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 8/2019 ועד 2018, 2017 בשניםהמקומית פרסום באתר המועצה  –ות מקומיות לענין פרסום המידע צחובות החלות על מוע

המקור  תיאור החובה
הנורמטיבי 

 ההוראה בחוק 

שפורסם מידע התיאור 
באתר האינטרנט של 

  המקומית המועצה
 דלית אל כרמל

 2016עד יוני  2014-2015

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2014-2015 

מידע שפורסם באתר התיאור 
 האינטרנט של המועצה

 דלית אל כרמל המקומית
2018-8/2019 

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2018-8/2019 
פרוטוקולים . 1

ישיבות של 
 מועצת הרשות

שהתקיימו 
בדלתיים 

פתוחות, וזאת 
לא יאוחר משני 
ימי עבודה מיום 

 אישורם במועצה.  

ו 13סעיף 
לפקודת המועצות 
המקומיות וסעיף 

( לפקודת 2ב)248
 העיריות.

ישיבות של פורסמו פרוטוקולים 
 11/2013מועצה החל מחודש 

 כלומר קדנציה נוכחית. 
 עיכוב בפרסוםהיה ** 

פרוטוקולים של ישיבות 
 המועצה.

 סדר כרונולוגיטעון סידור לפי ** 
מספר ישיבה  ושיפור תיאור של

 .ומועד כינוסה

 חלקי
 

 לא תקין

פורסמו פרוטוקולים של ישיבות 
 המועצה, לפני מועד אישורם במועצה. 

חסרים שני פרוטוקולים  2018לשנת 
 פרוטוקולים. 3חסרים  2019ולשנת 

קולים של ועדות וטו** פורסמו גם פר
תחת קטוגריית פרוטוקולים של מועצה 

 .ישיבות מליאת המועצה
מספר ** טעון שיפור נוסף בתיאור 

  הישיבה ומועד כינוסה.

 חלקי
 

 תקיןלא 
 

אולם, חל שיפור 
 משמעותי

הקלטות או  . 2
תמלילים של 

ישיבות מועצת 
; לכל הרשות

הפחות אחד 
 מהנ"ל. 

ו 13סעיף 
לפקודת המועצות 
המקומיות וסעיף 

( לפקודת 2ב)248
 העיריות.

ו הקלטות או תמלילים לא נמצא
  של ישיבות מועצת הרשות.

 
 המועצות צול** חרף תיקון 

)א( 53המקומיות)א(, סעיף 
לתוספת השלישית, המועצה לא 

 מקליטה את ישיבות המועצה.

 חסר
 

 לא תקין

פורסמו הקלטות של ישיבות המועצה 
אך לא . 2016החל מחודש נובמבר 

 תישיבוכל ההקלטות של פורסמו 
היה פיגור בפרסום הקלטות  .המועצה

 . 2018-19של ישיבות המועצה בשנים 
ל ישיבות הקלטות ש 11פורסמו 
 2017( שהתקיימו בשנת 18מועצה )

הקלטות של  3פורסמו . 2018שנת בו
 . (8/2019לחודש עד  14) 2019

מספר  ** טעון שיפור בתיאור של
 הישיבה.  סוגישיבה ו

 חלקי
 

 לא תקין
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המקור  תיאור החובה
הנורמטיבי 

 ההוראה בחוק 

מידע שפורסם התיאור 
האינטרנט של באתר 

 המקומית  המועצה
 דלית אל כרמל

 2016; עד יוני 2014-2015

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2014-2015 

מידע שפורסם התיאור 
באתר האינטרנט של 

  המקומית המועצה
 דלית אל כרמל
2018-8/2019 

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2018-8/2019 
הודעה על .  3

כוונה לשינוי שמו 
  של מקום ציבורי.

המועצה ומאחר 
מחויבת לפרסם 

הודעה בעיתון 
בהתאם לסעיף 

( לפקודת 1ב)ג()24
המועצות המקומיות, 

תפרסם גם באתר 
 האינטרנט. 

פורסמה ידיעה על שילוט ומתן 
 –שמות רחובות בשתי שכונות 

דליה צעירה והורדים. לא נמצא 
פרסום למספור כיכרות ולצירים 

 הראשיים. 
פורסמו שני פרוטוקולים של ועדת 

ת הדוח : עד למועד עריכהשמות 
 . 7.2.2016 -ו 21.10.2014

 הודעות חסר
 חלקי : ידיעות

 
 לא תקין

פורסמו פרוקוטולים של 
ישיבות המועצה שהתקיימו 

 15.5.16, 5.4.2016בתאריך 
בהם אושרו שמות לרחובות. 

פורסם פרוטוקול ישיבת 
 1.11.2016המועצה מתאריך 

ך לא פורסמה הצעת לשמות א
רחובות שהוצגה לחברי 

המועצה. לא פורסמה הודעה 
על כוונה לשינוי שם של מקום 

 ציבורי באתר המועצה.  

 חסר הודעות
 

 לא תקין

 אישור חוק עזר . 4
שאושר במועצה 

ואין התנגדות לשר 
 הפנים עליו.
אימוץ הודעה על 

 ,לדוגמה חוק עזר
לאחר פרסומה 

 ברשומות.

חוק העזר שמחויב לפי 
לפקודת  22סעיף 

המועצות המקומיות 
להיות מפורסם 

ברשומות, יפורסם גם 
באתר אינטרנט של 

 המועצה. 
 א לפקודה.25+ סעיף 

פורסמו חלק מחוקי העזר של דלית 
, פורסם חוק עזר שבוטל אל כרמל. 

פורסמו חוקי עזר  מבלי לציין זאת. 
חוק העזר  שלא בהתאם לשם

 מות.שפורסם ברשו

 חלקי
 

 לא תקין
 

** תוקן במחצית 
שנת הראשונה ל
2016 

פורסמו חוקי העזר במחצית 
; 2016הראשונה לשנת 

פורסמו שני תיקונים לחוקי 
העזר לדלית אל כרמל משנת 

2018 . 
** טעון שיפור בתיאור חוק 

העזר או התיקון לחוק העזר 
 שפורסמו בתקופת הביקורת.

 תוקן
 

 תקין

 

 



 8/2019ועד  2018, 2017פרסום באתר המועצה המקומית בשנים  –ות מקומיות לענין פרסום המידע צמועחובות החלות על 

הנורמטיבי המקור  תיאור החובה
 ההוראה בחוק 

מידע שפורסם התיאור 
באתר האינטרנט של 

 המקומית  המועצה
 דלית אל כרמל

 6/2016; עד 2014-2015

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2014-2015 

מידע שפורסם התיאור 
באתר האינטרנט של 

 המקומית  המועצה
 דלית אל כרמל
2018-8/2019 

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2018-8/2019 
הודעה על .  5

 מכרז פומבי
)להתקשרות 

בחוזה( תפורסם, 
 בשני עיתונים. 

מאחר והמועצה מחויבת 
לפרסם בעיתונים לפי 

)ב( לתוספת 9סעיף 
הרביעית לצו הנ"ל קובע 

כי הודעה על מכרז 
להתקשרות )פומבי 
, תפרסם גם בחוזה(

 . באתר האינטרנט

פורסמו מכרזים לאיוש משרות; 
שירותים או מכרזים לאספקת 

פורסמו הודעות  למועצה.טובין 
 בדבר הארכת או דחיית מועדים.

 
 לא נוהל ספר מכרזים.* *

 חלקי
 

 טעון שיפור

באתר המועצה פורסמו 
לאיוש משרות מכרזים 
לאספקת שירותים או ומכרזים 

 טובין למועצה.  
 

 תוקן
 

  תקין

על  הודעה. 6
 שינויים בכהונה

תועבר לשר הפנים 
על כך בחירה, 
התפטרות או 

העברה מכהונה 
של ראש המועצה 

או סגנו,הוא 
יפרסם הודעה על 

  ברשומות.כך 

מאחר ושר הפנים 
יפרסם הודעה ברשומות 

בנוגע למועצה, לפי 
לצו המועצות  117סעיף 

תפרסם גם , המקומיו
 באתר האינטרנט. 

