בס"ד

דובר העירייה

ממונה יישום חוק חופש המידע

*

Lod Municipality Spokesman
(פנימי) מספר בקשה....... :

עיריית לוד

טופס בקשה לקבלת מידע
לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח8991-

MUNICIPALITY OF LOD

לפניך טופס בקשת מידע .מלא את הפרטים הנדרשים והעבר הטופס באמצעות פקס או דואר אל
הממונה.

בית העירייה – כיכר קומנדו

פרטי המבקש/ת

שד' דוד המלך  2ת.ד 104 .לוד 44401

2 King David Blvd. (Commando
Square) P.O.B 401 Lod 71104

דוא " ל Mail: / :

doverlod@netvision.net.il
pniyot@lod.muni.il

טלפון08-9279777 :
פקס80-8438320 :
נ י יד 8 0 3 - 3 0 2 8 8 0 3 :

כתובתנו באינטרנט:

www.lod.muni.il

מס' זהות:

שם ומשפחה:

חברה/משרד/גוף_____________________________________________________:
רחוב:

מס' בית וכניסה:

ישוב:

מיקוד:

טלפון:

טלפון נייד:

פקס:

דואר אלקטרוני:

הנני אזרח ישראלי

/

תושב ישראל

(הקף בעיגול)

המידע המבוקש:

לוד
ראש העיר:
עו"ד יאיר רביבו
שנת הקמה:
המאה ה 41-לפנה"ס
מקור השם:
נזכרת לראשונה כאחת מערי
כנען שנכבשו ע"י תחותימס
השלישי ( 4114 – 4104לפני
ספירת הנוצרים).
שוחררה ע"י גדוד קומנדו 98
של צה"ל ,במהלך "מבצע
דני" ,ביום ה' בתמוז תש"ח
()44.4.4819
שטח שיפוט:
כ 43,000-דונם
מיקום:
במרכז שפלת החוף ,בצומת
דרכים בין ת"א לירושלים.
אוכלוסיה:
כ 44,100-תושבים
_______________________
סמלה של העיר צוייר ע"י זאב
פבזנר .הסמל מתאר את
אופייה החרושתי ,על רקע
התלמים המסמלים את
סביבתה החקלאית של העיר.
מתחת לשער רחב הפתוח
בפני באיה ,שובצו המילים:
"ושבו בנים לגבולם" (מתוך
ירמיה ל"א)41 ,
ואכן זכתה העיר ,ורבים מן
העולים אשר שבו לארץ
ישראל ,קבעו בה את ביתם
ומצאו בה את פרנסתם.
_______________________

* המידע נדרש לי עבור:

________________________________________________
* אין חובה לפרט

מסמכים נלווים:
אגרת בקשה :יש להעביר תשלום "אגרת בקשה" בסך של  ,₪ 02באמצעות המחאה לפקודת
"עיריית לוד" – למוטב בלבד ,ולשלחה אל דובר העירייה -הממונה על יישום חוק חופש המידע,
לכתובת :עיריית לוד ,כיכר קומנדו  ,1ת.ד 121 .לוד ,מיקוד .41121
התחייבות:
הנני מתחייב/ת לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על ₪ 111
*
(כולל אגרת הבקשה ) .במידה והממונה על יישום החוק יודיע לי כי עלות הטיפול בבקשתי
גבוהה יותר ,תידרש ממני הסכמה נפרדת להמשך הטיפול והתחייבותי להפקיד את הסכום
המשוער או להמציא ערובות להבטחת הסכום במלואו.

____________
תאריך
*

חתימת המבקש

מידע שאדם מבקש אודות עצמו פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טיפול של עד  4שעות.

בברכה,
יהורם בן ארוש
דובר עיריית לוד
ממונה על יישום חוק חופש המידע

מאמינים בלוד .לוקחים אחריות.
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