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דו"ח הממונה על "חוק חופש המידע" – שנת 2017
פרוט הבקשות לפי אגפי ונושאי הבקשה (בקשות שנענו במלואן ובקשות בטיפול)

שם האגף
הנדסה

נושא

נושא הבקשה

רמזורים

 .1תוכנית רמזורים צומת הרחובות  -אחוזה  -הרצל.

רמזורים

 .2תוכנית רמזורים צומת הרחובות  -בן גוריון  -פרדס משותף.

רמזורים

 .3תוכנית רמזורים צומת הרחובות  -בן גוריון פרדס משותף.

תנועה

 .4אישור על תמרור נכה ברח' אברבנאל ברעננה .מספר דוחות שניתנו בכתובת זו בחניית נכים
ב 5 -שנים אחרונות.

מכרז/הצעת מחיר

 .5הצעת מחיר לצילום אלכסוני בה זכתה החברה לביצוע אורתופוטו.

פיקוח על הבניה

 .6אישור מהנדס הרשות אודות תקינותו הבטיחותית של גן נבל (עם פתיחת החצר) בנווה זמר.

פיקוח על הבניה

 .7אסמכתא על מועד מתן האישור לאכלוס הבניין ברחוב סשה ארגוב בנווה זמר.

מספר
הבקשות
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דו"ח הממונה על "חוק חופש המידע"  -שנת 2017
פרוט הבקשות לפי אגפי ונושאי הבקשה (בקשות שנענו במלואן ובקשות בטיפול)  -המשך

הנושא

שם האגף

הנדסה  -המשך פיקוח על הבניה

נושא הבקשה

מספר
הבקשות

 .8פרוטוקול ההחלטה על שינוי תכנית הספורטק והעתקתו של המבנה מצדו המזרחי של
הספורטק לצדו המערבי לרבות מועד ההחלטה ופרסום להתנגדויות -נווה זמר.

פיקוח על הבניה

 .9פרוטוקול/החלטה על שינוי בתנאי המכרז להקמת בית הקפה בספורטק החדש בעקבות דרישת
המציעים במכרז – נווה זמר.

פיקוח על הבניה

 .10מידע עדכני המצוי בידי העירייה לגבי מבנים שנבנו בשיטת הפלקל בשטח הרשות.

רישוי עסקים

 .11העתק רישיון עסק ברח' המלאכה רעננה ו/או מסמך המעיד על שם בית העסק הנ"ל.

רמזורים

 .12מידע בנוגע לתאונת דרכים בצומת הרח' ויצמן/קרן היסוד .תוכנית רמזורים ותקינותם.

רישוי עסקים

 .13רישיון עסק למפעל שיש.

חשב

 .14פרוט התקציב (תב"רים) סלילת שבילי אופניים.

רמזורים

 .15תוכנית רמזורים צומת הרחובות ויצמן  -קרן היסוד – עתידים.

חוזים

 .16פרטים על חוזה העסקה.
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דו"ח הממונה על "חוק חופש המידע"  -שנת 2017
פרוט הבקשות לפי אגפי ונושאי הבקשה (בקשות שנענו במלואן ובקשות בטיפול)  -המשך
שם האגף
הנדסה  -המשך

הנושא
חוזים

נושא הבקשה

מספר
הבקשות

 .17מסמכים/חוזים מיילים SMS ,בין עיריית רעננה לקבלני העפר וקבלני המשנה בשכונת נווה
זמר ,כולל הסכמים וחוזים של המערכת הפניאומטית לפינוי אשפה .בטיפול

משפטית

רמזורים

 .18תכנית רמזורים צומת הרחובות  -אחוזה  -רבוצקי.

בניה

 .19תכנית אב לניקוז רעננה.

פיקוח על הבניה

 .20בקשת המשך לבקשה בנושא מבנים שנבנו בשיטת פלקל.

חוזה

 .1חוזה עדכני בין העירייה לאקו"ם.

