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 לכבוד

 עו"ד איה מרקביץ'

 מאיר עו"ד שחר בן

 עו"ד יצחק אבירם

 גב' נעה לנדאו

 התנועה לחופש המידע

 

 

 שלום רב,

 

 דיוני הממשלה בדבר התמודדות עם התפרצות נגיף הקורונהבקשה לקבלת מידע בעניין הנדון: 
 0062602, החלטת הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד מיום 0262.60202בקשתכם מיום  סימוכין:

)להלן:  0998 –שבסימוכין לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח  כםבמענה לבקשת

ועד  086160202 יוםממודדות עם התפרצות נגיף הקורונה דיוני הממשלה בדבר ההת(, בעניין החוק""

הדיונים  ובדתית שהונחה בפני הממשלה לקראתתשתית העה ליום מתן המענה לבקשה, וכן

לבקשתכם  0השלמת המענה ביחס לסעיף , להלן 0062602ובהמשך למענה שנשלח ביום  ,ובמהלכם

 :ההתמודדות עם נגיף הקורונה תשתית העובדתית לקבלת החלטות הממשלה בנושאהמתייחס ל

, על צרופותיהןהצעות ההחלטה שהונחו לפני הממשלה הובהר כי  0062602בהחלטתנו מיום  06

נגיף  התפרצותלה, לרבות בנושא ההתמודדות עם וכן ההחלטות שהתקבלו על ידי הממש

על ידי מזכירות הממשלה באופן יזום באתר האינטרנט של משרד  מתפרסמותהקורונה, 

 6 ראש הממשלה

לפני הממשלה ומרי רקע נוספים שהוצגו בחנת האפשרות למסירת חנכי עודכנתם כמו כן,  06

צורך יש ואולם , ןבדיוניהר הקורונה והשלכותיו בוועדת השרים לעניין התמודדות עם מש

הכינו בהמשך בחינת הנושא, בשיתוף משרדי ממשלה נוספים הרלוונטיים לעניין אשר 

 6הרקע כאמור והציגו את חומרי

 וקבלת עמדותיהם של מרבית משרדי הממשלה הרלוונטיים בחינת הנושאהשלמת לאחר  16

ובשים לב גם למאפיינים המיוחדים של הנושא הנדון,  ,והשלמת הליבון המשפטי לעניין

את הכולל על ידכם, המידע המבוקש את  כםמסור לעדכנכם כי המשרד החליט להרינו ל

עניין בוועדת השרים האמורה לקראת דיוני הממשלה  גשו למזכירות הממשלההמצגות שהו

, זאת מתן המענהמועד ועד ל 086160202 יוםמ ,ההתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה
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לחוק, ובפרט  9מטעמים הקבועים בסעיף ספציפיות במידע האמור  "השחרות"בכפוף ל

  6ו( ל4)ב()9-ו( 0)ב()9סעיפים 

המידע בהשלמת הבחינה הפרטנית של המצגות,  )ד( לחוק, ובשל הצורך2בהתאם לסעיף  46

 6 מתן תשובתנו זו ממועד ימים 01 תוךביימסר 

 

  

                

 בברכה,            

 חופש המידע ל היחידה    

 משרד ראש הממשלה                                                                                                   
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