
  

 

 

 

 (1998) לפי חוק חופש המידע התשנ"ח –טופס בקשה לקבלת מידע 

 פרטים כלליים .א

שם פרטי 
 :ומשפחה

 
 רחוב:

 

 מספר זהות:
מספר בית  

 ודירה:
 

 טלפון בבית:
 

 יישוב:
 

 טלפון נייד:
 

 מיקוד:
 

 פקס:
 

 דוא"ל:
 

 

 תושב ישראל: כן / לא 

 קש: אודותיי / אחר המידע המבו

  פרטי הבקשה .ב

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 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 

 מר שמואל אנגל
 עיריית ירושלים

 שלום רב,

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

 "ליום ירושליםחגיגית  םפני

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

 ירושלים. כחלק מפעילות זו, אנו פונים אליך בכדי לקבל מידע כדלקמן:

  לציון איחוד העיר. 55-נחגג יום ירושלים ה 29.5.2022ביום  .1

 .במסגרת היום החגיגי ישנם אירועים רבים, חלקם ביוזמת עיריית ירושלים .2

 מתקיימות לאורך מספר ימים. ירושליםהשנה בניגוד לשנים קודמות, חגיגות יום  .3

, אותה הינו "קבלת פנים חגיגת ליום ירושלים" ירושליםהאירועים מטעם עיריית אחד  .4

ועד לשעה  12:00החל משעה  29.5.2022, ביום תויסתמארח ראש העיר יחד עם רעייתו 

 . במגדל דוד 17:00

ות(, הגרסה הרשמית וכן הגרסה הלא רסמה בשתי גרסאות )לפחקבלת הפנים החגיגית פו .5

 בהתאמה(. 2-ו 1פים כנספחים )מצור רשמית

 הגרסה הרשמית הופצה גם בעיתונים בתפוצה ארצית ולא רק במקומונים. .6

 לקבל את המידע הבא: 1998-בבקשה לפי חוק חופש המידע התשנ"חעל כן, אני פונה אליך  .7

אותה מארח ראש העיר  קבלת הפנים החגיגית""פירוט של כל הפרסומים של  .א

)במידה ויש עוד  בשתי הגרסאות עייתו )באיזה מדיום וכן תאריך הפרסום(ור

 .גרסות אז גם הפרטים אודות גרסאות אלה(

 עלות של כל הפרסומים של "קבלת הפנים החגיגית".פירוט  .ב

האם הפרסום עבר את אישור היועמ"ש כנדרש לפי נוהל השתתפות נבחרי ציבור  .ג

 .10.1.2022 מיום 1959-בפרסומים עירוניים חוק הבחירות )דרכי תעמולה( תשי"ט

 שנשלח ליעוץ המשפטי לאישור הפרסום. תצילום טופס ההתייעצו .ד

פירוט וצילום כל המסמכים הנוגעים לאישור הייעוץ המשפט של עיריית ירושלים  .ה

 .הנ"ל, כולל האישור המפורט הסופי הגיליוןשל פרסום 

לקבלו בהקדם האפשרי ובכל  אבקשככל שהפקת המידע הנ"ל אינה דורשת מאמץ ייחודי,  .8

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

 כיוון שמדובר למעשה במעיין השלמת מידע, אצפה שמידע זה יסופק בהקדם האפשרי. .9

 קיימות.עומדות ו, על כן אין בקשה זו הארכה לבקשות נפרדת יצוין כי זוהי בקשה .10

יצוין כי "התעוררות בירושלים )ע"ר(", פטורה מתשלום אגרה עבור בקשת מידע. זאת  .11

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

 אודה לטיפולך המהיר,
 בתודה,                                                                                                            

 אריאל מרנס                                                                                                                    

 2022, למאי 29, ראשון יום



 

 

 

 לינק לרשימת העמותות הפטורות מאגרה בבקשות חוק חופש המידע:

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

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