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תאריך ________
לכבוד
הממונה על חופש המידע
מועצה מקומית
מזכרת בתיה

סימוכין519985 :

הנדון :בקשה לקבלת מידע
ע"פ חוק חופש המידע תשנ"ט 1999

אני החתום מטה
שם פרטי

ת.ז.

שם משפחה

כתובת

טלפון נייד

כתובת מייל

טלפון נוסף

מבקש בזאת לקבל ממועצה מקומית מזכרת בתיה את המידע הבא:

המידע נדרש לי עבור ____________________________________________________ :







אני מתחייב/ת בזאת לשלם בעת הגשת הבקשה את אגרת הבקשה בסך הקבוע בחוק כמצויין בהערה לגבייה
בסוף עמוד זה וכן לשאת באגרת טיפול והפקה במידה ושיעורן יגיע עד לסכום של .₪ 150
כמו כן ידוע לי כי אם במהלך הפעולות הכרוכות באיתור המידע יהיה לממונה על חופש המידע יסוד סביר
להניח כי הטפול בבקשתי יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול והפקה בסכום כולל העולה על ₪ 150
יהיה רשאי לדרוש ממני להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו ,או להמציא ערובות להבטחת תשלום
הסכום במלואו.
ידוע לי כי לאחר שהודיע לי הממונה שעלות הטיפול תהיה בהיקף מעל  ,₪ 150לא ימשיך בטיפול בבקשה עד
שאודיע על הסכמתי לשאת בעלות המשוערת ואפקיד את הסכומים או אמציא את הערובות לפי הנדרש.
ידוע לי כי גם אם בקשתי תענה בשלילה או תענה חלקית או בשינויים ,לא אהיה זכאי להחזר אגרת הבקשה.
במידה והבקשה תאושר ,יועבר המידע בתוך  45ימים מיום הגשת הבקשה.

על כן באתי על החתום :
________________
תאריך

______________________
חתימה

טופס זה יש להגיש לממונה על חופש המידע בלשכת המועצה
בצרוף קבלה על תשלום אגרת בקשה שבוצע במחלקת הגבייה.
פנימי  :למחלקת גבייה – יש לגבות אגרת בקשה בסך  .₪ 26סכום זה מתעדכן רבעונית ונכון למרץ 2018
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