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 לכבוד

 סג"ד ד"ר קתרין בן צבי בונן 

 חוק חופש המידע על הממונה 

 ה מקוון בקשטופס  באמצעות                                                                                                 שירות בתי הסוהר

 

 1998- חוק חופש המידע, התשנ"חבקשת מידע לפי  :הנדון

 רב,   שלום

להוראות   מידע  נבקש  "החוק"(,   )להלן:  1998-חוק חופש המידע, התשנ"חל  7-ו  6סעיפים  בהתאם  לקבל 

קורונה  ם התחלואה בצמצושנקבעו לשם  ן הפרת הנחיות  הטלת קנסות על כלואים וסוהרים בגילהנוגע  

 לרבות הפרטים הבאים:,  כליאה בישראלבמתקני 

, בין כותלי בתי הסוהר  תחלואה בקורונההצמצום  לשם    לעובדים במתקני כליאהו  לכלואיםהנחיות   .1

עונשיות בגין הפרתן,   ו"הקנסות",    )להלן: "ההנחיות"  ובפרט קנסות כספייםהכוללות סנקציות 

 ת הנחיות כאמור. על הטלת קנסות בגין הפר לרבות נהלי ערעורזאת,   (.בהתאמה

  יתנו הנחיות שנלעבור כלל מתקני הכליאה, והן    שניתנו הנחיות "רוחביות"הן להיא  שהכוונה    יובהר

 ישנן. היכן שכל מתקן כליאה, עבור 

הכליאהלגבי   .2 ממתקני  אחד  הנתונים    כל  את  לקבל  וזאת להלןהמפורטים  נבקש  לתקופה   , 

ההנחיות   של  תוקפן  מתן  ושמראשית  ליום  זולב  מענההעד  )במידת ,  קשה  לחודשים  ובחלוקה 

 :האפשר(

 .בו העובדיםמספר   צדל ,במתקן הכלואיםמספר  .2.1

נסות הכולל שהוטל על קסכום ה  לצד,  במתקן  כלואים  סכום הקנסות הכולל שהוטל על .2.2

 . בו עובדים

ת הוראה בהנחיה שדינה עונש קנס, הפרכל  בגין  במתקן    יםכלואל  מספר הקנסות שהוטלו ע  .2.3

כל  ₪ 100של  ךבס קנסות בגין אי חבישת מסיכה 100)למשל,  בגין הפרתה הקנס גובהוכן 

על  אחד( לצד מספר הקנסות שהוטלו  וכן    עובדים;  כל הפרת הוראה כאמור,    גובה בגין 

 . בגין הפרתההקנס 

מספר הערעורים    וכן,  הוטלו עליהםקנסות ש  בגין במתקן    כלואיםגישו  ערעורים שהמספר ה .2.4

 שהתקבלו. 

)  כללעבור    לעיל נבקש לקבל גם  2סעיף  את הנתונים המבוקשים ב .3 קרי, מספרם  מתקני הכליאה 

  של העובדים בהם וכיו"ב(. הכוללמספרם , מתקני כליאהכלל של הכלואים ב הכולל

 הערות: 

קבל הפניה  נבקש ל   ,ןאו חלק  ןכול,  לעיל  1בסעיף    וקשותהמבהנחיות  לברבים  ככל שניתן פרסום   •

עמוד  ל  קישור  קרי,מדויק ככל האפשר )בוזאת  ( לחוק,  4) 8ת סעיף  הוראבהתאם ל  ןלמקום פרסומ

 (.בו פורסמוציפי שהאינטרנט הספ



 

 

כדוגמת  )  וחשבפתוח לעיבוד ממ בפורמט  נבקש לקבל    לעיל  3-ו  2בסעיפים  הנתונים המבוקשים    את •

בעניין "צורת   של היחידה הממשלתית לחופש המידע  7נוהל מס'  אות  בהתאם להור,  (Excel  קובץ

 . בטבלהורצוי  – (2013מסירת המידע" ) )פורמט(

יום מעת    30- ולא יאוחר מ  ,ללא שיהוי נזכיר שעל פי החוק והתקנות לפיו, עליכם להשיב לבקשה זו  לסיום,  

, אם תידרשומתחייבת,    פטורה מתשלום אגרת בקשה. כן נציין שהתנועה לחופש המידע )ע"ר(  ה קבלת

במקרה של דרישה לתשלום בסכום גבוה מזה, נדרשת    ₪.  150  של  סךלשלם אגרת טיפול והפקה עד ל

לגבות אגרת ,  כידועהסכמת התנועה לביצועו.   חריגה מהמועדים הקבועים בחוק תשלול את האפשרות 

 טיפול והפקה. 

 

 , בתודה ובברכה                                                                                                             

 איה מרקביץ', עו"ד

 התנועה לחופש המידע 
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