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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
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פרטים אישיים

מעמד המבקש/המבקשת

תאגיד בישראל

שם התאגיד

התנועה לחופש המידע

מספר ח.פ.

580425700

פקסטלפוןמספר רישוי

דואר אלקטרוני

foi@meida.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

נציבות שירות המדינה

שם הממונה

שראל שפייר 

דוא"ל הממונה

HofeshMeida@csc.gov.il

טלפון הממונה

074-7699103

פרטי הבקשה

נושא הבקשה

מכרזי כוח אדם

תיאור הבקשה

 שלום רב, 
ראו מצורפת להלן בקשתנו בנושא שבנדון,

נודה לאישורכם בדבר קבלת הבקשה ותחילת הטיפול בה,
בברכה, 

אורי סולד, 
רכז פרויקטים,

התנועה לחופש המידע

צירוף קובץ

pdf.מכרזי כוח אדם בשירות המדינה

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 153 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


כ"ט תמוז תשע"ט
01/08/2019


לכבוד
התנועה לחופש המידע (ע"ר)


רחוב סעדיה גאון מספר בית 26 
תל אביב - יפו מיקוד 6713521


____________________________________________________


אישור ניהול תקין לשנתיים
בדיקת הרשם העלתה כי ניתן להנפיק לעמותה אישור ניהול תקין לשנתיים,


לפיכך הונפקו לעמותה אישורים לשנים 2020, 2021.
להלן יפורטו האישורים כמסמכים נפרדים.


____________________________________________________


הנדון: אישור ניהול תקין לשנת 2021
שם העמותה: התנועה לחופש המידע (ע"ר) , 580425700


אישור לשנתיים


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 במידה ויתגלה 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 10/05/2004. 


בכבוד רב,


אייל גלובוס, עו"ד
ראש רשות התאגידים


רשם העמותות וההקדשות


בוצע על ידי מוריה גולן, רו"ח



mailto:moked-amutot@justice.gov.il

http://www.kolzchut.org.il/justice
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 26/12/2021                                                                            לכבוד                                                       

 שראל שפייר 

    הממונה על חוק חופש המידע

 באמצעות טופס מקווןהוגש            נציבות שירות המדינה 

 1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח הנדון: 

 שלום רב, 

התשנ"חבה המידע,  חופש  חוק  להוראות  "  1998-תאם  אתהחוק)להלן:  לקבל  נבקש    פריטי  "( 

מכרזי כוח אדם למשרות בשירות המדינה )להלן: "מכרזים"( משנת  המידע הבאים הנוגעים ל

 : המענה על בקשה זוועד ליום  2016

בין .1 פנימיים,  למכרזים  בחלוקה  שנה,  מדי  שנערכו  ופומביים-מספר המכרזים  וכן    משרדיים 

 ; למשרדים ויחידות סמך

משרדי, ממכרז -לבקשה, כמה הומרו ממכרז  פנימי לבין   1המצוינים בסעיף    מכרזיםמבין ה .2

 ;ת סמךו ויחיד  יםמשרד ל חלוקה לשנים וכןב משרדי למכרז פומבי וממכרז פנימי לפומבי-בין

 של שלבי המכרז כלהלן:  וכןעת פרסום המכרז ועד לאיוש בפועל של המשרה,  מהזמן הממוצע   .3

 לתום ההרשמה;מעת הפרסום ועד  .א

 מתום ההרשמה ועד סיום בדיקות הסף; .ב

 מתום בדיקות הסף ועד תום טיפול מכון המיון;  .ג

 מתום טיפול המכון ועד תחילת עבודת ועדת הבוחנים;  .ד

 מתחילת עבודת ועדת הבוחנים ועד תום עבודתה.  .ה

בנוסף  1וכן לסוג המכרז במפורט בסעיף  , לשניםהאמור בחלוקה למשרדים ויחידות סמךכל את 

 לממוצעים לכלל שירות המדינה.

 בחלוקה למשרדים ויחידות סמך;וסיבת הפסילה, ש"מ  מספר המכרזים שנפסלו על ידי נ .4

בחלוקה למשרדים ויחידות סמך וכן לסוג המכרז מספר המכרזים שפורסמו לאיוש מדי שנה   .5

 . בנוסף לממוצעים לכלל שירות המדינה 1במפורט בסעיף 

את המידע המבוקש לעיל אבקש לקבל בפורמט מתאים לעיבוד מחשב כמו לדוגמה גיליונות נתונים  

(XLS, XLSX, CSV  חופ חוק  פי  על  זו  וכדומה(.להזכירכם,  לבקשה  להשיב  עליכם  המידע  ש 

א לתקנות  6בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים יום מעת קבלת בקשה זו. כמו כן, לפי סעיף  

 חופש המידע )אגרות(, חריגה מהמועדים הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה.

 בברכה,        

 אורי סולד 
 רכז פרויקטים 
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 .PDF  במסמך זה קיימים קבצים נוספים שצורפו לטופס שלא התאפשרה המרתם ל
ATTACHMENTS קבצים אלו ניתנים לצפייה והדפסה באמצעות לחיצה על כפתור

ADOBE READER בתוכנת

עמוד 4 מתוך 4


