בקשה לקבלת מידע
לכבוד הממונה על מסירת מידע
בהתאם לחוק חופש המידע
.1

אני הח"מ מבקש בזאת לקבל ממועצה מקומית שהם את המידע הבא:

המידע נדרש לי עבור *
* אין חובה לפרט
.2

הריני מתחייב בזאת לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה ,עד לסכום שלא
יעלה על  204ש"ח.

.3

ידוע לי כי אם יהיה לך יסוד סביר להניח כי הטיפול בבקשתי יהיה היקף
שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על  204ש"ח,
תהא רשאי לדרוש ממני להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו או
להמציא ערובות להבטחת תשלום מלוא הסכום המשוער בגין תשלום אגרות
הטיפול וההפקה.ידוע לי כי לאחר שהודעת לי שעלות הטיפול תהיה בהיקף
מעל  204ש"ח לא תמשיך בטיפול בבקשה עד שאודיע על הסכמתי לשאת
בעלות המשוערת ואפקיד את הסכומים או אמציא את ערובות ,לפי הנדרש.

פרטי המבקש :
שם משפחה

שם פרטי

כתובת

עיר

מס' תעודת זהות _______________
מס' טלפון בבית _______________

מס' טלפון בעבודה _____________

תאריך ______________________

חתימת המבקש _______________

חישוב האגרות
תשלום עבור מידע
מכל המחלקות
אגרת בקשה )תשלום עם הגשת 78
הבקשה למידע(
אגרת טיפול

סכום )ש"ח(

אגרת הפקה

מחיר משלוח המידע למבקש
סה"כ

תשלום עבור מידע
מאגף ההנדסה
אגרת בקשה
אגרת בקשה לשטח
קרקע רצוף
קרקע רצוף

פרוט
למעט מידע על המבקש עצמו.
לפי  41ש"ח לכל שעת עבודה לאיתור
המידע ,מיונו או טיפול אחר ,החל בשעה
השלישית) .חיוב עבור מידע על המבקש
עצמו – החל מהשעה החמישית(.
הפקת מידע בכתב – לפי  1.04ש"ח לכל
עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק
או  4.08ש"ח לדיסקט מחשב שנמסר .היה
המידע מוקלט מוסרט או מצולם – יישא
המבקש בעלות ההפקה או ההעתקה של
המידע.
יש לצרף את שוברי התשלום כשהם
מוחתמים על ידי הבנק/הדואר/מח' גביה.
פירוט

סכום )ש"ח(
146

לכל חלקה

236
7.80

ל 2 -החלקות הראשונות
לכל חלקה נוספת.

הערה :תכנית שבתוקף הקובעת מגרשים ,יראו מגרש לפיה כאילו הוא חלקה לענין
תקנה זו ,אף אם לא נרשם בחלקה בפנקסי המקרקעין.

.5

טיפול בבקשה למידע
תאריך

הועבר

ל…

תאריך קבלת
התשובה

פירוט

הושלם הטיפול בפניה ביום _______________ :
הממונה על מסירת מידע _________________ :
שם ומשפחה
אחר _____________ :
שם ומשפחה

_______________
תפקיד

________________
חתימה
_____________
חתימה

