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המועצות תקנון , על פי 2016הנני מתכבד להגיש לך את דוח מבקר המועצה לשנת 

 (.א)ל66סעיף  1981-"אמתשאזוריות )יהודה ושומרון(, ה

 במועצה. חופש המידעיישום חוק  עסק בנושא 2016שנת הדוח השנתי ל

ליקויים יושמו והכמעט כל ההמלצות יש לציין כי כבר במהלך הכנת הדוח 

 .תוקנו

ת על שיתוף המבוקר הלקחאני רוצה להודות למנכ"ל המועצה ולעובדים במ

הכנת הדוח. הדבר מבטא את תפישתם את הביקורת הפנימית הפעולה במהלך 

ככלי ניהולי שמטרתו לשפר ולייעל את הארגון. שיתוף פעולה זה מניב תוצאות 

 חיוביות וטיפול יעיל בכל הנושאים שמעלה הביקורת.

 העתק דוח הביקורת יישלח לחברי הוועדה לענייני ביקורת.נקבע כי  תקנוןב

חודשים ממועד קבלת הדוח מהמבקר, עליך להגיש את הערותיך על הדוח  3בתוך 

 המלצותיהם על הדוחלוועדת הביקורת, הם יקיימו דיון ולאחר מכן יעבירו את 

 בצירוף הערותיך למליאת המועצה.

יש לציין כי דוח ביקורת זה אינו מתיימר לאתר ולהתריע על כל הליקויים והבעיות 

לגרום לכך שהעובדים יפעלו בהתאם בעיקר מטרת הדוח היא  בנושאים שנבדקו.

 לנהלים יעילים ומסודרים וכתוצאה מכך יהיו פחות ליקויים.

 

 דוד סגל, רו"ח

 מבקר המועצה

 והממונה על תלונות הציבור

 העתק:

ביקורתיו"ר וחברי הועדה לענייני 
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 הקדמה .1

מעקרונות היסוד של המשטר הדמוקרטי ומחובת הנאמנות של הרשויות 

הציבוריות כלפי אזרחי המדינה ותושביה, נגזרת חובתן של הרשויות 

 למסור לציבור מידע המצוי ברשותן.

החוק(, מעגן בחקיקה את זכותו  –)להלן  1998-חוק חופש המידע התשנ"ח

של כל אזרח או תושב לקבל מידע מהרשויות הציבוריות כהגדרתן בחוק. 

)יג( 140מרון מכוח סעיף החוק חל גם על רשויות מקומיות ביהודה ושו

וההוראה  1981-לתקנון המועצות המקומיות )יהודה ושומרון(, תשמ"א

 . 1979-המקבילה בתקנון המועצות האזוריות )יהודה ושומרון( תשל"ט

 התפיסות שביסוד החוק הן:

ביסוד הטעם הדמוקרטי עומדת הטענה כי  -"הטעם הדמוקרטי"  (א

מידע מרשויות ציבוריות כחלק ממהפכת השקיפות, הזכות לקבלת 

משמשת יסוד חשוב בתהליך הדמוקרטי. על יסוד המידע, יכול 

הפרט להגשים באופן טוב יותר את הזכות לחופש הביטוי ואת 

 הבקרה של הציבור על מעשי השלטון.

המידע המצוי בידי רשויות השלטון הוא נכס של  -"טעם הבעלות"  (ב

בורם ולפיכך מחובתן האזרחים והרשויות מחזיקות אותו בנאמנות ע

של הרשויות לאפשר לציבור גישה למידע, למעט בנסיבות 

 מיוחדות המצדיקות חסיון.

במשך השנים מאז החלת החוק, הצטברו במערכת המשפט פסקי דין 

רבים בנושא חוק חופש המידע. נראה כי ריבוי הפסיקה בנושא זה נוצר 

ל מבקשי מידע על בשל הסירוב או הקשיים שמערימות רשויות ציבוריות ע

פי חוק חופש המידע, מעידים על חוסר הפנמה מצד רשויות הציבור כי 

המידע שבידן הנו רכוש הציבור. פסיקותיו של בית המשפט העליון, 

ככלי בסיסי למילוי  קובעות נורמטיביות ברורה בחשיבות חופש המידע,

 זכות יסוד של חופש הביטוי.

מידע שרשויות ציבוריות צריכות  החוק קובע הוראות אופרטיביות לגבי

מיוזמתן להעמיד לרשות הציבור. לצד מידע יזום, מחייב החוק את הרשויות 

הציבוריות למסור מידע בתגובה לבקשות המתקבלות על ידי הציבור, 

בכפוף לסייגים הקבועים בחוק ובהתאם להליכים וללוחות זמנים 

 הקבועים בו.

 

 

 

ריבוי הפסיקה  

בנושא זה נוצר  

בשל הסירוב או  

הקשיים 

שמערימות  

רשויות ציבוריות  

על מבקשי מידע 

על פי חוק חופש  

המידע, מעידים 

על חוסר הפנמה  

מצד רשויות 

הציבור כי המידע 

שבידן הנו רכוש 

 הציבור



                                                                                    מבקר המועצה         
 והממונה על תלונות הציבור

5 
 

של תרבות שלטונית הרואה בחשיפת מידע  יישום חוק חופש המידע, מחייב הטמעה

לציבור ערך חיובי, בניית מנגנון לעדכון שוטף של הציבור וקביעת נהלים ברורים למתן 

 תשובות ומידע לתושב.

נושא זה נבחר לביקורת בהתאם לתכנית העבודה של הביקורת הפנימית וכן בעקבות 

שבים בנעשה במועצה רצון ראש המועצה לקדם ולשפר את השקיפות ואת שיתוף התו

וליצור תרבות ארגונית של הנגשת המידע לציבור וזאת מתוך הבנה שהדבר יחזק את 

  הקשר ואת האמון של התושבים במועצה.

