
 

 

 

 

 

 

 מחלקת ליטיגציה

 

 

 

 

 

 

 (                 ר"ע) קהלת פורום

            ירושלים 8 ועולמו עם

   027212620 משרד

office@kohelet.org.il 

www.kohelet.org.il 

 

 
 ו"תשעה בכסלו "כ

 5102 בדצמבר 7
 542אא מספרנו

 

 :לכבוד

 מן'שבע תורג בת' גב
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 התראה לפני הגשת עתירה –בקשת מידע בעניין חוק הספרים : הנדון

 

 ,שלום רב

 

 .ביקשני לפנות אליכם בדברים הבאים קודם שאגיש עתירה לבית המשפט ,(ר"ע)פורום קהלת , מרשי

 

ובה ביקש , (36836מספר פנייה )ר יצחק קליין לפי חוק חופש המידע "פנה אליכם ד 51.01.02ביום  .0

תוך כלל הספרים מ ,באותה שנה נמכרואשר  ,5104בשנת  שיצאו לאור הספרים אחוז לדעת את

 .5104בשנת  נמכרוש

, בלבד 5104לגבי הרבעון האחרון של מידע חלקי  ר קליין"לדמסרתם  01.00.5102 בתשובתכם מיום

 .5102בפרסום פומבי מאפריל  כבר התפרסם על ידיכםמידע אשר 

 

והפנה את תשומת לבכם לבקשתו לנתונים , ר קליין כי התשובה אינה מספקת"השיב לכם דבו ביום  .5

 . כולה 5104לגבי הספרים המוגנים בשנת 

אלא רק החל , 5104השבתם כי אין בידיכם מידע המתייחס לכל שנת  00.00.5102יום בתשובתכם מ

 . את המידע שיש ברשותכם נמנעתם מלצרף, ואולם. מחודש פברואר של אותה השנה

 

המתייחסת , בקשה נוספת 00.00.5102שלח ביום ר קליין ו"ב דש הבלתי מנומקת בעקבות הדחייה .6

מתוך כלל הספרים שנמכרו בשנה זו  5104ספרים שנמכרו תחת הגנת החוק בשנת באופן ממוקד ל

 (.34321 בקשה מספר. )ומתוך כלל הספרים שנמכרו בתקופה מאז שנכנס החוק לתוקף

ח "הנתונים שאושרו לפרסום מופיעים בדוכל "השבתם כי  52.00.5102וביום , חלפו שבועיים ימים

( ו)7' מפרה את הוראת סעולפיכך היא , משמעותה דחיית בקשת המידע באופן חלקיתשובה זו ". הגלוי

התעלמות מהוראות , בכל הכבוד, היא גם מבטאת; המחייב לפרט טעמים לדחיית בקשה למידע, לחוק

 .ת המתוארות בחוקהחוק המחייבות למסור מידע למעט אם מתקיימות הנסיבו

הואיל ואין אתם טוענים שהמידע אינו מצוי : ר קליין השיב מייד והעמידכם על משמעות התשובה"ד
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 .עליכם למוסרו או לנמק את אי מסירתו בעילה לפי הדין, בידיכם

 

על פי הוראת , השבתם כי אתם דוחים את הבקשה מטעמים של סודיות עסקית, 53.00.5102ביום  .4

 . לחוק( 3()ב)3 יףסע

 

לגבי כמויות , המידע שהתבקשתם למוסרו הוא מידע מספרי כללי. תשובה זו אינה יכולה לעמוד .2

אין לו נגיעה לעסקיו של גורם . מאז שנכנס החוק לתוקפו 5104הספרים המוגנים אשר פורסמו בשנת 

, "מצב ענף הספרים"זהו מידע על אודות , אדרבה. פלוני או אלמוני והוא אינו חושף כל סוד מסחרי

 .מעבר לחובתכם הכללית לפי חוק חופש המידע ם מחויבים לאספו ולפרסמואתמידע ש, כמוגדר בחוק

 

אשר חל על החלטתכם לדחות את בקשת , לחוק 00 ת את תשומת לבך גם להוראות סעיףאבקש להפנו .3

 . המידע

 

 .ל"שבים ומבקשים את המידע שבבקשות הנ הרינו, לאור האמור .7

שאם לא כן אמליץ , בתוך שבעה ימים ,שקובמה עדימה םע דחי ,תשובתכם למכתבי זה אבקש את

 . לחוק 07לפורום קהלת לפנות אל בית המשפט בהתאם לסעיף 

 

 

 

 
 ראש מחלקת ליטיגציה                  

 פורום קהלת                        
 : העתקים

 שרת התרבות והספורט, כ מירי רגב"ח .0
 משרד המשפטים, המידעראש היחידה לחופש , ש"ד רבקי דב"עו .5
 ל משרד הכלכלה"מנכ, מר עמית לנג .6
 ל משרד התרבות והספורט"מנכ, ד יוסי שרעבי"עו .4

 
 

 


