שם פרטי

שם משפחה

מספר בקשה

תאריך
הבקשה

מהות הבקשה

תאריך
מענה

בק

מיטל

0001/17

שמות הגופים או הגורמים
המחזיקים בנכס בתחום
שיפוטה של המועצה ,ואשר
16/01/2017
הושת עליהם חיוב בגין אגרת
פינוי אשפה ,במהלך 08/2015-
12/2016

22/02/2017

אשוואל

חיים

0002/17

העתק דו"ח רכב ,75-350-35
 22/01/2017מס' דו"ח ,16464-1-3
העתק הבקשה לביטול הדו"ח

22/02/2017

צור

ארז

0003/17

* החלטת מועצה ותוכניות בינוי
הנוגעות לרחוב שפירא.
 * 25/01/2017לאילו מבנים הוגשו בקשות
היתר לביצוע תמ"א  ?38והאם
התקבלו?

22/02/2017

תוכן מענה
המועצה לא גבתה מאף בעל
עסק אגרת פינוי אשפה במהלך
תקופה זו ובכלל .המועצה
חייבה בעלי עסקים לפנות חלק
מהפסולת המופקדת על ידם או
לחילופין לשלם למועצה תמורת
הפינוי.

קיבל את כל הנדרש.

לעת עתה ,אין תוכנית "פינוי
בינוי" מאושרת.
בעתיד ,כשיוחלט על תוכנית
"פינוי בינוי" לבניינים בגדרה
וברח' שפירא ,התוכנית
והאישורים יופצו בכל דרכי
התקשורת ע"פ חוק.

אביבי

דנה

גונן
(הסדנא לידע
ציבורי)

אביב

0005/17

יהודה

טל

0006/17

00004/17

כאשר תיק מתנהל בבית
משפט ,יש להגיש הבקשות
לבית המשפט .לצערנו לא נוכל
לעזור בנדון.

צו סגירה שיצא למסעדת
05/01/2017
בורגרים גדרה.

22/02/2017

ספרי תקציב:
* תקציב רגיל המפורט שאושר
 21/11/2016לשנת .2016
* תקציב מעודכן לשנת .2015
* תקציב בפועל לשנת .2014

06/03/2017

עיון בתוכניות דירה  ,טרם
04/07/2017
הגשת בקשת הייתר

 04/07/2017נימסרה תוכנית הדירה.

התנצלות על העיכוב במתן
המידע.
מתן דוחות אקסל של תקציבים
מול ביצוע לשנים,2014 :
.2016 ,2015

שני

אהרוני

0007/17

דיווח הממונה של הרשות
15/06/2017
לשנים.2016 ,2015 ,2014 :

אוהד
(רגבים רגבים
בע"מ)

שני

0008/17

התנהלות המועצה בכל עניין
 29/03/2017בניית הגנים ובתי הספר בשטח
המועצה ,החל משנת .2013

אלי

נכט

0009/17

* האם קיים נוהל/קריט'
ברשות להקצאת מתקנים
ציבוריים לעמותות?
* האם קיימת התקשרות עם
22/03/2017
המועצה /מתנ"ס לקידום
הספורט בגדרה?
* שם מפעיל חוגי טניס וכדורסל
בישוב ופרטי התקשרות.

כרגע אין המידע ,יועבר
 11/07/2017כשיתקבל( .לפני כן נערכה
שיחה טלפונית עם הדורשת).

לא ניתן לתת מידע ביחס
לסכומים ששולמו ,.הואיל
ומדובר במידע אישי.
הם יכולים למצוא מידע על
 25/10/2017אישור תב"רים לצורך בניית
אותם תב"רים בפרוטוקולים של
ישיבות המועצה שבהם אושרו
מעת לעת.

בשיחה טלפונית של אמיר עם
 13/11/2017אלי ,אמר האחרון שהדברים
הסתדרו ואין לו צורך במידע.

קירשנר

רז

0010/17

מסמכי רישוי עסקים של
 13/03/2017המבקש במועצה ,לרבות
מזכרים והתכתבויות

קיבל המסמכים ,למעט מזכרים
13/03/2017
ורישומים פנימיים.