חוק עזר

 .2חוק עזר לרעננה בנוגע לפתיחת עסקים וסגירתם תשכ"ט .1969

התקשרויות

 .3המצאת מסמכים הקשורים לתוכנית נת"צ בתחומי העיר רעננה.

מסמכי חברי מועצת
עיר

 .4עבודת מחקר בנוגע לרשויות מקומיות ומועצות אזוריות ,בדבר מסמכים לחתימה לחברי
מועצה נכנסים בנוגע להצהרת הון וניגוד עניינים.
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דו"ח הממונה על "חוק חופש המידע"  -שנת 2017
פרוט הבקשות לפי אגפי ונושאי הבקשה (בקשות שנענו במלואן ובקשות בטיפול  -המשך

שם האגף
משפטית -

הנושא

נושא הבקשה

חוזה

 .5חוזה עדכני בין העירייה לבין אקו"ם.

מבנה עיריית רעננה

 .6הליך בחירת חברת ניהול לניהול פרויקט הקמת מבנה עיריית רעננה .בטיפול

נבחרי ציבור

 .7מידע אודות כלל חברי המועצה בהתאם לסעיף  44ד' לחוק תכנון ובנייה.

חוק עזר

 .8התחשיב עליו התבססה העירייה בבואה לקבוע את חוק העזר שמירה ואבטחה.

מכרזים

 .9מידע על מכרז  -פרסום חוקי תכנון ובניה מינהל ההנדסה מחלקת רישוי לרבות העתקי

המשך

מספר
הבקשות

המכרז ,החוזים ותאריך פתיחת המכרז.
נסיעות
תביעה עירונית גבייה

 .10מידע מפורט על נסיעות לחו"ל של בכירי העירייה.
 .11בקשה להמציא פירוט הליכי הגביה ,הודעות קנס ,העתקי מכתבי דרישה שננקטו כנגד הפונה
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דו"ח הממונה על "חוק חופש המידע"  -שנת 2017
פרוט הבקשות לפי אגפי ונושאי הבקשה (בקשות שנענו במלואן ובקשות בטיפול  -המשך

שם האגף
מוקד עירוני

הנושא

נושא הבקשה

דו"ח מוקד

 .1דו"ח המוקד העירוני בנוגע לתאונת דרכים.

דו"ח מוקד

 .2דו"ח המוקד העירוני בנוגע לתאונה.

דו"ח מוקד

 .3דו"ח המוקד העירוני בנוגע לתאונת דרכים בצומת רעננה מרכז.

דו"ח מוקד

 .4דו"ח המוקד העירוני על תלונות פינוי אשפה.

דו"ח מוקד

 .5הקלטת שיחה שהתקבלה במוקד העירוני בעניין תלונה על עובד עירייה ,לצורך הליך משפטי.

דו"ח מוקד

 .6דו"ח המוקד העירוני על מספר התלונות/קריאות בגין רעש בעלי חיים ברח' מגדל.

דו"ח מוקד

 .7דו"ח המוקד העירוני בצרוף דו"ח רפואי בדבר פציעה.

דו"ח המוקד

 .8מידע על תאונה/נפילה דרכים  -דו"חות המוקד ,פרטי הנהג ,רכב ,סייעות .בטיפול.

מספר
הבקשות

5

דו"ח הממונה על "חוק חופש המידע"  -שנת 2017
פרוט הבקשות לפי אגפי ונושאי הבקשה (בקשות שנענו במלואן ובקשות בטיפול)  -המשך

שם
האגף/מחלקה
מוקד עירוני –

הנושא
דו"ח מוקד

נושא הבקשה

מספר
הבקשות

 .9דו"ח המוקד העירוני בגין פציעה בגן תפוז.

המשך

דוח מוקד

 .10מספר פגיעות ילדים בחצרות גנים בעיר אשר דווחו למחלקת הביטחון לפי גנים – נווה זמר.

דו"ח מוקד

 .11פלט מפניות שהוגשו למוקד העירוני.

דו"ח מוקד

 .12מידע על אירוע בו נפגע הולך רגל על מעבר חצייה ברח' אוסטרובסקי  -פינת בן גוריון.

