דין וחשבון שנתי בנושא חופש המידע מצפה רמון שנת 2015
הצגת מבנה הרשות תוך פירוט אגפיו ,יחידותיו ויחידות הסמך שלו ותרשים של
מבנה הרשות
בראש המועצה עומד ראש המועצה  ,מנכ"ל המועצה וגזבר המועצה.
להלן פירוט המחלקות השונות במועצה :מחלקת חינוך ,רווחה וקהילה ,מחלקת
תפעול ושפ"ע ,מחלקת הנדסה ומחלקת בטחון ובטיחות.

שמות בעלי תפקידים בכירים ,ראשי אגפים ומנהלי יחידות ויחידות סמך
ברשות:


ראש המועצה -מרום רוני



מנכ"ל המועצה – דבש דרור



גזבר המועצה -וינטר אליה



מבקר המועצה -שטרק דוד



מהנדס המועצה -חזן גלעד



מנהל מחלקת תפעול ושפ"ע -קוברסקי אהוד



מנהל אגף חינוך רווחה וקהילה -דוניץ יואב



קב"ט המועצה -אביסרור דני

תיאור תחומי האחריות של הרשות:


מתן שירותים מוניציפליים שוטפים :חינוך ,רווחה ,ניקיון ,תחזוקה ,גינון
וכד'



פיתוח תשתיות בהתאם לצרכים המשתנים של הישוב.



תכנון המשך התפתחותו של הישוב ,על כל המשתמע מכך.

דרכי ההתקשרות עם הממונה על חופש המידע ברשות:
דרכי ההתקשרות עם הממונה על חופש המידע:
שם :דרור דבש.
תפקיד :מנכ"ל המועצה
מספר טלפון08-6596201 :
פקס.08-6587478 :
יחידות ברשות הנותנות שירות לאזרח:


מוקד 08-6588106 -106



לשכת ראש המועצה.08-6596201 -



לשכת מנכ"ל המועצה.08 -6596208 -



מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור.08-6596201 -



גזברות08-6596202 -



מחלקת גביה08 6596227 -



קב"ט המועצה08-6595577 -



מחלקת הנדסה08-6596256 -



רישוי עסקים08-6596214 -



מחלקת שפ"ע08-6212628 -



וטרינר08-6212630 -



אגף חינוך רווחה וקהילה08-6596257 -

סקירת עיקרי פעילות הרשות בשנה החולפת תוך התייחסות לתוכנית העבודה
של הרשות כפי שאושרה:
א .מנכ"ל
מס"ד
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

פעילות
אירוע כוכבים
בחירת קבלן ניקיון מועצה ומוסדות חינוך
פתיחת שנה -ביה"ס רמון
מחשוב  -קליטת איש מחשבים לשיפור
הרמה המקצועית ושיפור השרות
קליטת  2משרות חדשות במחלקת הנדסה
פינוי מבנה מחלקת אחזקה ,פינוי מבנה
מחסן לתוך שפ"ע.
התקנת מערכת טרפילוג ברכבים
התפעוליים
מכרז מנהל/ת מחלקת שירותים חברתיים
הפעלת בריכת השחייה בחודשי החורף
קבלת רישיון עסק אתר פסולת גזם
וגרוטאות

ב .אגף שח"ק
מס"ד מטרות
נירמול
1
המערכת

2

איגום
משאבים

פעילות
השלמת הקמת האגף
גיבוש תפישה יישובית כוללת
הקמת פורום מנהלי מנהלי מוסדות
הרחבת השירות הפסיכולוגי והבאתו להכרה
קבלת רישיון לביה"ס רותם
הקמת פורום התנדבות יישובי
הקמת כיתת חינוך מיוחד
מיפוי ילדים עם צרכים מיוחדים מא' עד י"ב
המשך הפעלת בית הספר להורים
ביסוס "אוניברסיטה בעם"

