מסמ! זה הוא מתו!

הוצאת הלכות בע"מ

תקנות חופש המידע ,התשנ"ט1999/

1

בתוק 7סמכותי לפי סעיפי 5 ,4 4ו* 19לחוק חופש המידע ,התשנ"ח*) 1998להל * +החוק( ,ובאישור
ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקי +תקנות אלה:

הגדרות
.1

בתקנות אלה *

"בית דואר" * כהגדרתו בחוק רשות הדואר ,התשמ"ו* ,1986למעט תיבת דואר;
"השנה החולפת" * השנה שקדמה לשנת פרסומו של הדי +וחשבו;+
"השנה הנוכחית" * שנת פרסומו של הדי +וחשבו;+
"ספריה ציבורית" * כהגדרתה בחוק הספריות הציבוריות ,התשל"ה* ,1975ואול 4ברשות מקומית
שבה יותר מספריה ציבורית אחת * הספריה הציבורית המרכזית לפי קביעת הרשות המקומית.

פרסו :רשימת הרשויות הציבוריות
)א( הממשלה תפרס 4בדר< קבע ,באתר 2האינטרנט של הממשלה ,את רשימת הרשויות
.2
הציבוריות כאמור בסעי)4 7א( לחוק.
)ב(

הממשלה תפרס 4מדי שנה את רשימת הרשויות הציבוריות ברשומות.

)ג(

הממשלה תפי= מדי שנה את רשימת הרשויות הציבוריות *
)(1

לספריית הכנסת;

)(2

לבית הספרי 4הלאומי והאוניברסיטאי * שני עותקי;4

)(3

לספריה ציבורית בכל רשות מקומית;

)(4

למשרדי 4המחוזיי 4של מרכז ההסברה;

)(5

לרשות הדואר ,במספר עותקי 4מספיק לש 4הפצה בי +בתי הדואר.

העמדת הנחיות מינהליות לעיו; הציבור
רשות ציבורית תעמיד לעיו +הציבור את ההנחיות המינהליות הכתובות כאמור בסעי)6 7א(
.3
לחוק ,כפי שיעודכנו מזמ +לזמ ,+במשרד הראשי ,וכ +במשרדיה המחוזיי ,4א 4קיימי ,4אלא א4
כ +קבעה הרשות מקומות עיו +אחרי 4שבה 4תתאפשר גישה נוחה לציבור; קביעה כאמור תיכלל
במידע ,שברשימת הרשויות לפי סעי 4 7לחוק ובדי +וחשבו +השנתי של הרשות הציבורית.

העמדה לעיו; הציבור על ידי רשות מקומית
רשות מקומית תעמיד לרשות הציבור את רשימת הרשויות הציבוריות כאמור בסעי)4 7ב(
.4
לחיק וכ +את חוקי העזר שלה ,בנוסח 4המעודכ* +
)(1

במשרדי הרשות המקומית;

)(2

בספריה ציבורית בתחו 4אותה רשות.

מועד פרסו :די; וחשבו; שנתי
.5

די +וחשבו +שנתי של רשות ציבורית יתפרס 4לא יאוחר מ* 1ביולי בכל שנה.

תוכ; די; וחשבו; שנתי
.6

די +וחשבו +שנתי של רשות ציבורית יכלול ,בי +השאר *
) (1פירוט מבנה הרשות ,אגפיה ,יחידותיה ויחידות הסמ< שלה; שמות בעלי תפקידי4
בכירי ,4העומדי 4בראש אגפי ,4יחידות ויחידות סמ< הרשות;
)(2

תיאור תחומי האחריות של הרשות הציבורית;

) (3מענה של הרשות הציבורית ודרכי ההתקשרות עמה ,לרבות מעניה 4של הממונה לפי
סעי 3 7לחוק ושל בעלי תפקידי 4אחרי 4שתפקיד 4טיפול בפניות הציבור ,ודרכי
ההתקשרות עמ;4
) (4לגבי יחידות ברשות הציבורית ,הנותנות שירות לאזרח * פרישת +הגאוגרפית ,וכ+
מעני 4ודרכי ההתקשרות ע 4כל סניפי היחידות;
)(5

סקירת עיקרי פעילות הרשות הציבורית בשנה החולפת;

)(6

סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית;

)(7

תקציב הרשות הציבורית בשנה החולפת;

)(8

פירוט הוצאותיה של הרשות הציבורית בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב;

)(9

תקציב הרשות הציבורית לשנה הנוכחית;

