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 רקע

כפר שמריהו הינו מהישובים הוותיקים בארץ, אשר הקפיד במהלך כל שנות קיומו 
 ניהולית ואיכות חיים.על עצמאות 

מאז שנות החמישים, בהן הצטרפה אוכלוסייה לא חקלאית ליישוב, מתקיים שילוב 
מרתק של קהילה בעלת מאפיינים של אחווה, סולידריות ואיכות חיים גבוהה. אנו, 

בכפר שמריהו, מקפידים על אורח חיים שקט וצנוע, רחוק מאוד מהתדמית, 
 שמבקשים לתת לנו. 

הם עשייה חינוכית איכותית ומתקדמת, חידוש הטבע וערכיו,  מועצההדגשים של ה
 ויצירת תשתית מתאימה לדורות הבאים.

בישוב מערכת חינוך הכוללת גני ילדים, בית ספר יסודי ושבט צופים. בלב היישוב 
מועדון ספורט ומרכז תרבות וקהילה. כל השירותים הקהילתיים משרתים גם את 

 תושבי הישובים הסמוכים.

תושבי כפר שמריהו מקיימים מספר גופים ועמותות, התורמים לקבוצות חלשות 
 ומסיעים לקידומם בחברה.

 :3112בדרוג גלובס לשנת  1-המועצה המקומית כפר שמריהו נבחרה למקום ה
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 התקשרות דרכי

  
 01911, כפר שמריהו 11כתובת: רח' קרן היסוד 

 19-9911199טלפון: 
 192-99-919219פקס: 

  moatza@kfar.org.il: דואר אלקטרוני
  

   
 לת קהלשעות קב

 
 11:11 - 11:11ימים ראשון עד חמישי 

 11:11 - 11:11יום שלישי 
 יום שישי המשרדים סגורים

 13:11 - 11:11 -ערבי חג 
 

 .19-9911199בטלפון: בבוקר  11:11לאחר שעות הפעילות מופעל מוקד המועצה עד 
 
 

 ערוצי פרסום מידע
 

 אתר האינטרנט של המועצה
shemaryahu.muni.il-www.kfar  

 
 אתר האינטרנט של מרכז וייל לתרבות וקהילה

www.weilcenter.org.il  
 

 הפייסבוק של המועצהדף 
https://www.facebook.com/kfar.shemaryahu?ref=hl 

 
 ( של המועצהyoutubeערוץ הסרטים )

https://www.youtube.com/channel/UCSPHVTWUQjSMm158P9bh8
RQ/feed 

 
 

באמצעות המועצה המקומית כפר שמריהו מעדכנת את התושבים ובעלי העסקים 
 (.הודעות קוליות )בחירוםו דיוור בדואר אלקטרוני, מסרונים

 
  

mailto:moatza@kfar.org.il
http://www.kfar-shemaryahu.muni.il/
http://www.weilcenter.org.il/
https://www.facebook.com/kfar.shemaryahu?ref=hl
https://www.youtube.com/channel/UCSPHVTWUQjSMm158P9bh8RQ/feed
https://www.youtube.com/channel/UCSPHVTWUQjSMm158P9bh8RQ/feed


5 
 

  
 שמות חברי המועצה

 
 דרור אלוני, ראש המועצה .1

 סיגל זוז, סגנית ראש המועצה .3

 עמירם אליאסף .2

 איל זילברסון .0

 אניק זבליק .9

 שי רז .1

 ד"ר ליויה תיאודור .7

 
 

