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דו"ח הממונה על "חוק חופש המידע"  -שנת 2016
פרוט הבקשות לפי אגפים ונושאי הבקשה
שם האגף
הנדסה

נושא

נושא הבקשה

תנועה

 .1מידע הקשור לרח' יעקב דורי.

רישוי עסקים

 .2תחשיבי חוק עזר עירוני.

תנועה

 .3פתיחת צומת הרחובות פינס והרצל לתנועה מערבה.

רמזורים

 .4תוכנית רמזורים צומת הרחובות – היצירה והסדנא רעננה.

תנועה

 .5פרוטוקול ועדת תנועה – צביעת מדרכה ברח' קצין באדום לבן.

תנועה

 .6החלטות ועדת תנועה בנוגע להסדרי חנייה בפארק רעננה.

רמזורים

 .7תוכנית רמזורים צומת היצירה עתידים.

מספר
הבקשות

1

דו"ח הממונה על "חוק חופש המידע"  -שנת 2016
פרוט הבקשות לפי אגפי ונושאי הבקשה (בקשות שנענו במלואן ובקשות בטיפול) – המשך
שם האגף
המשך הנדסה

הנושא

נושא הבקשה

רישוי עסקים

 .8שריפה בעסק ברחוב המלאכה רעננה .בטיפול

תשתיות

 .9תכנית מערכת הניקוז של רעננה והדוח המקצועי עליו היא מתבססת .בטיפול

פיקוח על הבניה

 .10מתן צו הפסקת עבודה.

תנועה

 .11פרוטוקולים של ועדת התנועה העירונית מיום  22.9.11ו.15.2.16 -

רישוי עסקים

 .12חניון זרחין  -בקשת רישיון עסק על כל נספחיה.

תנועה

 .13מועד הצבת תמרור איסור פניה כביש עוקף לרחוב ברנר.

תנועה

 .14אינפורמציה/מסמכים ביחס לשלט איסור חניה פרט לרכב הצלה ברח' מוטה גור .2

תנועה

 .15פרוטוקול ועדת תמרור בנושא תמרור חנייה מחוץ לגן יקינטון ברח' קרן היסוד  19או .21

תכנון ובניה

 .16פרוטוקולים של עיריית רעננה/ועדת התכנון והבניה המתעדים ישיבות העוסקות בתכנון ו/או
חיבור תשתית לאספקת חשמל זמני/ו/או קבוע לשכונת נווה זמר.

רישוי ופיקוח

 .17היתרי בניה ורישיונות עסק לגבי מבנה ברחוב זרחין.

תנועה

 .18סטטוס נכון ליום  23.10.15בנוגע לפנייה שמאלה מרח' ויצמן ברעננה לרח' קרן היסוד.

תנועה

 .19בקשה לאישור ועדת תמרורים.

תנועה

 .20אישור לתמרור פריקה וטעינה ברח' התעשייה  5א.ת .רעננה.

תנועה

 .21אישור לתמרור נכה ברח' קלאוזנר  6רעננה.

מספר
הבקשות

21

2

דו"ח הממונה על "חוק חופש המידע"  -שנת 2016
פרוט הבקשות לפי אגפי ונושאי הבקשה (בקשות שנענו במלואן ובקשות בטיפול)  -המשך
שם האגף
משפטית

הנושא

נושא הבקשה

הסכם

 .1פניה בנוגע למועצה הדתית  -רב העיר.

אגרות

 .2מקור הסמכות לגביית אגרת שימור רחובות.

התקשרויות

 .3דרך ההתקשרות החוזית של העירייה מול הספק בכל הנוגע לפרסום של העירייה של

מספר
הבקשות

שמשוניות ומעמדים במהלך פברואר עד מאי .2016
התקשרויות

 .4דרך ההתקשרות של העירייה מול הספק של אספקת והתקנת דגלים שמשוניות לרבות
מעמדים על עמודי חשמל לרגל יום העצמאות מרס אפריל .2016

מוקד עירוני

מסמכי עובדים

 .5בקשה לקבלת מידע ומסמכים לגבי עובדי עירייה.

