
































































מען

wמדינת ישראל
משרד המשפטים

rהיחידה לחופש המידע
תאריך: 25/11/2020סמוכין: 238974בקשה לקבלת מידע (לפי חוק חופש המידע התשנ"ח – 1998)

סוג המידע המבוקש

הבקשה לקבלת מידע הינה:

מידע המבוקש על ידי עמותה או ארגון חברתי  

מידע המבוקש על ידי גוף מחקר אקדמי  

מידע המבוקש על ידי מקבלי קצבה  

מידע אישי  

מידע חייב בפרסום  

מידע בתשלום  

יש לצרף אישור ניהול תקין בתוקף מאת הרשם המוסמך

pdf.2020 אישור ניהול תקין

פרטים אישיים

מעמד המבקש/המבקשת

תאגיד בישראל

שם התאגיד

התנועה למען איכות השלטון 

מספר ח.פ.

580178697

פקסטלפוןמספר רישוי

דואר אלקטרוני

Litigation@mqg.org.il

מספר ביתרחובישוב

תא דוארמיקוד

האם הבקשה מוגשת עבור גורם אחר?
כן  
לא  

עמוד 1 מתוך 8



טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד
מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות

הרשות הציבורית ממנה מתבקש המידע

שם הרשות הציבורית

משרד ראש הממשלה

שם הממונה

רונן פרץ

דוא"ל הממונה

foi@pmo.gov.il

טלפון הממונה

02-6706177

פרטי הבקשה

נושא הבקשה

שדרוג רכבי האבטחה של ילדי רה"מ

תיאור הבקשה

בקשת חופש מידע בנוגע לשדרוג רכבי מערך האבטחה של ילדי ראש הממשלה, יאיר ואבנר נתניהו.

צירוף קובץ

בקשת חופש מידע ממשרד ראש הממשלה- רכבי ילדי נתניהו 

אינני מאשר/מאשרת שפרטי הבקשה יהיו גלויים לצד ג' אם תיערך אליו פניה

תשלום אגרת בקשה (לפי תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999)

pהריני מתחייב/מתחייבת לשאת בעלות אגרת טיפול ואגרת הפקה, ככל שיידרש לשם טיפול בבקשתי, עד לסכום של 151 ש"ח
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מען

wמדינת ישראל
משרד המשפטים

rהיחידה לחופש המידע
תאריך: 30/12/2020סמוכין: 245107בקשה לקבלת מידע (לפי חוק חופש המידע התשנ"ח – 1998)

סוג המידע המבוקש

הבקשה לקבלת מידע הינה:

מידע המבוקש על ידי עמותה או ארגון חברתי  

מידע המבוקש על ידי גוף מחקר אקדמי  

מידע המבוקש על ידי מקבלי קצבה  

מידע אישי  

מידע חייב בפרסום  

מידע בתשלום  

יש לצרף אישור ניהול תקין בתוקף מאת הרשם המוסמך

pdf.2020 אישור ניהול תקין

פרטים אישיים

מעמד המבקש/המבקשת

תאגיד בישראל

שם התאגיד

התנועה למען איכות השלטון 

מספר ח.פ.

580178697

פקסטלפוןמספר רישוי

דואר אלקטרוני

Litigation@mqg.org.il

מספר ביתרחובישוב

תא דוארמיקוד

האם הבקשה מוגשת עבור גורם אחר?
כן  
לא  

עמוד 1 מתוך 4



טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד
מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות

הרשות הציבורית ממנה מתבקש המידע

שם הרשות הציבורית

משרד ראש הממשלה

שם הממונה

רונן פרץ

דוא"ל הממונה

foi@pmo.gov.il

טלפון הממונה

02-6706177

פרטי הבקשה

נושא הבקשה

תזכורת לבקשת חופש מידע

תיאור הבקשה

תזכורת לבקשת חופש מידע בנוגע לרכש רכבי אבטחה לילדי ראש הממשלה- יאיר ואבנר נתניהו.

צירוף קובץ

תזכורת לבקשת חופש מידע- רכבי מערך האבטחה של ילדי ראש הממשלה 

אינני מאשר/מאשרת שפרטי הבקשה יהיו גלויים לצד ג' אם תיערך אליו פניה

תשלום אגרת בקשה (לפי תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999)

pהריני מתחייב/מתחייבת לשאת בעלות אגרת טיפול ואגרת הפקה, ככל שיידרש לשם טיפול בבקשתי, עד לסכום של 151 ש"ח

עמוד 2 מתוך 4


התנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר)

	الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل The Movement for Quality Government in Israel 

30 דצמבר 2020; ט"ו טבת תשפ"א

לכבוד

		שקד פרידריך לבטוב



		הממונה על יישום חוק חופש המידע



		משרד ראש הממשלה



		ירושלים



ג.נ.,





הנדון: תזכורת לבקשה לחופש מידע בנוגע לרכש רכבים עבור מערך האבטחה של ילדי ראש הממשלה בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 

סימוכין: מכתבנו מיום 25.11.2020

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

1. ביום 25.11.2020 פנינו אליך בבקשת חופש מידע הנוגעת לרכש רכבים עבור מערך האבטחה של משרד ראש הממשלה, בהתאם חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 (להלן: "החוק").