 ביםבעלי תפקידים נותני שירות לתוש
 

 דואר אלקטרוני טלפון שם מחלקה/תפקיד

 דרור אלוני ראש המועצה
19-9911199 

 dror@kfar.org.il 1שלוחה 
מזכירה וגזרית 

 הדס חדד המועצה
19-9911199 

 gizbar@kfar.org.il 1שלוחה 

 מהנדסת

אדר' טלי 
שמחה 

 אליקים

19-9911199 
 9שלוחה 

mehandes@kfar.org.il 

 ורד סרוסי גבייה
19-9911199 

 gvia@kfar.org.il 2שלוחה 
רישוי ופיקוח 

 ליאור גולן עסקים
19-9911199 

 rishuy@kfar.org.il 0שלוחה 

 יגאל רדה בטחון
19-9911199 

 bitachon@kfar.org.il 3שלוחה 
אחזקה ושמירת 

 משה שוהם הסביבה
19-9911199 

 kablanim@kfar.org.il 3שלוחה 

 ערן רווה מבקר
19-9911199 

 mevaker@kfar.org.il 1שלוחה 
, תרבות וקהילה

 מרכז וייל
פנינה 

 רבינוביץ
19-9919021 

weil@kfar.org.il 

 מנהל בית הספר
ד"ר אלכס 

 דרישני
19-9913192 

alex.scheider@kfar.info 
מנהלת אשכול גני 

 ריקי גיא הילדים
19-9911199 

 riki.gai@kfar.org.il 9שלוחה 
שירות פסיכולוגי 

 חינוכי
ד"ר בוב 

 צ'רניק
19-9911199 

 shefi@kfar.org.il 9שלוחה 
רווחה ושירותים 

 אילה ברטור חברתיים
19-9911199 

 revacha@kfar.org.il 9שלוחה 
 

  

mailto:weil@kfar.org.il
mailto:alex.scheider@kfar.info
mailto:riki.gai@kfar.org.il
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 3102מבנה ארגוני לשנת 
 

וועדות מליאת המועצה

חברים7

ראש המועצה

דרור אלוני

גזברית ומזכירת 
המועצה

ח הדס חדד"רו

פיקוח עירוני  
ורישוי עסקים

ליאור גולן

רווחה

אילה ברטור

תרבות ופנאי

רבינוביץפנינה 

בטחון ושעת 
חירום

יגאל רדה

אחזקה ואיכות 
הסביבה

משה שוהם

רכש

שיאון' חב

מערכות מידע

שיאון' חב

וגבייהש"הנהח

חיצונית' חב

יועץ משפטי
ד שחר בן "עו

עמי

מזכירות

אירית תלם

מבקר

ערן רווה

דוברות

דרור אלוני

נוער , חינוך
וספורט

דרור אלוני

הנדסה
טלי  ' אדר

שמחה אליקים
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 3102בשנת עיקרי פעילות הרשות 
 

 סיום בניית אשכול גני הילדים 

 סיום בניית מרכז העצמה סמוך לאשכול גני הילדים 

 הקמת כביש היקפי לקריית החינוך 

 יביל לבית הספר ההוספת מבנ 

 הקמת חדר טכנולוגיה בבית הספר 

 'פסי האטה תוספת -דרך השדות  רח 

  'הנמכה של המדרכות לצורך הנגשה -הנוטע פינת הזורע ברח 

  יצירת אגן של ניקוז למי הגשמים -ברח' דרך האביב בקצה המערבי 

 שדרוג פרויקט המצלמות 

 שיפוץ חדר דיונים ע"ש רכטר, בבית לוין 

  שנים למלחמת יום הכיפורים 01 -ערב זכרון 

 

 3102הפעולות המתוכנות לשנת 
 

  ש ספורט בחלק המערבי של בית הספרמגרהקמת 

 הכשרת חנייה בשביל התפוזים 

 תוספת תאורה למדשאה ליד האנדרטה וחניון בית וייל 

 שיפוץ גן הנוטר 

 הרחבת רחוב הדקלים 

 

 020/31כביש  -תשתיות לאומיות 
 

 0)מחלף חורשים(, חוצה את כביש  1רוחב, המתחיל בכביש הינו כביש  921כביש 

 .באזור רשפון, במחלף שמריהו מזרח 31ברעננה ומגיע לכביש 

)נתיבי איילון( מוארכים צפונה ממחלף שבעת הכוכבים, דרך מחלף  31נתיבי כביש 

 .)כביש החוף( באזור יקום 3שמריהו מזרח ומתחברים לכביש מס' 

