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Hofesh HaMeida <hofesh.hameida@gmail.com>

CRM בקשה רוחבית לגבי התקשרויות רגישות - לאחר העברת ההנחיה + תלונה מספר 49/18
PNIYOT:0096044 

<MEIDA@moch.gov.il> חוק חופש המידע 5 March 2018 at 16:05
To: Or Sadan <or@meida.org.il>
Cc: אייל זהרני <EyalZ@moch.gov.il>, יוסי שבת <Yosish@moch.gov.il>, מוחמד קדח <MohamadKa@justice.gov.il>, היחידה
<Foiu-Tlunot@justice.gov.il> הממשלתית לחופש המידע

לכבוד

מר אור סדן

 

במענה לפנייתך בנדון – הריני להודיעך כי תשובת גורמי המקצוע במשרד הינה :

אין למשרד הבינוי והשיכון + הרשות להתחדשות התקשרויות שסומנו כרגישות מ-2015

 

תשובה ברוח זו קיבלתי עוד ב-28.11.17 וגם עתה ב- 5.3.18.

 

אני מתנצל אם לא קיבלת את התשובה בזמנה (כנראה בשגגה).

 

 

בכבוד רב,

 

מאיר דקל, עו"ד

מנהל יחידת החברות וממונה על העמדת המידע לציבור

משרד הבינוי והשיכון

 

 

From: Or Sadan [mailto:or@meida.org.il]  
Sent: Monday, November 27, 2017 1:09 PM 
To: חוק חופש המידע 
Cc: Shlomi Bielawsky; ספיר כלפון; פאני מויאל 
Subject: Re: בקשה רוחבית לגבי התקשרויות רגישות - לאחר העברת ההנחיה

 

עו"ד דקל שלום,

אני מצרף את הבקשה. יובהר כי מדובר בבקשה ישנה ויש לשים לב כי חתומה עליה זהר כהן שאינה חלק מהתנועה עוד (התנדבה אצלנו
בעבר).

 

mailto:or@meida.org.il
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אודה לאישור על קבלת המייל.

 

בברכה,

אור סדן, עו"ד

 

2017-11-27 12:59 GMT+02:00  חוק חופש המידע<MEIDA@moch.gov.il>:

מר אור סדן, עו"ד שלום

 

אודה אם תשלח את הבקשה המקורית – שכן איני רואה אותה.

עם קבלתה – אפיץ אותה לגורמים המקצועיים במשרד.

 

אבקש להאריך את מתן התגובה לחודש נוסף.

 

תודה

 

 

מאיר דקל, עו"ד

מנהל יחידת החברות הממשלתיות

וממונה על העמדת המידע לציבור

משרד הבינוי והשיכון

 

 

 

 

 

From: Or Sadan [mailto:or@meida.org.il]  
Sent: Monday, November 27, 2017 10:55 AM 
To: Shlomi Bielawsky 
Subject: Re: בקשה רוחבית לגבי התקשרויות רגישות - לאחר העברת ההנחיה

 

שלום רב,

חלפפו למעלה משלושים ימים מאז משלחה ההנחיה של היחידה ההמשלתית לחופש המידע לאופן שבו יש לטפל בבקשת המידע הנוגעת
להתקשרויות רגישות.

לצערי, על אף האמור, טרם התקבל מענה מטעמכם ומובן כי מצופה היה שחלק מהאיסוף, לכל הפחות, היה מתבצע עובר למתן ההנחיה שכן
הבקשה נשלחה לפני זמן רב.
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אבקש לקבל עדכון הנוגע למצב הטיפול בבקשה וצפי למתן תשובה.

 

בברכה,

אור סדן, עו"ד

 

2017-10-24 19:00 GMT+03:00 Or Sadan <or@meida.org.il>:

שלום רב,

כידוע, היחידה הממשלתית לחופש המידע העבירה הנחיה לאופן שבו יש להשיב על בקשת המידע הנוגעת לנושא שבכותרת. למותר לציין כי
הבקשה נשלחה לפני זמן רב, ועל כן מעת שניתנה ההנחיה - אבקש לקבל את ההתייחסות לבקשה בהקדם.

עוד אבקש כי התשובה תועבר למייל זה או לכתובת info@meida.org.il כיוון שהמייל שממנו נשלחה הבקשה אינו רלוונטי עוד.

 

אם יש שאלות כלשהן, אני זמין ב-052-3687579.

תודה רבה והמשך שבוע נעים,

אור סדן, עו"ד

 

--

אנחנו צריכים אותך, כדי שנוכל להמשיך לפעול. לחצו כאן לתרומה 

יועץ משפטי, התנועה לחופש המידע (ע"ר)

בית העמותות, סעדיה גאון 26, תל-אביב

טל: 03-9560146 | פקס: 03-9560359

  
 

* האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לחוות דעת משפטית. האחריות לשימוש במידע חלה על המשתמש בו בלבד. 

 

 

 
 

 

--

אנחנו צריכים אותך, כדי שנוכל להמשיך לפעול. לחצו כאן לתרומה 

mailto:or@meida.org.il
mailto:info@meida.org.il
http://www.meida.org.il/donate/
http://www.meida.org.il/
https://maps.google.com/?q=%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%94+%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9F+26,+%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91&entry=gmail&source=g
https://www.facebook.com/meida.org.il/?fref=ts
https://www.jgive.com/he/charity_organizations/431?currency=ILS
http://www.meida.org.il/donate/
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יועץ משפטי, התנועה לחופש המידע (ע"ר)

בית העמותות, סעדיה גאון 26, תל-אביב

טל: 03-9560146 | פקס: 03-9560359

  
 

* האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לחוות דעת משפטית. האחריות לשימוש במידע חלה על המשתמש בו בלבד. 

 

 

 
 

 

--

אנחנו צריכים אותך, כדי שנוכל להמשיך לפעול. לחצו כאן לתרומה 

יועץ משפטי, התנועה לחופש המידע (ע"ר)

בית העמותות, סעדיה גאון 26, תל-אביב

טל: 03-9560146 | פקס: 03-9560359

  
 

* האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לחוות דעת משפטית. האחריות לשימוש במידע חלה על המשתמש בו בלבד. 
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