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חוק חופש המידע התשנ"ח  1998מטרתו לאפשר קבלת מידע על פעולות
הרשויות הציבוריות
החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מידע בעל אופי ציבורי המצוי בידי
הרשות.
איזה מידע?
כל מידע המצוי ברשות הציבורית.
איזה מידע לא?
מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה ,יחסי החוץ ,בטחון הציבור או בטחונו
שלומו של אדם.
מידע שעלול לפגוע בפרטיות.
מידע שאין לגלותו על פי כל דין.
מידע העלול לשבש את תפקודה של הרשות המקומית.
מידע אשר לא ניתן לאתרו או שלצורך הפקתו נדרשת הקצאת משאבים לא סבירה.
מידע אודות דיונים פנימיים ,חוות דעת ,המלצות וכיו"ב.
מידע שהוא סוד מסחרי/מקצועי.
נוהל הגשת בקשה למידע מהמועצה האזורית מגילות ואופן הטיפול בה






בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה חופש המידע.
מתן המידע כרוך בתשלום אגרת בקשה .ככל שהמידע המבוקש מצריך טיפול ו/או הפקה ,ייגבו
בנוסף לאגרת הבקשה גם אגרת טיפול ו/או אגרת הפקה.
המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין הרשות חייבת לעבד את המידע
לפי צרכיו של המבקש.
החלטה בבקשה תינתן לפונה בתוך  30יום ממועד קבלת הבקשה במועצה .החליטה הרשות
לדחות את הבקשה ,יימסרו לפונה נימוקי הדחייה בכתב.
הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע ,בפני בית המשפט המחוזי
בירושלים.

אגרות
תקנות חופש המידע (אגרות) ,תשנ"ט  1999 -מסדירות את תשלומי האגרות בגין הטיפול בבקשות לקבלת
מידע.
סכומי האגרות (מעודכן לשנת :)2016





אגרת בקשת מידע  20 -ש"ח.
אגרת טיפול במידע  30 -ש"ח החל לכל שעה החל מהשעה הרביעית.
אגרת הפקת מידע  0.2 -ש"ח עבור כל דף צילום ,או פלט מחשב ,לתקליטור  2.5 -ש"ח.
ביצוע העברה בנקאית לחשבון הבנק של המועצה.

כל בקשה למידע נבדקת עם קבלתה במועצה וזאת גם טרם תשלום אגרת הבקשה הקבועה בחוק.
ממונה חופש המידע בוחן את הבקשות בשיתוף יחידות המועצה ומעדכן בכתב.
את מבקשי המידע בדבר הבקשה לרבות בדבר הימצאות המידע ביחידות המועצה.
בקשות לקבלת מידע יש להפנות לאיריס כוכבי מבקרת הפנים במועצה והממונה על פניות הציבור .
דיווח של הממונה לשנת 2015
סה"כ בקשות שהתקבלו – .3
נענו ואושרו חלקית – .3
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