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' סיון תשפ"אט  
2021מאי  20  

 
     לכבוד                                              

 מר אלעד מלכא
 שלך הלובי - שלנו האינטרס

 
 

                                     שלום רב,
 
 

  1998 - הנדון: בקשה לקבלת מידע מכוח חוק חופש המידע, תשנ"ח
 2חלק  – 2020 –טיוטת צו היבוא והיצוא )קבוצות יבוא(, התש"ף 

והודעתך בתגובה לכך מיום  14.4.21בהמשך להודעת משרדנו, הכלכלה והתעשייה, מיום 

 , מצ"ב השלמת המידע, לפי המתווה עליו הוסכם:18.4.21

 בהתאם להתייחסות מינהל התקינה, צורף במכתב משרדנו – ציבורהערות  17 .א׳

מידע הרלוונטי את הקישור לדף אינטרנט המרכז  (,1הראשון )"פעימה" מס' 

 לבקשתך:

  )tazkirim.gov.il(2020 -ף "טיוטת צו היבוא והיצוא )קבוצות יבוא(, התש -אתר החקיקה הממשלתי 

לטיוטת  -הערות ציבור  25  הקודם,בעמוד אינטרנטי זה הופיעו כפי שכתבנו במכתבנו 

 הצו שבנדון.

על  לרשות ציבורית זו,לפנות  ניתןאתר החקיקה נמצא ברשות משרד המשפטים ולכן 

  מנת לקבל סיוע בפתיחת ההערות המקוונות.

למרות האמור לעיל ואף על פי כי מטבע הדברים, לא מוטלת על המשרד חובה באשר 

כנר אשר לאורו  ,כמי שרואה את ערך השקיפות –לפרסומם ו/או מסירתם, משרדנו 

 .מצא דרך להגיע אל ההערות הנ"ל הוא פועל,

הערות אלו לא פורסמו לציבור, ההנחה היא כי העומדים מאחוריהם ביקשו ו היות

 מתבצעת   אליכם הערות אלו , העברתכפי שסוכם במתווהאשר על כן ו שלא להיחשף.

 (.3)א( ) 9וע בפרטיותם, כמתחייב מסע' אך ורק בראשי תיבות, זאת כדי לא לפג

התייחסות באמצעות מערכת החקיקה "המידע קובץ ואוגם בקובץ לשם הנוחות, 

 ."הממשלתית

https://www.tazkirim.gov.il/s/law-item/a093Y00001RdOFjQAN/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%AA-%D7%A6%D7%95-%D7%94%D7%99%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%95%D7%94%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%90-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A3-2020?language=iw
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הקבצים  20על קבצים של תעשיינים, זאת נוסף  18מצ"ב  – תעשייניםהערות  18 .ב׳

, קבצים אלו )מלבד בהתאם למתווה עליו הוחלט וסוכם. 24.2.21שכבר נמסרו ביום 

אותם תעשיינים, כמו גם של סוד מסחרי /  שמות השחרתתחת אחד(, נמסרים 

כמו כן ולבקשתך, שמות הקבצים מציינים, . ככל שישנם –מקצועי אחר בקבצים 

 .הנ"ל התעשיינים, את ב"ראשי תיבות"

ף אל פי שהסבירות כי מידע זה מטבע הדברים, קיים אצלך, אני מעביר בנוסף לכך, וא

 לעניין.הפורום שלך בכנסת"(  –האינטרס שלנו )"לך גם את התייחסותכם 

כמובטח ובהתאם למתווה עליו הוחלט, ערך משרדנו  –ארגונים / מוסדות הערות  3 .ג׳

והמועצה  "בטרם"לשכות המסחר, ארגון איגוד  :צדדים שלישיים נוספים 3פנייה ל 

 לשלום הילד.

 מסמכי מידע הרלוונטיים אליהם. 3לאחר סיום ההליך, מצ"ב 

 התנגדה במתווה, משרדנו פנה לרשות הציבורית אשר כפי שסוכם – רשות מתנגדת 1 .ד׳

. (4)ב( ) 9במידע החוסה תחת סע'  תוך טיעון כי מדובר ,, בין היתרלמסירת המידע

' עכמתחייב מסו בעניינם למסור את המידע הוחלטלרשות זו הועברה הודעה לפיה 

פרק הזמן במשרד, הלה אפשרות לעתור כנגד החלטת  ניתנה לחוק חופש המידע, 17

 .הקבוע בחוק

ככל שלא, המידע יימסר מייד עם  יה עתירה, הדבר יתברר בבית המשפט.ככל שתה

 סיום / מיצוי ההליך.

ככל שיידרש מידע בנושאים הרלוונטיים לתחומי אחריותו של משרד הכלכלה והתעשייה, 

 שמח להיות לך לעזר גם בעתיד.נ

 ברכהב

 יוסי זולפן,

 
 הממונה על חוק חופש המידע  

 משרד הכלכלה והתעשייה   
 
 
 

 
מנהלת תחום בכירה מדיניות תקינה וקשרי חוץ, תקינהאלכסנדרה ארונין, גב'  :העתק  

   חופש המידע –, הלשכה המשפטית אמל כולאבעו"ד 
      מינהל תקינה –עו"ד נחמה פרל, הלשכה המשפטית 

   ה  סקר סיכונים , תקינהמרכזת בכירגב' שירן מזרחי, 


