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From: Mohamad Kadah < XXXX @justice.gov.il>  
Sent: Thursday, April 26, 2018 2:42 PM 
Subject:  אגרות חופש מידע -בקשת חופש מידע   

 
 לממונים במשרדי ממשלה ויחידות הסמך שלום,

 
  להלן התייחסותנו לאופן הטיפול בבקשה הרוחבית לקבלת מידע בעניין אגרות חופש מידע שהעתקה מופיע מטה.

  
פרטי פונה או  למעטלמסור את המידע המבוקש לפי חוק חופש המידע. זאת,  אין מניעה מהותיתתחילה נציין, כי  . 1

  שיובהר להלן. פרטים העלולים לזהות אותו והמופיעים בדרישת תשלום שלא שולמה, כפי
  

  אגרות בקשה + אגרות טיפול והפקה
  

כפי שקיבלנו אותם משירות  2017-2010הנתונים אודות תשלומי אגרות חופש מידע עבור השנים  מצ"בכמובטח,  . 2
מתייחסים לתשלום המקוון באמצעות שירות התשלומים הממשלתי. הנתונים הם בחלוקה המבוקשת בבקשה ו

שם רשות, סוג האגרה (אגרת בקשה או אגרת טיפול והפקה), הסכום לה כוללת . הטבהתשלומים הממשלתי בלבד
  . אנו נעביר טבלה זו במקביל למבקש המידע.ומספר הבקשות עבורן בוצע התשלום

  
הטבלה אינה כוללת תשלומי אגרות שבוצעו בדרכים אחרות שלא באמצעות תשלום מקוון (לדוגמה, דרך הפקדה  . 3

על הממונה לבדוק מול החשבות בכל רשות שבה הוא מכהן מהם רוץ אחר). לכן, ישירה בחשבון בנק או בכל ע
הנתונים הנוספים מעבר לתשלומים המקוונים הנ"ל ולספק נתונים משלימים אלה למבקש בחלוקה שהצביע 

  עליה.
  

דות כוללת נתונים או אינהכמו כן, הטבלה המצורפת מתייחסת לרשויות המחוברות לשירות התשלומים הממשלתי ו . 4
רשויות שאינן מחוברות אליו כמובן. רשויות שאינן מחוברות כאמור, יש להפיק את מלוא הנתונים בדבר אגרות חופש 

  מידע שהתקבלו בדרכים השונות המקובלות באותה רשות.
  

  מיותר לציין, כי במידה ולא נגבו אגרות חופש מידע בשנה מסוימת, אז יש לציין זאת בתשובה בצורה ברורה. . 5
  

  ות תשלום אגרות שלא שולמודריש
  

שלא שולמו על ידי פונה מסוים, אזי יש למסור את  אגרות הפקה וטיפולככל שהיו בשנים הרלוונטיות דרישות לתשלום  . 6
מספר דרישות אלה בכל אחת מהשנים שהתבקשו. נציין, כי מבקש המידע אינו עומד על קבלת דרישת תשלום אגרת 

  לום אגרת הפקה וטיפול שלא שולמה.בקשה שלא שולמה, אלא רק דרישת תש
  

(כולל שם, כתובת, דוא"ל, טלפון וכל  יש להשחיר בהן כל פרט מזהה או העלול לזהות את הפונהבנוגע לדרישות עצמן,  . 7
פרט מזהה אחר) ולמסור אותן לאחר השחרה כאמור. נציין, כי כדי להקל על הליך מסירת המידע, המבקש אינו עומד 

שלא שילמו (תוך ששמר על זכותו להגיש בקשה נקודתית לקבלת נתונים אלה ככל שיהיה צורך  על קבלת פרטי הפונים
בכך). מכל מקום, הטעם העיקרי להשחרת נתונים אלה בהתייחס לפונה שהוא יחיד ולא תאגיד, נעוץ בחריג שבסעיף 

  לחוק חופש המידע המבקש להגן על פרטיות כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות. )3(א)(9
  

  קשיים טכניים באיתור המידע
  

 8ככל שקיים טעם טכני המונע מתן מלוא המידע שהתבקש, אזי יש לנמק זאת לפי החריגים הטכניים הקבועים בסעיף  . 8
לחוק חופש המידע. אנו מזכירים שבמקרה כזה, יש לכתוב בתשובה את ההנמקה המתחייבת לכך ובכל מקרה לפעול 

רחבה ראו נוהל דרישות המענה בדחיית לחוק חופש המידע המחייב שקילת מסירת מידע חלקי (לה 11לפי סעיף 
בקשת חופש מידע). לדוגמה, אם שליפת כל הנתונים עבור כל השנים תהווה הקצאת משאבים בלתי סבירה, אזי 

מעבר להנמקה יש להעמיד בפני המבקש את האפשרויות השונות שבהן יוכל לצמצם את בקשתו (להרחבה ראו נוהל 
ה נזכיר, כי לפי נוהל דיווח ממונה החל על משרדי ממשלה ויחדות הסמך, הקצאת משאבים בלתי סבירה). בהקשר ז
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חלק מהנתונים בעניין אגרות אמורים להתפרסם ממלא בדיווחי הממונים השנתיים (הנהלים מפורסמים באתר היחידה 
  המופיע בקישור מטה).

  
  נשמח לענות על כל שאלה או הבהרה.

  
  בברכה,

  
  מוחמד קדח, עו"ד

  חידה הממשלתית לחופש המידע | משרד המשפטיםהי -עוזר ראשי 
   ידהאתר היח|  6467602-02| פקס':  6546620-02טל': 

 
 
 
 


