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המשעמם מסעם לערעור ה3>1ווש

ת הו א^^ל ת ה לערעור. תשובתם להגיש המשיבים מתכבדים הנכבד, המשפט ג.ית ב

ללא למחקו ויש מתייהר הערעור להלן, ורט6שת בפי המשיבים עמדת נובה

₪יי13צול י *

ל1111 $ ^  חיוב בענייו 9.7.2012 מיום המשיבים החלטת כנגד בערעור שבכותרת, הערעור ו

^ ̂פ3רר1' .1998התשנ״ח- המידע, חופש חוק פי על שהוגשה בבקשה טיפול לשם ול:'-ט

 עבור תשלום לגבות המשיבים נכונים שבפנינו העניין בנסיבות כי המה

 הנקובה הטיפול לאגרת בהתאס הממוחשבים המאגרים מן המבוקשים לנתונים

.1999התשג״ט־ המידע)אגרות(, חופש לתקנות 2

 העבודה שעות הנמקת בדבר לטענה ויתייחסו המשיבים יוסיפו .מן.הצורן,

ל פו טי ל ת # עבודה(. שעות 14}בבקשה ₪^^

ה4: ש הוג ש < ת מ מו  ושאלות ראשיות שאלות ובהן שאלות, 28רבות)כ־ שאלות כללה ^^^|ן|

11!1  המאגרים מן המידע שליפת לשם פעולות מספר מצריכה ושאלה י״צלשאלה1ו1

ש ^ ז היתר ביו ביט;1מ

^#  שיבחן מקצועי פקיד פקידים, שני של עבודה מצריך זה עגיין - 'השאילתה'׳1

 את שיבצע מחשובי פקיד וכן לשאלה מענה מתן לשם לחיתוך הרלוונטיים מנתונלם

ם. ק^יוןהמתאי

ח ת ל אי מ^ ***# המחשוב. מערך איש ידי על המבוצעת תצנות עבודת מצריכה - !



ג ^ ק  מערך ידי על חוא אף המבוצע עניין וזנימן, ככל שגיאות לצמצום - אוספות 'י^

חשוב.0*ג

ן$;• ט § | מחיקמי על למורומ מתגקש מגכגד ט9ממש וגית מערעור התיימר לעיל, ורס3^

 נסיגת נוכח הערעור, למחיקת מסכימה ׳חמערערת דיאמונד: עו״ד חשתרת, $■'

 אגרת המידע, חופש בקשת במסגרת לגבות, והסכמתם המקורית מעמדתם §׳

קוב  כמו .לכך מעבר ולא ,1999המידע)אגרות(,התשנ״ט~ חופש לתקנות2 בתקנה :^^:כנ

 בית תקנות פי על זה, בערעור אגרה החזר על להורות הנכבד המשפט בית ..₪₪^קש

1₪ .״1007תשס״\- §^אגרות{,^


