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 רקע

כפר שמריהו הינו מהישובים הוותיקים בארץ, אשר הקפיד במהלך כל שנות קיומו על 
 ניהולית ואיכות חיים.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 
השירותים הקהילתיים משרתים גם את תושבי ון ספורט ומרכז תרבות וקהילה. מועד

 הישובים הסמוכים.

ת, התורמים לקבוצות חלשות תושבי כפר שמריהו מקיימים מספר גופים ועמותו
 .ולמפעלי תרבות
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 התקשרות דרכי

  
 46910, כפר שמריהו 18כתובת: רח' קרן היסוד 

 09-9506699טלפון: 
 153-99-505385פקס: 

  moatza@kfar.org.il: דואר אלקטרוני
  

   
 לת קהלשעות קב

 
 16:00 - 08:00ימים ראשון עד חמישי 

 18:00 - 08:00יום שלישי 
 יום שישי המשרדים סגורים

 12:00 - 08:00 -ערבי חג 
 

 .09-9506699שעות הפעילות מופעל מוקד המועצה בטלפון: ל מחוץ
 
 

 ערוצי פרסום מידע
 

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

 
 אתר האינטרנט של מרכז וייל לתרבות וקהילה

www.weilcenter.org.il  
 

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

 
 ( של המועצהyoutubeערוץ הסרטים )

PHVTWUQjSMm158P9bh8https://www.youtube.com/channel/UCS
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
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 שמות חברי המועצה

 
 דרור אלוני, ראש המועצה .1

 סיגל זוז, סגנית ראש המועצה .2

 עמירם אליאסף .3

 איל זילברסון .4

 זבליקאניק  .5

 שי רז .6

 סיון אבנרי .7

 
 

 ביםבעלי תפקידים נותני שירות לתוש
 

 שם מחלקה/תפקיד

 דרור אלוני ראש המועצה
 יעל לוי רית המועצהבמזכירה וגז

 אינג' פארס דהאר מהנדס
 ורד סרוסי גבייה

 ליאור גולן רישוי ופיקוח עסקים
 יגאל רדה בטחון

 משה שוהם אחזקה ושמירת הסביבה
 רווהערן  מבקר

 פנינה רבינוביץ , מרכז ויילתרבות וקהילה
 יוספה כהן קשרי קהילה ומידע לציבור

 דריאלכס שני 'דר מנהל בית הספר
 שירי הרפז מנהלת אשכול גני הילדים

 בוב צ'רניק 'דר שירות פסיכולוגי חינוכי
 אילה ברטור רווחה ושירותים חברתיים
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 2014מבנה ארגוני לשנת 
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 2013בשנת עיקרי פעילות הרשות 
 

 בניית אשכול גני הילדים השלמת 

 בניית מרכז העצמה סמוך לאשכול גני הילדים השלמת 

 ת כביש היקפי לקריית החינוךסליל 

 יביל לבית הספר ההוספת מבנ 

 הקמת חדר טכנולוגיה בבית הספר 

 שיפורי תנועה 

 שדרוג פרויקט המצלמות 

 שיפוץ חדר דיונים ע"ש רכטר, בבית לוין 

  שנים למלחמת יום הכיפורים 40 -ערב זכרון 

 

 2014הפעולות המתוכנות לשנת 
 

  בחלק המערבי של בית הספר משולב ש ספורטמגרהקמת 

 הכשרת חנייה בשביל התפוזים 

 ן בית ויילתוספת תאורה למדשאה ליד האנדרטה וחניו 

 הרחבת רחוב הדקלים 

 

 531/20כביש  -תשתיות לאומיות 
 

 4)מחלף חורשים(, חוצה את כביש  6הינו כביש רוחב, המתחיל בכביש  531כביש 

 .באזור רשפון, במחלף שמריהו מזרח 20ברעננה ומגיע לכביש 

)נתיבי איילון( מוארכים צפונה ממחלף שבעת הכוכבים, דרך מחלף  20נתיבי כביש 

 .)כביש החוף( באזור יקום 2שמריהו מזרח ומתחברים לכביש מס' 

 -, בחלק העובר בכפר שמריהו מתבצע ע"י קב' אשטרום בע"מ 531/20פרויקט  

 .מחצבת ורד, למעט מסילות הברזל

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

  על כל שלביו.

