
From:  נועה שניר רזOn Behalf Of information
Sent: Monday, January 11, 2021 11:41 AM
To: 
Subject: RE: בקשת חופש מידע - משרד ראש הממשלה

שלום רב,

קיבלתי את פנייתך מיום 10 ינואר 2021. לצערי איני הגורם הרלוונטי לטיפול בפנייה זו.

כממונה על חופש המידע בסמכותי למסור מידע המצוי במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
בלבד.

ככל שאתה מבקש להגיש תלונה לנציבות תלונות הציבור על היעדר מענה מצד משרד ראש הממשלה,
תוכל לפנות לנציבות באופן מקוון דרך אתר האינטרנט של נציבות תלונות הציבור, או לחלופין אוכל

להעביר את פנייתך דרכי.

כמו כן, למיטב ידיעתי, ניתן להגיש תלונה ליחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים על
היעדר מענה.

אנא אשר קבלת המענה.

בברכה,

נועה שניר-רז, עו"ד
ממונה על העמדת מידע לציבור לפי חוק חופש המידע

noa_s@mevaker.gov.il דוא"ל
 www.mevaker.gov.il אתר משרד מבקר המדינה

Sent: Sunday, January 10, 2021 8:54 PM
To: information 
Subject: Fwd: בקשת חופש מידע - משרד ראש הממשלה

עו"ד דוד נהיר שלום רב,
מאחר ולא קיבלתי את המידע המבוקש ממשרד ראש הממשלה כבר זמן רב ובינתיים הטכנולוגיות המשיכו

לפעול עליי , אני מפנה התכתבות זו גם למשרד מבקר המדינה להמשך טיפול.
אודה על אישור קבלת אימייל זה.

תודה,

---------- Forwarded message ---------
 :מאת
Date: 20:28-יום א׳, 10 בינו׳ 2021 ב

mailto:noa_s@mevaker.gov.il
https://www.youtube.com/user/mevakerHamedina
https://www.facebook.com/mevakerhamedina
http://www.mevaker.gov.il/



Subject: Fwd: בקשת חופש מידע - משרד ראש הממשלה
To:

---------- Forwarded message ---------
 :מאת
Date: 20:25-יום א׳, 10 בינו׳ 2021 ב
Subject: Fwd: בקשת חופש מידע - משרד ראש הממשלה
To:

לבקשת       , האימייל מופנה לטיפולכם המהיר
---------- Forwarded message ---------
 :מאת
Date: 20:21-יום א׳, 10 בינו׳ 2021 ב
Subject: Re: בקשת חופש מידע - משרד ראש הממשלה
To:  נתב חוק חופש המידע<foi@pmo.gov.il>

למען ההגינות אציין כי המאבטח בבניין שבו נמצא מנגנון GOV.IL היה יעיל ואדיב ובהחלט עזר לי להבין
איפה אתם נמצאים.

מצ"ב המסמך עבור משרד ראש הממשלה

 בתאריך יום א׳, 10 בינו׳ 2021 ב-20:15 מאת
 שלום,

הייתי היום במשרד ראש הממשלה בירושלים וניסיתי לאתר את יחידת חופש המידע על מנת להגיש את
בקשתי בשנית ולהחתים את משרד ראש הממשלה על המסמך המצורף.

לצערי, נתקלתי ביחס לא הוגן )כ- 10 מאבטחים על אורח אחד(וניסינו למנוע ממני ליצור קשר עם יחידת
חופש המידע במשרד ראש הממשלה ואף איימו שיזמינו ניידת משטרה אם לא אעזוב.

הסברתי שאני נמצא בקשר עם המשרד ואף הראתי את ההתכתבות המצורפת אך זה לא עזר.
משום מה, המידע שהם קיבלו עליי ככל הנראה שגוי או מוטה לכיוון מסויים.

הגיע הזמן לעשות לזה סוף כדי שכולם יבינו שאני דובר אמת ובאמת מופעלים עליי אמצעים טכנולוגיים שונים
על ידי גופים שונים כולל משרד ראש הממשלה על שלוחותיו השונות.

אודה לך אם תוכלי לאשר קבלת אימייל זה ולהעבירו לטיפול מהיר ויסודי.
מחכה לשמוע ממך,

רפי גבע

:<foi@pmo.gov.il> בתאריך יום ה׳, 30 במאי 2019 ב-9:07 מאת נתב חוק חופש המידע
מר           שלום רב,

בהמשך לשיחתנו הטלפונית בה הוסבר לך כי מאחר וישנה בעיה טכנית בשרת התשלומים ולא ניתן
לשלם אגרה, אנו מייתרים

את בקשתנו לתשלום האגרה. בקשתך נקלטה ביחידה לחופש המידע והופנתה לטיפול מול
הגורמים הרלוונטיים

במשרד ראש הממשלה.

