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  2010לשנת  סגרת חוק חופש המידעדין וחשבון של הממונה על פניות במהנדון: 

 

  תושב/אזרח יקר,
  

  .2010* אני מתכבד להגיש בזאת את דוח הממונה על הטיפול בפניות במסגרת חוק חופש המידע לשנת העבודה 

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

  ורית, מוחזק על ידה כנאמן של הציבור, ולכן יש לאפשר נגישות ושקיפות למידע, בהתאם לסייגים שקבע המחוקק.  בידי רשות ציב  
      

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

   
  על פי חוק זה הם בעיקר: אזרחים, חברות ביטוח/חקירה ועורכי דין  וחברות  2010* המבקשים שפנו לרשות לקבלת מידע בשנת   

  הרשות. ביטוח/חקירה  אשר יש להם עניין,  או יחסי גומלין עם     
  
  
  
  
  
  



  
  

  סיכום
  בקשות. (פירוט ראו טבלה מצורפת).  31, 2010* סה"כ הוגשו בשנת 

  בקשות נענו על ידי הרשות בחיוב, וטופלו בכפוף לתשלומי האגרות. 27 *
  בקשות נענו בשלילה בשל:  4* 
  * אי המצאות תיעוד כמבוקש.   
  בקשות טופלו ע"י  האגף המקצועי האמון על התחומים ללא תשלום (אגף לשירותים חברתיים ומינהל ההנדסה). 2*    
  ת אחרת שבידה נוצר המידע.* בקשה אחת הופנתה לרשות ציבורי   
  בקשות אשר נענו בחיוב, הטיפול בהם לא מוצה בשל אי תשלום האגרות הקבועות בחוק.  15*    
  ימים. 15בקשות טופלו בקבועי זמן של עד  10*    
  ימים,  60 –ל  30בקשות טופלו בקבועי זמן שבין  2ימים,  30 - ל  16בקשות טופלו בקבועי זמן של  15*    

  ימים 120 –ל  60בקשות טופלו בקבועי זמן שבין  2      
  ימים.  240 –ל  120* בקשה אחת טופלה בין    
  

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

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

               
  בכבוד רב,                                                                                                                                                                                               

  
  יוסי לנמן                                                                                                                                                                                                 

  סגן מנהל אגף השרות                                                                                                                                                                                      
  מנהל מרכז שרות לאזרח                                                                                                                                                                                    

  והממונה על חוק חופש המידע                                                                                                                                
  



  

  

  

  2010דין וחשבון של הממונה על פניות במסגרת חוק חופש המידע לשנת 

  

מספר 
 בקשה

  סיבה לדחייה/ מענה המידעמבקש  נושא הבקשה
 אי מענה

  מועד טיפול
 בימים

  עתירה
 לבית משפט 

מספר תלמידים בבית הספר וגני  1
 הילדים

  28  חיובי אזרח

  שיעורי ארנונה ראלית/נומינלית  2
  2010 – 2003בשנים 

  11  חיובי אזרח

  טיפול על מפגע מרכב וכלבים 3
 מטרידים 

  29  חיובי אזרח

  
  
  



  
  

 המשך - 2010דין 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 

  ההליך לא מוצה  חיובי  חברה לביטוח תוכנית רמזורים 4
  בשל אי תשלום 

  האגרות הקבועות 
 בחוק

8  

התנועה לחופש  אכיפת החוק למניעת עישון 5
 המידע

  ההליך לא מוצה  חיובי 
  בשל אי תשלום 
  ת האגרות הקבועו

 בחוק

19  

הבקשה לא   משרד עורכי דין  החלטת ועדת תכנון ובניה  6
התייחסה לחומר 
גולמי אלא למתן 
תשובות לשאלות 

שוטפות. ניתן 
מענה ללא 

  תשלום אגרות

 46   



  
  

 המשך - 2010דין 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 

  חוזה משרד התחבורה להפעלת  7
 חבורה ציבורית במודיעיןת

חבר ועדת 
 תנועה

  הופנה לרשות אחרת  שלילי
 אשר המידע נוצר בידה

1  

  הופנה למקום בו חיובי אזרח הגדרת תפקיד של מפקח עירוני 8
  המידע פורסם ברבים  

  כולל הבהרה של 
  הממונה על המידע

 

22  

     28  חיובי משרד עורכי דין תוכנית רמזורים 9

   7    חיובי  אזרח  ועדת תכנון ובניה פרוטוקול  10

  



  
  

 המשך - 2010המידע לשנת דין וחשבון של הממונה על פניות במסגרת חוק חופש 

  
  

