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 א.נ., 

התנועה לחופש המידע בעניין טיסות  -מענה לפנייתך בעניין 'בקשת מידעהנדון: 
 עובדי הרשות לאומן' 

 להלן. – 14/9/2018פנייתך אל משרד מבקר, הרשות הארצית לכבאות והצלה, בנושא שבנדון, באמצעות הדוא"ל, מיום  סימוכין:

 
 מאשר קבלת פנייתך שבסימוכין.  .1

מהבדיקה שערכנו לבקשתך שבנדון, הוברר כי אין עובדים שטסו לאומן במהלך  .2
 התקופה במסגרת פעילות הרשות או על חשבון הרשות.

 לידיעתך.  .3

 

 בכבוד רב, 

 יריב אגמון

 משרד המבקר ותלונות הציבור

 נציבות כבאות והצלה
 039532224פקס: 

 
 
 
 

From:  התנועה לחופש המידע<office@meida.org.il>  
Sent: Friday, September 14, 2018 3:20 PM 
To:  חופש מידע<hofeshmeida@102.gov.il> 
Cc: Or Sadan <or@meida.org.il> 
Subject: התנועה לחופש המידע בעניין טיסות עובדי הרשות לאומן -בקשת מידע  

 
  לכבוד

 אבינועם בירן, הממונה על חופש המידע
 הרשות הארצית לכבאות והצלה

 שלום,

 

 

 11674מספרנו  -בעניין: טיסות עובדי הרשות לאומן 

 

אבקש לקבל את המידע הבא על אודות טיסות עובדי הרשות,  1998-בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח

, 2018ספטמבר גורמים שנסעו על חשבון הרשות או במסגרת פעילות הרשות לאומן במהלך החודשים אוגוסט עד 

 על פי הפירוט הבא:

 רשימת העובדים לרבות שם ותפקיד )לרבות אנשי כוחות הביטחון וההצלה( .1
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 כל גורם אחר שהוטס כחלק מהמשלחת שאינו עובד הרשות )בפירוט תפקידו והסיבה שבגינה טס( .2

 מועדי הנסיעות .3

 מטרת נסיעת העובדים כאמור, אם מדובר במטרה שונה לכל עובד, יש לפרטה .4

ן כמו עלויות נסיעת העובדים כאמור בחלוקה לפי מחירי טיסה )אם ישנן עלויות טיסה שונות, נא לפרט .5

ם גם פירוט הגורמים שהוטסו במחלקות עסקים וראשונה(, עלויות שהות לרבות לינה ורכב וכל תשלו

 נוסף לרבות הוצאות אש"ל לפי מדרגות.

ת בעלויות כאמור לגבי זהות הגורם הממן, היקף פירוט השתתפות העובדים או גורמים חיצוניים לרשו .6

 המימון וכדומה. 

 נהלים והנחיות )לרבות פקודות, הוראות וכדומה( של הרשות אודות נסיעות לחו"ל של עובדים.  .7

 דוח סיכום נסיעה, ככל שנערך .8
 , במסגרת2018למען הסר ספק, ככל שלא היו עובדים שטסו לאומן במהלך חודשים אוגוסט עד ספטמבר 

 פעילות הרשות או על חשבון הרשות, די לציין עובדה זו.
 

, עמותה העונה על האמור בסעיף פטורה 1999-)ב( לתקנות חופש המידע )אגרות(, התשנ"ט6בהתאם לסעיף 
מתשלום אגרת הבקשה. על כן, כיוון שהתנועה לחופש המידע היא עמותה רשומה כמשמעותה בחוק 

היא פטורה  –פועלת לקידום מטרה ציבורית ו אישור ניהול תקין, שהציגה 1980-העמותות, התש"ם
ש"ח, ובכל  148מתשלום אגרת בקשה. ככל שאדרש, אני מתחייב לשלם אגרת טיפול והפקה עד לסכום של 

 מקרה שבו יידרש על ידכם סכום גבוה יותר, נדרשת מראש הסכמתי להמשך הטיפול בבקשה.
 

 ,XLSבר ניתן, כמו לדוגמא קבצי אקסל )את המידע אבקש לקבל בפורמט מתאים לעיבוד מכונה ככל שהד

XLSX, XML  וכדומה(. להזכירכם, על פי חוק חופש המידע עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי
א לתקנות חופש המידע )אגרות(, חריגה 6ולא יאוחר משלושים יום מעת קבלת בקשה זו. כמו כן, לפי סעיף 

 ת טיפול והפקה.מהמועדים הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגר
 

 בברכה,
 

https://www.meida.org.il/wp-content/uploads/2017/09/Proper-Management-2018.pdf
https://www.meida.org.il/wp-content/uploads/2017/09/Proper-Management-2018.pdf
http://www.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/Hakika/Pages/Nonprofit-Organization.aspx
http://www.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/Hakika/Pages/Nonprofit-Organization.aspx

