
 ,לממונים על חופש המידע ברשויות שונות שלום

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

הניהול התקין של הצלחה וייפוי כח מתאים. הריני להתחייב בשמה של הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה 

 .₪ 051כלכלית הוגנת, לשאת בדמי הטיפול עד לסך של 

 :ן בפורמט דיגיטלי הניתן לחיפושנבקש לקבל את פרטי המידע, המסמכים והנתונים הבאים, ככל שנית

במובחן ובנפרד, בכל הנוגע לעתירות מנהליות )לבתי המשפט המחוזיים( לרבות הליכי  7102ו  7102, 7102לשנים 

 :ערעור על עתירות אלו וכן בנוגע לעתירות לבית המשפט העליון בשבתו כבג"צ או בדיון נוסף בבג"צ

ין סופיים או החלטות שונות במסגרתם נפסקו לחובת הרשות או לזכותה פירוט התיקים בכל שנה בהם ניתנו פסקי ד

 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 סכומים נפרדים בגין 

 , האם הסכום נפסק לטובת או לחובת הרשות. הוצאות ובגין שכר טרחה יש לציין זאת(

 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.

 

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

 

 1111111-111אני עומד לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה בטלפון 
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