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דבר ראש העיר

תושבות ותושבים יקרים,

אני גאה להגיש לכם את דו"ח "הממונה על העמדת המידע לציבור" ,המופק בעיר לראשונה,
כחלק ממדיניות שקיפות המידע והנגשת העשייה העירונית לתושבים.

כראש עיר הרואה ערך עליון בקיום דיאלוג תמידי עם תושבי העיר ,נושא דו"ח זה חשיבות עליונה.
זוהי הדרך שלנו להציג בפניכם ,את ערוצי ההתקשרות עמנו ואת הכלים העומדים לרשותכם על
מנת לקבל את מלוא המידע אודות פעילות הרשות ,בכפוף לחוק חופש המידע.

אני מודה לכל השותפים לעשייה ,על תרומתם לפתיחתו של צוהר חשוב זה להיכרות עם הפעילות
העירונית בתחום המידע ,לרבות בעלי התפקידים והמבנה הארגוני ,פונקציות להגשת בקשות
וביצוע פעולות שונות באמצעות האתר העירוני ועוד.

אני מזמין אתכם לעיין בדוח ובטוח שהמידע החיוני שבו יסייע לכם באפיקים שונים בהתאם
לצרכים שלכם ויחד נצמח להמשך עשייה עירונית פורה.

שלכם,
חיים ברוידא
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דבר מנכ"ל העירייה,

תושבים יקרים ,

דו"ח הממונה על העמדת המידע לציבור לשנת  ,2018מוגש בהתאם לחוק חופש המידע  ,ובכפוף
למדיניות העירייה הדוגלת בשקיפות המידע והנגשתו לתושבי העיר.

הדו" ח ,המציג באופן גלוי ובהיר את פעילות העירייה על פי כללי חוק חופש המידע ,הופק כחלק
מהמחויבות שלנו כלפיכם ,תושבים יקרים ,לניהול תקין ואחראי של העיר ,ומבטא את עמדת
העירייה הלכה למעשה בעקרונות החוק המושתת על ערכי הדמוקרטיה וחופש הביטוי.

זהו צעד נוסף במאמץ הכולל של העירייה לייעול השירות עבור התושבים ,וליישום מדיניות של
חדשנות מתמדת בכלל מישורי הפעילות העירונית.

בברכה,
אריאל הילדסהיימר,
מנכ"ל העירייה
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דבר הממונה על העמדת המידע לציבור ויישום חוק חופש המידע,

אני מתכבדת להגיש לכם את הדו"ח השנתי של עיריית רעננה לשנת  , 2018בהתאם לדרישות חוק
חופש המידע התשנ"ח  ,1998ותקנותיו.

החוק ,מעגן בחקיקה את זכותו של כל אזרח או תושב לקבל מידע מרשות ציבורית .מטרת החוק
לקדם את עיקרון השקיפות וכן לקדם ערכים חברתיים נוספים ובהם שוויון ,כיבוד זכויות האדם
וחופש הביטוי ,ובקרת הציבור על שליחיו.

כמי שמונתה בעירייה על יישום החוק ,אני פועלת מתוך תחושת שליחות ,לקידום ערכי השקיפות
והזכות החשובה שהחוק מקנה לציבור לקבלת מידע שנוצר ברשות המקומית מחד ,והאיזונים
העדינים הנדרשים לשמירה על הפרטיות ,על מידע אישי ואחר שהופקד בידי הרשות ,ושמסירתו
עלולה להפר זכות זו.

הדו"ח המוגש לעיונכם ולשירותכם ,מרכז ,מנגיש ומ אגם את המידע החייב בפרסום ,בקובץ אחד,
ממנו ניתן להגיע לדפי המידע בהתאם לצרכי ,עניין ורצון הקוראים.

אני מודה לעמיתי בעירייה על שיתוף הפעולה בשנה החולפת.

לשירותכם בכל עת,
מירי נוימן
נציבת פניות הציבור
הממונה על העמדת המידע לציבור
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החוק

חוק חופש המידע  :דוח תקופתי
( .5א) רשות ציבורית תפרסם דין וחשבון שנתי ,שיכלול מידע על אודות פעילותה ותחומי אחריותה
והסבר על תפקידיה וסמכויותיה; הדין וחשבון יכלול גם דיווח של הממונה על הפעלת חוק זה
ברשות הציבורית ,ואולם רשאי הוא לפרסם דיווח זה בנפרד.
(ג) הוראות בדבר מתכונת הדין וחשבון ודרך פרסומו ,ייקבעו בתקנות" .

