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 עבור: עו"ד ערן ארבלי 
 כרמל -עיריית טירת 

 באמצעות דואר אלקטרוני 
 

 yschoolעם מיזם   ההנדון: בקשת חופש מידע, בעניין התקשרויות העיריי
 

אבקש לקבל לידי את המידע המפורט להלן,   ,1998-בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח
שבבעלות קבוצת "ידיעות   yschoolכרמל עם מיזם -של עיריית טירתהנוגע להתקשרויות 

 אחרונות", שלום אסייג ואחרים.
 

  לנוכח"חשש לשיבוש הליכי חקירה" ל  אך נדחתה בנימוק ש 2019בקשה זהה הוגשה בדצמבר  
 . )5.12.2019מיום  נואלי(ר' מכתבך  בדיקה שנערכת בימים אלו במשטרת ישראל" "
 

.  בפרשהקירה הח על סגירת תיק באופן רשמי בשבועות האחרונים הודיעה פרקליטות המדינה
. לפיכך, אני  כרמל אריה טל וסגנו מוריס אסייג כבר אינם בגדר חשודים -טירתראש עיריית  , כעת

 הבקשה. בשנית את מגיש 
 
עירוניים הקשורים כרמל (לרבות גופים -. נבקש את הסכמי ההתקשרות בין עיריית טירת 1

 .yschool-אליה) ו
 
 : yschool-כרמל ל-. נבקש סיכום של ההיקף הכספי של ההתקשרויות בין עיריית טירת2

 
 א. הסכום הכולל שהקצתה העירייה לשם כך.

 .פנייתנועד מועד מתן המענה ל yschool-ב. הסכום הכולל שהועבר בפועל ל
 
בתקציבי   yschoolשמות ומספרי הסעיפים שכוללים את ההתקשרויות עם נבקש את  . 3

 כרמל. -עיריית טירת
 
ומועד  yschool-כרמל ל-מועד תחילת ההתקשרות הראשונה בין עיריית טירתנבקש את . 4

 ). הסתיימהסיום ההתקשרות האחרונה (אם 
 
ל (לרבות מר מוריס כרמ-הסכמי ניגוד עניינים של בעלי תפקידים בעיריית טירתנבקש את . 5

, קבוצת "ידיעות אחרונות" ו/או שלום אסייג. ככל שאין הסכמי yschool-אסייג) הנוגעים ל
 ניגוד עניינים כמבוקש, אנא ציינו זאת במפורש. 

 
לרבות הפרוטוקולים,  – yschoolיות עם אישור ההתקשרו כימלוא מסמכי הלינבקש את . 6

 ו/או התקשרויות ו/או פטור. החלטות ועדת מכרזים  סיכומי הדיונים,
 

לאחר שפנייה לדובר העירייה מיום  ,4.12.2019-ב המקורית הוגשה  ש המידע ת חופבקש
 לא נענתה.   26.11.2019

 
 פי חוק חופש המידע עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר -להזכירכם, על
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 חיפוש. -ברמשלושים יום ממועד קבלתה. ככל הניתן, אבקש לקבל את הנתונים בפורמט דיגיטלי 
 

 לידיעתכם, בהתאם לתקנות חוק חופש המידע, עמותת "העין השביעית" פטורה מתשלום אגרה. 
 . 2020מצ"ב בקובץ נפרד אישור ניהול תקין של העמותה לשנת  

 
 בתודה, 

 איתמר ב"ז 
 )ע"ר(עיתונות עצמאית, חוקרת וחופשית  –"העין השביעית" 

052.4555903 
 


