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לכבוד
מר יוסף בן ברוך
באמצעות הדוא"לlavi.org.il@gmail.com :

מספרנו19082518 :
פ140/2018-
)בתשובה נא לציין מספרנו(

מר בן ברוך הנכבד,
הנדון :בקשתך לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
סימוכין :מכתבי מיום 29.7.2018
מכתביך מיום  28.6.18ומיום 2.7.2018

 .1בקשותייך שבסימוכין לקבלת מידע על אודות הסרת תכנים פוגעניים מרשת האינטרנט
נבחנו והוחלט לקבלן באופן חלקי .זאת ,בהסתמך על סעיף )9ב() (4לחוק חופש המידע,
התשנ"ח.1998-
 .2אשר לסעיף  1לבקשתך ,מצורף בזה נוהל עבודה ובקרה לטיפול בפרסומים פוגעניים
ברשת.
 .3אשר לסעיף  3לבקשתך דבריו של עו"ד לייזר התבססו על דוח השנאה של קרן ברל
כצנלסון המנטר את גלי השנאה בשפה העברית ברשת להלן הקישור:
.http://hasata.berl.co.il/?p=692

 .4אשר לסעיפים  5-4לבקשתך ,הטיפול בנושא מתבצע על ידי עובדי המחלקה המשפטית
בהנהלת בתי המשפט.
 .5אשר לסעיפים  8-6לבקשתך ,איתור המידע הוא באמצעות חיפוש "חופשי" ברשת
האינטרנט.
 .6אשר לסעיף  9לבקשתך הריני משיבה לך כי התרשומת אינה רשומה בפנקס מאגרי המידע
בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א .1981-למעלה מן הצורך יוער כי תרשומת זו אינה
בגדר מאגר מידע.
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 .7אשר לסעיף  10לבקשתך ,הפרופיל הנזכר נפתח על ידי הנהלת בתי המשפט.
 .8אשר לסעיף  11לבקשתך למערך הדוברות וההסברה של הנהלת בתי המשפט יש חשבון
טוויטר שכתובתו:
אינסטרגם ופייסבוק שכתובתםhttps://www.gov.il/he/departments/units/mishmar_security:
,https://twitter.com/israelcourts

לאגף הביטחון יש חשבונות טוויטר,

/https://mishmar.court.gov.il

יובהר כי לא נשלחו הודעות למפרסמים ברשתות החברתיות או לבעלי האתרים.
 .9אשר לסעיף  12לבקשתך ,התשובה שלילית.
 .10אשר לסעיף  3למכתבך מיום  ,2.7.2018התשובה שלילית.
 .11החלטתנו לדחות את סעיף  2לבקשתך מיום  28.6.18התבססה על הנתונים והשיקולים
הבאים :מדובר בתרשומת פנימית ,לא רשמית המיועדת לצרכי עבודה פנימיים.
 .12על החלטה זו ,אתה רשאי להגיש עתירה מנהלית בתוך  45יום לבית המשפט לעניינים
מנהליים.
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