
 

 

 2018מרץ  13                                        כבוד  ל
 תא"ל רונן מנליס 

  הממונה על חופש המידע 
 צבא ההגנה לישראל

 תל אביב –הקריה 

 

 שלום רב,

 1998-מידע  לפי חוק חופש המידע, התשנ"חבקשת הנדון: 

נתוני פעילות הצנזורה שכלל  2016לספטמבר  18המשך לבקשתנו ולמידע שהועבר על ידכם בתאריך ב

 )להלן: 1998-חוק חופש המידע, התשנ"חהתאם להוראות , וב2016עד לחודש אוגוסט הצבאית 

 בשנים פעילות הצנזורה הצבאיתהמצוי בידכם והנוגע ל המידע העדכנילקבל את נבקש  ,החוק(

  :בהתאם לאמור להלן, בחלוקה לפי חודשים 2016-2017

חודשים בשנים האמורות, בפילוח לפי הצבאית לעיון הצנזורה הועברו ש פרסומיםה מספר .1

 הגשת דברי דפוס ופרסומים)צו שעת חירום ב ,בין היתר ,כמצוי שנים ולפי סוג הפרסוםו

 .1998-תשמ״ט(, הופרסום דפוס ואיסור מוקדמת לביקורת

שנפסלו חלקית ומספר הפרסומים שנפסלו באופן גורף, בהתאם לחלוקה  הפרסומיםמספר  .2

  .1בסעיף 

מספר המסמכים שהועברו על ידי ארכיון המדינה לעיון הצנזורה כדי לעבור הליך דיגיטציה  .3

 נפסלו באופן גורף וכמה באופן חלקי.והנגשה לציבור. כמה מהם 

)ביטחון, סדר ציבורי  נפסלו הפרסומים נןבגי פסילההעילות  ןמהפסילות לעיל, כל הבאשר ל .4

 בתקופות האמורות. אשר בוצעופסילות מכל סוג ה בציון מספר( וכיו"ב

 בישראל המשפט בתי ידי על הוצאו אשר פרסום איסור צווי ומספר המניעה צווי מספר .5

 . "לצה לבקשת

 בנוסף נבקש את:

אנשים שפרסמו מידע  או לגופיםביוזמתה הצנזורה הצבאית פנתה שבהן מים עמספר הפ .6

 .בפילוח לפי שנים אשר פורסםמידע ה תהסר אתוביקשה 

המחזיקים במידע המפורסם  לגופיםפנתה הצנזורה הצבאית ביוזמתה  מספר הפעמים שבהן .7

על ידי אחרים )כגון ספקי אינטרנט, פייסבוק וכד'( להסרת מידע אשר פורסם באמצעותם או 

  שנמצא בשליטתם, להסירו. 

חודשים שהועברו לעיון הצנזורה הצבאית בשנים האמורות, בפילוח לפי ספרים מספר ה .8

צו ההגנה )שעת חירום( )הגשת שנים ולפי סוג הפרסום כמצוי, בין היתר, בצו שעת חירום ו

 .1972-ספרים לביקורת מוקדמת ואיסור פרסום(, תשל"ב

 



 

 

 

ים שנפסלו באופן גורף, ספרשנפסלו חלקית ומספר הספרים שנשלחו לתיקון ו/או מספר ה .9

 .8 בהתאם לחלוקה בסעיף

נגד מי שעברו עבירות ככתבי אישום הצנזורה קידמה  שבהן , באם היו,פעמיםמספר ה .10

 .על פי חלוקה לעובדי ציבור ולאזרחים, צנזורה

 

 

נבקש לקבל את הנתונים או המסמכים, בקבצים  ,1998-בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח

( או קבצי טקסט ברי חיפוש לעניין הנחיות Excelלדוגמא ) CSV אלקטרוניים ובפרט קבצי

 ונהלים.

עמותה העונה על האמור  ,1999-)ב( לתקנות חופש המידע )אגרות(, התשנ"ט6בהתאם לסעיף 

בסעיף פטורה מתשלום אגרת הבקשה. על כן, כיוון שהתנועה לחופש המידע היא עמותה רשומה 

, שהציגה אישור ניהול תקין ופועלת לקידום מטרה 1980-כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם

ל היא פטורה מתשלום אגרת בקשה. ככל שאדרש, אני מתחייבת לשלם אגרת טיפו –ציבורית 

, ובכל מקרה שבו יידרש על ידכם סכום גבוה יותר, נדרשת מראש ₪ 150והפקה עד לסכום של 

 הסכמתי להמשך הטיפול בבקשה.

להזכירכם, על פי חוק חופש המידע עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר 

)אגרות(, חריגה א לתקנות חופש המידע 6משלושים יום מעת קבלת בקשה זו. כמו כן, לפי סעיף 

 מהמועדים הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה.

  בתודה ובברכה,
 

 אסנת אלדר

 


