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�ההחלטות�מקבלי�מצד�מתמידים�ומודעות�במאמץ�תלויה�שהשגתו�טווח,�ארוך�יעד�היא�השקיפות�ערכי�הגשמת

�ללקט�נדרשים�רבות�ופעמים�פניה�לכל�מענה�הנותנים�ממשל�עובדי�של�קשה�בעבודה�גם�כמו�הציבוריות�רשויותב

�הציבור.�בידי�המידע�העמדת�לצורך�מאומצת�בעבודה�נתונים

�של�מחויבותו�הציבור.�למשרתי�משמעותי�ערך�שלטונית�לשקיפות�במחויבות�רואה�אני�המשפטים,�משרד�מנכ"ל�כמ"מ

�ושלטון�האדם�זכויות�ושמירת�ביצור�על�השאר,�בין�האמון,�כמשרד�המידע,�וחופש�השקיפות�לערכי�המשפטים�משרד

�במערכת�הציבור�אמון�לחיזוק�הנוגע�המשפטים�משרד�ליעדי�לאחרונה�שהוסף�חדש�ביעד�ביטוי�לידי�באה�החוק

�וככזה�לציבור�המידע�שייך�ככלל�השלטון.�במוסדות�הציבור�אמון�לבניין�חשוב�בסיס�הוא�המידע�חופש�החוק.�כיפתא

�לעיתים�ליקויים.�חושף�המידע�אם�אף�זאת,�בחוק.�המעוגנים�מצומצמים�למקרים�פרט�מוצא,�כנקודת�אותו�למסור�יש

�לחשוף�יש�ליקויים,�מתגלים�אם�אולם,�מסוים.�ציבורי�נושא�על�רבות�שעמלים�ציבור�למשרתי�פשוט�בצעד�מדובר�אין

�מנת�על�הרשויות�על�פיקוח�–�העיקריות�מתכליותיו�אחד�את�המידע�חופש�חוק�יגשים�כך�רק�לתקנם.�ולפעול�אותם

הציבורי.�השירות�לשיפור�להביא

�של�חובותיו�ליישום�מתמיד�במאמץ�מוגשמת�המשרד,�של�מיעדיו�כאחד�השקיפות�לערך�המשפטים�משרד�חויבותמ

�המידע,�וחופש�השקיפות�לערכי�המשפטים�משרד�של�זו�מחויבות�נוספים.�ודינים�המידע�חופש�חוק�מתוקף�המשרד

�העמדת�על�הממונה�בתפקיד�שישמש�משפטן�של�זוטר,�בלתי�בדרג�מיוחד,�תקן�להקצות�המשרד�הנהלת�את�הביאה

�ההתייחסות�של�המקצועית�הרמה�את�והעלה�עצמו�את�הוכיח�ספק�ללא�זה�צעד�מלאה.�במשרה�במשרד�לציבור�מידע

�נוספות�ציבוריות�לרשויות�ואות�סימן�יהווה�זה,�צעד�כי�תקווה,�כולי�לכך.�הנלוות�התועלות�כל�על�כולו,�במשרד�לנושא

המידע.�חופש�לתחום�הראויים�המשאבים�את�ולהקצות�המשפטים�משרד�בעקבות�לכתל

�הרחב,�ולציבור�במספר(�2000)כ-�הציבוריות�הרשויות�לכלל�מכוונות�שפעולותיה�המידע,�לחופש�הממשלתית�היחידה

�המידע�חופש�חוק�יישום�להגברת�לאות�ללא�פועלות�היחידה�המשפטים.�במשרד�הפועלות�החשובות�מהיחידות�הינה

�בדיקת�נהלים,�קביעת�לחוק,�הציבור�מודעות�העלאת�המידע,�חופש�על�ממונים�הכשרת�של�בדרך�הציבוריות�רשויותב

�שיקוף�החוק,�ביישום�השונים�הציבוריים�בגופים�המידע�חופש�על�לממונים�סיוע�ממשלה,�למשרדי�בנוגע�תלונות

כולו.�הציבורי�במגזר�המידע�וחופש�השקיפות�ערכי�לחיזוק�נוספות�רבות�ופעולות�החוק�ליישום�בנוגע�נתונים

�בממשלה�המידע�חופש�חוק�בישום�להתקדמות�באשר�מפורטת�מצב�תמונת�לקבל�האפשרות�את�מעניק�השנתי�הדו"ח

�בפורמט�מתבסס,�הוא�עליהם�הנתונים�כל�עם�יחד�שנה�מדי�מתפרסם�הדו"ח�השנים.�לאורך�ושינויים�מגמות�לזהותו

השקיפות.�לערך�דוגמא�בעצמו�מהווה�הוא�ובכך�פתוח,

�וברוכה�פורייה�עבודה�המשך�ליחידה�ולאחל�ומנהליה�המידע�לחופש�הממשלתית�היחידה�לעובדי�להודות�ברצוני

החשובה.�במשימתה

סיגל יעקבי, עו"ד

המשפטים�משרד�מנכ"ל�מ"מ

הקדמת�מ"מ�מנכ"ל�משרד�המשפטים
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�הממשלה�במשרדי�המידע�חופש�חוק�יישום�על�השנתי�הדו"ח�את�להגיש�מתכבדת�המידע�לחופש�הממשלתית�היחידה
�.�2019לשנת�הסמך�ויחידות

