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 - בלמס -
 תהמשפטי                   צתהיוע                         לשכת 

 מידע     וחופש      ארצי     ציבור      תלונות      מדור
 20-0206202:                                                      טלפון

 20-0989905:                                                        פקס 
 2120י, ליו 10               ,                 תמוז, תשפ"א א"כ      
 10257220: סימוכין 
      27102(: י"מש) פניות תיק' מס 
 

 לכבוד
 דניאל ישיגב' 

 :ל"דוא באמצעות
dani.ishai@gmail.com 

 ,שלום רב
 

 12/920 מידע חופש' מס

 

 :הנדון
: רשימת ספקים חיצוניים עבור השנים 12/920בקשת חופש מידע 

210/- 2120 
 0242240202פנייתך מיום  :ל בסימוכין 

 

 

 איתם החיצוניים הספקים רשימת את יךקשת לקבל לידייב שבסימוכין בפנייתך .1

 0202שנת  של ולחציון הראשון 0202, 2019 בשנים  ישראל משטרת התקשרה

 :הבאה לחלוקה בהתאם ,ביניהם( רבעונית בחלוקה)

 הספק שם; 

 שניתן השירות/ההתקשרות מטרת; 

 שאושר ההוצאה סכום; 

 בפועל ההוצאה סכום; 

 ההתקשרות שייכת שאליה התקציבית התקנה; 

 הפטור ניתן שבגינה הסיבה פירוט ,מכרז בוצע לא שבהם במקרים; 

, שלעיל הנתונים אחד את לפרסם שלא בחוק עילה ישנה שבהם במקריםציינת כי 

 .בפרסום שניתן המידע יתר ויפורסם שתצוין העילה קשובמ

 

 להיענות החלטנו הרלבנטיים השיקולים את ושקלנו הבקשה את שבחנו לאחר .2

 .באופן חלקי לבקשתך
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ובו פירוט נרחב אודות ההתקשרויות של משטרת  'PDF'מצ"ב למענה זה קובץ  .3

ספק, , בפילוח לפי שנים, רבעון, סיבת התקשרות, שם החיצוניים ספקיםישראל עם 

 .0202שנת  של ולחציון הראשון 0202, 2019 אופן רכישה והסכומים ששולמו, לשנים 

 

אודות  בשליפה באופן ממוחשב נתונים ישראל במשטרת המקצועי הגורם בידיאין  .4

על מנת לבדוק את מכרז.  בוצע לא שבהם במקרים הפטור ניתן שבגינה הסיבה פירוט

 באופן לעבור ,להיכנס למערכת המשטרתית צורך ישפטור בגינם ניתן הנימוקים 

ולקרוא את פרוטוקול ועדת המכרזים והמסמכים אלפי התקשרויות פרטני על 

 .פטורשבגינם ניתן הנימוקים את ה כדי לאתר הנלווים

 לכמת ניתן לא שאף באופן, סבירה בלתי משאבים בהקצאת כרוכה תהא זו בדיקה

 .לכך הדרוש העבודה זמן משך את

 חופש לחוק( 2) 9 בסעיף האמור כפי, הז מידע לקבלת בקשתך דוחים אנו, לפיכך

 מידע לקבלת בקשה לדחות רשאית ציבורית רשות כי הקובע, 2889-ח"התשנ-המידע

 .סבירה בלתי משאבים הקצאת מצריך בה הטיפול כאשר

  

 המחוזי ש"ביהמ בפני זו החלטה כנגד לעתור תרשאי הנך כי לידיעתך מובא .5

 ו.ז הודעה קבלת ממועד יום 20 תוך, מנהליים לעניינים ש"כביהמ שבתוב, בירושלים

 

 

 

 

 ,רכהבב 
  
 עו"ד             ,סרפ"ק יניב ארקו 
 ציבור ארצי  תלונות  מדור  קצין 
 המידע חופש  עלהממונה    ע9  
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