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עמוד  1מתוך 5

מדינת ישראל
משרד המשפטים
היחידה לחופש המידע

בקשה לקבלת מידע )לפי חוק חופש המידע התשנ"ח – (1998

תאריך24/10/2021 :סמוכין290239 :

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
אישור ניהול תקין pdf.580425700 - 2021

פרטים אישיים
מעמד המבקש/המבקשת
תאגיד בישראל

שם התאגיד
התנועה לחופש המידע

מספר רישוי

מספר ח.פ.
580425700

פקס

טלפון

דואר אלקטרוני
foi@meida.org.il
מען
ישוב

רחוב

מיקוד

תא דואר

האם הבקשה מוגשת עבור גורם אחר?
כן
לא

מספר בית

עמוד  2מתוך 5

הרשות הציבורית ממנה מתבקש המידע

שם הרשות הציבורית
משרד הבריאות
שם הממונה

דוא"ל הממונה

עו"ד שולמית בלנק

טלפון הממונה
hofesh@moh.gov.il

פרטי הבקשה
נושא הבקשה
מאגרי מידע של משרד הבריאות

תיאור הבקשה
שלום רב,
ראו מצורפת להלן בקשתנו בנושא שבנדון,
נודה לאישורכם בדבר קבלת הבקשה ותחילת הטיפול בה,
בברכה,
אורי סולד,
רכז פרויקטים,
התנועה לחופש המידע

צירוף קובץ
מאגרי מידע של משרד הבריאותpdf.

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

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

 pהריני מתחייב/מתחייבת לשאת בעלות אגרת טיפול ואגרת הפקה ,ככל שיידרש לשם טיפול בבקשתי ,עד לסכום של  150ש"ח

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

*5400

.pdfמאגרי מידע של משרד הבריאות

24/10/2021

לכבוד
עו"ד שולמית בלנק
הממונה על חוק חופש המידע
הוגש באמצעות טופס מקוון
משרד הבריאות
הנדון :בקשה לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
שלום רב,
בהתאם להוראות חוק חופש המידע ,התשנ"ח( 1998-להלן" :החוק") נבקש לקבל את פריטי
המידע הבאים הנוגעים למאגרי המידע (כהגדרתם בסעיף  7לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א -
 )1981אותם מנהל ו/או מחזיק משרד הבריאות:
 .1רשימת מאגרי המידע אותם הקים משרד הבריאות במסגרת התמודדותו עם נגיף הקורונה
(להלן" :הרשימה") ומספר הרישום שלהם בפנקס מאגרי המידע ככל שנרשמו בו;
 .2לגבי כל מאגר המופיע ברשימה בנפרד ,רשימת הגורמים מחוץ למשרד הבריאות עם גישה
לכולו או לחלקו;
 .3רשימת המאגרים ברשימה שהועברו בשלמותם או בחלקם מחוץ לגבולות המדינה או לשם
שימוש מחוץ לגבולות המדינה .לגבי אלו נבקש את פריטי המידע הבאים לגבי כל אחד מהם:
א .שם המאגר;
ב .ארץ היעד;
ג .מטרת ההעברה;
ד.

אופן ההעברה;

ה .היקף העברת המאגר (בשלמותו ,בחלקו וכו').
 .4רשימת המאגרים ברשימה שהועברו בשלמותם או בחלקם לגוף ציבורי (כהגדרתו בסעיף 23
לחוק הגנת הפרטיות) .לגבי אלו נבקש את המידע הבא לגבי כל אחד מהם:
א .שם המאגר;
ב .מטרת ההעברה;
ג.

אופן ההעברה;

ד .היקף העברת המאגר (בשלמותו ,בחלקו וכו').
 .5לגבי כל אחד מהמאגרים המופיעים ברשימה ,הנהלים וההנחיות הנוגעים למחיקת חלק או כל
המאגר;
 .6לגבי כל אחד מהמאגרים המופיעים ברשימה ,פירוט של סוגי המידע ו/או שדות המידע שישנם
במאגר.

נדגיש כי ככל שחלקים מהמידע המבוקש יושחרו או יושמטו או שמסירתם תסורב על פי הוראות
החוק יש לציין ולנמק זאת בהתאם להנחיות נוהל  3.1של היחידה הממשלתית לחופש המידע.
את המידע המבוקש לעיל אבקש לקבל בפורמט מתאים לעיבוד מחשב כמו לדוגמה גיליונות נתונים
( XLS, XLSX, CSVוכדומה).
להזכירכם ,על פי חוק חופש המידע עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים
יום מעת קבלת בקשה זו .כמו כן ,לפי סעיף 6א לתקנות חופש המידע (אגרות) ,חריגה מהמועדים
הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה.
בברכה,
אורי סולד
רכז פרויקטים

עמוד  5מתוך 5

במסמך זה קיימים קבצים נוספים שצורפו לטופס שלא התאפשרה המרתם ל .PDF
קבצים אלו ניתנים לצפייה והדפסה באמצעות לחיצה על כפתור ATTACHMENTS
בתוכנת ADOBE READER
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עמוד  1מתוך 5

מדינת ישראל
משרד המשפטים
היחידה לחופש המידע

בקשה לקבלת מידע )לפי חוק חופש המידע התשנ"ח – (1998

תאריך10/11/2021 :סמוכין292257 :

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
אישור ניהול תקין pdf.580425700 - 2021

פרטים אישיים
מעמד המבקש/המבקשת
תאגיד בישראל

שם התאגיד
התנועה לחופש המידע

מספר רישוי

מספר ח.פ.
580425700

פקס

טלפון

דואר אלקטרוני
foi@meida.org.il
מען
ישוב

רחוב

מיקוד

תא דואר

האם הבקשה מוגשת עבור גורם אחר?
כן
לא

מספר בית

עמוד  2מתוך 5

הרשות הציבורית ממנה מתבקש המידע

שם הרשות הציבורית
משרד הבריאות
שם הממונה

דוא"ל הממונה

עו"ד שולמית בלנק

טלפון הממונה
hofesh@moh.gov.il

פרטי הבקשה
נושא הבקשה
מחלות רקע של נפטרים מקורונה

תיאור הבקשה
שלום רב,
ראו מצורפת להלן בקשתנו בנושא שבנדון,
נודה לאישורכם בדבר קבלת הבקשה ותחילת הטיפול בה,
בברכה,
אורי סולד,
רכז פרויקטים,
התנועה לחופש המידע

צירוף קובץ
מחלות רקע של נפטרים מקורונהpdf.