 המלצותהממצאים ועיקרי הריכוז  .2

סעיף בדוח  התייחסות המלצות פירוט מס'

 עם קישור

לממונה על חופש המידע  1

אין כתב מינוי ולכן באתר 

לחופש המידע  של היחידה

 לא מעודכן מי הממונה

הסדרת כתב מינוי ועדכון הפרטים 

אצל היחידה הממשלתית לחופש 

 המידע

 פיםסעי הליקוי תוקן 

4.3 ,4.4 

 

הממונה התמנתה בשנת  2

ך לא פרסמה דוח א 2014

 שנתי עבור שנה זו

 2014 הכין דין וחשבון לשנתל

 ולפרסם באתר המועצה

 5.1 סעיף הליקוי תוקן

 

היו  2015לשנת בדיווח  3

סעיפים בהם הדיווח לא 

 היה נכון או מדויק

לתקן את הקישורים הלא נכונים 

 ולעדכן את המידע החסר

 5.4 סעיף  הליקוי תוקן

 

באתר המועצה אין מידע מי  4

 הממונה על חופש המידע

 וכיצד ניתן לפנות אליו

להוסיף באתר המועצה עמוד של 

הממונה חופש המידע עם פרטי 

 ומידע נוסף

 6.3 סעיף  הליקוי תוקן

 

תיעוד המסמכים ומעקב  5

אחר בקשות לא מספיק 

 מסודרים במערכת המידע

לתעד את הפניות שהתקבלו ולנהל 

 מעקב מסודר אחר הטיפול בהם

ההמלצה  

יושמה 

 חלקית

 6.4 סעיף

 

לא  2015בדוח לשנת  6

פורסם מידע על בקשות 

 שנדחו מסיבות שונות

להוסיף בדוח השנתי מידע על 

 בקשות לקבלת מידע שנדחו

 8.4 סעיף  הליקוי תוקן

 

לא  2014בדוח לשנת  7

פורסם דוח על פעילות 

 הממונה

לפרסם דוח על פעילות הממונה 

)ביחד עם הדוח מסעיף  2014בשנה 

5.1) 

 9.1 סעיף  הליקוי תוקן

 

לא פורסם מידע אודות  8

איכות הסביבה בשטח 

 המועצה

לפרסם מידע אודות איכות 

 הסביבה במועצה

ההמלצה  

 לא יושמה

 10.3 סעיף
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 מטרת הביקורת .3

מיושמות במועצה ולהצביע על דרכים  הוראות חוק חופש המידע באיזה אופןלבחון 

 .לשיפור היישום

  הביקורת כללה את הנושאים הבאים: 3.1

 שיטת הביקורת: 3.2

 רלוונטיים אחרים פגישות עם הממונה על חופש המידע וגורמים 

 עיון בחוקים ובתקנות רלוונטיות 

 בחינת קיומם והלימותם של אמצעי בקרה, פיקוח ודיווח 

 חוקים ותקנות הקשורים לנושא זה: 3.3

  1998 -חוק חופש המידע התשנ"ח 

  1999 -תקנות חופש המידע התשנ"ט 

  1999 -תקנות חופש המידע )אגרות( תשנ"ט 

  על איכות הסביבה לעיון הציבור( תשס"ט תקנות חופש המידע )העברת מידע

- 2009 

 1950-צו המועצות המקומיות )א'( התשי"א 

 הממונה על חופש המידע .4

לחוק חופש המידע קובע כי: "ראש רשות מקומית ימנה, מקרב עובדי הרשות,  3סעיף  .4.1

ממונה על העמדת מידע לרשות הציבור, על טיפול בבקשות לקבלת מידע ועל יישום 

חוק זה" )להלן בדוח זה "הממונה"(. הממונה אחראי ליישום החוק כלפי הוראות 

 התושב, אך האחריות הכוללת ליישום החוק במועצה מוטלת על ראש הרשות.

 תפקידיו של הממונה הם: .4.2

 פרסום יזום של מידע לציבור. -אחריות על העמדת מידע לרשות הציבור  .4.2.1

 טיפול בבקשות לקבלת מידע. .4.2.2

 פעולותיו בשני הסעיפים לעיל. פרסום דיווח שנתי על .4.2.3

בחודש נובמבר  לראשונהבבדיקת הביקורת נמצא כי תפקיד זה אויש במועצה  .4.3

2013. 

הממונה על חופש המידע
מידע יזום שהרשות צריכה  

לפרסם

סירוב למסירת מידע גביית אגרה

נוהל והליך הטיפול  
בבקשות לקבלת מידע

דוח תקופתי

מידע על איכות הסביבה
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 מנהלת לשכת מנכ"ל המועצה. -לתפקיד זה מונתה הגב' פלורנס מצליח 

 ליקוי: למינוי זה לא נמצא כתב מינוי רשמי וכן לא אושר במליאת המועצה.

מינוי לממונה על העמדת מידע לרשות הציבור  המלצות הביקורת: להסדיר כתב

 במועצה ולאשרו במליאת המועצה.

הרשות המקומית צריכה להעביר ליחידה הממשלתית לחופש המידע את כתב  .4.4

המינוי ואת הפרטים של מי שמונה לשמש כממונה על חופש המידע. מכיוון 

המחדל (, ברירת 4.1שהאחריות על יישום החוק מוטלת על ראש הרשות )ראה 

במקרה שלא מועבר כתב מינוי רשמי הוא ראש הרשות ולכן הוא נרשם כממונה על 

 חופש המידע ברשות.

ליקוי: בעקבות כך שלא הועבר כתב מינוי ליחידה הממשלתית לחופש המידע 

במשרד הפנים, בטופס פנייה לקבלת מידע באתר האינטרנט שלהם רשום שמו של 

 על חופש המידע במועצה. ראש המועצה מר יוחאי דמרי כממונה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, לאחר מכן להעביר 4.3המלצת הביקורת: להסדיר את כתב המינוי כאמור בסעיף 

ליחידה הממשלתית לחופש המידע את כתב המינוי ולוודא שהם יעדכנו את 

 הפרטים הנכונים באתר שלהם.

ליחידה הממשלתית עדכון: הליקוי תוקן במהלך הביקורת, הועברו פרטי הממונה 

  .את פרטי הממונה שמונתה והם עדכנו באתר האינטרנט שלהם

על הצד הטוב  המוטל עליהאת לבצע דע תעל מנת שהממונה  -הכשרה מקצועית  .4.5

בצע הכשרה מתאימה. נמצא תהתאם לחוקים ולתקנות, יש לדאוג שב פעלתו ביותר

כי הממונָה מטעם המועצה השתתפה בקורס ממונים על חופש המידע ברשויות 
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הממונה השתתפה בימי עיון  2016-ו 2015. כמו כן בשנים 2014מקומיות בחודש מרץ 

המיועדים לממונים על חופש המידע ברשויות מקומיות. יש לוודא שבכל שנה 

מות בנושא על מנת שתהיה מעודכנת בחוקים, הממונה תצא לימי עיון או להשתל

 תקנות, הוראות חדשות וכן בפרקטיקות המקובלות בנושא זה.

