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 ,רב שלום
 בקשה לקבלת מידע אודות ועדת השגות  :הנדון

  22.11.18בקשה מיום  :סימוכין
 

 , הריני להשיבך כדלהלן: 2018עד  2011בהמשך לבקשתך שבסימוכין לקבלת מידע אודות ועדת השגות משנת 
 

בפקודת האגודות  8לתיקון מס' )ה( ב 6על פי סעיף  –עד היום  2011כתבי מינוי של חברי הוועדה משנת  .1
 השיתופיות: "ועדת ההשגות תורכב מחמישה חברים שימנה שר הבינוי והשיכון. 

איש ציבור בעל השכלה בתחום המשפט, העבודה הסוציאלית או מדעי ההתנהגות לפי המלצת שר  .א
 יו"ר. –המשפטים והוא יהיה 

 רשם האגודות השיתופיות או סגנו. .ב
  עובד רשות מקרקעי ישראל .ג
 עובד משרד הרווחה והשירותים החברתיים לפי המלצת שר הרווחה והשירותים החברתיים.  .ד
 עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר לפי המלצת שר החקלאות ופיתוח הכפר".  .ה
 

פרטים נוספים מפורסמים באתר  –"(  הרשותמרכז הוועדה הינו עובד של רשות מקרקעי ישראל )" .2
הרשות  להלן לינק: 

http://land.gov.il/Land_Policy/Pages/Negev_galil_commity.aspx#GovXParagraphTitle3 
 

 מצ"ב כתבי המינוי של חברי הוועדה שאותרו ברשות.  .3
 

עפ"י פירוט של המועצה , תאריך )משנה זו התכנסה הוועדה(  2014ת החל משנמצ"ב טבלת ההשגות  .4
של המשיגים או הדיון, תאריך הפצת ההחלטה, חברי הועדה והאם התקבל או נדחה.  פרטים מזהים 

לחוק: "מידע  3א9בהתאם לסעיף מחשש לזיהוי המשיגים ופגיעה בפרטיותם,  ,הושחרוזיהוי היישוב 
 ת...".שגילויו מהווה פגיעה בפרטיו

 
 . 2018ישנם מספר פרוטוקולים של החלטות לעניין ההשגות לשנת  –ההחלטות והפרוטוקולים לעניין  .5

לכן,  , מידע אישי אשר דורש בחינה של כל מסמך ומסמך והשחרות של פרטים מזהים כוללהתוכן ומאחר 
, נא להשיבני בחוזר  (בהתאם לטבלה המצ"ב) במידה וישנו פרוטוקול ספציפי אשר אתם מעוניינים בו

 ואנו נבחן זאת.  
 

לדוגמה שני מסמכים האחד דיון והשני פרוטוקול החלטת הוועדה, העוסקים באותה ההשגה. כפי מצ"ב  .6
שניתן לראות במסמך  ישנם הרבה פרטים מזהים ואישיים של המשיגים וכן כל סממן של זיהוי היישוב,  

 . לשירותםטרף הושחרו ע"מ להגן על פרטיותם של המבקשים להצ
 

 ,בברכה
 אדרי עינת

 הממונה על העמדת מידע 
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 תיק חופש המידע 
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