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תקציר
פרויקט "שקיפות ויושרה ברשויות המקומיות" ,מתבצע זו השנה הרביעית ע"י עמותת שקיפות בינלאומית
ישראל הפועלת לקידום ערכי האתיקה והיושרה בחברה הישראלית .השנה הורחב המדד באופן ניכר וכלל
כ 490-קריטריונים אשר מרביתם אינם מחויבים על פי חוק ,אך נדרשים ,לתפיסתנו ליצירת שקיפות
ברשויות המקומיות.
גיבוש הנושאים והקריטריונים לבניית המדד נעשה בהליך שיתוף נציגים ומומחים בתחומי המדד והרשויות
המקומיות .לצורך כך גייסנו וועדת היגוי בראשות פרופ' ניב אחיטוב ,במטרה לכנס ולרכז את הנושאים
והקריטריונים לבדיקה ול לוות את הליך המדד ויישומו לאורך השנים .במקביל גוייסה ועדה מייעצת ,אשר
הורכבה ממומחים מתחומים שונים זאת ,במטרה לזהות ,לאתר ולאסוף מאפיינים מהותיים לבחינת
שקיפות בשלטון המקומי .כלל הקריטריונים חולקו ל 49-נושאים ,בכלל זה:
 .1פרטי התקשרות עם הרשות המקומית וראש הרשות
 .2מבקר העירייה
 .3שקיפות לפי הנדרש בחוק חופש המידע
 .4מענקים ותמיכות
 .5שקיפות כללי
 .6ישיבות מועצה
 .7כספים – תקציב וארנונה
 .8רכש -חוזים ומכרזים
 .9רישוי עסקים
 .11תכנון ובנייה
 .11מידע סביבתי
 .12חברות עירוניות
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במסגרת הפרויקט נבדקו אתרי האינטרנט של  43רשויות ,בכלל זה ירושלים בירת ישראל ו 41-רשויות
החברות בפורום  43הערים העצמאיות בישראל .השקיפות הרבה ביותר נרשמה ברשויות תל אביב
וירושלים ,בעוד שחדרה נמצאת בתחתית הרשימה.
התוצאות מגלות שלושה נושאים הדורשים טיפול והתייחסות ספציפית מצד כל הרשויות ,ללא יוצא מן
הכלל :חוזים ומכרזים ,סביבה ,וכן תכנון ובניה.
בהמלצות לפעולה נגענו בנושאים אלו ובנושאים כלליים נוספים ,תוך מתן דגש לצורך בשינוי תפישתי מצד
הרשויות בכל הנוגע לשקיפות וליצירת נגישות למידע.
לבסוף ,ראוי לציין כי בשל היותו של המדד חדש וראשוני מצאנו לנכון להתמקד בשלב זה רק בכ490-
קריטריונים שנבדקו וברמת אתר האינטרנט של הרשות בלבד .זאת ,למרות ששקיפות ויושרה נמדדות
בקריטריונים רבים נוספים ובנקודות ממשק נוספות שבין הרשות לתושב מלבד אתר הרשות.
בעתיד יש בכוונתנו להרחיב את הבדיקה הן בהתייחס למספר הקריטריונים הנבדקים והן בהתייחס לרמות
הממשק השונות שבין הרשות לאזרח – ולא להתמקד רק באתר.
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הקדמה

מוסדות דמוקרטיים זקוקים לאמון הציבור ואינם יכולים להתקיים בלעדיו .אמון שכזה תלוי במידה בלתי
מבוטלת במוכנות המוסד לשתף את הציבור בתהליכי המשילות ובמידע אודות פעילותו ותפקודו .תהליכי
משילות שקופים תורמים ליציבות שלטונית ,אמון האזרח במערכת ,יעילות פרוצדוראלית ושמירה על ערכי
הדמוקרטיה .שקיפות נמדדת בראש ובראשונה במידת הנגישות אל המידע וזמינות המידע לציבור ,זו
הרמה הבסיסית וההכרחית ביותר ביחסים שבין המערכת השלטונית לבין האזרחים.
במקומות שבהם הציבור ממודר מהיכולת להשתתף ולקחת חלק פעיל בעיצוב עתיד הסביבה שבה הוא
מתגורר ,קיימת סכנה כי עלולים להתפתח מקרי שחיתות .השחיתות השלטונית מסכנת את הסדר
החברתי -הכלכלי -דמוקרטי וחותרת נגד עקרון השוויון בפני החוק והתחרות החופשית .העלאת המודעות
הן בקרב הצי בור והן בקרב מערכות השלטון לחשיבותן של השקיפות והיושרה תצמצם את נגע השחיתות
ותתרום למערכת יחסים הדדית ויעילה יותר בין השלטון לבין האזרחים .נקודת השקפה זו היא הרוח
המנחה של פרויקט "שקיפות ויושרה ברשויות המקומיות".
הפרויקט מתבצע זו השנה הרביעית ע"י עמותת שקיפות בינלאומית ישראל הפועלת לקידום ערכי האתיקה
והיושרה בחברה הישראלית .העמותה היא שלוחה של ארגון  ,)TI( Transparency Internationalארגון
חברתי גלובלי המקדם את המאבק בשחיתות בזירה העולמית .הארגון פועל ליצירת קואליציה בינלאומית
המחויבת להילחם למען עולם חופשי משחיתות .לארגון  TIיש כמאה שלוחות ברחבי העולם שמשתפות
פעולה עם גורמים בממשלה ,בעסקים ובחברה האזרחית בכדי למגר את השחיתות.
השנה הורחב המדד באופן משמעותי .בעוד שבשנים הקודמות נבדקו פרמטרים המחויבים ברובם ע"פ חוק
חופש המידע ,השנה נבדקו פרמטרים אשר מרביתם אינם מחויבים על פי חוק .לתפיסתנו על הרשויות
המקומיות להיות גלויות בנושאים רבים אף אם אינם מחויבים בחקיקה .חוק חופש המידע הוא הרף שיש
לקיימו ,אולם על רשות ציבורית ונבחרי ציבור לעמוד בדרישות מעבר לחוק ולא להיצמד לחוק עצמו.
המערכת המוניציפאלית אחראית לסיפוק הצרכים היומיומיים והבסיסיים של התושב ,החל מתאורת הרחוב,
דרך רישום ילדים לגן או לבית הספר ועד השתתפות במכרזים ואישור עסקים .שביעות הרצון של הציבור
מהרשות המקומית אינה תלויה אך ורק באספקת שירותים ,אלא גם במידת הניהול התקין ,השיתוף
והשקיפות בתהליכי קבלת ההחלטות ברשות.
המדד נולד מתוך הצורך להעלות את המודעות הציבורית והשלטונית כאחד לחשיבות של נגישות וזמינות
המידע והשקיפות במערכת הציבורית בכלל ובשלטון המקומי בישראל בפרט .ההשראה לפרויקט הגיעה
מתוך רצון להעמיד סט קריטריונים למערכת הציבורית אשר יסייעו בקידום ערכי אתיקה ,שקיפות ויושרה
במגזר הציבורי ,כפי שמתרחש הדבר במדינות רבות בעולם .שלוחות נוספות של  TIבנו מדדים הבוחנים
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את מידת הזמינות והנגישות של המידע במוסדות ממשלתיים .יש לציין במיוחד את השלוחה בסלובקיה
אשר בחנה את רמת השקיפות של מאה ערים מרכזיות כבר ב ,9040-מבדיקה שנערכה לאחרונה התברר
שכ 20-ערים מתוך המאה הנבדקות הראו שיפור ניכר ברמת שקיפות ואיכות המידע שהן מפרסמות.
מהממצאים עולה כי ככל שרמת השקיפות גבוהה יותר כך יש פחות בזבוז של כספי משלם המיסים ופחות
מקום לשחיתות.
הקריטריונים לבחינה נבחרו לאחר תהליך ארוך ומשמעותי במהלכו הוקמו ועדת היגוי וועדה ציבורית (ראה
הרחבה במתודולוגיה ובנספח א') אשר סייעו במיקוד נושאי הבחינה .עיקר הדגש הושם על נושא הכספים-
תקציב הרשויות ,מדיניות הרכש -מכרזים ,תכנון ובנייה ותכנון סביבתי.
במסגרת הפרויקט נבדקו אתרי האינטרנט של  43רשויות ,בכלל זה ירושלים ,בירת ישראל ,ו 41-רשויות
החברות בפורום ה 43-הערים העצמאיות בישראל.
לצורך המחשת התוצאות הוקם אתר אינטרנט בו מוצגים הממצאים בצורה נגישה וזמינה על גבי מפת ארץ
ישראל המאפשרת השוואה בין הרשויותwww.ti-israel.org :
בשלביו הבאים של הפרויקט נפעל להרחיב את הבדיקה על מספר רב יותר של רשויות מקומיות וכן נפעל
לשכלל ולהרחיב את מתודולוגיות הבדיקה ובחינת הקריטריונים ומספרם.
ממצאי הבדיקות נשלחו לרשויות במטרה לעודד דו-שיח ,שיתוף פעולה ושיפור השקיפות.
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מתודולוגיה