 מידע יזום שהרשות צריכה לפרסם .5

בחוק חופש המידע: "רשות ציבורית תפרסם דין וחשבון שנתי,  5בהתאם לסעיף  .5.1

 וסמכויותיה".שיכלול מידע אודות פעילותה ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה 

לא היה במועצה ממונה על חופש  2013בבדיקת הביקורת נמצא כי עד סוף שנת 

פרסמה הממונה על חופש  2016המידע ולכן לא הוכנו דוחות עד שנה זו. בשנת 

 .2015המידע לראשונה דוח שנתי על פעילותה בשנת 

 ה זו.ח שנתי עבור שניוואך לא פרסמה ד 2014התמנתה בשנת  ליקוי: הממונה

 .ולפרסם באתר המועצה 2014שנת ווח בגין מלצת הביקורת: להכין דיה

ופורסם באתר  2014הוכן דוח על פעילות המועצה בשנת  2017עדכון: בחודש מרץ 

 המועצה.

( קובעות כי הדוח השנתי בגין כל שנה 5)סעיף  1999 -תקנות חופש המידע תשנ"ט  .5.2

 השנה.ביולי שלאחר סיום  1-יפורסם לא יאוחר מה

 תקין. - 22/6/2016פורסם בתאריך  2015הדוח לשנת 

את המידע הנדרש להיכלל בדיווח השנתי.  6תקנות חופש המידע מפרטות בסעיף  .5.3

כלל את כל הסעיפים והנתונים שהחוק  2015הביקורת בדקה האם הדיווח לשנת 

 מחייב לפרסם:

סעיף 

בתקנות 

חופש 

 המידע

האם נכלל  מידע שצריך להיכלל בדוח

בדיווח 

השנתי 

 2015לשנת 

 הערות

פירוט מבנה הרשות, אגפיה, יחידותיה ויחידות  (1)6

הסמך שלה; שמות בעלי תפקידים בכירים, 

 העומדים בראש אגפים, יחידות סמך הרשות

V 

 (1-3)סעיפים 

קישורים לעמודים 

הרלוונטיים באתר 

המועצה, חסר מבנה 

 ארגוני

יש לצרף קישור לדף  X הציבוריתתיאור תחומי האחריות של הרשות  (2)6

 אודות הר חברון בימנו

מענה של הרשות הציבורית ודרכי ההתקשרות  (3)6

 3עמה, לרבות מעניהם של הממונה לפי סעיף 

לחוק ושל בעלי תפקידים אחרים שתפקידם 

 טיפול בפניות הציבור, ודרכי ההתקשרות עמם

X/V 

 (4)סעיף 

קישור לדף יצירת קשר 

תפקידים באתר עם בעלי 

 המועצה.

לא מוזכר מי הממונה על 

 חופש המידע
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לגבי יחידות ברשות הציבורית, הנותנות שירות  (4)6

פרישתן הגאוגרפית, וכן מענים ודרכי  -לאזרח 

 ההתקשרות עם כל סניפי היחידות

X  יש לצרף קישור לדף מפת

 התמצאות

סקירת עיקרי פעילות הרשות הציבורית בשנה  (5)6

 החולפת

V 

 (5)סעיף 

קישור לחוברת סיכום 

 שנתית

סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה  (6)6

 הנוכחית

V 

 (6)סעיף 

קישור לחוברת תכנית 

עבודה מקושרת תקציב 

2016 

 V תקציב הרשות הציבורית בשנה החולפת (7)6

 (7)סעיף 

 קישור לדף דוחות כספיים

 פירוט הוצאותיה של הרשות הציבורית בשנה (8)6

 החולפת לפי סעיפי התקציב

V 

 (8)סעיף 

קישור לתמצית דוח כספי 

 2015לשנת 

 X תקציב הרשות הציבורית לשנה הנוכחית (9)6

 (9)סעיף 

קישור לפרוטוקול הלא 

 נכון

רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות  (10)6

 הציבורית פרסמה בשנה החולפת

V 

 (10)סעיף 

 קישור לעלוני המועצה

המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות  (11)6

המנהליות הכתובות שלפיהן פועלת הרשות 

 לחוק 6הציבורית כאמור בסעיף 

V 

 (11)סעיף 

 קישור לדף חוקי עזר

תיאור ומטרות של מאגרי המידע של הרשות  (12)6

הציבורית, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, 

 1981-תשמ"א

V 

 (12)סעיף 

 

לא חולקו  –לא רלוונטי   ומלגות שבמימון הרשות הציבורית קרנות (13)6

 2015מלגות בשנת 

תמיכות שנתנה הרשות הציבורית למוסדות  (14)6

ציבור בשנה החולפת, לרבות פירוט שמותיהם 

של המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד 

 מהם

V 

 (14)סעיף 

קישור לרשמית תמיכות 

 2015במוסדות לשנת 

רשימת  -ציבורית שהיא משרד ממשלה  ברשות (15)6

החוקים שהשר העומד בראש המשרד ממונה 

 על ביצועם

 לא רלוונטי 

פירוט הרשויות הציבוריות והתאגידים שהמשרד  (15)6

 אחראי על תחומי פעילותם

V 

 (16)סעיף 
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מעיון בטבלה לעיל, ניתן לראות כי הדיווח היה מקיף וכלל כמעט את כל הנושאים  .5.4

 שהחוק מציין שיש לכלול.

ליקוי: בדיווח היו ארבעה סעיפים בהם הדיווח לא היה נכון או מדויק. בבדיקת 

הביקורת נמצא כי בשלושה מתוך ארבעת הסעיפים המידע קיים באתר אך ההפניה 

לא הייתה נכונה. מידע יחיד שהיה חסר היה המידע על הממונה על חופש המידע 

 .6.3במועצה. ראה סעיף 

 מלצת הביקורת: לתקן את הקישורים הלא נכונים ולעדכן את המידע החסר.ה

  עדכון: הליקוי תוקן מיד לאחר פניית הביקורת לממונה.

