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 לכבוד
 

 : באמצעות דואל

 א.נ., 

 הוצאות הסעדה" -מענה לבקשתך בעניין "בקשה על פי חוק חופש המידעהנדון: 

 להלן. – 30/7/2018פנייתך אל משרד מבקר, הרשות הארצית לכבאות והצלה, בנושא שבנדון, באמצעות הדוא"ל, מיום  סימוכין:

 
 מאשר קבלת פנייתך שבסימוכין.  .1

הזמנות רכש במסעדות  4בוצעו  2017מהבדיקה שערכנו עלה כי במהלך שנת  .2
 לאירוח, לפי הפירוט הבא:

 
 מס' אורחים                 משתתפים/כבאות     ש"חב סכום       מטרת האירוע    שם המסעדה     תאריך

 

 מיט אנד ויין 9.1.2017

מדריכי קורס  2אירוח 
מצרפת ונספח 

 1223.58 המשטרה בשגרירות

 יוסף בן יוסף,  -. מת"ח טבריה 1
. רמ"ד הדרכה גופים חיצוניים 2
 3 רפאל אלטמן  -

 גושן 30.3.2017
נציב הכבאות אירוח 
 1971.2 מצ'כיה

דדי  -. נציב כבאות והצלה 1
 שמחי, 

 -. דובר וממונה קשרי חוץ 2
 יורם לוי

עדי  -. נציגת מחלקת אימונים 3
 5 שני עובדים נוספים. חורש +

 מיט אנד ויין 13.9.2017

אירוח נציגים 
מארה"ב של טייסת 

 לא ידוע המידע לא אותר 2100.15 הכיבוי

 גושן 13.12.2017

מדריכים  4אירוח 
מצרפת ונספח 

 2645.0 המשטרה בשגרירות

 -. רמ"ח אימונים תוה"ד אג"ם 1
 בועז רקיע,

 יוסף בן יוסף, -. מת"ח טבריה 2
שחר  -. מת"ח גליל מרכזי 3

 צאירי,
 אבי תמרי, -. מת"ח חדרה 4
 5 איציק עוז, -. סמת"ח פ"ת 5

 
 לידיעתך, .3

 

 בכבוד רב 

 ובברכת שנה טובה,

 

 אגמוןיריב 

 משרד המבקר ותלונות הציבור

 נציבות כבאות והצלה
 039532224פקס: 
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From:  התנועה לחופש המידע 
Sent: Monday, July 30, 2018 10:05 AM 
To:  חופש מידע<hofeshmeida@102.gov.il> 
Subject: הוצאות הסעדה -בקשה על פי חוק חופש המידע  

 
  לכבוד

 אבינועם בירן, הממונה על חופש המידע

 הרשות הארצית לכבאות והצלה

 שלום,
 
 

ובעלי בהתאם לחוק חופש המידע, אבקש לקבל את המידע הבא אודות החזרי הוצאות הסעדה של מנכ"ל, סמנכ"ל, משנים למנכ"ל 

 , על פי הפירוט הבא:2017תפקידים בדירוג מקביל לאלה ואורחיהם, במהלך שנת 

 מועד האירוע .1
 סכום לתשלום .2
 שם המסעדה .3
 מטרת האירוע .4
 רשימת הסועדים מקרב עובדי הרשות לרבות פירוט התפקידים .5
 מספר הסועדים שלא מקרב עובדי הרשות .6

 

, עמותה העונה על האמור בסעיף פטורה מתשלום אגרת 1999-נ"ט)ב( לתקנות חופש המידע )אגרות(, התש6בהתאם לסעיף 

אישור , שהציגה 1980-הבקשה. על כן, כיוון שהתנועה לחופש המידע היא עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם

היא פטורה מתשלום אגרת בקשה. ככל שאדרש, אני מתחייב לשלם אגרת טיפול  – פועלת לקידום מטרה ציבוריתו ניהול תקין

ש"ח, ובכל מקרה שבו יידרש על ידכם סכום גבוה יותר, נדרשת מראש הסכמתי להמשך הטיפול  148של והפקה עד לסכום 

 בבקשה.

 XLS, XLSX, XMLאת המידע אבקש לקבל בפורמט מתאים לעיבוד מכונה ככל שהדבר ניתן, כמו לדוגמא קבצי אקסל )

דם האפשרי ולא יאוחר משלושים יום מעת קבלת להזכירכם, על פי חוק חופש המידע עליכם להשיב לבקשה זו בהק וכדומה(.

א לתקנות חופש המידע )אגרות(, חריגה מהמועדים הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת 6בקשה זו. כמו כן, לפי סעיף 

 טיפול והפקה.

 

 בברכה,
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