התקנות

תקנות חופש המידע ,תשנ"ט1999-
רבדים בחקיקה
תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

סעיף 2

פרסום רשימת הרשויות הציבוריות

סעיף 3

העמדת הנחיות מנהליות לעיון הציבור

סעיף 4

העמדה לעיון הציבור על ידי רשות מקומית

סעיף 5

מועד פרסום דין וחשבון שנתי

סעיף 6

תוכן דין וחשבון שנתי

סעיף 7

דיווח של הממונה

סעיף 8

פרסום דין וחשבון שנתי

סעיף 9

סייג לפרסום

סעיף 10

תחילה
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בהתאם לחוק חופש המידע סעיף  " : 6דין וחשבון שנתי של רשות ציבורית יכלול"...
 )1( .6פירוט מבנה הרשות ,אגפיה ,יחידותיה ויחידות הסמך שלה; שמות בעלי תפקידים בכירים ,העומדים
בראש אגפים ,יחידות סמך הרשות;
מבנה העירייה

קישור ישיר למבנה העירייה
https://www.raanana.muni.il/CityHall/TransparencyOfInformation/Pages/StructureChart.aspx

 )1( .6שמות בעלי תפקידים בכירים
קישור ישיר לדף בעלי תפקידים בכירים
https://www.raanana.muni.il/CityHall/Pages/phones.aspx

 )1( .6אגפי העירייה ויחידותיה;
יחידות העירייה  -פרטי בעלי תפקידים ודרכי התקשרות

https://www.raanana.muni.il/Lists/List8/CustomDispForm.aspx?ID=0
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 )2( .6תיאור תחומי האחריות – חובותיה של הרשות הציבורית בהתאם לפקודת העיריות סימון ב' ;

קישור ישיר לפקודת העיריות (סימון ב' חובותיה של עירייה)
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P182_001.htm#hed217

 )3( .6מענה של הרשות הציבורית ודרכי ההתקשרות עמה ,לרבות מעניהם של הממונה לפי סעיף  3לחוק ושל
בעלי תפקידים אחרים שתפקידם טיפול בפניות הציבור ,ודרכי ההתקשרות עמם;

קישור ישיר לעמוד "צור קשר"
https://www.raanana.muni.il/ContactUs/Pages/default.aspx
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 )4( .6לגבי יחידות ברשות הציבורית ,הנותנות שירות לאזרח  -פרישתן הגאוגרפית ,וכן מענים ודרכי
ההתקשרות עם כל סניפי היחידות;
המוקד העירוני 107

משמש הן כמוקד מידע כללי בנושא מכלול השירותים שהעירייה מספקת ,והן כמוקד לקבלת פניות הציבור.
ע וסק במתן מענה למפגעים ומטרדים ,מתן מידע כללי רחב ככל האפשר אודות שירותי העירייה,
וכן טיפול בשעות מצוקה וחירום.
קישור ישיר לטופס פניה למוקד העירוני
https://www.raanana.muni.il/ContactUs/Pages/107.aspx

נציבות פניות הציבור

ייעוד הנציבות לייצג את תושבי העיר ומבקריה בפניותיהם אל המערכת העירונית ,להגן על זכויותיהם
וצדקתם תוך שמירה על שוויון בין התושבים ,מניעת שימוש לרעה בשררה ,ומניעת הפליה
או אי צדק כלפיהם על ידי גורמי הרשות ולייצג את מדיניות הרשות בפניהם.
לחצו כאן למילוי טופס פניה לנציבות פניות הציבור

יישום חוק חופש המידע
קישור ישיר לדף המידע אודות עקרי החוק ודרכי הגשת הבקשה לעירייה
https://www.raanana.muni.il/CityHall/TransparencyOfInformation/Pages/default.aspx

ממונה על העמדת מידע לציבור ויישום חוק חופש המידע בעירייה:
לחצו כאן להגשת בקשת מידע וביצוע תשלום אגרה לפי חוק חופש המידע

