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 ההחלטות שיפורסמו  .1

 .  לאו  מוצדקת ובין אם הפנייהכי נמצא בין אם כל החלטות הממונה יפורסמו, 

 

 אודותיו מזהה מידע או פרסום שם הפונה  .2

כל מידע אחר אודותיו העשוי  או  שם הפונהא ציון ל ההחלטה ייעשה לפרסום בפנייה של דייר, 

 פרסום זה יכול לכלול את כתובת הבית המשותף נשוא הפנייה.  . להביא לזיהויו

 

 אודותיו  המזה מידע ו א  פרסום שם הנילון .3

סבר הממונה כי    . על אף האמור,או שם מושא הפנייה הנילון שם ציון   תוך ייעשה ההחלטה  פרסום 

הנדרש  מידה העולה על להיגרם פגיעה באו שעלולה היה מקום להגשת הפנייה מלכתחילה  לא 

פרסם את ההחלטה ללא ציון שם הנילון או פרטים  יאו בפרנסתו,  , בפרטיותו  שמו הטוב של הנילוןב

לעניין זה, "נילון"  . או בהשמטת הפרטים המביאים לפגיעה כאמור  אחרים העלולים להביא לזיהויו

ולהפריך   ה או במהלך בירורה, וניתנה לו ההזדמנות להגיב ולנסות יהוא מי שעלו נגדו טענות בפני

 את הטענות, לפי כללים שקבע הממונה. 

 

 צדדים שלישיים  .4

, אלא  להביא לזיהויים שוי שמותיהם של צדדים שלישיים או מידע אחר שעאת פרסום לא יכלול ה

, ובתנאי כי אין בפרסום פרטים כאמור  עניין לציבור  פרטים כאמור כי יש בפרסום הממונה אם מצא 

   לשם הטוב, או לקניין.  ממשית בזכויותיהם לפרטיות, פגיעה 

 

 פרסום באתר הרשות  .5

 עשה באתר האינטרנט של הרשות. יפרסום החלטות הממונה י 

 

 מועד הפרסום  .6

 . מסירתן לצדדיםממועד  יום 14בחלוף החלטות הממונה יפורסמו ככלל, 

 את פרטיו של צד שלישי, תימסר החלטת הממונה גם לצד השלישי. החליט הממונה לפרסם גם  

 

 החלת כל דין  .7

 פי כל דין.  -הפרסום לא יכלול מידע אשר אין לגלותו על ( א)

בבקשה לקבל מידע   רשות אלה כדי לגרוע מזכותו של אדם לפנות ל הוראותאין באמור ב  ( ב)

 .וראות חוק חופש המידע להבהתאם  

 

   הוראות תחולת ה .8

י הממונה  יד   תקבלו על השולו גם על החלטות  ח יהן  ואולם    ן אלה יכנסו לתוקף במועד פרסומ  הוראות 

 .לתוקף  ן מועד כניסת לפני

 

 פרסום ההוראות  .9

 הוראות אלה יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות.   