) (10רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות הציבורית פרסמה בשנה החולפת;
) (11המקומות והמועדי 4שבה 4נית +לעיי +בהנחיות המינהליות הכתובות שלפיה +פועלת
הרשות הציבורית כאמור בסעי 6 7לחוק;
) (12תיאור ומטרות של מאגרי המידע של הרשות הציבורית ,הרשומי 4לפי חוק הגנת
הפרטיות ,התשמ"א*;1981
) (13קרנות ומלגות שבמימו +הרשות הציבורית;
) (14תמיכות שנתנה הרשות הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת ,לרבות פירוט
שמותיה 4של המוסדות והיק 7התמיכה שנית +לכל אחד מה;4

) (15ברשות ציבורית שהיא משרד ממשלה * רשימת החוקי 4שהשר העומד בראש
המשרד ממונה על ביצוע ,4וכ +פירוט הרשויות הציבוריות והתאגידי 4שהמשרד אחראי על
תחומי פעילות;4
) (16ברשויות מקומיות * המקומות והמועדי 4שבה 4נית +לעיי +בחוקי העזר שלה.

דיווח של הממונה
.7

דיווח הממונה על הפעלת החוק ברשות הציבורית יכלול את כל אלה:
)(1

מספר הבקשות למידע שהוגשו במהל< השנה החולפת;

) (2מספר הבקשות למידע שנענו בשנה החולפת ,ומתוכ +מספר הבקשות שנענו בחיוב
ומספר הבקשות שנענו בשלילה או שנענו חלקית ,תו< חלוקה לפי העילות המפורטות בחוק
לאי מסירת מידע;
)(3

שיעורי הבקשות שנענו במועדי 4השוני 4הקבועי 4בסעי 7 7לחוק;

)(4

מספר העתירות שהוגשו על החלטות הממונה;

)(5

תמצית ההחלטות בעתירות שהוגשו על החלטות הממונה ,ושיש לה +חשיבות לציבור.

פרסו :די; וחשבו; שנתי
)א( די +וחשבו +שנתי של רשות ציבורית יהיה פתוח לעיו +הציבור במשרד הראשי של
.8
הרשות הציבורית ,וא 4יש לה משרדי 4מחוזיי * 4ג 4בה.4
)ב( רשות ציבורית ,למעט רשות מקומית ותאגיד שבשליטת רשות מקומית ,תשלח עותק
של הדי +וחשבו +השנתי *
)(1

לגנז< המדינה;

)(2

לספריית הכנסת;

)(3

לבית הספרי 4הלאומי והאוניברסיטאי * שני עותקי;4

)(4

לספריה ציבורית בכל רשות מקומית ,שמספר תושביה עולה על .5,000

רשות ציבורית שהיא רשות מקומית או תאגיד שבשליטת רשות מקומית ,תשלח
)ג(
עותק של הדי +וחשבו +השנתי לספריה הציבורית בתחו 4אותה רשות מקומית.
)ד( רשות ציבורית שהיא משרד ממשרדי הממשלה תפרס 4עותק של הדי +וחשבו+
השנתי באתר האינטרנט של המשרד; רשות ציבורית אחרת ,שיש לה אתר אינטרנט ,תפרס 4עותק
של הדי +וחשבו +השנתי באתר בתו< שנה מיו 4הפעלתו של האתר.
)ה( די +וחשבו +שנתי יעמוד לעיו +לפי תקנה זו במש< שנה מיו 4פרסומו ,אלא א 4כ+
פורס 4די +וחשבו +מעודכ +יותר; די +וחשבו +שפורס 4באמצעות האינטרנט * רשאית רשות
ציבורית לעדכ +מזמ +לזמ +במהל< אותה שנה.
רשות ציבורית תמציא עותק של הדי +וחשבו +השנתי לכל מבקש ,ורשאית היא לגבות
)ו(
תמורה בעד הפקת העותק.

סייג לפרסו:
על א 7האמור בתקנות אלה ,הדי +וחשבו +השנתי של רשות ציבורית לא יכלול מידע שאי+
.9
לפרסמו לפי סעי)9 7א( לחוק ,ואי +חובה לכלול בו מידע שאי +הרשות הציבורית חייבת למסור לפי
סעי)9 7ב( לחוק; סייג זה יצוי +בדי +וחשבו +השנתי.

תחילה
.10

)א(

תחילת +של תקנות אלה ,למעט תקנה )2ג() ,(5ביו 4תחילתו של החוק.

)ב(

תחילתה של תקנה )2ג() (5ביו 4כ"ג בטבת התש"ס ) 1בינואר .(2000

)ג(
ביולי .(2000

הדי +וחשבו +הראשו +לפי תקנה  5יפורס 4לא יאוחר מיו 4כ"ח בסיו +התש"ס )1

א' בסיו +התשנ"ט ) 16במאי (1999

צחי הנגבי
שר המשפטי4

1
2

ק"ת  ,5976התשנ"ט ) ,(28.5.1999עמ' .858
במקור נכתב "אתר".

