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'תמוזתשע"זב
2017יוני,26

3-/מזכירות/חופשהמידע2017יוסי



 חוק חופש המידע – 1620דו"ח שנתי 




.מטרתומקסימוםשקיפותשלטונית.1998חוקחופשהמידענכנסלתוקףבשנת

החוקקובעכיהרשותמחויבתלהעמידמידעלרשותהציבור.

 הרשות, עובדי מקרב למנות הרשות ראש טיפולעל על הציבור, לרשות מידע העמדת על ממונה

מונהיוסי ואכןמתוקףתפקידוכמנכ"להמועצה בבקשותלקבלתמידעועליישוםהוראותהחוק.

יצחקיכממונהעלהעמדתמידעלרשותהציבורועליישוםהוראותחוקחופשהמידע.

כלמידעהמצויבידיהרשו הינו החוק הוראות חלות עליו תהמקומיתוהואכתוב,מוקלט,המידע

בידיהרשותהמקומיתבמועד והנמצא הקיים למידע מתייחס החוק ממוחשב. או מצולם מוסרט,

הרשות בידי מצוי שהוא כפי המבקש לרשות יועמד המידע הרלבנטית. למידע הבקשה קבלת

הציבורית.



ידעלפיחוקחופשהמידעתנאימקדמילקבלתמידעהינו:מילויוחתימהעלטופסבקשהלקבלתמ

המועצה באתר )סכומיwww.glt.org.ilהנמצא הפקה ואגרת טיפול אגרת בקשה, אגרת תשלום ,

האגרותמשתניםמעתלעת(.

הגשתבקשותוהטיפולבהקובע"לוחזמניםמפורטבכלהנוגעלטיפולבבקשהלקבלתמידע, נוהל

לטיפולבבקשותמידעאשרמסירתועלולהלפגועבצדשלישיומצייןהמקריםבהםישלרשותהנחיות

עתרלבקשהלקבלתמידעכלשהוהמצויברשות.יהמקומיתסמכותלאלה



דיני המועצה,תחומיאחריותה,תפקידיה/סמכויותיהנקבעיםעלידיחוקיהמדינה, של פעילותה

המועצותהאזוריותוחוקיהעזר.



   שרותים עיקריים

האזוריתהגלילהתחתוןמשקיעהמשאביםרביםבפיתוחוהפעלתמערךרחבואיכותישל המועצה

רותיםקהילתייםומוניציפאלייםבכלתחומיהחיים.יש

התושבהואבמרכזעשייתנוואיכותהשרותהינהבמרכזפעולתנו.

.12,500הינו2016מספרהתושביםבמועצהנכוןלסוףשנת



 החינוך

גניהילדים, מעונותהיום, החינוך: מערכות כל את מלווה החינוך בתיהספרהיסודייםוהעלאגף

יסודייםוביתספרלאוטיסטיםעלאזורי.

כמוכןבאחריותאגףהחינוך,השירותהפסיכולוגי,החינוךהמיוחד,קב"סים,רכזהשכלהגבוהה,

.18עד3יםלכלהילדיםמגילתרבותומחויבותלמעןשירותיחינוךמיטבי

בתיספריסודייםועליסודיים.8-גניילדיםו32מעונותיום,14באחריותהאגף:

תלמידים.4,500-סה"כבמוסדותהחינוךבגלילהתחתוןכ

http://www.glt.org.il/
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 ספרייה אזורית

תושבי לכל והשאלה לעיון פתוחה כדורי, במתחם השוכנת התחתון הגליל האזורית הספרייה

ספרייהמציעהאוסףעשירשלספריעיון,שירותביבליוגרפיהבטלפוןושימושבאינטרנט.המועצה.ה

הספרייהנותנתשירותירכשמרוכז)בהנחה(ליוויויעוץמקצועילכלהספריותהיישוביות.הספרייה

מהווהמרכזתרבותאזוריתלכלפעילויותהתרבותבמועצה.



 מחלקת רווחה

תוחומניעה,בנושאיםהמעסיקיםאתהפרט,המשפחהוהקהילה.המחלקהעוסקתבטיפול,פי

תוךמענים הרך,משפחהוותיקים.ההתייחסותהינהלקהילהבכללותה, מהגיל החל ניתן הטיפול

ייחודייםלאוכלוסיותבעלותצרכיםמיוחדים)נכים,משפחותשבראשהורהעצמאי,ילדיםבסיכון,

בעיותמשפחתיותוכו'(.

