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דו"ח יישום חוק חופש המידע 2018
הנני מתכבד להגיש בזאת דו"ח אודות יישום חוק חופש המידע בעיריית אשדוד
לשנת . 2017
חוק חופש המידע התשנ"ח  1998 -עפ"י החוק" :לכל אזרח ישראלי או תושב
הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה".
"קבלת מידע" לרבות עיון ,צפייה ,האזנה ,העתקה ,צילום ,קבלת פלט מחשב או
קבלת מידע בכל דרך אחרת בהתאם לסוג המידע וצורת אחזקתו.
לצורך יישום החוק ימונה ממונה על העמדת המידע לרשות הציבור ועל יישום
הוראות החוק.
פרסום ההודעה ברשומות בדבר מינוי ממונה על העמדת מידע לציבור עפ"י חוק
חופש המידע בעיריית אשדוד מיום .4/2/01
עפ"י הוראות החוק סעיף ( 5א) "רשות ציבורית תפרסם דין וחשבון שנתי שיכלול
מידע על אודות פעילות ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה ,הדין
וחשבון יכלול גם דיווח של הממונה על הפעלת חוק זה ברשות הציבורית ואולם
רשאי הוא לפרסם דיווח זה בנפרד".
בהמשך לסעיף  18בחוק נקבעו אגרות לקבלת מידע ,סכום האגרות משתנה מעת
לעת עקב שינויי מדד ומתפרסם בקובץ תקנות מטעם משרד המשפטים.
בשנת  2015עפ"י צו שרת המשפטים הוזלו האגרות והורחבו הפטורים למתן מידע
ללא תשלום אגרה.
מבט זה מבטא היטב את יחס המחוקק לנושא השקיפות ולזמינותו ומחדד היטב את
מגמת השקיפות האמורה להיות ברשויות ציבוריות כמי שמחזיקות בנאמנות את
המידע עבור הציבור להוציא סייגים הקבועים בחוק.
להלן האגרות
( )1אגרת בקשה (תקנה )1
( )2אגרת טיפול (תקנה )2
( )3אגרת הפקה (תקנה ( 3א))
(א) לכל עמוד צילום
(ב) לדיסקט מחשב
( )4סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת
באגרות טיפול והפקה (תקנה )4
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₪
₪

₪ 0.20
₪ 2.50
₪ 149

במידה והממונה מניח שהתשלום בגין איסוף המידע יעלה על סכום הבסיס יודיע
על כך בכתב למבקש המידע בצירוף פירוט החיוב ויקבל הסכמתו לתשלום טרם
הפקת המידע.
ביום  04/09/2010נכנסו לתוקפם תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות
הסביבה לעיון התשס"ט – ( )2009להלן" :התקנות") המטילות חובה על הרשות
הציבורית להעמיד לעיון הציבור מידע על איכות הסביבה שברשותה.
לצורך קיום התקנות נעשתה הערכות כללית ברשות המקומית ובתאום עם איגוד
ערים לאיכות הסביבה המידע הנדרש יועמד לרשות המבקשים באתר האינטרנט
העירוני שבו יהיה קישור לאתר איגוד ערים חבל יבנה – אשדוד שם יועמדו
החומרים הנדרשים לעיון הציבור.
התקנות מגדירות את סוג המידע שעל הרשות להעביר לידיעת הציבור בתחומי רעש
וריח ,זיהום אויר ,זיהום מים ,השלכת פסולת  ,זיהום ע"י חומר מסוכן ,זיהום ע"י
קרינה מייננת  ,זיהום ים ,פגיעה בסביבה החופית ,שינוי בתכונותיה של הקרקע
מבחינה כימית ,ביולוגית ,בקטריולוגית  ,רדיואקטיבית או אחרת ,או שינוי הגורם
לכך שהקרקע תהיה מסוכנת לבריאות הציבור  ,או עלולה לפגוע בחי או בצומח ,או
פחות ראויה למטרה אשר לה היא משמשת או נועדה לשמש.
בנוסף לכך הח.מ .פנה לתאגיד יובלים והודיעם כי תאגיד המים מתוקף היותו
תאגיד שהוקם בחוק נכלל בהגדרת "רשות ציבורית" עפ"י חוק חופש המידע
התשנ"ח –  1998ועל כן חלות עליו חובות הדיווח בנושא איכות הסביבה כפי שעולה
מהוראת התקנות.
זאת ועוד סעיף( 57ג') לחוק תאגידי מים וביוב התשס"א –  2001קובע כי לעניין
מידע בדבר איכות המים ,השפכים והקולחים שבאחריות התאגיד חלות על התאגיד
הוראות החקיקה .
באתר האינטרנט העירוני יש קישור לאתר תאגיד המים יובלים שם יועמדו
החומרים הנדרשים לעיון הציבור תחת הכותרת מידע ללקוח /דוחות בדיקת מים
ביוב.
יצרנו תבנית להעברת מידע הנוגעת למי מגורמי העירייה ומחוצה לה באמצעות
קישור.
נבנה נוהל מחייב להעברת מידע בכל רבעון והעלאתו כמתבקש עפ"י התקנות לאתר
האינטרנט העירוני.
ב  16/11/15-הוענק פרס שקיפות שלטונית ע"י שרת המשפטים הגב' שקד לרוה"ע
ד"ר יחיאל לסרי  ,פרס זה הוענק לעיריית אשדוד כרשות עירונית יחידה ולצידה עוד
שתי יחידות ממשלתיות.

