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 רקע ונתונים -מועצה אזורית חוף הכרמל

 

בישיבה חגיגית שהתקיימה בבית חנה  1951ליולי  2 -המועצה האזורית חוף הכרמל הוקמה ב

אלף דונם. ממעוף  200 -סנש בקיבוץ שדות ים. המועצה משתרעת על פני שטח שיפוט של כ

המתחילה מכפר גלים בצפון ק"מ,  40 -הציפור ניתן לראות את רצועת החוף המפורצת שאורכה כ

 ונמשכת עד שדות ים בדרום ובגבולה המזרחי של המועצה את רכס הכרמל הייחודי.

אלף  500כבר בימי קדם שימש אזור חוף הכרמל כצומת דרכים חשוב, במקום נמצאו שרידים של 

 ו.שנות ציוויליזציה, מהאדם הקדמון, דרך הפיניקים, הרומאים, הביזנטים, הצלבנים ועד ימנ

הוכרז נחל מערות כאתר מורשת עולם ע"י אונסקו. מדובר באחד מאלף אתרי מורשת  2012בשנת 

עולם ואף אחד החשובים שבהם. אתר נחל מערות מכיל עדויות וממצאים לרצף התיישבות הקדום 

ביותר שנגלה עד היום. אזורנו מתהדר בנופים קסומים במרחבים פתוחים וירוקים, יערות ושמורות 

 שדות ומטעים במרחב כפרי ומיוחד. טבע, 

ישובים, ענפי התעסוקה העיקריים הם חקלאות, תיירות  26 -אלף תושבים מתגוררים ב 28

 ותעשייה בקיבוצים.

 

 המועצה יישובי

בית אורן, בית חנניה, בת שלמה, גבע כרמל, דור, הבונים, החותרים, כרם מהר"ל, כפר גלים, כפר 

מעין צבי, נווה ים, נחשולים, ניר עציון, עופר, עין אילה, עין הוד, עין סיטרין, מגדים, מעגן מיכאל, 

 חוד, עין כרמל, עתלית, צרופה, קיסריה, שדות ים, שפיה.

 

 סמוכות: רשויות

טירת הכרמל  -מועצה אזורית מגידו, מצפון -. ממזרחאזרק וג'אסר א פארדיסזכרון יעקב,  -כזבמר

 וחיפה.

 

 8 -מדד סוציו אקונומי
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 כללי: -חוק החופש המידע

. תכליתו של החוק להנהיג 1999, נכנס לתוקפו בחודש מאי, 1998חוק חופש המידע, תשנ"ח 

בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של 

 תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי.

 לדעת מציבה את מדינת ישראל בשורה אחת עם דמוקרטיות מתקדמות.הכרה זו בזכות 

 מדובר בכל מידע המצוי ברשות ציבורית והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

 

 רשות ציבורית:

משרדי ממשלה, לשכת נשיא המדינה, הכנסת, מבקר המדינה, בתי המשפט, רשויות מקומיות, 

 י רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות.תאגידים ע"פ חוק או שהוקמו ע"

 .1.9.1999תחולת החוק על רשויות מקומיות החל מתאריך 

 

 ממונה:

 על כל רשות ציבורית חלה חובה למנות אחראי לטיפול בפניות ויישום החוק.

 במועצה האזורית חוף הכרמל הממונה על חוק חופש המידע הינו דובר המועצה.

 

 איזה מידע לא ימסר?

ויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל מידע שגיל

אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות )אלא עם כן הגילוי מותר ע"פ דין( ומידע אשר אין 

לגלותו ע"פ כל דין. וכן מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את 

 ולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים ועוד, כפי שמפורט בסעיפי החוק.יכ

 

 מי ראשי לבקש מידע?

