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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 

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

 (.1997-המידע, התשנ"ז

, לשנת 1998-מוגש בזאת לעיונכם דו"ח הממונה על חוק חופש המידע, התשנ"ח

2014 .  

מעגן בחקיקה את זכותו של כל אזרח או תושב  1998 - שנ"חחוק חופש המידע, הת

לקבל מידע מרשויות ציבוריות, החוק והתקנות קובעים הוראות לגבי מידע 

 שרשויות ציבוריות חייבות להעמיד לרשותו של היחיד על פי בקשתו. 

בדבר הטיפול בבקשות לפי חוק חופש הינו תקציר בלבד הדו"ח המובא בפניכם 

 . 2014ו לממונה בשנת המידע שהופנ

 co.il-www.k.8ניתן לעיין בדו"ח גם באתר האינטרנט של העירייה בכתובת: 

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

 

 

 בברכה, 

 

 דורון שנפר

 דובר העירייה

 והממונה על חוק חופש המידע
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יית קריית שמונה הנוגע ירלהלן דו"ח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע בע

- ב"חוק חופש המידע  5בהתאם לסעיף  431.12.201לבין  41.1.201שבין  הלתקופ

 ":1999 –ב"תקנות חופש המידע  7" ולסעיף 1998
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 מספר הנושא           
 הבקשות

 הערות 

מספר הבקשות שהוגשו   1
גשו  במהלך השנה למידע שהו

 החולפת 
 

13    לא כולל בקשות  שנענות בע"פ והפניה
 לגורמים המתאימים בעירייה.

  לא כולל בקשות למידע שפורסם ועומד
 לרשות הציבור לעיונו ללא תשלום.

 

מספר הבקשות למידע שנענו   2
 2014בשנת   במלואן בחיוב

10  

מספר הבקשות שלא ניתן להן   3
 מענה  

בוקש לא  נמצא  בעירייה )בקשה מס' המידע המ 1
2/14) 

 

מספר הבקשות שנענו   4
 בשלילה / חלקית 

עקב מידע חסוי העלול לפגוע בפרטיות לפי חוק  1  2
)בקשה מס' 1981הגנת הפרטיות , התשמ"א 

12/14) 
המידע מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה  1

 (3/14)בקשה  מס' 
 

 לא הוגשו עתירות  מינהליות   2014במהלך  0  עתירות מינהליות   5
 

 

 

 --- 2014סוף הדו"ח לשנת  ---


