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מאזהחלהחברתנמלאשדודלפעולכחברהעסקית ,בפברואר,2005אנומקפידיםביתרשאתעל
הנהגתשיטותעבודה , הפועלותעלבסיסנורמותשלדיווחכספי , שקיפות, מנהלתקין , קליטת
עובדיםלפיכישוריםובתנאימכרזפומבייםושוויונייםלכל

. פועליוצאשלמדיניותזוהוא

החשיבותהמ וגברתשאנומעניקיםלביצועויישוםשלהוראותחוקחופשהמידעמזה

כשלוש

שנים.

חוקחופשהמידעמסייעלהנהיגבישראל

עקרונותשל שקיפות באשרלפעולותהרשויות

הציבוריות. הכרתהחוקבזכותםהחוקיתשלאזרחיישראלותושביהלקבלמהרשויותמידעבעל
אופיציבורי , מהווהנדבךשל  עקרון זכותושל  הציבורלדעת . לכן, חברתנמלאשדודמשקיעה
משאביםאנושייםרביםלמעןהבטחתמילויהוראותהחוקבאופןהטובביותר

, בהובלתהשל 

הגב' חןספנקו , רכזתהדוברותשלהחברה , שמונתהלפנילמעלהמשנהלתפקידמרכזתהתחום
ואחראית עליישוםחוקחופשהמידעבחברה ,כנדרשעל-פיהחוק.

החברה, כעוגןכלכלימרכזיבתעשייההישראלית

, רואהבשקיפותהציבוריתנדבךחשוב

בפעילותהוחלקמהיסודותהמחזקיםכלכלהמודרניתומתקדמת

. לפיכך, אנורואיםחשיבות

עליונהביצירהושמירה עלערוציתקשורתפתוחיםעם מגווןה מגזרים השונים המהוויםאת
החברההישראליתבכלל,ואתהקהילההעסקיתבפרט .

אנורואיםבחוקחופשהמידעצעדחשובלקידוםהשקיפותוהמחויבותשלנוכלפי  הציבור אותו
אנומשרתים . נמשיךלהקפידעלמדיניותשלפתיחות

, אדיבותומתן המענה המקיףביותר ,

במועדהנדרשעל-פיחוק.

אנימו דהלכלהעוסקיםביישוםחוקחופשהמידעבחברתהנמל עלתרומתםלהשגתהיעדים .



בברכת שנת עבודה פורייה ,
שוקי סגיס
מנכ"ל חברת נמל אשדוד
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.1

אודות חברת נמל אשדוד
הקמתושלנמלאשדודהחלהבשנת ,1961 והואהופעללראשונהלטעינהולפריקהבשנת .1965
הנמלמופעלכיוםעל -ידיחברתנמלאשדוד בע"מ,אשרהינהחברהממשלתיתבבעלותמלאהשל
מדינתישראל . החברההוקמהביום 21 ביולי ,2004 כחלקמהיערכותהמדינהליישוםהרפורמה
בנמליהים . במסגרתרפורמהזוובהתאםל חוקר ספ"ן, התשס"ד - ,2004 ביום 17 בפברואר
,2005 בוטלהרשותהנמליםאשרניהלהוהפעילהלפניהרפורמהאתהנמליםבישראל ,ובמקומה
הוקמוארבעחברותממשלתיות עצמאיות, אשרשלושמהןהוסמכולהפעילנמל מהנמליםחיפה ,
אשדודואילת.החברההרביעיתחברת נמליישראל– פיתוחונכסיםבע "מ,הוקמהעלמנתלנהל
ולפתחאתהמקרקעיןותשתיותהנמלים , במטרהליצורהפרדהתאגידיתביןתפעולהנמלים
לניהולםופיתוחם.
החלמיוםהמעבר (17 בפברואר )2005 החלההחברהלהפעילאתהשטחהתפעולישלנמל
אשדוד.הפעלתהנמ לנעשיתמכוחכתבהסמכהשקבלההחברהמאתשרהתחבורה ,באישורשר
האוצר, לתקופהשל 49 שנים, עלפיוהוסמכהלתתשירותינמל , אשרחלקםהםשירותיחובה
אותםהיאמחויבתלספקעלפידיןלכלכליהשיטהפוקדיםאתהנמל ,וחלקםהאחרהםשירותי
רשות.
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.2