ע"פ מרשם האוכלוסין, וכן תאגיד שהתאגד ע"פ הדין במדינת ישראל, וכן מי שאינו אזרח או  -תושב

 לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל )כגון עובד זר(. -תושב

 

 

 לרשות הציבור: מידע העמדת

רשות ציבורית חייבת להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא 

פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות ציבורית. רשות מקומית חייבת גם להעמיד לעיון את חוקי העזר 

 שלה.

 

 נהלים:

ש חייב לציין את הטעם מבקבקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה חוק חופש המידע. אין ה

חייבת לעבד את  המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא לבקשתו.

הפונה זכאי לעתור כנגד ההחלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני  המידע לפי צרכיו.

 בית המשפט המחוזי.

 

 :ם אגרת חוק חופש המידעתשלו

 ₪ 20 –אגרת בקשה 

 )החל מהשעה הרביעית(. ₪ 30 –לשעה  אגרת טיפול

 א'3אגרת הפקה )תקנה 

 .₪ 0.2 -לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב
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 .₪ 2.5 -תקליטור מחשב

 .₪ 150 -סכום בסיס לקבלת התחייבות

 

ה' -את התשלום ניתן לבצע במשרדי מחלקת הגביה במועצה ו/או באמצעות הטלפון, בימים א'

 .04-8136206/275טל':  ,08:00-16:00בשבוע בין השעות 

 

 רק לאחר קבלת אישור/קבלה על ביצוע התשלום והתחייבות חתומה, יחל הטיפול בבקשה.  

 

 

 

 דיווח מספר פניות על פי חוק חופש המידע

 

 פניות במסגרת חוק חופש המידע. 4 :1.6.17הוגשו עד ליום  2017במהלך שנת 

 המידע. פניות במסגרת חוק חופש 10התקבלו  2016במהלך שנת 

*מלבד פניות אלו, התקבלו עוד עשרות פניות שטופלו במסגרת פניות ציבור ולא דרך חוק חופש 

 המידע.
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 חלוקת תפקידים במועצה

 

 

 לשכת ראש המועצה וסגנו

 כרמל סלע –ראש המועצה 

 מודי ברכה –סגן ראש המועצה 

 אורן עוזרד -סגן ראש המועצה

 רלי עומרשי -לשכה

lishka@hcarmel.org.il 

 04-8136220טלפון: 

 04-8136349פקס: 

 

 המנהל הכללי

 ירון פרידמן –מנכ"ל המועצה 

 ניצחית בן אבו -מזכירות

nithit@hcarmel.org.il 

 04-8136221טלפון: 

 אחריות:המליאה,הנהלת וועדות הביצוע.  הוצאה לפועל של החלטות הגופים הנבחרים במועצה

כ"א, משאבי אנוש, תקשורת,מזכירות, ארכיון, דאר ישראל+ דאר ישובים,מכרזי המועצה,ביטוחים 

 והפצת עיתון המועצה.

 

 האגף המוניציפאלי

 משה אלזרע -מנהל המחלקה

 04-8136351/   04-8136210טלפונים: 

י אחריותה: הכוונה, פיקוח ובקרה על תחומ המחלקה מקשרת בין הועד המקומי למועצה, בין

החלטות, תקציב והוצאות הועד המקומי, בנוסף המחלקה מיישבת אי הסכמות בין התושבים לוועד 

 המקומי ובין הוועד לתושבים.

 

 וחופי רחצה איכות הסביבה ,מחלקת תברואה

 מנהל המחלקה: יוסי גבאי

 gabay@hcarmel.org.ilדוא"ל :  04-8136317טלפון: 

אחריות על פינוי אשפה, פסולת וגזם, ריסוסים והדברה למניעת יתושים ומזיקים שונים. בנוסף 

המחלקה מטפלת בנושאי איכות הסביבה וקשר בין המועצה למשרד הגנת הסביבה שכולל בין 

 השאר איכות ובדיקת מי השתייה.