במסגרת הפרויקט נבדקו אתרי האינטרנט של  43רשויות ,בכלל זה ירושלים בירת ישראל ו 41-רשויות
החברות בפורום  43הערים העצמאיות בישראל (גבעתיים לא נכללה תחת מדד זה מאחר וד"ר עדי
קפליוק ,מנמ"ר עיריית גבעתיים וחבר בועד מנהל של העמותה השתתף כחבר בוועדת ההיגוי של
הפרויקט).
גיבוש הנושאים והקריטריונים לבניית המדד נעשה בהליך שיתוף נציגים ומומחים בתחומי המדד והרשויות
המקומיות .לצורך כך גייסנו וועדת היגוי בראשות פרופ' ניב אחיטוב ובהשתתפותם של ד"ר יצחק ספורטא,
מר אופיר פינס ,ד"ר עדי קפליוק ומר גלעד רבינוביץ .מטרת וועדת ההיגוי הינה לכנס ולרכז את הנושאים
והקריטריונים לבדיקה וללוות את הליך המדד ויישומו לאורך השנים.
כמו כן ,גוייסה ועדה מייעצת ,אשר הורכבה ממומחים מתחומים שונים כגון :ראשי רשויות (בפועל ולשעבר),
אנשי ציבור ,מומחים בתחום מערכות המידע והמחשוב ,אנשי אקדמיה ועיתונאים (פרוט חברי הוועדה
בנספח  .) 9מטרת הוועדה המייעצת לזהות ,לאתר ולאסוף מאפיינים מהותיים לבחינת שקיפות בשלטון
המקומי בעזרתם של בעלי עניין מרכזיים .לצורך כך התקיימו ראיונות עם חברי הוועדה בהם התבקשו
להתייחס לשאלה מה מאפיין רשות מקומית שקופה וכיצד ניתן למדוד זאת .מתוך ראיונות אלו חולצו
הנושאים העיקריים לבדיקה והקריטריונים לבחינת כל נושא.
לבסוף הורכב המדד מ 499 -קריטריונים אשר התמקדו במגוון נושאים בכלל זה :פרטי התקשרות עם
הרשות המקומית וראש הרשות; מבקר העירייה ; שקיפות לפי הנדרש בחוק חופש המידע ; מענקים
ותמיכות ; שקיפות כללי ; ישיבות מועצה ; כספים – תקציב וארנונה ; רכש -חוזים ומכרזים; רישוי עסקים;
תכנון ובנייה ; מידע סביבתי ; חברות עירוניות.
סולם הניקוד של הקריטריונים נע בין  -0המידע אינו זמין באתר ,ל 4-המידע זמין במלואו ו/או בפורמט
מתאים .הציון  0.3ניתן במקרים בהם המידע זמין אך באופן חלקי ו/או בפורמט מוגבל .בסוף תהליך
הבדיקה ,הניקוד של כל עירייה שוכלל לאחוזים בהתאם לכמות התשובות הנכונות או החלקיות שנמצאו
עבור כל רשות.
תוצאות המדד מוצגות באתר אינטרנט ,בקוד פתוח ,על גבי מפת ארץ ישראל המאפשרת השוואה בין
הרשויות השונות.
ממצאי המדד ישלחו לראשי הרשויות תוך פירוט הקריטריונים החסרים ברשות המקומית ,במטרה ליצור דו-
שיח ושיתוף פעולה בכדי לשפר את ממצאי הבדיקות עד לבדיקה הבאה.
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קריטריונים
 .1פרטי התקשרות עם הרשות המקומית וראש הרשות :שקיפות במגזר הציבורי נמדדת ,בין
היתר ,במידת הנגישות של הרשות אל התושבים .על הרשות להיות מחויבת לקידום ערוצי תקשורת
פתוחים עם הציבור .היכולת של התושב ליצור קשר ישיר עם הרשות בכלל ועם בעלי תפקידים
מרכזיים בפרט חיונית לזרימה חופשית של מידע בין הרשות לבין התושב ולהיפך.
דרכי ההתקשרות נבחנו הן למול הרשות כגוף :פרסום כתובת פיזית של משרדי הרשות ,מספר טלפון
כללי (מרכזיית הרשות/שלוחות) ואימייל ארגוני (כגון _@ )info@_, webmasterוהן עם ראש
הרשות :פרסום שם ,מספר טלפון ואימייל או טופס מכוון ליצירת קשר עם ראש הרשות ,מבקר
העירייה ,הממונה על חוק חופש המידע ,ראשי האגפים ,וברשויות גדולות גם ראשי המחלקות .באשר
לחברי מועצת העיר -בנוסף לפרסום פרטי הקשר באתר ,בדקנו האם קיים פרסום של סמכויותיהם
והשתייכותם הפוליטית של חברי המועצה.

 .2מבקר העירייה :דו"ח מבקר העירייה אינו מחויב בפרסום אך אין כל ספק שחשיבותו רבה בלמידה
ובחינת התנהלות הרשות ,הליקויים המתגלים ופעילות הרשות לשיפור .לכן מצאנו לנכון לבחון האם
מפורסמים באתר פרטי מבקר הרשות ודרכי הפניה אליו וכן דוחות מבקר הרשות בשנה האחרונה
ובשנתיים שלפניו (חוק פקודת העיריות (סעיף  470ג')).

