דין וחשבון שנתי בנושא חופש המידע מצפה רמון שנת 2016
הצגת מבנה הרשות תוך פירוט אגפיו ,יחידותיו ויחידות הסמך שלו ותרשים של
מבנה הרשות
בראש המועצה עומד ראש המועצה ויחד אתו מנכ"ל וגזבר המועצה.
פירוט המחלקות השונות במועצה :מחלקת חינוך ,רווחה וקהילה ,מחלקת תפעול
ושפ"ע ,מחלקת הנדסה ומחלקת בטחון ובטיחות.
להלן המבנה הארגוני של המועצה:

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:


אפליקציה לתושב



אתר האינטרנט של המועצה



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
פעילות מנכ"ל
תכנית פיתוח כ"א עובדים
ניהול משק תקציבי סגור
חיזוק הנדסה ושפ"ע
הטמעת ערכי ליבה
הפעלת גביה ושירותי משרד הפנים
בתצורה חדשה
מבנה וארגון המועצה
ארכיב
אתר פסולת גזם גרוטאות
רכב לשפ"ע
הגברת הפיקוח ביישוב
הפעלת בריכה בחורף
מכון דימות
הקמת השפ"ח
שדרוג תשתיות מחשוב
מערכת GIS
מכרז מערכות מידע והטמעה
שדרוג אתר האינטרנט של מועצה

ב .מחלקת כספים
משימות מחלקת כספים

דו"ח רבעוני על ביצוע התקציב ואומדן
להמשך לראש המועצה ,למליאה ,לוועדת
ביקורת ,למינהל לפיתוח ותקצוב ולממונה
על ביקורת ברשוטמ"ק ולממונה על המחוז
דו"ח חצי שנתי לשר ולממונה על המחוז
ולגורמים לעיל
סיום סקר מדידות
צו ארנונה ( 2017אישור מליאה עד )1.7.16
הכנת תקציב 2017
תכנית עבודה מועצתית מקושרת תקציב
גביית ארנונה ממתקנים פוטו-וולטאים
ג .אגף שח"ק
משימות אגף שח"ק
•השלמת ההכרה בשפ"ח

משימות אגף שח"ק
•בית ספר להורים
•"מחשב לכל מורה"
•אבזור ושדרוג פדגוגי בגני הילדים
•החלפת חול בגני הילדים ורכישת כיסוי לארגז
החול
•שיפוץ גני ילדים :רוחמה ,סיני ומוריה
•מפגעים בטיחותיים :סקירה וטיפול
•תכניות מעברים
•כתר תורה
•ועדות השמה +שילוב
•יום הזיכרון לשואה
•יום הזיכרון לחללי צה"ל
•יום העצמאות
•יום ירושלים
•ערב סיום שנה למורים
•קייטנות כללי  +מצוינות אנגלית
•אירוע "מסע המחנכים" לפתיחת השנה
•חודש הקשיש -בוצע
•יום המחנך -בוצע
•יום חילופי שלטון -בוצע
•שבוע הנוער -בוצע
ד .המחלקה לשירותים חברתיים
פעילות רווחה

שותפות בהקמה ובליווי תכנית עתיד בטוח
השתתפות בפורום טיפולי בית ספרי
ועדה לטיפול בנפגעי סמים
אמץ קשיש

פעילות רווחה
יום הולדת לקשישים
חודש הקשיש הבינלאומי
הצטיידות מועדון חברתי
העתקת והצטיידות מועדונית שיקומית
בניית תכנית עבודה לתחום על בסיס נתוני
המיפוי
הפעלת מועדון קן לאם
אוניברסיטה בעם
הפעלת תכנית פעמונים
ביסוס עבודת המחלקה
קליטת כוח אדם (בדגש עו"ס לחוק נוער ,עו"ס
נוער)
וועדות ישוביות בין ארגוניות בתחומים השונים
שיפור פני המחלקה

ה .אגף שפ"ע
פעילות שפ"ע
התייעלות מחסני שפ"ע
הסדרת מושבים בתחנות הסעה
הצבת אשפתונים בתחנות הסעה
תיקוני מדרכות וצביעת מעקות בטיחות
התחדשות בכלי טאטוא רחוב חדשים
סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית כפי שנקבעה בתוכנית

השנתית של הרשות:
להלן סקירה של עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית:
מס"ד

תחום

1
2
3
4

סביבה

תוכנית עבודה
שיפוץ והרחבת חורשת
קק"ל
הצללת גני משחקים
מיסוד אתר הפסולת
המבואה ליישוב

5

רובע דרכי הבשמים שלב
ג'

