
 רשימת נספחים

 

 שם הנספח  מספר

 בקשת העותרת  א

 בקשת העותר  ב

 בנוגע לבקשתה   חילופי הודעות הדוא"ל בין המשיב לעותרת ג

 מכתב המענה החלקי לבקשת העותרת  ד

   חילופי הודעות הדוא"ל בין המשיב לעותר בנוגע לבקשתו ה

 הליכים המיצוי מכתב  ו

 2018-המידע למדד השקיפות של התנועה לחופש   ז

 תצהיר לתמיכה בעתירה  ח

 



 

 

 

 א נספח 

 בקשת העותרת 



- בקשת מידע בעניין הנחיות חסויות של פרקליט המדינה, מספרנו 11801 Gmail

<movement1819@gmail.com> התנועה לחופש המידע

בקשת מידע בעניין הנחיות חסויות של פרקליט המדינה, מספרנו 11801
<foi@meida.org.il> התנועה לחופש המידע 11 November 2018 at 22:40
To: מיטל כץ <hofesh.meida@justice.gov.il>
Bcc: Rachely <rachely@meida.org.il>

לכבוד 
מיטל כץ, הממונה על חופש המידע

משרד המשפטים
שלום,

בהתאם לחוק חופש המידע, אבקש לקבל רשימה של הנחיות פרקליטות המדינה שאינן מפורסמות בעמוד האינטרנט הייעודי שבאתר משרד 

המשפטים בעניין הנחיות פרקליט המדינה והן בתוקף נכון ליום 11/11/2018. לגבי כל הנחייה ברשימה נבקש את הפרטים הבאים:

1. שם ההנחיה, לרבות מספר ההנחיה

2. תאריך ההנחיה

3. תאריך עדכון אחרון של ההנחיה

4. העילה שבגינה מונע משרד המשפטים את פרסום ההנחיה בהתאם להוראות סעיף 6 לחוק חופש המידע.

בנוסף על האמור לעיל, ובהתאם לתפ"ח 24139-09-17 אבקש לקבל את הנחיית פרקליט המדינה בעניין הפעלתם של מדובבים בחקירות משטרה 

בטרם העמדת הנחקרים על זכויותיהם.

בהתאם לסעיף 6(ב) לתקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999, עמותה העונה על האמור בסעיף פטורה מתשלום אגרת הבקשה. על כן, כיוון 

שהתנועה לחופש המידע היא עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם -1980, שהציגה אישור ניהול תקין ופועלת לקידום מטרה 

ציבורית – היא פטורה מתשלום אגרת בקשה. ככל שאדרש, אני מתחייב לשלם אגרת טיפול והפקה עד לסכום של 148 ש"ח, ובכל מקרה שבו יידרש 

על ידכם סכום גבוה יותר, נדרשת מראש הסכמתי להמשך הטיפול בבקשה.

את המידע אבקש לקבל בפורמט מתאים לעיבוד מכונה ככל שהדבר ניתן, כמו לדוגמא קבצי וורד או אקסל. להזכירכם, על פי חוק חופש המידע 

עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים יום מעת קבלת בקשה זו. כמו כן, לפי סעיף 6א לתקנות חופש המידע (אגרות), 

חריגה מהמועדים הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה.

אודה על אישור כי הבקשה התקבלה. 

בברכה,
גיא זומר, רכז

התנועה לחופש המידע
נייד: 054-7650202

בית העמותות, סעדיה גאון 26, תל אביב
כנסו לאתר שלנו 

הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו 
___________________________

https://www.gov.il/apps/moin/bocharim/
https://www.meida.org.il/wp-content/uploads/2017/09/Proper-Management-2018.pdf
http://www.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/Hakika/Pages/Nonprofit-Organization.aspx
http://www.meida.org.il/
https://www.facebook.com/meida.org.il/


 

 

 

 ב נספח 

  בקשת העותר



Gai Zomer <zomerg@gmail.com>

תויחנהו םילהנ - עדימ תשקב
1 message

Gai Zomer <zomerg@gmail.com> Tue, Jul 16, 2019 at 11:52 PM
To: "Hofesh.Meida" <hofesh.meida@justice.gov.il>

,םולש

.וז השקבל עקרב םיפסונ םיניינע ךשמהבו השדגהבו הלחתהב העיפומ ,הפוגל עדימה תשקב ,תוחונה ןעמל

וא הנידמה טילקרפ תויחנה רתאב תומסרופמ אלש ,ןמצע תויחנההו ,תויחנהה תמישר תא ,עדימה שפוח קוח יפ לע לבקל שקבמ ינא
,)טוליחה תדיחי תוברל( יללכה סרופורטופאה ,)ש"חמ תוברל( הנידמה תוטילקרפ ןיינעב ,הלשממל יטפשמה ץעויה תויחנה רתאב
.)ן"תבמ( םירקחנ תונולת רוריבל הדיחיהו רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרה
ףיעסבו קוחב תועובקה ןוזיאה תושירדב דמועה ןתינה לככ ףיקמ ,יקלח עדימ לבקל שקבא תמיוסמ היחנה תפישחמ העינמ שיש לככ

 .הלש אשונהו הייחנה לש המויק ןויצ לע שגדבו קוחל 11
ח"פת קיתב םייתלד תריגס וא ןויסיחל השקבה תא לבקל שקבא ,המוד השקבל הנעמ בגא הנעטנש ןויסיח תנעטל רשאב

.םיטפשמה דרשמ םעטמ והשלכ םרוג י"ע וזכש השקב השגוה אל יכ ריהבהל ןיפוליחלו 24139-09-17

תורשפא תלקשנ תעכש תויחנה יתש ןנשי יכ התנענו ,ידי לע עדימה שפוחל העונתה םשב השגוה תוחפ הפיקמ ךא המוד השקב יכ ןיוצי
תיב לש הארוה לשב תמסרופמ אל "הייחנה תטויט" םיטפשמה דרשמ ידי לע הנוכמה ,םיבבודמ ןיינעב הייחנה יכ ,ףסונב .ןלוטיב וא ןמוסרפ
.ןוילעה טפשמה

:תודוקנ רפסמ דדחל שקבא תאז רואל

הז ללכבו םינושמו םינוש םיינויכב תונוכמ ןקלח ,תומסרופמ ןניאש תופסונ תובר תויחנה ןנשי יכ הלוע םיילילפ םירוגינס םע תוחישמ .1
.םיכילה לוהינ תרגסמב טפשמה יתבב תוגצומ םג ךכו רבד לכל תויחנה תווהמ הלא תיתוהמ הניחבמ ,לעופב ךא המודכו "תוטויט" ,"םימוכיס"
,עובק וא ינמז ןפואב ,םינוש םיניינעב השינע תלקהו הרמחה ,הז ללכבו ,לארשיב השינעה תוינידמ תא תוותמה תויחנה לש ףסוא םג הלא ןיב
.המודכו

,םינפ יתשל תעמתשמ הניאש הרוצב ןייצ קיתב ןדש טפשמה תיב ,ךפהל ,םיבבודמה תייחנה םוסרפ לע רסא אל לארשיב טפשמ תיב ףא .2
םירבדה חורל דוגינב יכ ןיוצי דוע .היולג תויהל תבייח וז הייחנה יכ עבק ,הנידמה תוטילקרפ דגנכ דחוימב תיתרוקיב ךא תיתויפ הרוצב
,בוש .יל עודיש לככ ,טפשמה יתב קוחל 68 ףיעס יפל יוסח קית וניא היחנהה הגצוה ובש קיתה ,ןוילעה טפשמה תיב לש תמיוסמ הרימאלו

השגוהש הריתע וז ,הזה רופיסה לכב יוסחש דיחיה רבדה .וזכש הטלחה הלבקתה אלו קיתה ןויסיחל השקב השגוה אל ,יל עודיה יפ לע
רבודמ ןכש היחנהה לע ןויסיח רצייל ידכ הב ןיא ,יוסח היה םא םג ,ילילפ קית תרגסמב הייחנה תאבה םצע ,אליממו ,ךילהה לוהינ תגרסמב
.תידרוסבאמ תוחפ אל איהש הדמעב

.ןהב םיקסועה םינוידה תובקעב ולטובי וא ולטוב םא תוברל ,ןלבקל שקבא ,םוסרפה תורשפא תלקשנ ןהיבגלש תויחנהל רשאב .3

לש תויחנהל "הטויט" חנומה תא סחייל תוברל ,םינוש םייוניכב תויחנה תונכל םיטפשמה דרשמב הגוהנה הדובעה תקיטקרפ יכ רהבוי .4
.היוקל תולהנתהו תומימע תרציימ אלא םוסרפה תובישח וא תבוח תא תרטופ הניא םיחונימ ראשו םימוכיס ,תוארוה רותב ןתונכל וא ,שממ
וא דרשמה ימרוג לש תוינידמ הוותמ וא החנמה תוכמס לעב םרוגמ ימשר יכמסמ ןתויהל תסחייתמ ,תויחנהל וז השקבב תוסחייתה לכ
םירקובמו םילהנתמ ןחוכמו ,תויחנהכ טפשמה תיבל תגצומ ןתרתוכב "הייחנה" חנומה תא תואשונ ןניאש ,הלא תויחנה רשאכ יאדוו .ול ץוחמ
.ןמסרפלו שרופמה ןמשב ןתונכל ,הז ןיינע רידסהל םוקמ שיש ירה ,םיכוזמ םירחא םירקמבו םירסאנ םישנא ,םינווגמ םילילפ םיכילה

,השקב תרגא םולשת רבדב רושיא ףרוצמו תורגאה תונקתל םאתהב ח"ש 150 דע לש םוכסב הקפהו לופיט תרגא םולשתל בייחתמ ינא
קוח יפ לע םסרפל שיש תויחנה רדגב םניא םינוש םילוקישמו ןכתייש םיניינע וא םיכמסמ ףא לבקל יתשקבל רשאב קפס רסה ןעמל
.עדימה שפוח

Gmail - תויחנהו םילהנ - עדימ תשקב
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 ג נספח 

 לופי הודעות הדוא"ל חי
  לעותרת בנוגע לבקשתהבין המשיב 



- בקשת מידע בעניין הנחיות חסויות של פרקליט המדינה, מספרנו 11801 Gmail

<movement1819@gmail.com> התנועה לחופש המידע

בקשת מידע בעניין הנחיות חסויות של פרקליט המדינה, מספרנו 11801
<foi@meida.org.il> התנועה לחופש המידע 11 November 2018 at 22:40
To: מיטל כץ <hofesh.meida@justice.gov.il>
Bcc: Rachely <rachely@meida.org.il>

לכבוד 
מיטל כץ, הממונה על חופש המידע

משרד המשפטים
שלום,

בהתאם לחוק חופש המידע, אבקש לקבל רשימה של הנחיות פרקליטות המדינה שאינן מפורסמות בעמוד האינטרנט הייעודי שבאתר משרד 

המשפטים בעניין הנחיות פרקליט המדינה והן בתוקף נכון ליום 11/11/2018. לגבי כל הנחייה ברשימה נבקש את הפרטים הבאים:

1. שם ההנחיה, לרבות מספר ההנחיה

2. תאריך ההנחיה

3. תאריך עדכון אחרון של ההנחיה

4. העילה שבגינה מונע משרד המשפטים את פרסום ההנחיה בהתאם להוראות סעיף 6 לחוק חופש המידע.

בנוסף על האמור לעיל, ובהתאם לתפ"ח 24139-09-17 אבקש לקבל את הנחיית פרקליט המדינה בעניין הפעלתם של מדובבים בחקירות משטרה 

בטרם העמדת הנחקרים על זכויותיהם.

בהתאם לסעיף 6(ב) לתקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999, עמותה העונה על האמור בסעיף פטורה מתשלום אגרת הבקשה. על כן, כיוון 

שהתנועה לחופש המידע היא עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם -1980, שהציגה אישור ניהול תקין ופועלת לקידום מטרה 

ציבורית – היא פטורה מתשלום אגרת בקשה. ככל שאדרש, אני מתחייב לשלם אגרת טיפול והפקה עד לסכום של 148 ש"ח, ובכל מקרה שבו יידרש 

על ידכם סכום גבוה יותר, נדרשת מראש הסכמתי להמשך הטיפול בבקשה.

את המידע אבקש לקבל בפורמט מתאים לעיבוד מכונה ככל שהדבר ניתן, כמו לדוגמא קבצי וורד או אקסל. להזכירכם, על פי חוק חופש המידע 

עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים יום מעת קבלת בקשה זו. כמו כן, לפי סעיף 6א לתקנות חופש המידע (אגרות), 

חריגה מהמועדים הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה.

אודה על אישור כי הבקשה התקבלה. 