 .3שקיפות לפי הנדרש בחוק חופש המידע :חוק חופש המידע נכנס לתוקפו במאי ( 4999להלן:
"החוק") .החוק קובע כי "לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית" ,באמצעות
הממונה על חוק חופש המידע .החוק מקנה לאזרחי ישראל זכות לקבל מהרשות הציבורית מידע על
פעילותה ,כגון הנחיות מנהליות ,נתונים סטטיסטיים ,תקציב שנתי ,מידע על הסניפים ברחבי הארץ,
ועיון במסמכים .עוד קובע החוק כי "רשות ציבורית תפרסם דין וחשבון שנתי ,שיכלול מידע על אודות
פעילותה ותחומי אחריותה והסבר על תפקידה וסמכויותיה" (סעיף (3א) לחוק חופש המידע).
בהתאם להוראות החוק בדקנו האם פורסמו באתר העירייה הדו"חות השנתיים של הממונה על חוק
חופש המידע .הדו"חות כוללים מידע על פעילותו של הממונה (כמות הפניות באותה השנה ,מס'
הפניות שנענו וטופלו ועוד) ומידע על פעילות הרשות בשנה החולפת.
בנוסף ,מפרטות תקנות חופש המידע (להלן":התקנות") בסעיף  2את הפרטים אשר אמורים להיות
מפורטים בדו"ח הממונה על חופש המידע:
 )4(2פרוט מבנה הרשות
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פרוט אגפי הרשות
פרוט יחידות הרשות ויחידות הסמך שלה
שמות בעלי תפקידים בכירים
שמות העומדים בראש האגפים
העומדים בראש יחידות ויחידות סמך הרשות
 )2(2מענה של הרשות
דרכי ההתקשרות עם הרשות
מען ממונה חופש המידע
דרכי התקשרות עם ממונה חופש המידע
מען ממונה פניות הציבור
דרכי התקשורת עם ממונה פניות הציבור
 )3(2סקירת עיקרי פעילות הרשות בשנה החולפת
 )2(2סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית
 )7(2תקציב הרשות הציבורית בשנה החולפת
 )2(2פרוט הוצאותיה של הרשות בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב
 )40(2תקציב הרשות לשנה הנוכחית
 )49(2תיאור ומטרות של מאגרי המידע של הראשות הציבורית ,הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות
 )42(2קרנות ומלגות שבמימון הרשות
 )41(2תמיכה שנתנה הרשות הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת
פרוט שמותיהם של המוסדות
היקף התמיכה שניתן לכל מוסד
לגישתנו ,הציבור הרחב אינו מודע לקיומו של דו"ח ממונה על חופש המידע ועל המידע הרב והחשוב
הטמון בו ועל כן ,הדרישה ,להשתמש במידע אשר נאסף ומפורסם בדו"ח ולהנגיש אותו באתר הרשות
עצמו.
 .4מענקים ותמיכות :תקנות חוק חופש המידע מחייבות את הרשות בפרסום רשימה של הקרנות
והמלגות הנמצאות במימון הרשות ובנוסף ,רשימה של מוסדות הציבור שזכו לתמיכה מהרשות והיקף
המימון שניתן .בנוסף בחנו פרמטרים נוספים כגון :פרסום הקריטריונים למתן המענקים והתמיכות,
האם ניתן להגיש בקשה למענק באמצעות אתר האינטרנט ,שינוי יעוד והקצאתם של מבני ציבור
וקרקעות למוסדות ציבוריים הזוכים לתמיכה ,פרסום שמות המוסדות המבקשים תמיכה ,פרסום שמות
המוסדות הזוכים בתמיכה ,פרסום מוקדם של סדר יום של ועדת מענקים ותמיכות ופרסום
הפרוטוקולים של דיוני ועדת מענקים ותמיכות.
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 .5שקיפות כללי – מעבר לחוק חופש המידע :המידע אינו נדרש ע"פ חוק חופש המידע ,אך חשוב
ומהותי לטיפוח השקיפות והיושרה ברשות:
פרסום קוד אתיקה -מטרת הקוד לקבוע ולהגדיר את מערכת הערכים ,הקרונות וכללי ההתנהגות
שלאורם יפעלו עובדי הארגון .קוד אתיקה הוא כלי ,מוכח מחקרית ,להגברת האתיקה וההתנהלות
התקינה בארגונים.
פרסום טופס ניגודי עניינים  -ניגוד עניינים הינו אחד מהרעות החולות ומוקדי חולשות של התנהגות
בלתי ראויה בשלטון בכלל ובשלטון המקומי בפרט .על כן ישנה חשיבות בפרסום ניגודי האינטרסים על
מנת שפעילות נבחרי הציבור תניב תוצאות ההולמות את האינטרסים של הציבור (דוגמא לטופס ניגוד
עניינים מצוי בנספח ב')
פרסום הסכמים קואליציוניים -שקיפות ברמה גבוהה ביותר באה לידי ביטוי בפרסום ההסכמים הללו.
פרסום מידע סטטיסטי המופק ברשות מקומית ופרסום המידע תוך התייחסות למגדר – מחויב על פי
חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס'  ,)9התשס"ח 9002-ותיקון בחוק שיווי זכויות האישה,
התשי"א–" :4934גוף ציבורי העורך דרך קבע איסוף ועיבוד של מידע הנוגע ליחידים ,ומפרסמו לציבור
במסגרת פרסום כללי שנועד לשמש גם למטרות סטטיסטיות ,יכלול בפעולותיו כאמור התייחסות למין".
 .6ישיבות מועצה :פרוטוקול ישיבת המועצה מפורסם לאחר שאושר על ידי כל חברי המועצה שהשתתפו
בישיבה .בין הקריטריונים שנבחנו :פרוט נושאי הישיבה ,פרסום הישיבה באמצעות אודיו ו/או וידאו,
פרסום מועד ,מיקום וסדר יום של ישיבת המועצה הקרובה והזמנה המעודדת את התושבים להגיע
לישיבה.
 .7כספים -תקציב הרשות וארנונה :רשות מקומית מחויבת ,בהתאם לתקנות חוק חופש המידע ,להעמיד
לרשות הרבים דיווח שנתי על פעילותה הכלכלית הכולל את התקציב של השנה החולפת והנוכחית
ופירוט הוצאות ע"פ סעיפי התקציב .משאבי הרשות מגיעים ברובם מהתושבים וחלוקת המשאבים
ברשות משפיעה באופן ישיר על רווחת התושב ולכן ,פעילותן הפיננסיות של העיריות אמורות להיות
פתוחות וגלויות לעיני הציבור .בנוסף לפרמטרים המחויבים מתוקף החוק ,בדקנו פרסום תקציר המספק
את עיקרי המידע התקציבי ,פרסום תכנון לעומת ביצוע ,ריכוז מידע על סעיפי ההכנסות וההוצאות
הגבוהים ביותר ,פרסום חמשת מקבלי השכר הגבוה ברשות (לא שמי) ,פרסום דו"חות כספיים (של
השנה הנוכחית ושל השנתיים הקודמות) ,פרסום מוקדם של סדר יום ופרוטוקולים של דיוני ועדת
התקציב ,וכן תעריפי ארנונה ופרסום התבחינים להנחות ופטורים מארנונה (מחויב על פי דין).

 .8רכש -חוזים ומכרזים :נושא המכרזים נתפש כאחת הרעות החולות ברשויות מקומיות .על מדיניות
הרכש של הרשות להיות גלויה הן בכדי לאפשר תחרות הוגנת בהתאם לעקרונות השוק החופשי והן
בכדי לאפשר לציבור להיות מעורב בקביעת האופי הכלכלי של העיר .בין הקריטריונים שנבחנו :פרסום
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מכרזי תשתית וכוח-אדם באתר הרשות ,פרסום קריטריונים ומשקלם במכרז .פרסום תוצאות המכרז,
פרסום תכנון שנתי של תכניות הרכש ,פרוטוקולים של ועדת הפטורים או נימוקים לפטור ממכרז ומתן
זיכיונות ע"י העירייה וכן האם אימצה הרשות מדיניות נגד שחיתות במכרזים.
 .9רישוי עסקים :הקריטריונים שנבחנו :האם מפורסמים התנאים למתן רישיון עסק ותהליך הרישוי.
בנוסף ,האם מפורסמות הבקשות לרישוי עסקים בייחוד באזורים בעלי תמהיל של מסחר ומגורים.
 .11תכנון ובנייה :הקריטריונים שנבחנו בתחומי תכנון ובנייה :עד כמה המידע באתר ברור ונגיש ,הן
למומחים והן לציבור הרחב ,פרסום המידע אודות היתרי בנייה לתושבים ,פרסום נוהל לשינוי ייעוד של
מבני ציבור וכן ההצעות וההחלטות בדבר שינוי היעוד .עוד נבדק שימוש במערכת  GISהמציגה נתונים
על גבי מפה.
 .11מידע סביבתי :על-פי תקנות חופש המידע -בשנים האחרונות אימצו רבות מהרשויות המקומיות
מדיניות ירוקה המתבטאת במספר מישורים .הרשויות החלו לעודד בנייה ופיתוח ירוקים ,חינוך לקיימות
מגיל צעיר ,הטמעת חשיבות המחזור בקרב התושבים ע"י הצבתם של פחי מחזור ברחבי העיר ,מכירת
קומפוסטרים ,חלוקת פחים מיוחדים להפרדת פסולת ועוד .לצד הפעולות בשטח ,הרשויות מחויבות
בהתאם לתקנות חוק חופש המידע להעמיד לעיון הציבור מידע סביבתי מפורט ונרחב.
בין הקריטריונים שנבחנו :פרסום המידע הסביבתי על פי זהות סוג הזיהום (אוויר ,מים ,נחלים ,ים,
קרקע ,קרינה ,אזבסט) ,המקור לזיהום ,החומר המזהם ,ריכוז החומרים המזהמים ומועד פליטתם,
האזור הגיאוגרפי אליו נפלט החומר ,מועדי הבדיקה ופרסום בולט של תוצאות חריגות .כמו כן ,פרסום
הנתונים בצורה נהירה ,מפורטת ובולטת.
בנוסף בדקנו ,האם המידע הסביבתי כולל הסבר על ההשלכות הבריאותיות והסביבתיות של סוג
הזיהום ,האם המידע ברור וגלוי מבחינת אופן הצגתו (דיווח טכני בלבד ,מפה ,מגמות) ,האם הופיע
הסבר על תהליכי קבלת ההחלטות בתחום איכות סביבה ,האם פורסמו הקריטריונים לזיהום סביבתי
ותוצאות הבדיקות .תדירות פרסום זיהום האוויר ,פרסום אינפורמציה לתושב בנוגע למחזור (מיקום
המחזוריות בעיר ואתרי מחזור) ופינוי פסולת מסוגים שונים .כמו כן בחנו האם קיים פרסום לגבי מספר
גנים ציבוריים ביחס לשטח העיר ,האם מפורסם מיקום מסירת בגדי יד שנייה ,האם קיימים מסמכים
בנושאי זיהום אויר והתייעלות אנרגטית והאם מפורסת תכנית קיימות ומדיניות פיתוח (בנייה וסביבה).
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 .12חברות עירוניות :החברות העירוניות נמצאות בבעלות הרשות המקומית ומוקמות לצרכי פיתוח שונים
וטיפול בפרויקטים ספציפיים .מן ההכרח שמידע על פעילותן יהיה גלוי ופתוח לציבור .בדקנו האם
הרשויות מפרסמות מידע על התאגידים שבבעלותן ,כנדרש על פי סעיף (1ב) לחוק חופש המידע( ,בין
אם בעלות מלאה או חלקית) באתר העירייה ,האם מופיעים שמותיהם של חברי הדירקטוריון בחברות,
האם קיים קישור באתר הרשות לחברות שבבעלותה והאם מפורסמים תקציבי פיתוח ודו"חות שנתיים
של החברות העירוניות.
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ציון כולל של סיכום הסיכומים
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להלן מוצגים הממצאים על פי פרקי הקריטריונים שנבחנו:

 .1דרכי התקשרות

שלוש הרשויות המובילות בדרכי התקשרות :ראשל"צ ( ,)111%ירושלים ( ,)95%רחובות(.)93%
דרכי התקשרות עם הרשות וראש הרשות – כללי:
בכל הרשויות יש הקפדה על פרטי קשר בסיסיים ,בכלל זה :הכתובת הפיזית של הרשות ,מספרי טלפון של
המרכזייה ,שם ראש הרשות ,מוקד עירוני באתר ,ואימייל/טופס מקוון ליצירת קשר עם ראש הרשות קיים
בכל  43הרשויות.
עם זאת ,פרטי קשר נוספים ,המהווים רמת התקשרות גבוהה יותר מצויים רק במספר רשויות ולא בכולן,
כמפורט להלן:
אימייל כללי/טופס פנייה מקוון/צור קשר לרשות נמצא רק ב 22%מהרשויות ,בכלל זה :אשדוד ,הרצלייה,
חדרה ,חיפה ,ירושלים ,כפר סבא ,נתניה ,ראשל"צ ,רחובות ותל אביב.
מספר טלפון של ראש הרשות נמצא ב 92%מהרשויות שנבדקו ,למעט בעיר חדרה.
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ב 72%מהרשויות יש אפשרות למעקב במוקד העירוני אחר הטיפול בפניות ,למעט בב"ש ,חדרה ,כפר סבא
ונתניה.
דרכי התקשרות עם האגף:
שם מנהל האגף מצוי במרבית האתרים ,92% ,למעט בפתח תקווה שם רק בחלק מהאגפים
עודכנוהשמות.
ב 92%מהרשויות יש טלפון ואימייל/טופס מקוון ,וכן כתובת פיזית של האגף למעט בעיר אשדוד .המצב
דומה לגבי פרסום שעות קבלת הקהל ,שם בשתי רשויות שעות קבלת קהל אינן ברורות דיין ,באשדוד
ורעננה.
דרכי התקשרות עם המחלקה:
שמות מנהלי המחלקה ומספרי הטלפון של המחלקה מצויים ב 22%מהרשויות .שמות מנהלי המחלקה לא
מצויים בתל אביב ,ובפתח תקווה המידע הוא רק לגבי חלק מהמחלקות .מספרי הטלפון של המחלקות לא
מצויים באשדוד פתח תקווה ותל אביב ,דהיינו רק ב.20%
דרכי התקשרות עם חברי מועצה:
בהתייחס לפרטים לגבי חברי המועצה ,במרבית הקריטריונים שבדקנו המידע הניתן הוא חלקי:
בכל הרשויות ( )400%יש רשימה של חברי המועצה ,אולם רק ב 22%מופיעה רשימה כזו עם הסמכויות
של חברי המועצה (חולון ,ירושלים ,פתח תקווה ,ראשל"צ ,רחובות) ,בשאר הערים המידע הניתן לגבי
הסמכויות הוא חלקי בלבד .בכפר סבא רעננה חדרה ורמת גן אין אף מידע חלקי לגבי הסמכויות.
ממצאים דומים (אם כי לא זהים) אנו רואים בהתייחס לקריטריונים של אימייל/טופס :ב 92%מהרשויות
קיימים פרטי אימייל/טופס מקוון לכל חברי המועצה (ירושלים ,ראשל"צ ,רחובות ותל אביב) בעוד בשאר
הערים המידע הוא חלקי ומתייחס רק לחלק מחברי המועצה .בחדרה אין כלל פרטי אימייל/טופס מקוון
לחברי המועצה כולם.
ציון פרטי טלפון נייח של חברי המועצה :ב 22%מהרשויות מצוינים פרטי טלפון נייח לכל חברי המועצה -
ששמם מופיע באתר (ירושלים ,כפר סבא ,נתניה ,ראשל"צ ,תל אביב) ,ב 12%מהרשויות מצוין מספר טלפון
רק לחלק מחברי המועצה (ב"ש ,הרצליה ,חולון ,חיפה ,כפר סבא ,רחובות ,רמת גן ,רעננה) ,בשלוש
הרשויות הנותרות אין כלל מידע כזה (אשדוד ,פ"ת ,חדרה).
פורומים ורשתות חברתיות:
רק חלק מהרשויות בוחרות להיות נוכחות במדיומים אלו.
לשתי רשויות יש נוכחות בפורומים  -בחולון וראשל"צ ,דהיינו ב 42%מהרשויות .לעומת זאת הנוכחות
ברשתות החברתיות רבה יותר ,ב 20%מהן יש נוכחות כזו ,למעט באר שבע ,נתניה ורמת גן.
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מבקר הרשות – פרטים ודוחות

שמונה רשויות קבלו ציון של ( 400%תל-אביב ,ירושלים ,ראשון לציון ,חיפה ,רעננה ,נתניה ,אשדוד,
הרצליה).
כל הערים מפרסמות את פרטי מבקר הרשות ודרכי הפניה אליו .אולם ,המצב שונה בכל הקשור לפרסום
הדו"חות של מבקר הרשות :הדו"ח השנתי האחרון ( )9044פורסם רק ב 32%מהרשויות ,בכלל זה:
ירושלים ,ראשל"צ ,רעננה ,אשדוד ,הרצליה ,חיפה ,נתניה ,ת"א (יש לציין שהבדיקה נעשתה בשליש
האחרון של  .)9049כל  17%הרשויות הנותרות לא פרסמו כלל את הדו"ח של .9044
באשר לדו"חות של  9009-9040אנו מוצאים שב 22%מהרשויות פורסמו דו"חות אלו ,למעט רחובות ורמת
גן .ברחובות יש פרסום רק של אחת השנים הללו.
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 .2שקיפות לפי חוק חופש המידע
ציון כולל במדד שקיפות המידע
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נתוני שבע
תקווה
אשדוד
מצויים
בבדיקה
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כפר
סבא

חיפה

ראשון
לציון

חולון ירושלים תל
אביב

ציון כולל

שלוש הרשויות המובילות בנושא שקיפות לפי חוק חופש המידע :תל-אביב ( ,)22%ירושלים ( ,)20%נתניה
(.)20%
דוחות חופש המידע:
דו"ח חופש המידע לשנת  9044פורסם ב 22%-מהרשויות ,למעט בהרצליה ,חדרה ,חיפה ,פ"ת ורחובות.
עם זאת ,רק בירושלים ונתניה ( 42%מהרשויות) פורסם הדו"ח בפורמט נוח ולא רק ב.PDF-
דו"ח חופש המידע לשנים הקודמות ()9009-9040מפורסם ב 20%מהרשויות (ירושלים ,כפר סבא ,נתניה,
ראשל"צ ,רעננה ,ב"ש ,הרצליה ,חדרה ואשדוד) אולם ,בדומה לקריטריון הקודם רק בירושלים ובנתניה הוא
פורסם בפורמט נוח.
המבנה הארגוני:
המבנה הארגוני מוצג בצורה ברורה וכראוי ב 22%מהרשויות בכלל זהת"א ,ירושלים ,ראשל"צ ,חיפה ,כ"ס,
רעננה ,נתניה,פ"ת ,ר"ג ,חדרה .בבאר שבע מפורסם המבנה הארגוני בצורה חלקית ולא ברורה דיה.
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חוק חופש המידע ופרטי הממונה על החוק:
חוק חופש המידע ,מפורסם ב 72%רשויות ,למעט אשדוד ,באר שבע ,הרצלייה ,כפר סבא.
שם הממונה על חופש המידע מפורסם ב 92% -מהרשויות ,למעט פתח תקווה .כך נכון הדבר גם לגבי
אימייל או טופס פניה לממונה וגם לגבי מספר הטלפון במשרד הממונה.
פרטי הממונה על פניות/תלונות הציבור:
שם הממונה על פניות/תלונות הציבור מפורסם ב 92%מהרשויות ,למעט חיפה.
ל 20%מהן יש אימייל אישי/טופס מקוון לפניה לממונה זה ,למעט חולון חיפה ורחובות.
לעומת זאת ,מספר הטלפון של הממונה על הפניות מצוי ב 400%מהרשויות.
מאגרי מידע:
רק ב 10%מהרשויות ,באר שבע ,חיפה ,כפר סבא ,ראשל"צ ,רמת גן ותל אביב מפורסמת רשימת מאגרי
מידע שיש בידי הרשות  .לעומת זאת ,רק בתל אביב יש מאגרי מידע הנגישים לציבור ובאף רשות אין פרטי
קשר של מנהל מאגר המידע.
חוקי עזר ועיקרי פעולות הרשות המתוכננות לשנה הנוכחית:
ב 400%מהרשויות ,מפורסמים חוקי העזר העירוניים.
סקירת עיקרי פעולות הרשות המתוכננות לשנה הנוכחית ( )9049מפורסמתבכמחצית ( )32%מהרשויות,
בכלל זה :חולון ,חיפה ,ירושלים ,כ"ס ,נתניה ,רמת גן ,תל אביב ואשדוד.
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 .3מענקים ותמיכות

