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 2018ינואר 
 

 2017לשנת  ,המידע חופש ,על העמדת מידע לרשות הציבור הממונה ח"דו
 

 תושב/אזרח יקר,

  ח"התשנ המידע חופש לחוק )א(5 לסעיף בהתאם על העמדת מידע לרשות הציבור הממונה דיווח להלן
 . 1999  ט"התשנ המידע חופש חוק לתקנות 7 ולתקנה  1998

 

מידע  לקבל ״הזכות :כך היתר בין נאמר 1997 - תשנ״ז בשנת הכנסת שולחן על שהונחה החוק בהצעת

חופש  של להגשמתו בסיסי תנאי היא ,דמוקרטי במשטר היסוד מזכויות אחת היא הציבוריות מהרשויות

 למידע יותר רבה נגישות .החיים תחומי בכל אדם של והאחרות הפוליטיות זכויותיו ולמימוש הביטוי

 בקרה גם ותאפשר ,האדם זכויות וכיבוד החוק שלטון ,שוויון ובהם חברתיים ערכים של לקידומם תסייע

  .השלטון״ מעשי על הציבור של יותר טובה
 

 ושלשקיפות להיראות גם אלא להיעשות רק לא הצדק על לפיו קדום עקרון , בנוסף,דעומ החוק בבסיס
 .והפעילות העשייה לערכי הזהה ערך יש שלטונית

 האמון לחיזוק אמצעיהינם  לדעת הציבור וזכות השלטונית השקיפות עקרונות יישום
 .הציבור ושליחי כנאמני העירייה בעובדי האמון וחיזוק יתהעירונ במערכת

 
של הציבור, ולכן יש  מוחזק על ידה כנאמןגישת המחוקק  הינה כי המידע המצוי בידי רשות ציבורית, 

 המחוקק.   שקיפות למידע, בהתאם לסייגים שקבעולאפשר נגישות 
 

 .לפעול ביקשתי אלה דברים ברוח
     

 דינה קרמונה                                                                                            
 ממונה על פניות הציבור                                                                                    

                                     וחופש המידע                                                                                       
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 .  קודמתביחס לשנה  %38 עליה של  המהווים 2017בשנת העבודה   בקשות 82סה"כ הוגשו 
 

 לבקשה המענה אופן
 

 אחוזים מספר הסטטוס
  69.5 57 הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

 6 5 הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי
 13.4 11 הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע
 8.5 7 אגרההטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום 

 2.4 2 הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה
 0 0 הטיפול בבקשה טרם הסתיים

  100% 82 סה"כ

        
 

 מרכזיות דחייה עילות
 

 שם העילה הבקשה
בקשות ס' מ

שנדחו 
 מעילה זו

אחוז מכלל 
 הדחיות

היקף  מערכת החינוך ברעות בשנים *
1991 – 2004 

 בקשות( 3) *תיעוד סרטון תאונה
 תמיכה במתנ"ס *

( לחוק. לא 3) 8סעיף 
או  ניתן לאתר המידע

מידע אינו מצוי ה
 הברשות

5 41.6 

( לחוק. מידע 3) 9סעיף  תאור נכס של תושב
שגילויו מהווה פגיעה 

 בפרטיות

1 8.3 

של  ענייניםטפסי הצהרת הון וניגוד *
 .חברי מועצה

קבלת נתונים התקשרות למערכות *
 כרטיסיםלמכירת 

( לחוק. 5) 8סעיף 
המידע אינו מצוי 

ברשות. הופנה לרשות 
 שבידה נוצר המידע

2 16.6 

( לחוק. 4)ב()9סעיף  מידע על היטל השבחה
וות דעת שניתנה ח

 לצורך קבלת החלטה
 
 
 

1 8.3 
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 שם העילה הבקשה
מס' בקשות 

שנדחו 
 מעילה זו

אחוז מכלל 
 הדחיות

 מסמכי טיפול בעבירות בניה שדווחו*
 לעירייה

נתוני אכיפה שבוצעה ברחוב מגדל *
 דוד בחמש השנים האחרונות

()ב( לחוק. 8)ב()9סעיף 
מידע העלול לפגוע 
בהליכי חקירה או 

משפט או בזכותו של 
 אדם למשפט הוגן

2 16.6 

. לחוק( 4) 8סעיף  4קבלת מסמכים שנתנו לטופס 
המידע עומד לרשות 

 הציבור או לעיונו

1 8.3 

  100% 12  סה"כ

 
 

