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ראש המועצה

ל"מנכ

ע"תפעול ושפ

קדימה -תפעול

צורן -תפעול 

תברואה ופיקוח

ח"מוסאחזקת 

תשתיות

רישוי עסקים

הנדסה

ביטחון ובטיחות

ט "קב

)ח"מוסכולל (

בטיחות

חינוך רווחה וקהילה

רווחה

שירות פסיכולוגי  
חינוכי

חינוך

שירות לתושב

משאבי אנוש

גזבר
גזברות

גבייה

סגן ראש המועצה לשכת ראש המועצה

מבקר

  

מבנה ותרשים של  , יחידותיו ויחידות הסמך שלוצגת מבנה הרשות תוך פירוט אגפיוה .1

  :הרשות

ן סגן סגן וממלא מקום (שאינו בשכר) וכלראש המועצה ראש המועצה, עומד בראש המועצה 

  .מנכ"ל המועצה, מבקר המועצה. כמו כן 2-2016נוסף בשכר עד לחודש 

ואת האגפים שרות לתושב ה מרכז ,מנכ"ל המועצה מרכז תחתיו את מח' משאבי אנוש

, מח' הנדסה ומח' ושפ"ע תפעולאגף חינוך רווחה וקהילה, אגף והמחלקות השונות במועצה: 

  בטחון ובטיחות. 
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 :ראשי אגפים ומנהלי יחידות ויחידות סמך ברשות ,שמות בעלי תפקידים בכירים .2

o שביט מס – ראש המועצה  

o 2-2016(עד  מנחם בנימין -  סגן ראש המועצה(  

o מושיקו ארז –המועצה  מנכ"ל  

o אלון קוחלני - מבקר המועצה  

o יזהר קמחי  -המועצה  גזבר  

o סיים תפקידו ולמועצה מ"מ קב"ט אחד במהלך השנה אבי סויסה.  -  קב"ט המועצה

  מר משה צברי - הכולל אחריות כקב"ט מוס"ח 

o חנן טויטואינג'  – מהנדס המועצה 

o  אדר' רם יוגב –אדריכל המועצה  

o יעקב כהן - ושפ"ע מנהל אגף תפעול  

o צביה שמע -  מנהלת אגף חינוך רווחה וקהילה 

   

  :תיאור תחומי האחריות של הרשות .3

o שרותים מוניציפליים שוטפים: חינוך, רווחה, נקיון, תחזוקה, גינון וכד' מתן 

o .פיתוח תשתיות בהתאם לצרכים המשתנים של הישוב 

o .תכנון המשך התפתחותו של הישוב, על כל המשתמע מכך 

o מעיינות השרון ואגודת המים נושא המים והביוב מטופל ע"י תאגידי המים :

 קדימה.

  

רכי ההתקשרות עם (כתובת, דוא"ל, פקס וטלפון) וכן ד דרכי ההתקשרות עם הרשות .4

 :הגורמים הבאים

 

 :הממונה על חופש המידע ברשות  .4.1

 דואר אלקטרוני מס' טל' שם תפקיד

  09-89029999  * בת שבע פנחס גב'  מונה על העמדת מידע לציבורמ
batsheva_p@kadima-

zoran.muni.il  
  

  * לשליחת דואר אלקטרוני לחצו על השם

   באתר המועצה:נוסף ראה  מידע

xt/GeneralPage.aspx?nodeId=1017zoran.muni.il/RichTe-http://www.kadima  
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 :בעלי תפקידים אחרים שתפקידם טיפול בפניות הציבור  .4.2

 פקס מס' טל' שם תפקיד

  09-8902917  09-8902992  * אלון קוחלני  נציב תלונות הציבור

  * לשליחת דואר אלקטרוני לחצו על השם

  zoran.muni.il/index.asp?id=2026-http://www.kadima באתר המועצה: ראה נוסף מידע

 

  :יחידות ברשות, הנותנות שירות לאזרח  .4.3

 פקס מס' טל'  * שם תפקיד מחלקה

 09-8902999 בת שבע פנחס  הזימרכו שירות לתושבהרכז מ
batsheva_p@kadima-
zoran.muni.il 

לשכת ראש 
 המועצה

 153-9-8902949 09-8902901 שביט מס ראש המועצה

   09-8902919 מנחם בנימין סגן ראש המועצה

 לשכת מנכ"ל

   09-8902903 ארזמושיקו  מנכ"ל

 153-9-8902916 09-8902902 פנינה אברהם מזכירת מנכ"ל

חופש המידע ממונה 
  ומרכז שירות לתושב

   09-8902999 שבע פנחס בת

   09-8902992 אלון קוחלני  ונת"צ מבקר המועצה מועצהמבקר ה

   09-8902905 יזהר קמחי גזבר כספים

 גביה

  
  

   09-8902910 ליאורה מדויל מנהלת מחלקת הגביה

 באמצעות( סגן מנהל גביה
 חברת מ.ג.ע.ר)

   09-8902968 לוי- רוני לבנט

 153-9-8902946 09-8902912 ירדנה מוסאי שומה ותוכניות בניה

  ביטחון
 קב"ט המועצה

, משה אבי סויסה
 153-9-8902933 09-8902928 צברי

   09-8902945 משה צברי קב"ט מוסדות חינוך

 הנדסה

  

