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טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד
מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות

(שדות המסומנים בכוכבית הנם שדות חובה) הרשות הציבורית ממנה מתבקש המידע

שם הרשות הציבורית

משרד המשפטים

שם הממונה

מיטל כץ

דוא"ל הממונה

hofesh.meida@justice.gov.il

טלפון הממונה

 02-6466807

(שדות המסומנים בכוכבית הנם שדות חובה) פרטי הבקשה

נושא הבקשה

בקשה הנוגעת למבחני מועצת השמאים

תיאור הבקשה

היי מיטל,
מקווה שאת בטוב

מצ"ב בקשת מידע בקובץ נפרד
שבוע טוב,

אור 

צירוף קובץ

pdf.1. בקשת מידע - מועצת שמאים

אינני מסכים שפרטי מגיש הבקשה יהיו גלויים לצד ג' אם תיערך אליו פניה

(שדות המסומנים בכוכבית הנם שדות חובה) תשלום אגרת בקשה (לפי תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999)

pהריני מתחייב לשאת בעלות אגרת טיפול ואגרת הפקה, ככל שיידרש לשם טיפול בבקשתי, עד לסכום של 149 ₪
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  18.3.2018                                         לכבוד
 ץמיטל כעו"ד 

 חופש המידעיישום חוק הממונה על 
 hofesh.meida@justice.gov.il: נשלח באמצעות                                                   משרד המשפטי

 

 

  1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

מבוא; גישות;  :אבקש לקבל את המידע הבא הנוגע לבחינות מועצת השמאים )שלוש בחינות

 .2014יישומים( שנערכו מאז שנת 

 :בנוגע לכך, אבקש את המידע הבא בפירוט סוג הבחינה ומועדה

 ;ספר הניגשים לכל בחינהמ .1

 ;מספר העוברים בכל בחינה .2

 ;הממוצע בכל בחינה .3

 ;ורך בציון כל גורם מזהה שהוא לכל בחינהרשימת ציונים כוללת, ללא צ .4

אם יש שינוי במספר העוברים לאחר ערעור, נבקש את מספר המערערים שעברו את הבחינה  .5

 .בזכות הערעור

 

תקנות שמאי שמונתה בהתאם לאמור ב נוסף על כן, נבקש לקבל את המידע הבא הנוגע לוועדת הערר

 :2002–מקרקעין )ערר על בחינות(, התשס''ב

 לעיל; בנוגע לכל אחד מהמועדים שהוזכרו ,בוועדהשמות חברי הוועדה ותפקידם  .1

 מספר הפניות אל הוועדה בכל אחד מהמועדים; .2

 מספר השאלות שבוטלו/התקבלה חלופה נוספת וכן הלאה, בנוגע לכל אחד מהמועדים; .3

 מועדי הפגישות של הוועדה בכל אחד מהמועדים, והנוכחים באלה; .4

 ל" בכל אחד מהמועדים;קוהוכרע ערעור "על חודו של  םר המקרים שבהמספ .5

  פרוטוקולים של כל אחת מהישיבות הנ"ל. .6

 

בקש לקבל את הנתונים או המסמכים, בקבצים נ ,1998-בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח

 .( או קבצי טקסט ברי חיפוש לעניין הנחיות ונהליםExcelלדוגמא ) CSV אלקטרוניים ובפרט קבצי

בקש להזכיר כי בהתאם לחוק חופש המידע ולתקנות, יש להשיב לבקשה זו תוך זמן שלא יעלה על נ

שלושים ימים. כמו כן התנועה לחופש המידע פטורה מתשלום אגרת בקשה, ומתחייבת, ככל 

במקרה של דרישה לתשלום גבוה מזה, ₪.  148שתידרש, לשלם אגרת טיפול והפקה עד לסכום של 

עמידה במועדים הקבועים בחוק, ימנעו את האפשרות לגבות -נדרשת הסכמת התנועה. יצוין כי אי

 אגרת טיפול והפקה.

 בתודה ובברכה, 

 ור סדן, עו"דא        

   התנועה לחופש המידע        
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