8

לשכת מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
ייעוד מבקר העירייה
הבטחת פעילויות העירייה על פי כל דין ,תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה ,על עובד ,על נושא משרה
או על ממלא תפקיד ברשות המקומית ,וכן על גוף עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 170א(ב) לפקודות העיריות ,על
עובד ,על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו.
קישור ישיר לדף מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור
https://www.raanana.muni.il/ContactUs/Pages/ContactUs.aspx

ספרייה העירונית

קישור ישיר לדף הספריות העירוניות
https://www.raanana.muni.il/Library/Pages/about.aspx
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מרכז שירות תשלומים לתושב

קישור ישיר למרכז השירות לתושב
https://www.raanana.muni.il/Residents/PropertyTaxAndWater/Pages/default.aspx
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אגף הנדסה – מרכז שירות

קישור ישיר לדף השירותים של אגף ההנדסה
https://www.raanana.muni.il/Engineering/Pages/default.aspx
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 )6( .6סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית
תוכניות עבודה 2019
אנו שמחים להציג בפניכם את ספר תוכניות העבודה לשנת  ,2019המאגד תחת יריעה אחת ,את כלל תוכניות
העבודה השנתיות של אגפי העירייה השונים.
כעירייה שחרטה על דגלה את ערך השקיפות והנגשת המידע ,פרסומן של תוכניות העבודה המפורטות מהווה ביטוי
ישיר למדיניות השקיפות והנגשת המידע ,ול חשיבות הרבה שאנו רואים בשיתוף תושבי העיר ,בתוכניות וביעדים
שהצבנו לעצמנו.
הצגת תוכניות אלו באוגדן משותף מ הווה אמצעי לתכנון נכון ,המשלב את כלל השירותים העירוניים שמספקת
העירייה ,ומאפשר מבט על וניתוח מעמיק של הפעילות ,תוך התחשבות במלוא הצרכים העירוניים .
לתפיסתנו ,המפתח לעשייה טמון ביישומן של תוכניות עבודה מסודרות ומפורטות מכוונות משימות ויעדים ,לוחות
זמנים ,אתגרים ומטרות ,כפי שהוצבו ותוכננו מראש על ידי הנהלת העירייה ובכיריה ,בתחומי העשייה העירוניים.

קישור ישיר לספר תוכנית העבודה לשנת 2019
https://www.raanana.muni.il/CityHall/Documents/WorkPrograms/WorkPlansFor2019.pdf
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;) תקציב הרשות הציבורית בשנה החולפת7-9( .6

2018 תקציב הרשות העירוני לשנת
2018 קישור ישיר לתקציב הרשות לשנת

https://www.raanana.muni.il/CityHall/Documents/BudgetsandFinancialReports/AnnualBudget2018.pdf

2018 תקציב פיתוח לשנת
2018 קישור ישיר לתקציב פיתוח לשנת
https://www.raanana.muni.il/CityHall/Documents/BudgetsandFinancialReports/DevelopmentbudgetFor2018.pdf

2019 תקציב הרשות הציבורית לשנת
2019 קישור ישיר לתקציב הרשות לשנת
https://www.raanana.muni.il/CityHall/Documents/BudgetsandFinancialReports/2019/AnnualBudget2019.
pdf

2019 תקציב פיתוח לשנת
2019 קישור ישיר לתקציב פיתוח לשת

https://www.raanana.muni.il/CityHall/Documents/BudgetsandFinancialReports/2019/Developmentbudg
etFor2019.pdf
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פרסומים ומידע לציבור
 )10( .6ר שימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות הציבורית פרסמה בשנה החולפת;
עיריית רעננה מפרסמת ומנגישה לתושבי העיר ,בעלי העסקים ומבקרי העיר בכל עת ,את מכלול המידע על
השירותים ,האירועים ומגוון עדכונים ,באמצעות האתר העירוני ,דוור ישיר לבתי התושבים ובכל מדיה קיימת,
במטרה להגיע לקהלים רחבים ככל האפשר בדרך הנוחה והמתאימה להם .בנוסף פועל המוקד העירוני  24/7גם
כמרכז מידע והכוונה מקצועי ואדיב לכל פונה 24 ,שעות ביממה.
דף הבית של עיריית רעננה