 -עובר בכפר שמריהו מתבצע ע"י קב' אשטרום בע"מ , בחלק ה921131פרויקט  

 .מחצבת ורד, למעט מסילות הברזל

ראש המועצה ומנהלי המחלקות אחזקה, הנדסה, פיקוח ובטחון מלווים את 

  הפרויקט על כל שלביו.

 .נציגי החברה עומדים לרשותנו במתן כל מידע נוסף והסברה לתושבים

  

http://www.kfar-shemaryahu.muni.il/?CategoryID=324&ArticleID=242
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 הכנסות – 3102תקציב לשנת 

 

 
  

תקציבפירוטהכנסות
11,490,000.00 ₪ארנונה למגוריםארנונות

3,000.00 ₪עיקולי בנקיםארנונות

3,420,000.00 ₪ארנונה לעסקים וקרקע תפוסהארנונות

500,000.00 ₪הנחות ארנונהארנונות

15,413,000.00 ₪ארנונות סה"כ

30,000.00 ₪דמי השתתפות במכרזאגרות

30,000.00 ₪אגרות סה"כ

5,000.00 ₪אגרת פינוי אשפהתברואה

0.00 ₪מכירת ציוד יסודי-מטאטאתברואה

15,000.00 ₪אגרת רישיון כלביםתברואה

3,000.00 ₪אגרת שיחרור כלביםתברואה

0.00 ₪אגרת טיפול במזיקיםתברואה

46,000.00 ₪אגרת ביוב מתושביםתברואה

69,000.00 ₪תברואה סה"כ

52,000.00 ₪אגרת שילוטשמירה ובטחון

25,000.00 ₪אגרות שונותשמירה ובטחון

430,000.00 ₪אגרות שמירהשמירה ובטחון

80,000.00 ₪השתתפפות משטרה בשמירהשמירה ובטחון

30,000.00 ₪השתת.  משרד הפניםשמירה ובטחון

617,000.00 ₪שמירה ובטחון סה"כ

120,000.00 ₪אגרת רשיון בניהתכנון ובנין עיר

120,000.00 ₪תכנון ובנין עיר סה"כ

90,000.00 ₪סימון דרכים-השתת מ.תחבורהנכסים צבוריים

90,000.00 ₪נכסים צבוריים סה"כ

50,000.00 ₪הכנסות שונותשירותים עירוניים שונים

50,000.00 ₪שירותים עירוניים שונים סה"כ

0.00 ₪גיזום וניקוי חצרותפיקוח עירוני

0.00 ₪ברירות קנס -חשבון 617226פיקוח עירוני

0.00 ₪פיקוח עירוני סה"כ
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תקציבפירוטהכנסות
3,000.00 ₪אג"ח גן חובהחינוך