לציון.�הראויות�ומגמות�תופעות�מספר�על�מצביע�הדו"ח

�המתבטאת�לממשלה,�המוגשות�למידע�הבקשות�במספר�והתלולה�הרציפה�העלייה�של�המגמה�נמשכת�ראשית,
�וודאות,�של�גבוהה�במידה�לקבוע�ניתן�הקודמת.�השנה�לעומת��%20של�עליה�–��2019בשנת�שהוגשו�בקשות�12,549ב-
�מצד�והלגיטימית�הגוברת�הדרישה�על�מעיד�שהדבר�הקודם,�בדו"ח�עוד�כך,�על�הצבענו�בעתיד.�תימשך�זאת�מגמהש

�לאור�כיום,�גם�שאת�ביתר�אמורים�הדברים�הממשלה.�מצד�מתאימה�בהיערכות�הצורך�על�ומאידך�לשקיפות�הציבור
�.�2019שנת�נתוני

�בשונה�הממשלה.�נגד�לעתירות�הנוגע�בכל�המשפט�בתי�של�הפסיקה�בדפוסי�דרמטי�שינוי�על�מצביע�הדו"ח�שנית,
�התקבלה�בהן�הדין�פסקי�מספר�על�עולה�נדחתה�ממשלתי�משרד�נגד�העתירה�בהן�הדין�פסקי�מספר�קודמות,�משנים

�בית�ע"י�הנפסקות�ההוצאות�בהיקף��3פי�של�דרמטית�עליה�ניכרת�זאת�לצד�ניכר.�ובהפרש�חלקי(�באופן�)ולו�העתירה
�להסבר�שונות�השערות�להעלות�ניתן�המשיב.�כנגד�ובין�העותר�כנגד�בין�הממשלה,�נגד�מידע�חופש�בעתירות�המשפט
נפרד.�מחקר�מצריך�והדבר�אלו,�תופעות

��מקומיות.�רשויות�נגד�שניתנו�דין�לפסקי�בנוגע�דומה�מגמה�על�מצביע�איננו�הדו"ח�השניה,�לנקודה�ובהמשך�שלישית,
�מהווה�זו�עובדה�הקודמת.�לשנה�בדומה�(%90)כ-�מאוד�גבוהים�באחוזים�להתקבל�העתירות�ממשיכות�כאן�גם

�הצורך�על�ומעידה�המקומיות�ברשויות�ישומו�אופן�לבין�בממשלה�החוק�ישום�אופן�בין�לפער�נוספת�חזקה�אינדיקציה
זה.�פער�לצמצום�משמעותיות�פעולות�לנקוט

הציבור.�לרשות�יועמדו�הדו"ח,�להכנת�ששימשו�הנתונים�שבסיסי�לציין,�למותר

�שימוש�מסתמך�הוא�עליהם�הנתונים�ובבסיסי�בו�ויעשו�בדו"ח�עניין�ימצאו�החלטות�ומקבלי�עניין�שבעלי�תקווה,�וליכ
נוספות.�תובנות�להפיק�כדי�נוסף

מבוא

שלומי בילבסקי, עו"ד

המידע�לחופש�הממשלתית�היחידה�ראש�מ"מ
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   הרשויות בהן היתה העליה המשמעותית ביותר באחוזים בכמות הבקשות:1

�����2018�■����2019�■

+162.3%  משרד�החינוך
1,713

653

78+69.2%  המשרד�לביטחון�פנים
132

+62.7%  הרבנות�הראשית�לישראל
122

75

170+58.2%  צבא�הגנה�לישראל
269

   הרשויות בהן היתה הירידה המשמעותית ביותר באחוזים בכמות הבקשות2:

�����2018�■����2019�■

-42%  משרד�החקלאות�ופיתוח�הכפר
281

163

-23.6% רשות�האוכלוסין�וההגירה
465

609

-20.2% משרד�האוצר
203
162

-12.9% משרד�הבינוי�והשיכון
170
148

1.�מבין�הרשויות�עם�היקף�פעילות�גבוה�–�מעל��100בקשות

2.�מבין�הרשויות�עם�היקף�פעילות�גבוה�–�מעל��100בקשות

תקציר�מנהלים

כמות בקשות למידע מן הממשלה בשלוש השנים האחרונות

12549 2019

10376 2018

9045 2017

הרשויות אליהן הוגשה כמות הבקשות הגדולה ביותר

משרד החינוך

1713

הרשות הארצית 
לכבאות והצלה

1276

משטרת ישראל

1118

משרד הבריאות

894

רשות מקרקעי 
ישראל

715

משרד המשפטים

651
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מענה לבקשות

יום.��30תוך�נענו�שהוגשו�מהבקשות %61.1 שהוגשו.�מהבקשות %90.9ב-�הטיפול�הסתיים�השנה�במהלך

 המידע נמסר הבקשה נדחתה / הטיפול בה הופסק טרם הסתיים

67%

23.9%

9.1%

2019

68.8%

21.4%

9.8%

2018

68.7%

23.3%

8%

2017

עילות הדחייה המרכזיות בהן נעשה שימוש:

�%25.3בפרטיות-�פגיעה�(3)א()9

�%20.3הרשות-�בידי�מצוי�אינו�שהמידע�או�המידע�את�לאתר�ניתן�לא�-�(3)8

�%16.2-�אחרת�רשות�בידי�נוצר�המידע�-�(5)8

%6.3 -�סבירה�בלתי�משאבים�הקצאת�-�(1)8

�%5.8-�פנימיים�דיונים�-�(4)ב()9

�%5.6-�חל�אינו�החוק�-�14

�%20.5-�אחר

המשרדים שדחו את האחוז הרב ביותר של בקשות למידע

61.6% -�החינוך�משרד

�בפרטיות�פגיעה�-�(3)א()��9-�מרכזית�דחיה�עילת

�60.9%-�התקשורת�משרד

הרשות�בידי�מצוי�אינו�שהמידע�או�או�המידע�את�לאתר�ןנית�לא�-�(3)�8-�מרכזית�דחיה�עילת

�59.6%-�ישראל�משטרת

בפרטיות�פגיעה�-�(3)א()�9-�מרכזית�חיהד�לתעי

�57.6%-�הפנים�משרד

אחרת�רשות�בידי�נוצר�המידע�-�(5)�8-�מרכזית�דחיה�עילת
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המשרדים שענו בחיוב על אחוז הבקשות הגבוה ביותר

94.2% -�והצלה�לכבאות�הארצית�הרשות

�%86.5-�וביוב�למים�הממשלתית�הרשות

 �84.5%-�בדרכים�והבטיחות�התחבורה�משרד

 �%78.5-�הכפר�ופיתוח�החקלאות�משרד

עמידה בזמנים

�מתקיימות�אם�אלא�יום��30תוך�למידע�לבקשה�להשיב�יש�החוק�פי�על�לבקשה.�למענה�זמנים�סד�קובע�המידע�חופש�חוק
יום.��120של�מקסימלי�מענה�זמן�קובע�החוק�מענה.�למתן�המועד�הארכת�את�המצדיקות�נסיבות

לטובה:�בלטו�גבוה�פעילות�היקף�בעלות�הרשויות�מתוך

מענה עד 14 יום

 92.7% -�והצלה�לכבאות�הארצית�הרשות

�76.8%-�ישראל�מקרקעי�רשות

�71.5%-�הפנים�משרד

64.2% �-�הכלכלה�משרד

בחוק:�הקבוע�הזמנים�מסד�גבוהים�חריגה�אחוזי�היו�בהן�הרשויות�אלו�גבוה,�פעילות�היקף�עם�הרשויות�מבין�לעומתן

מענה מעל 120 יום

 45.5%-�לישראל�ההגנה�צבא

�33.7%-�הסביבה�להגנת�המשרד

�27%-�הכפר�ופיתוח�החקלאות�משרד

�24.1%-�)איו"ש(�ושומרון�יהודה�אזור�אזרחי�מינהל
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תלונות ועתירות

2018. לעומת שנת %53 תלונות, ירידה של כ- 161ליחידה הגיעו בשנה שחלפה 
( הוגש בגין אי מתן מענה במועד לבקשה למידע.%90.6גם השנה אחוז התלונות הגבוה ביותר )

2019161

2018247

2017210

הרשויות לגביהן הוגשה כמות התלונות המוצדקות הרבה ביותר הן:

הבריאות�משרד

17

החינוך�משרד

13

�החקלאות�משרד
הכפר�ופיתוח

9

�הליקוי.�את�לתקן�בדרישה�הרשות�אל�פניה�נעשית�מוצדקת,�התלונה�כי�היחידה�מוצאת�ובו�במקרה
�משרד�היא�מפרה"(�)"רשות�לתקנם�הדרישה�למרות�תוקנו�שלא�ליקויים�של�ביותר�הגבוה�המספר�בעלת�הרשות��2019בשנת
מקרים:6 �עם�הממשלה�ראש

-11משרד�ראש�הממשלה

-7משרד�התרבות�והספורט

-6משרד�התחבורה

-4המשרד�לשירותי�דת

�����2017� ������2018� �����2019�

כמות העתירות הרבה ביותר שהוגשה לבית משפט היא כנגד הרשויות הבאות:

הבריאות�משרד

18

הממשלה�ראש�משרד

13

לישראל�ההגנה�צבא

13

�הביטחון�משרד

11
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העלאת תשובות לאתר המרכזי לחופש המידע, בלטו לטובה

979סה"כ

המשפטים�משרד

267 

התחבורה�משרד

127

התקשורת�משרד

69

הכלכלה�משרד

68

השאר�כל

448
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היחידה�פעילות�תמצית

אתר מרכזי לחופש המידע
.�2950מס'�ממשלה�החלטת�בעקבות�הוקם�המידע�לחופש�המרכזי�האתר

�יזום�מידע�להפצת�פלטפורמה�האתר�מהווה�בנוסף�ציבוריות.�רשויות��2000לכ-�למידע�בקשה�הגשת�מאפשר�האתר
הציבוריות.�הרשויות�של

