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הממונה על העמדת מידע לרשות הציבור

תוכן הענינים:
דבר ראש העירייה.
 .1פירוט מבנה הרשות ,אגפיה ,יחידות סמך (כולל שמות בעלי תפקידים בכירים).
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 .3מענה הרשות ודרכי התקשרות עימה.
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 .5סקירת עיקרי פעילות הרשות הציבורית בשנת .2015-2016
 .6תקציב הרשות -פירוט הוצאותיה בשנת  2015ותקציב מתוכנן לשנת . 2016
 .7רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות פירסמה בשנת .2015
 .8מיקום ספר ההנחיות המינהליות לעיון הציבור וחוקי העזר לבאר-שבע.
 .9תיאור ומטרות מאגרי המידע של הרשות הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א – .1981
 10רשימת בקשות תמיכה שאושרו לשנת .2016

תושבים יקרים,
מוגש בזאת דין וחשבון שנתי מס׳  17בהתאם לחוק חופש המידע ,התשנ״ח( 1998 -להלן ״החוק״).
בהצעת החוק שהונחה על שולחן הכנסת השנת תשנ״ז 1997 -נאמר בין היתר כך :״הזכות לקבל מידע
מהרשויות הציבוריות היא אחת מהזכויות היסוד במשטר דמוקרטי ,היא תנאי בסיסי להגשמתו של חופש
הביטוי ולמימוש זכויותיו הפוליטיות והאחרות של אדם בכל תחומי החיים.
נגישות רבה יותר למידע תסייע לקידומם של ערכים חברתיים ובהם שוויון ,שלטון החוק וכיבוד זכויות האדם,
ותאפשר גם בקרה טובה יותר של הציבור על מעשי השלטון״ .ברוח דברים אלה אנחנו מבקשים לפעול.
החוק בסעיף  1קובע :״לכל אזרח ישראלי או תושב ,הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם לחוק זה״.
בהתאם לסעיף  5לחוק ,מוטלת על העירייה החובה לפרסם דו״ח שנתי אודות פעילותה ,תחומי אחריותה,
הסבר על תפקידיה וסמכויותיה של עיריית באר שבע( .להלן הדו״ח) .בנוסף ,הרשות מפרסמת מידע על
תפקידה ,פעולות אגפיה וארועים שהיא מקיימת באתר
הרשות .www.beer-sheva.muni.il
קביעת הזכות לקבל מידע ,יוצרת חובה לפניות הציבוריות וביניהן העירייה ,למסור מידע בכפוף להוראות החוק
והתקנות.
כנדרש בחוק ,הדין וחשבון כולל דיווח של הממונה על העמדת מידע לציבור בדבר הפעלת החוק.
אנו מקוים שהמידע שיעמוד לרשותכם ישרת אתכם ויסייע לכם בעת הצורך.
בכבוד רב,
רוביק דנילוביץ'
ראש העיר

פירוט מבנה הרשות ,אגפיה ,יחידות סמך (כולל שמות בעלי תפקידים בכירים)
 .1מינהל כללי
לשכת ראש העירייה
מר רוביק דנילוביץ' – ראש העירייה.
מר צביקה כהן – עוזר ראש העירייה .
לשכת סגן ומ"מ ראש העירייה
ד"ר חפצי זוהר – סגן ומ"מ ראש העירייה (ממונה על תיק החינוך ו הרווחה).
לשכת סגן ומ"מ ראש העייריה
מר טל אל על – סגן ומ"מ ראש העירייה (ממונה על תיק רישוי עסקים ואיכות הסביבה).
לשכת סגן ראש העירייה
מר עופר כרדי – סגן ראש העירייה (ממונה על החינוך החרדי).