ועדת הפרס נימקה החלטתה בכך שהרשות היטיבה לעשות בכל הקשור וכרוך
בהנגשת מידע לציבור כמו גם הדגישה את יעילות הממונה על חוק חופש המידע
במתן מענה למבקשי המידע.
פרס זה הינו בחינת הכרה אמתית ורצינית לפעולת הרשות בתחום שקיפות המידע
המחויב על פי חוק ובהחלט זרקור לעתיד להמשיך ולהתמיד לשפר ולייעל את כל
הקשור וכרוך במסירת מידע לציבור מתוך הבנה עמוקה מאוד שהציבור הוא הריבון
האמתי.
 במהלך שנת העבודה  2018התקבלו  327בקשות למידע מתוכם אושרו
 296 , 318בקשות נענו עד  30יום  1 ,בקשות נענו בהארכה  21 , 1בקשות
חרגו מהזמן  9 ,בקשות לא שולמה אגרה.
 100 בקשות פטורות מתשלום אגרה .
 ההכנסות לשנת ₪ 4,678 2018
מרבית מבקשי המידע הינם פרטיים ,עורכי דין,בוחני תנועה,חברות /עמותות
רוב הבקשות נוגעות למנהל ההנדסה בתחום רישוי ופיקוח ולמוקד העירוני בתחום
מצלמות מוקד רואה  ,אחרים נוגעים בנושאים :חינוך ,פניות מוקד  ,הנהלת העיר ,
רווחה .
בשנת  2018אנו מדווחים על גידול במס' הבקשות בהשוואה לאשתקד וזאת בנוסף
להנגשת מידע .
חובה סטטוטורית חלה על הרשות להנגיש מידע לציבור וזה גם רוח החוק בסעיף 6
א' אין ספק שמגמה זו תלך ותגבר במרוצת השנים ומרבית המידע יהיה נגיש לציבור
בצורה נוחה וידידותית וייתר את פנייתו לרשות .
בעולם התכנון והבנייה שם אנו רואים בבירור "צניחה" ניכרת בכמות הפונים וזאת
בגין הנגשת החומר לציבור באתר האינטרנט  ,בכוונתנו להמשך מגמה זו שעולה
בקנה אחד עם תכלית החוק.
חובה לציין כי מוקד רואה מהווה מקור ניכר לבקשות מידע אנו רואים ש 143
מבקשות המידע נוגעות במישרין למוקד רואה .
לצד הרצון למסור את המידע מתוך הבנה שהוא שייך לציבור חייב להתבצע איזון
הקשור בחוק הגנת הפרטיות .
לעיתים לא ניתן למסור מידע מצולם בגין חשיפת צדי ג' מתוך המבוקש אך ברירת
המחדל הינה למסור ,אלא אם מתקיימים החריגים המונעים מסירה ולראייה כמות
המסירות מהתוכן המצולם מדברת בעד עצמה.
ככל שמצלמות המוקד פרוסות יותר ברחבי העיר מטבע הדברים מתעדות אירועים
שיש בהם עניין לציבור בכפוף להוראות החוק ,הרי שבקשות הנוגעות לתיעוד תלכנה
ותגדלנה.
תודתי לגב' זהבה סבג ע /הממונה על יישום חוק חופש המידע על טיפול נאות ורציני
בבקשות המידע במהלך שנת העבודה ,לרכזות חופש המידע מלי קוגן וענת אמסלם.
תודה מקרב לב.
בברכה,
עו"ד דוד דבש

הממונה על יישום חוק חופש המידע

תוכן עניינים
סקירה כללית
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