
Meital Katz (meida)

FW: נושאממונה מינוי מידע- חופש בקשת:

:חשיבותגבוהה

@justice.gov.il>From: Shlomi Bielawsky <
Sent: Tuesday, Ju ly 10, 2018 4:36 PM  
Subject: ממונה מינוי מידע- חופש בקשת  
Importance: High

שלום, לממונים

לבקשה: המענה אופן לגבי הנחייתנו להלן

 ובין רשמי כמסמך מופיע אם בין שקיים, ככל למבקש, למסור יש - המידע חופש לחוק 3 סעיף פי על הממונה הסמכת מסמך
מייל. כהודעת נשלח אם

שר הממונה של התפקיד תיאור מסמך ק ה תפקידו עם ב קף- הנציב הנחיית כניסת לאחר שמונו ממונים - ז תו ת יש ל  להפנו
שקיים. ככל לשלוח יש - כן לפני שמונו ממונים להנחיה.

ת, השכלה פירוט ת והכשרות השתלמויות אקדמאי לרבו ת היחידה של ) שלתי  - תפקידו למילוי רלוונטיות המידע( לחופש הממ
ת, השכלה לגבי ם למסור האם הממונה של הדעת לשיקול מוסרים אנו אקדמי  או יש האם בהצהרה להסתפק רק או מלאים פרטי

ת השכלה אין ת אם וזאת כאמור, אקדמאי תעורר ת פגיעה של תחושה מ טיו של בפר פת ב שי ה. פרט ח ת לגבי ז  השתלמויו
ת והכשרות טיו למסור. יש - התפקיד למילוי רלבנ

ת נציב להנחיית 5 סעיף פי על שנערכה בחירה ועדת החלטת סיכום רו ת 1.12 המדינה שי סדר ה ת על ממונים מעמד )  העמד
ת, )כל נערכה ומתי בה הנוכחים היו מי לציבור(, מידע א ט - כאמור( ועדה שנערכה ככל ז ה פרי  שמונו לממונים רק רלבנטי ז
 נבחרו. שלא למועמדים הנוגעים נתונים מקרה בכל להשחיר יש הוועדה החלטת מפרוטוקול לתוקף. הנציב הנחיית כניסת לאחר

חר, למועמד הנוגעים נתונים לגבי ש ככל שנב קול שי טו ת בפרו ת, הפוגעות אמירו תנגד והממונה בפרטיו קף יש לחשיפתן, מ ש  ל
ת א ת לגבי ולדין. לכללים בהתאם החלטה לקבל ועליו אתכם, המלווה המשפטי ליועץ ז הו עדת הנוכחים ז תאריך הבחירה בוו  ו

ה מידע - עריכתה למסור. יש ז

מת שרדי הוגשה הבקשה הלב: לתשו מ ת ולחלק הממשלה ל חידו  את קיבלו שלא סמך ליחידות נוגעת אינה זו הנחיה הסמך. מי
הבקשה.

 עוייד בילבסקי, שלומי
ש סגן ת היחידה רא שלתי  המידע לחופש הממ

 02-6467602פקס: | 02-6546621 טלי:
H דוא״ל: H  @justice.gov.il 

תר היחידה א

בברכה,
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שלך! הזכויות מהן לדעת הזכות את לך יש -כי'זכות יכל לאתר להיכנס אותך מזמינים אנו לך שניתן מהשירות כחלק
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