 נוהל והליך הטיפול בבקשות לקבלת מידע .6

חוק חופש המידע נועד ליצור מסגרת על פיה תפעל הרשות בטיפול בבקשות לקבלת  .6.1

 מועדים הקבועים בחוק.מידע, בהתאם לכללים ובמסגרת 

רשות מקומית תעמיד לרשות הציבור במקום ובאופן  )ב( לחוק אומר כי4סעיף 

שייקבעו בתקנות מידע תמציתי על תפקידיה של הרשות המקומית, דרכי 

 ההתקשרות עם הממונה ודרכים נוספות לקבלת מידע שבידי הרשות.

 ונה")א( קובע כי: "בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממ7סעיף 

יישום חוק חופש המידע: נמצא  כי באתר המועצה יש קישור לדוח השנתי לחופש  .6.2

 המידע )המועצה לרשותך < דוח שנתי לחופש המידע(

הפנייה לממונה: נמצא כי בקשות לקבלת מידע שהתקבלו עד היום אצל ממונה  .6.3

 הגיעו באמצעות מכתבים או דואר אלקטרוני.

אפשרות לפנות לממונה על חופש המידע ואין ליקוי: באתר המועצה לא קיימת 

 מידע כיצד ניתן לפנות אליו.

המלצת הביקורת: על מנת לקיים את הוראות החוק וכן על מנת להקל על הפונה 

לקבלת מידע, יש לשים בדף הראשי של אתר האינטרנט של המועצה קישור לדף 

ועצה ועל דרכי חופש המידע. בדף זה יהיו פרטים על הממונה על חופש המידע במ

 ההתקשרות עימו.

 כמו כן, בדף זה יש להוסיף:

 כולל חוק חופש המידע מידע אודות חוק חופש המידע. 

  לתת גם אפשרות לפנות  רצויפנייה לממונה על חופש המידע )טופס

 באמצעות טופס מקוון(.

 דוחות שנתיים של הממונה על חופש המידע 

  תשלום האגרה.תעריפי אגרת בקשה / דמי טיפול וכן דרכי 

  לקבלת מידע דרך אתר האינטרנט של היחידה לחופש המידע במשרד

 המשפטים.

  (.10.3מידע אודות איכות הסביבה )ראה 
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עדכון: הליקוי תוקן במהלך הביקורת ודף חופש המידע באתר האינטרנט של 

  המועצה סודר בצורה נוחה ונגישה בהתאם להמלצת הביקורת.

ישנה חשיבות רבה לתיעוד הבקשות  -קבלת מידע ניהול ומעקב אחר בקשות ל .6.4

לקבלת מידע וניהול מעקב אחריהן, ראשית לצורך מעקב אחר זמן התגובה לפנייה. 

בנוסף, הדבר יקל על עבודת איסוף החומרים לצורך הכנת הדוח השנתי. ניתן 

לעשות זאת ביתר קלות בקובץ אקסל שיועד לכך. בבדיקת הביקורת נמצא כי כל 

רשומים בקובץ אקסל  חלקםנמצאים במערכת המידע אצל הממונה, המסמכים 

אך לא כולם. המסמכים לא מסודרים לפי סדר כלשהוא ולכן התיעוד לא מתבצע 

 בצורה יעילה ושליפת הנתונים מסורבלת.

המלצת הביקורת: לנהל מעקב מסודר אחר פניות לקבלת מידע במערכת המידע. 

המעקב יכלול את הנתונים הבאים: שם הפונה, תאריך קבלת הפנייה, האם שולמה 

אגרה )וכמה(, האם הפונה חתם על התחייבות, חישוב אגרת הפקת הנתונים, תאריך 

וכו'. בנוסף, יש לסדר עילת לדחייה, הערות  –ותוכן התשובה, אם נדחתה הבקשה 

את המסמכים במערכת המידע בצורה מסודרת בתיקיות לפי שנים על מנת לשפר 

 את רמת תיעוד הבקשות והמסמכים.

פש המידע החומר הקשור לחו רובעדכון: בעקבות המלצת הביקורת, נכון להיום 

וקובץ פי שנים כל דבר שמחפשים )מסודר לכמעט למצוא  מסודר בצורה שניתן

 (.אך עדיין אין תיקייה נפרדת לכל בקשה מסודרמעקב 

 גביית אגרות .7

הרשות נדרשת לחייב את מבקש המידע באגרות בהתאם לתעריפים הקבועים  .7.1

. נמצא כי תעריפי האגרות הרשומות בדוח 1999 –בתקנות חופש המידע )אגרות( 

)רוב  היו בהתאם לתעריפים הקבועים בתקנות 2015-2016חופש המידע לשנים 

 .שות הוגשו על ידי עמותות ולכן היו פטורות מתשלום(הבק

כאשר מתקבלות בקשות לקבלת מידע, הממונה מוציאה דרישת תשלום עבור  .7.2

אגרת הטיפול, המבקש צריך להעביר אישור שהאגרה שולמה למחלקת הגבייה 

 הממונה מטפלת בבקשה. -ורק לאחר מכן 

אחרות. הדבר מקשה על הכנסות מאגרות לבקשת מידע נרשמות בסעיף הכנסות  .7.3

 מעקב אחר פעילות הממונה על חופש המידע.

