
            דוח הממונה על חופש המידע לשנת 2019   

מס 
סידורי

תאריך 
סטטוס טיפול / מענהנושאפנייה

108.01.19
בקשה לקבלת הקלטת 

ישיבת  וועדת בניין 
ערים מיום 26.12.18.

נמסר החלק הרלוונטי למבקש 
במשרדי הוועדה

214.01.19
בקשה לקבלת מידע 

בנוגע למכרז 46/2018

נמסר מידע חלקי לרבות פרוטוקול 
וועדת מכרזים מיום 19.12.18 וכן 

פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 
28.1.19.  יתר בקשותיו נדחו.

304.11.18

בקשה לקבלת  הסכם 
בעניין  עיריית עפולה - 

מלכה יעקב בגו"ח 
17764/67 "צומת 
הקיוסקים"  מיום 

30.7.2007

נמסר המידע המבוקש

406.01.19

בקשה לקבל  הסכמי 
פיתוח בשכונת c1 בין 
העירייה ליזם לי.ס.ד 

יזמות ובניין בע"מ

הבקשה נדחתה מאחר שבדיקה 
מול הגורם המקצועי בוועדה 

המקומית לתו"ב העלתה כי אין 
כל הסכם פיתוח עם היזם לי.ס.ד 

וכי העירייה מבצעת באמצעות 
קבלנים שזכו במכרז את עבודות 

.c1 הפיתוח בשכונת

524.01.19

בקשה למסירת דוח 
שנתי בדבר מחזור 

פסולת לתקופה שבין 
השנים 2016-2017.

נמסר המידע המבוקש

607.11.18
בקשת מידע בעניין 

שירותי עו"ד חיצוניים 
ברשות

נמסר המידע המבוקש לאחר 
הארכת מועד ופניות לצדדי ג'

716.04.19
בקשה למידע בנוגע 
למכרזי כוח אדם 

במוקד קליטה

נמסר מידע חלקי  נמסרו פרסומי 
המכרזים נשוא הבקשה, אך 

נדחתה הבקשה בנוגע לפרוטוקול 
ועדת בחינה מיום 25.2.19 

והחלטת הוועדה.

805.05.19

בקשה לקבלת סרטון 
מצלמות אבטחה 

המוצבות בגן שלי דדון  
מיום 03.05.19

הבקשה  נדחתה



916.04.19

בקשה לקבלת נתונים  
בדבר ימי חופשה 
מרוכזים בוועדה 
המקומית לת"וב 

לתקופה שבין 
07/2017 - 09/2017

נמסר המידע המבוקש

1009.05.19

בקשה לקבלת מידע 
אודות אירוע הפנינג 
גאוה שאמור היה 
להתקיים ביום 

07.06.19 בפארק 
ברכבת.

הבקשה נדחתה

מס 
סידורי

תאריך 
פנייה

סטטוס טיפול / מענהנושא

1112.04.19

בקשה לקבלת מידע 
בעניין תכתובות בין 
מהנדס העיר לנתיבי 

ישראל ומשרד 
התחבורה בנוגע 
למספר צמתים 

נמסרו תוכניות מאושרות לצמתים 
המבוקשים באשר לתכתובות 

פנימיות בין מהנדס העיר ומשרד 
התחבורה -הבקשה נדחתה

1228.02.19

דרישה לעיכוב 
ההליכים ולהמצאת 

המסמכים בקשר 
למכרז 44/2018 

לאספקה והתקנת 
מזגנים בעירייה.

נמסר המידע המבוקש באמצעות  
מזכירת וועדת מכרזים ביום        

.8.3.19

1318.02.19

בקשה לקבלת מידע 
בעניין הזמנת עבודות 

דפוס עבור חוברת 
לרישום גני ילדים 

לשנה"ל תש"פ.

נמסר המידע המבוקש

1419.1.19
בקשה לקבלת  נתוני  

אכיפת חוק העזר 
לעפולה (שילוט).