לא נמצאו הודעות בדבר בחירת, 
התפטרות או העברה מכהונה 
 . שפירסם שר הפנים ברשומות

 

פורסמו פרוטוקולים של ישיבות 
 המועצה.

 
רצוי לפרסם את נוסח ** 

 ההודעה שפורסמה ברשומות.

 חסר
 

 לא תקין
 
 
 

לא נמצאו הודעות בדבר 
בחירת, התפטרות או העברה 

מכהונה שפירסם שר הפנים 
 . ברשומות

פורסמו פרוטוקולים של 
כולל מינוי  ישיבות המועצה

חברי מועצה או העברה 
 .מכהונה

כאמור לא הוגשו הודעות 
 !לפרסוםלשר הפנים 

 חסר
 

 לא תקין

 

 



 8/2019ועד  2018, 2017פרסום באתר המועצה המקומית בשנים  –ות מקומיות לענין פרסום המידע צהחלות על מועחובות 

הנורמטיבי המקור  תיאור החובה
 ההוראה בחוק 

מידע שפורסם התיאור 
באתר האינטרנט של 

 המקומית  המועצה
 דלית אל כרמל

 2016; עד יוני 2014-2015

 מלא/חלקי/חסר

 
 תקין / לא תקין

 
2014-2015 

תיאור המידע שפורסם 
באתר האינטרנט של 
 המועצה המקומית 

 דלית אל כרמל
2018-8/2019 

 מלא/חלקי/חסר

 
 תקין / לא תקין

 
2018-8/2019 

מתן היתר על  הודעה. 7
להתקשרות חבר מועצה 

 – או קרובו עם המועצה
ניתן היתר של מועצת 
הרשות ברוב של שני 

שלישיים שאושרה על ידי 
שר הפנים, תפורסם 

 ברשומות. 

מאחר ותפורסם הודעה 
ברשומות בדבר מתן 

היתר להתקשרות עם 
חבר המועצה או קרובו, 

( 3א)ב()103לפי סעיף 
לצו המועצות המקומיות, 

בהתאם לכך חובה על 
פרסם גם המועצה ל

 באתר האינטרנט.

הודעות בדבר מתן  צאולא נמ
היתר להתקשרות עם חבר 

חרף המלצות   .מועצה או קרובו
לא הושלם הביקורת המפרשות 

הליך קבלת היתר להתקשרות 
, כתנאי עם חבר מועצה או קרובו

 להתקשרות עמו/עם קרובו !!
רצוי לפרסם את נוסח ההודעה ** 

 שפורסמה ברשומות.

 חסר
 
 

 לא תקין

 

הודעות בדבר  לא נמצאו
מתן היתר להתקשרות 

, עם חבר מועצה או קרובו
ה בקש מאחר ולא הוגשו

 .ות למתן היתרבקש /
 

 חסר

 
 

שיעורי הודעה בדבר . 8
, הארנונה ומועדי תשלומה

ימים מיום קבלת  15תוך 
 ההחלטה על אישור הצו.

 26.3.2016מתאריך החל 
טיוטת הצעת צו  תפורסם
לפי אישורו  הארנונה
ימים לפני  10 במועצה,

ישיבת המועצה בענין 
  הטלת הארנונה.

מאחר והמועצה מחויבת 
לפרסם הודעה בתחומה 

)א( לצו  157לפי סעיף 
המועצות המקומיות 

לפקודת   136ולפי תיקון 
)א(  276העיריות )סעיף 

לפקודה(. חוזר מנכ"ל 
 .2/2011משרד הפנים 

פורסמה טיוטת צו המסים לשנת 
2016 . 

ביקורת, פורסמה במועד סגירת ה
 2017טיוטת צו הארנונה לשנת 

כשבועיים לפני מועד כינוס 
צורפו דברי  לא; ישיבת המועצה

יחד עם זאת, פורסם אופן   הסבר.
חישוב עדכון תעריפי הארנונה 

 .2017ולשנת  2016לשנת 
 

 חסר
 
 

 לא תקין

פורסמה טיוטת צו המסים 
וטבלת  2020לשנת 

; 2020עריפים לשנת ת
המועצה  כוונתהודעה על 

לעדכן את התעריפים 
מעבר  2.5%בשיעור 

לשיעור העדכון האוטומטי 
פורסמה הודעה  המאושר.

על הטלת ארנונה לשנת 
גם . 2018ולשנת  2019

 2019פורסמה טיוטה לצו 

 חלקי
 

הודעה על  –חסר 
ורי הארנונה שיע

 2020לשנת 
בחודש שאושרו 

 . 2019יוני 
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המקור  תיאור החובה
הנורמטיבי 

 ההוראה בחוק 

מידע שפורסם התיאור 
באתר האינטרנט של 

 המקומית  המועצה
 דלית אל כרמל

 2016; עד יוני 2014-2015

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2014-2015 

מידע שפורסם היאור ת
באתר האינטרנט של 

 המקומית  המועצה
 דלית אל כרמל
2018-8/2019 

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2018-8/2019 
. בקשה 9

להעלאה/הפחתה 
 בארנונה חריגה

ואישור השרים 
 לבקשה. 

)ב(  276סעיף 
לפקודת העיריות. 

 דנן. 2/11חוזר 

לא נמצאת באתר המועצה אישור 
 .  2014חריג לשנת 

 11.6.14 ג ניתן בתאריךאישור חרי
  . 4% –בשיעור  קודים 3 -העלאה ב

לא נמצא באתר אישור חריג  חסר
 להעלאת הארנונה בעבור שנת

אישור חריג ניתן  . 2019
בעבור  8.8.2019 בתאריך 

 קודים שונים ובשיעורים שונים. 

לפרסם את 
האישור החריג 

באתר  2019לשנת 
 המועצה

הנחות . 10
  – בארנונה

סוגי ההנחה, 
הבקשה )לפי סוג 

ההנחה(, אמות 
המידה ומבחני 

המשנה לבדיקת 
  .הזכאות להנחה

כחלק נלווה לצו 
 הארנונה. 

לא נמצא באתר מידע בדבר 
ההנחות בארנונה מלבד אזכור כללי 

בצו הארנונה; לא פורסמו טפסים; 
ולא פורסמו אמות מידה ומבחני 

 משנה לבדיקת הזכאות.
פורסם מידע אינפורמטיבי לענין *** 

הארנונה, השגה על קביעת 
השומה, עקרונות לקבלת הנחה 
לפי מצב כלכלי ודרכים לתשלום 

מומלץ לעצב מחדש ארנונה.  
 ור ונוח לקורא.רשיהיה ב

 חסר
 

 לא תקין

לא נמצא באתר מידע בדבר 
מלבד אזכור  ההנחות בארנונה

כללי בצו הארנונה; לא פורסמו 
טפסים; ולא פורסמו אמות 

מידה ומבחני משנה לבדיקת 
 הזכאות.

*** פורסם מידע אינפורמטיבי 
לענין הארנונה, השגה על כללי 

קביעת השומה, עקרונות 
לקבלת הנחה לפי מצב כלכלי 

 ודרכים לתשלום ארנונה.  

 חסר
 
 

 לא תקין
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המקור  תיאור החובה
הנורמטיבי 

 ההוראה בחוק 

מידע שפורסם התיאור 
באתר האינטרנט של 

 המקומית  המועצה
 דלית אל כרמל

 2016; עד יוני 2014-2015

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2014-2015 

מידע שפורסם היאור ת
באתר האינטרנט של 

 המקומית  המועצה
 דלית אל כרמל
2018-8/2019 

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2018-8/2019 
שנתי דיווח . 11

על הממונה של 
חופש המידע חוק 
 הפעלת החוקעל 
דוח ממונה על או 

חופש המידע 
ניתונים   -י השנת

על הבקשות 
ותוצאות הטיפול; 
שיעורי הבקשות 
שנענו במסגרת 

 .הזמנים

לתקנות  7תקנה 
חופש המידע, 

: דיווח 1999-תשנ"ט
 של הממונה. 

לתקנות  8תקנה 
חופש המידע : 

פרסום דין וחשבון 
 שנתי.

