
 מדד השקיפות

 

 המשרד להגנת הסביבה



 תעודת הזהות של המשרד
 

 

 2016החל מאוגוסט , כ זאב אלקין"ח: השר•

 2015החל מספטמבר , ישראל דנציגר: ל המשרד"מנכ•

 מיכל ריבלין: ממונה חופש המידע•

 דוברות והסברה, אגף תקשורת: המיקום הארגוני של הממונה לחופש המידע•

 (סטודנטים 60כולל ) 620: מספר העובדים במשרד•



 חזון השקיפות של המשרד להגנת הסביבה

בפרסום מידע באופן יזום  , בשקיפותרואה חשיבות רבה הסביבה המשרד להגנת •

על ידי  מתוך תפיסה לפיה המידע מוחזק זאת . מבקשיםלידי ובמסירת מידע 

 ומטעמועבור הציבור המשרד בנאמנות 

 

לציבור  מידע , ככל שניתן ולהנגישלחשוף המשרד מקפיד בכל פעולותיו , לאור זאת•

 השקיפות באופן משמעותיהגברת לטובת ופועל 

 

מתוך כך מפרסם המשרד באופן יזום מידע רב לרווחת כלל הציבור לרבות מידע  •
כפי  –ועוד קרקעות מזוהמות , הרעש, הקרינה, השפכים, אודות איכות האוויר

 שיפורט בהמשך



)*( 

 2018-2017כפי שהוצג בספר תכניות העבודה לשנים  )*(

 מאגרי המידע הנגשתיעדי המשרד בתחום 
 

 .  ממאגרי המידע של המשרד 70%כיום מפורסמים לציבור 

 :להלן תכנית העבודה. בכוונתנו להמשיך ולפרסם מאגרים נוספים

 

   :2018בשנת 

 (בהקמה)זיהום קרקעות 1.

 מיפוי דגירת יתושים2.

 מאסבסט בגליל המערבי שנוקואתרים 3.

    GISשכבת  - תחנות ניטור אוויר 4.

 :2019בשנת 

 רישיונות והיתרים למפעלים1.

 דיגומי המזהמים בארובות2.

 GISשכבת  –מפגעים טבע עירוני 3.
 GISשכבת  –ניקוד מדד השפעה סביבתית .   4
 .  מאגרים מעטים לא יפורסמו בשל נתונים אודות סודות מסחריים ופגיעה בפרטיות•

 
 



)*( 

 2018-2017כפי שהוצג בספר תכניות העבודה לשנים  )*(

 המשך -מאגרי המידע  הנגשתיעדי המשרד 
 

   :2020בשנת 
 הדברה מאושרים לשימושתכשירי 1.
 GISשכבת  –טבע עירוני אתרי 2.
 תחנות דלק3.
 GISשכבת  –טבע עירוני ממצאים נקודתיים 4.
  

 :2021בשנת 
 בנזין( אמוניה) NH3ממצאי 1.
 טרמיטים2.
 נמלת האש הקטנה3.
 ושפני סלע ללישמניהפוטנציאל 4.
 GISשכבת  –נתוני איכות אוויר שנתיים 5.

 

 .  מאגרים מעטים לא יפורסמו בשל נתונים אודות סודות מסחריים ופגיעה בפרטיות•
 

 



   Data.gov.ilמאגרים שהועלו לאתר 

 המאגר מאז פרסוםמספר צפיות  מונגש בפורמט שם מאגר המידע

 CSV ,XML 3,579 מוקדי שידור סלולרי פעילים

 CSV ,XML 1,824 מוקדי שידור סלולרי בהקמה

 Json 1,754 נתוני איכות אוויר בזמן אמת

 CSV ,XML 1,178 מאגר מדבירים מורשים

רשימת עמותות וארגונים למען בעלי  

 החיים

XLS 918 

 מאגרי מידע   61פורסמו •

 המידעא לחוק חופש 6סעיף קבצים פורסמו במסגרת 18,800-יותר מ•
 מפעלים 150פרסום שמות הארובות בדיגומים של •

 22.04.18-למעודכן 

 : ביותרהמאגרים הנצפים חמשת 



)*( 

 2018-2017כפי שהוצג בספר תכניות העבודה לשנים  )*(

 מאגרי המידע הנגשתיעדי המשרד בתחום 
 :פירוט המאגרים המפורסמים כיום

בעלי היתר למתן שירותי מעבדה לבדיקת גז  אתרים לאומיים פליטות מזהמים מכבישים הזרמה לים/התרי הטלה

 ראדון ותכולת חומרים רדיואקטיביים

 היתרי עבודת פירוק אסבסט אזורי סכנה למקורות מים מזיהום דלק שימושים תעשייתים ואחרים התרי פליטה לאוויר

 גנים ירוקים מדד הניקיון בחופי ישראל מוקדי אמבורסיה מדבירים מורשים

 תמיכות הפרדת פסולת ברשויות המקומיות רגישות חופי הים לזיהומי שמן תכשירי הדברה מאושרים לשימוש

 מפעלים בעלי אישור רוחבי חשיפה לרעש משדות תעופה נתוני פליטות לאוויר ממפעלים רישיונות והתרים למפעלים

יחידות סביבתיות ואיגודי ערים לאיכות   PM2.5חומר חלקיקי  (ס"מפל)מדד פליטות לסביבה 

 הסביבה

 גליל מערבי -אתרים שנוקו מאסבסט 

 GISשכבת  מבנים ירוקים PM10חומר חלקיקי  מחקרי מדען ראשי

 תחנות ניטור אוויר חטיבות נוף תחמוצות חנקן צווי הרשאה להזרמה לנחלים

 פסקי דין רגישות שטחים פתוחים תרכובות אורגניות נדיפות מוקדי שידור סלולרי פעילים ובהקמה

