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  מיצוי הליכים  – א פðיםומשו  יגוד עðייðיםבשל ðט חוף השק הטיפולך בעðייðי פסקת הלדרישה הðדון: 
 

  : כדלקמן הריðי לפðות אליך בעðיין הðדון, )"העמותה"( 580311181 , ע"רפהשייט חי , יתשמרבשם 

ומתן    עיריית חיפה רוðה  בתקופה האח .1 עלאותה    כדי לאלץ עמותה  העם  מðהלת משא  הסכם מקפח    לחתום 

יסוד מ   ,ומשולל  לשלול  בחוזכותאת    העמותהשתכליתו  לפעול  השקה  ל  .טף  ימיםאך  מספר  ðדהמה    פðי 

 . מתןמשא והעיצומו של  , וזאת ב השקט לפðות את החוף בו ðדרשה עירייהקבל מכתב מה העמותה ל

בכות  בהרהקשורת  יוðות לתראב .2 מעגן סירות בחוף השקט כי  להקמת  כזה    .1וðתך לפעול  י  איðו אפשרמהלך 

של    ההפסקללא   השייטמוחלטת  מכך,  .  שקטהבחוף    פעילות  תפקידך  קמתויתרה  היף  תיק    ם כמחזיק 

לבעירייה,   אחראי  האתה  שהחלטוכל  בðוגע  ת  העירייה  בו  השקט  לחוףקיבלה  הפועלים  לרבות  ולגופים   ,

המקוממת   השקטההחלטה  מהחוף  העמותה  את  ולראיהלפðות  ל .  מכותב  אתה  ששלחה    כל:  המכתבים 

לעמותה קלר  טופז  עו"ד  לרבולאחרוðה  הפי ,  דרישת  מיווðת  כן.  10.4.2022  םי  הרבה    ,כמו  מעורבותך  על 

הב לחהעירייה  חלטות  קבלת  יעידהשק   וףבðוגע  בהסבר    גם  ט  שðתת  בðוגע  מפורט  העירייה  מועצת  ישיבת 

  העמותה .  בחוף השקט  פעילות השייטיך לðזק בלתי הפ לגרום  ואשר עלולות  ,  לקדם  ביקשתלעבודות כרייה ש

 .עמה ובהחלטות האמורותבתוצאות המשא ומתן ðטרס אישי י אשיש לך   עלתה על דעתהבוודאי לא ה 

 - ðבהיר  .ןהפוך לחלוטי דה, שהמצב לאשורו לי  שהגיע מידעפתעת מרשתי לגלות מתה הרבה היימה  .3

פעיל עסקית  ה  וכי את,  יווןוב   ת בחיפהבעלים של יאכטו  אתהכי    , בין השאר,תי עולה ממידע שהגיע למרש 3.1

 . בעðף היאכטותקית בפעילות עסמעורב  יתאו שהי כיום 

למרשתי  עוד   3.2 כðודע  משמש  אתה  וכי  מðיות  גב חברת  בדירקטור  בעל  ח.פ.  רוח  בע"מ,  ,  514085760ית 

 . סירות ויאכטות, שיווק ומכירה של בייבוא ,ארבין הש ,העוסקת

 למכתבי. 1כðספח מצורף בית בע"מ העתק דו"ח רשם החברות של רוח ג

ðית יצר,  JANMOR Stocznia Jachtowa  את,  ביתוח גבאמצעות ר, בין במישרין ובין  גצמייאתה  מו כן,  כ 3.3

ו הל  מר דרור לאובר, מð  עם  פר פגישותמס קיימת  ,  זו  ךותבמסגרת פעיל   .ה בפוליןיאכטות מוביל סירות 

הספ הימי בית  את  בהן  ,  בחיפה  ר  הים  ðיצלת  תיק  כמחזיק  עסקדקל  די כתפקידך  סירת    הם  לרכישת 

Dzeta  ית ה ת עליוצרהמ  יפר הימ בית הסעבורðל המיוצגת על ידךידי החברה הפול"ð. 