תחומי עיסוק עיקריים של חברת נמל אשדוד

החברהעוסקתבמתןשירותים , אשרהינםשירותיחובה , לכלכליהשיטהפוקדיםאתהנמלעלפיחוק
רספ"ן, תנאיכתבהסמכתהוהוראותכלדין . כמוכן , החברהעוסקתבמתןשירותירשות , כגון: העלאת
והורדתנוסעיםלכלישיטבאמצעותמסוף

(טרמינל) נוסעיםוביצועפעולותנלוות , וכןהיאזכאית

לתשלומיםבגיןשטחיםהמושכריםבעורףהנמל .
לחברהארבעהתחומי עיסוקעיקריים :
* שירותינמללמכולות : החברהמספקתשירותיניטול , אחסנה, שקילה, ריקוןוהמכלה , שטעון (העברת
מכולותמאוניהאחתלאחרת )ושירותיםנוספיםלמכולות (מיכליאחסוןבאורךשל 20או40רגל(.)(feet
* שירותינמללמטעןכללי : החברהמספקתשירותישקילה , מיון, אחסנה, אספקתשירותיםשוניםוניטול
למטעןכללי,הכוללמטעניםשאינםמובליםבמכולה ,אלאבשקים,חביות,משטחים,גליליםוכיוצאבזה .
* שירותינמללמטעניתפזורת (צובר): החברהמספקתשירותישקילה , מיון, אחסנה, אספקתשירותים
שוניםוניטוללמטעניתפזורת (צובר), שהינםמטעניםשאינםארוזים ,המגיעיםחלקםבאו פןמוצקוחלקם
באופןנוזלי .
* שירותינמלל כלירכב : החברהמספקתשירותיניטולואחסנה

(ארוכתטווחבדרךכלל ) לכלירכב

מיובאיםהנפרקיםבנמל , לרבותרכביםפרטייםומסחריים , אופנועים, משאיות, אוטובוסים, ציודמכאני
ועוד.
*שונות: הנמלמספקשירותירשותשוניםהכוללים  הורדתוהעלאתנוסעיםלאוניותנוסעיםהפוקדותאת
הנמל.
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פעילות החברה
כללי
הנמלעובדבאופןרציףבכלימותהשבוע , למעטשבתותוחגיישראל . העבודהמתבצעתבשלוש
משמרות,בהיקפיםהמשתנים ובאופןשעיקרהעבודהנעשהבמהלךשעותהיום .
פעילותניטולהמטעניםבנמלמתבצעתברציפים , בהתאםלייעודםעלפיכתבההסמכה  נתוני
הרציף(בעיקרעומקושטחבקוהמים )והציודברציף (סוגימנופים).

הגעת אניות לנמל וקבלת שירות מהחברה
אופןהקבלהשלאניותלנמלנעשהבהתאםלנוהלהתורהתפעולי שנקבעמכוח תקנותהנמלים ,
תשל"א-.1971
כניסתןשלאניותלנמל , יציאתןממנוותנועתןבו , מטופלותעל -ידימחלקתים ועלידימגדל
התצפית שלחברתהנמל . כניסתויציאתהאוניותבנמלמבוצעותבאמצעותנתבים

