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לוד
ראש הועדה הממונה:
אילן הררי
שנת הקמה:
המאה ה 11-לפנה"ס
מקור השם:
נזכרת לראשונה כאחת מערי
כנען שנכבשו ע"י תחותימס
השלישי ( 1114 – 1101לפני
ספירת הנוצרים).
שוחררה ע"י גדוד קומנדו 98
של צה"ל ,במהלך "מבצע
דני" ,ביום ה' בתמוז תש"ח
()11.4.1819
שטח שיפוט:
כ 13,000-דונם
מיקום:
במרכז שפלת החוף ,בצומת
דרכים בין ת"א לירושלים.

 .1בהתאם לסעיף  5ב"חוק חופש המידע ,"8991-וסעיף  2ב"תקנות חופש המידע-
 – "8999להלן דוח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע בעיריית לוד ,הנוגע
לתקופה שבין  8.8.7002לבין -:28.87.7002
בשנת  7002נתקבלו בעיריית לוד  4בקשות למידע ,כדלקמן:
 – 72.8.02משה ניניו בוחן תנועה – בקשה סורבה ,לא ניתן לאתר
המידע המבוקש
 – 28.8.02שאילתא ח"כ רוברט אליטוב – בקשה נענתה ע"י היועמ"ש
 – 80.80.02עדאלה – בקשה נענתה
 – 72.80.02ציון יסעור – בקשה סורבה ע"י היועמ"ש
סיכום 7002
1

בקשות טופלו לאחר ששולמה אגרת מידע ואגרת טפול ככל שנדרש.

1

בקשות לא טופלו /סורבו – בהתאם לחוו"ד היועמ"ש.

1

בקשות לא טופלו /סורבו – לא ניתן לאתר המידע המבוקש.

 1בקשות טופלו ,ונמסר מידע ללא דרישת תשלום  -מאחר ומדובר במידע קיים
או מידע אודות האדם עצמו ,או הבהרות כלליות לנושא.
0

בקשות הופנו לרשות צבורית אחרת ,שהמידע נוצר בידה.

 .7בשנת  7002לא הוגשו עתירות מינהליות על החלטות הממונה.
 .2הערה :הדוח אינו כולל פניות למידע שנענות בע"פ ,והפנייה לגורמים המתאימים
בעירייה.
 .0כל הבקשות נענו על פי המועדים הקבועים בחוק ,עד  20יום.
ב ברכה,
יורם בן ארוש
דובר עיריית לוד
ממונה על חוק חופש המידע

אוכלוסיה:
כ 41,000-תושבים
_______________________
סמלה של העיר צוייר ע"י זאב
פבזנר .הסמל מתאר את
אופייה החרושתי ,על רקע
התלמים המסמלים את
סביבתה החקלאית של העיר.
מתחת לשער רחב הפתוח
בפני באיה ,שובצו המילים:
"ושבו בנים לגבולם" (מתוך
ירמיה ל"א)11 ,
ואכן זכתה העיר ,ורבים מן
העולים אשר שבו לארץ
ישראל ,קבעו בה את ביתם
ומצאו בה את פרנסתם.
_______________________

העתק:
מר אילן הררי – יו"ר הועדה הממונה לעיריית לוד
מר נמרוד רן – מנכ"ל העירייה

מאמינים בלוד .לוקחים אחריות.
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