בברכה,
גיא זומר, רכז

התנועה לחופש המידע
נייד: 054-7650202

בית העמותות, סעדיה גאון 26, תל אביב
כנסו לאתר שלנו 

הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו 
___________________________

1

https://www.gov.il/apps/moin/bocharim/
https://www.meida.org.il/wp-content/uploads/2017/09/Proper-Management-2018.pdf
http://www.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/Hakika/Pages/Nonprofit-Organization.aspx
http://www.meida.org.il/
https://www.facebook.com/meida.org.il/


- בקשת מידע בעניין הנחיות חסויות של פרקליט המדינה, מספרנו 11801 Gmail

אנחנו צריכים אותך, כדי שנוכל להמשיך לפעול. לחצו כאן לתרומה

2

http://www.meida.org.il/
https://www.facebook.com/meida.org.il/?fref=ts
https://www.jgive.com/he/charity_organizations/431?currency=ILS
https://www.jgive.com/new/charity-organizations/431?currency=ILS
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5.1.2020 - הארכת מנכ"לית: בקשה לפי חוק חופש מידע, התשנ"ח-1998 - מספרנו 420/18 Gmail

מחר יחלפו 30 הימים הראשונים המנויים בחוק למתן מענה לבקשתך.

בקשתך עודנה מצויה תחת בדיקת הגורמים הרלוונטיים במשרד המשפטים, אך מפאת עומס עבודה, טרם הושלם גיבוש המענה
לבקשתך.

עם סיום הבחינה נשיב עניינית.

בכבוד רב,

מיטל כץ, עו"ד

הממונה על העמדת מידע לציבור| משרד המשפטים

טל' 02-6466807, פקס: 02-6467654

"כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר 'כל זכות 'בכתובתkolzchut.org.il/justice : כי יש לך
את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך"!
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- הארכת מנכ"לית: בקשה לפי חוק חופש מידע, התשנ"ח-1998 - מספרנו 420/18 Gmail

הארכת מנכ"לית: בקשה לפי חוק חופש מידע, התשנ"ח-1998 - מספרנו 420/18
Hofesh.Meida <Hofesh.Meida@justice.gov.il> 7 January 2019 at 11:58
To: התנועה לחופש המידע <foi@meida.org.il>

שלום רב,

בסופ"ש הקרוב יחלפו 60 יום מאז הוגשה הבקשה.

הריני לעדכן כי בקשתך עודנה מתבררת.

נוכח היקף המידע המבוקש והצורך לתאם את איסופו באופן ידני בין הלשכות המתעסקות בנושא - דרוש לנו זמן נוסף על מנת
להשלים את הטיפול בבקשה ולגבש עמדתנו ביחס למסירת המידע, בהתאם להוראות חוק חופש מידע, התשנ"ח-1998.

לפיכך, על דעת המנהלת הכללית, מכח סמכותה ע"פ סעיף 7(ג) לחוק, מוארך זמן מתן המענה עד ליום 31.1.2019.

עם סיום הבחינה נשיבך עניינית.

בכבוד רב,

מיטל כץ, עו"ד

הממונה על העמדת מידע לציבור| משרד המשפטים

טל' 02-6466807, פקס: 02-6467654

"כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר 'כל זכות 'בכתובתkolzchut.org.il/justice : כי יש לך
את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך"!
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5.1.2020 - הארכת מנכ"לית 2: בקשה לפי חוק חופש מידע, התשנ"ח-1998 - מספרנו 420/18 Gmail

הארכת מנכ"לית 2: בקשה לפי חוק חופש מידע, התשנ"ח-1998 - מספרנו 420/18
Hofesh.Meida <Hofesh.Meida@justice.gov.il> 28 January 2019 at 21:26
To: התנועה לחופש המידע <foi@meida.org.il>

שלום רב,

בהמשך להודעתי הקודמת, הריני לעדכן כי בקשתכם עודנה מתבררת. 

נוכח היקף המידע המבוקש והצורך לתאם איסופו בין גורמים שונים, דרוש לנו זמן נוסף על מנת לגבש עמדתנו בהתאם להוראות
חוק חופש מידע. לצורך העניין, על דעת המנהלת הכללית, הוארך זמן מתן המענה עד ליום 15.2.2019.

בכבוד רב,

מיטל כץ, עו"ד

הממונה על העמדת מידע לציבור| משרד המשפטים

טל' 02-6466807, פקס: 02-6467654

"כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר 'כל זכות 'בכתובתkolzchut.org.il/justice : כי יש לך
את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך"!
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- הארכת מנכ"לית 2: בקשה לפי חוק חופש מידע, התשנ"ח-1998 - מספרנו 420/18 Gmail

הארכת מנכ"לית 2: בקשה לפי חוק חופש מידע, התשנ"ח-1998 - מספרנו 420/18
Hofesh.Meida <Hofesh.Meida@justice.gov.il> 18 February 2019 at 13:44
To: התנועה לחופש המידע <foi@meida.org.il>

שלום רב,

בהמשך למכתבי הקודם בדואר אלקטרוני, הריני להודיעכם בשל אותן נסיבות, טרם גובש המענה.

לפיכך, על דעת המנהלת הכללית, מכח סמכותה ע"פ סעיף 7(ג) לחוק, מוארך זמן מתן המענה עד ליום 12.3.19

בכבוד רב,

מיטל כץ, עו"ד

הממונה על העמדת מידע לציבור| משרד המשפטים

טל' 02-6466807, פקס: 02-6467654

"כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר 'כל זכות 'בכתובתkolzchut.org.il/justice : כי יש לך
את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך"!
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- הארכת מנכ"לית 2: בקשה לפי חוק חופש מידע, התשנ"ח-1998 - מספרנו 420/18 Gmail

הארכת מנכ"לית 2: בקשה לפי חוק חופש מידע, התשנ"ח-1998 - מספרנו 420/18
Hofesh.Meida <Hofesh.Meida@justice.gov.il> 13 March 2019 at 09:29
To: התנועה לחופש המידע <foi@meida.org.il>

שלום גיא,

מעדכנת שבירור הבקשה בשלבים סופיים,

התשובה תימסר במהלך שבוע הבא.

בכבוד רב,

מיטל כץ, עו"ד

הממונה על העמדת מידע לציבור | משרד המשפטים

טל' 02-6466807, פקס: 02-6467654

"כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר 'כל זכות 'בכתובתkolzchut.org.il/justice : כי יש לך
את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך"!

,
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- הארכת מנכ"לית 2: בקשה לפי חוק חופש מידע, התשנ"ח-1998 - מספרנו 420/18 Gmail

<movement1819@gmail.com> התנועה לחופש המידע

הארכת מנכ"לית 2: בקשה לפי חוק חופש מידע, התשנ"ח-1998 - מספרנו 420/18
<foi@meida.org.il> התנועה לחופש המידע 1 May 2019 at 11:03
To: "Hofesh.Meida" <Hofesh.Meida@justice.gov.il>

מיטל שלום,

אודה על קבלת התייחסות לבקשה זו. 
אזכיר שבעבר שוחחנו על הנושא, וסיכמנו כי תשלחי את עמדת משרד המשפטים בכתב. אשוב ואציין כי מודל מענה המבוסס על עיון בתיק
בדלתיים סגורות הוא לדעתי בעייתי משפטית ובעייתי כפליים בהיבט המעשי, ואני סבור שאין כל קשר או תלות בין הנושא שמונח בפני בית
המשפט, של עיון במסגרת ההליך הפלילי לבין מסירת מידע מתוקף חוק חופש המידע. כשם שההליכים שבתקנות העיון מקבילים, חלופים

ומבוססים על שיקולים שונים, כך גם ההליך המדובר. בשני המקרים, שיקולים שונים מונחים בפני כל אחת מההחלטות וייתכן כי שיקולים אלה,
יובילו להחלטות שונות בדבר שאלת המסירה או המניעה ממסירת המידע. 

בברכה,
גיא

גיא זומר

התנועה לחופש המידע

טלפון: 054-7650202

בית העמותות, סעדיה גאון 26, תל אביב

Look at our Website כנסו לאתר שלנו

Like our Facebook page הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו

___________________________
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- הארכת מנכ"לית 2: בקשה לפי חוק חופש מידע, התשנ"ח-1998 - מספרנו 420/18 Gmail

הארכת מנכ"לית 2: בקשה לפי חוק חופש מידע, התשנ"ח-1998 - מספרנו 420/18
<foi@meida.org.il> התנועה לחופש המידע 4 June 2019 at 18:11
To: "Hofesh.Meida" <Hofesh.Meida@justice.gov.il>

מיטל שלום,

אני מבקש לקבל החלטה בבקשה. 

חלפו כמעט 7 חודשים, זמן מוגזם לכל בקשה ומורכבת שתתבקש במסגרת חופש המידע. 

גיא
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משרד המשפטים
העמדת מידע לציבורהממונה על 

 02-6466807  02-6467654 9149001, ירושלים 49029, ת"ד 29דין -רח' צלאח א

  hofesh.meida@justice.gov.il

 טתשע" ,' בסיוןג ירושלים,

2019, ביוני 6

בתשובתך נא ציין:

420/18תיק מס' 

 ,לכבוד

 לחופש המידע )ע"ר(התנועה  –גיא זומר מר 

foi@meida.org.ilבאמצעות דואר אלקטרוני: 

, .נא

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

(11/11/2018 מיום ךפנייתסימוכין: )

"(, מידעהחופש  חוק)להלן: " 1998-מידע, התשנ"חהלפי חוק חופש ביקשת שבסימוכין,  ךבפניית

אינן מפורסמות בעמוד האינטרנט הייעודי , אשר המדינה פרקליט של הנחיותהרשימה של לקבל 

הגשת הבקשה. כמו כן, ביקשת לקבל את  בתוקף נכון ליוםומצויות  שבאתר משרד המשפטים

הפעלתם של מדובבים בחקירות משטרה בטרם העמדת הנחקרים לעניין הנחיית פרקליט המדינה 

 על זכויותיהם.

  הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

:בתוקףומצויות  אינן מפורסמות לציבורר שארשימה של הנחיות פרקליט המדינה ראשית, להלן 

.צווי איסור פרסום בעניינים הנוגעים לביטחון המדינה: יהשם ההנח .1

 14.14: מספרה

 1.8.02: תאריך ההנחיה

 .: איןיהתאריך עדכון אחרון של ההנח

 יה נכנסה לתוקףבהינתן העובדה שההנח: ה לציבורהעילה לפיה לא פורסמה ההנחי

אופן מדויק באשר לנסיבות אי יכולת להתחקות ב המדינה, אין בידי שנה 16לפני מעל 

נעשית בחינה במשרד המשפטים הריני לעדכן כי באשר לפרסומה כעת, הפרסום דאז.  

, ככל שבתום 1218/17. משכך, וכפי שהוצהר במסגרת בג"צ נהעדכלהצורך  בדבר

 היא תפורסם, וכי במידה - 14.14תוקן הנחיית פרקליט המדינה בחינת הדברים לא ת

 יה העדכנית.כי אז תפורסם ההנח - המדינה תתוקן והנחיית פרקליט
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משרד המשפטים
העמדת מידע לציבורהממונה על 

 02-6466807  02-6467654 9149001, ירושלים 49029, ת"ד 29דין -רח' צלאח א

  hofesh.meida@justice.gov.il

–ליווי חקירה על ידי פרקליט בתיקים כלכליים רחבי היקף או בעלי  יה:שם ההנח .2

 . מורכבות או רגישות מיוחדת

 14.24 מספרה:

 19.11.17 תאריך ההנחיה:

 אין ה:תאריך עדכון אחרון של ההנחי

 בשלמדובר בהנחיה שלא פורסמה ה ה לציבור:העילה לפיה לא פורסמה ההנחי

( 5)ב()9)בהתאם לסעיף דע הנוגע לניהול פנימי של הרשות מכילה מיזו העובדה ש

ההנחיה, תיקונה או נשקל פרסומה של . לצד האמור, בימים אלה חופש המידע( לחוק

 , על ידי הגורמים הרלוונטיים. ביטולה

 :ת המדובביםיהנחיתך בעניין שנית, אשר לבקש

בעניין הפעלתם של מדובבים בחקירות משטרה המדינה  נחיית פרקליטהאת "לקבל  ביקשת

בהתאם להחלטת בית המשפט , וזאת, לדבריךבטרם העמדתם הנחקרים על זכויותיהם" 

 . 24139-09-17לוד בתפ"ח -וזי מרכזהמח

למדינה למסור להגנה טיוטת הנחיית  ה הורה בית המשפטתיק רצח במדובר בהחלטה ב

החלטה, הודיעה בעקבות הפרקליט מדינה בנושא דיבוב, וכן נוהל משטרתי הנגזר מהנחיה זו. 