מכרז

 .6שם היועץ וסכום הזכייה למכרז לליווי מערכות ניהול מחשוביות למינהל הנדסה בעיריית
רעננה.

6

דו"ח מוקד

 .1דו"ח מהמוקד העירוני על נפילה ברחבת בית "יד לבנים" בתאריך . 10.2.16

5

דו"ח מוקד

 .2נתונים על מספר הפניות למוקד העירוני ולרישוי עסקים בגין מפגעים ומטרדי רעש – בית
ברח' ברנר רעננה.

דו"ח מוקד

 .3דו"ח המוקד העירוני בגין נפילה ברח' קרן היסוד.

דו"ח מוקד

 .4דו"ח המוקד העירוני בגין שריפת רכב.

דו"ח מוקד

 .5פירוט שיחות למוקד העירוני בנוגע לפחי האשפה ברחוב אליעז יפה ,שנעשו על ידי
המבקשים למוקד.
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דו"ח הממונה על "חוק חופש המידע"  -שנת 2016
פרוט הבקשות לפי אגפי ונושאי הבקשה (בקשות שנענו במלואן ובקשות בטיפול)  -המשך
הנושא

שם
האגף/מחלקה
יחידה אזורית

מסמכים ותוכניות

מינהל החינוך

גני ילדים

 .1נתונים בנושא גני ילדים – מספר הילדים לגביהם רשמו ההורים בטפסי הרישום שתי כתובות
ובנושא – כיתה א' מספר הילדים לגביהם רשמו ההורים בטפסי הרישום שתי כתובות.

מוסדות חינוך

 .2קבלת נתונים לגבי משלוח אישורי ביצוע הרישום למוסדות החינוך בהתאם לחוק חופש
המידע.

גני ילדים

 .3קבלת מידע לשימוש במונח הישן הסדרי ראייה בעירייה.

נושא הבקשה
 .1מסמכים ותוכניות אשר הוגשו ליחידה האזורית ברעננה עבור ולפני מתן היתר בניה לבניין

מספר
הבקשות
1

ברח' ישורון הוד השרון .נספח סביבתי לבניה ירוקה .חוות הדעת התרמית אשר הוגשה
במסגרת הנספח הסביבתי.

ביטחון

חזות העיר

אכיפה

 .1חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות.

בטיחות

 .2קבלת מידע על רישוי ומתן שירותי בטיחות אמפי פארק.

אירוע באמפי

 .3מידע אודות אירוע באמפיפארק.

הערכות לחורף

 .1הכנות למזג אויר חורפי – רח' אחד העם ,ששת הימים וציפמן.

הצפות

 .2מידע בגין נזק עקב הצפות.

3

3

4

שם האגף
חזות העיר -
המשך

גזברות
דוברות

נושא הבקשה

הנושא
שרותי ייעוץ

 .3שירותי יעוץ לעירייה  .בטיפול

שלטי פרסום

 .4רשימת שלטי פרסום המוצבים ברחבי העיר.

אכיפה

 .5חוק העישון – אכיפה.

שילוט

 .6פרטי בקשות וכתובות לשילוט.

שילוט

 .7פרוטוקולים מישיבת ועדת שילוט.

תביעה

 .1נזק לגוף כתוצאה מנפילה ברח' קרן היסוד רעננה .בקשה נוספת.

תקציב

 .2תקציב עירוני מאושר לשנת  2016ותקציב בפועל לשנת  2014ו.2015 -

פרסום באינטרנט

 .1פרוטוקולים של ועדת תמיכות.

קריאת רחוב

 .2רחוב עופרה חזה.

סה"כ בקשות שנענו
במלואן /בקשות
בטיפול

מספר
הבקשות

7
2
2
50

5