בק

מיטל

0011/17

שמות הגופים או הגורמים
המחזיקים בנכס בתחום
שיפוטה של המועצה ,ואשר
ה nugmvפנתה אליהם
 08/03/2017בדרישה לפנות עצמאית חלק
מהפסולת המופקת על ידם או
לחלופין לשלם למועצה תמורת
שירותי הפינוי בתקופה שבין
08/2015-12/2016

בימים אלה המועצה הגיעה
לפשרה עם משרד עוה"ד רז
מורג טישלר ולכן התשובה
 02/10/2017מושהת.
במידה ותבקש המידע בעתיד,
נשתדל לספק במהרה (מאחר
ורוב החומר בידינו).

סדן

אור

0012/17

מידע לגבי מבנים שנבנו בשיטת
פלקל :מס' מבנים ,סוג ,כתובת,
14/03/2017
האם מתוכנן שיקום /הריסה
למבנה.

* מבנה פרטי+מסחרי.
* כתובתו :רח' בעלי המלאכה
 ,9 03/04/2017גדרה.
* נכון לרגע זה אין תוכנית לגבי
המבנה.

שריפי

דניאל

0013/17

כל הטפסים הנדרשים לאישור
ובטיחות הרכישה  -בתאריך
16/03/2017
 03/04/17ביקש לבטל את
הבקשה

מודחי

אלדד

0014/17

צילום תיק בניין של התחנה
04/04/2017
המרכזית בגדרה.

 15/05/2017נמסר צילום.

לוינטל

דן

0015/17

החלטת ועדת תמרור לגבי רח'
07/05/2017
פייבל .1

 15/05/2017נמסר צילום.

XX

בקשה בוטלה

כרמי

יהודה

0016/17

מבקש מידע על רפאל חנינא -
מס' קדנציות כחבר מועצה?
23/07/2017
תפקידים? פעילות? תפקידיו
כשלא היה חבר מועצה?

סופק מידע עבור השנים 2004-
 ,2013 17/09/2017כולל פירוט תפקידים של
רפאל חנינא.

זולדן

אורן

0017/17

מידע על בית ברח' שבטי
ישראל 32
 * 12/06/2017תוכניות
* היתרים
* תב"ע

* ישנן תוכניות ישנות מאוד,
כולל  .היתרים.
* גודל הבית  83.4מ"ר
* ע"פ מדידות ,קיים פער מאוד
 19/06/2017גדול בין מה שאושר לביןן מה
שיש בפועל.
תב"ע  -יש להזמין מאתר
זמורה.
* כרגע לא צפוי פיתוח עתידי.

גז

דוד

0018/17

מבקש לדעת:
 )1חודש ושנת הקמת מדרכה
וחניות באזור הרצפלד (משער
ביה"ח ועד הכניסה ל"בית
28/05/2017
בכפר) .חלק מערבי ודרומי של
הכביש.
 )2כנ"ל לגבי הגינה הציבורית
הסמוכה ל"בית בכפר".

קיבל תשובות לגבי חניות +
פרווטוקול ועדת תנועה מתאריך
 .09.01.2011פרוטוקול ועדת
27/09/2017
תנועה מקומית מתאריך
 ,30.06.2013מפות עבודה
בשטח.

צוברי

אמיתי

0019/17

תיק בניין ומסמכים רלוונטיים
03/07/2017
הנוגעים בקיוסק ברח' ויצמן .5

הועבר המידע ,למעט צילומי
31/07/2017
תוכניות.

אילנה

עורקבי

0020/17

כל תיקי ההנדסה של גולדשלגר
16/07/2017
(הבילויים  ,22גדרה).

נשלחה תשובה בדואר ישראל
הכוללת :פניות למוקד ,תיקי
 27/09/2017עסקים ורישיונות ,מכתבי
התראה והתרי בנייה של
העסקים שביקשה.

גיל

חיו

0021/17

מבקש מידע על תלונות על
 24/08/2017נזקים בצנרת מים בשכונת
אביב

קיבל המידע בדוח אקסל
 01/2016-08/2017 10/09/2017ואף נשלח
בדואר.

