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 א' אדר, תש"פ ירושלים,

 2020פברואר,  26

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0577תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נא

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

 (19/11/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

לשעבר או כל עובד אחר  בין פרקליט המדינהופגישות שהתקיימו  תיובוהתכת בדברמידע לקבל 

 .   2019ועד לחודש נובמבר  2014במשרד המשפטים, לבין עו"ד טליה ששון, מאז תחילת שנת 

  הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

ראשית, אציין כי בקשתך לקבל מידע ביחס לכלל התכתובות שהתקיימו בין עו"ד טליה ששון  .1

, 2014לכל עובד במשרד המשפטים, למצער כלל הפרקליטים בפרקליטות המדינה, מאז שנת 

היא בקשה כוללנית ביותר, המנוסחת באופן רחב ואינה מאפשרת איתור אחראי של המידע 

 משאבים סבירה. המצוי בידנו במסגרת הקצאת 

אשר לתכתובות בין פרקליט המדינה לשעבר לבין עו"ד ששון, הריני להשיבך כי למיטב הבדיקה,  .2

יודגש, כי לא אותרה כל תכתובות דוא"ל בין הנזכרים בתקופת הזמנים המוגדרת בבקשתך. 

עו"ד ששון היא אחת המכותבות ברשימת התפוצה הכוללת את יוצאי הנהלת הפרקליטות בכלל 

 מסגרת זו,  נשלחו לה הודעות באותה תפוצה רחבה. וב

הריני להודיעך כי בהתאם   - יםידימערכות מסרים מלעניין בקשתך לקבל תכתובות שנוהלו ב .3

להנחיות, מידע המצוי בדוא"ל פרטי של עובד או במערכות מידע אישיות דומות, אינו בגדר 

דע ולפיכך, החוק אינו חל על מידע "המצוי ברשות הציבורית" כמשמעותו בחוק חופש המי

בקשות לקבלת מידע מסוג זה. למען הסר ספק, יובהר כי מבירור עם פרקליט המדינה לשעבר, 

 לא נמצא שיש מקום לתעד מידע מפלטפורמות פרטיות אלו במערכות הארגוניות של המשרד

 בנושא המבוקש. 
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עו"ד מדינה לשעבר לבין ה פרקליט פגישות שהתקיימו ביןעל אשר לבקשתך לקבל מידע  .4

 ,יומנו של פרקליט המדינה היוצא, מר שי ניצןבדיקה שנערכה מול  הריני להשיבך כי  – ששון

ה כי לא התקיימו פגישות בין השניים, למעט הנוכחות של שניהם בכנס הנהלת תעלה

 ( לחוק חופש המידע. 3)8לפיכך, לעניין זה, בקשתך נדחית לפי סעיף הפרקליטות לדורותיה. 

 למעלה מן הצורך ולשם השלמת התמונה, התבקשתי להבהיר בפניך כדלקמן: 

הנהלת הפרקליטות נוהגת מזה שנים לשמור על קשר עם פורום יוצאי הנהלת הפרקליטות,  .5

דכונים והודעות שמפרסמת ובמסגרת זו לקיים גם מפגשים וכן להעביר לידיהם מעת לעת ע

  .מנת שיכירו את הדברים-הפרקליטות לציבור ולתקשורת, על

בקשות חופש המידע שבסימוכין, הינו הודעת עדכון לכל יוצאי הנהלת בהדוא"ל המוזכר  .6

הפרקליטות בעבר, המעדכנת אותם כי פרקליט המדינה נפגש עם כמה מנהלים לשעבר כדי 

שורתיות על הפרקליטות שרבו לאחרונה, ומוסרת כי להתייעץ עמם בנושא המתקפות התק

פרקליט המדינה ביקש ממשתתפי הישיבה כי יסכימו להופיע בתקשורת כאשר עולה נושא 

 הפרקליטות. 

מנהלים. בכלל זאת,  70-הדוא"ל נשלח לרשימת תפוצה של כל המנהלים לשעבר, המונה כ .7

יום כשופטים, שנכללו ברשימת הדוא"ל הופץ בטעות גם לארבעה מנהלים לשעבר המכהנים כ

התפוצה הגנרית. במקור הוכנה הרשימה כדי להזמין את הפורשים לאירועים, ולכן נכללו בה 

 גם פורשים שמונו לשופטים. 

מובן מאליו כי לפגישה אצל פרקליט המדינה לא הוזמנו שופטים מכהנים, ואיש לא העלה  .8

שופטים מכהנים ממילא אינם  בדעתו לבקש משופטים מכהנים להופיע בתקשורת, שהרי

ין כי השופטים ששימשו לשעבר י הפרקליטות או בכלל. בנוסף, יצומתראיינים בתקשורת בעניינ

 אחת לשנה.  הנערכים כמנהלים בפרקליטות, אינם מגיעים בפועל למפגשי הפורום

בעקבות איתור התקלה הורה פרקליט המדינה להשמיט מיידית את ארבעת השופטים  .9

 רשימת התפוצה. המכהנים מ

עוד יודגש כי המידע שהועבר למנהלים לשעבר היה מידע פומבי וגלוי, ומעולם לא הופץ אליהם  .10

 שום מידע שאינו פומבי.
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לרשימת התפוצה הגנרית כפי שעולה מעיון בתרשומות הדוא"ל, כמו גם בדוא"ל נשוא התלונה,  .11

נשלחו על פי רוב הודעות טכניות באופיין )דוגמת איחולים לקראת החגים או הודעה על מפגשי 

)דוגמת  לא נשלח דבר מהותי שלא פורסם בהודעות דוברות רשמיותפורשים(, ומעבר לכך 

  נאומים פומביים של פרקליט המדינה(.

בהם עוסקת וצאי הפרקליטות באתגרים איננו מוצאים כל פגם בעדכונם ובשיתופם של י .12

לתקשי"ר  82.565 )וראו בעניין זה נסמן , כנהוג וכמקובל בארגונים רבים אחריםהפרקליטות

 . שעניינו שמירת קשר עם פורשי שירות המדינה("שמירת קשר עם גמלאים", 

י לממשלה עוד נוסיף, כי פניות בעניין פגם לכאורה שנפל בעניין זה נענו על ידי היועץ המשפט .13

  נוכח ההבהרות שנמסרו,בו הובהר כי ל, 25.11.2019מכתבו של ד"ר גיל לימון, מיום במסגרת 

 כמפורט לעיל, היועץ המשפטי לממשלה לא מצא כי יש מקום לנקוט פעולה נוספת בנושא.  

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

 יום. 45יינים מנהליים בירושלים, בתוך לענ
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