 

 מחלקה וטרינרית

 נר המועצה: ד"ר מיכאל שרגנהייםוטרי

  vet@hcarmel.org.ilדוא"ל :  04-8136315טלפון: 

המחלקה אחראית על רישוי וחיסון נגד כלבת, טיפול בכלבים משוטטים, פיקוח על מוצרי מזון מהחי 

mailto:lishka@hcarmel.org.il
mailto:lishka@hcarmel.org.il
mailto:gabay@hcarmel.org.il
mailto:vet@hcarmel.org.il
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 ואזקת בעלי חיים.

אחת לחודש ביום ב' הראשון של כל חודש משעה  ,08:30-10:30קבלת קהל: יוב ב' משעה 

16:00-17:00. 

 17:00-18:00, משעה 8אחת לחודש ביום א' ראשון של כל חודש בקיסריה מרכז הנוער שכונה 

 

 מחלקת רישוי עסקים וחופים

 חנה מרואני -המחלקה תמנהל

 ni@hcarmel.org.ilmuדוא"ל :  8136297-04טלפון: 

אחריות על הסדרת ואכיפת חוק רישוי עסקים, סיוע לתושבים ולעסקים בדבר הדרכה וקבלת רישיון 

 עסק כחוק, חידוש רישיונות עסק ופיקוח על קיום תנאי הרישיון.

 המחלקה אחראית בין היתר על אתרי הרחצה בתחום שיפוט המועצה.

 

 הועדה החקלאית

 מנשקה פולק -רכז הועדה

  menashe@hcarmel.org.ilדוא"ל:  04-8136338טלפון: 

באחריות הרכז טיפול מול משרדי הממשלה השונים, מועצות ייצור, ארגוני מגדלים, חברות ייצוא, 

ול רשויות המים, טיפול בבעיות אזוריות של המשרד להגנת הסביבה לפסולת חקלאית, טיפול מ

מנהלת ההשקעות במשרד החקלאות, טיפול שוטף בכל הנושאים הקשורים לעובדים זרים, עריכת 

קורסי הדרכה שונים לחקלאים באזור, הפעלת המדריכים האזוריים וסיורים מקצועיים ברחבי 

 הארץ.

 

 מחלקת פיקוח

 כהן-דורון שטיינברגר פקח המועצה: 

 dorons@hcarmel.org.ilדוא"ל :  04-8136219טלפון: 

 אחריות ואכיפה בכל נושא איכות הסביבה, חופים וחניה.

 

 הועדה המקומית לתכנון ובניה

 אינג' אסף וחנר -מהנדס המועצה והועדה

 סילבי סספורטס / רינת גלעדימזכירות: 

 04-8136290/   04-8136215טלפונים: 

 silvi_s@hcarmel.org.il     /rinat_g@hcarmel.org.ilדוא"ל: 

ניהול מערך שירותי ותכנון הנדסה הכולל את הועדה המקומית לתכנון ובניה, רישוי ופיקוח על 

 ת בינוי ציבורי ותשתיות.הבניה, ייעוץ משפטי, תוכנית בניין עיר, יחיד

 08:00-12:00יום ג',ה' בין השעות  12:00-16:00ימי קבלת קהל: א' בין השעות 

 04-8136316אלכס קופר, טלפון:  -מנהל רישוי ופיקוח

 04-8136274/312אלי כהן וקרן צימבליסט טלפונים:  -מדור פיקוח

 04-8136212, טלפון : אסף בן הרוש -מהנדס תשתיות ובניה

 04-8136216אדריכל המועצה, אהרון דינור : 

 

 מחלקת בטחון

 גל יזרעאלי -קב"ט המועצה

 מאיר בן סירא -סגן קב"ט

 טלי טלבי -מזכירה מחלקת ביטחון

mailto:muni@hcarmel.org.il
mailto:elim@hcarmel.org.il
mailto:dorons@hcarmel.org.il
mailto:silvi_s@hcarmel.org.il
mailto:rinat_g@hcarmel.org.il
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ניהול ופיקח על מערך האבטחה במוסדות החינוך, במרכז הקהילתי ובמתקני המועצה, אבטחת 

