
 

  

 2017המידע מצפה רמון שנת  דין וחשבון שנתי בנושא חופש

 ותרשים שלו הסמך ויחידות יחידותיו ,אגפיו פירוט תוך הרשות מבנה הצגת .1

 מבנה הרשות של

מנכ"ל לשכת ראש המועצה, לשכת : במועצה השונות פירוט המחלקות .1.1

 המועצה, אגף שפ"ע, אגף שח"ק, מחלקת הנדסה ומחלקת כספים.

 חל"פ מצפה רמון, מתנ"ס, מרכז צעירים. :פירוט יחידות סמך .1.2

 :להלן המבנה הארגוני של המועצה .1.3

 
  



 

  

 סמך ויחידות יחידות ומנהלי אגפים ראשי בכירים, תפקידים בעלי שמות .2

 :ברשות

 מרום רוני -המועצה ראש 

 דבש דרור – המועצה "למנכ 

 וינטר אליה -המועצה גזבר 

 שטרק דוד -המועצה מבקר  

 חזן גלעד -המועצה מהנדס 

 קוברסקי אהוד -ע"ושפ תפעול מחלקת מנהל 

 אדר יעל -וקהילה רווחה חינוך אגף מנהלת  

 אביסרור דני -המועצה ט"קב 

 

 :הרשות של האחריות תחומי תיאור .3

 תחזוקה, גינון ,ןניקיו ,רווחה חינוך, :שוטפים מוניציפליים םשירותי מתן 

 'וכד

 הישוב של המשתנים לצרכים בהתאם תשתיות פיתוח. 

 מכך המשתמע כל הישוב, על של התפתחותו המשך תכנון. 

 

 :ברשות המידע חופש על הממונה עם ההתקשרות דרכי .4

 : דרור דבש.שם

 : מנכ"ל המועצהתפקיד

 08-6596201: מספר טלפון

 .08-6587478: פקס



 

  

https://mitzpe- -קישור לאתר האינטרנט של המועצה

-D7%A2ramon.muni.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%

-%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1

%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA 

 

 :לאזרח שירות ברשות הנותנות יחידות .5

 אפליקציה לתושב 

 אתר האינטרנט של המועצה 

  08-6588106 -106מוקד 

 08-6596201  -ראש המועצה לשכת. 

 08 -6596208 -ל המועצה"מנכ לשכת. 

 08-6596201 -מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור. 

 08-6596202 -גזברות 

 08 6596227 -מחלקת גביה 

 08-6595577 -המועצה ט"קב 

 08-6596256 -מחלקת הנדסה 

 08-6596214 -עסקים רישוי  

 08-6212628 -מחלקת שפ"ע 

 08-6212630 -וטרינר 

 08-6596257 -רווחה וקהילה חינוך אגף 

 

  

https://mitzpe-ramon.muni.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/
https://mitzpe-ramon.muni.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/
https://mitzpe-ramon.muni.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/
https://mitzpe-ramon.muni.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/


 

  

 העבודה לתוכנית התייחסות תוך החולפת בשנה הרשות פעילות עיקרי סקירת .6

 :שאושרה הרשות כפי של

 חילופי", קשת גן"ל ומחסן מבנה הקמבת, ילדים לגני מקוון רישום :חינוך 

 במגרת לנוער מקצועיים קורסים, לפולין משלחת, גרמניה נוער משלחות

 לימודי, מצטיינים למוזיקאים" ספיר אבן" תכנית", בטוח עתיד" תכנית

, א"תלמ-רמון במצפה מחנכים קהילת, להורים ספר בית, משלימה רפואה

 את המציגה" החלומות הר" תערוכת, השלום בתיכון לימודית חממה הקמת

 .רמון מצפה של סיפורה

 

 חג", העפיפוניה" אירועי", מצפאי אסיף" תכנית: וקהילה תרבות, חברה

 הראשון הרנטגן מכון חניכת, סביבתית קהילתית חגיגה בסימן המכתש

 ה"צאל פרוייקט, וותיקים לאזרחים תחומי הרב המרכז פתיחת, ביישוב

, יישוביים מופעים", לכתף כתף" תכנית( הקהילה למען אקטיביים צעירים)