400,000.00 ₪השתת.מ.החינוך גנ"יחינוך

20,000.00 ₪אג'ח גן טרום חובהחינוך

25,000.00 ₪השכרת בית שפיצר-גן דליתחינוך

100,000.00 ₪השתת'הורים צהרון גנ'יחינוך

0.00 ₪השתתפות בית ספרחינוך

505,000.00 ₪השתת.מ.החינוך ב'יסחינוך

115,000.00 ₪השתת'בסייעותחינוך

100,000.00 ₪קייטנה גני ילדיםחינוך

20,000.00 ₪קבטי"ם השתת'מ.החינוךחינוך

271,000.00 ₪מרכז כלנית-איבחוןחינוך

92,000.00 ₪השתת' מש.חינוך-פסיכולוגיחינוך

35,000.00 ₪הסעות תלמידיםחינוך

100,000.00 ₪השתת' מש.חינוך-הסעותחינוך

6,000.00 ₪פעולות ספורטחינוך

20,000.00 ₪השתת' משרד התרבות והספורטחינוך

1,812,000.00 ₪חינוך סה"כ

2,000.00 ₪השתת. תושבים בספריהתרבות

330,000.00 ₪צהרון ויילתרבות

3,400,000.00 ₪חוגים מרכז ויילתרבות

1,400,000.00 ₪הופעות באודיטוריוםתרבות

0.00 ₪פעולות ספורטתרבות

5,132,000.00 ₪תרבות סה"כ

519,000.00 ₪השתת' מ.הרווחהרווחה

330,000.00 ₪השתתפות תושבים מועדון +רווחה

849,000.00 ₪רווחה סה"כ

400,000.00 ₪מכירת כרטיסי חניהתחבורה

600,000.00 ₪קנסות חניהתחבורה

100,000.00 ₪רישוי עסקים-קנסות בית משפטתחבורה

1,100,000.00 ₪תחבורה סה"כ

650,000.00 ₪ריביתריבית והחזר הוצאות משנים קודמות

ריבית והחזר הוצאות משנים 

650,000.00 ₪קודמות סה"כ

273,000.00 ₪הכנסה מותנית ארנונההכנסה מותנית

273,000.00 ₪הכנסה מותנית סה"כ

3,000.00 ₪ריבית מהלוואות עובדיםהחזר מקרנות והכנסות מיוחדות

900,000.00 ₪העב'יתרות ש.קודמותהחזר מקרנות והכנסות מיוחדות

החזר מקרנות והכנסות מיוחדות

העברה מקרן פיתוח עבור 

7,741,000.00 ₪מחלקת הנדסה

8,644,000.00 ₪החזר מקרנות והכנסות מיוחדות

34,849,000.00 ₪סה"כ
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 הוצאות – 3102תקציב לשנת 
 

 
 

  

תקציבפירוטהוצאות
716,000.00-₪שכר ראש הרשותמינהל כללי

90,000.00-₪מבקר פניםמינהל כללי

47,000.00-₪יעוץ מערכות מידעמינהל כללי

142,000.00-₪מזכירה ראשיתמינהל כללי

9,000.00-₪מים-כח-חמרי ניקוימינהל כללי

10,000.00-₪אחזקת מכונות משרדמינהל כללי

12,000.00-₪רכישת ציוד יסודי ואחזקתומינהל כללי

36,000.00-₪כיבודמינהל כללי

150,000.00-₪השתלמויות עובדיםמינהל כללי

38,000.00-₪רשומות ועיתונותמינהל כללי

8,000.00-₪משלוחים ונסיעותמינהל כללי

135,000.00-₪טלפון ודארמינהל כללי

300,000.00-₪שירותי מיחשובמינהל כללי

65,000.00-₪משרדיות והדפסותמינהל כללי

70,000.00-₪מנגנון הוצאות שונותמינהל כללי

221,000.00-₪אחזקת אתר אינטנרטמינהל כללי

20,000.00-₪עלונים והסברהמינהל כללי

26,000.00-₪עיתון מקומימינהל כללי

60,000.00-₪יעוץ משרדים חיצונייםמינהל כללי

540,000.00-₪יעוץ משפטי שוטףמינהל כללי

20,000.00-₪בחירותמינהל כללי

2,715,000.00-₪מינהל כללי סה"כ

370,000.00-₪גזבר ומזכירמינהל כספי

75,000.00-₪ליסינג גזבר-מזכירמינהל כספי

225,000.00-₪רכשמינהל כספי

50,000.00-₪יועץ השקעותמינהל כספי

430,000.00-₪שרותים - הנה'חמינהל כספי

215,000.00-₪מערכת גביהמינהל כספי

1,365,000.00-₪מינהל כספי סה"כ

50,000.00-₪הוצאות בנקאיותהוצאות מימון

180,000.00-₪עמלת כרטיסי אשראיהוצאות מימון

230,000.00-₪הוצאות מימון סה"כ

122,000.00-₪שכר עובדת ניקיוןתברואה

1,916,000.00-₪קבלן אשפה וגזםתברואה

49,000.00-₪וטרינר ע' קבלניתתברואה

תברואה

לכדידת כלבים חתולים עב' 