לא נמצא באתר המועצה דוחות של 
ה על חופש המידע; דיווח נממו

על חופש המידע  שנתי של הממונה
  לענין הפעלת החוק. 

 
לאחר ביטול האיחוד, ממונה על *** 

חופש המידע הראשון התמנה בקיץ 
; 2014עד חודש יולי  2012

הממונה על חופש המידע הנוכחי 
התמנה ברבעון האחרון לשנת 

2015   ! 
 נערכו דוחות שנתיים כאמור.לא 

 חסר
 

 לא תקין

רסם פו 2019בחודש מרץ 
תי של הממונה על שנ "דיווח"

 2017חופש המידע לשנת 
 . 2018ולשנת 

 
ציון  – טעון שיפור נוסף

ום בקשות שלא נענו; פרס
תוצאות הטיפול של כל 

ציון שיעורי הבקשות הבקשות; 
  שנענו במסגרת הזמנים.

סופקו תשובות  2018בשנת 
ידי מחלקות האחראיות -על

 במשירין. 

 חלקי
 
 

 
 

דרכי תשלום . 12
תקנות האגרה לפי 

 חופש המידע
 –ט )אגרות(, תשנ"

1999.  

א לתקנות 7סעיף 
חופש המידע 

 )אגרות(.

לא פורסמו דרכי תשלום האגרה 
 .חופש המידעלפי תקנות 

 חסר
 

 לא תקין

לא פורסמו דרכי תשלום 
חופש האגרה לפי תקנות 

 .המידע

 חסר 
 

 לא תקין
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המקור  תיאור החובה
הנורמטיבי 
ההוראה 

 בחוק 

מידע שפורסם התיאור 
באתר האינטרנט של 

 המקומית  המועצה
 דלית אל כרמל

 2016; עד יוני 2014-2015

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2014-2015 

מידע שפורסם התיאור 
האינטרנט של באתר 

 המקומית  המועצה
 דלית אל כרמל
2018-8/2019 

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2018-8/2019 
לפרסם על הרשות . 13

במשרדיה מידע עליה 
ועל תאגידים בשליטתה 

 יכללו: מידעאשר 
תמציתי על תפקידי כל 

דרכי התקשרות עם גוף; 
הממונה ומידע אודות 
דרכים נוספות לקבל 

שבידי הרשות או  מידע
 אגידים בשליטתה.ת

)ב(  4סעיף 
לחוק חופש 

המידע, 
-תשנ"ח 

1998. 

לא נמצא מידע כאמור באתר 
, מלבד קישור לאתר המועצה

הועדה לתכנון ולבניה רכס 
 הכרמל. 

 
פורסמו פרטי הממונה על  לא

חופש המידע ודרכי ההתקשרות 
 עמו.

 
טעון שיפור באשר לכל גוף 

 בשליטת המועצה.

 חסר
 

 לא תקין

לא נמצא מידע כאמור באתר 
, מלבד קישור לאתר המועצה

הועדה לתכנון ולבניה רכס 
 הכרמל. 

טעון שיפור באשר לכל גוף 
; לכל גוף בשליטת המועצה

מועצה משתתפת בתקציבו שה
 .או בהנהלתו

פורסמו פרטי הממונה על חופש  לא
 המידע ודרכי ההתקשרות עמו.

 חסר
 

  לא תקין

על דין וחשבון . 14
. פרסום הנהלת המועצה

דין וחשבון מפורט בענייני 
המועצה. הדוח יכלול 

מידע על פעילות, תחומי 
אחת האחריות וסמכויות, 

לשנה ולא יאוחר 
 מהראשון ביולי כל שנה.

המלצת 
היחידה 

הממשלתית 
לחופש המידע 

במשרד 
המשפטים.  

 8תקנה 
לתקנות חופש 

 המידע. 

לא נמצא באתר המועצה דין 
, פורט בענייני המועצהחשבון מ

שפורסם עד הראשון ביולי מדי 
שנה לשנה שחלפה, כמפורט 

 .  בתקנות חופש המידע
עות והודעות פורסמו ידי

 אינפורמטיביות שונות בלבד.
נערכו דוחות מפורטים על  לא

 המועצה מדי שנה.וענייני פעילות 

 חסר
 

 לא תקין

לא נמצא באתר המועצה דין 
, המועצהחשבון מפורט בענייני 

שפורסם עד הראשון ביולי מדי 
 .  כאמור שנה לשנה שחלפה

פורסמו ידיעות והודעות 
 אינפורמטיביות שונות בלבד.

 
נערכו דוחות מפורטים על  לא

 פעילות המועצה מדי שנה.

 חסר
 

 לא תקין
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הנורמטיבי המקור  תיאור החובה
 ההוראה בחוק 

מידע שפורסם התיאור 
באתר האינטרנט של 

 המקומית  המועצה
 דלית אל כרמל

 6/2016; עד 2014-2015

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2014-2015 

מידע שפורסם התיאור 
באתר האינטרנט של 

 המקומית  המועצה
 דלית אל כרמל
2018-8/2019 

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2018-8/2019 
דין וחשבון .  15

שנתי של הממונה 
 . על תלונות הציבור

 

לחוק  15סעיף 
הרשויות המקומיות 
)ממונה על תלונות 
-הציבור(, תשס"ח 

2008. 

פורסמו כל הדוחות הממונה על 
 תלונות הציבור שנדונו במועצה. 

 פורסמו דוחות הממונה על מלא
התלונות.  שני דוחות לא נדונו 

 .בישיבות המועצה

יפורסם  – חלקי
לאחר דיון  2018

 במועצה

פרטי הממונה . 16
על תלונות הציבור 

ודרכי הגשת 
ופניה אליו  התלונה

לפי החוק, בין היתר, 
 באתר האינטרנט.

לחוק )ממונה  17סעיף 
על תלונות הציבור( 

 הנ"ל 

פורסמו פרטי הממונה ודרכי 
לונה ופניה אליו הגשת הת

 באתר המועצה.
 

 קישור נוסףראוי לפרסם 

 מלא
 

 תקין

פורסמו פרטי הממונה ודרכי 
הגשת התלונה ופניה אליו 

 .באתר המועצה
. עד דרכי התקשורת עודכנו

 מעודכניםלא היה  9/18חודש 
מספר טלפון אחר ודוא"ל  –

 . אלקטרוני מערכתי

 מלא
 

 תקין

רכז פרטי .  17
הנגישות, מקום 

משרדו ודרכי הפניה 
 .אליו

 
 

)ה( לתקנות  91תקנה 
שוויון זכויות לאנשים 

עם מוגבלות )התאמות 
נגישות למוגבלים(, 

 2013-תשע"ג

לא נמצאו פרטי רכז הנגישות, 
 מקום משרדו ודרכי הפניה אליו.

 
פורסם מידע כללי בנושא ** 

הנגישות וקישור למרכז המידע 

 .לנגישות

 חסר
 
 

 לא תקין

נמצאו פרטי רכז הנגישות 
ודרכי הפניה אליו במסגרת 

לעמותה לפי חוק  תשובה
 . 1.7.2018מיום  חופש המידע

 חסר
 

 לא תקין
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המקור  תיאור החובה
הנורמטיבי 
ההוראה 

 בחוק 

מידע שפורסם התיאור 
באתר האינטרנט של 

 המקומית  המועצה
 דלית אל כרמל

 6/16; עד 2014-2015

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2014-2015 

מידע שפורסם התיאור 
באתר האינטרנט של 

 המקומית  המועצה
 דלית אל כרמל
2018-8/2019 

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2018-8/2019 
מי שאחראי   – נגישותהתאמות . 18

)כהגדרתו ספקת שירות ציבורי אל
י לחוק שוויון זכויות 19בסעיף 

לאנשים עם מוגבלות, כגון שירותי 
יבצע התאמות תרבות, רווחה וכו'( 

כפי נגישות לאנשים עם מוגבלות 
 לחוק.שקבוע בסימן ד 

על האחראי לפרסם את התאמות 
בשירות ובמקומות לנגישות שביצע 

שניתן בהם השירות,  הציבוריים
לרבות אמצעי ושירותי העזר 
המסופקים בשירות ואת אופן 

כן, יפורסמו התאמות -כמו קבלתם.
 חלופיות ככל שבוצעו.

