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 לכבוד

 רועי מכלוביץ

 באמצעות דוא"ל:

mer52@walla.com  

 

  8991 –בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח הנדון: 

)להלן: "החוק"( התקבלה במשרד התרבות   1991 –בקשתך לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח 

 ולהלן תוכנה: 11.12.12ספורט בתאריך וה

 אבקש לקבל את המידע הבא:

 .4112רשימת כל הספקים איתם התקשר המשרד בשנת  .1

 לגבי כל התקשרות/ספק, אבקש לדעת כמה שולם ו/או ישולם בגין אותה התקשרות. .4

 לגבי כל התקשרות/ספק, אבקש לדעת מה התחייב הספק לספק למשרד. .2

 לקבל את הקבלה בגין ההתקשרות. לגבי כל התקשרות/ספק, אבקש .2

לגבי כל התקשרות/ספק, אבקש לדעת האם ההתקשרות הייתה פטורה ממכרז. אם כן, אבקש  .5

 לדעת את סיבת מתן הפטור מקיום מכרז.

לאור בקשתך ולאחר התייעצות עם הלשכה המשפטית, הוחלט להעביר לידך את המידע כמפורט 

 להלן.

   המבוקשים.. מצ"ב טבלת אקסל עם הפרטים 2 - 1

 

מדובר באיסוף עצום של קבלות המצריך בדיוקה יסודית ומקיפה וכן   –. קבלות בגין התקשרות 2

הקצאת כוח אדם וזמן עבודה בלתי סביר. בקשתך כרוכה בעבודה רבה המכבידה באופן ניכר על 

פעילותו השוטפת של המשרד. לכן ולאור העובדה כי מדובר בהקצאת משאבים בלתי סבירה 

 ( לחוק חופש המידע יש לדחות את בקשתך.1)1שמעותה בסעיף כמ

 

 

. בנוגע להתקשרויות בפטור ממכרז, מידע זה מתפרסם באתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי 5

 בחתך של משרדים ומוצג בסדר כרונולוגי בכתובת הבאה:

http://www.mr.gov.il/ExemptionMessage/Pages/SearchExemptionMessages.aspx 
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 בברכה,

           

 אור דורון,                         

 

 דוברת משרד התרבות והספורט            

 

 ממונה על חוק חופש המידע               

 

 ת משפטיתעו"ד מירב כהן, יועצ  העתק:

 