האתר המרכזי לחופש המידע - סקירה כללית

2017 ■ 2018 ■ 2019 ■

ביקורים באתר

34,762

57,131

99,655

דפים שנצפו

90,255

137,474

155,479

מסמכים שהורדו

16,650
27,963

48,202

העמודים הנצפים ביותר:

דף כניסה

2017 ■ 2018 ■ 2019 ■

15,743
17,074

33,044

הגשת בקשה למידע

11,753

6,608

19,701

25,543

12,040

909

מאגר התשובות
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ביקורים לפי חודשים 2019

�2019בשנת��99,655סה"כ

ינואר

7,216

פברואר

8,885

מרץ

7,726

אפריל

6,596

מאי

15,872

יוני

6,972

יולי

7,945

אוגוסט

7,431

ספטמבר

6,867

אוקטובר

5,725

נובמבר

8,318

דצמבר

10,102

הרשויות אותן מחפשים הכי הרבה

הבריאות�משרד

ישראל�משטרת

המשפטים�משרד

�מסמכים�מועלים�האתר�אל�יזום.�באופן�מידע�להעלאת�פלטפורמה�מהווה�המידע�לחופש�המרכזי�האתר
�לאתר�מועלה�הוא�המידע,�את�לפרסם�מניעה�שאין�ככל�מידע.�חופש�בקשות�במסגרת�שנמסרו�וקבצים
3המידע.�לחופש�היחידה�של�נוהל�פי�על�המידע�לחופש�המרכזי

�המידע�לחופש�המרכזי�לאתר�תשובות�העלאת�נוהל�.3

שלוש הרשויות שהעלו הכי הרבה תשובות:

תשובות 267 -�המשפטים�משרד

תשובות 127 -�התחבורה�משרד

תשובות  69-�התקשורת�משרד
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קבצים שהורדו הכי הרבה

מקרקעין�רישום�לשכות�פועלות�פיהם�על�נהלים�קובץ
2,186

ישראל�מערכות�חללי�אודות�מידע
1,738

בישראל�עותמניות�אגודות�על�ידעמ
1,256

סוגי קבצים נוספים שהועלו לאתר - 2019

 1-�היתרים 7-�דוחות�81-�הסכמים 206-�התקשרות�דוחות

סה"כ�תשובות ■ סה"כ�קבצים ■

2014
207

117

2015
192

148

2016
818

271

2017
751

400

2018
1,381

953

2019
1,246

951
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תשלום עבור אגרת בקשה למידע

ציבוריות.�רשויות��2000לכ-�למידע�בקשה�הגשת�מאפשר�המידע�חופש�אתר

�בקשה�אגרת�לשלם�היכולת�ובעצם�אגרה�תשלום�הוא�למידע�בקשות�בהגשת�היחידה�זיהתה�אותו�העיקרי�המחסום
בקלות.

�מקוון.�באופן�בקשה�אגרת�לשלם�ניתן�להן�הרשויות�כמות�את�להגדיל�מנת�על�שוטף�באופן�פועלת�היחידה

2,103מספר הרשויות עליהן חל החוק
2,009מספר הרשויות אליהן ניתן להגיש בקשה

141מספר רשויות שמאפשרות תשלום מקוון
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הדרכות
תפקידם.�למילוי�לציבור�מידע�העמדת�על�הממונים�את�מכשירה�המידע�לחופש�הממשלתית�היחידה

תפקידם.�במילוי�הקשורות�מיומנויות�ומפתחים�הנדרש�קצועיהמ�הרקע�את�הממונים�לומדים�ההכשרה�קורסי�במהלך

לציבור�מידע�העמדת�על�לממונים�הסמכה�קורס

 קיימה היחידה שני קורסי הכשרה בהיקף שונה:בשנת 2019

וברשויות גדולותבור ממונים על העמדת מידע לציבור בממשלה קורס הכשרה ע■
שעות.��100כ-�של�בהיקף�המדינה�שירות�נציבות�בשיתוף�התקיים�הקורס
�חלק�שלקחו�הרשויות�בין�נוספות.�גדולות�ורשויות�סמך�יחידות�הממשלה,�ממשרדי�ממונים��26כ-�חלק�לקחו�בקורס
ועוד.�הרווחה�משרד�החקלאות,�משרד�הסוהר,�בתי�שירות�הביטחון,�משרד�הבריאות,�משרד�בקורס:

מקומיותכשרה עבור ממונים על העמדת מידע לציבור ברשויות ה קורס ה■
שונות.�מקומיות�מרשויות�ממונים��24חלק�בו�ולקחו�יזרעאל�עמק�מפעם�בשיתוף�התקיים�הקורס

לציבור�מידע�העמדת�על�ממונים�פורום

�העמדת�על�הממונים�פורום�את�מכנסת�היחידה�חודשים�לכמה�אחת
��70כ-�חלק�לוקחים�בו�מקצועי�מפגש�הינו�הפורום�לציבור.�מידע

שונות.�ציבוריות�מרשויות�ממונים

�הרשויות�של�לאתגרים�המשתתפים�את�לחשוף�היא�הפורום�מטרת
העבודה.�קשרי�את�ולהעמיק�השונות

עיון.�יום�במתכונת�מתקיים�הממונים�פורום

�ובשירות�ישראל�במשטרת�הפורום�התארח�שחלפה�בשנה
המטאורולוגי.