85,000.00-₪קבלנית

181,000.00-₪הד' מזיקים-עב.קבלניתתברואה

2,353,000.00-₪תברואה סה"כ
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תקציבפירוטהוצאות
620,000.00-₪שמירה-קבלן אבטחהשמירה ובטחון

26,000.00-₪פיקוד העורףשמירה ובטחון

144,000.00-₪כבאות-איגוד עריםשמירה ובטחון

111,000.00-₪משמר הכפרשמירה ובטחון

30,000.00-₪ליסינג-קב"טשמירה ובטחון

110,000.00-₪משמר הכפרשמירה ובטחון

64,000.00-₪ קב'טשמירה ובטחון

18,000.00-₪מל'ח/פס'חשמירה ובטחון

97,000.00-₪יחידת חילוץשמירה ובטחון

1,220,000.00-₪שמירה ובטחון סה"כ

10,000.00-₪תקשורת-הנדסהתכנון ובנין עיר

215,000.00-₪מיחשוב ושירות תוכנהתכנון ובנין עיר

600,000.00-₪תכנון-עבודה קבלניתתכנון ובנין עיר

362,000.00-₪ מהנדס הרשותתכנון ובנין עיר

75,000.00-₪ליסינג מחלקת הנדסהתכנון ובנין עיר

150,000.00-₪סקרי בטיחות,איטוםתכנון ובנין עיר

117,000.00-₪מזכירה מח'הנדסהתכנון ובנין עיר

96,000.00-₪ מזכירות-כלליתתכנון ובנין עיר

775,000.00-₪שמאות מקרקעיןתכנון ובנין עיר

89,000.00-₪רכישת רכב פולאריסתכנון ובנין עיר

133,000.00-₪שכר הנדסאיתתכנון ובנין עיר

100,000.00-₪יעוץ מחשוב ותקשורתתכנון ובנין עיר

336,000.00-₪אחזקת ביובתכנון ובנין עיר

35,000.00-₪עבודות עפרתכנון ובנין עיר

200,000.00-₪תשתיות לאומיותתכנון ובנין עיר

20,000.00-₪הוצ'שונות הנדסהתכנון ובנין עיר

125,000.00-₪שרותי מ.גביה,ה.השבחהתכנון ובנין עיר

800,000.00-₪תשלום לוועדה מרחביתתכנון ובנין עיר

450,000.00-₪משפטיות הנדסהתכנון ובנין עיר

144,000.00-₪סימון דרכיםתכנון ובנין עיר

586,000.00-₪עבודה קבלניתתכנון ובנין עיר

400,000.00-₪מצלמות-עבודה קבלניתתכנון ובנין עיר

470,000.00-₪הכנת תוכנית אבתכנון ובנין עיר

300,000.00-₪אחזקת כלי רכב וביטוחתכנון ובנין עיר

6,588,000.00-₪תכנון ובנין עיר סה"כ
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תקציבפירוטהוצאות
250,000.00-₪מנהל אחזקה-שכרנכסים צבוריים

