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 , .נג

 1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

 (21/7/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

"(, מידעהחופש  חוק)להלן: " 1998-מידע, התשנ"חהלפי חוק חופש ביקשת שבסימוכין,  ךבפניית

 תזכירי חוק טרם פרסום הצעות חוק ממשלתיות. על אודותמידע לקבל 

  הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

. 2010משרדי הממשלה החלו להפיץ תזכירים באמצעות אתר "קשרי ממשל" בסוף שנת  .1

 . 2017הפצת טיוטות חקיקת משנה להערות הציבור החלה במחצית השנייה של שנת 

אודות תזכירי החוק וטיוטות חקיקת המשנה שהופצו על מצ"ב קובץ המרכז את המידע  .2

והמחצית הראשונה  2011-2018להערות הציבור באמצעות אתר "קשרי ממשל" בין השנים 

הקובץ מכיל את שמות המסמכים שהופצו, תאריכי ההפצה והמועדים  - 2019של שנת 

שהתקבלו לכל תזכיר באמצעות ת לקבלת הערות, המשרדים המפיצים, ומספר ההערו

 .האתר

הקובץ מרכז את המידע אודות מספר הערות הציבור שהתקבלו תשומת הלב לכך ש

באמצעות אתר "קשרי ממשל" בלבד. עם זאת, הערות ציבור לתזכירים מתקבלות במשרדי 

הממשלה כדרך שבשגרה גם באמצעות דוא"ל ובדרכים נוספות. המידע שקיים ברשותנו 

 באמצעות האתר.  מתייחס רק להערות שהתקבלו

נתונים על מספר ההערות  משרד המשפטים אין בידי 2018יה של יהחל מן המחצית השנ .3

שהתקבלו לכל תזכיר, וזאת עקב תקלה באתר "קשרי ממשל" שהביאה לכך שהערות 
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הציבור מגיעות ישירות אל המשרדים ואינן מתועדות בבסיס הנתונים של האתר עצמו. 

 הפצת מסמכים להערות הציבור. להקמת אתר חדש בימים אלו ל פועל המשרד

מידע אין בידי משרד המשפטים הריני להשיבך כי לבקשה,  5 -ו 4סעיפים ב וקשאשר למב .4

אודות הצעות חוק  על סדור על הבשלת התזכירים שהופצו לכדי הצעות חוק. נתונים

, אתר רשומותממשלתיות שהתפרסמו ברשומות והונחו על שולחן הכנסת ניתן למצוא ב

שבאתר הכנסת, שם ניתן למצוא גם מידע על השלמת חקיקתן  מאגר החקיקה הלאומיוב

של הצעות חוק ממשלתיות. ניתן לייצא נתונים גולמיים ממאגר החקיקה הלאומי 

קשתך לפיכך, ב .(כאןמידע נוסף על שירות זה ניתן למצוא ) ODataירות באמצעות ש

 ( לחוק חופש המידע.4)8-)ה( ו7בסעיפים אלו נדחית לפי סע

ח החקיקה הממשלתי "דואודות הליך החקיקה הממשלתי ניתן למצוא בעל נתונים נוספים  .5

ח החקיקה הממשלתי לשנת "של ייעוץ וחקיקה שראה אור לפני כשנה, וכן בדו 2017לשנת 

 .באתר משרד המשפטיםלאחרונה  שפורסם 2018

זו לבית המשפט  יש בידך לעתור כנגד החלטה חופש המידע לחוק 17להודיעך כי לפי סעיף הנני 

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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