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 מטרת הנוהל 

)א( לחוק חופש 5לקבוע תבנית אחידה לדיווח על פעילות הממונה על חוק חופש המידע לפי סעיף 
 –)להלן  8999-לתקנות חופש המידע, התשנ"ט 7)להלן החוק(, ותקנה  8991-המידע, התשנ"ח

 התקנות(.

 

 הקדמה

דיווח הממונה(.  –)א( לחוק, על הממונה להגיש אחת לשנה דיווח על פעילותו )להלן 5לפי סעיף  .8
דיווח הממונה יכול להתפרסם במסגרת דו"ח חופש המידע השנתי, ויכול להתפרסם בנפרד 

 ממנו.

  –על דיווח הממונה לכלול את הפרטים הבאים  ,לתקנות 7לפי תקנה  .2

 שהוגשו במהלך השנה החולפת לפרסום הדו"ח;מספר הבקשות למידע  2.8

או  מספר הבקשות שנענו בשנה החולפת, תוך חלוקה על פי סוג המענה )בחיוב, שלילה 2.2
 ;חלקי(באופן 

לדחיית לפי העילות המפורטות בחוק בשנה החולפת, תוך חלוקה שנדחו מספר הבקשות  2.2
 ;תן המידעהבקשה למ

 ;הזמנים השונים הקבועים בחוקשיעור הבקשות שנענו על פי  2.2

 ;מספר העתירות שהוגשו על החלטת הממונה 2.5

 .תמצית ההחלטות בעתירות אלו שיש להן חשיבות לציבור 2.2

 

 מהות

הטבלאות המפורטות בנוהל זה. לנוחיותכם, המבנה ועל פי יימסר ויפורסם הממונה  יווחד .8
קסל, אשר נועדה לסייע תבנית שמורה כקובץ איצורף לעותק האלקטרוני של הנוהל 

 הנתונים;לחישוב הסטטיסטיקות אודות 

במקביל לחובת פרסום דיווח הממונה כנדרש, יש להעביר את הנתונים בדיווח הממונה  .2
באפריל בכל  8-, לא יאוחר מה2950ליחידה לחופש המידע, כאמור בהחלטת הממשלה 

 שנה;

 28-לינואר עד ה 8-מה –יש להקפיד כי הדיווח הוא עבור שנה קלנדרית שלמה אחת בלבד  .2
 לדצמבר.
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 מידע אודות בקשות

  –המידע אודות בקשות ידווח באופן הבא  .2
 אחוזים מספר 

    ה את כל המידע המבוקשמסרהרשות  .8

   *באופן חלקי ה את המידע המבוקשמסרהרשות  .2

   *דחתה את הבקשה למסירת מידע הרשות  .2

   **הופסק בשל אי תשלום אגרה בבקשה הטיפול .2

   ***הופסק מטעמים הנוגעים לפונהבבקשה הטיפול  .5

   טרם הסתייםבבקשה הטיפול  .2
 200%  סה"כ

 
  –סך אגרות חופש המידע שנגבו  בשנה החולפת 

 
 .יש לציין בקשות שנדחו גם אם הוגשה עתירה בעניינן* 
יש להתייחס לאי תשלום אגרה בין אם מדובר  –הטיפול הופסק בשל אי תשלום אגרה **

 . באגרת בקשה, טיפול או הפקה
כגון: אם בקשת הפונה אינה ברורה ופניה   –הטיפול הופסק מטעמים הנוגעים לפונה  ***

להבהרת המבוקש לא נענתה, אם המבקש לא השאיר כתובת למשלוח המידע ולא ניתן 
 .אמצים סבירים וכו'לאתרו במ

 
 –להלן דגשים למילוי הטבלה 

 ;0יש להשאיר את מבנה הטבלה שלם, גם אם הערך המספרי עומד על  2.8

 ואמים את סך הבקשות שהוגשו לרשות.יש לוודא כי סך נתוני המדדים ת 2.2

 שנדחומידע אודות בקשות 

יש לכלול את העילות בגינן נדחתה בקשה בטבלה שלהלן, , שנדחובמידע אודות בקשות  .5
באופן מלא, ובין באופן חלקי. קרי, סך מספר נדחתה למסירת מידע בין אם הבקשה 

 בטבלה אודות הבקשות; 2-ו 2הבקשות בקבוצה 

לצד כל עילה לציין זאת ישנן בקשות הנדחות ממספר טעמים, יש ברשות ציבורית בה  .2
מצטרפת לדחיות באופן עצמאי גם אם היא כל דחיה נספרת במילים אחרות,  בטבלה;

 נוספות באותה תשובה.

בטבלה, ניתן לציין את מספר הסעיף בחוק בלבד, ולצטט את העילה כפי שהיא כתובה  .7
שוני כולל עילות דחיה בעלות  (8)א()9סעיף מאחר ויצוין כי  בחוק, בתחתית הטבלה;
פגיעה ביחסי החוץ של המדינה, פגיעה פגיעה בביטחון המדינה, מהותי, הפרדנו ביניהן )

 בביטחון הציבור ופגיעה בביטחונו או בשלומו של אדם(;
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החליטה הרשות כי אין למסור  שות חוזרות בנושא מסוים אשר לגביהןבמקום בו ישנן בק .1
יש לציין בדיווח הממונה על אודות נושא  –את המידע, או שיש למסור אותו באופן חלקי 

 לטת הרשות והנמקתה.הבקשות החוזרות, הח

  -ידווחו באופן הבא לדחיית בקשת המידע הנתונים אודות העילות  .9

 

מספר  העילה
 דחיותה

עילה בשל 
 זו

 
 

  
  
