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 הב"

 __________תאריך  
 :לכבוד

 רו"ח , מר אברהם פריד
 )"הממונה"( הממונה על יישום חוק חופש המידע
 במכללת אורות ישראל )"המכללה"(

 קמפוס אלקנה, ד.נ אפרים 
 44814אלקנה 

  בקשה לקבלת מידע
 )"החוק"( 1998-לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח

 :פרטי המבקש

 ________    מספר ת.ז. _________  אזרחות  ___________________   שם פרטי __שם משפחה 

 תאגיד הרשום כחוק בישראל יציין את שם התאגיד ____________   מספרו  __________

 

 :כתובת

רחוב ________ מס' ___   ישוב  _________ מיקוד _______ טלפון _________  טלפון נייד ________  

 __________________________________ פקס ___________ דואר אלקטרוני

 

 לקבלת מידע )"הבקשה"(: פרטי הבקשה

 הנני מבקש/ת את המידע שלהלן: )ניתן לצרף בדף נפרד את פרטי המידע המבוקש ובחתימת המבקש(

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 הטעם לבקשתי )לא חובה לציין( _________________________________________________

 

 אודות אדם אחר. אודותיי   המידע המבוקש הינו: 
 

 1גין אגרת בקשה. לפקודת מכללת אורות ישראל ב₪  20מצורפת בזאת המחאה על סך 
 

  בחתימתי. עוד מובא להלן כתב התחייבות
 

התחייבות להלן הינם תנאי לטיפול בבקשה, אך אין הידוע לי כי תשלום אגרת בקשה וחתימה על כתב 
 בקבלתם התחייבות מצד המכללה להמציא המידע המבוקש. 

             

X

 
 

 כתב התחייבות 
ידוע לי, כי אם יהיה ש"ח.  150הפקה עד לסכום מרבי של הנני מתחייב לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת 

בסכום  קהשלום בגין אגרות טיפול והפכי הטיפול בבקשה יחייב תבכל שלב, לממונה יסוד סביר להניח, 
רשאי לדרוש ממני יהיה , ואף , הוא יעדכן אותי בדבר הסכום המשוער שאָדרש לשלםש"ח 150-הגבוה מ

עד קבלת כי ידוע לי מלוא התשלום, ו/ חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת  להפקיד את הסכום המשוער
הממונה , לא ימשיך (לפי הנדרש) תהסכמתי לשלם את הסכום המשוער והפקדת הסכום או המצאת הערובו

רק לאחר שישולם ש, הדבר ייעשה כי ככל שיוחלט למסור לי המידע המבוקידוע לי, תי. טיפול בבקשאת ה
 .מכללהכפי שחושב על ידי השל האגרות ידי הסכום המלא -על

  

X

 
 

__________________________________________________________________________ 
ם ונה האתחילה רצוי להתעדכן מול הממ )"התקנות"(. 1999-ופש המידע )אגרות(, התשנ"טתקנות חהכל בכפוף ל .1

 .או שהינה פטורה מכך הבקשה מחויבת באגרת בקשה

 חתימת המבקש        

 חתימת המבקש        