 ובעזרת

גוררותנמלהפועלותבהתאםלהוראותהנמל .
תהליךניטולהמטעניםמתבצעבאמצעותמנופיםוצוותיםייעודיים , ברציפיםהמתאימיםלכך
(בהתאםלסוגהמטען ). הרציפיםנבדליםזהמזהבעיקרבמבנההרציף (לדוגמא: רוחבואורך
הרציף) ומספרוסוגהמנופיםהממוקמיםעליו . משךהעבודה (פריקה – טעינה) משתנהבהתאם
לסוגהמטען,סוגהאוניה,נפחהמטען,ועוד.
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תחום שירותי הנמל למכולות
מכולותהןמיכליאחסוןבגודלסטנדרטי (למעטחריגים ) של 20 או 40 רגל ),(feet המשמשים
להעברתמגווןרחבביותרשלמטענים

– מכשיריחשמל , מזון, חומריגלם , תוצרתחקלאית ,

תרופות,מרצפות,רהיטים,נוזלים,ועוד.
,70 ועםהשניםהפכהלהיותצורת

הובלתמטעןבאמצעותמכולותהחלהבישראלבשנותה-

ההובלההימיתהעיקרית , לנוכחהיעילותהיחסיתשישבפריקתוהעמסתהמכולות

. בשנים

האחרונותישנהמגמהש לגידולמתמשךבהובלהבמכולותבנמליישראל , ועיקרסחרהחוץשל
ישראלנעשהבהובלהימיתבאמצעותמכולות .בתנועתהמכולות בכל נמליישראל (באלפי)TEU
חלגידולמ1,359-בשנת2000ל-2,281בשנת,2010המהווהשיעורגידולשלכ.68% -

להלןתנועתמכולות (באלפי)TEUבנמל אשדודבשנים:2000-2010

1,200
1,017
893

1,000
828

809

800

693
587

545

514

536

512

481

600
400
200
-

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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תחום שירותי הנמל למטען כללי
מטעןכלליהואמטעןשאינומשונעבמכולות , אלאבשקים , חביות, משטחים, גלילים, ארגזים,
חפציםבודדיםועוד.המוצריםהעיקרייםהמובליםכמטעןכלליהםמתכותועצים .
בשניםהאחרונותחלהירידה משמעותית בהיקףהשינועהימישלמטעןכלליבעולם , וזאתעקב
יעילותהשימושבמכולותועלייתהיקףהשינועהימיבאמצעותמכולות

. תנועתהמטעןהכללי

בכלנמליישראל ירדהמ -3,841אלפיטונותבשנת 2000ל3,375-אלפיטונותבשנת 2007ו2,984-
אלפיטונותבשנת .2010



להלןגרףהמתארא תניטולהמטעןהכללי בנמל אשדוד ביןהשנים:2000-2010

2,646
2,455
2,286
1,945

2,307

2,558

2,463

2,625

2,617

2,741

3,000
2,500

1,997

2,000
1,500
1,000
500
-

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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תחום שירותי הנמל למטעני תפזורת (צובר)
מטעןתפזורתהואמטעןשאינוארוז , אףשבשניםהאחרונותמטעניתפזורתבהיקפיםזניחים
החלולהיותמועבריםגםבאמצעותמכולות . פריקתאוטעינתתפזורותיבשותנעשיתככלל
באמצעותחופנים ,כאשרבמטעניםנוזלייםהפריקהמתבצעתדרךצינור .



להלןגרףהמתאראתניטולמטעניתפזורת בנמל אשדודביןהשנים:2000-2010
10,000
8,753
7,091
6,114

6,205

6,316

6,262

6,735

6,720

9,000
8,000

7,146
6,558

5,117

7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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תחום שירותי הנמל לכלי רכב
כלירכבמובליםלנמלבאניותגלנוע , שהןאניותבעלותפתחאחוריאוצדדידרכוניתןלשנעאת
כליהרכבלקוהמים .לעתיםמובליםבאניותגלנועגםמכולותומטען כללי.

בשנים 2008 2009, ו2010- ביצעה חברת הנמל ניטולשלכ108,396 - רכבים, 81,043 רכביםו-
145,357רכבים,בהתאמה.