 טיפול זמני
 

 באחוזים במספר זמן הטיפול

 58.9 43 יום 15עד 
 34 25   30 –ל  16בין 

 5.5 4 יום 60 –ל  31בין 
 1.3 1 יום 120 –ל  61בין 

 0 0 יום 120מעל 

 100% 73 סה"כ

 
 
 

  ₪ 1169:   2017סך' אגרות חופש המידע שנגבו בשנת 
 

 בנושא חופש המידע כנגד החלטת הממונה והרשות. ותעתיר ולא הוגש 2017 בשנת
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 2017פירוט הפניות לשנת   

 
 סטאטוס מענה מבקש המידע נושא הבקשה 'ס

חוזה התקשרות "בית אקשטיין"  1
 והעירייה

 המידע נמסר חיובי אזרח

 המידע נמסר חיובי אזרח חריגות בניה בלוח העברי ורחוב ניסן 2

 המידע נמסר חיובי עורך דין מתקן משחקיםקבלת אישור לתקינות  3

 המידע נמסר חיובי אזרח מסמכי הפעלת אתר לעיבוד עודפי עפר 4

 המידע נמסר חיובי עמותה  נתוני אכיפת פתיחת עסקים בשבת 5

 המידע נמסר חיובי אזרח נתוני קנסות בשד' מנחם בגין 6

תוכניות הסדרי תנועה ותעודת עובד  7
 ציבור

חב' איסוף 
 מידע

 המידע נמסר חיובי

עיון בהצעות מחיר למתן שרותי ייעוץ  8
 הכנת שומות השבחה 

 אי תשלום אגרת בקשה שלילי שמאי

תוכניות הסדרי תנועה ותעודת עובד  9
 ציבור

חב' איסוף 
 מידע

 המידע נמסר חיובי

חב' איסוף  תוכניות רמזורים 10
 מידע

 המידע נמסר חיובי

איסוף חב'  תוכניות רמזורים 11
 מידע

 המידע נמסר חיובי
 
 

נתוני רישום הורים פרודים לשנת  12
 הלימודים התשע"ח

 המידע נמסר חיובי עמותה 

 1991היקף  מערכת החינוך ברעות בשנים  13
- 2004 

( לחוק. לא ניתן 3) 8סעיף  שלילי אזרח
 לאתר את המידע 
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 סטאטוס מענה מבקש המידע נושא הבקשה ס'

( לחוק. מידע 3) 9סעיף  שלילי חב' חקירות נכס של תושב רתיאו 14
שגילויו מהווה פגיעה 

 בפרטיות

 ענייניםדוגמת טפסי הצהרת הון וניגוד  15
 של חברי מועצה

( לחוק. המידע 5) 8סעיף  שלילי סטודנט
אינו מצוי ברשות. הופנה 

 לרשות שבידה נוצר המידע
תוכניות הסדרי תנועה ותעודת עובד  16

 ציבור
חב' איסוף 

 מידע
 המידע נמסר חיובי

נמסר  עמותה מידע על היטל השבחה 17
 חלקית.

( לחוק. חוות 4)ב()9סעיף 
דעת שניתנה לצורך קבלת 

 החלטה.

מסמכי טיפול בעבירות בניה שדווחו  18
 לעירייה

נמסר  אזרח
 חלקית

()ב( לחוק. מידע 8)ב()9סעיף 
העלול לפגוע בהליכי חקירה 

בזכותו של או משפט או 
 אדם למשפט הוגן

 המידע נמסר חיובי עורך דין קבלת מסמכים מתיק פיקוח 19
 המידע נמסר חיובי אזרח קבלת עותק פניות  הפונה למוקד העירוני 20
קבלת מידע על חיובי ארנונה מרכז  21

