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 "ףתש  אדרב  כ"ח  

  24/3/2020 

 3056-19-0073מספר בקשה: 

 

 לכבוד

 inbal@s-avni.co.il: באמצעות דוא"ל                                                                 ליפשיץ נעמהעו"ד 

 

 נכבדה,גברת 
 

 גשר המוגרבים – "0073-19-3056מספר " בבקשה חלקית החלטההנדון: 

 

מסמכים שונים בנוגע לגשר אודות  מידע לקבלת, 9/12/2019ר שבחנו את בקשתך מיום לאח

 , להלן התייחסותינו:המוגרבים

 

 התבקשו, בין היתר, מסמכים הנוגעיםבהם  – ג-ו בכל הנוגע למפורט בבקשתכם בסעיפים א .1

 קמן:דלהרינו לעדכנכם כלתכנון הגשר, הליכי האישור והתכנון ופרוטוקולים שונים, 
 

באפשרותכם לפנות לאתר האינטרנט של מינהל התכנון ולתכנית הרלבנטית שמספרה  .א

 2009תכנית זו פורסמה לאישור בשנת  מעלה המוגרבים. – 12422

 תוכלו לאתר את מסמכי התכנית, פרוטוקולים ומידע נוסף. בקישור הרצ"ב

 .12422תכנית מס' לנוחיותכם רצ"ב קישור לאתר ולתכנית זו: 

 

בלשכת התכנון במחוז ירושלים. כפי שאותרו  ,הנכם מוזמנים לעיין במרבית המסמכים .ב

משרדי הממשלה, בעת משיתקבלו , בהתאם להנחיות לסדרהכשתשוב קבלת הקהל זאת, 

 הזו, של התמודדות עם נגיף הקורונה. 

, מנהל הארכיב מר גואל חי בר יצחק -במסמכים  עיון  צורךנוחיותכם, רצ"ב איש הקשר לל

 : בלשכת התכנון המחוזית בירושלים

 goelhay@iplan.gov.ilדוא"ל:  

 024-2092102מס' טלפון:  
 

נעשה מאמץ  - בקשתכם מתייחסת למסמכים שנוצרו לפני למעלה מעשורהיות וובהר כי י .ג

 ל המסמכים נשוא פנייתכם. ללא אותרו כ ייתכן שבשל הזמן הרב שחלף לאתרם, אך

 

http://www.mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&et=1&mp_id=tpcoAWofJNgEDptWNngP25NzHt%2fwacHn3ap3oSDO6wJQZiWgEfZCbhwPI%2brASTCI1UO8T2FGvhHu%2bEtAyrCG8RemvUyBd4FV
mailto:goelhay@iplan.gov.il
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אותרו מסמכים נוספים אשר לגביהם אנו בודקים את כי לעיל,  1לאמור בסעיף יש לציין מעבר  .2

 )בדיקה הכרוכה בהיוועצות עם משרדי ממשלה אחרים וצדדים שלישיים(. אפשרות מסירתם

 וספים.המסמכים הנ האפשרות למסירתנעדכנכם בדבר בדיקה, בתום ה

לנושא זה נבקש להסב תשומת ליבכם, כי בשל ההתמודדות עם נגיף הקורונה, ייתכן שהטיפול 

  .בנושא תיותהנחיות הממשלהבהשלמת המענה לבקשה ייארך זמן רב יותר מהצפוי, לאור 

 

הנחיות ונהלים כן להנוגעים להליכי פיקוח ואכיפה ו – ד-ו ע לבקשתכם בסעיפים בגבכל הנו .3

 מינהל התכנון. תחום הטיפול והסמכות של באינם מצויים  בנושא זה, הרי שמסמכים אלו

: 1998 -חופש המידע, התשנ"ח  ( לחוק3)8 יין זה בקשתכם נדחית בהתאם לסעיףלפיכך, בענ

 ".המידע אינו מצוי ברשותה"
 

 הגורם המתאים למתן מענה בנושאים אלו הינה עיריית ירושלים.

 /https://www.jerusalem.muni.il/he/city/freedomofinformation    רצ"ב קישור ליחידה זו:       

 

 

 בכבוד רב,

 

 חיים  קדמי רמה

 הממונה על העמדת מידע לציבור

 התכנון מינהל

 

 :העתק

 הגב' דלית זילבר, מנכ"לית מינהל התכנון 

 עו"ד תדמור עציון, היועצת המשפטית במינהל התכנון

 עו"ד אתי רוזנבלום, היועצת המשפטית בוועדה המחוזית ירושלים

 הגב' ענבר גולשני, סגנית למתכננת מחוז ירושלים )בקרה ותפעול( 

 המשפטים משרד –עו"ד מורן בראון, פרקליטות מחוז ירושלים )אזרחי( 

 מינהל התכנון –ללשכת התכנון ירושלים ולמינהל התכנון אדריכלית אילנה רודשבסקי, יועצת 

 מינהל התכנון –ליאור מסינג, יועצת בכירה למנכ"לית 

 מינהל התכנון –עו"ד ליטל הילמן, הלשכה המשפטית 

https://www.jerusalem.muni.il/he/city/freedomofinformation/

