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אנו מתכבדים להגיש את הדו"ח השנתי לשנת 2019, השני במספר, אודות 
יישום חוק חופש המידע ברשויות המקומיות. 

פרטניים  נתונים  מסכמים,  לנתונים  בנוסף  ומשקף,  השנה  הורחב  הדו"ח 
אודות רשויות מקומיות שהגישו דיווח ממונה כחוק, לפי חתך של שם רשות. 
בנוסף, הדו"ח מספק לראשונה נתונים השוואתיים ברמה השנתית ומאפשר 
לזהות מגמות ביישום החוק. כמו כן, הדו"ח מספק נתונים שניתן להשוותם 

לנתונים המופיעים בדו"ח השנתי על יישום החוק במשרדי הממשלה.

הממשלתית  ליחידה  המקומיות  הרשויות  של  דיווחים  על  מבוסס  הדו"ח 
לחופש המידע ולמשרד הפנים, הנעשים בשלב זה באופן וולונטרי. דיווח זה 
ולנוכח זאת בכוונתנו  עדיין אינו מלא ומקשה על הצגת התמונה המלאה 

לפעול להעלאת אחוזי הדיווח. 

המוגשות  הבקשות  במספר  עלייה  מגמת  במפתיע,  שלא  משקף,  הדו"ח 
לשלטון המקומי, בדומה למגמה הקיימת במשרדי הממשלה ויחידות הסמך. 
מגמה זו, שאיננה צפויה לרדת, משקפת את הדרישה ההולכת וגוברת של 
הציבור למידע ומחדדת את הצורך של הרשויות המקומיות להיערך בהתאם 

על מנת לספק צורך חשוב זה באופן מקצועי ויעיל.

בכוונת האגף לתכנון ומדיניות במשרד הפנים והיחידה הממשלתית לחופש 
המידע שבמשרד המשפטים להמשיך ולהוביל צעדים על מנת להגביר את 
יישום חוק חופש המידע ברשויות המקומיות  מתוך הכרה בחשיבות ערך 

השקיפות ותועלותיו לשלטון המקומי ולתושבים החיים ברשות המקומית.

עו"ד שלומי בילבסקי, 
מ"מ ראש היחידה הממשלתית לחופש המידע

משרד המשפטים

ליאור שחר, 
מנהל אגף בכיר לתכנון מדיניות 
והממונה על העמדת מידע לציבור

משרד הפנים

בברכה,
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מספר הרשויות ששלחו דיווחי ממונה
אל משרד הפנים והיחידה הממשלתית לחופש המידע הגיעו דיווחי ממונה 

מ- 159 רשויות מקומיות שהן 61.8% מכלל הרשויות המקומיות.

 דוח אודות יישום חוק חופש המידע ברשויות
המקומיות לשנת 2019

מועצות עיריות
מקומיות

מועצות 
אזוריות

התפלגות הרשויות המקומיות לפי מספרן

עיריות

מועצות מקומיות

77

126

54מועצות אזוריות

על פי חוק חופש המידע על כל רשות ציבורית למנות ממונה על החוק.
הממונה מחויב להגיש אחת לשנה דיווח על פעילותו בתחום חוק חופש 

המידע ויישום החוק ברשות.

נכון להיום מונה ממונה על החוק בכלל הרשויות המקומיות.
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56 שלחו

21 לא 
שלחו

63 לא 
שלחו

40 שלחו

63 שלחו

14 לא 
שלחו



   שנת 2018 

ממשלה

רשויות מקומיות

   שנת 2019 

 מספר בקשות שהתקבלו ברשויות המקומיות
ובממשלה לצורך השוואה

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

 מענה לבקשות
מן   87% ב-  מהבקשות.   98% ב-  הטיפול  הסתיים  שחלפה  השנה  במהלך 

המקרים המידע נמסר באופן מלא / חלקי.
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 82.1%

2.4% 2.1%
 3.1%

4.7%

 5.6%

 מענה לבקשות
 בשנת 2018
סה“כ: 5503

 81.5%

 2.7%1.5% 2.4%
 5.4%

 6.5%

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 6285

5503
6285

10376

12549



מספר הבקשות למידע לפי שנים
במהלך שנת 2019 כ- 77% מהבקשות נענו תוך 30 יום. רק 2% מהבקשות 

חרגו מזמני המענה הקבועים בחוק – מעל 120 יום.

עילות דחיה מרכזיות
חוק חופש המידע מאפשר דחיית בקשות למידע במקרים בהם יש מניעה 

למסור את המידע.
מבין עילות הדחיה הובילו עילות הדחיה הבאות:

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

 לא ניתן לאתר
את המידע

 פגיעה
 בפרטיות

 הקצאת משאבים
בלתי סבירה

 המידע נוצר בידי
רשות אחרת

 המידע
אחרפורסם

20191776
33.3%

2367 
44.4%

798
15%

264 
5%

118
2.3%

2018
1660
32.6%

1944 
38.2%

936
18.4%

382 
7.5%

166 
3.3%
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 עילות דחיה
 מרכזיות בשנת

2019

26.6%

14.1%

10.7%
12.5%

9.1%

27%

 עילות דחיה
 מרכזיות בשנת

2018

28.2%

14.5%

11.1%
10.9%

9.4%

25.9%



הרשויות המקומיות אליהן הוגשה כמות הבקשות הגבוהה ביותר

 נגד הממשלה
ויחידות הסמך

 נגד רשויות
מקומיות

מחוז מרכז 51

מחוז צפון 218

מחוז ירושלים 10  מחוז תל אביב 26

מחוז דרום 34

    ירושלים         תל אביב יפו         אשדוד          ראשון לציון           חיפה

20192018

20192018

20192018

2019201820192018

2495 תשלומי אגרות בסכום כולל של 68,133.03 ש“ח

2461 תשלומי אגרות בסכום כולל של 52,563.6 ש“ח

אגרות חופש המידע

פילוח העתירות נגד רשויות עתירות 2019
מקומיות  על פי מחוז:

  502

  339

  156

  535

  468

  534

  327
346

  309

  237  236  234
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2018



לעיריות  הוגשו   (2019) שחלפה  השנה  במהלך 
4502 בקשות למידע שהם 71.6% מכלל הבקשות 

למידע שהוגשו ברשויות המקומיות.
 56 ממונה  דיווח  הגישו  העיריות  כלל  מתוך 

רשויות שהן כ-70% מכלל העיריות.
מספר הבקשות למידע 

20192018

  4134
  4502

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עיריות

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

20191292
35.2%

1670 
45.5%

467
13%

167 
4.5%

71
1.8%

2018
1416
36.9%

1313
34.2%

685
17.8%

302
7.9%

126 
3.3%

 82.1%

1.9%
2.1%

 3.1%

 5.0%

5.9%
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 מענה לבקשות
 בשנת 2018
סה“כ: 4134

2019

 80%

2.6%
1.8%

 2.4%

6%

 7.2%

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 4502



בשנה שחלפה גבו העיריות סכום של כ- 55,920 ₪ עבור 1902 
בקשות חופש מידע. הסכום מהווה 82% מכלל האגרות שניגבו 

ברשויות המקומיות.