 .ם לרשותנו במתן כל מידע נוסף והסברה לתושביםנציגי החברה עומדי

  

http://www.kfar-shemaryahu.muni.il/?CategoryID=324&ArticleID=242
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 הכנסות – 2014תקציב לשנת 

 
 

הצעת תקציב   תאור/כרטיס
2013  

  2014הצעת תקציב  

-         ארנונה למגורים
11,490,000  

        -11,646,100  

      -                         עיקולי בנקים

-           ארנונה לעסקים
3,420,000  

          -4,061,609  

-                  עיקולי בנקים
3,000  

  

  50,000-                  0.3%ריבית הלוואת מדינה 

-              הנחות ארנונה
500,000  

             -777,000  

-         ארנונות
15,413,000  

        -16,534,709  

      

-                דמי השתתפות במכרזים
30,000  

               -60,000  

-                אגרות
30,000  

               -60,000  

     ס'ה ארנונות .11

 16,594,709- 15,443,000- מיסים וארנונה ס'ה .1

      

-                  אגרת פינוי אשפה/מחזור
5,000  

               -82,750  

      -                         מכירת ציוד יסודי

-                אגרת רישיון כלבים
15,000  

               -12,000  

-                  אגרת שיחרור כלבים
3,000  

                 -7,500  

  1,000-                     -                         אגרת טיפול במזיקים

-                אגרת ביוב
46,000  

               -40,000  

-                תברואה
69,000  

             -143,250  

-                ס'ה תברואה .21
69,000  

             -143,250  

      

-                אגרת שילוט
52,000  

             -120,000  

-                אגרות שונות
25,000  

                        -    

-              אגרת שמירה
430,000  

             -520,000  

     השתתפ' משטרה בשמירה

-                שמירה השתת.משטרה
80,000  

               -60,000  

-                השתת.משרד הפנים
30,000  

                        -    
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-              שמירה וביטחון
617,000  

             -700,000  

-              ס'ה שמירה וביטחו .21
617,000  

             -700,000  

      

-              אגרת רישיון בניה
120,000  

               -90,000  

-              תכנון ובנין עיר
120,000  

               -90,000  

 90,000- 120,000- ס'ה תכנון ובנין .23

      

 -השתתפות בסימון דרכים
 השתת. מ .תחבורה

               -
90,000  

             -110,000  

-                ציבורייםנכסים 
90,000  

             -110,000  

 110,000- 90,000- ס'ה נכסים ציבורי .24

      

-                הכנסות שונות
50,000  

               -50,000  

-                שרותים שונים
50,000  

               -50,000  

 50,000- 50,000- ס'ה שרותים עירונ .26

      

גיזום וניקוי חצרות/טיפול 
 במפגעים סביבתיים

                        -                     -4,500  

  4,500-                     -                         פיקוח עירוני

 4,500- 0 ס'ה פיקוח עירוני .28

-              שרותים מקומיי ס'ה .2
946,000  

          -1,097,750  

      

-                  אג"ח גן חובה
3,000  

                        -    

-              השתת.מ.החינוך גנ"י
400,000  

             -788,000  

-                שכ'ל הורים טרום חובה
20,000  

                        -    

-                השכרת גני ילדים
25,000  

               -72,000  

-              צהרון גנ'-השתת.הורים
100,000  

                        -    

-              השתת. מ.החינוך בי'ס
505,000  

             -407,000  

-              השתתפות בסייעות
115,000  

             -193,000  

-              קייטנה גני ילדים
100,000  

                        -    

-                קבטי"ם מ.החינוך
20,000  

               -22,000  

-              איבחון-מרכז כלנית
271,000  

                        -    
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-                השתת' מ.החינוך פסיכולוג
92,000  

               -92,000  

     תל"ן

-                הסעות תלמידים
35,000  

                        -    

-              הסעות-השתת' מש.חינוך
100,000  

             -120,000  

-                השתת. מ. התרבות והספורט 
20,000  

               -20,000  

-                  ספורטפעולות 
6,000  

                        -    

   