חדשים�לממונים�הדרכות

�מידע�כוללת�ההדרכה�לציבור.�מידע�העמדת�על�חדשים�לממונים�ראשונית�הדרכה�היחידה�מקיימת�לחודשיים�אחת
ועוד.�מרכזיים�סייגים�למידע,�בבקשה�הטיפול�תהליך�החוק,�לפי�הרשות�חובות�החוק,�מכח�הממונה�חובות�על�ראשוני

תפקידם.�את�שהתחילו�לממונים�חדשות�הדרכות��5בוצעו�שחלפה�בשנה

עיון�ימי

 ימי עיון לחתכי אוכלוסייה שונים:בשנה שחלפה קיימה היחידה 4

מיותמקוויות הבנושא שקיפות סביבתית לממוני חופש מידע ברש יום עיון ■
�הרשות�בחובות�עסק�העיון�יום�לציבור.�יזום�באופן�לפרסם�שותהר�שעל�נושאים�של�שורה�קובעות�המידע�ופשח�תקנות
כללי.�באופן�הסביבתית�השקיפות�ובתחום

יום עיון לממוני חופש מידע בממשלה�■
�למשרדי�ההסמכה�קורסי�לבוגרי�עיון�יום�היחידה�קיימה�הממונים,�של�המקצועית�כשירותם�לשמירת�מהפעולות�כחלק

משיקים.�ממשלתיים�גורמים�מאת�והרצאות�פסיקה�עדכוני�מקצועיות,�הרצאות�כלל�העיון�יום�הסמך.�ויחידות�הממשלה

 יום עיון לחברה הערבית■
�מתוכן�רבות�המקומיות.�הרשויות�נגד�משפט�לבית�המוגשות�העתירות�במספר�חדה�עלייה�רואים�אנו�האחרונות�בשנים

הערבי.�מהמגזר�מקומיות�רשויות�נגד
הערבי.�מהמגזר�הרשויות�בפני�העומדים�באתגרים�שעסק�ראשון�עיון�יום�הארץ�בצפון�קיימנו�4.7.19ב-

 יום עיון לממונים חדשים■
�חוק�על�חדשים�לממונים�עיון�יום�היחידה�קיימה�לתפקיד,�חדשים�ממונים�וכניסת�הממונה�בתפקיד�תחלופה�עקב
�רשויות�ממשלה,�ממשרדי�ממונים��60כ-�חלק�בו�ולקחו�הציבוריות�הרשויות�לכלל�יועד�העיון�יום�המידע.�חופש

ועוד.�ממשלתיות�חברות�ספורט,�תאגידי�מקומיות,
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תלונות בטיפול היחידה

מספר התלונות

הסתיים טרם מוצדקות לא מוצדקות

סה"כ 20191243010164

סה"כ 20181513462247

סה"כ 20171392150210

מתוך המוצדקות:

מענה נמסר לא ■ מענה נמסר ■

סה"כ 2018151 13219

30 סה"כ 201930124 11311

התפלגות עילות התלונות ליחידה 

נהלים ■ ■ אגרות שנתי דו"ח ■ נימוק ללא בקשה דחיית ■ במועד מענה מתן אי ■

201990.8%

3.7%

4.3%

0%

1.2%

0%

201888.3%

4.0%

7.3%

0.4%

201783.9%

13.7%

1.4%

0.5%

0.5%
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זמני טיפול בתלונות

■�מעל��120יום ■��61-120■��31-60■��15-30■�עד��14יום�

6.1%11.6%29.9%31.7%20.7%
2019

32%6.9%15%21.1%25%
2018

2017
16.2%10.4%17.8%33.1%23.3%

 תיקון ליקויים

�שנמצאות�תלונות�בעקבות�השאר,�בין�ליקויים,�תיקון�על�להורות�הסמכות�ניתנה�המידע�לחופש�הממשלתית�ליחידה
הרשות.�למנכ"ל�מופנית�היחידה�הנחיית�מוצדקות.

4היחידה�הצביעה�עליו�הליקוי�את�תיקנו�לא�היחידה�הנחיית�אף�שעל�הרשויות�אלו

.�2017-2019השנים�בין�שניתנו�ליקויים�לתיקון�להנחיות�מתייחסים�הנתונים�.4

מספר ההנחיות לתיקון ליקוים - סה"כ 41

2017 2018 2019

-11משרד�ראש�הממשלה

-7משרד�התרבות�והספורט

-6משרד�התחבורה

-4המשרד�לשירותי�דת

-2משרד�הבריאות

-2משרד�האוצר

-2המשרד�לקליטת�עליה

-2צה"ל

-1משרד�הבינוי�והשיכון

-1משרד�הפנים

-1משרד�הביטחון

-1הרשות�הארצית�לכבאות�והצלה

-1המינהל�האזרחי�אזור�יהודה�ושומרון
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סיוע לפונים

סיוע לממונים ורשויות ציבוריות

�רשויות�ממגוון�ופרקליטים�משפטיים�יועצים�לממונים,�סייעומ�היחידה�צוות�מדריך�השוטפת,�הפעילות�במסגרת
ברשות.�המידע�חופש�חוק�ליישום�הקשורים�נושאים�של�במגוון�ציבוריות

