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מדינת ישראל
משרד המשפטים
היחידה לחופש המידע

בקשה לקבלת מידע )לפי חוק חופש המידע התשנ"ח – (1998

תאריך07/02/2019 :סמוכין145841 :

סוג המידע המבוקש
הבקשה לקבלת מידע הינה:

מידע המבוקש ע"י עמותה או ארגון חברתי
מידע המבוקש ע"י גוף מחקר אקדמי
מידע המבוקש ע"י מקבל קצבה
מידע אישי
מידע חייב בפרסום
מידע בתשלום
יש לצרף אישור ניהול תקין בתוקף מאת הרשם המוסמך
ניהול תקיןpdf.

פרטי המבקש
מעמד המבקש
תאגיד בישראל

שם התאגיד
התנועה לחופש המידע

מספר רישוי

מספר ח.פ.
580425700

פקס

טלפון
052-3687579

דואר אלקטרוני
info@meida.org.il
מען
ישוב

רחוב

מיקוד

תא דואר

האם אתה מייצג אדם או גוף אחר
כן
לא

מספר בית
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הרשות הציבורית ממנה מתבקש המידע

שם הרשות הציבורית
משרד המשפטים
שם הממונה

דוא"ל הממונה

עו"ד מיטל כץ

טלפון הממונה
hofesh.meida@justice.gov.il

02-6466807

פרטי הבקשה
נושא הבקשה
בקשות לחיסיון תרומות

תיאור הבקשה
שלום מיטל,
אבקש לקבל את המידע הבא הנוגע לחיסיון תרומות ,וזאת בהתאם לתקנות העמותות קביעת סכום מרבי ונהלים לרישום תרומה בעילום שם בדו"ח הכספי ,התשס"ג ,2002-ולנוהל אישור מיוחד
לחיסיון שמות תורמים לפי תקנות העמותות .את המידע נבקש בנוגע לשנים  ,2016-2017ובחלוקה להם:
 .1סכום התרומות הכולל שקיבלו כלל העמותות האשומות בישראל בחלוקה לשנים;
 .2סכום התרומות הכולל שהתקבל וזכה לחיסיון שם התורם בהתאם לנוהל דלעיל ובחלוקה לשנים;
 .3שמו העמותות אשר הגישו בקשה לחיסיון שמות תורמים ,וזאת בחלוקה לשנים ובהתאם לאמור להלן:
א .מספר התרומות עבור כל עמותה;
ב .סכום כל אחת מהתרומות;
ג .האם הבקשה התקבלה או נדחתה;
ד .סך כל בקשות החיסיון שהתקבלו;
ה .הסיבה למתן החיסיון ,בהתאם לאמור בנוהל אישור מיוחד ולחילופין לאי-מתן החיסיון.
תודה רבה,
אור סדן ,עו"ד

צירוף קובץ
לחץ להוספת קובץ

 pאינני מסכים שפרטי הבקשה יהיו גלויים לצד ג' אם תיערך אליו פניה

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

 pהריני מתחייב לשאת בעלות אגרת טיפול ואגרת הפקה ,ככל שיידרש לשם טיפול בבקשתי ,עד לסכום של  150ש"ח

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