
ישראל מרמת
 האוצר משיך

המידע הופש וחוק הציבור לפניות היחידה

 ז התשע״ בחשון י״ג ירושלים,

 2016,נובמבר 14

111/2016־ תיק מס׳

לכבוד

מן אלעד עו״ד

7 מנחם בגין דרך

גו רמת

רב, שלום

פרוייקטים הממשלתי- הדיור מנהל הנדון:

לב ובשים בבקשתכם הנוגעים השלישיים הצדדים תגובות שהתקבלו ולאחר שבנדון לבקשתכם בהמשך

:בדלקמן להשיבכם הריני המידע, מתבקש שבגינו העניין פורט לא שבבקשה לכך

 ראו זה לעניין התקשורת. בכלי מכבר זה פורסמה בפנייתכם שצוינו במכרזים המציעים זהות א.

 מיום גלובס באתר פרסום ירושלים, המחוזית הקריה לעניין 7/8/2016 מיום וואלה באתר פרסום

 בית לענייו 24/4/2016 מיום הארץ עיתון באתר ופרסום המשפטים משרד בניין לעניין 9/6/2016

ים. בת משפט

 מצורפת המכרז במסמכי שפורסמה כפי ההצעות ניקוד לצורך שנקבעו הקריטריונים רשימת ב.

זה. למכתבי

 שניתן והניקוד ההצעות דירוג וכן במכרזים הזוכים בחירת של השונים הפרוטוקולים מצורפים ג.

 נעשתה כאמור ההשחרה הושחת. במכרז זכו שלא המציעים ששמות לאחר קריטריון כל עבור

 מניעת לשם -החוק( )להלן1998המידע,התשנ״ח- חופש לחוק 11 וסעיף (4)ב()9 לסעיף בהתאם

 שהעלו בטענות ובהתחשב הזוכים שאינם השונים המציעים של והמסחרי הכלכלי באינטרס פגיעה

האמור. המידע העברת כנגד המציעים

 מצורפים השונים במכרזים שזכו במציעים השונים התפקיד ובעלי הניהול צוותי לזהות ביחס מידע ד.

זה. למכתבי

 כסוד השונים המכרזים במסמכי הוגדרו להצעות שצורפו וההדמיות המוצע התכנון בדבר מידע ה.

 התנגדותם את המציעים הביעו כן, כמו הצעותיהם. את המתמודדים הגישו בסיסם ועל מסחרי

 באופן לפגוע עלולה שחשיפתו כלכלי ערך בעל מידע בגדר שהוא מכיוון המבוקש המידע לחשיפת

שבניית לכך לב ובשים לאמור בהתאם המציעים. של כלכלי מסחרי, המקצועי, באינטרס ממשי
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ישראל מדינת

 האוצר משרד

המידע הופש וחוק הציבור לפניות היחידה

 הנדרשים, וההיתרים האישורים מלוא לקבלת ובכפוף דין לכל בהתאם תיעשה המכרזים נשוא המבנים

 בכוונתנו אין לחוק, (4)ב()9 סעיף הוראות ונוכח 1965והבנייה,התשכ״ה־ התכנון חוק לפי היתר בין

זה. בעניין המבוקש המידע את למסור

L רב בכבוד

A\}
 I אנכרקליימן

המידע חופש וחוק הציבור פניות על ממונה
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