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 ק ג': רשויות מקומיותחל

 
 תקופת החזקת החומר                                             סוג החומר

יק פרט בדבר פיקוח על בניה, למעט ת (1)
אינם שסמכתאות לביצוע תנאי הרשיון לבניה א

 ניםש 10 מצויים במקום אחר

תכניות ויק פרט ורשומות בדבר מתן רשיונות ת (2)
 ניםש 7 שיון בניהרמאושרות, למעט תיק פרט בדבר 

 ניםש 10 קשה לרשיון בניה שנדחתהב (3)

 ניםש 5 מים-ף קריאה של מדד (4)

 ניםש 5 מים-ו"ח בדיקות מדד (5)

יק פרט של צרכן מים, למעט החוזה, כתב ת (6)
 ניםש 7 תחייבות ואישור לקבלת פיקדוןה

ת נומסים, ארנותכתבות עם הציבור בענייני ה (7)
 ניםש 5  אגרותו

 

דבר בתכתבות עם הציבור ועם מוסדות חינוך ה (8)
 ניםש 5 ירותי חינוךשהרשמה למוסדות חינוך ובדבר 

יום סת לאחר אחה שנ ופס רישום למוסד חינוך חובהט (9)
 מוסד בו נרשםב החינוך

 תלמידה

 קשה להעברה למוסד חינוכי אחר:ב (10)

 שנים מיום הולדת התלמיד 25 ביוזמת הנהלת בית הספר )א(

 שנים 2 ביוזמת התלמיד )ב(
 

 יפולהט נים מגמרש 7 ווחהר יק פרט או תיק משפחתי בענינית (11)
 

 פסיכולוגי:שומות בענייני שירות ר (12)

 אחתשנה  גליון מבחן, למעט סיכום אישי -

הגיע בנים או ש 20 סיכום אישי ותיק טיפול -
 , לפי22גיל ל הנבדק

 מוקדםה

 ניםש 7 תיק מטופל שנפטר -
 

זר, עיק בענין עבירות על חוקי רישוי וחוקי ת (13)
 ניםש 3 למעט תיקים בהם ניתן פסק דין עקרוני

 קוח על בניה:פיו"ח בענייני פיקוח, למעט ד (14)

 ה אחתשנ דו"ח יומי או שבועי -

 ניםש 3 דו"ח חדשי -

 דשיםח 6 ומן הודעות טלפוניות בדבר מפגעיםי (15)

חזרת השנים לאחר  5 רטיס קורא ברשות ספריה ציבורית כ (16)
 ו החרמתוא הפקדון

, 21יל לג תלמידה גיעבה דירס יק פרט של תלמיד ביחידה לביקורת (17)
 נים ממועדש 3או 

תיק, ב רישום האחרוןה
 מאוחרה לפי
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 תלמידשה נים לאחרש 2 רטיס תלמיד המכיל הערכה פסיכולוגית ונתונים כ (18)

        יםיס    
 תלמידה רטיס כמוס" טופס שלכעל בריאותו )"

 לימודיו את 
 (92010 תח

 

ום סי ה אחת לאחרשנ מתן הנחהלו קשה לרישום לגן ילדים קדם חובה,( ב19)
 ל הילד בגןש הלימוד

 ילדיםה
 

 קיים תצלוםכשנים ש 10 ריאות השןבל רטיס תלמיד שטופל במרפאהכ (20)
לא ל יםשנ 7טגן; רנ

 נטגןר תצלום
 

 זרת החובהחנים לאחר ש 5 פקת מיםסא תראה, הודעה ואישור על ניתוקה (21)
 

ק עזר וח ודעה או דרישה לסילוק מפגע לפיה (22)
 לוק המפגעסי ה אחת לאחרשנ בדבר שמירת הסדר והנקיון

 

 ניםש 7 שומות בדבר רכב נטושר (23)
 

 יטולהב נים מיוםש 2 "ח חניה שבוטל בידי תובע עירוניוד (24)
 

 יטולהבשנים מיום  2 אם בוטל הדו"ח -רר על דו"ח חניה ע (25)

 שנים 7 לא בוטל הדו"ח אם 
 

 ניםש 5 חניה שהטיפול בהם הסתייםעתק דוחות ה (26)
 

 ניםש 6 סמכתה להסבת אחזקה ובעלות על רכבא (27)
 

 ניםש 5 ובת שאינה עררכתלונה ותת (28)
 

 –קשה למתן תו חניה חופשית ב (29)

 שנים 3  אושרהש

 ניםש 2 א אושרהשל
 

, 25גיל ל גיע התלמידבה שומות בענין תאונות תלמידיםר (30)
 נים ממועדש 7או 

תיק, ב רישום האחרוןה
 לפי המאוחר

 

יק של מבקש סיוע לשיכון ברשות מקומית או ת (31)
 ניםש 5 בחברה ממשלתית עירונית לשיכון

 

חנה )תשומה שלפני לידה בתחנת אם וילד ר (32)
 שנים 55תינוק הלאת לאם במ לבריאות המשפחה(

 

ינוק בשנה בתשומות בדבר המשך הטיפול ר (33)
 שנים 15לאת לילד במ לישית בתחנת אם וילדהשו ה, השניהונהראש

 

רשומה ה ביעור עם עטפה משפחתית בתחנת אם וילדמ (34)
 המשפחה של האחרונה

 

חנת אם תב רטיס גדילה והתפתחות של ילדכ (35)
 ניםש 25 לאת לילדבמ   וילד

 

 שנים מיום גמר לימודיו במוסד 10 כרטיס בריאות של תלמיד (36)
 

בדיקות ראייה, שמיעה וטיפולי שיניים של  (37)
 שנים 20 קשישים בתחנות אם וילד, למעט דוגמאות

 

 –תיק אפוטרופסות בשירות המשפטי  (38)

 שנה 25במלאת לקטין  חוסים קטינים )א(
 שנים לאחר פטירת החוסה 7     חוסים בגירים )ב(      