ום, לצורך הגשת ערעור לבית המשפט העליון, וערעור כאמור המדינה על חזרתה מכתב האיש

 . 7984/18הוגש ונדון במסגרת ע"פ 

את ערעור המדינה והורה דל[ ]הרכב כב' השופט נ' הנקיבל בית המשפט העליון  19.2.19ביום 

נאשמים ברצח. כמו כן, נקבע כי הנוהל המשטרתי יישאר חסוי, העל ביטול זיכויים של שני 

עוד הורה בית המשפט העליון  ור לידי ההגנה.טיוטת הנחיית פרקליט המדינה תעב וכי מרבית

, אלא אם יחליט בית המשפט המחוזי יהיה אסור בפרסוםכי תוכן ההנחיה שתועבר להגנה 

  ( לחוק חופש המידע.4)א()9בהתאם לסעיף  בשלב זה מסריא ילפיכך, מידע זה ל. אחרת

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

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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- תשובה לבקשה לפי חוק חופש מידע, התשנ"ח-1998 - מספרנו 420/18 Gmail

תשובה לבקשה לפי חוק חופש מידע, התשנ"ח-1998 - מספרנו 420/18
<foi@meida.org.il> התנועה לחופש המידע 11 June 2019 at 00:52
To: "Hofesh.Meida" <Hofesh.Meida@justice.gov.il>

מיטל שלום,

קראתי בעיון את החלטתך. 
חייב להודות שאני אופתע אם אכן יש רק שתי הנחיות פרקליטות שאינן מפורסמות, ואם זה אכן המצב, מפתיע עוד יותר שלקח לפרקליטות

המדינה 7 חודשים כדי למסור אותן. 

לגבי ההנחיה השלישית, יובהר שבית המשפט העליון מעולם לא הטיל חיסיון על ההנחיה, וגם בית המחוזי מעולם לא קבע קביעה כזאת
והדברים האלה מעולם לא נידונו בכלל בבית המשפט. ההליך המשפטי, במחוזי ובעליון, עד כמה שאפשר לדעת מתוך הליך שמתנהל בדלתיים
סגורות, לצערי, עסק בזכות נאשם לעיון בחומר הראיות והיא עצמאית ובלתי תלויה בזכות אחרת, זוהי הזכות למידע מכורח חוק חופש המידע.

הפער הזה אינו טכני ואין זכות אחת חזקה מזכות שנייה. הזכות בהליך הפלילי היא תוצר של ניהול הליך הוגן ולכן מאוזנת יחסית לנסיבות התיק
והצורך במידע להגנתו של נאשם (בזה דווקא כן עסק בית המשפט). זכות מכורח חופש המידע עומדת בפני עצמה, מתוך השיקולים והאיזונים
שנקבעו בחוק ולפיכך לא ניתן לטעון לאיסור על פי דין אחר. יתרה מכך, עד כה, במסגרת החלטת המחוזי שלא בדלתיים סגורות, בית המשפט

המחוזי חשב שאין מניעה ממסירת ההנחיה לנאשם, כך שאפילו אם בית המשפט היה דן בעניין הנוגע לבקשת המידע, אפשר להעריך את
עמדתו בסוגיה, והיא כמובן מסירתה. אגב, גם הדיבור על חיסיון מכורח סעיף 70(א) לחוק בתי המשפט לא רלוונטי כי הוא מתייחס לחומר

שהוגש בתיק, אבל המידע הזה בכלל הוגש ונדון בתיק ובדיון שלא בדלתיים סגורות, ככה שגם זה לא רלוונטי. 

גיא
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- תשובה לבקשה לפי חוק חופש מידע, התשנ"ח-1998 - מספרנו 420/18 Gmail

תשובה לבקשה לפי חוק חופש מידע, התשנ"ח-1998 - מספרנו 420/18
Rachely Edri, CEO <rachely@meida.org.il> 13 June 2019 at 15:26
To: "Hofesh.Meida" <Hofesh.Meida@justice.gov.il>
Cc: גיא זומר <foi@meida.org.il>, Or Sadan <or@meida.org.il>

היי מיטל,
מה שלומך? גיא אור ואני  שוחחנו על הדברים וקראתי היטב את תשובת משרד המשפטים ואת החלטת בית המשפט העליון ואת החלטתו של
השופט פינקלשטיין במחוזי מרכז, ונראה לי שתשובתכם אינה תואמת את האמירות שנאמרו ונקבעו בפסק הדין של המחוזי, הנחת המוצא של

בית המשפט היא שההנחיה צריכה להיות גלויה ושיש לה חשיבות גבוהה לציבור ובוודאי לנאשמים.
בכל אופן ולאור העובדה שגם אם נחליט לעתור או בתוך זמן הפגרה, כך שיש לנו יותר זמן מהרגיל ולכן אבקש שתבחנו שוב את תשובתכם

ביחס להנחיה בשים לב לאמירות בפסקי הדין.

בתודה 
רחלי 

 :<   foi@meida.org.il> בתאריך יום ד׳, 12 ביוני 2019 ב-12:26 מאת התנועה לחופש המידע

13

mailto:foi@meida.org.il
Kodi
Stamp



- מכתב מיצוי הליכים מאת התנועה לחופש המידע בעניין ההנחיות של פרקליטות המדינה Gmail

מכתב מיצוי הליכים מאת התנועה לחופש המידע בעניין ההנחיות של פרקליטות המדינה
Rachely Edri, CEO <rachely@meida.org.il> 16 September 2019 at 10:07
To: "Hofesh.Meida" <hofesh.meida@justice.gov.il>
Cc: גיא זומר <foi@meida.org.il>, Or Sadan <or@meida.org.il>, התנועה לחופש המידע <info@meida.org.il>

מיטל בוקר טוב,
מקווה ששלומך טוב,

מצ"ב פניה אחרונה מאת התנועה לחופש המידע לפני פניה לערכאות משפטיות בנושא שבנדון.
כפי שתראי פנייתנו מנומקת ומפורטת היטב ומבקשת לעשות סדר במידע המבוקש נוכח מספר בקשות שנמצאות אצלך בנושא ההנחיות שלא

זכו למענה ענייני זו תקופה ארוכה, למען הזהירות יודגש כי לאחר תום הזמנים המצוינים במכתבי אנו רואים עצמנו חופשיים לפנות לבית
המשפט.

אודה לאישורך על קבלת פנייתנו.

בברכה,

רחלי אדרי-חולתא | מנכ״ל

Rachely Edri-Hulata | Executive Director

pdf.מיצוי הליכים - הנחיות שאינן מתפרסמות 16.9.2019
211K
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- מכתב מיצוי הליכים מאת התנועה לחופש המידע בעניין ההנחיות של פרקליטות המדינה Gmail

מכתב מיצוי הליכים מאת התנועה לחופש המידע בעניין ההנחיות של פרקליטות המדינה
Hofesh.Meida <Hofesh.Meida@justice.gov.il> 16 September 2019 at 13:20
To: "Rachely Edri, CEO" <rachely@meida.org.il>
Cc: גיא זומר <foi@meida.org.il>, Or Sadan <or@meida.org.il>, התנועה לחופש המידע <info@meida.org.il>

שלום רחלי,

על אף שאני מבינה את הרצון והחשיבות בקידום הנושא, לא ברור מדוע בחרתם להגיש "מיצוי הליכים" בשלב זה.

אשר לבקשה בסימוכין 420/18 – זו נענתה ביום 6/6/19 והמועד להגשת עתירה עליה חלף זה מכבר. אציין כי מאז מתן המענה
השתנו הנסיבות (לנוכח פסק הדין שניתן), כך שממילא המצב העובדתי כיום שונה מזה שהיה במועד מתן המענה. אדגיש,

שממילא שאלת מסירת "הנחיית המדובבים" באופן פרטני מתבררת כעת בשנית במסגרת הבקשה העוקבת שהגשתם לפני
חודשיים (סימוכין 2015-19-0367).  

אשר לבקשה בסימוכין 2015-19-0367 – המועד למתן מענה הוארך על פי דין בשלב זה עד ליום 28/9/2019 וזו עודנה
בבירור.  

מבלי להתייחס בשלב זה לטענות לגופן שבמכתבך, הרי שחשוב להבהיר כי משרד המשפטים לא מצוי בהפרה של חוק חופש
המידע, ואין לראות בפנייתכם "מיצוי הליכים" לעניין זה, או להקצות באופן חד צדדי 30 יום למתן מענה. המענה יימסר בהתאם

להוראות חוק חופש המידע.

לגופו של עניין, הפנייה הועברה לגורמים הרלוונטיים ותינתן לה התייחסות במסגרת התשובה הכוללת.

בכבוד רב,

מיטל כץ, עו"ד

הממונה על העמדת מידע לציבור | משרד המשפטים

טל' 02-6466807, פקס: 02-6467654

"כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר 'כל זכות 'בכתובתkolzchut.org.il/justice : כי יש לך
את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך"!
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- מכתב מיצוי הליכים מאת התנועה לחופש המידע בעניין ההנחיות של פרקליטות המדינה Gmail

מכתב מיצוי הליכים מאת התנועה לחופש המידע בעניין ההנחיות של פרקליטות המדינה
Rachely Edri, CEO <rachely@meida.org.il> 16 September 2019 at 13:42
To: "Hofesh.Meida" <Hofesh.Meida@justice.gov.il>
Cc: גיא זומר <foi@meida.org.il>, Or Sadan <or@meida.org.il>, התנועה לחופש המידע <info@meida.org.il>

מיטל שלום,
אני מודה שתגובתך מאוד מפתיעה אותי נוכח המכתב המפורט ששלחנו אליך ובחירתך להתעלם מהטענות המהותיות והמשפטיות שעולות

ממנו בסוגיה שהאינטרס המשותף שלנו לטעמי הוא זהה והוא שהנחיות של משרד המשפטים יהיו גלויות ונגישות, מטרתה של הפניה שנשלחה
אליך הבוקר אחת היא אחת והיא לעשות יישור קו ביחס למידע שאנחנו מבקשים ממך בנושא ההנחיות, שכן גם לנו ברור שהמצב העובדתי

השתנה נוכח ההחלטה לפרסם את הנחיית המדובבים ונוכח העובדה שהטיפול בבקשות שלנו התארך מאוד.
ביחס לבקשתנו על המדובבים, מזכירה לך ומפנה אותך למייל ששלחת אלי (חודש יוני) בו את כותבת לי שאת מבררת את הדברים ומאז לא
קרה דבר מצידך ואם זו הדרך שלך לייתר עתירות הרי שהיא לוקה בחוסר תום לב והתנהלות כזו מצדך מתלה את הטיפול בבקשה מבחינתי

ולא מייתרת אותה, שכן אני מניחה שאת בודקת את הדברים ואני מחכה לתשובתך בנושא. 

את הארכה שהוצאת ביחס לבקשה הנוספת קיבלתי לאחר ששלחתי אליך הבוקר את מכתב המיצוי ולכן ולמען הסר ספק, כל טענותינו עומדות
ומפורטות במכתבנו ואת יודעת שפרוצדורלית אנו יכולים להגיש בקשת מידע חדשה ולאפס את מניין הימים, אך זה מיותר ומסורבל (ובהמ"ש

המחוזי כבר התייחס לכך במספר פסקי דין)ומכיוון שזו סוגיה עקרונית שתגיע כנראה להתברר בבהמ"ש, פנייתנו זו עומדת בעינה על כל
הטענות המפורטות בה ובהעדר תשובה חדשה מצדך שיכול שתהיה אחת משתיים, מסירת המידע או סירוב מנומק אנו רואים עצמנו חופשיים

לפנות לבית המשפט כמפורט במכתבנו.

בברכה,

רחלי אדרי-חולתא | מנכ״ל

Rachely Edri-Hulata | Executive Director
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- מכתב מיצוי הליכים מאת התנועה לחופש המידע בעניין ההנחיות של פרקליטות המדינה Gmail

מכתב מיצוי הליכים מאת התנועה לחופש המידע בעניין ההנחיות של פרקליטות המדינה
Rachely Edri, CEO <rachely@meida.org.il> 16 September 2019 at 15:08
To: "Hofesh.Meida" <Hofesh.Meida@justice.gov.il>
Cc: גיא זומר <foi@meida.org.il>, Or Sadan <or@meida.org.il>, התנועה לחופש המידע <info@meida.org.il>

מיטל מבקשת שתבדקי את המייל שאני שלחתי אליך ב-13 ביוני ואת תשובתך אלי אותה גם צרפתי אליך כעת כצילום מסך.
את השבת לי שאת מבררת את הדברים ולא עדכנת אותנו מאז, בנוסף דיברנו על כך טלפונית כאשר שתינו ידענו שישנה פגרת הקיץ של בתי

המשפט, מאז את לא עדכנת בבקשה ואנו עשינו את מירב המאמצים להשיג אותך.

בכל אופן ביחס לבקשה 420/18 מבקשת שתבדקי את עצמך בשנית וראי את צילום המסך שצרפתי
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- מכתב מיצוי הליכים מאת התנועה לחופש המידע בעניין ההנחיות של פרקליטות המדינה Gmail

מכתב מיצוי הליכים מאת התנועה לחופש המידע בעניין ההנחיות של פרקליטות המדינה
Hofesh.Meida <Hofesh.Meida@justice.gov.il> 16 September 2019 at 15:28
To: "Rachely Edri, CEO" <rachely@meida.org.il>
Cc: גיא זומר <foi@meida.org.il>, Or Sadan <or@meida.org.il>, התנועה לחופש המידע <info@meida.org.il>

רחלי,

כבר דיברנו על כך ארוכות בהקשר של הבקשה על צוות ההסדרה. אם אתם מבקשים להשהות את המועדים המנויים בחוק
לצורך הגשת עתירה מנהלית, יש לציין זאת מפורש ולקבל את הסכמתנו באופן מפורש (שניתנת על ידי גורמים בכירים ממני).

