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 כ' חשון, תש"פ ירושלים,

 2019נובמבר,  1

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0451תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נא

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

 (30/8/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

שהוגשו  שטרה פרקליטות ויועמש"ת כנגד ההדלפות מהמוטענובקשות מענות מידע על "לקבל 

 בעניינו של עיתונאי מסוים. ללשכת היועץ המשפטי לממשלה וללשכת פרקליט המדינה,

הואיל ואיתור המידע ידרוש ( לחוק חופש המידע, 1)8לדחותה לפי סעיף הריני חר בירור בקשתך, לא

 השקעת משאבים בלתי סבירה.

ת, מילות מפתח העלה מאות רבות של מסמכים הקשורים לטענות להדלפו פי-חיפוש ראשוני על

אחד, לבחון -ם. לגבי כל אחד מהמסמכים יהיה צורך לפתוח אחדשאינם מסווגים על פי סוג מסוי

האם מדובר בפנייה/מענה/מסמך פנימי וכיו"ב וכן לבחון את התקיימותם של הסייגים האפשריים 

 :בפרטו ,הצפויים לחול

 ((;3)א()9לל פגיעה בפרטיות )סעיף מידע הכו 

  אפקט מצנן שעשוי להיגרם לגבי פנייה לרשויות אכיפת החוק לגבי תלונות פליליות )סעיף

 ( לחוק(;7)ב()9

  ((; 1)ב()9פגיעה בבירור תלונה פלילית )סעיף 

  ((;9)ב()9מידע הנוגע להליכי משמעת של עובד ציבור )סעיף 

המשפטי  לשכת היועץ שבשימוש "(דוקסנטרחשבת )מערכת "הממו יובהר כי המידע מתויק במערכת

ואינו  בפנייה, ב גם בלשכת פרקליט המדינה והפרקליטות שאליה הועבר הטיפולשלה ולרומלמ

 מסווג בצורה המאפשרת את איתור החומרים הרלוונטיים בקלות ובמהירות.

היה צורך לבדוק את מסירת נוסף על כך, כמעט בכל פנייה שכזו יהיה מעורב צד ג' אחד לפחות עמו י

 . חופש המידע לחוק 13המידע בהתאם לסעיף 
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איתור החומרים הרלוונטיים בתהליך המתואר מעלה יצטרך לכלול גם פנייה ליחידות כמו כן, 

מיצוי הבירור לגבי כל אחת מהפניות צפוי ולמצות את הבירור מולם. הפרקליטות שטיפלו בנושא, 

ל גורמים בכירים בפרקליטות שמנם השקעת זגם ות הנושא, יכלול רגיש נוכחלקחת זמן רב, אשר ל

 המדינה ובייעוץ המשפטי לממשלה. 

שבחינת כלל  ,מכאן. שלוש שעותארכה יותר מפניות,  11-בדיקה מדגמית של כלצורך העניין, 

לפיכך,  שעות עבודה. 200 -לקחת יותר מ צפוי כאמור המסמכים הנדרשים לסינון, מיון ובדיקה

 .( לחוק חופש המידע1)8, בקשתך נדחית לפי סעיף בהתאם לאמור לעילו

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

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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