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 ג' אב, תשפ"ב ירושלים,220

 2022יולי,  31

 בתשובתך נא ציין:

 2015-20-0797תיק מס' 
 

  ,לכבוד

 גב' מוריאל אורדן, עו"ד,

  לפליטים ומהגרים )ע"ר(, התנועה לחופש מידע )ע"ר(,המוקד 

  moriel@hotline.org.il באמצעות דואר אלקטרוני:

 

 , .נג

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

 (21/11/2021, 27/1/2021; החלטות מימים 21/12/2020 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

אל שהוגשו על ידי משרד המשפטים , המאבק בסחר בבני אדםבנושא  ותדו"חההעתקי לקבל את 

 . 2020-2013בשנים , מחלקת המדינה האמריקאית

, בוצעה המוקד לפליטים ומהגרים נ' משרד המשפטים 64787-02-22בהמשך לפסק הדין בעת"מ 

 ות, ולהלן הממצאים: ח"דות בדבר מסירת שמונה הבדיקה פרטני

ות שהוגשו על ידם אל מחלקת ח"דובידי היחידה למאבק בסחר בבני אדם מצויים שמונה  .1

שנת  ח"דו( ועד ל2012)עבור שנת  2013שהוגש בשנת  ח"דוהמדינה האמריקאית, החל מ

 (. 2020עבור שנת ) 2021

 166 – 2014 ח"דועמודים;  183 – 2013 ח"דומונה עשרות ואף מאות עמודים ) ח"דוכל  .2

עמודים;  242 – 2017 ח"דועמודים;  217 – 2016 ח"דועמודים;  173 – 2015 ח"דועמודים; 

 ח"דועמודים;  240 – 2020 ח"דועמודים;  212 – 2019 ח"דו ;יםעמוד 220 – 2018 ח"דו

 עמודים(. 272 – 2021

שנכתב בגין  ח"דו, כלומר ה2021 ח"דוהמידע בוצעה בדיקה מדגמית פרטנית ב לשם מסירת .3

אך אותרו גם פסקאות רבות  ,, אותרו פרקים שאין מניעה למסורח"דו. מעיון ב2020שנת 

משרדי ממשלה גורמים ומול תוב בהן שיש להמשיך בירור ביחס למסירת המידע הכ

אחרים, כדי לאמוד ולברר אחר הרגישויות האפשרויות במסירת המידע. כל פסקה כזו, 

ביחס לתחולת עילות חוק משרדי  -ביןייה למשרד הרלוונטי ועריכת דיון דורשת ביצוע פנ
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כרוכה מטבע הדברים, מדובר בעבודה רבה ה. יםמידע ספציפיקטעי חופש המידע על 

 במשאבים בלתי סבירים באופן המדבר בעדו.

חשוב לציין, כי המשרדים המעורבים העבירו את המידע שבאמתחתם אל היחידה לתיאום  .4

ר בבני אדם, תחת ההנחה שהמידע לא יפורסם לציבור, אלא יימסר במסגרת המאבק בסח

הדיווח למחלקה האמריקאית ולה בלבד. לכן, אין מנוס מבירור מחודש מול המשרדים 

פעולה זו, מתבצעת ממילא בימים אלו, . לההרלוונטיים, בדבר פרסום המידע שנמסר 

   רוכז.שנתי מ ח"דוולפרסם לעבד במסגרת מאמצי היחידה ליצור 

איתור ראשוני של הפסקאות אשר נדרש המשך ו 2021 ח"דועיון בלפי בדיקה מדגמית,  .5

מספר גורמים במשרד  שהושקעו על ידי שעות עבודה, 7 -ך לבדו כרבירור לגביהן, א

 לתיאום המאבק בסחר בני אדם המשפטים ואף במעורבות אישית של מנהלת היחידה

ות האפשריות ברגישויזמן העבודה שהושקע, התמקד  .ובכירים במחלקה הבינלאומית

ביחס  לי שהושלמה הבדיקהאך מב -של קטעי מידע וסימונם להמשך בירור  נםבגילוי תוכ

המשרדים הרלוונטיים וגורמים  התייעצות עםשלמת ההאו  חוק חופש המידעלכלל עילות 

   נוספים.

להלן ממצאי הבדיקה המדגמית ומידע  לחוק חופש המידע, 11סעיף הוראת בהתאם ל .6

    שניתן למסור בשלב זה:

a. בשנים הנזכרות ח"דותוכן העניינים ופרק ההגדרות מתוך כל  מצורף לעיונך  . 

b. המידע  קטעי, במסגרתו הושחרו 2020כתב בגין שנת שנ 2021ח "דו מצורף לעיונך

טבלה מפורטת בהם  209-256הוסרו עמודים . כמו כן, שיש להמשיך בירור לגביהם

של הליכים משפטיים שלא ידוע בשלב זה אם חל עליהם צו איסור פרסום או שהם 

 מנהלים בדלתיים סגורות. 

כרוכה  זו - 2021יודגש, כי על מנת לערוך בדיקה של כלל הדו"חות באופן שבו נבדק דו"ח  .7

 תפקידם הבכיר של הנדרשים לענייןלנוכח עבודה נוספות. שעות  48 -בהשקעה של כ

על אודות  ח שנתי מפורט"דולציבור של והעובדה כי היחידה עמלה בימים אלו על פרסום 

הרי שמדובר בעבודה הכרוכה בהקצאת משאבים בלתי סבירה אשר תסיט את  -פעילותה 

לציבור.  שנתיהח "דוהמשאבי היחידה מביצוע עבודתה השוטפת, לרבות קידום פרסום 

 אופן זה.אף לא בלכן, לא ימסרו יתר הדו"חות 
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ופן העומד לעיונך בא 2021ההשמטות מדוח דו"ח ש שיודגספק, ההסר הבהירות ו עןלמ .8

סעיף דחייה לפי העילת גובשה ונומקה לעיל בבחינת מסירת חלקי מקום שבו נעשו , חלקי

נוכח המשאבים הרבים הדרושים לבצע את המשך הבירור וכאמור,  ( לחוק חופש המידע1)8

, אך רלוונטיות לפי חוק חופש המידע הן רבותנוספות  עילות.  מול משרדי ממשלה נוספים

 כך.  שםהנדרשים לעצומים ה תחולתן לא גובשה סופית נוכח המשאבים

זו לבית המשפט  לחוק חופש המידע יש בידך לעתור כנגד החלטה 17הנני להודיעך כי לפי סעיף 

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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