 מסחרי
 המידע נמסר חיובי עורך דין

 הגיעו לקחתלא  שלילי משטרה 106קבלת הקלטת שיחה למוקד  22

 המידע נמסר חיובי אזרח  907קבלת עותק גרמושקה מגרש  23

נמסר  עמותה קבלת הסדרי ניגוד עניינים חברי מועצה 24
 חלקית

( מידע שאין 4)א()9סעיף  
 לגלותו ע"פ כל דין

תוכניות הסדרי תנועה ותעודת עובד  25
 ציבור

חב' איסוף 
 מידע

 המידע נמסר חיובי

 המידע נמסר חיובי אזרח 2014-2016הממונה לשנים קבלת דיווחי  26

נתוני אכיפה שבוצעה ברחוב מגדל דוד  27
 בחמש השנים האחרונות

נמסר  אזרח
 חלקית

()ב( לחוק. מידע 8)ב()9סעיף 
העלול לפגוע בהליכי חקירה 

או משפט או בזכותו של 
 אדם למשפט הוגן

 מידע על הנגשת מקוואות 28
 

 המידע נמסר חיובי עמותה
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 סטאטוס מענה מבקש המידע נושא הבקשה ס'
תוכניות הסדרי תנועה ותעודת עובד  29

 ציבור
 המידע נמסר חיובי אזרח

( לחוק .המידע 4) 8סעיף  שלילי אזרח 4קבלת מסמכים שנתנו לטופס   30
עומד לרשות הציבור או 

 לעיונו
 המידע נמסר חיובי אזרח למוקד ות הפונהקבלת עותק פני 31

סרטון, תאונה בצומת  קבלת תיעוד, 32
  431יצחק רבין כביש 

 המידע נמסר חיובי אזרח

קבלת עותק יומן ולו"ז ראש העיר מיום  33
1/7/2015 

 המידע נמסר חיובי עמותה

 שייכות פוליטית, שמות חברי מועצה, 34
 רשימת ישיבות ומועדי התכנסותן

( לחוק .המידע 4) 8סעיף  שלילי סטודנט
הציבור או  עומד לרשות

 לעיונו
 המידע נמסר חיובי אזרח נתוני שיבוצים לבתי ספר 35
קבלת הסכם ההתקשרות וועד הרובע עם  36

 הוט
 המידע נמסר חיובי אזרח

 המידע נמסר חיובי אזרח תקציב וועד הרובע 37
עותק מהפרסום המקנה לחברה הכלכלית  38

 פטור מהיתר בנייה בפיתוח תשתיות
 המידע נמסר חיובי אזרח

 
קבלת חוזה בניית והפעלת מגרשי הטניס  39

 בעמק זבולון
 אי תשלום אגרת בקשה שלילי אזרח

קבלת מידע על תקציבי שבילי אופניים  40
2012-2017 

 המידע נמסר חיובי עמותה

( המידע אינו מצוי 3)8  סעיף שלילי אזרח תמיכה במתנ"ס  41
 ברשות

סרטון, תאונה בצומת  קבלת תיעוד, 42
  431יצחק רבין כביש 

 המידע נמסר חיובי אזרח

קבלת חוזה עם קבלן פינוי האשפה  43
 ורשימת תלונות כנגד קבלן פינוי האשפה

 המידע נמסר חיובי אזרח

 המידע נמסר חיובי עמותה מבני פלקל בעיר 44
 המידע נמסר חיובי עמותה טיפול בפסולת אלקטרונית 45
פרוטוקולים המאשרים השימוש במבנה   46

 השפ"ח לשעבר ברחוב מיתר 
 המידע נמסר חיובי אזרח

בשעה 28/6/17תיעוד סרטון תאונה מיום  47
 בצומת חשמונאים יצחק רבין 12:40

 

( לחוק לא ניתן 3) 8סעיף  שלילי אזרח
 לאתר את המידע 
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 סטאטוס מענה מבקש המידע נושא הבקשה ס'
 אי תשלום אגרת בקשה שלילי אזרח מערכת החינוך קבלת נתונים על 48
קבלת פרטי הקבלן המתחזק מערכות  49

 מתח גבוה ושנאים בעירייה
 המידע נמסר חיובי עורך דין

 המידע נמסר חיובי אזרח נתוני שיבוץ בי"ס דורות 50
דו"ח טיפול ביתושים רחוב נחל בזק  51

 ופארקים בעמק החולה
 בקשה אי תשלום אגרת שלילי אזרח

קבלת נתונים בנושא עיר ידידותית  52
 חיים-לבעלי

 המידע נמסר חיובי עמותה

 המידע נמסר חיובי אזרח לבונה-שרטוט הסדרי תנועה צומת פיקוס 53
 7מספר הדוחות שניתנו ברחוב הנגר ב  54