להלןגרףהמתאראתניטולכליהרכב בנמל אשדודביןהשנים:2000-2010
160,000

145,357

140,000
105,853

108,396
90,957
81,043

103,641

87,671
75,466

69,307

74,589
65,651

120,000
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.4

סקירת פרויקטים עיקריים בשנים האחרונות

o

הקמת 'נמל איתן '  - נמלהמכולותהראשוןהמופעלבאמצעותמערכת
ממוחשבתמהמתקדמותבעולם (מערכתה–  Terminal Operation System
, מאפשרות

(.)TOS הרציפיםהחדשיםומערכותהטכנולוגיההמופעלותבו

ניהוליעילומבוקרשלעבודתהנמלשתוצאותיוהןקיצורזמניהמתנהועלייה
בתפוקותהעבודה.
o

מערכת הTOS - - הפעלתמערכתה - ,TOS המאפשרתשליטהבכלהשרשרת
הלוגיסטיתשלהמכולהברציפיהמכולות , ייעלהאתתהליכיהפריקהוהטעינה
שלאוניותמכולה , קיצרהאתזמניההמתנהושיפרהאתהתפוקותואתרמת
השירותוהטיפולבשטחיאחסנתמכולות . בעקבותהצלחתהטמעתמערכתה -
TOS ברציפי נמלאיתן , הוטמעהלפניכשלוששניםהמערכתבכלרציפי
המכולותבנמל . נמלאשדודהינוהנמלהיחידבישראל

, המשתמשבהצלחה

בשיטהטכנולוגיתחדשניתזו .
o

מעבר למסרים אלקטרוניים (נל"ן)–  המעברלשימושבמסריםאלהבמקום
ניירת, מקצרתהליכיעבודהוחוסךאתהצורךלהגיעלנמל

. ביןהשירותים

הניתניםבתחום : התרהאלקטרוניתשלרשומונים–  אישורהמכסלשחרור
המטען, שירותהדיווחעלמלאימכולותריקותושירותהיתרההפלגה
הממוחשב.
o

תכנית החלונות  - חתימהעלהסכםחלונותבישראל
הטיוואנית, הרביעיתבגודלהבעולם

, עםחברתהספנות

, .EVERGREEN תכניתה חלונות

מאפשרתהקצאתרציפיםלאניותמכולהבהסכמיחלוןקבועים

. בדרךכלל ,

סדרכניסתאוניותלנמל , נקבעעל -ידיכללי "התורהתפעולי ". הסכמישירות
לעגינהבשיטתהחלונותמהוו ים שינוימשמעותימהשיטהשל "התורהתפעולי "
והיאהנוהגהמקובלבעולםהספנותבנמליםהמתקדמים .
o

שדרוג טרמינל הנוסעים  – בשנההאחרונההסתיימועבודות שדרוגהתשתיות
הקיימותבטרמינלהנוסעים . מעברנוסעיםבטרמינלהנוסעיםמצוי במגמת עלייה
מרשימהמשנהלשנה.

o

השער החדש  - הפעלתהשער החדש, העומדבחזיתהמערכותהטכנולוגיות , כולל
32 מסלוליכניסותויציאות . במהלךהתהליךיעברוהמשאיותשיקוף . מצלמות
יעקבואחרהמשאיות , כךשהליכיהביקורת , כוללהעברתמסריםלאיתור
המכולה, יבוצעותוךכדינסיעה . תנועתהמטעניםבשערהחדשמתבססתעל
מסריםאלקטרוניים ,שחוסכיםזמןרבוטעויותהקלדהומאפשריםזרימהמהירה
שלהמשאיותאלהנמלומהנמל . מצלמותעוקבותאחרהמשאיות , כךשהליכי
הביקורת, כוללהעברתמסריםלאיתורהמכולה

, יבוצעותוךכדינסיעה

.

