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 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0242תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נא

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

 (2/5/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

 להנחיית תובעים בתחום התכנון והבנייה.מידע על תלונות שהוגשו למחלקה לקבל 

  הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

ה גוף חקירה אלא גוף תביעה, האחראי על הנחיה ופיקוח ינהמחלקה להנחיית תובעים א .1

 תמטפל אינה המחלקההתביעה המקומית והמדינתית, בתחום התכנון והבניה. משכך, 

 שמתקבלות תלונות כאלה במחלקה, הן באופן ישיר בחקירת תלונות על עבירות בנייה. ככל

אכיפת דיני "פניות ציבור", וככאלה מועברות ליחידה הארצית לפיקוח על -נקלטות כ

על מנת שיעבירו אותן  ,ליחידות התביעה המתאימות, התכנון והבנייה במשרד האוצר

לחילופין, הפניה מופנית במישרין  בהן. טיפולעל ההאמונות  הפיקוח הרלוונטיותליחידות 

נהל )החלטות י המיב לחוק לתיקון סדר2לגורם החקירה המתאים, בהתאם לעניין )ר' סעיף 

  (. 1958-ש"טוהנמקות(, ת

כמפורט לעיל, מערכת המחשוב שבשימוש אינה בנויה  פי תפקידה של המחלקה,נוכח או .2

הפניות  של ילוחפבאופן ממחושב, הכולל  המידע המבוקש ץבאופן המאפשר את חילו

)העברה לטיפול, מענה,  בהן טיפולההחלטה שניתנה בהן או אופן ה ,תקבלות לפי תכנןהמ

המדובר . שהוגשו אלפי פניותב יש לבצע בדיקה ידנית, המבוקש וכו'(. לשם הפקת המידע

, הקצאת משאבים בלתי סבירה ביותר, אשר בדיקתו תצריך בהכרחמסמכים רב מספר ב

( לחוק 1)8לפי סעיף  םתך נדחיג' בבקש-עיפים א'לפיכך, ס. נת הדבר מדבר בעד עצמובבחי

 . 1998 –חופש המידע, תשנ"ח 
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ת פיקוח יחידלבצע בדיקה פרטנית בדבר כמות התלונות שהוגשו ליתן יהיה אציין, כי נ

לעניין פרטני חדשה לפי חוק חופש המידע . ככל שיש בכך לסייע, אנא הגש בקשה תמסוימ

 זה. 

שבבקשתך, באתר המחלקה להנחיית תובעים בפרקליטות המדינה, ניתן  לעניין סעיף ד' .3

חומים השונים בהם למצוא מאגר מידע הכולל את כל ההנחיות הרלוונטיות לתובעים בת

, בכתובת: מנחה המחלקה

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/guidelines_state?chapterIndex=4 

( לחוק חופש 4)8סעיף ית לפי סם ועומד לרשות הציבור בקשתך נדחמכיוון שהמידע פור

 המידע.

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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