
 

 8991 -יישום חוק חופש המידע,  התשנ"ח

 במשרד להגנת הסביבה
 

 

 

 

 

 1083דוח הממונה לשנת 

 

 

 

 



 פתח דבר

 

 גם השנה כבכל שנה, אנו מתכבדים להציג את דוח חוק חופש המידע.

מהעשייה הנוגעת  חלק הוא הסביבה להגנת המשרד ידי על המידע חופש חוק הוראות יישום

 לשיתוף הציבור ולקידום המודעות הסביבתית. 

 מודעותלעלייה ב הקשורה רבה במורכבות התאפיינו 3102לקבלת מידע בשנת  הבקשות

 הסביבתית ובצורך הציבורי הגדל לקבלת מידע. 

 02,411-נכנסו לפרק חופש המידע באתר האינטרנט של המשרד כ 3102זאת ועוד, בשנת 

 גולשים.

 אנו תקווה כי הציבור יעשה שימוש במידע הסביבתי למען יצירת סביבה ירוקה יותר. 

 

 בברכה,

 מיכל ריבלין

 ראש תחום פניות ציבור

 וחופש המידע

 

 

 

 

 

 

 

 



 מבנה הרשות

 בקישור המצ''ב ניתן לראות מבנה הרשות, אגפיה, יחידותיה ויחידות הסמך שלה.

דות הסמך, ניתן לראות העומדים בראש אגפי הרשות ויחיאת פירוט שמות בעלי התפקידים הבכירים 

 בתתי הנושאים המפורטים בקישור זה.

http://www.sviva.gov.il/AboutOffice/OrganizationCart/Pages/default.aspx 

 המשרדתחומי אחריות 

המשרד להגנת הסביבה נושא באחריות לניסוחה של מדיניות ארצית משולבת וכוללנית, וכן לפיתוח 

אסטרטגיות, תקנים וקדימויות להגנת הסביבה. במישור זה פועלים במשרד אגפים ומחלקות 

העוסקים בטיפול בנושאים הסביבתיים המקצועיים, במנגנון האדמיניסטרטיבי ובקשרי גומלין עם 

 רח.האז

 של הפעולה שטחי,  34.03.77 מיום הממשלה להחלטת ובהמשך הממשלה יסוד לחוק 22 סעיף לפי

 9יהיו הסביבה לאיכות המשרד

 :טבע משאבי של זיהומם מניעת, טבע משאבי שמירת -

 הים זיהום מניעת, ונחלים מים, אוויר זיהום מניעת לרבות סביבתיים ומטרדים מפגעים מניעת -

 :רעש מפגעי מניעת, והחופים

 :הניקיון ובשמירת בפסולת טיפול -

 :הסביבה על השפעה תסקירי מערכת של הפעלתה לרבות, סביבתי תכנון -

 :המקומיות ברשויות הסביבתיות היחידות הפעלת -

 :בביוב הטיפול מתקני על פיקוח -

, מסוכנים בחומרים טיפול, והסרתם מפגעים מניעת ובכללן, הסביבה לבריאות הנוגעות פעולות -

 קרינה ומכשירי רפואיים רנטגן מכשירי על פיקוח למעט) קרינה, מוצקה פסולת, רעילה פסולת

, הקוסמטיקה, המזון, הרוקחות, הרפואה בתחומי רישוי טעוני עסקים למעט) עסקים רישוי(, רפואיים

 הדברת(, הסביבה ואיכות הבריאות שרי בין בהסכם המפורטים ,הציבור לבריאות הנוגעים ועסקים

 רעלים מחסני על פיקוח, מהאוויר ריסוסים על פיקוח, רישוים ועל מדבירים על פיקוח לרבות, מזיקים

