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 י"ז סיון, תשע"ט ירושלים,

 2019יוני,  20

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0222תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נא

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

 (21/4/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

חוות הדעת והנהלים בעניין הרס בתי מחבלים, המצויים בלשכת היועץ המשפטי  את כללקבל 

 לממשלה. 

( לחוק חופש המידע, מאחר שהטיפול בה מצריך 1)8לדחותה לפי סעיף הריני לאחר בירור בקשתך, 

  הקצאת משאבים בלתי סבירה. 

 ראשית, המדובר בבקשה רחבת היקף, המנוסחת באופן כוללני ביותר ללא כל הגבלת זמן.  .1

שנית, ביקשת לקבל חוות דעת ונהלים אשר גובשו וניתנו במהלך כהונתם של יועצים  .2

משפטיים לממשלה שונים, לאורך השנים, אשר נמצאים במגוון מאגרי מידע שונים וככל 

בפורמט דיגיטלי. כמו כן, חלק מהמידע בנושא פזור  הנראה לפחות חלקם אף אינם מצויים

בתכתובות דואר אלקטרוני של מגוון גורמים ממשלתיים שונים כיום ובעבר. דהיינו, בשים 

לב למידע שהתבקש והאופן שבו הוא אגור, מלאכת איתורו ואיסופו עשויה לקחת זמן רב. 

יגזול שעות עבודה רבות של מדובר באיתור שלא ניתן לבצע באופן ממוחשב, ומכאן שהדבר 

 עובדי משרד המשפטים ויפגע בעבודתם השוטפת. 

  גם אם ניתן היה להשקיע את המשאבים לאיתור ואיסוף המידע, הלוא עסקינן שלישית, .3

קשור באופן אינהרנטי ליחסי החוץ והביטחון של מדינת ישראל. הבנושא רגיש מאוד, 

ות דעת פנימיות של משרד המשפטים, וחלק חוכולל מרבית חוות הדעת והנהלים בנושא זה 

גדול מהן כוללות חומר מסווג של גורמי הביטחון או התייחסות אליו. דהיינו, לא מעט 

 מהחומרים הם חומרים פנימיים שרשות אינה חייבת למסור או אף אינה רשאית למסור

תידרש בחינה  ,לפיכך. ( לחוק, שיש לבחנם בנסיבות(4)ב()9-( ו1)א()9)זאת בהתאם לסעיפים 

הכרעה לשם , גורמים הביטחונייםוכן ה ישור של גורמים בשירות החוץא, של החומרים
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יידרש מעבר מקצועי  ,בדבר מסירת כל מסמך ומסמך. על מנת למסור חלק מן המידע

דבר אשר עלול לארוך זמן רב ואף  - קדק, לרבות ביצוע השחרות והשמטותומשפטי מדו

על מנת לספק מידע זה, יודגש, כי  את המסמכים האמורים.צפוי במידה רבה לרוקן מתוכן 

 ידרשו גורמי מקצוע שאינם זוטרים לעבור על כלל החומרים ולאשר את מסירתם. 

צדדי ג' הקשורים ביחס לגם פרטים ת הפרטניות שניתנות כוללות כלל חוות הדערביעית,  .4

יפה היקף עבודה לא ן צפויה להידרש גם פנייה לצד ג' אשר מוסועל כ ,לעובדות המקרה

 מבוטל. 

 

 לחוק 17הנני להודיעך כי לפי סעיף ( לחוק חופש המידע. 1)8מכל האמור, בקשתך נדחית לפי סעיף 

 45זו לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך  יש בידך לעתור כנגד החלטה חופש המידע

 יום.
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