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 1998 -לבקשתך בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח התייחסותהנדון: 

אשר התקבלה במשרד הכלכלה והתעשייה  04.09.2016 בהמשך לבקשתך לקבלת מידע מיום

 מיים רבים, הריני למסור את התייחסותי ואת המידעולאחר דיונים פני "(,המשרד)להלן: "

 "( החוק)להלן: " 1998 –בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח 

 או בשבת עבודה היתר לקבלת בקשות 950 -כ ואכיפה הסדרה למינהל מוגשות שנה בכל .1

 מכאן. נדחות היתר ואילו חלקי או מלא באופן נענות בקשות 900 -כ. נוספות בשעות עבודה

 היתרים 4500-כ בגין מידע כוללת האחרונות השנים חמשת בגין מידע לקבל שבקשתך

 .נפרדים

 מפורסמים השבועית למנוחה שנתיים העסקה היתרי, 2015חודש ספטמבר מ החל, ועוד זאת .2

 פעמיים חד או זמניים היתרים וכן נוספות בשעות העסקה בגין היתרים ואילו המשרד באתר

. ידך על המבוקש המידע את ולאתר לרכז ויש טרם פורסמו השבועית במנוחה העסקה בגין

 וכי הנוספות בשעות העסקה היתרי את המרכזת ממוחשבת מערכת קיימת לא, כי יצוין

 האחרונות השנים 3 במהלך כי יצוין עוד. ופיתוח איפיון בשלבי כיום נמצאת כזו מערכת

 אולם ייעודי ממוחשב בקובץ נוספות בשעות העסקה בגין המופקים ההיתרים פרטי נרשמים

 . ידך על המבוקשים השדות כל את כולל אינו זה קובץ

 העסקה היתרי, וההיתרים הבקשות כל וסריקת הייעודי הקובץ יצירתמועד  טרםיובהר כי,  .3

 .פיזיות בתיקיות נשמרים היו
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 וכן( ישנים היתרים בגין) המדינה מארכיון התיקים הזמנת תחייב לבקשתך היענות כי מכאן .4

 היתרים בגין) נוספות בשעות להעסקה ההיתרים כל בגין הממוחשבות התיקיות סריקת

 (.האחרונות מהשנים

 ייארך אם גם. האחרונות בשנים שניתנו היתרים 4,500-כ של מוערך מספר ישנו, לעיל כאמור .5

 ורק אך שיוקדשו עבודה ימי 47-כ יצריך ל"הנ, היתר כל בגין הפירוט להשלמת דקות 5-כ רק

 .זה לעניין

. המבוקשים ההיתרים מלא את לעיונך ולהעביר במלואה לבקשתך להיתר נוכל לא, לפיכך  .6

 . המידע חופש לחוק( 1)8 לסעיף בהתאם, זאת

 2016בהתאם להחלטת הלשכה המשפטית במשרדנו הוחלט כי המידע שיועבר יתייחס לשנת  .7

איסוף מידע זה יטיל נטל כאמור בלבד ולא יכלול מידע בגין חמש השנים האחרונות היות ו

 בלתי סביר על עבודת היחידה.

באתרנו. בהתאם כאמור, היתרי מנוחה שבועית שנתיים שהינם בתוקף מפורסמים כבר  .8

לבקשתך, יועבר אליך פירוט ההיתרים החד פעמיים, הזמניים וההיתרים שפג תוקפם ולא 

 . המידע יכלול את השדות הבאים:2016חודשו בשנת 

 )סוג ההיתר )זמני, חד פעמי, שנתי 

 העילה 

 תת עילה 

 כמות עובדים 

 כמות כוננים 

הלשכה המשפטית יועבר המידע לעניין היתרים לשעות נוספות, כאמור בהתאם להחלטת  .9

 . פירוט היתרים זמניים, חד פעמי ושנתיים שניתנו בשעות נוספות בגין כל2016שלהלן לשנת 

 היתר יועבר המידע שלהלן:

 )סוג ההיתר )זמני, חד פעמי, שנתי 

 העילה 
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 תת עילה 

 כמות עובדים 

 כמות כוננים 

המידע שיועבר יהיה כמות הסירובים לשנת לעניין בקשתך לקבלת מידע על בקשות שסורבו,   .10

. יובהר, כי בכל הבקשות שסורבו לקבלת היתר, הסירוב היה מהטעם שהבקשה לא 2016

 ..1951לחוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א  12בסעיף  המנויות עמדה בעילות

יום  21המידע יועבר תוך עקב המורכבות של המידע שיש לאסוף לצורך מענה לבקשתך,  .11

 ת מכתב זה.מכתיב

ע"י הממונה על חופש מידע במשרד הכלכלה והתעשייה בשם משרד פניה זו טופלה אציין כי  .12

  ".31.7.16מיום  1754לה מס' העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מכח החלטת הממש

 

עומדת לך הזכות להגיש עתירה מנהלית כנגד החלטה זו,  חופש המידע לחוק 17בהתאם לסעיף 

 .ימים מיום קבלת הודעה זו 45לבית המשפט לעניינים מנהליים וזאת בתוך 

 

 

 ח לעמוד לרשותך בכל עת.אשמ

 
 

 ,בכבוד רב 
 

   
 מרצדס צרפתי    

 

 יועצת מנכ"ל  

 הממונה על חופש המידע  
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