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 Hofesh_meida@jerusalem.muni.il:  את טופס הבקשה יש לשלוח לכתובת

 ם נלווים: כן / לא האם צורפו מסמכי

 ש"ח תשלח בהתאם למהות הבקשה. 20אגרת בקשה על סך  אגרת בקשה .ג

הנני מתחייב לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה  התחייבות .ד

 -)כולל אגרת הבקשה(. במידה ועלות הטיפול בבקשה תעלה על הסכום הנקוב₪  150על 

 .פולעל המבקש יהיה לאשר זאת בטרם הטי
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 לכבוד,
 חופש המידעיישום הממונה על 

 חזי מלכאמר 
 עיריית ירושלים

 שלום רב,

מפגש ראשי אודות ת מידע ל, לקב1998-בקשה לפי חוק חופש המידע התשנ"חהנדון: 

 הילות לכבוד ראש השנהק

שנים למען רווחתם של כלל תושבי העיר  13התעוררות בירושלים )ע"ר(, פועלת בירושלים מזה 

. כחלק מפעילות זו, אנו פונים אליך בכדי לקבל מידע ושמירה על משאבים ציבוריים ירושלים

 כדלקמן:

 , אנו פונים אליך בכדי לקבל מידע כדלקמן:על כן

, לשנת תשפ"ג וחגי תשרי ראשי קהילות לכבוד ראש השנההתקיים מפגש  18.9.2022ביום  .1

 (.1כנספח  פתמצור ההזמנה) אליו הזמין ראש העיר ראשי קהילות

מתמונות שפורסמו ברשת, נראה שהוזמנו לאירוע זה גם אישי ציבור מחוץ לעיריית  .2

 ירושלים.

 לקבל את המידע הבא: 1998-בבקשה לפי חוק חופש המידע התשנ"חעל כן, אני פונה אליך  .3

 למפגש ראשי הקהילות. המוזמנים שהוזמנופירוט של כל  .א

 .מפגש ראשי הקהילותעלות של ירוט פ .ב

 פירוט של התכנים שהוצגו )דוברים, מצגות וכו'(. .ג

לקבלו בהקדם האפשרי ובכל  אבקשככל שהפקת המידע הנ"ל אינה דורשת מאמץ ייחודי,  .4

 )ב( לחוק חופש המידע.7יום כמתחייב על פי חוק  30מקרה תוך 

 קיימות.עומדות ו, על כן אין בקשה זו הארכה לבקשות בקשה נפרדת יצוין כי זוהי .5

יצוין כי "התעוררות בירושלים )ע"ר(", פטורה מתשלום אגרה עבור בקשת מידע. זאת  .6

 .1999-בהתאם לתקנות חוק חופש המידע )אגרות( התשנ"ט

 אודה לטיפולך המהיר,
 בתודה,                                                                                                            

 אריאל מרנס                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 2022, בספטמבר 20, שלישי יום



 

 

 

 ימת העמותות הפטורות מאגרה בבקשות חוק חופש המידע:לינק לרש

https://www.gov.il/he/Departments/legalInfo/non_profit_organization 
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