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מספרנו240124 :

פרוטוקול ועדת השקיפות

שהתקיימה בלשכת מ"מ וסגנית ראש העירייה ב 30-במרץ 2017
משתתפים:
גב' מאיה כץ ,מ"מ וסגנית ראש העירייה
מר יוסי לונדון ,חבר מועצה ,יו"ר ועדת השקיפות
מר יוסי קוממי ,חבר מועצה
עו"ד ענת בהרב ,היועצת המשפטית
גב' דורית בסמן ,דוברת העירייה
ד"ר שלומית כנרי ,ממונה על תלונות הציבור ואחראית על תחום חוק חופש המידע
מר אבנר פרלמוטר ,מנהל האתר העירוני
מר יהודה פישמן ,עוזר אישי למ"מ וסגנית ראש העירייה
רקע:
הוועדה מתכנסת על פי החלטת מועצת העיר מתאריך ה 14-בפברואר  ,2017לבקשת חבר המועצה
יוסי לונדון ,במטרה להנגיש את המידע הציבורי המצוי ביחידות העירייה השונות ,לשימוש

הציבור.

מהלך הדיון:
מ"מ וסגנית ראש העירייה :אני מודה למר לונדון על היוזמה להקמת הוועדה החשובה הזאת.
אנחנו עובדים מסביב לשעון כדי לפעול למען התושבים .אני סבורה כי לתושבים יש זכות לדעת מה
נעשה בעיר ומה ההחלטות שאנו מקבלים כנבחרי ציבור ,לא רק באמצעות הפרסומים העירוניים
היזומים ,ולכן ביקשתי לקחת חלק בוועדה זו.
חבר המועצה יוסי לונדון :התחלתי לעסוק בנושא השקיפות בעיריית הרצליה לפני כשלוש שנים.
אני משוכנע שצריך לפרסם הכל ,הן לגבי פעילות העירייה והן לגבי הפעילות של החברות
והתאגידים העירוניים ,חוץ ממה שנאסר עלינו לפרסם על פי חוק מטעמי שמירה על הפרטיות.
מבדיקה שקיימתי באתר העירוני ,ישיבות המועצה מתפרסמות באופן מלא .לצערי ,אין פרסום
מלא של הפרוטוקולים של הוועדות העירוניות .מבקש להפנות את חברי הוועדה לאתר עיריית תל
אביב ,שבו החיפוש נגיש ונוח למציאת הנושאים .כל הפרוטוקולים של וועדות העירייה מפורסמים
באופן ידידותי למשתמש .לתפיסתי ,זה המצב שאליו אנו צריכים לשאוף.

חבר המועצה יוסי קוממי :מודה על הזכות להיות חבר בוועדה החשובה לתושבי הרצליה,
שתסייע גם לנו כנבחרי ציבור.
הממונה על תחום חוק חופש המידע ,שלומית כנרי :יש להתייחס לתהליך השקיפות בשלושה
שלבים :הראשון ,לבדוק שמה שאנו מחויבים על פי חוק אכן מפורסם לכל .השני ,לפרסם את מה
שנדרש מבחינה ציבורית והשלישי פרסום יזום של מסמכים ,מידע ונתונים סטטיסטיים שתושבים
יוכלו להיעזר בהם לכל צורך.
בהמשך לשלבים האלו וכדי שניתן יהיה להשתמש בנתונים ,צריך לעשות אינטגרציה של פורמט
אחיד למידע של הדטה-בייס להנגשתו בעתיד באופן מוסדר .בעיריית תל אביב יש השקעה רבה
בבנית מסד הנתונים .אני ממליצה לוועדה להתייחס להנחיות היחידה לחופש המידע במשרד
המשפטים בנושא.
בכל מקרה ,גם אם קיימים חוסרים בשלב הזה באתר ,הם אינם מתוך כוונה להסתיר מידע אלא
בשל קשיים טכניים .אנו מבצעים תהליך של איסוף מידע ומסמכים באופן מתמיד.
דוברת העירייה ,דורית בסמן :ישנה חשיבות רבה לתת מבט על לכל נושא השקיפות ,בשל כמות
החומרים .כל מה שהגיע אלינו עד כה ויגיע מעכשיו ,יועלה כמובן לאתר.
היועצת המשפטית ,ענת קרן בהרב :מתקיים שיח עירוני בנושא של שקיפות .את הרוב ניתן
להעלות לאתר ואין מניעה משפטית .מציעה שניתן את דעתנו בהמשך לעיריית תל אביב בו קיימת
"מנהלת הידע" המהווה גוף נפרד שתפקידו לעסוק בנושא .זה לא חוכמה להציף בידע את הציבור
שכן מנגד יש לנו אחריות ציבורית .צריך להיות גוף אשר מתכלל את קבלת המידע ,ולא לפרסם
את הכל באופן אוטומטי.
מ"מ וסגנית ראש העירייה ,מאיה כץ :אני מסכימה עם דבריה של היועצת מהמשפטית וממליצה
כי במסגרת המלצות הוועדה אנו צריכים להקים צוות מקצועי שזה תפקידו ויהיה מורכב בין
היתר מעו"ד שייתן את דעתו על כל מה שמתפרסם ,כדי שהרצון החשוב לשקיפות לא יגרום
חלילה לפגיעה בצנעת הפרט .לכן ,יש להמליץ על תקצוב ותקנון הנושא באופן מוסדר ,על מנת
שיוטמע בעירייה באופן רשמי.
מנהל האתר העירוני ,אבנר פרלמוטר :במשך שנים רבות קיימת מידת שקיפות גבוהה לציבור,
באתר העירוני .בחצי שנה האחרונה עלתה מידת השקיפות ,הכוללת תחומים רבים .יש לנו כרגע
קושי ,שכן לא כל הפרוטוקולים הועברו אלינו לצורך פרסומם באתר העירייה .כאשר יועבר
לרשותנו כל המידע ,נוכל לפרסם אותו באופן נגיש ונוח יותר לשימוש .מציע כי נפרסם גם את
הנחיות היחידה הרלוונטית במשרד המשפטים ,כדי שהציבור יוכל לדעת מה אנו מחויבים לפרסם.
בנוסף ,לשיקול דעת הוועדה ,לבחון הוספת פנייה ישירה לנציבת פניות הציבור ,דרך האתר.

