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הנדון :בקשה לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח – 1998
בהתאם להוראות חוק חופש המידע ,התשנ"ח ( 1998להלן  :החוק( אבקש לקבל את המידע הבא
בנוגע להשתתפות החינוך )להלן" :המשרד"( בתשלום אגרות חברות לעורכי דין ורואי חשבון בין
השנים  , 2012-2014העובדים במשרד החינוך:
 .1עורכי דין:
א .מספר החברים בלשכת עורכי הדין העובדים במשרד.
ב .מספר העובדים המועסקים בתפקיד של משפטן במחלקות הייעוץ המשפטי
השונות במשרדכם על דירוגיהם השונים.
ג .מספר העובדים במשרדכם עבורם משולמת אגרת החברות בלשכת עורכי הדין
ועלותה השנתית.
ד .במידה והשתתפות המשרד אינה בגובה של  100%אבקש לקבל פירוט אודות
העובדים להם משלם המשרד את האגרה השנתית בגובה , 100%,העובדים להם
משולמת האגרה בשיעור הנמוך מ  100%והסיבה לכך.
 .2רואי חשבון:
א .מספר החברים במועצת רואי החשבון העובדים במשרד.
ב .מספר העובדים המועסקים בתפקיד של רואה חשבון במחלקות הכלכליות
השונות במשרדכם על דירוגיהם השונים.
ג .מספר העובדים במשרדכם עבורם משולמת אגרת החברות במועצת רואי החשבון
ועלותה השנתית.
ד .במידה והשתתפות המשרד אינה בגובה של  100%אבקש לקבל פירוט אודות
העובדים להם משלם המשרד את האגרה השנתית בגובה  , 100%והעובדים להם
משולמת האגרה בשיעור הנמוך מ  100%והסיבה לכך.
בהתאם לסעיף ( 6ב) לתקנות חופש המידע (אגרות) התשנ"ט ,1999-עמותה העונה על האמור
לחופש המידע היא עמותה רשומה
בסעיף פטורה מתשלום אגרת הבקשה .על כן ,כיוון שהתנועה
[הקלד ציטוט
כמשמעותה בחוק העמותות ,התש"ם  1980 -שהציגה אישור ניהול תקין ופועלת לקידום מטרה
מהמסמך או סיכום
ציבורית היא פטורה מתשלום אגרת בקשה .ככל שאדרש ,אני מתחייב לשלם אגרת טיפול–
מעניינת.
והפקה עד לסכום של  150ש"ח ,ובכל מקרה שבו יידרששלעלנקודה
ידכם סכום גבוה יותר ,נדרשת מראש
באפשרותך למקם
הסכמתי להמשך הטיפול בבקשה.
את תיבת הטקסט

האפשרי ולא יאוחר
מקוםבהקדם
לבקשה זו
במסמך.
להזכירכם ,על פי חוק חופש המידע עליכם להשיב בכל
משלושים יום מעת קבלת בקשה זו .כמו כן ,לפי סעיף  6א לתקנות חופש המידע )אגרות) ,חריגה
השתמש בכרטיסיה
מהמועדים הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה.
'כלי ציור' כדי
לשנות את עיצוב
תיבת הטקסט
'ציטוט'].

בברכה

