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2.5.29

אופיר ליברמן ,שמאי – בקשת מידע בעניין פרויקט שיקום
שכונות – הבקשה הועברה לפרויקט שיקום שכונות ונענתה ע"י
משרד הבינוי והשיכון ללא חיוב אגרה

00.5.29

עו"ד יצחק מיוחס – בקשה נענתה – שולמה אגרת בקשה ₪ 92
ואגרת הפקה בסך .₪ 055

22.7.29

עו"ד יצחק מיוחס – בקשה במסגרת הליך משפטי נגד העירייה.
לבקשה צורפה המחאה בסך  .₪ 92הבקשה סורבה בהתאם
לחוו"ד היועמ"ש לפיה יש לבקש את המסמכים המבוקשים
במסגרת החוק וההליך בביהמ"ש .ההמחאה הוחזרה למבקש.

09.1.29

פברמן חיים – בגשת פירוט חוב על עסקו – נענתה ללא חיוב
אגרה.

04.9.29

עו"ד יצחק מיוחס –– הבקשה נענתה – שולמה אגרה .₪ 92

01.1.29

ד"ר סלמה אבוגוש – בקשה לצילום מסמכים הנדסיים ,הבקשה
לא טופלה  /סורבה לאחר שהמבקשת נדרשה לתשלום אגרת
בקשה כחוק אך לא עשתה כן.

02.9.29

התנועה לחופש המידע – בקשת מידע בנושא גביית דוחו"ת
חניה בעיר .בתשובה ציינתי כי לפי היועמ"ש נדרשות הבהרות
לבקשת המידע .לאחר שההבהרות לא התקבלו הבקשה לא
טופלה  /סורבה.

22.9.29

עו"ד אילן טל – בקשת סקר מדידיות נכסים – לבקשה צורפה
המחאה ע"ס  .₪ 92המבקש ביטל את הבקשה וביקש את
ההמחאה חזרה.

00.00.29

טוביה שוורץ – פירוט חוב מיסים – הבקשה נענתה ללא חיוב
אגרה.

כתובתנו באינטרנט:

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.
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.
_______________________

עו"ד ח .פאלוט ושות' – בקשה נענתה – שולמה אגרה ₪ 18
(הבקשה נושאת תאריך זה ,התקבלה וטופלה בראשית ינואר
 0229ולפיכך נכללה בדוח זה)

מאמינים בלוד .לוקחים אחריות.
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בית העירייה ע"ש מקסים לוי

0

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

The Maxim Levi City Hall

1

בקשות לא טופלו /סורבו – לא שולמה אגרה

1

בקשות לא טופלו  /סורבו לאחר שהמבקש חזר בו.

3

בקשות טופלו ,ונמסר מידע ללא דרישת תשלום  -מאחר ומדובר במידע קיים
או מידע אודות האדם עצמו ,או הבהרות כלליות לנושא.
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1 Dany Mas St. P.O.B 401 Lod 71104
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כתובתנו באינטרנט:

בקשות טופלו לאחר ששולמה אגרת מידע ואגרת טפול ככל שנדרש.

 .0בשנת  0229לא הוגשו עתירות מינהליות על החלטות הממונה.
 .3הבקשות נענו על פי המועדים הקבועים בחוק ,עד  22יום

www.lod.muni.il

לוד

ב ברכה,

ראש הועדה הממונה:
אילן הררי

יורם בן ארוש
דובר עיריית לוד
ממונה על חוק חופש המידע

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

העתק:
מר אילן הררי – יו"ר הועדה הממונה לעיריית לוד

שטח שיפוט:
כ 13,000-דונם
מיקום:
במרכז שפלת החוף ,בצומת
דרכים בין ת"א לירושלים.
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.
_______________________
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