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16/04/2020 

 המקומית שעב  עצהולמדו"ח פונים 

  2019עפ"י חוק חופש המידע לשנת

תאריך   מבקש המידע 
 הבקשה 

תאריך קבלה  
 במועצה 

 מועד תשובה  נושא הבקשה 

עורכי דין לקידום  (1
 מנהל תקין  

העברת תקציבים   24/01/19 24/01/19
 בפורמט אקסל 

27/01/19   

(התנועה למען  2
איכות השלטון  

 בישראל 

פרסום דוח הממונה   18/02/19 18/12/19
  על חופש המידע

   2017לשנת  

20/02/2019 

 עורכי דין לקידום  (3

 מנהל תקין  

21/01/19 

 

רשימה שמות של   21/1/19
עסקים הרשומים  
 במח' רישוי עסקים 

02/02/19   

 

(עמותת עו"ד  4
למען משפט חב'  

 וצדק 

 31/01/19 נגישות   מורשה 15/01/19 15/01/19

כי דין לקידום  עור(5
 מנהל תקין  

הפעלת עסקים   27/2/19 19/2/19
 בתחום המועצה 

02/03/19 

עורכי דין לקידום  (6
 מנהל תקין  

05/02/19 

14/03/19 

05/02/19 

14/03/19 

 13/03/19 חובות נבחרים 

 עורכי דין לקידום  (7

 מנהל תקין  

13/03/19 

 

פרסום תכנים באתר     13/03/19
 האינטרנט 

01/04/2019   

 

מוחמד  עו"ד (8
 צפורי 

העסקת אנשים עם   18/02/19 13/02/19
 מוגבלויות 

01/04/2019   

(עורכי דין לקידום  9
 מנהל תקין 

הצהרת הון של   04/04/19 01/04/19
 נבחרי ציבור 

17/04/19   

עורכי דין  (10
 לקידום מנהל תקין  

הצהרת הון של   07/05/19 07/05/19
 נבחרי ציבור 

08/05/19 
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אריך  ת מבקש המידע 
 הבקשה 

תאריך קבלה  
 במועצה 

 מועד תשובה  נושא הבקשה 

(עורכי דין  11
   לקידום מנהל תקין

מכרז מנהל היחידה   10/05/19 10/05/19
 לקידום נוער 

16/05/19 

( (עורכי דין  12
 לקידום מנהל תקין 

מכרז מנהל היחידה   24/06/19 03/06/19
 לקידום נוער 

25/06/19 

(עמותת עורכי  13
ט  דין למען משפ 

 חברה וצדק 

14/01/19 

 

ערכת תקשורת במח'   31/1/19
 הרווחה 

 עת"מ 

6703-0519 

עורכי דין  (14
לקידום מנהל  

 תקין+ריאן 

ממונה על מניעת   02/07/19 21/6/19
 הטרדה מינית 

23/07/19 

עורכי דין  (15
 לקידום מנהל תקין  

הפעלת עסקים   11/07/19 11/07/19
 בתחום המועצה 

30/07/19 

(משרד  16
   יםהמשפט 

ממונה עסוקה   04/04/19 11/03/19
 לאנשים עם מוגבלות 

11/04/19 

עו"ד מוחמד  (17
   צפורי 

06/05/19 

 

   15/05/19 מנהג פינוי אשפה    13/05/19

 

עמותת עורכי  (18
דין למען חברה  

 ק וצד

   16/05/19 היתרי בנייה  08/05/19 30/04/19

פנייה לועדה  
 מקומית 

 שפלת הגליל 

עמותת עורכי  (19
מען חברה  דין ל
 וצדק 

25/04/19 

09/06/19 

13/05/19 

18/06/19 

 טופל ונשלח מייל  דו"ח המבקר  

 01/06/2019 -ב

עורכי דין  (20
 לקידום מנהל תקין  

מינוי דירקטורים   03/06/19 23/05/19
 בתאגיד המים 

08/06/19 

   02/07/19מינוי ועדה למאבק   11/06/19 04/06/19  (עורכי דין21
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 בסמים    לקידום מנהל תקין

 

 

תאריך   מבקש המידע 
 הבקשה 

תאריך קבלה  
 במועצה 

 מועד תשובה  נושא הבקשה 

(עמותת עורכי  22
   דין למען משפט

03/02/19 

14/04/19 

אין מסמכים  
 ברשות 

הפרשת קופות גמל  
 לעובדי מנהל 

25/04/19 

( עמותת עורכי  23
 דין למען משפט 

חיוב אגרות מים   25/07/19 2/07/19
 והיטל ביוב 

 עת"מ  

73945-05-19 

(עורכי דין  24
   לקידום מנהל תקין

18/07/19 

04/09/19   

תובעים עירוניים   11/09/19
 ברשות 

 הועבר ליועמ"ש 

 25/07/2019 -ב

( עורכי דין  25
 לקידום מנהל תקין 

פאתן זעיר    ימינו 18/09/19 18/09/19
 במועצה 

23/09/19   

עמותת עורכי  (26
דין למען משפט  

   וצדק

מתן מס' ושם   08/10/19 29/09/19
 לרחובות  

16/10/19 

עורכי דין   (27
 לקידום מנהל תקין 

18/10/19 

 

שכ'  -הפעלת מזנון   18/10/19
 מערבית 

21/10/19 

 

( עורכי דין  28
 לקידום מנהל תקין 

הפעלת מזנון שכונה   21/10/19   21/10/19
   מערבית

28/10/19 

עורכי דין   (29
 לקידום מנהל תקין 

 05/11/19 את קרקעות הקצ 15/10/19 05/10/19

( עורכי דין  30
 לקידום מנהל תקין 

18/10/19 

 

18/10/19 

 

הפעלת עסקים  
   בתחום המועצה

06/11/19 

עורכי דין   (31
 לקידום מנהל תקין 

הפעלת עסקים   11/11/19 11/11/19
 בתחום המועצה 

14/11/19 

(עורכי דין  32
 לקידום מנהל תקין 

עבודות פיתוח   25/11/19 25/11/19
 אקולוגי  מתחם

26/11/19 
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(עורכי דין  33
 לקידום מנהל תקין 

אחראית על מניעת   2/11/19 22/11/19
 הטרדה מינית 

7/12/19 

(עורכי דין  34
 לקידום מנהל תקין 

 עת"מ   העסקת רו"ח חיצוני   

51614-10-19 

(עורכי דין  35
 לקידום מנהל תקין 

ממונה על תלונות    
 הציבור 

 

 

 