לשכת המנהל הכללי ומזכיר העיריה
גב' אבישג אבטובי – מנכ"ל העיריה
מר אדיר חדד – ע/מנכ"ל העיריה
יחידות סמך:
מר עמית ריינגולד – סגן מנהל אגף
מזכירות העיריה
מינהל בית העיריה
מוקד עירוני
מנהל כספי מינהל כללי (שייך לגזברות)
מחלקת בטחון
מערכת בטיחות עירונית
בית המשפט לענינים מקומיים
מחלקת אירועים
פרוייקט "עיר ללא אלימות"
מערכות מידע ומיחשוב
תחנות אם וילד
מחלקת הרכב
הלשכה לפניות הציבור
לשכת היועץ המשפטי
עו"ד חיים טורקל – היועץ המשפט
עו"ד לאה רוזנצוויג – סגן ומ"מ היועץ המשפט
עו"ד ג'ף גודמן – סגן היועץ המשפטי
מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
מר אבי פוגל – מבקר העיריה וממונה על תלונות הציבור
הסברה
מר אמנון יוסף – דובר העיריה
בית יד לבנים
ועד מנהל בראשות ראש העיריה מר רוביק דנילוביץ
תרבות הדיור
מר מוטי גופר – מנהל סניף האגודה לתרבות הדיור
אגף משאבי אנוש
מר ניר גורליצקי – מנהל אגף משאבי אנוש

יחידות סמך :מחלקת שכר
מחלקת הסכמי שכר ,גימלאות ותקינה
מחלקת דיווח ,בקרה וביצוע
מחלקת הוראה וחינוך באגף משאבי אנוש
מחלקת פיתוח הון אנושי
ועד עובדי העיריה
מר יעקב אדרי – יו"ר ועד עובדי העיריה
.2

אגף ההנדסה
מר דימיטרי פיגליאנסקי – מהנדס העיריה
מר יפים לוסטיקמן -סגן מהנדס העיר
גב' רמה מינדלין – סגנית מהנדס העיר לבניה ורישו
יחידות סמך:
מחלקת תכנון עיר.
מחלקת תנועה
מחלקת פיקוח על הבניה
מחלקת רישוי ובניה
מחלקת חשמל
מחלקת מדידיות
מנהל כספי הנדסה(שייך לגיזברות)

 .3אגף אחזקה מר יניב שילון – מנהל אגף אחזקה
יחידות סמך  :מחלקת אחזקת מבני חינוך וציבור
מחלקת דרכים
אחזקת המרחב הציבורי
 .4מינהל החינוך
גב' זהבה הראל – ראש מינהל החינוך
גב' רחל פלג – מנהלת המחלקה לעל-יסודי
גב' דינה דוד – מנהלת חינוך יסודי
יחידות סמך :מרכז רישום
מחלקת גני ילדים
החינוך המיוחד
חווה חקלאית
מדור היסעים
אשכול פיס
מרכז משאבים חינוכי
תחנה ליעוץ חינוכי
יחידת קציני ביקור סדיר וקידום נוער
מרכז מדעים "בית אריאל"
מרכז הוראת מדעים ד'
גן זואולוגי
פנימיות יום
תחנות אם וילד
מועדון עירוני לשחמט

נוער וקהילה
מרכז אומנויות לנוער
קונסרבטוריון עירוני
תחום תרבות ואומנות
ספריות עירוניות
מנהל כספי חינוך (שייך לגזברות)
בטיחות בדרכים עירונית
הרשות העירונית למלחמה בסמים
מרכז טכנולוגי אזורי
 .5אגף איכות הסביבה.