נמסר המידע המבוקש

1506.02.19

בקשה לקבל מידע 
בעניין מכרז פומבי 

10/2018 שפורסם ע"י 
החכ"ל

נמסר המידע המבוקש כפי 
שנתקבל ממנכ"ל החכ"ל

1624.03.19

בקשה לקבלת מידע 
בעניין  פרסום 

החלטות וועדת ערר 
לארנונה

הבקשה  נדחתה מאחר והמידע 
המבוקש מפורסם באתר העירייה

1728.03.19
בקשה לקבלת מידע 

בעניין מכרז מס' 
46/2018

נמסר פרוטוקול וועדת המכרזים 
מיום 26.03.19 כמבוקש



1817.01.19
בקשה לקבלת הסכמי 
הפיתוח בג וש 16745/4

 בטיפול מבקר המדינה 18.04.19
 מול רמ"ד תכנון נמסר המידע

 המבוקש לרבות העתקי הסכמי
הפיתוח

1915.04.19 

בקשה לקבלת  
פרוטוקול וועדת 

מכרזים מיום 
.11.04.19

נמסר הפרוטוקול המבוקש , אך 
נדחתה בקשתו לקבל את  טיוטת 

פרוטוקול וועדת המכרזים.

2030.01.19
בקשת חופש מידע 

בעניין הקצאת 
קרקעות ומבנים.

הוגשה עתירה מנהלית. עבר 
לטיפול  משפטי ע"י משרד עו"ד 

גולדהמר

2102.05.19

בקשה לקבלת פלט 
תלונות מוקד בנוגע 

לתאונת דרכים מיום 
18.05.19 ברחוב 

אינשטיין

נמסר המידע המבוקש

2214.04.19
בקשה לקבלת מידע 
אודות אירועי חגיגות 

ה-70 למדינה
נמסר המידע המבוקש

2304.04.19

בקשה לקבלת מידע 
בעניין מניעה וטיפול 

בהטרדות מיניות 
בעיריית עפולה.

נמסר המידע המבוקש

מס 
סידורי

תאריך 
פנייה

סטטוס טיפול / מענהנושא

2425.4.19
בקשה לקבלת דו"ח 

מבקרת העירייה 
לשנים 2016-2018.

הבקשה נדחתה  מאחר והמידע 
המבוקש מפורסם באתר העירייה. 

וכי  דוח המבקרת לשנת 2018 
טרם פורסם

2501.05.19
בקשה לקבלת מידע 

בנוגע לממונה על 
תלונות הציבור בעירייה

נמסר המידע המבוקש

2619.2.19
בקשה  בעניין הסכמי 

.c1 פיתוח בשכונת

ב-18.4.19 הועברו אליו העתקי 
החוזים, עליהם חתמה העירייה 

במסגרת מכרז מס' 60/2014 
במסגרת מכרז לביצוע עבודות 

.C1 הפיתוח בשכונת

2701.04.19

בקשות מס' 2 ו-3 
לקבלת מידע בעניין 

המועד להוצאת טופס 
4 לבניינים שנבנו ע"י 
חברת בר ובניו בע"מ

נמסר המידע המבוקש



2819.2.19

בקשה לקבלת ההסכם 
בין העירייה לחברה 

למשק וכלכלה בעניין 
רכישת שירותי ניהול, 

פיתוח ובקרה על מערך 
ההיסעים ברשות ועל 

הספקים שנבחרו 
לבצע את היסעי 

הרשות

  לא שולמה אגרת בקשה והמידע 
לא נמסר הודעה נשלחה ביום 

18.3.19

2915.5.19

בקשה לקבלת מידע 
בעניין מפות כביש שיש 

לעירייה, וכן לוז 
הרמזור בצומת מעונות 

הסטודנטים.

נמסר המידע בעניין מפות 
הצמתים.

3020.2.19

בקשה לקבלת מידע 
בעניין החלטות 

הוועדה המקומית 
לתו"ב עפולה בבקשות 

שהוגשו ע"י ביה"ח 
העמק.

