
 أحقية الحصول على معلومات
   

 التوجه حسب قانون حرية المعلومات

 . تحصل بعض التوجهات على معالجة حسب قانون حرية المعلومات

التفاصيل الكاملة المتعلقة بسياسة شركة "مياه الجليل" في هذا المجال + نموذج طلب المعلومات حسب قانون حرية 

 المعلومات مرفقة بهذا:

 قانون حرية المعلومات

 نظام ممارسة قانون حرية المعلومات في شركة "مياه الجليل"

 نموذج طلب المعلومات حسب قانون حرية المعلومات

 توجيه االسئلة مباشرة الى المسؤول عن تطبيق القانون عن طريق البريد االلكتروني: باإلمكان 

iyad@megalil.co.il 

 باحترام,

 ,اياد حنيف

 المسئول عن حرية المعلومات

 قانون حرية المعلومات

في هذه الوثيقة افصل تطبيق قانون حرية المعلومات في شركة "مياه الجليل", وهو النظام المبني على تعليمات قانون 

 . 8991حرية المعلومات لعام   

 

 أهداف القانون وسريان مفعوله

اتحاد، شركة وهيئة لكل مواطن او انسان يسكن في اسرائيل, بضمن ذلك  –بموجب قانون حرية المعلومات  .1

الحق للحصول على معلومات موجودة لدى سلطات عامة في  -قضائية مسجلة حسب القانون في دولة اسرائيل 

 .اسرائيل, خضوعا بالقيود الواردة والمذكورة في القانون

 .يسري قانون حرية المعلومات على شركة "مياه الجليل" .2

 .يهدف قانون حرية المعلومات الى خلق الشفافية بالمعلومات وتعزيز الثقة بالشركة .3

  

 - أتواع الرسوم حسب قانون حرية المعلومات

 :الرسوم عن الطلب 

  ج  .ش 22 –رسوم عن طلب للحصول على معلومات. 

  لكل ساعة عمل ابتداء من  .ش.ج 32 –رسوم العثور على معلومات, تصنيفها ومعالجتها  –الرسوم عن معالجة

  الساعة الرابعة.
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  لكل صفحة مصورة، طباعة من  ش.ج 2.0 –رسوم عن انتاج معلومات لكل صفحة  –الرسوم عن انتاج صفحة

 ش.ج. 82ش.ج لديسك عادي مسلم. الشركة ال تجبي رسوم انتاج حتى  0.2او  الحاسوب

  ش.ج. 822يلتزم الطالب بدفع رسوم معالجة ورسوم انتاج حتى مبلغ 

جدول غالء المعيشة المنشور في شهر حسب تغير  تصحح كل راس شهر تشرين االول من كل سنةاالسعار المذكورة أعاله 

 .من السنة السابقة شره في شهر ايلولايلول الذي سبقه بالنسبة لجدول غالء المعيشة الذي تم ن

 نظام ممارسة قانون حرية المعلومات في شركة "مياه الجليل"

  من ملزم بدفع رسوم ؟ التمييز بين طلب للحصول على معلومات شخصية أو معلومات عامة غير شخصية 

 -نفسه: عن    معلومات شخصيةمواطن يطلب الحصول على 

 .رسوم الطلبمن دفع  معفى ·
 .اعتبارا من الساعة الخامسة للمعالجة رسوم المعالجة فقطبدفع  ملزم ·
 .على اي نوع من الورق, قرص الخ رسوم االنتاجبدفع  ملزم ·
، او شركة لمنفعة 8912المعلومات التي يطلبها مندوب جمعية مسجلة حسب تعريفها في قانون الجمعيات،  ·

، الذي ابرز تصديق عن ادارة سليمة من المسجل المخول قانونيا، 8999ن الشركات، عمومية حسب قانو
من رسوم الطلب  معفونوتعمل لمنفعة عمومية، وكذلك معلومات يطلبها طالب لهدف البحث االكاديمي، 

 ورسوم المعالجة عن ساعات العالج االربع االولى.
من رسوم  معفىاذا ابلغ الطالب انه ال يستطيع دفع الرسوم وابرز تصديقا على تلقي مخصصات، يكن  ·

 الطلب ورسوم المعالجة عن ساعات العالج االربع االولى.
 في هذا القسم معني مخصصات: ·
 ؛8912مخصصات بموجب قانون دعم الدخل،  -8 ·
 ؛8990مخصصات بموجب قانون ضمان الدفع،  -0 ·
من  4، او بموجب المادة 8929من ضحايا االضطهاد النازي،  8ج4الدخل بموجب المادة  تعويض من -3 ·

 ؛8924قانون قدامى المحاربين المعاقين، 
 ؛8990من التعويض عن اسرى صهيون واسرهم،  88مخصصات بموجب المادة  -4 ·
، 8992لموحدة(، المعاش الشهري الكامل بموجب الفصل التاسع من قانون التامين الوطني )النسخة ا -2 ·

