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           ,לכבוד

 

 , .נא

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

 (10/02/2020 מיום ךפנייתסימוכין: )

"(, מידעהחופש  חוק)להלן: " 1998-מידע, התשנ"חהלפי חוק חופש  םביקשתשבסימוכין,  כםבפניית

 . "קדם בג"ץהליך "על אודות נים ונתומידע לקבל 

  ן:כדלקמ הריני להשיבכם, כםלאחר בירור בקשת

מתן מענה לבעיות הומניטאריות דחופות, או  ,היא ככלל "קדם בג"ץבהליך "הפרקטיקה  .1

ושוקל הרלוונטית  הציבורית מהרשותהפרט לא מקבל מענה  בהםמסוימים,  בסוגי תיקים

מחלקת בג"צים הפניות מועברות על ידי מזכירות  כלל את צעדיו לפני הגשת עתירה לבג"ץ.

לפי שיקול דעתו מחליט לעיונו של מנהל המחלקה, כאשר האחרון  בפרקליטות המדינה

העברת הטיפול לפרקליט נעשית . אחרתהאם להעביר את הטיפול לפרקליט או להנחות 

 איתור עצור )הביאס קורפוס(; ר עם עו"ד;מניעת מפגש של עצו - שלושה סוגי פניותככלל, ב

 והחזרת גופות מחבלים לידי משפחותיהם.

לקבל הנחייה או נוהל בעניין זה )קבלת פנייה כקדם בג"ץ ודרכי הטיפול  לעניין בקשתכם .2

"נוהל לטיפול בקדם בג"ץ" המכיל קריטריונים או מגדיר כי לא קיים  כםהריני להשיב בה(

( לחוק חופש 3)8לפי סעיף נדחית  בקשתכםלכן ו, את סוגי המקרים המטופלים במסגרת זו

למקרים חריגים בלבד ומטופל  פורמאלי השמור-מדובר בהליך לאכאמור, ההמידע. 

 . ליטות המדינהמחלקת בג"צים בפרק שיקול דעתו של מנהלל בהתאם

 

 של קדם בג"ץ, לפי שנה:במסגרת מספר הפניות שהתקבלו ונים בדבר נת כםמצ"ב לעיונ .3
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 מספר פניות נהש

2013 142 

2014 212 

2015 246 

2016 189 

2017 318 

2018 260 

2019 270 

 

, קדם בג"ץשניתנו לפניית "צים כלל ההחלטות של מחלקת הבגלקבל את  לעניין בקשתכם .4

איתור , הרי שלנוכח כמות הפניות שתוארה לעיל כי אשיבכם –השנים האחרונות  בשבע

לפי הוראות חוק חופש המידע, תדרוש בהכרח הקצאת  חלטות שניתנו ובחינתןכלל הה

לפי לעניין זה נדחית  . לפיכך, בקשתכם, בבחינת הדבר מדבר בעדומשאבים בלתי סבירה

 . ( לחוק חופש המידע1)8סעיף 

זו לבית המשפט  לעתור כנגד החלטה יש בידכם חופש המידע לחוק 17כי לפי סעיף  נני להודיעכםה

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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