
 מונד-המועצה המקומית תל     
 24/7מוקד הודעות  –"קשובים לתושב" 

  moked@tel-mond.muni.ilכתובת מייל : /    52רחוב הדקל   /  09-7774100טל': 

 

 
 24/7מוקד עירוני 

 ים לתושב"ב"קשו
109 

 אתר המועצהבתוכלו למצוא אותנו 

 mond.muni.il-www.tel  

 

 

ניתן למצוא אותנו 

 גם באפליקציה

 מונד"-"תל

 סבוקייובדף הפ

 של המועצה
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 מונד-המועצה המקומית תל

 הממונה על חוק חופש המידע 

 

אני מתכבדת להגיש בזאת את דו"ח הממונה על הטיפול בפניות במסגרת חוק חופש המידע 

 :9201לשנת העבודה 

לקבל את המידע מהרשויות הציבוריות שכן חוק חופש המידע מעגן את זכותו של האזרח 

 ובכך לאפשר נגישות ושקיפות למידע. -המידע מוחזק ע"י הרשות כנאמן של הציבור

 .2019מונד בשנת -להלן דיווח על יישום החוק במועצה המקומית תל

 

 בקשות במסגרת חוק חופש המידע :      הגיעו למועצה המקומית  2019בשנת 

 אופן הטיפול בקשהנושא ה שם הפונה בקשה

 הועבר אליו החומר מידע בנוגע כח אדם מועצה עו"ד מרווה זידאני עווד .1

העמדת עמוד חשמל בשצ"ב  דרור עמרני .2
המפריע לחצר בה היא 

 מתגוררת

הועבר אליה חוות 
דעת מקצועית. התיק 

 נסגר 

 החומר הועבר אליה כח אדם במועצה נגה ברגר .3

מינוי רו"ח יובל אהרוני התפקד  עו"ד מועטז עדוי .4
 גם כמבקר המועצה

הועבר אליו פרוטוקול 
אישור מינוי יובל 

 אהרוני

בקשה לקבל הסכם המועצה  עו"ד זידאן  עוואד .5
 עם חברת הגביה

הועבר אליו עותק 
הסכם עם חברת 

 "מילגם"

הועבר אליו מינוי יובל  ממונה על תלונות הציבור נדאל חאיק .6
 אהרוני

בקשה לקבלת דוחות ביקורות  איילה רבין .7
-2016משרד הפנים לשנים 

2017 

הועבר אליה החומר 
 המבוקש

בקשה לאומדן הוצאות מכספי  שמעון ליסטמן וצחי כהן .8
 השבחה

הועבר אליהם 
רשימת תב"רים 

מסודרת + חומר 
 נלווה

-2018תקציב המועצה לשנים  רן בלומנפלד .9
+ פירוט תשלומי מועצה 2019

 בלנים וספקיםלק

החומר הועבר 
 לרשותו ועיונו

דו"ח מבקר המועצה לשנים  עו"ד ספורי מוחמד .10
2016-2018 

החומר הועבר אליו 
כולל הערה שהחומר 
נמצא לרשותו באתר 

 המועצה

תחשיבים לחוק עזר עירוני  מתן אלימלך .11
,שטחים ציבוריים פתוחים 
 ותחשיבים לעריכת ההיטל

 הועבר החומר

http://www.tel-mond.muni.il/
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בקשה לקבלת התקשרות עם  עו"ד נדאל חייק ועו"ד מועטז עדוי .12
 גוף רו"ח

 החומר הועבר

תקציבי המועצה ודו"ח ביצוע  עו"ד יוגב שרביט .13
 בפורמט אקסל 2018

 הועבר אליו

עם בעלי קרקע  הסכמי פשרה דרך עו"ד מיכל ברששת  –הגי עזרא  .14
 7800באיזור התעשייה גוש 

  1חלקה 

 החומר הועבר

: אכיפת חוקי חניה, בנושאים עמוס עינב .15
קבלת דוח לא חוקי, מדי פקח, 

הכשרת הפקחים, כולל פניה 
 למשרד מבקר המדינה 

כל הבקשות טופלו 
כולל סגירת התיק ע"י 

עו"ד דניאל כהן 
מלשכת "נציבות 

תלונות הציבור" אגף 
 ד'.

 4-נתונים על גני הילדים ב מירב דין .16
 שנים האחרונות

 כל הנתונים נמסרו 

החומר והתוכנית  תוכנית חניה לכלי רכב כבדים מירב דין . 17
 הועבר אליה

 החומר הועבר אליה דוח שב"צים מירב דין .18

הובהר לנ"ל כי החל  גביית תשלומי מים וביוב  עו"ד מוחמד ספורי  .19
כי אין  2010משנת 

המועצה גובה היטלי 
מים וביוב , הנושא 

לתאגיד המים הועבר 
 "מעיינות השרון"

תחשיב כלכלי לחוק עזר  עו"ד מארק פיסחוב .20
 "שמירה ואבטחה לסדר ציבורי"

 החומר הועבר אליו

.בקשה לתשלומי ארנונה 1 ציון כמיסה .21
 ולקרקע תפוסה

. שאילתה בנושא ריצוף 2
 ברחבי הישוב 

כל התחשיבים 
 והחומר הועבר אליו

הובהר כי אין  למחלקת רווחהתרומה  ציון כמיסה .22
המועצה יכולה לקבל 

 תרומות

בקשה לקבלת הסמכה לתובע  עו"ד נדאל חייק עו"ד מועטז עדוי .23
 עירוני למועצה

הועבר אליו החומר 
 המבוקש

בקשה לקבלת ערכת תקשורת  עו"ד דועא גרייס .24
 מודפסת 

הועברה אליה 
 תשובה בהתאם

 הוחמר הועבר אליה 2019יוני דוח רבעוני לחודש  מירב דין . 25

הנושא הועבר  אירוע פלילי עו"ד רן קאשי  . 26
למשטרת "שדות" 

 בלי מעורבות הרשות

בקשה לקבלת הסכם ביטוח עם  עו"ד מועטז עדוי .27
 המועצה

 הועבר אליו החומר

 

 בברכה,

 הממונה על חוק חופש המידע  -רונית נחום 
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