
 

   

 

 לכבוד,

 חופש המידעהממונה על 

 מר שמואל אנגל

 עיריית ירושלים

 שלום רב,

חוברת "חטיפי  , לקבת מידע אודות1998-בקשה לפי חוק חופש המידע התשנ"חהנדון: 

 מאמץ פעילות כושר בריאותית ואימון אישי"

שבי העיר שנים למען רווחתם של כלל תו 13התעוררות בירושלים )ע"ר(, פועלת בירושלים מזה 

 ירושלים. כחלק מפעילות זו, אנו פונים אליך בכדי לקבל מידע כדלקמן:

 , בשכונות השונות.תחנות טיפת חלב 32-כ פזורותהעיר ירושלים ברחבי  .1

"חטיפי מאמץ פעילות כושר בריאותית חולקו לבאי התחנה חוברת בחלק מטיפות החלב  .2

 (1ב נספח "מצ)הופקה על ידי מנהל קהילתי הר נוף אשר  ואימון אישי"

 , כמו כןתר החרדיאגף הבריאות והמחלקה לציבו ספורטלהפקת חוברת זו שותפים אגף ה .3

 ייה )לינק לחוברת הדיגיטלית קיים עותק אלקטרוני של חוברת זו באתר העיר

-of-training/division-https://www.jerusalem.muni.il/he/magazine/personal

sports-the/) 

מעניקה שירותי "-הספורט והמחלקה לציבור החרדי  כאגף ף החוברת מוגדרת פעילות בסו .4

קהילה עירוניים לאוכלוסייה החרדית בתחום הספורט, החינוך הגופני ואורח חיים בריא 

 ."בהתאמה השקפתית, הלכתית ומקצועית

 לקבל את המידע הבא: 1998-בבקשה לפי חוק חופש המידע התשנ"חעל כן, אני פונה אליך  .5

בטיפות החלב ובנקודות נוספות אם ישנן החוברת עלויות הפקת והפצת  כלפירוט  .א

 אריזה, הפצה וכו'(. )עריכה, הדפסה, 

 ההשונות. נקודות ההפצהופירוט שהופצו  חוברותכמות פירוט  .ב

 החוברת הדיגיטלית. עלויות הפקת כלפירוט  .ג

 כמות הכניסות לאתר לחוברת זו באתר העירייה. .ד

 רות דומות למגזר הכללי, הדתי לאומי והערבי.האם הופקו חוב .ה

לקבלו בהקדם האפשרי ובכל  אבקשככל שהפקת המידע הנ"ל אינה דורשת מאמץ ייחודי,  .6

 )ב( לחוק חופש המידע.7יום כמתחייב על פי חוק  30מקרה תוך 

 כיוון שמדובר למעשה במעיין השלמת מידע, אצפה שמידע זה יסופק בהקדם האפשרי. .7

 קיימות.עומדות ו, על כן אין בקשה זו הארכה לבקשות יצוין כי זוהי בקשה נפרדת .8

"ר(", פטורה מתשלום אגרה עבור בקשת מידע. זאת יצוין כי "התעוררות בירושלים )ע .9

 .1999-בהתאם לתקנות חוק חופש המידע )אגרות( התשנ"ט

 אודה לטיפולך המהיר,
 בתודה,                                                                                                            

 אריאל מרנס                                                                                                                    
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 לינק לרשימת העמותות הפטורות מאגרה בבקשות חוק חופש המידע:

ww.gov.il/he/Departments/legalInfo/non_profit_organizationhttps://w 

https://www.gov.il/he/Departments/legalInfo/non_profit_organization
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