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Csc7534  

  2017 אפריל
  
  

  2016לשת  דין וחשבון של הממוה על פיות במסגרת חוק חופש המידעהדון: 
  

 תושב/אזרח יקר,

  
  * אי מתכבד להגיש בזאת את דוח הממוה על הטיפול בפיות במסגרת חוק חופש 

  .2016שת העבודה להמידע    
  

  חוק מעגן בחקיקה את זכותו של האזרח לקבל מידע מרשויות ציבוריות. * ה
  גישת המחוקק  היה כי המידע המצוי בידי רשות ציבורית, מוחזק על ידה כאמן    
  של הציבור, ולכן יש לאפשר גישות שקיפות למידע, בהתאם לסייגים שקבע    
  המחוקק.     
      
  המידע מפרט את הבקשות שטופלו על ידי עיריית * הדין וחשבון של הממוה על     

  מודיעין/מכבים/רעות, במסגרת חוק חופש המידע והוא איו כולל את הפיות        
  השוטפות המתקבלות במרכז שרות לאזרח או במחלקות העירייה שאין מוגדרות        
  כפיות על פי חוק חופש המידע.        

   
   אזרחים,על פי חוק זה הם בעיקר:  2016קבלת מידע בשת * המבקשים שפו לרשות ל  

  ועמותות רשומות על פי חוק רשם העמותות ציגים מטעם חברות ביטוח ו עורכי דין,     
  אשר יש להם עיין,  או יחסי גומלין עם הרשות.      

  
  סיכום

    שקדמה).ביחס לשה   43% –בקשות (עליה של כ  60, 2016* סה"כ הוגשו בשת 
  ראו בטבלאות המצורפות.הבקשות פירוט    
  בקשות שולמו האגרות והמידע מסר. 37* 
  בקשות דחו בשל הסעיפים הקבועים בחוק 4* 
  בקשות עו בחיוב אך הטיפול בהם לא מוצה בשל אי תשלום האגרות הקבועות  16* 
  בחוק.   

  הופסק הטיפול מטעמים הוגעים לפוה:  אחתבקשה * ב
  ברשות אחרת.למידע אשר וצר הרשות הפתה את הפוה  אחתבקשה ב* 
  המידע איו מצוי בידי הרשות.   אחתבקשה ב* 
  

  בכבוד רב,                                                                                                                 
  

  יוסי למן                                                                                                                    
  סגן מהל אגף השרות                                                                                                            

  מהל מרכז שרות לאזרח                                                                                                         
  והממוה על המידע                                                                                                              
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   6201מידע אודות בקשות לשת העבודה 

  
  
  

  מספר
 סידורי

 אחוזים מספר הסטטוס

1  

 

  61.66% 37 הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

2  

 

   הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

3  

 

  6.66% 4 הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע

4  

 

  1.66% 1 המידע איו מצוי בידי הרשות הציבורית

הרשות הפתה את המבקש לקבלת המידע מאת  5
 רשות ציבורית אחרת

1 1.66%  

  הרשות הפתה את המבקש למקום בו המידע  6
 פורסם ברבים

  

  הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה 7

 

16 26.66% 

  הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הוגעים לפוה 8

 

1 1.66% 

9  

 

   הטיפול בבקשה טרם הסתיים

10  

 

   הבקשה בדיון משפטי

  

 

  99.96% 60 סה"כ

  
  

   ₪ 915   :6201:  סך' אגרות חופש המידע שגבו בשת הערה
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   6201מידע אודות בקשות שסורבו לשת העבודה 
  
  

עילה משית  עילה ראשית לדחייה הבקשה
 לדחייה

  עילה שלישית לדחייה

 

  הגדרת מידע –לחוק  2 –סעיף  ביה תהסבר לאי אכיפ

 

  

  )4) + (2(ב) ( 9סעיף  בוש ועיצובמסמך בשלבי גי

 

  

  הסבר לאי אכיפת פרגולה
  

    הגדרת מידע –לחוק  2 –סעיף 

  שאלות והל ויהול
  

    הגדרת מידע –לחוק  2  –סעיף 

  4 סה"כ

 

  

  
  

   6201מידע אודות זמי טיפול בבקשות שעו בשת העבודה 
  

  זמן הטיפול

 

 באחוזים במספר

  יום 15עד 

 

35 58.33% 

  15   30 –ל  16ין ב

 

25 

  יום 60 –ל  31בין 

 

9 15 

  יום 120 –ל  61בין 

 

1 1.66% 

  יום 120מעל 

 

______ ________ 

  סה"כ

 

60 99.9%  
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  6201דין וחשבון של הממוה על פיות במסגרת חוק חופש המידע לשת 

  