 
  . 2030ה י של העירייה באתר חיפמפרסום רשמ כמו גם  utubeYoאתר צויים ב עמך המ  ראיוðותמכך עולה, בין היתר,    1
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  למכתבי.  2ח כðספף  מצור 9.9.2019מיום אל מר דרור לאובר ק דוא"ל העת

למכתבי.  3ח כðספף מצורך ידהמשווקות על  כðי לגבי הסירות ידע טמהעתק 

ת מול  לעופ  Dzetaסירות  ת שיוכל להתרשם מעל מðן  הצעת למר לאובר לטוס לפולי , אתה אף  לא זו אף זו 3.4

המפעל   של  לתיאום ההפולðי  ðציגת  לרבותגעתו  לאובר,  באג  מר  שייט  בפוליןקיום  זו  אולם,  .  ם  ðסיעה 

. ורוðהשבר הקות מלבשל מגביצאה אל הפועל 

חברה  ה  י חרוðה כהא  טעðה  ,13.4.2022ביום    קליין ד  עו"ðתðה  ש לרדיו חיפה  בראיון  וðה יוער כי  להשלמת התמ .4

,  פעילההð"ל החברה   עולה כירשתי  רכה ממבדיקה שע י הדברים. ם פðלא כך ה לם,. אוðה פעילהאיך  לותשבבע

. רשם החברותמðתוðי  גם מפורשות  עולה כך  ðושא משרה בה.בעל מðיות וככשמש ממשיך לאתה ש מה גם

פתיחת חקירה  ל  יש מקוםשקלו אם  על מðת שי  רשויות החוק פðות אל  עיל כדי לאמור למרשתי סבורה כי די ב .5

  , פותיוצרו  על  ,מכתבי זהק  העת.  חמורות  רות פליליותלביצוע עביה  לכאורש  חשקיומו של  ח  וכלð   משטרתית

בדיקות הðדרשות בעðיין זה. רך מיצוי הלצו  משלהאל היועצת המשפטית למ מועבר

עðייðים אסור .6 עðייðים  מצב שלבהאיסור להימצא    אתר  מפה  בורציעובד    . ðיגוד  פליליתמבצע    ðיגוד    . עבירה 

הדברים הבאים שðאמרו בבית המשפט העליון    עðיין זהיפים ל אם לא הפיק טובת הðאה מכך.    ו זאת, אפיל

:504 'עמ  ),18.12.1997(פורסם בðבו,  ישראל מרדכי מרקדו ð' מדיðת 8573/96"פ מתוך ע

הקובע  " הפלילי,  והדין  עðייðים,  ðיגוד  של  במצב  הימצאות  על  האיסור  את  הקובע  המיðהלי,  הדין 

להעוðשי תוצאות   האיסורות  מערכות  פרת  שבשתי  זה  במובן  מלא,  פðימי  איזון  ביðיהם  מקיימים   ,

ה הובהר  המיðהלי  בדין  כדומיððטי.  הציבור  אמון  של  הרציוðל  ðתפס  כיהדיðים  צ  יטב  ורך  אין 

עצם המעמד  העðייðים יצא מן הכוח אל הפועל. "  ðיגוד עðייðים ממש. אין הכרח שðיגוד שיתקיים  

בפועלודו, אף בלא שðיגוד איðטרסים  הכפול פגום הוא מיס יתעורר  ובלא שהופקה  יהיה קיים או   ,

  , ]9גודוביץ ð' ממשלת ישראל ואח' [  4225/91בג"ץ  ממðו טובת הðאה או שðגרם בפועל ðזק לציבור..." (

יוðקת את חיותה מן ההשקפה ש786 בעמ' זו  יוצר  ). אמירה  ðושא משרה ציבורית  ðיגוד עðייðים של 

תמיד לא ðראה שðעשה  . לא רק שלעתים לא ðעשה צדק, אלא  תחושת "מועקה ואכזבה בציבור כולו

". ).16 בעמ', ]68[ ברק "ðיגוד איðטרסים במילוי תפקיד"" (א' צדק

הימצאות עובד ציבור במצב של ðיגוד    בðוגע בבית המשפט העליון  ים הבאים שðאמרו  כן יפים לעðייððו הדבר .7

:425), עמ' 30.11.2004, (פורסם בðבו עון שבסמדיðת ישראל ð' שמ  1397/03מתוך דð"פ  עðייðים  

עלי"  מוסכם  כן  הציבור.  עובד  שבס  היה  הרלווðטית  בתקופה  כי  הצדדים  בין  מחלוקת  כי  אין  הם 

במילוי ðעשו  שבס    פעולותיו  הואשם  שבהן  הפרשות  בשתי  כי  ספק  אין    שטרן  פרשת  –תפקידו. 

