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  2009לשנת  דין וחשבון של הממונה על פניות במסגרת חוק חופש המידעהנדון: 

 

  
  תושב/אזרח יקר,

  

  .2009בד להגיש בזאת את דוח הממונה על הטיפול בפניות במסגרת חוק חופש המידע לשנת העבודה * אני מתכ

  
  * החוק מעגן בחקיקה את זכותו של האזרח לקבל מידע מרשויות ציבוריות. גישת המחוקק  הינה כי המידע המצוי בידי רשות ציבורית, 

  ת ושקיפות למידע, בהתאם לסייגים שקבע המחוקק.  מוחזק על ידה כנאמן של הציבור, ולכן יש לאפשר נגישו   
      

  * הדין וחשבון של הממונה על המידע מפרט את הבקשות שטופלו על ידי עיריית מודיעין/מכבים/רעות, במסגרת חוק חופש המידע     
  מוגדרות כפניות על פי חוק זה.  והוא אינו כולל את הפניות השוטפות המתקבלות במרכז שרות לאזרח או במחלקות העירייה שאינן      

   
  על פי חוק זה הם בעיקר: אזרחים, חברות ביטוח/חקירה ועורכי דין  וחברות ביטוח  2009* המבקשים שפנו לרשות לקבלת מידע בשנת   

  אשר יש להם עניין,  או יחסי גומלין עם הרשות.      
  
  
  
  
  
  



  

  
  

  סיכום
  בקשות. (פירוט ראו טבלה מצורפת). 29, 2009* סה"כ הוגשו בשנת 

  רות הקבועות בחוק. בקשות נענו בחיוב, אך הטיפול בהם לא מוצה בשל אי תשלום האג 8*    
  * בקשה אחת הופנתה למידע המפורסם ברבים ללא תשלום האגרה.   
  היות ואין חובה למסרו 9 –* פניה אחת סורבה בהתאם לסעיף    
  * פניה התייתרה היות והפעילות במידע שהתבקש הופסקה   
  ה (ללא תשלום האגרה).* פניה אחת הופנתה למינהל ההנדסה וקיבלה מענה בהתאם לחוק התכנון והבני   
  * בקשה אחת פטורה מאגרות (היות והיא כללה מידע אודות המבקש)   
  ימים 15בקשות נענו בקבועי זמן של עד  16*    
  ימים 30עד  15בקשות נענו בקבועי זמן של  13*    
  

  : הערות
מתייחס לעיתוי הבקשה ועד תאריך התשובה א. קבועי הזמן לטיפול בבקשות אשר לא מוצו בשל אי תשלום האגרות הקבועות החוק, 

  הראשונית של הרשות.
  ג' (צד ג').  13ב. בחלק מהבקשות קבועי הזמן כוללים התייחסות לסעיף 

               
  בכבוד רב,                                                                                                                                                                                               

  
  יוסי לנמן                                                                                                                                                                                                   
  סגן מנהל אגף השרות                                                                                                                                                                                       

  מנהל מרכז שרות לאזרח                                                                                                                                                                                     
  והממונה על חוק חופש המידע                                                                                                                           



  

 

 2009של הממונה על פניות במסגרת חוק חופש המידע לשנת  דין וחשבון

  

מספר 
 בקשה

  סיבה לדחייה/ מענה מבקש המידע נושא הבקשה
 אי מענה

  מועד טיפול
 בימים

  עתירה
 לבית משפט 

תקני חניה של מרכז מסחרי ובית  1
 הכנסת 

הנהלת המרכז 
 המסחרי

  18  חיובי

התנועה למען  מכרז למניית מים ממוחשבת 2
ות השלטון איכ

 הישראלי

  30  חיובי

חב' חקירה  תוכנית רמזורים 3
ושחזור תאונות 

 דרכים בע"מ

  2  חיובי

  בקשת מסמכים על נכס בטענה  4
 לשימוש חורג

  15  חיובי אזרח

 



  
  

  
  

  המשך - 2009דין וחשבון של הממונה על פניות במסגרת חוק חופש המידע לשנת 

 

מספר 
 בקשה

  סיבה לדחייה/ מענה מבקש המידע נושא הבקשה
 אי מענה

  מועד טיפול
 בימים

  עתירה
 לבית משפט 

  מסמכים להקצאת קרקע  5
 לבית הספר

  ההליך לא מוצה  חיובי 
  בשל אי תשלום

  האגרות הקבועות 
 בחוק 

19  

  הנגשת תחבורה ציבורית עבור  6
 אנשים עם מגבלויות

מדינת ישראל 
הממונה על 

 המידע

  6  חיובי

  כספים שהופקדו עבור ועדת 7
 תכנון ובניה 

  הליך לא מוצה בשל  חיובי משרד עורכי דין
  אי מתן תשלום

  ת הקבועותהאגרו 
 בחוק 

18  



  
  

