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 ד' תשרי, תש"פ ירושלים,

 2019אוקטובר,  3

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0247תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נא

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

 (03/05/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

בפרקליטות המדינה ומחלקות הייעוץ המשפטי לממשלה,  המתמחיםמשרות בדבר פירוט לקבל 

בחלוקה למוסד הלימוד האקדמי בו למדו  ,2019 לשנת ועד 2013החל משנת  ,בכל מחזור התמחות

 ובשיוך לפרקליט ולמחלקה שאצלו התמחו.

  :הבא, כפי שמצוי בידנולצרף לעיונך את המידע הריני לאחר בירור בקשתך, 

לשנת ועד לרבעון הראשון  2013משנת קובץ נתוני שיבוץ מתמחים במחלקות יעוץ וחקיקה  .1

2019. 

 .2018שנת קובץ נתוני שיבוץ מתמחים ביחידות המטה בפרקליטות ל .2

 .2019למועד מרץ קובץ נתוני שיבוץ מתמחים ביחידות המטה בפרקליטות  .3

 . 2019ספטמבר למועד מחלקות יעוץ וחקיקה פרקליטות ובקובץ נתוני שיבוץ מתמחים ב .4

שנת מועדי התמחות לת יעוץ וחקיקה לוקובץ נתוני שיבוץ מתמחים בפרקליטות ובמחלק .5

תשומת ליבך שהנתונים כפי שהוצגו לעיונך התקבלו ממערכת "קודקס" ומוגבלים . 2020

עתידיים שיתכנו. לפיכך, נתונים אלו לא להזנה הידנית של היחידות הרלוונטיות ולשינויים 

 חלקיים.שגם ויתכן  בהכרח מדויקים או תואמים את המציאות בפועל

נדחית  - 2018שנת  לפניבקשתך לקבל נתונים על אודות מתמחים שהועסקו בפרקליטות  .6

 ( לחוק חופש המידע, ואסביר:3)8-( ו1)8לפי סעיף 
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a.  ,הוא זה שהוזן במערכת הממוחשבת התיעוד היחיד המצוי בידנו בהקשר המבוקש

"מרכבה". לפי בדיקות שונות שערכנו, לא ניתן להנפיק מהמערכת הממוחשבת דוח 

נתונים מלא ומדויק של המידע המבוקש, בפילוח לפי מוסד חינוך בו למד המתמחה 

ולפי מועד התמחותו. כך למשל, מהמערכת נמחק באופן אוטומטי רישום של עובד 

יימה, או שעבר למשרד ממשלתי אחר. כך, מתמחים שתקופת העסקתו הסת

שהועסקו במשרד המשפטים בתקופת התמחותם וסיימו עבודתם או עברו למשרד 

ממשלתי אחר, נגרעים מן המערכת ולא יופיעו עוד בדוחות, כך שהמידע לא קיים 

 במשרד המשפטיםהמשיכו לעבוד בנוסף, מתמחים שבמשרד המשפטים לגביהם. 

שם יכנס לדוחות של היחידה הרלוונטית בהם הם מועסקים נכון בתום התמחותם, 

ליום זה, מבלי שניתן יהיה להתחקות רטרואקטיבית על המעבר שביצעו ומקור 

 אלא על ידי בדיקה ידנית בכל תיק של מתמחה.  -העסקתם 

b.  ,מועסקים מדי שנה מתמחים רבים. אין  מחוזות הפרקליטות השונים,בכמו כן

נתונים על  ,בידנו אפשרות לפלח באמצעות המערכת הממוחשבת שבשימוש

בפרקליטות  על אודות אלו שהועסקו ובפרט מתמחים לפי פרקליטות מסוימת,

לשם איתור המידע המבוקש, יש לבצע בדיקה ביחס כלל לפיכך,  המדינה בלבד.

ידע הפרטני לגביהם באמצעות בדיקה בכל המתמחים בפרקליטות ולאתר את המ

 תיק ותיק.  

c.  לנוכח קשיים אלו, מצאה הפרקליטות לנכון להשקיע את המשאבים הנדרשים

ביחס לשנים קודמות, , אך 2018לשם איתור הנתונים המבוקשים ביחס לשנת 

בקשתך נדחית בשל שהמידע אינו מצוי בידנו במלואו ואיתורו כרוך בהקצאת 

 בירה. משאבים בלתי ס

d.  ,היה להנפיק דוח ממוחשב ביחס לשיוכו של מתמחה לא ניתן עוד בהקשר זה

ספציפי. לשם איתור מידע זה, כאמור, נדרשת בדיקה פרטנית  משפטן אופרקליט ל

בכל תיקיהם האישיים של המתמחים בשנים אלו )ככל שהם מצויים במערכת( 

יקה אשר מטבע בד - 2013וביחס לכל בעלי התפקידים במחלקות, מאז שנת 

 . , כאמורהדברים תדרוש בהכרח הקצאת משאבים בלתי סבירה

ים במלאים ביחס לייעוץ וחקיקה, כפי שהוצג לעיונך, ניתן היה להעמיד לעיונך את הנתונ .7

הן משום שייעוץ במחלקות מצומצמת מזו שבפרקליטות,  משום שכמות העובדים הן

 גם מחוץ למערכת 'מרכבה'. בנושא זה שמרה תיעודוחקיקה 
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( 3)א()9הדוחות נמסרים לך ללא שמות המתמחים, על מנת לשמות על פרטיותם לפי סעיף  .8

 לחוק חופש המידע. 

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

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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