 ירועים חירום וניהול מחסני הנשק וציוד החירום.אירועים וישובים, מענה ראשוני לכיבוי אש, ניהול א

-04מכל טלפון ביתי מישובי המועצה, טלפון ממכשירים סלולאריים ואחרים  109טלפונים: 

8136500 

 

 מרכז שיטור קהילתי

 גיא נודלמן -שוטר קהילתי

יכות תחומי אחריות: קבלת תלונות ודיווחים, סיוע לנפגעי עבירה )גניבה וכו'(, טיפול בעברות א

 חיים, איתור נעדרים וסיוע למשפחותיהם, טיפול באבידות ומציאות, הפעלת תוכניות חינוכיות ועוד.

 050-6272858פלאפון להתקשרות: 

 

  האגף לשירותים חברתיים קהילתיים

 שוש אלזרע – האגף מנהלת

 walfare@hcarmel.org.ilדוא"ל:  04-8136242 -מזכירות: בקי סופר

המחלקה מספקת שירותים מגוונים לרווחת לקוחותיה תוך דגש על איתור מוקדם, מניעה וטיפול 

 בתחומים:

 

 עבודה סוציאלית רב תחומית

 השירות ניתן לכל ישוב, לאוכלוסיות עם מאפיינים וצרכים שונים ומגוונים.

 04-9842525שלוחה עתלית  -, תקוה04-8136242טלפון: בקי: 

 

 תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי

שירותי יעוץ, טיפול ומניעה סביב נושאים, התלבטויות ו/או קשיים העולים במהלך מעגל החיים 

לאנשים בשלבי מעבר נורמטיביים. השירות ניתן ליחדים, זוגות, משפחות, עבודה קבוצתית 

 בשלוחות עתלית ושדות ים.

 04-8136151 -צחר -מנהלת התחנה : ד"ר דנה רובין

 

 היחידה לטיפול בילד ובנוער

 שנים, הדרכת הורים וסדנאות להורים וילדים.  6-18מטפלת בילדים ונוער בגילאי 

 04-8136238מרכז היחידה: אלון מרום 

 היחידה לטיפול רגשי בגיל הרך

 , סדנאות וקבוצות.0-6היחידה מספקת ייעוץ וטיפול להורים וילדים בגילאים 

 04-8136238מירז   -איליה גוברים – מרכזת היחידה

 

 יעוץ וטיפול ביחיד, בזוג ובמשפחהיהתחנה ל

 מעניקה שירותי טיפול אישי, קבוצתי ותוכניות למניעת אלימות בקרב ילדים ונוער.

 04-8136244וני ליברמן ר -מרכזת היחידה

 

 מועדון גוונים לאוכלוסיות מיוחדות

וע בימי שני וחמישי בשעות הבוקר במרכז מירב, לבעלי מועדון חברתי טיפולי, פועל פעמיים בשב

 .25-45צרכים מיוחדים 

 04-8136242 -בקי סופר

 

mailto:walfare@hcarmel.org.il
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 מעון יום אזורי כרם מהר"ל

 מענה יום אזורי כרם מהר"ל

. במעון משולב צוות 16:45ועד  7:00שנים, פתוח משעה  3חודשים עד  3מענה ל פעוטות בגילאי 

 ילדים ולהורים.ל פעילותפרא רפואי המספק מגוון 

 04-9840097דינה כהן, טלפון:  -מנהלת המעון

 

 מועדוניות 

מסגרת טיפולית הפועלת לאחר שעות הלימודים, חמישה ימים בשבוע. הילדים נהנים מטיפול 

 אישי, העשרה חברתית וארוחה חמה.

