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Meital Katz (meida)

:נושא FW : עדכון -מודעות דרושים  -בקשת חופש מידע
:קבצים מצורפים  xlsx.1חוברת; הנחייה להפקת נתונים מתוך דף הפייסבוק

:חשיבות גבוהה

 
 

From: Shlomi Bielawsky < XXXX @justice.gov.il> On Behalf Of היחידה הממשלתית לחופש המידע 
Sent: Wednesday, August 22, 2018 11:56 AM 
Cc: Galit Asis < XXXX @justice.gov.il> 
Subject:  עדכון -מודעות דרושים  -בקשת חופש מידע  
Importance: High 

 
 לממונים שלום,

 
בהמשך להנחיה מטה, תשומת לבי הופנתה לכך שניתן להפיק מתוך דף הפייסבוק של הרשות דו"ח, הכולל את מרבית 

  הנתונים המבוקשים.
  

הפקת הדו"ח תקל על מתן המענה לבקשה ותייתר למשל את הצורך במעבר ידני הנדרש לצורך איתור נתוני חשיפה של 
  לבקשה. 3המודעות כאמור בסעיף 

  
  כיצד להפיק את הדו"ח וכן דוגמא לדו"ח שהופק מתוך דף הפייסבוק של היחידה. רצ"ב הנחיה

  
  אציין, שמסירת הנתונים בדרך זו תואמה מראש מול המבקש.

  
  תודה לגלית עסיס, מנהלת תחום ההדרכה, על הפניית תשומת הלב לאפשרות זו.

  
  בברכה,

  
  

  שלומי
  

 
  

 שלומי בילבסקי, עו"ד
 לחופש המידעסגן ראש היחידה הממשלתית 

 02-6467602| פקס: 02-6546621טל': 
   justice.gov.il XXXX@דוא"ל: 

  ידהאתר היח
  

  
  

 כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך! -' לאתר 'כל זכותכחלק מהשירות שניתן לך אנו מזמינים אותך להיכנס 
 

  
 

From: Shlomi Bielawsky  
Sent: Monday, July 30, 2018 1:28 PM 
Subject:  מודעות דרושים -בקשת חופש מידע  
Importance: High 
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 לממונים שלום,
 

 להלן הנחיה כיצד להשיב לבקשה המידע שבנדון (פרטי הבקשה מופיעים בתחילת המייל):
  

ות. במקרה שלא, יש לציין זאת ולדחות ראשית, הבקשה רלבנטית רק לגבי משרדים ויחידות העושים שימוש ברשתות החברתי
  ) לחוק.3(8את הבקשה לפי סעיף 

  
הנחיה זו תתמקד בעיקר במשרדים ויחידות המנהלים דף פייסבוק, מתוך הנחה שזו עיקר פעילותן ברשתות החברתיות 

  בהקשר המבוקש.
  

ייסבוק מהתאריך המבוקש או ע"י שימוש , המידע הוא מידע גלוי שהמבקש יכול לעיין בו ע"י גלגול דפי הפ2-ו 1לגבי סעיפים 
  ניתן (אם כי לא חובה) לדחות 2-ו 1ברכיב ה"חיפוש" בדף הפייסבוק תחת "פוסטים". לפיכך, את סעיפים 

) לחוק ולציין שהמידע פורסם ועומד לרשות הציבור ולעיונו בדף הפייסבוק של המשרד ושל יחידות נוספות ככל 4(8לפי סעיף 
  וק בנפרד (במקרה זה יש לפרט את שמן).שהן מנהלות דף פייסב

  
לתי סבירה הקצאת משאבים ב, מתוך הנחה שקיים תיעוד של המידע המבוקש ואין קושי לאתרו, העולה כדי 5-3לגבי סעיפים 

 3.3.2017, יש למסור את המידע המבוקש לצד מתן אפשרות לזהות באיזו מודעה מדובר (למשל: מודעה מיום כמשמעה בחוק
  מדיה במשרד.-לגיוס סטודנט). יש להיעזר כמובן במנהל הניו

  
  תייעץ עמנו בנפרד.לגבי משרדים ויחידות המפרסמים מידע מסוג זה ברשתות חברתיות אחרות, ככל שמצב זה קיים, נא לה

  
  משרדים או יחידות סמך שלא קיבלו בקשה זו אינן נדרשות להשיב כמובן.

  
  בברכה,

  
  שלומי

  
  

 
  

  שלומי בילבסקי, עו"ד
 סגן ראש היחידה הממשלתית לחופש המידע

 02-6467602| פקס: 02-6546621טל': 
  justice.gov.il XXXX@דוא"ל: 

  ידהאתר היח
  

  
  

  כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך! -' לאתר 'כל זכותכחלק מהשירות שניתן לך אנו מזמינים אותך להיכנס 

 