קישור ישיר לאתר עיריית רעננה
https://www.raanana.muni.il/Pages/default.aspx

14

 )11( .6המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות שלפיהן פועלת הרשות הציבורית
כאמור בסעיף  6לחוק;
השלטון המקומי כולל בתוכו את כל תחומי החיים הנוגעים לחיי האזרחים בישראל :חינוך ,רווחה ,תרבות ,נוער,
תקציבים ,תכנון ,בינוי ועוד  ,מופקד על מתן שירותים מיטביים כמענה לצרכים המגוונים והמשתנים של כלל
הציבור ,על ידי ניהול מכלול ענייניה המוניציפאליים של הרשות למען איכות חיים טובה יותר של התושבים ולמען
רווחתם.

פקודת העיריות:
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P182_001.htm

מאגרי מידע
 )12( .6תיאור ומטרות של מאגרי המידע של הרשות הציבורית ,הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א-
;1981
עיריית רעננה פועלת בהתאם לחוק ולתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע)  ,לחובות ולמגבלות החלות עליה
כבעלת מאגרי המידע ,משקיעה משאבים רבים באבטחת המידע ,בשמירה על סודיות ומקפידה על שימוש במידע
רק למטרה המוצהרת לשמה הוקם המאגר.
קישור ישיר לרשימת מאגרי המידע בעיריית רעננה

https://www.raanana.muni.il/CityHall/TransparencyOfInformation/Pages/ListOfDatabases.aspx

תמיכות עירוניות
 )14( .6תמיכות שנתנה הרשות הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת ,לרבות פירוט שמותיהם של המוסדות
והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם;
קישור ישיר לפרוטוקולים ועדת התמיכות
https://www.raanana.muni.il/CityHall/Pages/ProtocolsSupportCommittee.aspx

חוקי העזר של רעננה
 )16( .6ברשויות המקומיות  -המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בחוקי העזר שלה.
קישור ישיר לחוקי העזר העירוניים
https://www.raanana.muni.il/CityHall/Pages/MunicipalBylaws.aspx
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 .7דיווח הממונה על העמדת המידע לציבור בהתאם לסעיף  7לחוק חופש המידע:
( )1מספר הבקשות למידע שהוגשו במהלך השנה החולפת;
סה"כ הוגשו  74בקשות.
 6טופלו כפניות ציבור.
 68בקשות טופלו במסגרת חוק חופש המידע.

( )2מספר הבקשות למידע שנענו בשנה החולפת ,ומתוכן מספר הבקשות שנענו בחיוב ומספר הבקשות שנענו
בשלילה או שנענו חלקית ,תוך חלוקה לפי העילות המפורטות בחוק לאי מסירת מידע;

כמות הבקשות

אחוז מכלל הדחיות

פירוט המענה

 .1הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

43

70.59%

 .2הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

8

8.82%

 .3הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע

4

2.94%

 .4הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

0

0.00%

 .5הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה

5

5.88%

 .6הטיפול בבקשה טרם הסתיים

8

11.76%

סה"כ

68

100%
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סה"כ הבקשות שנענו חלקית או בשלילה והעילות – 12
העילה

כמות הבקשות

אחוז מכלל הדחיות

 -14החוק אינו חל

2

16.7%

 - 20קיים הסדר אחר למסירת המידע

1

8.3%

(9א)( )4איסור על פי דין

2

16.7%

 – )2(8נוצר לפני  7שנים

3

25.0%

 – )3(8לא ניתן לאתר את המידע או שאינו מצוי
בידי הרשות

3

25.0%

(9א)( – )3פגיעה בפרטיות

1

8.3%

סה"כ

12

100%

( )3שיעורי הבקשות שנענו במועדים השונים הקבועים בחוק בשנת ( 2018לא כולל בקשות שנדחו ובקשות
שהטיפול הסתיים ב)2019-
זמן הטיפול

כמות הבקשות

באחוזים

עד  15יום

12

18.75%

בין  16ל 30-יום

7

12.7%

בין  31ל 60-יום

25

45.5%

בין  61ל 120-יום

8

14.5%

מעל  120יום

3

5.5%

סה"כ

55

100%

( ) 4מספר העתירות שהוגשו בשנת  2018כנגד החלטת העיריה – 1
העתירה עדיין מתבררת בבית המשפט
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