
 ביאליק קריית עיריית

 המידע חופש על הממונה

   6201  דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת

קובע את זכותו של אזרח או תושב ישראלי לקבל ( להלן: "החוק")1998  -חוק חופש המידע התשנ"ח

 .מידע מרשות ציבורית

 2 – 2016ת מספר בקשות המידע שהוגשו בשנ

  2 –מספר הבקשות שנענו בחיוב  

  2 –לחוק  7שיעור הבקשות שנענו במועדים השונים הקבועים בסעיף  

  0 –ו מספר העתירות שהוגש

 אופן הגשת הבקשה:

כל תושב או תאגיד המבקש להעמיד לרשותו מידע המצוי בידי העירייה, יידרש לבצע את הפעולות 

 :הבאות

 אשר תעודכן בהתאם ₪  20 ום שלישלם בקופת העירייה אגרת בקשה לקבלת מידע בסכ(

 .150₪גרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על לחוק( ויתחייב לשאת בא

  הממונה  –ימלא טופס "בקשה לקבלת מידע" בצירוף אישור תשלום ויגישו ללשכת המנכ"ל

 להוריד את הטופס מאתר העירייה שכתובתו: על חוק חופש המידע. לחילופין ניתן 

www.qbialik.org.il   "מלשונית "חוק חופש המידע. 

 .למלא הבקשה ולשלחה בדואר 

 אחראי ביצוע חוק חופש המידע בעיריית קריית ביאליק, לקבלת המידע ימתין לאישורו של ה

 ימים( 30-60הרצוי )תוך 

 :דחיית הבקשה

  .בכתב -יודיע הממונה על ביצוע החוק, על החלטתו שלא לאשר העמדת המידע למבקש  

 

  :זכות ערעור

 .היה ולא אושרה הבקשה, זכאי המבקש לערער על ההחלטה, לבית המשפט המחוזי בחיפה

 

 תקנות חופש המידע -תעריפים לגבייה 

נקבעו סוגי האגרות  )להלן: "תקנות האגרות"( 1999 –)אגרות( התשנ"ט חופש המידע  תקנותב

 : הרשות לגבות בגין טיפולה בבקשות למסירת מידע, ואלו הן האגרות והסכומים אותן רשאית

  20₪ –אגרת בקשה לקבלת מידע 

 ( אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו והטיפול אגרת טיפול )לכל שעת ₪ 30  –בו

 עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל מהשעה הרביעית.

  לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, ₪ 0.2 –אגרת הפקה של מידע בכתב 

המבקש יישא  –לדיסקט מחשב שנמסר. אם המידע היה מוקלט, מוסרט או מצולם ₪  2.5

 ל המידע.בעלות ההפקה או ההעתקה ש

  150₪ –סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת בעלות טיפול והפקה 
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