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מטרות הפרויקט

להעלות את המודעות הציבורית הן של השלטון המקומי והן של •

התושבים לחשיבות שקיפות המידע וזמינותו ברשויות  

המקומיות

בדיקת יכולתו של התושב לקבל אינפורמציה לגבי פעילות •

.הרשות מתחום מגוריו



מושג הבא לתאר התנהלות ארגונית המאפשרת גישה חופשית ופשוטה  •
וגלוי וזאת בניגוד למידע שאיננו  " שקוף"כך שיהא , למידע הקיים בארגון

. ועל כן הינו נחבא ונסתר" שקוף"
,  סטטיסטיקות שונות, מידע זה יכול להיות אודות התנהלותו הפיננסית•

,  תקנות וחוקים שנקבעו, החלטות ודרכי פעולה שנתקבלו, פרוטוקולים
ישיבות פתוחות וכלל המידע שעשוי להיות רלוונטי ובעל עניין  , מזכרים
.  לציבור

מושג השקיפות מבטא תפישה לפיה כל המידע שבידי השלטון והמנהל •
.הציבורי צריך להיות גלוי ופתוח לשימוש ופיקוח ציבורי 

?מהי שקיפות



חשיפת מידע
"הקשבה"

מתן אפשרות  
להשפעה

שיתוף  
דמויות  

"מפתח"

רמות של 
שיתוף  
ציבור

דיווח

אינטראקטיבית-חד צדדית 



.זרוע שלטונית חשובה ומרכזית–השלטון המקומי •

המערכת המוניציפלית בישראל היא הקרובה ביותר אל האזרח ומשרתת אותו בחיי  •

. היומיום

רשויות מקומיות250בישראל מעל •

פעילה  , שקיפות היא מרכיב חשוב בקידום אחריות ציבורית ויצירת חברה אזרחית חזקה•

ומעורבת

מידע שלא מסופק מייצר חוסר  . תהליכי משילות שקופים תורמים לאמון התושב במערכת•

.אמון

משילות  , מאפשרת שליטה בתהליכים , מייעלת תהליכים–השקיפות ככלי ניהולי •

(.ראקטיביניהול פרואקטיבי במקום )מקצועית 

.שיתוף הציבור ועוד, טיוב שירות-שקיפות כחלק מתהליכי שיפור אחרים •

?למה דווקא רשויות מקומיות



:של שקיפותמימדים4

החוצה-פנימה ✓

תהליכים–מידע ✓

אפקטיביות היישום–קיום נהלים ומנגנוני בקרה ✓

אינטראקטיבית-חד צדדית ✓



כלל  
התושבים
בעלי עניין 

נציגי  / 
קבוצות  
בין הדרג אינטרסים

המקצועי 
ה/והנבחר

בין  פוליטי
יחידות 
ארגוניו
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נושא 
משרה
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ח"דו
ות 
ביקו
רת 
וליק
ויים

