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 דבר הממונה על חוק חופש המידע :

מזכיר המועצה המקומית.  מר פרח שרוף / –בה מועסק ממונה על חופש המידע  השמיניתזו היא השנה 

 חוק במסגרת ,המועצה המקומית עספיא פעילות על המקיפ סקירה השנה גם בפניכם להציג שמחים אנוו

 והתקנות לפיו . 1999ט נ"וזאת בהתאם להוראות חוק חופש המידע התש .2021המידע לשנת  חופש

 

ומאפשר לציבור לקבל מידע ולהיחשף לפעילותה של  בתחום הדו"ח סוקר את פעילות המועצה המקומית

 הרשות המקומית . 

 תרגום המועצה המקומית ואת ראש מדיניות את מבטאת בססמת אני עליה השקיפות מגמת

 שניתן ככל ולשפר להתייעל רצון רבדיה מתוך כל על המועצה מחלקות באמצעות העירוני החזון

 .השירות את

 של ערכים על המבוסס החוק בשלטון הכרה ותוך במועצה מקומית עספיא המידע חופש חוק על כממונה

 . 2021 לשנת הרשות של פעילותה על וחשבון דין בזה מוגש פטוהמש הצדק יסודות ועל שוויון

 

 המועצה המקומית עספיא : –רקע כללי 

ומונה עפ"י  4הישוב מדורג בדירוג סוציו אקונומי  ,והוקמה  1951המועצה המקומית עספיא יוסדה בשנת 

גדול לאחר אישור דונם ואמור ל 7180 -ושטח שיפוט כ 3920–נפשות , מספר בתי האב  13,865 -כהלמ"ס 

 תוכניות המתאר החדשות .

 . חברי מועצה 11( ומועצת הרשות מונה שגריר בדימוס) בהיג' מנצורמר  –ראש המועצה המקומית 

 

 : עספיאמועצה המקומית בחוק חופש המידע 

 ומטרתנו היא 2013דצמבר מאז  הוא הממונה על חופש המידע ברשות המועצה המקומית עספיאמזכיר 

של  נאמן הוא השלטון שכן ,הציבור כלפי מאחריותו נפרד בלתי ות מעשה השלטון שהינה חלקשקיפ מתן

 האזרחים.

 של הרשויות, תפקודן ולשיפור השלטון של מעשיו על ופיקוח בקרה לצורך חיונית הינה המידע מסירת

 שהמעשה באופן ,בישראל המשפט בשיטת מוסד יסוד מהווה ,השלטוני המעשה של לאור והוצאתו

 .הצדק פני מראית בבחינת כל לעיני ונראה גלוי יהא אלא ,במחשכים יעשה לא השלטוני

 ציבורית מכל רשות לקבל ,דין "פע מהותית ישראל זכות ותושבי לאזרחי החוק מקנה למעשה, הלכה

 מידע ,סטטיסטיים נתונים ,הרשות פועלת לפיהן מנהליות הנחיות :כגון ,פעילותה על מידע ,כהגדרתה

 .ב"וכיו הארץ ברחבי הרשות סניפי על מידע ,שנתי תקציב ,התפקידים ובעלי עבודה וקתחל על

 .החולפת בשנה הוגשו אשר מידע לקבלת בקשות אודות  סוקר ומדווח 2019 שנת ח"דו
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 מבוא לחוק חופש המידע : 

שראל את . תכליתו היא להנהיג בי1999, נכנס לתוקפו בחודש מאי, 1998 -חוק חופש המידע, התשנ"ח 

"מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל 

מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי. הכרה זו בזכות לדעת מציבה את מדינת ישראל בשורה אחת 

 עם דמוקרטיות מתקדמות, כארצות הברית ושבדיה

 ,המקומית מהרשות מידע לקבל של האזרח זכותו את אשיתר בחקיקה לעגן נועד המידע חופש חוק

 .הדמוקרטי במשטר היסוד מזכויות כאחת המחוקק ידי הוכרה על אשר זכות

 הציבור עבור כנאמנות בידיה מוחזק ,הרשות הציבורית ידי -על המוחזק המידע כי ,הינה המחוקק גישת

 .למידע יותר רבה נגישות לו לאפשר יש ולכן ,ומטעמו

 מידע ?איזה 

  .כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב

רשות ציבורית: משרדי הממשלה, לשכת נשיא המדינה, הכנסת, מבקר המדינה, בתי המשפט, רשויות 

מקומיות, תאגידים ע"פ חוק או שהוקמו ע"י רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות.תחולת החוק על 

 .1/9/1999החל מ  -ומיות רשויות מק

 איזה מידע לא ?

מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם, 

וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות )אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין( ומידע אשר אין לגלותו על 

גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול  פי כל דין. וכן מידע אחר אשר

 .ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים, ועוד... סעיפים המפורטים בחוק

 

 : לקבלת המידע נהלים

בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. המידע יועמד 

  ·.כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו לרשות המבקש

 .הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי
 

 : אגרה תשלום

שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרה שתוטל על מבקש המידע, תוך התחשבות בסוגים 

 .של המידע ושל הפונים לקבלתוהשונים 

מידע שאדם מבקש אודות עצמו.לא תיקבע אגרה בעד  -בנסיבות מסוימות יינתן פטור מאגרה, לדוגמא 

 .מידע אשר יש להעמידו לרשות הציבור, אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע
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 :בבקשה הטיפול זמן

נוספים בשל היעדר כוח אדם ברשות והעומס הרב תפקידים  3מזכיר המועצה מבצע בנוסף לתפקידו עוד 
 יש המבוקש המידע של ומורכבותו היקפו בשל אםלעיתים מקשה על הטיפול בחלק מהבקשות. ו

 מהטעמים המתחייבת התקופה על תעלה לא הנוספת ההארכה תקופת את להאריך צורך

 .ימים 61 על תעלה לא מקרה ובכל האמורים

 

  :בקשות דחיית

 :כדלקמן מידע לקבלת בקשה לדחות רשאית ציבורית רשות
 סבירה בלתי משאבים הקצאת מצריך בבקשה הטיפול 
 לפני שנים משבע למעלה בידה נתקבל או נוצר המידע 
 ממש של בקושי כרוך ואיתורו הבקשה הגשת. 

 

 הנדרש החומר את לספק ביכולתה שאין לה והתברר סבירים אמצעים הרשות שנקטה לאחר

 ואולם :בתשלום שלא ובין בתשלום בין , לעיונו או הציבור לרשות ועומד פורסם המידע

 המידע את לרכוש יוכל היכן למבקש הרשות תודיע ,זו פיסקה לפי הבקשה את בדחותה

 .בו לעיין או לקבלו ,המבוקש
 

 

 ומהות הטיפול בהם : 2021ריכוז הבקשות לשנת 

 

תשלום  מס' בקשות

 אגרה

הקצאת  נענו בחיוב

 משאבים

מה לא שול

 אגרת בקשה

לא  ההבקש

שייכת 

 למועצה

נענו בחיוב ולא 

שלמו אגרת 

החומר  –בקשה 

 אודות עצמם

 0 1 22 שעות 124 19 2 24
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 : 2021דו"ח פונים לשנת 

הבקשה  הנושא/הבקשה המבקש תאריך פניה
נענתה 

 /בחיוב
 שלילה

ולמה ש
 אגרה

הבקשה 
טופלה 
 /חלקית

 במלואה

 הטיפול

 בקשת העתק חסין חלבי 13/12/2020
מכלל מכרזי 

המועצה לשלוש 
שנים אחרונות 

כולל 
פרוטוקולים 

ומסמכים 
 נלווים

בהתאם למידע  לא לא בשלילה
שהתבקש, נשלחה 
תשובה שהבקשה 

מעמיסה ומכבידה 
על הרשות ודורשת 
הקצאת משאבים 

סבירים בלתי 
שיגרמו לשיבוש 

 והכבדה על הרשות
העתק מסקר  וגדי כעביה 20/12/2020

נכסים כולל 
סקיצות 
 ומדידות

ושומות לכלל 
 םהתושבי

בהתאם למידע  לא לא שלילהב
שהתבקש, נשלחה 
תשובה שהבקשה 

מעמיסה ומכבידה 
על הרשות ודורשת 
הקצאת משאבים 

בלתי סבירים 
שיגרמו לשיבוש 

 והכבדה על הרשות
י נתוני ושעור כמיל טרודי 23/12/2020

גביה בשבע 
שנים אחרונות 

רות כולל אג
ועלויות אכיפה 

 ושיעורי גביה

נמסרו מסמכים  במלואה לא בחיוב
ותשובת המועצה 

 חוקלמקור ה
לאגרות ועלויות 

 האכיפה

בקשת רשימת  חסין חלבי 21/01/2021
 זוכיםומכרזים 

נמסר טבלה לשנים  במלואה לא בחיוב
של  2019-2020

 ים והזוכיםזהמכר

עמותה  15/02/2021
לקידום 

 מנהל תקין

העסקת יועמ"ש 
 למועצה

נשלחה התייחסות  במלואה לא בחיוב
ראש הרשות 

 -להעסקה זמנית ל
יום ובהמשך  90

החלטת ועדת 
יועמ"ש ל בחירה

 קבוע 
עמותה  23/02/2021

לקידום 
 מנהל תקין

  -עובדתהעסקת 
בת חבר מועצה 

 ניגוד עניינים

נשלחה תשובה  במלואה  
שהעובדת לא 
מועסקת ע"י 

הרשות וממתינים 
להחלטת ועדת 

מנהל שרות שבסוף 
לא אישרה את 

 ההעסקה
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הבקשה  הנושא/הבקשה המבקש תאריך פניה
נענתה 
 /בחיוב

