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 , .נא

 

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

 (14/8/2018 מיום החוזרת ךפנייתסימוכין: )

. 13/8/2018ביקשת שאעיין שנית במענה חופש מידע שנמסר לך ביום  וכין,בפנייתך שבסימ

לחוק, מאחר שההוראה לעיון במידע נרשמה  20לשיטתך, לא ניתן לדחות את הבקשה לפי סעיף 

 20לנהלי רישום והסדר מקרקעין( ולא בחיקוק כלשהו, כלשון סעיף  1.5.11)נוהל פנימי בנוהל 

 לחוק. 

רשום בפנקסי  נכסבעל  זיהוי של פרלפי שם או מס נכסים איתורר כי , הוסבשנמסר לךבמענה 

של  1.5.11 הפניתי לסעיף בהתאם, מתבצע על פי צו בית משפט ובכפוף לתשלום אגרה. ,המקרקעין

, על מנת להציג בפניך באתר האינטרנט של האגף, המפורסם לציבור נהלי רישום והסדר מקרקעין

 בוקש. המידע המ את את דרך המלך לקבל

לאור מכתבך, אוסיף ואסביר, כי נהלי רישום והסדר מקרקעין נכתבו בהתאם להוראות החוק 

  והתקנות הרלוונטיות. 

 קובעת כך: 2011-)ב( לתקנות המקרקעין )ניהול ורישום( תשע"ב91תקנה 

י זכות בפנקס במידע על רישום נכס אועיון בפנקסים ייעשה באמצעות צפייה "
 ", לרבות באמצעות עיון מקוון באמצעות מחשבהמקרקעין

 

 קובע: 1974תקנות מקרקעין )אגרות(, תשל"ה )א( ל2סעיף 
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 "של הרשם יגבה הרשם אגרות כמפורט בתוספת ובעד שירות אחרבעד רישום "

 קובע כך: ( לתוספת,)ה7סעיף 

 152"                                                   עד כל שירותב –אחר  ממוחשב ידע"מ

ראות תקנות אלו מדברות בעד עצמן ולפיהן, על מנת לקבל מידע בדבר זכות נראה כי הו

במקרקעין, יש להגיש בקשה ייעודית לאגף רישום והסדר מקרקעין ולשלם אגרה בגין השירות. 

בקשתך אינה יכולה  1998-לחוק חופש המידע, התשנ"ח 20הקבועה בסעיף  דיניםהשמירת לאור 

מתייתר הצורך לבחון את מסירת המידע . לפיכך, גם ברר במסגרת הוראות חוק חופש המידעלהת

 לחוק.  9 -ו 8לפי הוראות סעיפים 

זו לבית המשפט לעניינים  לחוק יש בידך לעתור כנגד החלטה 17הנני להודיעך כי לפי סעיף 

 יום. 45בתוך  ,מנהליים בירושלים

 

 בכבוד רב,

 , עו"דמיטל כץ 

 העמדת מידע לציבורעל הממונה  
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