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[Eilat Elon Boker] אילת אלון בוקר

:מאת ]Eilat Elon Boker[אילת אלון בוקר 
:נשלח Sunday, December 22, 2019 3:16 PM
:אל Rb-H_hameyda; Or Sadan
:נושא RE :בקשת מידע מטעם התנועה לחופש המידע
:קבצים מצורפים  דוח כספי רשות ; pdf.2017דוח כספי הרשות להסדרת הבדואים בנגב חתום וסופי  

עותק של חופש ; pdf.31.12.2018דוח כספי רשות הבדואים סופי ; pdf.חתום 2016הבדואים 
docx.פיתוח; xlsx.2016-2019 -המידע

 אור שלום,
  

  מצ"ב המסמכים הבאים: , 11.12.19בהמשך לבקשתך ולהודעתי מיום 
  

  עוד טרם הסתיימה). 2019( 2016-2018הדו"חות הכספיים של הרשות לשנים  .1
 

 . לתשומת ליבך:2016-2019תקציב הרשות המפורט לשנים  .2
 

 לפי אגפים.11.12.2019עד  01.01.2016 -כל ההתקשרויות בסדר כרונולוגי מה , 
  התקציב אינו כולל את אגף הסדרה כיוון שמדובר בהתקשרויות בעלות מידע רגיש עם פרטיהם האישיים של

  המתפנים.
  הרשות אינה מעבירה תמיכות, אבל כן מתקשרת במיזמים משותפים עם עמותות. תוכל למצוא פירוט בגיליון

 באקסל המצורף.
 

ועצות האזוריות נווה מדבר ואל קסום (הנחתי שזו הייתה מסמך מאגף הפיתוח בנוגע לחיבור לתשתיות ביישובי המ .3
כוונתך, שכן לא פירטת ספציפית באלו ישובים מדובר). אדגיש שוב כי מדובר רק במידע המצוי ברשות. כאמור, הרשות 

  לא עוסקת בחיבור בפועל אלא בתכנון ופיתוח. 
 

  בברכה,
  אילת. 

  
 

From: אילת אלון בוקר [Eilat Elon Boker] On Behalf Of Rb-H_hameyda 
Sent: Wednesday, December 11, 2019 8:53 AM 
To: 'Or Sadan' <or@meida.org.il>; Rb-H_hameyda <Rb-H_hameyda@moag.gov.il> 
Subject: RE: בקשת מידע מטעם התנועה לחופש המידע 

 
 אור בוקר טוב,

 
  קיבלתי את בקשתך.

  
אני כמובן אטפל בהקדם האפשרי, בהתאם למועדים הקבועים בחוק, אבל רוצה להבהיר מראש כי ישנן שאלות שאינן בתחום 

  העיסוק או האחריות של הרשות ולכן עלייך לפנות למשרדים אחרים על מנת לקבל המידע:
  

  עלייך לפנות למשרד החקלאות. -ו'-בשאלות ד', ה' ו
  

  וך.למשרד החינ -בשאלות ח' עד '
  

אעדכן אותך בהמשך בהתאם לתשובת גורמי המקצוע. הרשות, ככלל, לא אחראית לחיבור לתשתיות בפועל,  -לגבי סעיף ז'
אלאל לתכנון ולפיתוח מגרשי המגורים. החיבור בפועל מתבצע ע"י הגורמים הרלוונטיים (חברת חשמל, מילת"ב, מועצה אזורית 

  למוא"ז נווה מדבר/אל קאסום, אבל לשיקולך כמובן. לטעמי כדאי לך מראש לפנות גם  וכיוצ"ב). 
  

  יום טוב,
  אילת. 

  
From: Or Sadan [mailto:or@meida.org.il]  
Sent: Wednesday, December 11, 2019 12:04 AM 
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To: Rb-H_hameyda <Rb-H_hameyda@moag.gov.il> 
Subject: בקשת מידע מטעם התנועה לחופש המידע 

 
 שלום רב,

 . מצ"ב אישור ניהול תקין.1998-אבקש לקבל את המידע הבא בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח
 כמו כן, אבקש לקבל אישור על קבלת הבקשה.

  
  הבא: בהתאם להוראות חוק חופש המידע, אבקש לקבל את המידע

   2016-2019א. הדוחות הכספיים של הרשות לשנים 
  , וזאת בפירוט שמות העמותה ומטרת התמיכה2016-2019ב. כלל התמיכות שניתנו לעמותות מכספי הרשות בשנים 

, וזאת לרבות פירוט שמות הספקים; מטרות ההתקשרות עם הספקים; סכום הכסף 2016-2019ג. תקציב הרשות המפורט לשנת 
  לכל ספק; כל זאת בפילוח הסעיף התקציבי הרלוונטי;ששולם 

  ;2016-2019ד. מספר הגמלים ומספר עדרי הצאן שהוחרמו בכל אחת מהשנים האמורות בפירוט מקום ההחרמה, בשנים 
  ;2016-2019ה. מספר הקנסות שהוטלו מפאת החרמות של עדי צאן וגמלים, בפירוט גובה הקנס וכן מקום ההחרמה, בשנים 

  ם הכסף שנגבה בפועל, בהמשך לסעיף ה' ובנוגע לקנסות הרלוונטיים?ו. סכו
  כפרים על ידי המדינה. בנוגע לאלה נבקש לדעת: 11הוכרו  2003ז. כידוע, בשנת 

  . מספר הכפרים שחוברו לתשתיות;1     
  . אילו תשתיות חוברו לכל כפר;2     
  . מועד החיבור לכל תשתית;3     

  המצויים בכפרים מוכרים שחיבור החשמל שלהם הוא באמצעות גנרטורים; ח. מספר מוסדות החינוך
  ט. מספר מוסדות החינוך המצויים בכפרים מוכרים שמחוברים ישירות לחשמל;

  י. מספר מוסדות החינוך הפועלים ללא היתר בכפרים המוכרים ומספר מוסדות החינוך הפועלים עם היתר.
  

  בברכה,
  אור סדן, עו"ד

 
--  

   לחצו כאן לתרומהיכים אותך, כדי שנוכל להמשיך לפעול. אנחנו צר

 
 יועץ משפטי, התנועה לחופש המידע (ע"ר)

  אביב-, תל26בית העמותות, סעדיה גאון 
  03-9560359פקס:  | 03-9560146טל: 

    
  

   פטי ו/או תחליף לחוות דעת משפטית. האחריות לשימוש במידע חלה על המשתמש בו בלבד.* האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ מש
  
  


