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 - בלמס -
 המשפטי                         היועץ                         לשכת 

 מידע     וחופש      ארצי     ציבור      תלונות      מדור
 20-0206202:                                                      טלפון

 20-0989905                             :                           פקס 
 9102ינואר,  6        ,                "ט טבת, תשע"טכ     
 014801501: סימוכין 
 590101חופש מידע   ,      51616(: י"מש) פניות תיק 

 לכבוד
 "התנועה לחופש המידע" -גיא זומר מר

 oi@meida.org.ilf  ל"דוא באמצעות
 ,רב שלום

 

 
 : הוצאות הסעדה מפכ"ל1 סמפכ"ל590101בקשת חופש מידע  :הנדון

 2282880269ארכה מיום , 6682980269פנייתך מיום  :ל בסימוכין 

 
 התנצלותנו על השיהוי שבמתן המענה. -בפתח הדברים .6
החזרי הוצאות הסעדה של המפכ"ל והסמפכ"ל  אודות ידעמ לידיך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .0

 , על פי הפירוט הבא:0262ואורחיהם, במהלך שנת 

 מועד האירוע. .א
 סכום לתשלום. .ב
 שם המסעדה. .ג
 מטרת האירוע. .ד
 רשימת הסועדים מקרב השוטרים לרבות פירוט התפקידים. .ה
 מספר הסועדים שלא מקרב המשטרה. .ו

 

 .ולים הרלבנטיים החלטנו להיענות לבקשתך באופן חלקילאחר שבחנו את הבקשה ושקלנו את השיק .5
מצ"ב הנתונים הקיימים בידי הגורם הרלוונטי עבור הוצאות הסעדה של המפכ"ל והסמפכ"ל עבור  .2

 , כמפורט בטבלה הבאה: אירוח אורחים מחו"ל
 

 

 

 לא היתה מעודכנת באופן שיטת התיעוד שכן  ,יצויין כי ייתכן שהמידע איננו מפורט במלואו
הערכות ורישומים לעבור על כל רשימות הביקורים והארוחות ולהסתמך על נדרש היה וממוחשב 

 .כלליים
 

מס'  מטרה מקום מועד
אורחים ה

 מחו"ל

שטרת נציגי מ
 ישראל

 עלות

מלון "דן"  02.6.62
 תל אביב

אירוח ר' 
היורופול 

במסגרת שת"פ 
וקידום הסכם 
אסטרטגי בין 

 הארגונים

 
 
2 

, מפכ"ל
 סמפכ"ל

, גורמי אח"מ
. גורמי קש"ח

 62 :סה"כ

  ₪ 6,222 -כ
)כולל הוצאות 
נלוות וכלכלת 

מלווים 
 .מוזלת(

 מסעדת "לה 2.66.62
 -אנטרקוט"

 תל אביב

 
אירוח מפכ"ל 

מולדובה 
 ומשלחתו
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, סמפכ"ל
 ,גורמי אח"מ
 גורמי קש"ח

 8 :סה"כ

 
 ₪ 5,002 -כ
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 :בכל הנוגע  להוצאות הסעדה של אורחים מהארץ .0
והסמפכ"ל מארחים אורחים מהארץ )וכן אירוח של אנשי משטרה עצמם( במתקני משטרה המפכ"ל  

ולא במסעדות חיצוניות. הוצאות האירוח הנ"ל הן חלק מהתקציב התפעולי של לשכת מפכ"ל ושל 
 לשכת סמפכ"ל ומשמש למגוון נושאים. 

 של זה חלקנו דוחים אין בידינו אפשרות לפלח את התקציב עפ"י השימושים השונים הנ"ל ועל כן א
(, הקובע כי רשות ציבורית רשאית 6889 -ח"התשנ) המידע חופש לחוק( 5)9סעיף בהתאם ל, בקשתך

 לדחות בקשה לקבלת מידע כאשר לא ניתן לאתר את המידע או שאינו מצוי ברשותה. 
 

 ש"ביהמ בשבתו, בירושלים המחוזי ש"ביהמ בפני זו החלטה כנגד לערור רשאי הנך כי לידיעתך מובא .6
  .זו הודעה קבלת ממועד יום 20 תוך, מנהליים לעניינים

 

 
 

 בברכה, 
  
 רפ"ק יניב ארקוס,             עו"ד 
 קצין  מדור  תלונות  ציבור ארצי 
 ע1   הממונה  על  חופש המידע 
 

 


