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 תש"ף אב 'ט

30.7.2020 

 3056-20-0024מספר בקשה: 

 

 לכבוד

 

 אדוני הנכבד,

 

 " 5.7.20סיכום ישיבת הפורום הבין משרדי  –4002-20-3056מספר "ת חופש מידע בקשהחלטה בהנדון: 

", נבחנה ולהלן 5.7.2020"סיכום ישיבת הפורום הבין משרדי לקבלת מידע בנושא  12.7.2020בקשתך מיום 

 התייחסותינו:

 מסמכים כמפורט לעיל: 3בבקשתך ביקשת לקבל  .א

 –, המועצה הלאומית לכלכלה 27.5.2020מכתב  –, עיריית חיפה 2020מאי  –מצגת  –עיריית חיפה 

 .4.6.2020מכתב 

מאז התקבלה בקשתך, פנינו לקבלת עמדת משרד ראש הממשלה בנוגע למסירת מכתבה של המועצה 

 'מדובר בנייר עמדה פנימי אך אין התנגדות או מניעה לפרסמו'. הלאומית לכלכלה. עמדתם היתה כי 

 את המכתב שהתבקש על ידך והוא רצ"ב למענה זה. למסור לךלפיכך, הוחלט 

 

בכל הנוגע למסמכים שנוצרו ע"י עיריית חיפה, פנינו לעירייה זו בכדי לקבל את עמדתה ביחס  .ב

 למסירתם.

ובנוגע למכתב  היתה כי המצגת לא ניתנת למסירה בשל החשש מפגיעה בזכויות יוצרים תםעמד

פנותך ישירות אל עיריית חיפה לצורך בחינת בקשתך במסגרת חוק חופש המבוקש, התבקשנו לה

 המידע.

מסמכים אלו לא נוצרו ע"י מינהל התכנון, אלא נוצרו ע"י ועבור עיריית חיפה נבהיר  לאור העובדה כי

אשר וא הגוף אשר יכול לעשות כן ה ףהגו . כי  מינהל התכנון אינו יכול לבחון את אפשרות מסירתם

 .וועל יד ואו שהמסמכים נערכו עבור יצר אותם

 

 

 

מצויה התמונה המלאה לקבלת החלטה מושכלת בשאלת גילוי המסמכים בפני הרשות יוצרת המידע 

 המבוקשים על ידך.
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: "המידע נוצר בידי 1998 –( בחוק חופש המידע, התשנ"ח 5)8בהתאם לסעיף  בקשתך נדחיתלפיכך, 

 .רשות ציבורית אחרת..."

 

ממונה על העמדת המידע לציבור בעיריית חיפה, לגב' כרמית דקל, השתך מוזמן להפנות את בק נךיה

 בהתאם לפרטי הקשר המצויים בקישור הרצ"ב:

Meyda.aspxhttps://www.haifa.muni.il/PublicInfo/Pages/HokHofeshHa 

 

 

 יום לבית המשפטי לעניינים מנהליים. 45הינך רשאי להגיש עתירה מנהלית בתוך בסעיף ב'  החלטה הכנגד 

 

 

 בכבוד רב,

 

  רמה קדמי חיים
 הממונה על העמדת מידע לציבור

 מינהל התכנון

 

 

 

 

 

 :העתק

 גב' ליאור מסינג, יועצת בכירה למנכ"לית, מינהל התכנון

 עו"ד ליטל הילמן, הלשכה המשפטית, מינהל התכנון
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