
 

 

 

 19/01/2022                                                                            לכבוד                                                       

 מיטל כץ 

    הממונה על חוק חופש המידע

 באמצעות טופס מקווןהוגש            משרד המשפטים 

 

 1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח הנדון: 

 שלום רב, 

התשנ"חבה המידע,  חופש  חוק  להוראות  "  1998-תאם  אתהחוק(להלן:  לקבל  נבקש    פריטי  ") 

הנוגעים   הבאים  יחידת  המידע  ידי  על  בוצעו  אשר  אינטרנטיות  מפלטפורמות  תכנים  להסרת 

"פרק הזמן  (להלן:      2021- ו  2020  לגבי השנים,  (להלן: "היחידה")  המדינההסייבר בפרקליטות  

 :)המבוקש"

בפרק הזמן   הבקשות שהופנו ליחידת הסייבר בנושאי הסרת תכנים בערוץ הוולונטרירשימת   .1

 , את האמור נבקשה בפילוחים הבאים: המבוקש

בענייני בריאות, טרור  נושא .א כוזב  (מידע  לטרור,  /הפניה  ותועבה, הסתה  זנות  פרטיות, 

 ; )'וכו

 מקור הפניה או סוג מקור הפניה (אזרח, תאגיד פרטי/ציבורי, גוף ציבורי וכו');  .ב

 תאריך הפניה.  .ג

ליחידת    צוין המספר הכולל של בקשות שהופנו  2020יצוין כי במסגרת דוח הפרקליטות לשנת 

) הוולונטרי  הערוץ  לגבי  הנו  4,830הסייבר  של  פילוח  ללא  אך  או פניות),  של    שאים  העילות 

יחידת    פורסם פילוח של נושאי הפניות שקיבלה   אז ,  2016לעומת שנת   זאת    . נוהבקשות שהופ 

בפרטיות, בקשות   הסייבר, לפי הקטגוריות הבאות: הסתה לאלימות וטרור, לשון הרע ופגיעה

  .1הקשורות להפרת צו איסור פרסום, נושאים אחרים

לגבי הבקשות   .2  , בפרק הזמן המבוקש  הגישה היחידה לפלטפורמות השונותאותן  הנתונים 

 :עם הנתונים הבאיםבאשר לכל פניה, 

 ; ומהות הבקשה א.)1(כאמור בסעיף    נושא הפניה .א

 .הפלטפורמה אליה מיועדת הפניה .ב

כי   לשנת  נציין  לפי 2020ביחס  הסייבר  יחידת  שהגישה  הבקשות  של  פילוח  פורסם   ,  

הסיי יחידת  שהגישה  הבקשות  נושאי  של  פילוח  פורסם  לא  אך  השונות,   בר.הפלטפורמות 

 
 .2016מידע זה פורסם בדו"ח סיכום פעילותה של יחידת הסייבר לשנת  1
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הסייבר, לפי    , פורסמו הפילוחים של הפניות שהגישה יחידת2019-2016לעומת זאת, בשנים  

הפניה בסעיף    נושא  לתקופה    2כמבוקש  ביחס  דומה  פילוח  יעשה  כי  מבקשים  אנו  ולכן 

 .  2016-2019המבוקשת בדומה לזה שנעשה בשנים  

תוך פירוט ,  לפלטפורמות המקוונות השונות  של יחידת הסייבר  ותהפניתוצאות  רשימה של    .3

 :המידע הבא לגביהן

 ; ומהות הבקשה א.)1נושא הפניה (כאמור בסעיף   .א

 הפלטפורמה אליה מיועדת הפניה; .ב

    .הסרה) -(הסרת תוכן, הסרה חלקית, איהתוצאות לפניה  .ג

נתונים מפורטים לגבי תוצאות הפניה לפלטפורמות השונות  , פורסמו  2019-ו   2016ביחס לשנים  

  2(ביחס לכל פלטפורמה פורט כמה בקשות התקבלו על ידה מתוך סך הבקשות שקיבלה).

כאמור, לא סופקו כל נתונים על תוצאות הבקשות שהעבירה יחידת    2020לעומת זאת, לגבי שנת  

 הסייבר לפלטפורמות השונות או בנושאים השונים.

ן כי יחידת הסייבר פרסמה לאחרונה, באופן וולונטרי, מידע על תוצאות הפניה לפלטפורמות  נציי

). כך שאין כל הצדקה  4ומבצע שומר חומות  3בסוגיות נקודתיות (ידיעות כוזבות בענייני קורונה

 לפרק הזמן המבוקש. שלא לפרסם זאת ביחס  

 

נדגיש כי ככל שחלקים מהמידע המבוקש יושחרו או יושמטו או שמסירתם תסורב על פי הוראות  

 של היחידה הממשלתית לחופש המידע.   3.1החוק יש לציין ולנמק זאת בהתאם להנחיות נוהל 

את המידע המבוקש לעיל אבקש לקבל בפורמט מתאים לעיבוד מחשב כמו לדוגמה גיליונות נתונים  

)XLS, XLSX, CSV .(וכדומה 

להזכירכם, על פי חוק חופש המידע עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים  

א לתקנות חופש המידע (אגרות), חריגה מהמועדים  6יום מעת קבלת בקשה זו. כמו כן, לפי סעיף  

 הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה.

 

 בברכה,        

 סולד אורי 
 רכז פרויקטים 

 
 

 
פורסמו   2019פורסמו במסגרת מענה לבקשת חופש מידע. נתונים אלו לגבי שנת  2016נתונים אלו לגבי שנת  2

 . 2019במסגרת דו"ח פעילות הפרקליטות לשנת 
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