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אגרת 
בקשה

אגרת 
הפקה

אגרת 
טיפול

מצב טיפולהועבר ל

ד לגבי מועדי התכנסות וועדת ערר לענייני ארנונה בפרק זמן מוגדר שצויין בבקשה"פניית עו11/1/2016
20 ₪ 

שולם
12/1/16המידע נמסר מנהל אגף הגבייה

201/01/2016
- פניית התנועה למען איכות השלטון למידע בנושא התקשרות העיריה עם נותני שירותיים מקצועיים ברשות 

לעניין שירותי ראיית חשבון
(התעכב עקב טעות טכנית) 24/2/16המידע נמסר מ"יוע, גזברפטורים

310/01/2016
י מנהלי תוכנית אב "ע- בקשת מידע לצורך עדכון מאגר נתונים לעניין סקר הרגלי נסיעה במטרופולין ירושלים 

דמוגרפיה ומודלים- לתחבורה 
ללא פרטים אישיים מזהים- המידע נמסר בקובץ מ"יוע, מנהל אגף הגבייהפטורים

הפונה לא חזר- הוצאה דרישה - לא שולמה אגרה מ"יוע, מנהל אגף גביהלא שולםד למידע אודות מחצבות המצויות בתחום השיפוט ופרטים שונים בעניין"בקשת עו406/14/2016

29.5.16המידע נמסר  מנהל אגף הגביהפטוריםמידע בעניין אפשרויות תשלום בגבייה- תלונות הציבור 508/05/2016

בקשת פרוטוקול דיון, שאלות שונות על התנהלות, פניית תושב למידע לגבי נוהלי הדרכת פקחי חנייה 629/05/2016
 20שולם 
₪

16/6/16תשובה מפורטת הועברה לפונה מחלקה משפטית

ד המייצג עמותה  למידע לגבי הקצאות מבני גני ילדים"בקשת עו713/06/2016
 20שולם 
₪

26/6/16תשובה מלאה נמסרה לפונה סגן מנהל אגף החינוך

הפונה לא חזר- לא שולמה אגרה מחלקת פיקוחלא שולםבקשת תושב למידע אודות מפקחי חנייה803/07/2016

924/06/2016
מ והופנ להשגת צו מבית "י היוע" פנייה מחברת ביטוח לקבלת צילומי וידאו ממצלמת העיריה שנדחתה ע7/4/16ב

24/6/16-המשפט שניתן ב
מ"יוע

מ להעברת " נמסר להמשך טיפול היוע28/6/16
החומר

זיהום מקור מים ועוד, ד לקבלת העתקי התראות שנשלחו למוסכים בעניין הפרת תנאי רשיון עסק" פניית עו1003/07/2016
 20שולם 
₪

מנהל , מחלקת רישוי עסקים
איכות הסביבה

19/7/16המידע נמסר לפונה 

1119/07/2016
 24/7/16פניית עמותה לקבלת נתונים לגבי משלוח מידע בתהליך לשיבוץ ילדים במוסדות חינוך להורים גרושים ב

נשלחה בקשה מתוקנת
9/8/16נמסרה תשובה לפונים מנהל וסגן אגף החינוךפטורים

הפונה לא חזר- הוצאה דרישה - לא שולמה אגרה לא שולםלקבלת מידע לגבי הקצאות קרקע לבתי כנסת ומוסדות ציבור" פורום תושבים"פניית 1202/08/2016

הפונה לא חזר- הוצאה דרישה - לא שולמה אגרה לא שולםד למידע לגבי אולמות ספורט עירוניים והשכרתם"בקשת  עו1318/09/2016

הפונים חזרו בהם מהבקשהרישוי עסקים, הנדסהלא שולםי בעל עסק"בקשת דיירי בניין לקבלת צילומי מסמכים הקשורים בשימוש בחזית הבניין לצורכי מסחר ע1410/10/2016

פטוריםבקשת עמותה לקבלת פירוט תוכניות חינוכיות המופעלות ברשות ליוצאי אתיופיה1509/10/2016
מנהל מוקד עירוני ליוצאי 

אתיופיה
9/11/16החומר המבוקש הועבר לפונה 

ד לקבלת מידע לגבי הגדרת איזור תעשיה מסוים לעניין"בקשת עו1613/10/2016
 20שולם 
₪

1/11/16תשובה נמסרה לפונה מנהל אגף הגביה


