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 דבר הממונה על חוק חופש המידע: 

 

 דמוקרטי. הזכות לקבל מידע מרשויות ציבוריות היא אחת מזכויות היסוד במשטר 

 היא תנאי בסיסי להגשמתו של חופש הביטוי ולמימוש זכויותיו הפוליטיות  

 והאחריות של אדם בכל תחומי החיים...") מתוך דברי ההסבר להצעת חוק חופש  

 (.1997  –המידע, התשנ"ז 

רשות ציבורית שהחוק חל   חוק חופש המידע קובע כי לכל אזרח ותושב יש את הזכות לפנות לכל 

מדוע   עליה להסביר  מבלי  אצלה,  שנמצא  מידע  ולבקש  מקומית(  רשות  או  ממשלתי  משרד  )כגון 

 מבוקש המידע. 

הכלל בחוק הוא שהרשות צריכה למסור את המידע, אבל החוק גם קובע חריגים לכלל כמו בטחון  

 מתקיימים, הרשות לא חייבת למסור את המידע.המדינה ופגיעה בפרטיות. אם החריגים 

 בכל מקרה של סירוב למסור את המידע, הרשות צריכה להסביר בכתב את הסיבה לסירוב.

 לחוק ישנם שלוש תקנות : 

אשר עיקרן עוסק בתוכן של דו"ח חופש המידע שצריך להתפרסם אחת לשנה,   – תקנות כלליות

 ובדרך הפרסום שלו. 

 אשר עוסקות בסוגי האגרות מכח החוק, גובה הסכום ואופן חישובן.  – תקנות האגרות 

רו בדרך  תקנות המחייבות רשויות שיש להן מידע אודות חומרים שהתפז – תקנות איכות הסביבה

 זו או אחרת בסביבה, לפרסם את הנתונים על המידע הסביבתי באופן קבוע 

 .2022, לשנת 1998 –מוגש בזאת לעיונכם דו"ח הממונה על חוק חופש המידע, התשנ"ח 

)א( לחוק חופש המידע, על כל רשות ציבורית לפרסם דו"ח שנתי שיכלול מידע  5בהתאם לסעיף 

. אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיהאודות פעילותה, תחומי   

 הטיפול בבקשות לפי חוק חופש   רהדו"ח המובא בפניכם הינו תקציר בלבד בדב 

 2022המידע שהופנו לממונה בשנת 

 באתר המועצה החדש . המידע יוצג 

 אני מקווה כי הדו"ח יסייע לכם ויהיה לכם לתועלת. 

 

                                                                                                             

 ה בברכ                                                                                                                          

 עו"ד חליל נעמה                                                                                                                    

 הממונה על חוק חופש מיד                                                                                                              

 



 

לתקופה   דייר אל אסד הנוגע  ה מקומיתקופתי מאת הממונה על חופש המידע במועצלהלן דו"ח ת
  7, ולסעיף  1998  –ב"חוק חופש המידע    5בהתאם לסעיף      31/12/2022לבין      01/01/2022שבין  

 ,:1999 –ב"תקנות חופש המידע 

 

מספר   הנושא  מסד
 הבקשה 

 הערות 

שהוגש  1 הבקשות  למידע    ו מספר 
 .שהוגשו במהלך השנה החולפת

 אחת של תנו לחיים לחיות  • 06
הבקשות  הן    5כל יתר הבקשות   •

 של העמותה למנהל תקין  .
הממונה    06 מספר הבקשות למידע שנענו בחיוב.  2 טיפול  להמשך  שהגיעו  הבקשות  כל 

 .נענו במועד החוקי שנקבע לכך 
מס' הבקשות שנענו בחיוב אך טרם  3

 נמסר המידע 
06  

בשלילה/   4 שנענו  הבקשות  מס' 
 חלקית. 

0   

  0 מנהליות עתירות  5

 כל יתר המבקשים נהנים מפטור  ₪ 0 אגרות שנגבו   6

 

 

 

 

 

 --- 2022סוף הדו"ח לשנת   ---- 

 