 :חיים בבעלי הפגיעה ומניעת

 .הסביבה איכות לנושאי המודעות קידום -

 הרשויות של חובתן במקום באה אינה אלו בנושאים הסביבה לאיכות המשרד פעילות כי להדגיש יש
 .למניעתם ולפעול בתחומן סביבתיים במפגעים לטפל המקומיות

http://www.sviva.gov.il/AboutOffice/OrganizationCart/Pages/default.aspx
http://www.sviva.gov.il/AboutOffice/OrganizationCart/Pages/default.aspx


ציבור וחופש הפניות לאגף ה -המשרד להגנת הסביבה עם  דרכי התקשרות

 המידע

 כתובת למשלוח דואר9

 .84353, ירושלים 23122, גבעת שאול, ת.ד 4המשרד להגנת הסביבה, רח' כנפי נשרים 

 את הדרכים ליצירת קשר עם פניות הציבור וחוק חופש המידע ניתן לראות בקישור המצ''ב9

ult.aspxhttp://www.sviva.gov.il/InfoServices/ContactUs/FreedomInformation/Pages/defa 

 רכזי פניות הציבור במחוזות9בנוסף, ניתן ליצור קשר עם 

 13-5131481פקס9  13-5148028גב' ריקי שלוש, טלפון9  – מחוז צפון

 06000נצרת עלית  0051, ת.ד 3, בניין לב העסקים )החדש(, קומה 2רחוב המלאכה 

 13-7523377פקס9  13-7523338גב' אושירה גוטליב, טלפון9  – מחוז חיפה

 22184א', בניין ב' קריית הממשלה, חיפה 04שדרות פל ים        

 12-6523310פקס9 12-6523343טלפון9  – מחוז תל אביב

 56103, תל אביב 034דרך מנחם בגין             

 17-8338024 פקס9 17-8677713גב' סלוואה דעאס, טלפון9  – מחוז מרכז

  , קומה ה', קריית הממשלה, רמלה80רחוב הרצל       

 13-4543344פקס9  13-4543303אמיר, טלפון9  גב' גלית נחמיה – מחוז ירושלים

 84353, ירושלים 23088, תלפיות, ת.ד 2רחוב יד חרוצים            

 17-5353000פקס9  17-5353126, טלפון9 גב' איילת סבקינד – מחוז דרום

 73013, קריית הממשלה, באר שבע 321, ת.ד 3רחוב התקווה       

 17-8332541פקס9  17-8677777, טלפון9 גב' טליה כהן – משטרה ירוקה

 17-7265264פקס9  17-5265265, טלפון9 גב' דלית מוהר – אגף ים וחופים

 

 

 

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ContactUs/FreedomInformation/Pages/default.aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ContactUs/FreedomInformation/Pages/default.aspx


 סקירת עיקרי פעילות הרשות בשנה החולפת

 את הסקירה לשנה החולפת בקישור הבא9ניתן לראות קבצים המכילים 

http://www.sviva.gov.il/AboutOffice/Pages/AnualReports.aspx 

 פעולות מתוכננות לשנה הנוכחית

 31039לעבודה לשנת בקישור המצ''ב ניתן לראות את מטרות המשרד והדגשים העיקריים 

http://www.sviva.gov.il/AboutOffice/Pages/Vision_moe.aspx 

אגפים והמחוזות לפי נושאי פרט לכך, באתר המשרד להגנת הסביבה ניתן למצוא מידע על פעילות ה

 המשרד.הטיפול או העיסוק של 

 1082-1083המשרד לשנים  תקציב

 פירוט תקציב המשרד מופיע בקישור שלהלן9

budjet.aspx-http://www.sviva.gov.il/AboutOffice/Pages/moe 

 פירוט הוצאות בשנה החולפת

 תחומים9 2למשרד יש 

תשלומים )ביצוע בפועל(9  ממנו משולם כל השכר ותפעול המשרד. –שכר ותפעול  -3500תחום 

077,847,255 .₪ 

כל פעולות המשרד ובכללם9 פארק אריאל שרון,  מותבתחום זה משול -יחידות המשרד -3503תחום 

אבי פעולות אשכול תעשיות )בדיקות פתע בארובות, יישום חוק אויר נקי, וכוי'( פעולות אשכול מש

