
 משטרת
 

 ישראל

 

 .5402279ירושלים  1: משטרת ישראל, המטה הארצי, שייח ג'ארח כתובתנו למשלוח מכתבים

 www.police.gov.il באתר המשטרה בכתובת: טופס מקווןיש למלא   קשר:ליצירת     
 .ירושלים 3רח' קלרמון גנו   כתובת משרדנו:

 1וך מת 1עמוד 

 

 - בלמס -
 המשפטי                         היועץ                         לשכת 

 מידע     וחופש      ארצי     ציבור      תלונות      מדור
 20-0206202:                                                      טלפון

 20-0989905                               :                         פקס 
 9142פברואר  41    ,              ט' באדר א', התשע"ט 
 44410142: סימוכין 
2/349/מס' חופש מידע   19924: פניות תיק' מס     
  

 לכבוד 
 עו"ד אור סדן 

 עה לחופש המידע התנו
 

 ,רב שלום
 

לקבלת נתונים אודות מודעות דרושים או הצעות  2/342/בקשת חופש מידע  :הנדון
 עבודה שפורסו ע"י המשטרה ברשתות החברתיות

  89.7.89פנייתך מיום  :ל בסימוכין 
 

לינו לפנות בין היתר גם ,  שכן היה עעל האיחור במתן המענה לבקשתךנבקש להתנצל המענה  אשיתבר .1
  לגורמים חוץ משטרתיים )לפ"מ( ולקבל מהם נתונים .

 
מידע אודות מודעות דרושים או הצעות עבודה שפורסמו על  לידייך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .2

 כמפורט להלן:  0287ידי הרשות הציבורית ברשתות החברתיות השונות החל משנת 
 

 ות סוג התפקיד ותאריך פרסום המודעה . רשימת המודעות שפורסמו לרב .3
 המודעות שפורסמו העתק  .4
 נתוני החשיפה של המודעות  .5
  .לגבי מודעות בהן בוצע מימון כדי לקדם את חשיפת המודעות אפיון הטרגוט  .6
 .במקרים בהם בוצע קידום ממומן כאמור בסעיף דבקידום החשיפה סכומי הכסף שהושקעו  .7
 

 . חלקי באופן לבקשתך להיענות החלטנו הרלבנטיים השיקולים את ושקלנו הבקשה את שבחנו לאחר .8
 

בדף הפייסבוק של המשטרה ,  המידע פורסם ועומד לרשות הציבורלבקשתך  0-ו 8במענה לסעיפים  .9
, אי לכך אנו בדף הפייסבוק של המשטרה  בפוסטים  מדובר במידע גלוי אשר תוכל לעיין בו על ידי עיון

 . ( לחוק חופש המידע 2) 9בהתאם לאמור בסעיף דוחים חלק זה של בקשתך 
 

 לבקשתך :  5-0במענה לסעיפים  .11
באמצעי תקשורת בשפה מצ"ב טבלה כנספח א' בה רשימת הזמנות של מודעות דרושים  .א

 כולל עלויות . הערבית 
 שם הקמפיין , אתר הפרסום , תקציב ומספר חשיפות . מצ"ב טבלה כנספח ב' בה  .ב

 
 ש"כביהמ בשבתו  ירושלים המחוזי ש"ביהמ בפני זו החלטה כנגד לערור רשאי ךהנ כי לידיעתך מובא .11

  .זו הודעה קבלת ממועד יום 20 תוך, מנהליים לעניינים
 

 בברכה, 
  
 עו"ד     ,      קובטי חנארפ"ק  
 קצין מדור תלונות ציבור ארצי 
 ע3הממונה  על  חופש  המידע 
 
 