המערכותהמתקדמותמאפשרותל חברתהנמל  שליטהובקרהמלאהעלתנועת
המשאיותאלהנמלומ חוצהלו , כאשרבכלתחנהניתןלבדוקאתזמניההמתנה
שלהנהג . חברתהנמלשואפת  למינימוםזמניהמתנהשלנהגיהמשאיות

,
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ולרציפותמקסימאליתבתנועתהמשאיות .כמוכן ,המערכותהחדישותמאפשרות
ניהולנתוניםאמינים , מדויקיםוללאניירת . משוםשהטכנולוגיהשתופעלבשער
החדש חוסכתזמניהמתנהמיותריםעבורהנהגיםבעמדותהשונות , נוצרחיסכון
עצוםלחברותהתובלהולכלהקהילההמשתמשתבשירותיהנמלבעלויותהשינוע


שלמטעניםומכולות . מדוברבמהלךנוסףשאנומבצעיםלטובתקהללקוחות

חברתהנמל , המוכיחמעללכלספקכינמלאשדודהואהנמלהשירותי והמתקדם
בישראל.
o

מדלים פניאומאטיים לפריקת גרעינים

 – לאחרונהנרכשושנימדלים

פניאומאטייםלפריקתגרעיניםאשרמספקים  מענהלצורךההולךוגוברבשינוע
גרעיניםבאמצעותאניותהפוקדותאתנמלאשדודולתתמענהאקולוגילבעיית
דליפתגרעיניםבשטחיהפריקה . וכן, מיצויפוטנצ יאליבואהגרעיניםבאמצעות
נמלאשדודוחלוקתיבואהגרעיניםביןנמליישראל .
o

מרכז המבקרים הנמלי  -  בבסיסהקמתושל מרכזהמבקריםעומדתמטרה
חשובה: לחשוףאתהציבורהרחבלפעילותהענפה

והמורכבתהקיימת בנמל

אשדוד, חוליהמרכזיתבעולםהסחרהימי , על יחסיהגומלין שלו עםהסביבה
הטבעיתוהאנושית . המרכזמספראתסיפורהנמלבעבר , בהווהובעתיד , תוך
שימושבמגווןאמצעיהמחשה

, בהםסרטיםבתצורותשונותומפתיעות

,

משחקיםאינטראקטיבייםבהםהמבקריםנוטליםחלקפעיל ,ושימושבסרטים
היסטורייםותמונותנדירות .המרכזכוללמספרתחנותבהםעובר יםהמבקרים
מסעמעניין , מהנהומפתיע , הכוללבין , השאר, סימולציהשלניתובאוניה
וקשירתהלרציף.
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.5

מבנה ארגוני
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הנהלה ודירקטוריון

.6

חברי ההנהלה
מנכ"ל-שוקיסגיס 
סמנכ"ללוגיסטיקהוהנדסה ומ"מהמנכ"ל-יוסיבסן
סמנכ"לתפעוליםומסופים -אלדדוקסמן
סמנכ"למשאבים-כהןעובדיה
סמנכ"לכספים-אפיארבל
סמנכ"לתקשורתתאגידית –יגאלבן-זיקרי
סמנכ"ללקוחות–אליבריוסף
יועצתמשפטית -עו"דקרןרפלנסקיאלעד
מבקרפנימי -רו"חאילןאבוקרט 
חשב–איילרוזנבאום 
ראשמנהלתפרויקטים –דודבן-הרוש
מנהלפיתוחעסקיואיכותהסביבה –יהודההיימליך 
מנהלהביטחון –ברנרדבןישי 

חברי הדירקטוריון
מיכאל(מיקי)בראל,נציגהציבור
כוכבה(כוכי)זרמון,נציגתמשרדהתחבורה
מרדכימור,נציגציבור
שטקלמןעופר,דירקטורמטעםהעובדים 
אמנוןניסיםאמיר ,דירקטורמטעםהעובדים 
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.7

חטיבות ודרכי התקשרות

לשכת היו"ר
הדירקטוריוןמתווהאתמדיניותהחברה וקובעאתתוכניותהפעולהשלה ,אחראילעריכתםו לאישורםשל
הדו"חותהכספייםובדיקתמצבההכספישלהחברה ,וכןמפקחעלביצועתפקידיהמנכ "לופעולותיו.

