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 גברת אפרת קילשטוק                                                                           
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 שלום רב, 

 

 דרישה לפרסום מידי ושוטף של מידע מתוך ועדת החריגים  הנדון: 

 הדנה בבקשות יציאה מישראל וכניסה אליה 

 22.2.2021 : מכתב עמותת הצלחה מיוםסימוכין 

 14.02.2021 מכתב התנועה לאיכות השלטון מיום

 16.02.2021 -ו 11.02.2021מהימים התנועה לחופש המידע  ימכתב 

 

החתומות מטה הן עמותות רשומות הפועלות, בין היתר, לקידום השקיפות השלטונית במדינת ישראל.   .1

בבקשות מידע לפי חוק חופש המידע,  בעניין שבנדון לאחרונה התברר כי שלושת העמותות פנו אליכם 

 בסימוכין.  יםשמפורט  וזאת במועדים"(, החוק)להלן: " 1998-התשנ"ח 

 
ומבלי .2 בלבד  הנוחות  הבקשות    למען  שלושת  בו,  הקבועים  המועדים  לרבות  החוק,  מהוראות  לגרוע 

 ."(הבקשות)להלן: " למכתב זה 3 -  1כנספחים מצורפות 
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בנדון הוקמה מכוח תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף  הנזכרת  יצוין, כי ועדת החריגים   .3

)לעיל ולהלן:    2021-והכניסה אליה(, תשפ"אהקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת היציאה מישראל  

ברם, בשים לב לחוסר בהירות בפרסומים השונים באשר לרשות האחראית על    1"(. וועדת החריגים"

 וועדת החריגים, הבקשות הוגשו לכל הנמענים למכתב זה.

 
מיום   .4 הממשלה  להודעת  לב  למשרד    15.02.2021בשים  רשמי  באופן  הועברה  החריגים  וועדת  לפיה 

  2תחבורה, מופנה מכתב זה אל הממונה ואל ראשת רשות זו. ה

 

למן יום    קבלת כל המידע המבוקש בשלושת הבקשותעל    עומדיםמובהר, כי הח"מ    ספקלמען הסר   .5

הרשויות  כל  , דהיינו גם בתקופה בה פעלה הוועדה תחת  ועד ליום מתן המענה  הקמת וועדת החריגים

 הנמענות מכתב זה. 

 

 ומבלי לגרוע מכל האמור בבקשות, זה המידע שפרסומו מבוקש לאלתר:למען הנוחות בלבד  .6

הבקשות   .6.1 תלות    שהוגשומספר  )ללא  המענה  מתן  ליום  ועד  הקמתה  מיום  החריגים,  לוועדת 

ומספר בקשות    היציאה מהארץברשות תחתיה פעלה הוועדה( וזאת בחלוקה למספר בקשות  

 ;)ללא פירוט שמות הפונים(ת החריגים  ועדו הפניות ל של  םהעתקי, וכן הכניסה לארץ

ועד ליום מתן המענה )ללא תלות    על ידי וועדת החריגים, מיום הקמתה  שטופלומספר הבקשות   .6.2

 ברשות תחתיה פעלה הוועדה(;

על ידי וועדת החריגים, מיום הקמתה ועד ליום מתן המענה )ללא תלות    שאושרומספר הבקשות   .6.3

מהארץ ומספר בקשות    היציאהברשות תחתיה פעלה הוועדה( וזאת בחלוקה למספר בקשות  

של האישורים )ללא פירוט    העתקים, וכן  3לארץ, לפי הקריטריונים שקבעה הממשלה   הכניסה

 ; שמות מקבלי האישורים(

על ידי וועדת החריגים, מיום הקמתה ועד ליום מתן המענה )ללא תלות   שנדחומספר הבקשות   .6.4

מהארץ ומספר בקשות    היציאהברשות תחתיה פעלה הוועדה(, וזאת בחלוקה למספר בקשות  

 ; של הדחיות )ללא פירוט שמות( קיםהעת, וכן לדחייהלארץ, לרבות הנימוקים  הכניסה

בקשות   .6.5 החריגים  לוועדת  שהוגשו  או    ליציאהככל  עומדות  אליה,    כניסהמהארץ  שאינן 