זה.�מסוג�בכתב�פניות�124ב-�היחידה�אנשי�סייעו�שחלפה�בשנה

פניות הציבור

המידע.�חופש�חוק�לפי�מידע�לקבל�לזכות�בנוגע�לסיוע�ובקשות�שאלות�מגיעות�היחידה��אל

היחידה.�של�הפייסבוק�דף�ובאמצעות�דוא"ל�טלפון,�שונים:�בערוצים�לציבור�מענה�נותנת�היחידה

זה.�מסוג�פניות�במאות�היחידה�אנשי�סייעו�שחלפה�בשנה

העלאת מודעות

טקס הענקת פרס השקיפות השלטונית

�דופן�יוצאת�בצורה�שפעלו�ציבוריות�רשויות�עובדי�או�יבוריותצ�לרשויות�פרס�המשפטים�שר�מעניק�לשנתיים�אחת
�שלטונית.�שקיפות�פרסי�חמישה�אוחנה,�אמיר�ח"כ�המשפטים,�שר�העניק�שחלפה�בשנה�השלטונית.�השקיפות�לקידום

�מנכ"ל�התיירות,�משרד�מנכ"ל�המשפטים,�משרד�מנכ"לית�חדרה,�עיריית�ראש�המשפטים,�שר�בנוכחות�התקיים�הטקס
�מגזר�נציגי�הציבורית,�במערכת�בכירים�שבע,�באר�עיריית�מנכ"לית�ישראל,�למיפוי�המרכז�מנכ"ל�התקשורת,�משרד
משפחה.�ובני�שלישי

�הממונה�קזמל,�מוניר�ולמר�חדרה�לעיריית�שבע,�באר�לעיריית�ישראל,�למיפוי�למרכז�התיירות,�למשרד�הוענק�הפרס
התקשורת.�במשרד�לציבור�מידע�העמדת�על
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שדרוג אתר האינטרנט של היחידה

.gov.il �לאתר�ועברה�האינטרנט�לאתר�שדרוג�היחידה�ביצעה�שחלפה�בשנה
�לחופש�הממשלתית�היחידה�ושירותי�הידע�את�ברורה�בצורה�להנגיש�במטרה�מחדש�אפיון�האתר�עבר�זו�במסגרת
�המידע.

�בעמותה�הכרה�של�שירות�היחידה�הוסיפה�ליחידה,�תלונה�הגשת�ושירות�מידע�חופש�בקשת�הגשת�שירות�על�נוסף
בקשה.�מאגרת�לפטור�כזכאית�ציבורית�מטרה�למען�הפועלת

חדשות:�קטגוריות�שתי�לאתר�הוספו�הידע�להנגשת�באשר

�להעלאת�ועזרים�לבקשות�במענה�לשימוש�תבניות�משפטי,�מידע�-�לציבורמידע העמדת על לממונה מידע  .1
המידע.�חופש�לחוק�המודעות

�לממש�בבואם�הציבור�לרשות�שעומדים�וכלים�ויותברש�שלו�היישום�אופן�החוק,�אודות�מרוכז�מידעמידע לאזרח -  .2
זכותם.�את

 Facebook דף ברשת החברתית

�הציבור�מודעות�את�להעלות�היא�הדף�מטרת�.�Facebookהחברתית�ברשת�דף�היחידה�מתפעלת�שנים�כמה�מזה
בתחום.�המתעניין�הרחב�הציבור�עם�אמצעי�בלתי�קשר�ולקיים�החוק�במסגרת�מידע�לקבלת�לזכותם

�פסיקה,�עדכוני�והעולם,�הארץ�מן�אקטואליה�-�המידע�ולחופש�לשקיפות�הנוגעות�וחדשות�ידיעות�מועלות�הדף�אל
�הציבור�מודעות�להעלאת�פייסבוק�קמפיין�המידע�חופש�ביום�קיימנו�זו�במסגרת�בחוק.�לשימוש�וטיפים�מדריכים

למידע.�בקשות�להגשת�המקוון�בטופס�השימוש�ולהגברת�לדעת�זכותול

בזמן הקמפיין הורגשה עליה משמעותית בכניסה לאתר:

ינוארפברוארמרץאפרילמאייונייוליאוגוסטספטמבראוקטוברנובמברדצמבר

10,102

7,216
8,318

5,725
6,867

7,4317,945
6,972

15,872

6,596
7,726

8,885
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מדידה ומעקב

מעקב אחר יישום נהלים בשנת 2019

מעקב אחר יישום נוהל פרסום דו"ח התקשרויות
�את��2015בשנת�החשכ"ל�ואגף�היחידה�פרסמה�המדינה,�ויותלהתקשר�הנוגע�הציבורי�המידע�בחשיבות�ההכרה�לאור
"מרכב"ה".�מערכת�עם�העובדים�הממשלה�משרדי�את�מחייב�הנוהל�הממשלה".�התקשרויות�"פרסום�נוהל

�שעמדו�הרשויות�של�עדכנית�מצב�תמונת�האינטרנט�באתר�ומפרסמת�הנוהל�יישום�אחר�מעקב�מבצעת�היחידה
לנוהל.�בהתאם�הפרסום�בחובת

משרדי ממשלה:

לא�הגישו ■ הגישו�באיחור ■ הגישו�בזמן ■

רבעון�ראשון
53%41%6%

רבעון�שני
56%35%9%

רבעון�שלישי
62%23%15%

רבעון�רביעי
74%9%17%

יחידות סמך

■�לא�הגישו������ ■�הגישו�באיחור ■�הגישו�בזמן

רבעון�ראשון
9% 21% 70%

רבעון�שני
9% 18% 73%

רבעון�שלישי
83%3%14%

רבעון�רביעי
3% 71%26%
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דוח אודות יישום חוק חופש המידע ברשויות המקומיות

המקומי.�בשלטון�המידע�חופש�חוק�יישום�אודות�דוח�הראשונה,�בפעם�פורסם,�שחלפה�בשנה

�נקבע�הדו"ח�של�תוכנו�ומקומיות.�אזוריות�מועצות�עיריות,�בהן�המקומיות,�ברשויות�החוק�של�יישומו�את�בחן�הדוח
�את�להציף�החוק,�יישום�בתחום�הקיים�המצב�את�לשקף�הייתה�ומטרתו�הפנים,�ומשרד�היחידה�של�משותפת�בהחלטה

המוניציפלית.�העשייה�ואת�תיקון�הדורשים�כשליםה

נתונים בולטים מן הדוח:

הממשלה.�למשרדי�מאשר�כמחצית�בקשות, 5503 המקומיות�הרשויות�אל�הוגשו��2019בשנת�

ועיריית ת"א עיריית ירושלים, עיריית �הן:�ביותר�יותהפופולר�הרשויות�מתוכן�כאשר�לעיריות�הוגשו�הבקשות�רוב�
וד.אשד

החוק.�זמני�תוך�נענות�המקומי�בשלטון�הבקשות�רוב�הדוח,�נתוני�פי�על�

2019הוצאות היחידה לשנת 
סכוםנושא

₪ 1,325,439.7היחידה�לעובדי�שכר�הוצאות

₪ 191,295ייעוץ�שירותי�-�השקיפות�מדד

₪ 110,000שכירות�-�הדיור�מינהל

₪ 37,176.4השקיפות�פרס

₪ �30,232שנתי�דוח�הפקת

₪ �29,876ניהול�דמי

₪ 14,800.5עיון�ימי

₪ �8,432.2ממונים�פורום

₪ 8,073.0ציבוריות�וועדות�הסבר�חוברות�הנפקת

₪ 5,242.0לממונים�סדנה

₪ 1,371.9קטנה�קופה

₪ 1,225.8משרדי�ציוד

₪ 1,200.0יחידתי�גיבוש

₪ 976.7משקי�ציוד

₪ 450.0היחידה�לאנשי�תדמית�צילום

₪ 1,765,791.2סה"כ
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2020תוכנית העבודה של היחידה לשנת 

פרסום דוח שנתי של היחידה הממשלתית לחופש המידע
�הסמך�וביחידות�הממשלה�במשרדי�המידע�חופש�חוק�יישום�על�שנתי�דוח�היחידה�מפיקה�שנה�כבכל
לממשלה.�המשפטים�שר�ע"י�המוגש�שלה,

השתתפות בכנס נציבי חופש המידע
�הבריטית�המידע�חופש�נציבת�של�החלטה�בעקבות�תאוצה�כעת�צובר�בעולם�המידע�חופש�נציבי�ארגון
התקבל.�כבר�החברות�שאישור�לאחר�הארגון�באירועי�חלק�לקחת�היחידה�בכוונת�הארגון.�את�לקדם

5קיום סדנת טאייקס

( היא מסגרת של האיחוד האירופאי המשמשת לחילופי ידע עם מדינות מחוץ לאיחודTAIEX. טאייקס )5

ביבתית לשקיפות ס
�סביבתית.�שקיפות�בנושא�הקיים�הידע�שיתוף�שמטרתה�האירופאי�האיחוד�עם�בשיתוף�סדנה�קיום

בישראל.�דיסציפלינות�ממגוון�רלוונטיים�גורמים�וישתתפו�בינלאומיים�מומחים�חלק�ייקחו�בסדנה

אישור תוכניות עבודה לפרסום מידע יזום במשרדי הממשלה
על פי הגדרת תפקידם ממונים במשרדי הממשלה שנבחרו בהתאם לחוזר נציב שירות המדינה מחויבים 
לעסוק בפרסום מידע יזום מלבד תפקידם העיקרי שהוא מענה לבקשות למידע. בכוונת היחידה לפנות 

בשלב זה לממונים במשרדים קטנים ובינוניים מבחינת היקף הבקשות ולהנחות אותם להציג תוכנית 
עבודה בדבר פרסום מידע יזום השייך למשרדם.

