
Meital Katz (meida)

FW: ל בקשה :נושאיישוב לפי אדם כח המידע- חופש חוק פי ע

:חשיבותגבוהה

From : Shlomi Bielawsky < @justice.gov.il>
Sent: Monday, July 9, 2018 2:38 PM 
Subject: יישוב לפי אדם כח המידע- חופש חוק פי על בקשה  
Im portance: High

שלום, לממונים

שבנדון: לבקשה להשיב יש כיצד ההנחיה להלן הקודם, למייל בהמשך

 ויחידות מסוים למשרד הנוגע המידע את למסור יש אודותיהם, פרסים וחשיפת עובדים לזיהוי הסיכוי את לצמצם מנת על .1
 הסמך. ויחידות המשרד בין הפרדה ללא אחת, מאוחדת אקסל בטבלת מקובץ כשהוא כאלה( ישנן )כאשר אליו הקשורות הסמך

 את להעביר הממשלתי המשרד של הממונה באחריות בסבלה. כלולים סמך יחידות ואילו משרד איזה כללי באופן לציין יש
כאלו. שישנן ככל הקשורות, הסמך ביחידות הממונים ע'^ אליו יועברו שהנתונים לאחר למבקש, הנ״ל התשובה

3ו- מאחר .2  הוחלס כי למבקש להודיע לחילופין או הארכה לבצע ניתן להסתיים, עומדים תשובה למתן הראשונים הימים 0
ימים. 15 בתוך ״מסר המידע וכי בחיוב, לבקשתו להיענות

עבודתם. למקום ולא העובדים מגורי למקום נוגע המבוקש המידע - ספק הספר למען .3

 עוייד בילבסקי, שלומי
 המידע לחופש הממשלתית היחידה ראש גן0

0 סלי: 2 - 6 5 4 6 6 2 0פקס: | 1 2 - 6 4 6 7 6 0 2 
H דוא״ל: H  @justice.gov.il 

היחידה אתר

 בתוך בינתיים ולפעול להמשיך יש נוספת. פעם ההנחיה את לבחון מבקשת וחקיקה יעוץ מחלקת בנושא, פניות מספר בעקבות
.מאתנו עדכון לקבלת עד לפונה להשיב לא נא אך הנתונים, את להפיק מנת על המשרד

בברכה,

From: Shlomi Bielawsky On Behalf Of ש הממשלתית היחידה המידע לחופ  
Sent: Wednesday, June 27, 2018 4:52 PM 
Subject: FW: ל בקשה יישוב לפי אדם כח המידע- חופש חוק פי ע  
Importance: High

שלום, לממונים

בברכה,

עוייד בילבסקי, שלומי

1



 המידע לחופש הממשלתית היחידה ראש סגן
0 סלי: 2 - 6 5 4 6 6 2 0פקס: | 1 2 - 6 4 6 7 6 0 2 

H דוא״ל: H  @justice.gov.il 
היחידה אתר

ילת*ת00ו.נז ו.*ח*דר.

הסידע לחופש
ו0 0ס0ו. 1ס 0י9

שלך• הזכויות מהן לדעת הזכות את לך יש כי - יזכות יכל לאתר להיכנס אותך מזמינים אנו לך שניתן מהשירות כחלק

From: Shlomi Bielawsky
Sent: Monday, June 25, 2018 3:51 PM
Subject: ל בקשה יישוב לפי אדם כח המידע- חופש חוק פי ע
Importance: High

שלום, לממונים

שרד וחקיקה ״עוץ מחלקת מול הנושא את שבחנו לאחר  החתכים לפי המידע את למסור שניתן היא המסקנה המשפסים, במ
1ל- מתחת ביישובים בלבד האזורית המועצה שם את לציין צורך אין המבוקשים. 0  אלה במקרים וגם - הפונה שמציע כפי איש 0

היישוב. שם את למסור יש

 להפיקם. מנת על אנוש משאבי לאגף לפנות ויש המרכב״ה ממערכת להפיק ניתן המבוקשים הנתונים את

בברכה,

 עוייד בילבסקי, שלומי
 המידע לחופש הממשלתית היחידה ראש סגן

0 סלי: 2 - 6 5 4 6 6 2 0פקס: | 1 2 - 6 4 6 7 6 0 2 
H דוא״ל: H  @justice.gov.il 

היחידה אתר

0ר. ר\חידי. 0 0לת'0

הסידע לחופש
0 0.ר ד ו 0 0 9 0׳0

,שלך הזכויות מהן לדעת הזכות את לך יש כי - 'זכוה יכל לאתר להיכנס אותך מזמינים אנו לך שניתן מהשירות כחלק
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