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 08/07/18  ח,תשע"תמוז  כ"ה : תאריך

 16008-18-פ   סומן:                                                             

 

 לכבוד

 גב' מאיה שטיין 

 הממונה על יישום חוק חופש המידע

 והבינויהשיכון משרד 

 ירושלים

 MEIDA@moch.gov.il: דוא"ל באמצעות                                                                                    

 

 1998 –בקשה לקבל מידע ומסמכים בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח הנדון: 

  בעניין השקת מפות העיר העתיקה, על ידי משרד השיכון והבינוי 

 

  :הרינו לפנות אליכם כדלקמן "(התנועה, ע"ר, )להלן: "בשם התנועה למען איכות השלטון בישראל

העיר העתיקה בירושלים, על ידי משרד השיכון  הושקה מפה חדשה של 04.07.2018ביום  .1

ההשקה התקיימה במעמד שר השיכון והבינוי,  .ישראללמדינת  70-והבינוי, ולכבוד חגיגות ה

כשבצדן מופיעה ברכה "(. לכבוד המאורע חולקו המפות החדשות, השרמר יואב גלנט )להלן: "

 . של השר בצירוף תמונתו

 שלהזמנה אישית . כמו כן, נוסחה הברכה כדגיש השר את פועלו והישגיוההאמורה,  ברכהב .2

 ה.השר לכלל אזרחי ישראל, לבוא ולפקוד את העיר העתיקה ואתרי

 נבקש לקבל לידינו את המידע הבא: לעיל, לאור האמור .3

 עלויות הפקת המפות וכן פירוט עלויות הפצתן. פירוט  .א

לרבות ההחלטה  –פירוט הליך קבלת ההחלטה להפיק את המפות בצורתן הנוכחית  .ב

 ההצעה להפקתעדה שקיבלה את פרוטוקול הוולהפיק ולהפיץ את המפות הנ"ל, 

 בעלי התפקידים שהיו מעורבים באישורה. רשימת והמפות, 

חוות הדעת המשפטית של היועץ המשפטי למשרד אשר אישרה את הפקת המפות  .ג

 ואת הנוסח המצורף של דברי השר המובאים בה

 1998–המידע, התשנ"חיובהר בזאת כי פנייתנו זו הינה בהתאם למתווה הקבוע בחוק חופש  .4

 ""( ובתקנות מכוחו.החוקאו "חוק חופש המידע" )להלן "
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 פטורה, התנועה 2014 –( לתקנות חופש המידע )אגרות( )תיקון(, התשע"ד 2)6בהתאם לסעיף  .5

 מתשלום אגרה בעבור בקשת חופש המידע:

 מרשם העמותות כפי שמורה הסעיף. 2018מצורף אישור ניהול תקין לשנת  .א

הציבוריות שמקדמת התנועה מופיעות ברשימת המטרות הציבוריות כפי  המטרות .ב

שפורסמה על ידי היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים, ובראשן, 

" )מצורפת פעילות למען טוהר מידות בשירות הציבורי ומנהל תקיןומבלי למצות, "

 .הרשימה לנוחותך(

יום, וזאת בהתאם  30המידע המבוקש תוך  על כן נבקש לקבל את התייחסותכם לגבי המצאת .6

 )א( לחוק.7למצוות סעיף 

 לטיפולכם ולתגובתכם המהירה, נודה. .7

 

 

 

  בכבוד רב,

 

 

 

 יעל מיטלמן

 רכזת פניות הציבור

 התנועה למען איכות השלטון בישראל

 תומר נאור, עו"ד

 מנהל המחלקה המשפטית

 התנועה למען איכות השלטון בישראל
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 פרטים כלליים  תאריך: 08\07\2018

 שם המבקש/ת: התנועה לאיכות השילטון בישראל 

 מס' זהות: 580178697 

 כתובת: ירושלים  208יפו   

 רחוב: יפו  מס' בית וכניסה: 4207ת"ד 

 ישוב: ירושלים מיקוד: 91043

 טלפון: 5000073-02 טלפון נוסף:      

 office@mqg.org.il :פקס: 5000076-02 דואר אלקטרוני 

 הנני  אזרח ישראלי / תושב ישראל  )הקף בעיגול( 

 המידע המבוקש המידע המבוקש הינו  אודותיי / אחר )הקף בעיגול(

 08\07\2018מיום למכתבנו  3סעיף 

 אגרת בקשה 

של אגרת הבקשה ששולמה בבנק הדואר לזכות ₪  20 יש להעביר קבלה מקורית חתומה על סך

 חשבון הרשות.

 התחיבות 

כולל )₪.  150הנני מתחייב/ת לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 

( )*(. במידה שהממונה תודיע לי כי עלות הטיפול בבקשתי גבוהה יותר, תידרש הסכמה  אגרת הבקשה

 נפרדת ממני להמשך הטיפול. 

 פטור מאגרה

 פטורה, התנועה 2014-( לתקנות חופש המידע )אגרות( )תיקון(, התשע"ד2)6בהתאם לסעיף 

 מתשלום אגרה בעבור בקשת חופש המידע: 

 מרשם העמותות כפי שמורה הסעיף.  2018מצ"ב אישור ניהול תקין לשנת  .א

רשימת עמותות או חברות לתועלת הציבור העוסקות במטרות ציבוריות כפי שהנחה משרד  .ב
  http://index.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/GlobalDocs/Amotot.pdfהמשפטים 
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