 שלילה

שולמה 
 אגרה

הבקשה 
טופלה 
 /חלקית

 במלואה

 הטיפול

עמותה  05/04/2021
לקידום 

 מנהל תקין

השלמת פרסומי 
מועצה ברשתות 
חברתיות כולל 

 עלויות

נשלחה תשובה  במלואה לא בחיוב
דף  לניהולבהתאם 

פייסבוק ואתר 
והעלויות הכרוכות 

 בכך
עמותת  19/04/2021

 משפט יצדק
וני פיסיים נת

וארנונה לפי 
 בסעיפי חיו

נשלחה תשובה  במלואה לא בחיוב
 פירוטהכוללת 

 הנכסים בישוב
"מ מל 21/04/2021

 מערכת
י המועצה ספק

למערכות 
אוטומציה גביה 

והנהלת 
 חשבונות 

נשלחו פרטי  במלואה לא בחיוב
הספקים ותקופת 

 ההתקשות

מקלטים  יקיר הרץ 04/05/2021
ציבורים וניצול 

שיפוץ תקציב 
 מקלטים

נשלחה תשובה  במלואה לא בחיוב
הכוללת טבלת 
מקלטים וניצול 

 תקציב.
עמותה  11/05/2021

לקידום 
 מנהל תקין

נתונים 
ותמיכות 

באמצעות ועדת 
 תמיכות

נשלחה תשובה  במלואה לא בחיוב
שהרשות נמצאת 
בתכנית הבראה 
ואינה תומכת 

 בגופים
מדבקות שילוט  גיא רווה 28/06/2021

 בגני שעשועים
נשלחה תשובה  במלואה לא בחיוב

 בהתאם
הרשות  04/08/2021

ואכיפת 
 מקרקעין

רשימת משלמי 
חשמל בגוש 

17146 

נשלחה רשימה של  במלואה לא בחיוב
בעלי החלקות בגוש 

 ומשלמי חשמל
תנו לחיות  05/08/2021

 לחיות
פירוט מחלקה 

וטרינרית 
ושירותים 

  נלווים

נשלחה התייחסות  במלואה לא בחיוב
 ופירוט המבוקש

מסמכי מכרזי  עאסי והב 08/09/2021
מועצה בהנדסה 

שנים  3 -ל
 אחרונות

בהתאם למידע  לא לא בשלילה
שהתבקש, נשלחה 
תשובה שהבקשה 
מעמיסה ומכבידה 
על הרשות ודורשת 
הקצאת משאבים 

בלתי סבירים 
שיגרמו לשיבוש 

 והכבדה על הרשות
תקציב ופעילות  יהודה מלאך 09/09/2021

קורונה לשנת 
2021 

ים נשלו התקציב במלואה כן בחיוב
והחשבוניות ביצוע 

 וניצול 
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הבקשה  הנושא/הבקשה המבקש תאריך פניה
נענתה 
 /בחיוב

 שלילה

שולמה 
 אגרה

הבקשה 
טופלה 
 /חלקית

 במלואה

 הטיפול

עמותה  15/09/2021
לקידום 

 מנהל תקין

מסמכים 
ופרסום ובחירת 

נציגי ציבור 
ועדת איכות ל

 סביבה

תק פרסום נשלח הע במלואה לא בחיוב
קול קורא לנציגי 

וכן ם בחירתציבור, 
פרוטוקול ועדת 

יכות סביבה א
 והמסמכים הנלווים

עמותה  20/09/2021
לקידום 

 מנהל תקין

 –דוחות פנים 
מבקר פנים 

 למועצה

נשלחו דו"חות וכן  במלואה לא בחיוב
הסבר על סיבות 

הגשת הליקוי ב
 2020 -ו 209דוחות 

דים וכן המוע
להשלמת הפער עד 

01/2022 
עמותה  06/10/2021

לקידום 
 מנהל תקין

נציגי ציבור 
 כ"א תבוועדו

נשלח העתק פרסום  לא כן בחיוב
לנציגי ציבור וכן 
שאלנו החברים 

 ופרטיהם.שנבחרו 
פירוט עבירות  פאדי אמין 15/11/2021

חניה פרוטוקול 
מליאה ותקציב 

 2021 -הרשות ל

נשלח החומר  לא כן בחיוב
 המבוקש

עמותה  22/11/2021
לקידום 

 מנהל תקין

נשלחה תשובה ויש  חלקית לא בחיוב תובע עירוני
לשלוח השלמות 

עפ"י בקשת 
 העמותה

הרשות  27/11/2021
הממשלתית 
 למים וביוב

העברת חוזה 
עם תאגיד פלגי 
 מוצקין לצד ג'

נשלח אישור  במלואה לא בחיוב
 והערות לתיקון 

התנועה  02/12/2021
לחופש 
 המידע

העתק יומן 
ראש הרשות 

 2021לשנת 

 -נשלח קובץ יומן ב במלואה לא בחיוב
excel 

 –עאסי והב  02/12/2021
טל שמואל 

 פרלמן

קבלת נתוני 
 ץמכרזים לשיפו

מבנה מועצה, 
מבנה רווחה 

 ומגרש יסודי ג'

נקב מועד לשליחת  חלקית כן כן
המסמכים למבקש 

 ע"י מח' הנדסה
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