מספר 
 בקשה

 סטטוס טיפול מעה מבקש המידע ושא הבקשה

הבקשה בוטלה ע"י  חיובי אזרח ת הספר שיבוץ לבי 1
 המבקש

 אי תשלום אגרות חיובי אזרח שקד –מידע על גן רותם  2

 המידע מסר חיובי אזרח פיצול בתים במכבים 3

חב' חקירה ושחזור  תוכית הסדרי תועה  4
 תאוות דרכים

 המידע מסר חיובי

 המידע מסר חיובי עורך דין פרוטוקול ועדת תועה להצבת תמרורים 5

חב' איסוף מידע  תוכית הסדרי תועה  6
 עבור חב' ביטוח

 המידע מסר חיובי

 המידע מסר חיובי אזרח תוכית הסדרי תועה  7

 המידע מסר חיובי אזרח כם הגג" לפיתוח מודיעיןס"ה 8
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  (המשך) 6201ין וחשבון של הממוה על פיות במסגרת חוק חופש המידע לשת ד

  

מספר 
 בקשה

 סטטוס טיפול מעה מבקש המידע ושא הבקשה

  חיובי ארוה במרכז "עיב"  9
 (מסחר ותעשיה)

 אי תשלום אגרות חיובי שמאי מקרקעין

 המידע מסר חיובי תושבת שים למכבים/רעות 20/25תקציב אירוע  10

 אי תשלום אגרות חיובי אזרח 2014תשלומי פסיה  11

 המידע מסר חיובי אזרח כיםתיעוד תאות דר 12

פרוטוקול וועדת תכון וביה בית הכסת  13
 ברחוב יעל הגיבורה

 אי תשלום אגרות חיובי אזרח

פיתוח רחוב יהודה המכבי וחוקיות  14
 הסדרי תועה

 המידע מסר חיובי עורך דין

 המידע מסר חיובי חב' איסוף מידע חוקיות הסדרי תועה ותעודת עובד ציבור 15
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  (המשך) 6201דין וחשבון של הממוה על פיות במסגרת חוק חופש המידע לשת 

  

מספר 
 בקשה

 סטטוס טיפול מעה מבקש המידע ושא הבקשה

 המידע מסר חיובי חב' איסוף מידע יבורצהסדרי תועה ותעודת עובד  תוכיות 16

  רשימת פיות למוקד העירוי של אדם 17
 על עצמו

 אי תשלום אגרות חיובי אזרח

 המידע מסר חיובי רשות מקרקעי ישראל "הסכם גג" לפיתוח מודיעין 18

 המידע מסר חיובי שמאי מקרקעין מידע על מרתף בכס פרטי 19

 המידע מסר חיובי אזרח תיעוד תאות דרכים 20

תחשיב חוק עזר למודיעין מכבים רעות  21
 2012(שטחים ציבוריים פתוחים) 

 אי תשלום אגרות חיובי ד עורכי דיןמשר

 אי תשלום אגרות חיובי אזרח תיעוד תאות דרכים 22

  תוכית הסדרי תועה  23
 ותעודת עובד ציבור 

 אי תשלום אגרות חיובי חב' ביטוח
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  (המשך)  6201דין וחשבון של הממוה על פיות במסגרת חוק חופש המידע לשת 

  

מספר 
 בקשה

 סטטוס טיפול מעה מבקש המידע ושא הבקשה

 המידע מסר חיובי חב' לאיסוף מסמכים תיק הפסיה של עובד ציבור 24

עודכן כי בקשתו  שלילי עורך דין בקשת סטטוס אכיפה 25
איה בתחום חופש 

 המידע

  שלילי אזרח טיוטא לגיבוש תוכית אב 26
בהתאם 

לסעיף 
) 2(ב)(9
 ) לחוק4(

  , ה הבקשה דחת 
  בשלביתוכית  :הן בשל 
  שאיה גיבוש/עיצוב  
  .מאושרת 

  אי תשלום אגרת וכן * 
 בקשה  

 המידע מסר חיובי מומחה תעבורה תוכית להסדרי תועה 27

לעיון  אושרהמידע  חיובי מחזיק בכס עיון בתיק ביין 28
 בזמו החופשי

  פילוח כמות ילדים בשכוה  29
  בחלוקה לשתוים  2014-16בשים 

 חיוכי וזרם

 במידע מסר חיובי אזרח

מספר תלמידים להורים גרושים שרשמו  30
 לשת הלימודים

 המידע מסר חיובי עמותה רשומה
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  (המשך)  6201דין וחשבון של הממוה על פיות במסגרת חוק חופש המידע לשת 

  

מספר 
 בקשה

 סטטוס טיפול מעה מבקש המידע ושא הבקשה

 המידע ימסר חיובי מומחה לתעבורה ועהתוכית הסדרי ת 31

הקלטה של ועדת משה לתכון וביה  32
 בעיין כס

 המידע מסר חיובי אזרח

 המידע מסר חיובי אזרח תוכית תועה של צומת 33

מימוש זכאות להעברת בעלות של קרקע  34
 ברעות

המידע איו מצוי  שלילי אזרח
(הופה על פי ברשות 

 דהיהחוק לרשות שב
  וצר המידע) 