6
7

תב"ע שפת המכתש
תוכנית נוף יישובית

תכנון

8

תכנון השלמות לשכונת
הר -גמל

9

שוק תיירותי

10

פיתוח עין משק  -עין
שחק

11

קירוי מגרש ספורט
בביה"ס השלום

12
13

תשתיות ובינוי

14
15
16

חינוך

17
18
19

שיווק מגרשים בשכונת
המרכז
השלמת פיתוח בי"ס
רמון
מיסוד פרוייקט "אבן
ספיר"
מבנה לגן יער
סיום סקר מדידות

תקציב מועצה

20
21

העתקת מפעל "יעלים"
ביצוע כיכר "דרך רמון"

הסדרת מערך פינוי
אשפה
מכון דימות

קהילה

הפעלת בית הקשיש
במתכונת חדשה

מס"ד

תחום

22

תוכנית עבודה
בית קפה קהילתי בבית
הקשיש

23

הקמת גן שעשועים
שכונה חדשה

24

קליטת תערוכת מצפה
רמון במרכז המבקרים

25

הסדרת חוקי עזר
עירוניים

26
27
28

מינהל

29
30
31
32
33
34

בטחון

תעסוקה ופיתוח
כלכלי

שדרוג מוקד 106
ניהול משק תקציבי סגור
קליטת מערכת gis
השתלמות עובדים בנושא
מודעות שירות
הגדלת נקודת המשטרה
מכרוז מגרשים למלונות
במע"ר תיירותי
פרוייקט "המדוכה"
תפעול  M.Rקלאב
רחבת "סלומון"

35

מחשוב מערכות השקייה
ברחבי היישוב והתקנת
משאבות דישון

36
37
38
39

העתקת אנטנת "סלקום"
שכונת "ראשונים"
שדרות בן גוריון
הבריכה האקולוגית

פני הישוב

40

פסל בכיכר המרכזית-
שער למכתש

41

הנהגת יום גזם וגרוטאות

תקציב הרשות הציבורית בשנה החולפת; פירוט הוצאותיה של הרשות הציבורית
בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב; תקציב הרשות הציבורית לשנה הנוכחית:
נושא

תקציב
2017

ביצוע 2016

ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות
תקבולים ממשרד ההחינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים+אחרים
סה"כ תקבולי ממשלה
הכנסות מיוחדות וחד פעמיות
הנחות בארנונה (הכנסות)
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות ארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
סה"כ הכנסות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי
גרעון והנחות
פרעון מילוות מים וביוב
פרעון מילוות אחרות
סה"כ פרעון מילוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות
העברה לגרעון מצטבר

28,248

25,707

774

1,035

75

58

6,331

5,223

35,428

32,023

13,858

14,344

4,659

4,667

2,850

1,809

1,826

2,124

689

1,695

23,882

24,639

151

1,099

2,152

2,495

61,613

60,256

-

426

61,613

60,682

13,140

13,172

16,827

15,236

29,967

28,408

9,532

9,676

10,935

10,311

20,467

19,987

1,114

1,136

5,251

4,992

6,365

6,128

56,799

54,523

400

405

1,685

1,590

2,085

1,995

219

205

370

1052

59,473

57,775

-

426

נושא

תקציב
2017

ביצוע 2016

הנחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות
עודף (גרעון)

2,140

2,484

61,613

60,685

-

3

רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות פרסמה בשנה החולפת:

 חוברת סיכום שנת עבודה 2015
 עיתון המצפה בנושא חינוך
 עיתון המצפה בנושא רובע דרכי הבשמים.
 דפי מידע לתושב בנושאים הבאים:
 )1מניעת שימוש בני נוער באלכוהול..
 )2זמני פינוי גזם וגרוטאות ברחבי המועצה.
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:

 .1מלגת פר"ח מורחבת :לאקדמאים
כמות סטודנטים34:
שותפים :פר"ח  ,מפעל הפיס
גובה המלגה₪ 10,200 :
 .2מלגת שח"ק מורחבת לאקדמאים

שותפים :מפעל הפיס ,ישרוטל ,מועצה מקומית וקרן הורוביץ
גובה המלגה₪ 10,000 :
כמות סטודנטים15 :
 .3מלגת צאל"ה לאקדמאים
שותפים :מפעל הפיס וגזית גלוב
 ₪ 10,000לסטודנט
כמות סטודנטים10 :
 .4מלגת שיקום שכונות ללימודים מקצועיים
שותפים -שיקום שכונות מתקציב תנופה
סה"כ ₪ 40,000
הוועדה תתקיים בחודש הקרוב
 הפניה וניהול המלגות מתבצעים דרך מרכז הצעירים
תמיכות שהעניקה הרשות למוסדות ציבור בשנה החולפת ,לרבות פירוט
שמותיהם של המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם:

בשל תכנית 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  2016הוגשה בקשה אחת לקבלת מידע ע"פ חוק חופש המידע .הבקשה נענתה
בחיוב