 לפתוח סעיף הכנסות מבקשות לקבלת מידע. –המלצת הביקורת 

מדובר בשקלים בודדים בשנה ולכן אין צורך לפתוח סעיף תקציבי נפרד  –תגובת הממונה 

אם לחוק, להכנסות מאגרות חופש המידע )רוב הבקשות לקבלת מידע מגיעות מעמותות ובהת

 עמותות המבקשות מידע פטורות מתשלום אגרת בקשת מידע(.
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 סירוב למסירת מידע .8

 אסור להעביר )א( לחוק חופש המידע מפרט את המקרים בהם לרשות9סעיף  .8.1

 :למבקש את המידע שביקש

רשאית לדחות בקשה  )ב(, מפרטים את המקרים בהם הרשות9-ו 8 סעיפים .8.2

 :לקבלת מידע

שהאינטרס הציבורי מחייב לאזן בין הרצון לקבל סעיפים אלו מכירים בכך  .8.3

מידע שייתכן שקיים ברשות הציבורית, לבין הצורך לאפשר לרשות למלא 

את תפקידה ביעילות לטובת הכלל. לכן, כאשר לאחר בדיקה מתברר 

לרשות שקיימים קשיים להיענות לבקשה, הרשות רשאית לסרב לה מאחד 

 )מתוך דברי ההסבר לחוק(. ים בחוקהטעמים הקבוע

לא כלל אף מקרה בו הממונה על חופש המידע במועצה סירב  2015הדוח לשנת  .8.4

( 5.1ראה סעיף  -)בשנה זו לא יצא דוח  2014למסור מידע שהתבקש. בשנת 

 .(אי תשלום אגרה)התקבלה בקשה שהטיפול בעניינה הופסק בשל סיבה מוצדקת 

ודחיית בקשה לקבלת מידע הנה פעולה משפטית הביקורת ממליצה כי הואיל 

)ובייחוד לאור העבודה כי רוב הפונים הם בד"כ עורכי דין(, יש לפנות ליועצה 

ד ייחוהמשפטי של המועצה לקבלת חוות דעתו לפני מתן התשובה לפונה )ב

(. בנוסף, הקיימות אחת העילותלדחות בקשה מ במקרים בהם הממונה סובר שיש

 בקש המידע יש להקפיד לרשום את עילת הדחייה.במכתב התשובה למ

תגובת הממונה: בכל פנייה לקבלת מידע לפי חוק זה מתבצעת פנייה ליועמ"ש המועצה לקבלת 

דעתו האם לדחות את הבקשה לקבלת מידע ורק לאחר שמתקבלת תשובתו עונים למבקש 

 המידע.

בביטחון הציבור או  , ביחסי החוץ שלה, אם המידע שיימסר עלול לפגוע בביטחון המדינה
(1()א)9סעיף -בשלומו של אדם 

(  3()א)9סעיף -המידע יפגע בפרטיות  (4()א)9סעיף -יש חוק שאוסר פרסום המידע 

דורש הקצאת  
משאבים בלתי  

(1)8סבירה 

שנים  7מידע שנוצר 
(2)8לפני הבקשה 

לאחר בדיקה נמצא  
כי לא ניתן לאתר את  

(3)8המידע 

המידע פורסם וניתן  
למצוא אותו לבד  

8(4)

המידע נוצר בידי  
(5)8רשות אחרת 

גילוי המידע עלול  
לשבש את התפקוד  
התקין של הרשות  

(1()ב)9

מידע אודות מדיניות  
אשר נמצאת בשלבי  

(2()ב)9עיצוב 

מידע אודות פרטי  
(3()ב)9משא ומתן 

מידע בדבר דיונים  
(4()ב)9פנימיים 

מידע הנוגע לניהול  
פנימי של המועצה  

(5()ב)9

סוד מסחרי או  
(6()ב)9מקצועי  

י  "מידע שהתקבל ע
הרשות בתנאי שהיא  

לא מעבירה אותו  
(7()ב)9

מידע אודות שיטות  
עבודה ונהלים של  

רשות אכיפה  
(8()ב)9

ענייני משמעת של  
(9()ב)9עובד 

פגיעה בצנעת הפרט 
(.10()ב)9של נפטר 
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 על הפעלת החוק במועצה דוח תקופתי .9

בחוק חופש המידע, "רשות ציבורית תפרסם דין וחשבון שנתי,  5בהתאם לסעיף  .9.1

שיכלול מידע על אודות פעילותה ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה; 

הדין וחשבון יכלול גם דיווח של הממונה על הפעלת חוק זה ברשות 

 "., ואולם רשאי הוא לפרסם דיווח זה בנפרדהציבורית

וחלט על פרסום דין וחשבון אחד הכולל דוח על פעילותה ותחומי במועצה ה

 אחריותה וכן את דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע ברשות.

לא היה במועצה ממונה על חופש  2013בבדיקת הביקורת נמצא כי עד לסוף שנת 

פרסמה הממונה על חופש  2016המידע ולכן לא הוכנו דוחות עד שנה זו. בשנת 

 .2015דוח מסכם לשנת  -דע לראשונה דוח שנתי על פעילותה המי

 .2014ליקוי: הממונה על חופש המידע במועצה לא הכינה דוח על פעילותה בשנת 

המלצת הביקורת: להכין דין וחשבון הכולל סיכום הבקשות לקבלת מידע בשנת 

2014. 

  לאתר המועצה. והוכנס 2014הוכן דוח עם הנתונים לשנת  2017עדכון: בחודש מרץ 

( קובעות כי הדוח השנתי בגין כל שנה 5)סעיף  1999 -תקנות חופש המידע תשנ"ט  .9.2

 ביולי שלאחר סיום השנה. 1-יפורסם לא יאוחר מה

 תקין. - 22/6/2016פורסם בתאריך  2015הדוח לשנת 

 להלן בדיקת המידע הכלול בדיווח השנתי על פעולות הממונה: .9.3

סעיף 

בתקנות 

חופש 

 המידע 

האם נכלל בדוח  ידע שצריך להיכלל בדוחמ

השנתי לשנת 

2015 

 הערות

7(1) 
מספר הבקשות למידע שהוגשו במהלך השנה 

 החולפת

V  

7(2) 
מספר הבקשות למידע שנענו בשנה החולפת, 

ומתוכן מספר הבקשות שנענו בחיוב ומספר 

הבקשות שנענו בשלילה או שנענו חלקית, תוך 

בחוק לאי חלוקה לפי העילות המפורטות 

 מסירת מידע

V  

7(3) 
שיעורי הבקשות שנענו במועדים השונים 

 לחוק 7הקבועים בסעיף 

V  

7(4) 
  V מספר העתירות שהוגשו על החלטות הממונה

7(5) 
תמצית ההחלטות בעתירות שהוגשו על 

 החלטות הממונה, ושיש להן חשיבות לציבור

לא  -לא רלוונטי  

 הוגשו עתירות
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 .1999-השנתי ערוך בהתאם להוראות תקנות חופש המידע תשנ"טמסקנה: הדוח  .9.4