 04-8136247אופיר אבוחסירה, טלפון :  -המועדוניותמרכז 

 

 מרכז מיר"ב

 הןרחמים כ -מנכ"ל

 04-9549237/8טל: 

מרכז קהילתי חוף הכרמל על שם יצחק רבין מהווה את לב החיים הקהילתיים בחוף הכרמל. פועל 

 בשני מוקדים מרכזיים: מרכז מיר"ב ושלוחת מיר"ב בעתלית.

 

 מחלקת תרבות

 רחל גרינבלד –מנהלת 

 04-9549237/8טל: 

ר ייצוגיות, מכללת ותיקים ומערך באחריות המחלקה אירועי תרבות, אולפן למחול, להקות זמ

 החוגים.

 

 מחלקת ספורט

 שרית אלחנטי -מנהלת

 04-9549234/5טל: 

באחריות המחלקה: ייזום וביצוע כל תוכניות הספורט בתחומי הנבחרות, השייט, האופניים וחוגי 

 הספורט תוך טיפוח מפעלים אזוריים וארציים.

 

 

 מוזה  -היכל תרבות חוף הכרמל

 רחמים כהן -מנכ"ל ההיכל

 04-9840984טל: 

התיאטרון הישראלי שכולל מגוון ערכי תרבות, כגון: היכל התרבות מציע את מיטב הרפרטואר של 

היכל התרבות שוקק הפעילות, מאגד בתוכו  הצגות, מוסיקה, מחול, מופעי בידור, תערוכות ועוד.

ארץ ובית קפה, כל את יד לבנים עם עמדת הנצחה ממוחשבת, ספרייה איכותית מהמתקדמות ב

 זאת עטוף בלב יערות הכרמל המוריקים ובסמוך למרכז מיר"ב.

 מזכירות עתלית

 אלי טל -מזכיר עתלית

 04-9841310/  04-9840035טלפון: 

 Aviva@hcarmel.org.ilדוא"ל :

ריכוז וניהול נושאי עתלית, ביצוע החלטות וניהול תקציב הועד. תפעול השירותים המוניציפאליים 
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ם בין היתר בנושאים: תברואה, ניקיון, גינון, תאורה, אחזקת כבישים ותשתיות )להוציא מים(. השוני

 קשר מול מוסדות המועצה וחברי המליאה ועוד.

 

 מחלקת תחבורה

 שמשון אליהו -מנהל

 04-8136203טלפון: 

 052-2829379פלאפון: 

בכל יום מוסעים  מחלקת התחבורה אחראית על אחזקת והפעלת מערך ההסעות בחוף הכרמל.

אלפי תלמידים למוסדות החינוך, לחוגים במיר"ב, ותיקי האזור ע"י מערך האוטובוסים הצהובים של 

 המועצה וע"י חברות פרטיות המועסקות לפי מכרז.

 נוסף לזאת אחראית המחלקה על בטיחות התעבורה לאוטובוסים של המועצה וקבלני המשנה.

 ינטרנט של מיר"ב ובאתר המועצה.את לוח ההסעות ניתן לראות באתר הא

 

 לשכת הרבנות

 גבריאל סוראני -רב המועצה

 ענת אסרף -מזכירות

 04-8136305טלפון: 

 rabbi@hcarmel.org.ilדוא"ל: 

עורים שרותי הדת כוללים: פיקוח ומתן תעודת כשרות, רישום והדרכה לנישואין, עריכת חופות, שי

והסברה בנושאי יהדות, תשמישי קדושה וספרי קודש, עזרה בתחזוקת בתי עלמין, מקוואות, 

 עירובין ובתי כנסת, פעילויות של תרבות תורנית.

 08:30-12:30ה' בשעות  -קבלת קהל בימים: א'

 

 החברה לטיפול במי חוף הכרמל בע"מ

 דורון ליפקונסקי -מנכ"ל

 04-8136301טל: 

 wtco@hcarmel.org.ilדוא"ל: 

אחריות על תכנון והקמת תשתיות זורמות, ביוב ומים בחוף הכרמל. איסוף הביוב, הובלתו למכוני 

טיהור האזוריים. טיהור הביוב לאיכויות הנדרשות, תחזוקת תשתית הביוב ומתקני העזר 

 הציבוריים.

