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 תש"פה ד' כסלו ,2.12.2019 

 1\200395\20174סומן:                 

  

 לכבוד

 הגב' רותי זוסמן

 חוק חופש המידע יישום הממונה על

 עיריית חיפה

 

 

 שלום רב,

 מידע בקשה על פי חוק חופש ההנדון: 

 
 :ך כדלקמןיאלי יםהננו פונ "(התנועה, ע"ר, )להלן: "התנועה למען איכות השלטון בישראלבשם 

נוגע לארגון עיריית חיפה בעל התנהלות  במשרדי התנועה פניות המלינותהתקבלו נה לאחרו .1

משך יומיים ל בחודש נובמברמדי שנה המתקיים בעיר חיפה  SOLOW -ותפעול פסטיבל ה

 זו השנה השלישית ברציפות. עוקבים

על פי הנטען, בשנה הראשונה, הוגדר הפסטיבל כ"אירוע עירוני" ובהתאם תוקצב מכספי  .2

החברה  –העיריה, תושבי העיר נהנו מכניסה חינם, ועל הפקת האירוע ניצחה "אתו"ס" 

לאומנות, תרבות וספורט חיפה בע"מ, שהיא כאמור חברה עירונית בבעלות עיריית חיפה 

אחראית להפקת אירועי התרבות הגדולים בחיפה גדרת כחברה לתועלת הציבור, הומו

פסטיבל  ן,יום העצמאות, פסטיבל גבינות ויי אירועי ,פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה ובהם

 .ועיר הנוער יוצרים יוצאים

מחירי , בשנתיים האחרונות חלו שינויים הנוגעים הן לעל פי הנטען בפניות שהגיעו לידינו .3

וכרטיס ₪  70-60כרטיס יומי עמד על לות ע – 2018נובמבר  –הכרטיסים, כאשר אשתקד 

 119עלות כרטיס יומי עמד על  – 2019נובמבר  –ואילו השנה ₪,  120ליומיים של מופע עמד על 

זאת, ועל פי הנטען ניתנת הנחה.  לתושבי העירומבלי ש, במחיר הכרטיסים 100%עלייה של  - ₪

תקציב העירייה עבור ושעה שבפנינו, על אף שתקצוב האירוע מתקיים מתוך כספי ציבור, 

 .ע גדל לכדי חצי מיליון שקליםאירוה

אין זה מענייננה של התנועה למען איכות השלטון להלין על מחירי כרטיסים לאירועים  .4

ואולם במקרה דנן נטען בפנינו כי האמרת מחירי  –המתקיימים ברשויות המקומיות 

ידי מפיק הועברה לראשונה ל הכרטיסים נובעת מכך שמלאכת ההפקה של האירוע הציבורי

 1.באירועים מסוג זה מבלי שנערך מכרז כמתחייבוזאת לכאורה  ני,חיצו

 

                                                 
 https://tinyurl.com/vovbfdp 28.10.2019פורסם בתאריך רדיו חיפה, על מה?"  -אודיה שווץ ,""חצי מליון שקל 1
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ועל מנת שנוכל להעמיק בנושא  ,מבלי לקבוע כל מסמרות לעניין האמור לעיל אשר על כן, .5

בבקשה , 1998-חוק חופש המידע, התשנ"ח בהתאם להוראות  יךינתכבד לפנות אל האמור,

 לקבל לידינו את המידע הבא: 

ושל הספקים שהגישו "SOLOW" עבור הפקת פסטיבל ההעירייה מכרז העתק של  .א

 . 2017-2019בין השנים  את מועמדותם

התקשרה; העתק חיפה מן עיריית )הספקיות( ע ההפקהרשימת חברות העתק של  .ב

הפקת הפסטיבל שפרסמה ים בעבור המכרז, וכן העתק של הסכם ההתקשרות מולן

 . עיריית חיפה

לאירועי תרבות בכלל,  הסכומים המדויקים המופנים של תקציב העירייה ובוהעתק  .ג

 . 2013-2019בשנים  בפרט SOLOWולפסטיבל ה

פטורה , התנועה 2014-( לתקנות חופש המידע )אגרות( )תיקון(, התשע"ד2)6בהתאם לסעיף  .6

 מתשלום אגרה בעבור בקשת חופש המידע:

 הסעיף.רשם העמותות כפי שמורה  2019מצורף אישור ניהול תקין לשנת  .א

המטרות הציבוריות שמקדמת התנועה מופיעות ברשימת המטרות הציבוריות כפי  .ב

 שפורסמה על ידי היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים, ובראשן ומבלי

" )מצורפת הרשימה פעילות למען טוהר מידות בשירות הציבורי ומנהל תקיןלמצות, "

 לנוחותך(. 

 30-ללא שיהוי ולא יאוחר מ המבוקש המידע המצאת ילגב התייחסותכם את לקבל נבקש .7

  .לחוק( ב)7 סעיף למצוות בהתאם וזאת, יום

 , נודה.                  ך המהיריםולתגובת ךלטיפול .8

 בכבוד רב,

 עו"ד, תומר נאור

 ראש האגף המשפטי

 התנועה למען איכות השלטון בישראל

 חני קוט

 רכזת האגף המשפטי

 השלטון בישראלהתנועה למען איכות 
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 פרטים כלליים  תאריך: 18/02/2020

 שם המבקש/ת: התנועה למען איכות השלטון בישראל

 מס' זהות: 580178697 

 כתובת: ירושלים  208יפו   

 רחוב: יפו  מס' בית וכניסה: 4207ת"ד 

 ישוב: ירושלים מיקוד: 91043

 טלפון: 5000073-02 טלפון נוסף:      

 office@mqg.org.il :פקס: 5000076-02 דואר אלקטרוני 

 הנני  אזרח ישראלי / תושב ישראל  )הקף בעיגול( 

 המידע המבוקש )הקף בעיגול( אחרהמידע המבוקש הינו  אודותיי / 

 

 18/02/2020למכתבנו מיום  5סעיף 

 אגרת בקשה

של אגרת הבקשה ששולמה בבנק הדואר לזכות חשבון ₪  20 יש להעביר קבלה מקורית חתומה על סך

 הרשות.

 התחיבות 

)כולל אגרת ₪.  150הנני מתחייב/ת לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 

ר, תידרש הסכמה נפרדת ממני ( )*(. במידה שהממונה תודיע לי כי עלות הטיפול בבקשתי גבוהה יות הבקשה

 להמשך הטיפול. 

 פטור מאגרה

מתשלום אגרה  פטורה, התנועה 2014-( לתקנות חופש המידע )אגרות( )תיקון(, התשע"ד2)6בהתאם לסעיף 

 בעבור בקשת חופש המידע: 

 מרשם העמותות כפי שמורה הסעיף.  2018מצ"ב אישור ניהול תקין לשנת  .א
רשימת עמותות או חברות לתועלת הציבור העוסקות במטרות ציבוריות כפי שהנחה משרד  .ב

  המשפטים 
http://www.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/Hakika/Pages/Non

Organization.aspx-profit 
 

__________________ 
 חתימת המבקש/ת

 שעות. 4)*( מידע שאדם מבקש אודות עצמו פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טיפול של עד 
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