כאן זה לא התבקש ואישור הקבלה שהעברתי אליך לא כולל אישור זה.

שוב, אני לא מבינה על מה הוויכוח. ממילא העניין מצוי בבירור במסגרת הבקשה הפעילה, ותשובתנו לכשתינתן, תתייחס
קונקרטית כתשובה חדשה גם לעניין "הנחיית המדובבים". על תשובה זו תוכלו לעתור כרצונכם, אם תמצאו לנכון, בבוא היום.

ואעיר שאתם (שלושתכם) יכולים להשיגני בקלות. התנועה לחופש המידע היא בין הפונים היחידים שיש להם את מספר הסלולר
הישיר שלי ולו בזכות יחסינו הטובים.

בברכה,

מיטל כץ, עו"ד

הממונה על העמדת מידע לציבור | משרד המשפטים

טל' 02-6466807, פקס: 02-6467654

"כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר 'כל זכות 'בכתובתkolzchut.org.il/justice : כי יש לך
את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך"!
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- מכתב מיצוי הליכים מאת התנועה לחופש המידע בעניין ההנחיות של פרקליטות המדינה Gmail

מכתב מיצוי הליכים מאת התנועה לחופש המידע בעניין ההנחיות של פרקליטות המדינה
<office@meida.org.il> התנועה לחופש המידע 19 December 2019 at 10:59
To: "Hofesh.Meida" <Hofesh.Meida@justice.gov.il>
Cc: "Rachely Edri, CEO" <rachely@meida.org.il>

מיטל שלום, 

בהמשך למכתב שבכותרת ולתכתובת הרצ"ב שבעקבותיו, במייל האחרון ששלחה לך רחלי ביום 16.9.2019 התבקשה התייחסותכם לגופו של
מכתב מיצוי ההליכים שנשלח אליכם באותו היום. 

מבחינתנו, הנושא טרם קיבל מענה. בהתאם, אנו מבקשים לדעת היכן הדברים עומדים, וזאת בימים הקרובים.

בתודה ובברכה,
איה מרקביץ', עו"ד

יועצת משפטית, התנועה לחופש המידע (ע"ר)
בית העמותות, סעדיה גאון 26, תל-אביב
טל: 03-9560146 | פקס: 03-9560359

אנחנו זקוקים לכם כדי שנוכל להמשיך לפעול. לחצו כאן לתרומה 
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- הארכת מנכלית: בקשה לפי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 מספרנו 2015-19-0349 Gmail

הארכת מנכלית: בקשה לפי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 מספרנו 2015-19-0349
Hofesh.Meida <Hofesh.Meida@justice.gov.il> 19 December 2019 at 14:11
To: התנועה לחופש המידע <foi@meida.org.il>

שלום איה,

לצערי אינך טועה.

יש 3 בקשות שהוגשו על ידי גיא זומר/ התנועה אשר מצויות בחריגה מהמועדים הקבועים בחוק.

2015-19-0349 - בקשה ליומני השר/ה והמנכ"לית מ1/1/19 ועד ל3/7/19

2015-19-0346 – בקשה בעניין צוותי הבחירות במשרד המשפטים.

2015-19-0367 – הנחיות חסויות של הפרקליטות (שקיבלתי מכם מייל בנושא היום, לקראת הגשת עתירה).

אנו מכירים ועוקבים מקרוב אחר בקשות אלו, כולי תקווה שנוכל לספק מענה בקרוב.

בברכה,

מיטל כץ, עו"ד

הממונה על העמדת מידע לציבור | משרד המשפטים

טל' 073-3925105, פקס: 02-6467654
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- הארכת מנכלית: בקשה לפי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 מספרנו 2015-19-0349 Gmail

אנחנו זקוקים לכם כדי שנוכל להמשיך לפעול. לחצו כאן לתרומה 

 On Fri, 1 Nov 2019 at 13:23,  <foi@meida.org.il> wrote:התנועה לחופש המידע 

מיטל שלום,

אודה על קבלת עדכון בדבר מענה לבקשת היומנים. 

בברכה,

גיא זומר
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 ד נספח 

 לבקשת העותרתהחלקי  מכתב המענה



משרד המשפטים
העמדת מידע לציבורהממונה על 

 02-6466807  02-6467654 9149001, ירושלים 49029, ת"ד 29דין -רח' צלאח א

  hofesh.meida@justice.gov.il

 טתשע" ,' בסיוןג ירושלים,

2019, ביוני 6

בתשובתך נא ציין:

420/18תיק מס' 

 ,לכבוד

 לחופש המידע )ע"ר(התנועה  –גיא זומר מר 

foi@meida.org.ilבאמצעות דואר אלקטרוני: 

, .נא

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

(11/11/2018 מיום ךפנייתסימוכין: )

"(, מידעהחופש  חוק)להלן: " 1998-מידע, התשנ"חהלפי חוק חופש ביקשת שבסימוכין,  ךבפניית

אינן מפורסמות בעמוד האינטרנט הייעודי , אשר המדינה פרקליט של הנחיותהרשימה של לקבל 

הגשת הבקשה. כמו כן, ביקשת לקבל את  בתוקף נכון ליוםומצויות  שבאתר משרד המשפטים

הפעלתם של מדובבים בחקירות משטרה בטרם העמדת הנחקרים לעניין הנחיית פרקליט המדינה 

 על זכויותיהם.

  הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

:בתוקףומצויות  אינן מפורסמות לציבורר שארשימה של הנחיות פרקליט המדינה ראשית, להלן 

.צווי איסור פרסום בעניינים הנוגעים לביטחון המדינה: יהשם ההנח .1

 14.14: מספרה

 1.8.02: תאריך ההנחיה

 .: איןיהתאריך עדכון אחרון של ההנח

 יה נכנסה לתוקףבהינתן העובדה שההנח: ה לציבורהעילה לפיה לא פורסמה ההנחי

אופן מדויק באשר לנסיבות אי יכולת להתחקות ב המדינה, אין בידי שנה 16לפני מעל 

נעשית בחינה במשרד המשפטים הריני לעדכן כי באשר לפרסומה כעת, הפרסום דאז.  

, ככל שבתום 1218/17. משכך, וכפי שהוצהר במסגרת בג"צ נהעדכלהצורך  בדבר

 היא תפורסם, וכי במידה - 14.14תוקן הנחיית פרקליט המדינה בחינת הדברים לא ת

 יה העדכנית.כי אז תפורסם ההנח - המדינה תתוקן והנחיית פרקליט
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משרד המשפטים
העמדת מידע לציבורהממונה על 

 02-6466807  02-6467654 9149001, ירושלים 49029, ת"ד 29דין -רח' צלאח א

  hofesh.meida@justice.gov.il

–ליווי חקירה על ידי פרקליט בתיקים כלכליים רחבי היקף או בעלי  יה:שם ההנח .2

 . מורכבות או רגישות מיוחדת

 14.24 מספרה:

 19.11.17 תאריך ההנחיה:

 אין ה:תאריך עדכון אחרון של ההנחי

 בשלמדובר בהנחיה שלא פורסמה ה ה לציבור:העילה לפיה לא פורסמה ההנחי

( 5)ב()9)בהתאם לסעיף דע הנוגע לניהול פנימי של הרשות מכילה מיזו העובדה ש

ההנחיה, תיקונה או נשקל פרסומה של . לצד האמור, בימים אלה חופש המידע( לחוק

 , על ידי הגורמים הרלוונטיים. ביטולה

 :ת המדובביםיהנחיתך בעניין שנית, אשר לבקש

בעניין הפעלתם של מדובבים בחקירות משטרה המדינה  נחיית פרקליטהאת "לקבל  ביקשת

בהתאם להחלטת בית המשפט , וזאת, לדבריךבטרם העמדתם הנחקרים על זכויותיהם" 

 . 24139-09-17לוד בתפ"ח -וזי מרכזהמח

למדינה למסור להגנה טיוטת הנחיית  ה הורה בית המשפטתיק רצח במדובר בהחלטה ב

החלטה, הודיעה בעקבות הפרקליט מדינה בנושא דיבוב, וכן נוהל משטרתי הנגזר מהנחיה זו. 

ום, לצורך הגשת ערעור לבית המשפט העליון, וערעור כאמור המדינה על חזרתה מכתב האיש

 . 7984/18הוגש ונדון במסגרת ע"פ 

את ערעור המדינה והורה דל[ ]הרכב כב' השופט נ' הנקיבל בית המשפט העליון  19.2.19ביום 

נאשמים ברצח. כמו כן, נקבע כי הנוהל המשטרתי יישאר חסוי, העל ביטול זיכויים של שני 

עוד הורה בית המשפט העליון  ור לידי ההגנה.טיוטת הנחיית פרקליט המדינה תעב וכי מרבית

, אלא אם יחליט בית המשפט המחוזי יהיה אסור בפרסוםכי תוכן ההנחיה שתועבר להגנה 

  ( לחוק חופש המידע.4)א()9בהתאם לסעיף  בשלב זה מסריא ילפיכך, מידע זה ל. אחרת

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

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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 ה נספח 

 פי הודעות הדוא"ל חילו
  בין המשיב לעותר בנוגע לבקשתו



Gai Zomer <zomerg@gmail.com>

תויחנהו םילהנ - עדימ תשקב
1 message

Gai Zomer <zomerg@gmail.com> Tue, Jul 16, 2019 at 11:52 PM
To: "Hofesh.Meida" <hofesh.meida@justice.gov.il>

,םולש

.וז השקבל עקרב םיפסונ םיניינע ךשמהבו השדגהבו הלחתהב העיפומ ,הפוגל עדימה תשקב ,תוחונה ןעמל

וא הנידמה טילקרפ תויחנה רתאב תומסרופמ אלש ,ןמצע תויחנההו ,תויחנהה תמישר תא ,עדימה שפוח קוח יפ לע לבקל שקבמ ינא
,)טוליחה תדיחי תוברל( יללכה סרופורטופאה ,)ש"חמ תוברל( הנידמה תוטילקרפ ןיינעב ,הלשממל יטפשמה ץעויה תויחנה רתאב
.)ן"תבמ( םירקחנ תונולת רוריבל הדיחיהו רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרה
ףיעסבו קוחב תועובקה ןוזיאה תושירדב דמועה ןתינה לככ ףיקמ ,יקלח עדימ לבקל שקבא תמיוסמ היחנה תפישחמ העינמ שיש לככ

 .הלש אשונהו הייחנה לש המויק ןויצ לע שגדבו קוחל 11
ח"פת קיתב םייתלד תריגס וא ןויסיחל השקבה תא לבקל שקבא ,המוד השקבל הנעמ בגא הנעטנש ןויסיח תנעטל רשאב

.םיטפשמה דרשמ םעטמ והשלכ םרוג י"ע וזכש השקב השגוה אל יכ ריהבהל ןיפוליחלו 24139-09-17

תורשפא תלקשנ תעכש תויחנה יתש ןנשי יכ התנענו ,ידי לע עדימה שפוחל העונתה םשב השגוה תוחפ הפיקמ ךא המוד השקב יכ ןיוצי
תיב לש הארוה לשב תמסרופמ אל "הייחנה תטויט" םיטפשמה דרשמ ידי לע הנוכמה ,םיבבודמ ןיינעב הייחנה יכ ,ףסונב .ןלוטיב וא ןמוסרפ
.ןוילעה טפשמה

:תודוקנ רפסמ דדחל שקבא תאז רואל

הז ללכבו םינושמו םינוש םיינויכב תונוכמ ןקלח ,תומסרופמ ןניאש תופסונ תובר תויחנה ןנשי יכ הלוע םיילילפ םירוגינס םע תוחישמ .1
.םיכילה לוהינ תרגסמב טפשמה יתבב תוגצומ םג ךכו רבד לכל תויחנה תווהמ הלא תיתוהמ הניחבמ ,לעופב ךא המודכו "תוטויט" ,"םימוכיס"
,עובק וא ינמז ןפואב ,םינוש םיניינעב השינע תלקהו הרמחה ,הז ללכבו ,לארשיב השינעה תוינידמ תא תוותמה תויחנה לש ףסוא םג הלא ןיב
.המודכו