מכרזי 
שירותי 

א"כ/ 

מבנה תהליך קבלת 
, החלטות

קריטריונים ידועים 
מראש

/ פרוטוקולים של תהליכים 
ישיבות מועצה/ ישיבות 

עבודה ותקציבתוכניות

מדדי שירות ועמידה בהם

כללים, זכויות נהלים

בעלי תפקידים, דרכי התקשרות

תהליכים-מידע 



אפקטיביות יישום–נהלים ומנגנוני בקרה 

בקרה תקציבית•

ביקורת פנים•

פיקוח ובקרה של מועצת העיר•

Whistle Blowingמנגנוני •

מנגנוני בקרה פנים ארגוניים, "נמוך"יצירת תהליכים בסיכון •



,  טלפון, כתובת, פרסום שעות קבלת קהל: שקיפות פרוצדורלית•

'  טפסים וכו, פרוצדורות מנהליות

.חות ותכני ישיבות"פרסום דו: תכניתשקיפות •

פעולות או  , גילוי נאות של התנהגויות: מוסרית/שקיפות אתית•

.כוונות נאותות או לא נאותות כלפי בעלי עניין

פרסום נתוני איכות הסביבה: שקיפות סביבתית•

:הגדרת שקיפות בפרויקט זה



חופשחוקעלמבוססיםהקריטריונים.הרשותבאתרקריטריונים60-כשלבדיקה•

צריכהציבוריתרשותשכלהמידעאתשמכתיביםהמידעחופשותקנותהמידע

.המידעחופשלחוקמעברהורחבוגםהקריטריוניםאך,חוקפיעללפרסם

.התוצאותעלסטטיסטייםניתוחיםנעשיםהבדיקהלאחר•

.15-הבפורוםהחברותהעיריותנבדקו2012-ב•

מקומיותרשויות50נבדקו2013-ב•

נוספותמקומיותרשויות50-כנבדקו2014-ב•

נוספותרשויות30-כנבדקו2015-ב•

בישראלהערים76נבדקו2016-ב•

מתודולוגיה



תהליך המדידה

סיכום  
הממצאים  
וכתיבת  

ח"הדו

השלמת  
מידע ובקרת  

ממצאים  
(מלגאים)

שיתוף 
התוצאות  

הראשוניות  
עם  

הרשויות 
הנמדדות

הצלבת  
ממצאים

(מלגאים)

איסוף  
המידע

(סטודנטים)



התחומים הנבדקים

דרכי התקשרות•

פרטים ודוחות: מבקר הרשות•

שקיפות לפי חוק חופש המידע•

מענקים ותמיכות•

שקיפות כללית•

ישיבות מועצה•

תקציב: כספים•

ארנונה: כספים•

תשתית ורכש: חוזים ומכרזים•

אדםכח: חוזים ומכרזים•

רישוי עסקים•

תכנון ובניה•

סביבה•

חברות עירוניות•



מבט על במספרים  –2016מדד 

הציון הגבוה ביותר במדד באחוזים96•

הציון הנמוך ביותר במדד באחוזים13•

85%רשויות בעלות ציון מעל 14•

55%-רשויות ערביות לכולן ציון מתחת ל8•

רשויות בעלות ציון מתחת לעשרים אחוזים3•

ממוצע כלל הערים שנבדקו61%•

החציון של כלל הערים60%•



2016-עיקרי הממצאים 



2016-עיקרי הממצאים 



2016מדד 

לאורך מרבית  קריטריונים בעייתיים ניתן לראות כי יש שני סוגים של "•
כמו גם נושאים  , לקבלת החלטותבנושאים הנוגעים ... הנושאים שנחקרו

..."של הרשותלאופי חלוקת הכספים הנוגעים 

בהם הרשות  –כספי התושבים , כלומר–כאשר מדובר בכספי המיסים "...•
קיימת שקיפות מועטה באופן יחסי כמו גם באשר למידע הנוגע  , משתמשת

במידע על  , לעומת זאת. לקבלת החלטות שנעשית ברשות בסוגיות שונות
דרכי התקשרות ומידע כללי אחר שהוא עובדתי במהותו ופחות נתון  

