
 

 

                                                                                                   2020אוגוסט    05                                                                     לכבוד
                                                            עו"ד שולמית בלנק

 חופש המידע                                                              חוק הממונה על 
            באמצעות טופס בקשה מקוון                                                                                          בריאות משרד ה

 1998– בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

 שלום רב, 

תזכירי    ה של רשימ)להלן: "החוק"(, נבקש לקבל    1998-בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח 

יום    הבריאותהפיץ משרד  שחוק   ליום מתן המענה  2020בינואר    1למן  זולבקש   ועד  ושלגביהם  ה   ,

הזמן למשלוח הערות הציבור פרק  לקיצור  או למשניו בקשה  ליועץ המשפטי לממשלה  על   הוגשה 

 התזכיר, לרבות: 

 ; חוקהשם תזכיר  .1

 לקיצור פרק הזמן למשלוח הערות הציבור על התזכיר;  בריאותהגשת בקשת משרד המועד  .2

 ; בריאותמשרד ה פרק הזמן המקוצר שהתבקש על ידי .3

 פרק הזמן שאושר על ידי היועץ המשפטי לממשלה או המשנים לו.  .4

טבלה המציגה את רשימת תזכירי החוק שהפיץ    נספח אלנוחיותכם, מצורפת לבקשה זו ומסומנת כ

הציבור    2020בינואר    1למן    הבריאותמשרד   לקבלת הערות  זו, אשר הזמן  בקשה  למועד הגשת  ועד 

כי   נשוב ונדגיש , בד בבד . אתר התזכירים הממשלתיימים, על פי המידע הזמין ב 21- עליהם היה קצר מ

 , ולא רק עד ליום הגשתה. ההמידע המבוקש בבקשה זו נוגע לתקופה שעד ליום מתן המענה ל

"טיפול בהצעות חוק  בעניין  של היועץ המשפטי לממשלה 2.3005מס'  ההנחי, נזכיר שלשלמות התמונה

לשם קבלת הערות הציבור,    מטעמםמנחה את משרדי הממשלה להפיץ תזכירי חוק    (2018)ממשלתיות"  

להנחיה זו קובע שככלל, המועד האחרון להגשת הערות   27סעיף  .  באמצעות אתר התזכירים הממשלתי

הגשת הערות הציבור  יום לאחר פרסומו, וכי קיצור משך הזמן ל   21-הציבור לתזכיר החוק לא יפחת מ

 .שלו נוגע התזכיר היועץ המשפטי לממשלה או המשנה לו האחראי על התחוםמאת כפוף לאישור 

, בהתאם להוראות  וכדומה(  Word, Excel)  יודגש שאת המידע נבקש לקבל בפורמט דיגיטלי פתוח 

 (.2013המידע הנמסר" ) "צורת )פורמט(בעניין  של היחידה הממשלתית לחופש המידע  7נוהל מס' 

זו  כידוע,   יום מעת   30-ולא יאוחר מ  ללא שיהויעל פי החוק והתקנות לפיו, עליכם להשיב לבקשה 

ש.  הקבלת נציין  )ע"ר(,  המבקשתכן  המידע  לחופש  התנועה  בקשה  הפטור,  אגרת   , מתשלום 

ללכך   תידרשאם  ומתחייבת,   עד  והפקה  טיפול  אגרת  לשלם  דרישה    ₪.  150  של   סך,  של  במקרה 

הסכמת   נדרשת  מזה,  גבוה  בסכום  מהמועדים התנועה  לתשלום  שחריגה  נזכיר  לבסוף,  לביצועו. 

 הקבועים בחוק תשלול את האפשרות לגבות אגרת טיפול והפקה.

 בתודה ובברכה, 

 

 איה מרקביץ', עו"ד   
 התנועה לחופש המידע 

https://www.tazkirim.gov.il/s/moj-searchresults?lawTypes=0121t000000M6ziAAC&search=
https://bit.ly/2ZVNtUU
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/regulation-7/he/delivery%20of%20information.pdf
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/non_profit_organization
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/non_profit_organization
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/non_profit_organization


 

 

 נספח א 

תאריך  שם תזכיר החוק מס' 
 הפצה

תאריך 
אחרון  
 להערות 

זמן 
 להערות 

תזכיר חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה   1
 יומיים  11.6.2020 9.6.2020 2020-הגבלת פעילות(, התש"ף –החדש 

תזכיר חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה   2
 יומיים  18.6.2020 16.6.2020 2020-החדש( )אזור מוגבל(, התש"ף

3 
תזכיר חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה  

 יומיים  18.6.2020 16.6.2020 2020-מטעם המדינה(, התש"ףהחדש( )בידוד במקום לבידוד 

תזכיר חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום )נגיף   4
 יומיים  26.6.2020 24.6.2020 2020-(, התש"ף1אכיפה()תיקון מס'  –הקורונה החדש 

 


