עיריית מודיעין מכבים רעות

הנדון :דין וחשבון של הממונה על פניות במסגרת חוק חופש המידע
לשנת 2012
תושב/אזרח יקר,
* אני מתכבד להגיש בזאת את דוח הממונה על הטיפול בפניות במסגרת חוק חופש המידע לשנת
העבודה .2012
* החוק מעגן בחקיקה את זכותו של האזרח לקבל מידע מרשויות ציבוריות .גישת המחוקק הינה כי
המידע המצוי בידי רשות ציבורית ,מוחזק על ידה כנאמן של הציבור ,ולכן יש לאפשר נגישות ושקיפות
למידע ,בהתאם לסייגים שקבע המחוקק.
* הדין וחשבון של הממונה על המידע מפרט את הבקשות שטופלו על ידי עיריית מודיעין/מכבים/רעות,
במסגרת חוק חופש המידע והוא אינו כולל את הפניות השוטפות המתקבלות במרכז שרות לאזרח או
במחלקות העירייה שאינן מוגדרות כפניות על פי חוק חופש המידע.
* המבקשים שפנו לרשות לקבלת מידע בשנת  2012על פי חוק זה הם בעיקר :אזרחים ועורכי דין אשר
יש להם עניין ,או יחסי גומלין עם הרשות.
סיכום
* סה"כ הוגשו בשנת  35 ,2012בקשות .פירוט ראו בטבלאות המצורפות.
* ב –  19בקשות שולמו האגרות.
*  17בקשות אשר בעתיים שולמו האגרות נענו בחיוב 2 ,סורבו בשל הסעיפים הקבועים בחוק
)צינעת הפרט/פגיעה בפרטיות והליך הנמצא בחקירה(.
*  8בקשות נענו בחיוב אך הטיפול בהם לא מוצה בשל אי תשלום האגרות הקבועות בחוק.
* ב –  4בקשות הופסק הטיפול בשל משיכת הבקשה ובקשה לבטלה.
* ב –  2בקשות הופנו למקום בו פורסמו הנתונים ברבים ובכך נחסך הצורך בתשלום האגרות.
* בקשה אחת נסתיימה בפשרה בתיק תביעות קטנות בטרם הושלם הליך תשלום האגרות.
הערות
א .קבועי הזמן לטיפול בבקשות אשר לא מוצו בשל אי תשלום האגרות הקבועות בחוק ,מתייחס לעיתוי
הבקשה ועד תאריך התשובה הראשונית של הרשות.
ב .קבועי הזמן לטיפול בבקשות שהטיפול בהם הסתיים ,מתייחס לפרק הזמן מתאריך התשלום של האזרח/תושב
של האגרות ,ועד תום הטיפול הרשותי.
בכבוד רב,

יוסי לנמן
סגן מנהל אגף השרות
מנהל מרכז שרות לאזרח
והממונה על המידע

מידע אודות בקשות לשנת העבודה 2012

מספר
סידורי
1

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

2

הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

3

הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע

4

המידע אינו מצוי בידי הרשות הציבורית

5

הרשות הפנתה את המבקש לקבלת המידע
מאת רשות ציבורית אחרת
הרשות הפנתה את המבקש למקום בו המידע
פורסם ברבים
הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

8

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים
לפונה
הטיפול בבקשה טרם הסתיים

10

6
7

9

מספר

אחוזים

17

48.5

2

5.7

1

2.8

2

5.7

8
)אגרת בקשה(
4
)ביטול הבקשה(

22.8
11.4

הבקשה בדיון משפטי

1

2.8

סה"כ

35

100%

הערות :א .בסעיף  10הושג הסכם פשרה בטרם תשלום האגרות
תיק תביעות קטנות23374-06-12 :
ב .סך' אגרות חופש המידע שנגבו בשנת  2,572.91 :2012ש"ח

מידע אודות בקשות שסורבו לשנת העבודה 2012

העילה

עילה ראשית לדחייה

עילה משנית לדחייה

עילה שלישית לדחייה

1

פגיעה בפרטיות
סעיף ) 9א'( )(3
בקשה הנמצאת בחקירה
לקראת הגשת תביעה
) 9ב( )(8

סודיות ועדת הבחינה
סעיף ) 9א'( )(4

החומר הועבר למשרד הפנים
לבדיקה

סה"כ

2

1

מידע אודות זמני טיפול בבקשות שנענו בשנת העבודה 2012
זמן הטיפול

במספר

באחוזים

עד  15יום

6

27.2

בין  16ל – 30

9

40.9

בין  31ל –  60יום

5

22.7

בין  61ל –  120יום

2

9.09

מעל  120יום
סה"כ

22

100%

הערות * :חלק מהנתונים כוללים זמנים בהתייחס לסעיף  13ג' )צד ג'(.
* הנתונים אינם כוללים את השדות 10 ,9 ,8 ,7 :בטבלת המידע ,אודות
בקשות.