 34תקנה 
)א( לתקנות 
שוויון זכויות 
לאנשים עם 

מוגבלות 
)התאמות 

נגישות 
לשירות(, 

 -תשע"ג 
2013 

פורמסה מצגת שמתארת 
תהליך הנגשת הישוב 

 .2015ר בחודש אוקטוב
 

לפחות , לעדכן מדי תקופה
 .אחת לשנה

פורסמו באתר  2019בשנת  קיים 
פורמט תוכנית שנתית 

לקידום העסקת אנשים עם 
מוגבלות וחוברת מידע 
להורים בנושא תקנות 

 נגישות לאנשים עם מוגבלות. 
לפני כן פורסם תהליך 

 הנגשת הישוב. 
רצוי להבליט את פרסום אך 

 .תהליך ההנגשה
 

לפרסם עדכון בפעולות ** 
במקומות  ההתאמות שנעשו
 . ציבוריים ובשירות

 קיים 
 

טעון הרחבה 
 ועדכון 

התאמות לנגישות לאתר . 19
התקנות מחייבות  –עצמו האינטרנט 

את הרשות לבצע התאמות לנגישות 
באתר האינטרנט עבור כל שירותי 

או מידע לרבות מסמכים, דפים 
ויישומים בענין שירות ציבורי 

 המסופק דרך האינטרנט.

 35תקנה 
לתקנות 

שוויון זכויות 
לאנשים עם 

מוגבלות, 
 שצוינו לעיל. 

האתר נמצא בתהליך 
 .התאמות לנגישות

כולל  להשלים את ההליך
כולל  מתאים הקצאת תקציב

סיוע במומחים בתחום 
 הנגישות.

 חסר
 

 לא תקין

 
 

לא הושלם ההליך התאמות 
 לנגישות לאתר האינטרנט.

 
** מתכונן הנגשת תוכן אתר 

האינטרנט במסגרת אתר 
 המועצה החדש. 

 חסר
 

 לא תקין
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המקור  תיאור החובה
הנורמטיבי 
ההוראה 

 בחוק 

מידע שפורסם התיאור 
באתר האינטרנט של 

 המקומית  המועצה
 דלית אל כרמל

 6/2016; עד 2014-2015

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2014-2015 

מידע שפורסם התיאור 
באתר האינטרנט של 

 המקומית  המועצה
 דלית אל כרמל
2018-8/2019 

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2018-8/2019 
תלונה בענין הגשת  . 20

על   עישון במקום ציבורי.
הרשות לפרסם מספר 

שעות  24טלפון פעיל 
היממה לצורך הגשת 
תלונה למפקח בדבר 

 הפרת החוק הנ"ל. 

א)ג( 2סעיף 
לחוק למניעת 

העישון 
במקומות 

הציבוריים 
והחשיפה 

לעישון. 
 –תשמ"ג 

1983 . 

לא פורסם מידע לענין הגשת תלונה 
בענין עישון במקום ציבורי ומספר 

תלונה טלפון פעיל לצורך הגשת 
 למפקח.

 
עישון ננקטו פעולות למניעת  לא

במקומות הציבוריים והחשיפה 
 לעישון.

 חסר
 

 לא תקין

לא פורסם מידע לענין הגשת 
תלונה בענין עישון במקום 
ציבורי ומספר טלפון פעיל 

 לצורך הגשת תלונה למפקח.
 

הוכן דין וחשבון שנתי לענין  לא
למניעת הפעולות שננקטו 

הציבוריים במקומות עישון 
 והחשיפה לעישון.

 חסר
 

 לא תקין

דיווח היועץ לענייני .  21
אזרחים ותיקים ברשות 

על פעולותיו  המקומית
ד 7לפי הוראות סעיף 

לחוק האזרחים 
,  1989-הוותיקים,  תש"ן

על מדיניות הרשות 
לענייני אזרחים ותיקים 
ועל קידום עניינים אלה 
 באותה רשות מקומית.  

ה)ב( 7סעיף 
לחוק 

האזרחים 
הוותיקים, 

 .1989-תש"ן 

לא פורסם דיווח של היועץ לענייני 
אזרחים ותיקים על פעליתיו, ואת 
המדיניות לענייני אזרחים ותיקים 

 ועל קידום ענייניהם במועצה.
 

נקבעה מדיניות ולא נערך דיווח  לא
על הפעולות שנקטה בהן המועצה 

 בענין זה.

 חסר
 

 לא תקין

היועץ  לא פורסם דיווח של
לענייני אזרחים ותיקים על 

פעליתיו, ואת המדיניות לענייני 
אזרחים ותיקים ועל קידום 

 ענייניהם במועצה.
 

 חסר
 

 לא תקין
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המקור  תיאור החובה
הנורמטיבי 

 ההוראה בחוק 

מידע שפורסם התיאור 
באתר האינטרנט של 

 המקומית  המועצה
 דלית אל כרמל

 6/16; עד 2014-2015

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2014-2015 

מידע שפורסם התיאור 
באתר האינטרנט של 

 המקומית  המועצה
 דלית אל כרמל
2018-8/2019 

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2018-8/2019 
מינוי מנהל פרסום .  22

 ממונה על הגביה, הארנונה,
ועדת , פקיד גביה במועצה

, ערר על קביעת הארנונה
פקיד מוסמך ,  פקח עירוני

)רישוי  לאכיפת תקנות הכלבת
תקנות מחלות בעלי ופיקוח( ו

עובד , קצין מבחן לנוער, חיים
, וכו' סוציאלי לענייני סדרי דין

ידי שר הפנים -אשר אושר על
 ופורסם ברשומות. 

מידע שחובה 
לפרסם אותו 

ברשומות, יפורסם 
גם באתר 

האינטרנט של 
המועצה 

 המקומית.

לא נמצאו באתר המועצה 
פרסומים של מינויים 

שחובה לפרסם ברשומות 
 אשר פורסמו ברשומות.

 
** רצוי לפרסם את נוסח 

ההודעות שפורסמו 
בקטיגוריה ברשומות  

נפרדת של מינוי נושאי 
 משרה ובעלי תפקידים

 .המקומית במועצה

 חסר
 

 לא תקין

 
 

לא נמצא באתר המועצה 
פרסומים של מינויים שחובה 
לפרסם ברשומות, שפורסמו 
ברשומות.  לדוגמה, פרסום 

מינוי ממונה על הגביה ומינוי 
פקיד גביה מתאריך 

; פרסום הודעה 25.7.2017
מסייעים על הסמכת פקחים 

 .ועוד 6.2.2019מתאריך 
 שינוי הרכב** להודיע על 

 ועדת הערר.

 חסר
 

  לא תקין
 

** לא נמצא 
פרסום של מנהל 
הארנונה עבור 

 השנים 
2015-2019 

הסכמת פקח הודעה על .  23
למשטרת ישראל  מסייע

בפעולות למניעת אלימות 
 )במידה ומינתה(.

)ב( 10סעיף 
החוק לייעול 

האכיפה והפיקוח 
העירוניים 
ברשויות 

המקומיות 
)הוראת שעה(, 

 .2011 –תשע"א 

 לא נמצא באתר המועצה
 .הודעה על מינוי פקח

 תמונה פקח להפעלת נייד
שיטור משולב במסגרת 

 פרויקט עיר ללא אלימות. 
 

לפרסם הודעה על מינוי 
פקח לאכיפת הוראות הדין 

 .)במידה ומינתה(

 חסר
 

 לא תקין

תפקיד פקח  ,בהתאם לבירור
התבטל ניידת שיטור משולב 

במסגרת פרוייקט עיר ללא 
שיטור ת אלימות עם הפעל

  .2017במהלך שנת  עירוני

המועצה קלטה מספר פקחים 
תוכנית מסייעים במסגרת 

. טפסי ההסכמה עירונישיטור 
 . 3/2018נערכו בחודש 

 –חסר 
לא התפרסם מינוי 
פקחים מסייעים 

מתאריך 
6.2.2019 . 

