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 2018מאי 

 2017הממונה על העמדת מידע לציבור  דו"ח

בנושא בקשות מידע שהוגשו לממונה על העמדת מידע לציבור בעיריית  2017מוגש בזאת דין וחשבון לשנת 

השנה התחילה העירייה בפרסום . 1998-הרצליה. הדו"ח מוגש בהתאם להוראות חוק חופש המידע התשנ"ח

 תשובות נבחרות לבקשות למידע באתר האינטרנט העירוני. 

בקשות למידע  במסגרת חוק חופש המידע ועל תשלום האגרה ניתן למצוא באתר   מידע על אופני הגשת

  www.herzliya.muni.ilהאינטרנט העירוני: 

 

 (2017ונענו בשנת  2016בקשות שהוגשו בסוף שנת )כולל  76 –מספר בקשות . 1

 

 60 –. מספר מבקשים 2

 

 לפי נושאים - למידעבקשות . 3

 2017מספר בקשות  נושא

 12 גזברות

 10 חינוך

 15 הנדסה

 4 מידע כללי

 4 וסד"צ פיקוחביטחון, אגף 

 2 רישוי עסקים

 3 אגף תב"ל

 6 ועדת תנועה

 2 גזברות

 4 איכות הסביבה

 3 מועצת העיר

 4 תמיכות עירוניות

 1 חוקי עזר

 2 תנו"ס

 4 טיתפמש לשכה

 76 סה"כ

 

 

http://www.herzliya.muni.il/
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 בבקשותמידע אודות הטיפול . 4

 אחוזים מספר תוצאות הטיפול בבקשה 

 61% 46 הרשות מסרה את כל המידע המבוקש 

 24% 18 הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

 5% 4 הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע

 9% 7 הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

 1% 1 הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה

 0% 0 הטיפול בבקשה טרם הסתיים

  100% 76 סה"כ

 

 

 מידע אודות בקשות שנדחו. 5

 22 –)כולל בקשות בהן נמסר המידע באופן חלקי(  שנדחוסך הבקשות 

 אחוזים מספר העילה

 15% 4 הקצאת משאבים

 7% 2 שנים 7נוצר לפני 

 4% 1 לא ניתן לאתר

 4% 1 המידע פורסם

 17% 5 המידע נוצר בידי רשות אחרת

 4% 1 פגיעה בפרטיות

 4% 1 שיבוש תפקוד הרשות

 15% 4 ניהול פנימי

 4% 1 סוד מסחרי9

 7% 2 רשות אכיפה

 4% 1 החוק אינו חל

 15% 4 דיונים פנימיים

 100.0% 27 סה"כ

 *ישנן בקשות בהן היו מספר עילות לדחיית הבקשה. לכן אין התאמה בין מספר הבקשות שנדחו לטבלה זו. 

 

 מידע אודות זמני טיפול בבקשות. 6

 באחוזים מספרב זמן הטיפול

 22% 15 יום 15עד 

 29% 20 יום 30-ל 16בין 

 27% 18 יום 60-ל 31בין 

 22% 15 יום 61מעל 

 סה"כ
 

100% 
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 :לפי סוג המבקשבקשות מספר . 7

 באחוזים מספר שסוג מבק

 71% 53 אזרח

 21% 16 עמותה

 8% 6 סטודנט

 סה"כ
 

100% 

 

 

 . אגרות ששולמו 8

 סה"כ מספר אגרהסוג 

  ₪ 640 32 פתיחת בקשה

  ₪ 600 1 הפקה

  ₪ 626 1 סטודנט

 סה"כ
 

1,866 ₪  

 

 

 0מספר עתירות שהוגשו: . 9

 

 


