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מידע חופש אגרות מידע- לקבלת בקשה הנדון:

ם להלן .1 ת הנתוני דו  שהתקבלו כפי 2017 - 2010 השנים עבור המידע חופש אגרות תשלומי או
ם משרת שלומי שלתי: הת הממ

ת מידע התקבל לא  .2011ו- 2010 השנים אודו
:2012 שנת

 ₪ 4,326 סה״כ -44 נגבו בקשה- אגרת
 ₪ 2,440 סה״כ -3 נגבו והפקה- טיפול אגרת
:2013 שנת

 ₪ 5,720 סה״כ -57 נגבו בקשה- אגרת
 ₪ 983 סה״כ -5 נגבו והפקה- טיפול אגרת
:2014 שנת

 ₪ 3,645 סה״כ -81 נגבו בקשה- אגרת
 ₪ 460 סה״כ -4 נגבו והפקה- טיפול אגרת
:2015 שנת

 ₪ 15,470.45 סה״כ -78 נגבו בקשה- אגרת
 ₪ 1,560 סה״כ -6 נגבו והפקה- טיפול אגרת
:2016 שנת

 ₪ 1,920 סה״כ -96 נגבו בקשה- אגרת
 ₪ 1,030 סה״כ -8 נגבו והפקה- טיפול אגרת
:2017 שנת

 ₪ 2720 סה״כ -136 נגבו בקשה- אגרת
₪ 938 סה״כ -8 נגבו והפקה- טיפול אגרת
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 כ- סך על אחת, וטיפול הפקה אגרת תשלום דרישת שלח הסביבה להגנת המשרד כי לציין, יש .2
א אך ₪, 1,500 שולמה. לא הי

 דעת ועל המשרד דרישת ללא השנים, במהלך למשרד שולמו אשר ההפקה אגרות תשלומי ישנם .3
ם כל לא בלבד. הפונים שלומי  תשלום להחזר דרישה מקרה, בכל הפונים. ידי על בחזרה נדרשו הת

ם שרת מול אל ישירות מטופלת אגרה שלומי הממשלתי. הת

 שהתקבל במידע מופיעות לא אלו אגרות ולכן הדואר בבנק ששולמו אגרות שיש להיות יכול כי נציין, עוד .4
ם משרת שלומי הממשלתי. הת

ת הבקשות מספר את .5 ם השנתיים בדוחות למצוא ניתן שנה, מידי המתקבלו  להגנת המשרד באתר המפורסמי
:שלהלן בקישור הסביבה

http://www.sviva.qov.il/InfoServices/ContactUs/FreedomInformation/Paqes/AnualReports.aspx

א ניתן אלו בדוחות .6 עבורם. בקשה אגרת שולמה שלא כיוון , טופלו שלא הבקשות מספר על גם נתונים למצו

בברכה,

 ריבלין מיכל
ם ראש  ציבור פניות תחו

המידע וחופש
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