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הנדון :דין וחשבון של הממונה על פניות במסגרת חוק חופש המידע
לשנת 2006
תושב/אזרח יקר,
* אני מתכבד להגיש בזאת את דוח הממונה על הטיפול בפניות במסגרת
חוק חופש המידע.
* 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  2006על פי חוק זה הם בעיקר :אזרחים ועורכי דין אשר
יש להם עניין ,או יחסי גומלין עם הרשות.

1

סיכום
* סה"כ הוגשו בשנת  13 ,2006בקשות.
* כל הבקשות נענו על ידי הרשות בחיוב ,וטופלו בכפוף לתשלומי האגרות.
*  6בקשות שהטיפול בהם מוצה ,טופלו בהתאם להיקפם ולמורכבות במועדים
הקבועים בחוק ,עד  30יום.
*  6בקשות אשר נענו בחיוב ,אך הטיפול בהם לא מוצה בשל אי תשלום אגרת
בקשה/טיפול על ידי המבקש.
* בבקשה אחת הוגשה עתירה לבית המשפט השלום בשל עלות אגרת הטיפול
)העתירה נדחתה והתושב משך את בקשתו(.
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,
מנהל
יוסי לנמן
מרכז שרות לאזרח
והממונה על המידע
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דין וחשבון של הממונה על פניות במסגרת חוק חופש המידע לשנת 2006
מספר
בקשה
1

נושא הבקשה

מבקש המידע

מענה

בקשה לקבלת נתונים על
מספר כיתות א' בביה"ס,
ופילוח
לימוד
שעות
מימונם

אזרח

חיובי

2

תוכנית מופע רמזורים
בצומת דותן/החולה

3

פירוט ופילוח כספים שנגבו
בעבור חוק העזר שירותי
שמירה למודיעין
בשנים 1998-2005

4

עותק של עיריית מודיעין
לועדת ערער בנושא
חב' פלסים
דוחות שניתנו על ידי
הווטרינר העירוני
בשנים 2006 – 2004

5

בוחן תנועה
וחוקר תאונות
דרכים
עורך דין

)לא מוצה בשל
אי תשלום אגרת
בקשה/טיפול(
חיובי

חיובי
)אך לא מוצה
בשל עתירה(

סיבה לדחייה

מועד טיפול
10
)תשובה
ראשונית(

הבקשה עברה
גורמים
מס'
ברשות
עד הגעתה
לממונה
הסכמת
אי
המבקש
לתשלום עלויות
אגרת טיפול

13

המבקש הגיש ערעור
לבהמ"ש השלום
ביטל
שבמהלכו
ומשך
את העתירה/בקשה

אזרח

חיובי

30

אזרח

חיובי

24

3

3

עתירה
לבית משפט

דין וחשבון של הממונה על פניות במסגרת חוק חופש המידע לשנת  - 2006המשך
מספר
בקשה
6

7

8

9

נושא הבקשה
בדיקת שטחי הדירות
הפרטיים בבית משותף
ושמות בעלי הנכסים

מבקש המידע

מענה

עורך דין

חיובי

)לא מוצה בשל
אי תשלום אגרת
בקשה/טיפול(
חיובי
עורך דין בשם
קבלת צווי הארנונה של
קופת חולים
הישובים מודיעין ורעות
)לא מוצה בשל
מכבים בטרם האיחוד
אי תשלום אגרת
בשנים 89 – 95
בקשה/טיפול(
חיובי
עורך דין
נתונים על
עיקרייה:
מוסדות
)לא מוצה בשל
)בה"ס יסודים( נתוני
אי תשלום אגרות
מגרש ,כיתות ,אישורי
בקשה/טיפול(
איכלוס,
מורים ,גינון ,בטיחות,
חצרות ,מפתחות תקצוב,
כוח אדם
חיובי
עובד עירייה
דווח עלויות שיפוץ בניין
עירייה ועלות שכרם של
)לא מוצה בשל
יועצים משפטיים
אי תשלום אגרת
בשנים 2004 – 2006
בקשה/טיפול(
4

4

סיבה לדחייה

מועד טיפול
4
)תשובה
ראשונית(
25
)תשובה
ראשונית(
15
)תשובה
ראשונית(

19
)תשובה
ראשונית(

עתירה
לבית משפט

דין וחשבון של הממונה על פניות במסגרת חוק חופש המידע לשנת  – 2006המשך
מספר
בקשה
10

11
12
13

נושא הבקשה
חוק עזר אגרת שמירה:
תוכנית אבטחה תחשיב,
החלטות פירוט תנועות
ויתרות ,אמצעי ביצוע,
פירוט שנתי של
הוצאות/הכנסות
פרוטוקול ועדת תכנון
ובנייה לשימוש חורג
ברחוב מבצע חירם
פרוטוקול ועדת תכנון
ובנייה לשימוש חורג
ברחוב מבצע חירם
מכרז צהרונים 2006

מבקש המידע

מענה

עורך דין

חיובי
)לא מוצה בשל
אי תשלום אגרת
בקשה/טיפול(

סיבה לדחייה

מועד טיפול
27
)תשובה
ראשונית

עורך דין

חיובי

8

אזרח

חיובי

10

אזרח

חיובי

24

5

עתירה
לבית משפט