-           חינוך
1,812,000  

          -1,714,000  

 1,714,000- 1,812,000- ס''ה חינוך .31

      

-                  ספריה
2,000  

                 -2,500  

-              צהרון וייל
330,000  

             -280,000  

-           חוגים מרכז וייל
3,400,000  

          -3,500,000  

-           הופעות באודיטוריום
1,400,000  

          -1,617,500  

   

-           תרבות
5,132,000  

          -5,400,000  

 5,400,000- 5,132,000- ס'ה תרבות .32

      

-              הרווחהמשרד 
519,000  

             -548,000  

      -                         אחזקת ילדים בפנימייה

      -                         שרותים לזקן במוסדות

-              השתת' תושבים מועדון+
330,000  

             -330,000  

-              רווחה
849,000  

             -878,000  

-              ס'ה רווחה .34
849,000  

             -878,000  

-           מפעלים ממלכתי ס'ה .3
7,793,000  

          -7,992,000  

      

-              קנסות חניה
600,000  

             -800,000  

-              קנסות בית משפט
100,000  

                        -    

-              כרטיסי חניה
400,000  

             -300,000  

-           תחבורה
1,100,000  

          -1,100,000  

-           ס'ה תחבורה .44
1,100,000  

          -1,100,000  



12 
 

 1,100,000- 1,100,000- מפעלים ס'ה .4

      

-              ריבית
650,000  

             -650,000  

-              ריבית והחזר
650,000  

             -650,000  

-              ס'ה ריבית החזר .51
650,000  

             -650,000  

      

-                  ריבית מהלוואות עובדים
3,000  

                 -3,000  

-              הכנסה מותנה ארנונה
273,000  

  

-              העברה מיתרות ש.קודמות
900,000  

             -350,000  

-           הע' מקרן פיתוח להנדסה
7,741,000  

          -7,895,945  

-           הכנסות מיוחדות
8,917,000  

          -8,248,945  

מקרנותס'ה החזר  .59            -
8,917,000  

          -8,248,945  

-           תק. בל.רגילים ס'ה .5
9,567,000  

          -8,898,945  

-         סה"כ הכנסות
34,849,000  

        -35,683,404  
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 הוצאות – 2014תקציב לשנת 
 
 
 

הצעת תקציב  תאור/כרטיס
2013 

 2014הצעת תקציב 

               הרשותראש 
716,000  

              716,000  

                 מבקר פנים
90,000  

                81,000  

                 יעוץ מערכות מידע
47,000  

                47,000  

               מזכירה ראשית
142,000  

              108,300  

                   חומרי ניקוי-כח-מים
9,000  

                  9,000  

                 אחזקת מכונות משרד
10,000  

                10,000  

                 רכישת ציוד 
12,000  

                12,000  

                 כיבוד
36,000  

                50,000  

     שי לחג

               עובדים השתלמויות
150,000  

              150,000  

                 רשומות ועתונות
38,000  

                40,000  

                   משלוחים ונסיעות
8,000  

                  8,000  

               טלפון דואר
135,000  

              130,000  

               מיחשובשירותי 
300,000  

              100,000  

                 משרדיות והדפסות
65,000  

                65,000  

                 מנגנון הוצאות שונות
70,000  

                70,000  

               הקמה וניהול אתר אינטרנט
221,000  

              167,000  

                 עלונים והסברה
20,000  

                20,000  

                 עתון "בכפר"
26,000  

                26,000  

                 יעוץ משרדים חיצוניים
60,000  

                60,000  

     קשרי קהילה

                 בחירות
20,000  

                        -    

               יעוץ משפטי שוטף
540,000  

              290,000  

            מנהל כללי
2,715,000  

           2,159,300  
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            ס'ה מנהל כללי .61
2,715,000  

           2,159,300  

      

