
מען

wמדינת ישראל
משרד המשפטים

rהיחידה לחופש המידע
תאריך: 09/08/2020סמוכין: 214625בקשה לקבלת מידע (לפי חוק חופש המידע התשנ"ח – 1998)

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

pdf.2020 אישור ניהול תקין

פרטים אישיים

מעמד המבקש/המבקשת

תאגיד בישראל

שם התאגיד

התנועה לחופש המידע

מספר ח.פ.

580425700

טלפוןמספר רישוי

050-7599739

פקס

דואר אלקטרוני

foi@meida.org.il

ישוב

תל אביב - יפו

רחוב

סעדיה גאון

מספר בית

26

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

משרד המשפטים

שם הממונה

עו"ד מיטל כץ

דוא"ל הממונה

hofesh.meida@justice.gov.il

טלפון הממונה

073-3925105

פרטי הבקשה

נושא הבקשה

היתרי עבודה פרטית לעובדי המשרד

תיאור הבקשה

שלום רב,

מצ"ב בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 בנושא שבכותרת.

אודה על אישור קבלה במייל.

בתודה ובברכה,
איה מרקביץ', עו"ד

התנועה לחופש המידע

צירוף קובץ

pdf.בקשה למשרד המשפטים לגבי היתרי עבודה פרטית

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 151 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


י"ח אלול תשע"ט
18/09/2019


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 2020
שם העמותה: התנועה לחופש המידע (ע"ר) , 580425700


בהתאם לבקשתכם, בנוגע למתן אישור לשנת 2020, 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 01/01/2020 ועד ליום 31/12/2020.


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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 מיטל כץ עו"ד 

 העמדת מידע לרשות הציבור הממונה על 

 אמצעות טופס בקשה מקוון ב                                        משפטים משרד ה

 

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

 שלום רב, 

  משרד המשפטיםעובדי  מידע הנוגע ל, נבקש לקבל  1998-בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח

 , לרבות אלה:הנוכחית שהנכון ליום הגשת הבקהמחזיקים בהיתרים לעבודה פרטית 

 . שמות העובדים האמורים לעיל; 1

 . תואר תפקידם במסגרת עבודתם במשרד;2

 . תואר תפקידם במסגרת עבודתם הפרטית;  3

 . שאישר את עבודתם הפרטית. מיהות הגורם 4

- ללא שיהוי ולא יאוחר מידוע, בהתאם להוראות החוק והתקנות לפיו, עליכם להשיב לבקשה למידע כ

מיום    30 )ע"ר(,  קבלתה.  ימים  המידע  לחופש  התנועה  בקשה,  פטורההמבקשת,  אגרת    מתשלום 

במקרה של דרישה לתשלום    ₪.   150סך של  , לשלם אגרת טיפול והפקה עד לאם תידרש לכךומתחייבת,  

לביצועו. לבסוף, נזכיר שחריגה מהמועדים הקבועים בחוק  תנועה  הבסכום גבוה מזה, נדרשת הסכמת  

 תשלול את האפשרות לגבות אגרת טיפול והפקה. 

 

 בתודה ובברכה,        

 

 איה מרקביץ', עו"ד          

 התנועה לחופש המידע                                                                                                          
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