
 
 המידע פניות ציבור וחוק חופש

 2006119, ירושלים 7רחוב בנק ישראל 
 meyda@sviva.gov.il: דואר אלקטרוני 9700071370-170טל': 

 
 

 "ח חשון, תשפ"אכ

 0202נובמבר,  51

 0202-2200בקשה מספר 

 

 לכבוד

 עו"ד אור סדן

'foi@meida.org.il' 

 אור שלום רב,

 .רכבי בכירים במשרד –בקשתך לקבלת מידע הנדון: 

 

 בהתייחס לבקשתך בנושא שבנדון, להלן תבוא החלטתי בהתאם לסעיפי בקשתך:

הבאים במשרד: שרה, יועציה, מנכ"ל  פירוט הרכבים המוצעים לכל אחד מהגורמים .5

מצ"ב טבלאות המפרטות את הרכבים המוצעים לכל אחד מהגורמים  – המשרד וסמנכ"לים

תי והתייחסהרחבתי את אבקש לציין כי בתשובתי לסעיף זה  וכן עלותו של כל רכב מוצע.

 . , שכן רובם בדרגתם כסמנכ"ליםגם אם אינם מנויים בבקשתך חברי ההנהלהלכלל 

סמך שמקבל כל אחד מבעלי התפקיד בבואו לבחור רכב, לרבות הסבר על האפשרויות, המ .0

עובד האמור לקבל רכב חדש בוחר את  -העלויות, יתרונות וחסרונות ומאפיינים כל רכב 

לפי קבוצת רכש )רכבים שזכו במכרז , סוג הרכב ע"פ רשימה של מינהל הרכב הממשלתי

בנושאי  בין היתר משתנה מפעם לפעם,בהתחשבהרשימה  .תפקיד(בהתאם למינהל הרכב 

על כן, לא אוכל  יתרונות או חסרונות.נים, מסמך ובו מצוי אין ברשותנומלאי וזמינות. 

, כפי ניתן לראות .5998-( לחוק חופש המידע, התשנ"ח2)8למסור לך מידע זה לפי סעיף 

ולפי זמינות  ,שהמשרד מעודד בחירה ברכבים היברידיים במידת האפשרשיפורט בהמשך,

 .הרכב-כלי

ראה את פרוט העלויות בטבלה המצורפת  – עלויות כל אחד מהרכבים המוצעים למשרד .2

 לעיל.  5לסעיף 

להלן פירוט הרכבים על פי  – 5הרכב שבחר כל אחד מנושאי התפקיד המוזכרים בסעיף  .0

 נושאי התפקידים:

 הערות סוג רכב שם בעל התפקיד

 לא נרכש עקב העדר תקציב מדינה –שכור רכב  שוורולט טרוורס שרה 

 לא נרכש עקב העדר תקציב מדינה –רכב שכור  שברולט אימפלה מנכ"ל 

  טויוטה וורסו סמנכ"ל 

ל ממשרד התיירות עקב העדר תקציב רכב מושא סקודה אוקטביה סמנכ"ל 
 מדינה

  היברידי CHRטויוטה  סמנכ"ל 

 טויוטה פריוס פלוס סמנכ"ל 
 היברידי
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  היברידי CHRטויוטה  סמנכ"ל

 טויוטה אוריס סטיישן סמנכ"ל 
 היברידי

 

  סקודה אוקטביה *יועץ שרה 

  סקודה אוקטביה *יועץ שרה 

   רולהוטויוטה ק יועמ"ש 

אגף דוברות תקשורת מנהלת 
 והסברה

 טויוטה אוריס סטיישן
 היברידי

 

  היברידי טויוטה אוריס  מבקרת פנים

  היברידי CHRטויוטה  מנהל מחוז 

 רכב טנדרון  רנו קנגו מנהל מחוז 

 טויוטה אוריס סטיישן מחוז מנהל 
 היברידי

 

 טויוטה אוריס סטיישן מחוז מנהל 
 היברידי

 

 טויוטה אוריס סטיישן מחוז מנהל 
 היברידי

 

ההנחיה כי רכבי יועצי השרה הועברו אליהם מקודמיהם בתפקיד ולא נבחרו על ידם, וזאת על פי *

 .שנים 0רכבים מוחלפים רק לאחר 

שמותיהם של חברי ההנהלה הושמטו כיוון שהרכבים ניתנו להם מתוקף תפקידם ולא במישור 

 .5998-( לחוק חופש המידע, התשנ"ח2)א()9. השמטה זו בוצעה על פי הוראות סעיף הפרטי

על החלטה זו ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי  .החלטה זו ניתנה בירושלים

 משפט לעניינים מנהליים.בירושלים, בשבתו כבית 

 

 

 בברכה         

 מיכל ריבלין

 ראש תחום פניות הציבור

 חופש המידעו
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