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 8201המידע מצפה רמון שנת  דין וחשבון שנתי בנושא חופש

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

מנכ"ל המועצה, אגף שפ"ע, אגף שח"ק, מחלקת הנדסה לשכת ראש המועצה, לשכת : במועצה השונות פירוט המחלקות .1.1

 ומחלקת כספים.

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

 :להלן המבנה הארגוני של המועצה .1.3
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 :ברשות סמך ויחידות יחידות ומנהלי אגפים ראשי בכירים, תפקידים בעלי שמות .2

 מרום רוני -המועצה ראש 

 דבש דרור – המועצה "למנכ 

 וינטר אליה -המועצה גזבר 

 שטרק דוד -המועצה מבקר  

 חזן גלעד -המועצה מהנדס 

 קוברסקי אהוד -ע"שפו תפעול מחלקת מנהל 

 אדר יעל -וקהילה רווחה חינוך אגף מנהלת  

  יוני בן  שמואל –מנהלה המחלקה לשירותים חברתיים 

  בת מאיוסט –מנהלת מרכז צעירים 

   לביאיובל  -מנהל המתנ"ס 

  נאוית יחיא –מנהלת המרכז לגיל הרך 

 אביסרור דני -המועצה ט"קב 

  ליאור נחמה -מנהל החברה לפיתוח 
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  שחר שילה –מנהל מחלקת התיירות 

 

 :הרשות של האחריות תחומי תיאור .3

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

 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

 .08-6588707: פקס
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ramon.muni.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-https://mitzpe- -קישור לאתר האינטרנט של המועצה

-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%91/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%

/D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2% 

 
 :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 

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/
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 08-6596214 -עסקים רישוי  

 08-6212628 -מחלקת שפ"ע 

 08-6212630 -וטרינר 

 08-6596257 -רווחה וקהילה חינוך אגף 

 

 :שאושרה הרשות כפי של העבודה לתוכנית התייחסות תוך החולפת בשנה הרשות פעילות עיקרי סקירת .6

 שמירת גן יקמפוס חינוכי יישובהרשמה מקוונת, תוכנית ניצנים, פיתוח מקצועי לסייעות גנים, מסע חינוך להקמת  :חינוך ,

 יער כגן יחודי ובחינת פתיחת כיתת גן נוספת. 

המשך , סביבתית קהילתית חגיגה בסימן המכתש חג", העפיפוניה" אירועי", מצפאי אסיף" תכנית: וקהילה תרבות, חברה

( הקהילה למען אקטיביים צעירים) ה"צאל פרוייקט, וותיקים לאזרחים תחומי הרב המרכז המשך , הרנטגן מכון הפעלת 

 .המוזיקה חדר שיפוץ, יישוביים מופעים", לכתף כתף" תכנית

 הוספת שלטי  .הצללת גני משחקים, שבילי אופניים הקמת פאמפטרק לאופניים, הקמת מגרש קט רגל שחב"ק :היישוב חזות

 .רחובות ומספרים על כל הבניינים בישוב
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 שכונת ובניית גוונים שכונת בתחהר, בכל היישוב אוטובוס תחנות החלפת, חדשים תנועה מעגלי הקמת :ופיתוח תשתיות 

, יישובב פיתוח שני מרכזים מסחריים, חסכונית לתאורה תאורה גופי החלפתהשלמת , רמון מצפה פאמפטרק הקמת, ספיר

 הקמת גן רזי הטבע בשכונת גוונים, הצללות כל גני המשחקים ביישוב.

 אינטימדבר" " פסטיבל, רמון מצפה של הלילה מרוץ, כוכבים של קיץ אירוע :עסקי ופיתוח תיירות, תעסוקה. , 

 אתרשדרוג , המועצה משרדי מעבר, יישובית אפליקצייה השקת, הגבייה במחלקת לתושב שירות עמדת הצבת :מינהל 

 .GIS מערכת הטמעה ושדרוג, וחדשני נגיש אינטרנט

 :של הרשות השנתית בתוכנית שנקבעה כפי הנוכחית לשנה המתוכננות הפעולות עיקרי סקירת .7

 2019 -הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית להלן סקירה של עיקרי
 לקרקס ספר בית פתיחת, הנוער שבוע, שלטון חילופי יום, ולמשפחה לילד המשולב המרכז חניכת :חינוך 

 מוזיקלי קיץ סמינר, כוכבים של קיץ, תרבות מופעי, בתים ועדי הקמת, הצעירים רשת אירועי: וקהילה תרבות,  חברה 