שלוש הערים המובילות  :תל-אביב ( ,)70%פתח-תקווה ( ,)32%ירושלים ()30%
קרנות ומלגות במימון הרשות:
רשימה ברורה של הקרנות ומלגות שבמימון הרשות הציבורית מפורסמות רק ב 22%מהרשויות ,בכלל
זה:אשדוד ,הרצלייה ,חולון ,ירושלים ונתניה .ברמת גן ותל אביב המידע שפורסם בהקשר זה היה חלקי
בלבד.
הקריטריונים למתן קרנות ומלגות שבמימון הרשות הציבורית מפורסמות רק ב 90%מהרשויות ,בכלל זה:
הרצליה חולון ורמת גן.
תמיכות וחסויות:
תמיכות וחסויות שנתנה הרשות הציבורית בשנה החולפת מפורסמות ב 32%מהרשויות בצורה ברורה,
בכלל זה :ב"ש ,חולון ,חיפה ,כ"ס ,נתניה ,פ"ת ,רעננה ותל אביב .בשתי רשויות נוספות ,ירושלים וראשון
לציון ניתן מידע חלקי בלבד.
קריטריונים למתן תמיכות וחסויות מצויים ב 20%-מהרשויות למעט :חדרה ,ירושלים ונתניה.
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ב 22%מהרשויות קיימת רשימת מוסדות הציבור שזכו לתמיכה בשנה החולפת ,בכלל זה :באר שבע ,חולון,
חיפה ,כ"ס ,נתניה ,פ"ת ,רמת גן ,רעננה ,ראשל"צ ותל אביב.
ב 32%מהרשויות מפורסם היקף התמיכה במוסדות הציבור .הדבר נכון לאותן רשויות מהקריטריון הקודם
למעט כפר סבא ,שם לא מפורסם היקף התמיכה.
עם זאת רק ב 92%מהרשויות ניתן להגיש בקשה למענק באמצעות אתר האינטרנט ,בכלל זה באר שבע,
הרצלייה ,פתח תקווה ותל אביב.
מבני ציבור וקרקעות:
הקצאת מבני ציבור מפורסמים ב 92%מהרשויות בלבד ,ירושלים ,ראשל"צ ,רמת גן ותל אביב .המצב עוד
פחות טוב בכל הקשור לפרסום שינוי ייעוד של מבני ציבור ,שם רק ברשות אחת ,ירושלים ,מפורסם המידע
(.)2%
פרסום מידע בנוגע להקצאת קרקע כתמיכה למטרות ציבוריות נמצא ב 12%מהרשויות – אשדוד ,באר
שבע ,ירושלים ,נתניה ,פתח תקווה ,ראשל"צ ותל אביב.
פרסום הקריטריונים לזכייה נמצא ב 10%מהרשויות :ב"ש ,ירושלים ,נתניה ,פ"ת ,ורחובות ותל אביב.
פרסום שמות המבקשים מפורסם רק בשלוש רשויות ( – )90%פ"ת ת"א ורעננה .אחוזים דומים נכונים גם
לפרסום שמות הזוכים ,אך יש שינוי בשם אחת הרשויות המפרסמות – ראשל"צ ת"א ורעננה.
ועדת מענקים ותמיכות:
פרסום מוקדם של סדר היום והפרוטוקולים של דיוני ועדות מענקים ותמיכות מצוי בצורה מלאה רק
בירושלים ()2%
פרסום הפרוטוקולים של דיוני ועדת מענקים ותמיכות פורסם ב 22%-מהרשויות ,בכלל זה :חולון ,ירושלים,
כפר סבא ,רמת גן ורעננה.
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 .4מעבר לחוק חופש המידע – קודים אתיים ,ניגודי עניינים ,הסכמים
קואליציוניים ,וסטטיסטיקות מיוחדות

ארבע רשויות מובילות בנושא שקיפות מעבר לחוק חופש המידע :תל-אביב ( ,)10%ירושלים ( ,)10%חיפה
( ,)10%אשדוד (.)10%
קוד אתי מופיע רק בירושלים ()2%
טפסים לגבי ניגודי עניינים של נבחרי ציבור ובכירים אין באף רשות.
רק שתי רשויות ( )42%מפרסמות הסכמים קואליציוניים :כפר סבא ותל אביב.
פרסום מידע סטטיסטי המופק ברשות המקומית מפורסם ב 32%מהרשויות :אשדוד ,חולון ,חיפה,
ירושלים ,נתניה ,פתח תקווה ,ראשל"צ ,ותל אביב .עם זאת ,רק בשתי רשויות פרסום זה מתייחס להשלכות
מגדריות :אשדוד וחיפה.
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 .5ישיבות מועצה

שלוש רשויות מובילות בנושא ישיבות מועצה :תל-אביב ( ,)20%חיפה ( ,)20%רחובות (.)20%
מועדי הישיבות ומיקומן מפורסם רק ב 32%מהרשויות :אשדוד ,הרצלייה ,חולון ,חיפה ,ירושלים ,ראשל"צ,
רחובות ותל אביב .ברמת גן המידע הוא חלקי.
הזמנה ועידודאו קריאה לתושבים להשתתף בדיונים מצוי רק ב 90%מהרשויות :אשדוד ,חיפה ורחובות.
פרסום מסמכים וטיוטות הקשורים לישיבות הקרובות לא מפורסם באף רשות.
סדר היום של הישיבות מוצג מראש רק ב 10%מהרשויות – חולון ,חיפה ,נתניה ,ראשל"צ ,רחובות ות"א.
פרוטוקולים של הישיבות באודיו ווידאו פורסמו רק ב 90%מהרשויות – ירושלים ,כ"ס ותל אביב .מספר
רשויות מפרסמות הפרוטוקולים רק באודיו – אשדוד וראשל"צ.
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 .6כספים ותקציב הרשות

שלוש הרשויות המובילות :תל-אביב ( ,)21%חולון ( ,)33%ירושלים ()30%
התקציב:
התקציב לשנה הנוכחית ()9049מפורסם ב 72%-מהרשויות  ,למעט הרצלייה חדרה נתניה ,פ"ת .ב10%
מהרשויות הפרסום הוא בפורמט נוח (אקסל) ולא רק  :PDFב"ש ,חולון ,חיפה ,רחובות רעננה ות"א.
ב 92%מהרשויות מפורסם תקציר המספק את עיקרי המידע וכולל סכומים – חולון ,ירושלים ,כפר סבא ותל
אביב ,אך הפורמט הוא של .PDF
פרסום תקציב השנתיים הקודמות נמצא ב 42מהרשויות ( ,)22%ב"ש ,הרצלייה ,חדרה חולון ,חיפה,
ירושלים כפר סבא ,נתניה ,פ"ת ,ראשל"צ ,רחובות רעננה ות"א .רק ב 90%הפורמט הוא נוח (ת"א ,נתניה
וכפר סבא)
באף רשות אין פרסום מוקדם של סדר היום והפרוטוקולים של דיוני התקציב בוועדת הכספים ,למעט ת"א.
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הוצאות והכנסות:
פירוט הוצאות הרשות בשנה החולפת מפורסם ב 20%מהרשויות ,למעט ב"ש ,חדרה ,ורמת גן .עם זאת
המידע הוא חלקי ונטול הסברים בשליש מהרשויות (הרצליה ,ירושלים ,כפר סבא ,נתניה ואשדוד)
פרסום תכנון לעומת ביצוע (מקורות כספיים ושימושים לכל מחלקה) נמצא ב 12%מהרשויות ,בכלל זה:
אשדוד ,הרצליה ,חיפה ,ירושלים ,נתניה רמת גן ותל אביב .ורק בחיפה המידע הוא מלא בעוד ברשויות
האחרות המידע חלקי וללא הסברים.
מידע על סעיפי ההכנסות הגבוהים ביותר נמצא ב 10%מהרשויות ,אשדוד ,הרצלייה ,חולון ,ירושלים ,כפר
סבא ,ראשל"צ ,אולם רק בירושלים המידע הוא מלא וכולל הסברים.
באותן ערים (למעט ירושלים) יש גם פרסום של סעיפי ההוצאות הגבוהות ביותר.
אף רשות לא מפרסמת את חמשת מקבלי השכר הגבוה ברשות לפי תפקידים.
דוחות כספיים:
ב 12%מהרשויות מפורסמים הדוחות הכספיים לשנה החולפת ( :)9044אשדוד ,ב"ש ,חולון ,ירושלים,
נתניה ת"א ורעננה.
ב 20%מהרשויות מפורסמים הדוחות הכספיים של השנתיים הקודמות ,למעט ,הרצליה ,חדרה וראשל"צ.
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 .7כספים – ארנונה

