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 ט' שבט, תש"פ ירושלים,

 2020פברואר,  4

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0662תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נא

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

 (31/12/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

הסיוע המשפטי. בפרט, ביקשת לקבל את רחב הנוגע לעורך דין מסוים הפועל מטעם מידע לקבל 

 המסמכים הבאים:

המשפטי, בעניין תיק  סיועכל החשבונות, בקשות לשכ"ט והוצאות שהגיש עורך הדין אל ה .1

 ., שהנך בעל הדין שכנגד בו11985-11-18

 ההתכתבויות שנערכו בין עורך הדין לבין הסיוע המשפטי לעניין תיק זה ועניינך. .2

 בדבר בקשות התשלום.החלטות הסיוע המשפטי  .3

 התואר הראשון במשפטים. בו קיבל עורך הדין את  הלימודים מוסד שם .4

  הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

 2015לבקשה, הריני להשיבך כי משרד המשפטים מפרסם מאז שנת  3-ו 1לעניין סעיפים  .1

ורכי דין חיצוניים. באופן יזום ומידי רבעון, את כלל התקשרויות של הסיוע המשפטי עם ע

  לחץ כאן.  לנוחותך 

ולכן  זהלעניין לתיק אותו הזכרת, הריני להשיבך כי לא קיים מידע אשר למבוקש ביחס 

 ( לחוק חופש המידע. 3)8בקשתך נדחית לפי סעיף 

התכתבויות פנימיות שנערכות בין גורמים בסיוע המשפטי לבין עורכי דין הפועלים מטעם 

( לחוק חופש 4)ב()9הסיוע המשפטי, בעניין ניהול תיקים ספציפיים, לא יימסרו לפי סעיף 

ין עובדי ציבור לבין חבריהן ויועציהן, המידע, שכן מדובר על התייעצות פנימיות הנערכות ב

לצורך קבלת החלטה וניהול הליך משפטי. מסירתן עלולה לגרום ל"אפקט מצנן" על 

על ידם עבודתם ולפגוע בשיח החופשי ביניהם ואף יתכן כי יפגעו בהליך המשפטי המנוהל 
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ת כל מטעם הסיוע המשפטי. אדגיש, בנוסף לאמור, כי בקשתך לקבל מידע זה אינה מפרט

אינטרס ציבורי, בעוד שעניינך האישי במידע אינו גובר על הפגיעה אפשרית בעבודת הרשות 

 . הציבורית לפי עילה זו

כי אשר לשם המוסד בו קיבל עורך הדין את תוארו הראשון במשפטים, הריני להשיבך  .2

לה ומסירתו עלו ,עורך הדיןמהווה חלק מתיקו האישי של לעניין זה המידע המצוי בידנו 

 ( לחוק חופש המידע. 3)א()9לפגוע בפרטיותו. לפיכך, בקשתך לעניין זה נדחית לפי סעיף 

 

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

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 

 

mailto:hofesh.meida@justice.gov.il
mailto:hofesh.meida@justice.gov.il

