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 להצטרף ה מ ב ק ש ת

 

  המשיביםם מטעהודעת עדכון 

 

 . הודעת עדכון קצרה מטעמםלהגיש  המשיביםלקראת מועד הדיון בערעור, מתכבדים  .1

 

אם חוות הדעת המשפטיות של יעוץ וחקיקה נכנסות המשפטית בשאלה עניינו של הערעור  .2

 1998-, תשנ"ח)א( לחוק חופש המידע6סעיף כמובנן ב" הנחיות מנהליות כתובותלגדר "

זאת, להבדיל מן השאלה של האינטרס הציבורי בפרסום חוות . (חוק חופש המידע)להלן: 

 הדעת שלא במסגרת חוק חופש המידע. 

 

לחוק חופש המידע  6הוראת סעיף כפי שפורט בסיכומים מטעמם, עמדת המשיבים היא כי  .3

היועץ המשפטי כאמור בסיכומי המשיבים,  חוות דעת משפטיות. עם זאת,אינה עוסקת ב

כי יפעל לפרסם באופן יזום ווולונטרי חוות דעת משפטיות ממילא החליט הקודם לממשלה 

במכתב מטעמו שיש בהן עניין לציבור, בכפוף ובהתאם לאמות מידה אשר גובשו ועוגנו 

לאור החשיבות שרואים המשיבים בקידום השקיפות וההנגשה . זאת, 5.8.21מיום  ולמשני

 . של עבודת הייעוץ המשפטי לממשלה לציבור באופן סדור וזמין

 

, יבקשו המשיבים לעדכן כי ביום 2.5.22לקראת הדיון העתיד להתקיים בערעור ביום  .4

הועלו לראשונה חוות דעת משפטיות עקרוניות או רוחביות מטעם היועץ המשפטי  17.1.22

 לממשלה, משניו ומחלקת יעוץ וחקיקה, אשר יש בהן עניין לציבור. 
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, בייעוץ 5.8.21דם למשניו, מיום ובהמשך לאמור במכתב של היועץ המשפטי לממשלה הק .5

וחקיקה ממשיכים לרכז מסמכים רלוונטיים לפרסום, ומעבירים המלצות בעיין פרסום או 

מעת לעת חוות דעת נוספות,  ותמפורסמבדרך זו,  פרסום ההנחיות למשנים הרלוונטיים.אי 

 בהתאם למתווה שנקבע במכתב היועץ. 

 

 

  היום, 

 

 , עו"דיובל שפיצר     עו"דדניאל מארקס,             

 במחלקת הבג"צים ראשי עוזר                                                ממונה על ענייני בג"צים        

 בפרקליטות המדינה                                                        בפרקליטות המדינה           
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