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י"ז בטבת תשע"ב
 21בינואר 1121

עיריית לוד
MUNICIPALITY OF LOD

דוח תקופתי מאת הממונה על יישום חופש המידע בעיריית לוד

בית העירייה – כיכר קומנדו

לשנת 1122

שד' דוד המלך  2ת.ד 104 .לוד 44401

2 King David Blvd. (Commando
Square) P.O.B 401 Lod 71104

 .1בהתאם לסעיף  5ב"חוק חופש המידע ,"2991-וסעיף  7ב"תקנות חופש המידע-
דוא " ל Mail: / :

doverlod@netvisio n.net.il
dover@lod.muni.il

טלפון08-9279777 :
פקס80-2938300 :
נ י יד 8 5 0 - 0 5 0 8 8 0 3 :

 – "2999להלן דוח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע בעיריית לוד ,הנוגע
לתקופה שבין  22221122לבין -:1222121122
בשנת  1111התקבלו בעיריית לוד  7בקשות למידע ,כדלקמן:

כתובתנו באינטרנט:

www.lod.muni.il

1222222

עו"ד דורון רדעי – הבקשה סורבה בהתאם לחו"ד היועמ"ש2

121222

עו"ד הדס אלמוג – הבקשה נענתה – ללא חיוב אגרת בקשה

לוד
ראש הועדה הממונה:
מאיר ניצן
שנת הקמה:
המאה ה 41-לפנה"ס

בהתאם לחוו"ד יועמ"ש2
2921222

עו"ד ערן פלסר – בקשה נענתה – שולמה אגרה 2₪ 95

1121222

מאיר דויטש-רגבים – בקשה לקבלת  21הדיווחים האחרונים על
בניה שלא כדין שנעשתה במרחב התכנון המקומי ,שהייתה חובה

מקור השם:
נזכרת לראשונה כאחת מערי
כנען שנכבשו ע"י תחותימס
השלישי ( 4114 – 4104לפני
ספירת הנוצרים).
שוחררה ע"י גדוד קומנדו 98
של צה"ל ,במהלך "מבצע
דני" ,ביום ה' בתמוז תש"ח
()44.4.4819
שטח שיפוט:
כ 43,000-דונם

להעבירם לועדה המחוזית בהתאם לתקנות התכנון והבניה2
הבקשה הועברה להתייחסות מהנדס העירייה ,אולם על אף
בקשות חוזרות ונשנות לא נמסרה כל התייחסות ולפיכך הבקשה
לא טופלה2
1222222

הבקשה הועברה להתייחסות היועמ"ש  +מנהלת מח' ההכנסות

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)41 ,
ואכן זכתה העיר ,ורבים מן
העולים אשר שבו לארץ
ישראל ,קבעו בה את ביתם
ומצאו בה את פרנסתם.
_______________________

עו"ד ח .פאלוט ושות' – הבהרות שינוי בהגדרות צו הארנונה2
ונענתה באמצעות משרד עו"ד ברק גיט ,ללא חיוב אגרה2

12221222

עו"ד שמואל אהרונסון – בקשה נענתה /בשלבי טיפול – שולמה
אגרה 2₪ 91

11221222

עו"ד יפית אוליאל – בקשה נענתה – שולמה אגרה  91ש"ח

מאמינים בלוד .לוקחים אחריות.
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סיכום 1111
3

בקשות טופלו לאחר ששולמה אגרת מידע ואגרת טפול ככל שנדרש2

MUNICIPALITY OF LOD

1

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

בית העירייה – כיכר קומנדו

1

עיריית לוד
שד' דוד המלך  2ת.ד 104 .לוד 44401

בקשות לא טופלו  /סורבו שהגורמים הרלוונטיים בעירייה לא העבירו המידע
המבוקש לידי הממונה על יישום חוק חופש המידע2

2 King David Blvd. (Commando
Square) P.O.B 401 Lod 71104

1

בקשות טופלו ,ונמסר מידע ללא דרישת תשלום  -מאחר ומדובר במידע קיים
או מידע אודות האדם עצמו ,או הבהרות כלליות לנושא2

דוא " ל Mail: / :

doverlod@netvisio n.net.il
dover@lod.muni.il

טלפון08-9279777 :
פקס80-2938300 :
נ י יד 8 5 0 - 0 5 0 8 8 0 3 :

כתובתנו באינטרנט:

 21בשנת  1122לא הוגשו עתירות מינהליות על החלטות הממונה2
 .3כל הבקשות נענו על פי המועדים הקבועים בחוק ,עד  11יום

www.lod.muni.il

לוד

ב ברכה,

ראש הועדה הממונה:
מאיר ניצן
שנת הקמה:
המאה ה 41-לפנה"ס

_________________
יורם בן ארוש
דובר עיריית לוד
ממונה על יישום חוק
חופש המידע

מקור השם:
נזכרת לראשונה כאחת מערי
כנען שנכבשו ע"י תחותימס
השלישי ( 4114 – 4104לפני
ספירת הנוצרים).
שוחררה ע"י גדוד קומנדו 98
של צה"ל ,במהלך "מבצע
דני" ,ביום ה' בתמוז תש"ח
()44.4.4819
שטח שיפוט:
כ 43,000-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)41 ,
ואכן זכתה העיר ,ורבים מן
העולים אשר שבו לארץ
ישראל ,קבעו בה את ביתם
ומצאו בה את פרנסתם.
_______________________

העתק:
מר מאיר ניצן – יו"ר הועדה הממונה על העיר לוד

מאמינים בלוד .לוקחים אחריות.
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