ביטול על להודיע 
אחד הפקחים מינוי 

שסיים את עבודתו 
 8/2019בחודש 
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המקור  תיאור החובה
הנורמטיבי 

 ההוראה בחוק 

מידע שפורסם התיאור 
באתר האינטרנט של 

 המקומית  המועצה
 דלית אל כרמל

 6/16; עד 2014-2015

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2014-2015 

מידע שפורסם התיאור 
באתר האינטרנט של 

 המקומית  המועצה
 דלית אל כרמל
2018-8/2019 

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2018-8/2019 
 מינוי פקחהודעה על .  24

בענין חוקי עזר והסדרי 
 לצמצום זיהום אוירתנועה 

)במידה והרשות  תחבורהמ
מינתה(. האכיפה לחוק 

אכיפה הרשויות המקומיות )
סמכויות  –סביבתית 

 .2008-(, התשס"חפקחים

מכח פקודת 
 התעבורה.

 )ג( 11סעיף 
לחוק הרשויות 

המקומיות לחוק 
הרשויות 
 המקומיות

תית )אכיפה סביב
סמכויות  –

 פקחים(.  

לא פורסמו באתר המועצה 
לענין מדיניות המועצה 

לאכיפה סביבתית; סמכויות 
הפקחים לאכיפת חיקוקי 

 הסביבה. 
 

החלטת המועצה שנתקבלה 
לא במועד עריכת הדוח 
 .פורסמה ברשומות

נכון למועד  - חסר
מעקב ברבעון 
השלישי לשנת 

2016 

לא פירסמה המועצה הודעה 
על החלטת המועצה המקומית 

לאכיפת חיקוקי הסביבה 
. 4/2016שנתקבלה בחודש 

 נמצא פרסום ברשומות.  לא
 

לא פירסמה המועצה הודעה 
על מינוי פקח לאכיפה סיבתית 

. 2018שמונה בחודש אפריל 
 נמצא פרסום ברשומות.לא 

 חסר 
 

 לא תקין

נהלים בדבר בחירת .  25
תלמידים ונוער ודרכי מועצת 
מנהל יחידת נוער  – עבודה

יפרסם באתר של רשות 
החינוך המקומית את 

הנהלים לענין סדרי בחירתה 
של מועצת התלמידים ונוער, 
שמות חבריה, מקום כינוסה, 

סדרי הכינוס של המועצה 
 הנ"ל וארגון פעילותיה. 

לחוק  8סעיף 
הרשויות 

המקומיות )מנהל 
יחידת נוער 
מידים ומועצת תל

-ונוער( תשע"א
2011 . 

לא פורסמו באתר המועצה 
נהלים בדבר בחירת מועצת 
 תלמידים ונוער ודרכי עבודה.

 
פורסמו תוצאות בחירת 

מועצת נוער ישובית שנערכה 
 .  26.12.2014בתאריך 

פורסמה פעילות נוער לשנת 
; פרויקט מד"צים ודרך 2014

 ההצטרפות אליו.

 חסר
 

 לא תקין

המועצה  לא פורסמו באתר
נהלים בדבר בחירת מועצת 
 תלמידים ונוער ודרכי עבודה.

 חסר
 

 לא תקין
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המקור  תיאור החובה
הנורמטיבי 

 ההוראה בחוק 

מידע שפורסם התיאור 
באתר האינטרנט של 

 המקומית  המועצה
 דלית אל כרמל

 6/16; עד 2014-2015

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2014-2015 

מידע שפורסם התיאור 
באתר האינטרנט של 

 המקומית  המועצה
 דלית אל כרמל
2018-8/2019 

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2018-8/2019 
הצבעת מידע בדבר .  26

 אנשים עם מוגבלים בניידות
מיקום הקלפיות לאנשים ובדבר 

ראוי   המוגבלים בניידות.
 לפרסם את מועד הבחירות. 

חוק הרשויות 
המקומיות 

 -)בחירות(, תשכ"ה
1965 
 (.1א)ט()31סעיף 

לא נמצא מידע כזה באתר 
 המועצה הקיים. 

מערכת בחירות אחרונה 
 3/2015נערכה בחודש 
 )כנסת ישראל(.

במערכת הבחירות 
שמידע שתיערך חשוב 
 כאמור יפורסם.

פורסמה  10/2018בחודש  
הודעה בדבר דרכי הצבעה 
לאנשים המוגבלים בניידות 
לקראת הבחירות לרשויות 

 . 2018המקומיות 
 

לא נמצא פרסום הודעה 
 . 4/2019לבחירות לכנסת 

 חלקי

 

תמצית התקציב המאושר .  27
 של הועדה לתכנון ולבניה

הפועלת במרחב התכנון בו 
 נמצאת הרשות המקומית. 

חוק התכנון 
-והבניה, תשכ"ה

1965  
)ה( לחוק 24סעיף 

 דנן.

לא פורסם התקציב 
של הועדת לתכנון  המאושר

 בניה רכס הכרמל. ול
פורסם קישור לאתר הועדה 

 שאינו כולל לתכנון ולבניה
 מידע זה.

 חסר
 

 לא תקין

לא פורסם התקציב 
ת לתכנון של הועד המאושר

 בניה רכס הכרמל. ול
 

פורסם קישור לאתר הועדה 
 זמין. שאינו  לתכנון ולבניה

 חסר
 

 לא תקין

אישור התקשרות בפטור . 28
שאינו במקרקעין  ממכרז

 וטעונה אישור שר הפנים
, 103)בהתחשב בסעיפים 

לצו המועצות  142 -א ו103
 . (המקומיות )א(

רצוי גם באתר; 
 192מכח סעיף 

( 11)3וסעיף 
לתוספת הרביעית 

לצו המועצות 
 המקומיות. 

לא נמצא פרסום של אישור 
 השר בפטור ממכרז.

 
לא ידוע על אישור/ים 

 .כאמור

לא ידוע על אישור/ים  
 .כאמור
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המקור  תיאור החובה
הנורמטיבי 

 ההוראה בחוק 

מידע שפורסם התיאור 
באתר האינטרנט של 

 המקומית  המועצה
 דלית אל כרמל

 6/2016; עד 2014-2015

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2014-2015 

מידע שפורסם באתר התיאור 
 של המועצההאינטרנט 

 המקומית 
 דלית אל כרמל
2018-8/2019 

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2018-8/2019 
רשימת ספקים . 29

שועדת  וקבלנים
המכרזים אישרה 
לשם קיום מכרזי 

זוטא; אמות המידה 
שלפיהן יפנו אל 

 .הספקים/ הקבלנים

רצוי לפרסם 
)ב( 8באתר; סעיף 

לתוספת הרביעית 
 לצו המועצות 

 ת.והמקומי

לא נמצא פרסום של רשימת 
הספקים והקבלנים שועדת 

לא  ,המכרזים אישרה ; כמו כן
אמות המידה שלפיהן  פורסמו

 יפנו אל הספקים/הקבלנים.
פורסמה הודעה המזמינה 

היכלל ברשימת ספקים ל
 הספקים והקבלנים וטופס פניה

)הטופס כללי מדי !  17/2015
 אינו ממקד ומפשט(.

 חסר
 

 לא תקין

רשימת הספקים והקבלנים  פורסמה
באתר  2016ולשנת  2017לשנת 

לעמותה המועצה במסגרת תשובה 
לפי חוק חופש המידע מתאריך 

16.11.2017 . 
לא פורסמה רשימת הספקים 

והקבלנים שועדת המכרזים אישרה 
כן, הרשימה -.  כמו2018לשנת 
 . 2019לשנת 

פורסמו אמות המידה שלפיהן  לא
 ים. יפנו אל הספקים / הקבלנ

 חלקי 
 

 לא תקין

דין וחשבון כספי . 30
 – מבוקר לתושב

תמצית הדו"חות 
הכספיים 

 . המבוקרים

הנחיות אגף 
לביקורת 

ולחשבונאות 
 –במשרד הפנים 
פרסום תמצית 

 .הדוח לתושב

פורסם הדוח הכספי לתושב 
 .2015ולשנת  2014לשנת 

 2013פורסם דוח כספי מבוקר 
ללא תמצית הדוח לתושב. 

