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 כ"ח אלול, תשפ"א ירושלים,

 2021ספטמבר,  5

 בתשובתך נא ציין:

 2015-21-0236תיק מס' 
 

  ,לכבוד

 הצלחה )ע"ר( -אלעד מן, עו"דמר 

 'barak.com-elad@man'באמצעות דואר אלקטרוני: 

 

 , .נא

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

 (12/04/2021 מיום ךפנייתסימוכין: )

"(, חוק חופש המידע)להלן: " 1998-בפנייתך שבסימוכין, ביקשת לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח

, ממלא מקום פרקליט המדינה, עו"ד עמית איסמןשל  ויומנהסדר ניגוד העניינים ואת לקבל את 

   .12/04/2021תאריך ועד ל 14/01/2021כנסתו לתפקיד ביום מתאריך החל 

, של מ"מ פרקליט המדינהנמסרה לך החלטה חלקית  בדבר הסדר ניגוד העניינים  05/05/2021ביום 

לעניין זה . על כן בקשתך אתר משרד המשפטיםציבור בעיון מפורסם וזמין ל לפיה ההסדר שנערך

 ( לחוק חופש המידע.4)8סעיף לפי תה נדח

החל את המידע המבוקש, לעיונך לצרף מ"מ פרקליט המדינה, הריני יומן העבודה של אשר ל

בהתאם להוראות חוק חופש . ביומן בוצעו התאמות 12/04/2021תאריך ועד ל 14/01/2021מתאריך 

 פירוט הבא:לפי ההמידע 

  .בשורות מסוימות נעשו תיקונים, על מנת לדייק ולהבהיר את נושא הפגישה 

  צוין בגוף המנויים בחוק חופש המידע, שורות בהן הוסר/שונה המידע הקיים מטעמים

 ודה של מהות המידע שהוסר/שונה. ולידו עמ הקובץ סעיף החוק הרלוונטי

 הפנייה  על מנת לחסוך בשלב זה את הוסרו שמות משתתפים בפגישות עובדי רשויות אחרות

אין בכך כדי לשלול את זכותך לבקש פרטנית מידע על פגישה  לחוק. 13אליהם לפי סעיף 

 תבחן בנפרד. , לכשתוגש בקשה ספציפית בעניינה, זו. מסוימת
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 ר ונערכה פרפרזה ל"עניין הוס, נושא הפגישה "פגישה בעניין פלילי" בכל מקום בו נרשם

, שכן בחינת כל פגישה ופגישה חופש המידע ( לחוק1)8-( ו1)ב()9פים זאת לפי סעי, פלילי"

. כמו כן, יתכן כי מסירתו של , דורשות הקצאת משאבים בלתי סבירהביחס לנסיבותיה

 ת, בפרט ביחס לאותו עניין פלילי מדובר. המידע יוביל לפגיעה בתפקוד הרשות הציבורי

 גילויה עלול לגרום לפגיעה שת ת אישיבכל מקום בו נרשם "אישי", מדובר על פעילו

 חופש המידע. ( לחוק3)א()9סעיף  בפרטיות ולכן אין למסרה לפי

  פגישות שהוזמנו על ידי גורמים המפרסמים את יומנם לעיון הציבור, נרשמו כיומן הגורם

 ( לחוק חופש המידע. 4)8הרלוונטי, זאת לפי הוראת סעיף 

 בהן חלק  לא לקח פרקליט המדינהמ"מ חשוב לציין כי יתכן שמצויות ביומן פגישות ש

ומו, אך לפנים משורת הדין, בסופו של יום. היומן אינו מעודכן רטרואקטיבית טרם פרס

 נעשתה עבודה מעמיקה ומקיפה על מנת להציג מידע עדכני ונכון.  

  ( 3)8לכן חל סעיף , עמודות שנוגעות למידע שלא הוזן ביומן מלכתחילה ושתכנן ריקישנן

 . לגביהן לחוק חופש המידע

  לו נגיעה או עמודות שכוללות מידע הנוגע להתנהלות הפנימית של הרשות הציבורית, שאין

אירוע , וביניהן: ( לחוק חופש המידע5)ב()9ת סעיף חשיבות לציבור, הוסרו בהתאם להורא

לא בשימוש; תזכורת פעילה/ לא פעילה )אמת/שקר(; תאריך  –של יום שלם )אמת/ שקר( 

(; מידע 1/2/3)-; הצג זמן כ(עמודה ריקה)תתפים אופציונליים; משאבי פגישה תזכורת; מש

 ריקה(; מיקום; מרחק; עדיפות; קטגוריות; רגישות. חיוב )עמודה

 "חופש המידע, שם  ( לחוק5)ב()9 -( ו4)ב()9בהתאם לסעיפים , הוסרה עמודה "תיאור

מפורטים עניינים אדמיניסטרטיביים שאין להם נגיעה או חשיבות לציבור וכן תכתובת 

ודה זו הכילה גם ייתכן שעמפנימית )אדמיניסטרטיביות גם כן( במסגרת קיום הפגישה. 

 ( שהוסר, כמו טלפונים ופרטי התקשרות ספציפיים עם המשתתפים.3)א()9פי סעיף מידע ל

 

מסוים ביומן, הנך מוזמן לפנות אלינו בבקשה פגישה המסוימת ככל שתמצא עניין ואינטרס ב

 פרטנית, שתבחן בהתאם להוראות חוק חופש המידע. 
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זו לבית המשפט  המידע יש בידך לעתור כנגד החלטה לחוק חופש 17הנני להודיעך כי לפי סעיף 

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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