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 19בפברואר2014 ,

ביום  28.1.14התפרסם ברשומות תיקון לתקנות חוק חופש המידע )אגרות( ,1אשר
עיקריו :הוזלת אגרות הטיפול וההפקה בבקשות המוגשות לפי חוק חופש המידע.
במסגרת הוזלת סכומי האגרות נקבע בין היתר כי מיום  29.3.14תעמוד אגרת בקשה לקבל
מידע על  ₪ 20בלבד )לעומת כ ₪ 100-כיום( .אגרת הטיפול ,הכוללת את איתור המידע,
מיונו ,הכנתו לקראת מסירה והטיפול בו ,תעמוד על  ₪ 30לכל שעת עבודה באיתור המידע,

למידע נוסף ניתן לפנות
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במיונו או בטיפול אחר בבקשה ,החל בשעה הרביעית )לעומת כ ₪ 50-כיום ,החל מן השעה
השלישית( .אגרת הפקה של מידע בכתב ,תהיה בסכום של  0.20ש"ח לכל עמוד צילום או
 2.5ש"ח לתקליטור מחשב שנמסר )הוזלה משמעותית ביחס להוראות התקנות כיום(.

כמו כן ,תקרת ההתחייבות לשאת בתשלום האגרות הופחתה אף היא ,כך שמבקש המידע
יתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה ,עד לסכום שלא יעלה על  150ש"ח )להבדיל
מהתקרה הנוכחית העומדת על .(₪ 266
טלפון04-8371505 :
פקס04-8370231 :
שד’ מוריה  50חיפה
מיקוד 3457211
www.bf-law.co.il

עוד קובע התיקון כי רשות ציבורית שלא טיפלה בבקשה במועדים הקבועים בחוק או שלא
האריכה את המועדים לפי החוק לא תורשה לגבות אגרות טיפול והפקה בבקשות למידע.
כן מחוייבת הרשות למסור מידע באמצעי המוזיל בצורה המירבית את עלויות הפקתו.

החידוש המשמעותי שבוצע במסגרת התיקון הוא הוספתן של שלוש הוראות פטור חדשות
מתשלום אגרות; הוראות אלה פוטרות מבקשים מסוימים מתשלום אגרת בקשה ומאגרת
מזכר זה כולל מידע כללי
בלבד ואינו מהווה יעוץ
משפטי או תחליף לייעוץ
משפטי .מזכר זה מוגש
כשירות ללקוחותינו .יש
נסיבותיו
את
לשקול
הפרטניות והקונקרטיות של
כל מקרה לגופו ולשם כך יש
להיוועץ עמנו.

טיפול בעד  4שעות העבודה הראשונות החל בשעה הרביעית:

 .1מידע שמבקש נציג של עמותה רשומה או של חברה לתועלת הציבור ,הפועלת לקידום
מטרה ציבורית ,כהגדרתה בפקודת מס הכנסה ,שהציג אישור ניהול תקין מאת הרשם
המוסמך על פי דין..
 .2מידע שמבקש אדם הדרוש לו לצורך מחקר אקדמי.

 1תקנות חופש המידע )אגרות( )תיקון( ,התשע"ד ,2014-ק"ת  .7334את הנוסח המלא ניתן לקרוא:
http://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-7334.pdf
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 .3מידע שמבקש אדם אשר אין ביכולתו לשלם את האגרה והוא מקבל את אחת מהגמלות
הבאות:
א.

גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה ,התשמ"א;1980-

ב.

תשלום לפי חוק המזונות )הבטחת תשלום( ,התשל"ב;1972-

ג.

תגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ג 1לחוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי"ז ,1957-או
לפי סעיף 4ד לחוק נכי המלחמה בנאצים ,התשי"ד;1954-

ד.

תשלום לפי סעיף  11לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם ,התשנ"ב-
;1992

ה.

קצבה חודשית מלאה לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
התשנ"ה ,1995-שניתנת לנכה הזכאי אשר דרגת אי-כושר השתכרותו היא
בשיעור  75אחוזים ומעלה.

בכבוד רב,
גילי שפר ,עו"ד