 .סידור מחדשטעון 

 חלקי
 

פורסם הדוח הכספי לתושב לשנת 
 . 2017ולשנת  2016

רצוי לפרסם בקטיגוריה נפרדת של 
 דוחות כספיים מבוקרים. 
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המקור  תיאור החובה
הנורמטיבי 
ההוראה 

 בחוק 

מידע שפורסם התיאור 
באתר האינטרנט של 

 המקומית  המועצה
 דלית אל כרמל

 6/2016; עד 2014-2015

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2014-2015 

מידע שפורסם התיאור 
באתר האינטרנט של 

 המקומית  המועצה
 דלית אל כרמל
2018-8/2019 

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2018-8/2019 
 מידע על איכות הסביבה. 31

של הרשות  שיש ברשותה
המקומית, וזאת לא יאוחר 

משלושה חודשים מיום קבלת 
 .הדיווח או מיום איסוף המידע

 
. החומרים שנפלטו, 1

שנשפכו, שסולקו או הושלכו 
 העלול לגרום למפגע סביבתי.

 
. תוצאות מדידת רעש, ריח 2

 וקרינה שלא ברשות היחיד.
 
. סוגי מידע נוספים 3

המפורטים בתקנות חופש 
המידע )העמדת מידע על 

איכות הסביבה לעיון הציבור(, 
  .  2009 –תשס"ט 

תקנות חופש 
המידע 

)העמדת 
מידע על 

איכות 
הסביבה 

לעיון 
הציבור(, 

-תשס"ט
2009 

, 4ראה סעיף 
 8 -ו 7

לתקנות 
 .הנ"ל

 פורסם קישור לענין איכות האויר
ים אזור איגוד ער –בחיפה 

 .מפרץ חיפה
 

פורסם מידע לענין תוצאות 
מדידת קרינה בבתי הספר 

 2015בשנת 
 

סביבה "תוכנית טיוטת פורסמה 
  ".שווה

פורסם מידע כללי אינפורמטיבי 
לענין הדברה, זיהום אויר, פינוי 

אשפה, הדברה, שירותי 
 וטרינרי, ביוב,  ... 

פורסם מידע לענין  לאאך 
כמויות הפסולת שפונו ואלה 

שהופנו למיחזור, מועדי ניקוי 
 רחובות ומועדי פינוי אשפה.

 חסר – חלקי
 

מידע שירות 
טעון  –וטרינרי 

שיפור )דוגמת, 
אגרות, טופס 
הגשת תלונה, 
תהליך הרישוי, 

 תוצאות חריגות(. 

לא פורסם מידע חדש לציבור;  
בנושאי סרטונים מלבד 

השירות הוטרינרי בשל מקרי 
 הכלבת שנתגלו.  

  
הופצו סרטוני הסברה בענין 

איסוף ופינוי פסולת יבשה 
 . 2019בעיקר בשנת 

 
לא התפרסם מידע לענין 
כמויות הפסולת שפונתה 

וכמויות הפסולת שהופנתה 
 למיחזור. 

 
לא התפרסמו תוצאות בדיקת 

 מי השתיה. 

 לא מעודכן –חלקי 
 

  חסר מידע
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הנורמטיבי המקור  תיאור החובה
 ההוראה בחוק 

מידע התיאור 
שפורסם באתר 
האינטרנט של 

 המקומית  המועצה
 דלית אל כרמל

; עד 2014-2015
6/2016 

 מלא/חלקי/חסר
 

 לא תקיןתקין / 
 

2014-2015 

מידע שפורסם התיאור 
באתר האינטרנט של 

 המקומית  המועצה
 דלית אל כרמל
2018-8/2019 

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2018-8/2019 

 1פרסום עד . 32
לפברואר בכל השנה את 

שהעבירה הרשות  הדיווח
למנהל הרשות המקומית 

תעריף לענין  המים
; הקמת מערכת המים

תעריף הקמת דיווח לענין 
הדיווח  ;מערכת הביוב

; תעריף הביובלענין 
תעריף הדיווח לענין 

 .המים

)ג(, 4, 14סעיפים 
)ד( בכללי  10 -)ג( ו8)ג(,6

ההתייעלות הכלכלית 
)תיקוני חקיקה ליישום 

התוכנית הכלכלית לשנת 
( )תעריפי 2010 -ו 2009

שירותי מים וביוב ברשויות 
מקומיות שאינן רשויות 

מקומיות בלא תאגיד ואשר 
טרם העבירו את שירותי 

המים והביוב לחברה, 
 . 2014-תשע"ה

יף אגרת פורסם תער
 . 2016הביוב לשנת 

 
חישוב לערוך ** 

כלכלי לתעריפים 
להקמת מערכת 

 המים, מערכת הביוב,
 הביוב והמים.  

לרשות המים  לדווח
ולפעול לגביית 

שרשות  התעריפים
 .אישרההמים 

ים רוב חסר
הניתונים שנדרשת 

 המועצה לפרסם
 

 לא תקין

לא התפרסם הדיווח לענין 
הקמץ מערכת מים ותעריף 

מת מערכת ביוב וכן דיווח הק
לענין תעריף צריכת המים 

 והשימוש ברשת הביוב. 
 

לא התפרסמו תעריפים 
 -ו 2018, 2017ואגרות לשנת 

)עד מועד העברת  2019
  הניהול לתאגיד המים והביוב(.

 חסר
 

  לא תקין
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המקור  תיאור החובה
הנורמטיבי 
ההוראה 

 בחוק 

מידע שפורסם התיאור 
באתר האינטרנט של 

 המקומית  המועצה
 דלית אל כרמל

; עד 2014-2015
 2016חודש יוני 

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2014-2015 

מידע התיאור 
שפורסם באתר 
האינטרנט של 

 המקומית  המועצה
 דלית אל כרמל
2018-8/2019 

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2018-8/2019 

 – תנאים ודרישות בענין רישוי עסקים. 33
. התנאים בהם מבקש הרישוי צריך א

 לחוק.  7לעמוד לפי סעיף 
. "המסמכים הנוספים" הנדרשים לפי ב

 ד לחוק.6סעיף 
אחרת מטעם  . כל החלטה או הוראהג

הרשות המקומית )כרשות רישוי( לענין סוג 
מסוים של עסקים, בכל הנוגע לעסקים 

 הכלולים במפרט האחיד.
. מדיניות הרשות המקומית לענין רישוי ד

 עסקים לאור הרפורמה.
ראוי גם באתר  –. המפרט האחיד ה

 האינטרנט.
רישוי עסקים  –לינק לאתר משרד הפנים 

 או ממשל זמין.
רשות הרישוי לא תדרוש ראוי לציין כי 

ממבקש רישיון מסמכים ותנאים מהסוג 
ככל שהם לא  לחוק 3ג7שצוינו בסעיף 

 .פורסמו באתר האינטרנט

חוק רישוי 
עסקים, 
-תשכ"ח
1968 
+  2ג7סעיף 
 3ג7סעיף 

לא פורסם מסמך מדיניות 
המועצה לענין רישוי 

 עסקים. 
לא נמצא באתר המועצה 

נוספים לפי פירוט מסמכים 
 ד לחוק.6סעיף 

לא פורסם מפרט האחיד או 
 לינק אליו.

 
פורסם מידע אודות עסקים 

טעוני רישוי ומהו תהליך 
שלבים; נוהל  –הרישוי 

 הגשת בקשה לרשיון עסק. 
 
לקבוע מדיניות רישוי  **

עסקים ולפרסם אותה 
 באתר המועצה.

לפרסם לינק לאתר משרד 
 הפנים או ממשל זמין.

מידע  חסר –חלקי 
 נוסף

לא פורסמה מדיניות  
המועצה לענין רישוי 

עסקים לאור 
ולא , מאחר הרפורמה

 . נקבעה/התגבשה
 

לא נמצא באתר 
המועצה פירוט 

מסמכים נוספים לפי 
 ד לחוק.6סעיף 

 
לא פורסם המפרט 

האחיד או לינק לאתר 
משרד הפנים או 

 ממשל זמין בענין זה. 
 

