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2 King David Blvd. (Commando
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 .1בהתאם לסעיף  5ב"חוק חופש המידע ,התשנ"ח  ,"1998-וסעיף  7ב"תקנות חופש
דוא"ל Mail: / :

המידע – "1999-להלן דוח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע בעיריית לוד,

doverlod@netvision.net.il
dover@lod.muni.il

הנוגע לתקופה שבין  1.1.2015לבין -:31.12.2015

טלפון08-9279777 :
פקס08-9230348 :
נ י יד 0 5 7 - 7 5 4 0 0 8 3 :

בשנת  2016התקבלו בעיריית לוד  15בקשות למידע ,כדלקמן:

כתובתנו באינטרנט:

סיכום 2016

www.lod.muni.il

 9בקשות טופלו ונענו במלואן
 3בקשות נענו חלקית והופסק הטיפול לאחר שלא התקבלה תשובה לשאלות
הבהרה מאת הממונה
 2בקשות לא טופלו לאחר שלא התקבלה התחייבות לשאת בתשלום אגרת טיפול
ואגרת הפקה
 1בקשה נדחתה לאחר שלא שולמה אגרת בקשה

לוד
ראש העיר:
עו"ד יאיר רביבו
שנת הקמה:
המאה ה 15-לפנה"ס
מקור השם:
נזכרת לראשונה כאחת מערי
כנען שנכבשו ע"י תחותימס
השלישי ( 1447 – 1501לפני
ספירת הנוצרים).
שוחררה ע"י גדוד קומנדו 89
של צה"ל ,במהלך "מבצע
דני" ,ביום ה' בתמוז תש"ח
()11.7.1948

 .2בשנת  2016לא הוגשו עתירות מינהליות על החלטות הממונה.
 .3כל הבקשות נענו על פי המועדים הקבועים בחוק.

ב ברכה,

שטח שיפוט:
כ 13,000-דונם

_________________
יורם בן ארוש

מיקום:
במרכז שפלת החוף ,בצומת
דרכים בין ת"א לירושלים.
אוכלוסיה:
כ 74,000-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)16 ,
ואכן זכתה העיר ,ורבים מן
העולים אשר שבו לארץ
ישראל ,קבעו בה את ביתם
ומצאו בה את פרנסתם.
_______________________

דובר עיריית לוד
ממונה על יישום חוק
חופש המידע

העתק:
עו"ד יאיר רביבו – ראש העיר

לוד -פסיפס של תרבויות

