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 )א( לחוק5דיווח הממונה על חופש המידע ברשות לפי סעיף 

 . "(הממונה  הדיווח: "להלן ) –

לקבל , "לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות 1998-על פי חוק חופש המידע התשנ"ח
מרשות ציבורית בהתאם להוראות החוק". )נוסח חוק חופש המידע מפורסם  מידע

 באינטרנט(. 

 
לרבות עיון, צפייה, האזנה, העתקה, צילום, קבלת פלט מחשב או  – "קבלת מידע"

 המידע וצורת אחזקתו.קבלת מידע בכל דרך אחרת בהתאם לסוג 
 

כמפורט בתקנות חופש המידע  בחוק, נקבעו אגרות לקבלת מידע 18בהמשך לסעיף 
 . סכום האגרות משתנה מעת לעת עקב שינויי מדד1999-)אגרות(, תשנ"ט

 ומתפרסם בקובץ תקנות מטעם משרד המשפטים.
 

 28/3/2014שיעור האגרות החל מיום 
 

מספר מקרים הקבועים בתקנות חופש המידע  )למעט ₪ 20 - אגרת בקשה
 (.)אגרות(הנ"ל שבהם ניתן פטור מאגרת בקשה

 
. רביעית לטיפולהחל מהשעה התגבה  –לכל שעת עבודה  ₪ 30 - אגרת טיפול

 החל מהשעה השמינית לטיפול(. –)בבקשות שניתן בהן פטור מאגרה כאמור 
 
 

 לכל עמוד צילום/מחשב. ₪ 0.2 -אגרת הפקה
 לדיסקט מחשב שנמסר. ₪ 2.5                           

 
 

 –)א( לחוק, על הממונה להגיש אחת לשנה דיווח על פעילותו )להלן 5לפי סעיף 
 (. "דיווח הממונה"

 לתקנות, על דיווח הממונה לכלול את הפרטים הבאים: 7לפי תקנה  
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 21 -מספר הבקשות למידע שהוגשו במהלך השנה החולפת לפרסום הדו"ח  .א

 מספר הבקשות שנענו בשנה החולפת: .ב

 11: בקשות שנענו בחיוב

 0: בקשות שנענו באופן חלקי

מספר הבקשות שנדחו בשנה החולפת, תוך חלוקה לפי העילות המפורטות בחוק  .ג
 (.2( , )1)8סעיף   ,בקשה  1 לדחיית הבקשה למתן המידע

    90.90%  -שיעור הבקשות שנענו על פי הזמנים השונים הקבועים בחוק .א

    0 –מספר העתירות שהוגשו על החלטת הממונה   .ב

      אין.   –תמצית ההחלטות בעתירות אלו שיש להן חשיבות לציבור   .ג

 
 

 מידע אודות בקשות 
   

      

 אחוזים מספר  

11     הרשות מסרה את כל המידע המבוקש   .1  9.90% 

     הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי   .2

  % 0      0 . הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע 3

 0.10%  1   הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה  .4

 % 0   0  הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה .5

     הטיפול בבקשה טרם הסתיים . 6

 12                                             סה"כ
 

100%  

 

                                                                                    ₪. 20       1220סך האגרות ודמי טיפול חופש המידע שנגבו בשנת 
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 שיעור הבקשות שנענו על פי הזמנים השונים הקבועים בחוק:       
 

 אחוז  מס' בקשות  זמן הטיפול 
 ימים   15עד 

 

3 27.27  % 

 ימים  30-ל  16בין 
 

1 9.09  %   

 ימים  60-ל  31בין 
 

6 54.54   % 

 ימים  120-ל  61בין 
 

1 9.09   % 

 ימים  120מעל 
 

  

 100% 11 סה"כ
                                                                      

 
 :  מידע אודות עתירות

 
 40331-09-21 עת"מ   :מס' הליךא.  .ב

 עורכי דין לקידום מנהל תקין.  : העותרת .ג

 .  ועיריית טמרה הממונה על חוק חופש המידע   :המשיבים .ד

 . 09/2021:   תאריך הגשה .ה

 קבלת מידע על ועדת איכות הסביבה.  : תמצית עתירה .ו

פנתה אל המשיבים    08/07/21  בתאריךהעותרת טענה כי    עיקרי טענות העותרת: .ז
בבקשה לקבלת מידע על ועדת איכות הסביבה ולא קיבלה התייחסות על אף  

 תזכורות. שליחת 

  ממונה טיפולו של ה לא הועברה ללקבלת מידע  הבקשה  :  עיקרי עמדת המשיבים .ח
, התזכורות  על חוק חופש המידע בשל טעות בניתוב הדואר בעיריית טמרה

ולא לפקס   וך לפקס מחלקת החינלמשיבים, נשלחו נשלחו שלטענת העותרת 
הן את מספר הפקס של  העותרת על אף ידיעתה של , העירייה ו/או של הממונה

ו/או התזכורות  לא שלחה את הבקשה הממונה והן כתובת הדואר האלקטרוני 
של הממונה ו/או לפקס של ו/או לא פנתה  כתובת הדואר האלקטרוני ישירות ל

ידע המבוקש מפורסם  באופן מקוון לממונה, בנוסף לכך המשיבים טענו כי המ
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תן לקבלו ללא פניה לממונה, המידע המבוקש  ברבים באתר עיריית טמרה והיה ני 
, לא זו אף זו, אלא המידע   2019נמסר לעותרת במסגרת עתירה קודמת משנת 

נמצא בחזקת היחידה לאיכות הסביבה "שפלת הגליל" והיה ניתן לקבלו ישירות  
 מהיחידה.  

, הוגשה הודעה לבית המשפט, כי העתירה  הסתיים: בעתירה סטטוס הטיפול .ט
מיצתה את עצמה, ומסיבה זו בית המשפט הנכבד הורה על מחיקת העתירה,  

קיבל את טענות  הצדדים הגישו טיעונים בעניין ההוצאות, בית המשפט 
 דחה את בקשת העותרת לחיוב בהוצאות .  המשיבים ו 

 בהוצאות.  הבקשה לחיוב   ודחייתמחיקת הבקשה, : עיקרי פסק הדין .י

 

עורכי דין לקידום מנהל   21-09-40331עת"מ )מינהליים חי'(  :  קישור לפסק הדין . יא
 .( פורסם בנבו )תקין נ' הממונה על חוק חופש המידע בעיריית טמרה

 
   

 
 

 בכבוד רב,                                                                                       

 יאסר מוחסן,עו"ד                                                                                      
 הממונה על חוק חופש המידע                         
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