לפנים משורת הדין, נבקש לקבל את    אושרוהנזכרים לעיל, וככל שבקשות כאלה   בקריטריונים

 .המבקשים, וזאת כמובן ללא פרטים מזהים של הנימוקיםההחלטות לרבות  העתקי

על ידי גורמי ממשלה ורשויות שונות בקשר לקבוצות,  לוועדת החריגים  הבקשות שהופנו    מספר .6.6

 .  של בקשות אלה העתקים, לרבות פרטים ואירועים שונים לאורך התקופה האמורה

   זהות חברי הועדה, תפקידיהם ושיוכם הארגוני לאורך כל תקופת פעולת הועדה. .6.7

 
1 https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/kor52   
  https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_transport150221הודעת משרד ראש הממשלה ומשרד התחבורה  2
   //:www.gov.il/he/departments/news/05022021https-02: מפורטים בהודעת הממשלהליציאה הקריטריונים  3
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העובדה ששלושת העמותות הח"מ פנו אליכם באותו עניין וללא תיאום ביניהן, מעידה על חשיבותו   .7

במידע המבוקש. יש להוסיף לכך את העובדה    האינטרס הציבורישל המידע המבוקש ועל עוצמתו של 

והתקשורתי   הציבורי  היום  מסדר  יורדים  אינם  ופועלה  החריגים  שוועדת  ניכר  האחרונים  שבימים 

)לרבות החלטה אחת לפחות שעלתה    , בין היתר, לאור החלטות תמוהות ובעייתיות של הוועדהוזאת

 4. באופן מצער בחיי אדם שכניסתו לישראל סורבה(

 
תשיבו לבקשות  , מבוקש כי 5ולפסיקה בנושא   בהתאם להוראות החוקכן  כל האמור עד כאן ו אשר על   .8

וכי   דיחוי  ושוטףתפעלו  ללא  מידי  כל המידע  לציבור    לפרסום  הנ"ל  השל  בבקשות  באתר  מבוקש 

 .הרשות

 

ולא יאוחר משלושים יום מעת    ללא דיחוי לבקשות  חוק עליכם להשיב  הוראות ה להזכירכם, על פי   .9

א לתקנות חופש המידע )אגרות(, חריגה מהמועדים הקבועים  6לפי סעיף כי  , בהקשר זה יצוין. קבלתן

 טיפול והפקה. בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת 

 

או טענות שיש על פי כל דין למי מהעמותות החתומות  \אין באמור במכתבנו זה כדי לגרוע מכל זכות ו .10

 מטה, לרבות זכותן לפנות, ביחד או לחוד, לערכאות משפטיות למיצוי זכויותיהן. 

 

 בברכה,
 
 
 
 

 _____________________  ______________ \ב_  _____________ _ __
   שליט, עו"ד -יערה וינקלר   אלעד מן, עו"ד    תומר נאור, עו"ד 

 התנועה לחופש המידע    עמותת הצלחה   התנועה לאיכות השלטון
054-487-2866   054-457-5220   0528-279-555    

tomer@mqg.org.il  barak.com-elad@man  winkler.yaara@gmail.com 
 
 

 
4 1.9546391-https://www.themarker.com/news/aviation/.premium   ;-due-https://13news.co.il/item/news/domestic/articles/suicide

1214411-decline-to /  ;1.9556000-https://www.haaretz.co.il/blogs/misgav/.premium.HIGHLIGHT    
 (. 23.09.2008)נבו,  התנועה לחופש המידע ואח' נ' רשות המיסים 07-398ר' עע"ם  5
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 באמצעות המערכת המקוונת                    שור  שרון גברת
 ובאמצעות דואר אלקטרוני:     הממונה על יישום חוק חופש המידע 

 morc@morc.gov.il-Hofesh.Meida             המשרד לשיתוף פעולה אזורי

 

 באמצעות המערכת המקוונת      טוב לב שקד פרידריךגברת 
 ובאמצעות דואר אלקטרוני:     הממונה על יישום חוק חופש המידע 

 Foi@pmo.gov.il               משרד ראש הממשלה 

 

