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שלום רב,

הנדון: תלונתך נגד יחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים - דו"ח שנתי

ביום 10/8/2015 התקבלה במשרדנו תלונתך נגד יחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים  .1
(להלן – הנילונה).

בתלונה הועלו טענות בעניין אי עמידתה של הנילונה בחובה לפרסם דין וחשבון שנתי  .2
לשנת 2014 לפי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 (להלן – החוק). כפי שעולה מהתלונה, 
דו"ח כאמור נשלח למתלוננת בעקבות דרישתה, אך הוא לא הועמד לעיון הציבור במשרדי 

הנילונה ובאתר האינטרנט שלה.
 

עוד נטען בתלונה, כי בעותק הדו"ח שקיבלה המתלוננת חסר פירוט בעניין חוברות  .3
ועלונים שהפיצה הנילונה בשנת 2014, פירוט המקומות שבהן ניתן לעיין בהנחיות 
מנהליות, פירוט כנדרש של עתירות חופש מידע שהוגשו, סך אגרות חופש המידע שנגבו 
וכן נטען לשיבוש בנתונים בעניין הבקשות לקבלת מידע ולתאריכי הפקה לא מדויקים של 

הדו"ח.

התלונה טופלה על ידינו בהתאם לסמכותנו לבירור תלונות נגד משרדי הממשלה במספר  .4
עניינים הקשורים ליישום החוק ובכלל זה אי פרסום דוח שנתי במועד (ראו סעיף 7(א) 

להחלטת ממשלה 2950).

החובה לפרסם דוח שנתי שיכלול מידע על אודות פעילות הרשות הציבורית, תחומי  .5
אחריותה, הסבר על תפקידיה וסמכויותיה, נקבעה בסעיף 5(א) לחוק. המועד האחרון 
לפרסום הדוח השנתי הינו הראשון ליולי בכל שנה (ראו תקנה 5 לתקנות חופש המידע, 
תשנ"ט-1999). הפרסום ייעשה, בין היתר, באתר האינטרנט של הרשות הציבורית (תקנה 

8(ד) לתקנות הנ"ל)  ויעמוד לעיון הציבור במשרד הראשי של הרשות (תקנה 8(א)).

לצורך בירור התלונה, ביקשנו לקבל את התייחסות הנילונה לאמור בה. בהתייחסותה  .6
לתלונה הודיעה הנילונה, כי:

קיימת בעיה באתר האינטרנט ומזה תקופה ארוכה לא מבוצעות עבודות עדכון באתר.  א.
הבעיה מטופלת בדרגים גבוהים אצלה.

בעניין החוסרים ואי הדיוקים בדו"ח שנשלח למתלוננת, יבוצעו ההשלמות  ב.
והתיקונים הנדרשים בהקדם.
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נלמדו לקחים בעניין תחילת העבודה על הדו"ח השנתי ואלה ייושמו לגבי הדו"ח  ג.
שיתייחס לשנת 2015.

לאור התייחסותה הנ"ל והודעתה בדבר הבעיה באתר האינטרנט, הצענו לנילונה לפרסם  .7
את הדו"ח השנתי לאחר שיבוצעו בו התיקונים באתר המרכזי לחופש המידע, כך שלא 
יהיה עיכוב נוסף בחשיפתו בפני כלל הציבור. זאת כמובן, מבלי לגרוע מהחובה לפרסם 

את הדו"ח באתר האינטרנט של הנילונה.

לאחר מספר תכתובות שהתנהלו בעניין, העבירה הנילונה ביום 3/11/2015 דו"ח שבוצעו  .8
בו מספר תיקונים ועדכונים. הדו"ח הועבר לידיעת המתלוננת. בין היתר, עודכנו נתונים 
בעניין סך אגרות חופש המידע שנגבו וכן בעניין הבקשות לקבלת מידע. כמו כן, ניתנה 
התייחסות כי בשנת 2014 לא הופצו חוברות ועלונים, בוצעה הפניה לאתר האינטרנט 

לעיון בנהלים ותוקן התאריך שבו הופק הדו"ח.

בהתייחס לפירוט של עתירות חופש מידע שהוגשו ציינה הנילונה, כי ביצוע עבודה כזו  .9
יצריך השקעת זמן ומשאבים רבים וכי מדובר בהליכים משפטיים פומביים הגלויים 
לציבור. בעניין זה נציין, כי איננו סבורים שהטיעון בדבר הצורך בהקצאת משאבים כוחו 

יפה לחובת פרסום מידע באופן יזום המוטלת על הרשות.

בטרם סיום נציין, כי הנילונה פעלה לתקן חלק רב מהנתונים שהופיעו בדו"ח וציינה  .10
בפנינו, כי הופקו הלקחים בעניין עריכת הדו"ח ואלו ייושמו החל מהדו"ח לשנת 2015. עם 
זאת, עד לכתיבת שורות אלה, לא קיבלנו הודעה בדבר פתרון התקלה באתר האינטרנט, 
ובמקום זאת הובהר בפנינו, כי הדו"ח יפורסם מיד לאחר תיקון התקלה באתר 

האינטרנט.

לסיכום, אין חולק, כי נכון ליום הגשת התלונה לא פרסמה הנילונה את הדו"ח השנתי  .11
לשנת 2014 באתר האינטרנט שלה וכך גם נכון לכתיבת שורות אלה. לכן, התלונה בעניין 
אי פרסום דו"ח שנתי באתר האינטרנט מוצדקת. עם זאת, לאחר הגשת התלונה פעלה 
הנילונה באמצעות הממונה החדש לתיקון חלק רב מהנתונים בדו"ח וזאת חרף הטענה 

בדבר העומס הרב המוטל עליו כתוצאה מתפקידיו האחרים.

לאחר שקילת העניין ובמסגרת סמכותנו לפי סעיף 8 להחלטת ממשלה 2950, אנו מורים  .12
ליחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים לתקן את הליקוי שעלה בפעילותה וזאת 
בדרך של פרסום הדו"ח השנתי באתר האינטרנט שלה ללא דיחוי וזאת לפי הוראות 

תקנה 8(ד) לתקנות. 

    

מוחמד קדח, עו"ד 
היחידה הממשלתית לחופש המידע

העתקים:
עו"ד שלומי בילבסקי, סגן ראשת היחידה הממשלתית לחופש המידע, כאן.

סגן עמרי דן, הממונה על העמדת מידע לציבור, יחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים. 
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