מר נועם יחיאל – מנהל אגף איכות הסביבה
מר אריק יעקב – סגן מנהל אגף איכות הסביבה
יחידות סמך :יחידה לאיכות הסביבה
ניקוי רחובות ואיסוף אשפה
מחלקת הדברה
בית מטבחיים
פיקוח וטרינרי
מנהל כספי איכות הסביבה (שייך לגזברות)
גנים ונוף
אכיפה ירוקה
 .6אגף הרווחה
גב' אתי כהן – מנהלת אגף הרווחה
יחידות סמך :מחלקת תכנון ,פיתוח וחרום
רווחת הפרט והמשפחה
שרותים לזקן
שרותים למפגר
תחנה לגמילה מאלכוהול
תחנה לגמילה מסמים
שרותי שיקום
שרותים לעולים
שרותים לילד ולנוער
טיפול בחבורות רחוב
טיפול בנערות במצוקה
עבודה קהילתית
שיקום שכונות
מנהל כספי רווחה (שייך לגזברות)
מניעת אלימות במשפחה
מרכז לילד והמשפחה
מנהלנית כ"א

 .7אגף הפיקוח
מר בני מגרלשוילי – מנהל אגף הפיקוח
יחידות סמך:
פיקוח כללי
אכיפה ירוקה
חניה מוסדרת
שיטור עירוני
יחידת כפיר
אכיפה רישוי ושילוט
 .8מינהל כספים
רו"ח תומר ביטון  -גזבר העיריה
גב' סופי רווח – מנהלת אגף תקציבים ותקציבי פיתוח
גב' מירב תורג'מן – סגנית גזבר
גב' צביה סעדון – מ"מ מנהלת אגף חשבות
מר יחיאל חמו – מנהל אגף הגביה
מר עמוס אבו -מנהל אגף רכש ,כלכלה והתקשרות
גב פזית פוקס-סגנית גיזבר
יחידות סמך :מנהלים כספיים
תקציבי פיתוח
הנהלת חשבונות מרכזית
מחלקת גביה
מחלקת שומא
מחלקת עסקים
מחלקת בקרה על הכנסות העצמיות של עיריית באר שבע
מחלקת התקשרויות וביטוח
רכש ואפסנאות
יחידה כלכלית
נכסים
 .9אגף רישוי עסקים.
גב' מלכה גל – מנהלת אגף רישוי עסקים
יחידות סמך :מחלקת רישוי עסקים
מחלקת תברואה
מחלקת אכיפה
תאגידים עירוניים
כיוונים – החברה לתרבות הפנאי -באר שבע בע"מ
מנכ"ל כיוונים – החברה לתרבות הפנאי  -באר שבע בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח ב"ש בע"מ
מר שלומי ביטן – מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח ב"ש בע"מ
חברת יעדים – החברה העירונית לפיתוח עסקי בבאר שבע בע"מ
גב' רחלי מרום – מנכ"ל החברה
מי שבע – תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ
מר מריו לובטקין – מנכ"ל מי שבע –תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ

תחומי אחריות של העירייה
תחומי האחריות של העירייה מוסדרים בפרק  12בפקודת בעיריות (נוסח חדש) חובותיה וסמכויותיה של עיריה המובא
להלן:

פרק שנים-עשר :חובותיה וסמכויותיה של עייריה
סימן א' :סייגים לחובות ולסמכויות
 .233באין מניעה מאת השר ובכפוף להוראות כל דין
עירייה תעשה בתוך תחומה בענינים המפורשים בסימן ב' ,וכל פעולה אחרת שעיריה מצווה לעשות לפי הפקודה או לפי כל דין
אחר ,והיא מוסמכת ,בתחום העיריה או בשטח בנין-עיר הכולל את תחום העירייה ,לעשות בעניינים המפורשים בסימן ג' -
והכל כשאין הוראה אחרת מאת השר בענינים אלה ,כולם או מקצתם ,ובכפוף להוראות הפקודה או כל דין אחר.
 .234סמכות הממונה
בכל הענינים הנזכרים בסעיף  233תמלא העיריה אחר דרישותיו והוראותיו של הממונה ,ובלבד שיהיו בהתחשבות עם חוקי-
העזר שאושרו ועם התקציב השוטף.
סימן ב' :חובותיה של עירייה
 .235רחובות
בעניין רחובות תעשה העירייה פעולות אלה:
( )1תפקח על השיוור ,הרום ,הרוחב והבניה של כל רחוב;
( )2תדאג לתיקונו ,ניקויו ,הזלפתו ,תאורתו וניקוזו של רחוב שאינו רכוש הפרט;
( )3תמנע ותסיר מכשולים והסגת-גבול ברחוב;
(( )4א) תקרא שמות לכל הדרכים ,הרחובות ,הסמטאות והכיכרות ,או תשנה שמותיהם כשיש צורך בכך בכפוף לאמור
בסעיף 235א ,ותדאג לקביעתם במקומות בולטים ולסימון הבניינים במקומות אלה במספרים;
(ב) (בוטלה)
( )5תנקוט אמצעי-זהירות נאותים נגד תאונות בשעת בנייתם או תיקונם של רחובות ,ביבים או תעלות.