340,000.00-₪שכר עובדי אחזקהנכסים צבוריים

165,000.00-₪שמירת הסביבה-שכרנכסים צבוריים

נכסים צבוריים

אחזקה כללית-מוצרי 

354,000.00-₪ניקיון,מתקנים

0.00 ₪אחזקת כליםנכסים צבוריים

175,000.00-₪צריכת מיםנכסים צבוריים

74,000.00-₪מיזוג ,מעליות,מטפים,מ.גילוינכסים צבוריים

13,000.00-₪מיחזור נייר ובקבוקיםנכסים צבוריים

320,000.00-₪חשמל תאורת רחובותנכסים צבוריים

218,000.00-₪תאורת רחובות ע.קבלניתנכסים צבוריים

15,000.00-₪איגוד ערים לניקוזנכסים צבוריים

507,000.00-₪קבלן גינוןנכסים צבוריים

75,000.00-₪משתלהנכסים צבוריים

1,275,000.00-₪עובדי משק - קבלןנכסים צבוריים

3,781,000.00-₪נכסים צבוריים סה"כ

410,000.00-₪ביטוחיםשירותים עירוניים שונים

410,000.00-₪שירותים עירוניים שונים סה"כ

פיקוח עירוני

מנהל מחלקת רישוי עסקים 

170,000.00-₪ופיתוח

280,000.00-₪פקחים שכרפיקוח עירוני

340,000.00-₪אכיפת חוקי עזרפיקוח עירוני

790,000.00-₪פיקוח עירוני סה"כ

263,000.00-₪ סייעות לגננותחינוך

5,000.00-₪אחזקת גן תאנהחינוך

3,600.00-₪חומרים גן תאנהחינוך

420,000.00-₪גננות עובדות מדינהחינוך

14,000.00-₪גני ילדים  הוצ'שונותחינוך

5,700.00-₪אחזקת גן רימוןחינוך

4,200.00-₪חומרים גן רימוןחינוך

110,000.00-₪תקציב אשכול גניםחינוך

0.00 ₪אחזקת גן גפןחינוך

0.00 ₪חומרים גן גפןחינוך

20,000.00-₪סייעות-צהרוןחינוך

90,000.00-₪מפעיל צהרוןחינוך

1,305,000.00-₪תקציב ב'יס יסודי משותףחינוך

430,000.00-₪השתתפות משרד החינוך בי'סחינוך
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תקציבפירוטהוצאות
75,000.00-₪השתת'סייעות לבי"ס-מ.החינוךחינוך