 שלום רב, 

 1998-, התשנ"ח בקשה לפי חוק חופש המידעהנדון: 

 

היציאה  הגבלת  )  תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(  לאור

תשפ"אמישראל   אליה(,  וההגירה    הוקמה  2021-והכניסה  האוכלוסין  רשות  חריגים תחת    וועדת 

שבסמכותה לאשר כניסה לישראל ויציאה ממנה חרף החלטת הממשלה על סגירת גבולות המדינה  

 1. "(וועדת החריגים)להלן: "

התנועה    להעביר אל  ך בקשנ,  ("החוק")להלן:    1998-חוק חופש המידע, התשנ"חות  בהתאם להורא

מיום    ניתנו והיציאה ממנה אשר  ישראל  מדינת  הכניסה ל  היתריהנוגע להמידע    את  לחופש המידע

 כפי שיפורט להלן:, וזאת ועד ליום מתן המענה הקמת וועדת החריגים

 

 לפי החלוקה כדלהלן:  ,ככלללוועדת החריגים  הבקשות שהוגשו מספר .1

 והנימוקים לדחייה; שנדחו היציאה מהארץ  בקשותמספר  1.1

מהארץ  בקשותמספר   1.2 שקבעה    שאושרו  היציאה  לקריטריונים  בהתאם  וזאת 

 ; 2הממשלה ביחס ליציאה מהארץ  

 ;הי מספר בקשות הכניסה לארץ שנדחו והנימוקים לדחי 1.3

שאושרו   1.4 לארץ  הכניסה  בקשות  לקריטריונים  מספר  בהתאם  שקבעה  וזאת 

 3. ביחס לכניסה אל הארץ הממשלה

החריגיםככל   .2 לוועדת  כניסהמהארץ  ליציאה  בקשות    שהוגשו  עומדות  ש,  אליה  או  אינן 

, נבקש לקבל  לפנים משורת הדיןוככל שבקשות כאלה אושרו    הנזכרים לעיל,   בקריטריונים

 . של המבקשים ללא פרטים מזהיםוזאת כמובן לרבות הנימוקים,   ההחלטותאת העתקי 

 
1 https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/kor52   
   https://www.gov.il/he/departments/news/05022021-02: מפורטים בהודעת הממשלהליציאה הקריטריונים  2
   ments/news/05022021https://www.gov.il/he/depart-02: מפורטים בהודעת הממשלהלכניסה  הקריטריונים  3
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, עמותה העונה על האמור בסעיף  1999-)ב( לתקנות חופש המידע )אגרות(, התשנ"ט6בהתאם לסעיף  

רשומה   עמותה  היא  המידע  לחופש  שהתנועה  כיוון  כן,  על  הבקשה.  אגרת  מתשלום  פטורה 

התש"ם העמותות,  בחוק  מטרה  1980-כמשמעותה  לקידום  ופועלת  תקין  ניהול  אישור  שהציגה   ,

לשלם אגרת טיפול    מתחייבת  העמותה,  שנדרשהיא פטורה מתשלום אגרת בקשה. ככל    –ציבורית  

ש"ח, ובכל מקרה שבו יידרש על ידכם סכום גבוה יותר, נדרשת מראש    151והפקה עד לסכום של  

 להמשך הטיפול בבקשה.  הח"מ הסכמת

 

יאוחר   ולא  האפשרי  בהקדם  זו  לבקשה  להשיב  עליכם  המידע  חופש  חוק  פי  על  להזכירכם, 

א לתקנות חופש המידע )אגרות(, חריגה  6משלושים יום מעת קבלת בקשה זו. כמו כן, לפי סעיף  

 מהמועדים הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה.

