
 (2013יוני,  18י' תמוז, תשע"ג ) 

  

 באגף ההנדסה/ ועדה לתכנון ובניה ממוסמךהנחיות בעניין מסירת מידע  הנדון:

  

ככלל, כל מידע תכנוני, לרבות אישורים, עיון בתיקי בניה והיתרי בניה, מידע אודות זכויות בניה, מידע על 

, ייעודי קרקע, תכניות, היתרים וכדומה, בתחום המועצה תשתיות, מידע על סביבת נכסים, תיקי תב"ע

 –)להלן  1998 –האזורית גוש עציון, נמסרים למבקשים/לפונים בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח 

 "החוק"(.

  

אגף ההנדסה לא ימסור לפונה מידע, בע"פ או בכתב, אלא לאחר מילוי והגשה של טופס בקשה )מצ"ב(, 

של  העיון בתיק. תיאום זה יבטיח טיפול מהיר, נוח ואיכותי, בשעות העבודהותיאום מראש של מועד 

 המועצה. כל בקשה לקבלת מידע מסוג זה תטופל בתוך עשרה ימי עבודה, לכל היותר.

  

תיוק טפסי הבקשות יבוצע באגף ההנדסה. הדבר יאפשר למועצה בקרה ומעקב, הצהרה ברורה של המבקש, 

 סור את המידע, בהתאם לכללים המנויים בחוק, בחקיקה אחרת או בצו.ושיקול דעת של האגף האם למ

  

 המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי במועצה, ואין חובה על המועצה לעבד את המידע.

  

שאלה האם המסמך שבתיק נמנה על המסמכים שיש להמציא לפי חוק חופש המידע או לא,  במידה ותתעורר

ן בו יש משום פגיעה קשה בצד השני, כי אז על אגף ההנדסה לפנות ליועץ המשפטי או שמא במתן הזכות לעיי

 של המועצה, עו"ד עקיבא סילבצקי, לקבלת הוראות כיצד לפעול.

  

(, וכן ₪ 98 -בקשה למסירת מידע מחייבת תשלום אגרה, בתעריף הקבוע בתקנות חוק חופש המידע )כיום 

במידה ונדרשת הפקה של מסמכים נוספים, אזי אפשר  .של עמודעבור כל הדפסה/צילום  ₪ 1.4תשלום בסך 

 שיחולו בתעריפים אחרים, והכל במסגרת התקנות שהותקנו מכוח החוק.

  

 ממילוי בקשה ותשלום אגרה פטורות הפעולות הבאות:

         .עיון בתכנית מפורטת ומתאר )תב"ע( שבהפקדה 

         ההיתר. עיון במסמכים בתיק בנייה, ע"י בעל 

         .עיון במסמכי תיק בנייה ע"י איש מקצוע שכוחו יופה ע"י בעל ההיתר 

         .עיון בתכניות ובמסמכים על ידי מזכירי הישובים או על ידי גורמי ביקורת מוסמכים 

  

התשלום בגין האגרה ו/או הצילומים יבוצע במחלקת הגביה, ורק לאחריו יינתנו המסמכים המבוקשים. 

 צילום או הפקת המסמכים ייעשו על ידי אחד מעובד אגף ההנדסה, ולא ע"י המבקש.

  

)ו( לחוק, מבקש יכול לעתור כנגד המועצה, בגין דחיית הבקשה, כולה או חלקה, 7יצוין ויודגש כי בהתאם לס' 

 בפני בית המשפט לעניינים מנהליים.

  

  

 רועי וולר

 מנכ"ל המועצה

 


