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לכבוד  
מיטל כץ, הממונה על חופש המידע 

משרד המשפטים 
שלום, 

בהתאם להוראות חוק חופש המידע, אבקש לקבל מידע אודות טיסות עובדי הרשות משנת 2015 ועד למועד מתן המענה בהתאם 
לפירוט הבא:

 דוח המעקב התקופתי של נסיעות בתפקיד לחוץ-לארץ בהתאם לסעיף 26.146 לתקשי"ר. למען ההבהרה אבקש לקבל את 
שמות הנוסעים, משך הנסיעה, ארץ היעד, מטרת הנסיעה וההוצאה. ככל שמנכ"ל המשרד לא ערך דוח כאמור, אבקש לקבל 

מידע זה ללא קשר לחובה החלה על מנכ"ל הרשות. 
 ככל שנסיעות כאמור אושרו בוועדה ברשות, אבקש לקבל את שמות חברי הוועדה, פירוט דיוני הוועדה, והחלטותיה. 

 ככל שיש ברשות נהלים פנימיים או הנחיות, לרבות טפסים ייחודים, שעובדי הרשות המבקשים לטוס לחו"ל במסגרת התפקיד 
מתבקשים למלא, אבקש לקבל גם את אלה. 

בהתאם לסעיף 6(ב) לתקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999, עמותה העונה על האמור בסעיף פטורה מתשלום אגרת הבקשה. 
על כן, כיוון שהתנועה לחופש המידע היא עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם -1980, שהציגה אישור ניהול תקין 

ופועלת לקידום מטרה ציבורית – היא פטורה מתשלום אגרת בקשה. ככל שאדרש, אני מתחייב לשלם אגרת טיפול והפקה עד לסכום של 
148 ש"ח, ובכל מקרה שבו יידרש על ידכם סכום גבוה יותר, נדרשת מראש הסכמתי להמשך הטיפול בבקשה.

את המידע אבקש לקבל בפורמט מתאים לעיבוד מכונה ככל שהדבר ניתן, כמו לדוגמה קבצי וורד או אקסל. להזכירכם, על פי חוק חופש 
המידע עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים יום מעת קבלת בקשה זו. כמו כן, לפי סעיף 6א לתקנות חופש 

המידע (אגרות), חריגה מהמועדים הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה.

אודה על אישור קבלת הבקשה והטיפול בה. 

בברכה,
גיא זומר, רכז 

התנועה לחופש המידע 
נייד: 054-7650202

בית העמותות, סעדיה גאון 26, תל אביב 
כנסו לאתר שלנו  

הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו  
 ___________________________

  
אנחנו צריכים אותך, כדי שנוכל להמשיך לפעול. לחצו כאן לתרומה
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