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 ב"תשפ כסלו ח"כ

 2021 דצמבר 02

 לכבוד

 טופול  ליאור' גב

 מידע לחופש התנועה

 

 , רב שלום. נ.ג

 1998  -ח " התשנ , המידע חופש  חוק  לפי  בקשה : הנדון

 

  בשל ,  הנראה  ככל.  25.3.21  מיום  לפנייתך  במענה  העיכוב  על  להתנצל  אבקש  דברי  בפתח

 .  כך על מצרים ואנו טופלה ולא הכסאות  בין נפלה  זו בקשה,  ביחידה אדם בכוח מחסור

 :כדלקמן מבוקש, דנן בבקשה

 :כלהלן מצלמות התקנת חוק חל  עליהן המוסדות רשימת

 .ההתקנה תאריך לרבות ,כאמור מצלמות התקינו אשר המוסדות. 1

 .כאמור מצלמות התקינו טרם  אשר המוסדות 2.

  עמדו ולא מצלמות התקינו שלא ,המוסדות כלפי הרווחה משרד שנקט ההליכים פירוט .3

 .לתוקף כניסתם ליום נכון החוק בהוראות

 

 אישור  במערכת  כי  עולה(,  האגף  -להלן)  יום  מעונות  אגף  מול  מבדיקה  -1  סעיף  לענין .1

  כנדרש  ראשוני  אישור  בקשו(,  בחוק  כהגדרתם)  היום  מעונות  שבה  המערכת,  ראשוני

 או  מצלמות  מותקנות  כי  הצהיר  מי  רק  מידע  יש,  לפעוטות  יום  מעונות  על  הפיקוח  בחוק

 לרשום  ונדרש  לא  היום  מעונות.  31.06.2021  עד  מצלמות  להתקין  שמתחייב  שהצהיר  מי

 כי ,  יצוין   עוד.  התקנה  מועד  כוללת  אינה  המצורפת    הרשימה,  משכך.  ההתקנה  מועד  את

 מצלמות מהתקנת שפטורים ומעלה פעוטות 7 בהם שיש מעונות נכללים  לא זו ברשימה

  . עליהם חל אינו שהחוק  כך פעוטות 7מ פחות יש שבהם מעונות או חוק י"עפ

 

. מצלמה  להם  אין  כי  שהצהירו  יום  מעונות  של  רשימה  רפתמצו,  לבקשתך  -2  סעיף  לענין .2

  בהתאם,  אודותיהם  המידע  להעברת  אישורם  את  ובקש  מעונות  אותם  אל  פנה  המשרד
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 לגבי  הרשימה  אליך  מועברת,  שהתקבל  למענה  בהתאם.  המידע  חופש  לחוק  13  לסעיף

 .  חוקית הצדקה  ללא  מצלמה  להם  אין כי לגביהם שהוצהר המעונות

 

  לגבי .  לא  או  מצלמה  להם  יש  אם  הצהירו  שלא  מעונות  370כ  כוללת  אינה   זו  רשימה  כי  יצוין

  באמצעות  המשרד,  אלה  בימים  כי  יצוין.  מצלמה  אין  או   יש   אם  להניח היה  ניתן   לא   אלה   מעונות

 ובסיום  ,לא  ולמי   מצלמה  יש  למי  לוודא  בכדי  היום  מעונות  לכל   פונה,  מטעמו  שירותים  נותן

 .תעודכן במשרד המצויה הרשימה, הבדיקה

  

 .  24.11.21 ליום נכונה הינה המצורפת הרשימה 

 

  במהלך  .1.9.20ב  רק  לתוקף  נכנסה  המצלמות  התקנת   חובת,  כידוע  -3  סעיף  לעניין .3

 אי  על  אזהרת  13-כ  וניתנו  פיקוח  ביקורי   נערכו ,  לתוקף  החוק  כניסת  שמאז  התקופה

 .   מצלמה התקנת

 

  יום   מעונות  על  לפיקוח  עזר  שירותי  למתן  מכרז  המשרד  פרסם  12/2020  בחודש  כי  יצוין

 לטובת  ומומחים  בבודקים  להסתייע  רשאי  המשרד,  למכרז  בהתאם(.  1003/20  מכרז)  לפעוטות

 חוק  להלן)  2018  -ט"התשע,  לפעוטות  היום  מעונות  על  הפיקוח  לחוק  בהתאם  שונות  בדיקות

 ההסתייעות, ל"הנ במכרז כאמור. המצלמות לענייני מומחים  יניהםוב , המצלמות וחוק ( הפיקוח

  בישורת  נמצאות  אשר  הפיקוח  חוק  מכוח  תקנות  התקנת  לאחר   תעשה   ובמומחים  בבודקים

 להסתייע   רשאי  יהיה  המשרד,  התקנות  אישור  לאחר  שמיד  כך.  אישורן  לקראת  האחרונה

 .  לגבור צפוי זה בנושא והפיקוח  המצלמות לנושא במומחים
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