עובדתבשיתוףפעולהעם"העמותהלותיקיהגלילכמוכןהמחל קהמטפלתבאוכלוסייההוותיקה,

התחתון",בפיתוחמגווןהשירותיםוהפעילויות.



 המנהל הכספי

להתחייבות ובהתאם הפנים משרד להנחיות בהתאם המועצה, של הכספית המדיניות את מבצע

עלמנתלעמודביעדשלתקציבמאוזן.המועצהלשמורעלתקציבמאוזן,מושקעיםמאמציםניכרים,

באחריותהמינהלהכספי:

ועסקתבגבייתכלסוגיהתשלומיםהמגיעיםלמועצה.–הקופה

חשבונות רבעוניים–הנהלת חודשיים, כספיים דוחות הפקת הכספי, המערך ברישום עוסקת

ושנתיים,לצורךדיווחלמשרדהפניםולהנהלתהמועצה.

תעלהשכר,דוחותושמירהעלעמידהבתקנימשרדהפנים.אחראי-מחלקתהשכר



 מחלקת גבייה

המועצה,המחוייביםבתשלום בתחום הנכסים ובעלי התושבים מכל הארנונה גביית על אחראית

ארנונהעלפיחוק.



 מוניציפאליאגף הה

תברואה,מתאמתאתהשירותיםהניתניםלתושביויישוביהמועצהבתחומיפעולותאיכותהסביבהו

מים,פיקוחאיכותסביבהורישויעסקים,וטרינריהושירותיהמחלקההמוניציפאליתלישובים.

ישובים3-קיבוציםו3מושבים,10ישובים:19-באחריותהמחלקהמתןשירותיםמוניציפאלייםב

ו נוער.המחלקהאחראיתעלביצועהחלטותהמועצהבתחומיתברואהוניקי3-קהילתיים ון,כפרי

ביטוח ביטחון, כבישיםוניקוז,תרבותונוער, ציוד, תקשורת, תאורה, ציבור, מבני תחזוקת גינון,

והשקעותבפרויקטיםמיוחדים,בתיאוםביןמחלקותהמועצההרלוונטיות.
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 מחלקת תברואה ואיכות הסביבה

זיקיםשונים.קשרביןאחריותעלפינויאשפהופסולת,ריסוסיםוהדברהלמניעתיתושים,עכבריםומ

המועצהלמשרדלאיכותהסביבהבנושאיזיהוםאויר,מים,רעשומפגעיסביבהאחרים.בדיקתמי

שתיהשבפאתיהיישובים.הדברתעשביברבשטחיהציבורביישובים.



 השירות הווטרינרי

סגרתכלביםחיסוןכלביםוחתוליםנגדכלבת,לכידתמשוטטיםוהסברה,טיפולבאירועינשיכהוה

נושכים,קנסותלבעליכלביםשאינםקושריםאושאינםמחסניםאתכלביהםכפישמחייבהחוק.

 משנה או–בדיקות למפעלים אותו המובילות במשאיות המועצה לתחום המוכנס הבשר בדיקת

רישויעסקים יםרישויעסקיםסוגה',אישורובדיקתתנאיהגידולשלבעליחייםועסק–לחנויות.

עלפיהנחיותהמשרדלאיכותהסביבה.אכיפתחוקצערבעלי–לייצורולשיווקבשר.טיפולבפסדים

חיים.

פיקוחוטרינריעלמפעליםבאזורהתעשייהקדמתגליל.



 היחידה לרישוי עסקים ופיקוח

םעלהסדרתואכיפתחוקרישויעסקים,באזורבכללובתחומיהנחלותבחלקותא'אשרבעליהןיכולי

פיתוכניותהמתארלגלילהתחתוןובנחלותלהסדירהיתריםורישיונותלעסקיהם.

כוללתביעותוהטלתברירותקנסכנגדעבריינים,העובריםעל–אכיפתחוקיהעזרלאיכותהסביבה

החוק.



