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 י' שבט, תש"פ ירושלים,

 2020פברואר,  5

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0515תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נא

 1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

 (21/10/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

"(, מידעהחופש  חוק)להלן: " 1998-מידע, התשנ"חהלפי חוק חופש ביקשת שבסימוכין,  ךבפניית

מאניות ובפרט, מידע בנוגע להיסטוריית פעילותן, חברי ואגודות עות 17לקבל מידע על אודות 

 העמותה ומנהליה, אישורים רשמיים שקיבלו ודוחות כספיים. 

ובדיקה נרחבת אחר המידע המבוקש, הריני לצרף לעיונך את המסמכים  בירור בקשתךלאחר 

העותומניות  אגודותה תשעי הוראות חוק חופש המידע, ביחס ללמסרם לפשאותרו, אשר אין מניעה 

 הבאות: 

 .589134774מספר : מדרשת הראל ללימוד נושאי ירושלים והמקדש .1

 .589540426מספר : האגודה ללימוד אומנויות מגידו מגידו .2

 .589671825מספר  :מכון מוסיקלי לימודי בישראל .3

 .589971621מספר  :קרן לימודים עזרת אחים .4

 .589954692מספר  :האגודה ללימוד משחק וברידג .5

 .589413533מספר  : מכון ללימודי מוסיקה קונסרבטוריון "בת קול" רשל"צ .6

 .589119106מספר : אגודה ללימוד תנ"ך תוך התכתבות .7

 .589119817מספר: : וג אקדמאים לבני עדות המזרחח .8

 .589125061מספר  :אגודה ללימוד שכונתי .9

 

התאם לעבודה מקיפה שנערכה בנושא, אפרט להלן לידיעתך את אמות המידה שנקבעו לבחינת ב

 מסמכים המצויים בתיק אגודה, בראי הוראות חוק חופש המידע ובכפוף להימצאותם בתיק:

 גלוי. -ייסוד האגודההודעה על  .1
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 גלוי. -תקנות האגודה ומורשי חתימה .2

 גלוי. -פרסום בעיתון .3

 גלוי. -קבלת מסמכי ייסוד מטעם הממונה על המחוז .4

( לחוק חופש המידע 3)א()9גלוי. הוסר מידע חלקי לפי סעיף  -חברי ועד וחברי הנהלה .5

ת, כתובות ושם ובניהם, מקומות העבודה של חברי ההנהלה הנבחרים, מספרי תעודות זהו

 אב.

חסוי לפי  -תכתובות מול המשטרה לבירור קיומו של הליך פלילי לאחד ממייסדי האגודה .6

 ( לחוק חופש המידע.4)ב()9-( ו3)א()9סעיפים 

גלוי ביחס לנושא משרה שנבחרו. מידע על  -מסמכים הקשורים בבחירות למוסדות האגודה .7

 חופש המידע. ( לחוק3)א()9יחידים שלא נבחרנו חסוי לפי סעיף 

 גלוי ביחס לנושאי משרה שנבחרו. -פרוטוקול שינוי חברי ועד מנהל .8

 גלוי. -פרוטוקולים ביחס לשינוי שם, מטרות ותקנות .9

חסוי לפי סעיפים  -פרוטוקול ועדת ביקורת, ועידות אגודה ופרוטוקולים פרטניים אחרים .10

 ( לחוק חופש המידע.1)8-( ו7)ב()9

 גלוי. -הוצאות של האגודהחשבון מפורט מכל ההכנסות וה .11

 ( לחוק חופש המידע.6)ב()9חסוי לפי סעיף  -דוחות כספיים של ארגון יציג .12

 ( לחוק חופש המידע.3)ב()9חסוי לפי סעיף  -רשימת חברים .13

(  לחוק חופש 1)ב()9-( ו7)ב()9חסוי לפי סעיפים  -תלונות לרבות תכתובות במסגרת בירורן .14

 גלוי. -המידע; דוח בדיה סופי של התלונה

 נבחנו פרטנית על פי טיבן. -התכתבויות .15

לא יימסק במסגרת חוק חופש  -מידע הנוגע לרישום האגודה כעמותה ומחיקת אגודה .16

 לחוק, בהתבסס על הסדר עיון הקבוע בחוק העמותות. 20המידע לפי סעיף 

 ( לחוק חופש המידע.5)ב()9חסוי לפי סעיף  -מזכרים פנימיים, תרשומות ורשומות מערכת .17

( 3)א()9ככלל גלוי, למעט הודעה לעדים החסויה לפי סעיף  -ידע הקשור להליכים משפטייםמ .18

 לחוק חופש המידע.

