
 

 

 

 

 ממונה על חופש המידע
 

המעוניין בכך, זכאי  תושב ישראל ,"(החוק)להלן: " 1998 –התשנ"ח  ,חוק חופש המידעבהתאם ל

כל מידע המצוי בחוק כ תאגידים עירוניים. מידע מוגדרמרשויות ציבוריות, ובכללן מידע לקבל 

 .ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב

  

 שאין חובה למסרו מידע

 ישנם חריגים:ו ,ניתן לקבלכל מידע על אף האמור, לא 

  מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או
 .שלומו של כל אדם

  ן(.)אלא אם כן הגילוי מותר על פי דימידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות 
 מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין. 
  מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול

 .ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים
 שנים ואיתורו כרוך בקושי של ממש 7-למעלה מ מידע אשר נוצר לפני. 
 מידע אשר איתורו/הפקתו מצריכים הקצאת משאבים בלתי סבירה. 
 מידע אשר לא ניתן לאתרו. 
 מידע אודות מדיניות בשלבי עיצוב. 
 מידע אודות פרטי מו"מ עם גוף או אדם מחוץ לרשות. 
 התקיימו/ניתנו לצורך  מידע אודות דיונים פנימיים, חוות דעת, המלצות וכיוצ"ב אשר

 .קבלת החלטה
  לציבור.מידע הנוגע לניהול פנימי של הרשות הציבורית, שאין לו נגיעה או חשיבות 
 מידע שהוא סוד מסחרי/מקצועי. 
 גילויו היה תנאי למסירתו, או שגילויו עלול -מידע שהגיע לידי הרשות הציבורית, שאי

 .לפגוע בהמשך קבלת המידע
 משמעת של עובד של רשות ציבורית, למעט מידע בדבר ההליכים ני ימידע הנוגע לעני

 הפומביים על פי החוק
 ו פגיעה בצנעת הפרט של אדם שנפטר.מידע שיש בגילוי 

 ואופן הטיפול בה מאקספו תל אביבנוהל הגשת בקשה למידע 

  באקספו תל אביב, עו"ד ליטל בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה חופש המידע
אין המבקש  (6404472-03)יש לוודא קבלה במס'  lital@expotelaviv.co.ilדיין, במייל 

 .חייב לציין את הטעם לבקשתו
 אגרות(, תשנ"טתקנות חופש המידע ל, בהתאם מתן המידע כרוך בתשלום אגרת בקשה( - 

 .מסדירות את תשלומי האגרות בגין הטיפול בבקשות לקבלת מידעה 1999
  ככל שהמידע המבוקש מצריך טיפול ו/או הפקה, ייגבו בנוסף לאגרת הבקשה גם אגרת

 .טיפול ו/או אגרת הפקה
  המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין הרשות חייבת לעבד את

 .לפי צרכיו של המבקשהמידע 

http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/freedom_info.htm
mailto:lital@expotelaviv.co.il
https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/Documents/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%A9%D7%A0%D7%98%20%E2%80%93%201999.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/Documents/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%A9%D7%A0%D7%98%20%E2%80%93%201999.pdf


 

 

 

  באקספו תל אביב אולם יום ממועד קבלת הבקשה  30החלטה בבקשה תינתן לפונה בתוך
. החליטה הרשות לדחות את הבקשה, יימסרו מועד זה ניתן להארכה, כמפורט בחוק

 .לפונה נימוקי הדחייה בכתב
 המשפט  הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית

 .המחוזי

 


