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תקנות חופש המידע )אגרות( )תיקון(, התשע"ד-2014 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 ו–19 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-11998, באישור שר 
האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת החוקה חוק 

ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות חופש המידע )אגרות(, התשנ"ט-31999 )להלן -  התקנות העיקריות(,    1
במקום "00 100" יבוא "20"  

והכנתו  מסירתו  אפשרות  "בחינת  יבוא  "מיונו"  אחרי  העיקריות,  לתקנות   2 בתקנה    2
לקראת מסירה", במקום "00 54" יבוא "30" ובמקום "השלישית" יבוא "הרביעית"  

3   בתקנה 3 לתקנות העיקריות -  
ובמקום   "2 5" יבוא   "5 34" במקום   ,"0 20" יבוא   "1 35" במקום  )א(,  משנה  בתקנת   )1(

"לדיסקט" יבוא "לתקליטור";

מדיה  גבי  על  מאוחסן  או  "מצולם  יבוא  מצולם"  "או  במקום  )ב(,  משנה  בתקנת   )2(
דיגיטלית נתיקה" ואחרי "ההעתקה" יבוא "הממשיות" 

אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:   4

 "הוזלת עלויות
הפקה

3א  רשות ציבורית תמסור למבקש את המידע באמצעי המוזיל 
בכך  יש  אם  זולת  ההפקה,  עלויות  את  המרבית  במידה 
הכבדה בלתי סבירה על עבודת הרשות או שהמבקש הביע 

התנגדותו למסירת המידע בדרך זו " 

בתקנה 4 לתקנות העיקריות -     5
בתקנת משנה )א(, במקום "00 266" יבוא "150";  )1(

בתקנת משנה )ב(, במקום "00 266" יבוא "150"   )2(

בתקנה 6 לתקנות העיקריות -    6
האמור בה יסומן ")א(" ובמקום "השלישית" יבוא "הרביעית";   )1(

אחרי תקנת משנה )א( יבוא:  )2(

העמותות,  בחוק  כמשמעותה  רשומה  עמותה  של  נציג  שמבקש  ")ב( מידע 
החברות,  בחוק  כהגדרתה  הציבור  לתועלת  חברה  או  התש"ם-41980, 
דין,  פי  על  המוסמך  הרשם  מאת  תקין  ניהול  אישור  שהציג  התשנ"ט-51999, 
ופועלת לקידום מטרה ציבורית, וכן מידע שמבקש אדם הדרוש לו לצורך מחקר 
אקדמי, פטורים מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות העבודה הראשונות 
כהגדרתה   - ציבורית"   "מטרה  זו,  משנה  תקנת  לעניין  הרביעית;  בשעה  החל 

בסעיף 9)2()ב( לפקודת מס הכנסה6  

הודיע המבקש כי אין ביכולתו לשלם את האגרה והציג אישור על קבלת  )ג( 
הראשונות  העבודה  שעות   4 בעד  טיפול  ומאגרת  בקשה  מאגרת  פטור  גמלה, 

החל בשעה הרביעית; בתקנת משנה זו, "גמלה" - אחת מאלה:

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 3

הוספת תקנה 3א

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 6

__________
ס"ח התשנ"ח, עמ' 226   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130   2
ק"ת התשנ"ט, עמ' 860; התשס"א, עמ' 500   3

ס"ח התש"ם, עמ' 210   4
ס"ח התשנ"ט, עמ' 189   5

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120   6
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)1(  גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-71980;

תשלום לפי חוק המזונות )הבטחת תשלום(, התשל"ב-81972;  )2(

הנאצים,  רדיפות  נכי  לחוק  4ג1  סעיף  לפי  הכנסה  לפי  תגמול   )3(
התשי"ז-91957, או לפי סעיף 4ד לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-101954;

תשלום לפי סעיף 11 לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם,   )4(
התשנ"ב-111992;

קצבה חודשית מלאה לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,   )5(
השתכרותו  אי–כושר  דרגת  אשר  הזכאי  לנכה  התשנ"ה-121995, שניתנת 

היא בשיעור 75 אחוזים ומעלה  

רשות ציבורית לא תגבה אגרת הפקה אם סכומה אינו עולה על 10 שקלים  )ד( 
חדשים "

אחרי תקנה 6 לתקנות העיקריות יבוא:   7

"חריגה מהמועדים 
הקבועים בחוק

לפי  מידע  לקבלת  בבקשה  טיפלה  שלא  ציבורית  6א  רשות 
את  האריכה  לא  אם  לרבות  בחוק,  הקבועים  מועדים 
המועדים  לפי סעיף 7 לחוק, לא תגבה אגרות טיפול והפקה "

אחרי תקנה 7 לתקנות העיקריות  יבוא:   8

ובאתר "דרך תשלום האגרות הרשות  במשרדי  תפרסם  ציבורית  רשות  7א  )א( 
האינטרנט שלה, אם יש כזה, את דרכי תשלום האגרות 

הגשת  במועד  בקשה  אגרת  לשלם  תאפשר  הרשות  )ב( 
הבקשה או לפניו " 

תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן )להלן - יום התחילה( והן יחולו    9
על בקשות לקבלת מידע שהוגשו ביום התחילה או לאחריו   

כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(
)חמ 3-2916(
)2013-9988(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

__________
ס"ח התשל"ב, עמ' 87   7
ס"ח התשל"ב, עמ' 87   8
ס"ח התשי"ז, עמ' 163   9
ס"ח התשי"ד, עמ' 76   10

ס"ח התשנ"ב, עמ' 205   11

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשס"ח, עמ' 671   12

הוספת תקנה 6א

הוספת תקנה 7א

תחילה ותחולה




