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מדינת ישראל
משרד המשפטים
היחידה לחופש המידע

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

תאריך15/09/2022 :סמוכין341077 :

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
אישור ניהול תקין pdf.2023

פרטים אישיים
מעמד המבקש/המבקשת
אזרח/אזרחית או תושב/תושבת

שם משפחה
שרביט

מספר רישוי

תואר
מר

מספר זיהוי

שם פרטי
יוגב

פקס

טלפון
054-9777719

דואר אלקטרוני
yogev.sharvit@gmail.com
מען
ישוב

רחוב

מיקוד

תא דואר

האם הבקשה מוגשת עבור גורם אחר?
כן
לא

מספר בית
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פרטי הגורם המיוצג
תואר
עמותה

שם הגורם המיוצג
התנועה לחופש המידע )ע"ר(

צירוף יפוי כח
אישור להגשת בקשות חופש מידע על ידי יוגב שרביט בשם התנועה לחופש המידע.

הרשות הציבורית ממנה מתבקש המידע

שם הרשות הציבורית
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
שם הממונה

דוא"ל הממונה

אפרת קילשטוק

טלפון הממונה
meida@mot.gov.il

02-6663095

פרטי הבקשה
נושא הבקשה
דיונים בנושא פינוי תחנה מרכזית ת"א

תיאור הבקשה
שלום רב,
נושא בקשה זו הוא פירוט של דיונים שהתקיימו בין משרד התחבורה וגורמים נוספים בנושא פינוי התחנה המרכזית בת"א.
נבקש פירוט של מועדי הדיונים שבתקופה שבין מינואר  2019ועד ספטמבר  2022בנושא פינוי התחנה המרכזית בת"א.
נבקש כי פירוט מועדי הדיונים יכלול את הנושאים אשר נידונו בדיון )ברמת כותרות( וכן את הגורמים המשתתפים בדיון )משרד התחבורה ,עיריית ת"א וכו'  -לא שמות המשתתפים( ,אך במידה
ובדיון השתתף בכיר בדרגת שר ,ראש עירייה או מנכ"ל )כולל מנכ"ל של גוף לא ציבורי( ,יש לציין זאת.

צירוף קובץ
לחץ להוספת קובץ

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  153ש"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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יחידת רשם העמותות והחברות לתועלת הציבור
Department of Non-Profit Associations and Charitable Companies
ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺴﺠﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

כ"ב חשון תשפ"ב
28/10/2021

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 .2023 ,2022
להלן יפורטו האישורים כמסמכים נפרדים.
____________________________________________________
הנדון :אישור ניהול תקין לשנת 2023
שם העמותה :התנועה לחופש המידע )ע"ר( 580425700 ,
אישור לשנתיים
בהתאם לבקשתכם ,בנוגע למתן אישור לשנת  ,2023אנו מאשרים בזה כי העמותה מקיימת את דרישות חוק
העמותות ,התש''ם 1980-בכל הנוגע להגשת דו"חות ,הודעות ופרוטוקולים.
אישור זה יבוטל אם יתגלה כי העמותה אינה ממלאת אחר הוראות חוק העמותות וכללי ניהול תקין.
אישור זה תקף מיום  01/01/2023ועד ליום .31/12/2023
לידיעה – העמותה נרשמה ברשם העמותות בתאריך .10/05/2004

בכבוד רב,
קארן שוורץ ,עו"ד
סגנית ראש רשות התאגידים
רשמת העמותות וההקדשות
בוצע על ידי אורטל בן שטרית  ,רו"ח

*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.

יחידת רשם העמותות והחברות לתועלת הציבור
רחוב ירמיהו  ,39מגדלי הבירה בנין  ,1ירושלים ,9446722 .ת"ד  34071ירושלים  .9134001טלפוןMoked- .*5601 :
amutot@justice.gov.il
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!

.pdfאישור להגשת בקשות חופש מידע על ידי יוגב שרביט בשם התנועה לחופש המידע

16.1.2019

לכבוד
הממונה על חופש המידע

הנדון :פעילותו של מר יוגב שרביט בתנועה לחופש המידע
שלום רב,
הריני לאשר כי מר יוגב שרביט ,ת.ז ,032925570 .פועל בשם התנועה לחופש המידע ומורשה להגיש
על ידה בקשות לפי חוק חופש המידע ,וזאת לרבות התחייבות לתשלום אגרת טיפול והפקה בהתאם
להוראות תקנות חופש המידע אגרות.
לכל שאלה לעניין אישור זה ,ניתן לפנות אל הח"מ ,ב .052-3687579
בתודה ובברכה,
אור סדן ,עו"ד
יועץ משפטי