טל'–08-8517602
פקס–08-8517614

דואראלקטרוני -Hagitz@ashdodport.co.il

לשכת המנכ"ל
מנכ"להחברהאחראיעלביצועחזוןהחברה ,יעדיהחברה ותוכניותהעבודהמתוךמטרהלהובילאתהחברה
לרווחיותוצמיחה .

מנכ"ל:שוקיסגיס 

טל'–08-8517751
פקס–08-8517364

דואראלקטרוני -Sivanb@ashdodport.co.il

חטיבת לוגיסטיקה והנדסה
חטיבתהלוגיסטיקהוההנדסהאחראיתעלפעילותהנמלבתחומי הרכש,הציודוהבינויבנמלאשדוד .החטיבה
מפרסמתמכרזירכשציוד ,מפקחתעלתחזוקת הציודבנמלומוציאהלפועלפרויקטיבינוישוניםברחביהנמל .

סמנכ"ללוגיסטיקהוהנדסה :יוסיבסן 

טל'–08-8517758
פקס–08-8517759

דואראלקטרוני -YOSSIB@ashdodport.co.il


חטיבת תפעול ,ים ומסופים
חטיבתתפעולבנמלאשדודעוסקתבשינועמטעניםמהאוניות בנמל.החטיבהמורכבתמ -4מחלקותויחידת
צוותחירוםובטיחותבתעבורה ומונהכ 710-עובדים.

סמנכ"לתפעול,יםומסופים:אלדדוקסמן 

טל'–08-8517209
פקס–08-8517208

דואראלקטרוני –ELDADV@ashdodport.co.il
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חטיבת משאבים
חטיבתמשאביםבנמלאשדוד,אחראיתעלמכלולהתפקידיםוהמשימותהקשורים לניהולכ"אבנמל.וכן,
אחראיתעל פעילותמחלקתה מחשובבנמל,העוסקתבהטמעה,בפיתוחו בקידוםפרויקטיםבתחום המחשוב
בנמל.מערכותהמחשובהמתקדמותהמופעלותבנמלאשדוד ,מציבותאותובשורההראשונהשל הנמלים
המתקדמיםבעולם,השואפיםלמתןמידעמרביבזמןאמת ,ללקוחולכללמשתמשי המערכת.
סמנכ"למשאבים:עובדיהכהן 
טל'-08-8517621
פקס-08-8517622
דואראלקטרוני -OVADIAC@ashdodport.co.il

חטיבת כספים
חטיבתהכספיםבנמלאשדודמטפלתבתחומיהכלכלהוהכספיםבנמל .החטיבהמשמשת כיחידתמטהובקרה ,
לניהולהתקציב,מאזנים,דו"חותכספיים,דיווחיםעפ"יחוקועפ"י התקנות(לדירקטוריוןולרשותהחברות ),
דיווחיסטטיסטיקה ,הכנסותהנמל ,ניהולכספים ,ניהולהנכסיםוהמקרקעיןורישוםמעקבאחרהמלאי
והמצאיבנמל .

סמנכ"לכספים:אפיארבל 

טל'–08-8517755
פקס–08-8517756

דואראלקטרוני –EFIA@ashdodport.co.il


חטיבת תקשורת תאגידית
חטיבתתקשורתתאגידית בחברתנמלאשדודפועלתעלפיאסטרטגיה תקשורתיתהנגזרתמהאסטרטגיה
העסקיתויעדיהחברה .החטיבהפועלתלביסוס ,תחזוקה ופיתוחמערךדוברותיוזם ,אקטיביומגיבביעילות
לאירועיםמתפתחים.