,םינפ יתשל תעמתשמ הניאש הרוצב ןייצ קיתב ןדש טפשמה תיב ,ךפהל ,םיבבודמה תייחנה םוסרפ לע רסא אל לארשיב טפשמ תיב ףא .2
םירבדה חורל דוגינב יכ ןיוצי דוע .היולג תויהל תבייח וז הייחנה יכ עבק ,הנידמה תוטילקרפ דגנכ דחוימב תיתרוקיב ךא תיתויפ הרוצב
,בוש .יל עודיש לככ ,טפשמה יתב קוחל 68 ףיעס יפל יוסח קית וניא היחנהה הגצוה ובש קיתה ,ןוילעה טפשמה תיב לש תמיוסמ הרימאלו

השגוהש הריתע וז ,הזה רופיסה לכב יוסחש דיחיה רבדה .וזכש הטלחה הלבקתה אלו קיתה ןויסיחל השקב השגוה אל ,יל עודיה יפ לע
רבודמ ןכש היחנהה לע ןויסיח רצייל ידכ הב ןיא ,יוסח היה םא םג ,ילילפ קית תרגסמב הייחנה תאבה םצע ,אליממו ,ךילהה לוהינ תגרסמב
.תידרוסבאמ תוחפ אל איהש הדמעב

.ןהב םיקסועה םינוידה תובקעב ולטובי וא ולטוב םא תוברל ,ןלבקל שקבא ,םוסרפה תורשפא תלקשנ ןהיבגלש תויחנהל רשאב .3

לש תויחנהל "הטויט" חנומה תא סחייל תוברל ,םינוש םייוניכב תויחנה תונכל םיטפשמה דרשמב הגוהנה הדובעה תקיטקרפ יכ רהבוי .4
.היוקל תולהנתהו תומימע תרציימ אלא םוסרפה תובישח וא תבוח תא תרטופ הניא םיחונימ ראשו םימוכיס ,תוארוה רותב ןתונכל וא ,שממ
וא דרשמה ימרוג לש תוינידמ הוותמ וא החנמה תוכמס לעב םרוגמ ימשר יכמסמ ןתויהל תסחייתמ ,תויחנהל וז השקבב תוסחייתה לכ
םירקובמו םילהנתמ ןחוכמו ,תויחנהכ טפשמה תיבל תגצומ ןתרתוכב "הייחנה" חנומה תא תואשונ ןניאש ,הלא תויחנה רשאכ יאדוו .ול ץוחמ
.ןמסרפלו שרופמה ןמשב ןתונכל ,הז ןיינע רידסהל םוקמ שיש ירה ,םיכוזמ םירחא םירקמבו םירסאנ םישנא ,םינווגמ םילילפ םיכילה

,השקב תרגא םולשת רבדב רושיא ףרוצמו תורגאה תונקתל םאתהב ח"ש 150 דע לש םוכסב הקפהו לופיט תרגא םולשתל בייחתמ ינא
קוח יפ לע םסרפל שיש תויחנה רדגב םניא םינוש םילוקישמו ןכתייש םיניינע וא םיכמסמ ףא לבקל יתשקבל רשאב קפס רסה ןעמל
.עדימה שפוח
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Gai Zomer <zomerg@gmail.com>

2015-19-0367 ונרפסמ - 1998-ח"נשתה ,עדימה שפוח קוח יפל השקב :הכראה

Hofesh.Meida <Hofesh.Meida@justice.gov.il> Thu, Aug 15, 2019 at 3:12 PM
To: Gai Zomer <zomerg@gmail.com>

,בר םולש

דרשמב םייטנוולרה םימרוגה תקידב תחת היוצמ הנדוע ךתשקב .ךתשקבל הנעמ ןתמל קוחב םייונמה םימיה 30 ופלחי רחמ
םיצמאמ חכונ .ךתשקבל הנעמה שוביג םלשוה םרט ,ץיקה ישדוחב הלדה תוחכונהו הדובע סמוע תאפמ ךא ,םיטפשמה
.קוח פ"ע םיפסונ םימי 30 -ל דע הנעמה ןתמ ןמז ךראומ ,םדקהב ךבישהל

,בר דובכב

ד"וע ,ץכ לטימ

םיטפשמה דרשמ |רוביצל עדימ תדמעה לע הנוממה

02-6467654 :סקפ ,02-6466807 'לט

"
יכkolzchut.org.il/justice :תבותכב 'תוכז לכ' רתאל סנכיהל ךתוא םינימזמ ונא םיטפשמה דרשמב ךל ןתינש תורישהמ קלחכ

"!ךלש תויוכזה ןהמ תעדל תוכזה תא ךל שי
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Gai Zomer <zomerg@gmail.com>

2015-19-0367 ונרפסמ 1998-ח"נשת ,עדימה שפוח קוח יפל השקב :2 תילכנמ תכראה

Hofesh.Meida <Hofesh.Meida@justice.gov.il> Wed, Sep 25, 2019 at 6:44 PM
To: Gai Zomer <zomerg@gmail.com>

,בר םולש

תנמ לע ףסונ ןמז ונל שורד ,תמדוקה העדוהב וטרופש תוביסנהמ .תררבתמ הנדוע ךתשקב יכ ןכדעא ,לטימ לש התעדוהל ךשמהב
.1998-ח"נשתה ,עדימ שפוח קוח יפל ,בורקה דעומב ונתבושת רוסמל

.28.10.19 םויל דע הנעמה ןתמ ןמז ךראומ ,קוחל )ג(7 ףיעס פ"ע התוכמס חכמ ,תיללכה תלהנמה תעד לע ,ךכיפל

,בר דובכב

םיטפשמה דרשמ | רוביצל עדימ תדמעה | טנדוטס ,ןיול רחש

Hofesh.Meida@justice.gov.il :ל"אוד

שי יכkolzchut.org.il/justice :תבותכב 'תוכז לכ' רתאל סנכיהל ךתוא םינימזמ ונא םיטפשמה דרשמב ךל ןתינש תורישהמ קלחכ"
"!ךלש תויוכזה ןהמ תעדל תוכזה תא ךל
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Gai Zomer <zomerg@gmail.com>

2015-19-0367 ונרפסמ 1998-ח"נשת ,עדימה שפוח קוח יפל השקב :2 תילכנמ תכראה

Hofesh.Meida <Hofesh.Meida@justice.gov.il> Mon, Oct 28, 2019 at 5:54 PM
To: Gai Zomer <zomerg@gmail.com>
Cc: "Rachely Edri, CEO" <rachely@meida.org.il>, ןדס רוא  <Or@meida.org.il>

,בר םולש

.הנעמ ןתמל דעומ תכראהל םיקוקז ונא

.ןכדעל בושא .התטלחהל םיניתממ ונאו )ג(7 ףיעס יפל דעומ תכראה רושיאל תיללכה תלהנמל השקב החלשנ

,הכרבב

ד"וע ,ץכ לטימ

םיטפשמה דרשמ | רוביצל עדימ תדמעה לע הנוממה

02-6467654 :סקפ ,02-6466807 'לט

יכkolzchut.org.il/justice :תבותכב 'תוכז לכ' רתאל סנכיהל ךתוא םינימזמ ונא םיטפשמה דרשמב ךל ןתינש תורישהמ קלחכ"
"!ךלש תויוכזה ןהמ תעדל תוכזה תא ךל שי
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- הארכת מנכלית: בקשה לפי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 מספרנו 2015-19-0349 Gmail

<movement1819@gmail.com> התנועה לחופש המידע

הארכת מנכלית: בקשה לפי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 מספרנו 2015-19-0349
Hofesh.Meida <Hofesh.Meida@justice.gov.il> 19 December 2019 at 14:11
To: התנועה לחופש המידע <foi@meida.org.il>

שלום איה,

לצערי אינך טועה.

יש 3 בקשות שהוגשו על ידי גיא זומר/ התנועה אשר מצויות בחריגה מהמועדים הקבועים בחוק.

2015-19-0349 - בקשה ליומני השר/ה והמנכ"לית מ1/1/19 ועד ל3/7/19

2015-19-0346 – בקשה בעניין צוותי הבחירות במשרד המשפטים.

2015-19-0367 – הנחיות חסויות של הפרקליטות (שקיבלתי מכם מייל בנושא היום, לקראת הגשת עתירה).

אנו מכירים ועוקבים מקרוב אחר בקשות אלו, כולי תקווה שנוכל לספק מענה בקרוב.

בברכה,

מיטל כץ, עו"ד

הממונה על העמדת מידע לציבור | משרד המשפטים

טל' 073-3925105, פקס: 02-6467654

From: התנועה לחופש המידע <foi@meida.org.il> 
Sent: Thursday, December 19, 2019 1:08 PM
To: Hofesh.Meida <Hofesh.Meida@justice.gov.il>
Subject: Re: 2015-19-0349 הארכת מנכלית: בקשה לפי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 מספרנו

מיטל שלום,

למיטב בדיקתי, טרם קיבלנו מכם מענה להודעה הרצ"ב ששלח גיא זומר ביום 1.11.19, כולל מענה לבקשת המידע לגופה (יומני שר/ה ומנכ"ל,
מספרנו 12304). מדובר בבקשה שהוגשה ביום 3.7.19, לפני למעלה משישה חודשים, וגם הארכה שניתנה לפי סעיף 7(ג) לחוק חופש המידע

פקעה לפני 48 ימים.

אנא תקני אותי אם אני טועה, ואחרת - אבקש לקבל התייחסות בהקדם.

תודה ויום נעים,

איה מרקביץ', עו"ד

יועצת משפטית, התנועה לחופש המידע (ע"ר)

בית העמותות, סעדיה גאון 26, תל-אביב

טל: 03-9560146 | פקס: 03-9560359
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 ונספח 

 מכתב מיצוי ההליכים



 

1 

 

 

 2019 ספטמברב 16

 לכבוד                                                                                  

 מיטל כץ, הממונה על חופש המידע

 משרד המשפטים

 

 

 

 - וההנחיות עצמן פרקליטות המדינהשל  הנחיות רשימת הלקבלת  ותינובקש הנדון:

 הגשת עתירה חידוד טענותינו בטרם פירוט ו

 פתח דבר

)להלן:  1998-חוק חופש המידע, תשנ"חפי לשהוגשה של התנועה לחופש המידע בקשת המידע ב .1

פרקליטות המדינה שאינן מפורסמות הנחיות "רשימה של התבקשה , 11/11/2018ביום (, חוק"ה"

 ." המשפטים שבאתר משרדבעמוד האינטרנט הייעודי 

פרקליט המדינה בעניין הפעלתם של מדובבים בחקירות משטרה בטרם כמו כן התבקשה "הנחיית 

 מ"י נ' גולובקו 24139-09-17( מרכז, אשר נדונה בתפ"ח )מחוזי העמדת הנחקרים על זכויותיהם"

 .("הנחיית המדובבים")להלן: 

לרשימת ההנחיות, , בנוסף התבקשו ,16/7/2019ביום הח"מ  על ידי גיא זומר בבקשה נוספת שהוגשה

. באותה בקשה התבקשו גם הנחיות של של פרקליטות המדינה )לרבות מח"ש( גם ההנחיות עצמן

 לא נעסוק כעת., אך בכך גופים נוספים

התקבלה החלטה ביום של התנועה לחופש המידע )בעניין רשימת ההנחיות( בקשת המידע אשר לב .2

נטען כי ישנן רק שתי הנחיות שאינן ובתשובה  ,לאחר הגשת הבקשה חודשים 7-כ, 6/6/2019

. יצוין כי התשובה התייחסה רק ל"הנחיות פרקליט המדינה"נבחנת סוגיית פרסומן. כי מפורסמות ו

המדינה", דהיינו גם להנחיות של יתר בעלי  פרקליטותהתייחסה כאמור ל"הנחיות  תנובקשאולם 

בפרקליטות  התפקידים הבכירים בפרקליטות, כגון המשנים לפרקליט המדינה, מנהלי המחלקות

  "ב.וכיו , מנהלת מח"ש, פרקליטי המחוזותהמדינה

ה, וזאת בהתאם לסעיף כי ההנחיה לא תימסר בשלב ז נאמר בתשובה באשר להנחיית המדובבים

אולם בהחלטה . כי מדובר ב"מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין"( לחוק חופש המידע, דהיינו 4)א()9

הובאה רק איסור בדין לגלות את ההנחיה.  הרשות עלהוטל כאילו טענה הה מקור מלא הוסבר 

  ., אך שם לא נקבע איסור כזהגולובקומ"י נ'  7984/18ע"פ החלטת בית המשפט העליון בל ותהתייחס

 .עד היום, בחלוף כחודשיים ימיםענייני באשר לבקשה הנוספת של גיא זומר, לא התקבל מענה 

 ימים נוספים. 30-על כך שזמן המענה מוארך ב 15/8/2019נשלחה רק הודעה ביום 



 

2 

 

, הודעת לנו ביום )בנוגע להנחיית המדובבים( באשר להחלטה האמורה לאחר תכתובת נוספת בדוא"ל .3

חלפו כשלושה חודשים מאז  : "העברתי את פנייתכם לגורמים המקצועיים, אשוב לעדכן".13/6/2019

 עדכון נוסף.לא התקבל אך 

הנ"ל בעניין  גולובקותפ"ח , ניתנה החלטתו הסופית של בית המשפט המחוזי ב1.9.19בינתיים, ביום  .4

נקבע שם כי "ניתן לפרסם,  .שנדונה באותו הליך הנחיית המדובביםפומביות הדיון בכל הנוגע ל

להחלטת סגן הנשיא פינקלשטיין;  52" )פסקה הבנוסח שהועבר להגנ, 1במלואה, את ההנחיה במ/

בנוסח שהועבר להגנה, נמצאת בידינו,  1ההנחיה במ/ ההדגשות כאן ובהמשך אינן תואמות למקור(.

