בקשה לקבלת מידע וכתב התחייבות
על פי חוק חופש המידע תשנ"ח 1998

לכבוד
הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בע"מ ("הרשות")
אני הח"מ שם_____________________________ :

ת.ז/.ח.פ______________________ :.

כתובת________________________________________________________________________ :
_____________________

טלפון_______________________ :

טלפון נייד:

פקס_______________________ :

דואר אלקטרוני____________________ :

מבקש לקבל את המידע המפורט להלן:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
הטעם לבקשה( :אין חובה לפרט)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
בהתאם לתקנות חופש המידע (אגרות) תשנ"ט( 1999 -להלן" :תקנות") הריני מתחייב לשלם אגרת בקשה לקבלת
מידע בסכום של  20שקלים חדשים .כמו כן הנני מתחייב לשאת באגרת טיפול 1ובאגרת הפקה ,2בהתאם לתקנות.
הזכאי לפטור מתשלום אגרה בהתאם לתקנה  6לתקנות ,יפרט את נסיבות הפטור:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ידוע לי כי תשלום אגרת בקשה וחתימה על כתב התחייבות זה לשאת בהוצאות טיפול והפקת מידע מהווים תנאי
להתחלת הטיפול בבקשה ,אך אין בקבלתם התחייבות של הרשות להמצאת המידע המבוקש.
הנני מתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקת מידע עד לסכום שלא יעלה על .₪ 153
ידוע לי ,כי אם יהיה לממונה על חוק חופש המידע ברשות ("הממונה") יסוד סביר להניח ,בזמן הגשת הבקשה ,או
בכל אחד משלבי הטיפול בה ,כי הטיפול בבקשה יחייב תשלום בגין אגרות טיפול והפקה בסכום הגבוה מ,₪ 153-
הממונה יעדכן אותי בדבר הסכום המשוער שאותו אדרש לשלם .ידוע לי כי בנסיבות הנ"ל ,יהיה הממונה רשאי
לדרוש ממני להפקיד את הסכום המשוער או חלקו ,או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו ,וכי עד
לקבלת הסכמתי לשאת בעלות המשוערת והפקדת הסכומים או המצאת הערובות המבוקשות ,הכל לפי הנדרש על
ידי הממונה ,לא ימשיך הממונה בטיפול בבקשה.
ידוע לי כי בכל מקרה המידע יימסר לי רק לאחר שישולם על ידי הסכום המלא כפי שחושב על ידי הממונה בהתאם
לחוק ולתקנות.


תאריך___________________ :

חתימה___________________ :

 ₪ 31 1לשעת עבודה ,החל מהשעה הרביעית.
 ₪ 0.20 2לכל עמוד צילום/עמוד פלט מחשב;  ₪ 2.55לתקליטור .היה המידע מוקלט ,מוסרט ,מצולם או מאוחסן על גבי מדיה דיגיטלית
נתיקה – עלות ההפקה או ההעתקה הממשית של המידע.
 הבקשה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומכוונת לנשים וגברים כאחד.