               המועצהגזבר ומזכיר 
370,000  

              373,000  

                 ליסינג גזבר מזכיר
75,000  

                75,000  

               רכש
225,000  

              180,000  

                 יועץ השקעות
50,000  

                50,000  

               הנה'ח-שרותים
430,000  

              500,000  

               מערכת גביה
215,000  

              215,000  

            מנהל כספי
1,365,000  

           1,393,000  

            ס'ה מנהל כספי .62
1,365,000  

           1,393,000  

      

                 עמלות והוצאות בנק
50,000  

                50,000  

               עמלת כרטיסי אשראי
180,000  

              220,000  

               הוצאות מימון
230,000  

              270,000  

               ס'ה הוצאות מימון .63
230,000  

              270,000  

      

     מלוותפרעון 

     ס'ה פרעון מלוות .64

            הנהלה כללית ס'ה .6
4,310,000  

           3,822,300  

      

               עובדת ניקיון
122,000  

              115,000  

            קבלן אשפה וגזם
1,916,000  

           2,461,200  

     ניקוי חצרות

                 קבלניתוטרינר ע' 
49,000  

                51,000  

                 לכידת בעלי חיים
85,000  

                98,500  

               ע'קבלני-הדברת מזיקים
181,000  

              206,000  

            תברואה
2,353,000  

           2,931,700  

            ס'ה תברואה .27
2,353,000  

           2,931,700  

      

     107מוקד 
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               קבלן שמירה
620,000  

              800,000  

                 פיקוד העורף
26,000  

                25,000  

               איגוד ערים לכבאות
144,000  

              100,000  

     4*4רכב 

               קב"ט משמר הכפר
111,000  

                57,000  

                 ליסינג קב"ט
30,000  

                70,000  

               משמר הכפר
110,000  

              138,000  

                 קב'ט
64,000  

                64,000  

                 מל'ח / פס'ח
18,000  

                18,500  

                 יחידת חילוץ
97,000  

                        -    

            שמירה וביטחון
1,220,000  

           1,272,500  

            ס'ה שמירה וביטחו .72
1,220,000  

           1,272,500  

      

                 הנדסה-תקשורת
10,000  

                10,000  

               רכש, מיחשוב ושרותי תוכנה
215,000  

              446,000  

               תכנון  
600,000  

              600,000  

               מהנדס הרשות
362,000  

              362,000  

                 מהנדסת המועצהליסינג 
75,000  

                70,000  

               סקרי בטיחות, איטום, שיפוץ
150,000  

  

               מח' הנדסה-מזכירה
117,000  

              117,000  

                 כללית-מזכירה
96,000  

              146,000  

               שמאות מקרקעין
775,000  

           1,000,000  

               שכר הנדסאית
133,000  

              150,000  

               יעוץ מחשוב ותקשורת
100,000  

              304,000  

  300,000                  -                         שכר מהנדס נוסף 

               אחזקת ביוב
336,000  

              234,800  

                 עבודות עפר
35,000  

                35,000  

               תשתיות לאומיות
200,000  

              200,000  
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               הכנת תוכנית אב
470,000  

              300,000  

                 הוצ' שונות הנדסה
20,000  

                20,000  

               שרותי מ.גביה, ה.השבחה
125,000  

              125,000  

               תשלום לוועדה מרחבית
800,000  

              700,000  

               משפטיות הנדסה
450,000  

              650,000  

               דרכיםסימון 
144,000  

              189,000  

     פיקוח עירוני

     4*4רכב 

               אחזקת כלי רכב וביטוח
300,000  

              285,500  

מהנדס/הנדסאי במחלקת 
 הנדסה

    

                 רכישת רכב רינג'ר
89,000  

                        -    

               עב' קבלנית
586,000  

              700,000  

               עבודה קבלנית -מצלמות
400,000  

  

            תכנון ובנין ערים
6,588,000  

           6,944,300  

            ס'ה תכנון בנין ערים
6,588,000  

           6,944,300  

      