 '....פעולות אשכול כלכלה, יועצים, וכוטבע )שיקום נחלים, שיקום הקישון וכוי', פעולות אשכול תכנון, 

 ₪. 016,533,212תשלומים )ביצוע בפועל(9 

קרן הניקיון )על שלושת חשבונותיה הטמנה, כללי  -קרנות המשרד ובכללם תחום  -3502תחום 

הסכומים היוצאים מתחום זה הינם לפרויקט ההפרדה  עיקר -ופיקדון(, קרן זיהום ים וקרן צב"ח

 335,544,180תשלומים )ביצוע בפועל(9  במקור בערים ותמיכה במתקני פסולת במסגרת הפרויקט.

.₪ 
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 חוברות ועלונים שפורסמו בשנה החולפת

הסברה לציבור הרחב ובפעילות הפצת הידע המקצועי של המשרד להגנת הסביבה ובמתמקד  האגף 

 .יעד שונים לקהלי

 בתחומים הבאים9התמקדה  3102עיקר פעילות האגף בשנת 

 הוצאה לאור   

  האגפים המקצועיים. הזמנת על פי  מקצועיים וחומרי הסברה הפקת פרסומים 

 .הפקת מגזין בשפה האנגלית "בוליטין" המופץ ברחבי העולם 

  פרסום ניוזלטר חודשי 

 ריכוז ועדת חסויות משרדית 

 

 1083 -עיקריים הפקת פרסומים 

 אגף מזמין הפרסום פרסומים מקצועיים :

מדדים לאיכות חיים, לקיימות 

 ולחוסן לאומי

 מדיניות סביבתית

מדריך לפיתוח בר קיימא 

 בחברות ממשלתיות

 מדיניות סביבתית

אתרים לאומיים בישראל תנאי 

 סף וקריטריונים להכרזה

שטחים פתוחים מגוון ביולוגי 

 ומורשת

מדיניות סביבתית עם משרד  ירוקהצמיחה 

 הכלכלה

יחידת  -הפרדת פסולת במקור

 הוראה

 חינוך

 תכנון סביבתי ובנייה ירוקה מצב הבנייה הירוקה בישראל

 מדענית ראשית שיקום הכרמל -מפגשי חוקרים

שירותי מערכות  -מפגשי חוקרים

 אקולוגיות ותכנון מרחבי

 מדענית ראשית



 תחליפי נפט-מפגשי חוקרים

 לתחבורה

 מדענית ראשית

 מדענית ראשית בנייה ירוקה -מפגשי חוקרים

 מדענית ראשית סביבה ימית -מפגשי חוקרים

 מדענית ראשית מחקרי סביבה

 3102חיזוי טכנולוגיות סביבה 

 תמונת מצב ומגמות

 מדענית ראשית

עלוני מידע וחומרי הסברה 

 לציבור

 

 פרסומים בוליטין

REDUCE & SAVE אוויר ושינוי אקלים איכות 

הצטרפות למערך הוולנטרי 

לדיווח ולרישום פליטות גזי 

 חממה

 איכות אוויר ושינוי אקלים

 מערך נאמני ניקיון מובילים נאמנות לסביבה

REHABILITATION OF 

THE JORDAN RIVER 

 אגף מים ונחלים

 מים ונחלים אמברוסיה מכונסת

השימוש בחומרי הדברה 

 בסביבה החקלאית

 אגף חקלאות סביבתית

צמחי הנוי הזרים הלא רצויים 

 בישראל

שטחים פתוחים מגוון ביולוגי 

 ומורשת

 

אים, שנת פרסום , של המשרד להגנת הסביבה ניתן לחפש לפי נושמשנים קודמות ,פרסומים נוספים 

 אתר המשרד, בקישור המצ''ב9ופרמטרים נוספים ב



http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/ResearchAndPublications/Pages/Researc

hAndPublicationsLobby.aspx 

 הנחיות מנהליות כתובות

 לפי נושאים.ומחולקים כל הנהלים נמצאים באתר המשרד להגנת הסביבה 

בנוסף, כיום נערכת עבודה לבדיקת הנהלים שיש להם נגיעה לציבור ואיגודן תחת פרק ייעודי באתר 

 המשרד.