ת עריפי הארנונה וקריטריונים להנחות ופטורים בארנונה מפורסמים בכל הרשויות.

32

 .9חוזים ומכרזים
 .8א .חוזים ומכרזים – תשתית

שלוש ערים מובילות :חולון( ,)22%אשדוד( ,)22%חדרה (.)22%
המכרזים מפורסמים באתר ב 92%-מהרשויות ,למעט בעיר רחובות.
ב 92%מהרשויות מפורסמים הקריטריונים במכרז והמשקל לכל קריטריון :אשדוד ,ב"ש ,חדרהוחיפה .רק
בחדרה ובאר שבע זה ניתן באופן מלא.
באף רשות לא מפורסמים נתונים לגבי הקריטריונים הבאים :תכנון שנתי של תכניות הרכש (אשדוד
מפרסמת מידע חלקי) ,אימוץ מסמך מדיניות נגד שחיתות במכרזים ,פרוטוקולים של ועדת הפטורים ו/או
החלטות ונימוקים ,פרסום תוצאות המכרזים באתר העירייה( ,בנפרד מפרוטוקול הוועדה) (בפרמטר אחרון
זה הדבר נכון לכולן למעט חולון) ,פרסום מתן זיכיונות ע"י העירייה.
 RSSיש ב 22%מהרשויות בכלל זה :אשדוד ,חדרה ,חולון ,כ"ס ,נתניה ,פ"ת ,ראשל"צ ,רחובות ,ר"ג,
ורעננה.
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 .9ב .חוזים ומכרזים – כוח אדם

בנושא זה ירושלים היא העיר המובילה ( ,)22%בעוד שאר הערים קבלו ציון של .30%
המכרזים לכוח אדם מפורסמים בכל הרשויות .גם הקריטריונים במכרז מפורסמים בכל הרשויות עם זאת
באף רשות לא מפורט המשקל לכל קריטריון בצורה ברורה (משולב בטבלה עם קריטריון הדן בפרסום
הקריטריונים).
רק ברשות אחת (ירושלים) מפורסמים הקריטריונים לקבלת עובד שלא במסגרת מכרז.
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 .11תכנון ובנייה
ציון כולל במדד תכנון ובנייה
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ארבע הרשויות המובילות :ירושלים ( ,)22%תל-אביב ,חולון ורחובות  32%כל אחת.
תכניות והיתרי בניה:
תכניות הבניה לאנשי מקצוע מפורסמות רק ב 12%-מהרשויות :הרצליה  ,חולון ,חיפה ,פ"ת ראשל"צ,
רחובות ות"א
ב 32% -מהרשויות ,מפורסמות תכניות הבניה בשפה ברורה ובאופן המאפשר התמצאות קלה ,בכלל זה:
אשדוד ,חולון ,ירושלים ,נתניה ,ראשל"צ ,רחובות ,רעננה ותל אביב.
רק ב 10%יש מידע קונקרטי לתושב בנושאי רישוי ופיקוח והיתרי בניה ,בכלל זה :הרצליה ,חולון (מידע
חלקי) ,חיפה ,ירושלים ,רחובות (מידע חלקי) ותל אביב.
ייעוד ושינוי ייעוד מבני ציבור:
פרסום הנוהל לשינוי ייעוד של מבני ציבור אין באף רשות ,וכך גם לגבי פרסום החלטות ונימוקים לגבי שינוי
ייעודי של מבני ציבור .באופן דומה ,למעט בירושלים ,לא מפורסמות הצעות לפני שינוי ייעוד של מבני ציבור.
בשני סעיפים בנושא זה ,המגמה משתנה :האחד :בהתייחס לטיוטות של תכניות תכנון ובנייה לדיון ציבורי,
מפרסמות  72%מהרשויות מידע זה ,בכלל זה :הרצלייה ,חדרה ,חולון ,חיפה ,ירושלים ,כ"ס ,נתניה,
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ראשל"צ ,רחובות רעננה ות"א .השני :מערכת  GISהכוללת מידע על ייעודי קרקע נמצאת ב 42-רשויות
( )22%למעט ב"ש וחדרה .בת"א המידע קיים רק באופן חלקי.
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 .11מידע סביבתי
ציון כולל במדד תכנון וסביבה
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שתי רשויות מובילות בנושא זה :ירושלים ( ,)20%חולון ( )32%ולאחריהן תל-אביב ,כפר-סבא ובאר-שבע
 33%כל אחת.
מידע לגבי מקורות לפליטת זיהום בהתייחס לקריטריונים הבאים :
ההתפלגות מתוארת בהתאם למספר מקורות לפליטת הזיהומים שבכל רשות:
ב 22%מהרשויות אין פרסום של המקור לפליטת הזיהום ,בהתייחס לאף סוג זיהום (הרצלייה ,פ"ת,
ראשל"צ ,רחובות ,רעננה) ,ב 12%יש פרסום של סוג אחד עד שלושה סוגים (נתניה חיפה ,ירושלים ,ר"ג,
ת"א ,כ"ס) .בכל שאר הרשויות יש פרסום של מקורות זיהום של  1ומעלה.
שם החומר או קבוצת החומרים ,הנפלטים לסביבה ,כמותם וריכוזם 9 :רשויות לא מפרסמות כלל
(אשדוד ורחובות) ב 20%פרסמו לגבי סוג אחד עד שלושה סוגים :ב"ש ,הרצלייה ,כ"ס ,פ"ת ,ירושלים,
ראשל"צ ,ר"ג ,רעננה ,חולון ,נתניה ות"א .רשות אחת פרסמה  1סוגים ומעלה (חדרה).
סוג ורמה של הרעש הריח והקרינה הנמדדים בסביבה 22% :לא פרסמו מידע זה לגבי אף לא אחד
מהסוגים :הרצליה ,חיפה ,פ"ת,רחובות ואשדוד .שאר הרשויות פרסמו מידע לגבי אחד עד שלושה
גורמים/סוגים.