150,000.00-₪השתת'סייעת-הורים ורשויותחינוך

0.00 ₪תקציב נוסף לבי'ס-פרויקטיםחינוך

12,000.00-₪קייטנה גנ"י -שכרחינוך

60,000.00-₪קייטנה גני ילדיםחינוך

150,000.00-₪שכר לימוד - תלמידי חוץחינוך

60,000.00-₪ קב'ט בית ספרחינוך

207,000.00-₪שכר שפ"חחינוך

8,500.00-₪שפ'ח הוצאות שונותחינוך

3,000.00-₪מ.טיפולית-כלניתחינוך

347,000.00-₪עב''קבלנית-מ.כלניתחינוך

230,000.00-₪הסעת תלמידיםחינוך

30,000.00-₪החזר נסיעות תלמידיםחינוך

76,000.00-₪פעולות ספורט-בית ספרחינוך

15,000.00-₪פעולות תרבותחינוך

4,094,000.00-₪חינוך סה"כ

410,000.00-₪חגיגות וטכסיםתרבות

26,000.00-₪ספרים לספריהתרבות

15,000.00-₪ספריה-שונותתרבות

100,000.00-₪שכר עוזרים בספריהתרבות

300,000.00-₪חשמל ותאורהתרבות

25,000.00-₪ציוד לחוגיםתרבות

220,000.00-₪ רכזת תרבותתרבות

150,000.00-₪שכר חוגים ומדריכיםתרבות

2,500,000.00-₪מדריכי חוגיםתרבות

80,000.00-₪מרכז למידה וייל-הוצ'הפעלהתרבות

200,000.00-₪מרכז למידה וייל-עב'קבלניותתרבות

25,000.00-₪בית ראשונים-הפעלהתרבות

80,000.00-₪שכר-מנצח המקהלהתרבות

130,000.00-₪עובד אחזקה-)ציון(תרבות

300,000.00-₪נקיון ויילתרבות

220,000.00-₪אחזקה - ויילתרבות

0.00 ₪מרכז וייל-הוצאות שונותתרבות

140,000.00-₪גופים ייצוגייםתרבות

240,000.00-₪מנהלת בית ויילתרבות

235,000.00-₪מנהל אחזקה -ויילתרבות

270,000.00-₪הוצאות הפעלה-בית ויילתרבות

65,000.00-₪ליסינג מחלקת תרבות-פנינהתרבות

50,000.00-₪הוצאות שיווק בית ויילתרבות

1,175,000.00-₪רכישת מופעים לאודיטוריוםתרבות

180,000.00-₪ רכזת חוגיםתרבות

30,000.00-₪תנועות נוער-אחזקהתרבות

140,000.00-₪תמיכה בתנועות נוערתרבות

0.00 ₪השתת'בית נוער -פעילותתרבות

0.00 ₪פעולות ספורטתרבות

7,306,000.00-₪תרבות סה"כ
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תקציבפירוטהוצאות
4,000.00-₪השתת' למד'א-נט'ןבריאות

4,000.00-₪בריאות סה"כ

480,000.00-₪משרד הרווחהרווחה

162,000.00-₪שכר-מנהלת השירות הסוציאלירווחה

32,000.00-₪הוצאות שונות-רווחהרווחה

82,000.00-₪עו"ס נוער-שכררווחה

20,000.00-₪מלחמה בסמים ואלימותרווחה

125,000.00-₪רכזת מועדון+רווחה

380,000.00-₪מועדון +רווחה

1,281,000.00-₪רווחה סה"כ

568,000.00-₪השתתפות במועצה דתיתדת

568,000.00-₪דת סה"כ

1,320,000.00-₪פנסיונרים ברשותתשלומים בלתי רגילים

1,000.00-₪השתת'גמלאים-אוצרתשלומים בלתי רגילים

0.00 ₪מבטחים-השתת'פנס'-דמון תמרתשלומים בלתי רגילים

0.00 ₪פורשיםתשלומים בלתי רגילים

20,000.00-₪הוצאות שנים קודמותתשלומים בלתי רגילים

380,000.00-₪הנחות בארנונהתשלומים בלתי רגילים

120,000.00-₪הנחות לתשלום מראשתשלומים בלתי רגילים

30,000.00-₪הוצאות עודפותתשלומים בלתי רגילים

273,000.00-₪הוצאה מותנתתשלומים בלתי רגילים

2,144,000.00-₪תשלומים בלתי רגילים סה"כ

34,849,000.00-₪סה"כ הוצאות
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 דו"ח הממונה על חופש המידע
 
 

 3102בשנת חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות פרסמה 
 מנשר ארנונה 

 מכתבים לתושבים על עבודות תשתית 

  תהלוכן האורן, יתושים, נמלת האש, נחשים. –בנושא מזיקים מנשר 

 

 מייל/מסרונים לתושב פרסומים באמצעות הודעות

 3-1  הודעות בשנה 21 -בשבוע כלומר כדואר אלקטרוני הודעות 

 3-1 מסרונים בשנה 19 -מסרונים בחודש כלומר כ 

 

 התפלגות פניות חופש המידע
 

  פניות 1 - 3112שנת  במהלך שהוגשו למידע פניות מספר
 פניות 1 –מספר פניות שנענו 

 פניות 1 –מספר פניות שנדחו 
 בקשות 1 –יום  21-בקשות שנענו תוך פחות מ
 בקשות 1 –יום  09-בקשות שנענו תוך פחות מ
 בקשות 1 –יום  11-בקשות שנענו תוך פחות מ

 בקשות 1 –יום  11 -בקשות שנענו לאחר יותר מ
 עתירות 1 –מספר העתירות שהוגשו על החלטת הממונה 

 
 
 
 
 


