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 ח' חשון, תש"פ ירושלים,

 2019נובמבר,  6

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0401תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נא

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

 (2/8/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

 .שהוגשה למשטרת ישראל על ידי צד ג'כן לתלונה קרן וקסנר ולמידע בנוגע לקבל 

  הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

 14ה.-12, ה.10, ה.6ה.-2סעיפים ה., 5/8/2019בדואר אלקטרוני מיום כפי שנכתב לך  .1

נוצר בידי רשות ( לחוק חופש המידע, העוסקים במידע ש5)8ם לפי סעיף בבקשתך נדחי

מונים על העמדת מידע לציבור במשטרת ישראל מאל הבעניינם ציבורית אחרת. עליך לפנות 

 שירות המדינה.  בנציבותו

לחוק חופש המידע  2, שאלתך אינה עונה על ההגדרה של מידע לפי סעיף 9בנוגע לסעיף ה. .2

יכך, בקשתך . לפשבאמצעותו ניתן להשיב לשאלתך " כהגדרתו בחוקמידע"ולא נמצא 

אפשרותך לברר שאלותיך באמצעות הגשת ( לחוק חופש המידע. ב3)8נדחית לפי סעיף 

 . פניות הציבור של משרד המשפטיםאל בקשה 

פרקליטות מחוז תל אביב )מיסוי , מבדיקה שנערכה אל מול 8ה.-ו 7ה., 1ה.ם בנוגע לסעיפי .3

או מטופלת בפרקליטות ה , המצורפת לפנייה, אינה מלווצד ג'נה של וכלכלה( עולה כי התלו

, אך התקבלה בלשכת היועץ המשפטי לממשלה ונותבה להמשך טיפול על ידי לשכת מחוזה

 . פרקליט המדינה

מידע על זהותם )שמות ותפקיד( של הגורמים המטפלים ביקשת לקבל  לבקשה, 11בסעיף ה. .4

 . בישראלקרן וקסנר  ם של התנהלותימשפטיבמשרד המשפטים בבחינת ההיבטים ה

למען הסדר הטוב, אדגיש כי משרד המשפטים אינו מטפל בהיבטים המשפטיים בהתנהלות 

בנושא שיתופי פעולה עם ארגונים ללא כוונת רווח כללי קרן וקסנר, ואולם טיוטת נוהל 

וחקיקה עוץ יחלקת ימבתחום ההדרכה והלמידה לעובדי מדינה הועברה להתייחסות 
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אשכול המלווה את עבודת נציבות שירות המדינה טיוטת הנוהל נבחנה ב .במשרד המשפטים

ואשר בראשו עומד עו"ד דני חורין, ובבחינה שותפו עורכי דין רלוונטיים ממחלקות ייעוץ 

 וחקיקה. 

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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