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 ו' אב, תש"פתאריך: 

 27.07.2020 

 2020-0060 מספר פנייה: 

 לכבוד 

 

 שלום רב,

 זיהום אוויר בשלומי -בקשה לקבלת מידע הנדון:

 (12.3.2020ותגובתכם מיום  4.3.2020)סימוכין מכתבנו מיום 

 

לבקשתי לנימוק בהתאם להנחיית פרקליט המדינה  12.3.2020-לאחר שעיינתי בתגובת מיום ה

 :, להלן תובא תגובתי14.8

מול אנשי המקצוע, עלה כי נפתח תיק חקירה  28.1.2020-לאחר בדיקת בקשתך מיום ה .1

ל חוק חופש המידע, בשלומי. משכך, על המידע המבוקש לא חבעקבות אירוע השריפה 

 14.8להלן: "החוק"( ועלינו לבחון מסירתו לאור הנחיית פרקליט המדינה ) 1998-התשנ''ח

 )להלן: "ההנחייה"(.

ראשית, אחזור ואדגיש כי אין אנו מסרבים למסור תוצאות דיגומים. כפי שהשבנו  .2

נערכו מדידות בזמן  -שניתן לה  ותך אל המענהנו, והפנינו אצלבבקשה דומה שהתקבלה א

בלת קלשם הערכת המצב ואינדיקציה בלבד  לצורך קבלתהאירוע על ידי מכשיר ניטור 

מוצגות  הנמדדות התוצאות החלטות של מפקדי האירוע בשטח, משטרת ישראל וכבה. 

לא מופק מהן פלט נתונים לאחר המדידה, ולכן  גבי צג המכשיר ואינן נשמרות. קרי:על 

 שנערכו באופן רציף. רישום המדידות את אין בידינו 

פרסום ידות שנערכו בעת האירוע מחויבות בכי המד ,למכתבך 2בס'  ךטענתלעניין  .3

למכתבי זה המידע אינו נשמר ומכאן שאין  2כאמור בסעיף  – א לחוק6בהתאם לסעיף 

  וסרו. באפשרותנו לפרסמו או למ

נשלח אליך  תשובתנו שהתפרסמה באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע, אליהפרט ל .4

דוח סיכום אירוע בנוסף , קיים והניטור שתוצאותיו לא נשמרו כפי שהוסבר לעילקישור 

 נחיית פרקליט המדינהסיכום זה חלה הבהתייחס לתיק החקירה. מ מהווה חלקאשר 

ע  המבוקש ס שלך במידרטלדעת מהו האינכדי פנינו אלייך  יהלהנח 10, בהתאם לס' ולכן

 מסירתו בהתאם להנחיה. שנוכל לבחון  וזאת כדי 

 . לאור האמור לעיל, פנינו לקבלת עמדת המשטרה הירוקה .5
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לאחר קבלת עמדת גורמי האכיפה במשרדנו ועריכת האיזונים בין האינטרס הלגיטימי 

רי לשמירה על תפקודן התקין של רשויות לקבלת המידע שהצגת, לבין האינטרס הציבו

אכיפת החוק ושמירה על האינטרס לשמו נאסף המידע, קרי, קיום הליך חקירה תקין, 

 עולה כי האינטרס הציבורי גובר ועל כן אין באפשרותי למסור את המידע המבוקש.

 

לך מידע  לא נוכל בשלב זה, כל עוד החקירה פעילה , למסור לאור כל האמור לעיל, החלטתי כי

 נוסף. 

 באפשרותך לפנות למשרדנו שוב בעוד מספר חודשים ולבקש להתעדכן באם ניתן למסור מידע. 

החלטה זו ניתנה בירושלים. על החלטה זו ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי 

 בירושלים, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.

 

                                                                                                                                                                                                       בברכה,   

 יכל ריבליןמ

 ראש תחום פניות הציבור                                                                                     

 חופש המידעו                                                                                             
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