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

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

 pהריני מתחייב/מתחייבת לשאת בעלות אגרת טיפול ואגרת הפקה ,ככל שיידרש לשם טיפול בבקשתי ,עד לסכום של  150ש"ח

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

*5400

.pdfמחלות רקע של נפטרים מקורונה

לכבוד
עו"ד שולמית בלנק
הממונה על חוק חופש המידע
משרד הבריאות

10/11/2021

הוגש באמצעות טופס מקוון

הנדון :בקשה לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
שלום רב,
בהמשך למענכם לבקשה הקודמת בנושא 1ובהתאם להוראות חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
(להלן" :החוק") נבקש לקבל את פריטי המידע הבאים הנוגעים לתמותה מנגיף הקורונה החדש
( )SARS-CoV-2( 2019להלן" :נגיף הקורונה") בישראל החל מינואר  2020ועד ליום מענה על
בקשה זו ,לרבות הנתונים הבאים:
 .1פירוט של כל מחלות הרקע שמהן סבלו הנפטרים בישראל שאובחנו בנגיף קורונה,
לרבות גיל הנפטר או לפי טווחי גיל;
 .2מספר הנפטרים בישראל שהוגדרו כ"חשודים לתחלואה בנגיף קורונה" ,כהגדרת הנחיות
משרד הבריאות בנושא מיום  2,12.4.2020למן תחילת שנת  ,2020בחלוקה לחודשים ועד
ליום מתן המענה;
מספר הנפטרים הכולל מנגיף הקורונה וכן מספר הנפטרים אשר סבלו מכל אחת
מהמחלות רקע המופיעות ברשימה הנזכרת בסעיף .1
 .3מבין המספר הכולל המוזכר בסעיף  ,2מספר הנפטרים בחלוקה למחוסנים (ובחלוקה
למספר המנות בהן חוסנו)/מחלימים/לא מחוסנים כלל.
 .4הגדרות משרד הבריאות ל"מחלות רקע" המגבירות את הסיכון לתחלואה קשה
ולתמותה מנגיף קורונה ,כמשמעותן בהנחיות משרד הבריאות; 3
 .5אם ישנם הנחיה או נוהל שהמשרד פרסם או הפיץ לבתי החולים ולמוסדות הבריאות
בנוגע להגדרות של "מחלות רקע" כאמור ,נבקש לקבל העתק שלהם וכן את פירוט
המוסדות ו/או הגורמים שלהם הופצו.
את המידע המבוקש לעיל אבקש לקבל בפורמט מתאים לעיבוד מחשב כמו לדוגמה גיליונות
נתונים ( XLS, XLSX, CSVוכדומה).

 1מענכם מיום  4ביוני  ,2020סימוכין שלכם  ,254076520מאת ליזי דין עופר.
 2משרד הבריאות "הנחיות לטיפול בנפטר חשוד או מאומת לתחלואה בנגיף קורונה החדש (( ")COVID-19עדכון
מס' https://bit.ly/2zD4tV3 )12.4.2020 ,4
 3ר' למשל נספח  3ב ("הנחיות לבידוד במסגרת שאינה מוסד רפואי לאדם עם חום או תסמינים נשימתיים או לחולה
מאומת") לעדכון מס'  15להנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש ()14.4.2020
https://bit.ly/2SapvAL

להזכירכם ,על פי חוק חופש המידע עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר
משלושים יום מעת קבלת בקשה זו .כמו כן ,לפי סעיף 6א לתקנות חופש המידע (אגרות) ,חריגה
מהמועדים הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה.
אורי סולד
רכז פרויקטים

עמוד  5מתוך 5

במסמך זה קיימים קבצים נוספים שצורפו לטופס שלא התאפשרה המרתם ל .PDF
קבצים אלו ניתנים לצפייה והדפסה באמצעות לחיצה על כפתור ATTACHMENTS
בתוכנת ADOBE READER
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עמוד  1מתוך 5

מדינת ישראל
משרד המשפטים
היחידה לחופש המידע

בקשה לקבלת מידע )לפי חוק חופש המידע התשנ"ח – (1998

תאריך12/01/2022 :סמוכין301966 :

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
אישור ניהול תקין  - 2022התנועה לחופש המידע )ע-ר(pdf.

פרטים אישיים
מעמד המבקש/המבקשת
תאגיד בישראל

שם התאגיד
התנועה לחופש המידע

מספר רישוי

מספר ח.פ.
580425700

פקס

טלפון
052-6087269

דואר אלקטרוני
talcatherinefrank@gmail.com
מען
ישוב

רחוב

מיקוד

תא דואר

האם הבקשה מוגשת עבור גורם אחר?
כן
לא

מספר בית

עמוד  2מתוך 5

הרשות הציבורית ממנה מתבקש המידע

שם הרשות הציבורית
משרד הבריאות
שם הממונה

דוא"ל הממונה

עו"ד שולמית בלנק

טלפון הממונה
hofesh@moh.gov.il

פרטי הבקשה
נושא הבקשה
הפרדת יולדות מטעמים שאינם בריאותיים

תיאור הבקשה
שלום רב ,מצורפת בקשה בנושא הפרדת יולדות מטעמים שאינם רפואיים .אבקש לקבל אישור על קבלת הבקשה .בברכה ,טל פרנק

צירוף קובץ
הפרדת יולדות מטעמים שאינם רפואייםpdf.

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

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

 pהריני מתחייב/מתחייבת לשאת בעלות אגרת טיפול ואגרת הפקה ,ככל שיידרש לשם טיפול בבקשתי ,עד לסכום של  153ש"ח

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

*5400

.pdfאישור ניהול תקין  - 2022התנועה לחופש המידע )ע-ר(

יחידת רשם העמותות והחברות לתועלת הציבור
Department of Non-Profit Associations and Charitable Companies
ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺴﺠﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

כ"ב חשון תשפ"ב
28/10/2021

לכבוד
התנועה לחופש המידע )ע"ר(
רחוב סעדיה גאון מספר בית 26
תל אביב  -יפו מיקוד 6713521
____________________________________________________
אישור ניהול תקין לשנתיים

