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 1ע/נספח  

 בקשת המידע 

למשיב לגביה   והתזכורות ששלחה העותרת

2



2019אוקטובר  31        לכבוד

 גב' שקד פרידריך לבטוב

הממונה על יישום חוק חופש המידע

 Foi@pmo.gov.il באמצעות אימייל:          משרד ראש הממשלה

 1998-בקשת מידע  לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

פרטי המידע הבאים:, נבקש לקבל את 1998–התאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"חב

במעון ראש הממשלה  ולרבות שם התקן, שאוישו מות העובדיםששמות התפקידים, ללא ציון  .1

ת מנכ"ל, ממונה על יישום )לדוגמה: עוזר  ועד למועד המענה לבקשה הנוכחית  1.1.2009יום  למן  

(.חוק חופש המידע

 .1.1.2009-למן יום ה ר העובדים שאיישו כל תפקיד כאמורמספ .2

בינואר בכל שנה במהלך התקופה האמורה. 1-ב במעון ראש הממשלה תקנים שאוישומספר ה .3

זמן שלא יעלה ק פרהמידע ולתקנות, יש להשיב לבקשה זו תוך נבקש להזכיר כי בהתאם לחוק חופש 

פטורה מתשלום אגרת בקשה, ומתחייבת, ככל  )ע"ר(התנועה לחופש המידע ש ויןיצעל שלושים ימים. 

גבוה בסכום ₪. במקרה של דרישה לתשלום  148שתידרש, לשלם אגרת טיפול והפקה עד לסכום של 

את  תמנע הקבועים בחוק עמידה במועדים-אישיצוין כן . לביצועו מזה, נדרשת הסכמת התנועה

האפשרות לגבות אגרת טיפול והפקה.

 בתודה ובברכה,

, עו"דאיה מרקביץ'
050-7599739 

@meida.org.ilfoi
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בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע, מספר סימוכין: 176838
<foi@meida.org.il> התנועה לחופש המידע 1 December 2019 at 09:09
To: ענת רביבו <foi@pmo.gov.il>

לכבוד
הגב' שקד פרידריך לבטוב

הממונה על יישום חוק חופש המידע
משרד ראש הממשלה

שלום רב,

נעים מאד, שמי איה מרקביץ', יועצת משפטית חדשה בתנועה לחופש המידע.

לגופו של עניין, בקשת המידע המצורפת (מספרנו 12406) הוגשה ביום 31.10.2019. היום ינקפו 30 ימים מאז הגשתה.
בהתאם, נודה על עדכון בדבר החלטתכם בבקשה.

בתודה ובברכה,

איה מרקביץ'
יועצת משפטית, התנועה לחופש המידע (ע"ר)

בית העמותות, סעדיה גאון 26, תל-אביב
טל: 03-9560146 | פקס: 03-9560359

אנחנו זקוקים לכם כדי שנוכל להמשיך לפעול. לחצו כאן לתרומה 

---------- Forwarded message ---------
From: <DoNotReply@cio.gov.il>
Date: Thu, 31 Oct 2019 at 13:02
 Subject: 176838 :בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע, מספר סימוכין 
To: <foi@meida.org.il>

פנייתך לקבלת מידע הועברה לטיפול של יואב הורוביץ' הממונה על חופש המידע במשרד ראש הממשלה. 
מספר פנייתך 176838

לבירור מצב הטיפול בבקשתך, ניתן לפנות לממונה במייל foi@pmo.gov.il או בטלפון 02-6706177

hofeshmeyda@justice.gov.il_176838.pdf
237K
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בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע, מספר סימוכין: 176838
<foi@meida.org.il> התנועה לחופש המידע 24 February 2020 at 16:23
To: נתב חוק חופש המידע <foi@pmo.gov.il>
Bcc: SendToSF@meida.org.il

שקד שלום,

אודה על קבלת עדכון בהקדם בדבר סטטוס מסירת המענה לבקשה שבנדון (מספרנו 12406). 

כדי לסבר את האוזן אציין שלמיטב בדיקתי, חלף למעלה מחודש וחצי מאז תום הארכה שניתנה לפי סעיף 7(ב) לחוק חופש המידע, ובסוף
השבוע הקרוב ימלאו 120 ימים מאז הגשת הבקשה.