משה

שנקר

0022/17

מעוניין להקים חומות כמו
בלילנבלום  15גדרה (גוש
 ,4569 05/09/2017לךקה  ,)79ומבקש
לדעת מה הבסיס לקבלת היתר
לחומות כאלה.

דקלה

תורג'מן

23/17

11/07/2017

ענבר

מלך

0024/17

שמות כל חברי המועצה
מחולקים לפי קואליציה
ואופוזיצייה.
 03/09/2017רשימה של כל ועדות החובה
שהתקיימו  +הרכב הועדות,
תאריכי ועדה.
כל המידע לשנת .2016

לא נמצאו היתצרי בניה לחומות
ולחצר.
 02/10/2017נשלח אישור המועצה לשינוי
חזיתות ,הגבהת גג מחסן ושינוי
בגדרות.

נשלח כל החומר שאמיר קיבל-
שמות חברי מועצה מחולקים
לפי קואליציה ואופוזיצייה.
 15/10/2017רשימת כל וועדות החובה
שהתקיימו+הרכב הועדות,
תאריכים והמידע המבוקש
לשנת .2016

עובד

אלירן

0025/17

היתר בניה בגוש  4660חלקת
משנה  + .51/2גודל השטח
 22/10/2017והאם מתוכננת הפקעה.
(השטח הבנוי המופיע
במועצה).

נשלח היתר בנייה של גוש
 4660חלקת משנה -51/2רח'
לוי  ,32גדרה .בעלי הנכס חנינה
שלום ואסתר .גודל המבנה כולל
מחסן מעודכן ל.21/11/17-
גודל השטח בהתאם למדידה
 20/11/2017מיום  .24/3/91היתרי בניה
מאושרים מיום  .25/6/64כולל
מסמכים.
נכון להיום קימים נתוני מקרקעין
חדשים לגוש  4660חלקה .51
אכן מתוכננת הפקעה אך לא
ידוע מתי.

קוק

שירלי (עו"ד)

0026/17

הסדרי נגישות לאנשים עם
 03/10/2017מוגבלות-בית המרקחת ניו
פארם ,רח' פינס .1

נשלחה תשובה שקיימת חניית
נכים מול הכניטסה לניו-פארם
מ .08/2016-בעליה לבית
העסק קיים שיפוע ,אולם אינו
תיקני ומסוכן וכן חסרים מעקות.
הכניסה אינה עומדת בתקן,
19/12/2017
בבית העסק לא ניתן להסתובב
עם כסא גלגלים ,לא קיימת
עמדת שמיעה נגישה ועמדת
שירות לקוחות נגישה .יש לתקן
במידי (עם הסבר כיצד יש
לעשות זאת).

האחראיים על מתקני הספורט
העירוני הינם מרכז אופק
הנמצאים ברח' כנפי נשרים ,3
גדרה.

יאסו

מני

0027/17

דמי שימוש במגרשי הכדורגל
 02/10/2017העירוניים (בהתאם למכתב
מפורט).

ארגמן

הילה

0028/17

מבקשת לרכוש דירה ולכן
זקוקה למידע :פיתוח כבישים
ומדרכות של שכונת הנחלים ב',
 31/10/2017רח' הנגב  -צפי עתידי לשטח
שצמוד לבי"ס קשת לכיוון רח'
הנגב גוש  .4586תכנון מחבני
ציבור /גנים /בי"ס.

נשלחה מפה של האזור .הובהר
שפיתוח הרחוב תלוי בכ90%-
 27/11/2017איכלוס התושבים ברח' .הוסברו
הצבעים בטבלה ומה מסמן כל
אחד מהם.

מרזוק

יוסף

0029/17

פרוטוקול ועדה בה דנו בתמרור
האט ברח' שכביץ פינת
 07/12/2017הבילויים.
לטובת ערעור בבית משפט
לעניניי תחבורה.

נשלח פרוטוקול ועדת תמרור
מיום  ,20/07/17האומר:
25/12/2017
התמרור הנ"ל לא אושר בוועדת
תנועה בעבר .יש להסירו".

30/101