 ) לחוק5(8לפי סעיף 
  תוכית הסדרי תועה + 35

 תעודת עובד ציבור
 המידע מסר חיובי חברה לאיסוף מידע

  תוכית הסדרי תועה + 36
 תעודת עובד ציבור

 המידע מסר חיובי מומחה תעבורה

  תוכית הסדרי תועה + 37
 תעודת עובד ציבור

 סרהמידע מ חיובי חברה לאיסוף מידע
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  (המשך)  6201דין וחשבון של הממוה על פיות במסגרת חוק חופש המידע לשת 

  

מספר 
 בקשה

 סטטוס טיפול מעה מבקש המידע ושא הבקשה

  תוכית הסדרי תועה + 38
 תעודת עובד ציבור

 המידע מסר חיובי משרד עורכי דין

 המידע מסר ביחיו אזרח תיעוד פיותיו של תושב למוקד העירוי 39

פרוגרמה של מגרש המיועד לבית כסת  40
 והחלטות ועדת הקצאות

 המידע מסר חיובי אזרח

אישור למתן הסכם הגג לפיתוח מודיעין  41
 לחוק) 13 – (מכוח סעיף

 האישור יתן חיובי לא ידוע

 המידע מסר חיובי אזרח מספר פיות על מפגע לרכבים 42

  המידע מסר  חיובי  אזרח  דרכים בצומת תיעוד מצולם של תאות  43

רשימת העסקים (כתובות ובעלים)   44
  במודיעין מכבים רעות

  אי תשלום אגרות  שלילי  בקאי עסקים

תוים שאים בתחום   שלילי  אזרחית  הסבר לאי אכיפה של פרגולה  45
חוק חופש המידע 
(הופתה למחלקה 
  האמוה על התחום)

התוים אים בתחום   שלילי  עמותה רשומה  י ראייהשאלות לוהל ויהול הסדר  46
חוק חופש המידע (הופו 
  לאגף האמון על התחום)
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  (המשך)  6201דין וחשבון של הממוה על פיות במסגרת חוק חופש המידע לשת 

  

מספר 
 בקשה

 סטטוס טיפול מעה מבקש המידע ושא הבקשה

 המידע מסר חיובי אזרח תיעוד פיותיו של תושב למוקד העירוי 47

  תוכית הסדרי תועה + 48
 תעודת עובד ציבור

 המידע מסר חיובי חברה לאיסוף מידע

משרד לשמאות  תיעוד מצולם של תאות דרכים בצומת 49
 ומיסים

הבקשה התקבלה לאחר  שלילי
שחלף מחזור הזמן בו 

 הקובץ שמר

אישור למתן הסכם הגג לפיתוח מודיעין  50
 לחוק) 13 –ף (מכוח סעי

 האישור יתן חיובי לא ידוע

  תוכית הסדרי תועה + 51
 תעודת עובד ציבור

 המידע מסר חיובי חברה לאיסוף מידע

אישור למתן מידע של הסכמי התקשרות  52
עמותה מפעלים חיוכיים בע"מ עם 

 לחוק)  13 –עיריית מודיעין מכוח סעיף 

 האישור יתן חיובי עמותה רשומה

תיקים שהגישה הבדיקת לור דווח איש 53
  הרשות המקומית מודיעין מכבים רעות

 לחוק 13 –להוצאה לפועל בכוח סעיף 

האישור יתן בכפוף  חיובי לא ידוע
 להבהרות
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  (המשך)  6201דין וחשבון של הממוה על פיות במסגרת חוק חופש המידע לשת 

  

מספר 
 בקשה

 טטוס טיפולס מעה מבקש המידע ושא הבקשה

  כתבי אישום שהוגשו בגין עברות ביה 54
 שים אחרוות 5 –ב 

  אי תשלום אגרות ( חיובי עורך דין
חייב פיה לצדדים 

  שלישיים על פי 
 לחוק) 13 –סעיף 

ן וכן בקשות לביה ורישיון עסקים למז 55
 והיתרים למבה

אי תשלום אגרות טיפול  חיובי אזרח
  והפקה

לישי (חייב פיה לצד ש
 לחוק) 13 –על פי סעיף 

אי תשלום אגרות  חיובי עורך דין חיובי ארוה בגין סקר כסים 56
 טיפול והפקה

אי תשלום אגרות טיפול  חיובי עמותה רשומה מידע על צהרוים 57
והפקה (חייב פיה 
  לצדדים שלישיים)

 לחוק 13 –על פי סעיף 

 אי תשלום אגרות חיובי חאזר אישור משרד הפים לשיוי אגרת שמירה 58

אישור הסכמי הפעלה של עיריית מודיעין  59
אמי"ת בים  ,מכבים רעות עם בי עקיבא

 ודוחות כספיים עירוי א' + ב'

אי תשלום אגרות טיפול  חיובי עמותה רשומה
והפקה (חייב פיה 

לצדדים שלישיים על פי 
 לחוק) 13 –סעיף 

יר שלטי הפרסום הגדולים בע 50רשימת  60
 ומתן ההיתרים/אישורים להם

אי תשלום אגרת טיפול  חיובי עמותה רשומה
 העמותה הגישה  .והפקה

  לבקשהועדכון הבהרות 

  

 

  

  

  



  

  