דו"ח המוקד

 .13מידע על פניות למוקד העירוני מתושבים בכתובת – יגאל ידין.

דו"ח המוקד

 .14דו"ח המוקד העירוני  -דו"ח רפואי בדבר פציעה בביה"ס.

דו"ח המוקד

 .15דו"ח המוקד מאירוע נפילה עקב עבודות ברחוב קרן היסוד.

דו"ח המוקד

 .16בקשה לקבלת העתק פניות למוקד העירוני.

דו"ח המוקד

 .17דו"ח פניות למוקד העירוני בנושא מפגעים שנבעו מפרויקט תמ"א.
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דו"ח הממונה על "חוק חופש המידע"  -שנת 2017
פרוט הבקשות לפי אגפי ונושאי הבקשה (בקשות שנענו במלואן ובקשות בטיפול)  -המשך
שם האגף
מינהל החינוך

נושא הבקשה

נושא
בתי ספר

 .1רישום לבתי ספר לשנה"ל תשע"ח.

זכאות לבגרות

 .2אחוזי זכאות לבגרות בחלוקה לבתי ספר על יסודיים בין השנים  2007 – 2011ואחוז העומדים

מספר
הבקשות

בדרישות הסף לאוניברסיטה של אותן המוסדות באותן השנים.
גני ילדים

 .3הנחיות של אגף החינוך בעניין שיבוץ לגנים עירוניים .נוהל/הנחייה מינהלית בעניין שיבוצים
חריגים של אגף החינוך בעירייה בעניין שיבוץ ילדים לגנים עירוניים ברעננה .רשימת כתובות של
הילדים ששובצו בשנה הבאה לגן נבל .מספר הילדים שעלו ב 5 -השנים האחרונות מגן סביון
לכיתה א' בביה"ס יחדיו.

ביטחון

גני ילדים

 .4מידע באשר לכל הילדים אשר נרשמו בזמן עונת הרישום לגני ילדים ,להירשם לגן חב"ד תאנה
לשנה"ל תשע"ח.

שכר

 .5חישוב שעת עבודה לניקיון בבתי הספר.

תכניות לימוד
חיצוניות

 .6בקשת מידע על תכניות הלימוד החיצוניות בכל מוסדות החינוך ברעננה בשנה"ל הנוכחית,
בחלוקה לשכבות גיל ולמוסד הלימודי בו הן המופעלות ותוך פירוט היקפן בכל מוסד.

בטיחות

 .1אישור  -האם המפקחת הנחתה את מנהלת הגן בהנחיות המקצועיות בתחום הבטיחות
במיוחד בקשר לחצר.

בטיחות

 .2אישור הערכות והכנה בטיחותית לגן נבל בנווה זמר.

מסתננים

 .3האם בעיר רעננה ישנה תופעה של התיישבות מסתננים ומה מספרם והאם ישנה תופעה של
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אלימות בגין כך?
שמירה בגני ילדים

 .4הסרת השמירה בגני הילדים בעיר רעננה.
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דו"ח הממונה על "חוק חופש המידע"  -שנת 2017
פרוט הבקשות לפי אגפי ונושאי הבקשה (בקשות שנענו במלואן ובקשות בטיפול)  -המשך

שם האגף

נושא

חזות העיר

פעולות עונשין

נושא הבקשה

מספר
הבקשות

 .1סטטיסטיקה בנוגע למספר פעולות עונשין שננקטו לגבי עבירות שבוצעו ברכיבת אופנים
חשמליים ברחב העיר.

שלטי פרסום

 .2מיקום השלטים וממדיהם .העתק היתר הבנייה של  50שלטי הפרסום הגדולים ביותר
המוצבים במרחבי העיר .העתק פרוטוקול הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בהם נדונו היתרי
הבנייה האמורים ,העתק תוכנית האב מכוחה הוצאו ההיתרים האמורים.

הכנסות

צווים

 .3פירוט מספר צווי ניקיון שהוצאו בשנת  2016ובשנת  2017למגרשים בשכונת נווה זמר ,ולאלו
מגרשים? האם ננקטו הליכים כלשהם נגד מי שקיבלו הצווים.

