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 ירושלים, כו תשרי  תשע"ח 

 2017טובר , קאו 16

 בתשובתך נא ציין:

 153תיק מס' ת/ 

 

           

           

     לכבוד

      

 עו"ד מק איתי

  

 שלום רב,  

 

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

 01/06/2017מכתבך מיום 

 

(, ולאחר איתור ובחינת ,החוק")להלן:  1998-בהמשך לבקשתך לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח

לבקשתך, הריני להשיבך  12החומרים המצויים בידי משרד המשפטים כפי שפורטו בסעיף 

 כדלקמן:

  

המחלקה לתפקידים  –במשרד המשפטים מצוי מידע אודות התקשרויות משרד המשפטים 

בכלים  BDS-ופעת המיוחדים )בינלאומי( עם משרדי עו"ד בחו"ל, לצורך התמודדות עם ת

המסמכים המצויים בידי המשרד ואשר רלוונטיים לבקשה, כוללים: פרוטוקולים  משפטיים.

והחלטות של ועדת הסקרים המשרדית, פרוטוקולים והחלטות של ועדת הפטור המשרדית וכן 

 נוהל התקשרות עם עו"ד בחו"ל. מצ"ב המסמכים המבוקשים. 

  

 רת מידע תוך השמטת פרטים, מהמסמכים המצ"ב לחוק, המאפשר מסי 11בהתאם לסעיף 

 הושמטו פרטים שהם בבחינת מידע אשר בגילויו יש חשש לפגיעה ביחסי החוץ של המדינה, 

( לחוק, מידע בדבר דיונים פנימיים, חוות דעת והמלצות שניתנו לצורך קבלת 1)א()9מכח סעיף 

ול לשבש את התפקוד התקין של ( לחוק, וכן מידע אשר גילויו על4)ב()9החלטה, מכוח סעיף 

 ( לחוק. 1)ב()9הרשות הציבורית או את יכולתה לבצע את תפקידיה, בהתאם לסעיף 
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המידע שהושמט כולל מסמכים שהועברו לגורמי המשרד השונים )ועדת הסקרים המשרדית וועדת 

הפטור המשרדית(, ע"י המחלקה לתפקידים מיוחדים )בינ"ל(, המפרטים את מהות השירות אשר 

לשם קבלתו התקשר המשרד עם אותם גורמי חוץ ואת שמות אותם גורמים, ומהווים אף 

לפגיעה ביכולת  זאת משום שבחשיפת המידע האמור יש משום חששתרשומות פנימיות כאמור. 

של גורמים אלו לספק את השירות המבוקש ולשיבוש התקשרויות עתידיות עם גורמי חוץ, וכן 

 חשש לפגיעה ביחסי החוץ של מדינת ישראל.

 

הושחר, משום  –לנוהל התקשרות עם משרדי עו"ד ומומחים משפטיים בחו"ל  1כמו כן, סעיף 

א מפרט מידע הנוגע לפעילות המחלקה, בעוד שאופי תפקידה של המחלקה דורש כי פעולותיה שהו

וקשריה עם גורמי חוץ, ובפרט השירותים אשר ניתנים למחלקה ע"י גורמי חוץ, יהיו חסויים ככל 

  הניתן. 

 

 

 חלטהלחוק יש בידך לעתור לבית המשפט לעניינים מנהליים כנגד ה 17הנני להודיעך כי לפי סעיף 

     זו. 

     

     

     

   

 בכבוד רב,                                                                                                                    

 , עו"דמיכל טנא 

 הממונה על חוק חופש המידע 
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 2017 מאי 29   

 
 

 לכבוד
 מר מק איתי עו"ד

 eitaymack@gmail.comדוא"ל: 
 
 
 
 

 הנדון: מימון גורמים זרים
 27/9/16מיום פנייתך  סימוכין: 

 
 
 

 שלום רב,

 

, 1998-( לחוק חופש המידע, התשנ"ח3)8בתום בדיקה מעמיקה שבוצעה, ובהתאם להוראת סעיף 

משרד החוץ אצל הגורמים הרלוונטיים המטפלים בנושא בהריני להשיבך כי לא אותרו 

לא אותר כמו כן  .לבקשה 12ו"ל למטרה הנזכרת בסעיף התקשרויות של המשרד עם גורמים בח

 תיעוד לגבי מימון שניתן על ידי המשרד לגורמים זרים בחו"ל עבור מטרה זו. 

( לחוק חופש המידע, הריני להפנות אותך למשרד 5)8יחד עם זאת, בהתאם להוראת סעיף 

 המשפטים. 

 

 
 

 בברכה,                                                                   
                                

 
 

                                                                                                                                                         
 אריה זיני                                                                    

 הממונה על חופש המידע                                                                  
 
 


