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1998 - התשנ״ח המידע, חופש חוק לפי בקשה הנדון:
7.4.18 מיום 00025 פנייתך סימוכין:

 המידע, חופש חוק להוראות בהתאם לידך, לקבל ביקשת ״(הפנייה״ )להלן: שבסימוכין בפנייתך .1
להלן: המפורט המידע את ״(החוק״ )להלן: 1998התשנ״ח-

 לשנים מידע חופש אגרות תשלום אודות כמותי מידע חיפוש, בר דיגיטלי בפורמט לקבל ״נבקש
 האגרות של פילוח לקבל נבקש בנוסף ושנה. שנה כל לגבי ובמובחן בנפרד )כולל(, 2010-2017

 עבור תשלום נגבה שבגינן הבקשות כמות מידע, בקשות אגרות בגין הגבייה סכום לפי ששולמו
שנה. בכל אלה של המצטבר והסכום והפקה וטיפול )בנפרד( הגשה

 פי על כן גם נענו/שולמו, לא אך לפונים שנשלחו האגרה דרישות של פירוט צרפו אנא - בנוסף
 אלה )רק למענה עצמן האגרה דרישות את גם צרפו אנא מבוקש. פירוט אותו פי ועל שנתית חלוקה

״ נענו(. שלא

כדלקמן: להשיבך אתכבד במשרד, הנוגעים הגורמים מול בדיקה ולאחר לפנייתך במענה .2
 (2)8 בסעיף לקבוע מעבר (8) השנים בטווח בהתחשב היקף ורחבת מורכבת בקשתך כי לומר אקדים א.

 אליה התקופה במהלך כי לכך נוסיף סבירה, בלתי משאבים בהקצאת גובל המידע כל איתור לחוק,
 כל שונים, עובדים ששה בידי אויש המידע חופש על הממונה תפקיד שנים(, 8) המידע בקשת מתייחסת

 2 מילאו מהשנים, שבחלק הגם במשרד, עובדים לא כבר (2) חלקם עבודתו, אחר לשיטתו עקב עובד
 מעקב נוהל לא התחלפו, עובדים 3 ,2015 בשנת לדוגמא התפקיד, את קלנדרית בשנה עובדים 3 ואף
שביקשת. הפירוט לפי המידע כל את לאתר הקושי מכאן המידע, חופש אגרות תשלום אחר שנתי רב

 הפילוח לכדי לעבדו ביכולתנו אין המצוי, המידע את לאתר שביכולתנו כל עשינו האמור, למרות ב.
 ולכן ברשותנו, מצוי שהוא כפי אליך מועבר והוא השונים, המידע מקורות בין להצליבו ולא שביקשת,

מועבר. הוא בו האופן על מצר אני

 אחר ומעקב לניהול ממוחשבת מערכת של רשויות במספר פיילוט נערך אלה בימים כי לציין ראוי ג.
 בחודשים הממשלה משרדי בכל רוחבי לשימוש להיכנס עתידה והיא המידע, חופש בבקשות הטיפול

הקרובים.

 הכוללת הממשלתי התשלומים שירות מאת המצ״ב טבלה התקבלה מידע לחופש הממשלתית ביחידה ד.
שביקשת. השנים לפי בפילוח המשרדים בכל והפקה טיפול ואגרת בקשה אגרת תשלום פירוט
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 המידע חופש חוק יישום על הממונה
התקשורת משרד

 בבקשת טיפול אגרת תשלום על המעידה תקשורת מחברת 29.10.15 מתאריך דוא״ל הודעת נמצאה ה.
ההודעה. מצ״ב ₪, 170 ע״ס מידע

 כי לדלות ניתן שלה, באתר המפורסמים מידע לחופש הממשלתית היחידה של השנתיים מהדוחות ו.
 לדף קישור מצ״ב ₪, 1634 נגבו 2014 ובשנת ₪ 4834 נגבו 2013 בשנת ₪, 2942 סה״כ נגבו 2012 בשנת

היחידה. של השנתיים הדוחות

http://www.iustice.qov.il/Units/YechidatChofeshHamevda/Paqes/librarv.aspx

:הבאים הנתונים התקבלו המשרד מחשבות לכך בנוסף ז.

המידע חופש הרישום- מהות
מקומי במטבע סכום שורה תוויות

2,151 2010
1,048 2011
2,942 2012
5,234 2013
3,204 2014

911 2015
960 2016

1,070 2017
17,520 כולל סכום

 לא נענו, לא אך לפונים שנשלחו האגרה דרישות של פירוט ל בנוגע בבקשתך השני לחלק באשר ח.
לחוק. (3)8 החריג מפאת מועבר שאינו כך רלוונטי, מידע נמצא

 כפי אליך מועבר והוא שביקשת הפילוח לכדי לעבדו ביכולתי אין המידע, מועבר בו האופן על מצר אני ט.
ברשותנו. מצוי שהוא

בת״א. מנהליים לעניינים המשפט לבית יום 45 בתוך מנהלית עתירה להגיש רשאי הנך זו, החלטה כנגד .3

נוספת. שאלה בכל לרשותך לעמוד אשמח .4

רב, בכבוד

 קזמל מוניר
 המידע חופש חוק יישום על הממונה

צרכני פיקוח בכיר ומרכז

:העתק
התקשורת. משרד המשפטית, היועצת נויפלד, דנה גב׳
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