."לביקורת השקיפות מתגברת באופן משמעותי



הערים בישראל76: רשויות נבדקות•

נושאים-קריטריונים המחולקים לתתי57•

לאחריה יועברו עיקרי הממצאים  . 10.6-המדידה תתבצע עד ה•

ולאחר תגובתן יסוכמו כלל הממצאים לכדי  , לרשויות הנבדקות

.ח מאוחד"דו

2017מדד 





ראשית מחפשים באתר הרשות בהתאם לנושא  , כשבאים לחפש קריטריון מסוים•

.  הקריטריון

יש לבדוק תחת הנושאים  " תעריפי ארנונה"כשמחפשים , למשל•

חשוב מאוד לעבור על כל הדפים באתר . שירותים לתושב/תשלומים/הכנסות/כספים

".  מסתתר"קורה לא פעם שהמידע , שיכולים להיות רלוונטיים לנושא שמחפשים

אם , (במידה וקיים)במידה ולא מצאנו את המידע ניגשים למנוע החיפוש של האתר •

האתר גדוש באינפורמציה ניתן ורצוי להיעזר במפת האתר שפעמים רבות מקלה מאוד  

.על החיפוש

כשמיצינו את כל האפשרויות ועדיין לא מצאנו את המידע הרצוי ניתן להיעזר במנוע  •

.החיפוש של גוגל

.  ניקוד אפס ניתן רק כאשר מוצו כל האפשרויות לעיל•

חיפוש

שיטת העבודה



חיפוש תעריפי ארנונה באתר עיריית נתניה: דוגמא

לוחצים על  -דף הבית של עיריית נתניה:  1אפשרות חיפוש 

.  תשלומים



מקבלים דף המסביר כיצד ניתן  " ארנונה"כשלוחצים על הקישור 

:לשלם את המס אך אין מידע על התעריפים



חיפוש אפשרי נוסף הוא ללחוץ בדף הבית על הלשונית מידע  

:ושרות לתושב

הבעיה היא שגם כך מגיעים לאותו עמוד שאינו מכיל מידע על  

. תעריפי הארנונה אלא רק על דרכי התשלום



מנהל כספים-יחידות העירייה-דף הבית: 2אפשרות חיפוש 

.  אין מידע-תשלום ארנונה-ארנונה-אגף הכנסות•

צו  -צו המיסים-מנהל כספים-נחזור אחורה ליחידות העירייה•

יש פירוט של תעריפי  12' בתוך המסמך עמ-(PDF)2013המיסים 

.ארנונה



:תעריפי ארנונה נתניה-גוגל: 3אפשרות חיפוש 



:4אפשרות חיפוש 

הקישור נמצא בחלק העליון או )במקרים שבהם יש אופציה של מפת אתר 

חלק מהאתרים מכילים מידע  . החיפוש קל ויעיל יותר( התחתון של העמוד

כך שמפת  ( אתר עיריית חיפה למשל)רב ובנויים בצורה מאוד מסורבלת 

. אתר מקלה מאוד במציאת מידע ספציפי



קריטריונים



במידת הנגישות של הרשות אל , בין היתר, שקיפות במגזר הציבורי נמדדת

על הרשות להיות מחויבת לקידום ערוצי תקשורת פתוחים עם  . התושבים

היכולת של התושב ליצור קשר ישיר עם הרשות בכלל ועם בעלי  . הציבור

תפקידים מרכזיים בפרט חיונית לזרימה חופשית של מידע בין הרשות לבין 

.התושב ולהיפך

פרטי הקשר של הרשות ושל כוח האדם של העירייה יימצא לרוב תחת 

