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 2014דו"ח הממונה על העמדת המידע  לשנת 

 

 1998 אושר בכנסת חוק חופש המידע התשנ"ח 1998במאי  29ביום •  1998חוק חופש המידע התשנ"ח 

המעגן את זכותו של כל אזרח ותושב ישראל לקבל מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות בישראל בכפוף 

 לסייגים המנויים בחוק.  החוק נועד להגברת השקיפות במערכות הציבוריות.!

 למועצה אתר אינטרנט פעילות ומעודכן ומפורסמים בו:

 ן לגבי משרות, אינדקסים וכן הודעות על מפרט בדבר השירותים השונים לתושבים,  מידע מעודכ

 מלגות ותמיכות 

  .פרוטוקולים של מליאת המועצה 

  תמצית הדוחו"ת הכספיים של הרשות 

גיליונות של עיתון המועצה בו מתפרסמת המועצה לציבור התושבים מידע  10מדי שנה יוצאים לאור 

ת על אירועים מלגות תמיכות ופעם נרחב  על הפעילויות השונות שמבצעת כמו כן מתפרסמות בו הודעו

 בשנה גם תמצית הדוחות הכספיים המבוקרים וכן תקציב המועצה . 

דוברת המועצה ומנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי משמשת כממונה על העמדת מידע לרשות הציבור 

 ועל טיפול בבקשות לקבל מידע ומטפלת באופן שוטף במתן מענה לפניות לקבלת למידע.

 1.1.2014קופתי מאת הממונה על חופש המידע במועצה אזורית לכיש , הנוגע לתקופה שבין להלן דוח ת

-–ב"תקנות חופש המידע  7,"ולסעיף  1998 –ב"חוק חופש המידע  5בהתאם לסעיף  31.12.2014ועד ל –

1999 :" 

 

 אחוזים מספר  

 33.3% 1  הרשות מסרה את כל המידע המבוקש  .1

  0 המבוקש באופן חלקיהרשות מסרה את המידע   .1

  0 הרשות  דחתה את הבקשה למסירת מידע  .2

  0 המידע אינו מצוי בידי הרשות הציבורית  .3

הרשות הפנתה את המבקש לקבלת המידע  .5  .4

 מאת רשות ציבורית אחרת

0  

הרשות הפנתה את המבקש למקום בו המידע  .7  .6

 פורסם ברבים 

0  

  2 הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה* .9  .8

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים  .11  .10

 לפונה**

0  

  0 הטיפול בבקשה טרם הסתיים .13  .12

 66.6% 0 הבקשה בדיון משפטי .15  .14

 100% 3 סה"כ .17  .16

  

 באחוזים במספר זמן הטיפול

 100 3 יום 15עד 



 

 

 

 

 

 נגב בפייסבוק: מועצה אזורית רמת   |    www.rng.org.il|    08-6564100|  פקס.   08-6564111|  טל.   85515ד.נ. חלוצה 

 

   יום 30-ל 16בין 

   יום 60-ל 31בין 

   יום 120-ל 61בין 

   יום 120מעל 

 100%  סה"כ

 

 
 אדוה לויד

 דוברת המועצה

 ממונה על חופש המידע

 

 

 