 תיאור מטרות מאגרי מידע

 .0870 –מאגרי המידע הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ''א 

 ניתן לבצע באתר המשרד תחת "פרסומים ומאגרי מידע".חיפוש במאגרי המידע 

 רשימת המאגרים הקיימים9

מאגר כל הרישיונות וההיתרים המונפקים על ידי המשרד להגנת הסביבה.  – רישיונות והיתרים

במפעלים ובעלי הסמכות שונות הניתנים על ידי המשרד להגנת  במאגר זה נשמרים בעלי תפקידים

 .0887שנת המאגר הוקם ב הסביבה.

 –טיפול בכל שלבי האכיפה המבוצעים על ידי המשרד להגנת הסביבה  – אכיפת חוקי הגנת הסביבה

 .0885המאגר הוקם בשנת  אכיפה מנהלית, תיקי חקירה ותביעות משפטיות נגד תאגידים ובני אדם.

גיוס נאמנים לפעילות בנושאים סביבתיים ומעקב אחר  – נאמנים )נאמני ניקיון ונאמני צער בעלי חיים(

 .0883המאגר הוקם בשנת  דיווח של הנאמנים למשרד על ביצוע עבירות על חוקי הגנת הסביבה.

מאגר מפקחי ניקיון להם מוקנות על פי חוק סמכויות שונות. חלק מהמפקחים מקבלים  – מפקחי ניקיון

 .0882הוקם בשנת  המאגר הסמכה למתן ברירות משפט לנאשמים.

רישום ברירות משפט הניתנות לנאשמים על פי חוקים בהם מטפל המשרד ורשאי  – ברירות משפט

המאגר הוקם בשנת  להפיק ברירות משפט. רישום העבירות, הקנסות ומעקב על גביית הקנסות.

0882. 
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 קרנות ומלגות

 קרנות9 3למשרד להגנת הסביבה יש 

 http://www.sviva.gov.il/AboutOffice/Pages/CleaningFund.aspxהקרן לשמירת הניקיון 

למען בעלי חיים הקרן 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/AnimalProtect/Pages/AnimalFund.aspx 

הקרן למניעת זיהום ים 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SeaAndShore/Pages/SeaPollutionFund.aspx 

 הועבר דוח כספים. מצורף כנספח לדוח זה. –הקרן לשיקום מחצבות 

 .מלגות מעניק איננו הסביבה להגנת המשרד-

 תמיכות

 בקישור הבא9 ניתן לראות את רשימת מקבלי התמיכות

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/MimshalZamin/Support/Pages/defaultSuport.aspx 

 רשימת החוקים

 ב9את רשימת החוקים אשר נוגעים להגנת הסביבה ניתן לראות בקישור המצ''

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/Legislation/Pages/default.aspx 

 :הגופים הנמצאים תחת אחריותו של השר להגנת הסביבה הם

 .רשות טבע והגנים 

 לשירותי איכות הסביבה. החברה 

 .רשות נחל הירקון 

 .רשות נחל הקישון 

 .פארק אריאל שרון 
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 דיווח ממונה

 מידע אודות בקשות

בקשות  031הוגשו למשרד להגנת הסביבה  3102בשנת 

 לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע. 