שם גם ניתן למצוא את ". מנהל כללי/העירייה-אודות העיר"הרובריקה 

פרטי הקשר של מנהלי המחלקות תחת יחידות העירייה ופרטי הקשר של  

או מופיע  , פניות אל מוקד העירייה נמצא לרוב תחת נושא זה. מועצת העיר

(:במקרים רבים גם וגם)כנושא בפני עצמו בדף הבית 

דרכי התקשרות



דרכי התקשרות



דוגמא מאתר של –מקומית מועצה •

בוסטון

דיונים,ועדות,המועצותהודותהמידעהנגשת

.חות"ודו

במספראיתםוהתקשרותהמועצהחבריפרסום

(בעיריהכתובת,מייל,טלפון)דרכים



ח מבקר  "על אף שדו. לבצע ביקורת ברשות, על פי חוק, הגוף היחידי המוסמך

העירייה אינו מחויב בפרסום אין כל ספק שחשיבותו רבה בלמידה ובחינת  

.  הליקויים המתגלים ופעילות הרשות לשיפור, התנהלות הרשות

מבקר העירייה מופיע לרוב כנושא בפני עצמו תחת יחידות העירייה או כלשונית  

.  לעיתים קישור אל המבקר יהיה מהדף של חופש המידע". אודות העיר"ב

באתר של עיריית אשדוד בכדי להגיע לעמוד האינטרנט של מבקר  -לדוגמה

".  מבקר העירייה"-"המנהל הכללי"-"עירייה בהקלקה"-העירייה צריך להיכנס ל

מבקר הרשות



מבקר הרשות



מבקר הרשות  

שתהיהחובהבנוסף,העיריהמבקרעםלהתקשרותמלאיםפרטיםשיהיוחשוב

אמור.העיריהבאתרהציבורלכללפרוטוקוליםבפרסוםהקשורבכלשקיפות

.בווהשימושהמידעחופשחוקאתגםלכלול

מאתר עיריית ירושלים' דוג

מאתר עיריית אילת' דוג



לכל אזרח  "החוק קובע כי . 1999חוק חופש המידע נכנס לתוקפו במאי 

באמצעות הממונה  , "ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית

החוק מקנה לאזרחי ישראל זכות לקבל מהרשות  . על חוק חופש המידע

.הציבורית מידע על פעילותה

שיכלול מידע  , רשות ציבורית תפרסם דין וחשבון שנתי"עוד קובע החוק כי 

"על אודות פעילותה ותחומי אחריותה והסבר על תפקידה וסמכויותיה

שקיפות לפי חוק חופש המידע



מבנה ארגוני. 26

רשימת מאגרי  . 34

מידע

שקיפות לפי חוק חופש המידע



רשימת הקרנות והמלגות שבמימון הרשות וכמו כן הקריטריונים לקבלת  

התמיכה יימצאו לרוב תחת חופש המידע  אך לעיתים יופיע כנושא בפני  

עצמו בדף הבית או בשירות לתושב ואף יכול להופיע תחת קטגוריית  

.  תשלומים

ח חופש  "לפעמים רשימת הקרנות ופירוט הסכום שניתן יופיע בתוך דו

בחלק מהמקרים הסכומים שהעירייה חילקה לתמיכות יופיעו  . המידע

בתוך סעיפי התקציב כך שחיפוש מעמיק של הנושא צריך לכלול גם מעבר  

.  על תקציב העירייה

מענקים ותמיכות



תמיכות
פרסום ועדות  , פרסום ארגונים ועמותות אשר מקבלות תמיכה מטעם העיריה להגברת השקיפות