 מנהל אחזקה ושמירת
 שכר-הסביבה

              
250,000  

              250,000  

               שכר -שמירת הסביבה 
165,000  

              222,750  

               עובדי אחזקה
340,000  

              340,000  

               אחזקה כללית,מוצרי נייר
354,000  

              398,000  

    -                            -                         אחזקת כלים גנרטור

               צריכת מים
175,000  

              175,000  

                 מיזוג,מעליות,מערכות
74,000  

                59,000  

                 מיחזור נייר ובקבוקים
13,000  

              224,250  

     אחזקת מטאטא כביש

               חברת חשמל
320,000  

              320,000  

               מאור רחובות, רמזורים
218,000  

              165,000  

     איגוד ערים לניקוז

     4*4רכב 

     יחידה סביבתית



17 
 

                 איגוד ערים לניקוז
15,000  

  

               קבלן גינון
507,000  

              539,500  

                 משתלה
75,000  

                85,000  

            קבלן-עובדי משק
1,275,000  

           1,550,000  

            נכסים ציבוריים
3,781,000  

           4,328,500  

      

     כביסה לחיילים

               ביטוחים
410,000  

              320,000  

      

               שרותים עירוניים שונים
410,000  

              320,000  

     אחזקה ודלק

      

               מנהל רישוי עסקים
170,000  

              172,000  

               פקחים שכר
280,000  

              297,000  

               אכיפת חוקי עזר
340,000  

              340,000  

               פיקוח עירוני
790,000  

              809,000  

            ס'ה נכסים ציבורי .78
4,981,000  

           5,457,500  

          שרותים מקומיי ס'ה .7
15,142,000  

         16,606,000  

      

               שכר סייעות לגננות
263,000  

              382,743  

                   אחזקת גן תאנה
5,000  

                        -    

                   חומרים גן תאנה
4,000  

                        -    

                 גני ילדים הוצ'שונות
14,000  

                        -    

               גננות עובדות מדינה
420,000  

              210,000  

                   אחזקה גן רימון
6,000  

                        -    

                   חומרים גן רימון
4,000  

                        -    

               השתתפות אשכול גנים
110,000  

             -102,743  

  420,000                 העברת מש' החינוך בגין גנים

    -                            -                         אחזקה גן גפן

    -                            -                         חומרים גן גפן

                 מפעיל צהרון
90,000  

                        -    
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                 סייעות צהרון
20,000  

                        -    

            בי'ס יסודי משותף
1,305,000  

           1,468,000  

               השתת. מ.החינוך יסודי
430,000  

              373,000  

מ. -השתת' סייעות לבי"ס
 החינוך

                
75,000  

  

     תקציב נוסף לבי'ס

               השתתפות סייעות 
150,000  

  

  40,000                   השתתפות משטרה בשמירה

                 קייטנה גנ"י שכר
12,000  

  

                 קייטנה גני ילדים
60,000  

  

               שכ'למ תלמידי חוץ
150,000  

              240,000  

                 קב'ט בית ספר
60,000  

                57,000  

               שפ"י
207,000  

              192,000  

                   הוצאות שונות-שפ'ח
8,000  

                10,000  

                   כלנית-מ.טיפולית
3,000  

                        -    

     שכר כלנית

               מ.כלנית-עב' קבלנית
347,000  

                        -    

               הסעות תלמידים
230,000  

              130,000  

                 החזר נסיעות תלמידים
30,000  

  

                 פעולות ספורט
76,000  

              157,000  

                 פעולות תרבות
15,000  

  

               נוערתמיכה בתנועות 
140,000  

              280,000  

                 תנועות נוער אחזקה
30,000  

                30,000  

            חינוך
4,264,000  

           3,887,000  

            ס'ה חינוך .81
4,264,000  

           3,887,000  

      

               חגיגות וטכסים
410,000  

              435,000  

                 ספרים לספריה
26,000  

                26,000  

                 שונות -ספריה 
15,000  

                15,000  
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               עוזרים בספריה
100,000  