235א .קריאת שמות של מקומות ציבוריים ושינוים
(א) בסעיף זה -
"בן משפחה"  -בן זוג ,ילד ,הורה ,אח או אחות ,נכד או נכדה ,נין או נינה;
"מקום ציבורי"  -דרך ,רחוב ,סמטה ,כיכר ,שכונה ,גן ציבורי ,או חלק מהם.
(ב) העיריה לא תקרא מקום ציבורי על שם של אישיות ,אלא אם כן זימנה מועצת העיריה את בני משפחתו של האישיות,
שניתן היה לאתרם במאמץ סביר ,להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה ,ולהשמיע את טענותיהם.
(ג) העיריה לא תשנה שם של מקום ציבורי ,אלא אם כן התקיימו כל אלה:
( )1הודעה על הכוונה לשנות את שם המקום הציבורי התפרסמה בעיתון ,במשרדי העיריה ובמקום הציבורי הנוגע בדבר ,חודש
לפחות לפני הדיון במועצת העיריה על שינוי השם; הפרסום בעיתון יהיה כאמור בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,-1965בשינויים המחויבים;
( ) 2מועצת העיריה אפשרה לנציגות המקום הציבורי או לנציגות הדיירים המתגוררים סמוך למקום הציבורי ,לפי הענין,
להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה ,ולהשמיע את טענותיה;
( )3היה שם המקום הציבורי ,שאותו מתכוונים לשנות ,שם של אישיות ,או היה השם המוצע למקום הציבורי שם כאמור -
זימנה מועצת העיריה את בני משפחתו של האישיות ,שניתן היה לאתרם במאמץ סביר ,להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה,
ולהשמיע את טענותיהם;
( )4בכפוף להוראות פסקה ( ,)3היה שם המקום הציבורי ,שאותו מתכוונים לשנות ,שם של אחד מגדולי האומה או שם שהוא
בעל משמעות דתית ,לאומית או ממלכתית ובני משפחתו של האישיות התנגדו או לא אותרו  -אישרה הממשלה או ועדת
שרים שהממשלה הסמיכה לכך ,את שינוי השם בתוך  60ימים מיום קבלת הודעת המועצה על כוונתה לשנות את השם; לא
החליטה הממשלה או ועדת שרים שהממשלה הסמיכה לכך בתוך  60הימים ,רואים אותה כאילו נתנה את הסכמתה לשינוי.
( )5ההחלטה לשינוי השם התקבלה ברוב של שני שלישים מחברי המועצה.
(ד) הושמעו טענות ,לפי סעיף זה ,לפני ועדה שקבעה מועצת העיריה ,תביאן הועדה לפני המועצה ,יחד עם המלצותיה.
 .236בנינים
(א) בענין בנינים תעשה העיריה פעולות אלה:
( )1תפקח על הקמתם ,הריסתם ,שינוים ותיקונם של בנינים;
( )2תפקח על ריצופם של חצרות ושטחים פתוחים הקשורים לבניינים;
( )3תפקח על התקנת בורות לבניינים ובנייתם ,כדי להבטיח מניעת רבייתם של יתושים;
( )4תפקח על קו החזית של בנינים סמוכים ועל המרווחים בצדדים ומאחור ,על מידתם של מגרשי-בנין ועל שיעורם של שטחי
המגרשים שמותר להקים עליהם בנינים;
( )5תפקח על הגבהת החזית של בנינים במקום שהם בתוך שורה של בנינים רצופים הגובלים עם הרחוב;
( )6תפקח ,אם על ידי הטלת איסור או בדרך אחרת ,על הקמת בנינים מסוג ,מדגם או ממראה מיוחדים ,באזורים או ברחובות
מיוחדים ,או בחלק מהם;
( )7תקבע אמצעי-זהירות שיש לנקוט נגד תאונות בשעת הקמת בנינים ,הריסתם ,שינוים ותיקונם;
( )8תפקח על בנייתם ופעולתם של מעליות ,פיר-מעליות ,מנופים ומסוקים בבניינים ,תסדירם ותדאג לבדיקתם ככל שתראה
צורך בה כדי להבטיח מפני תאונות בקשר אתם ,ותדאג לביטוח מפני סכנת מוות או חבלה לאדם העלולה לבוא מהם.