בדיקת הרשם העלתה כי ניתן להנפיק לעמותה אישור ניהול תקין לשנתיים,
לפיכך הונפקו לעמותה אישורים לשנים .2023 ,2022
להלן יפורטו האישורים כמסמכים נפרדים.
____________________________________________________
הנדון :אישור ניהול תקין לשנת 2022
שם העמותה :התנועה לחופש המידע )ע"ר( 580425700 ,
בהתאם לבקשתכם ,בנוגע למתן אישור לשנת  ,2022אנו מאשרים בזה כי העמותה מקיימת את דרישות חוק
העמותות ,התש''ם 1980-בכל הנוגע להגשת דו"חות ,הודעות ופרוטוקולים.
אישור זה יבוטל אם יתגלה כי העמותה אינה ממלאת אחר הוראות חוק העמותות וכללי ניהול תקין.
אישור זה תקף מיום  01/01/2022ועד ליום .31/12/2022
לידיעה – העמותה נרשמה ברשם העמותות בתאריך .10/05/2004

בכבוד רב,
קארן שוורץ ,עו"ד
סגנית ראש רשות התאגידים
רשמת העמותות וההקדשות
בוצע על ידי אורטל בן שטרית  ,רו"ח

*בכל פניה אלינו ,נא לציין את מספר העמותה.
** הבהרה :אין באישור זה כדי להעיד כי העמותה עומדת בכל דרישות החוק והרשם ,אלא לכך שכאמור לעיל העמותה הגישה
דיווחים שנתיים בהתאם לחוק והנחיות הרשם ,ולא נמצאו ליקויים בפעילותה המצדיקים ביטול האישור.
רשם העמותות עורך בעמותות ביקורות יזומות במהלך השנה ,אף לאחר מתן אישור ניהול תקין .ליקויים שימצאו בעמותה לאחר מתן האישור ,עלולים להביא
לביטול האישור שניתן או לשינוי נוסח האישור.
מומלץ לבדוק באתר רשות התאגידים – רשם העמותות האם האישור בתוקף.
בנוסף ,ניתן ,לעיין בדיווחי העמותה ללא תשלום באתר הגיידסטאר ,וכן לעיין בתיק העמותה בכפוף לתשלום אגרה.

יחידת רשם העמותות והחברות לתועלת הציבור
רחוב ירמיהו  ,39מגדלי הבירה בנין  ,1ירושלים ,9446722 .ת"ד  34071ירושלים  .9134001טלפוןMoked- .*5601 :
amutot@justice.gov.il
כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר "כל זכות"
בכתובת kolzchut.org.il/justice :כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!

.pdfהפרדת יולדות מטעמים שאינם רפואיים

12/01/2022

לכבוד
עו"ד שולמית בלנק
הממונה על חופש המידע
משרד הבריאות

נשלח באמצעות דוא"לhofesh@moh.gov.il :

שלום רב,
הנדון :בקשה לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח–1998
בהתאם להוראות חוק חופש המידע ,התשנ"ח– ,1998נבקשכם להעביר אלינו את המידע הבא על אודות
הפרדת יולדות בבתי חולים מטעמים שאינם רפואיים בין השנים ( 2017-2022בחלוקה לשנים).
.1
.2
.3

.4
.5
.6

.7

.8

ההנחיות והמדיניות של משרד הבריאות בנושא הפרדת יולדות בבתי חולים.
מספר התלונות שהתקבלו בנוגע להפרדת יולדות.
נתונים הנוגעים לביקורות שנערכו בבתי חולים כדי לפקח שלא נערכת הפרדת יולדות מטעמים
שאינם רפואיים ,בחלוקה הבאה:
א .סוג הביקורת (ביקורת פתע או ביקורת שלבית החולים נודע מראש על קיומה);
ב .תאריך;
ג .בית החולים בו נערכה הביקורת;
ד .ממצאי הביקורת.
מספר הפעמים שבהן נמצא שהפרדת יולדות התבצעה מטעמים שאינם רפואיים.
מספר ההכשרות שעברו צוותים רפואיים בנושא הפליה (בחלוקה לשנים ומחלקות).
פירוט הצעדים שננקטו והסמכויות שהופעלו על ידי משרד הבריאות נגד גילויים של הפרדה
אתנית או גזעית במחלקות היולדות ובכלל זאת:
א .צעדי אכיפה;
ב .סנקציות מינהליות ומשמעתיות.
פירוט האמצעים שננקטו נגד קופות חולים ובתי החולים שהפרו את הוראות סעיף (4א) בחוק
זכויות החולה ,התשנ"ו 1996-האוסרות על מטפל או מוסד רפואי להפלות בין מטופל למטופל
מטעמי דת ,גזע ,מין ,לאום ,ארץ מוצא ,נטיה מינית ,גיל או מטעם אחר כיוצא באלה.
ככל שישנם נתונים על שיבוץ יולדות בכל בתי החולים ,נבקש לקבל העתק מאלה.

בהתאם לחוק חופש המידע נבקש לקבל את הנתונים והמסמכים יימסרו בקבצים אלקטרוניים ובפרט
קבצי ( CSVלדוגמא  )Excelאו קבצי טקסט ברי חיפוש לעניין הנחיות ונהלים.

נבקש להזכיר כי בהתאם לחוק חופש המידע ולתקנות ,יש להשיב לבקשה זו תוך זמן שלא יעלה על
שלושים ימים .כמו כן ,התנועה לחופש המידע פטורה מתשלום אגרת בקשה ,ומתחייבת ,ככל שתידרש,
לשלם אגרת טיפול והפקה עד לסכום של  .₪ 153במקרה של דרישה לתשלום גבוה מזה ,נדרשת הסכמת
התנועה .יצוין כי אי-עמידה במועדים הקבועים בחוק ,ימנעו את האפשרות לגבות אגרת טיפול והפקה.
בתודה,
טל פרנק
052-6087269
Talcatherinefrank@gmail.com

17:49 ,18.1.2022
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בקשת חופש מידע  -הסכמי פשרה משרד הבריאות
1 message
Tue, Jan 18, 2022 at 5:43 PM

>ben asulin <benasulin4@gmail.com
To: hofesh@moh.gov.il

שלום רב ,שמי בן אסולין .אני משתתף בקליניקה לחופש המידע מטעם המכללה למנהל.
מצ"ב בקשה בנושא הסכמי פשרה במשרדים ממשלתיים שמוגשת מטעמנו ומטעם התנועה לחופש המידע.
אבקש לקבל אישור על קבלת הבקשה.
בברכה,
בן אסולין 0546702937 -
*מאחר שמדובר בעמותה ,אין חובת תשלום אגרה.
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לכבוד
עו"ד שולמית בלנק
הממונה על חופש המידע
משרד הבריאות
שלום רב

