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 2017מענה על השגות אודות הדוח השנתי לשנת  הנדון:
 

 בשיתוף  הכיוון שדובר על בקשה רוחבית ההתנהלות בבקשה בוצע, התקבלה במשרדינו השגתך

  היחידה לחופש המידע במשרד המשפטים.ובתיאום מול 

רחב היקף ומטרתו . הדו"ח הינו 2018ברבעון האחרון של שנת הדו"ח השנתי של רשות המים פורסם 

למותר לציין כי אנו המים לאורך השנה,  שותלשקף לציבור הרחב כלל העשייה והפעילות של ר כמובן

 .את הדוח השנתי , לפתח ולשפרלהשקיערואים בכך חשיבות גדולה ונמשיך 

המסמכים  רופעולות לאיתו לאחר בירור מעמיק ,ניין הועברה לבחינת גורמי המקצועההשגה בע

 -כאמור בהשגתכם ובהתאם לפירוט הנדרש בתקנות חופש המידע, תשנ"ט והנתונים החסרים בדו"ח

 .5.2.2013ובהנחיות  היחידה הממשלתית לחופש מידע מיום "( הכללים": )להלן 1999

 אך תושלםישנם נושאים בודדים אשר לצערי עבודת גורמי המקצוע ביחס אליהם עדיין לא הושלמה  

כבר במהלך הימים הקרובים וכמובן שגם מידע זה יימסר כנדרש. בכל מקרה ובמטרה למנוע עיכובים 

 נוספים בהעברת המידע, ריכזנו במסמך זה את כלל המידע המבוקש והנדרש כקבוע בכללים.

 

  :להלן התייחסותנו, בהתאם לסדר הדברים כפי הופעתם בבקשה

 יו ויחידותיו לרבות תרשים אירגוני.: מידע אודות מבנה הרשות על אגפ1סעיף  .1

 : שמות בעלי התפקידים הבכירים, ראשי אגפים ומנהלי יחידות.2סעיף 

 : דרכי התקשרות עם הרשות.3סעיף 

 (.2018: סקירת עיקרי הפעילות המתוכננת )זה אמור להיות ביחס לשנת 4סעיף 

 

 ."א" מען הנוחות מסומןובו פירוט המידע הנדרש, ל : מצורף מכתב נלווה1-4ביחס לסעיפים 

ניתן למצוא שמות בעלי התפקידים הבכירים לפי אגפים ואמצעי  באתר הרשותכמובן מעבר לכך, 

 ההתקשרות איתם

 

 

 

 

http://www.water.gov.il/Hebrew/about-reshut-hamaim/The-Authority/Pages/default.aspx?P=print
http://www.water.gov.il/Hebrew/about-reshut-hamaim/The-Authority/Pages/default.aspx?P=print
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 .תקציב הרשות בשנה החולפת :5סעיף  .2

 .פירוט הוצאותיה של הרשות בשנה החולפת :6סעיף 

 .תקציב הרשות לשנה הנוכחית :7סעיף 

כאמור בפתח מסמך זה, עבודת איתור והפקת הדוחות עדיין לא הסתיימה  :5-7ביחס לסעיפים  

 אך תושלם בימים הקרובים.

 

  .חוברות ועלוני מידע שהרשות פרסמה :8סעיף  .3

מבדיקת הנושא ישירות מול דוברות הרשות עולה כי מדובר ברשימה של אלפי  :8ביחס לסעיף 

מסמכים הן בכתב והן בפלטפורמות דיגיטאליות שונות. כמובן שמדובר בתוכן ציבורי שעיקרו 

אפעל ליצירת קשר ישיר ו/או  .באתר הרשותהנגשה והסברה לציבור ומשכך רובו מפורסם 

 פגישה משותפת בנוכחותכם עם דובר הרשות במטרה לקדם ולייצר רשימה עדכנית זו.

 

 .המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות :9סעיף  .4

מתפרסמים כלל   באתר של היחידה הממשלתית לחופש מידעו באתר הרשות :9ביחס לסעיף 

הנחיות והמועדים הרלוונטיים, כמובן שאנו נוודא צירוף הפניה/קישור ישיר לתכנים אלו ה

 בדו"ח השנתי המעודכן.

 

  .מאגרי המידע של הרשות :10סעיף  .5

מעודכן כלל מאגרי המידע של  2018באתר הרשות במסגרת תוכנית העבודה של רשות המים לשנת 

לאתר התקשוב הממשלתי  2017-2018בנוסף רשות המים העלתה במהלך השנים  הרשות.

data.go.il  1933את מאגרי המידע במסגרת יישום החלטת ממשלה.  

 ."ב"מצורף בקובץ נלווה למייל זה ומסומן המידע  :10ביחס לסעיף 

 

  .קרנות ומלגות שבמימון הרשות :11סעיף  .6

הפקת עובדים על  עדיין הגורמים המקצועיים ברשותכאמור בפתח מסמך זה, : 11לסעיף ביחס 

 המידע בגין רכיב זה יימסר במהלך הימים הקרובים., השלמת הדוח השנתילצורך המידע 

 

 .תמיכות שהעניקה הרשות :12 סעיף .7

מופנה לעמודים  והנךדוח השנתי כפי שפורסם נמצא בהמידע המבוקש  :12ביחס לסעיף 

בהמשך להשגתכם אנו נפעל בכל מקרה לריכוז נתוני התמיכות בדף   .73, 72, 62, 61, 54 הבאים:

 נפרד, בנוסף להופעתם כעת ביחס ליחידות המקצועיות.

 

 

 

http://www.water.gov.il/HEBREW/PROFESSIONALINFOANDDATA/Pages/default.aspx
http://www.water.gov.il/HEBREW/PROFESSIONALINFOANDDATA/Pages/default.aspx
http://www.water.gov.il/HEBREW/MOREINFORMATION/Pages/Freedom-of-Information.aspx
http://www.water.gov.il/HEBREW/MOREINFORMATION/Pages/Freedom-of-Information.aspx
http://index.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/Hakika/Pages/default.aspx
http://index.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/Hakika/Pages/default.aspx
data.go.il
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 .: פירוט הרשויות והתאגידים שהרשות אחראית על תחומי פעילותם13סעיף  .8

 ניתן לראות את כלל פירוט התאגידים שהרשות אחראית על תחומי פעילותם. באתר רשות המים

 .ג""ומסומן באות   Excelהמידע מצורף בקובץ  :13ביחס לסעיף 

 

 .דיווח הממונה על חוק חופש המידע :14סעיף  .9

 ."ד"ומסומן באות   PDFבקובץ  המידע מצורף  :14ביחס לסעיף 

 

 ולפרסם את דוחותיה המידע לציבורכלל  להנגשתותפעל  תמשיך ביובהממשלתית למים ול רשותה

ניתן ל שאלה נוספת כב ובהרחבה ואנו מודים לכם על פנייתכם, ירוט רבבפפעילותיה  בדבר השנתיים

 .yanivs@water.gov.ilובמייל  לפנות אלינו בפרטי ההתקשרות המצוינים בתחתית מסמך זה

 

 בברכה,

      

 

 עומר ורדי, עו"ד

 ממונה על חופש המידע                                                                                                                              

http://www.water.gov.il/Hebrew/Municipal-sector/financial-statements-Water-corporation/Pages/default.aspx
http://www.water.gov.il/Hebrew/Municipal-sector/financial-statements-Water-corporation/Pages/default.aspx