 מחלקת ביטחון ושירותי חירום

תסיירשדותהעוסקבמניעתארגון,תיאוםופיקוחעלהביטחוןוהאבטחהבמוסדותהחינוך,הפעל

גניבותחקלאיותועזרהבכלהקשורלביטחוןביישובים.

ומג"בועםמרכזיהשיטורהקהילתי,תיאוםעםהסיור ישראל משטרת עם פעולה ושיתוף תיאום

מתמי"יד.–הכפרישלמג"בוטיפולבמתנדבימג"בומתנדבימשא"ז

 מל"ח וטיפול–מערך באחזקה עזרה חירום, לשעת צבאי בציוד וטיפול צה"ל מחסני אחזקת

במקלטיםביישובים.

עבודהותיאוםעםגורמיצה"לופיקודהעורףוהסדרתמרכיביהביטחון.

לשעת )משק מל"ח מערך על ואחריות מתנדבים בסיוע חירום, לאירועי ויישוביה המועצה הכנת

לים(.חירום(ופס"ח)פינויסעדחל
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 הוועדה המקומית )לתכנון ובניה ומחלקת הנדסה(

בינויציבורי,תחזוקה יחידת ובנייה, לתכנון המקומית הועדה כולל הנדסה, שירותי מערך ניהול

ותשתיות.

:יחידתרישויובנייה

 טיפולבמתןהיתריבנייה 

 אישוריםשונים 

 וערבויות4טופסי 

 בדיקתבקשותלהיתריבנייה 



 י חוץקשר

למועצהקשריחוץעםמחוזהנוברבגרמניה.



 מחלקת תחבורה

ילדיהגליל בכליוםמוסעיםאלפי הסעות. מערך והפעלת אחזקת על  אחראית התחבורה מחלקת

התחתוןלכלמוסדותהחינוךבאוטובוסיםהצהוביםשלהמועצהובאוטובוסיםשלחברותפרטיות

מס המחלקה בנוסף מכרז. לפי אחה"צ,המועסקות בשעות ופעילויות לחוגים הסעות שירותי פקת

לטיוליםמטעםמוסדותהחינוךוהסעותליישוביםולתושבים.



 ופניות הציבור ביקורת פנים

הביקורת,המונהכשלושה ועדת ובסיוע בתיאום המועצה מבקר ידי על מבוצעת הביקורת עבודת

במליאתהמועצה.הביקורתהפנימית,שהינהבלת בוחנתומעריכהבשיטתיותאתנבחרים יתלויה,

ביצועןמתקייםעלפיכללימינהל כי לקבוע, במגמה התפקידים, ממלאי ופעולות המועצה פעולות

היעדים,התואמיםאת בהשגת ואפקטיביות חיסכון יעילות, המידות, טוהר על שמירה תוך תקין,

וכןמשרתיםאתכללציבור כמוכןאחראיהתושביםבמועצה.התקציבהמיועד,המטרותשהוצבו

מבקרהמועצהעלפניותהציבור



 בינוי ואחזקת מבני ציבור ותשתיות

כוללתשתיותועבודות ניהולהתכנוןוההקמהשלמבניחינוךוציבורשבאחריותותקצובהמועצה,

בניפיתוחהקשורותבפרויקטיםוניהולבטיחותמוסדותחינוךומתקנימשחק.תחזוקהשוטפתשלמ

הציבור,מוסדותהחינוך.

בדיקהומתןאישורלעבודותהנעשותבתחוםהמועצה,עלידיחברתחשמל,בזקוכו'.

ריכוזועדתתנועהותמרורשלהמועצה,בשיתוףעםהגורמיםהרלוונטייםבמשטרתישראלומשרד

 של פרויקטים ליווי באחריות. אשר בכבישים הלאומית החברה מול תיאום הרחבותהתחבורה.

יישובים.
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 המועצה הדתית

שירותיהדתניתניםעלידיהמועצההדתיתשממוקמתסמוךלמועצה,הםכוללים:רישוםנישואין,

סיועבבנייתושיפוץבתיכנסתומקוואות,תשמישיקדושה,אחזקת שירותיכשרות,שירותיקבורה,

מקוואותובתיעלמיןועוד.



