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 הגב' אנט קליימן

 ידע יישום חוק חופש המהממונה על 

 משרד האוצר

 

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

 שלום רב, 

)להלן:   עובדים שבאגף החשב הכלליול בחובות  פעילותה של הוועדה לטיפוא  עניינה של בקשת מידע זו ה

 .  הוועדה(

 שרים וסגניהאישי של    בנוגע לחיובשהחלטות החשב הכללי  כי לעמדת התנועה לחופש המידע, נכון  יוער  

באופן יזום על ידי  מויפורסביית חוב, על גבות המקרים שבהם ויתרה המדינה ובכירים נוספים, לר

 באתר המשרד.  החשב הכללי

קבל את המידע הבא בנוגע , נבקש ל1998– שנ"חמידע, התבהתאם להוראות חוק חופש הנוכח האמור, 

 . 2020– 2015דליל, וזאת לשנים לפעילות הוודעה המוזכרת 

 

,  הוועדהו על ידי טופלציבור ונבחרי של עובד ציבור לרבות שרים חוב שבהם מספר המקרים  .1

 בכל אחת מהשנים האמורות;

ערבות הוועדה, בכל אחת ר התשלום על ידי החייב בעקבות התמספר המקרים שבהם הוסד .2

 ות;מהשנים האמור

תפקידם ודרגתם, שנמצא בפירוט , רים ונבחרים ציבור אחריםלרבות ש עובדי הציבורשמות  .3

 ת תשלום ביתר;קבלכח ייבים בהחזר כספי נוכי אלה ח

 ;3ים המוזכרים בסעיף סכום הכסף ששולם ביתר לכל אחד מהעובד .4

 ההודעה לעובד על עצם החוב;מועד  .5

 ;סדר תשלומים", נא לציין זאת("הבמקרה שזה נפרע )אם מדובר ב מועד פירעון החוב, .6

 .חובו של העובדמספר המקרים שבהם הוחלט על ידי הוועדה למחוק באופן מלא או חלקי את   .7

נימוקים  בות הלר  ,שבהם הוחלט למחוק את החוב  (תפקידם ושמותיהם)לרבות    פירוט המקרים .8

החלטה למחוק הקבל גם כן את נבקש לבין אלה,  . לעיל , בשנים האמורותהבילו למחיקשהו

ץ  שודר בערו , שיוסי מזרחיהעיתונאי של  ושך לתחקירבהמת החוב של השרה גילה גמליאל, א

 .  10.10.2020ביום  12

 ת חובמתקבלת החלטה למחיקהם למקרים שב, נהלים וכללים נוספים הנוגעים ריטריוניםק .9

 . חוב

 



 

 

-ללא שיהוי ולא יאוחר מידוע, בהתאם להוראות החוק והתקנות לפיו, עליכם להשיב לבקשה למידע כ

  מתשלום אגרת בקשה, פטורההמבקשת, התנועה לחופש המידע )ע"ר(, קבלתה. ימים מיום  30

במקרה של דרישה לתשלום    ₪.  150סך של  , לשלם אגרת טיפול והפקה עד לאם תידרש לכךומתחייבת,  

המועדים הקבועים בחוק לביצועו. לבסוף, נזכיר שחריגה מהתנועה בסכום גבוה מזה, נדרשת הסכמת 

 תשלול את האפשרות לגבות אגרת טיפול והפקה. 

 בתודה ובברכה, 
 , עו"ד אור סדן

052-3687579 
Or@meida.org.il 
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