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אני מתכבד לפרסם את דוח הממונה על פעילות המחלקה לחופש המידע בעיריית נתיבות לשנת
.2116
עקרו נות השקיפות וחופש המידע ברשות ציבורית הן מהיסודות היותר מובהקים של משטר
דמוקרטי מודרני שתכליתן להבטיח שמירה על חובת הנאמנות לשמירה על נכסי וקנייני הציבור,
לאפשר מערך של בקרה על החלטות שלטוניות ולקבוע נורמות ניהוליות המושתתות על ערכים של
שוויון וצדק חברתי .הנגשת המידע והפיכת הרשות הציבורית ל'שקופה' בהחלטותיה תורמות
רבות להבטחת נורמות התנהגות ודפוסי עבודה בהתאם לחוק ובכפוף לסדרי המינהל התקין
ולמילוי חובתה היסודית של הרשות לשרת את הציבור בנאמנות ,בשקיפות ובמידע אמין ,מהימן
ועדכני.
למרות שבשנים האחרונות ניתן להבחין בעובדה שהתושבים מגלים מודעים יותר לזכויות על פי
חוק חופש המידע (חלק מהבקשות נעשו טלפונית בצורה בלתי פורמאלית ונענים ומרביתם
בהפנייה למידע קיים באתר העירייה ו/או בחומר קיים) ,עדיין מתקיים צורך חיוני להעמיק את
המודעות של התושב לאפשרויות החשובות של שקיפות וחופש מידע ככלי להבטחת זכויותיהם על
פי הוראות כל דין .למרות העובדה שחוק "חופש המידע" 'מנוצל' (לא בהכרח בקונוטציה שלילית)
ע"י גורמים בעלי עניין לקידום אינטרסים חבויים וגלויים (משפטיים גרידא ,אקדמיים ,מאבקים
ציבוריים וחברתיים ,עבודות חקר של תלמידים וכו') ,אנו רואים בשירות זה מרכיב חשוב ותורם
לשיפור עבודת הרשות ולהנגשת מידע במלוא השקיפות והמהימנות הנדרשת .בהקשר זה אדגיש
כי לטעמי מתקיים פער מהותי בין כוונת המחוקק שהיא לתכלית ראויה לבין העובדה שהוא אינו
נותן את ליבו לצורך ההכרחי להקנות לרשות הציבורית כלים ומשאבים נאותים כדי למלא חובה
קדושה זו ,לרבות איוש תקנים מוגדרים למטרה זו.
הדו"ח משקף את פעילות היחידה בשיתוף ובסיוע של המחלקה המשפטית בעירייה ליתן מענים
לפניות אשר הגיעו אלינו מתוקף "חוק חופש המידע" בתקופה שבין  31.12.16 – 1.1.16בהתאם
לדרישות תקנות החוק (סעיף  )7בפילוחים הנדרשים .על פי מדיניות ראש העירייה ניתנת שימת
לב מיוחדת לעמידה במחוייבות למתן מענה בהתאם ללוח הזמנים הקבוע לחוק ובכפוף למילוי
התנאים הנדרשים לכך.
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מתוקף תפקידי כדובר העירייה מתקבלות מעת לעת פניות רבות העוסקות בבקשת מידע חיוני על
הרשות ו/או בבקשות מידע לצרכי ביצוע עבודות חקר של סטודנטים ותלמידים ואני עושה
כמיטב יכולתי לענות לפניות אלה ,הגם שאינן נעשות במסגרת "חוק חופש מידע".
אני מבקש להודות לעו"ד שירן אדרי מהמחלקה המשפטית בעיריית נתיבות על הסיוע הרב,
ברוב תבונתה בטיפול בבקשות באורח מסור ואחראי.

בני כהן
דובר העירייה וממונה על חופש המידע
המען לפניות :עיריית נתיבות ,כיכר יהדות צרפת  ,1ת.ד 1 .נתיבות.
טלפון משרד ,10-6630766 :פקס ,10-6644367 :נייד154-6677266 :
מיילbeny200@gmail.com :

