א .מבנה הרשות

ב .שמות בעלי תפקידים ברשות

ג.

תיאור תחומי האחריות של הרשות
ראש המועצה

ראש המועצה מובילה מדיניות למימוש חזון המועצה ופועלת בשיתוף המחלקות השונות לקידום המטרות
שהגדירה המליאה ,תוך קיום קשר רציף עם התושבים ,הנהגות היישובים וגופים ציבוריים ממלכתיים.
ראש המועצה שמה את התושב במרכז החשיבה והטיפול בכדי לוודא שכל תושב מקבל את מלוא השירות
במקצועיות ובאדיבות.






מדיניות הדלת הפתוחה :ראש המועצה מקיימת מפגשים עם תושבים שמעוניינים ,בתיאום
מראש ,בימי ג’ אחר הצהרים.
הפעלת מליאת המועצה
מפגשי צוות מטה מול מטה אחת לשנה בישובים
פורום ראש המועצה

אגף מזכירת המועצה ,אסטרטגי ,מוניציפאלי ואיכות הסביבה

מזכירת המועצה אחראית על המנהל הכללי במועצה ,מנהל תקין ,מערך השירותים המוניציפאליים ,הקמה
ארגון והפעלה של המשאבים המנהליים של הרשות המקומית ,תוך שמירה על החוקים הצווים והתקנות
התקפים במדינה ,בשירות הציבורי ,במשרד הפנים וברשות עצמה ,תחום המחשוב והמידע תביעות
משפטיות ,תחבורה ,גיבוש נהלים ודפוסי עבודה בתחומי האתיקה והמינהל התקין ,ניהול ארכיב המועצה
וכן על עבודת המטה ותחומים חוצי ארגון.

מזכירת המועצה אחראית על התחום האסטרטגי שהינו הציר המרכזי לתכנון ויישום התוכנית
האסטרטגית ,למימוש חזון המועצה והמטרות שהוגדרו על ידי מליאת המועצה לשנים הבאות .בנו0ף
מלווה מזכירת המועצה את תהליך הצמיחה הדמוגרפית בכל יישובי המועצה ,ומנהלת את צוותי הניהול
המלווים את פיתוח המגרשים ביישובים בשיתוף עם מהנדס המועצה והמחלקה לשירותים חברתיים

תחומי אחריות האגף :








ניהול מערך השירותים המוניציפאליים שמפעילה המועצה
נ יהול משאבי האנוש של המועצה ואחריות לרווחת העובדים ולקידומם
תחום המחשוב במועצה ומוסדותיה ,בכללם מוסדות החינוך
תחום המידע ,ניהול מערך מידע מועצתי ,אתר אינטרנט ועיתון המועצה ,אחריות על חוק חופש
המידע
תכנון אסטרטגי רב שנתי למימוש מדיניות המועצה
תכנון וניהול פעילותה השוטפת של המועצה ועבודת מטה בתחומים חוצי ארגון
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תחבורה
ניהול התקשורת עם הנהגות היישובים והוועדים
ניהול תחום הצמיחה הדמוגרפית ,ליווי ובקרה על פיתוח ההרחבות ביישובים

המחלקה המוניציפאלית ואיכות הסביבה מפתחת ומנהלת את מכלול השירותים המוניציפאליים הדרושים
ליישובים ודואגת ליישמם באופן מקצועי ואיכותי בהתאם לסל השירותים של כל אחד מהישובים .המחלקה
שמה לה ליעד לפעול לאיתור מוקדם וטיפול מניעתי של מפגעים שונים וזאת באמצעות ניטור ואחזקה.
תחומי אחריות המחלקה המוניציפאלית:






תברואה
בטיחות
רישוי עסקים
גינון

תחום המידע מהווה את ערוץ הקשר השוטף מהמועצה אל הישוב והתושב ומהם אליה .
פרסום המידע והנגשתו לתושב מהווה את התשתית והבסיס לתקשורת בריאה בתוך קהילת המועצה
ומתוך המועצה החוצה.

