תאריך11/04/2011 :

לכבוד גב' אפרת קילשטוק
ממונה על תחום יישום חוק חופש המידע
במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים
ת"ד  ,867ירושלים 91008

הנדון :העדר מענה בניגוד להוראות התקשי"ר
סימוכין :מכתבינו מיום 16/02/2011

שלום רב.
לפני כמעט חודשיים ימים ,ביום  , 16/02/2011העברתי אליך פנייה בשם התנועה לזכויות דיגיטליות .פנייה
זאת באה לאחר שמר עירא אברמוב ביקש את עזרת התנועה לזכויות דיגיטליות בקבלת מענה לבקשה
שהעביר בהתאם לחוק חופש המידע ,התשנ"ח ,1998-בינואר .2010
בדיון על היסטוריית התכתבויותיו ,מר אברמוב האיר את תשומת ליבנו אל פרק הזמן הארוך שלקח
למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים לענות לפניותיו .לצערנו ,נראה כי עיכובים במענה הנם גם מנת
חלקנו .על-כן ,נבקש להזכירכם את נוסח סעיף  61.32לכללי התקשי"ר ,המחייבים את משרדכם.
 61.32מתן תשובה על פנייה בכתב
 61.321נתקבלה פנייה מאיזה פונה שהוא מגורם כלשהו )לרבות משרד או יחידה
ממשלתית( ,חייב העובד ,שעליו מוטל לטפל בנושא ,לתת תשובה עניינית בכתב תוך  14יום
לכל המאוחר מיום קבלתה או תוך פרק זמן קצר יותר שיקבע המנהל הכללי של המשרד.
]…[
 61.322אם אין העובד מסוגל לתת תשובה תוך פרק הזמן האמור ,תישלח תוך  14יום
תשובת ביניים ,בציון הזמן המשוער למתן תשובה עניינית.
בכדי להימנע מהצורך בפנייה לנציבות שירות המדינה ,נבקש לקבל תשובה עניינית בכתב עד ליום
 . 01/05/2011אם לא ניתן לקבל תשובה עניינית תוך פרק זמן זה ,נבקש לקבל תשובת ביניים ,בציון הזמן
המשוער למתן תשובה עניינית ,עד ליום .01/05/2011

בברכה,
צבי דביר
התנועה לזכויות דיגיטליות
ת"ד  ,7237חיפה 31071

העתקים :שרה דואניס ,ממונה פניות ציבור במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים
עירא אברמוב

התנועה לזכויות דיגיטליות עוסקת בהגנה ובקידום זכויות פרט וקהילה בעידן הדיגיטלי .התנועה עוסקת בהגנה
על הזכות לפרטיות ,חופש הביטוי ,הזכות לשוויון ,זכויות צרכניות וכדומה ,ומתייחסת לפגיעות אפשריות
בזכויות אלה על-ידי טכנולוגיות המידע .בתנועה חברים מומחים מתחומים שונים ,בעלי הבנה והכרה בכוחה
הכפול של הטכנולוגיה לקדם מצד אחד זכויות פרט וקהילה ולפגוע בהן מצד שני .התנועה שמה לעצמה
כמטרה להוות מוקד-ידע בנקודות ההשקה בין הטכנולוגיה וזכויות הפרט והקהילה ,ולקדמן במסגרת פעולתה.

