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 מטרת הנוהל

נוהל זה, נועד לתת קווים מנחים וקביעת תבניות אחידות להכנת הדו"ח השנתי על ידי משרדי 

)א( לחוק חופש המידע, 1הרשויות או הרשות( בהתאם לסעיף  –הממשלה ויחידות הסמך )להלן 

 החוק(. -)להלן  5001-תשנ"ח

 רקע

שיכלול מידע על שנתי , על כל רשות ציבורית לפרסם דו"ח )א( לחוק1בהתאם לסעיף  .5

 .אודות פעילותה ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה

התקנות( נקבע, כי הדו"ח השנתי  -)להלן  5000-חופש המידע, תשנ"טלתקנות  1בתקנה  .4

לתקנות מפרטת את הנושאים  4יפורסם לא יאוחר מהראשון ביולי בכל שנה. תקנה 

 שייכללו בדו"ח השנתי.

חלפו מאז חקיקת החוק, פורסמו דו"חות שנתיים על ידי חלק מהרשויות במשך השנים ש .5

בפורמטים לא אחידים ובחלקם לא הייתה התייחסות לכל הנושאים הנדרשים בתקנות. 

אי לכך, נקבע נוהל זה שנועד להקל על הממונים בהבנת התקנות, ואשר קובע קווים 

 מנחים בהכנת הדו"ח השנתי.

 נתיהנושאים שייכללו בדו"ח הש

  -אלה הנושאים שייכללו בדו"ח השנתי  .2

הצגת מבנה הרשות תוך פירוט אגפיו, יחידותיו ויחידות הסמך שלו. יש   2.5

 לצרף תרשים אירגוני על מנת להקל על המעיין בדו"ח;

וכן ראשי אגפים ומנהלי יחידות ויחידות סמך  שמות בעלי תפקידים בכירים 2.4

 ברשות;

 תיאור תחומי האחריות של הרשות; 2.5
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כי ההתקשרות עם הרשות )כתובת, דוא"ל, פקס וטלפון( וכן דרכי דר 2.2

  –ההתקשרות עם הגורמים הבאים 

 רשות;הממונה על חופש המידע ב 2.2.5

 ;בעלי תפקידים אחרים שתפקידם טיפול בפניות הציבור 2.2.4

יחידות ברשות, הנותנות שירות לאזרח )תוך התייחסות לפרישתן  2.2.5

 הגאוגרפית(.

קרי פעילות הרשות בשנה החולפת תוך התייחסות לתוכנית סקירת עי 2.1

 העבודה של הרשות כפי שאושרה.

סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית כפי שנקבעה בתוכנית  2.4

 השנתית של הרשות. 

תקציב הרשות בשנה החולפת, ברמת פירוט נאותה לפי הסעיפים המופיעים  2.0

 בספר התקציב.

ת בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב. דהיינו, פירוט הוצאותיה של הרשו 2.1

פירוט ברמה נאותה של ההוצאות שהוצאו בפועל בשנה החולפת מתוך 

 .התקציב המאושר

תקציב הרשות לשנה הנוכחית, ברמת פירוט נאותה לפי הסעיפים המופיעים  2.0

 בספר התקציב.

 רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות פרסמה בשנה החולפת.  2.50

והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות  המקומות 2.55

 4שלפיהן פועלת הרשות ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור, כאמור בסעיף 

 לחוק.

תיאור מאגרי המידע של הרשות הרשומים אצל רשם מאגרי המידע לפי חוק  2.54

 , והמטרות לשמן הוקמו.5015-הגנת הפרטיות, התשמ"א

מון הרשות, הקריטריונים ואופן הפניה לקבלת סוג הקרנות והמלגות שבמי 2.55

 מימון מהקרנות או המלגות.
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תמיכות שהעניקה הרשות למוסדות ציבור בשנה החולפת, לרבות פירוט  2.52

 שמותיהם של המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם. 

 רשימת החוקים שהשר העומד בראש המשרד ממונה על ביצועם. 2.51

תאגידים שהרשות אחראית על תחומי פירוט הרשויות הציבוריות וה 2.54

 פעילותם.

