
From:  נועה שניר רז<noa_s@mevaker.gov.il> On Behalf Of information
Sent: Tuesday, March 16, 2021 1:22 PM
To: 
Subject: FW: בקשת חופש מידע

שלום רב,

קיבלתי את בקשתך בהתאם לחוק חופש המידע.

אציין שוב, כי ככלל, בקשת מידע כרוכה בתשלום אגרה בהתאם לתקנות חופש המידע )אגרות(,
התשנ"ט-1999, כתנאי לטיפול בבקשה, ללא תלות בהיקף המידע הנמסר.

אכן במקרה זה, המידע המבוקש מוחרג מחוק חופש המידע, בהתאם לסעיף 2)4( לחוק חופש המידע,
התשנ"ח-1998 לפיו משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הינו רשות ציבורית 'למעט לגבי מידע

שהגיע אליו לצורך פעולות הביקורת ובירור תלונות הציבור'. לפיכך, לא נוכל להיעתר לבקשתך ולהעביר
לידך את הדוח עצמו, כמו גם את המענה לכל השאלות האחרות, מאחר שמדובר במידע שהגיע אלינו

במסגרת פעולות הביקורת.

הריני ליידעך על זכותך לעתור על החלטה זו לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים, בתוך 45 יום
מיום קבלת מכתב זה, בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק חופש המידע.

אנא אשר קבלת המענה.

בברכה,

נועה שניר-רז, עו"ד
ממונה על העמדת מידע לציבור לפי חוק חופש המידע

noa_s@mevaker.gov.il דוא"ל
 www.mevaker.gov.il אתר משרד מבקר המדינה

Sent: Thursday, February 25, 2021 12:58 PM
To: information 
Subject: בקשת חופש מידע

עו"ד שניר-רז שלום,

אבקש לקבל לעיוני את הדו"ח שהגישה רשימת מוצקינטו והמועמד חיים צורי )שהתמודדו בקריית מוצקין(
למבקר המדינה לאחר הבחירות ברשויות המקומיות בשנת 2013 ובשנת 2018.

לחלופין, וככל שתסברו כי מסמכים אלה מוחרגים מחוק חופש המידע, אבקש שמשרד מבקר המדינה ישיב
לשאלה הבאה: האם שמו של עו"ד בועז סטלקול נזכר בדו"חות שלעיל כמי שחתום על הדו"ח כולו או כמי
שאימת תצהיר שצורף לאחד הדו"חות, והאם שולם לו או לשותפות שבה הוא חבר כסף על-ידי הרשימה או

המועמד במסגרת הוצאותיהם בשתי מערכות בחירות אלו?
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בנוסף, אבקש לדעת כיצד מתועדת התרומה שהעבירו עו"ד בועז סטלקול ועו"ד שי צורי לרשימת מוצקינטו
בשנת 2013. ככל שהן מתועדות כתרומות במזומן, אבקש לקבל עותק מהתצהיר שהוגש על-ידי התורמים

בעקבות תרומות אלו.
 

מצהיר שאשלם את האגרה שתידרש, בהתאם להיקף העיון שיותר לי.
 

בברכה בריאות וסוף שבוע נעים,
 
 