פעילות
מס"ד מטרות
השתלמויות וגיבוש מנהלי שח"ק
חיזוק
3
המשאב השתלמויות מורים ומנהלים
השתלמויות בית ספריות
האנושי
במערכת השתלמויות לגננות
השתלמויות לסייעות
מורים נוספים במסגרת תכנית "חותם"
מחשב לכל מורה
תשתיות תקשוב כלל מוסדות החינוך
4
אבזור ושדרוג ציוד ומשחקים בגני הילדים
הצבת מתקני שעשועים ב 8-גני ילדים
השלמת בית ספר רמון החדש
חיזוק
5
מעבר רמון למשכנו החדש
הקריה
החינוכית מעבר "הראל" למשכנו החדש במבני רמון הישן
ופעולות מעבר "רותם" למשכנו החדש במבני הראל הישן
משלימות
העצמת הקשרים שבין מנהלי מוס"ח
מערכת
6
גיוס משאבים לטובת מערכת החינוך (תרומות) -
אחת
חזקה
הקמת מרכז מצוינות למוסיקה
ביסוס
תכניות מצוינות בכל בתי הספר ביישוב
מרכזי
7
מצוינות
חדשנות הפעלת מודל לחינוך לקיימות בגני הילדים
8
הפעלת מודל חינוך לקיימות בבתי הספר
בחינוך
הקמת "חדרי שלווה" בבתי הספר רמון והתורני
סביבתי
ג.

המחלקה לשירותים חברתיים
המחלקה לשירותים חברתיים
מס"ד
1
2
3
4
6

פעילות
הקמת מועדון מועשר
לקשישים
קליטת עו"ס קהילתית
והעצמת תחום הקהילה
הקמת מועדון לנערות
הדרכת הורים
יום הולדת לקשישים

ד .מחלקת הנדסה
מחלקת הנדסה

מס"ד
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

מחלקת הנדסה
סטטוס ביצוע
שם הפרויקט
בוצע
הקמת בית ספר רמון
הקמת בריכה ביולוגית בוצע
במרכז המסחרי
שיפוץ בריכת השחייה בוצע
בוצע
שיפוצים והתאמות
להעתקת מחסני שפ"ע
בוצע
שיקום מדרכות מרכז
צעירים
בוצע
שיפוצי קיץ מוסדות
חינוך
בוצע
שיפוץ אולם ספורט
צביעת פרגולות במרכז בוצע
יעלים
שיקום אדנית ברח' עין בוצע
זיק
חנייה צפונית מרכז
ביצוע ע"י חל"פ
מסחרי
מכרז הקמת
בהליך מכרז
סקייטפארק
מכרז מעגל תנועה הר
לקראת מכרז
שגיא – הר צין
מכרז פסי האטה
לקראת מכרז
ברחבי הישוב
תכנון מעגל תנועה עין אושר תכנון ע"י משרד
התחבורה
זיק – דרך רמון
תכנון הסדרת צומת עין אושר תכנון ע"י משרד
התחבורה
עבדת – עין שחק
תכנון ראשוני גן "רזי
אושר תכנון ראשוני
המדע"

סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית כפי שנקבעה בתוכנית
השנתית של הרשות:
להלן סקירה של עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית:

סביבה

שיפוץ והרחבת חורשת קק"ל
שמורת שמי לילה חשוכים
שיקום מחצבות
נחל חוה מערב
הצללת גני משחקים

תפעול אתר פסולת
ביצוע קו מים לחורשת קק"ל
שכונת המרכז
המבואה ליישוב

תכנון

רובע דרכי הבשמים שלב ג'
תב"ע ושיפוץ טיילת שפת המכתש
תכנון מבנה המועצה
תוכנית אב מתאר ישובית
תוכנית נוף יישובי
הסדרת חנית שופרסל
שוק תיירותי
שילוט והכוונה
תחנה הסעה רובע דרכי הבשמים
סקייט פארק
ביצוע מעקות בטיחות ברח' עין זיק

תשתית ובינוי

הסדרת צומת עין עבדת עין שחק
ביצוע כיכר בית ספר השלום
התאמה לנגישות
קירוי מגרש ספורט
גן הפסלים
כבישים ומדרכות
מבנה תנועת נוער רמון
מעון יום
שיפוצים והתאמות בי"ס

חינוך

גיבוש חזון חינוכי יישובי
שיפוץ גני ילדים
הגדלת מספר התלמידים בביה"ס השלום
רישוי עסקים (נגישות ,חוות בודדים)
סיום סקר מדידות

פיתוח כלכלי

הכנסות ארנונה משרד הבטחון
ניהול אתר פסולת

בית ספר לכדורגל
הפעלת בריכה בחורף
בית עלמין אזרחי
מרכז לגיל הרך

קהילה

קבוצת ספורט
גינות עירוניות
העתקת מפעל מוגן "יעלים"
שיפוץ ספריה
מכון דימות
הקמת גן שעשועים שכונה חדשה
חוקי עזר עירוניים
שדרוג מוקד 106
מבנה מועצה
הגדלת נקודת המשטרה
רישות מצלמות
יקב

