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המידע מתבקש ממנה הציבורית הרשות

הציבורית הרשות שם
המשפטים משרד

הממונה טלפון הממונה דוא״ל הממונה שם
073-3925105 hofesh.meida@justice.gov.il כץ מיטל עו"ד

הבקשה פרטי

הבקשה נושא

הפרטיות להגנת הרשות ראש מ"מ יומן

הבקשה תיאור
רב, שלום

שבכותרת. בנושא 1998התשנ"ח- המידע, חופש חוק לפי מידע לקבלת בקשה מצ"ב

במייל. קבלה אישור על אודה

 ובברכה, בתודה
 עו"ד מרקביץ', איה

המידע לחופש התנועה

קובץ צירוף

להגנו הרשות ראש מקום ממלאת של יומנה לקבלת בקשה

פניה אליו תיערך אם ג' לצד גלויים יהיו הבקשה שפרטי מאשר/מאשרת אינני

(1999התשנ''ט- )אגרות(, המידע חופש תקנות )לפי בקשה אגרת תשלום

p ש"ח 151 של לסכום עד בבקשתי, טיפול לשם שיידרש ככל הפקה, ואגרת טיפול אגרת בעלות לשאת מתחייב/מתחייבת הריני

 כאחד המינים לשני מתייחס אך זכר בלשון מנוסח זה טופס
הפרטיות הגנת חוק פי על מוגן מידע מכיל זה מסמך

mailto:hofesh.meida@justice.gov.il
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The Movement for Freedom of Information

לכבוד

כץ מיטל הגב׳

 לציבור מידע העמדת על הממונה

המשפטים משרד

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

רב, שלום

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

2020 בינואר 1 יום למן ווגמן-רטנר, שלומית הד״ר הפרטיות, להגנת הרשות ראש מקום ממלאת של

זו. לבקשה המענה מתן ליום ועד

 בנוגע לחוק, 9 סעיף מסייגי הרלוונטי בסייג המעוגנת קונקרטית, הנמקה לקבל נבקש זאת, במסגרת

 מס׳ נוהל והוראות לחוק 11 סעיף )ר׳ למסירתו עובר הושמט או ששונה ביומן אחר פרט או אירוע לכל

.(המידע לחופש הממשלתית היחידה של 3.1

 ממוחשב, לעיבוד המתאים ,מכונה" ו״קריא פתוח דיגיטלי בפורמט לקבל נבקש היומן שאת יודגש

 7 מס׳ נוהל והוראות לחוק )ה(7 סעיף )ר׳ PDF כקובץ ולא - וכדומה ICS ,CSV ,Excell קובץ כדוגמת

.(המידע לחופש הממשלתית היחידה של

 עם הלאומית ההתמודדות תקופת ובחובו ממוקד זמן לפרק נוגעת שבקשתנו לכך לבכם תשומת אנא

 מטעם דיגיטלי. במידע הפרטיות על ההגנה בתחום הציבה שזו הכבירים האתגרים על הקורונה, מגפת

לחוק. רישה )ב(,7 סעיף להוראת בהתאם ,שיהוי ללא זו לבקשה מענה למתן מיוחדת חשיבות ישנה זה,

 ,בקשה אגרת מתשלום פטורה )ע״ר(, המידע לחופש התנועה המבקשת, מכוחו, ולתקנות לחוק בהתאם

 דרישה של במקרה ₪. 150 של לסך עד והפקה טיפול אגרת לשלם לכך, תידרש אם מתחייבת, והיא

 מהמועדים שחריגה נזכיר לבסוף, לביצועו. מראש הסכמתה נדרשת מזה, גבוה בסכום לתשלום

והפקה. טיפול אגרת לגבות האפשרות את תשלול בחוק הקבועים

pdfשה בק ת הרשות ראש מקום ממלאת של יומנה לקבלת . ת להגנ 2020ל- הפרטיו

2020 ביולי 1

מקוון בקשה טופס באמצעות

ובברכה, בתודה

L■ ,ר
 עו״ד מרקביץ׳( איה

המידע לחופש התנועה
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https://www.gov.il/BlobFolder/policy/regulation-3-1/he/Requiring%20the%20answer%20to%20postpone%20the%20freedom%20of%20Information%20request%20regulation.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/regulation-3-1/he/Requiring%20the%20answer%20to%20postpone%20the%20freedom%20of%20Information%20request%20regulation.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/regulation-7/he/delivery%20of%20information.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/regulation-7/he/delivery%20of%20information.pdf
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/non_profit_organization
mailto:info@meida.org.il
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