דוח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 1025

מוגש לפי חוק חופש המידע,
התשנ"ח – 8991

דבר הממונה על חוק חופש המידע לשנת 1025
מוגש בזאת לעיונכם דוח הממונה על חוק חופש המידע לשנת  .1025הדוח כולל מידע בדבר הטיפול
בבקשות לפי חוק חופש המידע שהופנו לממונה.
חוק חופש המידע תשנ"ח  2991 -מעגן בחקיקה את זכותו של כל אזרח או תושב לקבל מידע מרשויות
ציבוריות .החוק והתקנות קובעים הוראות לגבי מידע שרשויות ציבוריות חייבות להעמיד לרשות הציבור
מיוזמתן וכן מידע שהן חייבות להעמיד לרשותו של היחיד על פי בקשתו.
לפי סעיף (5א) לחוק חופש המידע ,התשנ"ח –  ,2991על הממונה להגיש אחת לשנה דיווח על פעילותו.
הזכות לקבלת מידע מרשויות ציבוריות היא אחת מזכויות היסוד במשטר דמוקרטי .לכן ,מעבר לחובה
החוקית ,רואה עיריית נשר בהעמדת מידע לציבור זכות גדולה.
תקוותי היא כי דו"ח זה יהיה לכם לתועלת רבה.

בכבוד רב,

איל לרמן
דובר העירייה
והממונה על יישום חוק חופש המידע

דוח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 1025
חוק חופש המידע תשנ"ח  2991 -מעגן בחקיקה את זכותו של כל אזרח או תושב לקבל מידע מרשות
ציבורית .בהתאם לחוק ,מתפרסם בזאת דיווח בדבר הפעלת החוק בעיריית נשר במהלך שנת :1025

א .מספר הבקשות למידע שהוגשו במהלך השנה החולפת:
סה"כ מספר בקשות שהוגשו וטופלו השנה.8 :
מתוכן:
בקשות שנענו בחיוב – 3
בקשות שנענו בשלילה – 2
בקשות שהטיפול בהן טרם הסתיים – 3
הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה – 2
מספר
 .8הרשות מסרה את כל המידע המבוקש
 .2הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי
 .3הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע
 .4המידע אינו מצוי בידי הרשות הציבורית
 .5הרשות הפנתה את המבקש לקבלת המידע מאת רשות ציבורית
אחרת
 .6הרשות הפנתה את המבקש למקום בו המידע פורסם ברבים
 .7הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
 .1הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה
 .9הטיפול בבקשה טרם הסתיים
 .81הבקשה בדיון משפטי
סה"כ

אחוזים

3
0
1
0

37.5%
0.0%
12.5%
0.0%

0
0
1
0
3

0.0%
0.0%
12.5%
0.0%
37.5%

0

0.0%

8

200%

ב .בקשות שנדחו במלואן ע"י הממונה ועילות הדחייה:
בקשות שנענו בשלילה –  - 2נדחתה מכוח סעיף  - )3(8לאחר שנקטה העירייה אמצעים סבירים ,התברר
שלא ניתן לאתר את המידע או שאינו מצוי ברשותה.

ג .שיעור הבקשות שנענו על פי הזמנים השונים הקבועים בחוק:
כל הבקשות נענו בטווח הזמן הקבוע בחוק ,כולל את המועדים המיועדים לתגובת צד ג' לעמדת
הרשות.
זמן הטיפול
עד  85יום
בין  86ל 31-יום
בין  38ל 61-יום
בין  68ל 821-יום
מעל  821יום
סה"כ

במספר
3
1
8
1
1
4

באחוזים
75.1%
1.1%
25.1%
1.1%
1.1%
200%

ד .מספר העתירות שהוגשו על החלטת הממונה:
בשנת  1025לא הוגשו עתירות.
ה .תמצית ההחלטות בעתירות אלו שיש להן חשיבות לציבור:
בשנת  1025לא הוגשו עתירות.