18/01/2022
באמצעות דוא"לhofesh@moh.gov.il :

הנדון :בקשה לפי חוק חופש המידע
בהתאם להוראות חוק חופש המידע ,התשנ"ח– 1998נבקשכם להעביר אלינו את המידע הבא הנוגע
לתביעות שהוגשו כנגד המשרד בין השנים ( 2021–2018כולל) ,ובנוגע להסכמי הפשרה שנחתמו בתביעות
אלה ובחלוקה לשנים אלו ,בפילוח לפי:
.1

מספר התביעות שהוגשו נגד המשרד ,בהתאם לחלוקה הבאה ,בכל אחת מהשנים 2018-2021
(כולל) ובפילוח הבא:
א .שם התובע/ת;
ב .מועד הגשת התביעה;
ג .עילת התביעה;
ד .סכום התביעה;
ה .מספר התביעות שהגיעו לכדי הליך פשרה;
ו .הסכום שנקבע בהליך הפשרה;

בהתאם לחוק חופש המידע ,התשנ"ח ,1998-נבקש לקבל את הנתונים או המסמכים ,בקבצים אלקטרוניים
ובפרט קבצי ( CSVלדוגמא  )Excelאו קבצי טקסט ברי חיפוש לעניין הנחיות ונהלים.
נבקש להזכיר כי בהתאם לחוק חופש המידע ולתקנות ,יש להשיב לבקשה זו תוך זמן שלא יעלה על שלושים
ימים .כמו כן התנועה לחופש המידע פטורה מתשלום אגרת בקשה ,ומתחייבת ,ככל שתידרש ,לשלם אגרת
טיפול והפקה עד לסכום של  .₪ 148במקרה של דרישה לתשלום גבוה מזה ,נדרשת הסכמת התנועה .יצוין
כי אי-עמידה במועדים הקבועים בחוק ,ימנעו את האפשרות לגבות אגרת טיפול והפקה.

בתודה,
בן אסולין
Benasulin4@gmail.com

0546702937

w

r

עמוד  1מתוך 4

מדינת ישראל
משרד המשפטים
היחידה לחופש המידע

בקשה לקבלת מידע )לפי חוק חופש המידע התשנ"ח – (1998

תאריך21/01/2022 :סמוכין303814 :

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
אישור ניהול תקין  - 2022התנועה לחופש המידע )ע-ר(pdf.

פרטים אישיים
מעמד המבקש/המבקשת
תאגיד בישראל

שם התאגיד
התנועה לחופש המידע

מספר רישוי

מספר ח.פ.
580425700

פקס

טלפון
050-7300443

דואר אלקטרוני
barhershen@gmail.com
מען
ישוב
תל אביב  -יפו

מיקוד
6713521

האם הבקשה מוגשת עבור גורם אחר?
כן
לא

רחוב
סעדיה גאון

תא דואר

מספר בית
26

עמוד  2מתוך 4

הרשות הציבורית ממנה מתבקש המידע

שם הרשות הציבורית
משרד הבריאות
שם הממונה

דוא"ל הממונה

עו"ד שולמית בלנק

טלפון הממונה
hofesh@moh.gov.il

פרטי הבקשה
נושא הבקשה
לידות שקטות בתקופת הקורונה

תיאור הבקשה
מצ"ב בקשה

צירוף קובץ
לידות שקטות בתקופת הקורונהpdf.

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

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

 pהריני מתחייב/מתחייבת לשאת בעלות אגרת טיפול ואגרת הפקה ,ככל שיידרש לשם טיפול בבקשתי ,עד לסכום של  153ש"ח

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

*5400

.pdfאישור ניהול תקין  - 2022התנועה לחופש המידע )ע-ר(

יחידת רשם העמותות והחברות לתועלת הציבור
Department of Non-Profit Associations and Charitable Companies
ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺴﺠﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

כ"ב חשון תשפ"ב
28/10/2021

לכבוד
התנועה לחופש המידע )ע"ר(
רחוב סעדיה גאון מספר בית 26
תל אביב  -יפו מיקוד 6713521
____________________________________________________
אישור ניהול תקין לשנתיים

בדיקת הרשם העלתה כי ניתן להנפיק לעמותה אישור ניהול תקין לשנתיים,
לפיכך הונפקו לעמותה אישורים לשנים .2023 ,2022
להלן יפורטו האישורים כמסמכים נפרדים.
____________________________________________________
הנדון :אישור ניהול תקין לשנת 2022
שם העמותה :התנועה לחופש המידע )ע"ר( 580425700 ,
בהתאם לבקשתכם ,בנוגע למתן אישור לשנת  ,2022אנו מאשרים בזה כי העמותה מקיימת את דרישות חוק
העמותות ,התש''ם 1980-בכל הנוגע להגשת דו"חות ,הודעות ופרוטוקולים.
אישור זה יבוטל אם יתגלה כי העמותה אינה ממלאת אחר הוראות חוק העמותות וכללי ניהול תקין.
אישור זה תקף מיום  01/01/2022ועד ליום .31/12/2022
לידיעה – העמותה נרשמה ברשם העמותות בתאריך .10/05/2004

בכבוד רב,
קארן שוורץ ,עו"ד
סגנית ראש רשות התאגידים
רשמת העמותות וההקדשות
בוצע על ידי אורטל בן שטרית  ,רו"ח

*בכל פניה אלינו ,נא לציין את מספר העמותה.
** הבהרה :אין באישור זה כדי להעיד כי העמותה עומדת בכל דרישות החוק והרשם ,אלא לכך שכאמור לעיל העמותה הגישה
דיווחים שנתיים בהתאם לחוק והנחיות הרשם ,ולא נמצאו ליקויים בפעילותה המצדיקים ביטול האישור.
רשם העמותות עורך בעמותות ביקורות יזומות במהלך השנה ,אף לאחר מתן אישור ניהול תקין .ליקויים שימצאו בעמותה לאחר מתן האישור ,עלולים להביא
לביטול האישור שניתן או לשינוי נוסח האישור.
מומלץ לבדוק באתר רשות התאגידים – רשם העמותות האם האישור בתוקף.
בנוסף ,ניתן ,לעיין בדיווחי העמותה ללא תשלום באתר הגיידסטאר ,וכן לעיין בתיק העמותה בכפוף לתשלום אגרה.

