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מען

w
מדינת ישראל

משרד המשפטים
rהיחידה לחופש המידע

תאריך: 25/03/2021סמוכין: 259743בקשה לקבלת מידע (לפי חוק חופש המידע התשנ"ח – 1998)

סוג המידע המבוקש

הבקשה לקבלת מידע הינה:

מידע המבוקש על ידי עמותה או ארגון חברתי  

מידע המבוקש על ידי גוף מחקר אקדמי  

מידע המבוקש על ידי מקבלי קצבה  

מידע אישי  

מידע חייב בפרסום  

מידע בתשלום  

יש לצרף אישור ניהול תקין בתוקף מאת הרשם המוסמך

pdf.2021 אישור ניהול תקין

פרטים אישיים

מעמד המבקש/המבקשת

תאגיד בישראל

שם התאגיד

התנועה לחופש המידע

מספר ח.פ.

580425700

טלפוןמספר רישוי

054-8088655

פקס

דואר אלקטרוני

liortopol@gmail.com

ישוב

תל אביב - יפו

רחוב

סעדיה גאון

מספר בית

26

מיקוד

6713521

תא דואר

האם הבקשה מוגשת עבור גורם אחר?
כן  

לא  
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טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד
מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות

הרשות הציבורית ממנה מתבקש המידע

שם הרשות הציבורית
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

שם הממונה
רונית ספיר

דוא"ל הממונה
HofMeida@molsa.gov.il

טלפון הממונה
02-6752591

פרטי הבקשה

נושא הבקשה

התקנת מצלמות במעונות

תיאור הבקשה
מצורפת בקשה

צירוף קובץ

בקשת מידע למשרד הרווחה בעניין התקנת מצלמות במעונות.

אינני מאשר/מאשרת שפרטי הבקשה יהיו גלויים לצד ג' אם תיערך אליו פניה

תשלום אגרת בקשה (לפי תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999)

הריני מתחייב/מתחייבת לשאת בעלות אגרת טיפול ואגרת הפקה, ככל שיידרש לשם טיפול בבקשתי, עד לסכום של 150 ש"ח
p
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 2021במרץ   25

 לכבוד: 

 רונית ספירגב' 
 חוק חופש המידעיישום על הממונה 

 HofMeida@molsa.gov.il באמצעות מייל:                                                                          משרד הרווחה
 

 

 שלום רב, 

 1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח הנדון: 
 

להעביר  (, אבקשך  "חופש המידע  "חוק)להלן:    1998-חוק חופש המידע, התשנ"חבהתאם להוראות  

ל הנוגע  המידע  את  הח"מ  יום  יישום  אל  במעונות  פעוטות  על  הגנה  לשם  מצלמות  התקנת  חוק 

ועד    2020בספטמבר    1ן  פה שבי לתקו  ("התקנת מצלמות  "חוקלהלן:  )  2018-תשע"טה  לפעוטות,

 להלן: כפי שיפורט  ליום מסירת המידע

 כלהלן: רשימת המוסדות עליהן חל חוק התקנת מצלמות .1

 המוסדות אשר התקינו מצלמות כאמור, לרבות תאריך ההתקנה.  1.1

 המוסדות אשר טרם התקינו מצלמות כאמור.  1.2

כלפי  קטשנ  פירוט ההליכים  .2 הרווחה  עמדו    , המוסדות  משרד  ולא  שלא התקינו מצלמות 

 וקף. בהוראות החוק נכון ליום כניסתם לת

 

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

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

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

לשלם אגרת טיפול    העמותה מתחייבת,  שנדרשהיא פטורה מתשלום אגרת בקשה. ככל    –ציבורית  

ש"ח, ובכל מקרה שבו יידרש על ידכם סכום גבוה יותר, נדרשת מראש    151והפקה עד לסכום של  

 להמשך הטיפול בבקשה.  הח"מ הסכמת

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

תקנות חופש המידע )אגרות(, חריגה  א ל6משלושים יום מעת קבלת בקשה זו. כמו כן, לפי סעיף  

 מהמועדים הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה.

 בברכה,

 ליאור טופול 

 0548088655 –טלפון 

liortopol@gmail.com 

pdf.בקשת מידע למשרד הרווחה בעניין התקנת מצלמות במעונות



 .PDF  במסמך זה קיימים קבצים נוספים שצורפו לטופס שלא התאפשרה המרתם ל
ATTACHMENTS קבצים אלו ניתנים לצפייה והדפסה באמצעות לחיצה על כפתור

ADOBE READER בתוכנת
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<ceohofeshmeida@gmail.com>   mankal edri hofesh meida

ע 25.03.2021  י פ  ח ע  נ -30 י     :Fwd
 2

<liortopol@gmail.com>   Lior Topol11:58  2021  2
 <rachely@meida.org.il>  "Rachely Edri, CEO" :

,   
         ,        

.
  ( )7      ,          ,   "

.

