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 ט"התשע בתשרי ז'  ראשון יום  

 2018  בספטמבר 16        

 התנועה לחופש המידעגיא זומר,   לכבוד:

  office@meida.org.ilבאמצעות דואר אלקטרוני 

 

 

 1998 -מכוח חוק חופש המידע, תשנ"ח  לפנייתךתשובה הנדון: 

החוק(, התקבלה במשרד התרבות  -)להלן  1998 -בקשתך לקבלת מידע בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח  .1

 ולהלן תוכנה: 14.9.2018והספורט בתאריך 

אבקש לקבל את המידע הבא על אודות טיסות עובדי הרשות,  1998-בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח

, על 2018מסגרת פעילות הרשות לאומן במהלך החודשים אוגוסט עד ספטמבר גורמים שנסעו על חשבון הרשות או ב

 פי הפירוט הבא:

 רשימת העובדים לרבות שם ותפקיד )לרבות אנשי כוחות הביטחון וההצלה( (1

 כל גורם אחר שהוטס כחלק מהמשלחת שאינו עובד הרשות )בפירוט תפקידו והסיבה שבגינה טס( (2

 מועדי הנסיעות (3

 נסיעת העובדים כאמור, אם מדובר במטרה שונה לכל עובד, יש לפרטהמטרת  (4

עלויות נסיעת העובדים כאמור בחלוקה לפי מחירי טיסה )אם ישנן עלויות טיסה שונות, נא לפרטן כמו גם פירוט  (5

 הגורמים שהוטסו במחלקות עסקים וראשונה(, עלויות שהות לרבות לינה ורכב וכל תשלום נוסף לרבות הוצאות

 אש"ל לפי מדרגות.

פירוט השתתפות העובדים או גורמים חיצוניים לרשות בעלויות כאמור לגבי זהות הגורם הממן, היקף המימון  (6

 וכדומה. 

 נהלים והנחיות )לרבות פקודות, הוראות וכדומה( של הרשות אודות נסיעות לחו"ל של עובדים.  (7

 דוח סיכום נסיעה, ככל שנערך (8

, במסגרת פעילות 2018ככל שלא היו עובדים שטסו לאומן במהלך חודשים אוגוסט עד ספטמבר למען הסר ספק, 

  הרשות או על חשבון הרשות, די לציין עובדה זו.

 להלן המענה: לאור בקשתך .2

במסגרת פעילות הרשות או על חשבון  2018 ספטמברשטסו לאומן במהלך חודשים אוגוסט עד לא היו עובדים  (1
 .הרשות
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 בברכה,

 
                         

 יוסי שרעבי

 המנהל הכללי
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