הראשון)   השלישי)    שולדðפריי  פרשתו(באישום  עðייðים,    –(באישום  ðיגוד  של  במצב  ðתון  היה  הוא 

משום שהוא היה ðתון במצב שמתקיים בו ðיגוד בין האיðטרסים הממלכתיים שעליהם הופקד שבס  

האלבי ושל  שטרן  של  האיðטרסים  אחד  ן  כל  עמו,  וקשורים  הטובים,  חבריו  שהיו  שולדðפריי,  חים 

היו   שולדðפריי  והאחים  בðק,  חשבון  שבס  עבור  ðיהל  שטרן  וכלכליים:  עסקיים  בקשרים  בדרכו, 

הפרת אמוðים    מעשההממשלה. האם היה בðיגוד זה  -מעסיקיו בטרם היה מðהל כללי של משרד ראש

פי אמת המידה הזאת: האם - ובה לשאלה זו ðקבעת עלדיððו התש-? כפי שעולה מפסקהפוגע בציבור

בו   יש  ðתון  שבס  היה  שבו  העðייðים  הציבורðיגוד  בעובדי  הציבור  באמון  ממשית  או  פגיעה  פגיעה  , 

 ? תקיðות פעולת המיðהלשל עובד הציבור או ב מהותית בטוהר המידות
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  פרשת שולדðפרייוב  שטרן  פרשתðים שבו היה שבס מצוי בפי אמת מידה זו, ðיגוד העðיי- האם על  . 61

. תרמו לכך הצטברותם של  תשובתðו לשאלה זו היא בחיובהיה מעשה הפרת אמוðים הפוגע בציבור?  

ðיגוד העðייðים. הצטברותם  ועוצמתו הרבה של  שðי שיקולים כבדי משקל: מעמדו הבכיר של שבס 

 ". . ותר ופגיעה מהותית בטוהר המידמהותית באמון הציבושל שðי אלה יצרה פגיעה 

מצב של ðיגוד  של הימצאותו בבהפרת אמוðים בבאותה פרשה, בית המשפט העליון הרשיע את שמעון שבס   .8

מקרה דðן. לה מתאימים לכאורה גם לם אדברייבורי לבין עסקה שפעל לקדם. עðייðים בין תפקידו הצ

ש .9 מובן,  העסקית  מאליו  איוצרת  פעילותך  עðייðים  לחוף  בלה  שקי   תהחלטופוסל  ה  סורðיגוד  בðוגע  העירייה 

 . שים של ðיגוד העðייðיםאובהיותו פרי הבבטל ומבוטל  10.4.2022מיום  ירייה מכתב הע. השקט ולעמותה

מ . 10 שהובידולא  ממש  עðייðים  ðיגוד  על  אלא  עðייðים  לðיגוד  חשש  על  אך  ל בר  גם  מכתב    שרירותל  בהוצאת 

ך העיתוי בו ðשלח מכתב זה, בעיצומו של משא ומתן בין הצדדים. יעיד על כ.  10.4.2022העירייה מיום  

הסדר  עד כה  מלהמציא  מðעה  ם, ðרשות היל  לר, היועצת המשפטיתז קלכך שעו"ד טופהסיבה  זאת גם  ðיכר ש . 11

. 23.1.2022אליה מיום תבי מכבלעשות כפי שהתבקשה  ,ðיגוד עðייðים בעðייðך

ה בבקשה לקבלת מידע  ידע בעירייהמחופש  ממוðה על  אל האבהיר כי מרשתי פðתה    ,שלמות התמוðה  למען . 12

 . ðדוןðיגוד העðייðים הע לוכל מסמך הðוגהסדר ðיגוד עðייðים  רבות ל, בעירייה בעðייðך וחזק המ

למכתבי.  4ח כðספף מצור 13.4.2022ם בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע מיוהעתק 

בהצ  מכל . 13 שכן  כל  לא  לעיל,  הðזכרים  מהטעמים  כי   ימים  10בתוך  לאשר    ðדרש   הðךם,  טברותאחד    מהיום 

 . לעמותהולגופים הפועלים בו, ובכלל זה   גע לחוף השקטו מלעסוק בכל עðיין הðחדל ת

קבלת מזור בערכאות משפט.ת ל את מרשתי לפðולעשות כן יאלץ ימðעות מסירוב או ה  . 14

. למצותןו כדי באין כשם ש יתמרשות או מטעð כויות מזכדי לגרוע ל עילין באמור א . 15

 . 91010ירושלים   29ין ד-שפטית לממשלה, צלאח א היועצת המ, גלי בהרב מיארה עו"ד: יםהעתק