תחומי אחריות המחלקה:





עדכון ותפעול מערכות המידע במועצה
הנגשת המידע לתושב על המועצה ופעולותיה
ניהול מערך המידע בשעת חירום
יישום חוק חופש המידע

מחלקת התחבורה אחראית על הסעות תלמידים ותושבי המועצה מהיישובים לבתי הספר ,ופועלת למתן
שירות איכותי ,מייטבי ובטיחותי לכלל התלמידים ותושבי המועצה

תחומי אחריות המחלקה:







הפעלת מערך ההסעות
הכנת מסלולים למכרזי הסעות
פיקוח ובקרה על קווי ההסעות ,על נהגי המועצה ועל קבלני המשנה
טיפול בתלונות
מתן מידע שוטף בנוגע להסעות לתושבי המועצה ולמחלקות המועצה

אגף הכספים
אגף הכספים של המועצה אחראי על כל מערך הכספים של המועצה וחברות הבת ,ניהול תקציב המועצה
השוטף והתב״רים ,ניהול מערך הארנונה ,גביית אגרות ,הטלים ותשלומים .ניהול מערך המכרזים והרכש
של המועצה ,ניהול מערך הנהלת החשבונות של הרשות וחברות הבת ,לרבות בקרת הועדים המקומיים
ביישובים ,והכול בכפוף לדרישות והנחיות משרד הפנים ולניהול תקין.
מחלקת ההנדסה
מחלקת ההנדסה אחראית לתכנון ,ופיתוח תשתיות ומבני ציבור במועצה וביישובים ,אישור תוכניות ,מתן
היתרי בנייה ופיקוח על חוקי התכנון והבנייה .המחלקה מסייעת ומלווה את הישובים בקידום בפרויקטים
ובגיוס משאבים לטובת פיתוח ושדרוג תשתיות.

תחומי אחריות

הקמת ותחזוקת תשתיות ביישובים וברחבי המועצה בהתאם לתוכנית השנתית








ליווי ההרחבות ביישובים עד גמר האכלוס
הקמת מבני חינוך בתי ספר ,כיתות ,גני ילדים
הקמת מבני ציבור
פיתוח מערכות ביוב לכלל יישובי המועצה
אחזקת מתקני ביוב )מתקני טיהור שפכים ,מתקני סניקה(
בדיקת תוכניות פיתוח לפני אישורי הוועדה המקומית לתכנון ובניה

אגף החינוך

החינוך במועצה אזורית בני שמעון ,בכל גיל ובכל תחום ,הינו היעד המרכזי ובו מושקעים עיקר תשומת
הלב ומשאבי המועצה .תחום החינוך הוא התחום בו באה יותר מכל ,הלכה למעשה ,המשמעות העמוקה
של תפיסתנו ״כקהילה של קהילות״ .בתחום החינוך מביאה כל קהילה לידי ביטוי את ערכיה ,אמונותיה
ואורחות חייה והמועצה הינה כלי עזר בידיה לצד הפעלת מערכות החינוך האזוריות.

תחומי האחריות של אגף החינוך:



הפעלת השירות הפסיכולוגי החינוכי









הפעלת קצינת ביקור סדיר
הפעלת מערכת הגיל הרך בגני המועצה ומתן ליווי סיוע ותמיכה למערכות ביישובים
הפעלת מחלקת הנוער
הפעלת בתי הספר המועצתיים
הפעלת מערך החינוך המיוחד כך שיהיה לכל ילד מענה מיטבי
הפעלת מערך החינוך החברתי ברמה מועצתית ויישובית
חלוקת אחריות במתן שירותים בין המועצה לועד מקומי

האגף לשירותים חברתיים

אגף לשירותים חברתיים במועצה האזורית בני שמעון רואה את עצמו כאגף מקצועי ,שייעודו לשפר את
איכות החיים ורווחתם של הפרטים ,המשפחות ,הקבוצות ,ממלאי התפקידים והקהילות ,במגוון מעגלי
החיים ,במצבי מצוקה ומשבר ,בשגרה ובחירום ,באופן זמני או מתמשך .מטרת האגף היא לאפשר
לאוכלוסיות היעד מיצוי יכולות ותפקוד אופטימאלי ,כל זאת בכפוף לנהלי משרד הרווחה ,חזון המועצה,
ערכי המחלקה והאתיקה של מקצוע העבודה הסוציאלית.

האגף יהיה שותף לתכנון ,עיצוב ובנייה של תשתית חברתית ,להעצמת החוסן הקהילתי של הקהילות
השונות וחיזוקו בהתאם לאופיין המיוחד .