לתקנות חופש המידע, מפרט את המידע שיש לכלול בדיווח השנתי והוא  7סעיף  .9.5

 הבקשות לקבלת מידע שהתקבלו במהלך השנה. כלאומר כי יש לכלול את 

 כלל בקשה אחת בלבד שהוגשה וטופלה. הדוח לא כלל 2015ליקוי: הדוח לשנת 

 כגון אי תשלום אגרה,)בקשות נוספות שהוגשו ולא נענו מסיבות מוצדקות  מספר

 .(לא ניתן לאתר את המידע וכו'

 המלצת הביקורת: יש לבדוק האם הוגשו בקשות נוספות שצריכות להיכלל בדוח

 הסיבות ולתקן את הדוח כך שיכלול את כל הבקשות כולל אלו שנדחו כולל פירוט

 לדחייה.

 ולאחר מכן 2015פניית הביקורת, הממונה תיקנה את הדוח לשנת עדכון: לאחר 

 פרסמה את הדוח באתר המועצה

 הסביבה איכות על מידע .10

 לחוק חופש המידע נכתב כי "רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור (א)א6בסעיף  .10.1

מידע על איכות הסביבה שיש ברשותה, באתר האינטרנט של הרשות הציבורית, 

כאמור, ובדרכים נוספות שיקבע השר לאיכות הסביבה; לעניין זה, קיים אתר  אם

מידע על חומרים שנפלטו, שנשפכו, שסולקו או  –על איכות הסביבה"  "מידע

". לסביבה ותוצאות של מדידות רעש, ריח וקרינה, שלא ברשות היחיד שהושלכו

עמיד לחוק קובע כי יותקנו תקנות שיסדירו את סוג המידע שיש לה( ג)א6סעיף 

העמדת מידע על איכות )סעיף זה נתקנו תקנות חופש המידע  ואכן, בעקבות

. כלומר, בניגוד לכל הנושאים הקיימים, 2009 -התשס"ט ,(הסביבה לעיון הציבור

 הגברת לצורך, וזאת ומיוחדות ספציפיות תקנות הסביבה נתקנו לנושא איכות

. חייו ועל הציבור בריאות על לשמירה חיוני מידע בהיותו הסביבתי המידע נגישות

 חומרים של פליטות', וכד מסוכנת פסולת ידי על זיהום, תהום מי זיהום, אויר זיהום

 לכן, אדם חיי לסכן, דבר של בסופו, עלולות )ומים אויר, קרקע) לסביבה מסוכנים

 לציבור הסביבתי המידע במסירת שתתבטא הניתן ככל מלאה שקיפות נדרשת

 הסכנות את הן, הזיהום מחוללי את הן להכיר לציבור תאפשר אשר, הרחב

 ו.הלל הנתונים עם לעשות מה להחליט ואז בו הכרוכות

 לפי בשטחה הסביבה איכות נתוני את מפרסמת המועצה האם בדקה הביקורת .10.2

 :בתקנות המפורטים הסעיפים
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 בתקנות סעיף

 המידע חופש

 על מידע העמדת(

 הסביבה איכות

 )הציבור לעיון

 נכלל האם בדוח להיכללך שצרי מידע

 בדוח

 השנתי

 לשנת

2015 

 ריח, לרעש או לסביבה חומרים לפליטת המקורזהות  (1)א()3

 X דהיחי ברשות שלא קרינה או

 חומרים קבוצת או החומר שם (1)א()3

 X וריכוזם כמותם, לסביבה הנפלטים

 הנמדדים והקרינה הריח, הרעש של והרמה הסוג (1)א()3

 X בסביבה

 שאסף הגורם וכן ,המידע איסוף ושיטת מועד, מיקום (1)א()3

 X ציבורית רשות או הפליטה גורם בעבור המידע את

 יצירת או לסביבה החומר פליטת ומועד גאוגרפי אזור (1)א()3

 X הקרינה או הריח, הרעש

 המים או הקרקע ,הים, האוויר אל נפלט החומר האם (1)א()3
X 

 או, לסביבה הנפלט החומר בריכוז או בכמות חריגה (1)א()3

 מן, בסביבה הנמדדים הקרינה או הריח, הרעש ברמת

 כל או עסק רישיון, תכנית, צו ,חיקוק כל לפי המותר

 אחר רישיון או היתר

X 

 או הציבורית הרשות שהכינה מידע של עיבוד (1)א()3

 מידע של וסיכומים תקופתיים דוחות לרבות שקיבלה

X 

 .המועצה באתר מפורסם לא לתקנות בהתאם הדרוש המידע: מסקנה .10.3

 החסרים הנתונים את למצוא או הנדרשות הבדיקות את לבצע יש: הביקורת המלצת

איגוד ערים  / הסביבה לאיכות המשרד) "להנ הבדיקות את המבצעים גופים אצל

 שעוסקים מחקר גופי או עמותות / מקורות / החשמל חברתלאיכות הסביבה / 

 '(.וכו אלו בנושאים

 מידע" בשם נוסף עמוד תשתיות מחלקת שלבעמוד  המועצה באתר להוסיף יש

 יש כרגע) והעדכניים הרלוונטיים הנתונים את לשים ובו" הסביבה איכות אודות

 אודות מעודכן לאמאוד ו חלקי מידע הסביבה ואיכות תשתיות מחלקת בפרסומי

 לעמוד" המידע חופש" של בדף קישור לשים יש(. כמו כן, הסביבה איכות נתוני

 ."הסביבה איכות אודות מידע"

 כי: א)א(6סעיף קובע ב 1998-חשוב להדגיש כי חוק חופש המידע התשנ"ח .10.4

 "רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור מידע על איכות הסביבה שיש

 ברשותה.." וכפי שנכתב בהקדמה לדוח, חוק זה הוחל ביהודה ושומרון. מצד

( ע על איכות הסביבה לעיון הציבורהעמדת מיד) תקנות חופש המידעשני, 

אשר הותקנו על מנת להסדיר איזה מידע יש לפרסם,  התשס"ט,- 2009
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 רק על רשימה סגורה של רשויות ציבוריות ועדיין לא הוחלו ביהודה חלות

 ושומרון. יוצא מזה שלפי חוק חופש המידע יש לפרסם מידע אודות איכות

 ך לא ברור איזה מידע בדיוק חובה לפרסם כי התקנות המסדירותהסביבה א

 את הנושא לא חלות עדיין ביהודה ושומרון.

