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                                   לכבוד              
 מר אלעד מלכה
 הלובי שלך בכנסת –האינטרס שלנו 

 
 

 שלום רב,
                                     

  – 1998בקשה לקבלת מידע מכוח חוק חופש המידע, תשנ"ח הנדון: 

 הסכמי סחר חופשי

 22.11.20  מיום ךסימוכין: פניית

 , תודה על פנייתך בנושא שבנדון.ראשית

 הסכמי סחר, כדלקמן: ביקשת לקבל הכלכלה והתעשייה,משרדנו לת יגששהבבקשת המידע 

 2013  - קולומביה .1

   2014  - פנמה .2

 2019   - בריטניה .3

 2019   - אוקראינה .4

 .הכנסת אישור פרוטוקול את לקבל נוסף, ביקשתב

בקשתך הופנתה ליחידה המקצועית הרלוונטית לפנייה במשרד, מינהל סחר חוץ, כמו גם 

 לדסק המשפטי המלווה אותה.

 עם קבלת התייחסות הגורמים הרלוונטיים, אבקש להשיבך בשם המשרד, כדלקמן:

אגף מדיניות סחר והסכמים בינלאומיים ובו ניתן  - חוץמצ"ב לינק לאתר מינהל סחר  .1

לרבות ההסכמים המבוקשים בפנייה  ,למצוא את נוסח כלל הסכמי הסחר של ישראל

 :)קולומביה, פנמה, אוקראינה ובריטניה(

https://israel-trade.net/%d7%90%d7%92%d7%a3-

%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%97%d7%a8-

%d7%95%d7%94%d7%a1%d7%9b%d7%9e%d7%99%d7%9d-

%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%9d/  

 . לכך שההסכמים עם בריטניה ואוקראינה טרם נכנסו לתוקף בךנבקש להפנות את תשומת לי

https://israel-trade.net/%d7%90%d7%92%d7%a3-%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%95%d7%94%d7%a1%d7%9b%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%9d/
https://israel-trade.net/%d7%90%d7%92%d7%a3-%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%95%d7%94%d7%a1%d7%9b%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%9d/
https://israel-trade.net/%d7%90%d7%92%d7%a3-%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%95%d7%94%d7%a1%d7%9b%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%9d/
https://israel-trade.net/%d7%90%d7%92%d7%a3-%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%95%d7%94%d7%a1%d7%9b%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%9d/


 
 

 משרד הכלכלה והתעשייה
 9103101, ירושלים 3166, קריית הממשלה, ת"ד 5בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 

 
 

 

יובהר כי משרד הכלכלה והתעשייה פעל בהתאם  ,לעניין פרוטוקול אישור הכנסת .2

המסדיר את אשרורן של אמנות בינ"ל  ,לתקנון עבודת הממשלה 10לקבוע בסעיף 

 ביחס לכל ההסכמים הנזכרים בפנייה. 

אזיי , בזיקה לכנסת ישראל מעוניין במידע נוסףשהנך ככל , לאור האמור לעיל

 לפיו:  ,1998-תשנ"חהחוק חופש המידע, ( לחוק 5) 8סע' בהתאם לאמור ב

רשות ציבורית רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע באחד מאלה: המידע נוצר בידי "

רשות ציבורית אחרת, ואין בהפניית המבקש לאותה רשות כדי להכביד הכבדה 

בלתי סבירה על קבלתו של המידע על ידו; ואולם, בדחותה בקשה לפי פסקה זו, 

 תפנה הרשות הציבורית את המבקש לרשות הציבורית אשר בידיה נוצר המידע."

 .לכנסתישירות  מוצע כי תפנה

  בכל בקשת מידע בתחומים הרלוונטיים ליחידות משרדנו. ,בעתידגם  ךשמח לעמוד לרשותנ

 

 

 

 ברכהב

 יוסי זולפן,

 
 הממונה על חוק חופש המידע  

 משרד הכלכלה והתעשייה   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
חופש המידע – , הלשכה המשפטיתאמל כולאבעו"ד  :עתקה  