לא כל הנחיית המדובבים המקורית הועברה לידי ההגנה באותו  ובעניינה בקשתנו התייתרה. אולם

מכאן שבקשתנו נותרה בעינה בכל הנוגע לאותו אלא רק אותו חלק שנגע להגנת הנאשמים שם. הליך, 

 .בעניין גולובקו שנמסר להגנה 1ושהושמט מהמסמך במ/חלק שנכלל בהנחיית המדובבים המקורית 

, אנו שבים ופונים באשר לכל הנושאים הנ"ל נים מינהלייםלענייבטרם הגשת עתירה לבית המשפט  .5

לפרט ולחדד את טענותינו ולתת בידיכם אפשרות אחרונה להיענות להן אליכם במכתב זה, על מנת 

 .ימים, נגיש את העתירה 30בהיעדר תשובה מספקת תוך  ללא צו שיפוטי.

הנחיות רבות נוספות שאינן מפורסמות ולגביהן לא כי בפרקליטות המדינה ישנן בקליפת אגוז נציין  .6

ם בכירים אחרים בפרקליטות, חלק מהן אינן מטעם פרקליט המדינה אלא מטע ניתנה כל התייחסות.

המשנה לפרקליט המדינה בעניין מדיניות הענישה של  ו המפורטת של)כגון הנחיית כמוסבר לעיל

"טיוטות הנחיה" על אף מוגדרות פורמלית כ ; חלק אחרלחוק העונשין( 113התביעה לאור תיקון 

הנחיות לכל דבר )בדומה להנחיית המדובבים(; וחלק אחר אינן מצויות במסמך משמשות כשבפועל הן 

)או כטיוטת הנחיה(, אלא בתכתובות פנימיות למיניהן, כגון בדוא"ל  "הנחיה"המוגדר כפורמלי 

אנו מבינים ההנחיות הללו באשר לכל  , אך גם הן משמשות בפועל כהנחיות לכל דבר.יוןובסיכומי ד

חלק גדול מהן מפוזרות במקומות שונים. אינו משימה פשוטה, שכן סביר להניח ש שאיסוף מלא שלהן

שכבר אותרו, בצירוף הבהרה ברורה באשר  חלק מהןאותו  של רשימה מפורטתאלינו  ועברתאם לכן 

באשר לכוונתכם להעביר , וכן השארפירוט של גם בלוח זמנים סביר לכוונתכם לאתר ולהעביר אלינו 

בעניין  עתירהימנע לעת הזאת מהגשת , נוכל להיות עצמן ככל שאין עילה לחסיונןאת ההנחאלינו גם 

 .זה

עילה  הוצגהכאמור, לגבי אחת כלל לא  6/6/2019הוזכרו בתשובתכם מיום שביחס לשתי ההנחיות  .7

)מעבר לציון העובדה הבלתי רלוונטית שנערכת כיום בחינה בדבר  בגינה ההנחיה לא מפורסמתש

, אך פנימי ךההנחיה היא בגדר מסמכי טענה  הוצגה שנייהה הנחיהולגבי ה ;(ן את ההנחיההצורך לעדכ

ההנמקה העילה ו. העדר לא הוסבר מדוע לא ניתן בכל זאת לפרסם אותה או לפחות חלקים ממנה

 אינן עומדות בדרישות החוק.  השנייה להנחיה ביחסהראשונה וההנמקה הסתמית  יהביחס להנח

על כביכול  הוטלמה מקור האיסור שלא הוסבר בתשובתכם כאמור,  ,הנחיית המדובביםביחס ל

איסור  הלא קבע גולובקו. ודאי שאף אחת מההחלטות שניתנו בעניין במלואה לפרסם אותה הרשות

לפרסם את אותו חלק  ולנאשמים לסניגוריםה אם מותר שאלברק החלטות אלו דנו , שכן כזה

 . מההנחיה שנמסר לידיהם
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 המבוקש מהות המידע

על ייצוג המדינה כמו גם , בישראלהפלילית מון על התביעה אפרקליטות המדינה היא הגוף העיקרי ה .8

בעניין הנחיית גם כפי שעלה כידוע ויתרה מכך, . מינהליים ואזרחייםהליכים ב בערכאות השונות

 םהנחיות הפרקליטות אף משמשות כבסיס נורמטיבי לקביעת הנחיות נוספות בידי גופיהמדובבים, 

ונציגי הגופים האחרים ח זאת, נדרשים פרקליטי המדינה מכואחרים ובין אלה גם משטרת ישראל. 

חורצי מגוונים, חלקם להפעיל את שיקול דעתם מדי יום בעניינים  ,שמונחים על ידי הפרקליטות

 המינהלי במקביל, האזרחים שכלפיהם מופעל שיקול הדעת. על בסיס הנחיות הפרקליטותגורלות, 

 המנחות.נחיות כראוי, בין היתר לאור ההבעניינם הופעל לבדוק אם שיקול הדעת  צריכים

לעיון הציבור עשרות הנחיות, אלא שהמציאות מגלה כי לצד הנחיות  ותבאתר פרקליטות המדינה מוצג .9

, ואינן וגופים נוספים אלה, הנחיות רבות מתוות את מדיניות הפרקליטים בפרקליטות המדינה

ת באותן הנחיות שאינן ידועות לציבור, אף לא ות המידע מושא מכתב זה, עוסקומפורסמות כלל. בקש

ומתדיינים , בעלות חשיבות ציבורית ונוגעות לאינספור נאשמים ברמת כותרת ההנחיה, והן רבות

. יובהר, טענות אלה משפטייםשעניינים נשקל ונבחן בין היתר על רקע הנחיות אלה במסגרת הליכים 

, לרבות פרקליטים רביםנוספים ועורכי דין נטענות מידיעה של ממש, מתוך היכרות ושיח עם סניגורים 

חלק מאותן הנחיות נסתרות, התגלה אגב הליכים משפטיים, לרבות הליכים שבהם  .בהווה ובעבר

. יחד עם זאת, אף 1971-חדש[, תשל"אפקודת הראיות ]נוסח הוצאה תעודת חיסיון כהוראות פרק ג' ל

אמור להיות  של הנחיה ה, הרי שעצם קיומגופא ההנחיה פי-על כאשר מוצאת תעודת חיסיון כאמור

של  היש גם לעצם הידיעה על קיומש . כמובןהוא אינו חסוי ואין כל מניעה מחשיפתוו גלוי וידוע לכל

 בפרט.  אחרים ולמתדייניםהנחיה ערך וחשיבות לציבור בכלל ולנאשמים 

 עמדת התנועה

כי בסך  נמסרחודשים,  7שניתן בחלוף חרף האמור, ובמענה לבקשת מידע של התנועה לחופש המידע,  .10

לא  מענה זה עדייןאשר לא פורסמו, ואף במסגרת של פרקליט המדינה הכל נמצאו שתי הנחיות בלבד 

מבקשת הרשות לשקול את  ,לף זמן רבעתה, משח רק .אלההנחיות מצאה הרשות מקום לפרסם 

התייחסות להנחיות אחרות של הפרקליטות, כל כמו כן, כאמור, אין במענה הצורך בפרסום ההנחיות. 

  כ"הנחיה".שאינן מנוסחות באופן פורמלי לכאלה , או עצמו שאינן מטעם פרקליט המדינה

 לחוק העונשין 113לאור תיקון התביעה הענישה של גם מדיניות  שאינן מפורסמות נחיותהבין ה .11

, מדיניות אי הגשת כתבי אישום בנסיבות המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים( הפיץש)

אכיפה המשנה לפרקליט המדינה ל הפיץשודים )רכוש מחשמיוחדות שונות, המדיניות בנוגע לחילוט 

 ועוד.  ,(תכלכלי

ובכלל זה מפרסומן מנע ילא נסתר מעיני התנועה כי לגבי חלק מההנחיות יש סיבות מוצדקות לה .12

מנע ילהמבקשות הצדקות אלה החלטות מום ג. יחד עם זאת, של הרשות התקין הפגיעה בתפקוד

לחוק ובחינת האפשרות  10להיעשות תוך שקילת האיזונים על פי סעיף  ות, צריכמפרסום ההנחיות

לא ההנחיה עצמה, אפשרות של פרסום גם בהיעדר כל לחוק. יתרה מכך,  11למסירה חלקית לפי סעיף 

עשויים  אלה. שלהוהתאריך כותרת ההנחיה והנושא  יכולה להיות הצדקה שלא לפרסם לפחות את
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להפנות שאלות לגבי ההנחיה לרשויות ולעדים, או  , בין היתר,שוניםתדיינים ולמלאפשר לנאשמים 

איזון  ולהעמיד לביקורת שיפוטית את סירוב הרשות לעשות כן. להציג דרישה לקבלת הנחיה מסוימת

בין היתר לאור המסגרת הנורמטיבית שבה תתבקש ההנחיה )לפי שתנות עשוי לה ,זה, במקרה הפרטי

חוק  מה גם שלפי, לדוגמה(. 1982-חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, תשמ"בל 108או  74סעיפים 

 10סעיף דעתה בהתאם ללכך חופש המידע, הרי שככל שקיים אינטרס אישי במידע, על הרשות לתת 

"תיתן הרשות הציבורית דעתה, בין היתר, לענינו של המבקש במידע, אם ציין  :הקובע במפורשלחוק 

  אדם לא יוכל להציג את עניינו האישי בהנחיה חסויה, אם לא יידע על קיומה.כמובן שת בבקשתו". זא

 , וכן ההנחיות עצמן,של הפרקליטות כלל ההנחיותרשימת נוכח זאת, נבהיר כי אנו עומדים על קבלת  .13

בפי  ותשמכונת ו. כך, גם הנחיפורמליותנחיות הכ נראותאלה אינן  לרבות אם מבחינה צורנית

קול הדעת המכוונת את שיהיא מהווה הנחיה בפועל שאך  ,"הנחיהפרקליטות המדינה "טיוטת 

, ראה אותה כהנחיה בית המשפטאך  הנחיית המדובבים, שהוגדרה בתחילה כ"טיוטה" גוןהמינהלי )כ

יתר הטיוטות, ככל שהן גם . בגרסתה החלקית( וכך גם עולה מעיון בה, לאחר שפורסמה לעיון הציבור

הרי שאלו הנחיות. גם  ,את אופן הפעלת שיקול הדעתבפועל תוות ממוענו לגורמים שונים ברשות והן 

 או שהם הודעות דוא"ל, "הוראות" או "נהלים", מסמכים שונים המכונים לעיתים "סיכומי דיון"

למעט אם יש  ,אותם לחשוףהרי שיש  ,"הנחיההם עומדים בגדרי המונח " םובלבד שבמהותמנחות, 

 . לגבי האפשרות של חשיפה חלקית אז יש להפעיל שיקול דעתגם , ולהימנע מכך קונקרטית הצדקה

 האינטרס הציבורי

. עוד טרם לפרסם את נהלי הפרקליטות נובעת בראש ובראשונה מזכות הציבור לדעתחובת הרשות  .14

נחקק חוק חופש המידע עמד בית המשפט העליון על החובה להביא לידיעת הציבור הנחיות מינהליות 

ץ ובג" אפרתי נ' אוסטפלד 5537/91שיש בהן כדי לאצול על זכויות ואינטרסים של הפרט )ר' בג"ץ 

וראו גם את דבריו הנוקבים של בית המשפט (. ד"ר רומיאו נ' ההסתדרות הרפואית בישראל 3081/95

 (.49-44, פסקאות 1.9.19אך לאחרונה )החלטה מיום  הנ"ל, שנכתבו גולובקוהמחוזי בהקשר זה בעניין 

ת על שני אדנים חזקים הנטועים עמוק בתוך שיטת המשפט הישראלית. הראשון, נחובה זו נשע .15

פומביות ההסדר המשפטי הנוגע לפרטים ויצירת וודאות על הזכויות והאיזונים החלים בעניינו של כל 

אזרח. השני, מתן אפשרות מעשית לבקר ולבחון את יישום מדיניות הרשות השלטונית, וודאי בעניין 

הוצאת עיתון  8282/02בישראל )ר' עע"מ עשית על זכויות אדם כמו מדיניות התביעה בעל משמעות מ

 )תשנ"ז((. 465ג' משפט וממשל "פרסום הנחיות מינהליות"  דותן יואבו ישראלת הארץ נ' מדינ

"רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור את )א( לחוק קבע כי 6אף שהדבר אינו הכרחי, נציין כי סעיף  .16

אכן, ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור". 

