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 י"ט אדר ב, תשפ"ב ירושלים,

 2022מרץ,  22

 בתשובתך נא ציין:

 2015-22-0063תיק מס' 
 

  ,לכבוד

  התנועה לחופש המידע )ע"ר(, –מר אורי סולד 

  info@meida.org.il באמצעות דואר אלקטרוני:

 

 , .נא

 

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

 (19/01/2022 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

ידי יחידת הסייבר -מידע בנוגע להסרת תכנים מפלטפורמות אינטרנטיות, אשר בוצעו עללקבל 

 . 2021-2020בפרקליטות המדינה בשנים 

 הריני להשיבך כדלקמן: ,לאחר בירור בקשתך

הטבלה . 2020התבקשו לשנת המכילה את כלל הפילוחים ש Excelטבלת  הריני לצרף לעיונך .1

 כוללת את הפילוחים הבאים: 

לרוב מדובר בגופי ביטחון, משטרת ישראל, משרד  – סוג הגורם שפנה למחלקת הסייבר .1.1

. קטגוריית "אחר" מתייחסת 105הבריאות, משרד הרווחה, משרד המשפטים ומוקד 

שר שוטף לפניות שהתקבלו מגורמים שלא נכללים במסגרת שאר הקטגוריות, ואינם בק

 עם הצוות שעוסק בפעילות האכיפה האלטרנטיבית במחלקה. 

 .תאריך קבלת הפניה במחלקת הסייבר .1.2

ידי המחלקה, -חינת התוכן בהתאם לנוהל העבודה שפורסם עלבלאחר  – החלטת המחלקה .1.3

 מתקבלת אחת מההחלטות הבאות: 

 פניה לפלטפורמה המקוונת הנוגעת לעניין, לשם הסרת התוכן.  .1.3.1
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במקרים בהם הבקשה אינה עומדת בתנאים המצטברים לפעולה,  –טינג" ביצוע "גיי .1.3.2

כפי שמתוארים בנוהל העבודה, מתקבלת החלטה שלא לפנות לפלטפורמה 

 הרלוונטית לצורך הסרת התוכן. 

-לעיתים המחלקה לא מקבלת החלטה בנוגע לתוכן, מכיוון שהוא הוסר )בין אם על .1.3.3

המשתמש, או מכל סיבה אחרת שאינה ידי -ידי הפלטפורמה המקוונת, בין אם על

  קשורה בפעילות מחלקתנו( לפני בחינתו המשפטית.

העילה החוקית בגינה מתבצעת הפנייה לפלטפורמה : עילת הבקשה לצורך הסרת התוכן .1.4

, היא "העברת מידע כוזב" מסוג עילת בקשההכוונה ב המקוונת )קרי, נושא הפניה(.

-תשנ"הה ,לחוק המחשבים 3סעיף בניגוד למידע כוזב העברה של פעולות שננקטו נגד ל

1995. 

 ספקית השירות/הפלטפורמה. .1.5

 תוצאת הבקשה. .1.6

נוצר שמידע  ותכוללפניות, אשר  176-בטבלה המצורפת לא פורטו נתונים בנוגע להלב כי תשומת  .2

 .לחוק )א(14ו/או נאסף על ידי גופים ביטחוניים, המוחרגים מחוק חופש המידע בהתאם לסעיף 

כדי לחשוף שיטות ודרכי יש  ,, לרבות עיתוי קבלתן והגשתןנוגע לפניות אלוהמידע  בפרסום

( לחוק 1)א()9כאמור בסעיף אינטרסים ביטחוניים מהותיים  ולסכןפעולה של גורמי הביטחון, 

 חופש המידע. 

לחוק ( 1)8סעיף לפי  בשלב זה הריני לדחות בקשתך, 2021קשים עבור שנת ובהמ נתוניםהלעניין  .3

 חופש המידע. 

, ולכן לטובת מסירת המידע 2021שנת בגין נתונים ההליך טיוב ובדיקת  ושלםטרם הכי  יוסבר,

. בקשות שהופנו ליחידה בשנה זו 8500-, יידרש מעבר פרטני על כהבר עתכ בפילוחים שהתבקשו

איחוד טבלאות, בדיקת נתונים ידנית, לבצע  יש ,תור הנתוניםלאי ה הנדרשתדהעבובמסגרת 

הימן מידע מ סירתמהדברים, מטבע . ונים ומילוי שדות הנוגעים לענייןעדכון שדות, התאמת נת

באופן המדבר  ,הקצאת משאבים בלתי סבירהב יכרוכה בוודאהמוקדם הנוכחי, בשלב ו שנה זול

 מתעתדתר אש, הינה חלק מתוכנית העבודה של היחידו הז משימהלא, כאשר ממי ת, וזאבעדו

במסגרת הדו"ח השנתי של הפרקליטות מתחייב, העיבוד הלאחר , אהנוש נתוניםהת ארסם לפ

 .  2021לשנת 
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זו לבית המשפט  לחוק חופש המידע יש בידך לעתור כנגד החלטה 17נני להודיעך כי לפי סעיף ה

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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