תשובה לבקשת מידע -התקשרויות רגישות 2018

 to fbi@meida.ong.il, foiu@justice.gov.ilחופש הנוידע

23 Oct
שלום גיא
בהמשך לבקשת הנוידע בנדון ששלהת שלשום , 21.10.18 ,להלן תשובתנו:

מבדיקה עם השבות המשרד עולה כי מתהילת שנת  2018ועד היום לא הייתה כל התקשרות של נציבות שירות המדינה אשר נ>ומנה
ברגישה על פי נוהל .10

היו מנ>פד התקשרויות שנמווק בהן שם ה 0פק ו/או שם המוצר -מםיבה ביטחונית( ,הנחיית הקב״ם ) ,אך גם במקרים אלה ההתקשרות
מופיעה בדו״ה הרבעוני ומופיעים גל יתד פרם  ,המידע.

להלן קישור לשני הדו״חות הרבעוניים של השנה שפורםמו באתר הנציבות ובאתר היחידה לחופש המידע .בימים הקרובים צפוי
להתפרסם הדו״ה לרבעון השלישי.
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בברכה,

אריה גרינבלגו
דובר הנציבות וממונה על הסברה ,פרסומים ,קשרי  Yinוהעמדת מידע

משרד | 02-6705561 :ניידdouerlScsc.gov.il | 050-6205500 :
 rmailto:foi(51meida.ora.illהתנועה ל חופ ש ה מידע From :
Sent: Sunday, October 21, 2018 11:12 AM
חופש המידע To :
ב ק ש ת מידע התקשרויות רגישות Subject: 2018

לכבוד
אריה גרינבלט ,הממונה על חופש המידע
נציבות שירות המדינה
שלום,

ביום  15בדצמבר  ,2 0 1 5פורסם נוהל  10של היחידה הממשלתית לחופש המידע שבמשרד המשפטים .בהתאם לסעיף  5לנוהל ,במקרים שבהם לא
ניתן לפרסם פרטים מהתקשרות זו או אחרת ,כיוון שפרסומה יפגע באחד האינטרסים המוגנים בחוק חופש המידע ,התשנ"ח , 1 9 9 8 -וכן לא ניתן
לשנות את הניסוח באופן שיאפשר פרסום חלקי(ובהתאם לסעיף  4ג לנוהל) ההתקשרות תסומן כ״רגישה" ולא תיכלל בדוח.
בהתאם להוראות חוק חופש המידע אבקש לקבל את המידע הבא הנוגע להתקשרויות המשרד עם
ספקים שסומנו כ״התקשרויות רגישות" ,מיום  1/1/2018ועד ליום  30/9/2018לפי הפירוט הבא:
.1

פרטי כל התקשרות ,בהתאם למפורסם בדוחות ההתקשרות הרבעוניים ,וזאת למעט פרט המידע שסומן כרגיש(היינו ,אם שם הספק הוא

הרגיש או מטרת ההתקשרות ,אזי את יתר פרטי המידע המופק בדוח).
העילה שבגינה הוחלט לסמן כל הזמנה כרגישה ,בהתאם לסעיף 8לנוהל;
במקרים שבהם המידע הרגיש הוא שם הספק  -נבקש רישום חלופי שיאפשר זיהוי של ספקים חוזרים.
נוהל החלטה הנוגעת לסימון התקשרות כרגישה.

כמו כן לאור העובדה כי יש חוסר התאמה מסוים בין זהות הרשויות הציבוריות לפי חוק חופש המידע לבין זהות יחידות החשבות במערכת מרכב״ה,
אבקש הבהרה ככל שישנם פערים.
בהתאם לסעיף  ( 6ב) לתקנות חופש המידע(אגרות) ,התשנ"ט , 19 9 9 -עמותה העונה על האמור בסעיף פטורה מתשלום אגרת הבקשה .על כן ,כיוון
שהתנועה לחופש המידע היא עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות ,התש"ם , 1 9 8 0 -שהציגה אישור ניהול תטיו ו פועלת לטידום מטרה
ציבורית  -היא פטורה מתשלום אגרת בקשה .ככל שאדרש ,אני מתחייב לשלם אגרת טיפול והפקה עד לסכום של  148ש״ח ,ובכל מקרה שבו
יידרש על ידכם סכום גבוה יותר ,נדרשת מראש הסכמתי להמשך הטיפול בבקשה.