בעלי היתר לביצוע מדידות קרינה בלתי   פחמן דו חמצני מרשם בעלי רישיונות לעיסוק באסבסט

 מייננת

 חוקים ותקנות

 בעלי היתר לשירותי בדיקת גז ראדון מרשם מעבדות אנליזה אסבסט תחמוצת גופרית דיגומי מזהמים בארובות

 תוכניות ניטור ימיות אתרי פסולת אסבסט 1.3בוטידאן  עיצומים כספיים

 אוויר למזהמיתחזית שעתית  אתרי הטמנה ראדון ח"עמותות וארגונים למען בע

   מכוני טיהור שפכים ניטור ימיות תוכניות נתוני איכות אוויר בזמן אמת



 בקשות חופש מידע

 (באחוזים) 2015 (באחוזים) 2016 (באחוזים) 2017 (רבעון ראשון) 2018 הנושא

כ בקשות חופש  "סה
 מידע שהוגשו

 (2014-ללא שינוי מ) 226 (19%עלייה של ) 269 (36%של  עלייה) 366 102

 26% 16% 28% 9% נמסר כל המידע המבוקש 

 0% 2% 5% 6% המידע נמסר באופן חלקי  

 3% 6% 14% 10% בקשת המידע נדחתה 

 4% 2% 4% 8% המידע פורסם ברבים

הופנה לרשות   הפונה
 אחרת

3% 3% 1% 8% 

הטיפול בבקשה הופסק 
 בשל אי תשלום  

7% 11% 17% 8% 

הטיפול בבקשה הופסק 
 בגלל הפונה  

2% 4% 6% 7% 

הטיפול בבקשה טרם 
 הסתיים  

60% 31% 49% 44%   

)*( 



 הליכים משפטיים נגד הרשות 

 2015 2016 2017 (רבעון ראשון) 2018 הנושא

מספר עתירות חופש  
 מידע שהוגשו

0 9 14 13 

מספר פסקי הדין  
 שניתנו ביחס לרשות

4 16 10 7 

 1 0 1 2 נפסק בעד הרשות  

 3 0 9 2 נפסק נגד הרשות  

 18,000 0 47,000 6,993   הוצאות נגד הרשות

 5,000 0 2,500 0 הוצאות בעד הרשות

תלוי ועומד בבית   ההליך
 המשפט

1 3 1 1 

)*( 

פורסמו במדד חופש המידע של  2015ו 2016הנתונים על שנים  )*(
 היחידה הממשלתית לחופש המידע



 שאילתות ישירות חברי הכנסת

על . היא שאילתה שהתשובה עליה נמסרת בכתב לחבר הכנסת השואל ישירהשאילתה *  
-העתק התשובה נמסר ליושב. מיום קבלת השאילתה יום 21בתוך השר שנשאל להשיב בכתב 

 .ראש הכנסת

מאז כניסת   ,באחוזים) 2016 (באחוזים) 2017 (רבעון ראשון) 2018 הנושא

 (השר לתפקיד באוגוסט

 13.04%  8.82% 11.11% יום 21עד  שנענו שאילתות

 30.43%  7.35% אין יום 45-יום ל 22בין  שנענושאילתות 

 45-לאחר למעלה מ שנענו שאילתות
 יום

33.33% 72.05% 52.17% 

 אין אין 11.11% יום 21עד ממתינות למענה  שאילתות

יום   22בין ממתינות למענה שאילתות 
 יום 45-ל

 אין אין 22.22%

לאחר ממתינות למענה  שאילתות
 יום 45-למעלה מ

22.22% 11.76% 4.34%  

 23 68 9 שאילתות שהוגשו כ"סה



 ח התקשרויות רבעוני"פרסום דו 

 – 2016 הנושא
 3רבעון 

2016 – 
 4רבעון 

2017 – 
 1רבעון 

2017 – 
 2רבעון 

2017 – 
 3רבעון 

רבעון   -2017
4 

2018 
 1 רבעון

פורסם באופן  
 מלא

פורסם פורסם פורסם פורסם   פורסם טרם חלף פורסם  
עד )המועד 

 (15.5-ה

פורסם  
 חלקית

 לא פורסם

)*( 

 מפורסם באתר האינטרנט של היחידה הממשלתית לחופש המידע )*(



  המידע הנגשת ליישום המיוחדת הוועדה
 לציבור שקיפותו ועקרונות הממשלתי

 

 פרויקטים נוספים של המשרד בתחום חשיפת מידע לציבור והתייחסות חופשית

 
י המשרד כנאמן  "ומוחזק ע שהמידע שייך לציבורמתוך תפיסה , המשרד להגנת הסביבה דוגל במקסימום שקיפות •

 ;מכאן שקיימת לציבור הזכות לקבלת מידע ככלל. הציבור 

 
 ;דיגיטליהכנסת ניטור  •

 
 ;דיגיטליתטרנספורמציה  תוכניתביצוע  •

 
 ;"סביבה ווייז"תכנון ופיתוח  •

 
 ;רבעוניותפגישות סטטוס  •

 
סולקו והושלכו לסביבה וכן , חומרים שנפלטואודות להגנת הסביבה מפרסם באתר האינטרנט מידע המשרד  •

 ;קובצי מידעאלף  18,800-יותר ממפורסמים נכון להיום  -ריח וקרינה ברשות הרבים , של מדידות רעשתוצאות  

 
 .קרן צער בעלי חיים והקרן למניעת זיהום ים, של הקרן לשמירת הניקיוןפרסום הפרוטוקולים  •

 

 