באתר מפורסם מידע 
 אודות תהליך הרישוי. 

 חסר
 

 לא תקין
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המקור  תיאור החובה
הנורמטיבי 
ההוראה 

 בחוק 

תיאור המידע שפורסם 
באתר האינטרנט של 
 המועצה המקומית 

 אל כרמלדלית 
 6/2016; עד 2014-2015

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2014-2015 

תיאור המידע שפורסם באתר 
 האינטרנט של המועצה המקומית 

 דלית אל כרמל
2018-8/2019 

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2018-8/2019 

 –שונות  הודעות מינהליות. 34
קבלת מועדי בדבר מידע * 

 כונניות.; חופשות; קהל
שינויים זמניים בהסדרי * 

 . התנועה
, תחום הרשות מידע על* 

החלטות  ,צו הכינון ,השיפוט
 וכיו"ב. לתיקון גבולות

; מצב חירוםמידע על * 
 היערכות לשעת חירום .

באזורים  מועדי פינוי פסולת* 
 השונים.

 שירות וטרינראגרות והודעות * 
רשות החינוך הודעות * 

תשלומי הורים;  – המקומית
נוהל זכויות;  –ועדת השמה 

נוהל רישום והתהליך; נוהל 
ופרמטרים לקבלת מלגות; דיווח 

כספי וניהולי של בתי הספר; 
 תוצאות מבדקי משרד החינוך

 ועוד

 –שקיפות 
 מידע כללי

 –מפורסמות הודעות שונות 
כונניות, חופשות, שינויים 

זמניים בהסדרי תנועה, 
 אירועים, תרגיל חירום.

 
 –מידע על תוכניות בנין עיר

  בשלבי הכנה ודיון. 
 

 חסר מידע בנושאי חינוך.
 

ראיונות **  פורסמו 
חשוב  – בנושאים שונים

שנושאי הראיונות יהיו 
בנושאי הליבה של 

; רצוי בדיקה המועצה
 משפטית מקדימה. 

 
תחומי לפרט את  –בריאות 

 של המועצה.האחריות 

טעון שיפור  –חלקי 
 נוסף
 
 
 
 

מידע בתחום 
ומחייב  חסרהחינוך 

 עדכון ניתונים

יקטים, פרויהתפרסמו הודעות על  
 . אירועים וכיו"ב

שינויים התפרסמו הודעות על לא 
)לדוגמה עקב  זמניים בהסדרי תנועה

התפרסם עבודות פיתוח בכבישים(.  
מודעה בדבר הפעלת תחבורה 

 ציבורית בתוך הישוב, והפעלת קווים. 
מועדי קבלת קהל, התפרסם לא 

ספר טלפונים של  . חופשות וכוננות
 מעודכן.  אינויחידות המועצה 

תחום השיפוט, התפרסם מידע על  לא
צו כינון, החלטות לתיקון גבולות 

 למרות שהיה שינוי בשטח השיפוט.
מועדי פינוי מידע על  מפורסם לא

 הפסולת באזורים השונים.
הודעות רשות החינוך התפרסם  לא

נוהל רישום; ועדת  המקומית לענין
השמה; נוהל ותבחינים לקבלת מלגה; 

הספר; דיווח וניהול כספי בבתי 
 . י הורים; מבדקי משרד החינוךתשלומ

 פורסמו טפסי בקשה למלגה. 

 חסר 
 

 לא תקין
 
 

לא מוגדרת 
תיבת מייל של 

גם הרשות 

בתשלומים וגם 
ביצירת קשר, 
למעט בטופס 
קבלת תלונה 

שעודכן בחודש 
9/2018.  
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המקור  תיאור החובה
הנורמטיבי 
ההוראה 

 בחוק 

תיאור המידע שפורסם באתר 
האינטרנט של המועצה 

 המקומית 
 דלית אל כרמל

 6/2016 -עד ל; 2014-2015

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2014-2015 

תיאור המידע שפורסם 
באתר האינטרנט של 
 המועצה המקומית 

 דלית אל כרמל
2018-8/2019 

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2018-8/2019 

הרשות  – הנחיות מינהליות.  35
המקומית מחויבת לפרסם את 

ההנחיות המינהליות שעל פיהן היא 
פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות 

 לציבור. 

)א(  6סעיף 
לחוק חופש 

 המידע. 
 
 

לא פורסמו הנחיות מינהליות ולא 
קיימת קטיגוריית מידע כזו באתר 

 המועצה. 
להנחיות  רצוי ליצור קטיגוריה

 מינהליות באתר המועצה.

 חסר
 

 לא תקין

לא קיימת קטיגוריה 
-להנחיות מינהליות שעל
פיהן פועל המועצה ויש 

 להן נגיעה לציבור. 

 חסר

נוהל לרישום ילדים לגנים ולבתי 
ייפורסם באתר רשות החינוך  הספר

 .המקומית

לא נמצא באתר נוהל כאמור.  
נמסר כי נוהל זה פורסם לתקופת 

 הרישום. 
פורסמה הודעה לרישום לבי"ס 

 חטיבת ביניים.

 חסר
 

לא נמצא באתר נוהל 
לרישום ילדים לגנים 

 ולבתי הספר. 
** פורסמה הודעה לענין 

 פרוייקט ניצנים . 

 חסר 

 –במוסדות ציבור  נוהל תמיכות
למתן תבחינים שאישרה המועצה 

בספטמבר  1 -לא יאוחר מ תמיכות
שלפני שנת הכספים אליה 

  מתחייחסת התמיכה .
הודעה בדבר האפשרות כן, -כמו

בכפוף לאישור  לקבל תמיכה
 התקציב וטופס הבקשה.

חוזר מנכ"ל 
משרד הפנים 

4/2006  .
 8.8סעיף 

 לנוהל זה. 
 

לנוהל  9סעיף 
 הנ"ל.

 

לא פורסמו התבחינים שאישרה 
 1תמיכות וזאת עד המועצה למתן 

בספטמבר שלפני שנת הכספים 
אליה מתייחס התמיכה; לא 

פורסמו הודעה בדבר האפשרות 
 לקבל תמיכה וטופס הבקשה. 

תמיכה  –)!(עסקים פורסם תחת 
 17.11.14במלכ"רים בתאריך 

מידע לענין הגשת בקשות 
 – 2015לתמיכה לשנת התקציב 

צוין המועד האחרון, טופס  לא
 הבקשה וכיו"ב.

 חסר
 
 

 לא תקין
 

 פורסם נוהל התמיכות;
 

בחינים למתן פורסמה ת
 ;6/2019תמיכה בחודש 

 
הודעה בדבר פורסמה 
הגשת בקשות אפשרות 

 2019לתמיכה לשנת 
 . 6/2019בחודש 

פורסמה הודעה בדבר 
הגשת בקשה אפשרות 

 . 2018לתמיכה לשנת 

לא  –חלקי 
פרסמה החלטת תה

המועצה לאישור 
התבחינים; פרסום 
התבחינים באתר 

 . 2019רק בשנת 
 

טעון שיפור במועדי 
פרסום התבחינים 
מדי שנה והודעה 
בדבר האפשרות 

 ת בקשה.להגש
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המקור  החובה תיאור
הנורמטיבי 
ההוראה 

 בחוק 

מידע שפורסם התיאור 
באתר האינטרנט של 

 המקומית  המועצה
 דלית אל כרמל

 6/2016; עד 2014-2015

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2014-2015 

מידע שפורסם התיאור 
באתר האינטרנט של 

 המקומית  המועצה
 דלית אל כרמל
2018-8/2019 

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2018-8/2019 
הקצאת נוהל  (35)המשך 

ללא בפטור ממכרז מקרקעין 
תמורה או בתמורה סמלית 

שאישרה המועצה  התבחיניםו
 .כאמורלהקצאת מקרקעין 

 
. תבחינים להקצאת מקרקעין 1

 10בתחום המועצה יפורסמו תוך 
ימים ממועד אישורם בישיבת 

 המועצה.
 
