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י"ד אדר ב תשפ"ב
לכבוד
גב' לינוי ברזילי
ממונה על העמדת מידע לציבור
עיריית חיפה

כב' הממונה שלום רב,

הנדון :בקשה על פי חוק חופש המידע -הודעות על אישור קבלת תרומה וחוות הדעת של ועדת
התרומות
בשם לובי ( 99חל"צ) אנו מתכבדות לפנות אלייך בבקשה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע ,תשנ"ח1998-
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ביום  08.05.2016פורסם "נוהל לאישור גיוס וקבלה של תרומות על -ידי רשויות מקומיות" (להלן" :הנוהל")
במסגרת חוזר מנכ"ל משרד הפנים  .4/2016מטרת הנוהל להסדיר את הליך אישור גיוס תרומות וקבלתן על
ידי רשויות מקומיות.
לפי סעיף  4לנוהל ,יש להקים ועדה לבחינת קבלת תרומות בכל רשות מקומית .לפי סעיף  5לנוהל על הוועדה
לבחון האם התרומה עלולה ליצור מצב של ניגוד עניינים עקב קבלת תרומה והאם ישנה ציפייה לקבלת תמורה
בעתיד.
לפי סעיף  12לנוהל יש לפרסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית הודעה על אישור קבלת תרומה בתוך 30
יום מיום האישור ,כאשר בצמוד להודעה יש לפרסם את חוות הדעת של ועדת התרומות בעניין קבלת התרומה.
לאחר בדיקה שערכנו ,לא מצאנו עדויות על הקמת ועדה לבחינת קבלת תרומות בעיריית חיפה ,וכמו כן ,לא
מ צאנו כי פורסמו הודעות על אישורי תרומות וחוות הדעת של ועדת התרומות ,באשר לאישור תרומות
המתקבלות בעבור עיריית חיפה .זאת ,על פניו ,בניגוד לחובתכם על פי הנוהל.
מידע אודות התרומות המתקבלות בעבור עיריית חיפה ,החלטות הוועדה באשר לקבלת התרומות וחוות הדעת
האמורות -הם מידע ציבורי החייב בפרסום מכוח הנוהל ,וממילא מכוח חוק חופש המידע ,תשנ"ח( 1998 -להלן:
"חוק חופש המידע").
בפסיקה נקבע כי עקרון השקיפות הוא כלל יסוד במנהל הציבורי ,הנובע מהיותו של המנהל הציבורי נאמן
הציבור .עוד נקבע כי שקיפות תבטיח פיקוח ובקרה על הרשות הציבורית (בג"ץ  3751/03יוסי אילן נ' עיריית
תל-אביב-יפו ,נט(.))2004( 817 )3
לאור האמור ,ובהתאם להוראות חוק חופש המידע ,נבקש לקבל את המידע הבא:
א .שמותיהם ותפקידיהם של חברי ועדת התרומות בעיריית חיפה החל ממועד כניסתו לתוקף של הנוהל.
1