בתודה ובברכה,
איה

==
איה מרקביץ', עו"ד

יועצת משפטית, התנועה לחופש המידע (ע"ר)
בית העמותות, סעדיה גאון 26, תל-אביב
טל: 03-9560146 | פקס: 03-9560359

אנחנו זקוקים לכם כדי שנוכל להמשיך לפעול. לחצו כאן לתרומה 
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בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע, מספר סימוכין: 176838
<foi@meida.org.il> התנועה לחופש המידע 3 March 2020 at 14:10
To: נתב חוק חופש המידע <foi@pmo.gov.il>
Bcc: SendToSF@meida.org.il

שקד שלום,

בהמשך להודעתי הרצ"ב מיום 24.2.20, טרם קיבלתי את התייחסותך ועל כן אודה על קבלתה.

תודה מראש ויום נעים,

איה מרקביץ', עו"ד
יועצת משפטית, התנועה לחופש המידע (ע"ר)

בית העמותות, סעדיה גאון 26, תל-אביב
טל: 03-9560146 | פקס: 03-9560359

אנחנו זקוקים לכם כדי שנוכל להמשיך לפעול. לחצו כאן לתרומה 
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בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע, מספר סימוכין: 176838
<foi@meida.org.il> התנועה לחופש המידע 30 March 2020 at 10:47
To: נתב חוק חופש המידע <foi@pmo.gov.il>
Bcc: SendToSF@meida.org.il

שקד בוקר טוב,

טרם קיבלתי ממך כל התייחסות להודעותיי הרצ"ב מיום 24.2.20 ומיום 3.3.20, ועל כן אודה על קבלתה.

אנו מודעים, כמובן, לאפשרות שייתכנו עיכובים במענה לבקשות מידע בתקופה מורכבת זו של משבר הקורונה, ונגלה התחשבות היכן שניתן. 

יחד עם זאת, אבקש להזכיר שמדובר בבקשת מידע שהוגשה לפני למעלה מ-150 ימים, שעה שמסגרת הזמנים המירבית למתן מענה לבקשה
לפי סעיף 7 לחוק היא 120 ימים - ואף זאת בכפוף למתן הודעות ארכה כחוק, כשבענייננו ניתנה רק הודעת ארכה ראשונה לפי סעיף 7(ב). 

יום נעים ובריאות טובה,

איה מרקביץ', עו"ד
יועצת משפטית, התנועה לחופש המידע (ע"ר)

בית העמותות, סעדיה גאון 26, תל-אביב
טל: 03-9560146 | פקס: 03-9560359

אנחנו זקוקים לכם כדי שנוכל להמשיך לפעול. לחצו כאן לתרומה 

  ref:_00D0Y2IkTL._5001n17nLjA:ref
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בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע, מספר סימוכין: 176838
<foi@meida.org.il> התנועה לחופש המידע 23 June 2020 at 10:12
To: נתב חוק חופש המידע <foi@pmo.gov.il>
Bcc: SendToSF@meida.org.il

שקד בוקר טוב,

בהמשך לתכתובתנו מטה, אבקש להזכיר שטרם קיבלנו את התייחסותכם לבקשתנו מיום 31.10.19 לקבלת שמות תפקידים/תקנים של עובדים
במעון רה"מ בשנים 2009-2019.

כזכור, מדובר בבקשה שהוגשה לפני 235 ימים (!), שתקופת הארכה שניתנה בה הסתיימה לפני 174 ימים. על אף שבהתחשב בנסיבות שנבעו
ממשבר הקורונה, המתנו פרק זמן משמעותי אף לאחר תום 120 הימים שקוצב חוק חופש המידע למתן מענה היכן שניתנו מירב הארכות (אף

שהדבר לא נעשה בענייננו), טרם קיבלנו מכם כל התייחסות לגופם של דברים. 

בהתאם, נודה על קבלת תשובה מהירה לבקשתנו זו.

תודה מראש ויום נעים,
איה

==
איה מרקביץ', עו"ד

יועצת משפטית, התנועה לחופש המידע (ע"ר)
בית העמותות, סעדיה גאון 26, תל-אביב
טל: 03-9560146 | פקס: 03-9560359

אנחנו זקוקים לכם כדי שנוכל להמשיך לפעול. לחצו כאן לתרומה 

  ref:_00D0Y2IkTL._5001n17nLjA:ref
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בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע, מספר סימוכין: 176838
<foi@meida.org.il> התנועה לחופש המידע 1 July 2020 at 13:15
To: נתב חוק חופש המידע <foi@pmo.gov.il>
Bcc: SendToSF@meida.org.il

שקד שלום,

בהמשך להודעותיי מטה, אעדכן שהיום הגשנו תלונה ליחידה הממשלתית לחופש המידע בגין אי מתן מענה לבקשתנו שבנדון על ידיכם. 
מספר התלונה: 114/20.