עילות דחיה מרכזיות

אגרות

 עילות דחיה
 מרכזיות בשנת

2019

 עילות דחיה
 מרכזיות בשנת

2018

27.5%

14.2%

12.5%

12.7%

9.5%

23.6%25.9%

15.3%

11.5%
10.6%

11.9%

24.8%

 המידע אינו מצוי
בידי הרשות

 פגיעה
 בפרטיות

 הקצאת משאבים
בלתי סבירה

 המידע
פורסם

 המידע נוצר בידי
אחררשות אחרת
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למועצות  הוגשו   (2019) שחלפה  השנה  במהלך 
כ-11.8%  שהם  למידע  בקשות   745 האזוריות 
ברשויות  שהוגשו  למידע  הבקשות  מכלל 

המקומיות.
מתוך כלל המועצות האזוריות הגישו דיווח ממונה 
מספר הבקשות למידע 40 רשויות שהן כ-%.74 מכלל המועצות האיזוריות.

20192018

  745
  621

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

מועצות אזוריות

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

2019208
31%

307
45.7%

110
16.3%

31
4.6%

15
2.4%

2018
311

55.8%
131

23.5%
72

12.9%
30

5.4%
13

2.3%
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79.9%

 4.3%
2.1%

 3.9%

3.4%

6.4%

 מענה לבקשות
 בשנת 2018
סה“כ: 621

2019

81.7%

4.5%
 1.5%

 4%

 4.5%

3.8%

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 745



עילות דחיה מרכזיות

אגרות

בשנה שחלפה גבו המועצות האזוריות סכום של כ- 6,918 ₪ עבור 
320 בקשות חופש מידע.

 עילות דחיה
 מרכזיות בשנת

2019

24.1%

11.2%

11.2%
12.9%

 עילות דחיה40.6%
 מרכזיות בשנת

2018

36.5%

14.3%4.75%
4.75%

39.7%

 המידע אינו מצוי
בידי הרשות

 פגיעה
 בפרטיות

 הקצאת משאבים
בלתי סבירה

 המידע
אחרפורסם
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למועצות  הוגשו   (2019) שחלפה  השנה  במהלך 
 16.5% כ-  שהם  למידע  בקשות   1038 המקומיות 
ברשויות  שהוגשו  למידע  הבקשות  מכלל 

המקומיות.
מתוך כלל המועצות המקומיות הגישו דיווח ממונה 
מספר הבקשות למידע 63 רשויות שהן מחצית מכלל המועצות המקומיות.

2019

2018

  1038

  748

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

מועצות מקומיות

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

2019276
28%

390
39.5%

221
22.5%

66
6.7%

32
3.3%

2018217
31.5%

216
31.3%

179
26%

50
7.3%

27
3.9%
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 81.4%

3.5%
 1.9%

 2/5%

4/1%

 3/9%

 מענה לבקשות
 בשנת 2018
סה“כ: 748

2019

 86.8%

 3.3%
0.9%

 1%
 3.7%

4.3%

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 1038



עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה גבו המועצות המקומיות סכום של כ- 5,297 ₪ עבור 
273 בקשות חופש מידע. 

אגרות

 עילות דחיה
 מרכזיות בשנת

2019

 עילות דחיה
 מרכזיות בשנת

2018

23.8%

16.7%

8.3%

51.2%

37.7%

8.2%
4.9%

49.2%

 המידע אינו מצוי
בידי הרשות

 פגיעה
 בפרטיות

 המידע
אחרפורסם
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עיריות

13



עיריית אופקים

מענה לבקשות

אגרות

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 80 ש"ח ב- 4 בקשות 

למידע

18

00000

8 19 9

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 18



0 5 10 15 20 25 30 35 40

עיריית אום אל פאחם

מענה לבקשות

אגרותעילות דחיה מרכזיות

8

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 240ש"ח ב- 12 בקשות 

למידע

 המידע אינו
 מצוי בידי
הרשות

 פגיעה
 בפרטיות

 המידע
 נוצר בידי
 רשות
אחרת

32

4
1

5
2

0

191 9

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 44

60%

20%

20%



עיריית אור עקיבא

מענה לבקשות

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

אגרות

בשנה שחלפה לא גבתה 
העירייה אגרות

14

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

14

0000
1

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 15



עיריית אלעד

מענה לבקשות

אגרות עילות דחיה מרכזיות

276

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 100 ש"ח ב- 5 בקשות 

למידע

 פגיעה
 בפרטיות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

14

0
1

0
1

3

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 19

100%



עיריית אילת

מענה לבקשות

אגרות

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 2060 ש"ח ב- 48 בקשות 

למידע

 הקצאת משאבים
בלתי סבירה

59 31

עילות דחיה מרכזיות

 איסור על
פי דין

 פגיעה
 בפרטיות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים
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 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 95

40%40%

20%



עיריית אריאל

מענה לבקשות

אגרות עילות דחיה מרכזיות

111

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 20 ש"ח ב- 1 בקשות 

למידע

 הקצאת
 משאבים

בלתי סבירה

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

1
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3

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 7

100%



עיריית אשדוד

מענה לבקשות

אגרות עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

0 50 100 150 200 250 300 350

324 119

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 6096 ש"ח ב- 239 בקשות 

למידע

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

343

00300

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 346



עיריית אשקלון

מענה לבקשות

אגרות עילות דחיה מרכזיות

 המידע
פורסם

 המידע נוצר
 בידי רשות

 פגיעה
בפרטיות

 דיונים
פנימיים

 סוד
מסחרי

 תנאי לאי
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 רשות
אכיפה
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 הקצאת
 משאבים

בלתי סבירה

15.8%

15.8%

5.3%

5.3%

5.3%
5.3%

10.6%

36.8%

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 8914 ש"ח ב- 66 בקשות 

למידע

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 102



עיריית באר שבע

מענה לבקשות

אגרות עילות דחיה מרכזיות

 קיים הסדר
 אחר למסירת

המידע

 פגיעה
בפרטיות

150

1010 300

63 100

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 1600 ש"ח ב- 80 בקשות 

למידע

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 173

77%

23%



עיריית בית שמש

מענה לבקשות

36

19

20

9

אגרות עילות דחיה מרכזיות

 לא ניתן לאתר
 את המידע או
 שהמידע אינו

 מצוי בידי
הרשות

72

9
365

0

209 3619

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 920 ש"ח ב- 46 בקשות 

למידע

 פגיעה
בפרטיות

9

3

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 95

75%

25%



עיריית בת ים

90

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

 מדיניות
בעיצוב

 פגיעה
בפרטיות

 המידע
פורסם

 לא ניתן לאתר את
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הרשות

 נוצר
 לפני 7
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 הקצאת
 משאבים

בלתי סבירה

 החוק
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מענה לבקשות

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 120
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6626672

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 1500 ש"ח ב- 35 בקשות 

למידע

עילות דחיה מרכזיות

5.88%

23.5%

17.6%
17.6%

17.6%

11.8%

5.9%

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים



עיריית ביתר עילית

מענה לבקשות

אגרות

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 20 ש"ח ב- 1 בקשות 

למידע

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

עילות דחיה מרכזיות

2611

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 15

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים
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5



עיריית גבעת שמואל

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

 לא ניתן לאתר
 את המידע או
 שהמידע אינו

 מצוי בידי
הרשות
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 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 9

521

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 158 ש"ח ב- 3 בקשות 

למידע

100%

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים



עיריית גבעתיים

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות
 הקצאת משאבים

בלתי סבירה

 המידע
פורסם

 המידע נוצר
 בידי רשות

אחרת

 פגיעה
בפרטיות

 ניהול
פנימי
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 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 57

58

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 880 ש"ח ב- 44 בקשות 

למידע

9.1%9.1%

18.2%

27.3%

36.4%

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים



עיריית דימונה

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

עילות דחיה מרכזיות

24

1 0000

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 25

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 120 ש"ח ב- 6 בקשות 

למידע

11391

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים



עיריית הוד השרון

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות
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 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 50

11151064

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 440 ש"ח ב- 22 בקשות 

למידע 36.4%

18.2%

18.2%

9.1%

9.1%

9.1%

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים



עיריית הרצליה

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות
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 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 105

29273041

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 1530 ש"ח ב- 63 בקשות 

למידע

10.3%

5.1%
5.1%

25.6%

41%

2.6%

2.6%

2.6%

2.6%2.6%

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים



 המידע נוצר
 בידי רשות

אחרת

 פגיעה
בפרטיות

עיריית חדרה

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות
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 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 74

24211164

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 2827.5 ש"ח ב- 33 

בקשות למידע

 לא ניתן לאתר
 את המידע או
 שהמידע אינו

 מצוי בידי
הרשות

50%

25%

25%

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים



עיריית חולון

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות
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 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 171

743027193

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 2600 ש"ח ב- 130 בקשות 

למידע

30%

20%

20%

15%

15%

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים



עיריית חיפה

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות
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 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 236

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 3076 ש"ח ב- 80 בקשות 

למידע

953427194
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 מצוי בידי
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18.8%

15.6%

15.6%

9.4%

34.4%

15.6%

3.1%

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים



עיריית טבריה

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה
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עילות דחיה מרכזיות
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 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 29

7544

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 20 ש"ח ב- 8 בקשות 

למידע

 פגיעה
בפרטיות

 לא ניתן לאתר
 את המידע או
 שהמידע אינו

 מצוי בידי
הרשות

50%

50%

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים



עיריית טירת הכרמל

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

5

3

1

00

3

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 12

252

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 100 ש"ח ב- 5 בקשות 

למידע

 לא ניתן לאתר
 את המידע או
 שהמידע אינו

 מצוי בידי
הרשות

100%

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים



עיריית יהוד - מונוסון

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

8

00

2
3

1

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 14

233

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 100 ש"ח ב- 5 בקשות 

למידע



עיריית יקנעם עילית

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

11

2
3

1
0

1

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 18

4822

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 80 ש"ח ב- 4 בקשות 

למידע

 פגיעה
בפרטיות

 לא ניתן לאתר
 את המידע או
 שהמידע אינו

 מצוי בידי
20%הרשות

80%



עיריית ירושלים

מענה לבקשות

אגרות

לא התקבלו נתונים

399

85
51

000

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 18

עילות דחיה מרכזיות

 לא ניתן לאתר
 את המידע או
 שהמידע אינו

מצוי בידי הרשות

 המידע
פורסם

 המידע נוצר בידי
רשות אחרת

 פגיעה
בביטחון

 פגיעה
בפרטיות

 החוק אינו
חל  הקצאת

 משאבים
בלתי סבירה

 נוצר לפני 7
שנים

42.6%

2.5%

7.4%

2.46%

3.3%

23% 13.1%

5.7%

לא התקבלו נתונים



עיריית כפר יונה

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

12

00000

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 12

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 80 ש"ח ב- 4 בקשות 

למידע

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

3632



עיריית כפר סבא

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

 הקצאת
 משאבים

 בלתי
סבירה

 דיונים
פנימיים

90

42120

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 99

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

2053221

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 2890 ש"ח ב- 75 בקשות 

למידע

 לא ניתן לאתר
 את המידע או
 שהמידע אינו

 מצוי בידי
הרשות

44.4%33.3%

22.2%



עיריית כפר קאסם

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 2 ש"ח ב- 2 בקשות 

למידע

4

1

0000

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 5

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

1 53



עיריית כרמיאל

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 307 ש"ח ב- 15 בקשות 

למידע

32

1
3220

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 40

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

912924

עילות דחיה מרכזיות

 הקצאת
 משאבים

 בלתי
סבירה

 פגיעה
בפרטיות

75%

25%



עיריית מגדל העמק

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

 קיים
 הסדר
 אחר

 למסירת
המידע

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 20 ש"ח ב- 1 בקשות 

למידע

עילות דחיה מרכזיות

100%

11

11
0 0 0

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 13

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

4 11



עיריית מודיעין מכבים רעות

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

 לא ניתן
 לאתר את
 המידע או
 שהמידע
 אינו מצוי

 בידי
הרשות

 איסור על
פי דין

109

15
0 4 4

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 123

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

37 77

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 1060 ש"ח ב- 53 בקשות 

למידע

עילות דחיה מרכזיות

80%

20%



עיריית מעלות תרשיחא

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

מענה לבקשות 20

00000

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 20

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 40 ש"ח ב- 2 בקשות 

למידע

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

91 10



עיריית נהריה

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

 הקצאת
 משאבים

 בלתי
סבירה

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

34

0
3

000

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 37

5 275

 לא ניתן
 לאתר את
 המידע או
 שהמידע
 אינו מצוי

 בידי
הרשות

עילות דחיה מרכזיות

66.7%

33.3%
בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 814.4 ש"ח ב- 24 בקשות 

למידע



עיריית נס ציונה

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

 לא ניתן
 לאתר את
 המידע או
 שהמידע
 אינו מצוי

בידי הרשות

 המידע
פורסם

 פגיעה
בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום בפרטיות

כולל של 600 ש"ח ב- 30 בקשות 
למידע

46

3

12

200

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 63

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

21 54 4

עילות דחיה מרכזיות

40%
26.7%

33.3%



עיריית נצרת

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

14

11000

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 16

 לא ניתן
 לאתר את
 המידע או
 שהמידע
 אינו מצוי

בידי הרשות

עילות דחיה מרכזיות

100%

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

24 9 1

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 40 ש"ח ב- 2 בקשות 

למידע



עיריית ס‘חנין

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 0 ש"ח ב- 0 בקשות 

למידע

מענה לבקשות 19

00000

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 19

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

92 8



עיריית עכו

מענה לבקשות

2

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

עילות דחיה מרכזיות

64

00210

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 67

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 780 ש"ח ב- 39 בקשות 

למידע

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

8 71 2 46



עיריית עפולה

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

 פגיעה
 איסור עלבפרטיות

פי דין

 ניהול
פנימי

29

109

100

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 49

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 440 ש"ח ב- 22 בקשות 

למידע

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

51 42

עילות דחיה מרכזיות

 המידע
פורסם

 המידע נוצר
 דיונים בידי רשות

פנימיים

 הקצאת
 משאבים

בלתי סבירה

21.1%

5.3%

10.5%

10.5%

26.3%

21.4%

5.3%



עיריית עראבה

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

25

00000

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 25

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

5 11 9

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 60 ש"ח ב- 3 בקשות 

למידע



עיריית ערד

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 180 ש"ח ב- 9 בקשות 

למידע

מענה לבקשות 14

00000

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 14

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

11



עיריית צפת

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

 פגיעה
 בפרטיות

17

0000
1

2

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 20

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

87 4

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 240 ש"ח ב- 12 בקשות 

למידע

 לא ניתן
 לאתר את
 המידע או
 שהמידע
 אינו מצוי

בידי הרשות

50%

50%



עיריית קריית אונו

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

מענה לבקשות 23

00000

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 23

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 380 ש"ח ב- 19 בקשות 

למידע

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

1 21 1



עיריית קרית ביאליק

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

 המידע
פורסם

 לא ניתן
 לאתר את
 המידע או

 שהמידע אינו
 מצוי בידי
הרשות

 הקצאת
 משאבים

 בלתי
סבירה

 פגיעה
בפרטיות

 המידע נוצר
 בידי רשות

אחרת

17

0

3

6

1
0

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 27

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

5 19

14.3%

28.6%
28.6%

14.3%

14.3%
בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 

כולל של 300 ש"ח



עיריית קריית גת

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

46

10122

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 52

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

1 1 5 10 30

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 765 ש"ח ב- 11 בקשות 

למידע

 לא ניתן
 לאתר את
 המידע או
 שהמידע
 אינו מצוי

בידי הרשות

עילות דחיה מרכזיות

100%



עיריית קריית ים

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

מענה לבקשות 25

00000

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 25

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 80 ש"ח ב- 4 בקשות 

למידע

1 1 23

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים



עיריית קריית מוצקין

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

 החוק
אינו חל

 קיים הסדר
 אחר

 למסירת
המידע

32

33
001

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 39

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

4 6 21 7

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 140 ש"ח ב- 7 בקשות 

למידע

 לא ניתן
 לאתר את
 המידע או
 שהמידע
 אינו מצוי

בידי הרשות

50%

33.3%

16.7%



עיריית ראש העין

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

64

0 0 0 01

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 65

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

14 50

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 800 ש"ח ב- 41 בקשות 

למידע



עיריית ראשון לציון

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

 נוצר לפני
7 שנים

 לא יתן
 לאתר את
 המידע או
 שהמידע
 אינו מצוי

 בידי
הרשות

 המידע
פורסם

 המידע נוצר
 בידי רשות

אחרת

163

3 2
9

42

18

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 237

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 3860 ש"ח ב- 193 בקשות 

למידע

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

947819167

עילות דחיה מרכזיות

 דיונים
פנימיים

 הקצאת
 משאבים

בלתי סבירה

15.7%

3.9%

17.6%

41.2%

7.8%

13.7%



עיריית רהט

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

21

0 0
1

0
1

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 23

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

8104

 החוק אינו
חל

עילות דחיה מרכזיות

100%

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 80 ש"ח ב- 4 בקשות 

למידע



עיריית רמת גן

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

161

0 3 10
01

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 175

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

15912

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 3440 ש"ח ב- 172 בקשות 

למידע

 לא יתן לאתר את
 המידע או שהמידע

 אינו מצוי בידי
הרשות

עילות דחיה מרכזיות

 פגיעה
בפרטיות  הקצאת

 משאבים
בלתי סבירה

50%

20%

30%



עיריית רמת השרון

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

 נוצר
 לפני 7
שנים

 המידע
 נוצר בידי
 רשות
אחרת

45

0
4

7 7

0

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 63

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

243 32

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 980 ש"ח ב- 49 בקשות 

למידע

 לא ניתן לאתר את
 המידע או שהמידע

 אינו מצוי בידי
הרשות

עילות דחיה מרכזיות

 פגיעה
בפרטיות

28.6%

28.6%21.4%

21.4%



עיריית רעננה

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

 החוק אינו
חל

 המידע
פורסם

 המידע נוצר
 בידי רשות

אחרת

 איסור על
פי דין

83

0 0
6 3

7

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 99

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 1017 ש"ח ב- 45 בקשות 

למידע

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

212822 21

 נוצר לפני
7 שנים

 לא יתן לאתר את
 המידע או

 שהמידע אינו מצוי
בידי הרשות

עילות דחיה מרכזיות

11.1%

22.2%

33.3%
11.1%

11.1%

11.1%



עיריית שדרות

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

46

0 0 1 0

5

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 52

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

251115 5

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 520 ש"ח ב- 26 בקשות 

למידע

 מדיניות
בעיצוב

100%



עיריית שפרעם

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

 לא ניתן
 לאתר את
 המידע או
 שהמידע
 אינו מצוי

בידי הרשות

בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 240 ש"ח ב- 12 בקשות 

למידע

100%

39

0 0 0

5

0

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 44

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

122210



עיריית תל אביב

מענה לבקשות

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

 קיים הסדר
 אחר

 למסירת
המידע

 הקצאת
 משאבים

 בלתי
סבירה

 המידע
פורסם

431

0 12
37 54

0

 מענה לבקשות בשנת
2019 סה"כ: 534

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

203 245731

 המידע נוצר
 בידי רשות

אחרת

 איסור על
פי דין

 לא יתן לאתר את
 המידע או שהמידע

אינו מצוי בידי הרשות

עילות דחיה מרכזיות

26.3%
5.5%

33%
11%

16.5%

7.7%
בשנה שחלפה גבתה העיריה סכום 
כולל של 2000 ש"ח ב- 70 בקשות 

למידע



 מועצות
מקומיות

70



מועצה מקומית-תעשייתית נאות חובב

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

0

3

0

2

1

6

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 3
אגרות בסכום כולל של 60 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

 מענה לבקשות
 בשנת 2019

סה“כ: 6



מועצה מקומית אבן יהודה

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

4

7

4

2

1

17

1

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 1
אגרות בסכום כולל של 20 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 18

 ניהול
פנימי

1



מועצה מקומית אורנית

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

0

7

2

0

0

4

1

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 2
אגרות בסכום כולל של 40 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

5

 לא ניתן
 לאתר את
 המידע או
 שהמידע
 אינו מצוי

בידי הרשות

1

 המידע
פורסם

2

 איסור
 על פי
דין

1

 משא
ומתן

1

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 10



מועצה מקומית אזור

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

4

5

2

1

0

10

2

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 12
אגרות בסכום כולל של 900 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

 לא ניתן
 לאתר את
 המידע או
 שהמידע
 אינו מצוי

בידי הרשות

2

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 12



מועצה מקומית אליכין

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

2

1

0

0

0

33

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 3
אגרות בסכום כולל של 60 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

 מענה לבקשות
 בשנת 2019

סה“כ: 6



מועצה מקומית אלפי מנשה

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

3

1

1

1

0

6

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 3
אגרות בסכום כולל של 60 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

3

 מענה לבקשות
 בשנת 2019

סה“כ: 9



מועצה מקומית אעבלין

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

2

0

19

1

1

22

1

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 3
אגרות בסכום כולל של 60 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

 החול
אינו חל

1

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 23



מועצה מקומית באר יעקב

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

5

6

2

1

0

14

אגרות

בשנה שחלפה לא גבתה 
המועצה אגרות 

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

1

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 15



מועצה מקומית בית אל

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

0

9

0

0

0

9

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 0
אגרות בסכום כולל של 0 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

 מענה לבקשות
 בשנת 2019

סה“כ: 9



מועצה מקומית בית אריה-עופרים

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

1

3

1

1

1

7

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 1
אגרות בסכום כולל של 20 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

 מענה לבקשות
 בשנת 2019

סה“כ: 7



מועצה מקומית בית ג‘אן

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

0

10

4

1

0

15

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 1
אגרות בסכום כולל של 20 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 15



מועצה מקומית בני עייש

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

18

6

1

8

0

28

1

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 1
אגרות בסכום כולל של 20 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

4

 לא ניתן
 לאתר את
 המידע או
 שהמידע
 אינו מצוי

בידי הרשות

1

 המידע
פורסם

2

 נוצר
 לפני 7
שנים

1

 הקצאת
 משאבים

 בלתי
סבירה

1

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 33



מועצה מקומית בנימינה-גבעת עדה

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

2

14

1

2

0

12

2

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 14
אגרות בסכום כולל של 280 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

5

 לא ניתן
 לאתר את
 המידע או
 שהמידע
 אינו מצוי

בידי הרשות

1

 החוק
אינו חל

3

 נוצר
 לפני 7
שנים

1

 המידע
 נוצר בידי
 רשות
אחרת

1

 איסור
 על פי
דין

1

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 19



מועצה מקומית בסמה

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

4

8

8

0

0

20

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 6
אגרות בסכום כולל של 120 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

3

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 23

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה



מועצה מקומית ג‘ת

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

0

20

2

0

0

21

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 3
אגרות בסכום כולל של 60 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

1
1

1

 מדיניות
בעיצוב

1

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 24



מועצה מקומית גבעת זאב

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

2

14

1

2

0

6
1

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 4
אגרות בסכום כולל של 80 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

4

 החוק אינו
חל

1

 פגיעה
בפרטיות

2

 הקצאת
 משאבים

 בלתי
סבירה

1

 שיבוש
 תפקוד
הרשות

1

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 11



מועצה מקומית גן יבנה

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

6

17

3

0

0

25

1
2

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 26
אגרות בסכום כולל של 520 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

 פגיעה
בפרטיות

1

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 28



מועצה מקומית הר אדר

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

5

0

0

0

0

2

2

1

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 2
אגרות בסכום כולל של 45 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

 הקצאת
 משאבים

 בלתי
סבירה

1

 המידע
פורסם

1

 פגיעה
בביטחון

1

 מענה לבקשות
 בשנת 2019

סה“כ: 5



מועצה מקומית זכרון יעקב

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

2

9

10

1

0

14

1

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 8
אגרות בסכום כולל של 160 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

 נוצר
 לפני 7
שנים

1

 הקצאת
 משאבים

 בלתי
סבירה

3

 המידע
 נוצר בידי
 רשות
אחרת

1

 פגיעה
בפרטיות

1

 שיבוש
 תפקוד
הרשות

1

 דיונים
פנימיים

1

 סוד
מסחרי

2

7

1
1

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 24



מועצה מקומית טובא זגריה

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

2

9

10

1

0

10

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 10

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

בשנה שחלפה לא גבתה 
המועצה אגרות 



מועצה מקומית טובא זגריה

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

7

0

0

0

0

7

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

 מענה לבקשות
 בשנת 2019

סה“כ: 7

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

בשנה שחלפה לא גבתה 
המועצה אגרות 



מועצה מקומית יאנוח ג‘ת

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

0

6

0

0

11

17

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 3
אגרות בסכום כולל של 60 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 17

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה



מועצה מקומית יבנאל

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

2

5

2

3

3

13

2

2

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 3
אגרות בסכום כולל של 60 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 17

1

 לא ניתן
 לאתר את
 המידע או

 שהמידע אינו
 מצוי בידי
הרשות

1

 פגיעה
בפרטיות



מועצה מקומית ירוחם

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

1

8

3

4

0

16

2

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 6
אגרות בסכום כולל של 120 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 18

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה



מועצה מקומית כאוכב אבו אל היג‘א

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

3

5

0

0

0

7

1

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

 מענה לבקשות
 בשנת 2019

סה“כ: 8

1

 החוק
אינו חל

בשנה שחלפה לא גבתה 
המועצה אגרות 



מועצה מקומית כוכב יאיר

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

3

2

0

2

1

6

5

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 3
אגרות בסכום כולל של 60 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

1
2

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 14

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה



מועצה מקומית כסייפה

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

0

16

0

0

0

15

1

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 2
אגרות בסכום כולל של 40 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

1

1

 פגיעה
בפרטיות

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 17



מועצה מקומית כפר ברא

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

1

5

19

1

0

26

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 4
אגרות בסכום כולל של 80 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

1

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 27

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה



מועצה מקומית כפר ורדים

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

16

1

0

0

0

16

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 1
אגרות בסכום כולל של 20 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

1
1

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 18

1

 פגיעה
בפרטיות



מועצה מקומית כפר יאסיף

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

6

4

4

3

2

19

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 2
אגרות בסכום כולל של 40 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

1
1

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 21

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה



מועצה מקומית כפר כמא

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

2

1

8

3

0

14

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 14
אגרות בסכום כולל של 280 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 14

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה



מועצה מקומית כפר כנא

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

0

12

13

1

0

24

1
1

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 26

 לא ניתן
 לאתר את
 המידע או
 שהמידע
 אינו מצוי

בידי הרשות

2
בשנה שחלפה לא גבתה 

המועצה אגרות 



מועצה מקומית כפר ע‘ג‘ר

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

7

4

4

0

0

15

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 15

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

בשנה שחלפה לא גבתה 
המועצה אגרות 



מועצה מקומית כפר תבור

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

4

7

4

0

0

11

5

1

2

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 1
אגרות בסכום כולל של 20 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 19

 החוק
אינו חל

3

 המידע
פורסם

1

 פגיעה
בפרטיות

1



מועצה מקומית להבים

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

6

6

0

0

0

11

1

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 3
אגרות בסכום כולל של 60 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

1

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 12

 לא ניתן
 לאתר את
 המידע או
 שהמידע
 אינו מצוי

בידי הרשות



10

1

2

מועצה מקומית לקיה

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

6

6

0

0

0

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 13
אגרות בסכום כולל של 30 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

2

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 13

 לא ניתן
 לאתר את
 המידע או
 שהמידע
 אינו מצוי

בידי הרשות

1

 דיונים
פנימיים



17

2

4

1

מועצה מקומית מזכרת בתיה

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

4

13

2

0

3

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 6
אגרות בסכום כולל של 133 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

4

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 24

 החוק אינו
חל

1

 פגיעה
בפרטיות

03691215



14

מועצה מקומית מזרעה

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

0

14

0

0

0

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 2
אגרות בסכום כולל של 40 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 14

03691215

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה



15

מועצה מקומית מטולה

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

9

5

1

0

0

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 2
אגרות בסכום כולל של 20 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 15

0246810

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה



12

מועצה מקומית מיתר

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

9

5

1

0

0

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 1
אגרות בסכום כולל של 20 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 12

0123456

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה



16

4

מועצה מקומית מסעדה

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

2

5

9

4

0

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 7
אגרות בסכום כולל של 140 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
 מענה לבקשות

 בשנת 2019
סה“כ: 20

0246810

עילות דחיה מרכזיות

 פגיעה
בפרטיות

1



14

1

מועצה מקומית מעלה עירון

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

9

0

0

0

0

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
 מענה לבקשות

 בשנת 2019
סה“כ: 15

03691215

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

בשנה שחלפה לא גבתה 
המועצה אגרות 



19

מועצה מקומית מעלה נחף

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

7

4

7

1

0

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 3
אגרות בסכום כולל של 60 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
 מענה לבקשות

 בשנת 2019
סה“כ: 19

012345678

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה



19

מועצה מקומית מעלה נחף

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

7

4

7

1

0

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 3
אגרות בסכום כולל של 60 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
 מענה לבקשות

 בשנת 2019
סה“כ: 19

012345678

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה



27

מועצה מקומית עין קנייא

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

6

9

8

3

1

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 3
אגרות בסכום כולל של 60 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
 מענה לבקשות

 בשנת 2019
סה“כ: 28

0246810

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

1



2

מועצה מקומית עמנואל

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

0

3

0

0

0

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
 מענה לבקשות

 בשנת 2019
סה“כ: 3

0.00.51.01.52.02.53.0

עילות דחיה מרכזיות

1

 הקצאת
 משאבים

 בלתי
סבירה

1
בשנה שחלפה לא גבתה 

המועצה אגרות 



26

מועצה מקומית עספיא

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

16

7

2

1

0

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 3
אגרות בסכום כולל של 60 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
 מענה לבקשות

 בשנת 2019
סה“כ: 26

05101520

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה



11

מועצה מקומית פסוטה

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

0

11

0

0

0

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 11
אגרות בסכום כולל של 220 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
 מענה לבקשות

 בשנת 2019
סה“כ: 11

024681012

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה



21

מועצה מקומית פרדסיה

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

9

7

5

0

0

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 1
אגרות בסכום כולל של 20 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
 מענה לבקשות

 בשנת 2019
סה“כ: 21

0246810

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה



5

מועצה מקומית קדומים

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

1

4

0

0

0

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 2
אגרות בסכום כולל של 40 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
 מענה לבקשות

 בשנת 2019
סה“כ: 5

0.00.51.01.52.02.53.03.54.0

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה



17

2

מועצה מקומית קדימה-צורן

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

0

12

5

0

0

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 11
אגרות בסכום כולל של 220 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
 מענה לבקשות

 בשנת 2019
סה“כ: 19

024681012

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה



23

2

מועצה מקומית קצרין

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

12

8

3

0

0

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 4
אגרות בסכום כולל של 80 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
 מענה לבקשות

 בשנת 2019
סה“כ: 25

024681012

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה



16

1
1

מועצה מקומית קרית עקרון

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

3

5

8

0

0

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 9
אגרות בסכום כולל של 310 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
 מענה לבקשות

 בשנת 2019
סה“כ: 18

012345678

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה



12

1
1

1

מועצה מקומית קרית טבעון

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

0

1

10

2

1

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 4
אגרות בסכום כולל של 80 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
 מענה לבקשות

 בשנת 2019
סה“כ: 15

0246810

עילות דחיה מרכזיות

 לא ניתן
 לאתר את
 המידע או

 שהמידע אינו
 מצוי בידי
הרשות

1

 המידע
 נוצר בידי
 רשות
אחרת

1



14

2

מועצה מקומית קרית יערים

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

7

5

4

0

0

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
 מענה לבקשות

 בשנת 2019
סה“כ: 16

012345678

עילות דחיה מרכזיות

 לא ניתן
 לאתר את
 המידע או

 שהמידע אינו
 מצוי בידי
הרשות

2
בשנה שחלפה לא גבתה 

המועצה אגרות 



6

1

מועצה מקומית קרני שומרון

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

0

1

2

1

2

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 2
אגרות בסכום כולל של 40 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
 מענה לבקשות

 בשנת 2019
סה“כ: 7

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה



10

2

2

2

מועצה מקומית ראש פינה

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

2

3

1

4

2

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 5
אגרות בסכום כולל של 100 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
 מענה לבקשות

 בשנת 2019
סה“כ: 16

0.00.51.01.52.02.53.03.54.0

עילות דחיה מרכזיות

 הקצאת
 משאבים

בלתי סבירה

1

 לא ניתן
 לאתר את
 המידע או

 שהמידע אינו
 מצוי בידי
הרשות

1

 המידע נוצר
 בידי רשות

אחרת

2



4

1

מועצה מקומית רכסים

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

5

0

0

0

0

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
 מענה לבקשות

 בשנת 2019
סה“כ: 5

012345

עילות דחיה מרכזיות

 הקצאת
 משאבים

בלתי סבירה

1

בשנה שחלפה לא גבתה 
המועצה אגרות 



23

7

מועצה מקומית רמת ישי

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

20

7

3

0

0

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 2
אגרות בסכום כולל של 40 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
 מענה לבקשות

 בשנת 2019
סה“כ: 30

05101520

עילות דחיה מרכזיות

 החוק אינו
חל

1

 לא ניתן
 לאתר את
 המידע או

 שהמידע אינו
 מצוי בידי
הרשות

6



21

1

מועצה מקומית שגב שלום

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

10

8

2

1

0

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 4
אגרות בסכום כולל של 80 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
 מענה לבקשות

 בשנת 2019
סה“כ: 22

0246810

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה



28

1
3

מועצה מקומית שהם

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

10

8

6

5

2

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 17
אגרות בסכום כולל של 340 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
 מענה לבקשות

 בשנת 2019
סה“כ: 32

0246810

עילות דחיה מרכזיות

 הקצאת
 משאבים

בלתי סבירה

1

 פגיעה
בפרטיות

11

 דיונים
פנימיים



16

מועצה מקומית שלומי

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

0

16

0

0

0

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
 מענה לבקשות

 בשנת 2019
סה“כ: 16

05101520

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

בשנה שחלפה לא גבתה 
המועצה אגרות 



27

מועצה מקומית תל מונד

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

0

16

11

0

0

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 27
אגרות בסכום כולל של 27 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
 מענה לבקשות

 בשנת 2019
סה“כ: 27

05101520

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה



7

מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

6

0

1

0

0

אגרות

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
 מענה לבקשות

 בשנת 2019
סה“כ: 7

0123456

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

בשנה שחלפה לא גבתה 
המועצה אגרות 



 מועצות
אזוריות

 מועצות
מקומיות

134



מועצה איזורית אלונה 

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

7

0

0

0

1

8

1

אגרות

בשנה שחלפה לא גבתה 
המועצה אגרות 

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

 מענה לבקשות
 בשנת 2019

סה“כ: 9



מועצה איזורית בוסתאן אלמרג

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

3

0

0

0

0

3

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 3
אגרות בסכום כולל של 60 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

 מענה לבקשות
 בשנת 2019

סה“כ: 3



מועצה איזורית בקעת הירדן

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

5

3

3

2

2

12

1

2

1
1

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 3
אגרות בסכום כולל של 60 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

 הקצאת
 משאבים

בלתי סבירה

 לא ניתן
 לאתר את
 המידע או
 שהמידע
 אינו מצוי

בידי הרשות

2

1

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 17



מועצה איזורית ברנר

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

0

4

7

0

0

11

1

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 4
אגרות בסכום כולל של 80 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
 מענה לבקשות

 בשנת 2019
סה“כ: 12

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה



מועצה איזורית גדרות

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

4

4

1

2

1

10

2

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 4
אגרות בסכום כולל של 80 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

 לא ניתן
 לאתר את
 המידע או
 שהמידע
 אינו מצוי

בידי הרשות

2

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 12



מועצה איזורית גולן

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

13

1

5

0

0

19

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 6
אגרות בסכום כולל של 20 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
 מענה לבקשות

 בשנת 2019
סה“כ: 19

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה



מועצה איזורית גוש עציון

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

10

4

3

1

2

17

5

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 9
אגרות בסכום כולל של 180 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

3

2

1

 נוצר
 לפני 7
שנים

1

 המידע
 נוצר בידי
 רשות
אחרת

1

 דיונים
פנימיים

1

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 28



מועצה איזורית גזר

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

7

4

6

3

2

19

1

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 12
אגרות בסכום כולל של 240 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

1

 המידע
 נוצר בידי
 רשות
אחרת

1

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 21



מועצה איזורית גליל תחתון

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

2

2

3

0

0

6

1

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 1
אגרות בסכום כולל של 150 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

1

 מענה לבקשות
 בשנת 2019

סה“כ: 7

 לא ניתן
 לאתר את
 המידע או

 שהמידע אינו
 מצוי בידי
הרשות



מועצה איזורית גן רווה

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

0

3

4

0

0

7

1

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 7
אגרות בסכום כולל של 140 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

 מענה לבקשות
 בשנת 2019

סה“כ: 8

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה



מועצה איזורית דרום השרון

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

4

10

2

1

0

16

1

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 6
אגרות בסכום כולל של 120 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

1

 לא ניתן
 לאתר את
 המידע או

 שהמידע אינו
 מצוי בידי
הרשות

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 17



מועצה איזורית גליל עליון

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

0

3

4

0

0

18

1

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 4
אגרות בסכום כולל של 20 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 19



מועצה איזורית הערבה התיכונה

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

0

3

4

0

0

9

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 9
אגרות בסכום כולל של 180 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

 מענה לבקשות
 בשנת 2019

סה“כ: 9



מועצה איזורית הר חברון

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

0

3

4

0

0

14

2

2

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 4
אגרות בסכום כולל של 80 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 18



מועצה איזורית חבל אילות

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

6

5

8

1

0

17

2

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 8
אגרות בסכום כולל של 200 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

3

1

 לא ניתן
 לאתר את
 המידע או

 שהמידע אינו
 מצוי בידי
הרשות

1

 סוד
מסחרי

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 22



מועצה איזורית חבל מודיעין

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

6

3

0

0

0

9

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 9
אגרות בסכום כולל של 220 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
 מענה לבקשות

 בשנת 2019
סה“כ: 9

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה



מועצה איזורית חוף השרון

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

3

7

4

1

1

16

2

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 14
אגרות בסכום כולל של 280 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 18



מועצה איזורית יואב

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

3

7

4

1

1

13

1

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 5
אגרות בסכום כולל של 100 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

1

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 15



מועצה איזורית לב השרון

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

11

14

9

2

0

28

5

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 21
אגרות בסכום כולל של 420 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

3

3

 איסור על
פי דין

1 1 11

 המידע
 נוצר בידי
 רשות
אחרת

 פגיעה
בפרטיות

 הקצאת
 משאבים

 בלתי
סבירה

 דיונים
פנימיים

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 36



מועצה איזורית מבואות החרמון

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

5

10

4

1

0

20

1

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 2
אגרות בסכום כולל של 40 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 21



מועצה איזורית מגידו

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

0

13

0

0

0

13

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 13
אגרות בסכום כולל של 13 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 13



מועצה איזורית מגילות ים המלח

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

0

9

0

0

0

9

אגרות

בשנה שחלפה לא גבתה 
המועצה אגרות 

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

 מענה לבקשות
 בשנת 2019

סה“כ: 9



מועצה איזורית מטה אשר

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

7

4

5

2

1

14

1

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 8
אגרות בסכום כולל של 160 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

1
1

3

2

1

2 2

1

 פגיעה
בפרטיות

 דיונים
פנימיים

 הקצאת
 משאבים

 בלתי
סבירה

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 22



מועצה איזורית מטה בנימין

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

0

39

0

0

0

34

2

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 22
אגרות בסכום כולל של 440 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

2
1

5

2

3

 פגיעה
בפרטיות

 המידע
 נוצר בידי
 רשות
אחרת

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 44



מועצה איזורית מנשה

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

5

2

0

1

0

8

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 5
אגרות בסכום כולל של 100 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

1

 מענה לבקשות
 בשנת 2019

סה“כ: 9

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה



מועצה איזורית מעלה יוסף

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

3

3

6

1

1

14

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 5
אגרות בסכום כולל של 100 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 14

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה



מועצה איזורית מרום גליל

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

0

4

0

0

0

44

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 8
אגרות בסכום כולל של 20 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

 מענה לבקשות
 בשנת 2019

סה“כ: 8

0

0

0

0



מועצה איזורית מעלה יוסף

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

15

3

1

0

0

19

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 1
אגרות בסכום כולל של 20 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 19

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה



מועצה איזורית משגב

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

4

12

5

1

0

17

1

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 9
אגרות בסכום כולל של 270 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

3

3

2

1

 החוק אינו
חל

1

 קיים
 הסדר
 אחר

 למסירת
המידע

1

 הקצאת
 משאבים

 בלתי
סבירה

1

 המידע
 נוצר בידי
 רשות
אחרת

1

 ניהול
פנימי

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 26



מועצה איזורית נווה מדבר

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

4

4

7

1

0

16

1

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 3
אגרות בסכום כולל של 100 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 17



מועצה איזורית נחל שורק

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

1

4

4

2

1

8

2

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 8
אגרות בסכום כולל של 160 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

4

1

1

1

 נוצר לפני
7 שנים

1

 לא ניתן
 לאתר את
 המידע או
 שהמידע
 מצוי בידי

רשות אחרת

1

 פגיעה
בביטחון

1

 פגיעה
בפרטיות

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 16



מועצה איזורית עמק הירדן

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

0

8

1

0

0

9

3

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 3
אגרות בסכום כולל של 218 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

1

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 13



מועצה איזורית עמק המעיינות

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

0

19

0

0

0

19

1

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 3
אגרות בסכום כולל של 60 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

1

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 21



מועצה איזורית עמק חפר

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

16

15

2

1

0

8

2

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 31
אגרות בסכום כולל של 1230 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

4

1

1

1

 המידע
 נוצר בידי
 רשות
אחרת

1

 לא ניתן
 לאתר את
 המידע או
 שהמידע
 מצוי בידי

רשות אחרת

1

 פגיעה
בפרטיות

1

 איסור על
פי דין

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 16



מועצה איזורית עמק יזרעאל

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

15

1

3

3

1

23

2

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 9
אגרות בסכום כולל של 180 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 25



מועצה איזורית שומרון

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

25

8

3

3

2

27

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 31
אגרות בסכום כולל של 580 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

12

2

12

22

 קיים
 הסדר
 אחר

 למסירת
המידע

2

 הקצאת
 משאבים

 בלתי
סבירה

1

 נוצר
 לפני 7
שנים

4

3

 לא ניתן
 לאתר את
 המידע או
 שהמידע
 מצוי בידי

רשות אחרת

 סוד
מסחרי

 תנאי לאי
מסירה

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 53



מועצה איזורית שער הנגב

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

0

12

2

0

0

15

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 2
אגרות בסכום כולל של 170 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 15



מועצה איזורית שפיר

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

11

2

2

0

0

13

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 2
אגרות בסכום כולל של 40 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

2

 מדיניות
בעיצוב

1 1

 לא ניתן
 לאתר את
 המידע או
 שהמידע
 מצוי בידי

רשות אחרת

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 15



2

מועצה איזורית תמר

מענה לבקשות

זמני מענה לבקשות

מעל 120 ימיםימים 60-120ימים 30-60ימים 15-30עד 15 ימים

0

32

2

0

0

32

אגרות

בשנה שחלפה גבתה המועצה 23
אגרות בסכום כולל של 460 ש“ח

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הרשות דחתה את הבקשה למידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

עילות דחיה מרכזיות

בשנה שחלפה לא דחתה 
העירייה אף בקשה

 מענה לבקשות
 בשנת 2019
סה“כ: 34