מספר 
 בקשה

  סיבה לדחייה/ מענה מבקש המידע נושא הבקשה
 אי מענה

  מועד טיפול
 בימים

  עתירה
 לבית משפט 

  ההליך לא מוצה בשל חיובי אזרח ריכוז סוגי בתים ברעות ב' 11
  אי תשלום האגרות 
 הקבועות בחוק 

25  

  קריטריונים להנחת פטור 12
 מארנונה 

  22  חיובי אזרח

  1  חיובי חברה לביטוח תוכנית רמזורים 13

  בקשת מסמכים אודות משפחה 14
  מקרבה ראשונה מתוך תיק  

 הרווחה

  הטיפול הועבר לגורמי שלילי אזרח
  הרווחה אשר פעלו 
לסייע בעדו בהתאם  

 לחוק הגנת הפרטיות

  

  
  



  
  

  

 המשך - 2010דין וחשבון של הממונה על פניות במסגרת חוק חופש המידע לשנת 

  
מספר 
 בקשה

  סיבה לדחייה/ מענה מבקש המידע נושא הבקשה
 אי מענה

  מועד טיפול
 יםבימ

  עתירה
 לבית משפט 

  הטיפול לא מוצה בשל חיובי אזרח תקציב הוצאות בטחון 15
  אי תשלום האגרות 

 הקבועות בחוק

30  

  הטיפול לא מוצה בשל חיובי אזרח היתר בניה 16
  אי תשלום האגרות  

 הקבועות בחוק

23  

  קריטריונים ועדת הנחות נכס 17
 סגור וריק 

 הבקשה טופלה על ידי שלילי אזרח
מינהל הכספים ישירות 
מול האזרח ללא צורך 

 בתשלום האגרות

  

הבקשה טופלה ללא   חיובי    מסמכים של תוכנית מתאר  18
צורך בתשלום האגרות 
בהתאם לקריטריונים 

  של ועדת תכנון ובניה

26  

  
  



  
  

 המשך - 2010דין 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 

  לטות ועדת הקצאות למתן הח 19
 קרקעות לעמותות

  הבקשה טופלה ללא חיובי 
  צורך בתשלום האגרות

 כמידע מנהלי 

3  

  חיובי.  אזרח אגרת שמירה למכבים/רעות 20
חייב הבהרות 
נוספות היות 

ומדובר 
בבקשה 

להקצאת 
משאבים בלתי 

 סבירים

  הטיפול לא מוצה בשל
  אי תשלום האגרות 
 הקבועות בחוק 

204  

  מידע על מהנדס בניה אשר פעל 21
 מול ועדת תכנון ובניה 

  הטיפול לא מוצה בשל חיובי משרד עורכי דין
  אי תשלום האגרות 
 הקבועות בחוק 

102  



  
  

  

 המשך - 2010דין 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 

  בחינת ניגוד עניינים של חבר  22
 מועצה

מען התנועה ל
איכות השלטון 

 בישראל

  הטיפול לא מוצה בשל  חיובי
  אי תשלום האגרות

 הקבועות בחוק

19  

  תכתובת של/עם ביה"ס  23
 (תוכנית תל"י)

  לא נמצא תיעוד שלילית משרד עורכי דין
 כמבוקש

39  

  אישורים לבניית בית כנסת מעל 24
 מוסד חינוכי

  6  חיובי אזרח

  9  חיובי דיןעורך  פרוטוקול ועדת תנועה 25

  



  
  

 משךה - 2010דין 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 

  החלטה ועדה מקומית 26
 רעות/מכבים

חיובי, (למרות  אזרח
שחייב הקצאת 
אמצעים בלתי 

 סבירים)

  הטיפול לא מוצה בשל
  אי תשלום האגרות 
 הקבועות בחוק 

90  

  16  חיובי אזרח שותתכתובת תושב עם הר 27

  אישור המשרד להגנת הסביבה 28
  להתקנת אנטנות שידור למניית 
 מים ממוחשבת 

  הטיפול לא מוצה בשל  חיובי 
  אי תשלום האגרות

  הקבועות בחוק

 

24  

  
  
  
  
  



  
  
  
  

 המשך - 2010דין 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 

   23    חיובי משרד חקירות  יםתוכנית רמזור  29

  5  חיובי חברה לביטוח תוכנית רמזורים 30

  הטיפול לא מוצה בשל חיובי משרד עורכי דין תיעוד טיפול במפגע 31
  אי תשלום האגרות  

 הקבועות בחוק

9  

  
  
  
  
  
  

  


