המשרד לאזרחים ותיקים
לכבוד
עו"ד רבקי דב"ש
ראש היחידה הממשלתית לחופש המידע
משרד המשפטים

שלוםרב,
הנדון :דיווח הממונה לשנת  - 3102בקשות חופש המידע

י"חאדרב,תשע"ד
02מרץ,0202

א .בשנת0202התקבלובסךהכל2בקשותלמידע.
ב .הבקשותלמידעהיובנושאיםהבאים:
 .0בקשה למידע אודות יישום החלטת ממשלה מס'  0022מיום  01.22.0202בנושא הקשור
לדיור.הבקשהלמידענדחתהמאחרומשרדממשלתיאחרקיבלאחריותמלאהעליישום
החלטתהממשלהנשואהבקשה,וזאתבהחלטתממשלהמס'0000מיום.01.1.0202
 .0בקשה למידע אודות סכומי התמיכה שהועברו על ידי המשרד בפועל לעמותה מסויימת
שנמצאהכזכאיתלקבלתתמיכהבמסגרתמבחניהתמיכהשמפעילהמשרד. המידענמסר
במלואולמבקש.
 .2בקשה לקבלת מידע אודות רשימת אנשים ופרטים שמסרו בעבר ומצוי בקשר עם תיעוד
ורישום רכוש וזכויות של יוצאי ארצות ערב .הבקשה למידע נדחתה בשל חוק הגנת
הפרטיות.
 .2בקשהלקבלת מידעאודותמידעשהגיש אדםמסוים בעברבקשרעםתיעודורישוםרכוש
וזכויותשל יוצאיארצותערב.המשרד ביקשלהשיבתשובהמלאהלאחרשהפונה ימציא
פרטיםומסמכיםשוניםהנדרשיםלצורךאיתורהמידע.
ג .יצויןכיבשנת0202לאנדרשעלידיהמשרדלאזרחיםותיקיםתשלוםאגרהעבורמסירתמידע
במסגרת חופש המידע ,כמדיניות .עם כניסתי לתפקיד הממונה ועם עדכון האתר החדש של
היחידהלחופשהמידע,במידתהצורך,תיגבההאגרהבהתאםלחוק.
ד .להלןהתפלגותהבקשות:
מידעאודותבקשות
מספר
 .1הרשותמסרהאתכלהמידעהמבוקש

אחוזים
50.00%

2

 .2הרשותמסרהאתהמידעהמבוקשבאופןחלקי
.3הרשותדחתהאתהבקשהלמסירתמידע

0.00%
50.00%

2

 .4הטיפולבבקשההופסקבשלאיתשלוםאגרה
0.00%

 .5הטיפולבבקשההופסקמטעמיםהנוגעיםלפונה
0.00%

.6הטיפולבבקשהטרםהסתיים
סה"כ

0.00%

4

100%
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ה .להלןמידעאודותהבקשותשסורבוועילתהדחייה:

מידעאודותבקשותשסורבו
סךהבקשותשסורבו

2





העילה

 - )1(8הקצאת משאבים
 - )2(8נוצר לפני  7שנים
 - )3(8לא ניתן לאתר
 - )5(8המידע נוצר ברשות
אחרת ואין בהפניית המבקש
לאותה רשות להכביד על
קבלת המידע על ידיו
(9א)( - )1פגיעה בבטחון
(9א)( - )2צו
(9א)( - )3פגיעה בפרטיות
(9א)( )4איסור על פי דין
(9ב)( - )1שיבוש תפקוד הרשות
(9ב)( - )2מדיניות בעיצוב
(9ב)( - )3משא ומתן
(9ב)( - )4דיונים פנימיים
(9ב)( - )5ניהול פנימי
(9ב)( - )6סוד מסחרי
(9ב)( - )7תנאי לאי מסירה
(9ב)( - )8רשות אכיפה
(9ב)( -)9ניהול פנימי
(9ב)( -)10פרטיות הנפטר
 -14החוק אינו חל

סה"כ

מספר
הבקשות
שנדחו
בשל עילה
זו

1

1

2

המשרד לאזרחים ותיקים ,רח' קפלן  ,3הקריה ,ירושלים  ,91919טל ,33-11191776/ :פקס33-/397001 :
_______________________________________________________________________

3 Kaplan St., Hakirya, Jerusalem 91919, Israel, Tel: 972-3-7779125/6, Fax: 972-3-6092887

המשרד לאזרחים ותיקים

מידעאודותזמניטיפולבבקשותשנענו

סך הבקשות הרלוונטיות

4

באחוזים
במספר
100.00% 4

זמן הטיפול
עד15יום
בין16ל30-יום

0.00%

בין31ל60-יום

0.00%

בין61ל120-יום

0.00%

מעל120יום

0.00%
4

סה"כ

100%





בברכה,

עירית גוטמן
מרכזת בכירה פניות ציבור
ממונה על חוק חופש המידע

העתק:
עו"דגלעדסממה-מנכ"להמשרדלאזרחיםותיקים

המשרד לאזרחים ותיקים ,רח' קפלן  ,3הקריה ,ירושלים  ,91919טל ,33-11191776/ :פקס33-/397001 :
_______________________________________________________________________

3 Kaplan St., Hakirya, Jerusalem 91919, Israel, Tel: 972-3-7779125/6, Fax: 972-3-6092887