   09-8902908 חנן טויטו מהנדס המועצה

  09-8902989  רמי יוגב  אדריכל המועצה

 153-9-8995686 09-8902931 אירית אופיר מזכירת מח' הנדסה

 רישוי עסקים
עסקים  פקיד רישוי

שילוט  ,אחראי רישויו
 ופרסום

   09-8902962 יצחק אייזנמן

   09-8902948 אלי גואטה חשמלאחראי תשתיות ו תשתיות

  ושפ"ע תפעול

  

   09-8902955 יעקב כהן ושפ"ע מנהל אגף תפעול

   09-8902914 אורלי חזן מזכירה

   09-8902942 ד"ר אודי זהרוני וטרינר  וטרינר

אגף חינוך רווחה 
 וקהילה

  

מנהלת אגף חינוך רווחה 
  וקהילה

   09-8970133 צביה שמע

   09-8970133 מיכל בוחבוט מזכירת מנהלת האגף

 מחלקת חינוך

  
  
  
  

   09-8970130 רחל זהבי מנהלת מחלקת חינוך

 153-9-8970128 09-8970103 חגית קאפח מזכירות מחלקת חינוך

   09-8970116  כוכב מארק מנהלנית ורכזת הסעות

   09-8970129 אסתי מגידיש חינוך מיוחד
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   09-8970134 אתי מזוז רכזת גני ילדים  

   09-8970108 לירז יעקובי קצינת ביקור סדיר

 רות פסיכולוגייש
 חינוכי

  

נהלת השירות מ
 הפסיכולוגי 

   09-8948534 זאבי ענת

שירות המזכירת 
 פסיכולוגיה

 153-9-8902927 09-8948534 סיגל קדוש

שירותים 
  חברתיים (רווחה)

  
  

סעד פקידת וראש צוות 
 לחוק הנוער

   09-8970123 מירי אופריכטר

 153-9-8970127 09-8970105 טלי לוזון  מזכירה

   09-8970101 עפרה אוחנה מזכירה/ עובדת זכאות
 * לשליחת דואר אלקטרוני לחצו על השם

  

תוך התייחסות לתוכנית העבודה של הרשות  סקירת עיקרי פעילות הרשות בשנה החולפת .5

 :כפי שאושרה

  פירוט באתר המועצה:

zoran.muni.il-http://www.kadima/  

שנקבעה בתוכנית השנתית של כפי  ירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחיתסק .6

 הרשות:

  פירוט באתר המועצה:

zoran.muni.il-http://www.kadima/  

, ברמת פירוט נאותה לפי הסעיפים המופיעים בספר תקציב הרשות בשנה החולפת .7

 :התקציב

 רוט באתר המועצה:פי

zoran.muni.il/RichText/GeneralPage.aspx?nodeId=970-http://www.kadima 

 

לפי סעיפי התקציב. דהיינו, פירוט ברמה  פירוט הוצאותיה של הרשות בשנה החולפת .8

  :וצאות שהוצאו בפועל בשנה החולפת מתוך התקציב המאושרנאותה של הה

  

zoran.muni.il/RichText/GeneralPage.aspx?nodeId=970-http://www.kadima 

  

 :ה החולפתשהרשות פרסמה בשנ רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור .9

  

  /zoran.muni.il-http://www.kadima -אתר המועצה 

http://www.kadima- -ארנונה

nodeId=969zoran.muni.il/RichText/GeneralPage.aspx?  

  zoran.muni.il/FileDownloads/?nodeId=1055-http://www.kadima -חוקי עזר 

  דו"ח רבעוני של ראש המועצה לתושב: 

zoran.muni.il/RichText/GeneralPage.aspx?nodeId=904-http://www.kadima  
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 הכתובות שלפיהן פועלת הם ניתן לעיין בהנחיות המנהליותהמקומות והמועדים שב .10

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

o מרכזה השירות לתושב 

o נציב תלונות הציבור 

o אתר המועצה 

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

 :ות לשמן הוקמו, והמטר1981- הפרטיות, התשמ"א

o גבייה  

o כספים והנהלת חשבונות  

o חינוך תלמידים  

o שכר וכ"א 

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

 :או המלגות

o באתר המועצה ראה בקשת מלגה לסטודנטיםטופס , מלגות לסטודנטים 

o  ,ראה באתר המועצה בחינוך קריטריונים לוועדת תמיכותועדת תמיכות בחינוך  

http://www.kadima-zoran.muni.il/RichText/GeneralPage.aspx?nodeId=986  

, לרבות פירוט שמותיהם של תמיכות שהעניקה הרשות למוסדות ציבור בשנה החולפת .13

  והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם: המוסדות

www.kadima-zoran.muni.il/RichText/GeneralPage.aspx?nodeId=986 

 :רשימת החוקים שהשר העומד בראש המשרד ממונה על ביצועם .14

  .לא רלוונטי

 :פירוט הרשויות הציבוריות והתאגידים שהרשות אחראית על תחומי פעילותם .15

  לא קיימים.

(א) לחוק, במידה והדיווח לא פורסם 5לפי סעיף  דיווח הממונה על חופש המידע ברשות .16

 של היחידה הממשלתית לחופש המידע: תבנית דיווח ממונהנפרד בהתאם לנוהל  באופן

  .ד בהתאם לנוהל תבנית דיווח ממונהדוח פורסם באופן בנפר

  
  
  
  
  
  
  

    


