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 ירושלים -הנהלת האגף 

 כ"ז ניסן, תשע"ח תאריך:                  

 2018אפריל,  12                                                                                                                    לכבוד
 /"מח מספרנו:          
         
 מבלי לפגוע בזכויות           
 :  בדואר אלקטרוני          

 נ., .א
 2013רשימת מאגר בעלי תפקיד במחוז חיפה  –בקשת חופש מידע הנדון: 

 (26.11.17 מיוםבקשתך סימוכין: )     
 

 :כדלקמן ,מתכבד להשיבךהריני , בהמשך לפנייתך שבסימוכין
 

  .בקובץ נפרד טבלה מצורפתראה התקבלה,  2007-2016המינויים משנת בקשתך לקבל את כמות  .1

 2007-2016, בשנים מהמועמדים המבוקשים לכל אחדות ששולם החזר הוצאכום שכ"ט ו/או בקשתך לקבל את ס .2

  התקבלה חלקית כדלקמן:

 

במערכת הנהלת החשבונות בכונס הרשמי, אין מידע לגבי הרכבי הסכומים ששולמו )קרי הבחנה בין רכיב שכר  .2.1

 הטרחה לרכיב ההוצאות(.

מועמדים

2016201520142013201220112010

2539,698        260,491   138,591    8,642        

31,453,269     1,087,561402,449    294,095    532,216  417,111  531,454  

41,170,349     691,750   68,405      19,137      17,473    5,863      16,530    

5591,931        359,117   133,308    23,810      

9980,996        1,077,918506,966    670,424    531,858  654,015  440,035  

10684,970        444,748   680,749    249,619    212,730  247,034  156,362  

11*******

15261,005        51,192     1,526        

20150,950        

25743,124        35,125     18,534      

33*****310,991  166,346  

34244,859        3,380       9,108        

35155,639        7,122       

36*******

403,771,823     868,964   1,019,780 1,516,047  417,701  878,293  489,436  

50*******

58**314,170    199,635    126,761  49,942    5,718      

591,048,317     552,213   577,850    227,181    243,338  199,624  125,671  

60897,319        884,672   521,955    284,281    503,906  278,602  277,845  

12,492,279     1,084,078798,029    133,158    183,797  24,116    

חיפה בלבדארצי

 משרד המשפטים
 האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי

 המחלקה המשפטית
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וזאת לאור העובדה כי בתקופה רלוונטית המנהל המיוחד היה מאוגד  ,אין את המידעהמסומנים ב )*( למועמדים  .2.2

 לתאגידתשלומים שביצע הכונס הרשמי ל סמתייחשבידי הכונס הרשמי והמידע בשותפות ו/או חברה ו/או שכיר 

הנתונים המפורטים בטבלה לעיל הינם, כאמור, כמו כן,  .שבמאגר המאוגדים בותפקיד בין בעלי הללא הבחנה 

בין המועמדים בטבלה נכללים כאלו המשמשים או שימשו כבעלי תפקיד במאגר של יותר ממחוז  .ארצייםנתונים 

 אחד.

נתונים ( ולמחוז חיפה )2014משנת נתונים ממוחשבים הנתונים בטבלה המצורפת מחולקים לנתונים ארציים ) .2.2

. נתוני הספקים שלו באופן שונה סיסכל מחוז ניהל את ב, 2014. בשנים שקדמו לשנת (2014שנת עד שנאספו ידנית 

 8 - המנהלים המיוחדים ב 20מצריכה חיפוש ידני של כל  2010-2014לכלל המחוזות בין השנים הצגת הנתונים 

; לאור האמור לעיל, חיפושים( 640כלומר ) ע"י מנהלת מחלקת הכספים באגף חברות הנהלת חשבונות לכל שנה

-חוק חופש המידע, תשנ"חל( 2)8( וסעיף 1)8בהתאם לסעיף מחוז חיפה זאת ורק על  2010רק משנת  נמסר המידע

)להלן:  שנים ואיתורו כרוך בקושי של ממש( 7-)הקצאת משאבים בלתי סבירה והמידע נוצר למעלה מ 1998

 "(.החוק"

ים כי נתוני השכר הינם לשנת המס  הרלוונטית אך השתלמו בגין תיקים בהם מונה המועמד לאורך השנ יצוין .2.4

 לרבות במסגרת מאגרים קודמים.

 2.2התקבלה בכפוף לסייגים בסעיף י במקור לכל אחד מהמועמדים בקשתך לקבל את סכום המס שניכה הכונס הרשמ .2

₪;  5,218סך של  2016נוכו בשנת  10למועמד מס' ₪ ;  477סך של  2014נוכו בשנת  2למועמד מס'  לעיל. בעניין זה

; לכל יתר המועמדים ₪ 8,815סך של  2015נוכו בשנת  59למועמד מס' ₪;  251סך של  2014נוכו בשנת  58למועמד מס' 

 אשר בטבלה שלעיל היה פטור מניכוי מס במקור.

 .2000-, התש"סמנהליים םלעניינילפי הוראות חוק בתי משפט  החלטת הממונה רשאי לעתור נגדהנך  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,בברכה

 , עו"דעופר חדד

  המידע לציבור העמדתהממונה על  

 י והכונס הרשמילאפוטרופוס הכלבאגף ה


