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 1رقم الصفحة:  2021تقرير حرية المعلومات لعام : שם הקובץ

 

 

 تقرير حرية المعلومات 

 2021السنة  

 . إغبارية المسؤول عن تطبيق قانون حرية المعلومات هو محمد رفعت 

 قانون حرية المعلومات.   وفق 2021عام  في اضع بين ايديكم تقريرا عن الطلبات التي قدمت الى البلدية  

  االجوبة  نوعالمقدمة وفق  تفصيل الطلبات : 1قائمة 

 النسبة  العدد البند 

 %86.5 25 التي تم تسليم معلومات كاملة الطلبات 

 %10 3 الطلبات التي تم تسليم معلومات جزئية

 %0 0 تم رفضها  الطلبات التي

 %0 0 عدم دفع الرسوم  الطلبات التي تم ايقاف معالجتها 

 %3.5 1 الطلبات التي تم ايقاف معالجتها بسبب المتوجه 

  %100 29 لمجموع ا

   
 

 المقدمة وفق زمن معالجة الطلب  تفصيل الطلبات  : 2 قائمة

 النسبة  العدد  معالجة الطلب  زمن

 %28.6 8 يوما  15حتى 

 %35.7 10 يوما  30الى  16من 

.421 6 يوما  60الى  31من  % 

 %10.7 3 يوما  120الى  61من 

 %3.6 1 يوما 121فوق 

 %100 28 المجموع 

 
 
 

: تفصيل أسباب الرفض وفق  3قائمة 
   القانون 

 אחוזים  מספר העילה 

 100% 3 פגיעה בפרטיות  - ( 3)א()9

 100.0% 3 סה"כ

 
 
 
 
 
 . واحدة  قضائية ةديم دعوتق تم
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 2رقم الصفحة:  2021تقرير حرية المعلومات لعام : שם הקובץ

 

 
  20-االعفاء من رسوم الدفع شيكل وفي حاالت معينة يتم   20تقديم الطلب هو  رسوم
 وفق الشروط التي يمليها القانون.  -شيكل

 لم تقم البلدية بجباية رسوم إضافية. 
 . شيكل    220جبايتها هو  مجمل الرسوم التي تمت 

 
 2021الرسوم لعام 

شيكل رسوم تقديم الطلب, ولكن هناك جمعيات تحصل على اعفاء اذا   20 .1
 . وفق القانون   استوفت شروطا معينة

 شيكل عن كل ساعة عمل بعد الساعة الثالثة.  30 .2
 اغورة عن تصوير ورقة.  20 .3
 شيكل بدال من تقديم اسطوانة مدمجة.  2.5 .4

 
دم الطلب, ولكن في  شيكل بدون اخذ موافقة مق 149يحق للبلدية جباية رسوم حتى مبلغ 

 حالة تجاوز المبلغ لهذا الحد فعلى البلدية اخذ موافقة مقدم الطلب. 
 