תחומי אחריות האגף








מתן שירותים עפ״י חוקי המדינה ,משרד הרווחה ומדיניות המועצה
מתן מענה מקצועי ונגיש לכל תושב באמצעות עו״ס יישובי מרחבי
עבודה קהילתית ותחום בינוי קהילתי
הערכות ומתן מענים בחירום
מתן מענים ותוכניות מניעה וטיפול בסיכון מפעוטות ועד נוער
שירותים ייחודיים :גישור ,טיפול משפחתי ,התנדבות ,בריאות וצרכים מיוחדים

האגף לפיתוח כלכלי

ייעודו של האדף לפיתוח כלכלי והחברה הכלכלית הוא להגדיל את מקורות ההכנסה של המועצה והיצע
מקומות התעסוקה באזור .המחלקה פועלת לפיתוח מוקדי תיירות ,בילוי ופנאי מקומיים ומלווה את היזמים
שבוחרים לפעול בתחומה אל מול משרדי הממשלה השונים .בנוסף ,אחראי האגף על כל תחום המים
והביוב במועצה.

תחומי אחריות האגף :








תיירות ויזמות
פיתוח מקורות תעסוקה
פיתוח מקורות הכנסה
טיפול בשטחים פתוחים
חקלאות
פיתוח אזורי תעסוקה
מים וביוב

אגף תרבות ,ספורט וחוגים

ייעודו של האגף הוא לייצר מרחב ומגוון של פעילויות ,בעלות משמעות ותוכן לילדים ,נוער ומבוגרים
בתחומי עניין מגוונים ,על מנת לאפשר לכל אחד מתושבי המועצה את מירב אפשרויות הבחירה .המחלקה
יוזמת ומפעילה מגוון פעילויות ,תוך שמירה על איזון בין פעילויות אזוריות לבין תמיכה וסיוע בפעילויות
יישוביות המאפשרות פיתוח וחיזוק תרבות פנאי מקומית לכל קהילה על-פי אורחות חייה ודרכה .
בתחום התרבות המ ועצה פועלת להגשמת חזון המועצה בתחום התרבות ,תוך מתן ביטוי לרבגוניות
התרבותית בקהילות המועצה.
תחומי האחריות של האגף:









ניהול פעילויות ספורט בלתי פורמאליות במרכזי הספורט
ניהול והפעלת מערך החוגים במועצה
שיפוץ ותחזוקת מתקני הספורט והחוגים שבשימוש המועצה והוספת מתקנים חדשים לפי הצורך
הפעלה ,ניהול וייצוג קבוצות ספורט תחרותי במסגרת האיגודים השונים
הפעלת ייזום ,הפקה וארגון אירועי תרבות של המועצה
הפעלת תוכנית זהות יהודית לתושבי המועצה
תמיכה בפעילות התרבות ביישובי המועצה
תמיכה כספית בפעילויות תרבות בישובים

מחלקת ביטחון

מחלקת הביטחון במועצה אחראית על ביטחון התושבים ואבטחתם בזמני רגיעה וחירום ,ומהווה את
חוליית הקשר והתיאום בין מוסדות המועצה לגורמי חוץ בעיתות רגיעה וחירום.
תחומי אחריות המחלקה:


תיאום קשר עם גורמי החירום והביטחון.






תכנון והפעלת מערך החירום של המועצה.
ניהול הביטחון במוסדות החינוך.
ניהול הביטחון ביישובי המועצה.
אחזקת מרכיבי הביטחון ביישובי קו התפר.

תלונות הציבור וביקורת פנים

תלונות הציבור
תפקידה של הממונה על תלונות הציבור הינו בירור תלונות הציבור הנוגע למילוי תפקידי הרשות
המקומית ,מוסדותיה ,עובדיה וכל גוף מבוקר על-ידי המועצה

ביקורת פנים
תפקידה של מחלקת הביקורת במועצה הינה לבדוק אם פעולות המועצה נעשו כדין ,בידי המוסמך
לעשותם ,תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

תחומי אחריות




בקרה על עבודת המועצה
טיפול בתלונות הציבור

שירותי משרד הפנים

סוגי השירות הניתנים במועצה









חידוש דרכון
תעודת זהות ראשונה
תעודת זהות בלויה
תעודת חיים
שינוי מען
בקשה לשינויים ,השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין
תמציות רישום
הוספת ילד/ילדה לתעודת הזהות

