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

 המידע את אלינו להעביר נבקשכם ״החוק״( )להלן: 1998 - התשנ״ח המידע, חופש חוק להוראות בהתאם
)כולל(: 2018-2013 השנים בין שחרור מענקי אודות על הבא

;בנפרד קלנדרית שנה בכל שחרור למענק הזכאים החיילים מספר .1
 5 ועד שחרורם זמן בין לשנים בחלוקה שחרור מענק לקבלת זכאותם את שמימשו החיילים מספר .2

שנים;
 מזמן שנים 5 בין לשנים בחלוקה שחרור מענק לקבלת זכאותם את שמימשו החיילים מספר .3

;שנים 7 ועד השחרור
;לשנים בחלוקה השחרור מענק לקבלת זכאותם את מימשו שלא החיילים מספר .4
;שנים 7 לאחר מומש שלא השחרור מענקי של המצטבר הסכום .5
;השחרור מענקי במסגרת ממושו שלא הכספים לפיזור המנחים הנהלים .6
שנים; 5 ועד השחרור ממועד המענק לבקשת הסיבות פילוח .7
השחרור. למענקי הזכאות מודעות לטובת פרסום לצורך המיועד הכספי הסך .8

 אלקטרוניים בקבצים המסמכים, או הנתונים את לקבל נבקש ,1998התשנ״ח- המידע, חופש לחוק בהתאם
C קבצי ובפרט SV לדוגמא( Excel) ונהלים. הנחיות לעניין חיפוש ברי טקסט קבצי או 
 שלושים על יעלה שלא זמן תוך זו לבקשה להשיב יש ולתקנות, המידע חופש לחוק בהתאם כי להזכיר נבקש
 אגרת לשלם שתידרש, ככל ומתחייבת, בקשה, אגרת מתשלום פטורה המידע לחופש התנועה כן כמו ימים.
 יצוין התנועה. הסכמת נדרשת מזה, גבוה לתשלום דרישה של במקרה ₪. 148 של לסכום עד והפקה טיפול

והפקה. טיפול אגרת לגבות האפשרות את ימנעו בחוק, הקבועים במועדים אי-עמידה כי
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