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 תשפ"ב באלול טי"
15.9.2022 

 
 לכבוד

 tam.sh@gmail.comI: בדוא''ל                                                              עו"ד איתמר שחר
 
 .נ,ח
 

 שהתקבלה  בהתאם לחוק חופש המידעפנייתך  הנדון:
 21.8.22 במפעל הפיס ביום

לצורך מתן מענה, ובמענה למכתבך זה, הריני לפנות  נואלי האשר הועבר שבנדון פנייתךהריני לאשר קבלת 
 אליך כדלקמן:

 
 :ובר חיפוש יבפורמט דיגיטל בפנייתך ביקשת לקבל את המידע הבא .1
 

פי שלושת  נכון להיות, מפולח על קובץ נתונים המכיל פירוט של כלל נקודות המכירה של מפעל הפיס .א
 ביתנים, דלפקים וחנויות(.באתר ) המנויים הסוגים

 
שכבה הניתנת לקריאה במערכת מידע גאוגרפיית )ממ"ג( המכילה את מיקומי נקודות המכירה  .ב

 הנ"ל, כולל הפילוח המבוקש הנ"ל.
 

ם יש לו היתר בניה או האם הוא מוצב על שטח ציבורי או פרטי והא -באופן ספציפי בנוגע לכל ביתן .ג
 לא.

 

המידע המבוקש נגיש עבורך באתר מפעל הפיס בכתובת: –לבקשתך  'לסעיף א ביחס .2
https://www.pais.co.il/PointsOfSale. 

 
המידע באתר כולל פילוח של שלושת סוגי נקודות המכירה, ואף מאפשר חיפוש נקודות מכירה לפי  .3

 ( לחוק חופש המידע.4)8לפי סעיף  דין הבקשה להידחותערים. משכך, 
 

 מצורףועל מנת להקל עליך בחיפוש באתר מצ"ב קובץ טבלת אקסל אשר  , לפנים משורת הדיןעם זאת .4
 ש על ידך בסעיף א'.למכתבנו זה העונה על המבוק

 
בקשתך  ועל כן בתצורה המבוקשת במפעל הפיס המידע המבוקש אינו קיים– ביחס לסעיף ב' לבקשתך .5

 )ה( לחוק חופש המידע. 7נדחית לפי סעיף 
 

מאחר שהמידע המבוקש אינו קיים בידי מפעל הפיס בתצורה המבוקשת, – לבקשתך 'ביחס לסעיף ג .6
 במאותמכירה באופן פרטני, בהתייחס לסוגיות המוסדרות  מאות ביתניהכנתו תצריך בחינה של 

מסמכים פיזיים ווירטואליים בהנחה שאכן ניתן יהיה לאתרם, ומכאן שהעברתו תצריך השקעת 
 משאבים בלתי סבירים. 

 
כמו כן, מרבית המסמכים עניינם מלפני למעלה משבע שנים טרם הגשת הבקשה, ואיתורם כרוך בקושי  .7

 )ה( לחוק חופש המידע.7-( ו1)ב()9(, 1)8לדחות את בקשתך לפי סעיפים  הרינושל ממש. משכך, 
 

התנועה לחופש המידע נ' משרד  48992-05-10ם( -י מנהלייםלעת"מ )להפנותך  הרינובעניין זה,  .8
 בו נקבע כהיקש לענייניו כך: (06.07.2011)נבו  המשפטים

 

https://www.pais.co.il/PointsOfSale/
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צים לרשות המינהלית ויש בו כדי לחייב את "הטיפול בבקשה דנן, חורג מן המשאבים הרגילים המוק
לצורך  –פרקליטים וכוח עזר מקצועי שלהם  –הרשות להסיט משאב קיים ממשימתו העיקרית 

לפסק הדין  40משימה אחרת שאינה בליבת תפקידיה של הרשות ולמשך זמן בלתי מבוטל )ראו סעיף 
מדינת  6013/04ראו גם והשוו, עע"ם אף במידת הסתברות גבוהה ) –בעניין אליצור סגל(. ישנו חשש 

(, לשיבוש של ממש 2.1.2006ישראל נ' חברת החדשות הישראלית בע"מ )לא פורסם, ]פורסם בנבו[, 
בעבודת הרשות. הדבר נובע מכך שאין מדובר במידע ממוחשב או מאוחסן, אלא במידע שנתבקש 

עיון בכאלפיים תיקים בקירוב, איסופו ועיבודו באופן ידני. לצורך חילוץ המידע דרוש, כאמור, 
לפסק הדין בעניין  42המאוחסנים במקום אחר. לכך משמעות בעניין בחינת ההכבדה )ראו גם סעיף 

וזאת נוכח  –אליצור סגל(. זאת ועוד: כאמור לעיל, אין המדובר בהעברת מידע קיים אלא בעיבוד מידע 
פת המידע הנדרש המתבקש מאותם הצורך בדבר חילוץ המסמכים הרלבנטיים מכל תיק ותיק ושלי

 )ה( לחוק חופש המידע(".7לפסק הדין בעניין אליצור סגל וכן סעיף  30מסמכים )ראו סעיף 
 

, הנך רשאי לעתור כנגד תשובת 17)ב( ובהתאם להוראות סעיף החוק, לרבות סעיף 7בהתאם לסעיף  .9
 -לעניינים מנהליים, וזאת בהתאם להוראות חוק בית המשפט לעניינים מנהליים לביהמ"שהח''מ זו 

 ., והתקנות שהותקנו מכוחו2000
 

 למען הסדר הטוב יובהר כי אין במכתב זה בכדי לפגוע בכל זכות אשר עומדת למפעל הפיס ע"פ דין. .10
 

 
  ,ובב"ח בכבוד רב

 עו"ד רז פרלשטיין,      
 משפטי האגף לייעוץ

  הפיסמפעל 
 

 

 העתק: עו"ד יובל אשר, הממונה על חופש המידע במפעל הפיס.
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