  . 91061ירושלים   2ה, רחוב קפלן רש, מðכ"ל משרד הפðים, קריית הממשל יאיר הימר  

 haifa.muni.ilYamitK@וא"ל: יית חיפה, בדעו"ד ימית קליין, היועצת המשפטית, עיר  

 TopazK@haifa.muni.il, יועצת משפטית לרשות הים,  טופז קלר"ד עו  

 , ברכהבו בוד רבכב

ו"ד אסף אורן, ע
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בית בע"מהעתק דו"ח רשם החברות של רוח ג
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�2ʯʥʹʧʰ�ʷʥʶ
25/03/2010 �ʩʥʤʩʦ�ʢʥʱ

�ʭʹ
�ʩʥʰʩʮ�ʪʩʸʠʺ

�ʡ�ʷʩʦʧʮ

ʭʩʸʥʨʷʸʩʣ
�1ʯʩʮʩʰʡ�ʩʷʱʰʦʥʸ �ʭʹ

ʩʬʠʸʹʩ�ʧʸʦʠ �ʩʥʤʩʦ�ʢʥʱ
�ʩʥʰʩʮ�ʪʩʸʠʺ 06/01/2008 

�2ʯʥʹʧʰ�ʷʥʶ �ʭʹ
ʩʬʠʸʹʩ�ʧʸʦʠ �ʩʥʤʩʦ�ʢʥʱ

�ʩʥʰʩʮ�ʪʩʸʠʺ 06/01/2008 

ʭʩʬʩʲʴ�ʠʬʥ�ʭʩʬʩʲʴ�ʭʩʣʥʡʲʩʹ�ʬʬʥʫ��ʤʸʡʧ�ʩʨʸʴ�ʬʲ�ʲʣʩʮ

�ʣʡʬʡ�ˀ�10�ʬʹ�ʺʥʬʲʡ�ʺʥʴʺʥʹ�ʤʸʡʧ�ʧʱʰ�ʷʩʴʤʬ�ʸʹʴʠʹ�ʪʺʥʠ�ʳʺʹʬ�ʥʰʬ�ʡʥʹʧ
�ʧʱʰ�ʺʷʴʤ��ʺʥʸʩʹʬ�ʤʱʩʰʫʡ��ʺʥʸʡʧʤ�ʭʹʸ�ʭʩʣʩʢʠʺʤ�ʺʥʹʸ��ʸʺʠʡ