מובן שנשמח לבטל את התלונה אם תיאותו להשיב לגופו של עניין לבקשתנו זו, שהוגשה לידיכם לפני 242 ימים - כפליים מפרק הזמן המירבי
שקוצב חוק חופש המידע למתן מענה לבקשה, וזאת היכן שניתנו ארכות כדין, כשבענייננו, לא ניתנה כל ארכה נוספת מעבר לארכה בת 30

הימים שניתנה ביום 1.12.2019.

בברכה,
איה

==
איה מרקביץ', עו"ד

יועצת משפטית, התנועה לחופש המידע (ע"ר)
בית העמותות, סעדיה גאון 26, תל-אביב
טל: 03-9560146 | פקס: 03-9560359

אנחנו זקוקים לכם כדי שנוכל להמשיך לפעול. לחצו כאן לתרומה 
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 2ע/נספח  

ימים 30ודעת המשיב על ארכה בת  ה
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בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע, מספר סימוכין: 176838
<foi@pmo.gov.il> נתב חוק חופש המידע 1 December 2019 at 10:35
To: התנועה לחופש המידע <foi@meida.org.il>

עו"ד איה מרקביץ' שלום רב,

בקשתכם לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1988, מספר סימוכין 176838 עודכנה במשרד ראש הממשלה (להלן - המשרד) בתאריך

31/10/2019 ומצויה תחת בדיקת הגורמים הרלוונטיים.

הואיל והמשרד טרם סיים את הטיפול בבקשה, אנו מאריכים את המועד למתן תשובה ב- 30 יום, וזאת בהתאם לסעיף 7(ב) לחוק.

עם סיום הבחינה נשיבכם.

בכבוד רב,

שקד פרידריך לבטוב

ממונה על יישום חוק חופש המידע

משרד ראש הממשלה

11



 3ע/נספח  

התלונה ליחידה הממשלתית לחופש המידע

 תהקבלאישור על ו
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CRM:0008303 01-07-20 תלונה ליחידה חופש המידע 114/20 מתאריך
<Foiu-Tlunot@justice.gov.il>   היחידה הממשלתית לחופש המידע

 <office@meida.org.il>  אל: התנועה לחופש המידע

העתק תלונה בנושא חופש המידע
פרטי הפונה

עמותהמעמד:

התנועה לחופש המידעשם העמותה:

050-7599739מספר טלפון:

office@meida.org.ilדוא"ל:

פרטי התלונה

114/20מספר תלונה:

משרד ראש הממשלהשם רשות:

אי מתן מענה - שמות תפקידים ואיושם במעון רה"מ בשנים 2019-2009נושא התלונה:

שלום רב, הבקשה שבכותרת הוגשה לידי הממונה על העמדת מידע לציבור במשרד ראש הממשלה ביום 31.10.2019, באמצעות טופס פירוט התלונה:
הבקשה המקוון באתרכם. בחלוף 30 ימים מיום הגשת הבקשה, ביום 1.12.2019, פנינו לממונה בתזכורת, ובאותו יום קיבלנו הודעה על 
ארכה בת 30 ימים במתן המענה לבקשה, בהתאם לסעיף 7(ב) לחוק חופש המידע. אולם, מאז לא קיבלנו כל התייחסות בנוגע לבקשה, 

וממילא גם לא מענה לגביה, למרות פניותינו הרבות בתזכורות נוספות בדוא"ל מיום 24.2.2020, 3.3.2020, 30.3.2020 ו-23.6.2020. 
להשלמת התמונה, יצוין שניסיונותינו ליצור קשר עם הממונה באמצעות הטלפון העלו חרס. התוצאה היא שעד היום, 1.7.2020, טרם 
קיבלנו התייחסות לגופה של הבקשה, וזאת בחלוף 242 ימים מיום הגשת הבקשה - יותר מכפליים מפרק הזמן המרבי שקוצב סעיף 7 
לחוק למתן מענה לבקשה, וזאת היכן שניתנו הודעות ארכה כדין, שעה שבענייננו לא ניתנה כל ארכה נוספת. להשלמת התמונה, יצוין 

שבהתחשב בנסיבות שנבעו מפרוץ משבר הקורונה, המתנו פרק זמן משמעותי מעבר למסגרת הזמנים שקובע החוק, אך גם לאורך כל 
אותה תקופה לא קיבלנו כל התייחסות לפניותינו בניסיון לברר את סטטוס הטיפול בבקשה. על רקע זה, נודה לעזרתכם בבירור תלונתנו 

ובסיוע בקבלת מענה לבקשתנו האמורה מאת משרד ראש הממשלה. 

