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 משאבי אנושמחלקת 
 כ"ה שבט תשע"ט

 2019ינואר  31
 docx.199806סימוכין: 

 
 :2018פניות שהתקבלו במסגרת "חוק חופש המידע" בשנת 

 1מס' בקשה:            
  14.1.18          תאריך:        

 היתר בניה   מידע המבוקש:    
 .הועמד לרשות המבקשלא המידע 

 6.2.18מועד סיום הטיפול בבקשה: 
 
 

 2   מס' בקשה:         
  7.2.18                      תאריך

 תקצוב אירועי תרבות תורנית      מידע המבוקש:
 :    .המידע הועמד לרשות המבקש

 :מועד סיום הטיפול בבקשה
 

 3מס' בקשה:            
      6.2.18                    תאריך

 מת היטל השבחהשו-היתרי בניה     מידע המבוקש:
 הועמד לרשות המבקש.המידע לא 

 12.2.18 מועד סיום הטיפול בבקשה
 
 
 4מס' בקשה:            

 18.2.18תאריך:                 
 חוקי עזר לשהם     :מידע המבוקש

 .המידע הועמד לרשות המבקש
 10.4.18: מועד סיום הטיפול בבקשה

 
 5מס' בקשה:            

 26.3.18         תאריך:           
 דוח סיכום מהמוקד העירוני לגבי דוחות חניה  מידע המבוקש:     

 .הועמד לרשות המבקשלא המידע 
 31.5.18: מועד סיום הטיפול בבקשה

 
 6מס' בקשה:            

 11.4.18               תאריך:   
 מידע המבוקש:       תקציבי מועצה, רשימת התקשרויות, 

 באופן חלקי. הועמד לרשות המבקשהמידע 
               19.6.18 מועד סיום הטיפול בבקשה: 
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 7מס' בקשה:            
 3.5.18תאריך:                   
 הנגשת תחנות אוטובוס  מידע המבוקש:     

 .המידע הועמד לרשות המבקש
 15.1.19: מועד סיום הטיפול בבקשה

 
 8מס' בקשה:            

 12.6.18          תאריך:        
    שינוי ייעוד מבנה   מידע המבוקש:   

 .המידע הועמד לרשות המבקש
  2.7.18: מועד סיום הטיפול בבקשה

 
 9מס' בקשה:            

 19.6.18          תאריך:        
 מקומות ציבורייםנגישות    מידע המבוקש:    

 המידע הועמד לרשות המבקש מיום: 
 הטיפול בבקשה:מועד סיום 

 
 10מס' בקשה:            

 7.4.18          תאריך:        
 2010-2017תשלום אגרות חוק חופש המידע    מידע המבוקש:    

 .המידע הועמד לרשות המבקש
 19.6.18: מועד סיום הטיפול בבקשה

 
 11מס' בקשה:            

 25.7.18          תאריך:        
 דוחות ביקורת   מידע המבוקש:    

  .המידע הועמד לרשות המבקש
 26.12.18: מועד סיום הטיפול בבקשה

 
 12מס' בקשה:            

 16.9.18          תאריך:        
 ת מחשוב וועדפרוטוקולים ישיבות    מידע המבוקש:    

 .המידע הועמד לרשות המבקש
 14.10.18: מועד סיום הטיפול בבקשה 

 
 13מס' בקשה:            

 5.9.18          תאריך:        
 חברת גביה   מידע המבוקש:    

 .המידע הועמד לרשות המבקש
  22.11.18:  מועד סיום הטיפול בבקשה 
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 14מס' בקשה:            
 31.10.18          תאריך:        

 הסכמים עם עמותות דתיות הפועלות בשהם    מידע המבוקש:    
  .המידע הועמד לרשות המבקש
 7.1.19מועד סיום הטיפול בבקשה: 

 

 15מס' בקשה:            
  8.11.18         תאריך:        

  מצבת בתי כנסת ומניינים מידע המבוקש:    
 .המידע הועמד לרשות המבקש
 26.12.19מועד סיום הטיפול בבקשה: 

  
 
 

 סיכום:
 פניות    15    :     2018סה"כ פניות שנתקבלו במהלך שנת 

 פניות      10       סה"כ פניות שנענו בחיוב:
 פניות      3                 סה"כ פניות שנענו בשלילה:

 פניות      2   הסתיים הטיפול בהן:                סה"כ פניות שטרם 
 פניות      0    תשלום האגרה:סה"כ פניות שלא נענו בשל אי 

 פניות     11      יום ממועד הפניה ותשלום האגרה:    30 לאחרסה"כ פניות שטופלו 
 פניות       0                         סה"כ העתירות שהוגשו לביהמ"ש כנגד הממונה:

 

 