יחידת רשם העמותות והחברות לתועלת הציבור
רחוב ירמיהו  ,39מגדלי הבירה בנין  ,1ירושלים ,9446722 .ת"ד  34071ירושלים  .9134001טלפוןMoked- .*5601 :
amutot@justice.gov.il
כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר "כל זכות"
בכתובת kolzchut.org.il/justice :כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!

.pdfלידות שקטות בתקופת הקורונה

20/01/2022

לכבוד

שלומית בלנק
הממונה על חוק חופש המידע
הוגש באמצעות טופס מקוון
משרד הבריאות
הנדון :בקשה לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
שלום רב,
בהתאם להוראות חוק חופש המידע ,התשנ"ח( 1998-להלן" :החוק") נבקש לקבל מידע בנוגע
להיקף לידות עובר מת משבוע  22ואלך או ממשקל  500גר' ומעלה ("לידות שקטות") החל משנת
 2016ועד ליום המענה לבקשה זו ,הכל כמפורט כדלקמן:
 .1כמות הלידות השקטות לפי הפילוחים הבאים ,עבור כל שנה בנפרד:
 1.1פילוח לפי התחסנות – חלוקה לפי לידות שקטות בהן היולדת לא התחסנה כנגד נגיף
קורונה ("קורונה"); לידות בהן היולדת התחסנה בחיסון אחד ומעלה נגד קורונה;
 1.2פילוח לפי תחלואה – לידות בהן היולדת לא חלתה בקורונה כלל; לידות בהן היולדת
היתה חולה מאומתת בקורונה במהלך ההריון; לידות בהן היולדת היתה חולה מאומתת
בקורונה במהלך הלידה.
 1.3פילוח לפי סוג הלידה – לידות טבעיות ללא כל התערבות רפואית; לידות מכשירניות (מכל
סוג שהוא); לידות בניתוח קיסרי.
 1.4פילוח לפי מקום הלידות – כמות הלידות השקטות בחלוקה לפי בתי החולים בישראל.
 .2ממוצע של משך ההריונות שנסתיימו בלידה שקטה ,עבור כל שנה בנפרד;
נדגיש כי ככל שחלקים מהמידע המבוקש יושחרו או יושמטו או שמסירתם תסורב על פי הוראות
החוק יש לציין ולנמק זאת בהתאם להנחיות נוהל  3.1של היחידה הממשלתית לחופש המידע.
בהתאם לסעיף (6ב) לתקנות חופש המידע (אגרות) ,התשנ"ט ,1999-יצוין שהתנועה לחופש המידע
היא עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות ,התש"ם ,1980-ומשהציגה אישור ניהול תקין
ופועלת לקידום מטרה ציבורית – היא פטורה מתשלום אגרת בקשה .ככל שנדרש ,העמותה
מתחייבת לשלם אגרת טיפול והפקה עד לסכום של  153ש"ח ,ובכל מקרה שבו יידרש על ידכם
סכום גבוה יותר ,נדרשת מראש הסכמת הח"מ להמשך הטיפול בבקשה.
להזכירכם ,על פי חוק חופש המידע עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים
יום מעת קבלת בקשה זו .כמו כן ,לפי סעיף 6א לתקנות חופש המידע (אגרות) ,חריגה מהמועדים
הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה.
בברכה,
בר הרשנזון
050-7300-443
Barhershen@gmail.com
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עמוד  1מתוך 4

מדינת ישראל
משרד המשפטים
היחידה לחופש המידע

בקשה לקבלת מידע )לפי חוק חופש המידע התשנ"ח – (1998

תאריך23/01/2022 :סמוכין304002 :

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
אישור ניהול תקין  - 2022התנועה לחופש המידע )ע-ר(pdf.

פרטים אישיים
מעמד המבקש/המבקשת
תאגיד בישראל

שם התאגיד
התנועה לחופש המידע

מספר רישוי

מספר ח.פ.
580425700

פקס

טלפון

דואר אלקטרוני
foi@meida.org.il
מען
ישוב

רחוב

מיקוד

תא דואר

האם הבקשה מוגשת עבור גורם אחר?
כן
לא

מספר בית

עמוד  2מתוך 4

הרשות הציבורית ממנה מתבקש המידע

שם הרשות הציבורית
משרד הבריאות
שם הממונה

דוא"ל הממונה

עו"ד שולמית בלנק

טלפון הממונה
hofesh@moh.gov.il

פרטי הבקשה
נושא הבקשה
צ'אט בוט  -משרד הבריאות

תיאור הבקשה
שלום רב,
ראו מצורפת להלן בקשתנו בנושא שבנדון,
נודה לאישורכם בדבר קבלת הבקשה ותחילת הטיפול בה,
בברכה,
אורי סולד,
רכז פרויקטים,
התנועה לחופש המידע

צירוף קובץ
''צ'אט בוט''  -משרד הבריאות  -מידע אלגרותמיpdf.

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

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

 pהריני מתחייב/מתחייבת לשאת בעלות אגרת טיפול ואגרת הפקה ,ככל שיידרש לשם טיפול בבקשתי ,עד לסכום של  153ש"ח

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

*5400

.pdfאישור ניהול תקין  - 2022התנועה לחופש המידע )ע-ר(

יחידת רשם העמותות והחברות לתועלת הציבור
Department of Non-Profit Associations and Charitable Companies
ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺴﺠﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

כ"ב חשון תשפ"ב
28/10/2021

לכבוד
התנועה לחופש המידע )ע"ר(
רחוב סעדיה גאון מספר בית 26
תל אביב  -יפו מיקוד 6713521
____________________________________________________
אישור ניהול תקין לשנתיים

בדיקת הרשם העלתה כי ניתן להנפיק לעמותה אישור ניהול תקין לשנתיים,
לפיכך הונפקו לעמותה אישורים לשנים .2023 ,2022
להלן יפורטו האישורים כמסמכים נפרדים.
____________________________________________________
הנדון :אישור ניהול תקין לשנת 2022
שם העמותה :התנועה לחופש המידע )ע"ר( 580425700 ,
בהתאם לבקשתכם ,בנוגע למתן אישור לשנת  ,2022אנו מאשרים בזה כי העמותה מקיימת את דרישות חוק
העמותות ,התש''ם 1980-בכל הנוגע להגשת דו"חות ,הודעות ופרוטוקולים.
אישור זה יבוטל אם יתגלה כי העמותה אינה ממלאת אחר הוראות חוק העמותות וכללי ניהול תקין.
אישור זה תקף מיום  01/01/2022ועד ליום .31/12/2022
לידיעה – העמותה נרשמה ברשם העמותות בתאריך .10/05/2004