חבר המועצה יוסי לונדון :לא הייתי רוצה להפוך את הוועדה לוועדה קבועה .המטרה של הוועדה
היא לגבש המלצות ,ולאחר מספר חודשים ,לבחון האם ההמלצות יושמו.
חבר המועצה יוסי קוממי :יש לוודא כי בתהליך השקיפות ,המידע שיועבר לציבור יהיה מדויק.
דוברת העירייה ,דורית בסמן :מציעה שנתייחס לתחום השקיפות כמו למבדקי האיזו ( )ISOעל פי
מדדים ברורים .מעדכנת את חברי הוועדה כי אנו בתהליך של הקמת אתר עירוני חדש שישפר
משמעותית את כל המרכיבים באתר ובהם תחום הנגישות .לצורך שיפור האתר ,יש צורך באישור
תב"ר בסך  100,000ש"ח.
חבר המועצה יוסי לונדון :כרגע המידע הקיים איננו ידידותי למשתמש .לדעתי ,יש לשפר את מנוע
החיפוש.
מנהל האתר העירוני :ניתן לשפר את מידת הידידותיות לתושב אך חשוב לציין כי מנוע החיפוש
הוא אינו הדרך היחידה .יש עוד אפשרויות להגיע למצבור הידע הנכון .לטעמי ,המידע המופיע
היום מצוי במיקום הנכון מבחינת ההיררכיה בתת תפריט במיועד לנושא ,ומכיל את כל
האלמנטים שאנו מגדירים כשקיפות.
החלטות:
 .1בהמלצת מנהל האתר העירוני ,יתווסף לאתר אפשרות לפנייה ישירה לממונה על תלונות
הציבור ואחראית על תחום חופש המידע .בנוסף ,יפורסמו באתר ,ההנחיות של היחידה
לחופש המידע במשרד המשפטים.
 .2יו"ר הוועדה יפנה לראש העירייה ולמנכ"ל העירייה ,בבקשה להנחות את יושבי הראש של
הוועדות העירוניות ואת המזכירים של הוועדות העירוניות ,לפעול על פי מדיניות
השקיפות העירונית ,ולהעביר את הפרוטוקולים לאחראית על תחום חוק חופש המידע,
מיד עם פרסומם.
 .3הנהלת העירייה תתבקש לבחון את הצורך בהקצאת כוח אדם והקצאת תקציב ,כדי
ליישם את המלצות הוועדה.
 .4הוועדה תקיים פגישה בכל שלושה חודשים לבחינת הטמעת השלבים כפי שהוצגו על ידי
האחראית על תחום חוק חופש המידע ,ובהתאם להנחיות משרד המשפטים בנושא.

