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 )א( לחוק5דיווח הממונה על חופש המידע ברשות לפי סעיף 

 . "(הממונה  הדיווח: "להלן ) –

לקבל , "לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות 1998-על פי חוק חופש המידע התשנ"ח
מרשות ציבורית בהתאם להוראות החוק". )נוסח חוק חופש המידע מפורסם  מידע

 באינטרנט(. 

 
לרבות עיון, צפייה, האזנה, העתקה, צילום, קבלת פלט מחשב או  – "קבלת מידע"

 המידע וצורת אחזקתו.קבלת מידע בכל דרך אחרת בהתאם לסוג 
 

כמפורט בתקנות חופש המידע  בחוק, נקבעו אגרות לקבלת מידע 18בהמשך לסעיף 
 . סכום האגרות משתנה מעת לעת עקב שינויי מדד1999-)אגרות(, תשנ"ט

 ומתפרסם בקובץ תקנות מטעם משרד המשפטים.
 

 28/3/2014שיעור האגרות החל מיום 
 

מספר מקרים הקבועים בתקנות חופש המידע  )למעט ₪ 20 - אגרת בקשה
 (.)אגרות(הנ"ל שבהם ניתן פטור מאגרת בקשה

 
. רביעית לטיפולהחל מהשעה התגבה  –לכל שעת עבודה  ₪ 30 - אגרת טיפול

 החל מהשעה השמינית לטיפול(. –)בבקשות שניתן בהן פטור מאגרה כאמור 
 
 

 לכל עמוד צילום/מחשב. ₪ 0.2 -אגרת הפקה
 לדיסקט מחשב שנמסר. ₪ 2.5                           

 
 

 –)א( לחוק, על הממונה להגיש אחת לשנה דיווח על פעילותו )להלן 5לפי סעיף 
 (. "דיווח הממונה"

 לתקנות, על דיווח הממונה לכלול את הפרטים הבאים: 7לפי תקנה  
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 14 -מספר הבקשות למידע שהוגשו במהלך השנה החולפת לפרסום הדו"ח  .א

 מספר הבקשות שנענו בשנה החולפת: .ב

 14: בקשות שנענו בחיוב

 0: בקשות שנענו באופן חלקי

מספר הבקשות שנדחו בשנה החולפת, תוך חלוקה לפי העילות המפורטות בחוק  .ג
 (.2( , )1)8סעיף   ,בקשה  0 לדחיית הבקשה למתן המידע

  14  -שיעור הבקשות שנענו על פי הזמנים השונים הקבועים בחוק .א

    0 –מספר העתירות שהוגשו על החלטת הממונה   .ב

      אין.   –תמצית ההחלטות בעתירות אלו שיש להן חשיבות לציבור   .ג

 
 

 מידע אודות בקשות 
   

      

 אחוזים מספר  

 100% 14     הרשות מסרה את כל המידע המבוקש   .1

     הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי   .2

  0%      0 . הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע 3

 0%  0   הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה  .4

 0%   0  הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה .5

     בבקשה טרם הסתיים . הטיפול 6

 14                                             סה"כ
 

100%  

 

                                                                                    ₪. 20       2020סך האגרות ודמי טיפול חופש המידע שנגבו בשנת 
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 שיעור הבקשות שנענו על פי הזמנים השונים הקבועים בחוק:       
 

 אחוז  מס' בקשות  זמן הטיפול 
 ימים   15עד 

 

6 42.852% 

 ימים  30-ל  16בין 
 

2 14.284%   

 ימים  60-ל  31בין 
 

1 % 7.142 

 ימים  120-ל  61בין 
 

1 7.142% 

 ימים  120מעל 
 

4 28.568% 

 סה"כ
 

100% 
                                                                      

 
 :  מידע אודות עתירות

 
 חיפה( : -) מחוזי 43157-06-20עת"מ :  מס' הליךא.  .1

 (. 580591899: עורכי דין לקידום מנהל תקין )ע"ר העותרת .ב

 : הממונה על חוק חופש המידע בעיריית טמרה ואח'. המשיבים .ג

 . 06/2020:   תאריך הגשה .ד

 :  תמצית עתירה .ה

    מידע על מכרזי זוטא והליכים שננקטו ע"י המשיבה  עיקרי טענות העותרת:  .ו
 עיריית טמרה לעניין השימוש בכלי מכרזי זוטא. 