 

 

 בברכה,
 
 

 אלה מרחב    שליט, עו"ד -יערה וינקלר
 0503-791-603 - נייד   0528-279-555 - נייד

 ellamerhav2@gmail.com  דוא"ל winkler.yaara@gmail.com דוא"ל 

mailto:winkler.yaara@gmail.com
mailto:ellamerhav2@gmail.com
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 באמצעות המערכת המקוונת       הגברת מלי דודיאן 
 ובאמצעות דואר אלקטרוני:     הממונה על יישום חוק חופש המידע 
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 באמצעות המערכת המקוונת                    שור  שרוןגברת 
 ובאמצעות דואר אלקטרוני:     הממונה על יישום חוק חופש המידע 

 morc@morc.gov.il-Hofesh.Meida             המשרד לשיתוף פעולה אזורי

 

 באמצעות המערכת המקוונת      טוב לב שקד פרידריךגברת 
 ובאמצעות דואר אלקטרוני:     הממונה על יישום חוק חופש המידע 

 Foi@pmo.gov.il               משרד ראש הממשלה 

 

 באמצעות המערכת המקוונת                                                                           גברת אפרת קילשטוק

   ובאמצעות דואר אלקטרוני:                                                     הממונה על יישום חוק חופש המידע

                                            meida@mot.gov.il                                                   משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

 

 שלום רב, 

 1998-התשנ"ח , בקשה לפי חוק חופש המידעהנדון: 

 

היציאה  הגבלת  )  תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(  לאור

תשפ"א אליה(,  והכניסה  וההגירה    הוקמה  2021-מישראל  האוכלוסין  רשות  חריגים תחת    וועדת 

שבסמכותה לאשר כניסה לישראל ויציאה ממנה חרף החלטת הממשלה על סגירת גבולות המדינה  

 1. "(וועדת החריגים)להלן: "

התנועה    להעביר אל  ך בקשנ,  ("החוק")להלן:    1998-חוק חופש המידע, התשנ"חבהתאם להוראות  

מיום    ניתנו והיציאה ממנה אשר  ישראל  מדינת  הכניסה ל  היתריהנוגע להמידע    את  לחופש המידע

ליום מתן    עד  או מיום העברת הסמכויות לידי משרד התחבורה, ובכל אופן  הקמת וועדת החריגים

 כפי שיפורט להלן: , וזאת המענה

 

 לפי החלוקה כדלהלן:  ,ככלללוועדת החריגים  הבקשות שהוגשו מספר .1

 והנימוקים לדחייה; שנדחו היציאה מהארץ  בקשותמספר  1.1

מהארץ  בקשותמספר   1.2 שקבעה    שאושרו  היציאה  לקריטריונים  בהתאם  וזאת 

 ; 2הממשלה ביחס ליציאה מהארץ  

 ;הי מספר בקשות הכניסה לארץ שנדחו והנימוקים לדחי 1.3

 
1 https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/kor52   
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שאושרו   1.4 לארץ  הכניסה  בקשות  לקריטריונים  מספר  בהתאם  שקבעה  וזאת 

 3. ביחס לכניסה אל הארץ הממשלה

החריגיםככל   .2 לוועדת  כניסהמהארץ  ליציאה  בקשות    שהוגשו  עומדות  ש,  אליה  או  אינן 

, נבקש לקבל  לפנים משורת הדיןוככל שבקשות כאלה אושרו    הנזכרים לעיל,   בקריטריונים

 . של המבקשים ללא פרטים מזהיםוזאת כמובן לרבות הנימוקים,   את העתקי ההחלטות

 

בסעיף  , עמותה העונה על האמור  1999-)ב( לתקנות חופש המידע )אגרות(, התשנ"ט6בהתאם לסעיף  

רשומה   עמותה  היא  המידע  לחופש  שהתנועה  כיוון  כן,  על  הבקשה.  אגרת  מתשלום  פטורה 

התש"ם העמותות,  בחוק  מטרה  1980-כמשמעותה  לקידום  ופועלת  תקין  ניהול  אישור  שהציגה   ,

לשלם אגרת טיפול    מתחייבת  העמותה,  שנדרשהיא פטורה מתשלום אגרת בקשה. ככל    –ציבורית  

ש"ח, ובכל מקרה שבו יידרש על ידכם סכום גבוה יותר, נדרשת מראש    151  והפקה עד לסכום של

 להמשך הטיפול בבקשה.  הח"מ הסכמת

 

יאוחר   ולא  האפשרי  בהקדם  זו  לבקשה  להשיב  עליכם  המידע  חופש  חוק  פי  על  להזכירכם, 

חריגה  א לתקנות חופש המידע )אגרות(,  6משלושים יום מעת קבלת בקשה זו. כמו כן, לפי סעיף  

 מהמועדים הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה.