2. במכתבנו צוין כי ביום 5.1.2018, פורסם שלפי קביעת הוועדה המיוחדת לאבטחת אישים בראשות יוסף צ'חנובר, ובאישור החלטת ועדת השרים לענייני שירות הביטחון הכללי, ילדיו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, יהיו מאובטחים במערך אבטחה של משרד ראש הממשלה, הכולל רכב, נהגים ומאבטחים.[footnoteRef:1] [1:  כתבתו של איתמר אייכנר, "סערת אבטחת בני נתניהו: "דרישה אובססיבית"", אתר Ynet, 5.1.2018.] 


3. כן, ביום 10.11.2020 פורסם בכלי התקשורת כי רכבי מערך אבטחה זה יוחלפו וישודרגו, בעקבות דרישה של משרד ראש הממשלה ממשרד האוצר.[footnoteRef:2] דרישה זו, כך לפי הפרסומים, מקורה בקצין הביטחון במשרד ראש הממשלה, אך ללא חוות דעת הגורסת כי יש צורך בשדרוג שכזה מהגורמים המקצועיים בשירות הביטחון הכללי, האמון על הנחיית מערך אבטחת האישים במשרד ראש הממשלה, לרבות משפחתו של ראש הממשלה.[footnoteRef:3] [2:  כתבתו של אביעד גליקמן, "למרות סירוב המדינה: יאיר ואבנר נתניהו קיבלו רכב חדש", אתר חדשות 13, 10.11.2020.]  [3:  החלטה מס. 2458 של הממשלה מיום 15.08.2004] 


4. לפי הפרסומים, עלות שדרוג הרכבים, לרבות מיגונם וציודם במערכות ובאביזרים שונים שנדרשו אף הם, עלולה להגיע למאות אלפי שקלים. 

5. נציין כי שמורה לכם הזכות להשחיר מידע תוך כדי נימוק הסיבה לכך, ובהתאם להוראות סעיף 11 לחוק חופש המידע. 

6. לאור האמור לעיל, נתכבד לפנות אליכם בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, בבקשה לקבל לידינו את פרטי המידע הבאים:

1. מכתבו של קצין הביטחון במשרד ראש הממשלה המפרט את הדרישה לשדרוג הרכבים.

2. מסמך המפרט את עלויות שדרוג הרכבים.

3. מסמך המפרט את המקורות התקציביים של שדרוג הרכבים.

4. מסמך המציין את מקור סמכותו של קצין הביטחון במשרד ראש הממשלה לדרוש את שדרוג הרכבים של בני משפחת נתניהו.

5. מסמך ההחלטה המנהלית לאשר את שדרוג כלי הרכב.

6. מסמך הדרישה מטעם משרד ראש הממשלה לשדרוג כלי הרכב.

7. כל מסמך הקשור להחלטה לשדרג את הרכבים, ולרבות החלטה, פרוטוקול, בקשה או כל מסמך אחר.

7. למרות שחלפו למעלה מ-30 יום מפנייתנו, טרם קיבלנו את התייחסותך לגבי המצאת המידע המבוקש, וזאת למרות ציווי סעיף 7(ב) לחוק. 

8. לתגובתכם ולטיפולכם המהירים, נודה.



____________________                                           __________________

אביתר אילון, עו"ד		                                          אופק סלומון

מחלקת ליטיגציה מנהלית	                                          רכז מחלקת ליטיגציה מנהלית 

התנועה למען איכות השלטון בישראל			  התנועה למען איכות השלטון בישראל	  





רח' יפו 208, ירושלים 9438303 * מען למכתבים: ת.ד. 36504 ירושלים 9136001* טל: 02-5000073 פקס: 02-5000076

شارع يافا 208، القدس 9438303  العنوان للرسائل: ص. ب. 36504، القدس 9136001  هاتف: 02-5000073  فاكس: 02-5000076