אשוב ואעדכנך בדבר ההתקדמות בטיפול.

mailto:foi@pmo.gov.il
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בברכה,
 
 

:From נתב חוק חופש המידע 
Wednesday, May 29, 2019 2:31 PM Sent:

  To:
:RE: Subject בקשת חופש מידע - משרד ראש הממשלה

 
 

מר              שלום רב,
 

אנו מודים על פנייתך.
בקשה לפי הוראות חוק חופש המידע חייבת בתשלום אגרה בסך 20 ₪.

את האישור על תשלום האגרה יש לצרף בחוזר.
 

ככל שקיים לך פטור מכח תקנה 6 לתקנות חופש המידע )אגרות(, תשנ"ט-1999 אנא צרף בחוזר עם
האסמכתאות המתאימות.

 
כתובת שיכולה לעזור:

https://forms.gov.il/globalData/getsequence/Gethtmlform.aspx?
&Kind=57&Authority=2023&InfoType=4&PaymentType=NULL&infoFormType=1

 
 

עם קבלת מסמך הפטור או אישור על תשלום תיבחן הבקשה לגופה.
 
 

בברכה,
היחידה לחופש המידע
משרד ראש הממשלה

 
 From:

Wednesday, May 29, 2019 11:31 AM Sent:
:To נתב חוק חופש המידע

information Cc:
:Subject בקשת חופש מידע - משרד ראש הממשלה

 
עבור:

 
שקד שלום,

בהמשך לשיחתנו הטלפונית אתמול, אבקש לקבל את המידע הבא ממשרד ראש הממשלה:
1. בהמשך לעתירה שהגשתי לבית המשפט העליון לגבי שימוש באמצעים וטכנולוגיות לא קונבנציונליות על
ילדים ומבוגרים כולל עליי , ובמסגרת מידע שהגיע לידי ממשטרת ישראל, משרד הבטחון ומשרד הבריאות

אבקש לדעת את המידע הבא הנוגע ככל הנראה למשרד ראש הממשלה ולגופים הקשורים אליו ביניהם
המוסד, שב״כ , רשות הסייבר הלאומית וכו׳.

2. המידע המבוקש הינו:
א. האם הופעלו עליי אמצעים טכנולוגיים מסוגים שונים בארץ ובחו״ל במסגרת פעילות גופים הקשורים

למשרד ראש הממשלה ביניהם המוסד, שב״כ, רשות הסייבר וכו׳.
ב. האם משרד ראש הממשלה עושה שימוש בתוכנות סייבר התקפי דוגמת פגסוס ו/ או אחרות והאם

טכנולוגיות אלו מופעלות עליי או על אמצעים שברשותי דוגמת טלפון נייד, מחשב, רכב וכו׳.
ג. האם משרד ראש הממשלה ו/או גופים הקשורים אליו מבצע ניסויים בבני אדם ללא ידיעתם והסכמתם
באמצעות טכנולוגיות לא קונבנציונליות דוגמת טכנולוגיות אלקטרוניות, אופטיות, אקוסטיות,ביולוגיות,

סייבר, רפואיות וכו׳.
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ד. האם הופעלו עליי טכנולוגיות שמצוינות בסעיף ג׳ ולאיזו מטרה. כמו כן, האם הופעלו טכנולוגיות אלה
בסביבתי הקרובה והרחוקה ולאיזו מטרה.

ה. מאחר ונגרם נזק משמעותי הכולל נזק רפואי, פיזי, כלכלי ואחר לי ולסובבים אותי, מי הגוף האחראי
במשרד ראש הממשלה על מתן תשובות בנושא ועל מנת להפסיק את השימוש בטכנולוגיות אלו לאלתר.

ו. מה היתה המעורבות של משרד ראש הממשלה על שלוחותיו השונות בהסתבכות של הבנקים הישראליים
בארה״ב והאם יש קשר בין הסתבכות זו לאמצעים שהופעלו ועדיין מופעלים עליי.

אודה על טיפולך המהיר תוך כדי שימת לב לחשיבות הדברים מאחר ומדובר בחיי אדם.

תודה,




