
 לממונה על חופש המידע במשרדי ממשלה ורשויות שונים שלום,

מוגשת בזאת בקשת חופש מידע רוחבית כמפורט להלן. מצורפים כתמיד אישור הניהול התקין של הצלחה וייפוי כח מתאים. הריני 

)שימו לב כי שמה של הצלחה ₪.  151ר(, לשאת בדמי הטיפול עד לסך של לקידום חברה הוגנת )ע" -להתחייב בשמה של הצלחה 

 שונה ברשם העמותות ובהתאם מצורפת תעודת שינוי שם(. 

נזכיר כי הצלחה היא עמותה הפטורה מתשלום אגרת הגשת הבקשה וכן משבע שעות הטיפול הראשונות בה, זאת בהתאם להוראות 

)ב( לתקנות הקובע את תכולת הפטור על: "מידע 6. )ראו הוראות סעיף 9199-תקנות חופש המידע )אגרות(, תשנ"טהחוק וכן 

, או חברה לתועלת הציבור כהגדרתה בחוק החברות, 1980-שמבקש נציג של עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם

, שהציג אישור ניהול תקין מאת הרשם המוסמך על פי דין, ופועלת לקידום מטרה ציבורית, וכן מידע שמבקש אדם 1999-תשנ"טה

שעות העבודה הראשונות החל בשעה הרביעית; לעניין  4הדרוש לו לצורך מחקר אקדמי, פטורים מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 

רשימת העמותות הפועלות לקידום  ()ב( לפקודת מס הכנסה"( .ראו גם את2)9ה בסעיף כהגדרת –תקנת משנה זו, "מטרה ציבורית" 

  ע במשרד המשפטים, שם מופיעה גם עמותת הצלחה.כהגדרתה בחוק באתר היחידה הממשלתית לחופש המיד תמטרה ציבורי

 

 נבקש לקבל את פרטי המידע, המסמכים והנתונים הבאים, ככל שניתן בפורמט דיגיטלי הניתן לחיפוש:

 

ועד למתן מענה לבקשה  1/1/2018העתק כל הסדרי ניגוד העניניים שנחתמו, עודכנו או שונו ברשות החל מיום  .1

 פנות למקום הפרסום()למעט אם פורסמו ואז די בלה

 

רשימת העובדים אשר היו מחויבים במילוי שאלון לאיתור ניגוד עניינים או לצורך בחינת הצורך שבעריכת הסדר  .2

ניגוד עניינים, התפקיד, המועד שבו מילאו את השאלון וככל שלא מילאו או עוכב מילוי השאלון, הסיבות לכך )אם 

  העתק הבקשה לארכה וההחלטה המתירה את הארכה(. לא קיים מידע בדבר סיבות והנמקות אז את
 

 

 נהלים והנחיות החלים על הרשות ואורגניה לעניין מילוי שאלונים או עריכת הסדרים.  .3

 

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

 
 ********** בטלפון האני עומד לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהר

 
 

 בברכה,

 
 לקידום חברה הוגנת )ע"ר( –אלעד מן, היועץ המשפטי, עמותת הצלחה 
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