 

 בברכה,
 
 

 אלה מרחב    שליט, עו"ד -יערה וינקלר
 0503-791-603 - נייד   0528-279-555 - נייד

 ellamerhav2@gmail.com  דוא"ל winkler.yaara@gmail.com דוא"ל 
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 לממונים על חופש המידע במשרדי התחבורה, הבריאות, הפנים, האנרגיה ושיתוף הפעולה האיזורי שלום, 
 

מוגשת בזאת בקשת חופש מידע כמפורט להלן. מצורפים כתמיד אישור הניהול התקין של הצלחה וייפוי כח מתאים. הריני  
₪. (שימו לב כי שמה של   151לקידום חברה הוגנת (ע"ר), לשאת בדמי הטיפול עד לסך של  - להתחייב בשמה של הצלחה 

 שם).  הצלחה שונה ברשם העמותות ובהתאם מצורפת תעודת שינוי 
 

נזכיר כי הצלחה היא עמותה הפטורה מתשלום אגרת הגשת הבקשה וכן משבע שעות הטיפול הראשונות בה, זאת בהתאם  
(ב) לתקנות הקובע את תכולת הפטור  6ף . (ראו הוראות סעי1999-תקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט להוראות החוק וכן 

, או חברה לתועלת הציבור  1980-על: "מידע שמבקש נציג של עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם
, שהציג אישור ניהול תקין מאת הרשם המוסמך על פי דין, ופועלת לקידום מטרה  1999-כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט

שעות העבודה   4דם הדרוש לו לצורך מחקר אקדמי, פטורים מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד  ציבורית, וכן מידע שמבקש א 
)(ב) לפקודת מס הכנסה")  2(9כהגדרתה בסעיף  –הראשונות החל בשעה הרביעית; לעניין תקנת משנה זו, "מטרה ציבורית" 

כהגדרתה בחוק באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע   רשימת העמותות הפועלות לקידום מטרה ציבורית  .ראו גם את
 במשרד המשפטים, שם מופיעה גם עמותת הצלחה. 

 פוש: נבקש לקבל את הנתונים, המידע והמסמכים הבאים בפורמט דיגיטלי בר חי

בכל הנוגע לכניסה ויציאה במעברי הגבול בישראל ובמיוחד בכל הנוגע לטיסות יוצאות ונכנסות מנמל התעופה על שם בן  
גוריון בלוד, נבקש את פירוט מלוא הפניות לועדת החריגים לאישור כניסות ויציאות מישראל ואליה, על אף מגבלות מחלת  

היציאה והכניסה. זאת החל ממועד הטלת המגבלות בנוגע להפעלת טיסות   הקורונה והשבתת הטיסות הסדירות ושאר דרכי 
וכניסה ויציאה ועד למועד מתן המענה על בקשה זו. בקשה זו מוגשת למשרדים שונים בשל עובדה שהאחריות על ועדת  

  החריגים, הועברה ככל הידוע להצלחה, בין משרדים שונים לאורך התקופה.  

ונים ומקבלי האישורים), לקבל את העתקי הפניות לועדה ואת ההחלטות שניתנו לגביהן  נבקש גם (ללא פירוט שמות הפ
  (דחיה או אישור) על נימוקיהן.  

כך מתבקשות גם הבקשות שהופנו לועדה על ידי גורמי ממשלה ורשויות שונות בקשר לקבוצות, פרטים ואירועים שונים  
  לאורך התקופה האמורה.  

  הועדה, תפקידיהם ושיוכם הארגוני לאורך כל תקופת פעולת הועדה.  כן נבקש לקבל את זהות חברי 

 
  נודה על אישור קבלת הבקשה ותחילת הטיפול בה בהתאם למועדים הקבועים בדין. 

  
  .  054-4575220אני עומד לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה בטלפון 

  
  בברכה, 

 
  אלעד מן, יועמ"ש הצלחה 
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