בתודה ובברכה, איה מרקביץ', עו"ד התנועה לחופש המידע

31-10-19תאריך הבקשה:

בקשת שמות תפקידים ותקנים במעון רה''מ ואיושם pdf.2019-2009העתק בקשה:

צירוף מסמכים

הבקשה והתכתובות
pdf.לגביה

2 קבצים מצורפים

pdf.2019-2009 בקשת שמות תפקידים ותקנים במעון רה''מ ואיושם
153K

pdf.הבקשה והתכתובות לגביה
704K
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מדינת ישראל
משרד המשפטים

היחידה הממשלתית לחופש המידע

רח' כנפי נשרים 15, ת.ד 34025 י-ם, מיקוד 9134001. טלפון: 073-3927061 פקס:02-6467602 
 foiu@justice.gov.il :דואר אלקטרוני

ירושלים, י' תמוז, תש"פ
יום חמישי 02 יולי 2020
בתשובתך ציין נא: 114/20

לכבוד,
התנועה לחופש המידע 

office@meida.org.il  באמצעות דוא"ל

שלום רב,

הנדון: תלונתך מיום 01/07/2020 נגד משרד ראש הממשלה

1.    מאשרים קבלת תלונתך נגד משרד ראש הממשלה שבה נטען כי לא ניתן מענה לבקשת 
מידע אודות שמות תפקידים ואיושם במעון רה"מ בשנים 2019-2009.

2.    נעיר, כי בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2950 הוסמכנו לברר תלונות נגד משרדי ממשלה, 
במספר נושאים לפי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998, לרבות בעניין אי מתן מענה.  

3.    לצורך בירור התלונה ביקשנו לקבל את התייחסות משרד ראש הממשלה לאמור בה.

4.    לאחר סיום הבירורים נודיעך את החלטתנו בתלונתך.

בברכה,

יעל פיין, בת שירות

היחידה הממשלתית לחופש המידע
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 4ע/נספח  

ית לחופש המידעחידה הממשלתהחלטת הי

 דבר תלונת העותרתב

15



מדינת ישראל
משרד המשפטים

היחידה הממשלתית לחופש המידע

רח' כנפי נשרים 15, ת.ד 34025 י-ם, מיקוד 9134001. טלפון: 073-3927061 פקס:02-6467602 
 foiu@justice.gov.il :דואר אלקטרוני

ירושלים, י"ט אב, תש"פ
יום ראשון 09 אוגוסט 2020
בתשובתך ציין נא: 114/20

לכבוד
מר רונן פרץ, מ"מ מנכ"ל
הממונה על חופש המידע

משרד ראש הממשלה

שלום רב,

הנדון: תלונת התנועה לחופש המידע מיום 30/06/2020 נגד משרד ראש הממשלה

1.    ביום 30/06/2020 התקבלה ביחידה הממשלתית לחופש המידע (להלן "היחידה") תלונת 
התנועה לחופש המידע (להלן "המתלונן") נגד משרד ראש הממשלה (להלן "הנילון"). 
בתלונה נטען, כי לא ניתן מענה לבקשת מידע מיום 31/10/2019 בעניין שמות, תפקידים 

ואיושם במעון רה"מ בשנים 2019-2009 (להלן "הבקשה").

2.    בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2950, הוסמכנו לברר תלונות נגד משרדי ממשלה במספר 
נושאים לפי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 (להלן "החוק") ובכלל זה בנושא אי מתן 

מענה במועד לבקשה. 

תיאור פרטי המקרה והשתלשלות האירועים

3.   ביום 31/10/2019 הוגשה בקשת המידע. באותו היום הודיע הנילון על הארכת מועד בת 30 
יום לפי סעיף 7(ב) לחוק. מאז ועד היום, טרם התקבלה התיחסותו העניינית של הנילון 

לבקשה.

ממצאים והחלטה 

4.    תחילה נציין, כי המועדים לטיפול בבקשה לקבלת מידע נקבעו בסעיף 7 לחוק. סעיף 7(ב) 
לחוק קובע, כי הרשות הציבורית תודיע ללא שיהוי ולא יאוחר מ-30 יום את החלטתה 
בבקשה לקבלת מידע. עם זאת, הוענקה באותו סעיף האפשרות להארכת המועד הנ"ל 
בעוד שלושים יום וכן בסעיף 7(ג) ניתנה האפשרות להארכה מיוחדת נוספת של עד 60 יום 

נוספים וזאת בתנאים הקבועים באותם סעיפים.

