אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע

להלן טבלה המפרטת את נושאי הפניות שנתקבלו במסגרת חוק חופש המידע ,והאגפים המטפלים
בשנת :2012
שם האגף
חינוך

נושא הבקשה

מספר
הבקשות

בירור לגבי מתקני ביה"ס "עצמאי" ואופן השימוש בהם מתאריך 11.6.12
בקשה לשינוי שיבוץ גן ילדים מתאריך 26.7.2012

3

בקשת העברה ללימודים בתיכון מו"ר מטרו ווסט
היועצת
המשפטית

בקשה לקבלת עותק כתב אישום מתאריך 24.6.12
חשבוניות יועצים ,סקרי דעת קהל ,החזר הוצאות שונות ,הסכמים שחובה לפרסם,
כרטסת הנהלת חשבונות מתאריך ** 11.11.11עו"ד מוסקוביץ**
מידע אודות בית העלמין הצפוני בעיר בנוגע לקבורה אזרחית מתאריך 12.7.2012
6
מימון הוצאות בחיובים יזומים של ארנונה והיטלי פיתוח מתאריך 28.8.2012
בירור לגבי רובע משען מתאריך 20.5.2012
בקשה לקבלת העתק מקלטת וידאו מתאריך  25.5.2011בבריכת השחייה
העירונית מתאריך 30.1.2012
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הנדסה

בקשה לסקר עבור עיריית רעננה – עמותת "נגישות ישראל" מתאריך 12.8.2012
בקשה לקבלת תוכנית רמזורים מתאריך 24.6.12
בקשה אודות תמרורים/פרוטוקולים ועדת תנועה מתאריך 18.11.12
פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מתאריך 11.10.2007
בקשה לשרטוט תמרור ברחוב ז'בוטינסקי  ,2רעננה מתאריך 23.7.2012
בקשת ספירות תנועה ומדידת מהירויות ברחוב קזן מתאריך 30.7.2012
בקשה לקבלת מידע אודות צומת ויצמן –קרן היסוד מתאריך 25.2.2012
15

תע"צ חוקיות תמרור מתאריך 3.9.2012
בקשה להצבת תמרור  811מתאריך 11.10.2012
בקשה לקבלת תוכנית רמזורים מתאריך 11.10.2012
בקשה לקבלת תוכנית רמזורים מתאריך 1.11.2012
בקשה לקבלת מידע אודות צומת ויצמן-דב הוז מתאריך 19.4.2012
בקשה לקבלת מידע בנושא תאונת דרכים מתאריך 14.3.2012
בקשה לקבלת מידע אודות צומת אחוזה-ירושלים מתאריך 27.3.2012
מבנים בהם אלמנטים עשויים פלקל מתאריך 22.2.2012
צילומי צומת רחובות ויצמן – עקיבא מתאריך 17.6.2012

1

בטחון

בקשה למידע אודות חתולי רחוב מתאריך 16.4.2012

1

חזות פני
העיר

בקשת מסמך פעילות שוק האיכרים בפארק רעננה וביד לבנים מתאריך
20.12.2012

1

הכנסות

חו"ע לאספקת מים מתאריך 9.2.2012

מוקד עירוני

בקשה למספר נישומים בארנונה מתאריך 22.4.2012
בקשה לרשימת עסקים החייבים בארנונה מתאריך 27.8.2012
בקשה לרשימת עסקים החייבים בארנונה מתאריך 20.9.2012
בקשה לרשימת תאגידים מתאריך 20.12.2012
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