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 הממונה על יישום חוק חופש המידע
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  ,שלום רב

 8991-ח"התשנ, לפי חוק חופש המידעת מידע  בקש: הנדון

, אבקש לקבל לידי את הנתונים הבאים, (החוק :להלן) 8991–ח"התשנ, חוק חופש המידעבהתאם להוראות 
   :9102-9102בשנים  אביב-חות השונים שניתנו בעיר תל"הנוגעים לחלוקת הדו

הניתן ( לשימוש באקסל) CSVאבקש את הנתונים הבאים ככל האפשר בקובץ אלקטרוני מסוג , ח"באשר לכל דו
 :כך שיכיל את, לעיבוד

במקומות  עישון, םלסוגיה חניההחות "דודוגמת , עבירות ותקנות ספציפיותבפירוט )ח "סוג הדו .0
 ר עירוניפתיחת חנויות ובתי קפה בשעות האסורות על פי חוק עז, ניקיון עירוני, צואת כלבים, ציבוריים

 ;('וכו

 ;חות שניתנו מכל סוג"מספר הדו .9

 ;ח"גובה הקנס בכל דו .3

 ;ח"בנוגע לכל סוג דו ולל שניתןסכום הקנסות הכ .4

 ;(למשל, לאחר הנחות או ביטולים) הסכום שנגבה בפועל .2

 ;ו ביחס לכל סוגמספר הערעורים שהוגש .2

 ;לותוההקמספר הערעורים שהתקבלו בחלוקה למספר הביטולים  .7

 ;בעירייה באופן החלוקה הנהוג, לפי סוג יפו-אביב-בכל אזור בתל חות שניתנו"דוהמספר  .8

 .ייהלקבל את אופן חלוקת האזורית בעירנבקש , בהמשך לסעיף הקודם .2

בקבצים אלקטרוניים , בקש לקבל את הנתונים או המסמכיםנ ,0228-ח"התשנ, בהתאם לחוק חופש המידע
 .או קבצי טקסט ברי חיפוש לעניין הנחיות ונהליםCSV (Excel ) ובפרט קבצי

עמותה העונה על האמור בסעיף פטורה , 0222-ט"התשנ, (אגרות)לתקנות חופש המידע ( ב)2בהתאם לסעיף 
, כיוון שהתנועה לחופש המידע היא עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, על כן. מתשלום אגרת הבקשה

היא פטורה מתשלום אגרת  –ור ניהול תקין ופועלת לקידום מטרה ציבורית שהציגה איש, 0281-ם"התש
ובכל מקרה שבו יידרש , ח"ש 021לשלם אגרת טיפול והפקה עד לסכום של  אני מתחייב, ככל שאדרש. בקשה

 .נדרשת מראש הסכמתי להמשך הטיפול בבקשה, על ידכם סכום גבוה יותר

להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים יום מעת על פי חוק חופש המידע עליכם , להזכירכם
חריגה מהמועדים הקבועים בחוק לא , (אגרות)א לתקנות חופש המידע 6לפי סעיף , כמו כן. קבלת בקשה זו

 .תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה

,בתודה ובברכה  

 איתמר רייף

 התנועה לחופש המידע 


