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  כ"א אדר, תש"פ ירושלים,

  2020מרץ,  17

  בתשובתך נא ציין:

  2015-19-0573תיק מס' 
  

                      ,לכבוד

  

  , .נא

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

 )17/11/2019 מיום ךפנייתסימוכין: (

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

בכל הנוגע לשמירה, טיפול, אחסון, משרד המשפטים,  מדיניות הפרטיות שלב העוסק  מידע לקבל 

אך גם הנוגע לעובדי הרשות,  המידע התבקש בכלהפצה, הנגשה, העברה וכו' של מידע ונתונים. 

  במידע.  משרד המשפטים מחזיקמקבלי שירות, ספקים, מפוקחים וכל גורם אחר שלגביו ביחס ל

אם מדובר במאגר , , מהותםמשרד המשפטיםאת רשימת מאגרי המידע שבידי , ביקשת לקבל כמו כן

 רשום ומה תאריך רישומו. 

   הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

, ) לחוק חופש המידע1(א)(9תחת השחרות שבוצעו לפי סעיף  הבאיםהנהלים  מצ"ב לעיונך .1

 בוקש:העונים למ

 משרד המשפטיםב מדיניות ביטחון מידע והגנה בסייברמסמך  .1.1

 נוהל ניהול מאגרי מידע .1.2

 נוהל סיווג מידע .1.3

  נוהל שימוש במידע אישי ואחר בידי עובדי משרד המשפטים לרבות לאחר סיום העסקה .1.4

  ים נוספים.נהל ייתכן שבעתיד יפורסמו

, ביחס לחלקים שי"סיווג המידע" ונוהל "שימוש במידע אינוהל "רות שבוצעו בלהשתשומת ליבך 

יווגם סודי סאשר , 2002-תשס"ב, הוק שירות הביטחון הכללימכוח חשנקבעו בכללים  םמקורש

(ראה למשל, ) לחוק חופש המידע 4(א)(9סעיף  על פי דין בהתאם להוראתוהם אסורים בפרסום 

  לחוק העונשין). 113סעיף שירות הביטחון הכללי;  ) לחוק1(א)(19סעיף 
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מופיעה בדוח  לרבות מועד רישומם, רשימת מאגרי המידע הרשומים של משרד המשפטים .2

מידע, באפשרותך לעיין ) לחוק חופש ה4(8השנתי של משרד המשפטים. בהתאם להוראת סעיף 

 ). לחץ כאן לקישור לדוחברשימה שם (

, הריני לעדכנך שמשרד שטרם נרשמו אשר לרשימת מאגרי המידע שבידי במשרד המשפטים .3

ולהגדיר את מאגרי  המשפטים פועל בימים אלו בתיאום עם כלל יחידות המשרד, על מנת למפות

לקבוע ולהחליט על מנהל המאגר ולמנותו בכתב הסמכה, לשם רישומו כדין. המידע שבשימוש, 

) לחוק חופש 2(ב)(9עבודה זו טרם הושלמה ועל כן לא ניתן למסור מידע בעניין זה לפי סעיף 

 המדיניות והבירור בנושא זה.  עיצוב על מנת שלא לפגוע בהליכיהמידע, 

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

  יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 

                                                                בכבוד רב, 

  

  


