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 תש"ף  טבת כ"ו   

  23/1/2020 

 3056-19-0077מספר בקשה: 

 

 

 לכבוד

 המידע לחופש התנועה

 

 נכבדה,גברת 

 

 ":0077-19-3056בקשה מספר "ב החלטההנדון: 

 מערב תכנית 33/ 1 מ''"תמקבלת מידע בנושא שעניינה  30/12/2019בקשתך מיום במענה ל

 להלן התייחסותינו: , ירושלים"

 

 דך אותר ונמצא באתר מינהל התכנון, כמפורט להלן:רוב המידע המבוקש על י

בנוגע לבקשתך לקבלת פרוטוקולים ותמלילים של כל הדיונים שהתקיימו בחודש דצמבר  .א

ולנת"ע ישיבות  3רצ"ב קישור רלבנטי לאתר מינהל התכנון, בו תוכלו לאתר  –בולנת"ע  2002

 (31.12.02 -ו 24.12.02, 13.12.02)בתאריכים שהתקיימו בחודש זה 

 לנוחיותכם, רצ"ב קישור למסמכים אלו, כפי שמופיעים באתר מינהל התכנון:

http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV2.aspx?tid=2 

 יש לבחור ב"מחוז/מינהל התכנון" את הגוף שדן בתכנית. .1

 לבחור "מטה".יש   –בעניינכם 

 יש לבחור ב"מוסד תכנון"  את מוסד התכנון הרצוי. .2

 –)במידה ותבחרו "מועצה ארצית"  "ולנת"ע/מועצה ארצית". –בעניינכם יש לבחור 

 יתקבלו כלל ישיבות המועצה הארצית, כולל ועדות המשנה שלה, וביניהן גם הולנת"ע(.

יש לבחור טווח רצוי, כולל שנה, חודש ויום  –"מתאריך ישיבה" ו"עד תאריך ישיבה"  .3

 בחודש.

ויתקבלו הישיבות  )כפתור המצוי בצד שמאל של המסך( "סנן"  לחוץ על לבסוף יש ל .4

 המבוקשות, על כלל המידע שבהן.
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 אותר המידע שהתבקש על ידכם.בחודש דצמבר הישיבות הראשונות  2לגבי יובהר כי 

אך לא אותר תמליל  אותר פרוטוקוליצויין כי  31.12.02תאריך שהתקיימה בלגבי הישיבה 

 הישיבה.

משרדי מינהל התכנון מערכות המיחשוב של מינהל התכנון ובלאור האמור, נערך חיפוש ב

לצערינו, גם בהם לא אותר  הוזמנו מגניזה תיקי התכנית.ולא אותר תמליל זה. לאחר מכן, 

  התמליל המבוקש.

את ישיבות מוסדות התכנון וגם ה שתמללה באותה תקופה פניה לחברו על ידיננערכה בנוסף, 

 אצלם לא אותרו התמלילים המבוקשים.

צר לפני למעלה מעשור שנים ומשכך היה קושי ויודגש כי בקשתך מתייחסת למידע שנ

 ים שהושקעו בנושא זה, כמפורט מעלה.באיתורו, והדבר לא צלח למרות המאמצ

 –( בחוק חופש המידע התשנ"ח 3)8סעיף  ףסעינדחית בהתאם ללפיכך, לעניין זה בקשתכם 

 ...""לאחר שנקטה אמצעים סבירים, התברר לה שלא ניתן לאתר את המידע :1998

 

בדיקתנו בתאריך זה לא  פיל – 00.00.01ת"ע שהתקיים ביום פרוטוקול ותמליל דיון בולנ .ב

פרוטוקול ולנת"ע לא אותר, אך לכן,  .התקיימה ישיבת ולנת"ע, אלא ישיבת מועצה ארצית

 .33/ 1תמ"מ  ,בין היתר ,נדונה הבאותר פרוטוקול של ישיבת המועצה הארצית, 

, יש לפעול עפ"י התכנון באתר האינטרנט של מינהל הפרוטוקול המבוקשאיתור לצורך 

 ההסברים הכלולים בסעיף א' לעיל ולהשתמש בקישור הרצ"ב בו.

המפורט  זו לא אותר ולפיכך לענין זה בקשתך נדחית מהנימוק תמליל ישיבה עוד נציין כי 

  בסעיף א' לעיל.
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לפי בדיקתנו בתאריך זה לא  – 7.2.00יום שהתקיים בפרוטוקול ותמליל דיון בולנת"ע  .ג

בתאריך  ישיבת מועצה ארצית התקיימהעם זאת, נבדק ונמצא כי נת"ע. להתקיימה ישיבת ו

 .33/ 1ובה נדונה, בין היתר, תמ"מ  (המבוקש על ידכם )ולא במועד 7.2.03

 רצ"ב קישור לפרוטוקול ולתמליל ישיבה זו.

http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV2.aspx?tid=2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,                                                                 

                                                                  
 חיים  קדמי רמה

 הממונה על העמדת מידע לציבור

 התכנון מינהל

 

 

 

 

 

 

 

 

 העתק:

 ליאור מסינג, יועצת בכירה למנכ"לית, מינהל התכנון

 עו"ד ליטל הילמן, הלשכה המשפטית, מינהל התכנון
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