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  כ"ג סיון, תש"פ ירושלים,

  2020יוני,  15

  בתשובתך נא ציין:

  2015-20-0257תיק מס' 
  

                      ,לכבוד

  

  , .נא

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

 )21/4/2020 מיום ךפנייתסימוכין: (

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

ת, אנגליה, גרמניה, לבין ארצות הברי בין ישראלשהיו מידע אודות בקשות לעזרה משפטית לקבל 

 .1998-וזאת בהתאם לחוק עזרה משפטית בין מדינות, תשנ"ח –איטליה וצרפת 

  :להשיבך כדלקמןהריני לאחר בירור בקשתך, 

לישראל שהגיעו  תמשפטיעזרה לבקשות בקשתך לקבל מידע ונתונים אודות בכל הנוגע ל .1

מידע בדבר  -) לחוק חופש המידע 5(8הריני לדחות את בקשתך לפי סעיף  ,ממדינות אחרות

 שטרת ישראל או בהנהלת בתי המשפטבקשות שהגיעו לישראל ממדינות זרות מרוכז במ

. באפשרותך לפנות הממונים ברשויות הרלוונטיות שאת פרטי ולא במשרד המשפטים

 תר היחידה הממשלתית לחופש מידע.באצוא ההתקשרות עמם ניתן למ

בנוגע לבקשתך לקבל מידע בדבר בקשות לעזרה משפטית הנשלחות מישראל לאחת  .2

) 8(ב)(9-ו )7(ב)(9), 1(ב)(9 הריני לדחות את בקשתך לפי סעיפים –מהמדינות המופרטות 

 לחוק חופש המידע. 

שנה נתונה, נשלחות בקשות רבות לעזרה משפטית למדינות שונות אשר איתן ישראל ב .3

פעולות  .ךבבקשת נתמקיימת שיתוף פעולה בינלאומי, בין היתר למדינות אותן ציי

, ובכלל זה שליחת בקשות לעזרה משפטית, מול עמיתיה בפרקליטות המחלקה הבינלאומית

ומקביליה מחוץ לארץ נעשות במסגרת התייעצויות פנימיות שנערכות בין עובדי הרשויות 

הציבורית וחבריהן. זאת במסגרת שיתוף הפעולה המתחייב בין מדינות באכיפת הדין 

   הפלילי, ובפרט לשם חקירה או העמדה לדין של חשודים או נאשמים.

גילוי המידע המבוקש עלול לפגוע בפעילות רשויות האכיפה, ובכללן המחלקה הבינלאומית  .4

בפרקליטות, ולסכל הליכי חקירה או משפט. הדברים נכונים גם למסירת נתונים כמותיים, 



  

 

    

  hofesh.meida@justice.gov.il  

שכן אלה עשויים להסגיר מידע ופרטים נוספים מהותיים אודות הבקשות, ואופי שיתוף 

  הפעולה בהקשר הנדון.

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

  יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 

  
  
  
  
  

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

  משרד המשפטים                            
 

  


