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 ט"ו שבט, תש"פ ירושלים,

 2020פברואר,  10

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0657תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נג

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

 (30/12/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

שמוביל משרד המשפטים, בעניין סוגית הפער שבין דיני משרדי -פרטים על עבודת הצוות הביןלקבל 

 התכנון לדיני הקניין, המשפיע על רישום נכסים בטאבו. 

( לחוק חופש המידע 2)ב()9-( ו4())ב9סעיפים הוראת לדחותה לפי הריני אחר בירור בקשתך, ל

 ואסביר:

על רקע המדיניות הקיימת לפעול להפחתת הרגולציה והסרת החסמים בתחום רישום זכויות  .1

החלטת )להלן: " 19.9.2017מיום  2393במקרקעין, הוקם במסגרת החלטת ממשלה מס' 

משרדי בראשותו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט אזרחי(, -, צוות בין"(הממשלה

במטרה להביא להגברת הוודאות במרשם המקרקעין והשאת , "(הצוות: "מיניץ )להלןמר ארז ק

, נדרש הצוות למפות ומהיר בפנקסי המקרקעין. בהתאם לכך התועלת הכלכלית שברישום יעיל

 זכויות בטאבו.  רישום על המקשים את החסמים

העוסקים  , הופיעו בפני הצוות גורמים מקצועייםישיבות שהתקיימו בנושא מספר במסגרת .2

רשות מקרקעי ישראל, רשות הרישום והסדר  , וביניהם:יך התכנון ובהליך הרישוםבהל

אלה  גורמים פים.נוס שרדי ממשלהמו, מקרקעין, המרכז למיפוי ישראל, לשכת עורכי הדין

מונעים אותו, כאלה המשמעותיים המקשים על הליך הרישום, ואף חסמים הציגו בפני הצוות 

 מסגרת תפקידו. שלגביהם נדרש הצוות ב

בהתאם לנקבע  עבודת הצוותאת  יסקוראשר  ,חדוהטיוטת את  מגבש הצוותבימים אלה  .3

 הציבור.  גם להתייחסותיפורסם ח הדוזו, במסגרת . בהחלטת הממשלה
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מטבע הדברים, מסמכים  בי עיצוב.לשצויה בבהתאם לאמור, עבודת הצוות טרם הושלמה ומ .4

והתייעצויות הנערכות לצורך קבלת  מייםבהקשר לעבודת הצוות נחשבים לעת זו כמסמכים פני

ט מצנן על עובדי הרשויות הציבוריות ולפגוע בעבודה אשר גילויים עלול לגרום לאפקהחלטה, 

 . תהמתגבש

במסגרת וות והחומרים עליהם הסתמך, יועמד לעיון הציבור צאודות עבודת העל מידע מפורט  .5

 .בעתיד חם טיוטת הדופרסו

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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