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 לקידום חברה כלכלית הוגנתהתנועה הצרכנית  -הצלחה
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    526102 רמת גן

 

 שלום רב,

  2020 במרץ 26מיום  מידעהחופש בקשה לפי : הנדון

(, החוק - )להלן 1998-בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח הגשת 2020 במרץ 26ביום  .1

 המידע הבא:בה ביקשת לקבל את 

 

משרדיים )או בהשתתפות נציגי רשויות שונות -מלוא המידע הנוגע לדיונים המשרדיים )או ברשות( והבין"

ועד למועד  2019כהגדרתן בחוק( שנערכו בקשר עם התפרצות מגיפת הקורונה החל מהתפרצות המחלה בסין בסוף 

ראש הממשלה ו/או שרים מתן התשובה לבקשה זו. זאת לרבות כל פורום בין משרדי וכן דיונים בהשתתפות 

אחרים. למען הסר ספק נבקש לקבל את רשימת הדיונים, תאריך הדיון, מקום קיומו של הדיון, רשימת המשתתפים, 

הנושאים שנדונו, פרוטוקול הדיון וככל שניתן גם הקלטת הדיון, פריטי מידע שהוצגו במהלך הדיון או שנמסרו 

 "ים, עדכונים מספריים, חוות דעת, ניירות עמדה, מחקרים וכיו"ב.או הוכנו לצורך הדיון לרבות מצגות, סיכומ

 

 כישהתקיימו במשרד האוצר, משרדיים  - והביןיוסבר ביחס לדיונים המשרדיים במענה לבקשתך  .2

על בסיס יומיומי בהשתתפות חלק מחברי הנהלת האוצר, ועובדים מהאגפים התקיימו מאות דיונים 

התוצרים הסופיים של הדיונים הרבים . חלק ממשבר הקורונהלצורך התמודדות עם שבניהולם, 

  פורסמו באתר של משרד האוצר: שהתקיימו,

finance-of-ministry-https://www.gov.il/he/departments/topics/corona.  

 בדבר פרסומים של המשרד הנוגעים למשבר הקורונה:  ספציפיים דוגמאות לקישוריםכך למשל 

 -and-https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/development

corona-forecast-omeinc. 

-forecast-eincom-and-https://www.gov.il/BlobFolder/reports/development

-forecast-income-and-corona/he/development

2023.pdf-corona_files_ForecastUpdate_Macro_2020. 

 

שקיבלה  הובאו בפני הממשלה והבין משרדיים, מלבד זאת, תוצרים נוספים של הדיונים המשרדיים .3

, טות ממשלהתקנות שעת חירום למיניהן, התכנית הכלכלית, החל בעקבותיהם החלטות סופיות;

https://www.gov.il/he/departments/topics/corona-ministry-of-finance
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/development-and-income-forecast-corona
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/development-and-income-forecast-corona
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/development-and-income-forecast-corona/he/development-and-income-forecast-corona_files_ForecastUpdate_Macro_2020-2023.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/development-and-income-forecast-corona/he/development-and-income-forecast-corona_files_ForecastUpdate_Macro_2020-2023.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/development-and-income-forecast-corona/he/development-and-income-forecast-corona_files_ForecastUpdate_Macro_2020-2023.pdf
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יודגש כי התשתית העובדתית שנמצאת בבסיס וכדומה.  , טיוטות חוקקידום תזכירי חקיקה

 החלטות אלו מפורטת בדברי ההסבר לתקנות, לחקיקה ולהחלטות הממשלה.

 

פרטי מידע שהוצגו במהלך הדיונים מהווים מידע פנימי וחוות סיכומי הדיונים עצמם ועוד יוסבר כי  .4

מידע  שבו מאוגדבמשרד האוצר  מידע קובץ אין. כן יוסבר כי קבלת החלטה לצורךדעת שניתנו 

הנושאים ו רשימת הדיונים, תאריך הדיון, מקום קיומו של הדיון, רשימת המשתתפים"המרכז את 

  כמידע המצוי במשרד האוצר. בחוק שמוגדר מידע לא זה ולכן, כפי שביקשת לקבל, "שנדונו

 

עם זאת, בדומה לבקשה לקבלת עותק מיומן של מנכ"ל המשרד או ראש אגף אחר, ניתן יהיה לשלוף 

שכאמור היו על בסיס יומיומי ובמשך שעות  שהתקיימומתוך היומנים האמורים פירוט פגישות 

כאמור אורכת זמן והיא תיעשה בהקדם ובשים לב  . שליפהולהעבירם אליךותועדו ביומנים  ארוכות

עוד יצוין כי שליפה כאמור  זה בניהול משבר הקורונה המתמשך. בשלבים הרבים הקיימים לאילוצ

תהיה חסרה, שכן היו לא מעט התדיינויות והתייעצויות שנקבעו ללא זימון מראש ולכן לא שוקפו 

 במסגרת היומנים. 

 

משרדיים שלא התקיימו במשרד האוצר, יש לפנות למשרד  -כמו כן, ביחס למידע אודות דיונים בין .5

 הרלוונטי. 

 

סעיף נדחית לפי ופרטי מידע שהוצגו במסגרת דיונים,  בקשתך לקבלת סיכומי דיוניםלאור האמור,  .6

, קבלת החלטהלצורך  חוות דעת שניתנוו מידע פנימי כאמור מאחר שאלו מהווים לחוק (4)ב()9

 רשימת הדיונים, תאריך הדיון, מקום קיומו של הדיון, רשימת המשתתפים"ובקשתך לקבלת 

לעניין זה  שכן זה לא מידע שמוגדר בחוק כמידע המצוי במשרד האוצר. ,, נדחית"הנושאים שנדונוו

 אשר לצורך הפקתה יארך זמן.  4קיימת החלופה שפורטה בסעיף 

 

על  תימים, עתירה מנהלי 45לחוק באפשרותך להגיש תוך  17לפי סעיף  הרינו להביא לידיעתך, כי .7

 החלטה זו לבית המשפט המחוזי ירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.

 

 בכבוד רב ,

 

 אנט קליימן

 ממונה על פניות הציבור וחוק חופש המידע

 העתק: 

 הלשכה המשפטית, משרד האוצר –עו"ד לירן פנחס גרוס 


