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 "ףתש אדר ט"ו  

  11.3.2020 

 3056-19-0071מספר בקשה: 

 לכבוד

 barak.com-elad@man: באמצעות דוא"ל                                                                   ד"עו ,מן אלעד

 יועמ"ש עמותת הצלחה

 

 אדוני הנכבד,

 

 ":0071-19-3056בקשה מספר "החלטה בהנדון: 

 פרטיות" לעניין והוראות הליםנ מידה, "אמותלקבלת מידע בנושא  17/11/2019בקשתך מיום 

במינהל התכנון ולהלן , נבדקה מול אגפים שונים 11/11/2011ביום התקבלה אצלנו 

 נו, לאחר ריכוז התשובות שהתקבלו ותכלולן לתשובה אחת:יהתייחסות
 

"מלוא הנהלים, ההנחיות ואמות המידה של הרשות בעניין בנוגע לבקשתך לקבלת  .1

העברה מדיניות הפרטיות שלה בכל הנוגע לשמירה, טיפול, איחסון, הפצה, הנגשה, 

פנינו למספר אגפים רלבנטיים ולאחר בדיקה למולם , נציין כי וכו' של מידע ונתונים"

 עולה כי לא קיים ברשותנו מידע מסוג זה.

)להלן:  1118 –( בחוק חופש המידע, התשנ"ח 3)8לפיכך, בקשתך נדחית בהתאם לסעיף 

מידע או : "לאחר שנקטה אמצעים סבירים, התברר לה שלא ניתן לאתר את ההחוק(

 שאינו מצוי ברשותה".
 

רשימת מאגרי המידע שבידי הרשות, מהותם ולרבות האם בנוגע לבקשתך לקבלת " .2

התכנון הליך  במינהלהחל  לאחרונה" נציין כי מדובר במאגר רשום ומה תאריך רישומו

 עם סיום הליך הבחינה, יוחלט כיצד לפעול.. והגדרתבחינת המידע שברשותה ואופן 

 . 2020הוגש לרישום בינואר  'רישוי זמין'רק מאגר 

  .בשלב זה עומד לרשותך המידע המפורסם באתר מינהל התכנון

 (:1מצורף קישור ישיר לאתר )ר' סעיף  לשם הנוחות
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עם כניסתך לאתר, תוכל לצפות במהות המידע באמצעות לחיצה על שם כל מידע המופיע 

" תפנה אותך לדף מקוונותצפייה בתכניות מקומיות כך למשל: לחיצה על ", 1בסעיף 

 ". בישראל מקוונות תכניות לאיתור מערכת - כחולים קויםאחר, אשר כתוב בכותרתו: "
 

 

נוהל ימים אלו אנו פועלים לקידום בנציין כי , 'רישוי זמין'לעניין מאגר להשלמת התמונה  .3

 אבטחת מידע. 

שנקטה אמצעים ( לחוק: "לאחר 3)8תך נדחית בהתאם לסעיף לפיכך, לנושא זה בקש

 סבירים, התברר לה שלא ניתן לאתר את המידע או שאינו מצוי ברשותה".

 
 

 

 

 בכבוד רב,

 

 חיים  קדמי רמה

 הממונה על העמדת מידע לציבור

 התכנון מינהל

 

 

 

 

 העתק:

 , מינהל התכנוןאנושי והון תקציבים אגף, אנושי והון לתקציביםמינהל התכנון  מנהלת טל רשף, סגן

 שוורץ, סגנית לרגולציה ברישוי בניה, אגף בכיר לרגולציה, מינהל התכנוןרות 

 ליאור מסינג, יועצת בכירה למנכ"לית, מינהל התכנון

 , מינהל התכנוןומידע דיגיטליות טכנולוגיותאיילה יחזקאלי, מטה המנמ"ר, אגף בכיר 

 מיכל פלג, מנהלת אגף א', תכנון והון אנושי, מינהל התכנון 

 אגף א', תקציב ורכש, מינהל התכנון ברש, מנהלחנוך 

 עו"ד ליטל הילמן, הלשכה המשפטית, מינהל התכנון

 עו"ד שרית בן הרוש, הלשכה המשפטית, מינהל התכנון

 

https://ags.iplan.gov.il/xplan/