37

מיקום מועד ושיטת איסוף המידע וכן הגורם שאסף את המידע בעבור הרשות :באשדוד ורחובות
( )42%לא פרסמו המידע לגבי אף סוג .כל שאר הרשויות פרסמו בין אחד לשלושה סוגים ,למעט חדרה
שפרסמה לגבי  1סוגים ומעלה.
אזור גיאוגרפי ומועד פליטת החומר לסביבה ויצירת המפגע 90% :לא פרסמו המידע לגבי אף סוג
(אשדוד ,פ"ת ורחובות) 72% .פרסמו לגבי סוג אחד עד שלושה :ב"ש ,הרצליה ,חדרה ,חיפה ,ירושלים,
נתניה ראשל"צ רמת גן ,רעננה ,כפר סבא ותל אביב ,ורק חולון פרסמה המידע לגבי  1סוגים ומעלה.
האם החומר נפלט אל האוויר הים הקרקע או המים 90% :לא פרסמו מידע זה כלל (אשדוד ,הרצליה
ורחובות) ,שאר הרשויות פרסמו מידע זה לגבי אחד עד שלושה סוגים.
המידע הסביבתי מוצג בליווי ביאורים והקשרים וכולל מידע מעובד כמו דו"חות תקופתיים 10% :לא
פרסמו מידע כזה כלל (אשדוד ,הרצליה ,נתניה ,רחובות רמת גן ורעננה) .כל השאר פרסמו ארבעה סוגים
ומעלה.
המידע הסביבתי כולל הסבר על ההשלכות הבריאותיות והסביבתיות של סוגי הזיהום 12% :לא פרסמו
כלל מידע זה (אשדוד ,הרצליה ,נתניה ,פ"ת ,רחובות ,ר"ג ,רעננה)  92%פרסמו לגבי סוג אחד עד שלושה
(חיפה ירושלים כ"ס ראשל"צ)  92%פרסמו לגבי  1סוגים ומעלה :ב"ש ,חולון ,ת"א ,חדרה.
המידע הסביבתי ברור וגלוי 12% :מהרשויות כלל לא מפרסמות מידע מסוג זה :הרצליה ,נתניה ,פ"ת,
רחובות ,רמת גן רעננה ואשדוד 10% .מפרסמות מידע זה לגבי אחד עד שלושה סוגים :ב"ש,
חיפה,ראשל"צ ,חולון ות"א וכפר סבא .חדרה וירושלים מפרסמות מידע לגבי ארבעה ומעלה סוגים.
גישה למאגר הנתונים בנוסף למידע מעובד (המאפשר לדוגמא השוואות) :ב 12%מהרשויות אין כלל
פרסום בהקשר זה :אשדוד ,הרצליה ,פ"ת ,חדרה ,נתניה ,רחובות ר"ג) ,שאר הרשויות פרסמו לגבי אחד
עד שלושה סוגים.
מידע סביבתי  -מידע כללי:
פרסום של תהליכי קבלת ההחלטות בתחום איכות סביבה :ב 22%מהרשויות יש פרסום לגבי קריטריון
זה (אשדוד ,ב"ש ,חיפה ,ירושלים ,כ"ס).
פרסום קריטריונים לזיהום סביבתי או קישור לחקיקה הארצית בנושא :ב 22%מהרשויות יש מידע
רלבנטי לקריטריון זה ,למעט ,אשדוד ,ב"ש ,נתניה רחובות ורמת גן.
פרסום מדידת זיהום אוויר בתדירות גבוהה :ב 22%פורסם מידע לגבי קריטריון זה ,למעט :אשדוד,
הרצליה ,רחובות ר"ג ות"א.
פרסום של מיקום קומפוסטרים ,אתרי מחזור לפסולת :רק בשתי ערים ( )42%יש פרסום כזה – ב"ש
ות"א.
מידע על נוהל פינוי במקרה שלתושב אין יכולת לפנות בעצמו :אף רשות אינה מפרסמת מידע זה.
פרסום של מספר גנים ציבוריים ביחס לשטח העיר :למעט ברחובות אף רשות לא מפרסמת מידע זה.
פרסום לגבי מיקום למסירת בגדי יד שנייה 10% :מהרשויות מפרסמות מידע זה :חולון ,ירושלים ,כס,
ראשל"צ ,רעננה ת"א.

38

פרסום קיומם של מסמכים בנושאים זיהום אויר ,מים ,אנרגיה ,והתייעלות אנרגטית :ב 20%מהרשויות
אין מידע כזה ,המידע קיים לגבי  4-2סוגי מידע ב 10%מהרשויות :ב"ש ,חולון ,ירושלים ,פ"ת ,רעננה ,ת"א.
בפ"ת יש מידע על יותר משלושה
פרסום תכניות קיימות ומדיניות פיתוח בנייה/סביבה :ב 20%מהרשויות יש פרסום תכניות אלו ,למעט
הרצלייה ,נתניה ,ר"ג.
מידע לגבי סוגי פחי מיחזור :ב 92%מהרשויות אין כלל פרסום מסוג זה :הרצליה ,חדרה ,נתניה ,ורחובות.
ב 12%-יש פרסום על אחד עד שלושה מסוגי הפחים :חולון ,ראשל"צ ,חיפה ,באר שבע ,אשדוד ,פ"ת ,ר"ג.
ב 92%הנותרות יש מידע לגבי  1או יותר סוגים :ת"א ,ירושלים ,כפר סבא ,רעננה.
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 .12חברות עירוניות

שתי ערים מובילות בנושא חברות עירוניות :תל-אביב ( ,)400%חיפה (,)22%לצידן חולון ,כפר-סבא,
רעננה ונתניה  73%כל אחת.
רשימת החברות העירוניות מפורסמת ב 20%מהרשויות ,למעט ברשויות הבאות :נתניה ,פ"ת ורחובות.
מידע לגבי רשימת חברי הדירקטוריון של כל החברות העירוניות יש ב 22%מהרשויות :חולון ,חיפה ,כ"ס,
נתניה ,רעננה ות"א.
ל 22%מהרשויות יש קישור לאתר החברות שבבעלות העירייה כולל בעלות חלקית או תת אתר באתר
העירוני עבורן ,למעט הרשויות הבאות :רחובות ורמת גן.
רק ל 42%מהרשויות יש פרסום של דו"חות שנתיים של החברות העירוניות (נתניה ות"א) (בחיפה יש
מידע חלקי בהקשר זה).
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 .13רישוי עסקים

