
 המשפטים משרד
לציבור מידע העמדת על הממונה

 תש״פ כסלו, כ> ירושלים,
 2019 דצמבר, 18

:ציין נא בתשובתך
2015-19-0475 מס׳ תיק

 לכבוד,
זומר, גיא מר

 zomerg@gmail.com אלקטרוני: דואר באמצעות

 א.נ,
1998התשנ״ח- המידע, חופש חוק לפי בקשה הנדון:

(15/9/2019 מיום פנייתך :)סימוכין

 ״(,המידע חופש חוק״ )להלן: 1998התשנ״ח- המידע, חופש חוק לפי ביקשת שבסימוכין, בפנייתך
 (Facebook) הפייסבוק בדף בפרסום ואוזכר הבג״צים מחלקת שניהלה תיק אודות על מידע לקבל

הבא: המידע את ביקשת בפרט .13/9/2019 ביום המשפטים משרד של

המדינה. מטעם המשפט לבית שהוגשו הטענות כתבי .1
שבתיק. הצדדים בין ותכתובות פרוטוקולים .2
 של המחויבות או התוקף בדבר לטיעון שנוגעות המדינה, בפרקליטות פנימיות התכתבויות .3

בקשתך. מושא לתיק בקשר קצרים, מכתבים של או זוטרים פקידים של להבטחה המדינה

כדלקמן: להשיבך הריני בקשתך, בירור לאחר

: 8238/13 בבג״ץ המדינה מטעם טענות כתבי בזאת מצורפים .1
.17/6/2014 מיום תנאי על לצו התשובה כתב :בתיק העיקרי הטענות כתב א.
ת.ז. )הושחר 13/9/2014 מיום נוספים לפרטים צו למתן לבקשה המדינה תגובת ב.

המידע(. חופש לחוק (3)א()9 סעיף לפי לתגובה שצורך בתצהיר
 ביחס בע״מ( תחבורה טכנולוגיות )מרכבים 7 משיבה לעמדת המדינה תגובת כתב ג.

.21/4/2015 מיום לעתירה,
.5/1/2015 מיום מעדכנת הודעה להגשת בקשה ד.
.5/1/2015 מיום מעדכנת הודעה ה.
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 המשפטים משרד
לציבור מידע העמדת על הממונה

 בענייני המשפט לבית המדינה שהגישה בקשות צורפו לא כי ליבך תשומת ו.
 בשל החלטה(, לקבלת או דיון מועד שינוי מועד, להארכת בקשה )כמו פרוצדורה

ציבור. במשאבי חיסכון ולצורך למבוקש רלוונטיות העדר

 בקשה )כמו המשפטי בהליך לגופן הוגשו שלא לתיק הצדדים בין תכתובות קיימות לא .2
לתיק. הצדדים כלל בין שנוהלו פרוטוקולים קיימים לא ;הצדדים( אחד של להצטרפות

 לחוק (4)ב()9 סעיף לפי נדחית המדינה בפרקליטות פנימיות התכתבויות לקבל בקשתך .3
המידע. חופש

 לבין בהליך כמייצגת הפרקליטות בין שהתקיימו אלקטרוני דואר בתכתובות המדובר
 עמדה - המשפטי בהליך העמדה גיבוש במסגרת שנערכו המיוצגות, הציבוריות הרשויות
 בהתאם המצורפים. במסמכים לעיונך ומובאת המשפט בית בפני הוצגה יום, של שבסופו

 ו״האפקט החלטה, קבלת לצורך פנימית התייעצות במסגרת שנוצרו תכתובות אלו לכך,
 שמסירת הנמנע מן לא זה, בהקשר גבוה. הוא תימסרנה, הן אם להיגרם שעלול המצנן״

 קרובה וודאות ברמת הציבורית, הרשות בעבודת עקיפה לפגיעה לגרום גם עלול זה מידע
המידע. חופש לחוק (1)ב()9 סעיף להוראת בהתאם לוודאי,

 המשפט לבית זו החלטה כנגד לעתור בידך יש המידע חופש לחוק 17 סעיף לפי כי להודיעך הנני
יום. 45 בתוך בירושלים, מנהליים לעניינים

 לציבור מידע העמדת על הממונה
המשפטים משרד
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