 הועדה החקלאית

,בהמשתתפיםנציגיםמיישוביהמועצה.מטפלתבפעילויותובאינטרסיםשלהחקלאיםועדהציבורית

ישראל חקלאי בהתאחדות מגדלים ארגוני ייצור, מועצות הממשלה, משרדי מול פועלת באזור.

ובתנועותההתיישבות.מטפלתבבעיותהאזוריות,היישוביותוכןשלהמגדלהבודד.



 .il.org.gltwww –אתר המועצה 

של בפעילויותיה אמצעי ובלתי ויומיומי שוטף באופן להתעדכן לתושבים מאפשר המועצה אתר

המבוססתעלתודעתשירותגבוהה,שיפור ארגונית תרבות להוביל למועצה מאפשר כמן המועצה.

רמתהשירות,הקטנתהעלויות,ברמתזמינותגבוהה,ליצירתחייקהילהמתוקשביםבאזור.

מגווןשירותיםבאמצעותהאתר,כגון:תשלומיארנונה,הרשמהלמוסדותהחינוך,התושביכוללקבל

הורדתטופסימידע,רישומיםושוניםוכד'.



 אפליקציה

אמצעיאינטרנטישתושביםיכוליםלהורידלמכשירהסלולריובאמצעותוהםיכוליםלהיותבקשר

בעליתפקידיםבמועצה,מסירתהודעותעלמפגעים עם ותקלות,תשלומים,הזמנתכרטיסיםישיר

.לאירועים,לחצןמצוקה,לוחאירועיםועוד
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 טופס בקשה לקבלת מידע

1998–לפיחוקחופשהמידע,תשנ"ח

 ________________תאריך:                       פרטי המבקש: 

שםפרטי:פחה/תאגיד:שםמש



מס'זהות/תאגיד:



תובתוטלפון:כ

מיקודיישובביתמס'רחוב

ניידפקסטלפון

דוא"ל



אניאזרחישראל/תושבישראל/תאגידהרשוםבישראל)הקףבעיגול(

 :פרטי הבקשה

אנימבקש/תלקבלאתהמידעשלהלן:)ניתןלצרףמכתבמודפס,איןחובהלפרטאתהסיבהלבקשה(













)הקףבעיגול()א(לחוק6אודותי*/אודותאדםאונושאאחר/הנחיותמנהליותלפיסע'המידעהמבוקשהינו"

 :אגרת בקשה

ככלשאתבקש.₪100אנימתחייבלשאתבתשלוםאגרתהבקשהבסך

 :התחייבות

 ₪ * 266אנימתחייב/תלשאתבאגרתטיפולובאגרתהפקחעדלסכוםשלאיעלהעל

פשהמידעיודיעלי,כיעלותהטיפולבבקשתיגבוההיותר,תידרשהסכמהנפרדתבמידהוהממונהעלחוקחו

ממנילהמשךהטיפול.

 חתימת המבקש/ת:  __________________

 :הערה *

שעותעבודה.בקשהלמידעשהוא6מידעשאדםמבקשאודותעצמופטורמאגרתבקשהוכןמאגרתטיפולשלעד
)א(לחוקחופשהמידע,פטורמאגרתבקשהומאגרות6אוחשיבותלציבורלפיסע'הנחיותמנהליותשישלהןנגיעה

טיפול.
לכלשעתעבודהבאיתורהמידע,₪54,אגרתטיפולתחושבלפיסךשל1999-עפ"יתקנותחופשהמידע)אגרות(תשנ"ט

מיונואובטיפולאחרבבקשה,החלמהשעההשלישית.
לדיסקמחשב₪5.34לכלעמודצילוםאועמודפלטמחשבשהופק,או₪1.35ךשלשלמידעתחושבלפיסאגרת הפקה

שנמסר.
תשלוםזההינותנאילטיפולבבקשה,ולאיוחזראףאםהבקשהתידחה.₪,100עלותהאגרת בקשה לקבלת מידע

ותהמשוערתשלההפקה.נודיעךמההעל₪266במידהועלותהטיפולבאיתורהמידעהמבוקש,מיונווהפקתויעלועל
בקשתךיועברואליך,ככלשהדברניתןואפשריבמסגרתחוקחופשהמידע.תוצאותבדיקת


יש לשלוח את הטופס