.  ופרוטוקולים הם שמאפשרים לציבור להיחשף לתהליך

מאתר עיריית מודיעין מכבים רעות' דוג

מאתר עיריית ראשון לציון' דוג



מענקים ותמיכות



:פ חוק חופש המידע"המידע אינו נדרש ע

פרסום קוד אתי•

פרסום טפסי ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ובכירים•

פרסום הסכמים קואליציוניים•

מאפייני שקיפות כלליים



קוד אתי

מאתר עירית עכו ' דוג

http://www.akko.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/1(44).pdf

דבר,אתיקודמוציאותאשרעיריותקיימותולאכמעט
צורךיש.השקיפותאתמשמעותיתבצורהשמגביר

.וחובהחיונידברהואאתיקודכיבעיריותלהנחיל

http://www.akko.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/1(44).pdf


ניגוד עניינים  

פרסום טפסים לגבי ניגודי עניינים של נבחרי ציבור 
ובכירים 

מאתר עיריית עכו' דוג



שקיפות לא לפי חוק חופש המידע



זאת כדי לאפשר . פרסום זמני הישיבות והפרוטוקולים שלהן

.לתושב גישה קלה לנעשה ולנדון ברשות אליה הוא שייך

.על הפרוטוקולים להיות גם בוידיאו ואודיו נוסף על קובץ בכתב

ישיבות מועצה



ישיבות מועצה



משאבי הרשות מגיעים ברובם מהתושבים וחלוקת המשאבים  

פעילותן , ברשות משפיעה באופן ישיר על רווחת התושב ולכן

הפיננסיות של העיריות אמורות להיות פתוחות וגלויות לעיני  

הציבור

תקציב וארנונה-כספים



לרוב תקציב העיריה יופיע תחת קטגוריה דוחות כספיים או מנהל 

.  כספים

תקציב וארנונה-כספים



דוגמא מאתר עיריית אילת–תעריפי ארנונה . 36

קריטריונים להנחות ופטורים.  37

תקציב וארנונה-כספים



על  . נושא המכרזים נתפס כאחת הרעות החולות ברשויות מקומיות

מדיניות הרכש של הרשות להיות גלויה הן בכדי לאפשר תחרות הוגנת 

בהתאם לעקרונות השוק החופשי והן בכדי לאפשר לציבור להיות 

.מעורב בקביעת האופי הכלכלי של העיר

חוזים ומכרזים–רכש 



.  פרסום קריטריונים במכרז והמשקל לכל קריטריון. 39

-מאתר של עיריית גבעתיים' דוג

חוזים ומכרזים–רכש 



.שקיפות המידע לגבי התהליך עצמו כדי שיהיה פתוח לכולם

.וכן ציון תנאי הסף במכרז, פרסום המכרזים באתר הרשות

כוח אדם–חוזים 



מכרזים
מכרזים תשתיות ורכש•

מכרזי כוח אדם  •

קריטריוניםאתלפרסםצורךישנוהמכרזפרסוםמלבד

צורךישנוהשקיפותלהגברת.למכרזיםסףותנאי

.בהתאםופרוטוקוליםבוועדות

מאתר עירית חולון' דוג
מאתר עיריית קריית  ' דוג

ביאליק



.שקיפות המידע לגבי התהליך עצמו כדי שיהיה פתוח לכולם

פרסום מידע על התנאים למתן רישיון עסק ותהליך הרישוי  

.למבקשי הרישיון

רישוי עסקים



פרסום קריטריונים ומידע חיוני  . 45

.לגבי רישוי עסקים

מאתר עיריית מודיעין' דוג

רישוי עסקים



או  , ן הוא מהנכסים היקרים ביותר הנמצאים בידי אזרחי המדינה"נדל

בשנים האחרונות החלו רשויות שונות להציג באתרי . בסביבת מגוריהם

כל אחת מהחלוצות  . האינטרנט שלהן מידע על תהליכי תכנון ובנייה

,  טפסים, תצלומי אוויר, בהם מפות, בתחום מציעה סוגי נתונים שונים

יש שפונים עם מידע לאנשי מקצוע ויש שפונים  . תהליכים מקוונים ועוד

.לכלל התושבים

והיתרי בנייה, פיקוח, מידע קונקרטי בנושא רישוי•

פרסום פרוטוקולים של ועדת תכנון ובניה•

תכנון ובניה



לצד הפעולות בשטח  . מידע סביבתי אקוטי לבריאות ואיכות החיים של התושבים
בהתאם לתקנות חוק חופש המידע להעמיד לעיון הציבור מידע  , הרשויות מחויבות

.  סביבתי מפורט ונרחב

.חלק מהמידע נדרש בתקנות חופש המידע וחלק אנחנו הוספנו

:תחום זה כולל

חות איכות מי שתיה"דו-זיהום מים •

תוצאות מדידות רעש–רעש וריח •

תוצאות מדידות קרינה מייננת, רשימת אנטנות סלולאריות–קרינה •

איכות מי הרחצה בחופים–חופים •

פרסום פרוטוקולים של ועדת איכות הסביבה•

פרסום לגבי מיקום מתקני אגירה למחזור•

מידע סביבתי



לחלק מהרשויות המקומיות יש חברות עירוניות הנמצאות בבעלותן של  

.  הרשויות המוקמות לצרכי פיתוח שונים וטיפול בפרויקטים ספציפיים

.מן ההכרח שמידע על פעילותן יהיה גלוי ופתוח לציבור

פרסום רשימת החברות העירוניות•

קישור לאתרי החברות העירוניות•

חות שנתיים של החברות  "דו•

חברות עירוניות



חברות עירוניות יכול להופיע בתור רשימה או  אודות המידע 
קישור לאתרכתובת 

חברות עירוניות עיריית מודיעין ועיריית ראשון לציון  ' דוג

חברות עירוניות



אופן הניקוד

אין כלל מידע–0•

לא  /אופן הפרסום לא מלא, חלק מהדוחות, חלק מהמחלקות)מידע חלקי –0.5•

ברור

מידע מלא–1•



פירוט הקריטריונים



התקשרות עם הרשות וראש הרשות

0/1-הכתובת הפיזית של משרדי הרשות 1.

0/1–מספרי טלפון 2.

