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 ג' תשרי, תשפ"ב ירושלים,

 2021ספטמבר,  9

 בתשובתך נא ציין:

 2015-21-0436תיק מס' 
 

  ,לכבוד

  מר ליאון )אריק( שנקלר,

  shenkler@netvision.net.il דואר אלקטרוני:באמצעות 

 

 , .נא

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

 (01/01/2021 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

שו את פרקליט המדינה בקבלת החלטתו להמשיך בהליכי המשפט את כלל חוות הדעת ששימלקבל 

 החוזר של רומן זדורוב. 

 להשיבך כדלקמן:הריני  ,לאחר בירור בקשתך

 14מונה ו 13.7.2021 נושא תאריך, דבנושא המבוקש. האח סקיםהעוה מסמכים אותרו שלוש

עמודים, במהותו פרוטוקול  28ומונה  13.7.2021 השני, נושא תאריך , במהותו מצע לדיון;עמודים

. על גבי המסמך נרשם "לשימוש בנושא זה של הדיון שהתקיים בראשות פרקליט המדינהמפורט 

המשך  הוא למעשהעמודים,  5ומונה  14.7.20121פנימי בלבד" וכן "טיוטה"; השלישי, נושא תאריך 

 של פרוטוקול הדיון, באותם המאפיינים.  

כים כוללים אינם חתומים ובמסגרתם לא מפורטת החלטה או סיכום תמציתי. המסמהמסמכים 

 שהתקיים פתוחהחופשי והשיח ורט המפ פרוטוקול הדיוןבועמדותיהם.  פירוט שמי של הדוברים

     בין משתתפי הדיון, בניהם עובדי הפרקליטות בלבד. 

סמכים פנימיים" לפי סעיף ה של "מרמידע העונה להגד אותרו מכיליםשהמסמכים כלל אם כן, 

שנערכה בין עובדי הרשות הציבורית לצורך  התייעצותה בהם מפורטתו( לחוק חופש המידע, 4)ב()9

בשיח החופשי והפתוח  , יפגעקבלת החלטה. גילוי המסמכים עלול לגרום ל"אפקט מצנן" משמעותי

. בהתאם לכך, המידע ניהול ההליך המשפטייפגע בוהרשות הציבורית של  התקין בתפקודוכן יפגע 

 ( לחוק חופש המידע. 1)ב()9 ףלפי סעיגם לא יימסר 
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הפגיעה האפשרית בעבודת הרשות הציבורית גוברת בהכרח על בבחינת מאזן האינטרסים, 

 האינטרס הציבורי במידע, שעיקריו ממילא, הובאו במסגרת פרסומים שונים של משרד המשפטים. 

הריני , הועברה לפרקליטים לצורך כתיבת חוות דעתםלקבל את רשימת המידע שאשר לבקשתך 

צוות הפרקליטים שטיפל בתיק נדרש במידת הצורך לחומרים רלוונטיים שונים, כי אמנם, להשיבך 

במסגרת עבודתם השוטפת. יחד עם זאת,  אתז ,ובכללם פסיקה, חומר משפטי, פרסומים שונים ועוד

( לחוק חופש 3)8נדחית לפי סעיף  ,זה לענייןולכן בקשתך  "רשימת מידע" כמבוקשלא אותרה 

 המידע. 

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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