(ב) לענין סעיף זה -
"בנין"  -כל מבנה ,בין של אבן ובין של בטון ,חימר ,ברזל ,עץ או חומר אחר ,ולרבות כל יסוד ,קיר ,גג ,ארובה ,מרפסת,
גזוזטרה ,כרכוב או בליטה ,או חלק מבנין או כל המחובר בהם ,או כל קיר ,סוללת-עפר ,גדר ,גדר-כלונסאות או מבנה אחר
המקיף או תוחם ,או מיועד להקיף או לתחום ,קרקע או שטח.

 .237ביוב
בענין ביוב תפקח העיריה על תכניתם ,בנייתם ,שינויים של ביבים ,נקזים ,אסלות ,משתנות ,בתי-כסא ,בורות-שופכין,
מישטפים ,אמבטיות ואביזרים סניטריים ,והשימוש בהם ,שטיפת אסלות וריצופם של רצפות ,חצרות ושטחים פתוחים.
 .238מפעלי מים
(א) בענין מפעלי -מים שהוקמו על ידי עיריה או כל גוף ציבורי אחר או אדם פרטי לשם הספקת מים בתוך תחום העיריה,
תעשה העיריה פעולות אלה:
( )1תמנע בזבוז ,שימוש-לרעה ,צריכה יתירה או הזדהמות המים המסופקים לשימוש ציבורי או פרטי;
( )2תקבע את המידה ,הטיב ,העצמה והחומר של צינורות ,שסתומים ,ברזים ,בורות ,סוליות-קרקע ,אסלות ומכשירים ובתי-
קיבול אחרים אשר ישמשו להובלת מים ,הספקתם ,הסדרתם ואצירתם ,וכן אופן סידורם ,מיקומם ,שינוים ,סילוקם,
חידושם ותיקונם ,ותורה בדבר השימוש בהם;
( )3תסדיר את הספקת-המים הציבורית על ידי צינורות-זקפים והשימוש בהם;
( )4תסדיר את הספקת המים על ידי מדידה ואת החומרים ,המונים ,האביזרים והמתאמים המשמשים למטרה זו או בקשר
אתה;
( )5תסדיר את התנאים שלפיהם יסופקו מים לצרכי-בית ולצרכים אחרים ,וכן את המחיר שישולם בעד מים שיסופקו
כאמור וההיטלים בקשר עם התקנת ההספקה.
(ב) ( )1עיריה תפרסם ,מדי רבעון ,על לוחות המודעות ,בעיתונות המקומית או בדרך אחרת ,כפי שיקבע השר ,מידע על
איכותם התברואתית של מי השתיה המסופקים בתחומה בהשוואה לאיכותם התברואתית של מים שאינם ראויים לשמש
כמי שתיה לפי פקודת בריאות העם ;1940 ,כן תשלח העיריה לתושביה ,אחת לשישה חודשים ,דוח חצי שנתי ובו מידע
כאמור.
( )2השר ,בהתייעצות עם שר הבריאות ,יקבע את הפרטים שייכללו במידע כאמור בפסקה (.)1
( )3בסעיף קטן זה" ,איכות תברואתית ו"מי שתיה"  -כמשמעותם בפקודת בריאות העם.1940 ,
 .239שווקים ,מכירות פומביות ומצרכי מזון
בענין שווקים והכנת מאכלות ומשקאות לצריכת אדם ,החסנתם לשם מכירה ומכירתם  -תעשה העיריה פעולות אלה:
( ) 1תסדיר שווקים ציבוריים למכירת מצרכים ומקומות למכירה פומבית של מיטלטלין ומקרקעין ותקבע אגרות ,דמי-
שכירות ותשלומים אחרים שישולמו בעד השימוש בשווקים או במקומות למכירה פומבית ,וכן תקים שווקים או מקומות
כאמור;
( )2תורה בדבר בדיקתם ,תפיסתם ,חילוטם ,סילוקם וביעורם של משקאות שאינם ראויים לצריכת אדם ,וכן של בשר ,דגים,
פירות ,ירקות או שאר צרכי-מזון פסידים ,מניעת מכירתם או הצגתם למכירה ונטילת דוגמאות מהם לשם בדיקה.
