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מ"יועלא שולםבקשת העתק הסכם חכירה  ופרוטוקולים125/1/2015
פ בשיחה עם "הפונה קיבל חלק המידע בע

מ והסתפק בכך"היוע

12 /2/15הפונה קיבל המידע  מ"יוע, נכסים' מח20שולם בקשת העתק הסכם חכירה226/01/2015

326/01/2015
ש תושב פלוני בקשר לתיק אזרחי "ד לקבלת רישומי חובות ארנונה ופטורים מתשלום אם ישנם  ע"בקשת עו

ש"שמתנהל  בבימ
לא שולם

המשפטים היחידה ' מש, מ "יוע
לחופש המידע

נשלחה לפונה תשובה . הבקשה נדחתה
8/2/15מנומקת משפטית  

מ"יועלא שולםבקשת עיון במסמכים לדיון בועדת הקצאות412/02/2015
נשלח מכתב הבהרה לפונה לפרט המידע 
, המבוקש בכתב  ולשלם אגרה ראשונית 

י הפונה"לא בוצע ע

22/5/15החומר נמסר לפונה מ"יוע, נכסים' מח20שולם בקשה לקבלת העתקי פרוטוקולים מישיבות הקצאות לגבי מגרש ספציפי516/02/2015

מ"יוע, רישוי עסקים' מח20שולם בקשת מידע לגבי רשיון עסק למסעדה והעתקי אישורי משרד בריאות ומהנדס618/03/2015
' המידע נשלח לפונה בסייגים של צד ג

29/3/15

לא שולםבקשת מידע ושאלות לגבי מגרש החנייה לשימוש נוסעי הרכבת722/03/2015
, ר ועדת תנועה"ראש העיר יו. ס

מ"יוע
הפונה התבקש לבצע תשלום אגרה 

לא בוצע, ראשונית

20שולם ש בנושא עבירת בנייה"י ביהמ"תושב מבקש מידע מפורט לגבי ביצועי תשלום קנס שהושת על שכנו ע831/03/2015
' לחופש מידע מש' היח, מ"יוע

המשפטים

נמסרה לפונה תשובה בשם התובעת 
, העירונית על עצם ביצוע התשלומים

 נשלח 9/6/15- בנוסף ב. בסמוך לפנייתו
לפונה מכתב מפורט הדוחה בקשתו 

פ חוק הגנת "ע- לקבלת חומר מפורט 
הפרטיות

פטור2014 -2013ז ויומן ראש העיר ותוכן פגישותיו לשנים "בקשת עמותה לקבלת פרוט לו904/04/2015
' לחופש מידע מש' היח, מ"יוע

המשפטים
החומר הוכן עם מחיקת פרטים אישיים 

21/4/15, של נפגשים שאינם ממלאי תפקיד

23/6/15החומר הרלוונטי נמסר לפונה מ"יוע, נכסים' מח20שולם ושאלות מידע שונות לגבי הקצאה במגרש ספציפי, בקשות להקצאה, בקשה לקבלת העתק פרוגרמה1019/04/2015

ד לגבי מידע הנוגע לאישור הכרזת מעבר חצייה במקום ספציפי"פניית עו1127/04/2015
 20שולם 
15/5ביום 

, תובעת עירונית, מדור תנועה
' לחופש מידע מש' יח, מ"יוע

המשפטים

נשלח לפונה מכתב מנומק לגבי תהליך 
אישורו של מעבר החצייה הנדון וקיבל 

18/6/15מענה למידע שביקש

1207/09/2015
ד לקבלת מידע והעתקים של מסמכים המצויים בידי העירייה בעניין החלפת מחזיקים בנכס ספציפי "פניית עו

ש בין בעלי עניין בנכס"הנוגע לתביעה הנדונה בבימ
' לחופש מידע מש' היח, מ"יוע

המשפטים

בין היתר , הבקשה נדחתה סמוך לקבלתה 
בגלל שאין נימוק רלוונטי לשקול מתן 

המידע וכן חובת שמירה על  צינעת הפרט

1309/09/2015
פניית עובדת רישוי ופיקוח בניין של עיריית ירושלים לקבלת כתובת חדשה של משפחה ספציפית לפי כתובתה 

הישנה לצורך מסירת הזמנה לחקירה
פטור

' לחופש מידע מש' היח, מ"יוע
המשפטים

פ חוק הגנת הפרטיות כתובת זה מידע "ע
ללא ועדה )פרטי שאין לרשות למוסרו 

(להעברת מידע בין משרדי

"מי שמש"הופנה לתאגיד המים גזברלא שולם(הייטל ביוב)- ו (אספקת מים)בקשת לקבלת תחשיבי חוקי העזר  לבית שמש 1419/10/2015

1518/10/2015
אגרות ששולמו שמות בעלי , רשימת כל בתי העסק בעלי היתר: "בקשת תושב לקבלת נתונים גורפת של נתנים כגון 

" בקשות להיתרי בנייה והחלטות, פטורים מתשלום ארנונה וסיבה , משלמי ארנונה בפועל, העסקים וכתובתם
ועוד....

לא שולם

הבקשה למידע גורפת ומכילה עשרות 
נושאי מידע כוללני וללא תשלום אגרה 

למרות , ראשונית לא ניתן להתייחס
ההבהרה לא שולמה אגרה בפועל

מ"יוע, גזבר20שולם (שטחים פתוחים)בקשה לקבלת תחשיב חוק עזר עירוני לבית שמש 1622/12/2015
החומר הועבר לפונה בקובץ במייל במחשב 

5/1/16