של  פגיעה בתפקוד התקיןהסייגים של ובכלל זה  הוראות סעיף זה כפופות לסייגים הקבועים בחוק

, מדיניות בשלבי עיצוב ועוד. יחד עם זאת, אף בהתקיים סייג כאמור, על הרשות להפעיל את הרשות

האפשרות למסור את כמו גם  ,שבמסירת המידעוהאישי שיקול הדעת ולבחון את האינטרס הציבורי 

 בהתאמה.  11-ו 10פים יאותו באופן חלקי על פי הוראות סע
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בהפעלת שיקול הדעת המיטבי בידי פרקליטות  ההוגן תלויזכותם של אזרחים רבים להליך משפטי  .17

. חריגה מנהלים, שחלק לא והמינהליים בהליכים אזרחיים וביתר שאת בהליכים הפליליים, המדינה

, היא עניין בעל חשיבות ציבורית ראשונה במעלה, הן למיצוי זכויות "נכתב בדם"מבוטל מהם 

באותם מקומות בהם יש בידיו סמכות  , במיוחדעל פעילות השלטוןהמתדיין והן לשם הפעלת ביקורת 

חורצת גורלות כמו זו המצויה בידי הפרקליטות. פערי הכוחות שבין האזרח הניצב בהליך המשפטי 

ממעמדו הנגזרות  מאחוריו סמכויות מרחיקות לכתש ",הגדול ביותר בארץ עורכי הדיןמשרד "לבין 

יש לאפשר את מיטב הכלים שניתן להעמיד  .עניין של מה בכך םבהליך הפלילי, אינ, וודאי הציבורי

ודאי עומדים עקרונות השקיפות, הדיווחיות לרשות האזרח כדי להתמודד מול פער זה. בין כלים אלה, 

באמצעות  ,שיקול דעתהאת אופן הפעלת של הרשות הציבורית לחשוף את טיב פעילותה ו חובהוה

 . או שהייתה אמורה לפעול פעלה ןבהתאם להההנחיות ש חשיפת

ר'  .אין זה סוד, כי חריגה מקיום הנהלים המחייבים, עשויה לשנות תוצאות של משפט או הליך פלילי .18

שרביט נ' מדינת  3981/11, רע"פ יששכרוב נ' התובע הצבאי 5121/98ע"פ בעניין זה בין היתר את 

 .ועוד מדינת ישראל נ' דריזין 7093/10, רע"פ ישראל

 אי מסירת מידע

אכן, הזכות למידע אינה זכות מוחלטת, והיא מחייבת עריכת איזונים מתאימים ואלו אף עוגנו בסעיף  .19

התקין של הרשות ועוד. טחון, בתפקוד י)ב( לחוק חופש המידע. בין איזונים אלה חשש לפגיעה בב6

בהתקיים אחת מן העילות יש להפעיל את שיקול  ףאלא שעילות דחייה אלה יש לקרוא בצמצום, וא

 לעיל.  לחוק, כאמור  11-ו 10הדעת בהתאם לסעיפים 

לפי סעיף  "מדיניות בשלבי עיצוב"תקיים עילה של  הנחיהכך לדוגמה, עשוי להיות תרחיש כי טיוטת  .20

ן, א(. אלא שגם כ4)ב()9כהגדרתה בסעיף  "טיוטה שניתנה לצורך קבלת החלטהשל "או לחוק, ( 2)ב()9

לכך היא דוגמה  כאמור,מהותו של המידע.  בדברלא ניתן להסתפק במונח "טיוטה" כדי להכריע 

ח אותה הנחיית מדובבים, נכתבה ע"י הגוף . קל וחומר, כאשר מכוהנחיית המדובבים המתוארת לעיל

  ."טיוטה"שבסיסה נשען על אותה נוספת  הנחיה)המשטרה( החוקר 

 :הקבועות בחוק ראו ואלעילות ועוד על האיזונים הנדרשים בהתקיימות  .21

"הזכות לחופש מידע ציבורי מתמודדת, איפוא, כנגד האינטרס הציבורי בהגנה על חופש 

ציבורית לנהל את מהלכיה הפנימיים הנדרשים לגיבוש מדיניותה פעולתה של הרשות ה

את  חוק חופש המידעוהחלטותיה בלא חשיפתם בפני העין הציבורית. בהתמודדות זו, עיצב 

פנימיים בתוך באופן שאינו מקנה חסינות מוחלטת למידע בדבר מהלכים האיזון מסגרת 

. מתוך הערכת משקלה הרב של הזכות לחופש המידע הציבורי כמרכיב הרשות הציבורית

מרכזי בתהליך הדמוקרטי, הניח המחוקק כי החיסיון על מידע בדבר מהלכים פנימיים 

ברשות הוא אפשרי אך אינו מוחלט. האיזון בין זכות האזרח למידע לבין אינטרס הציבור 

הלכים פנימיים ברשות נתון לשיקול דעת הרשות הציבורית, וחלים עליו בחסיון מידע בדבר מ

כללי היסוד של המשפט הציבורי בדבר אופן הפעלת שיקול הדעת, ובכללם חובת הסבירות 

http://www.nevo.co.il/law/71891
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המועצה להשכלה גבוהה נ' הוצאת , 9738/04עע"ם , 9135/03עע"ם ) והעדר שיקולים זרים

)השופטת חיות((. חובת הפעלת שיקול הדעת אם להתיר את המידע הפנימי או  עיתון הארץ

עצם היות המידע נוגע למהלכים לחסותו, או שמא לגלותו בתנאים ובסייגים, היא הנותנת כי 

ק לחסיונו. כפי שנקבע בפרשת המועצה להשכלה פנימיים ברשות הציבורית אינו טעם מספי

נדרשת מערכת איזונים מורכבת שעל הרשות גבוהה, וכפי שניתחה חברתי, השופטת ארבל, 

להפעיל לצורך קבלת החלטה אם להתיר לעיון מידע הנוגע למהלכים פנימיים של הרשות 

 " או לסרב לכך, או אלו תנאים להעמיד לצורך מתן היתר כאמור

לפסק דינה של השופטת  4]פורסם בנבו[, פס'  עו"ד אריה גבע נ' יעל גרמן 7024/03)עע"ם 

 פרוקצ'יה(.

 השלמת החלק החסר של הנחיית המדובבים

בית המשפט העליון קבע בעניין שלבקשת התנועה, בתשובתכם  כתבתםביחס להנחיית המדובבים  .22

תוכן ההנחיה שתועבר "כי לידי ההגנה", ו"מרבית טיוטת הנחיית פרקליט המדינה תעבור כי  גולובקו

להגנה יהיה אסור בפרסום, אלא אם יחליט בית המשפט המחוזי אחרת". לאור זאת הוספתם: 

"מידע אשר , שעניינו ( לחוק חופש המידע"4)א()9"לפיכך, מידע זה לא יימסר בשלב זה בהתאם לסעיף 

 .אין לגלותו לפי כל דין"

קבעו שחלק מהנחיית  גולובקובית המשפט העליון והמחוזי בעניין  .טעות לזו נתפסתם לכל תשובהב .23

המדובבים נוגע להגנת הנאשמים שם, ולכן יש למסור חלק זה לידי ההגנה. בהמשך לכך הם דנו 

ההנחיה החלקית שנמסרה לה, וזאת במסגרת השאלה של מותר לפרסם את  להגנהבשאלה אם 

להחלטת בית המשפט  9)ראו פסקה  )א( לחוק בתי המשפט70סעיף לפי  השיפוטי ההליךפומביות 

כמובן לא אלא שבית המשפט העליון והמחוזי  לחוק יסוד: השפיטה. 3(, וסעיף 1.9.19המחוזי מיום 

אסור לפרסם את הנחיית המדובבים המלאה,  עצמה לרשותש -ואף לא היו מוסמכים לקבוע  -קבעו 

 .הליךאותו ובלי קשר לרלוונטיות של ההנחיה לנאשמים בהספציפי טי בלי קשר להליך השיפו

סעיף לא חל , וממילא במלואה הנחיית המדובבים לפרסם את הרשותאיסור על מכאן, שלא הוטל  .24

כך גם  לאור זאת, נשוב ונבקשכם להעביר לנו את אותו חלק של ההנחיה שטרם פורסם. .( לחוק4)א()9

 .שאין מניעה לחשפן ביחס לחשיפת כל הנחיות הפרקליטות ,מתבקש ממילא מבקשתנו הכללית לעיל

 סיום

רשימת כל הנחיות  - את המידע המבוקשכל האמור לעיל, סבורה התנועה כי יש למסור לאור  .25

שלא נמסר  החלקהפרקליטות שאינן מפורסמות באתר, ההנחיות עצמן, והנחיית המדובבים המלאה )

להפעיל את יש מסירתו, לולכל הפחות, ככל שיש מידע ספציפי שיש מניעה  -( גולובקובעניין  להגנה

האינטרס הציבורי בחינת , לרבות וחלקבבאשר לאפשרות של מסירתו  האיזונים הקבועים בחוק

 מידע, ולנמק החלטה זו. חשיפת ההקיים ב

http://www.nevo.co.il/case/6045196
http://www.nevo.co.il/case/6045196
http://www.nevo.co.il/case/6045196
http://www.nevo.co.il/case/6049224
http://www.nevo.co.il/case/6049224
http://www.nevo.co.il/case/6049224
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בהיעדר ימים  30תוך אנו שבים ומפנים לאמור ב"פתח דבר" לעיל באשר להגשת העתירה על ידינו  .26

 ., לכל הפחות חלקית בצירוף לוח זמנים סביר להשלמתהתשובה מספקת

הדברים נכתבים לצורך ניסיון אחרון  .תוגש עתירהשאין באמור כדי למצות את טענות התנועה ככל  .27

 להמנע מפנייה לערכאה המשפטית. 

 
 
 
 
 

 ,בברכה
 

 ו"דרחלי אדרי, ע
 לית התנועה לחופש מידע"מנכ

 



 

 

 

 זנספח 

 2018-מדד השקיפות של התנועה לחופש המידע ל



מדד התנועה  
לחופש המידע 

2018לשנת 



מבוא
,הקודמותבשניםשסיפקוממהמידעיותרהרבהמספקיםהממשלהמשרדיכיוםכיספקאין

מדד.שלההשקיפותמדדאתהמידע,לחופשהממשלתיתהיחידהמקיימת2012משנתוהחל
איכותאתמודדותבהכרחשאינן,אינדקציותמספרבודקהמידעלחופשהממשלתיתהיחידה
ביןפערקייםשלעיתיםכך,במשרדעצמוהממונהדיווחיעלמבוססהממשלתיוהמדדהמענה
.שניתןהמענהאיכותלביןפעילותועלהממונהשלהדיווח

עוד(משלהמדדלקייםלנכוןמצאהרבותמידעבקשותשמגישהכמיהמידעלחופשהתנועה
עריכתלצורך.הממשלהמשרדיידיעלשניתןהמענהאיכותאתגםלבחוןהמבקש)2011משנת
,מורכבותדרגות4-באליהםשהופנומידעבקשותעללהשיב,המשרדיםשלנכונותםנבדקההמדד
והןפורמטשלבהיבטהןהמענהאיכות,בחוקהקבועההזמניםלמסגרתביחסהמענהזמןונבדק

.היחידהונתוניהמדדמולאלהשוואותנערכווכןהבקשהמרכיבילכלהתייחסותשלבהיבט



מבוא
,הקודמותבשניםשסיפקוממהמידעיותרהרבהמספקיםהממשלהמשרדיכיוםכיספקאין

מדד.שלההשקיפותמדדאתהמידע,לחופשהממשלתיתהיחידהמקיימת2012משנתוהחל
איכותאתמודדותבהכרחשאינן,אינדקציותמספרבודקהמידעלחופשהממשלתיתהיחידה
ביןפערקייםשלעיתיםכך,במשרדעצמוהממונהדיווחיעלמבוססהממשלתיוהמדדהמענה
.שניתןהמענהאיכותלביןפעילותועלהממונהשלהדיווח

עוד(משלהמדדלקייםלנכוןמצאהרבותמידעבקשותשמגישהכמיהמידעלחופשהתנועה
עריכתלצורך.הממשלהמשרדיידיעלשניתןהמענהאיכותאתגםלבחוןהמבקש)2011משנת
,מורכבותדרגות4-באליהםשהופנומידעבקשותעללהשיב,המשרדיםשלנכונותםנבדקההמדד
והןפורמטשלבהיבטהןהמענהאיכות,בחוקהקבועההזמניםלמסגרתביחסהמענהזמןונבדק

.היחידהונתוניהמדדמולאלהשוואותנערכווכןהבקשהמרכיבילכלהתייחסותשלבהיבט



מתודולוגיה
משרדים28-להבקשותהוגשו,הסמךויחידותהממשלהבמשרדיהמידעחופשחוקיישוםאתלמדודמנתעל

.)נבחנולאהממשלתייםהחוליםבתי(העיקריותהסמךיחידות19-וממשלתיים

ומידעמיוחדיםמשפטייםקשייםמעוררותשלאבקשותהןשהוגשוהבקשות,שוניםמועדים4-בנשלחוהבקשות
לאשלמשרדכך,שלישייםלצדדיםפניהתידרששלאכזאתבצורההבקשותהוגדרו,בנוסף.בעברנמסרדומה
המידעשלהנושאתיאורשלפשוטמאדמבנהכללוהבקשותכל.למשרדחיצוניגורםשלמענהבזמןתלותתהיה

.שמתבקשהמידעהואמהמפורטיםוסעיפיםהמבוקש

:שהוגשוהבקשותרשימתלהלן

)10/6/2018(ברשותהאדםכוחעלמידע1.

