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 לכבוד

 המרכז לחינוך משפטי קליני ומרכז פדרמן לחקר הסייבר, האוניברסיטה העברית ,עו"ד דנה יפה

 

מחלקת עליהם מדווחת תוכן הביטויים תיעוד  העדר מענה לפנייה בגין :הנדון 

 בפרקליטות המדינה הסייבר 

 20.1.2020מיום  כםמכתב סימוכין: 

 20.8.2020מיום  כםמכתב 
 31.12.2020מיום  כםמכתב                   

מטעם הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר  תכם,התקבלה פניי 20.1.2020ביום  .1

באוניברסיטה העברית והתנועה לחופש המידע, בה נטען כי חלה על מחלקת הסייבר 

בגינם התבצעה פנייה לפלטפורמה בפרקליטות המדינה חובת תיעוד בכל הנוגע לתכנים 

 . "אכיפה אלטרנטיבית"הליך במסגרת מקוונת באשר להסרתם, 

 

הקליניקה לזכויות אדם במרחב תנועה לחופש המידע, באמצעות בעקבות בקשתה של ה .2

המרכז המשפטי לזכויות  –עדאלה  7846/19משפט בבג"ץ -להצטרף כידיד בית ,הסייבר

, ביום "(7846/19בג"ץ )להלן: " המיעוט הערבי בישראל נ' פרקליטות המדינה ואח'

, גופו של ענייןשבסימוכין ל 20.1.2020מיום  כםפניית, השבנו כי לא נוכל להתייחס ל7.6.2020

 .משפט-הצטרפות התנועה לחופש המידע במעמד של ידיד ביתעד להכרעה בשאלה 

 

בדיון שהתקיים שנטען כי מאחר במסגרתה  ,השנייה תכם, התקבלה פניי20.8.2020ביום  .3

בעמדה  , הסתפקו שופטי ההרכב7846/19במסגרת בג"ץ  3.8.2020המשפט העליון ביום -בבית

תנועה לחופש המידע בבג"ץ הסתיים חלקה של ה -של התנועה לחופש המידע  הכתובה

יום מלהשיב לפנייה בפרקליטות המדינה הרי שעל מחלקת הסייבר  . משכך, כך נטען,7846/19

 לגופו של עניין. 20.1.2020
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נשיב התקבלה פנייתכם השלישית, במסגרתה חזרתם על בקשתכם כי , 31.12.2020ביום  .4

 לגופו של עניין. 20.1.2020לפנייתכם מיום 

 

בשל הצורך לבחון את משך זמן הטיפול בפנייתכם התארך הדברים, נבקש לציין כי בפתח  .5

המשפט בבג"ץ -עמדת המדינה ביחס לבקשת התנועה לחופש המידע להצטרף כידיד בית

ה בבג"ץ בית המשפט לבקשה במסגרת הדיון בעתיר התייחסותל, ולאחר מכן 7846/19

7846/19.  

 

המשפט העליון -דינו של בית-פורסם פסק 12.4.2021לגופו של עניין, וכידוע לכם, ביום  .6

המשפט העליון גם לטענות אשר -הדין, התייחס בית-. במסגרת פסק7846/19במסגרת בג"ץ 

הועלו במכתביכם בכל הנוגע להיקף התיעוד שמבצעת מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה 

המשפט -החלטתו של ביתחת לפלטפורמות המקוונות. לגבי התכנים שעליהם היא מדוו

דינו של המשנה לנשיאה מלצר, -)א( לפסק73העליון בהקשר זה, בדגש על הקבוע בפסקה 

יצוין כי נכון למועד זה, הוחלט כבר על פרסום נוהל נלמדת בימים אלה בפרקליטות המדינה. 

נות, וניתן לצפות בו העבודה של המחלקה בכל הנוגע לפעילות מול הפלטפורמות המקוו

 .ts/General/cyberoffensivecontenthttps://www.gov.il/he/Departmen: בקישור הבא
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