5.    לפי הנתונים שבידינו, הבקשה הוגשה על ידי המתלונן ביום 31/10/2019. עד לעצם יום 
זה ועל אף חלוף כתשעה חודשים מיום הגשתה, טרם זכה המתלונן לקבל מענה לבקשתו.

6.    הוצגו בפנינו נתונים בעניין ביצוע הארכת מועד לפי סעיף 7(ב) לחוק. לא ראינו שבוצעה 
הארכה מיוחדת לפי סעיף 7(ג) לחוק שהינה בסמכות ראש הרשות הציבורית בלבד.
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מדינת ישראל
משרד המשפטים

היחידה הממשלתית לחופש המידע

רח' כנפי נשרים 15, ת.ד 34025 י-ם, מיקוד 9134001. טלפון: 073-3927061 פקס:02-6467602 
 foiu@justice.gov.il :דואר אלקטרוני

7.    במצב זה, החריגה מהמועדים הקבועים בסעיף 7(ב) לחוק, קיימת כבר לאחר שחלפו 60 
הימים הראשונים לאחר הגשת הבקשה. אולם, גם בהנחה ובוצע הליך הארכה נוסף לפי 
סעיף 7(ג), הרי שהמועד המקסימלי התאורטי במקרה כזה – העומד על 120 יום, חלף מזה 
כשישה חודשים. ראוי, כי הנילון יקפיד על ביצוע הארכות מועד כנדרש, ככל שנדרשת 

הארכה כזו, וכן לעמוד בפרקי הזמן למתן מענה הקבועים בסעיף 7 לחוק.

8.    בהתאם לכל האמור לעיל, אנו מוצאים את התלונה בעניין אי מתן מענה במועד לבקשה 
כמוצדקת.

9.    לאחר שקילת העניין ובמסגרת סמכותנו להנחות על תיקון ליקויים לפי סעיף 8 
להחלטת ממשלה 2950, אנו מנחים את משרד ראש הממשלה לתקן את הליקוי שעלה 
בפעילותו וזאת בדרך של מתן תשובה לבקשת המתלונן ללא דיחוי ולא יאוחר מיום 

23/08/2020. הנילון מתבקש לדווח לנו על תיקון הליקוי עד למועד האמור.

בברכה,

יהודה ליפמן, 
ראש ענף (חופש המידע)

היחידה הממשלתית לחופש המידע

העתק:

עו"ד שלומית ברנע פרגו, היועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה.

עו"ד שלומי בילבסקי, מ"מ ראש היחידה הממשלתית לחופש המידע, כאן.

התנועה לחופש המידע, באמצעות דוא"ל.         

17



 5ע/נספח  

תצהיר לתמיכה בעתירה
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______ -08-20עת"ם   בבית המשפט המחוזי בירושלים

בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים

(580425700 מס'  התנועה לחופש המידע )ע"ר בעניין:

העותרת

-נ  ג  ד     -

ראש הממשלהמשרד  

המשיב

תצהיר העותרת

, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת 200034841  מס' ת.ז.  , נושא אור סדןעו"ד  ,"מאני הח

: לאמורבזה  לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר    יוכי אם לא אעשה כן אהיה צפוכולה ואת האמת בלבד  

עושה תצהיר  ו , היא העותרת,)ע"ר(  מנכ"לית התנועה לחופש המידעממלא מקום  ש כמשמ  הח"מ .1

זה לתמיכה בעתירה ולאימות האמור בה.

 עתי.יוהן אמת למיטב יד  בידיעתי האישיתהמפורטות בעתירה הן  העובדות   .2

המשפטיים  ה .3 הםטיעונים  נכונים  ואמונתי  שבעתירה  ידיעתי  מיטב  לידיעתי ו  ,לפי  המקור 

 .וכן מהשכלתי המשפטית ולאמונתי הוא ייעוץ משפטי שקיבלתי מיועציי המשפטיים

דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת.אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה   .4

 חתימה: 8.202030. תאריך:

אישור

הנושא   ,אור סדןעו"ד   יהופיע בפני 30.8.2020בזה כי ביום   ת, מאשראיה מרקביץ'אני הח"מ, עו"ד  

והמוכר לי אישית,  -שזוהה על,  200034841מס'  ת.ז.   להצהיר את   וכי עלי  ולאחר שהזהרתיוידי 

   בפניי על התצהיר דלעיל.  םהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתיעשה כן  יהאמת וכי אם לא 

 חתימה:
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