)20/6/2018(ברשותהמידעחופשעלהממונהשלהמינויכתב2.

)17/7/2018(חברתיותברשתותדרושיםמודעותפרסוםעלנתונים3.

)30/7/2018(הרשותהנהלתשלהסעדההוצאותעלנתונים4.

בהנחה(הבקשהקבלתאתלאשרהממוניםמכלשביקשהתזכורתיצאה,הראשונההבקשההגשתלאחרשבועיים
.תזכורותעודיצאולאמכןלאחר,)לכןקודםאותהאישרואולבקשהענושלא



יחידות הסמךהרשויות שנמדדו

האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

המדפיס הממשלתי

הנהלת בתי הדין הרבניים

הנהלת בתי המשפט

הרבנות הראשית לישראל

הרשות הארצית לכבאות והצלה

מינהל התכנון

משטרת ישראל

נציבות שירות המדינה

רשות האוכלוסין וההגירה

רשות האכיפה והגבייה

רשות ההגבלים העסקיים

רשות החברות הממשלתיות

רשות המים והביוב

רשות המסים בישראל

אזרחי-רשות השירות הלאומי 

רשות מקרקעי ישראל

שירות בתי הסוהר

יחידות הסמך

משרד החינוך המשרד לביטחון הפנים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר המשרד להגנת הסביבה

משרד הכלכלה המשרד לירושלים ומורשת

משרד המדע והטכנולוגיה המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה

משרד המשפטים המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

משרד העלייה והקליטה המשרד לשוויון חברתי

משרד הפנים המשרד לשירותי דת

משרד הרווחה והשירותים החברתיים המשרד לשיתוף פעולה אזורי

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים משרד האוצר

משרד התיירות משרד האנרגיה

משרד התפוצות משרד הביטחון

משרד התקשורת משרד הבינוי והשיכון

משרד התרבות והספורט משרד הבריאות

משרד ראש הממשלה משרד החוץ



מועדי המענה
ממוצעמוצגבאדוםבמסגרת,למעלה

שמופיעכפיהמענהזמניהתפלגות
הממשלתיתהיחידהדוחבדוח

.2017לשנתהמידעלחופש
המענהזמנימופיעיםתחתיו

שנמדדוכפיימיםלפיבהתפלגות
.התנועהבמדד
נענומהבקשותמשלישפחות

,הראשוניםהימים30במסגרת
לפי.היחידהדוחלפי60%לעומת

כללמהבקשותכשלישהתנועהמדד
בעוד,הימים150במהלך,נענולא

בהןבקשותרקמציגיםהיחידהנתוני
.מענהניתן
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9%

9%

40%
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0%

0%

1%

6%
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49%
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מינוי ממונה

דרושים

הוצאות הסעדה

ממוצע

נתוני היחידה

מועדי המענה בהשוואה למדד היחידה הממשלתית לחופש  
המידע

ימים14עד  15-30 31-60 61-120 120מעל  טרם ענו



עמידה בזמנים
עמידהנבחנההמדדבמסגרת
הקובע,לחוק7סעיףבהוראות

,ימים30תוךיינתןמענהכי
.בכתבאורכהניתןאםאלא

נענומהבקשות40%רק
.7סעיףלהוראותבהתאם

כשליש,ימים150שחלפואף
.נענוטרםמהבקשות

47%

55%

34%

36%

43%

38%

26%

17%

38%

30%

15%

19%

49%

26%

27%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

א"כ

מינוי ממונה

דרושים

הוצאות הסעדה

ממוצע

לחוק לעניין זמני המענה7עמידה בהוראות סעיף 

7בהתאם להוראות סעיף  7בחריגה מהוראות סעיף  טרם ענו



"אין מידע"
תשובתמהמקריםבחלק

מידעקייםשלאהייתההממונה
תשובותכיהיהמצופה.ברשות

.יחסיתקצרזמןתוךיימסרואלה

היהלאבהןמהבקשותכמחצית
הימים60לאחררקנענומידע

.הראשונים
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מספר רשויות השיבו שאין מידע לפי משך הזמן שלקח  
למענה



מספר תשובות
לכלהשיבורשויות11רק

שהוגשוהבקשותארבעת
)24%(המדדבמסגרת

מתוךלשלושהשיבורשויות24
.)51%(שהוגשוהבקשותארבע

בקשותלשתיהשיבורשויות8
)17%(בלבד

לאומורשתלירושליםהמשרד
.שהוגשהבקשהלאףהשיב

4

8

6 6

1

0

3

6

9

ימים15עד  ימים30עד 15 ימים60עד 30 ימים90עד 60 ימים120עד 

מספר רשויות השיבו שאין מידע לפי משך הזמן שלקח  
למענה

26%

53%

13%

6% 2%

מספר הבקשות שנענו ברשויות

השיבו לכל הבקשות השיבו לכל הבקשות למעט אחת

בקשות2-השיבו רק ל השיבו רק לבקשה אחת

לא השיבה לאף בקשה



מענה מלא
במסגרתשהוגשוהמידעבבקשות

שפורטמידעהתבקשהמדד
לאשניתןהמענה,בפועל.לסעיפים
הפריטיםלכלהתייחסבהכרח

והייתהבמידהכייובהר.שהתבקשו
סעיףשלדחייהלרבות,התייחסות

לכךהתייחסהמדד,הבקשהמתוך
.המידעכמסירת

המידעבקשותרובכילראותניתן
לכךחריג,מלאהבצורהנענו,שנענו
מודעותפרסוםבענייןהבקשההייתה

יוער,חלקיבאופןשנענתההדרושים
הנמוךהמענהאחוזעםהבקשהזוכי

ביותר

6

1
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1

12

29

31

7

18

56

0% 20% 40% 60% 80% 100%

א"בקשת כ

בקשת מינוי ממונה

בקשת דרושים

בקשת הסעדה

משוקלל

התייחסות לכל הפריטים שהתבקשו

גרוע מאד בינוני מעולה



פורמט המענה
במידעשנענתהבקשהכללגבי

.המענהפורמטנבחן,מהותי
שכללובקשותעלמדוברכייצוין

ולכןוכמותייםטלבאייםרכיבים
השלכהבעלהיההמענהפורמט
העיבודפוטנציאלעלישירה

התובנותכמוהמידעוהשבחת
.מהמידעלהפיקניתןשהיה
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55
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א"בקשת כ

בקשת דרושים

בקשת הסעדה

משוקלל

פורמט המענה

גרוע מאד בינוני מעולה



דפוס המענה

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 30 60 90 120 150

בו
גי

ה
ש

ת 
יו

שו
הר

ז 
חו

א

מניין הימים מיום בקשת המידע

מדד התנועה לחופש  -ימים150דפוס מענה ממוצע במהלך 
2018המידע לשנת 

מענה ב7 ג7 אישור

, ימים30אחרי 
מהרשויות  30%

,  השיבו לבקשה
נוספים רק 30%

30%-אישרו ו
נוספים כלל לא 

התייחסו

, ימים120לאחר 
מהרשויות  70%רק 

-השיבו לבקשה וכ
מהרשויות  20%

כלל לא התייחסו 
לבקשה

דפוסאתבחנו,ימים150בתום
בקשותארבעתבשיקלולהמענה
הרשויותלכלביחסיחדהמידע

.במדדשנמדדו

מהרשויות30%,ימים30אחרי
רקנוספים30%,לבקשההשיבו
נוספים30%-והטיפולאתאישרו

.התייחסולאכלל

70%רק,ימים120לאחר
20%-וכלבקשההשיבומהרשויות
לבקשההתייחסולאכללמהרשויות



בולטות לטובה-דירוג הרשויות 

ציון זמני מענה

100 רשות ההגבלים העסקיים

100 המשרד לשיתוף פעולה אזורי

95 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

90 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

90 המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה

ציון עמידה בזמנים

100 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

100 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

100 רשות ההגבלים העסקיים

100 המשרד לשיתוף פעולה אזורי

75 משרד המשפטים

ציון פורמט המענה

100 רשות ההגבלים העסקיים

100 המשרד לשיתוף פעולה אזורי

100 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

100 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

100 המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה

ציון משוקלל

94 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

89 משרד המשפטים

88 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

85 רשות האוכלוסין וההגירה

83 משרד הכלכלה

81 רשות ההגבלים העסקיים

80 אזרחי-רשות השירות הלאומי 

80 רשות מקרקעי ישראל

80 משרד הבינוי והשיכון

80 משרד התקשורת

ציון התייחסות לכל הפריטים

100 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

100 רשות האוכלוסין וההגירה

100 משרד הכלכלה

100 מינהל התכנון

100 משרד הבינוי והשיכון



בולטות לרעה-דירוג הרשויות 

ציון זמני מענה

30 רשות המים והביוב

20 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

20 משטרת ישראל

10 המשרד להגנת הסביבה

0 המשרד לירושלים ומורשת

ציון עמידה בזמנים

0 שירות בתי הסוהר

0 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

0 משטרת ישראל

0 רשות המים והביוב

0 המשרד לירושלים ומורשת

ציון פורמט המענה

67 הרבנות הראשית לישראל

67 המשרד לשירותי דת

33 שירות בתי הסוהר

22 משרד החוץ

17 משרד הביטחון

ציון משוקלל

46 הרבנות הראשית לישראל

46 המשרד לשוויון חברתי

42 משרד החוץ

41 המשרד לשירותי דת

40 שירות בתי הסוהר

36 משטרת ישראל

36 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

35 רשות המים והביוב

32 משרד הביטחון

8 המשרד לירושלים ומורשת

ציון התייחסות לכל הפריטים

67 משרד האוצר

67 המשרד לשירותי דת

56 משרד החינוך

56 משרד הביטחון

33 משרד ראש הממשלה



סיכום
,הממשלהמשרדיכיוםשנותניםבמענהניכרשיפורקייםואכןהראשונייםהמענהבזמנישיפורמצאההתנועהבדיקת

הבקשהפרטילכלשלםמענהניתןהאםנבדקלמשלכך,שניתןהמענהאיכותאתגםבחןהתנועהמדד,זאתעם
למענההממוצעמה,תשובהלמתןהמינמיאליהימיםמספרהואמה,מידעאיןכיתשובהניתנהזמןכמהתוך,שהוגשו

.מידעלבקשותעקביבאופןמשיבותשאינןהרשויותהןומי

ביעילותאחדבמשרדשנענובקשות:המידעלבקשותוהרשויותהמשרדיםשלבגישהבולטאחידותחוסרמצאהמדד
חלקידיעלנענו,המידעלחופשהממשלתיתהיחידהלהכרעתהועברואואחרבמשרדשסורבובקשות,ובמהירות
.המידענמצאלאאחרבמשרדמלאהבצורהנמסרואחדשבמשרדלמידעובקשות,ביעילותהמשרדים

שלבצורהישלחכיציפייהוהייתהבעיקרוכמותיבמידעמדוברהיהפניועל,הממונהמינויאודותהבקשהלמעט
.המידעניתוחשיאפשרטקסטואליבפורמטהפחותלכלאונתוניםגיליונות

להשיבישכיצדשונותוהוראותהנחיותלהוציאהמשפטיםבמשרדהוחלט,מהבקשותאחתלכלביחסכילצייןראויעוד
המתינוממוניםשכןרביםבמקריםהמידעלמסירתמעכבגורםהיואלה,ההנחיותלמהותלהתייחסמבלי.לבקשות
שיצאוהנחיותושתי,פורסמהלאהמשפטיםממשרדשיצאההנחיהאףכי,נעירזובהזדמנות.ההנחיותלקבלת

אחתלגבי.במענהאחידותוחוסרנוספיםלעיכוביםשהובילמהלך,מהותיתושונותחדשותבהנחיותהוחלפולממונים
הבהרותלקבלוביקשהוחקיקהייעוץלמחלקתהמידעלחופשהתנועהפנתה,שניתןהשניהשינויבעקבות,ההנחיות

ייעוץמחלקתתגובתהתקבלהטרם,שנהכחציחלוףאףעל,היוםועדמאזאך,להנחייההמשפטיהבסיסאתובעיקר
.המשפטיםשבמשרדוחקיקה



 

 

 

 ח נספח 

 תצהיר לתמיכה בעתירה
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