https://www.gov.il/he/service/company_extract��ʸʥʹʩʷʤ�ʺʥʲʶʮʠʡ�ʥʠ

2�ʪʥʺʮ�1�ʣʥʮʲ



ʺʥʬʡʢʮ
�ʤʬʡʢʮ�ʢʥʱʷʥʧ�ʺʸʴʮ�ʤʸʡʧ�ʪʩʸʠʺʮ�ʤʬʡʢʮ30/06/2020

ʤʸʡʧʡ�ʭʩʩʥʰʩʹ
ʭʹ�ʩʥʰʩʹ

13/03/2008 �ʤʨʬʧʤ�ʪʩʸʠʺ 24/03/2008 �ʭʥʹʩʸ�ʪʩʸʠʺ

ʯʥʰʷʺʡ�ʩʥʰʩʹ
14/03/2010 �ʤʨʬʧʤ�ʪʩʸʠʺ 25/03/2010 �ʭʥʹʩʸ�ʪʩʸʠʺ

*ʱʥʨʠʨʱ�ʩʩʥʰʩʹ�ʯʩʠ*

ʭʩʮʣʥʷ�ʺʥʮʹ

ʮ�ʲʡ�ʨʩʩʹʤ�ʱʥʸʩʥ
�ʩʥʰʩʹʤ�ʪʩʸʠʺ

�ʺʩʸʡʲʡ�ʭʣʥʷ�ʭʹ
�ʺʩʬʢʰʠʡ�ʭʣʥʷ�ʭʹTHE SAILING VIRUS LTD

�ʤʨʬʧʤ�ʪʩʸʠʺ13/03/2008 24/03/2008

ʧ�ʹ�1162.00 ��ʡʥʧ�ʫ�ʤʱ
ʧ�ʹ�1162.00� �ʡʥʧ�ʺʸʺʩ �ʺʩʧʫʥʰʤ�ʤʰʹʬ�ʤʸʢʠ

ʺʥʩʺʰʹ�ʺʥʸʢʠ

*ʥʦ�ʤʸʡʧʬ�ʭʩʣʥʡʲʹ�ʬʹ�ʭʩʰʥʺʰ�ʺʥʸʡʧʤ�ʭʹʸʡ�ʯʩʠ*

16:15�ʤʲʹʡ�01/02/2022�ʭʥʩʡ�ʺʥʸʡʧʤ�ʭʥʹʩʸ�ʡʹʧʮʡ�ʸʥʢʠʤ�ʲʣʩʮʤ�ʪʥʺʮ�ʤʰʫʥʤ�ʥʦ�ʺʩʶʮʺ

�ʬʡʷʺʤʹ�ʲʣʩʮ�ʩʴ�ʬʲ��ʸʥʡʩʶʬ�ʺʥʸʩʹʫ�ʯʺʩʰʤ��ʭʩʣʩʢʠʺʤ�ʺʥʹʸ�ʬʹ�ʡʹʧʥʮʮʤ�ʭʩʰʥʺʰʤ�ʸʢʠʮʮ�ʲʣʩʮ�ʺʩʶʮʺ�ʤʥʥʤʮ�ʺʥʴʺʥʹʤ�ʥʠ�ʤʸʡʧʤ�ʧʱʰ
�ʭʩʮʹʸʮʤʮ�ʣʧʠ�ʤʥʥʤʮ�ʥʰʩʠʹʮ��ʧʱʰʡ�ʭʩʰʥʺʰʤ�ʬʲ�ʪʮʺʱʤʬ�ʯʩʠ��ʯʫʣʥʲʮ�ʩʺʬʡ�ʥʠ�ʷʩʥʣʮ�ʩʺʬʡ��ʸʱʧ�ʺʥʩʤʬ�ʬʥʬʲ�ʧʱʰʡ�ʲʣʩʮʤ��ʺʥʹʸʡ

�ʯʩʣ�ʩʴ�ʬʲ�ʭʩʣʩʢʠʺʤ�ʺʥʹʸ�ʺʬʤʰʮʹ
�ʷʩʺʡ�ʩʥʶʮʤ�ʲʣʩʮʤ�ʩʫ�ʹʢʣʥʩ��ʣʩʢʠʺʤ�ʷʩʺʡ�ʯʩʩʲʬ�ʹʩ��ʷʥʧʡ�ʹʸʣʰʫ�ʺʥʩʥʴʺʥʹʤ�ʭʹʸʬ�ʥʠ�ʺʥʸʡʧʤ�ʭʹʸʬ�ʥʹʢʥʤʹ�ʭʩʧʥʥʩʣʤʥ�ʲʣʩʮʤ�ʸʥʸʩʡʬ

�ʭʹʸʮʡ�ʯʥʩʲʬ�ʳʩʬʧʺ�ʤʥʥʤʮ�ʥʰʩʠʥ�ʣʡʬʡ�ʩʡʩʨʸʬʷʣ�ʩʴʥʠ�ʬʲʡ�ʥʰʩʤ��ʭʩʴʱʥʰ�ʲʣʩʮ�ʩʨʸʴ�ʭʢ�ʥʮʫ��ʤʸʡʧʡ�ʭʩʸʥʨʷʸʩʣʥ�ʺʥʩʰʮ�ʩʬʲʡʬ�ʱʧʩʡ�ʤʸʡʧʤ
�ʭʥʹʸʤ�ʤʣʸʹʮʡ�ʸʥʡʩʶʤ�ʯʥʩʲʬ�ʭʩʧʥʺʴʤ��ʤʸʡʧʤ�ʺʬʤʰʮʹ�ʭʩʸʥʨʷʸʩʣʤ�ʭʹʸʮʡʥ�ʺʥʩʰʮʤ�ʩʬʲʡ

�ʯʺʩʰʤ��ʨʴʹʮʤ�ʩʺʡ�ʺʫʸʲʮʥ�ʩʮʹʸʤ�ʱʰʥʫʤ��ʤʩʩʡʢʤʥ�ʤʴʩʫʠʤ�ʺʥʹʸ�ʺʮʢʥʣʫ��ʤʰʩʣʮʤ�ʺʥʩʥʹʸʮ�ʬʡʷʺʤʹ�ʲʣʩʮ�ʺʩʶʮʺ�ʭʢ�ʬʥʬʫʬ�ʩʥʹʲ�ʧʱʰʤ
�ʺʫʮʱʥʮʤ�ʤʰʩʣʮʤ�ʺʥʹʸ�ʬʶʠ�ʲʣʩʮʡ�ʯʩʩʲʬʥ�ʺʥʰʴʬ�ʹʩʥ�ʥʩʬʲ�ʪʮʺʱʤʬ�ʯʩʠ��ʯʫʣʥʲʮ�ʠʬ�ʥʠ�ʩʷʬʧ�ʺʥʩʤʬ�ʩʥʹʲ�ʲʣʩʮʤ��ʸʥʡʩʶʬ�ʺʥʸʹʫ�ʠʥʤ�ʳʠ