ד .דרכי ההתקשרות עם הרשות
כתובת:
מועצה אזורית בני שמעון
צומת בית קמה
דואר נע הנגב
8532400
דואר אלקטרוני:
mokedbns@bns.org.il

מספר טלפון 08-9915811
מספר פקס 08-9915831
דרכי ההתקשרות עם גורמים ברשות:

ה .עיקרי הפעולות שבוצעו בשנת 2015
תחום
ש ירותים
חברתיים
חינוך

תרבות

מנכ"ל

אגף
הכספים
פיתוח
כלכלי

הנדסה

פעולות שבוצעו בשנת 2015
פרוט פעילות
רפורמת משרד הרווחה – מחשוב תיקי המחלקה; בניית התערבות מכוונ ת תוצאתית.
הגיל השלישי – פיתוח גוף ידע מקצועי בנושא גריאטריה.
בינוי קהילתי – בניה מחדש של מודל בינוי קהילתי " שולחן עגול" ויישומו בחמישה יישובים.
ליווי מנהל בית הספר " מבואות הנגב.
הרחבת פעילות תנועות הנוער ותכנית 'מצילה'
מענים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ,כולל פתיחת כיתה לקויי למידה
הסדרת העבודה במתקני הספורט החוגים והתרבות השייכים
ליישובים :אופן השימוש  ,התשלום ,האחזקה ,ביטוח וכל המרכיבים שיאפשרו פעילות מסודרת מול היישובים.
שני אולמות הספורט שנ בנו בתפוסה מלאה ומצדיקים את קיומם.
שיפור הבקרה וסקרי שביעות רצון
בניית מחלקת אחזקה )תמרור ,תאורת רחובות וכו'(
תחבורה :התייעלות במבנה ההסעות במועצה
שיפור פני הישוב  :המשך שילוט הכניסות לישובים ושיפור נראות הכניסות
בניית התשתית האירגונית לקליטת דודאים ופעילויות נוספות בחכ" ל.
בניית המנגנונים המתאימים בתקציב המועצה בהנהלת החשבונות בגבייה ברכש ובמכרזים.
תפעול מערך החברות החדשות ולמידת יתרונותיהן
העברת פעילות דודאים לחכ" ל.
מכרז לשותף בדודאים מפעלי מחזור.
בניית מחלקת מים וביוב.
קידום אזורי תעסוקה )שוקת ,בית קמה(
מבואות הנגב
שיפוץ בית המועצה
שלב ג' יובלי הנגב
פיתוח תשתיות ביישובים.
השלמת הכנות הוועדה לרפורמה

ו .עיקרי הפעולות המתוכננות לשנת 2016

תחום
ש ירותים
חברתיים

חינוך

תרבות

מנכ"ל

אגף
הכספים
פיתוח
כלכלי

הנדסה

פעולות מתוכננות לשנת 2016
פרוט פעילות
מניעה ו טיפול בילדים ונוער בסיכון – המשך תכנית להבה ,והמשך ליווי יעוץ ותחזוק צוותי מניעה בכל ישוב
כמענה קהילתי משמעותי לחשיבה וטיפול במצבי סיכון )בשיתוף מחלקת חינוך (.
מוכנות לשעת חרום – תחזוקה והכשרת צוותי צח"י  ,בניית תיק הפעלה בתחום חינוך  ,חיזוק ממשקי צחי
ובעלי תפקידים ,ובנייה וחיזוק מערך רכזי שכונות בישובים .
גישור קהילתי – הכשרות בכלים גישוריים למנהלי חינוך  ,מדריכים ומטפלות בישובים ,ובניית פורום משותף
גישור חינוך של מגשרים ומנהלי חינוך .
הגברת שיתופי הפעולה בין בתי הספר והעמקת הרצף החינוכי .
ליווי המנהלת החדשה ב"ניצני הנגב"
יצוע ההתאמות הדרושות לשינוי בהנהלת הא
כתיבת תכנית אב לתרבות וספור ט.
פיתוח וכתיבת תכנית רב שנתית ללימודי המוסיקה והרכבים מוזיקאליים במועצה.
פיזור אירועי תרבות המהלך השנה לרבות הפקת אירוע מרכזי ל 70-שנה ל 11-הנקודות
ניהול צי הרכבים במועצה -ארגון מחדש של אופן ניהול צי הרכבים במועצה ,בחינת השימוש באוטובוסים
צהובים ,בשת"פ עם מש"א ותחבורה.
ביסוס תחום רישוי עסקים והתחום המוניציפלי
שיפור תשתיות מחזור ביישובים על בסיס סקר מחזור 2015
גביה – עדכון השומות בהתאם למדידות והשלמת תהליך סריקה מלאה של הנתונים למערכת.
בניית מענה ארגוני הולם לצרכי החברה הכלכלית והגביה בדודאים תוך בחינה מחודשת של המצב הקיים
גמר הרחבת תב"ע דודאים.
תחילת ביצוע למפעל מחזור .
העברת פעילות אזורי תעסוקה לחברה הכלכלית.
העברת פעילות מים וביוב לחברה הכלכלית
מבואות הנגב
המשך פיתוח תשתיות ומבני ציבור ביישובים
הכנת תכנית כוללנית
השלמת הסמכת הוועדה בהתאם לרפורמה

