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 אדוני הנכבד,

 

 :0056-19-3056 הנדון: החלטה בבקשה  מספר

מפות מסמך המדיניות לקבלת מידע בעניין " 11/08/2019לאחר שבחנו את בקשתך מיום 

 להלן התייחסותינו: ", למרחב הימי

" הרינו להביא לידיעתך כי מפות  המופיעות באטלס המפות כרך ב'בנוגע לבקשתך לקבלת " .9

באתר האינטרנט של מינהל  pdfבפורמט המידע המבוקש על ידך מפורסם לעיון הציבור 

 :מצב קיים –אטלס המפות רלבנטי ל התכנון, לנוחיותך רצ"ב קישור

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/current_situation_policy?chapterI

ndex=2 

)להלן: : 9998 –( לחוק חופש המידע התשנ"ח 4)8לפיכך, בקשתך נדחית בהתאם לסעיף 

 ."המידע פורסם ועומד לרשות הציבור או לעיונו...""החוק"( 

עריכת  הוחלט לדחות את בקשתך לאחר , של מסמך זה shpקבצי בנוגע לבקשתך לקבלת  .2

בגילויו יש חשש לפגיעה  ( לחוק : "מידע אשר9)א()9, וזאת בהתאם לסעיף נרחבתבחינה 

 טחונו ובשלומו של אדם".יטחון הציבור או בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בביבב

טחון המנחים את גורמי מינהל התכנון יית גורמי הבידחיית הבקשה היא בהתאם להנח

בנודע לפרסום המידע ובהתאם לשיקוליהם, וזאת מחשש כי בפרסום המידע, במתכונת בה 

 .טחון המדינהייש פוטנציאל גרימת נזק משמעותי לב ,הוא קיים

לחוק, בדבר האפשרות  99יובהר כי ההחלטה נבחנה מול הגורמים המנחים גם לאור סעיף 

להעברת המידע באופן חלקי. בהתאם לנ"ל, הוחלט כי ניתן למסור לכם מידע חלקי כאמור, 

 המתייחס לנושאים הבאים:

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/current_situation_policy?chapterIndex=2
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/current_situation_policy?chapterIndex=2
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 –ח' ומתחם ימי לרצועת תשתיות גז טבעי  37תמ"א/  –מתקן ימי לקבלת גז טבעי 

 ח'. 37תמ"א/

 לאתר מינהל התכנון בו מופיעים קבצים אלו:לנוחיותך, רצ"ב קישור רלבנטי 

nmXhttp://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&mp_id=6vCdEltSxBWs

WA2Ot0PHy8UuHtT8nuyFAGelK8Hp7b%2BCHK4ciF%2B6vwRo7F%2Fu0eBahMskFJ2p0

Ooy2dbJg%2FgSJf6CfkajD&et=1 

תשומת ליבך כי חלק מהמידע הכלול בבקשה קיים בתכניות מתאר ארציות המפורסמות  .3

 באתר מינהל התכנון בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה.

 פורסם כמקובל.ת גורמי הביטחון הרלבנטיים, יכל מידע שיתאפשר פרסומו במסגרת הנחיו .4

 לעניינים המשפט לבית יום 45 בתוך מנהלית עתירה להגיש רשאי ךהנ, זו החלטה כנגד .5

 .מנהליים

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 

 חיים  קדמי רמה

 הממונה על העמדת מידע לציבור

 התכנון מינהל

 

 

 העתק:

 עו"ד ליטל הילמן, הלשכה המשפטית, מינהל התכנון

 ענת אריאלי, אגף בכיר לתכנון ארצי, מינהל התכנוןהגב' 

 מר יונס זילבר, אגף מערכות מידע וטכנולוגיות מידע, מינהל התכנון

 מר אילן אחיטוב, אגף סייבר חירום ובטחון, משרד האוצר

http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&mp_id=6vCdEltSxBWsnmXWA2Ot0PHy8UuHtT8nuyFAGelK8Hp7b%2BCHK4ciF%2B6vwRo7F%2Fu0eBahMskFJ2p0Ooy2dbJg%2FgSJf6CfkajD&et=1
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&mp_id=6vCdEltSxBWsnmXWA2Ot0PHy8UuHtT8nuyFAGelK8Hp7b%2BCHK4ciF%2B6vwRo7F%2Fu0eBahMskFJ2p0Ooy2dbJg%2FgSJf6CfkajD&et=1
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&mp_id=6vCdEltSxBWsnmXWA2Ot0PHy8UuHtT8nuyFAGelK8Hp7b%2BCHK4ciF%2B6vwRo7F%2Fu0eBahMskFJ2p0Ooy2dbJg%2FgSJf6CfkajD&et=1
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&mp_id=6vCdEltSxBWsnmXWA2Ot0PHy8UuHtT8nuyFAGelK8Hp7b%2BCHK4ciF%2B6vwRo7F%2Fu0eBahMskFJ2p0Ooy2dbJg%2FgSJf6CfkajD&et=1