 השנים האחרונות
 אי תשלום אגרת בקשה שלילי אזרח

 המידע נמסר חיובי אזרח העירוניקבלת עותק פניות  הפונה למוקד  55
קבלת עותק פניות הפונה לשירות  56

  יהווטרינר
 המידע נמסר חיובי אזרח

מידע במוקד העירוני על כתם שמן ברחוב  57
  79לאה אימנו 

 המידע נמסר חיובי אזרח

 המידע נמסר חיובי עמותה לימודי חוץ, נתונים שונים 58
ועד  מסמכים אודות ההסכם בין מנהלת 59

 רעות לבין העירייה-הרובע מכבים
 המידע נמסר חיובי אזרח

קבלת מידע בנושא סטטוס חניות ברחוב  60
 נחל מירון 

 המידע נמסר חיובי אזרח

חישוב שעת עבודה לניקיון בבתי הספר  61
 בעירכם

 המידע נמסר חיובי אזרח

סרטון, תאונה מיום  קבלת תיעוד,  62
לערך צומת יצחק  8:00בשעה   27.9.17

  431רבין כביש 

( לחוק המידע אינו 3) 8סעיף  שלילי אזרח
 מצוי ברשות.

נתוני קנסות על אי איסוף צואת כלבים  63
 מודיעין +רובע מכבים רעות

 המידע נמסר חיובי אזרח

 נמסרהמידע  חיובי אזרח נתוני שמירה בגני הילדים בעיר 64
 המידע נמסר חיובי עורך דין תחשיבי חוקי עזר 65
תוכניות הסדרי תנועה ותעודת עובד  66

 ציבור צומת חשמונאים/זכריה הנביא
 המידע נמסר חיובי בוחן תאונות

אישור תחנת -פרוטוקול וועדת תנועה 67
 66אוטובוס ברחוב מנחם בגין 
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 סטאטוס מענה המידעמבקש  נושא הבקשה ס'

קבלת סרטון תיעוד תאונה מצומת רבין  68
צומת יצחק רבין  12:30בשעה  26.9.17

  431כביש 

 המידע נמסר חיובי אזרח

כמות דוחות בשלוש השנים האחרונות  69
 24בשד' המלאכות מול 

 המידע נמסר חיובי אזרח

מספר העמותות המקבלות תמיכה  70
אשר  מהרשות + מספר ביקורי השטח

שנת  -בצעה הרשות בעמותות הנתמכות 
 2016כספים 

 המידע נמסר חיובי אזרח

 7קבלת פרוטוקול תמרור צומת חטיבה  71
 ועמק זבולון

 המידע נמסר חיובי אזרח

 המידע נמסר חיובי אזרח סיווג בתי אבות לצורך גביית מסי ארנונה 72
 המידע נמסר חיובי אזרח קליטת מסתננים בעיר 73
 המידע נמסר חיובי אזרח מרפאות שיניים עירוניות במחיר מוזל 74
קבלת פרטי תקציב ביצוע של העירייה  75

 2008משנת 
 אי תשלום אגרת בקשה שלילי אזרח

קבלת סרטון תיעוד מצומת   76
בשעה  2.10.17חשמונאים/רבין מיום 

13:50 

( לחוק לא ניתן 3) 8סעיף  שלילי אזרח
 לאתר את המידע 

תלונות  מספר העובדים במחלקת  77
 הציבור, פניות הציבור, שירות לתושב

 המידע נמסר חיובי אזרח

קבלת יומן ראש העיר ויו"ר מרכז  78
 השלטון המקומי

נמסר  אזרח
 חלקית

 נמסר חלקית.

מידע על תמיכה/השתתפות בכנס עיר   79
 הנדל"ן באילת

 המידע נמסר חיובי עמותה

חשמונאים/יצחק קבלת תיעוד צומת  80
 רבין

הפונה לא העביר מסמכים  שלילי אזרח
 נדרשים לאימות הבקשה

 אי תשלום אגרת בקשה שלילי אזרח פניה כללית 81
קבלת נתונים התקשרות למערכות  82

 למכירת כרטיסים
( לחוק. המידע 5) 8סעיף  שלילי אזרח

אינו מצוי ברשות. הופנה 
 לרשות שבידה נוצר המידע
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