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צביקה אינבינדר
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tzvikae@pmo.gov.il
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נושא הבקשה
התקשרויות עם ספקים

תיאור הבקשה
שלום רב,
מצורפת בקשת חופש מידע הנוגעת להתקשרויות משרדכם עם ספקים.
בברכה,
אור סדן ,עו"ד
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באמצעות דוא"לtzvikae@pmo.gov.il :

שלום רב,
הנדון :בקשת מידע לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
ביום  15בדצמבר  2015פירסמה היחידה הממשלתית לחופש מידע (להלן :היחידה) ,שהוקמה מכוח
החלטת ממשלה שמספרה  ,2950את נוהל מספר  .10הנוהל קובע כי על הגופים הכפופים ליחידה
לפרסם את דוחות ההתקשרויות שלהם ,אחת לרבעון ,באופן המתואר בו.
על אף האמור ,וכן אף שאגף החשכ"ל והיחידה הנגישו את אופן הנפקת הדוח ,משרדכם טרם פירסם
כל דוח שהוא הנוגע לשנת  2016וזאת כעולה מהנתונים המפורסמים באתר היחידה ,הנמצאים
בקישור זה.
משכך ,ובהתאם להוראות חוק חופש המידע ,התשנ"ח–( 1998להלן :החוק) נבקש לקבל את דוח
ההתקשרות עם ספקים חיצוניים לשנת .2016
בהתאם לסעיף (6ב) לתקנות חופש המידע (אגרות) ,התשנ"ט ,1999-עמותה העונה על האמור בסעיף
פטורה מתשלום אגרת הבקשה .על כן ,כיוון שהתנועה לחופש המידע היא עמותה רשומה כמשמעותה
בחוק העמותות ,התש"ם– ,1980שהציגה אישור ניהול תקין ופועלת לקידום מטרה ציבורית – היא
פטורה מתשלום אגרת בקשה .ככל שתידרש ,התנועה לחופש המידע מתחייבת לשלם אגרת טיפול
והפקה עד לסכום של  148ש"ח ,ובכל מקרה שבו יידרש על ידכם סכום גבוה יותר ,הסכמת התנועה
נדרשת מראש להמשך הטיפול בבקשה.
להזכירכם ,על פי חוק חופש המידע עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים
יום מעת קבלת בקשה זו .כמו כן ,לפי סעיף 6א לתקנות חופש המידע (אגרות) ,חריגה מהמועדים
הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה.

_______________
אור סדן ,עו"ד
התנועה לחופש המידע
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