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   2007לשנת  דין וחשבון של הממונה על פניות במסגרת חוק חופש המידעהנדון: 

 

  
  תושב/אזרח יקר,

  

  .2007כבד להגיש בזאת את דוח הממונה על הטיפול בפניות במסגרת חוק חופש המידע לשנת העבודה * אני מת

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

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

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

   
  על פי חוק זה הם בעיקר: אזרחים, חברות ביטוח/חקירה ועורכי דין  וחברות ביטוח  2007* המבקשים שפנו לרשות לקבלת מידע בשנת   

  אשר יש להם עניין,  או יחסי גומלין עם הרשות.     
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  סיכום
  בקשות. (פירוט ראו טבלה מצורפת).  17, 2007* סה"כ הוגשו בשנת 

  מהם שולמו האגרות הקבועות בחוק 7 –* ב 
  אך הטיפול בהם לא מוצה בשל אי תשלום האגרות.בקשות נענו בחיוב,  8* 

  * בקשה אחת הופנתה לקבלת המידע (ללא תשלום) על ידי הלשכה המשפטית היות ובמהותה עסקה בפרשנות החוק ולא במידע גולמי.
  * בקשה אחת פטורה מאגרות (היות והיא כללה מידע אודות המבקש)

  ימים. 15בקשות נענו בקבועי זמן של עד  14* 
  ימים 30עד  15בקשות נענו בקבועי זמן של  2* 

  ימים 60עד  30* בקשה אחת נענתה בקבועי זמן של 
  

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

  הראשונית של הרשות.
               

  בכבוד רב,                                                                                                                                                
  
  

  יוסי לנמן                                                                                                                                                  
  סגן מנהל אגף השרות                                                                                                                                        

  מנהל מרכז שרות לאזרח                                                                                                                                    
  והממונה על חוק חופש המידע                                                                                                                               



  

  

 2007דין 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 

  8  חיובי משרד עורכי דין צו המיסים סוגי מבני מגורים 1

  פתיחת מרפאה לכלבים בבית  2
 מגורים

  8  חיובי משרד עורכי דין

  6  חיובי אזרח עסקים טעוני רישוי עסקים 3

   38  חיובי רכי דיןמשרד עו תחשיבים לחוק העזר אגרת ביוב 4

  
 



  

  
  

  המשך - 2007דין 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 

  דווח מכון התקנים למתקן 5
 משחקים 

  13  חיובי משרד עורכי דין

  מספר הנפטרים שנקברו  6
  במודיעין ואינם תושבי העיר על

 פי מרשם האוכלוסין 

  א מוצה הטיפול ל חיובי אזרח
  בשל אי תשלום

  האגרות הקבועות  
 בחוק

2  

   4 –רשימת טפסי  7
  2000 – 2007בשנים: 

  6  חיובי אזרח

 

 

  
  
  



  
  

  
  
  

  המשך - 2007דין 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 

  הטיפול לא מוצה בשל  חיובי חברה בע"מ היתר כסאות לבית קפה 8
  ם האגרות אי תשלו

 הקבועות בחוק

3  

  הטיפול לא מוצה בשל  חיובי  מחסום דוקרנים במרכז המסחרי 9
  אי תשלום האגרות 

 הקבועות בחוק

17  

  עלות שכרם של חברי מועצת 10
 העיר 

  הטיפול לא מוצה בשל  חיובי אזרח
  אי תשלום האגרות

 הקבועות בחוק 

7  

 



  
  

  המשך - 2007דין 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 קבלת החלטות להקצאת  11
 מגרש לבית כנסת

  הטיפול לא מוצה בשל  חיובי משרד עורכי דין
  אי תשלום האגרות

 הקבועות בחוק 

9  

  בקשה הפטורה מאגרה חיובי אזרח קבלת תיעוד תלונות תושב 12
  היות וכללה מידע 

 אודות המבקש

2  

  וש חורג בדירת מגוריםשימ 13
 (משפחתון) 

  הטיפול הועבר ללשכה  חיובי אזרח
  המשפטית למתן הסבר.

  היות ואין מדובר על 
 מידע  בהגדרתו בחוק

4  

  בוחן תנועה יועץ  תוכנית רמזורים 14
  וחוקר תאונות 

 דרכים

  3  חיובי

  



  

  
  

  

  המשך - 2007דין וחשבון של הממונה על פניות במסגרת חוק חופש המידע לשנת 

  
מספר 
 בקשה

  סיבה לדחייה/ מענה מבקש המידע נושא הבקשה
 אי מענה

  מועד טיפול
 םבימי

  עתירה
 לבית משפט 

ארגון קייטנות  מסמכי מכרז קייטנות 15
 נופש ופנאי

הטיפול לא מוצה בשל  חיובי
אי תשלום האגרות 

 הקבועות בחוק

7  

הבקשה הוקפאה על  חיובי משרד עורכי דין חוק עזר העמדת רכב וחנייתו 16
ידי המבקש ומכאן שגם 
לא שולמו האגרות 

 הקבועות בחוק

13  

חברה למיסוי  עירוני אגרת שמירהחוק עזר  17
 ומקרקעין בע"מ

הטיפול לא מוצה בשל  חיובי
אי תשלום האגרות 

 הקבועות בחוק

48   

 

  
  