 .240בתי מטבחיים
בענין שחיטת בהמות לצריכת אדם תקים העיריה בתי-מטבחיים ותסדירם ,ובלי לפגוע בכללותה של סמכות זו ,תבטיח -
( )1בדיקה סניטרית של בעלי-חיים לפני שחיטתם ובדיקת גופותיהם;
( )2עצירתם של בעלי-חיים המובלים לשחיטה ,לשם בדיקתם ,וסילוק בעלי-חיים שנמצאו חולים;
( )3סילוק גופותיהם של בעלי-חיים שנשחטו או שמתו;
( )4סימון גופותיהם של בעלי-חיים שנשחטו בבתי-מטבחיים עירוניים לשם ציון שחיטתם כאמור.
 .241מלאכות מסוכנות
בענין מלאכות מסוכנות תסוג ותסדיר העיריה כל מלאכה או עסק העלולים להזיק לבריאות הציבור או להיות מקור סכנה
לציבור ,או שמבחינה אחרת של טובת הציבור ראוי הוא להסדירם.
 .242תברואה ,בריאות הציבור ונוחותו
בענין תברואה ,בריאות הציבור ונוחותו ,תעשה העיריה פעולות אלה:
( )1תנקוט אמצעים להסרת כל מטרד או למניעתו ותדאג לבדיקות שמטרתן לברר מה הם המטרדים הקיימים;
( )2תורה בדבר פינוי סחי ואשפה מכל בית ותקבע את האגרות בעד פינוי כאמור;
( )3תורה בדבר בדיקתם ,הסדרתם ,החזקתם ,ניקוים והרקתם של ביבים ,נקזים ,בתי-כסא ,אסלות ,בורות שופכין,
מיפלסים ,מזחילות ,מירוצי-מים ,בורות-אפר ואביזרים סניטריים;
( )4תתקין ותקיים במצב טוב ומתוקן פחי-אשפה ציבוריים ושאר כלי-קיבול שמניחים ומאספים בהם אשפה ותדאג שיוחזקו
באופן שלא יהוו מטרד או מפגע לבריאות;
( )5תתקין ותקיים במצב טוב ,מחראות ,משתנות ובורות-שופכין ציבוריים ותדאג שיהיו בנויים ומוחזקים באופן שלא יהיו
מטרד או מפגע לבריאות;
( )6תדאג לטאטואם וניקוים של רחובות שאינם רכוש הפרט;
( )7תמנע הצטברות של סחי ואשפה במקום ציבורי או פרטי במידה המהווה סכנה לבריאות הציבור ותנקוט אמצעים להסרת
כל מטרד ציבורי הנובע מבור-שופכין או נקז ,בין פרטיים ובין ציבוריים ,או מכל מקור אחר;
( )8תמנע הזדהמותם של זרמים ,תעלות ,מירוצי-מים או בארות והנחת אשפה על גדות זרם ,תעלה או מירוץ-מים או על פי
באר ,העלולה לגרום להזדהמותם;
( )9תמנע שצינורות המיועדים לסילוק מי-גשמים ישמשו לסילוק שפכין או סחי מבית-כסא או מאסלה ותאסור התקנתם
של נקזים אל ביב ציבורי שלא ברשות;
( )10תורה בדבר בדיקת בתים ובנינים כדי לברר את מצב הנקיון שלהם או לענין אחר ובדבר אמצעים להשמדת עכברושים,
עכברים ושאר שרצים.
 .243תיאטרונים
העיריה תסדיר ותבדוק תיאטרונים ובתי-עינוג ציבוריים אחרים ותורה בדבר הגנת הציבור מפני סכנת-דליקה בהם.
 .244מלונות
העיריה תסדיר בתי-מלון ,פנסיונים ,אכסניות ,בתי-אירוח ,בתי-לינה ,ומוסדים אחרים כיוצא בהם.
( .245בוטל)
 .246מודעות
העיריה תפקח על הצגת מודעות ,שלטים וטבלות במקומות-עסק או על גבי לוחות או במקומות אחרים ,או תאסור הצגתם.
