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המידע מתבקש ממנה הציבורית הרשות

הציבורית הרשות שם

ישראל משטרת

הממונה טלפון הממונה דוא״ל הממונה שם

02-5426020 hofeshm@police.gov.il נתן בן לימור סנ"צ עו"ד

הבקשה פרטי

הבקשה נושא

מינית הטרדה מניעת לחוק 10 סעיף

הבקשה תיאור

רב, שלום
ת )3 סעיף הוסף 1998התשנ"ח- מינית, הטרדה למניעת לחוק 10 מספר תיקון במסגר א(  א(.5)
הבא: המידע את לקבל אבקש לכך, בהתאם

הבא: בפילוח ,2014ב לחוק כניסתו מאז 10 לתיקון בהתאם שהוגשו התלונות מספר .1
שנה. א.
שנפתחו. התיקים מספר ב.
סגירה. לעילות בחלוקה שנסגרו התיקים מספר ג.
אישום. כתב לכדי שהגיעו התיקים מספר ד.
המשפטי. ההליך ותוצאת דין לפסק הוביל האישום כתב שבהם התיקים מספר ה.

שך .2 המ את שנתי בחתך התלונות פירוט ,1 לסעיף ב הבאים: הפריטים לשני בנוגע וז
המתלוננות גיל א.
הנילונים גיל ב.

קובץ צירוף

קובץ להוספת לחץ

פניה אליו תיערך אם ג' לצד גלויים יהיו הבקשה שפרטי מסכים אינני

(1999התשנ''ט- )אגרות(, המידע חופש תקנות )לפי בקשה אגרת תשלום

p ש"ח 150 של לסכום עד בבקשתי, טיפול לשם שיידרש ככל הפקה, ואגרת טיפול אגרת בעלות לשאת מתחייב הריני

 כאחד המינים לשני מתייחס אך זכר בלשון מנוסח זה טופס
הפרטיות הגנת חוק פי על מוגן מידע מכיל זה מסמך

mailto:hofeshm@police.gov.il


 ישראל מדינת
 המשפטים משרד
 התאגידים רשות
העמותות רשם

 תשע״ט תשרי ל׳ תאריך:
 2018 אוקטובר 09

 580425700 עמותה: מס'
15 סריקה: קוד

לכבוד
 המידע)ע״ר( לחופש התנועה
. 26 גאון סעדיה

6713521 יפו - אביב תל

א.ג.נ.
2019 לשנת תקין ניהול אישור הגדוו!

 580425700 עמותה: מספר
ר(״המידע)ע לחופש התנועה עמותה: שם

 העמותה כי בוה מאשרים אנו ,2019 לשנת תקין ניהול אישור למתן בנוגע לבקשתכם, בהתאם
 הודעות דו״חות, להגשת הנוגע בכל 1980התש״ם- העמותות, חוק דרישות את מקיימת

ופרוטוקולים.

 וכללי העמותות חוק הוראות אחר ממלאת אינה העמותה כי ויתגלה במידה יבוטל זה אישור
תקין. ניהול

 .31.12.2019 ליום ועד 1.1.2019 מיום תקף זה אישור

.2004 מאי 10 בתאריך העמותות ברשם נרשמה העמותה - לידיעה

רב/ &כבוד
I !

 העמו|נות שם(וי ב/
נ התאגיךים)מלכ״רים( רש̂ו
f '
/
/

j העמותה. מספר את לציין נא אלינו, פניה בכל
 לעיל שכאמור לכך והרשם,/אלא החוק דרישות בכל עומדת העמותה כי להעיד כדי זה באישור אין הבהרה: **

 ביטול המצדיקים בפעקותה ליקויים נמצאו ולא הרשם, והנחיות לחוק בהתאם שנתיים דיווחים הגישה העמותה
האישור.

 שימצאו ליקויים תקין. ניהול אישור מתן לאחר אף השנה, במהלך יזומות ביקורות בעמותות עורך העמותות רשם
 האישור. נוסח לשינוי או שניתן האישור לביטול להביא עלולים האישור, מתן לאחר בעמותה
בתוקף. האישור האם והחל״צ העמותות רשם - התאגידים רשות באתר לבדוק מומלץ
אגרה. לתשלום בכפוף העמותה בתיק לעיין וכן הגיידסטאר, באתר תשלום ללא העמותה בדיווחי לעיין ניתן, בנוסף,

 9134001 ירושלים 34071 ת״ד ,9446722 ירושלים ,1 בנין הבירה מגדלי ,39 ירמיהו רהוב
 moked-amutot@justice.gov.il 02-6462548 פקס: 1-700-70-60-44 טלפון:
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