
 

 

 01/08/2022                                                                            לכבוד                                                       

 שמוליק חזקיה  

    הממונה על חוק חופש המידע

 באמצעות טופס מקוון הוגש                           הכנסת 

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

עולה כי לא פורסם מידע על אודות אישור נסיעות    שנערכה על ידנו באתר הכנסתבהמשך לבדיקה 

אי   עקב  הנראה  ככל  זאת  חיצוני,  גורם  ידי  על  ממומנות  אשר  הכנסת  ועדת    כינונהחברי  של 

") נבקש לקבל  החוק(להלן: "  1998-תאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"חהעל כן וב  האתיקה.

  , 24-וה 23-, ה22-, ה 21- י הכנסת החברנסיעות הבינ"ל של  פריטי המידע הבאים הנוגעים ל את

 בפירוט להלן:

 מתוקף תפקידם בפירוט כלהלן:  הנ"לחברי הכנסת  רשימת נסיעות .1

 שם חבר/ת הכנסת; .א

 יעד הנסיעה; .ב

 מטרת הנסיעה;  .ג

 הגורם המזמין;  .ד

 הגורם המממן;  .ה

 תאריכי הטיסה; .ו

 פירוט עלויות הנסיעה אשר שולמו על ידי הכנסת.   .ז

הזכאים לאבטחה ממלכתית מתוקף תפקידם נבקש   נ"להבאשר לנסיעות חברי הכנסת   .2

 את המפורט כלהלן;גם   1מבוקש בסעיף בנוסף ל

 פירוט עלויות האבטחה של נסיעותיהם (ברמת פירוט גבוהה ככל הניתן);  .א

 סיווג הנסיעה (פרטית או מתוקף תפקידם);  .ב

 ככל שמדובר בנסיעות פרטיות, אורכן.  .ג

 לאור אי כינונה של ועדת האתיקה כאמור לעיל, נבקש גם את המפורט להלן: .3

כלל הנהלים וההנחיות התקפים לאישור נסיעות חברי כנסת במימון חיצוני בהעדר   .א

 ; ועדת אתיקה

גורם חיצוני   .ב ידי  ידי  רשימת נסיעות הכנסת הנ"ל אשר מומנו על  שאושרו שלא על 

 ; ועדת האתיקה וכן את האישור שניתן (על נימוקיו) באשר לכל נסיעה

רשימת הבקשות שהוגשו על ידי חברי הכנסת הנ"ל וסורבו וכן את הנימוקים לכל   .ג

 סירוב. 

https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/Current.aspx?pg=mkrequests


 

 

 

שמטו או שמסירתם תסורב על פי הוראות  נדגיש כי ככל שחלקים מהמידע המבוקש יושחרו או יו

 של היחידה הממשלתית לחופש המידע.   3.1החוק יש לציין ולנמק זאת בהתאם להנחיות נוהל 

את המידע המבוקש לעיל אבקש לקבל בפורמט מתאים לעיבוד מחשב כמו לדוגמה גיליונות נתונים  

)XLS, XLSX, CSV .(וכדומה 

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

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

 הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה.

 בברכה,        

 אורי סולד 
 רכז פרויקטים 

 


