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לכביד,
גישה - נזיינה מעייו »ו»ד

ת :הנדון ת פניי ש ש איי" מושבי השתמעות נוהל מידע, חופש 1חול לפי גי
מענה - רצ"ע3

22/2/15 מיום ושלגו 7/10/14 מיום לפמיתד בחמשך

 מצ״ב ,22/2/15 מיום לתשובתנו משלים מידע מתן להתחייבות בהמשך .1
 מטעמי כי נוסיף, עוד ברשותנו. נמצא ואשר להשיג היה ניתן אותו המידע
שבפנייתכם. הסעיפים לכלל זה במענה נתייחס נוחות,

כדלממו: להתייחס זש7נג לפנייתכם, באשר .2

 נוסחו ואת לנוהל, האחרון הינו (,2010)שהופץ האחרון העדכון - 4 סעיף א.
המתפ״ש. באתר למצוא ניתן

לנוהל. בהתאם הוגשו שלא בקשות אודות מידע אותר לא - 5 סעיף ב.

 אינו לרשות, שאלות הפניית למעשה שהינו המבוקש, הפריט - 6 סעיף ג.
המידע. חופש בחוק כמשמעותו ״מידע״ בגדר

- 7 סעיף ד.

 הפלסטינית לרשות להשיב מנת על מאמצים נוקט האזרחי המנהל (1
 זמן פרק מעוגן לא עצמו, בנוהל זאת, עם עבודה. ימי 10 - כ תוך

ספציפי.

 התשובה לכך, אי הפלסטינית. הרשות ע״י מועברת הבקשה (2
הנמקה. בצירוף בכתב, אליהם מועברת

ההחלטה. על להשיג ניתן שבפניו גוף קיים לא (3
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- 8 סעיף ה.

a להשתקעות למעבר שאושרו הבקשות מספר לבקשה, א'8 סעיף 
הוגשו(. סה>׳כ בקשות כמה ידוע לרצועה)לא

»למגדי שנה/פילוח
מצב

סח"כ מאשר מרטמשפחתי

2011
 4זכר-

8 נקבה־

4 -20-30 

8-30-40
12 אג״מ רע׳ץ נשואי□

2012
 2זכר-

16נקבה-

7-20-30 

 6 ־30-40

40-+5

18 רע״ןאג״מ נשואים

2013
 1 זכר-

22 נקבה-

7-20-30 

11 “30-40 

5-+40

23 רע'ץאג'׳מ נשואים

 0 זכר-

5 נקבה-

1 -20-30 

4 -30-40
רע״ןאג״מ נשואים

2014

 זה, בסעיף המבוקשים הנתונים אחר מעקב התנהל לא - ם8 סעיף (2
המבוקש, המידע ברשותנו ואין

 )לא אחת פעם לחזרה שאושרו הבקשות מספר לבקשה, ג׳8 סעיף (3
הוגשו(. סה״כ בקשות כמה ידוע

מגדל שנה/פילוח

4 זכר״2011

גיל

1 -30-40

מצג
סה״פ גורטמאשרמשמחתי

אג״מ רע״ן נשואים

2נקבה-2012
30-40- 1 

1 +•״40
רע״ךאג״מ נשואים

3 נקבה־2013

1 -20-30 

1 -30-40 

1 -+40

מ״אג רע״ן נשואים
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 בלמ״ס
ל

 מפעם יותר לחזרה שאושרו הבקשות מספר לבקשה, ד׳8 סעיף ♦(
 אחר מעקב התנהל ולא הוגשו( סה״כ בקשות כמה ידוע )לא אחת

זה. בסעיף המבוקשים הנתונים

מצגגילמגדר שנה/פילומ
סה׳׳ב מאשי גודםמשפחתי

1 אג״מ רע׳ץ נשואים30-40- 11 זכר-2011

1 אג״מ רע״ן , נשואים 1 -20-30נקבה-ג 2012

2נקבה- 2013
1 -20-30 

1 -30-40
2 אג״מ רע״ן נשואים

3 רע"ואג״מ נשואים40+- 33 נקבה- 2014

בברכה, .3

1