בכבוד רב,
קארן שוורץ ,עו"ד
סגנית ראש רשות התאגידים
רשמת העמותות וההקדשות
בוצע על ידי אורטל בן שטרית  ,רו"ח

*בכל פניה אלינו ,נא לציין את מספר העמותה.
** הבהרה :אין באישור זה כדי להעיד כי העמותה עומדת בכל דרישות החוק והרשם ,אלא לכך שכאמור לעיל העמותה הגישה
דיווחים שנתיים בהתאם לחוק והנחיות הרשם ,ולא נמצאו ליקויים בפעילותה המצדיקים ביטול האישור.
רשם העמותות עורך בעמותות ביקורות יזומות במהלך השנה ,אף לאחר מתן אישור ניהול תקין .ליקויים שימצאו בעמותה לאחר מתן האישור ,עלולים להביא
לביטול האישור שניתן או לשינוי נוסח האישור.
מומלץ לבדוק באתר רשות התאגידים – רשם העמותות האם האישור בתוקף.
בנוסף ,ניתן ,לעיין בדיווחי העמותה ללא תשלום באתר הגיידסטאר ,וכן לעיין בתיק העמותה בכפוף לתשלום אגרה.

יחידת רשם העמותות והחברות לתועלת הציבור
רחוב ירמיהו  ,39מגדלי הבירה בנין  ,1ירושלים ,9446722 .ת"ד  34071ירושלים  .9134001טלפוןMoked- .*5601 :
amutot@justice.gov.il
כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר "כל זכות"
בכתובת kolzchut.org.il/justice :כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!

.pdfצ'אט בוט''  -משרד הבריאות  -מידע אלגרותמי''

20/01/2022

לכבוד
שולמית בלנק
הממונה על חוק חופש המידע
הוגש באמצעות טופס מקוון
משרד הבריאות
הנדון :בקשה לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-

שלום רב,
בהתאם להוראות חוק חופש המידע ,התשנ"ח) 1998-להלן" :החוק"( נבקש לקבל את פריטי
המידע הבאים הנוגעים ל"צ'אט בוט" )להלן" :הבוט"( אותו מפעיל משרד הבריאות )להלן:
"המשרד"( לשם איסוף והפצת מידע בנוגע לנגיף הקורונה:
 .1מסמכי האפיון של הבוט;
 .2המטרות המוגדרות לתוצרי הבוט .למען הסר ספק ,נבקש מסמך או אפיון שמסביר מה
התוצאות שיכולות לצאת משימוש בבוט ,למעט תחקיר אפידימיולוגי אשר מאתר אנשים
שעשויים היו להידבק )דוגמת ,מצב נפשי וכו'(;
 .3כל חוות הדעת המשפטיות והמקצועיות אשר בחנו את הפעלת הבוט בטרם או בעת הפעלתו;
 .4כלל ההנחיות ,חוזרים ,נהלים ,סיכומי דיון ו/או מסמכי מדיניות אשר מסדירים את הפעלת
הבוט ,אופן הטיפול והאבטחה של המידע הקשור להפעלתו )בין אם הוא נמסר על ידי המשרד,
הפונה או הבוט( ,סוגיות הגנת הפרטיות העולות מהפעלתו וכן הפעולות המבוצעות על ידו;
 .5כלל ההתקשרויות עם הפלטפורמות דרכן פועל הבוט ו/או כל חברה מסחרית אחרת עימה
משרד הבריאות התקשר לשם הפעלתו ,עיצובו ,פיתוחו ושיווקו של הבוט ,לגבי כל האמור את
כלל מסמכי ההתקשרות ובכלל זה נספחים ,מסמכי הבנות וחוזים.
נציין כי החלטה מספר  1116של הממשלה מיום  29.12.2013קבעה כי על הממשלה לפרסם באופן
יזום התקשרויות בתחום הבריאות כמו אלה המצוינות בסעיף  4לבקשה לעיל.
נדגיש כי ככל שחלקים מהמידע המבוקש יושחרו או יושמטו או שמסירתם תסורב על פי הוראות
החוק יש לציין ולנמק זאת בהתאם להנחיות נוהל  3.1של היחידה הממשלתית לחופש המידע.
את המידע המבוקש לעיל אבקש לקבל בפורמט מתאים לעיבוד מחשב כמו לדוגמה גיליונות נתונים
) XLS, XLSX, CSVוכדומה(.
להזכירכם ,על פי חוק חופש המידע עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים
יום מעת קבלת בקשה זו .כמו כן ,לפי סעיף 6א לתקנות חופש המידע )אגרות( ,חריגה מהמועדים
הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה.
בברכה,
אורי סולד
רכז פרויקטים
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מדינת ישראל
משרד המשפטים
היחידה לחופש המידע

בקשה לקבלת מידע )לפי חוק חופש המידע התשנ"ח – (1998

תאריך10/02/2022 :סמוכין307434 :

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
אישור ניהול תקין  - 2022התנועה לחופש המידע )ע-ר(pdf.

פרטים אישיים
מעמד המבקש/המבקשת
תאגיד בישראל

שם התאגיד
התנועה לחופש המידע

מספר רישוי

מספר ח.פ.
580425700

פקס

טלפון

דואר אלקטרוני
foi@meida.org.il
מען
ישוב

רחוב

מיקוד

תא דואר

האם הבקשה מוגשת עבור גורם אחר?
כן
לא

מספר בית
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הרשות הציבורית ממנה מתבקש המידע

שם הרשות הציבורית
משרד הבריאות
שם הממונה

דוא"ל הממונה

עו"ד שולמית בלנק

טלפון הממונה
hofesh@moh.gov.il

פרטי הבקשה
נושא הבקשה
שאריות חומרי הדברה על מזון

תיאור הבקשה
שלום רב,
ראו מצורפת להלן בקשתנו בנושא שבנדון,
נודה לאישורכם בדבר קבלת הבקשה ותחילת הטיפול בה,
בברכה,
אורי סולד,
רכז פרויקטים,
התנועה לחופש המידע

צירוף קובץ
שאריות חומרי הדברה על מזון  -משרד הבריאותpdf.