–מייל לפניות הציבור /טופס פנייה מקוון/ אימייל כללי לרשות3.

0/1

0/1-שם ראש הרשות 4.

0/1–( טופס/מייל/טלפון)דרכי התקשרות עם ראש הרשות 5.

דרכי התקשרות



התקשרות עם אגפי העירייה

0/0.5/1–מחלקה /שם מנהל האגף. 6

.0–אין בכלל ;0.5–בחלק ;1-בכל האגפים 

0/1–בעלי תפקידים /מייל ליצירת קשר עם האגף/טופס מקוון/טלפון. 7

0/0.5/1–שעות קבלת קהל באגף . 8

.0–אין בכלל ;0.5–בחלק ;1-בכל האגפים 

התקשרות עם חברי מועצה

0/0.5/1–רשימת חברי מועצה . 9

0/0.5/1–טלפון /טופס מקוון/לכל חברי המועצה מצוין מייל. 10

כדי לדעת את רשימת חברי המועצה-יש להוציא רשימה ממשרד הפנים

.0–אין בכלל ;0.5–יש לחלק ;1-יש לכולם 

דרכי התקשרות



מתקבל 2015גם )ח השנתי האחרון של מבקר הרשות "פרסום הדו. 11

0/1–( 2016אם אין עדיין של 

0/1–חות השנתיים הקודמות "פרסום דו. 12

0/1–פרסום פרטי קשר של מבקר הרשות ודרכי הפנייה אליו . 13

מבקר הרשות



0/0.5/1–ח השנתי האחרון של הממונה על חופש המידע "פרסום הדו. 14

.0–אין בכלל ;0.5–תמצית הבקשות שהוגשו ;1-ח מלא "דו

0/0.5/1–( 2014-2015)חות מהשנתיים הקודמות "פרסום הדו. 15

.0–אין בכלל ;0.5–ח אחד בלבד "דו;1-חות "שני דו

0/0.5/1–( תרשים זרימה)הצגת המבנה הארגוני באתר . 16

.0–אין בכלל ;0.5–מבנה ארגוני חלקי ;1-מבנה ארגוני לכל הרשות 

0/1–פרסום חוק חופש המידע . 17

0/0.5/1–פרסום שם הממונה על חופש המידע .18

.0–אין בכלל ;0.5–פרטים ללא עמוד נפרד ;1-פרסום הפרטים בעמוד נפרד 

שקיפות לפי חוק חופש המידע



–תלונות הציבור ופרטי התקשרות /פרסום שם הממונה על פניות. 19

0/0.5/1

.0–אין בכלל ;0.5–פרטים ללא עמוד נפרד ;1-פרסום הפרטים בעמוד נפרד 

פניות הציבור



0/1–רשימת מאגרי מידע . 20

או  2016)סקירת עיקרי פעולות הרשות המתוכננות לשנה הנוכחית . 21

2017 )–0/1

0/1–(גם קישור ישיר)פרסום חוקי עזר עירוניים . 22

שקיפות לפי חוק חופש המידע



0/1–ועדת תמיכות . 23

(מלגות יש לפרסם באתר שאין/קרנות/אם אין ועדת תמיכות)

NR/0/1–פרוטוקולים של ועדת תמיכות . 24

(לא רלוונטי-לעיריות ללא ועדת תמיכות)

מענקים ותמיכות



0/1–פרסום קוד אתי . 25

(קוד אתי או רשימת ערכים לפיהם פועלים)

0/1–פרסום טפסים לגבי ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ובכירים . 26

0/1–פרסום הסכמים קואליציוניים . 27

לא נדרש לפי חוק חופש המידע–שקיפות 



0/1–פרסום מועדי הישיבות ומיקומן . 28

(דף ייעודי לפרסום מועדי הישיבות)