 % فما فوق.92والتي تعطى لشخص معاق مستحق درجة عدم القدرة على الكسب بنسبة 
  

 -وانما معلومات مبدئية / عامة الخ:  معلومات غير شخصيةمشترك يطلب الحصول على 

 .بدفع رسوم الطلب ملزم ·

 .الرابعةبدفع رسوم المعالجة عن كل ساعة معالجة اعتبارا من الساعة  ملزم ·
 .بدفع رسوم االنتاج على اي نوع من الورق, قرص الخ لزمم ·
 ش.ج. 4مياه الجليل لن تجبي رسوم انتاج اذا كان المبلغ ال يتعدى  ·

  سقف الدفع  

فان متابعة  العمل مشترطة بالحصول على تصديق من الطالب  -.ج .ش 822اذا زادت تكاليف العمل عن مبلغ 

تستحق شركة "مياه الجليل" مطالبة المواطن بكفاالت مالية )واخرى( عن دفع في حاالت معينة  .بخصوص متابعة العمل

 .تكاليف العمل
 .تؤخر شركة "مياه الجليل" تسليم المعلومات للمواطن حتى تسديد تكاليف العمل الكاملة

 .حتى يبرز المشترك مستندات عن دفع الرسوممواطن يطلب معلومات ليست عنه يؤكد انه لن يستلم اي معلومات 

حالما قررت مياه الجليل تقديم كشف معلومات للطالب، يعلمه المسئول  عن مقدار الرسوم المطلوبة، ويدفع الطالب المبلغ 

 كشرط لتلقي الكشف. ارسال الكشف للطالب يكون على حساب الطالب.



 بطاقة اعتماد.يمكن دفع رسوم الطلب وباقي الرسوم  نقدا، شيكات، 

  تقديم الطلب

 يتوجب على المتوجه تعبئة نموذج الطلب )متواجد في موقع االنترنت او ُيسلّم له من قبل .1
 .المسؤول عن قانون حرية المعلومات(

 .يجب الفحص ما اذا كانت تفاصيل المتوجه وعنوانه واردة في الطلب .2

 .يجب على المواطن ارسال طلبا واضحا .3

 .يجب التأكد من أن المتوجه وقع في نموذج الطلب على تعهد لتحمل رسوم العثور والمعالجة .4

  فحص الطلب

 -يتم فحص المسائل والقضايا التالية:  .يجب على المسئول أن يفحص الطلب

نظرا للقيود الواردة )المطلوبة معلومات محظور تسليمها, او انه ليس هناك واجب لتسليمها  هل كانت المعلومات  .ا
 .(84وفي المادة رقم  9في المادة رقم 

سباب المحافظة على صحة الجمهور أو وقايته وسالمته, او المحافظة ألهل هناك شان للجمهور بكشف المعلومات  .ب
 .على جودة البيئة

يوضح ان هناك اوضاع لن ترد بموجبها شركة "مياه الجليل" على الطلب ايجابيا, نظرا لضرورة تخصيص موارد غير 

 . معقولة لهذا الرد

   

  - جابةألالجدول الزمني ل

 .يوما من موعد استالم الطلب 32يجب الرد حتى  .1

 .يوما( 02اضافيا )يوما  32 -في حاالت خاصة هناك مهلة ل .2 

 .يوما( 92يوما اضافيا ) 32 -في حاالت خاصة هناك مهلة ل .3 

 .يوما 82منذ ان اُُتخذ قرار بخصوص الرد )ايجابيا كان ام سلبيا + مبررات(, فيرسل القرار خالل 

يوما من يوم استالم قرار المسئول،  03يعترض على قرار المسئول عن حرية المعلومات، خالل يمكن لمقدم الطلب ان 

 وذلك لمحكمة الصلح في منطقة نفوذ شركة مياه الجليل.

 

 

  

 



  .ض  ."مياه الجليل" شركة المياه والصرف الصحي م

 م 8991طلب للحصول على معلومات بموجب قانون حرية المعلومات لعام 

 تقديم الطلب: ___ / ___ / ___ تاريخ  

 اسم الطالب: _____________________________

 حساب العقد: ___________________   رقم المشترك: _____________________

 رقم بطاقة الهوية: _________________

 العنوان الكامل: __________________________________________________

 _____________________     هواتف لالتصال: __________________ال          

 عنوان البريد االلكتروني: __________________@___________         

 )يرجى وضع دائرة(      عن عنصر اخر  /   عنيالمعلومات المطلوبة هي:           

 -تفصيل الطلب: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

حرية المعلومات مبنية على تعليمات القانون, المسجلة إن ابراز معلومات للمشترك بموجب قانون  – يجدر العلم

 .معظمها في النظام المرفق بهذا )انظر النظام على انفراد(

 :التزام وتعهد

اني التزم واتعهد بتحمل تكاليف الرسوم عن الطلب )حسب االمر والشأن(, العثور, المعالجة, االنتاج واالصدار, حسب 

اذا زادت المعالجة عن مبلغ بواقع   .ج  .ش 222لمرفق بهذا, حتى مبلغ بواقع ما وارد ومفصل ومفسر في النظام ا

 .فسوف تتطلب موافقتي لمتابعة المعالجة  .ج  .ش 222

 معروف لي ان دفع  رسوم الطلب وابراز واصدار مستند بخصوص الدفع يعتبر تصديقا لبدء المعالجة. 

                                                                                                

                                                                                               _______________          

                                                         

 امضاء الطالب                                                                                       

 



 


