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

רב, שלום

 לעיון היתריםל הנוגע מידע לקבל נבקש ״החוק״(, )להלן: 1998התשנ״ח- המידע, חופש חוק להוראות בהתאם

 5 סעיף מכוח זו, לבקשה המענה מתן ליום ועד 12018 בפברואר 15 יום למן שניתנו משפט בית בתיקי כללי

 כללי עיון היתר למתן המידה ואמות ,2003התשס״ג- בתיקים(, )עיון לעבודה הדין ובתי המשפט בתי לתקנות

כללי״(. עיון ״היתר :)להלן (5259 אלה)י״פ תקנות לפי שנקבעו

 בתקופה כללי עיון היתר ניתן שלהם והמוסדות הארגונים האנשים, של שמותיהם את לקבל נבקש זאת, במסגרת

כללי עיון היתר למתן המידה באמות הסעיפים לפי בחלוקה וכן ,שנים לפי בחלוקה זאת, לעיל. האמורה

 תפקיד )ממלא (3)א()1 )חוקר(, (2)א()1 )עיתונאי(, (1)א()1 סעיפים הנ״ל)למשל, ההיתרים ניתנו להם שבהתאם

 להלן המפורטים הנתונים ולרבות חינוכית/ציבורית(, מטרה צרכניים/בעלי ארגונים )נציגי )ב(1 דין(, פי על ציבורי

:ההיתר ממקבלי אחד כל לגבי

;האמורה בתקופה ממקבליו אחד לכל שניתן ההיתר של תוקפו תקופת .1

;וכו׳( מסוים למחוז מוגבל )ארצי, שניתן הכללי העיון היתר סוג .2

וכיוב׳(. מינהליים )פליליים, הכללי העיון היתר ניתן שלגביהם ההליכים סוג .3

;מהם אחד לכל שניתנו ההיתרים מספר - ומוסדות ארגונים לגבי .4

;ישנם אם מהם, אחד כל משתייך שאליו המחקר מוסד או המערכת - וחוקרים עיתונאים לגבי .5

 כדוגמת ממוחשב(, לעיבוד )הניתן מכונה קריאו "פתוח" דיגיטלי בפורמט לקבל נבקש המבוקש המידע את

 בעניין המידע לחופש הממשלתית היחידה של 7 מס׳ נוהל להוראות בהתאם ,Excel בתוכנת נתונים גיליונות

(.2013) הנמסר״ המידע )פורמט( ״צורת

 כן קבלתה. מעת יום 30מ- יאוחר ולא שיהוי ללא זו לבקשה להשיב עליכם לפיו, והתקנות החוק פי על כידוע,

 טיפול אגרת לשלם תידרש, אם ומתחייבת, בקשה אגרת מתשלום פטורה )ע״ר( המידע לחופש שהתנועה נציין

 לבסוף, לביצועו. התנועה הסכמת נדרשת מזה, גבוה בסכום לתשלום דרישה של במקרה ₪. 150 לסך עד והפקה

והפקה. טיפול אגרת לגבות האפשרות את תשלול בחוק הקבועים מהמועדים שחריגה נזכיר

 בדומה מידע זמין שלגביו ביותר המאוחר למועד נוכח נבחר המידע, מבוקש שלגביה התקופה נתחמה ואילך שממנו שהמועד יבואר 1
לעם״(. ״מידע באתר המפורסם זומר, גיא מר של דומה מידע לבקשת 2018 בפברואר 14 מיום מענה זה בקישור )ר׳ כאן המבוקש לזה
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https://www.gov.il/BlobFolder/policy/regulation-7/he/delivery%20of%20information.pdf
https://www.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/Hakika/Pages/Nonprofit-Organization.aspx
https://www.odata.org.il/dataset/180ca36a-5841-4b62-8a3e-2ba32d431703/resource/8fef61d3-a09f-4c56-bf58-768d8024f240/download/-.pdf
mailto:info@meida.org.il

