עיריית מודיעין מכבים רעות

Csc7144

הנדון :דין וחשבון של הממונה על פניות במסגרת חוק חופש המידע
לשנת 2014
תושב/אזרח יקר,
* אני מתכבד להגיש בזאת את דוח הממונה על הטיפול בפניות במסגרת חוק חופש המידע
לשנת העבודה .2014
* 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  2014על פי חוק זה הם בעיקר :תושבים ,עורכי דין,
ונציגים מטעם חברות ביטוח אשר יש להם עניין ,או יחסי גומלין עם הרשות.
סיכום
* סה"כ הוגשו בשנת  31 ,2014בקשות )עליה של כ –  50%ביחס לשנה שקדמה( .פירוט ראו בטבלאות
המצורפות.
*  18בקשות שולמו האגרות ונענו בחיוב.
*  2בקשות נדחו בשל הסעיפים הקבועים בחוק:
* אחת בשל תמהיל סעיפים :הקצאת משאבים בלתי סבירה סעיף  ,(1)8האינטרס ציבורי )סעיף (10
וכן סעיף 9ב').(4
* השנייה נוצרה בידי רשות אחרת סעיף (5)8
*  9בקשות נענו בחיוב אך הטיפול בהם לא מוצה בשל אי תשלום האגרות הקבועות בחוק.
* ב –  2בקשות הופסק הטיפול מטעמים הנוגעים לפונה.

בכבוד רב,

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

מידע אודות בקשות לשנת העבודה 2014

מספר

אחוזים

מספר
סידורי
1

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

17

54.83%

2

הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

1

3.22%

3

הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע

2

6.45%

4

המידע אינו מצוי בידי הרשות הציבורית

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

9

29.03%

8

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה

2

6.45%

9

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

10

הבקשה בדיון משפטי

6
7

סה"כ

31

הערה :סך' אגרות חופש המידע שנגבו בשנת .₪ 982.10 :2014
)בשנה האמורה שונו והוקטנו האגרות על ידי המחוקק באופן מהותי(.

100%

מידע אודות בקשות שסורבו לשנת העבודה 2014

הבקשה

עילה ראשית לדחייה

עילה משנית לדחייה

עילה שלישית לדחייה

ניהול פנקסי
זכויות במקרקעין

הקצאת משאבים בלתי סבירה (1)8

אין אינטרס ציבורי
מובהק )סעיף  (10חלקו
נוצר בידי רשות אחרת
(5)8

נוגע לניהול ,התייעצות
ותרשומת פנימית 9ב')(4

חוזה ספק מזון

מידע נוצר בידי רשות אחרת (5)8

סה"כ

2

מידע אודות זמני טיפול בבקשות שנענו בשנת העבודה 2014
זמן הטיפול

במספר

באחוזים

עד  15יום

11

37.93%

בין  16ל – 30

5

17.24%

בין  31ל –  60יום

6

20.68%

בין  61ל –  120יום

6

20.68%

מעל  120יום

1

3.44%

סה"כ

29

100%

הערות * :חלק מהנתונים כוללים זמנים בהתייחס לסעיף  13ג' )צד ג'(.

