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חוק חופש המידע ,התשנ"ח – 1998
טופס בקשה לקבלת מידע

לפניך טופס בקשת מידע .מלא/י את הפרטים הנדרשים והעבר/י הטופס באמצעות פקס או דואר
אל הממונה במועצה לפי הפרטים המופיעים בתחתית טופס זה.
פרטים כלליים:
שם המבקש/ת_________________________ :
רחוב_______________________________ :
יישוב_______________________________ :
טלפון_______________________________ :
פקס ________________________________ :
דואר אלקטרוני:

תאריך_______________:

מס' בית וכניסה______________ :
מיקוד_____________________ :
סלולארי___________________ :

המידע המבוקש:
הנני מבקש/ת את המידע שלהלן (ניתן לצרף בדף נפרד את פרטי המידע המבוקש בחתימת
המבקש/ת)

אגרת בקשה:
 .1על פי תקנות חופש המידע (אגרות) ,התשנ"ט ( 1999 -להלן – "תקנות האגרה") יש לשלם
"אגרת בקשה" לקבלת מידע בסך .₪ 20
 .2תשלום האגרה הנו תנאי לטיפול בבקשה ולא יוחזר גם אם הבקשה תידחה.
 .3על כן ,להמשך הטיפול יש להעביר קבלה מקורית חתומה על סך  ₪ 20בגין אגרת הבקשה
ששולמה.
את האגרה ניתן לשלם ישירות במשרדי מחלקת הגביה במועצה בשעות קבלת קהל:
ימים א ,ד ,ה  :בין השעות 8:30-12:30
 :בין השעות 8:30-12:30
יום ב
 :בין השעות 12:30-18:00
יום ג
או באמצעות כרטיסי אשראי בטלפון :
ימים א ,ד ,ה'  :בין השעות ,13:00-16:00
 :בין השעות 8:30-12:30
יום ב'
 :בין השעות ,12:00-15:00
יום ג'
03-9000508 ,03-900508 ,03-9000507 ,03-9000506 ,03-9000505 ,03-9000504

התחייבות:
 .4הנני מתחייב/ת לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על  148ש"ח.
 .5במידה שהממונה יודיע לי כי עלות הטיפול בבקשתי יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת
טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על  148.00ש"ח ,תידרש הסכמה נפרדת ממני
להמשך הטיפול.
_____________________
חתימת המבקש/ת
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חוק חופש המידע – אגרות
להלן תעריפי אגרות עפ"י תקנות חופש המידע (אגרות) ,תשנ"ט ,1999-מעודכן ליום  17בינואר 2017

פעולה

סכום

אגרת בקשה לקבלת מידע

 20ש"ח

אגרת טיפול  -איתור המידע

 ₪ 30לכל שעת עבודה החל בשעה הרביעית

המבוקש ,מיונו והטיפול בו
אגרת הפקה של מידע בכתב

 0.20ש"ח לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק,
או  2.47שקלים חדשים לתקליטור מחשב שנמסר

המידע מוקלט ,מוסרט או מצולם

יישא המבקש בעלות ההפקה או ההעתקה הממשיות של
המידע

משלוח מידע למבקש

ייעשה על חשבונו של המבקש

התחייבות:
המבקש ישלם אגרת בקשה ,ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה ,עד לסכום שלא יעלה על
 148.00שקלים חדשים.
היה לממונה יסוד סביר להניח ,עם הגשת בקשה למידע ,או בכל שלב משלבי הטיפול בה ,כי
הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 148.00
שקלים חדשים ,יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה,
ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו ,או להמציא ערובות
להבטחת תשלום הסכום במלואו.
הודיע הממונה למבקש כאמור בתקנת משנה (ב) ,לא ימשיך הממונה בטיפול בבקשה עד שיודיע
המבקש על הסכמתו לשאת בעלות המשוערת ,והפקיד את הסכומים או המציא את הערובות ,לפי
הנדרש.
פטור מאגרה:
א .מידע שאדם מבקש על אודות עצמו וזכויותיו ,פטור מאגרת בקשה ,וכן מאגרת טיפול בעד
 4שעות עבודה החל בשעה הרביעית;
ב .אדם שאין ביכולתו לשלם את האגרה יגיש בקשה לפטור מאגרה תוך הצגת אישור על
קבלת גמלה כהגדרתה בתקנות האגרה;
ג .מידע שמבקש נציג של עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות ,התש”ם ,1980-או
חברה לתועלת הציבור כהגדרתה בחוק החברות ,התשנ”ט ,1999-שהציג אישור ניהול
תקין מאת הרשם המוסמך על פי דין ,ופועלת לקידום מטרה ציבורית כהגדרתה בסעיף
() 2(9ב) לפקודת מס הכנסה ,וכן מידע שמבקש אדם הדרוש לו לצורך מחקר אקדמי,
פטורים מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד  4שעות העבודה הראשונות החל בשעה
הרביעית;
ד .המועצה לא תגבה אגרת הפקה אם סכומה אינו עולה על  10שקלים חדשים.
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