,  
  

---------- Forwarded message --------- 
From: ח ע -   י פ   <HofMeida@molsa.gov.il> ח ח
Date: Mon, 26 Apr 2021 at 14:20 
 Subject: 25.03.2021     30-     
To: liortopol@gmail.com <liortopol@gmail.com> 
 Cc:   -    <HofMeida@molsa.gov.il>  

,  

,     

,   30 -    "

 

 

 

פיר  ית  רו
 (   )  

     
   ,  

 02-6752591 .
RonitS@molsa.gov.il | www.molsa.gov.il

      

 

 

 

 docx.25.03.2021 ע י פ  ח ע  נ -30 י -    
77K

<rachely@meida.org.il>   Rachely Edri, CEO13:02  2021  2
 <office@meida.org.il>  noa shalit :
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   9195016  2פ '  
 . 6752591-02   | : HofMeida@molsa.gov.il 

 

 "ד אייר תשפ"א י

 2021אפריל  26

 לכבוד: 

 ליאור טופול, 

 התנועה לחופש המידע 

 liortopol@gmail.comבאמצעות דוא"ל: 

 

, שלום רב  

 הנדון: מענה לבקשתך בהתאם לחוק חופש המידע,  תשנ"ח- 1998

 

לפנייתך מיום    והרווחה    25/03/2021במענה   "להלן)למשרד העבודה  בהתאם לחוק  "(  המשרד: 

 : כדלקמן, הריני להשיבך"(, החוק: "להלן, )1998  -ח "חופש המידע תשנ

 .  בקשתך לקבלת מידע הועברה לטיפולנו

- ח "תשנ,  לחוק חופש המידע(  ב)7יום כפי שקבוע בסעיף    30המועד למתן תשובה לבקשה עומד על  

1998 . 

בהתאם לסמכותי  ,  עבודה המוטלים הן על הממונה והן על היחידה המקצועיתבשל עומסי  ,  עם זאת

 . 25/05/2021ימים נוספים ועד ליום   30 -מוארך המועד למתן תשובה לבקשתכם ב ( ב)7לפי סעיף 

 נשוב ונודיעך את החלטתנו בבקשתך בהקדם האפשרי. 
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 2021ביוני   1

 

 רונית ספיר שלום רב, ב' ג

 

יישום  להמידע המצורפת הנוגעת  בקשת  בנוגע לחופש המידע  לך בשם התנועה  יות אלילפנאני נאלצת  
מדובר בבקשת    .2018-תשע"טה  חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות,

 . 2021במרץ  25 יוםמידע שהוגשה ב 

למתן  מועד  הוארך  י,  1998-חוק חופש המידע, התשנ"חל)ב(  7סעיף  לפי    ךסמכותשבהתאם ל  השבת
 . ףחלאשר מועד  .25.05.21ועד ליום ים ימ  30-ב ךתשובת

 על רקע זה אבקש לקבל בהקדם את תשובתך בנוגע לצפי לקבלת המענה לבקשה. 

דים  , חריגה מהמוע1999-תשנ"ט התקנות חופש המידע )אגרות(,  ל)א( 6שעל פי סעיף   אזכיר ,כמו כן
 הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה.

 

 בברכה,

 ליאור טופול 

 0548088655 –טלפון 

liortopol@gmail.com 
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<ceohofeshmeida@gmail.com>   mankal edri hofesh meida

י  ב ב  פ      :Fwd
<liortopol@gmail.com>   Lior Topol11:52  2021  2

 <rachely@meida.org.il>  "Rachely Edri, CEO" :

---------- Forwarded message --------- 
From: Lior Topol <liortopol@gmail.com> 
Date: Sun, 11 Jul 2021 at 15:32 
 Subject:         
To: <HofMeida@molsa.gov.il> 

,  

,                    "
.2021  25       ,2018- "

,
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<ceohofeshmeida@gmail.com>   mankal edri hofesh meida

ע  יי   ב ע   בע י ב 
<rachely@meida.org.il>   Rachely Edri, CEO21:48  2021 פ  1

HofMeida@molsa.gov.il :
 <liortopol@gmail.com>  Lior Topol :

 ,    

       ( פ פ     (  פ    פ   פ  
 . פ    פ      

 . פ    פ              

 ,   
 "  , -  
פ    "

---------- Forwarded message --------- 
: Lior Topol <liortopol@gmail.com> 

 Date: 18:56 ,2021 ׳ ׳, 30     
 Subject: Re:          
To: Rachely Edri, CEO <rachely@meida.org.il> 

[   ]
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