כללי
חוק חופש המידע קובע את זכותו של כל תושב או אזרח לקבל מידע מרשויות ציבוריות .ביסוד
החלטת המחוקק עמד היסוד כי המידע המצוי בידי הרשות הציבורית מופקד בידה כנאמן של
הציבור מטעמו ובעבורו ולכן יש לאפשר נגישות ושקיפות למידע בהתאם לסייגים שקבע
המחוקק.
מטרת היחידה לחופש מידע היא ליתן מענה מקיף ומקצועי לפונה תוך עמידה בזמני המענה עפ"י
תקנות החוק ותוך הקפדה מירבית על רמת שירות גבוה ותודעת מחוייבות להנגשת מידע אמין,
עדכני ומהימן .בשנים האחרונות ניתן להבחין ,כאמור בהרחבת מעגל המממשים את זכותם
לקבלת מידע על פי החוק ואולם עדיין מספר הפניות הוא לא גדול במיוחד.
היחידה לחופש מידע פועלת עפ"י חוק חופש המידע ,התשנ"ח – ( 1998המצ"ב בדו"ח זה) אשר
קובע כי הבקשה תוגש בכתב לממונה או למי שהוסמך לכך ,ובתוך פרק זמן של  30ימים מיום
קבלת הבקשה ,על המחלקה להודיע לפונה על ההחלטה בבקשתו ו/או להאריך את זמן המענה ב-
 30ימים נוספים ,ובלבד שתודיע על-כך בכתב ובצורה מנומקת .ראש העירייה רשאי להאריך
הארכה נוספת לתקופה שלא תעלה על  60ימים .משהחליטה המחלקה להעמיד את המידע לרשות
המבקש ,תבצע את החלטתה לא יאוחר מ 25-ימים .המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי
ביד העירייה.
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יודגש כי בתחילת אפריל  2014נכנסו לתוקפן תקנות חדשות באשר לגבייה ,פטור ותעריפי האגרות
הקבועות בחוק .מן הראוי לציין כי שינוי זה ממשיך להשפיע בצורה ניכרת על מספר הבקשות
המתקבלות בעירייה והן על היקף החומר המבוקש ועומקו .שינוי התקנות בא לידי ביטוי בצורה
הבולטת ביותר בכך שתרם לגידול ניכר במספר הבקשות המוגשות מצד עמותות שונות בתחום
זכויות האזרח ,הרואים ביחידה את הכתובת לקבלת המידע.
חשוב לציין כי הנתונים המופיעים בדו"ח עוסקים במספר פרמטרים ,כדוגמת :מספר הפניות,
זמני המענה ועוד .אין הדו"ח יכול לשקף את מורכבותן או מספר פריטי המידע שנדרשו על מנת
להשלים מתן תשובה מלאה .כך לדוגמא ,ישנם בקשות למידע נקודתי אישי אשר השגתו היא
פשוטה וקלה ,וישנם בקשות אשר העמדת המידע עבורם כוללת נבירה בארכיון ,פניה למספר רב
של אגפים ויחידות מקצועיות ,היוועצות בסיוע משפטי ,סיוע ותגבור בשעות עבודה ועוד.

פניות אשר לא נכללו בדו"ח הממונה
א .הנתונים המופיעים בדו"ח זה הינם של בקשות אשר הועברו בכתב והתקבלו ביחידה לצורך
טיפול .אין הדו"ח מונה נתונים כדוגמת פניות חוזרות להשלמת מידע או פניות אקראיות אם
בצורה פרונטאלית ואם בצורה טלפונית שהמידע המבוקש מאפשר העברתו בצורה מיידית
ו/או פניות למידע נגיש וקיים באתר העירייה וכן בפניות לקבלת חומרי תדמית ושיווק ו/או
מידע לצרכי עבודות חקר של סטודנטים ותלמידים שלא נעשה במסגרת חוק חופש מידע.
ב.

בנוסף על הבקשות שנסקרו בדו"ח ישנן פניות אשר לא השלימו את הגשת המסמכים או
תשלום האגרה כחוק .ועל כן פנייתם לא כלולה בניתוח הנתונים בדוח זה וזאת למרות
שהיחידה נותנת מענה ראשוני ו/או מבצעת בדיקה לצרכי מענה לפניות אלה.

ג.

חלק ניכר מהמידע המבוקש נמצא באתר האינטרנט של העירייה ,הוא זמין עדכני ונוח
לגישה .במקרים בהם מבוקש חומר זה ,מופנים הפונים באמצעות הטלפון או דוא"ל למידע
באתר האינטרנט העירוני .יצויין כי העירייה משקיעה מאמצים רבים על מנת לעדכן את
הנתונים ,להשביח את השירותים ,לרבות מידע על רישום ושיבוץ תלמידים ובכך לחסוך זמן
יקר לפונים.
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ד.

כאשר מבוקש מהיחידה מידע ציבורי השייך לרשות אחרת אשר לא העירייה היא זו
שמייצרת אותו ,יופנה הפונה לגורם הרלוונטי מחוץ לעירייה.

דוח הממונה על חוק חופש המידע בעיריית נתיבות לשנת 6102

ריכוז ממצאים על פי סעיף  7לתקנות חופש המידע
אופן המענה לבקשה
הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

4

הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי
הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע
הטיפול בבקשה הופזק בשל אי תשלום אגרה
הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה
הטיפול בבקשה טרם הסתיים
סה"כ

4

עילות דחייה מרכזיות  -לא היו
זמן טיפול  -בשתי הבקשות זמן הטיפול לא עלה על  01יום
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