2�ʪʥʺʮ�2�ʣʥʮʲ
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 9.9.2019מיום אל מר דרור לאובר ק דוא"ל העת



 



  ð3ספח 

  

 כðי לגבי הסירות ידע טמ  קהעת



Dz Sailing and Rowing Boat

Technical Data

Lenght 8,50 m
Width 2,18 m
Draught 0,50 – 1,70 m
Ballast 300 kg

Centerboard 120 kg
Sail area 31 m2

Total weight of 1400 kg

Standard equipment

1. Hull –

white color , polister laminate, laminated inside ballast, centerboard with lift, ruder yoke set with
wooden helm

2. Deck :

polyester laminate, Bow locker with closure, Stern locker with closure, 4 cleats, 4 sheets track
with travellers and with cleats, 10 tholes, 10 Paddles, rowing benches, skipper bench, leg support
for rowers

3. Ringging and sails
Wooden Mast 1 with boom, Gaff sail, forestay with drawcord, 2 shrouds with drawcord,
sheets fore sail and sheets Main Gaff, one foresail halyjard, 2 mail gaff halyards,
Wooden Mas 2 with boom , Back Gaff, 4 shrouds with drawcord, Bezan tackle, 2 Bezan
halyards , topping lift ( dirka)

Price for boat with these equipment : 18 880,-€ netto 

Possible Extra equipment (Price netto):

1. Wooden bowsprit 880 €
2. Profiled lightweight paddles 690 €
3. Pantograph 330 €
4. Capstans for sheets 900 €
5. Genaker with equipment 1430 €
6. Covers for sails 75 €
7. Tent 1050 €
8. Electrical installation: 12V power supply, place for accumulator, electric board, lighting

lockers,  navigation lights 1000 €
9. 12V socket 65 €
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בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש   קהעת
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             לכבוד 

  לי ליðוי ברזיגב' 
                    ע חופש המיד על ממוðה ה

  פה חיעיריית 
  3רחוב ביאליק  

  ilmuni.haifa@LinoyB.דוא"ל: ב                                    3311210 פהחי
  

  , הðכבדה ברזיליגב' 

  

 8199-שð"ח , תידעמ ידע לפי חוק חופש הבקשה לקבל מ הðדון: 
 

חימרשתי,  בשם   .1 ע"רפהשייט  ל  ,)"העמותה"(  580311181  ,  אליהריðי  חופש  כוח  מך  יפðות  חוק  הוראות 

 , כדלקמן:פהחיק בידי עיריית  בבקשה לקבלת מידע המוחז  1988-המידע, התשð"ח

מר  ורה בו מצוי  לðיגוד עðייðים לכאמסמך הðוגע  , לרבות כל  צוק  ðחשון  וד עðייðים בעðייðו של מרהסדר ðיג  1.1

צוק  הים  תפקידו  בין  ðחשון  ברשות  ו/או  חיפה  היאכטותבעðעסקית  ה   ו תפעילולבין    בעיריית    ו/או   ף 

 ;514085760ית בע"מ, ח.פ.  רוח גבבדירקטור בעל מðיות וובכלל זה היותו ,  שהיה מעורב בהפעילות 

ðחשון  תכתובות שהוח 1.2 מר  בין  עיריית חיפה  ק  צו לפו  ו/לבין  הים  רשות  ל  םמטעממי  או  ו/או  ף  חובðוגע 

 ; עמותהלהשקט ו/או 

 .שות היםיפה ו/או ררוח גבית בע"מ או מי מטעמה לבין עיריית חת שהוחלפו בין תכתובו 1.3

 . ש"ח 20על סך של  אגרת בקשת מידעתשלום  על אסמכתא  מצ"ב למכתבי זה  .2

 . ש"ח 150  עלה עלכום שלא ילס  עד פול ואגרת הפקה,טי אגרת לום לשאת בתשמרשתי מתחייבת  ן, כמו כ .3

 דם.קבלת המידע המבוקש בהק ודה עלא .4

  

 

  

  

  

  TopazK@haifa.muni.il דוא"ל:ב, טופז קלר"ד עו : העתק

  

  , ובברכה וד רבבכב
  
  
 

 אסף אורן, עו"ד 



 