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

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

 pהריני מתחייב/מתחייבת לשאת בעלות אגרת טיפול ואגרת הפקה ,ככל שיידרש לשם טיפול בבקשתי ,עד לסכום של  153ש"ח

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

*5400

.pdfאישור ניהול תקין  - 2022התנועה לחופש המידע )ע-ר(

יחידת רשם העמותות והחברות לתועלת הציבור
Department of Non-Profit Associations and Charitable Companies
ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺴﺠﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

כ"ב חשון תשפ"ב
28/10/2021

לכבוד
התנועה לחופש המידע )ע"ר(
רחוב סעדיה גאון מספר בית 26
תל אביב  -יפו מיקוד 6713521
____________________________________________________
אישור ניהול תקין לשנתיים

בדיקת הרשם העלתה כי ניתן להנפיק לעמותה אישור ניהול תקין לשנתיים,
לפיכך הונפקו לעמותה אישורים לשנים .2023 ,2022
להלן יפורטו האישורים כמסמכים נפרדים.
____________________________________________________
הנדון :אישור ניהול תקין לשנת 2022
שם העמותה :התנועה לחופש המידע )ע"ר( 580425700 ,
בהתאם לבקשתכם ,בנוגע למתן אישור לשנת  ,2022אנו מאשרים בזה כי העמותה מקיימת את דרישות חוק
העמותות ,התש''ם 1980-בכל הנוגע להגשת דו"חות ,הודעות ופרוטוקולים.
אישור זה יבוטל אם יתגלה כי העמותה אינה ממלאת אחר הוראות חוק העמותות וכללי ניהול תקין.
אישור זה תקף מיום  01/01/2022ועד ליום .31/12/2022
לידיעה – העמותה נרשמה ברשם העמותות בתאריך .10/05/2004

בכבוד רב,
קארן שוורץ ,עו"ד
סגנית ראש רשות התאגידים
רשמת העמותות וההקדשות
בוצע על ידי אורטל בן שטרית  ,רו"ח

*בכל פניה אלינו ,נא לציין את מספר העמותה.
** הבהרה :אין באישור זה כדי להעיד כי העמותה עומדת בכל דרישות החוק והרשם ,אלא לכך שכאמור לעיל העמותה הגישה
דיווחים שנתיים בהתאם לחוק והנחיות הרשם ,ולא נמצאו ליקויים בפעילותה המצדיקים ביטול האישור.
רשם העמותות עורך בעמותות ביקורות יזומות במהלך השנה ,אף לאחר מתן אישור ניהול תקין .ליקויים שימצאו בעמותה לאחר מתן האישור ,עלולים להביא
לביטול האישור שניתן או לשינוי נוסח האישור.
מומלץ לבדוק באתר רשות התאגידים – רשם העמותות האם האישור בתוקף.
בנוסף ,ניתן ,לעיין בדיווחי העמותה ללא תשלום באתר הגיידסטאר ,וכן לעיין בתיק העמותה בכפוף לתשלום אגרה.

יחידת רשם העמותות והחברות לתועלת הציבור
רחוב ירמיהו  ,39מגדלי הבירה בנין  ,1ירושלים ,9446722 .ת"ד  34071ירושלים  .9134001טלפוןMoked- .*5601 :
amutot@justice.gov.il
כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר "כל זכות"
בכתובת kolzchut.org.il/justice :כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!

.pdfשאריות חומרי הדברה על מזון  -משרד הבריאות

10/02/2022

לכבוד
עו"ד שולמית בלנק
הממונה על חוק חופש המידע
הוגש באמצעות טופס מקוון
משרד הבריאות
הנדון :בקשה לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
שלום רב,
בהתאם להוראות חוק חופש המידע ,התשנ"ח) 1998-להלן" :החוק"( נבקש לקבל את פריטי
המידע הבאים הנוגעים לשאריות חומרי הדברה על ירקות ופירות:
 .1דו"ח ניטור חומרי הדברה במזון בשנים ;2019-2020
 .2תכנית הפיקוח ,לרבות תכנית דיגום של מוצרים מקומיים ומיובאים )כולל מוצרים מאיו"ש(;
 .3כל הערכה או דו"ח של הסיכונים הנובעים משאריות של חומרי הדברה במזון בישראל משנת
 2016ועד ליום המענה על בקשה זו;
 .4חוות הדעת שקדמו לגיבוש תקנות הגנה על בריאות הציבור )מזון( )הכרזה בדבר מזון רגיש(,
התש"ף;2019-
 .5נוהל האכיפה ופיקוח על התוצרת ,אותו מחויב המשרד לקבוע על פי סעיף  250לחוק הגנה על
בריאות הציבור )מזון( התשע"ו;2015-
 .6רשימת החריגות שנמצאו אצל יבואנים ומשווקים עקב דגימה חריגה של חומרי הדברה
בתוצרת החקלאית אותה הם משווקים/מייבאים .את האמור נבקש לקבל באשר לשנים 2016-
 2021ובפירוט לשם היבואן/משווק ,סוג התוצרת החריגה וחומר ההדברה שנמצא בחריגה;
 .7רשימת החריגות שנמצאו אצל יבואנים ומשווקים עקב שימוש חריג בחומרי הדברה ,את
האמור נבקש בפירוט לשם היבואן/משווק ,התוצרת החריגה וחומר ההדברה שנמצא בחריגה,
את האמור באשר לשנים ;2016-2021
 .8באשר לחריגות המצוינות בסעיף  7נבקש את רשימת הקנסות המנהליים שניתנו ,לשם
היבואן/משווק לו ניתן הקנס ,תאריך הקנס וגובהו ,את האמור באשר לשנים .2016-2021
את המידע המבוקש לעיל אבקש לקבל בפורמט מתאים לעיבוד מחשב כמו לדוגמה גיליונות נתונים
) XLS, XLSX, CSVוכדומה(.
להזכירכם ,על פי חוק חופש המידע עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים
יום מעת קבלת בקשה זו .כמו כן ,לפי סעיף 6א לתקנות חופש המידע )אגרות( ,חריגה מהמועדים
הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה.
בברכה,
אורי סולד
רכז פרויקטים

w

r
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מדינת ישראל
משרד המשפטים
היחידה לחופש המידע

בקשה לקבלת מידע )לפי חוק חופש המידע התשנ"ח – (1998

תאריך23/02/2022 :סמוכין309543 :

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
אישור ניהול תקין  - 2022התנועה לחופש המידע )ע-ר(pdf.