 למרות האמור בפסקה זו, לדעת הביקורת, כחלק מהתפיסה העומדת

 מאחורי החוק כי יש להגביר את נגישות המידע ובמיוחד המידע הסביבתי

 ועל חייו, מן הראויבהיותו מידע חיוני לשמירה על בריאות הציבור 

 .שהמועצה תיישם את הוראות התקנות למרות שאיננה מחויבת בכך

 סיכום .11

 מעגן בחקיקה שהוא מכך נובעת, 1998-ח"התשנ, המידע חופש חוק של חשיבותו

. בחוק כהגדרתן ,ציבוריות מרשויות מידע לקבל זכאי תושב או אזרח כל ולפיה זכות

 אופי בעל לקבל מידע הזכות את לפרט מקנה שהוא בכך הוא שבחוק החידוש

. לבקשתו את הטעם לציין שיידרש בלא, במישרין לו הנוגע מידע רק ולא ציבורי

 מיוזמתן הציבור להעמיד לרשות מחויבות ציבוריות שרשויות מידע בין מבחין החוק

 זמנים ולוחות ההליכים בקשה לפי פי על לרשותו להעמיד מחויבות שהן מידע ובין

 .שר המשפטים הוא החוק ביצוע על הממונה. בחוק שנקבעו

מספר  העלתה והיא החוק את המועצה יישמה שבו האופן נבדק בביקורת

אינו  החוקעדיין לדעת הביקורת  ים תוקנו, אךאמנם רוב הליקוי. ליקויים

 להמשיך לעקוב אחר אופן יישומו.  צורךולכן יש  המיטבי באופן מיושם

 על ולהקל המידע למסירת הנוגעות החובות כל את בקפידה למלא המועצה על

 באשר החלטתה על מועד בעוד לפונים להודיע עליה, המידע בהשגת הפונים

 על כן כמו. בחוק שהוקצה הזמן פרק בתוך המידע את להם ולמסור לבקשתם

 יהיה שהוא באופן האינטרנט באתר החוק ליישום הנוגע המידע את לרכז המועצה

, שנתי דוח שנה בכל לפרסם להקפיד עליה. ומעודכן לאיתור קל, נגיש, מלא

 לעיון ולהעמיד מכוחו שהותקנו ובתקנות בחוק כנדרש, ממונה דוח זה בכלל

 נגיעה להן ושיש פועלת היא פיהן שעל הכתובות המנהליות ההנחיות את הציבור

 .לציבור חשיבות או

 ,למבקשים מידע להעברת רשויות סירוב בעקבות שבאו הרבים הדין מפסקי באחד

 מטריד חוק כאל המידע חופש לחוק מתייחסות מהרשויות ניכר חלק: "..נכתב

 שחופש הרעיון את הפנימו לא עדיין רבות רשויות, כלומר.." יתר לעבודת שמחייבם

 בהעברת רואות ולא לו השייך המידע את לקבל הציבור על להקל מטרתו המידע

 .הרשותי במידע הציבור שיתוף של חיובי ערך לציבור מידע

 

ככל  

  שיפורסם

מידע רב  

באופן יותר 

יזום ע"י 

המועצה, 

כך יפחתו  

  בקשותה

לקבלת  

 מידע
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 הבסיס החוקי לעבודת המבקר

ביקורת בנושא  1981-תשמ"א (מקומיות )יהודה ושומרוןהמועצות ה תקנוןלהלן הוראות 

 . במועצה פנימית

 מינוי מבקר וסמכויותיו: 4ז'פרק 

 מינוי מבקר המועצה. כ"ה66

המועצה בהחלטת רוב חבריה, תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה  .א

שירות עובדים כהגדרתו למועצה )להלן המבקר(, על פי הוראות צו 

 .60בסעיף 

או יותר, רשאי  10,000 המקומית היה מספר התושבים בתחום המועצה .ב

השר לאשר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מחצי משרה, 

רת ברשות שהשלמת משרתו לא תהיה אלא בעבודת ביקובתנאי 

 -)לפי תקנון המועצות האזוריות  ממונהמקומית אחרת ובאישור ה

 .יכהן המבקר במשרה מלאה( 20,000במועצה אזורית מעל 

, רשאי השר 10,000היה מספר התושבים בתחום המועצה פחות מ  .ג

לאשר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מרבע משרה 

 -)לפי תקנון המועצות האזוריות  נאים האמורים בסעיף קטן )ב(ובת

 .יכהן המבקר בחצי משרה( 20,000במועצה אזורית פחות מ 

המבקר לא ימלא במועצה תפקיד נוסף על הביקורת, זולת תפקיד  .ד

הממונה על תלונות הציבור או הממונה על תלונות העובדים, וזאת אם 

 בו כדי לפגוע במילוי תפקידו העיקרי.מילוי תפקיד נוסף כאמור לא יהיה 

המבקר לא ימלא מחוץ למועצה תפקיד שיש בו או שעלול להיות בו ניגוד  .ה

 עניינים עם תפקידו כמבקר.

 . מינוי המבקרכ"ו66

לא ימונה אדם למבקר המועצה ולא יכהן כמבקר המועצה אלא אם כן  .א

 נתקיימו בו כל אלה:

 הוא יחיד, .1

 הוא תושב ישראל, .2

 הורשע בעבירה שיש עמה קלון,הוא לא  .3

הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד  .4

להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו, לעניין זה, מוסד להשכלה 

 גבוהה בישראל או שהוא עורך דין או רואה חשבון,

 הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת. .5
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מבקר אותה מועצה ולא יכהן ככזה, מי שכיהן כחבר מועצה לא ימונה ל .ב

 אלא אם כן עברו עשר שנים מתום כהונתו כחבר מועצה.

מי שהיה מועמד בבחירות למועצה לא יכהן כמבקר אותה מועצה, למשך  .ג

 כל תקופת כהונתה של המועצה שהיה מועמד לה.

