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 - בלמס -
 המשפטי                         היועץ                         לשכת 

 מידע     וחופש      ארצי     ציבור      תלונות      מדור
 20-0206202:                                                      טלפון

 20-0989905:                                                        פקס 
 9102אוגוסט  92                  ,           "ח אב, תשע"טכ  
 51507702: סימוכין 
      75602(: י"מש) פניות תיק' מס 
 919202 מידע חופש' מס 
 
 
 

 לכבוד 
 עמותת הצלחה  –עו"ד אלעד מן 

  barak.com-elad@manבמייל : 
 
 

 ,רב שלום
 
 

שהתבקשו לקבלת מידע אודות צווי פרסום  919202בקשת חופש מידע  :הנדון
 המשטרה ע"י 

  71.6.78פנייתך מיום  :ל בסימוכין 
 

 את המידע שלהלן :  לידייך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .1
 

מספר צווי איסור הפרסום שנתבקשו בכל חודש וחודש, מספר הבקשות שהתקבלו,  .א

 מספר הבקשות להארכת צווים, מספר הצווים שהוארכו ותקופת ההארכה.

מ"מ המפכ"ל בעניין  צווי איסור פרסום וכן את דו"ח ועדת הבדיקה הנחיית  .ב
 והמלצותיה לעניין צווי איסור פרסום, הנזכרים בפרסום בעיתון הארץ.

 
 

 באופן לבקשתך להיענות החלטנו הרלבנטיים השיקולים את ושקלנו הבקשה את שבחנו לאחר .2
  חלקי
 

 במענה לסעיף א' לבקשתך להלן מספר צווי הפרסום בפילוח לפי חודש ושנה :  .3
 

 0271מספר צווי איסור הפרסום חדשים שהוצאו בשנת 

 חודש
 סה"כ צווי איסור

 פרסום שהוצאו

 02 ינואר

 00 פברואר

 52 מרץ

mailto:elad@man-barak.com
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 70 אפריל

 05 מאי

 08 יוני

 76 יולי

 07 אוגוסט

 02 ספטמבר

 76 אוקטובר

 72 נובמבר

 72 דצמבר

 

 0279מספר צווי איסור הפרסום חדשים שהוצאו בשנת 

 

 חודש
 סה"כ צווי איסור

 פרסום שהוצאו

 01 ינואר

 72 פברואר

 79 מרץ

 07 אפריל

 78 מאי

 75 יוני

 76 יולי

 06 אוגוסט

 78 ספטמבר

 72 אוקטובר

 01 נובמבר

 06 דצמבר
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 0278בשנת מספר צווי איסור הפרסום חדשים שהוצאו 

 חודש
 סה"כ צווי איסור

 פרסום שהוצאו

 07 ינואר

 00 פברואר

 78 מרץ

 78 אפריל

 00 מאי

 1 יוני

 
 

פר מספר הבקשות שהתקבלו, מספר הבקשות להארכת צווים, מסאנו דוחים את בקשתך לקבל  .4
מאחר והפקת הנתונים המבוקשים דורשת הקצאת , וזאת  הצווים שהוארכו ותקופת ההארכה

רשות שאומר  7889-( לחוק חופש המידע ,תשנ"ח7) 9משאבים בלתי סבירים בהתאם לסעיף 
ציבורית רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע אם הטיפול בה מצריך הקצאת משאבים בלתי 

 סבירה . 
 

י איסור פרסום וכן את דו"ח הנחיית מ"מ המפכ"ל בעניין  צוולקבל  -במענה לסעיף ב' לבקשתך .5
אנו  -ועדת הבדיקה והמלצותיה לעניין צווי איסור פרסום, הנזכרים בפרסום בעיתון הארץ

מדובר במדיניות הנמצאת  המידע המבוקש אינו חוסה תחת חוק חופש המידע , .דוחים בקשתך
( לחוק 7)ב() 8וסעיף  (0()ב) 8בהתאם לאמור בסעיף  במידע בדבר דיונים פנימייםבשלבי עיצוב, ו
 חופש המידע . 

 
דו"ח ועדת הבדיקה והמלצותיה לעניין צווי איסור כמו כן , אנו דוחים את בקשתך בעניין 

 פיקוד חטיבת החקירות ו"צוות הבדיקה" היחברי . פרסום, הנזכרים בפרסום בעיתון הארץ
 8בהתאם לאמור בסעיף בקשתך  של , אי לכך אנו דוחים חלק זה דיונים פנימיים אשר קיימו

  ( לחוק חופש המידע . 2)ב()
 

 בשבתו  ירושלים המחוזי ש"ביהמ בפני זו החלטה כנגד לערור רשאי הנך כי לידיעתך מובא .6
 .זו הודעה קבלת ממועד יום 20 תוך, מנהליים לעניינים ש"כביהמ

  

 

 בברכה, 
  
 עו"ד     ,      קובטי חנארפ"ק  
 ארצי קצין מדור תלונות ציבור 
 ע2הממונה  על  חופש  המידע 
 
 
 