.8
.9

.10

.11

.12

ב .רשימת התרומות שהתקבלו בעיריית חיפה בין השנים ( 2022-2016החל ממועד כניסתו לתוקף של
הנוהל).
ג .הודעות על אישור התרומות החל ממועד כניסתו לתוקף של הנוהל.
ד .חוות הדעת של הוועדה לאישור תרומות בעיריית חיפה לשנים ( 2022-2016החל ממועד כניסתו לתוקף
של הנוהל).
בנוסף ,נבקש כי המידע המבוקש יפורסם באתר עיריית חיפה ,בהתאם לנוהל.
בהתאם לסעיף (6ב) לתקנות חופש המידע (אגרות) ,התשנ"ט ,1999-עמותה העונה על האמור בסעיף פטורה
מתשלום אגרת הבקשה .על כן ,כיוון שלובי  99היא חברה לתועלת הציבור כמשמעותה בחוק העמותות,
התש"ם ,1980-שתציג להלן אישור ניהול תקין ופועלת לקידום מטרות ציבוריות ,1היא פטורה מתשלום אגרת
הבקשה .מכל מקום ,ככל שיידרש ,אנו מתחייבים לשלם אגרת טיפול והפקה עד לסכום של  ,₪ 150ובכל מקרה
שיידרש סכום גבוה יותר ,נדרשת מראש הסכמתנו להמשך הטיפול בבקשה.
בהתאם לסעיף  11לחוק חופש המידע ,במידה שקיימים סייגים להעברת פריט מן המידע המבוקש בשלמותו,
נבקש לקבלו לאחר עריכתו על ידכם ,או השחרת פרטים בו – תוך מתן בכורה לעיקרון הקבוע בסעיף  1לחוק
חופש המידע ,לפיו לכל אזרח ישראלי או תושב ,הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית.
על פי סעיף (7ב) לחוק חופש המידע ,על הרשות לתת מענה ללא שיהוי ,ולא יאוחר מ 30-ימים מיום קבלת
הבקשה .בהתאם ,נבקשכם להעביר אלינו את המידע המבוקש בהקדם האפשרי ,אף אם מדובר במידע חלקי
ונדרש זמן נוסף לאיסוף שאר המידע המבוקש.
לתשובתכם בהקדם ,נודה.

עו"ד זהר אלטמן-רפאל

רותם שוורץ

לוביסטית ציבורית

מתמחה במחלקת המחקר

 1ראו אתר היחידה הממשלתית לחופש המידע ,משרד המשפטים ,כאן
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יחידת רשם העמותות והחברות לתועלת הציבור
Department of Non-Profit Associations and Charitable Companies
ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺴﺠﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

י' אב תשפ"א
19/07/2021

לכבוד
לובי  99בע"מ )חל"צ(
רחוב דרך בגין מספר בית 65
תל אביב  -יפו מיקוד 6713818

הנדון :אישור ניהול תקין לשנת 2022
שם החברה :לובי  99בע"מ )חל"צ( 515294171 ,
בהתאם לבקשתכם ,בנוגע למתן אישור לשנת  ,2022אנו מאשרים בזה כי החברה מקיימת את דרישות חוק החברות
התשנ''ט 1999-בכל הנוגע להגשת דו"חות ,הודעות ופרוטוקולים.
אישור זה יבוטל אם יתגלה כי החברה אינה ממלאת אחר הוראות חוק החברות וכללי ניהול תקין.
אישור זה תקף מיום  01/01/2022ועד ליום .31/12/2022
לידיעה – החברה נרשמה ברשם החברות בתאריך .28/10/2015

בכבוד רב,
קארן שוורץ ,עו"ד
סגנית ראש רשות התאגידים
רשמת העמותות וההקדשות
בוצע על ידי מוריה גולן  ,רו"ח

*בכל פניה אלינו ,נא לציין את מספר החברה.
** הבהרה :אין באישור זה כדי להעיד כי החברה עומדת בכל דרישות החוק והרשם ,אלא לכך שכאמור לעיל החברה הגישה
דיווחים שנתיים בהתאם לחוק והנחיות הרשם ,ולא נמצאו ליקויים בפעילותה המצדיקים ביטול האישור.
רשם ההקדשות עורך בחברות לתועלת הציבור ביקורות יזומות במהלך השנה ,אף לאחר מתן אישור ניהול תקין .ליקויים שימצאו בחברה לאחר מתן האישור,
עלולים להביא לביטול האישור שניתן או לשינוי נוסח האישור.
מומלץ לבדוק באתר רשות התאגידים – רשם העמותות האם האישור בתוקף.
בנוסף ,ניתן ,לעיין בדיווחי החברה ללא תשלום באתר הגיידסטאר ,וכן לעיין בתיק החברה בכפוף לתשלום אגרה.

יחידת רשם העמותות והחברות לתועלת הציבור
רחוב ירמיהו  ,39מגדלי הבירה בנין  ,1ירושלים ,9446722 .ת"ד  34071ירושלים  .9134001טלפוןMoked- .*5601 :
amutot@justice.gov.il
כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר "כל זכות"
בכתובת kolzchut.org.il/justice :כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!

