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  י"א סיון, תש"ף ירושלים,

  2020יוני,  3

  בתשובתך נא ציין:

  2015-20-0196תיק מס' 
  

                      ,לכבוד

  

  , .נא

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

 )04/04/2020 מיום ךפנייתסימוכין: (

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

  להלן:שהמידע את לקבל 

האוכלוסייה הזרה עניין בנושא נגיף הקורונה בתקיימו שהדיונים הישיבות ו/או ה מועדי .1

 בישראל.

 המשתתפים.מידע אודות  .2

 .מידע אודות יוזמי הישיבות ו/או הדיונים .3

 ישיבות ו/או הדיונים.השל  פרוטוקולים וסיכומים .4

 . אכיפת חוקים, תקנות וכל היוצ"בשהתקבלו בעניין החלטות מידע אודות  .5

  , ככל שהתקבלו.5מידע אודות הגורם שחתם על המסמכים המוזכרים בסעיף  .6

 , ככל שהתקבלו.5ההחלטות המוזכרות בסעיף מהעתק  .7

  :להשיבך כדלקמןהריני לאחר בירור בקשתך, 

אפליקציית נערכו באמצעות בעניין משבר הקורונה הדיונים ו/או כל הישיבות  ראשית נציין כי

zoom .מטה לביטחון לאומי.בבות התקיימו כמו כן, מרבית הישי  

רשימת משתתפים וסיכומי הכולל , ישיבותכלל הלקבל מידע שלם ואמין אודות אשר על כן וכדי 

 הריני להפנותך אל הממונה על העמדת מידע לציבור במשרד ראש הממשלה בכתובת זו: דיון,

foi@pmo.gov.il .  

השתתפו גורמים ממשרד המשפטים, בכל הקשור  םפירוט הישיבות והדיונים בהן להל .1

 האוכלוסייה הזרה בישראל:להתמודדות עם נגיף הקורונה בעניינה של 
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ישיבה טלפונית במשרד הבריאות, בנושא בריאות התקיימה  -15/03/2020אריך תב .א

ך לפנות לצורך קבלת המידע המבוקש באפשרותלחסרי מעמד בשל משבר הקורונה. 

ממונה על העמדת מידע לציבור במשרד הבריאות בכתובת הדוא"ל ל

hofesh@moh.gov.il. 

פתרונות רווחה ובריאות לגבי ישיבת שולחן עגול התקיימה   -24/03/2020בתאריך  .ב

 לזרים בראשות אגף ממשל וחברה במשרד רה"מ ואירגוני חברה אזרחית.

פדיון הפיקדון של לגבי ישיבה במטה לביטחון לאומי התקיימה  -26/03/2020תאריך ב .ג

  מסתננים.

דיון במטה לביטחון לאומי בנושא עובדים פלסטינאיים התקיים  -29/03/2020תאריך ב .ד

  בענף הבנייה.

העובדים בנושא שהמשיכה לדון משרדית -ישיבה ביןהתקיימה  -30/03/2020תאריך ב .ה

  ף הבנייה.פלסטינאים בענה

שיחת וועידה בראשות המשנה ליועץ המשפטי התקיימה  -31/03/2020תאריך ב .ו

בעת משבר  הנוהל הפלילייישום לגבי לממשלה (משפט פלילי), הגב' עמית מררי, 

, על כן אין המדובר במידע כהגדרתו לפי לישיבה זו טרם נערך סיכום דיון .הקורונה

ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מידע המצוי   -לחוק חופש המדע 2סעיף 

  .מצולם או ממוחשב

במטה לביטחון לאומי בנושא שהיית עובדים נוסף  דיוןהתקיים  -05/04/2020תאריך ב .ז

 נוסף התקיים פלסטינים בארץ אל מול מאפייני ההדבקות ברשות הפלסטינית. דיון

תושב קבע ל מי שאינו לכבמטה לביטחון לאומי בנושא גיבוש מדיניות להגעה לישראל 

  בישראל.

ישיבת סטטוס במטה לביטחון לאומי על הטיפול התקיימה  -7/04/2020תאריך ב .ח

  במסתננים בתקופת הקורונה.

 הטיפול במסתננים.אודות דיון במטה לביטחון לאומי התקיים  -10/04/2020תאריך ב .ט

דדות עם נגיף דיון בכנסת, בוועדה המיוחדת בעניין התמוהתקיים  -16/04/2020תאריך  .י

 כספים לעובדים זרים מסתננים. שחרור, אודות הקורונה

דיון במטה לביטחון לאומי בנושא גיבוש מדיניות בנוגע התקיים   -20/04/2020תאריך  .יא

ולאור החלטות  .בכל הענפים במהלך חודש הרמדאן ,לעובדים פלסטיניים בישראל

 תקבלו בממשלה.השגרה החדשה בצל הקורונה שה

דיון במטה לביטחון לאומי בנושא בחינת אפשרויות התקיים  -22/04/2020תאריך  .יב

במטה נוסף התקיים העסקה של מסתננים וחסרי מעמד נוכח אתגר הקורונה. דיון 
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טיפול סיעודי במוסדות. לצורך לביטחון לאומי בנושא הבאת עובדים זרים מחו"ל 

דים פלסטיניים נוספים משרדיים בנוגע להבאת עוב-שני דיונים ביןבנוסף התקיימו 

 לישראל בכלל הענפים.

  פלסטינאים.הפועלים הדיון במטה לביטחון לאומי בנושא תקיים  -23/04/2020תאריך  . יג

  

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

  יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 

  

  
  
  
  

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

  משרד המשפטים                            
 

  