הצפות

 .4דווח על הצפות והצפת רכבים.

שלטי פרסום

 .5מידע על גינות ציבוריות בכלל ומונגשות ,פרטי מתקנים מונגשים בגינות .בטיפול.

חניה

 .1דו"ח חנייה .בטיפול

ארנונה

 .2עלות ארנונה חודשית בגין חדר פינוי אשפה פניאוטומטי ברחוב סשה ארגוב .עלות ארנונה
חודשית בגין חדר מחזור לבניין ברחוב סשה ארגוב ועלות ארנונה חודשית בגין חדר מגופים
לבניין ברחוב סשה ארגוב נווה זמר.
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דו"ח הממונה על "חוק חופש המידע"  -שנת 2017
פרוט הבקשות לפי אגפי ונושאי הבקשה (בקשות שנענו במלואן ובקשות בטיפול)  -המשך
נושא

שם האגף
הכנסות -
המשך

גזברות

חניה

נושא הבקשה

מספר
הבקשות

 . 3מספר הדוחות וסכומי הקנס והכספים אשר הפיקה וקיבלה עיריית רעננה ממועד הצבת
המצלמה ועד מועד קבלת מכתב זה .לפי תקנה ( )3(5א) לחוק עזר עירוני.

ארנונה

 .4ברור  -דרישת חוב.

ארנונה

 .5מידע על סיווג בתי האבות ברעננה בצו הארנונה.

תקציב

 .1תקציב לשנים  2015-2016של קבוצות ספורט מקצועיות .עלויות הקמה ,שדרוג ושיפוץ,
תפעול ותחזוקה של מתקני הספורט העירוניים ביחס לחמש שנות התקציב האחרונות

5

ובמובן לכל שנה ושנה.
תמיכות

 .2אישור ועדת תמיכות ,תמיכה במתנ"ס בעיר רעננה.

תמיכות

 .3ועדת תמיכות  -עדכון בדבר תשלום שכר חריג ליו"ר העמותה – עמותת נעמת – תנועת נשים

3

עובדות ומתנדבות.

דוברות

הנצחה-קריאת רחוב

 .1הנצחת הזמרת עופרה חזה.

פרסום

 .2סך הכספים ששולמו על ידי העירייה בגין פרסומים בעיתונים ובאתרי אינטרנט במהלך כל
אחת מן השנים –  ,2016 ,2015ו ,2017 -לפרסומים בעיתונות מקומית ע"י העירייה קול רענן,

2

קול הכפר ואתרי אינטרנט.
הממונה על

מועדים

חוק חופש
המידע

 .1המועד המדויק בו נשלחה כל אחת מהבקשות לפי חוק חופש המידע לגורם העירייה הרלבנטי,
ביחס לבקשות שהוגשו ע"י הפונה ביום .20.4.17

דיווח הממונה

 .2דיווחי הממונה לשנים .2014,2015,2016

2
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דו"ח הממונה על "חוק חופש המידע"  -שנת 2017
פרוט הבקשות לפי אגפי ונושאי הבקשה (בקשות שנענו במלואן ובקשות בטיפול)  -המשך

נושא

שם האגף
תרבות

נושא הבקשה

אירועי תרבות

מספר
הבקשות

 .1מידע לגבי "שבתרבות" ברעננה בשנים  ,2012-2017כולל רשימת מנחי ו/או עורכי ו/או מפיקי
"שבתרבות" ,הסכמים ,פירוט סכומים ,מקום ,תאריך ,אורחים ,הנחיות ,תכתובות .בטיפול

1
וטרינרית
משאבי אנוש

בעלי חיים

 .1מידע על עיר ידידותית לבעלי חיים.

1

עובדים

 .1נתונים על מספר העובדים בפניות הציבור ,תלונות הציבור והמוקד העירוני.

1

סה"כ בקשות שנענו
במלואן ,כולל
בקשות בטיפול
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