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2017 ינואר 25 לכבוד
 נתן בן לימור עו״ד ניצב סגן

המידע חופש חוק יישום על הממונה
tlunot@police.gov.il מייל: באמצעות נשלח ישראל משטרת

רב, שלום

1998התשנ״ח- המידע, חופש חוק לפי מידע בקשת הנדון:

 ציבוריים, ולמקומות בידור למקומות ובכניסה בשירותים במוצרים, הפליה איסור לחוק 9 סעיף

 בניגוד שנוהג מי של לדין העמדה המאפשר בחוק, העונשין סעיף הוא החוק( )להלן: 2000התשס״א-

האמור. לחוק

 העדכני המידע את לקבל נבקש החוק( )להלן: 1998התשנ״ח- המידע, חופש חוק להוראות בהתאם

להלן. לאמור בהתאם האמור, החוק של לאכיפתו נוגע אשר בידכם המצוי

בפילוח: וזאת ,2000 בשנת כניסתו מאז לחוק, בהתאם למשטרה שהוגשו התלונות מספר .1

שנים. לפי א.

שנפתחו. התיקים מספר ב.

הסגירה. עילת לפי שנסגרו התיקים מספר ג.

אישום. כתב לכדי שהגיעו התיקים מספר ד.

המשפטי. ההליך ותוצאת דין לפסק הוביל האישום כתב שבהם התיקים מספר ה.

 בקבצים המסמכים, או הנתונים את לקבל נבקש ,1998התשנ״ח- המידע, חופש לחוק בהתאם

ונהלים. הנחיות לעניין חיפוש ברי טקסט קבצי או (Excel לדוגמא ) CSV קבצי ובפרט אלקטרוניים

 בסעיף האמור על העונה עמותה ,1999התשנ״ט- )אגרות(, המידע חופש לתקנות )ב(6 לסעיף בהתאם

 כמשמעותה רשומה עמותה היא המידע לחופש שהתנועה כיוון כן, על הבקשה. אגרת מתשלום פטורה

 היא - ציבורית מטרה לקידום ופועלת תקין ניהול אישור שהציגה ,1980התש״ם- העמותות, בחוק

של לסכום עד והפקה טיפול אגרת לשלם מתחייבת אני שאדרש, ככל בקשה. אגרת מתשלום פטורה

פש התנועה ע לחו ד ת I המי ן סעדיה רוז׳ העמותות, בי פן ,26 גאו ב-י  תל-אבי
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 הטיפול להמשך הסכמתי מראש נדרשת יותר, גבוה סכום ידכם על יידרש שבו מקרה ובכל ש״ח, 150

בבקשה.

 משלושים יאוחר ולא האפשרי בהקדם זו לבקשה להשיב עליכם המידע חופש חוק פי על להזכירכם,

 מהמועדים חריגה )אגרות(, המידע חופש לתקנות א6 סעיף לפי כן, כמו זו. בקשה קבלת מעת יום

והפקה. טיפול אגרת של גבייה תאפשר לא בחוק הקבועים

ובברכה, בתודה

3 :<//ו׳ _______rן0
עו״ד פודם, אפרת עו״ך סדן, אור
שוויון לקידום המרכז - תמורה מרכז קלינית, מנחה המידע לחופש התנועה

למינהל המכללה משנה, מרכז

פש התנועה ע לחו ד ן סעדיה רח׳ העמותות, בית I המי פ! ,26 גאו ב-י  תל-אבי
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