 

 אגף החינוך

 יןדני גילד -מנהל

 מיכל גוטמן –מזכירות 

 04-8136264טל: 

גני הילדים של המועצה, בתי הספר היסודיים והעל יסודיים, ביקור סדיר וחינוך באחריות האגף 

 .מיוחד, שירות פסיכולוגי חינוכי, מט"ל חוף כרמל ומט"ל עתלית, אולפן מוזיקה והספרייה האזורית

 

 רחלי אברהם -רכזת גני ילדים במועצה

 04-8136262טל: 

 אתי בראור -רכזת בתי ספר יסודיים

 04-8136241ל: ט

 

mailto:rabbi@hcarmel.org.il
mailto:wtco@hcarmel.org.il
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 מוטי מילר -מנהל -מחלקת נוער

 04-9549240טל: 

באחריות המחלקה: תשתית הדרכתית וטיפול בשעות הפנאי בישובים, מחנות, בר מצווה ומסע 

 זיכרון לפולין.

 

 סמדר בכר -חינוך מיוחד וביקור סדיר

04-8136273 

 

 דן קורין -שירות פסיכולוגי

 04-8136261טל: 

 מספק שירותים פסיכולוגיים לתלמידים ולצוותי בתי הספר במועצה.

 

 מרכז טיפול לימודי )מט"ל(

תושבי חוף הכרמל. מטרתו נתינת מענה רחב ומותאם לילד  4-12מטפל באבחונים לילדים בני 

 המאחר בהתפתחותו או מתקשה בלמידה.

 04-9549210/11טל: , אביבה צחור -מנהלת מט"ל חוף הכרמל

 04-9840118, טל: מנהלת מט"ל עתלית

 

 ספריה אזורית

 איטה מרוא –מנהל הספריה 

 04-9549228טל: 

 מספקת שירותי קריאה, עיון, איתור מידע במקום ומרחוק וכמובן השאלה לבית המשתמש.

 

 אולפן המוסיקה

וך מוסיקלי, אומנות ותרבות פועל בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים להקניית חינ

 המוסיקה.

 חובב בן סעדיה. -מנהל האולפן

 04-6299711טל: 

 

 דוברות וחופש המידע

 אבי ברומברג -דובר המועצה

 04-8136320טל: 

 avi_dg@hcarmel.org.ilדוא"ל :

 

 אתר המועצה

ועצה. אתר המועצה ואתר חירום המועצה מאפשר לתושבים להתעדכן באופן יומיומי בפעילויות המ

בנוסף מאפשר למועצה להוביל תרבות ארגונית המבוססת על תודעת שירות גבוהה, שיפור רמת 

 השירות לתושב והקטנת העליות ברמת זמינות גבוהה ליצירת חיי קהילה מתוקשבים באזור.

באמצעות האתר ניתן לקבל מגוון שירותים כגון תשלומי ארנונה, הרשמה למוסדות חינוך, הורדת 

 ע ועוד.טפסי מיד
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 עיתון המועצה

ועצה, עיתון המועצה יוצא אחת לחודש, מביא לתושבים אינפורמציה וסקירה כללית על הנעשה במ

 ם.כתבות צבע וסיפורים אישיי

 

 אפליקציה חוף הכרמל

האפליקציה נועדה לסייע לחיזוק הקשר שבין התושבים למועצה, לספק מידע רלוונטי, להקל על תהליכים ולחסוך 

 .בקלות ובפשטות לבצע מגוון רחב של פעולות ולהתעדכן בנעשה ניתןמעתה, . התושבים זמן יקרלכם 

 

 2017תקציב המועצה לשנת  -נספח