סמנכ"לתקשורתתאגידית והממונהעלפניותהציבור :יגאלבן-זיקרי
טל'-08-8517605
פקס-08-8517632
דואראלקטרוני -IGALBZ@ashdodport.co.il
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חטיבת הלקוחות
חטיבתהלקוחות ,השיווקוקשריהלקוחותבחברתנמלאשדודמטפלתבביסוס  ,ניהולוחיזוקהקשרביןחברת
נמלאשדודלביןכלללקוחותיה בארץובחו"ל,לסוגיהם ,בתחומיהספנותוהלוגיסטיקה .

סמנכ"לחטיבתהלקוחות :אליבריוסף 

טל'–08-8517770
פקס–08-8517904

דואראלקטרוני –RINATA@ashdodport.co.il



הלשכה המשפטית
הלשכההמשפטיתבחברתנמלאשדודמלווהבאופןשוטףאתפעילות החברהומעניקהייעוץ משפטילהנהלה
ולכלליחידותהחברה .

היועצתהמשפטית :עו"דקרןרפלנסקי אלעד

טל'–08-8517607
פקס–08-8517763

דואראלקטרוני –KERENR@ashdodport.co.il


לשכת המבקר הפנימי
לשכתהמבקרהפנימיבחברתנמלאשדודהינהיחידהבלתיתלויה שלהחברההמייעצת לדירקטוריוןהחברה
ולהנהלה .

המבקרהפנימי :רו"חאילןאבוקרט 

טל'–08-8517766
פקס–08-8517888

דואראלקטרוני –ILANA@ashdodport.co.il
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.8

תקציבים

שנת *( 2010נתונים במיליוני )₪
   תקציב ביצוע
מחזורהכנסות  1,082.0 1,143.0
הוצאות  1,046.21,094.3
השקעות  125
*נתוניביצועלאמבוקרים 
שנת ( 2011נתונים במיליוני )₪
   תקציב 
מחזורהכנסות  958.3 
הוצאות  933.3
השקעות  142
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.9

מידע אודות יישום חוק חופש המידע לשנת 2010


במהלך שנת  2010נתקבלו במשרד הממונה על יישום חוק חופש המידע בחברת נמל אשדוד  15בקשות,
לפי החלוקה הבאה :






בקשותשנענובמלואן , מתוכןבקשה אחתשהטיפולבההוחלבשנת 2009 הסתייםבשנת :2010 6
בקשות



בקשותשנענוחלקית(בשלסיבותכמו :סודמסחרי /מידעבטחונימסווג ):2בקשה

בקשותשלאנענובשלאיתשלוםאגרתבקשה :6בקשות



בקשותשנענובשלילה,מהנימוק שאיןעניינןמידעעפ "יחוקחופשהמידע :1בקשה

עתירה3313/10,הוגשהע"יפורוםחברותהמחזורבישראלואחרים .כנגד25משיבים,אחתמהןהיא
חברתנמלאשדוד,בענייןיישוםהחלטתהממשלהלגבימחזורפסולתבניין .העתירהנמסרהלחברת
הנמלביום.9.5.2010טרם התקבלה החלטת בית המשפט .





התפלגות אופן הטיפול בבקשות
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התפלגות מתן התשובות לפי פרקי זמן בימים  ,ממועד תשלום אגרת הבקשה ע "י הפונה:


בקשותשנענובטווחשלעד 10ימים:9בקשות.



בקשותשנענובטווחשל 11ימיםועד20ימים: 4בקשות.

בקשותשנענובטווחשל 21ימיםועד30ימים:1בקשה.



בקשותשנענובטווח  שלמעל 30 ימים (בשלמסירתמידעאודותצדג ' לפיסעיף 13 (א) לחוקחופש
המידע,תשנ"ח:)1998-1בקשה.







התפלגות התשובות לפי פרקי זמן בימים עד למסירת התשובה

פרטי התקשרות עם הממונה על יישום חוק חופש המידע

חן ספנקו
טל' 08-8517604 -
פקס08-8517632 -
דואר אלקטרוני – hens@ashdodport.co.il
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