ז .תקציב הרשות לשנת 2015

ח .תקציב הרשות לשנת 2016
יצורף עם קבלת אישור הממונה על המחוז.

ט .חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות הוציאה
בשנת 2015

י .המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות
המנהליות הכתובות שלפיהן פועלת הרשות
ניתן לעיין בכל חוקי העזר של הרשות באתר האינטרנט של משרד הפנים( יש לציין את שם
הרשות ולבחור ב"חוקי עזר"( ובאתר האינטרנט של המועצה.

עותקים של כל חוקי העזר נמצאים בלשכת המועצה.
המועצה האזורית בני שמעון פועלת במסגרת החקיקה המחייבת רשויות מקומיות ,לרבות

באמצעות הנחיות הרגולטור הוא משרד הפנים האחראי מנהלית על פיקוח וביקורת פעילותה,
כולל חוזרי מנכ"ל משרד הפנים המתפרסמים מעת לעת.
משרדי המועצה פתוחים בין השעות  08:00-15:30בימים א’-ה’.

יא .תיאור מאגרי המידע של המועצה האזורית בני
שמעון הרשומים אצל רשם מאגרי המידע
תיאור מאגרי המידע של המועצה האזורית בני שמעון הרשומים אצל רשם מאגרי המידע ,לפי
חוק הגנת הפרטיות:
שם המאגר

מספר המאגר

שכר

990040649

אוכלוסיה

990040633

הנהלת חשבונות

990040602

חינוך

990040626

ארנונה

990040619

מנהלת המאגר :סיגל מורן ,ראש המועצה האזורית בני שמעון

יב .פירוט הרשויות הציבוריות והתאגידים שהרשות
אחראית על תחומי פעילות

יג .פירוט הרשויות הציבוריות והתאגידים שהרשות
אחראית על תחומי פעילות





החברה הכלכלית לפיתוח בני שמעון בע"מ ח.פ51-1486227 .
קרן בני שמעון לשירות הקהילה ע"ר 580356137
מכון רימון לידיעת הארץ ע"ר 580175644
חשמל ירוק בע"מ

יד .דיווח הממונה על חופש המידע ברשות
להלן דו"ח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע במועצה האזורית בני שמעון,
הנוגע לתקופה שבין  01/01/2015לבין  ,31/12/2015בהתאם לסעיף ) 5א( ב"חוק חופש המידע
– "1998
הנושא
1
2
3
4
5
6
7
8
9

מספר הבקשות למידע שהוגשו
מספר הבקשות למידע שנענו
מספר הבקשות למידע שנענו ע"י גורם
שלישי ללא גביית אגרת בקשה
מספר בקשות למידע שנענו בכתב
ובהליך גבייה
מספר בקשות למידע שהוגשו ונענו
בשלילה מלאה או חלקית
מספר בקשות למידע שנענו ללא גביית
אגרת בקשה
מספר בקשות למידע ,שהפונה התבקש
לשלם אגרת בקשה ולא שילם
מספר הבקשות אשר המידע המבוקש
בהן עדיין לא הועבר
מידע לא נמצא

מספר
הבקשות
4
4
0

הערות

4
0
1
0
0
0

הערה :בשנת  2013הוגשו בסך הכול  4בקשות למידע ,מהן  3אודות צד שלישי.
זמני הטיפול בבקשה :בין  16-30יום.
לא הוגשה עתירה.
אודי נתן
ממונה על יישום חוק חופש המידע
meida@bns.org.il
08-9911856