              100,000  

               חשמל ותאורה מת.וייל
300,000  

              300,000  

                 ציוד לחוגים
25,000  

                25,000  

               רכזות תרבות
220,000  

              220,000  

               שכר חוגים ומדריכים
150,000  

              150,000  

            מדריכי חוגים
2,500,000  

           2,500,000  

                 הפעלה-צהרון וייל
80,000  

                80,000  

               עב'קבלנית-צהרון וייל
200,000  

              200,000  

     שכר-בית ראשונים

                 הפעלה-בית ראשונים
25,000  

                15,000  

                 מנצח המקהלה
80,000  

                80,000  

     מקהלת כ.שמריהו

               נקיון מתחם וייל
300,000  

              400,000  

               עובד אחזקה
130,000  

                        -    

               מתחם וייל -אחזקה 
220,000  

              250,000  

      -                         הוצ.שונות מתחם וייל

               גופים ייצוגיים
140,000  

              200,000  

               מנהלת בית וייל
240,000  

              240,000  

                 ליסינג מנהלת בית וייל
65,000  

                65,000  

               וייל-מנהל אחזקה
235,000  

              235,000  

               הוצאות הפעלה
270,000  

              300,000  

                 הוצ.שיווק-אודיטוריום
50,000  

                60,000  

            רכישת מופעים
1,175,000  

           1,200,000  

               רכזת חוגים
180,000  

              180,000  

תוכנית ישובית לעידוד 
 הספורט

    

            תרבות
7,136,000  

           7,276,000  

            ס'ה תרבות .82
7,136,000  

           7,276,000  
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                   נט'ן-השתת' למד'א
4,000  

                  3,500  

                   בריאות
4,000  

                  3,500  

                   ס'ה בריאות .83
4,000  

                  3,500  

      

               משרד הרווחה
480,000  

              480,000  

               הסוציאלימנהלת השירות 
162,000  

              165,000  

                 שכר עו"ס נוער
82,000  

                82,000  

                 הוצאות שונות
32,000  

                24,000  

                 מלחמה בסמים ואלימות
20,000  

                20,000  

               מועדוןרכזת 
125,000  

              125,000  

               מועדון +
380,000  

              380,000  

            רווחה
1,281,000  

           1,276,000  

            ס'ה רווח .84
1,281,000  

           1,276,000  

      

               השתת' במועצה דתית
568,000  

              550,000  

               דת
568,000  

              550,000  

               ס'ה דת .85
568,000  

              550,000  

      

     איכות הסביבה

     ס'ה איכות הסביבה .87

          שרו. ממלכתיים ס'ה .8
13,253,000  

         12,992,500  

      

            פנסיונרים
1,320,000  

           1,300,000  

                   אוצר-השתת'גמלאים
1,000  

                  1,200  

                 הוצאות שנים קודמות
20,000  

  

               הוצאה מותנית
273,000  

  

               הנחות בארנונה
380,000  

              670,000  

               הנחות בתשלום מראש
120,000  

              107,000  

                 הוצאות עודפות
30,000  

                30,000  
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     פורשים

  154,403                 רזרבה

            תשלומים בלתי רגילים
2,144,000  

           2,262,603  

     ס'ה תש' בל.רגילי .99

            מפעלים ס'ה .9
2,144,000  

           2,262,603  

          סה"כ הוצאות
34,849,000  

         35,683,403  

 
 

  



22 
 

 דו"ח הממונה על חופש המידע
 
 

 2014בשנת חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות פרסמה 

 מנשר ארנונה 

 מכתבים לתושבים על עבודות תשתית 

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

 הודעות שוטפות לקהילת החינוך 

 

 פרסומים באמצעות הודעות מייל/מסרונים לתושב

 2-1  הודעות בשנה 30 -בשבוע כלומר כדואר אלקטרוני הודעות 

 2-1  מסרונים בשנה 15 -כלומר כמסרונים בחודש 

 

 התפלגות פניות חופש המידע
 

  פניות 0 - 2014שנת  במהלך שהוגשו למידע פניות מספר
 פניות 0 –מספר פניות שנענו 

 פניות 0 –מספר פניות שנדחו 
 בקשות 0 –יום  30-בקשות שנענו תוך פחות מ
 בקשות 0 –יום  45-בקשות שנענו תוך פחות מ
 בקשות 0 –יום  60-בקשות שנענו תוך פחות מ

 בקשות 0 –יום  60 -בקשות שנענו לאחר יותר מ
 עתירות 0 –מספר העתירות שהוגשו על החלטת הממונה 

 
 
 
 
 