 .המוזיקה חדר שיפוץ

 עבדת עין' ברח כבישים חידוש, העלמין בית חזית שיפוץ :היישוב חזות ,

 האטה פסי סלילת, זיק עין' רח ולאורך גוריון בן' בשד חדשים בטיחות מעקות

 בגן הצללות התקנת, מישר נחל ברחק שעשועים גן הקמת, גוריון בן' בשד

 איצו המקומי האמן י"ע לבריכה הכניסה חידוש, גוריון בן' בשד השעשעוים

 שתילת", המכתש אבירי" במסגרת עופרים עין' ברח המדרכה חידוש, רימר

 ובסמוך המסחרי במרכז מרצפות החלפת, גוריון בן' בשד" פורחים" עמודים

 פחים רכש', ב שלב – הבשמים דרכי רובע שיפוץ סיום, הצעירים למרכז

 מבצע", צפרדעים"ה כל את בעתיד שיחליפו אשפה מסתורי ייצור ותחילת

 .המסחרי במרכז ציבורים שירותים הצבת, רחוב חתולי וסירוס עיקור

 אוטובוס תחנות הוספת, חדשים תנועה מעגלי הקמת :ופיתוח תשתיות 

 הקמת, ספיר שכונת ובניית גוונים שכונת הרבת, הבשמים דרכי ברובע



 

  

 פיתוח, חסכונית לתאורה תאורה גופי החלפת, רמון במצפה סקייטפארק

 ליישוב בכניסה" דלק" תחנת

 של הלילה מרוץ, כוכבים של קיץ אירוע :עסקי ופיתוח תיירות, תעסוקה 

, לשירה" שער" פסטיבל", רמון סובב" בשביל אופניים רכיבת, רמון מצפה

 .הבשמים דרכי ברובע חינם אלחוטי אינטרנט

 אפליקצייה השקת, הגבייה במחלקת לתושב שירות עמדת הצבת :מינהל 

 קליטת, וחדשני נגיש אינטרנט אתר הקמת, המועצה משרדי מעבר, יישובית

 .GIS מערכת

 בתוכנית שנקבעה כפי הנוכחית לשנה המתוכננות הפעולות עיקרי סקירת .7

 :של הרשות השנתית

 2018 -הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית להלן סקירה של עיקרי
 שבוע, שלטון חילופי יום, ולמשפחה לילד המשולב המרכז חניכת :חינוך 

 לקרקס ספר בית פתיחת, הנוער

 מופעי, בתים ועדי הקמת, הצעירים רשת אירועי: וקהילה תרבות,  חברה 

 פסטיבל, אז'הג במועדון מוזיקלי קיץ סמינר, כוכבים של קיץ, תרבות

 ,המכתש חג, דוקואביב" פרמטה"

 למרגלות הגן שיפוץ, צין הר ברחוב עצים נטיעת, עופרים עין גינון: הישוב חזון 

 חידוש, בתים ומספרי רחובות שילוט, הבשמים דרכי רובע שילוט, רמון פונדק

 הצבת, ומישר גרופית בנלך גינות שיפוץ, המסחרי המרכז ברחבת הדשא

 החלפת פרוייקט סיום, שטח ריצת מסלול, הצפרדעים והחלפת פחים מסתורי

 ,לד נורות

 רמון ודרן זיק עין בצומת תנועה מעגלי להקמת פיתוח: ופיתוח תשתיות ,

 הסבת, העלמין לבית החדשה הכניסה חניכת, הנוער מרכז שיפוץ סיום

, רמון בשכונת עצמית לבנייה מגרשים 29 שיווק, באצטדיון המים תשתיות

, ק"שחב מגרש הקמת, לנגישות אוטובוס תחנות החלפת, פאמפטרק הקמת

 התקנת, הטבע רזי גן הקמת, הישוב ברחבי וחניות כבישים ריבוד-קירצוץ

 .היישוב ברחבי אבטחה מצלמות



 

  

 תערוכת, כוכבים של קיץ, הלילה מירוץ :עסקי ופיתוח תיירות, תעסוקה 

 מרכז פינה אבן הנחת, אינטימדבר פסטיבל, דאיטליה ירו'ג אירוע, רחוב

 .גוונים

 
פירוט הוצאותיה של הרשות  תקציב הרשות הציבורית בשנה החולפת; .8

תקציב הרשות הציבורית לשנה  הציבורית בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב;

