
 قانون حرية المعلومات

عمل  ضمندخل حيز التنفيذ  2016وفي شهر تشرين الثاني ، 1998أيار  19في  1998قانون حرية المعلومات لسنة  ن  س  

، عامة جهةمن  مقيم في تلقي معلومات وحق كل مواطن أعلى القانون  ينصلجنة االنتخابات المركزية في الكنيست. 

 امن شأنهالكشف عن معلومات  التي تنطوي عن باستثناء الحاالتتستجيب للطلب عامة  مؤسسةكل أن  بشكل عام ويحدد

 ، أسرار تجارية وأخرى. فردية اتالدولة، خصوصيأمن مثل:  أخرى قيمة المساس تسبب فيتأن 

فإن  ،يوما. مع ذلك 30العامة عليه خالل  المؤسسةتجيب فحص الطلب ضمن إطار الجدول الزمني المحدد بالقانون وي

 يوما آخر. 90 عن ، لمدة ال تزيدطلبلا جابة عناإلتمديد فترة لها حق ي ،العامة المؤسسةلمسؤول أو من يرأس ا

    

تقديم  نع االمتناعبوالسماح له  فالتوجه لذلك الطرالعامة ملزمة ب مؤسسةالفإن بطرف ثالث تتعلق انت المعلومات إذا ك

رفض تم  وإذا ،يوما آخر 21لطلب بـ ل انتظار الحصول على إجابة فترةتمديد لالتوجه إلى طرف ثالث ويؤدي  المعلومات.

معلومات إلى مقدم الطلب القديم ولن يتم تالعامة،  مؤسسةاعتراض على قرار الموقف الطرف الثالث يمنح له حق تقديم 

  حتى استنفاذ هذا الحق.  

 . معلوماتموقع الوحدة الحكومية لحرية اليمكنكم زيارة المعلومات الكاملة حول القانون  لقراءة

االستجابة للطلب فقط سيتم  ،1999رسوم( لسنة دفع الحرية المعلومات )المتعلقة ب لوائحالحرية المعلومات و وفق قانون

 وإصداراالستجابة للطلب المتعلقة ب رسومالوالتزام مقدم/ة الطلب بدفع شيكل  20الذي يعادل  طلبالرسوم مبلغ  بعد دفع

 المعلومات المطلوبة. 

 لوائح على إعفاء من الرسوم في الحاالت التالية:التنص و

 ساعات عمل.  4 حتى إذا تطلب إصدار المعلوماتيمنح إعفاء من دفع رسوم الطلب واالستجابة  –معرفة شخصية  •

إذا تطلب  يمنح إعفاء من دفع رسوم الطلب واالستجابة للطلب -جمعية مسجلة حسب تعريفها في قانون الجمعيات  •

 ساعات عمل. 4حتى  إصدار المعلومات

إذا  يمنح إعفاء من دفع رسوم الطلب واالستجابة للطلب -طلب لتلقي معلومات من أجل بحث أكاديمي بقدم تشخص  •

 ساعات عمل. 4 حتى تطلب إصدار المعلومات

 إذا تطلب إصدار المعلومات يمنح إعفاء من دفع رسوم الطلب واالستجابة للطلب -معاش لديه استحقاق لتلقي شخص  •

 .ساعات عمل 4حتى 

تقديم الطلب )أي، ضمنا مع تمنح ساعات  3ساعات عمل باستثناء  4ي منح إعفاء من رسوم االستجابة للطلب حتى  •

 .المختلفة الرسوم موقع الخدمات والمعلومات الحكومية يفصلساعات عمل(.  7سيمنح إعفاء مقابل 

 بواسطةت المركزية لجنة االنتخابالقانون حرية المعلومات على بناء  الحصول على معلومات طلبات تقديمباإلمكان  •

 الية:  إحدى الطرق التفي  نموذج طلب
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  اضغط هنا –موقع الخدمات والمعلومات الحكومية دفع الرسوم من خالل ت
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لجنة  يرجى التوجه إلى المسؤولة عن تطبيق القانون في ،لمزيد من االستفسار واالستيضاحوامعلومات اللتقديم طلب تلقي 

أو من خالل العنوان أو عنوان البريد اإللكتروني   6753474-02 رقم على هاتف سيماه النكري، تخابات المركزيةاالن

 المذكورين أعاله. 

 

  .)باللغة العبرية( 1998بموجب قانون حرية المعلومات لسنة  المكلف لمشاهدة التقارير السنوية وتقارير المسؤول
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