נמסר המידע המבוקש

3117.3.19
בקשה לקבלת מידע 

בעניין ת"א 57340-01-
18

נמסר המידע המבוקש

3216.5.19

בקשה לקבלת מידע 
בעניין דוח המבקרת 
בנוגע לצוות לתיקון 

ליקויים

נמסר מידע חלקי

3318.6.19
בקשה לקבלת מידע 

בעניין פרוייקט "פסגת 
הרובע" ברח' יהלום.

הפנייה הועברה למזכירת הוועדה 
לעיון בתיק בניין

3426.5.19

בקשה לקבלת תכנית 
תמרורים של צומת 

דולב/ גולומב עפולה 
עלית נכון לתאריך 

29.5.17

נמסר המידע המבוקש

מס 
סידורי

תאריך 
סטטוס טיפול / מענהנושאפנייה

359.5.19

בקשה לקבלת מידע 
בעניין התחייבות קבלן 

מבצע של מגרש 
החנייה במרכז העיר

הבקשה נדחתה מאחר ולא קיימת 
כל התחייבות פרט להסכם עם 

היזם אברהם יצחק.



363.4.19

בקשה לקבלת מידע 
בעניין  בית כנסת "אור 
החיים"              גוש 

17769 חלקה 66.

ב- 27.5.19  נמסר מידע חלקי   ב- 
16.6.19 הושלמה מסירת ת המידע

3710.6.19

בקשה לקבלת מידע 
בנוגע לחגיגות 

העצמאות ה-71 
למדינה בעפולה

נמסר המידע המבוקש

3816.6.19

בקשה בעניין מצלמות 
אבטחה המוצבות 

במרחבים הציבוריים 
ברחבי העיר

נמסר המידע המבוקש

3925.6.19
בקשה בעניין ערכת 

תקשורת תומכת 
בשירות הרווחה

נמסר המידע המבוקש

4024.6.19

בקשה בנוגע להקרנות 
פיתוח להיטלי סלילה, 
תיעול ושצ"פ בעשור 

האחרון

הבקשה נדחתה - הקצאת 
משאבים בלתי סבירה

4117.8.19
בקשה לקבלת מידע 

בנוגע לתקציבי 
העירייה לשנת 2019.

הבקשה נדחתה - מפורסם באתר 
העירייה

423.9.19

בקשה לקבלת מידע 
בנוגע להתקשרות 
לרכישת ביטוחי 

העירייה.

הבקשה נדחתה - מפורסם באתר 
העירייה

431.7.19

בקשה בנושא 
התקשרויות עם רו"ח 

חיצוני/גוף ראיית 
חשבון למתן שירותים 

חשבוניים.

הוגשה עתירה מנהלית. 29.6.19 
מטופל ע"י גולדהמר.

444.8.19 

בקשה לקבל מידע 
בנוגע לעסק 

"קומפיוטסט לרבות 
רישיון עסק ומסמכי 

תיק בניין

נמסר המידע המבוקש הוגשה 
עתירה מנהלית שטופלה ע"י 

משרד גולדהמר

451.8.19
בקשה בעניין  הנגשת 

מבני ציבור.
נמסר המידע המבוקש

4627.10.19

בקשה לקבלת מידע 
בעניין תכנית רמזורים 

ברח' הנשיא - 
שפרינצק.

נמסר המידע המבוקש

4710.7.19
בקשת נתוני הרישום 

למוסדות החינוך.
נמסר המידע המבוקש



4818.9.19

בקשה לקבל מידע 
בעניין מענקים להקמת 

שצ"פים בין השנים 
.2005-2013

נמסר המידע המבוקש

מס 
סידורי

תאריך 
פנייה

סטטוס טיפול / מענהנושא

4929.10.19

בקשה בעניין תקינה 
לדשא סינטטי בגנים 
ציבוריים ומוסדות 
חינוך ברחבי העיר

נמסר מידע חלקי

505.11.19
בקשה לקבלת מידע 
בנוגע לביטוחי עירייה

נמסר המידע המבוקש