 לקוח. -כפוף לחיסיון עו"ד -חוות דעת והתכתבות האגודה עם מיופה כוחה .19

 לחוק חופש המידע. 20-( ו4)8(, 6)ב()9וי לפי סעיפים חס -מידע הנוגע לנדל"ן ורכוש האגודה .20

לחוק חופש המידע, לחילופין הוסר  20חסוי לפי סעיף  -הקשורים לתאגיד אחרמסמכים  .21

 בשל היעדר רלוונטיות.
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חסוי בשל היעדר רלוונטיות לתיק  -בקשות עיון בתיק האגודה ומסמכים הקשורים להן .22

 האגודה לגופה.

הופקדו בארכיון המדינה.  המסמכים לגביהןונמחקו בבקשה, מש אגודות עותומניות שנזכרו ח

כך שלא ניתן להשיבך במסגרת חוק חופש  1955-חוק הארכיונים, התשט"ועל מידע זה חל לפיכך, 

וזו תתברר  לארכיון המדינהישירות עליך להגיש בקשה פרטנית , אלוהמידע. לשם עיון בתיקים 

 ן:האגודות המחוקות הבהתאם. 

. דבר מחיקתה 0844-99, תיק אגודה: 5899908441מספר  אגודה אקדמאית: -עבריה .1

 (.2167, עמ' 5277)ילקוט פרסומים  29.02.04פורסם ברשומות ביום 

. דבר מחיקתה 3126-99, תיק אגודה: 589931260מספר  האקדמיה הרמת גנית לרפואה: .2

 .(2185, 2167, עמ' 5277ט פרסומים )ילקו 29.02.04פורסם ברשומות ביום 

. דבר מחיקתה 7047-99, תיק אגודה: 589970474מספר  זמננו:-מרכז ללימודי אמנות בת .3

 .(2453, 2439, עמ' 5185ט פרסומים )ילקו 15.05.03פורסם ברשומות ביום 

 . דבר157-99, תיק אגודה: 589901578מספר אגודה למען הפצת לימוד התורה בישראל:  .4

 . (2167עמ'  5277ילקוט פרסומים ) 29.02.04מחיקתה פורסם ברשומות ביום 

. דבר מחיקתה פורסם 6794-99, תיק אגודה: 589967942מספר  מכון ללימוד יהדות: .5

 (.2450, 2439בעמ'  5185)ילקוט פרסומים  15.05.03 ברשומות ביום 

חל עליהן ועל כן, זה מכבר  נרשמו כעמותותעותומניות נוספות שנזכרו בבקשה,  אגודותמו כן, שתי כ

לחוק  20לפיכך, לפי סעיף . 1980-התש"ם לחוק העמותות, 39הסדר העיון הספציפי הנמצא בסעיף 

 עמותות אלה הן:חופש המידע, לא ניתן להשיבך במסגרת זו. 

 .58026906מספר עמותה  :שבת אחים בית כנסת ובית לימוד תורה לעולי בוכרה רעננה .1

הסניף הישראלי של האקדמיה המלכותית "נרשמה כעמותת האקדמיה המלכותית:  .2

נוסדה , 61/1134זו החלה כאגודה מספר  . עמותה580313518 למחול ]לונדון[" שמספרה

ובהתאם לכך, במרוצת השנים נפתח סניף נוסף של האגודה במחוז תל אביב . במחוז חיפה

האגודה, מטרותיה ומייסדיה. שם זהות , תחת 6219/99מספר  תיק אגודה נוסף נפתח 

מותה ותיקי האגודה על שני מספריהם צורפו נרשמה האגודה כע 22.7.1998, ביום ואולם

 . אחדלתיק העמותה 

ר מספהמדרשה ללימוד היהודית בשכון רמלה" שם "הרשומה בבקשה ב עותומנית בנוגע לאגודה

האגודה העלה  ה הרשום שלמספרפי חיפוש ללהודיעך כי הריני  – 5760-99, תיק אגודה 589957604
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מדרשה ללימוד היהדות אזור של אגודה בעלת שם אגודה דומה אך לא זהה: "האחד בלבד  תיק

 בקשתך ,לפיכך, לעניין תיק זהולא אותרו בו מסמכים רלוונטיים. בתיק ערכה בדיקה . נהשרון"

 ( לחוק חופש המידע.3)8נדחית לפי סעיף 

זו לבית המשפט  יש בידך לעתור כנגד החלטה חופש המידע לחוק 17נני להודיעך כי לפי סעיף ה

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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