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 אב, תשע"ו י"א
 2016אוגוסט,  15

 
תעריפים למתן מידע ומסמכים מודפסים וקבצים דיגיטליים, במסגרת חוק חופש 

 שלהכנתם נדרשות פעולות והוצאות מיוחדות , 1999-התשנ"חהמידע, 

 לתכנון ובנייה ורשות הרישויאגף ההנדסה, הועדה המיוחדת 
 

המיוחדת על אגף ההנדסה והועדה  "החוק"(, –)להלן  1999 –התשנ"ח במסגרת חוק חופש המידע, 

שהותקנו מכוחו של לתכנון ובניה, לתת לציבור מידע המתבקש על ידו. למתן המידע נקבע בתקנות 

 תעריף בסיסי, המשתנה מעת לעת.החוק, 

 
, בקבצי מחשב ו/או הנדסי ותכנוני קיים מידע"המועצה"(  –)להלן האזורית גוש עציון  במועצה

נדרשו עלויות נוספות ו/או לאנשי מקצוע,  להכנתו למסירה לציבורלעיבודו ו, במסמכים, שלהשגתו

ו/או הוועדה המיוחדת  להם נדרש האגף תוציבורי תחוקי הבוחכל ומיוחדות, שהם מעל ומעבר ל

 ה ו/או רשות הרישוי.לתכנון ובני

 
 להשגת המידע, לרבות הוצאותוהתשומות שהושקעו לאחר שבחנה הנהלת המועצה את הוצאותיה 

הוצאות כ"א והוצאות משרדיות, שמירה ואחסנה, מחשוב, הפקה, עיבוד, המרה, ניתוח, איתור, 

 :ם שיחולו על מבקשי קבלת המידעתעריפיהלהלן 
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פונה, המבקש לקבל לידיו מידע כאמור מאגף ההנדסה ו/או מהוועדה המיוחדת לתכנון ובניה, 

שלהשגתו נדרשו הוצאות מיוחדות, ימלא טופס בקשה וישלם בהתאם לתעריף הנקוב לעיל. הכנת 

וצע ע"י אגף ההנדסה, ואת התשלום יש לשלם במחלקת הגביה. רק לאחר התשלום, התעריפים תב

 יופק המסמך ויועבר, באמצעות דוא"ל, לידי הפונה, בפורמטים המצוינים לעיל.     

 
באמצעות מכונת צילום  יודגש כי למבקש נשמרת הזכות לקבל את המידע בדרך של צילום תכניות

 ריפים המקובלים הנקובים בתקנות שהותקנו מכוח החוק. , ואז יחולו התעהמוצבת במועצה
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