208 Jaffa St., Jerusalem * Mailing Address: P.O.B 36504 Jerusalem 9136001 * Tel: 02-5000073 * Fax: 02-5000076

E-mail:  office@mqg.org.il * Web Site: www.mqg.org.il
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מען

wמדינת ישראל
משרד המשפטים

rהיחידה לחופש המידע
תאריך: 31/01/2021סמוכין: 250919בקשה לקבלת מידע (לפי חוק חופש המידע התשנ"ח – 1998)

סוג המידע המבוקש

הבקשה לקבלת מידע הינה:

מידע המבוקש על ידי עמותה או ארגון חברתי  

מידע המבוקש על ידי גוף מחקר אקדמי  

מידע המבוקש על ידי מקבלי קצבה  

מידע אישי  

מידע חייב בפרסום  

מידע בתשלום  

יש לצרף אישור ניהול תקין בתוקף מאת הרשם המוסמך

pdf.2021 אישור ניהול תקין

פרטים אישיים

מעמד המבקש/המבקשת

תאגיד בישראל

שם התאגיד

התנועה למען איכות השלטון 

מספר ח.פ.

580178697

פקסטלפוןמספר רישוי

דואר אלקטרוני

Litigation@mqg.org.il

מספר ביתרחובישוב

תא דוארמיקוד

האם הבקשה מוגשת עבור גורם אחר?
כן  
לא  

עמוד 1 מתוך 5



טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד
מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות

הרשות הציבורית ממנה מתבקש המידע

שם הרשות הציבורית

משרד ראש הממשלה

שם הממונה

רונן פרץ

דוא"ל הממונה

foi@pmo.gov.il

טלפון הממונה

02-6706177

פרטי הבקשה

נושא הבקשה

תזכורת שנייה לבקשת חופש מידע

תיאור הבקשה

תזכורת שנייה לבקשת חופש מידע בנוגע לשדרוג רכבי ילדי ראש הממשלה

צירוף קובץ

תזכורת שנייה לבקשת חופש מידע- רכבי מערך האבטחה של ילדי ראש הממשלה 

אינני מאשר/מאשרת שפרטי הבקשה יהיו גלויים לצד ג' אם תיערך אליו פניה

תשלום אגרת בקשה (לפי תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999)

pהריני מתחייב/מתחייבת לשאת בעלות אגרת טיפול ואגרת הפקה, ככל שיידרש לשם טיפול בבקשתי, עד לסכום של 151 ש"ח
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*בכל פניה אלינו, נא לציין את מספר העמותה.
** הבהרה: אין באישור זה כדי להעיד כי העמותה עומדת בכל דרישות החוק והרשם, אלא לכך שכאמור לעיל העמותה הגישה 


דיווחים שנתיים בהתאם לחוק והנחיות הרשם, ולא נמצאו ליקויים בפעילותה המצדיקים ביטול האישור.
רשם העמותות עורך בעמותות ביקורות יזומות במהלך השנה, אף לאחר מתן אישור ניהול תקין. ליקויים שימצאו בעמותה לאחר מתן האישור, עלולים להביא 


לביטול האישור שניתן או לשינוי נוסח האישור.
מומלץ לבדוק באתר רשות התאגידים – רשם העמותות האם האישור בתוקף.


בנוסף, ניתן, לעיין בדיווחי העמותה ללא תשלום באתר הגיידסטאר, וכן לעיין בתיק העמותה בכפוף לתשלום אגרה.


רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 34071 ירושלים 9134001 טלפון: 1-700-70-60-44 
moked-amutot@justice.gov.il שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)


כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר 'כל זכות'
בכתובת: kolzchut.org.il/justice  כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!


מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים


רשם העמותות וההקדשות


י"ג תשרי תשפ"א
01/10/2020


לכבוד
התנועה למען איכות השלטון בישראל


ירושלים  ת.ד. 36054  9136001


הנדון: אישור ניהול תקין לשנת 2021
שם העמותה: התנועה למען איכות השלטון בישראל , 580178697


בהתאם לבקשתכם, בנוגע למתן אישור לשנת 2021, אנו מאשרים בזה כי העמותה מקיימת את דרישות חוק העמותות, 


התש''ם-1980 בכל הנוגע להגשת דו"חות, הודעות ופרוטוקולים.


אישור זה יבוטל אם יתגלה כי העמותה אינה ממלאת אחר הוראות חוק העמותות וכללי ניהול תקין.


אישור זה תקף מיום 01/01/2021 ועד ליום 31/12/2021.


לידיעה – העמותה נרשמה ברשם העמותות בתאריך 25/07/1990. 


