
מס

תאריך 

קבלת 

הפנייה

הבקשה

תשלום אגרות 

/ טיפול/ בקשה)

(הפקה

סכום תשלום אגרה
תאריך 

החיוב

טופס 

+ בקשה

?התחייבות

(נדחה/ טופל)אופן הטיפול 

19.2.14

רשימה של כל מחזיקי 

, כתובת, הנכסים בתחומה

סיווג לצורי , גודל הנכס

ארנונה של תאגידים 

ועמותות ברשות

-בקשה
נמסרה תשובה , הועברה עלות טיפול העבודה

.לאחר תיקון הבקשה על ידי המבקש

23.3.14

אישור משרד הפנים לצו 

על סיווג  – 2013ארנונה 

.המרתפים

-בקשה
נמסרה תשובה כי מדובר במידע מפורסם באתר 

משרד הפנים ונשלח לתושב קישור לאתר

צווי ארנונה של השנים 

2010 ,2011
 הועברו לתושב צווי ארנונה במייל17.3.14-בקשה

324.3.14

צווי ארנונה של השנים 

 ואישורים 1985-2011

חריגים

.כ הפונה שהגיעה למועצה"החומר נמסר ידנית לבכן8.4.14שולםבקשה

415.6.14
מידע אודות תשלומים 

והנחות של תושב
בקשה

מידע אודות - אין 

המבקש עצמו
התשובה נשלחה לפונהכןאין

פירוט השימוש בכספי 

היטל שמירה
420לגבי סעיף - בקשה 

לא שולמה . אין תגובה . נשלח מייל לתשלום אגרה

אגרה

תשובה נשלחה לפונהכן2024.7.14בקשהמינוי פקחים למועצה520.7.14

617.8.14

הסכם פרטני בין תושב 

למועצה לגבי תשלומים 

, הסכם פשרה , בחובה

דרישות תשלום והוכחות 

 תשובה נשלחה לפונהכן2017.8.14בקשה

נשלחה תגובה להגשת בקשה ותשלום אגרההסמכת פקח7

הועברה תוכנית כמבוקשכן2021.8.14בקשהתוכניות של כיכר שבזי821.8.14

9
הסכם המועצה עם חברת 18.12.14

המדידה

נשלחה תשובה לפונהכן2018.12.14בקשה

10
נמסרה תשובה כי מדובר במידע מפורסם והפונה מידע על הסמכת פקח28.12.14

הופנה לפקח לראות את ההסמכה

מס

תאריך 

קבלת 

הפנייה

הבקשה

תשלום אגרות 

/ טיפול/ בקשה)

(הפקה

סכום תשלום אגרה
תאריך 

החיוב

טופס 

+ בקשה

?התחייבות

(נדחה/ טופל)אופן הטיפול 

19.3.15

דוחות וקנסות לקבלני 

כן2027.4.15בקשההסעות

מאחר והחומר אינו מעובד וניתן , הבקשה נדחתה

מכתב . להעברה ללא הקצאת משאבים רבים

שנשלח לפונה

24.4.15
ז ויומן ראש המועצה "לו

1.1.13-31.12.14
עמותה0בקשה

 נשלח מכתב לתשלום אגרת הפקה במייל18.6.15

12.6הפקה

321.4.15

' מס, מספר משקי בית

שטח בנייה למגורים, דירות
0בקשה

- פטור 

חברה 

לתועלת 

הציבור

כן

 2015ממתינה לאישור ניהול תקין מעודכן לשנת 

או תשלום אגרת בקשה

412.5.15
מידע ספציפי אודות 

תושבת המועצה וכלבה
כן2012.5.15בקשה

תשובה . בקשה נדחתה עקב פגיעה בפרטיות

נשלחה לפונה

512.5.15
ז ויומן ראש המועצה "לו

1.1.13-31.12.14
כן2025.5.15בקשה

 נשלח מכתב לתשלום אגרת הפקה במייל18.6.15

 ביקש שובר לתשלום מהגבייה12.622.7.15הפקה

628.6.15

, כתב הסמכה לפקח

אישור , הודעת משטרה

פרסום ברשומות, הסמכה
כן207.7.15בקשה

.לבקשתו, המסמכים נמסרו לפונה ידנית

721.7.15
דוח נתיחה ובדיקה של 

כלביה שהורעלו
כן2021.7.15בקשה

 המסמכים הועברו לתושבת בדואר רשום

813.8.15

הסכם שכירות עם והיתר 

בנייה של הועדה המקומית 

ב"לתו

כן2016.8.15בקשה

 הפונה ויתר על בקשתו

נשלח למלא טופס התחייבות2020.8.15בקשהצווי ארנונה920.8.15

2015מעקב פונים 

 1998-ח "חוק חופש המידע התשנ

2014מעקב פונים 

 פניות10: כ נתקבלו אצל המועצה"סה

 פניות9: כ נתקבלו אצל המועצה"סה