לאשר מינויו למבקר ור בסעיף קטן )א( רשאי הממונה על אף האמ .ד

 נתמלאו בו: המועצה של אדם אשר לא

(, אם רכש ניסיון במשך עשר 4)חד התנאים המנויים בסעיף קטן )א(א .1

שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, 

 .1992התשנ"ב 

אם עבר השתלמות מקצועית שאישר ( 5)התנאי שבסעיף קטן )א( .2

 .ממונהה

 . מועצה שלא מינתה מבקרכ"ז66

ינה ממנה מבקר, רשאי הוא לדרוש ממנה ראה הממונה כי המועצה א .א

א תוך הזמן הנקוב  139בהודעה כי תמנה מבקר כאמור בסעיף )א( 

 בהודעה.

לא מילאה המועצה אחר ההודעה תוך הזמן האמור, רשאי הממונה על  .ב

 המחוז למנות מבקר למועצה.

 . תפקידי המבקרכ"ח66

 ואלה תפקידי המבקר: .א

של ועדת תכנון ם פעולות המועצה, לרבות פעולות לבדוק א .1

מיוחדת ורשות רישוי מקומית לפי צו בדבר תכנון ערים.. או לפי צו 

, נעשו כדין בידי המוסמך בדבר מתן היתרים בשטחים פתוחים

לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות 

 והחיסכון,

 לבדוק את פעולות עובדי המועצה, .2

הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל לבדוק אם  .3

 , טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון,ותחיקת ביטחון דין

לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק אם דרכי  .4

החזקת כספי המועצה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות את 

 הדעת,

הם לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת ענייני המועצה שעלי .5

 .בישראל מבקר המדינהמי שמכהן כהצביע המבקר או 

הביקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי המועצה הדתית  .ב

שבתחום המועצה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף, אשר 
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המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה 

חד מאלה, להלן גוף שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם )כל א

 מבוקר(.

בכפוף להוראות סעיף קטן )א( יקבע המבקר את תכנית עבודתו  .ג

השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת 

 לפי:

 שיקול דעתו, .1

 דרישת ראש המועצה לבקר עניין פלוני, .2

ובלבד שהנושאים לביקורת לא  ועדת הביקורת על פי דרישת .3

 .ם לשנת עבודהיעלה על שני נושאי

 המבקר יקבע, לפי שיקול דעתו, את הדרכים לביצוע ביקורתו.  .ד

המבקר יכין ויגיש לראש המועצה מדי שנה הצעת תקציב שנתית  .ה

ללשכתו לרבות הצעת תקן עובדים. המועצה תדון במסגרת דיוניה 

בהצעת התקציב השנתי, בהצעת התקציב והתקן של לשכת המבקר, 

 כפי שהגיש המבקר.

 . המצאת מידע למבקרכ"ט66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראש המועצה וסגניו, חברי המועצה, עובדי המועצה, ראש המועצה  .1

הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית, וחברים 

ועובדים של כל גוף מבוקר, ימציאו למבקר, על פי דרישתו, כל מסמך 

ל שברשותם אשר לדעת המבקר דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר כ

 בתוך התקופה הקבועה בדרישה מידע או הסבר שיבקש

למבקר הרשות או לעובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע  .2

תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל 

 .תוכנת עיבוד נתונים של הרשות או של גוף )עירוני( מבוקר

 

דין, יחולו על המבקר ועל העובדים מטעמו לגבי מידע החסוי על פי  .3

 .המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל במידע כאמור

צורך ביצוע תפקידו, יוזמן מבקר הרשות וזכותו להיות נוכח בכל ישיבה ל .4
של מועצת הרשות או בכל ועדה מוועדותיה או כל ועדה של גוף )עירוני( 

ה, רשאי המבקר להיות נוכח אף באמצעות מבוקר. בישיבה שאינה סגור
 עובד מלשכתו.
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 . דו"ח על ממצאי הביקורתל66

המבקר יגיש לראש המועצה אחת לשנה דו"ח על ממצאי הביקורת  .א

שערך; בעת הגשת הדו"ח כאמור ימציא המבקר העתק ממנו לועדת 

 הביקורת.

בנוסף לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש המועצה  .ב

ועדת הביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או ול

 כאשר ראש המועצה או ועדת הביקורת דרשו ממנו לעשות כן.

בתוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש המועצה  .ג

לועדת הביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא למועצה העתק מהדו"ח 

 בצירוף הערותיו.

תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש המועצה עליו ותגיש ועדת הביקורת  .ד

למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה בתוך חודשיים מיום שנמסרו לה 

הערות ראש המועצה כאמור בסעיף קטן )ג(; בטרם תשלים הועדה את 

סיכומיה והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי 

 מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח. משרה של המועצה או של גוף

תוך חודשיים מן היום שבו הגישה ועדת הביקורת את סיכומיה והצעותיה  .ה

 תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ותחליט בדבר אישור ההצעות.

לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או את תוכנו, לפני שחלף  .ו

המבקר או ראש המועצה המועד שנקבע להגשתו למועצה, ואולם רשאים 

 -באישור הועדה, להתיר פרסום כאמור; לעניין סעיף קטן זה, "דו"ח" 

 לרבות חלק מדו"ח ולרבות ממצא ביקורת.

; ממונהה יעביר ראש המועצה העתק ממנו להוגש דו"ח הביקורת למועצ .ז

 .147לפי סעיף  ממונהבהוראות סעיף זה לגרוע מסמכות האין 

ו כל מסמך אחר שהוציא או שהכין מבקר דו"חות המבקר, חוות דעת א .ח

המועצה במילוי תפקידו, לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי, אך לא יהיו 

 .פסולים בשל כך לשמש ראיה בהליך משמעתי

או  )ו(, ומפר בכך את סעיף קטן )ו(מפרסם דו"ח כהגדרתו בסעיף קטן ה .ט

 .מאסר שנה –תנאי בהיתר שניתן לו לפי הסעיף הקטן האמור, דינו 

צוות תיקון ליקויים )לפי תקנון המועצות האזוריות )יהודה ושומרון( לא  .ל"ב66

 חל במועצות אזוריות(