 .247כלבים ובעלי-חיים אחרים
(א) העיריה תורה בדבר רישומם והחזקתם של כלבים והשמדתם של כלבי-הפקר או כלבים שהם מוחזקים ,או מניחים להם
לשוטט ,במקומות ציבוריים ,שלא לפי התנאים שנקבעו.

(ב) העיריה תסדיר או תמנע החזקת חזירים ,תסדיר החזקת בעלי-חיים אחרים באופן שהחזקתם לא תהווה מטרד ציבורי
או מפגע לבריאות ותסדיר או תמנע מרעה או מעבר של בעלי-חיים.
 .248דליקות
העיריה תתקין ותקיים מכשירים לכיבוי דליקות ,דליי-מים ,צינורות ,מימלטים וכלים אחרים לשם בטיחות או שימוש
במקרה של דליקה ,וכן תסדיר את השימוש במים במקרה של דליקה.
248א .הכנת המשק לשעת חירום והפעלתו
(א) העיריה תעשה את כל הדרוש להכנתו של המשק לשעת חירום ולהפעלתו אותו זמן ,למעט גיוסם של כוח אדם וציוד אשר
חל עליהם חיקוק אחר ,הכל בכפוף להוראות השר הממונה על הפעולות בתחום הנוגע בדבר ובהתאם לתכנית שאישרה
הממשלה או מי שהסמיכה לכך; החלטותיהם של הממשלה ,של מי שהסמיכה ,של שר ושל המועצה לפי סעיף זה אינן טעונות
פרסום ברשומות.
(ב) לפני שנת כספים יכין שר הפנים ,בהתייעצות עם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר ,תכנית לשנת הכספים הבאה
לרכישת ציוד ולהקמת מבנים לצרכי המשק לשעת חירום.
(ג) שר האוצר יעביר לשר הפנים ,בכל שנת כספים ,סכום מאוצר המדינה ,שהוא מחצית סך כל אומדני ההוצאות המאושרות
בתכנית כאמור בסעיף קטן (ב); שר הפנים יחליט על חלוקתו של הסכום האמור בין הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר.

סימן ג' :סמכויותיה של עייריה
 .249הסמכויות
סמכויותיה של עיריה הן:
( )1בנינים ועבודות
לבנות ולקיים בנייני ציבור ,לעשות עבודות ציבוריות אחרות ולבנות ולקיים חנויות ובתים;
( )2שירותים ,מפעלים ומוסדות
להקים ,לקיים ולנהל שירותים ,מפעלים ומוסדות שהם ,לדעת המועצה ,לתועלת הציבור ,או להשתתף בהקמתם ,בהחזקתם
ובניהולם;
( )3מפעלים ציבוריים
לבצע מפעלים ,שעליהם העיד השר בכתב כי הם מפעלים לתועלת הציבור;
( )4נאמנים
לפעול ,בהסכמת השר ,כנאמנים של כל נאמנות שנוצרה לצרכי ציבור;
( )5שיכון למעוטי אמצעים
לספק שיכון למעוטי אמצעים ,ולתכלית זו -
(א) לרכוש או לחכור כל קרקע ,לרבות בתים או בניינים אחרים שעליה;
(ב) להקים שיכונים על כל קרקע;
(ג) לרכוש או לחכור כל קרקע ,כ די למכרה או להחכירה חכירה ראשית או משנית ,להקמת שיכונים למעוטי אמצעים על
ידי אדם זולת העיריה;
(ד) לשנות ,להרחיב ,לתקן ולשפר בתים ,בניינים או שיכונים אחרים שנרכשו או הוקמו כאמור לעיל;
(ה) לצייד קרקע ,בתים ,בניינים או שיכונים אחרים ,כאמור ,בכל הציוד והריהוט והנוחות הדרושים ,ובלבד שלא תרכוש
דרך כפיה קרקע כמשמעותה בסעיף  2לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) ,1943 ,אלא בהתאם להוראותיה של אותה
פקודה;
( )6בתי מחסה
