והייעוציים 

הרבים והמורכבים שעלו בעקבות התפרצות הנגיף. בשל אופי העבודה בתקופה זו, שפעמים 

וצורך  רבות דרשה מענים בלוחות זמנים קצרים ביותר, עבודה בשעות לא שגרתיות

בשמירה על ריחוק פיזי, כמעט כל הדיונים בראשות המשנים ליועץ המשפטי לממשלה 

התנהלו בשיחות טלפון/וידאו, ומרביתם לא נקבעו מראש אלא התארגנו במהלך ימי 

העבודה הארוכים בהתראה קצרה, ועל כן לא תועדו ביומן ואינם באי לידי ביטוי במסגרת 

  המענה. 

שוב, כי המידע הנמסר במסגרת בקשה זו נותן תמונה חלקית ביותר  נוכח כל האמור, יודגש

  של עשיית המשנים ליועץ המשפטי לממשלה בתחום משבר הקורונה. 

הוא אינו כלול  –לאומי) -באשר ליומנו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט בין .5

 במענה שכן בלשכתו לא התקיימו דיונים בנושא נגיף הקורונה.

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

  יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 

  
  
  
  

 תאמר אסדי , עו"ד                 
  מ"מ הממונה על העמדת מידע לציבור             

  משרד המשפטים                            
 

  