בדבר אפשרות  הודעות. 2

להקצאה; רשימת הבקשות 
שהוגשו; בקשה לשינוי בהקצאה; 

 החלטה על ההקצאה. 
 . ספר ההקצאותרצוי לפרסם את 

חוזר מנכ"ל 
משרד הפנים 

5/2011 
והתיקונים 

 לנוהל.
 

הודעות 
שהרשות 
המקומית 

מחויבת 
לפרסם 

בעיתונים 
ולהעמיד 

לעיון הציבור, 
יפורסמו 

באתר 
 האינטרנט. 

דע לענין לא פורסם מי
נוהל ההקצאת  –ההקצאות 

מקרקעין בפטור ממכרז ללא 
 תמורה או בתמורה סמלית; 

התבחינים שאישרה המועצה 
 להקצאת מקרקעין; 

הודעה על אפשרות ההקצאה, 
שינוי בהקצאה והחלטה על 

 ההקצאה.  
 

נושא ההקצאת מקרקעין 
קביעת  מחייבתבמועצה 

 ... תבחינים, פרוגרמה
במקביל, רצוי לפרסם מידע 

שהמועצה לענין נכסים  
והנכסים כולל  השכירה

נתנה מתקנים שהמועצה 
. להסדיר רשות שימוש בהם

 תחום זה באמצעות נוהל.

 חסר
 
 
 

 לא תקין

פורסם מידע לענין  לא 
ההקצאות כולל נוהל, 

תבחינים ופרוגרמה וספר 
 ההקצאות;

 
פורסם מידע לענין  לא

השכרת נכסים ומתן רשות 
שימוש לרבות נוהל 

 וקריטריונים/ אמות מידה. 

 חסר
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הנורמטיבי המקור  תיאור החובה
 ההוראה בחוק 

תיאור המידע 
שפורסם באתר 
האינטרנט של 

 המועצה המקומית 
 דלית אל כרמל

; עד 2014-2015
6/2016  

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2014-2015 

תיאור המידע 
שפורסם באתר 
האינטרנט של 

 המועצה המקומית 
 דלית אל כרמל
2018-8/2019 

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2018-8/2019 

אישור קבלת תרומה הודעה על  (35משך )ה
יום מיום האישור. חוות  30בתוך  תפורסם

הדעת של ועדת התרומות תתפרסם בצמוד 
התרומה.  תלהודעה בדבר אישור קבל

 ההודעה תכלול את שם התורם.

נוהל גיוס וקבלה של 
ידי -תרומות על

 -הרשויות המקומיות 
חוזר מנכ"ל משרד 

סעיף , 4/2016הפנים 
12. 

 8.8.2016תחולה 

 לא רלבנטי  
 במועד זה

נמצא מידע  לא
באתר לרבות נוהל 

גיוס וקבלת של 
ידי -תרומות על

  .הרשות המקומית

 חסר 

, ברשויות המקומיות המיםאיכות דיווח על 
 פ"ע וכימיות בקטריולוגיות בדיקות כוללת
 כמפורט בהנחיה. והמועדים הדוחות פירוט
 התלת המידע בדוחות לפרסם חובה

לא יאוחר  והשנתיים שנתיים החצי  ,חודשיים

 .יום מתום הרבעון 30 -מ
 יסכם השנה של האחרון הרבעון של הדוח

  כל של הבקטריולוגיות בדיקות תוצאות את
 הפרטים עיקרי את ויכלול הרבעונים  4 

 על הבקרה מערך בהפעלת הקשורים
 המסופקים המים של התברואית איכותם

 .ביתיות למטרות

חוזר מנכ"ל משרד 
 1/2002הפנים מספר 
, 1/2004וחוזר מספר 

 בהתאם, 12סעיף 
 התיקון להוראות
 העיריות לפקודת

 א"התשס( 75מס' )
2001- , 

לא נמצא מידע 
באתר המועצה לענין 

 איכות מי השתיה
שמספקת המועצה 

 לתושביה. 

 חסר 
 

 לא תקין

נמצא מידע  לא
באתר המועצה 

איכות בדיקות לענין 
 השתיהמי 

שמסופקים לתושבי 
 דלית אל כרמל. 

 חסר 
 

 לא תקין
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המקור  תיאור החובה
הנורמטיבי 

 ההוראה בחוק 

תיאור המידע שפורסם 
באתר האינטרנט של 
 המועצה המקומית 

 אל כרמלדלית 
; עד 2014-2015
6/2016 

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2014-2015 

מידע שפורסם התיאור 
באתר האינטרנט של 

 המקומית  המועצה
 דלית אל כרמל
2018-8/2019 

 מלא/חלקי/חסר
 

 תקין / לא תקין
 

2018-8/2019 

הודעה על כוונת המועצה . 36
בארץ או  להתקשר עם ספק יחיד
מכח סעיף המומחה היחיד בארץ 

( לתוספת הרביעית לצו 4)3
 ואת חוות ,המועצות המקומיות

    .הדעת עליה הוא נסמך

התפתחות 
 הפסיקה. 

דין עירית בני -פסק
ברק ופסק דין חן 
המקום בע"מ נגד 

איגוד ערים אזור דן 
 ואחרים.

לא נמצא פרסום על 
כוונת המועצה להתקשר 

או עם ספק יחיד בארץ 
 המומחה היחיד בארץ.

לא נמצא פרסום על כוונת  במידה ויהיה
המועצה להתקשר עם ספק 

יחיד בארץ או המומחה 

 .היחיד בארץ
התקשרויות  רצוי לפרסם

 בפטור ממכרז. 

 

גיבוש אמות מידה הודעה על . 37
 קריטריונים אחידים להצבת שילוטו

  בתחום המועצה.
 המועצה בידי שאושרו המידה אמות

 כתוב במסמך יפורטו המקומית
 המועצה בידי אישורן מועד בציון

 כאמור ממסמך העתק ; המקומית
 המקומית המועצה במשרדי יימצא

 בתחום אחרים ציבוריים ובמקומות
הודעה   .שייקבעו המקומית המועצה

על גיבוש אמות המידה כאמור 
  רסם בעיתון מקומי.תתפ

חוק עזר לדלית אל 
כרמל )מודעות 

 –ושלטים(, תשע"ד 
 6, סעיף 2014

ו( )6 -)ה( ו6ובפרט 
פרסום בעיתון  –

מקומי, במשרדי 
 המועצה.

אזי לפרסם באתר 
של האינטרנט 
   המועצה. 

באתר האינטרנט פורסם 
חוק העזר של המועצה : 

בנושא מודעות ושלטים 
ופורסמה  2014לשנת 

שה לקבלת רישיון בק
להצבת שלט לשנת 

 . 2014הכספים 

לא פורסמו אמות מידה  חסר 
 להענקת הנוגע בכל

 זה עזר חוק לפי רישיונות
 יכול המידה ואמות

 ,השילוט למקום שיתייחסו
 ,גודלו  ,צורתו , הצבתו אופן

 שממנו החומר סוג , צבעיו
 סוג וכל ותוכנו עשוי הוא

 המחייבים שילוט
 הוועדה עם התייעצות
ולא  , מאחרהמקצועית

 . נקבעו

 חסר
 

 לא תקין

 

 



 

 

ראוי לציין שוב כי המסמך אינו כולל נושאים לענין ניהול משאבי אנוש, בטיחות במקום העבודה, החוק למניעת הטרדה מינית במקום 
עיסוק  -אישור עבודת חוץ  העבודה, הקוד האתי של ראש המועצה וסגניו, הקוד האתי של עובדי המועצה, חובות וזכויות עובדים,

הנחיות מינהליות ונוהלי  -עובדים  נוסף, הסדר מניעת ניגוד עניינים ועוד. ניתן לרכז את הנחיות וחובות אלה ולפרסם אותן בקטיגורית
  עבודה לעובדים במועצה.

  
  

  יקל על הגולש.אשר יפול, עדכון וסידור המידע באופן ט של המועצה מחייב טנאתר האינטר
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