ט"ו בסיון התשפ"א
2021
 26במאי,
לכבוד

שלום רב,
הנדון :בקשתך למסירת יומנים בהתאם לחוק חופש המידע
סימוכין :פנייתך מיום  20אפריל 2021
קיבלנו את בקשת המידע שהגשת בהתאם לחוק חופש המידע ,התשנ"ח.1998-
הריני להשיב לבקשתך כדלקמן:
 .1מצורף יומן מבקר המדינה לחודשים יולי  2019עד אוקטובר  .2019מידע זה נמסר זה מכבר
למבקש קודם ולכן מסירתו אינה כרוכה בתשלום אגרה.
כמו כן מצורף יומן המבקר יוסף חיים שפירא למחצית הראשונה של שנת  ,2018שפורסם
בעבר באתר המרשתת של המשרד ולכן מסירתו אינה כרוכה בתשלום אגרה.
 .2בהערכה זהירה ,מסירת יומניהם של נושאי התפקידים הבכירים המבוקשים ,מוערכת על
ידי עובדי הלשכה ב 42-שעות עבודה עבור כל אחד בכל שנה( .ההערכה אינה כוללת את
הזמן שאקדיש כממונה על העמדת מידע לציבור לטיפול בבקשה).
לפיכך עלות אגרת הטיפול בבקשה המחושבת לפי תעריף  ₪ 30לשעה ,בהתאם לתקנות
חופש המידע (אגרות) ,התשנ"ט , 1999-הינה:
עבור יומן מבקר המדינה הנוכחי מנובמבר  2019עד מרץ  59.5 -2021שעות עבודה 1,785 -
.₪
עבור יומן מבקר המדינה הקודם מיולי  2018עד סוף יוני  42 - 2019שעות עבודה .₪ 1,260 -
עבור יומן מנכ"ל המשרד הנוכחי עבור נובמבר  2019עד מרץ  59.5 - 2021שעות עבודה -
.₪ 1,785
עבור יומן מנכ"ל המשרד הקודם מאוגוסט  2017עד אוקטובר  94.5 - 2019שעות עבודה -
.₪ 2,835
עבור היועץ המשפטי הנוכחי עבור ינואר  2020עד מרץ  52.5 - 2021שעות עבודה ₪ 1,575 -
עבור היועץ המשפטי הקודם עבור אוגוסט  2017עד ספטמבר  49 - 2019שעות עבודה1,470 -
.₪


ככל שנושאי משרה קודמים ניצלו ימי חופשה עם תום כהונתם תופחת האגרה עבור
התקופה בשלהי כהונתם.
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 .3אבקש להפנות אותך לעניין זה לסעיף (4ב) ו(4-ג) לתקנות חופש המידע (אגרות) ,התשנ"ט-
:1999
( 4ב) היה לממונה יסוד סביר להניח ,עם הגשת בקשה למידע או בכל שלב משלבי הטיפול
בה ,כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה
על  150שקלים חדשים ,יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול
ואגרת ההפקה ,ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו,
או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.
הודיע הממונה למבקש כאמור בתקנת משנה (ב)  ,לא ימשיך הממונה בטיפול
(ג)
בבקשה עד שיודיע המבקש על הסכמתו לשאת בעלות המשוערת ,והפקיד את הסכומים או
המציא את הערובות ,לפי הנדרש(ההדגשה הוספה).
 .4כמו כן אבקש להפנות לסעיף ( 5א) לתקנות :
"(5א) החליטה הרשות הציבורית להעמיד מידע לרשות המבקש ,כאמור בסעיף(7ד) לחוק,
יודיע לו הממונה על סכומי אגרת הטיפול ואגרת ההפקה שחושבו כאמור בתקנות  2ו3-
והמבקש ישלם את הסכום כתנאי לקבלת המידע.
 .5אבקש להזכיר ,כי בדיון בעת"מ  30185-11-17התנועה למשילות ודמוקרטיה נ' הממונה
על חוק חופש המידע במשרד מבקר המדינה (מצ"ב פרוטוקול ופסק דין) הורה בית המשפט
למשרד מבקר המדינה להקפיד על גביית אגרת טיפול בהתאם לתקנות .הדבר קיבל ביטוי
בפסק הדין (מצ"ב).
 .6בהתאם לתקנות האמורות ,ונוכח הצגת אסמכתא לכך שמגיש הבקשה הינו עמותה ,האגרה
תיגבה החל מהשעה ה 8-כלומר תיגבה בגין  350שעות עבודה( ,)357-7= 350היינו גובה
האגרה הכולל הינו  10,500ש"ח .לפיכך כתנאי לקבלת המידע המבוקש הינך נדרש לשלם
סך של  ₪ 10,500בלבד (ככל שאתה מבקש להגיע להסדר פריסת התשלום ,תוכל לפנות
ולבקש זאת) .כמובן ,שככל שהבדיקה תארך זמן קצר מהאומדן ,יתרת הסכום תוחזר לך.
לעניין זה יצוין ,כי נודה לך אם תוכל למקד את הבקשה על מנת לחסוך זמן עבודה יקר.
 .7יצוין כבר עתה ,כי נוכח הקצאת המשאבים הרבה שהבקשה דורשת ,נידרש לארכות .כמו
כן ,מאחר שחלק מהבקשה נוגעת ליומנם של נושאי משרה שאינם מכהנים יותר בתפקיד,
והמידע המבוקש עשוי לכלול פרטים הפוגעים בפרטיותם ,הרי שלאחר איסוף המידע,
תידרש פנייה אליהם כצדדים שלישיים שעלולים להיפגע בהתאם לסעיף  13לחוק חופש
המידע ,התשנ"ח ,1998-כדי לאפשר להם לבקש לחסות מידע שפוגע בפרטיותם.
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 .8הריני להזכירך ,כי הנך רשאי לערער על החלטת הממונה בדבר האגרה בתוך  30ימים מיום
מסירת החלטת הממונה ,לבית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצא משרדו של הממונה.

בברכה,

נועה שניר ,עו"ד
ממונה על העמדת מידע לציבור
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