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 כ"א סיון, תשע"ט ירושלים,

 2019יוני,  24

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0274תיק מס' 

 

           ,לכבוד

 

 , .נא

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

 (24/05/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

"( העיתון)להלן: " עיתון 'ידיעות אחרונות'בין משרד המשפטים לבין דה עבוהיחסי לגבי מידע לקבל 

אשר  ,ד"ר אביחי מנדלבליט ,קשר למאמר שחיבר היועץ המשפטי לממשלהב או הוצאת העיתון,

 .24/05/2019 ביוםהתפרסם בעיתון 

  הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

אמר אשר פורסם, אותו חיבר היועץ המשפטי לממשלה, הוא מהמאמר  תחילה אציין, כי .1

מתוך ספר שמאגד חיבורים של מנהיגים, בהם גם נשיא המדינה וראש הממשלה, בנושא 

מורשת ז׳בוטינסקי. הספר נערך ביוזמת הנהגת בית״ר העולמית, ועתיד להתפרסם בשיתוף 

 הוצאת ״ידיעות אחרונות״. 

עניין בקשתך לקבל את כל ההתכתבויות שהוחלפו בין משרד המשפטים לעניין,  לגופו של .2

הריני להשיבך כי  –ביניהם  "יחסי העבודה"בכל הנוגע ל, או הוצאת העיתון עיתוןבין הל

 . נוסחה באופן כוללני ביותר וכלל לא ברור מהו המידע אותו התכוונת לבקשבקשתך 

אלה כלל לא  שפורסם, הריני להשיבך כי המאמרככל שבקשתך מתייחסת לתכתובות לגבי 

 . לחוק חופש המידע (3)8דחית לפי סעיף נבקשתך לעניין זה ולכן קיימות 
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יחסי  לגביאשר לבקשתך לקבל את כל מועדי הישיבות שהתקיימו במשרד המשפטים  .3

העבודה עם העיתון או הוצאת העיתון, לרבות שמות המשתתפים וההחלטות שניתנו 

בקשתך נדחית ולכן  בנושא זה שנערכו פגישות התקיימוהריני להשיבך כי לא  –במסגרתן 

 ( לחוק חופש המידע. 3)8לפי סעיף 

אשר לבקשתך לקבל את כל ההתכתבויות בין לשכת היועץ המשפטי לממשלה לבין העיתון  .4

של או הוצאת העיתון בנושא פרסום מאמרים בעיתון, או כתיבה עבור ספרי ההוצאה 

היועץ המשפטי מ הבידינו מכתב מטעם הנהלת בית"ר העולמית אשר ביקש –העיתון 

ככל שברצונך לקבל מסמך זה, אנא השב בחוזר   .לממשלה לתרום מאמר לספר הנזכר לעיל

 לחוק חופש המידע.   13ואנו נפעל לביצוע פנייה לצד ג' לפי סעיף 

הריני לדחות  - משלה הסדר ניגוד העניינים של היועץ המשפטי למאשר לבקשתך לקבל את  .5

באתר היועץ המשפטי מפורסם ( לחוק חופש המידע, הואיל והמסמך 4)8בקשתך לפי סעיף 

ניתן לעיין במסמך בקישור בכתובת: ועומד לעיון הציבור. לממשלה 

tps://www.justice.gov.il/Pubilcations/News/Documents/ConflictOfInterestsht

Feb16.pdf 

באיזה מועד נפגש היועץ המשפטי לממשלה או מי מטעמו עם גורמים  ,לשאלתךעוד  .6

פגישות עם מר ארנון  לא התקיימובך כי הריני להשי – מר ארנון מוזסהקשורים לעיתון או 

. לגבי פגישות היועץ ( לחוק חופש המידע3)8ולכן בקשתך לעניין זה נדחית לפי סעיף  מוזס

אך , עם "גורמים קשורים", לא ברור מיהם אותם "גורמים קשורים" אליהם אתה מתכוון

 מכל מקום, הרי שיומן היועץ המשפטי לממשלה מפורסם באופן יזום ועומד לעיון הציבור

( לחוק חופש 4)8שתך לעניין זה נדחית גם לפי סעיף באתר משרד המשפטים. לפיכך בק

 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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