  
  
  
  

    
 

 בבקשות שנענו מידע אודות זמני טיפול

כלל הבקשות לגביהם נמסרים נתונים אודות זמני הטיפול אינו כולל נתונים אודות  .80
 –בקשות בשדות הבאים בטבלת הבקשות 

 (;2הטיפול הופסק בשל אי תשלום אגרה )שדה  80.8

 (;7הטיפול הופסק מטעמים הנוגעים לפונה )שדה  80.2

 (;1הטיפול בבקשה טרם הסתיים )שדה  80.2

 (.9הבקשה בדיון משפטי )שדה  80.2

יום או עד מועד תגובת צד ג' )לפי הקצר  28-צד ג' עוצרות את מרוץ הימים בפניות ל .88
ביניהם(. לפיכך, יש להפחית את הימים האמורים מסך הימים המחושבים עד מתן מענה. 
ממונה אשר אין בידו מערכת ממוחשבת המקלה את ספירת המועדים, וכמות הבקשות 

קשה, יציין בתחתית הטבלה כי שהוגשו במהלך השנה מקשה על בחינת כל בקשה וב
 הזמנים המצוינים בה, כוללים את המועדים המיועדים לתגובת צד ג' לעמדת הרשות;

  –הנתונים אודות זמני הטיפול בבקשות חופש מידע ידווחו באופן הבא  .82

 
 באחוזים במספר זמן הטיפול

   יום 85עד 
   יום 20-ל 82בין 
   יום 20-ל 28בין 
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   יום 820-ל 28בין 
   יום 820מעל 

 200%  סה"כ
 

  –להלן דגשים למילוי הטבלה 

 ;0הטבלה שלם, גם אם הערך המספרי עומד על ה יש להשאיר את מבנ 82.8

 בקבוצה הרלוונטית.יש לוודא כי סך נתוני המדדים תואמים את סך הבקשות  82.2

 

 מידע אודות עתירות

המדווחת, וכן על פסקי דין על הממונה לדווח על עתירות שהוגשו כנגדו במהלך השנה  .82
 שנפסקו בעתירות כנגדו.

  –עתירות יתוארו בפירוט ויכללו את הנתונים הבאים ה .82

 ;מס' ההליך  82.8

 ;אליה הוגשה העתירה הערכאה השיפוטית  82.2

)ככל שיש ריבוי עותרים ניתן לציין את שם העותר הראשון,  שמות העותרים  82.2
 ;בתוספת "ואח' "(

)ככל שיש ריבוי משיבים ניתן לציין את שם המשיב הראשון,  שמות המשיבים  82.2
 ;בתוספת "ואח' "(

 תאריך הגשת העתירה;  82.5

  –)ככל שלא ניתן פסק דין(  תמצית העתירה  82.2

 ;פני ביהמ"שעיקרי טענות העותר ב 82.2.8

 עיקרי עמדת המשיב בפני ביהמ"ש. 82.2.2

  -ציין את אחד מהסטטוסים הבאים סטטוס הטיפול בעתירה. יש ל 82.7

 איזה צד(;לציין ממתין לתגובת אחד הצדדים )יש  82.7.8

 ממתין לדיון משפטי; 82.7.2

 ממתין למתן פסק דין; 82.7.2

  –יש לציין את . במקום בו ניתן פס"ד ניתן פס"ד 82.7.2

 ;פסק הדיןמתן תאריך   82.7.2.8

 פסק הדין;עיקרי   82.7.2.2

באתר הנהלת  "נט המשפט"מערכת ק הדין כפי שפורסם בקישור לפס  82.7.2.2

 ;www.court.gov.ilבתי המשפט: 

יש לציין את דבר הגשת הערעור  –ככל שהוגש ערעור על פסק הדין  82.7.2.2
 בתוספת הסבר תמציתי על הערעור.

http://www.court.gov.il/


 

 

 משרד המשפטים

 היחידה הממשלתית לחופש המידע

 נהלי חופש המידע

 דיווח ממונהנוהל שם הנוהל: 

 2נוהל מס' 

 9.02.2024עדכון אחרון: 

 

 

 foiu@justice.gov.il –לחופש המידע הממשלתית  היחידה –משרד המשפטים 
5 

 

 

 

 בשיקול דעת הממונה –נוספים נתונים 

רשאי הממונה לפרסם מידע נוסף. להלן מספר  נוסף על הנתונים החייבים בפרסום, .85
  –דוגמאות, הלקוחים מדיווחי ממונה קיימים, לנתונים כאמור 

 )פניה לצד ג'(; 82מס' הבקשות בהן נדרשה פרוצדורה לפי סעיף   85.8

פעילות של הרשות להעלאת מידע באופן ייזום בעקבות ריבוי בקשות מידע בנושא   85.2
 מסוים;

 לכל בקשה ובקשה. שהוגשו לרשות ואת מענה הרשותטבלה מפורטת של הבקשות   85.2
 

 סיכום

 , דיווח הממונה יבוצע על פי התבנית בנוהל זה. 2082החל משנת  .8

, ובהינתן 2088רשויות אשר אין בידם אפשרות לאסוף את הנתונים האמורים אודות שנת  .2
ם את היחידה לחופש המידע בדבר הקשייהממונה שההנחיה יצאה במחצית השנה, יעדכן 

 מדיווח על פי התבנית. 2082יקבל פטור לשנת ככל שנדרש ו ,םמיהקיי

 טבלת עדכונים:

 תאריך מהות התיקון גרסה

שינוי באופן הדיווח אודות בקשות חופש מידע שנדחו על ידי רשות  8.8
 ציבורית.

0928222082 

   

   

 