המשך פיתוח מדד השקיפות
הציבוריות.�ברשויות�לאומי�שקיפות�מדד�להשיק�היחידה�בכוונת

�באופן�המדד�את�להריץ�היחידה�בכוונת�זו�ובשנה�הקודמת�העבודה�בשנת�התקיים�המדד�פיתוח�שלב
אחרות.�ברשויות�המנוהלים�אחרים�ממדדים�וללמוד�פנימי

הטמעת חוק חופש המידע בשלטון המקומי
�חופש�חוק�הטמעת�את�מקדמת�היחידה�המשפטים,�ומשרד�הפנים�משרד�של�מנכ"לים�לסיכום�בהתאם
מסלולים.�במספר�המקומיות�ברשויות�המידע
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כללי�-�בממשלה�המידע�חופש�חוק�יישום

בממשלה.�החוק�יישום�אודות�נתונים�מופיעים�זה�בפרק

�נתוני�לציבור,�מידע�העמדת�על�מהממונים�נאסף�בהן�והטיפול�הבקשות�היקף�שונים-�ממקורות�נאספו�אלו�נתונים
�ממערכות�המידע�לחופש�המרכזי�האתר�ונתוני�המשפט�בתי�הנהלת�של�המשפט�נט�ממערכת�הדין�ופסקי�עתירותה

זמין.�ממשל

מספר הבקשות למידע שהתקבלו

2019

12,549

2018

10,376

2017

9,045

מענה לבקשות

2017
3.9% 3.4%8% 57.8%16% 10.9%

2018
3.9% 3.3%9.7% 55.1%14.3% 13.7%

2019
3.7%9.1% 3.4% 16.8% 16.7% 50.3%

���הרשות�מסרה�את�המידע�המבוקש�באופן�חלקי� ��הרשות�מסרה�את�כל�המידע�המבוקש�

��הטיפול�בבקשה�הופסק�בשל�אי�תשלום�אגרה ��הרשות�דחתה�את�הבקשה�למסירת�מידע�

���הטיפול�בבקשה�טרם�הסתיים �הטיפול�בבקשה�הופסק�מטעמים�הקשורים�לפונה�
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זמן טיפול

2017
39.9%23.8%17.9%12.9%5.5%

2018
6% 39.6%22.6%20%11.8%

2019
42.5%18.6%16.1%13.9%8.7%

■�מעל��120יום ���15-30�■�����31-60�■�61-120�■ ■�עד��14יום

עילות דחיה

�%25.3-�בפרטיות�פגיעה�(3)א()9

�%20.3-�הרשות�בידי�מצוי�אינו�שהמידע�או�המידע�את�לאתר�ניתן�לא�(3)8

�%16.2-�אחרת�רשות�בידי�נוצר�המידע�(5)8

%6.3 -�סבירה�בלתי�משאבים�הקצאת�(1)8

�%31.9-�אחר

טופס מקוון להגשת בקשות למידע

למידע.�בקשה�להגשת�מקוון�טופס�התקשוב,�רשות�עם�בשיתוף�פיתחה,�המידע�לחופש�הממשלתית�היחידה
מקוון.�באופן�בקשה�להגיש�שבוחרים�האזרחים�במספר�עליה�רואים�אנו�האחרונות�בשנים

2019

7,852

2018

6,107

2017

4,074

שקוף.�עמותת�בצלמו,�המידע,�לחופש�התנועה�הן:�ביותר�הרב�המקוונות�הבקשות�מספר�את�שהגישו�העמותות�שלוש
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התפלגות סיבות הפטור מאגרה בטפסים המקוונים:

�%46-�פטור�ללא

�%21-�עמותה

�16.6%-�אישי�מידע

�9%-�בפרסום�חייב

�6%-�אקדמי

�1%-�קצבה

שלוש הרשויות אליהן הוגשו מספר הבקשות המקוונות הרב ביותר:

למידע�בקשות �797-�ישראל�נתיבי

למידע�בקשות�612 -�ישראל�מקרקעי�רשות

למידע.�בקשות 466 -�החינוך�משרד

מספרי הבקשות לפי חודשי ההגשה 

ינוארפברוארמרץאפרילמאייונייוליאוגוסטספטמבראוקטוברנובמברדצמבר

641

720

641 620

540

703 701

562
632

517

761
814
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מגישי הבקשות:

%39.6 -�פרטיים�אנשים

%20.5 -�דין�עורכי

�%5.5-�סטודנטים

%3.5 -�עמותות

%31 -�אחר

פסקי דין

158
פסקי�דין�

�47-�משרדי�ממשלה

�21-�יחידת�סמך

�82-�רשות�מקומית

�20-�התקבל

�27-�נדחה

�3-�התקבל

�18-�נדחה

�73-�התקבל

��9-�נדחה

�2-�התקבל

��6-�נדחה

�8-�אחר

הוצאות

הוצאות
לטובת�

הממשלה�/�
הרשות�
המקומית

סה"כ 

₪ 215,000

136,000 ₪ממשלה�-�

5,000 ₪רשות�מקומית�-�

74,000 ₪אחר�-�

הוצאות�
לטובת�העותר�
)נגד�הממשלה/
הרשות�המקומית(

סה"כ 

 ₪ 290,273

130,823 ₪ממשלה - 

137,450 ₪רשות�מקומית�-�

22,000 ₪אחר�-�
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עתירות

�228-�צפון�מחוז

59 -�המרכז�מחוז

�68-�אביב�תל�מחוז

�134-�ירושלים�מחוז

37 -�דרום�מחוז

מעמד המשיב

�העתירות�כל�סך
��2019לשנת

526

�99-�ממשלתי�משרד

�57-�סמך�יחידת

�31-�אחר

�339-�מקומית�רשות
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