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 הממונה על חוק חופש המידע – גב' מלי דוידיאן
 רשות האוכלוסין וההגירה 

  MaliDa@piba.gov.ilבאמצעות כתובת דוא"ל
 

 שלום רב, 

 

 Country of origin information –חוות דעת על מדינות מוצא  –בקשה לפי חוק חופש המידע  הנדון:

 

–תשנ"ח, החוק חופש המידע להוראותובהתאם בשם התנועה לחופש המידע והמוקד לפליטים ולמהגרים, 

חוות הדעת לנבקש לקבל את המידע הבא הנוגע )להלן: "חוק חופש המידע" ו/או "החוק"(,  1998

אודות מדינות מוצא של פליטים, מבקשי מקלט ומהגרים על כם יהמקצועיות והנתונים המצויים ביד

 :("חוות דעת מקצועית"או  "COI")להלן:  country of origin information – בישראל

מצויות /או ו רשות האוכלוסין וההגירה את המנחותהמקצועיות  רשימה מלאה של חוות הדעת .1

 אם ובין וההגירה האוכלוסין רשות מטעם גורמים ידי עלבחוות דעת שנערכה  מדובראם  בין בידיה

לגבי כל אחת מחוות  .וכו' תאגידים, זרות מדינות, ממשלתיות רשויות לרבות, אחר גורם כל ידי על

 : לקבל את המידע הבאהדעת נבקש 

 כותרת חוות הדעת; .א

 ;שם הגוף שערך את חוות הדעת .ב

 ;את חוות הדעתכו שער מיםהגור םש .ג

 ;הגורם שהזמין את עריכת חוות הדעת .ד

 ;בשבע השנים האחרונות ומועד כל עדכון של חוות הדעת חוות הדעתמועד עריכת  .ה

 ;חוות הדעת י/ההסמכה/הכשרה המקצועית של עורך .ו

  )שמו ותפקידו(; שאישר את השימוש בחוות הדעתברשות הגורם  .ז

 לבקשה; 1העתק כל אחת מחוות הדעת המנויות בסעיף  .2

  ;חוות הדעת האמורות בשבע השנים האחרונותכל אחת מהעתק מהעדכונים שנערכו ל .3

 הרשות והן מחוצה לה;  בתוךפירוט הגורמים שלהם מופצות חוות הדעת, הן  .4

 ;הנוגעים לעדכון חוות דעת )בין אם לפי פרקי זמן, עדכון על שינויים וכו'(כללים  .5
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( RSD-עובדי יחידת הטיפול במבקשי המקלט )יחידת השעוברים המקצועיות רשימת ההכשרות  .6

  , וזאת, בפירוט;לגבי אופן יישומן וניתוחן של חוות הדעת בעת הליך בחינתן של בקשות מקלט

  מועד העברת ההכשרות בשלוש השנים האחרונות; .א

  הגורם שהעביר את כל אחת מההכשרות הנ"ל; .ב

  יות הנוגעות לחובת מעבר הכשרות מעין אלו.הנח .ג

בהתאם באופן יזום על ידי הרשות. זאת,  מצופה כי זה יפורסם ,תציינה הפונות כי לאור חשיבות המידעעוד 

)הצטרפות לשותפות הבינלאומית לממשל פתוח ומינוי "הפורום הישראלי לממשל  4515החלטת ממשלה ל

מסמך העקרונות של צוות המשנה לענייני שקיפות אשר פורסמו באתר היחידה כן ו 1.4.2012מיום פתוח"( 

קובעים כי משטר שקיפות משמעותי, אשר מאפשר לציבור להיות מעורב ו הממשלתית לחופש המידע

אינו יכול להישען אך על מענה לבקשות ם ופוליטיים ולפקח באופן אקטיבי על הרשויות, בהליכים חברתיי

, ובהתייחס לכך כי לחוות הדעת המקצועיות ישנן השלכות בהתאם לעקרונות אלו .מידע פרטניות

באופן  ותמושפעוזכויותיהם אשר מעמדם והמהגרים בישראל משמעותיות על כלל ציבור מבקשי המקלט 

  ראוי כי יפורסם מידע זה על ידי הרשות באופן פומבי ויזום. –ישיר מהאמור בחוות הדעת 

"צורת פורמט המידע הנמסר"  –של היחידה הממשלתית לחופש המידע  7התאם לנוהל מספר בכן,  כמו

, ככל שהמידע המבוקש או חלק ממנו מצוי בידכם בפורמט פתוח לעיבוד ממוחשב )כגון 28.5.2013מיום 

 (, נבקשך להעבירו בפורמט זה. Excelאו  Wordמסמכי 

מאגרת  ותהמבקש ות, פטור1999-)ב( לתקנות חופש המידע )אגרות(, תשנ"ט6כי בהתאם לתקנה  נזכיר

 שעות ראשונות של אגרת טיפול.  8-ן מבקשה וכ

 

נבקשך בזאת להעביר לידינו את המידע הנדרש בבקשה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מן המועד הקבוע 

 בחוק. 

 

 בברכה,

                                                  

 "ש          , עו"ד                                                                                                          אור סדן, יועמענבר בראל

 ועה לחופש המידע המוקד לפליטים ולמהגרים                                                                                             התנ

 

 . 2018העתק אישור ניהול תקין לשנת  מצ"ב:


