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 1998 –וגש עפ"י חוק חופש המידע התשנ"ח מ
  



 חוק חופש המידע

) קובע כי כל אזרח או תושב ישראלי רשאי לקבל מידע המצוי ברשות ציבורית, 1998וק חופש המידע (ח
 בכפוף לסייגים שפורטו בו.

הגנה על זכויותיהם , על משנה זהירות לעיריית באקה אלגרבייה מיישמת את הוראות החוק תוך הקפדה מחד
 של הפונים כמו גם על זכויות צד ג', ומאידך, על שקיפות המידע באשר לפעילויותיה.

 בקשה לקבל מידע יש להגיש בכתב לממונה על חופש המידע בעירייה.

 כנגד החלטה של הרשות לדחות את הבקשה למידע.לידיעתך, הנך זכאי לעתור בפני בית המשפט המחוזי 

 ;מפרסמת העירייה דין וחשבון שנתי הכולל מידע אודות פעילויותיה השוטפות פי החוק,-על
 כמו כן, תמצא באתר את דיווח הממונה על יישום החוק בעיריית באקה אלגרבייה.

 נוסח החוק והתקנות:

 וק חופש המידעח
 תקנות חופש המידע

 תקנות חופש המידע (אגרות)

 דיווח הממונה על יישום החוק:

 דוח תקופתי של הממונה על חופש מידע לשנת 2014.

 ממונה:

 עו"ד ג'מאל עלושי
 04-6286517 טלפון:
 04-6384371פקס': 

 30100 –באקה אלגרבייה  כתובת:
  



 דו"ח שנתי עפ"י חוק חופש המידע לשנת 2014
 כאןהקלק  –לצפייה במחלקות העירייה 

 כאןהקלק  – לצפייה בשמות בעלי תפקידים, מען ודרכי התקשרות
 כאןהקלק  –במוסדות העירייה לצפייה 

 כאןהקלק  –לצפייה בדוחות ופרסומים לרבות צו מסים וחוקי עזר עירוניים 
 כאןהקלק  –לצפייה בפרוטוקולים מועצת העירייה 

 כאןהקלק  –לצפייה במכרזים 
 כאןהקלק  –יה לצפייה בחזון ראש העירי
 כאןקלק ה –לצפייה במשרות פנויות 

 כאןהקלק  –לצפייה במפת העיר באקה אלגרבייה 
 כאןהקלק  –לצפייה בטפסים 

 כאןהקלק  –לצפייה באתר תשלומים לעירייה 
 כאןהקלק  –יבור לעירייה לצפייה בפניות הצ

 כאןהקלק  –לצפייה בחדשות ועדכונים שוטף 
  



 עיריית באקה אלגרבייה
 הממונה על חופש המידע

דוח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע בעיריית באקה אלגרבייה
לשנת 2014 

 

לבין  1.1.2014בין באקה אלגרבייה, הנוגע לתקופה שלהלן דוח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע בעיריית 
 ":1999-ב"תקנות חופש המידע 7", ולסעיף 1998-ב"חוק חופש המידע 5, בהתאם לסעיף 31.12.2014

מספר  הנושא מס'
 הבקשות

 הערות

מספר בקשות למידע שהוגשו במהלך השנה  1
לא כולל בקשות שנענות בע"פ והפנייה  • 2 החולפת

 לגורמים המתאימים בעירייה

מספר בקשות למידע שנענו במהלך השנה  2
  0 החולפת

  1 מספר הבקשות שנענו בחיוב 3

שנענו בחיוב אך טרם נמסר מספר הבקשות  4
  0 המידע

מספר הבקשות שנענו בשלילה/חלקית ו/או  5
 עסקינן בבקשה מכבידה ביותר 1 טרם נענו

לא הוגשה כל עתירה  2014במהלך שנת  0 עתירות מינהליות 6
 מינהלית
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