אסטרטגי

עשביה
פיקוח
פני היישוב

פרחים בגינות
תחנות הסעה  -פחים  +כסאות

תקציב הרשות הציבורית בשנה החולפת; פירוט הוצאותיה של הרשות הציבורית
בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב; תקציב הרשות הציבורית לשנה הנוכחית:
תמצית נתוני התקציב
אלפי ש"ח

הכנסות
ארנונה כללית

תקציב 2015

ביצוע
2015

מאושר

מצטבר

25,400

24,491

תקציב 2016

26,500

תמצית נתוני התקציב
הנחות בארנונה
יתר עצמיות אחרות
יתר עצמיות חינוך
יתר עצמיות רווחה

2,250
5,878
762
147

2,143
4,557
754
148

2,250
5,976
745
100

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים

13,150
4,844
1,282

13,121
4,383
963

13,181
4,765
1,408

מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
מענקים מיוחדים
תקבולים בלתי רגילים ואחרים

2,300
181
34
426
_______
56,654
844
_______
57,498

2,300
92
601
502
_______
54,055
1,194
_______
55,249

2,300
383
140
288
_______
58,036

_____

_____

סה"כ הכנסות כולל מותנה
הוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
הנחות בארנונה

57,498

55,249

59,079

12,417
15,378
2,200

12,194
14,230
2,131

12,785
14,637
2,200

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך

8,444
10,536

8,615
9,792

8,888
10,101

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה

1,219
5,269

1,124
4,864

1,103
5,268

פרעון מלוות
פרעון מלוות ביוב
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות

1,635
427
327
802
_______
58,654
844
_______
59,498

1,548
413
182
738
_______
55,831
1,194
_______
57,025

1,928
469
287
370
_______
58,036
_______
58,036

_______

_______

1,043
_______

59,498

57,025

59,079

סה"כ הכנסות ללא כסוי גרעון מצטבר
מענק לכסוי גרעון
סה"כ הכנסות ללא מותנה
הכנסה מותנה

כ הוצאות ללא כסוי גרעון מצטבר"סה
הוצאות לכסוי גרעון
סה"כ ההוצאות ללא מותנה
הוצאה מותנה
סה"כ הוצאות כולל מותנה

_______
58,036
1,043
_____

תמצית נתוני התקציב
_______
()2,000
=======

גרעון

_______
()1,776
=======

_______
=======

רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות פרסמה בשנה החולפת:

 דף לתושב:
 )1גללי כלבים ופינוי גזם וגרוטאות.
 )2כללי בטיחות לקיץ.
 חוברת סיכום שנת עבודה (של שנת )2014
 עיתון המצפה 7 -גיליונות.
המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות שלפיהן
פועלת הרשות ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור ,כאמור בסעיף  6לחוק:

 לשכת מנכ"ל המועצה.
 בשעות קבלת הקהל המקובלות
תיאור מאגרי המידע של הרשות הרשומים אצל רשם מאגרי המידע לפי חוק הגנת
הפרטיות ,התשמ"א ,והמטרות לשמן הוקמו: -

 גבייה
 כספים והנהלת חשבונות
 חינוך תלמידים
 שכר וכ"א
סוג הקרנות והמלגות שבמימון הרשות ,הקריטריונים ואופן הפניה לקבלת מימון
מהקרנות או המלגות:

 תמיכות המועצה המקומית בהשכלה גבוהה:
 קבוצת מנהיגות סטודנטים
 מלגת שיקום שכונות

תמיכות שהעניקה הרשות למוסדות ציבור בשנה החולפת ,לרבות פירוט
שמותיהם של המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם:

בשל תוכנית ההבראה שהמועצה נמצאת בעיצומה לא הוענקו תמיכות.
המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בחוקי העזר שלה
ניתן לעיין בחוקי העזר בכל עת באתר האינטרנט של המועצה ובמשרדי המועצה
בשעות קבלת קהל
דיווח הממונה על חופש המידע ברשות לפי סעיף (5א) לחוק ,במידה והדיווח לא
פורסם באופן נפרד בהתאם לנוהל תבנית דיווח ממונה של היחידה הממשלתית
לחופש המידע:
בשנת  2015לא הוגשו בקשות לקבלת מידע ע"פ חוק חופש המידע