 ,המכתש חג, דוקואביב" פרמטה" פסטיבל, אז'הג במועדון

 תיאטרון פרויקטקליטת מדריכה ראש צוות, הפעלת תכנית תעסוקה לרווחה,  –מבנה ארגוני  שינוי :חברתיים שירותים 

, מינית תקיפה לנפגעות יחידה, הפונים לצרכי והתאמתו המחלקה מבנה שיפוץ, יישובי מתנדבים רכז גיוס, שואה לניצולי

 תכנית מעטפת רכה לפעוטות בסיכון
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 שילוט, הבשמים דרכי רובע שילוט, רמון פונדק למרגלות הגן שיפוץ, צין הר ברחוב עצים נטיעת, עופרים עין גינון: הישוב חזון 

 והחלפת פחים מסתורי הצבת, ומישר גרופית בנלך גינות שיפוץ, המסחרי המרכז ברחבת הדשא חידוש, בתים ומספרי רחובות

 ,לד נורות החלפת פרוייקט סיום, שטח ריצת מסלול, הצפרדעים

 החדשה הכניסה חניכת, הנוער מרכז שיפוץ סיום, רמון ודרן זיק עין בצומת תנועה מעגלי להקמת פיתוח: ופיתוח תשתיות 

, פאמפטרק הקמת, רמון בשכונת עצמית לבנייה מגרשים 29 שיווק, סיום תכנון קו מים מושבים לאיצטדיון , העלמין לבית

, הטבע רזי גן הקמת, הישוב ברחבי וחניות כבישים ריבוד-קרצוף, ק"שחב מגרש הקמת, לנגישות אוטובוס תחנות החלפת

 .היישוב ברחבי אבטחה מצלמות התקנת

 הנחת, אינטימדבר פסטיבל, עי ספורטאירו, רחוב תערוכת, כוכבים של קיץ, הלילה מירוץ :עסקי ופיתוח תיירות, תעסוקה 

 .גוונים מרכז פינה אבן
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תקציב הרשות  בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב; פירוט הוצאותיה של הרשות  החולפת;תקציב הרשות הציבורית בשנה  .8

 :לשנה הנוכחית

 נתוני ביצוע התקציב הרגיל

 % ביצוע % ביצוע תקציב הכנסות

  2018 2018   2017   

הכנסות 
 36.18% 22,660 31.23% 20,815 23,065 עצמיות

השתת' משרד 
 23.93% 14,986 25.38% 16,914 16,034 התינוך

השתת' משרד 
 8.33% 5,215 9.07% 6,043 6,033 הרווחה

השתת' 
משרדי 

ממשלה 
 5.56% 3,479 6.81% 4,541 5,233 אחרים

מענקים 
תקבולים ו

 26.00% 16,285 27.52% 18,343 17,501 אחרים

 100.00% 62,625 100.00% 66,656 67,866 סה"כ

 % ביצוע % ביצוע תקציב הוצאות
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  2018 2018   2017   

משכורת ושכר 
 20.61% 949 ,12 20.40% 13,598 13,556 כללי

פעולות 
 29.79% 18,716 31.18% 20,783 20,628 אחרות

 15.78% 9,915 15.07% 10,048 10,048 שכר חינוך

 18.00% 11,310 17.57% 11,709 12,147 פעולות חינוך

 2.11% 1,326 1.94% 1,292 1,292 שכר רווחה

 9.22% 5,792 10.02% 6,678 6,881 פעולות רווחה

 0.24% 153 0.22% 149 142 מימון

 3.26% 2,049 3.13% 2,084 2,094 פרעון מלוות

הוצאות חד 
 0.99% 624 0.47% 314 1,078 פעמיות

 100.00% 62,834 100.00% 66,655 67,866 סה"כ
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 :החולפת בשנה פרסמה שהרשות לציבור מידע ועלוני חוברות רשימת .9

   עקב שנת הבחירות המועצה לא  כפי שהמועצה ביצעה בסוף כל שנת עבודה. 2017בחודש פברואר פורסם סיכום שנת פעילות

 פרסמה עלונים אחרים.

  

 חשיבות או נגיעה להן ושיש פועלת הרשות שלפיהן הכתובות המנהליות בהנחיות לעיין ניתן שבהם והמועדים המקומות .10

 :לחוק 6 בסעיף כאמור ,לציבור

 המקובלות הקהל קבלת בשעות המועצה ל"מנכ לשכת 

 אתר האינטרנט של המועצה 

 לשמן והמטרות ,א"התשמ ,הגנת הפרטיות חוק לפי המידע מאגרי רשם אצל הרשומים הרשות של המידע מאגרי תיאור .11

  :-הוקמו

 גבייה 
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 חשבונות והנהלת כספים 

 תלמידים חינוך 

 א"וכ שכר 

 

 :המלגות מהקרנות או מימון לקבלת הפניה ואופן הרשות, הקריטריונים שבמימון והמלגות הקרנות סוג .12

 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

 הורביץ ומפעל הפיסשותפים: גזית גלוב, קרן 

 ₪  10,000גובה המלגה 
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 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 

 תונים אישייםלפי מפתח אישי של נ 800-3500טווח המלגה יכול לנוע בין 

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

 :מהם

 לא הוענקו תמיכות.

 המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בחוקי העזר שלה

 המועצה בשעות קבלת קהלניתן לעיין בחוקי העזר בכל עת באתר האינטרנט של המועצה ובמשרדי 
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 דיווח תבנית לנוהל בהתאם נפרד באופןפורסם  לא והדיווח במידה ,לחוק )א(5סעיף  לפי ברשות המידע חופש על הממונה דיווח

 :לקבלת מידע ע"פ חוק חופש המידעלהגשת בקשות  2018שנת מצ"ב דוח ל :המידע לחופש הממשלתית היחידה של ממונה

תאריך 
 הבקשה

תאריך  הבקשהמהות 
שליחת 

מענה 
ראשוני 
 לבקשה

תאריך 
מענה סופי 

 לבקשה

 סיבת הדחייה המענה

מידע על מבקר  22/01/18
 המועצה

 לא שולמה אגרה נדחה   23/01/18

לא      מידע תקציב פרסום 21/02/18
 נמסר

 עקב תקלה טכנית

מידע אודות תווי  28/02/18
 קניה ותרומות

   נמסר 12/03/18  

מבני פל קל  16/05/18
 במועצה

   נמסר 18/06/18  

מערך הביקורת  25/07/18
 הפנימית במועצה

   נמסר 18/08/18 18/08/18

נושאי משרה  22/10/18
 במועצה

לא מסר הבהרה האם  נדחה   23/10/18
הוא פועל מתוקף חוק 

חופש המידע או מהיותו 
 חבר מליאה

מצלמות במרחבים  24/12/18
 ציבוריים

   נמסר 26/12/18  
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 2019לשנת העבודה  עיקרי תוכנית עבודה 

 

 חיזוק תחום החינוך והקהילה

 של בתי הספר מעבר לניהול משק עצמי 

 אירועים קהילתיים קטנים 

 מחשוב בתי הספר 

  שחב"ק, פאמפטרק וגן משחקים רטובחניכת 

 מיקוד מרכז הצעירים 

 הפעלת M.R  כמועדון צעירים וקהילה קלאב 

  קפה 'הדר'הקמת 

  גן רזי הטבעחניכת 

 )פיתול פרוייקטים יחודיים )בית ספר לקרקס, גן יער 

 

  דרך" כאבן דרך יישוביתמרכז "אבן 

 פיתוח סביבתי של המרכז 

 הקמת מרכז מידע לתייר 

 130 מקומות תעסוקה 

 

 

 

 העתקת ההשקעות לשפת המכתש

 פיתוח גן השעשועים 

 שיפוץ המרפסת + הגמל 

 העברת הישיבה התיכונית 

 הקמת מרכז קונגרסים 

  דרך הפסלים –חיבור הרובע לשפת מכתש 

  

 מענה לביקוש לדיור

  שכונת ספירקידום 

 שיווק שכונת 'נגה' וסיום תכנון מפורט 

 שיווק רמון וסיום תכנון מפורט 

 לחץ על בעלי המגרשים הריקים 

  זדמנותה -פינוי קופ"ח מכבי 

  מכינת 'אשר רוח בו' העברת 
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 טיפוח חזות היישוב

 שד' בן גוריון ושבילי אופניים 

 השלמת כיכרות האמוניט וההשראה 

  עלה עין זיקן ומהר צי –נטיעת עצים 

 הוספת ברזיות 

 שיקום שכונת נחל ערוד 

 שער למכתש 

 הנמכת מדרכות 

 פתרון לאשפה שופרסל 

 חוק עזר חזיתות מבנים 

 שינוי שיטה גינון + ניקיון

 

 נוספים לפי מחלקותדגשים 

 

 מנכ"ל

 מחשוב כלל בתי הספר .1

 M.Rמכרוז  .2

 טיס תושברדמי חנייה + כגביית תשלום  –חניה  .3

 מענה לפסולת הסופר .4

 הזזת טוטם "סונול" .5

 הצבת שירותים יבילים בשוק העיוני .6

 שיקום שכונת נחל ערוד .7
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