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לכבוד,
 עו״ד מרקביץ׳, איה גב'

 )ע״ר( המידע לחופש התנועה
foi@meida.org.il אלקטרוני: דואר באמצעות

ג.נ,
1998התשנ״ח- המידע, חופש חוק לפי בקשה הנדון:

(09/08/2020 מיום פנייתך :)סימוכין

 ״(,המידע חופש חוק״ )להלן: 1998התשנ״ח- המידע, חופש חוק לפי ביקשת שבסימוכין, בפנייתך
 יוני עד ינואר בחודשים לחו״ל תפקידם במסגרת המשפטים משרד עובדי נסיעות אודות מידע לקבל
2020.

 הנסיעות בעניין המבוקש המידע פרטי את המרכזת טבלה לעיונך לצרף הריני בקשתך, בירור לאחר
 לסעיף בהתאם העובדים שמות הושמטו מהטבלה .2020 ופברואר ינואר בחודשים שהתרחשו

 בהתאם זאת, הנסיעה. מטרת פירוט הוסר מהנסיעות, חלק לגבי כן, כמו המידע. חופש לחוק (3)א()9
 ביחסי המדינה, בביטחון לפגיעה חשש יש בגילויו אשר מידע - המידע חופש לחוק (1)א()9 לסעיף
אדם. של בשלומו או בבטחונו או הציבור בביטחון שלה, החוץ

 ביטל המשפטים משרד הבריאות, משרד להמלצות ובהתאם הקורונה נגיף התפרצות לאור כי אציין
 זהירות צעדי מנקיטת כחלק פברואר, חודש בסוף כבר לחו״ל עובדיו נסיעות מרבית את מיזמתו

 גורף ״איסור על המדינה שירות נציב הודעת לאור בהמשך, המגיפה. התפשטות למניעת מקדימים
 עמדו שעוד המועטות הנסיעות בוטלו ,04.03.2020ה- מיום בתפקיד״ לחו״ל מדינה עובדי יציאת על
עבודתם. במסגרת המשרד לעובדי טיסות התקיימו לא זה מתאריך כנן. על

 כאשר פרטית, נסיעה במסגרת ישראל את שיצאו העובדים על הדוק פיקוח התקיים לכך, בנוסף
חזרתם. בעת רלוונטיות שהיו הבריאות משרד הנחיות בכלל לעמוד התבקשו
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 המשפטים משרד
לציבור מידע העמדת על הממונה

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

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