בכבוד רב,


אייל גלובוס, עו"ד
ראש רשות התאגידים


רשם העמותות וההקדשות


בוצע על ידי אילן דנה, רו"ח



mailto:moked-amutot@justice.gov.il

http://www.kolzchut.org.il/justice
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מען

wמדינת ישראל
משרד המשפטים

rהיחידה לחופש המידע
תאריך: 02/03/2021סמוכין: 256029בקשה לקבלת מידע (לפי חוק חופש המידע התשנ"ח – 1998)

סוג המידע המבוקש

הבקשה לקבלת מידע הינה:

מידע המבוקש על ידי עמותה או ארגון חברתי  

מידע המבוקש על ידי גוף מחקר אקדמי  

מידע המבוקש על ידי מקבלי קצבה  

מידע אישי  

מידע חייב בפרסום  

מידע בתשלום  

יש לצרף אישור ניהול תקין בתוקף מאת הרשם המוסמך

pdf.2021 אישור ניהול תקין

פרטים אישיים

מעמד המבקש/המבקשת

תאגיד בישראל

שם התאגיד

התנועה למען איכות השלטון 

מספר ח.פ.

580178697

פקסטלפוןמספר רישוי

דואר אלקטרוני

Litigation@mqg.org.il

מספר ביתרחובישוב

תא דוארמיקוד

האם הבקשה מוגשת עבור גורם אחר?
כן  
לא  
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טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד
מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות

הרשות הציבורית ממנה מתבקש המידע

שם הרשות הציבורית

משרד ראש הממשלה

שם הממונה

צחי ברוורמן

דוא"ל הממונה

foi@pmo.gov.il

טלפון הממונה

02-6706177

פרטי הבקשה

נושא הבקשה

תזכורת שלישית לבקשת חופש מידע

תיאור הבקשה

תזכורת שלישית לבקשת חופש מידע בנוגע לרכבי מערך האבטחה של ילדי ראש הממשלה

צירוף קובץ

תזכורת שלישית לבקשת חופש מידע- רכבי מערך האבטחה של ילדי ראש הממשלה 

אינני מאשר/מאשרת שפרטי הבקשה יהיו גלויים לצד ג' אם תיערך אליו פניה

תשלום אגרת בקשה (לפי תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999)

pהריני מתחייב/מתחייבת לשאת בעלות אגרת טיפול ואגרת הפקה, ככל שיידרש לשם טיפול בבקשתי, עד לסכום של 151 ש"ח
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*בכל פניה אלינו, נא לציין את מספר העמותה.
** הבהרה: אין באישור זה כדי להעיד כי העמותה עומדת בכל דרישות החוק והרשם, אלא לכך שכאמור לעיל העמותה הגישה 


דיווחים שנתיים בהתאם לחוק והנחיות הרשם, ולא נמצאו ליקויים בפעילותה המצדיקים ביטול האישור.
רשם העמותות עורך בעמותות ביקורות יזומות במהלך השנה, אף לאחר מתן אישור ניהול תקין. ליקויים שימצאו בעמותה לאחר מתן האישור, עלולים להביא 


לביטול האישור שניתן או לשינוי נוסח האישור.
מומלץ לבדוק באתר רשות התאגידים – רשם העמותות האם האישור בתוקף.


בנוסף, ניתן, לעיין בדיווחי העמותה ללא תשלום באתר הגיידסטאר, וכן לעיין בתיק העמותה בכפוף לתשלום אגרה.


רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 34071 ירושלים 9134001 טלפון: 1-700-70-60-44 
moked-amutot@justice.gov.il שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)


כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר 'כל זכות'
בכתובת: kolzchut.org.il/justice  כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!


מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים


רשם העמותות וההקדשות


י"ג תשרי תשפ"א
01/10/2020


לכבוד
התנועה למען איכות השלטון בישראל


ירושלים  ת.ד. 36054  9136001


הנדון: אישור ניהול תקין לשנת 2021
שם העמותה: התנועה למען איכות השלטון בישראל , 580178697


בהתאם לבקשתכם, בנוגע למתן אישור לשנת 2021, אנו מאשרים בזה כי העמותה מקיימת את דרישות חוק העמותות, 


התש''ם-1980 בכל הנוגע להגשת דו"חות, הודעות ופרוטוקולים.


אישור זה יבוטל אם יתגלה כי העמותה אינה ממלאת אחר הוראות חוק העמותות וכללי ניהול תקין.


אישור זה תקף מיום 01/01/2021 ועד ליום 31/12/2021.


לידיעה – העמותה נרשמה ברשם העמותות בתאריך 25/07/1990. 


בכבוד רב,


אייל גלובוס, עו"ד
ראש רשות התאגידים


רשם העמותות וההקדשות


בוצע על ידי אילן דנה, רו"ח
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