פרטים אישיים
מעמד המבקש/המבקשת
תאגיד בישראל

שם התאגיד
התנועה לחופש המידע

מספר רישוי

מספר ח.פ.
580425700

פקס

טלפון
052-3433062

דואר אלקטרוני
gordilen@gmail.com
מען
ישוב
תל אביב  -יפו

מיקוד
6713521

האם הבקשה מוגשת עבור גורם אחר?
כן
לא

רחוב
סעדיה גאון

תא דואר

מספר בית
26
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הרשות הציבורית ממנה מתבקש המידע

שם הרשות הציבורית
משרד הבריאות
שם הממונה

דוא"ל הממונה

עו"ד שולמית בלנק

טלפון הממונה
hofesh@moh.gov.il

פרטי הבקשה
נושא הבקשה
בקשה בנושא אובדנות בישראל

תיאור הבקשה
מצורפת בקשה בנושא אובדנות בישראל.

צירוף קובץ
בקשה למשרד הבריאותpdf.

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

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

 pהריני מתחייב/מתחייבת לשאת בעלות אגרת טיפול ואגרת הפקה ,ככל שיידרש לשם טיפול בבקשתי ,עד לסכום של  153ש"ח

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

*5400

.pdfאישור ניהול תקין  - 2022התנועה לחופש המידע )ע-ר(

יחידת רשם העמותות והחברות לתועלת הציבור
Department of Non-Profit Associations and Charitable Companies
ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺴﺠﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

כ"ב חשון תשפ"ב
28/10/2021

לכבוד
התנועה לחופש המידע )ע"ר(
רחוב סעדיה גאון מספר בית 26
תל אביב  -יפו מיקוד 6713521
____________________________________________________
אישור ניהול תקין לשנתיים

בדיקת הרשם העלתה כי ניתן להנפיק לעמותה אישור ניהול תקין לשנתיים,
לפיכך הונפקו לעמותה אישורים לשנים .2023 ,2022
להלן יפורטו האישורים כמסמכים נפרדים.
____________________________________________________
הנדון :אישור ניהול תקין לשנת 2022
שם העמותה :התנועה לחופש המידע )ע"ר( 580425700 ,
בהתאם לבקשתכם ,בנוגע למתן אישור לשנת  ,2022אנו מאשרים בזה כי העמותה מקיימת את דרישות חוק
העמותות ,התש''ם 1980-בכל הנוגע להגשת דו"חות ,הודעות ופרוטוקולים.
אישור זה יבוטל אם יתגלה כי העמותה אינה ממלאת אחר הוראות חוק העמותות וכללי ניהול תקין.
אישור זה תקף מיום  01/01/2022ועד ליום .31/12/2022
לידיעה – העמותה נרשמה ברשם העמותות בתאריך .10/05/2004

בכבוד רב,
קארן שוורץ ,עו"ד
סגנית ראש רשות התאגידים
רשמת העמותות וההקדשות
בוצע על ידי אורטל בן שטרית  ,רו"ח

*בכל פניה אלינו ,נא לציין את מספר העמותה.
** הבהרה :אין באישור זה כדי להעיד כי העמותה עומדת בכל דרישות החוק והרשם ,אלא לכך שכאמור לעיל העמותה הגישה
דיווחים שנתיים בהתאם לחוק והנחיות הרשם ,ולא נמצאו ליקויים בפעילותה המצדיקים ביטול האישור.
רשם העמותות עורך בעמותות ביקורות יזומות במהלך השנה ,אף לאחר מתן אישור ניהול תקין .ליקויים שימצאו בעמותה לאחר מתן האישור ,עלולים להביא
לביטול האישור שניתן או לשינוי נוסח האישור.
מומלץ לבדוק באתר רשות התאגידים – רשם העמותות האם האישור בתוקף.
בנוסף ,ניתן ,לעיין בדיווחי העמותה ללא תשלום באתר הגיידסטאר ,וכן לעיין בתיק העמותה בכפוף לתשלום אגרה.

יחידת רשם העמותות והחברות לתועלת הציבור
רחוב ירמיהו  ,39מגדלי הבירה בנין  ,1ירושלים ,9446722 .ת"ד  34071ירושלים  .9134001טלפוןMoked- .*5601 :
amutot@justice.gov.il
כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר "כל זכות"
בכתובת kolzchut.org.il/justice :כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!
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לכבוד:
עו"ד שולמית בלנק
הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד הבריאות
בדוא"ל hofesh@moh.gov.il -
טל' 08-6241010 -

הנדון :בקשה לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-

בהתאם להוראות חוק חופש המידע ,התשנ"ח 1998-אבקש להעביר אל הח"מ את המידע שלהלן:
 .1מספר האנשים אשר התאבדו אשפוז פסיכיאטרי בכל אחד מהמוסדות המוכרים .נבקש את המידע
לפי חלוקה לקטגוריה של גברים ונשים בגילאים הבאים:
( 20 )1עד .40
( 40 )2עד .60
( 60 )3ומעלה.
 .2מספר האנשים אשר התאבדו לאחר שהשתחררו מאשפוז פסיכיאטרי כאמור לעיל .נבקש את המידע
לפי אותה חלוקה שבסעיף .1
 .3מספר האנשים אשר התאבדו לאחר שהשתחררו מאשפוז פסיכיאטרי בחלוקה פרקי הזמן הבאים:
( )1עד חודש ממועד שחרורם.
( )2עד שנה ממועד שחרורם.
( )3עד חמש שנים ממועד שחרורם.
נבקש את המידע לפי החלוקה לעיל.
נבקש את כל המידע בחלוקה לפי שנים ,לשנים .2021 - 2015
בהתאם לסעיף (6ב) לתקנות חופש המידע (אגרות) ,התשנ"ט ,1999-יצוין שהתנועה לחופש המידע היא
עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות ,התש"ם ,1980-ומשהציגה אישור ניהול תקין ופועלת לקידום
מטרה ציבורית – היא פטורה מתשלום אגרת בקשה .ככל שנדרש ,העמותה מתחייבת לשלם אגרת טיפול
והפקה עד לסכום של  153ש"ח ,ובכל מקרה שבו יידרש על ידכם סכום גבוה יותר ,נדרשת מראש הסכמת
הח"מ להמשך הטיפול בבקשה.
להזכירכם ,על פי חוק חופש המידע עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים יום מעת
קבלת בקשה זו .כמו כן ,לפי סעיף 6א לתקנות חופש המידע (אגרות) ,חריגה מהמועדים הקבועים בחוק לא
תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה.
בברכה,
גיא דה פריס

0523433062 – טלפון
gordilen@gmail.com