)א( לחוק, במידה והדיווח 1דיווח הממונה על חופש המידע ברשות לפי סעיף  2.50

של היחידה  תבנית דיווח ממונהוהל לא פורסם באופן נפרד בהתאם לנ

 הממשלתית לחופש המידע.

יובהר, כי רשימת הנושאים שלעיל אינה רשימה סגורה. כל רשות ציבורית, רשאית  .1

 להוסיף נושאים נוספים לדו"ח השנתי בהתאם לשיקול דעתה.

 הוראות כלליות:

עם מרווח  הדו"ח ייכתב בשפה פשוטה, נהירה ובעיצוב נוח לקריאה. המלל בדו"ח ייכתב .4

 מינימלי של שורה וחצי בין השורות.

יש להקפיד על הופעת הנושאים בדו"ח השנתי לפי הסדר הכרונולוגי שלהם המופיע בסעיף  .0

 לעיל.  2

הדו"ח יכלול תוכן עניינים שבו יפורטו הנושאים העיקריים שבדו"ח, באופן שיקל על  .1

יינים מפורט באופן ההתמצאות בו. ככל שהדו"ח מקיף יותר, יש להוסיף תוכן ענ

 שתתאפשר הפניה לכל הנושאים, תתי הנושאים והפרטים שבדו"ח.

ככלל, מן הראוי להשתמש בטבלאות, גרפים ואיורים לתיאור והצגת מידע המובא בדו"ח,  .0

 כגון דרכי יצירת קשר וכתובות, תקציב, הוצאות וכיו"ב.

אחריותו, אזי יש  במידה והדו"ח השנתי של הרשות מתייחס גם ליחידות סמך שבתחום .50

,  גם בהתייחס ליחידות הסמך הכלולות 1לפרט בנוגע לכל הנושאים המנויים בסעיף 

 בדו"ח.
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אינו רלוונטי עבור הרשות  2במידה ונושא או תת נושא מהנושאים המנויים בסעיף  .55

הציבורית מכל סיבה שהיא, יש לציין זאת בדו"ח השנתי. דהיינו, יש להתייחס לכל 

, גם על דרך השלילה ובאופן מפורש. למשל, אם בשנה פלונית לא 2הנושאים בסעיף 

מימנה הרשות  קרנות או מלגות, יש לציין זאת בסעיף מפורש כי "בשנה הפלונית לא 

 מימנה הרשות קרנות או מלגות".

על הדו"ח השנתי המפורסם באתר האינטרנט של הרשות זמין לקריאה ולהורדה וכן  .54

שתוכן העניינים ותוכן העניינים המפורט יכילו קישור זמין  להיות בפורמט "חכם", באופן

 לפרקים עצמם. 

)א( 0לא יכלול מידע שאין לפרסמו לפי סעיף  הרשויותהדו"ח השנתי של למען הסר ספק,  .55

)ב( לחוק. עם 0למסור לפי סעיף  תחייב הרשותלחוק, ואין חובה לכלול בו מידע שאין 

, יש לציין כי 0קיימות אחד החריגים בסעיף זאת, ככל שהושמט מידע מהדו"ח בשל הת

 . לתקנות( 0הדו"ח חסר תוך התייחסות לעילה בגינה לא פורסם המידע )ראו תקנה 

לעיל, יש  2 יףלהוסיף לדו"ח השנתי נושא נוסף על אלה המנויים בסע הרשותאם בכוונת  .52

 לעשות זאת בפרק נפרד בסוף הדו"ח.

אוחר מהראשון ליולי בכל שנה, כאמור בתקנה לפרסם את הדו"ח השנתי, לא י הרשותעל  .51

1. 

 סיכום

 על רשות ציבורית לפרסם דו"ח זמין, ברור ונגיש כאמור בנוהל זה. .54

לאור מועד פרסום הנוהל, והעובדה כי הרשויות החלו להיערך לפרסום הדו"ח עוד טרם  .50

 .5.5.4052-פורסם הנוהל, הנוהל ייכנס לתוקף ב
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