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 "ב כסלו תש"פי
10/12/2019 

 3024-19-0147בקשה: 

 
 
 

 
 

 1998-מענה לבקשה מכוח חוק חופש המידע, התשנ"ח הנדון:

  (14.11.19מכתבנו מיום  13.11.19 מיום  3024-19-0147מס' )סימוכין: בקשתך 

(, לאחר בדיקת הגורמים הרשות –להלן התייחסות הרשות הממשלתית למים וביוב )להלן 

 המקצועיים, לבקשת המידע שבסימוכין: 

 להלן פירוט המסמכים המצויים ברשותנו בעניין פיילוט ברזי כיבוי אשר ניתן להעבירם:  .א

 .30.10.14דיון מקדמי של ועדת השיפוט מיום  .1

 .30.10.14ממכתב למנכ"ל מי עכו מיום  .2

 .4.11.14מענה מנכ"ל מי עכו מיום  .3

 .27.11.14הוועדה מיום  החלטת .4

 .11.12.14החלטת הוועדה מיום  .5

 .14.12.14למנכ"ל מי עכו בדבר החלטת וועדת השיפוט מיום הרשות הודעת  .6

 . 17.12.14תשובת מנכ"ל התאגיד מיום  .7

 . 25.12.19מיום ועדה והחלטת ה .8

 . 25.12.19הודעת הרשות למנכל מי עכו מיום  .9

 . 13.10.14תאגיד עין אפק מיום פרויקט מיגון ברזי כיבוי )הידרנטים(  .10

 בינואר.  8 -סיכום ועדת שיפוט מ .11

מצ"ב סיכום פרויקט מיגון ברזי כיבוי )תאגיד עין אפק וחברת פרמטר טכנולוגיה בע"מ(  .12

 . 12.9.16מיום 

סיכום דיון וסיור סטטוס מערכת הגנה ושליטה על ברזי כיבוי תאגיד מניב ראשון לציון  .13

 .21.9.16מיום 

דיון וסיור סטטוס מערכת הגנה ושליטה על ברזי כיבוי תאגיד מניב ראשון לציון סיכום   .14

 .11.4.18מיום 

 .28.5.18סיכום פגישה לבחינת פתרון טכנולוגי למיגון הידרנטיים מיום  .15

פרויקט מיגון ברזי כיבוי שבוצע בתאגיד בעניין  17.6.18וקול ישיבת סיכום מיום פרוט .16

 .עין אפק

בתאגיד שבוצע פרויקט מיגון ברזי כיבוי בעניין   17.6.18ום מיום וקול ישיבת סיכפרוט .17

 .מי ניב

לחוק  (6)ב()9-ו (4)ב()9 בהתאם לסעיפים חלק מהמידע המצוי במסמכים המצורפים הושחר .ב

 .(החוק –)להלן  1998-חופש המידע, התשנ"ח
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ומתייתר הצורך להעבירם  ,בשעתובין מרשתך ובין הרשות, חילופי מכתבים היו כי  ,נציין .ג

 במסגרת בקשה זו. 

 

 . illaAm@water.gov.ilH: בדוא"לניתן לפנות אלינו  , במסגרת בקשה זו,לשאלות נוספות .ד

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 , עו"דורדי עומר

 הממונה על העמדת מידע לציבור

 רשות המים –לשכה משפטית 
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