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 כ"ח אב, תשע"ט ירושלים,

 2019אוגוסט,  29

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0355תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נא

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

 (8/7/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה אודות המחלקה להנחיית תובעים על מידע ומסמכים לקבל 

 .("המחלקה")להלן: 

  הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

לאתר נבקש להפנותך, ראשית לעניין בקשתך לקבל מסמכים הקובעים הליכי עבודה ומטרות,  .1

, הכולל את הנחיות המחלקה שפורסמו במהלך השנים האחרונות. בנוסף, המחלקה במרשתת

 2011-2012דו"ח ביקורת על השלטון המקומי לשנים נבקש להפנותך לדו"ח מבקר המדינה, 

 . 159-111, עמ' "מערך התביעה ברשויות המקומיות ובוועדות לתכנון ולבנייה"( בפרק 2012)

כמו כן מצורף בזאת לעיונך דו"ח הצוות לבחינת פעילות התביעה הפלילית הפועלת מכוח 

, בראשותה 1982-לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב()ב( 1)א()12הסמכה לפי סעיף 

 של עו"ד שרית דנה, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )כתוארה אז(.

המחלקה להנחיית תובעים, מיסודה של המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה,  .2

לילית, שנזכרה הוקמה בעקבות עבודת המטה ליישום דו"ח הצוות לבחינת פעילות התביעה הפ

 בפנייתך, ובמסמכים האמורים יש כדי להצביע על מטרותיה. 

בצד זאת, ומאחר שצירפת לפנייתך "קול קורא", העוסק בנושא "תהליכי הפרטה בישראל  .3

והשלכותיהם", מצאנו לנכון להפנותך לשני פסקי דין של בית המשפט העליון, שעוסקים בנושא 

חיפה כימיקלים בע"מ ואח' נגד היועץ המשפטי לממשלה  1783/00בג"ץ  -הפרטת התביעה 

פסקי דין . עובדים זרים לבנין בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל –איתן אמי  2622/18רע"פ ; וכן ואח'

 אלו נמצאים במאגרי מידע משפטיים אינטרנטיים.
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זו לבית המשפט  יש בידך לעתור כנגד החלטה חופש המידע לחוק 17ני להודיעך כי לפי סעיף נה

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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