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 שלום רב,

 
 ובוואטסאפ פרטי במייל תכתובות על המידע חופש חוק תחולת בעניין לפנייתך מענההנדון: 

 2018באוקטובר  31פנייתך מיום  סמך:
 
 

 .פנייתך על לך מודים אנו

 

 המידע תיעוד של חשיבותו בבירור עולה נזרי מר בידי ואומצה, זנדברג מר שכתב הדעת מחוות

 :הדעת בחוות' ד בפרק האמור את זה לעניין ראה. הרשות של המידע במערכות הציבורי

 

 למעשה הוא, ובמקבילותיו ציבור ונבחרי ציבור עובדי של הפרטי ל"בדוא המוחזק רב מידע"...

 המידע חופש חוק אם גם. הציבורית הרשות של המידע במערכות מתועד להיות היה שצריך מידע

 לומר כדי בכך אין, בידיה להיות צריך היה אך" ברשות מצוי" שאינו למידע באשר הסדר יצר לא

 . זה בענין לפעול הציבורית הרשות מחויבות מבחינת פסוק סוף שזהו

... 

 כי, ולמעשה להלכה, שיבטיחו וברורים עדכניים כללים של מקיומם תצמח רבה תועלת כי נדמה

 מידע מכהנים או עובדים הם בו הארגון של המידע במערכות יתעדו הציבור ונבחרי הציבור עובדי

 בשלב נתקבל או נוצר זה אם אף, תפקידם מילוי במסגרת בידיהם נתקבל או שנוצר רלבנטי ציבורי

 .הארגונית המידע למערכת מחוץ ראשון

... 

 אכן הציבורית הרשות של המידע במערכת מוחזק להיות היה שצריך מהסוג יותר רב שמידע ככל

 המידע אם גם. כאן הנדון מהסוג מידע חופש בבקשות טיפול של הבעיה תצטמצם כן, בה ישמר

 תקום הארגונית במערכת שמירתו שמרגע הרי, מידע חופש של מסוימת בקשה בעקבות רק יתועד

 .(..."בו הכלולים הסייגים לרבות) החוק הוראות לפי לפונה מסירתו בדבר להחליט חובה
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 803-99-2019-015058מספר מסמך: 

 הכלולה הפרשנית המסקנה עומדת זאת בצד. עצמם בעד מדברים אלו דברים כי סבורים אנו

 ל"דוא בחשבון למשל המוחזק מידע על במישרין חל אינו עצמו החוק לפיה, כן גם הדעת בחוות

 .הרשות בידי מצוי ואינו הרשות של המידע למערכות זה מידע הועבר לא עוד כל, פרטי

 

 בין וצוות היגוי ועדת של שולחנם על נמצא הממשלתי המידע ותיעוד ניהול נושא כי ונציין נשוב

 לצמצום יביאו אלו גופים של המלצותיהם כי תקווה אנו. המדינה שירות נציב שמינה משרדי

 .מתועד שאינו ציבורי מידע של התופעה

 

 בחיי שיתעוררו והשאלות הזמן שחלוף, בהנחיה הנאמר על לחזור אבקש האמור מן לגרוע מבלי

 והטיעונים העמדה, ייעשה שכך ככל. ההנחיה של מחודשת לבחינה, הדברים מטבע, יביאו המעשה

 .בחשבון יילקחו בהחלט במכתבך הובאו אשר

 

 

 

 ,בברכה

 

  נחמן עדית

 ד"עו

 

 

 העתק:

 (חוקתי-ציבורי)ליועץ המשפטי לממשלה המשנה רז נזרי, מר 

 (חוקתי-משפט ציבורי)איל זנדברג, ראש תחום משפט ציבורי, ייעוץ וחקיקה מר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