ע"י הממונה בתאריך  המידע המבוקש נמסר לה : עיקרי עמדת המשיבים .ז
, ואי מענה ו/או אי  ומאז ועד יום הדרישה לא חל שינוי כלשהו 09/01/2018

 .השלמת המידע כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה

 .  01/11/2020: ניתן פסק דין ביום בעתירה סטטוס הטיפול .ח

עיקרי פסק הדין: הצדדים הגיעו לידי הסכם פשרה, לפיו התחייבו המשיבים   .ט
ה' בעתירה ) רשימת וספר ספקים  - מידע שהתבקש בסעיפים א'להעביר את ה

, מסמכים בדבר   2018-2020וקבלנים הרשאים להשתתף במכרזי זוטא לשנים 
אופן גיבוש הרשימה, אמות מידה של ועדת המכרזים, רשימת ספקים וקבלנים  
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אליהם נערכה פניה, לרבות ספקים וקבלנים עמם התקשרה במכרזי זוטא בשנים  
2018-2020  . ) 

עורכי דין לקידום  20-07-69203עת"מ )מינהליים חי'( :  קישור לפסק הדין .י
פורסם בנבו,   )מנהל תקין נ' הממונה על חוק חופש המידע בעיריית טמרה

30.07.2020). 

 
 חיפה( :  -) מחוזי 69203-07-20עת"מ :  הליךמס'     א.       .2 

 (. 580591899: עורכי דין לקידום מנהל תקין )ע"ר העותרת ב.
 : הממונה על חוק חופש המידע בעיריית טמרה ואח'. המשיבים ג.
 . 07/2020:   תאריך הגשה ד.
 :  תמצית עתירה ה.
עיריית טמרה    2  המשיבההתקשרויות שביצעה  מידע על  :  עיקרי טענות העותרת ו.  

עד למועד קבלת המידע , בהתאם   01/06/2018בפטור ממכרז לתקופה מיום 
, וחוזרמנכ"ל משרד   1987-( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח8) 3לסעיף 
 . 8/2016הפנים 

העיקוב במתן תשובה נבע מפרישת הממונה על חוק  : עיקרי עמדת המשיבים  ז. 
דע והתפרצות נגיף הקורונה, המשיבים הגישו תגובה ומסרו  חופש המי

 באמצעותה כל המידע והמסמכים המתבקשים.
 .  22/10/2020ניתן פסק דין ביום  העתירה נמחקה ו : סטטוס הטיפול בעתירה .ח
העתירה נמחקה לפי בקשת העותרת, המשיבים נדרשו להגיש  עיקרי פסק הדין:  .ט

בהוצאות, המשיבים הגישו תגובה, בית המשפט לא  תגובה חיוב המשיבים 
להשיב לעותרת החלק של האגרה שלא   2חייבם בהוצאות , והורה על המשיבה 

 הושב לה מבית המשפט . 
עורכי דין לקידום  20-06-43157עת"מ )מינהליים חי'( :  קישור לפסק הדין . י 

פורסם בנבו,   )מנהל תקין נ' הממונה על חוק חופש המידע בעיריית טמרה
17.06.2020)  . 

   
 
 

 בכבוד רב,                                                                                       

 יאסר מוחסן,עו"ד                                                                                      
 הממונה על חוק חופש המידע                         

https://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/MM-20-07-69203-829.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/MM-20-07-69203-829.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/MM-20-07-69203-829.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/MM-20-07-69203-829.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/MM-20-06-43157-62.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/MM-20-06-43157-62.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/MM-20-06-43157-62.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/MM-20-06-43157-62.htm

