
 

 

 

 2019  מאי

 2018דו"ח הממונה על העמדת מידע לציבור 

בנושא בקשות מידע שהוגשו לממונה על העמדת מידע לציבור בעיריית  2018מוגש בזאת דין וחשבון לשנת 

. מידע על אופני הגשת בקשות למידע  1998-הרצליה. הדו"ח מוגש בהתאם להוראות חוק חופש המידע התשנ"ח

כתובת: במסגרת חוק חופש המידע ועל תשלום האגרה ניתן למצוא באתר האינטרנט העירוני ב

http://www.herzliya.muni.il/?CategoryID=684 

 

  71 – 2018. מספר בקשות שהוגשו בשנת 1

 57 –. מספר מבקשים 2

 ₪   780 –. אגרות ששולמו 3

 2  –ו מספר עתירות שהוגש. 4

  :. בקשות למידע לפי נושאים5

 מספר הבקשות נושא

 12 גזברות                                                                                              

 11 הנדסה                                                                                               

 8                                                                                                וסד"צ פיקוחבטחון, 

 6                                                                                       חינוך 

 6 כללי                                                                                                

 5 תנועה                                                                                               

 3 ועדת תמיכות                                                                                         

 3 משאבי אנוש                                                                                          

 2                                                     איכות הסביבה                                    

 2 חוקי עזר עירוניים                                                                                   

 2 מועצת העיר                                                                                          

 2 תנועה, נוער וספורט

 1                                                                                                 ותדובר

 1 וטרינריה                                                                                            

 1                                                                                            ייהמבקר העיר

 1                                                                                                ומערכות מידע מחשוב

 1 רישוי עסקים                                                                                         

 1                                                רשות החופים                                          

 1 שאיפ"ה                                                                                              

 1 תחבורה ציבורית                                                                                      

 1 תרומות                                                                                              

 71 סה"כ

 

 

 



 

 

 

 :. מידע אודות הטיפול בבקשות6

 

 

 :)עילה ראשית( . מידע אודות בקשות שנדחו7

 21 –סך הבקשות שנדחו )כולל בקשות בהן נמסר המידע באופן חלקי( 

 אחוזים מספר העילה

 33% 7 המידע נוצר בידי רשות אחרת -( 5)8

 24% 5 הקצאת משאבים -( 1)8

 14% 3 לא ניתן לאתר -( 3)8

 9% 2 פגיעה בפרטיות -( 3)א()9

 5% 1 שנים 7נוצר לפני  -( 2)8

 5% 1 הרשותשיבוש תפקוד  -( 1)ב()9

 5% 1 דיונים פנימיים -( 4)ב()9

 5% 1 החוק אינו חל -14

 100% 21 סה"כ

 

 :(58 –סך הבקשות הרלוונטיות ) . מידע אודות זמני טיפול בבקשות8

 באחוזים במספר זמן הטיפול

 24% 14 יום 15עד 

 34% 20 יום 30-ל 16בין 

 33% 19 יום 60-ל 31בין 

 7% 4 יום 120-ל 61בין 

 2% 1 יום  120מעל 

 100% 58 סה"כ

 

 

 אחוזים מספר תוצאות הטיפול בבקשה

 50% 36 הרשות מסרה את כל המידע המבוקש 

 13% 9 חלקיהרשות מסרה את המידע המבוקש באופן 

 17% 12 הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע

 10% 7 הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

 10% 7 הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה

 0 0 הטיפול בבקשה טרם הסתיים

  100% 71 סה"כ


