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הנדון :דין וחשבון של הממונה על פניות במסגרת חוק חופש המידע
לשנת 2013
תושב/אזרח יקר,
* אני מתכבד להגיש בזאת את דוח הממונה על הטיפול בפניות במסגרת חוק חופש המידע
לשנת העבודה .2013
* 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  2013על פי חוק זה הם בעיקר :תושבים ,עורכי דין,
ונציגם מטעם חברות ביטוח אשר יש להם עניין ,או יחסי גומלין עם הרשות.
סיכום
* סה"כ הוגשו בשנת  21 ,2013בקשות .פירוט ראו בטבלאות המצורפות.
* ב –  10בקשות מהם שולמו האגרות ונענו בחיוב.
*  3בקשות נדחו בשל הסעיפים הקבועים בחוק:
* אחת בשל הליך חקירה שהתנהל בנושא סעיף ) 14א'()(8
* אחת התייחסה לתקופה שלפני  23שנים בטרם הקמת העיר או לחילופין הרשות המאוחדת.
* אחת בשל מידע שענינה פרשנות ולא חומר גלם המבקש הופנה לפניות הציבור.
*  5בקשות נענו בחיוב אך הטיפול בהם לא מוצה בשל אי תשלום האגרות הקבועות בחוק.
* בקשה אחת הופנתה לקבלת מידע שנוצר בידי רשות אחרת.
* בקשה אחת הופסקה מטעמים הנוגעים לפונה )אי מענה על בקשה להבהרות(.
* בקשה אחת הופנתה לרשות אחרת אשר המידע נוצר בידה

בכבוד רב,

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

מידע אודות בקשות לשנת העבודה 2013

מספר

אחוזים

מספר
סידורי
1

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

9

43%

2

הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

1

5%

3

הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע

3

14%

4

המידע אינו מצוי בידי הרשות הציבורית

1

5%

5

1

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

5

23%

8

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה

1

5%

9

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

10

הבקשה בדיון משפטי

6
7

סה"כ

הערה :סך' אגרות חופש המידע שנגבו בשנת ₪ 2,307.50 :2013

21

100%

מידע אודות בקשות שסורבו לשנת העבודה 2013

העילה

עילה ראשית לדחייה

1

הליך חקיקה
סעיף ) 14א'( )(8
המידע המבוקש התייחס לתקופה
של טרם הקמת העיר מודיעין או
לחילופין איחוד הרשויות עם
רעות/מכבים
המידע שהתבקש היה בתחום
הפרשנות ולא חומר גלם .הופנה
לפניות הציבור

סה"כ

3

1

1

עילה שלישית לדחייה

עילה משנית לדחייה

מידע נוצר לפני 23
שנים ובהתאם
לסעיף  (2) 8לחוק

1

מידע אודות זמני טיפול בבקשות שנענו בשנת העבודה 2012
זמן הטיפול

במספר

באחוזים

עד  15יום

8

38%

בין  16ל – 30

6

28.5%

בין  31ל –  60יום

6

28.5%

בין  61ל –  120יום
מעל  120יום

1

5%

סה"כ

21

100%

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

דין וחשבון של הממונה על פניות במסגרת חוק חופש המידע
לשנת  – 2013פירוט הבקשות
נושא הבקשה

מבקש המידע

מענה

סיבה

מס'
הבקשה
1

ת .עובד ציבור

חוקר תנועה מטעם
חב' הביטוח

שלילי

לא השיבו למסמך הבהרות

2

הקצאת מגרשים
לעמותות

תושב

חיובית

3

תוכניות הסדרי
תנועה

משרד עורכי דין

שלילי

לא שולמה אגרת בקשה

4

תוכנית הסדרי
תנועה

תושב

שלילי

לא שולמה אגרת בקשה

5

משרד עורכי דין

היתרים ומסמכים
לעבודות עפר

חיובית

6

תוכנית הסדרי
תנועה ותעודת
עובד ציבור

חוקר תנועה בשם
חב' הביטוח

חיובית

7

תוכנית הסדרי
תנועה

חוקר תנועה
בשם חברת הביטוח

חיובית

8

משרד עורכי דין

מסמכי צו הפסקת
עבודה

חיובית

9

הסכמי הפעלת
בי"ס רשמיים
המנוהלים ע"י
גורמים פרטיים

חברה למערכות מידע

שלילית

10

מידע על ספקים
הפועלים ברשות
ומועד משוער
למכרז

חברה למערכות מידע

חיובית

לא שולמה אגרה

דין וחשבון של הממונה על פניות במסגרת חוק חופש המידע
לשנת  - 2013המשך
מס'
הבקשה
11
12

נושא הבקשה

מבקש המידע

מענה

עורכת דין

שלילית

פרוטוקול הועדה
לתכנון ובניה
משרד עורכי דין
צווי ארנונה

סיבה
לא שולמה אגרת בקשה

שלילית

לא שולמו אגרות

13

פרשנות שאינה
מידע גולמי

תושב

שלילית

הופנה לפניות הציבור

14

חוזה משכ"ל

משרד עורכי דין

שלילית

המידע נוצר בידי רשות
אחרת

15

עיון בתיק פיקוח
על הבניה

שלילית

הליך
חקירה
סעיף 14
)א'( )(8

16

מידע על שיפוצי
קיץ בביה"ס מור

תושב

שלילית

17

היתר להקמת
מתקן תקשורת

משרד עורכי דין

חיובית

18

תקשורת
אלחוטית וקווית
בבית הספר

תושב

חיובית

19

תוכניות הסדרי
תנועה

חברה לביטוח

חיובית

20

קליטת ילד לגן
טרום טרום חובה

משרד עורכי דין

חיובית

21

צווי ארנונה

משרד עורכי דין

שלילית

לא שולמו אגרות

מידע שיש קושי לאתרו

