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דו"ח מסכם לשנת 2018
חוק חופש המידע

ערכה – ימית רווח הממונה על חופש המידע
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רקע
חוק חופש המידע ,התשנ"ח 1998-מאפשר לכל אזרח או תושב ישראל לפנות בבקשה לרשות
ציבורית לקבל מידע אותו היא מחזיקה .מטרתו הראשית של החוק היא להטמיע תפיסת יסוד
של שיתוף במידע הציבורי .המחוקק ביקש להפוך את המידע השלטוני לשקוף ,נגיש וזמין .החוק
אינו דורש כי הפונה יציין את עניינו במידע .אם המידע המבוקש איננו מוגבל מטעם מיוחד  -אזי
הוא אמור להיות נגיש לכל פרט ,יהא עניינו במידע אשר יהא.
בחוק גם נקבע גובה האגרה שעל מבקש המידע לשלם על מנת לקבלו:
"קבלת מידע "לרבות עיון ,צפייה ,האזנה ,העתקה ,צילום ,קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל -דרך אחרת
בהתאם לסוג המידע וצורת אחזקתו.

בשנת  2018שימשה הגב' יפה עמר כממונה על חוק חופש המידע .ב 03/2019 -התחלפה הממונה
על חופש המידע בגין פרישת הממונה וכיום משמשת בתפקיד הגב' ימית רווח.
בהמשך לחוק נקבעו אגרות לקבלת מידע :האגרות לשנת 2018

אגרת בקשה

₪ 20

אגרת טיפול

 ₪ 30לשעה החל מהשעה הרביעית

אגרת הפקה

 0.20שקל חדש לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק ,או
 2.50שקלים חדשים לתקליטור מחשב שנמסר.

פטור מלא מאגרה

מידע אישי ,עמותות רשומות ,מידע לצורך מחקר אקדמי ,בעל
זכאות לקצבה

סעיף  5לחוק קובע כי על הממונה להגיש אחת לשנה דיווח על פעילותו.
בהתאם לתקנה  7לתקנות חופש המידע ,על דיווח הממונה לכלול את הפרטים הבאים-:
א .מספר הבקשות למידע שהוגשו במהלך השנה החולפת לפרסום הדו"ח 25 -
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אופן המענה לבקשה
הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

24

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש באופן חלקי
הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע
הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

1

הטיפול בבקשה טרם הסתיים
סה"כ
25

זמן טיפול
מספר בקשות אחוז מכלל הבקשות
לא עלה על  15יום
בין  16-30יום
בין  61-120יום
מעל  120יום
סה"כ

16
6
1
1
24

66.6%
25%
4.1%
4.1%
100%
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א .שיעור הבקשות שנענו על פי הזמנים השונים הקבועים בחוק  -כל הבקשות נענו בטווח הזמן
הקבוע בחוק ,כולל את המועדים המיועדים לתגובת צד ג' לעמדת הרשות.

ב .מספר העתירות שהוגשו על החלטת הממונה  -לא הוגשו עתירות.

ב.

דואר

תמצית ההחלטות בעתירות אלו שיש להן חשיבות לציבור  -לא הוגשו עתירות.

פקס

טלפון

היחידה לפניות הציבור
וממונה על חופש המידע

