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 כ"ג אדר, תש"פ ירושלים,

 2020מרץ,  19

 בתשובתך נא ציין:

 2015-20-0016תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 בית הכנסת תפארת צבי,

 באמצעות דואר אלקטרוני: 

 

 , .נא

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

 (05/01/2020 מיום ךפנייתסימוכין: )

"(, מידעהחופש  חוק)להלן: " 1998-מידע, התשנ"חהלפי חוק חופש  םביקשתשבסימוכין,  כםבפניית

 .589900588הכנסת תפארת צבי", מספר בית בשם "את תיק האגודה העותומנית לקבל 

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

  שאותרו, אשר אין מניעה למסרם לפי הוראות חוק חופש המידע.

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

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

 גלוי. -הודעה על ייסוד האגודה .1

 גלוי. -תקנות האגודה ומורשי חתימה .2

( לחוק חופש המידע שכן המסמך לא 3)8גלוי. המידע לא יימסר לפי סעיף  -פרסום בעיתון .3

 אותר בתיק האגודה.

 גלוי. -על המחוזקבלת מסמכי ייסוד מטעם הממונה  .4

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

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

 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

 ( לחוק חופש המידע.3)א()9יחידים שלא נבחרנו חסוי לפי סעיף 

mailto:hofesh.meida@justice.gov.il
mailto:hofesh.meida@justice.gov.il


 

 משרד המשפטים

 העמדת מידע לציבורהממונה על 

 

 

  073-3925105  02-6467654 9149001, ירושלים 49029, ת"ד 29דין -רח' צלאח א

  hofesh.meida@justice.gov.il 

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

( לחוק 3)8המידע לא יימסר לפי סעיף  גלוי. -רות ותקנותפרוטוקולים ביחס לשינוי שם, מט .9

 חופש המידע שכן המסמך לא אותר בתיק האגודה.

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

 ( לחוק חופש המידע.1)8-( ו7)ב()9

( 3)8ידע לא יימסר לפי סעיף המ גלוי. -חשבון מפורט מכל ההכנסות וההוצאות של האגודה .11

 לחוק חופש המידע שכן המסמך לא אותר בתיק האגודה.

 ( 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-ו( 7)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  -שומות מערכתמזכרים פנימיים, תרשומות ור .17

( 3)א()9ככלל גלוי, למעט הודעה לעדים החסויה לפי סעיף  -מידע הקשור להליכים משפטיים .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()9עיפים וי לפי סחס -מידע הנוגע לנדל"ן ורכוש האגודה .20

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

 בשל היעדר רלוונטיות.

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

 האגודה לגופה.
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זו לבית המשפט  יש בידך לעתור כנגד החלטה חופש המידע לחוק 17הנני להודיעך כי לפי סעיף 

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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