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המידע מתבקש ממנה הציבורית הרשות
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הבקשה פרטי

הבקשה נושא

לתזכירים להערות הזמן לקיצור אישורים

הבקשה תיאור
רב, שלום

 על לציבור הערות להגשת הזמן פרק קיצור לעניין הממשלה, למשרדי לו המשנים או לממשלה המשפטי היועץ שנתנו באישורים שעניינה ,1998התשנ"ח- המידע, חופש חוק לפי בקשה מצ"ב
זו. לבקשה המענה מתן ליום ועד 2020 בינואר 1 יום למן מטעמם שפורסמו חוק תזכירי

במייל. קבלה אישור על נודה

 ובברכה, בתודה
 עו"ד מרקביץ', איה

המידע לחופש התנועה

קובץ צירוף

לתזכ הערות לקבלת המועד להקדמת אישורים לגבי בקשה

שרת אינני שר/מא טי מא ערך אם ג' לצד גלויים יהיו הבקשה שפר פניה אליו תי

(1999התשנ''ט- )אגרות(, המידע חופש תקנות )לפי בקשה אגרת תשלום

p ת לשאת מתחייב/מתחייבת הריני ת בעלו ש ככל הפקה, ואגרת טיפול אגר דר שתי, טיפול לשם שיי ח 151 של לסכום עד בבק ש"

 כאחד המינים לשני מתייחס אך זכר בלשון מנוסח זה טופס
הפרטיות הגנת חוק פי על מוגן מידע מכיל זה מסמך

mailto:hofesh.meida@justice.gov.il
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המשפטים משרד
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1998התשנ״ח- המידע, חופש pm לפי בקשה הנדון:

רב, שלום

 תזכירי של רשימה לקבל נבקש ״החוק״(, )להלן: 1998התשנ"ח- המידע, חופש חוק להוראות בהתאם
 ליועץ הוגשה ושלגביהם זו, לבקשה המענה מתן ליום ועד 2020 בינואר 1 יום למן שפורסמו חוק

:לרבות התזכיר, על הציבור הערות למשלוח הזמן פרק לקיצור בקשה למשניו או לממשלה המשפטי

החוק; תזכיר שם .1
;המבקש הממשלתי המשרד . 2
;הממשלתי המשרד של בקשתו קבלת מועד .3
;הממשלתי המשרד ידי על שהתבקש המקוצר הזמן פרק .4
לו. המשנים או לממשלה המשפטי היועץ ידי על שאושר הזמן פרק .5

 חוק בהצעות ״טיפול בעניין לממשלה המשפטי היועץ להנחית 26 שסעיף נזכיר האוזן, את לסבר כדי
 וזאת הציבור, הערות קבלת לשם מטעמם חוק תזכירי להפיץ הממשלה משרדי את מנחה ממשלתיות״

 הערות להגשת האחרון המועד שככלל, קובע זו להנחיה 27 סעיף הממשלתי. התזכירים אתר באמצעות
 הציבור הערות להגשת הזמן משך קיצור וכי פרסומו, לאחר יום 21מ- יפחת לא החוק לתזכיר הציבור

1התזכיר. נוגע שלו התחום על האחראי לו המשנה של או לממשלה המשפטי היועץ של לאישורו כפוף

 מעת יום 30מ- יאוחר ולא שיהוי ללא זו לבקשה להשיב עליכם לפיו, והתקנות החוק פי על כידוע,
 בקשה, אגרת מתשלום פטורה )ע״ר(, המידע לחופש התנועה שהמבקשת, נציין כן קבלתה.

 דרישה של במקרה ₪. 150 של לסך עד והפקה טיפול אגרת לשלם לכך, תידרש אם ומתחייבת,
 מהמועדים שחריגה נזכיר לבסוף, לביצועו. התנועה הסכמת נדרשת מזה, גבוה בסכום לתשלום

והפקה. טיפול אגרת לגבות האפשרות את תשלול בחוק הקבועים

ובברכה, בתודה

 מרקביץ׳(עו״ד איה
המידע לחופש התנועה

העתק:
לממשלה המשפטי היועץ מנדלבליט אביחי ד״ר

 .https://bit. ly/2ZVNtUU (5.3.2018) 2.3005 מס' לממשלה המשפטי היועץ הנחיות ממשלתיות״ חוק בהצעות ״טיפול 1
פו ,26 גאון סעדיה רוז׳ העמותות, בית I המידע לחופש התנועה ב-י תל-אבי
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