 :הנוכחית

 ביצוע התקציב הרגילנתוני 

 % ביצוע % ביצוע תקציב הכנסות

  2017 2017   2016   

הכנסות 
 58.48% 35,607 39.63% 26,140 28,247 עצמיות

השתת' משרד 
 23.88% 14,540 22.72% 14,986 14,640 התינוך

השתת' משרד 
 7.67% 4,667 7.91% 5,215 5,108 הרווחה

השתת' 
משרדי 

ממשלה 
 3.00% 1,827 5.27% 3,479 4,396 אחרים

מענקים 
 6.97% 4,245 24.47% 16,139 14,256 ומלוות

 100.00% 60,886 100.00% 65,959 66,647 סה"כ

 % ביצוע % ביצוע תקציב הוצאות

  2017 2017   2016   

משכורת ושכר 
 21.62% 13,173 19.57% 12,949 12,723 כללי

פעולות 
 31.73% 19,327 34.27% 22,674 22,979 אחרות

 15.88% 9,677 14.98% 9,915 9,915 שכר חינוך

 16.94% 10,321 17.09% 11,310 11,883 פעולות חינוך

 1.86% 1,136 2.00% 1,326 1,326 שכר רווחה

 8.21% 5,003 8.75% 5,792 5,650 פעולות רווחה

 0.34% 205 0.23% 153 160 מימון

 3.41% 2,078 3.10% 2,049 2,011 פרעון מלוות

 100.00% 60,920.00 100.00% 66,168 66,647 סה"כ



 

  

 :החולפת בשנה פרסמה שהרשות לציבור מידע ועלוני חוברות רשימת .9

   2017סיכום שנת עבודה 

  3 "גליונות של עיתון "המצפה 

 שלפיהן הכתובות המנהליות בהנחיות לעיין ניתן שבהם והמועדים המקומות .10

 :לחוק  6בסעיף כאמור ,לציבור חשיבות או נגיעה להן ושיש פועלת הרשות

 המקובלות הקהל קבלת בשעות המועצה ל"מנכ לשכת 

 אתר האינטרנט של המועצה 

 חוק לפי המידע מאגרי רשם אצל הרשומים הרשות של המידע מאגרי תיאור .11

  :-הוקמו לשמן והמטרות ,א"התשמ ,הגנת הפרטיות

 גבייה 

 חשבונות והנהלת כספים 

 תלמידים חינוך 

 א"וכ שכר 

 

 לקבלת הפניה ואופן הרשות, הקריטריונים שבמימון והמלגות הקרנות סוג .12

 :המלגות מהקרנות או מימון

 פר"ח

 חונכים וחניכים  30 יש בפרויקט -השנה תשע"ט 

 חונכים 40היו  -תשע"חבשנת 

 חונכים 36-תשע"זבשנת 

 שותפים: פר"ח , מפעל הפיס



 

  

  ₪ 10,200גובה המלגה: 

 שח"ק

 שותפים: גזית גלוב, קרן הורביץ ומפעל הפיס

  ₪ 10,000גובה המלגה 

 צאל"ה

 מלגאים 14 -2017

 שותפים: מפעל הפיס וקרן הורביץ

 10,000גובה המלגה:

 מלגות ללימודים מקצועיים -תנופה -שיקום שכונות

 15,715 ₪  

24,526 ₪  

 שותפים: משרד הבינוי והשיכון 

 לפי מפתח אישי של נתונים אישיים 800-3500טווח המלגה יכול לנוע בין 

 שמותיהם פירוט החולפת, לרבות בשנה ציבור למוסדות הרשות שהעניקה תמיכות

 :מהם אחד לכל שניתן התמיכה והיקף של המוסדות

 לא הוענקו תמיכות.

 לעיין בחוקי העזר שלההמקומות והמועדים שבהם ניתן 

ניתן לעיין בחוקי העזר בכל עת באתר האינטרנט של המועצה ובמשרדי המועצה 

 בשעות קבלת קהל

 לא והדיווח במידה ,לחוק )א(5סעיף  לפי ברשות המידע חופש על הממונה דיווח

 הממשלתית היחידה של ממונה דיווח תבנית לנוהל בהתאם נפרד באופןפורסם 

 :המידע לחופש

. הבקשה נענתה הוגשה בקשה אחת לקבלת מידע ע"פ חוק חופש המידע 2017בשנת 

 בחיוב

 


