חוק חופש המידע התשנ"ח !1998
• ביום !29במאי !1998אושר בכנסת חוק חופש המידע התשנ"ח!!1998המעגן את
זכותו של כל אזרח ותושב ישראל לקבל מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות
בישראל בכפוף לסייגים המנויים בחוק ! .החוק נועד להגברת השקיפות
במערכות הציבוריות ! ! .מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי משמש כממונה על
העמדת מידע לרשות הציבור ועל טיפול בבקשות לקבל מידע!.
• אחת לשנה מפרסמת היחידה דין וחשבון שנתי לתושב אודות פעילות
הרשות!.דין וחשבון זה כלול בחוברת סל השירותים!.אחת לשנה מפרסמת
היחידה את תמצית הדו"חות הכספיים של הרשות ומטפלת באופן שוטף
במתן מענה לפניות לקבלת למידע.
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דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע לפי נושאים 2014 -2003
שו$ות

חי$וך ותרבות

דוחות ביקורת
מבקר פ$ים

מטרדי רעש מגן
רישום לכיתות א' התקשרות
הרשות עם חברה אירועים
עפ"י מוסדות
לפי$וי אשפה
חי$וך

פרוטוקול ועדת
ת$ועה

שיבוצי הצגות
ילדים בהיכל
התרבות

הסכמים

התקשרות
הרשות עם
משרד עו"ד
ב$ושא גביה

דו"ח מבקר פ$ים תכתובת ב$ושא התקשרות
בעקבות תלו$ה רישום תלמידים הרשות עם
משרד עו"ד
א$ו$ימית בש$ת מראש העין
ב$ושא מדידות
לבי"ס מעבר
2009
אפק מי$ואר 2007
ועד יולי 2010

מטרדים

תכ$ון וב$יה

אגרות ,היטלים,
אר$ו$ה,מדידות ,חוקי
עזר ,תקציב וסיווגים

וטרי$ריה

שי$ויים בצווי האר$ו$ה
של המועצה

ריכוז חיסו$י כלבת שימוש חורג גן אירועים

הקמת והפעלת
$גריה ומסגריה

$תו$י אר$ו$ה לפי סיווגים לכידת כלבים

מידע לגבי ג$י אירועים
הקיימים בתחום
המועצה

דוחות רעש בית
קירור

התכתבויות ותחשיבים
לגבי ביוב ו$יקוז

רשימת כל בתי העסק
הפועלים בשבע הש$ים
האחרו$ות בתחום
הועדה המקומית
לתכ$ון ולב$ייה

בקשה לקבלת צווי
אר$ו$ה של המועצה
ואישור חריג להעלאת
אר$ו$ה.

אישורים לשימוש חורג
בחמש הש$ים
האחרו$ות

עיון בספרי תקציב
המועצה ,תברי"ם ישובים
העתקי פרוטוקולים
מליאת מועצה

תכתובת בע$יין ערר
40/10

אישור השרים לשי$וי
סיווג בצו האר$ו$ה בש$ת
1999

$יתוק תושב מרשת
החשמל -טופס 4

חוק עזר היטלי ביוב

פיתוח וב$ייה בשטח
הת"עש
הוראות תכ$ית שד159/

צווי אר$ו$ה

דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע לפי נושאים 2003-2014
שו$ות

חי$וך ותרבות

הסכמים

מטרדים

אגרות ,היטלים,
אר$ו$ה,מדידות ,חוקי עזר,
תקציב ,סיווגים

וטרי$ריה

תכ$ון וב$יה

בקשה לקבל
שמות ,תאריכי
לידה  ,מקום
מגורים מועד
רישום של כלל
הילדים ששובצו
בישובים רמות
השבים וגבעת חן
)גן סיגלון וגן
צבעו$י(
בקשה לקבל שמות של
$ישומים לגביהם הוחל סעיף
 1לבקשה לאישור חריג
באר$ו$ה לש$ת 2010
בקשה לקבלת $תו$ים בדבר
גדר שהמועצה מתכ$$ת
להקים ברחוב $חל הדס
בצור יצחק
בקשה לקבלת מידע ביחס
ל$כס לגבי הליך הריסה ,
בקשה לב$יה במקום הבית
הקיים

דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע לפי נושאים 2003-2014
שו$ות

חי$וך ותרבות

מטרדים

הסכמים

אגרות ,היטלים,
אר$ו$ה,מדידות ,חוקי עזר,
תקציב ,סיווגים

וטרי$ריה

תכ$ון וב$יה

בקשה לקבלת מידע
המתייחס לשטח בגי$ו
פורס מכרז לביצוע
עבודות שיקום )חלק ב'(
של מחצבות $חשו$ים
לרבות  12מגרשים
הכלולים בו.
רשימת $כסים ברחבי
המועצה ה$ה$ים מפטור
באר$ו$ה על פי סעיף  74לצו
המועצות המקומיות )מועצות
אזוריות(
השירותים שמע$יקה
המועצה למושבים  /קיבוצים
וההשוואה בי$יהם
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