  

  המשך - 2009דין וחשבון של הממונה על פניות במסגרת חוק חופש המידע לשנת 

 

מספר 
 בקשה

  סיבה לדחייה/ מענה מבקש המידע נושא הבקשה
 אי מענה

  מועד טיפול
 בימים

  עתירה
 לבית משפט 

  הליך לא מוצה בשל  חיובי משרד עורכי דין שירותי שמירה 8
  אי התחייבות לתשלום

 האגרות 

28  

  הליך לא מוצה בשל אי חיובי אזרח בית הכנסת עמותת איילת השחר 9
  האגרות  תשלום 

 הקבועות בחוק

15  

  הליך לא מוצה בשל אי  חיובי רכבת ישראל אגרת שמירה 10
  תשלום האגרות
 הקבועות בחוק

32  

הליך לא מוצה בשל אי  חיובי אזרח עיון בתיק בניין 11
תשלום האגרות 

 הקבועות בחוק

24  

  



  
  

  המשך - 2009דין וחשבון של הממונה על פניות במסגרת חוק חופש המידע לשנת 

 

  
מספר 
 בקשה

  סיבה לדחייה/ מענה מבקש המידע נושא הבקשה
 אי מענה

  מועד טיפול
 בימים

  עתירה
 לבית משפט 

חב' חקירות  תוכנית רמזורים 12
ושחזור תאונות 

 דרכים בע"מ

  9  חיובי

  8  חיובי חוקר תנועה תוכנית רמזורים 13

  8  חיובי משרד עורכי דין סקר מהירות תנועה 14

הליך ארוך שחייב פניה  חיובי אזרח חריגות בניה 15
ג' ואשר  13על פי סעיף 

 חלקו נמצא בחקירה

35  

  
  



  
  

  

  המשך - 2009דין וחשבון של הממונה על פניות במסגרת חוק חופש המידע לשנת 

 

ר מספ
 בקשה

  סיבה לדחייה/ מענה מבקש המידע נושא הבקשה
 אי מענה

  מועד טיפול
 בימים

  עתירה
 לבית משפט 

ניתנה תשובה ישירות  חיובי אזרח סקר מהירות תנועה 16
במינהל ההנדסה ללא 

 תשלום האגרות

39  

  א. מספר תלמידים בחלוקה  17
  לביה"ס העל יסודי.     

  ב. דירות שהחליפו בעלות לאורך
 שנים 4    

   14  חיובי אזרח

  ההליך לא מוצה בשל חיובי אזרח פרוטקול להצבת תמרור תנועה 18
  אי תשלום האגרות

 הקבועות בחוק 

19  

  
  



  
  

  המשך - 2009דין וחשבון של הממונה על פניות במסגרת חוק חופש המידע לשנת 

 

מספר 
 בקשה

  סיבה לדחייה/ מענה מבקש המידע נושא הבקשה
 אי מענה

  מועד טיפול
 בימים

  עתירה
 לבית משפט 

  6  חיובי חברת ביטוח תוכנית הפעלת רמזורים 19

משרד חקירות  כנית רמזוריםתו 20
 תנועה

  2  חיובי

  מידע שאין הרשות שלילי אזרח פרוגרמה של אזור התעסוקה 21
 חייבת במסירתו

32  

  7 הבקשה התיתרה שלילי אזרח שמות חברי עמותה 22



  
  

  

  המשך - 2009דין וחשבון של הממונה על פניות במסגרת חוק חופש המידע לשנת 

 

מספר 
 בקשה

  סיבה לדחייה/ מענה מבקש המידע נושא הבקשה
 אי מענה

  מועד טיפול
 בימים

  עתירה
 לבית משפט 

  15  חיובי אזרח מזוריםתוכנית ר 23

הוזמן לעיון בתוכנית  חיובי אזרח התרים קבוצתיים לחצרות משק 24
במינהל ההנדסה ללא 

 תשלום האגרות

37  

   2003דוח מבקר העירייה  25
 (עמותות קבלניות)

  4  חיובי אזרח

  14  חיובי משרד עורכי דין פרוטוקול להצבת תמרור תנועה 26

  



  
  

  המשך - 2009דין וחשבון של הממונה על פניות במסגרת חוק חופש המידע לשנת 

 

מספר 
 בקשה

  סיבה לדחייה/ מענה עמבקש המיד נושא הבקשה
 אי מענה

  מועד טיפול
 בימים

  עתירה
 לבית משפט 

  הופנה למידע אשר חיובי משרד עורכי דין חוקי עזר כלבים וחתולים 27
  מפורסם ברבים ללא 

 צורך בתשלום האגרות

26  

  5  חיובי משרד עורכי דין תוכנית רמזורים 28

יועץ/חוקר  תוכנית רמזורים 29
 תעבורה וביטוח

  4  וביחי

  
  
  
  
  
  
  