 

 להלן פירוט אופן הטיפול בבקשות:

    
   

 אחוזים מספר      

 40.32% 50 הרשות מסרה את כל המידע המבוקש  .0 

 
 הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי  .3

3 2.42% 

 14.52% 18 . הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע2 

 
 הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה .1

7 5.65% 

 
 הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה .5

8 6.45% 

 30.65% 38 הטיפול בבקשה טרם הסתיים. 6 

  411% 421 סה"כ 

  

 מידע אודות בקשות שסורבו

      

 21 סך הבקשות שסורבו         

      

         

 העילה

מספר 

הבקשות 

שנדחו 

בשל עילה 

 זו

     הקצאת משאבים -( 0)7       

   שנים 6נוצר לפני  -( 3)7

 01 לא ניתן לאתר -( 2)7       

   פגיעה בבטחון -( 0)א()8       

   צו -( 3)א()8       

 0 פגיעה בפרטיות -( 2)א()8       

   ( איסור על פי דין3)א()8       

 0שיבוש תפקוד  -( 0)ב()8       

       



 הרשות

   מדיניות בעיצוב -( 3)ב()8

   משא ומתן -( 2)ב()8       

   פנימייםדיונים  -( 3)ב()8       

   ניהול פנימי -( 4)ב()8       

 3 סוד מסחרי -( 5)ב()8       

 0 תנאי לאי מסירה -( 6)ב()8       

   רשות אכיפה -( 7)ב()8       

   ניהול פנימי -(8)ב()8       

   פרטיות הנפטר -(01)ב()8       

 6 החוק אינו חל -03       

 24 סה"כ       
  

      

 מידע אודות זמני טיפול בבקשות שנענו

    

 71 סך הבקשות הרלוונטיות

 

 באחוזים במספר זמן הטיפול    

 35.25% 08 יום 05עד 

 7.11% 5 יום 21-ל 06בין 

 05.19% 00 יום 61-ל 20בין 

 32.91% 07 יום 031-ל 60בין 

 38.07% 31 יום 031מעל 

 411% 14 סה"כ

 

 דברים הקשורים לנתונים9ברצוני לציין מספר 

ן כי לא ניתן לאתר את המידע הכוונה היא כאשר מצוי –לות לאי מסירת המידע לגבי העי .1

שברוב הבקשות המידע לא נמצא בידי המשרד להגנת הסביבה אלא בידי משרדים או גופים 

 אחרים והמבקשים הופנו לשם.

 חלק מהמידע.בחלקן לפחות כבר נמסר  –בבקשות שמצוין שהן עדיין פתוחות  .2

 



 עתירות9

הקליניקה ביקשה   –לפרקטיקה ומדיניות סביבתית באוניברסיטת בר אילן ליניקה קעתירת ה .1

למשרד להגנת  על ידי תחנות דלק יםנות דלק וכן דוחות אטימות המוגשמידע אודות תח

היקפו של המידע המבוקש היה רב והיה חשש להמצאות סודות מסחריים.  . הסביבה

דונה בבימ"ש, לאור ההסכמות שהתקבלו בין העותרים לבין המשרד להגנת העתירה לא נ

 הסביבה. הטיפול בבקשה טרם הסתיים. 

 בקשות מספרל הוגשה כנגד המשרד להגנת הסביבה בנוגעעתירה  – עתירת עו"ד פינק .2

בז''ן, זיהום אויר במפרץ חיפה, מ ר במחוז גוש דן, פינוי בוצהזיהום אויאירוע  לקבלת מידע9

זיהום קרקע ומים כתוצאה מדליפות מתחנות דלק וזיהום מי ים כתוצאה מדליפת ביוב 

העתירה נדונה בבימ"ש אשר  .המבוקש מהווה חומר חקירהיצוין כי חלק מהמידע  בחיפה.

המידע על חופש מידע לשקול בשנית את הורה על מחיקת העתירה לצד הנחיית הממונה 

 אותו ניתן למסור. 

כנגד החלטת הממונה על חופש מידע למסור  העתרחברת סונול  –ל סונועתירת חברת  .3

תחנות החברה. העתירה נמחקה בהסכמת הצדדים, בידע אודות בדיקות אטימות שנערכו מ

לאחר שסוכם בין העותרת, מבקשת המידע והמשרד להגנת הסביבה על המידע שניתן 

 למסור. 

 
















