
 א.נ.,
 

"פסיקת  -פנייתך בבקשה בהתאם לחוק חופש המידע בעניין הנדון: 
עד  2017הוצאות ושכ"ט בתיקי עתירות בהם מעורבת הרשות" בשנים 

2019 
  סימוכין:

 להלן.  – 22/1/2020תשובתו הראשונית של הח"מ אליך, בנושא שבנדון, באמצאות הדוא"ל, ממיום  .1

 12/12/2019לישראל )ואחרים(, בנושא שבנדון, באמצעות הדוא"ל )על צרופותיה(, מיום  פנייתך אל משרד מבקר, כבאות והצלה .2
 מצ"ב ולהלן. –

 

  
 ( נשיבך כלהלן:1( ולתשובתנו הראשונית )סימוכין 2בהמשך לפנייתך אלינו )סימוכין 

נזיקיות,  עיקרם של התיקים המשפטיים של רשות הכבאות עניינם תביעות .א
 כספיות ואחרות ויחסי עבודה.

בנוסף לכך, עוסקת הרשות בהליכים משפטיים, כנגד החלטות מינהליות, על  .ב
הוצאת צווי סגירה למקומות המסכנים את שלום הציבור ביטחונו, בהתאם 
להוראות חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, אלא שהליכים אלה, מתנהלים 

 ש השלום ולכן, על פי הבקשה, אינם נכללים בבקשת חופש המידע.בביהמ"

התנהלו במערך הכבאות  2017-2019בשנים לגופו של עניין ועל פי בדיקתנו,  .ג
, כולם בתחום דיני פרשיות העומדות בתנאי הבקשה לחופש מידע 3

 המכרזים:

 (הליכים 4ראואל בע"מ נגד הרשות הארצית לכבאות והצלה ואחרת ) .1

 71629-03-19  ם( -)מחוזי י 

 53-02-19 ם(-)מחוזי י 

 3104/19 )עליון( 

 2796/19 )עליון( 

( חויבה התובעת )חב' ראואל(, בהוצאות כנגד 53-02-19בהליך השני )
אש"ח. בשאר ההליכים לא ניתן צו להוצאות )לטובת  25המדינה בסך 

 המדינה(. התביעות כולן נדחו.

 

 3לכבאות והצלה ואחרת ) חב' טבריה ש.ח. בע"מ נגד הרשות הארצית .2
 (הליכים

 30608-05-17 )מחוזי מרכז( 

 4231/17 )עליון( 

 6472/17 )עליון( 

( חויבה התובעת )חב' טבריה ש.ח 30608-05-17בהליך הראשון )
אש"ח. בשאר ההליכים לא ניתן  25בע"מ( בהוצאות כנגד המדינה בסך 

 צו להוצאות )לטובת המדינה(. התביעות כולן נדחו.
 



חיון בטיחות בע"מ נגד הרשות הארצית לכבאות והצלה  17-11-70854 .3
 נדחה ללא צו להוצאות. -ואחרת 

 לידיעתך, .ד

 
 בכבוד רב,

  

 יריב אגמון

  הממונה על חופש המידע

 כבאות והצלה לישראל
 039532224פקס: 

 

 

 

 

 :Fromיריב אגמון> .gov.il102yariva@<  

Sent: Wednesday, January 22, 2020 6:04 PM 

To  
Subject:  פסיקת הוצאות ושכ"ט בתיקי עתירות בהם  -פנייתך בבקשה בהתאם לחוק חופש המידע בעניין"

  2019עד  2017מעורבת הרשות" בשנים 

Importance: High 
 
 

 א.נ.,
 

"פסיקת  -פנייתך בבקשה בהתאם לחוק חופש המידע בעניין הנדון: 
 2017ט בתיקי עתירות בהם מעורבת הרשות" בשנים הוצאות ושכ"

 2019עד 
לישראל )ואחרים(, בנושא שבנדון, באמצעות הדוא"ל )על צרופותיה(, מיום  פנייתך אל משרד מבקר, כבאות והצלה סימוכין:

 מצ"ב ולהלן. – 12/12/2019

  

 

 פנייתך שבסימוכין, התקבלה.  .1

נבדקים, אולם מפאת מורכבות הבקשה, נדרש עדיין אבקש לעדכן כי הדברים  .2
 זמן נוסף, לצורך מיצוי הבדיקה. 

  עם סיום הבדיקות, נשיבך.  .3

 בכבוד רב,

  

 יריב אגמון

  הממונה על חופש המידע

 כבאות והצלה לישראל
 039532224פקס: 

 
 
 
 
 
 

mailto:yariva@102.gov.il


 
From: >  

Sent: Thursday, December 12, 2019 4:58 PM 

Subject:  פסיקת הוצאות ושכ"ט בתיקי עתירות בהם מעורבת הרשות -בקשת חופש מידע 

Importance: High 

 

 לממונים על חופש המידע ברשויות שונות שלום,

לקידום חברה הוגנת )ע"ר( כמפורט להלן.  -חופש מידע מטעם הצלחה מוגשת בזאת בקשת 

מצורפים כתמיד אישור הניהול התקין של הצלחה וייפוי כח מתאים. הריני להתחייב בשמה של 

 ₪. 150הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת, לשאת בדמי הטיפול עד לסך של 

הנתונים הבאים, ככל שניתן בפורמט דיגיטלי הניתן נבקש לקבל את פרטי המידע, המסמכים ו

 לחיפוש:

במובחן ובנפרד, בכל הנוגע לעתירות מנהליות )לבתי המשפט  2019ו  2018, 2017לשנים 

המחוזיים( לרבות הליכי ערעור על עתירות אלו וכן בנוגע לעתירות לבית המשפט העליון בשבתו 

 כבג"צ או בדיון נוסף בבג"צ:

כל שנה בהם ניתנו פסקי דין סופיים או החלטות שונות במסגרתם נפסקו לחובת פירוט התיקים ב

 הרשות או לזכותה הוצאות משפט ו/או שכר טרחת עורך דין. אנא פרטו בהתאם למפרט הבא:

מספר התיק, סוג ההחלטה )פסק דין או החלטה אחרת(, סכום ההוצאות שנפסק )ככל שנפסקו 

שכר טרחה יש לציין זאת(, האם הסכום נפסק לטובת או לחובת  סכומים נפרדים בגין הוצאות ובגין

 הרשות. 

אנא ציינו גם את מספר התיקים בהם לא נפסקו הוצאות )בכל שנה ולגבי כל אחת מהקטגוריות 

 שצוינו לעיל(. 

 נודה על אישור קבלת הבקשה ותחילת הטיפול בה בהתאם למועדים הקבועים בדין.

 
 מדובר בבקשת רוחב שהוגשה לכל משרדי הממשלה ולרשויות נוספות.  –לב שימו 

  

 . אני עומד לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה בטלפון

  

 בברכה,

  
 

 

 

 

 

  


