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:ציין נא בתשובתך
2015-20-0299 מס׳ תיק

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:
(02/06/2020 מיום פנייתך :)סימוכין

 ״(,המידע חופש חוק״ )להלן: 1998התשנ״ח- המידע, חופש חוק לפי ביקשת שבסימוכין, בפנייתך
 פרק לקיצור לו, והמשנים לממשלה המשפטי היועץ ידי על שניתנו האישורים כלל של פירוט לקבל
שפורסמו. חוק תזכירי על לציבור הערות להגשת הזמן

:כדלקמן להשיבך הריני בקשתך, בירור לאחר

 לילות לאות, ללא עבדו ומחלקותיהם לממשלה המשפטי ליועץ המשנים הקורונה, משבר פרוץ מאז
 והמורכבים הרבים והייעוציים החקיקתיים לצרכים המיטבי המשפטי המענה את לתת כדי כימים,

הנגיף. התפרצות בעקבות שעלו

 בשעות ועבודה ביותר קצרים זמנים בלוחות מענים כלל אשר זו, ייחודית בתקופה העבודה אופי בשל
 להערות בפרסום המועדים לקיצור בנוגע ההחלטות והכנסת, הממשלה בצרכי כתלות שגרתיות, לא

 תועדו לא ההחלטות בהם מקרים ישנם כן ועל פורמליים בלתי בערוצים לעיתים התקבלו הציבור
כבשגרה.

 מהמקרים בחלק קושי עלה המשפטים, במשרד גובשו אשר חוק לתזכירי ביחס כי לכך הלב תשומת
 על שהעבודה העובדה בשל זאת המועדים, לקיצור הבקשה הועברה בו המדויק המועד על לעמוד

 וללא הפנים-משרדית העבודה במסגרת נעשתה בעניינו המועדים קיצור על וההחלטה התזכיר
פורמאלית. בקשה העברת
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 החוק תזכירי את המפרטת טבלה בזאת מצורפת בפנייתך המפורטים המידע לפרטי בהתאם
.2020 בשנת ינואר-יולי החודשים בין הרלוונטיים

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