בנושא זה קבלו כל הערים  ,30%למעט רמת גן ( ,)93%פתח-תקווה ורחובות (.)0%
כל הרשויות  ,למעט פ"ת ורחובות ,מפרסמות מידע על התנאים למתן רישיון עסק ותהליך הרישוי.
ברמת גן המידע בהקשר זה הוא חלקי בלבד.
אף רשות אינה מפרסמת מידע על הבקשות לרישוי עסקים.
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סיכום ומסקנות
מדד שקיפות ברשויות המקומיות ,נבחן ע"י שקיפות בינלאומית ישראל משנת .9009
השנה הורחב המדד וכלל בחינה של שקיפות מנגנונים ותהליכים להגברת יושרה ושקיפות גם מעבר לנדרש
על פי חוק חופש המידע ,בכלל זהנושא תכנון ובניה ,מכרזים ועוד.
מאחר ומדובר במדד מורחב וחדשני הוחלט להתמקד בבדיקה רק ב 43-ערים 41 ,מתוכן מתוך פורום ה-
 43והעיר הנוספת היא ירושלים בירת ישראל (תוצאות עיריית גבעתיים אשר נכללת בפורום ה ,43-אינן
מפורסמות לאור השתתפות ד"ר עדי קפיליוק ,מנמ"ר גבעתיים ויו"ר איגוד המנמ"ריםבוועדת ההיגוי של
הפרויקט).
הבדיקה כללה כ 490 -קריטריונים והתפרסה על מגוון נושאים הנוגעים לתושבים ברשויות השונות.
הנושאים המרכזיים בהם התמקדה הבדיקה :תקציב הרשות ,מכרזים ציבוריים ,מועצת העיר ואיכות
הסביבה .כמו כן מתייחסת הבדיקה ליישום חוק חופש המידע ,לחברות ציבוריות ולדו"חות מבקר העירייה.
נושאי הבדיקה והקריטריונים לבדיקתם נבחרו לאחר התייעצות עם חברי וועדת ההיגוי וראיונות חברי
הוועדה המייעצת.
התמונה העולה מניתוח הממצאים מגוונת ביותר ,הן בהתייחס להשוואה שבין הקטגוריות והנושאים השונים
והן בהתייחס להשוואה שבין הרשויות השונות.
השוואה בין הנושאים השונים:
נושאים מסוימים זוכים לרמת שקיפות גבוהה על ידי מרבית הרשויותבכלל זה :דרכי התקשרות ,מבקר
הרשות – פרטים ודוחות ,שקיפות לפי דו"ח חופש המידע ,כספים – ארנונה.
נושאים כגון :ישיבות מועצה ,רישוי עסקים ,תכנון ובניה ,כספים ותקציב הרשות ופרטים מעבר לחוק חופש
המידע מקבלים ציון בינוני ומטה ברמת השקיפות בכל הרשויות.
מכלל הנושאים הדורשים טיפול אנו מוצאים לנכון לציין שני נושאים באופן מיוחד בשל הממצאים המטרידים
העולים מהם:
הראשון הינו נושא 'חוזים ומכרזים' – נושא אשר נתפס כבעייתי ברשויות מקומיות וסכנות השחיתות בו
רבות .אמנם ,מרביתן המכריע של הרשויות מפרסם את המכרזים ,כנדרש על פי חוק ,אך לטעמנו אין די
בכך .נושאים נוספים שנבדקו  :תכנון שנתי של תוכניות הרכש ,אימוץ מדיניות נגד שחיתות במכרזים,
פרוטוקולים של ועדת הפטורים ו/או החלטות ונימוקים ,פרסום תוצאות המכרזים באתר העיריה( ,בנפרד
מפרוטוקול הוועדה) ופרסום מתן זיכיונות ע"י העיריה .הציון הגבוה ביותר שקיבלה רשות (חולון) הוא .22%
הדבר מצביע על כך כי הרשויות צריכות להגביר את השקיפות בנושא המכרזים ככלי המאפשר לצמצם את
השחיתות.
הנושא השני ,אשר נמצא כלקוי מבחינת השקיפות ונדרש לטיפול מעמיק מצד הרשויות הוא נושא הסביבה.
נושא הסביבה והקיימות הופך ,משמעותי יותר ויותר .אנו מוצאים לכך ביטוי בצורות שונות ומגוונות ,החל
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מחקיקה וכלה במודעות הולכת וגוברת של האזרחים לנושאהסביבה.הסוגיות הדורשות התייחסות מצד
הרשויות הן רבות .החל ממקורות הזיהום השונים דרך אפשרויות המיחזור וכלה בפרסום תכנית קיימות.
הרשויות נותנות מענה חלקי בלבד לסוגיות אלו ,לכן  ,אנו מוציאם לנכון לצפות שכל רשות תפרט לגבי כל
גורם זיהום ,אפשרויות המיחזור וכיוצא בזה.
הנושא השלישי ,נושא התכנון והבניה נמצא כלקוי מבחינת שקיפות פרסום תוכניות הבניה בשפה ברורה הן
לאנשי המקצוע והן לתושב הממוצע .מידע חסר נמצא גם בכל הקשור לפרסום בנוגע לרישוי ,פיקוח והתרי
בניה ,פרסום הנהלים ,וכן בהתייחס למידע והחלטות לגבי שינוי ייעוד של מבני ציבורי.
השוואה בין רשויות
אנו מוצאים כי הרשויות המובילות בשקיפות ויושרה משתנות מקבוצת קריטריונים אחת לאחרת .תל-אביב
וירושלים המובילות במדד הכולל ,מצויות גם בין המובילות במרבית הקטגוריות .יחד עם זאת ,גם שאר
הרשויות מקבלות מקום גבוה לפחות באחת מהקטגוריות.
המסקנה העולה מממצא זה היא כי כל נושא ונושא שיש לו נגיעה לשקיפות ברשויות המקומיות הוא כזה
הניתן לטיפול ,שיפור ועדכון על ידי כל רשות .יתרה מכך ,אנו מוצאים בגיוון הקיים מקור ללמידה הדדית בין
הרשויות השונות – כל רשות יכולה להיתרם מחוזקות רעותה ולתרום מחזקותיה היא לרשויות האחרות.
לסיכום ,המדד מציג מגוון קריטריונים הדורשים בדיקה והתייחסות מעמיקה מצד הרשויות השונות לשם
שיפור רמת השקיפות והיושרה בהתנהלותן בכלל ובאתר הרשות בפרט.
המדד מצביע על כך שהרשויות השונות נדרשות לשינוי תפיסתי בכל הקשור לשקיפות ויצירת נגישות
למידע עבור התושב .על הרשויות ליצור נגישות למידע מעל ומעבר לנדרש בחוק ,ולהגביר בכך את מידת
האמון בינן לבין התושבים.
חשוב לציין כי על אף המספר הרב של קריטריונים שנבחנו במדד זה ,קיימים קריטריונים רבים נוספים
לגביהם ניתן לצפות לרמת שקיפות גבוהה .בהיותו של המדד חדש וראשוני מצאנו לנכון להתמקד בשלב זה
רק בכ 490-קריטריונים שנבדקו וברמת אתר האינטרנט של הרשות בלבד.
בעתיד יש בכוונתנו להרחיב את הבדיקה הן בהתייחס למספר הקריטריונים הנבדקים והן בהתייחס לרמות
הממשק השונות שבין הרשות לאזרח – ולא להתמקד רק באתר.
המלצות לפעולה
על הרשויות לאתר ולמפות את סיכוני השחיתות בנושאים השונים ולאמץ כלים להגברת השקיפות והיושרה:
בהתייחס לנושא המכרזים בכלל ומכרזי התשתית בפרט ,על הרשויות לאמץ מסמך מדיניות נגד שחיתות
הקורא לאפס סובלנות לשחיתות .בנוסף ,לצורך הגברת השקיפות חשוב לפרסם עבור כל מכרז את
הקריטריונים והמשקל שניתן להם וכן את תוצאות המכרזים וההחלטות והנימוקים בכל הקשור לוועדות
הפטורים .כמו כן יש לפרסם תכנון שנתי של תוכניות הרכש.
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בנושא הסביבה על הרשויות להבחין בין המקורות השונים לפליטת זיהום וכך לפרסם מידע מהימן ועדכני
לגבי כל מקור לחוד .בנוסף יש לפרסם את תהליכי קבלת ההחלטות בתחום איכות הסביבה תוך שיתוף
הציבור.
בתחום התכנון והבנייה ,יש לספק מידע עדכני וברור לתושב הממוצע בכל הקשור לנושאים של רישוי,
פיקוח ,היתרי בנייה וכן לפרט לגבי שינוי ייעוד מבני ציבור.
באופן כללי ,ובהתייחס לנושאים השונים ,מומלץ לפרסם פרוטוקולים ו/או החלטות מנומקות לגבי כל סוגייה
שנבחנת ברשות ויש לה נגיעה לציבור.
לצד זה ,מומלץ לאמץ כלים ומדיניות של שיתוף ציבור בנושאים שונים כ תכנון ובניה וסביבה .זאת ,בשל
היותם נושאים המשפיעים על חיי התושבים ולכן ראויים לשיתופם.
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נספח א'  -חברי הוועדה המייעצת
מר עדי אלדר ,ראש עיריית כרמיאל ויו"ר מרכז השלטון המקומי בין השנים 9009 -4991
ד"ר שרית בן שמחון-פלג ,מנהלת אקדמאית של בית הספר לממשל ומדיניות ציבורית באוניברסיטת ת"א
עו"ד חיה הורוביץ ,יו"ר איגוד מבקרי הרשויות המקומיות בישראל
ד"ר רמזי חלבי ,ראש המועצה המקומית דליית אל-כרמל לשעבר ומרצה מן החוץ באוניברסיטת ת"א
ד"ר יותם לוריא ,ראש המחלקה לניהול באוניברסיטת בן גוריון
מר גיא לשם ,עיתונאי ואיש תקשורת
פרופ' גילה מנחם ,ראש תוכנית מנהלים למדיניות ציבורית למנהלים ,אוניברסיטת תל אביב
מר עמרם מצנע ,ראש עיריית חיפה וירוחם לשעבר
גב' תמר נויגרטן ,מנחה מקצועית בקליניקה למדיניות סביבה בבית הספר פורטר ללימודי הסביבה
באוניברסיטת ת"א
ד"ר אריה נשר,מנהל מקצועי של בית ספר פורטר ללימודי הסביבה באוניברסיטת ת"א
מר יואב צור ,עורך מעריב לשעבר ,עיתונאי ואיש תקשורת
מר אבי קטקו ,מנהל לשכת התאגידים העירוניים בעיריית תל אביב-יפו ,לשעבר מנמ"ר העירייה
ד"ר דורית קרת ,מנהלת אקדמאית של הקליניקה בנושא מידע סביבתי ברשויות מקומיות בבית הספר
פורטר ללימודי הסביבה באוניברסיטת ת"א
מר אדיר שטיינר ,סגן מנהל השירות העירוני באגף פניות הציבור וממונה על חוק חופש המידע בלשכת
ראש עיריית תל אביב-יפו
עו"ד טנה שפניץ ,כיהנה בראש הועדה לניגודי עניינים בשירות המדינה ,לשעבר משנה ליועץ המשפטי
לממשלה ויו"ר הצוות לבניית קוד אתי לראשי רשויות מקומיות בישראל
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 דוגמא לטופס ניגודי עניינים- 'נספח ב
Name

Date on which initial statement lodged
תאריך הגשת ההצהרה הראשוני

Remunerated affiliation
מקורות הכנסה

Non-remunerated affiliation
פעילויות ללא שכר
Significant (>5%) ownership or controlling
position
 בעלות3% מעל
Any companies, organizations or
governments
in which the member have more than 5% of
their total assets
 ארגונים או _____ שהחבר מחזיק נכסים,חברות
. מערך הנכס3% בשווי של מעל
Public Office
שירות ציבורי
Other
,אחר (נושאים אשר יכולים ליצור ניגוד אינטרסים
).. הילדים,  תפקיד האישה:כגון
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