דין וחשבון של הממונה על פניות במסגרת חוק חופש המידע לשנת 2014

מספר
בקשה

נושא הבקשה

מבקש המידע

מענה

סטטוס טיפול

1

עותקים של הזמנות וחשבוניות של זכיין
ציוד משרדי

משרד עו"ד בשם מרשו

שלילי

לא שולמה אגרה
ובהמשך הבקשה
הוקפאה ע"י מבקש
הבקשה

2

תוכנית הסדרי תנועה ותעודת עובד ציבור

חב' איסוף מסמכים
בשם חב' ביטוח

חיובי

3

תוכנית הסדרי תנועה ותעודת עובד ציבור

חב' איסוף מסמכים
בשם חב' הסעות

חיובי

4

רשימת ופרטי בעלי הנכסים בעיר

משרד עורכי דין

חיובי

5

אישור משרד התחבורה להצבת תמרור,
תאריך הקמתו בפועל וכן תעודת עובד
ציבור

משרד עורכי דין

חיובי

6

צו הארנונה לשנת 2007

משרד עורכי דין

חיובי

7

שכר עובדים בעירייה

חבר מועצה

8

דווח משרד הבריאות בהתאם לחוק עישון
במקומות ציבוריים

אזרח

אי תשלום אגרת
בקשה וטיפול

אי תשלום אגרת
הפקה
אי תשלום אגרת
בקשה

חיובי
בחלקה

בשנת העבודה 2014
משרד הבריאות לא
הנחה את הרשויות
על אופן הגשת
הדווח

דין וחשבון של הממונה על פניות במסגרת חוק חופש המידע לשנת 2014
)המשך(

מבקש המידע

מענה

סטטוס טיפול

מספר
בקשה

נושא הבקשה

9

עיון בתוכנית והוראות החניה
בקניון עזריאלי

אזרח

חיובי

הופנה לעיון
בתוכנית במנהל
ההנדסה

10

ניהול פנקסי זכויות במקרקעין

משרד עורכי דין

דחיה

11

חוזה ספק מזון לצהרונים

משרד עורכי דין

דחיה

12

תוכנית הסדרי תנועה

חברת ביטוח

חיובי

13

פרסום על פי חוק תכנון ובניה

חברה לפרסום בע"מ

חיובי

14

העתקים של חשבוניות ,קבלות והזמנות משרד עו"ד בשם מרשו
של זכיין במכרז של משק וכלכלה

אי תשלום אגרות

בקשה בוטלה

דין וחשבון של הממונה על פניות במסגרת חוק חופש המידע לשנת 2014
)המשך(

מספר
בקשה

נושא הבקשה

סטטוס טיפול

מבקש המידע

מענה

15

מידע אודות המבקש על עצמו

תושב

חיובי

16

שימושים ותמורות במבני ציבור

תושב

חיובי

17

רשימת גני ילדים לפי חתכים
ציבוריים/פרטיים ,ועלות תקציבי בינוי

העמותה להעצמת
האזרח

חיובי

אי תשלום אגרת
בקשה

18

סכום דיון עם משרד הבריאות על ארגזי
החול בגני ילדים

תושבת

חיובי

אי תשלום אגרת
בקשה

19

תוכנית הסדרי תנועה

חברה לביטוח

חיובי

20

עותק מרשיון עסק של מכון כושר

תושב

חיובי

21

תעודת עובד ציבור של שילוט בצומת

משרד עורכי דין

חיובי

22

תוכנית הסדרי תנועה

משרד בטיחות
בתעבורה עבור חברת
ביטוח

חיובי

אי תשלום אגרת
בקשה

דין וחשבון של הממונה על פניות במסגרת חוק חופש המידע לשנת 2014
)המשך(

מענה

סטטוס טיפול

מספר
בקשה

נושא הבקשה

מבקש המידע

23

אישור בדבר התקנת תמרור ותעודת עובד
ציבור

משרד עורכי דין

חיובי

24

צווי ארנונה

משרד עורכי דין

חיובי

25

חוזה לסקר מדידת שטחים לחישוב
ארנונה

תושב

חיובי

אי תשלום אגרת
בקשה

26

רשימת נכסים וכתובת המחזיקים בהם
הפטורים מארנונה

אזרח

חיובי

אי תשלום אגרות:
בקשה וטיפול

27

תוכנית הסדרי תנועה

חברה לאיסוף מידע
עבור לברת ביטוח

חיובי

28

תוכנית הסדרי תנועה ותעודת עובד ציבור

משרד עורכי דין

חיובי

29

צווי ארנונה

משרד עורכי דין

חיובי

אי תשלום אגרות
בקשה וטיפול

דין וחשבון של הממונה על פניות במסגרת חוק חופש המידע לשנת 2014
)המשך(

מספר
בקשה

נושא הבקשה

מבקש המידע

30

תוכנית הסדרי תנועה ותעודת עובד ציבור

משרד עורכי דין

31

מידע עבור המבקש על עצמו

מענה
חיובי

חיובי

סטטוס טיפול