0/0.5/1–וידיאו ואודיו נוסף לכתב : פרוטוקולים. 29

.0–אין בכלל ;0.5–בכתב ;1-כתב /וידיאו

ישיבות מועצה



0/1–( 2017)פרסום התקציב לשנה הנוכחית . 30

–( לפי החוק רק לשנה האחרונה)פרסום תקציב השנתיים הקודמות . 31

0/1

תקציב לפי חוק חופש המידע: כספים



, מקורות כספיים וחלוקה למחלקות)פרסום תכנון לעומת ביצוע . 32

2015 )–0/1

0/1–פרסום חמשת מקבלי השכר הגבוה ברשות לפי תפקידים . 33

ח  "דו+ מאזן )2015/2016חות הכספיים של הרשות ל"פרסום הדו. 34

0/0.5/1–( רווח והפסד

.0–אין בכלל ;0.5–ח "תמצית דו;1-ח מלא "דו

פרסום הפרוטוקולים של דיוני התקציב בוועדת הכספים של תקציב . 35

2016–0/1

תקציב לא לפי חוק חופש המידע: כספים



0/1–( ציבורית, עסקית, פרטיות)תעריפי ארנונה . 36

0/1–קריטריונים להנחות ופטורים בארנונה . 37

ארנונה: כספים



0/1–פרסום מכרזי תשתית ורכש באתר . 38

(גם עמוד ייעודי ללא פרסומים מתקבל)

אין/יש–פרסום קריטריונים במכרז . 39

0/1–פרסום פרוטוקולים של ועדת מכרזים . 40

0/1–( בנפרד מפרוטוקול הועדה)פרסום תוצאות המכרזים באתר . 41

RSS–0/1/אינסטגרם/ יוטיוב/ אפילקציה/ פייסבוק: העירייה ברשת. 42

תשתית ורכש: חוזים ומכרזים



0/1–פרסום המכרזים באתר . 43

אין/יש–פרסום תנאי סף במכרז . 44

כוח אדם–חוזים 



0/1–פרסום מידע על התנאים למתן רישיון עסק ותהליך הרישוי . 45

רישוי עסקים



0/0.5/1–מידע קונקרטי לתושב בנושאי רישוי ופיקוח והיתרי בנייה . 46

.0–אין בכלל ;0.5–מידע כללי ;1-קיים מידע מפורט 

0/1–פרסום פרוטוקולים של ועדת תכנון ובניה . 47

תכנון ובניה



הפניה מדויקת לתאגיד  /פרסום באתר)חות איכות מי שתיה "דו. 48

0/1–( חות"לינק לדו/המים

זיהום מים



0/1–( ואילך2014-מ)תוצאות מדידות רעש . 49

רעש וריח: תכנון וסביבה



0/1-( מפעיל, מספר, סוג מתקן, מיקום)רשימת אנטנות סלולריות . 50

–( ואילך2013קיים מ)תוצאות מדידות קרינה מייננת ובלתי מייננת . 51

0/1

קרינה: תכנון וסביבה



אין/יש–בדיקת איכות מי הרחצה בחופים . 52

חופים



0/1–פרסום פרוטוקולים של ועדת איכות הסביבה . 53

( 'בגדים וכו/אלקטרוניקה)פרסום לגבי מיקום מתקני אגירה למחזור . 54

–0/1

לא לפי חוק חופש המידע: תכנון וסביבה



NR/0/1–פרסום רשימת החברות העירוניות . 55

כל תאגיד  . יש לברר האם יש חברות עירוניות-אם אין רשימה באתר

.שלרשות יש בעלות כלשהי עליו הוא חברה עירונית

NR-אין חברות עירוניות ;0-יש חברות עירוניות ואין רשימה ;1-יש רשימה 

-או תת, כולל בעלות חלקית, קישור לאתר החברות שבבעלות העירייה. 56

NR/0/0.5/1–אתר באתר העירוני 

אין חברות ;0–אין קישור ;0.5–ל "מנכ/ר"יש קישור בלי פרטי יו;1–יש הכל 

NR–עירוניות 

NR/0/0.5/1–חות שנתיים של החברות העירוניות "דו. 57

אין ;0.5–אם יש רק לחלק מהחברות ;1-לפחות 2014-חות מ"אם יש לכל החברות דו

NR–אין חברות עירוניות ;0–2014אין אחרי /חות בכלל"דו

חברות עירוניות



!תודה ובהצלחה

ל ישראל"שקיפות בינ