להקים בתי-מחסה מספיקים כדי לאכסן בהם נכים ובעלי-מום עניים ,ומקומות עבודה שבהם יועסקו עניים המסוגלים
לעבודה ולמנוע פשיטת-יד;
( )7מרחצאות ציבוריים
להקים ,לקיים ולהסדיר מרחצאות ,בריכות-שחיה ובתי-רחצה ציבוריים;
( )8גנים ציבוריים
לספק ,להתקין ,להתוות ,לתכנן ,לשפר ,לקיים ,להסדיר גנים וגינות ומקומות מרגוע או נופש אחרים לשימוש הציבור ,ולפקח
עליהם ,ולהשתתף בהוצאות קיומם של מקומות כאמור שהתקינם אדם לשימוש הציבור;
( )9עצים
לנטוע עצים בכל רחוב או בכל מקום ציבורי ,ולהקים סוככי-עצים ,ובלבד שהרחוב או המקום לא ייפגעו על ידי כך יותר מן
הראוי;
( )10ממכר וכו' של רחובות
למכור ,להחכיר או להחליף בקרקע אחרת כל רחוב שהוא נכס העיריה ,או חלק ממנו ,שאינו דרוש עוד לצרכי פקודה זו;
( )11רחובות ציבוריים
לסלול כל רחוב שאיננו רכוש הפרט ולדאוג למצבו התקין של כל רחוב כאמור;
( )12סלילת מדרכות
לסלול מדרכות או לדרוש מבעלי המקרקעין הגובלים רחוב לסלול ,סלילה ראשונה ,מדרכה לאורך הרחוב הגובל את
מקרקעיהם;
(12א) ניקוי מדרכות
לענין סוגי עסקים הגובלים רחוב  -לדרוש מבעליהם או מכל המנהלים אותם למעשה או האחראים להם ,לנקות את המדרכה
לאורך הרחוב הגובל אותם;
( )13הריסת בנינים
לצוות כי ייהרסו בניינים ,המעכבים או מפריעים אוורור ,או שהם בלתי סניטריים או מזיקים מבחינה אחרת לבריאות
הציבור ,או שהם מסוכנים;
(13א) שמירת המראה של חזיתות הבתים
להורות בדבר שמירת המראה של חזיתות הבתים ,לרבות סיודן ושיפוצן;

(13ב) להורות לבעלים או למחזיקים של עסקים או בתי מגורים בדבר נקיטת אמצעים למיגון עסקיהם או מגוריהם ,לרבות
פיקוח על מערכות אזעקה ,דרך התקנתן ,הפעלתן ,וניתוקן אם הן מהוות מפגע; הוראות כאמור יכול שיחולו על סוגי עסקים
או בנינים או על אזורים מסוימים שהגדירה העיריה לענין זה; הוראה כאמור המלווה במפרט המתאר את אמצעי המיגון,
יראו אותה כהיתר בניה לפי סעיף  145לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ;-1965הוראות כאמור לא יינתנו לגבי בית מגורים
שבנייתו הושלמה לפני תחילתו של חוק זה.
( )14מכונות שחדלו להשתמש בהן ,גרוטאות ברזל וכו'
להסדיר או לאסור את הנחתן של מכונות שנתבלו ,גרוטאות-ברזל וחפצים אחרים ברשות הרבים ,ולהורות על סילוקם של
אותם חפצים ומה ייעשה בהם ,כשהונחו ברשות הרבים או ברשות היחיד בנסיבות שיש בהן משום פגיעה בנוחותם של תושבי
הסביבה;
( )15בניית ביבים וכו'
לדרוש מבעלי מקרקעין כי יבנו ביבים ,נקזים ,בתי-כסא ,בורות -שופכין ,מחראות או משתנות ,ולדרוש מבעליהם או מן
המחזיקים בהם לקיים ולשמור במצב נקי את המיתקנים כאמור לאחר שנבנו ,בלי לפגוע בכל תרופה שבידי המחזיקים נגד
הבעלים;
( )16מכירת תוצרת ובעלי-חיים
להסדיר מכירת תוצרת ובעלי-חיים ולפקח עליה ,על ידי איסור מכירתם במקום שאיננו שוק ציבורי או בדרך אחרת;
( )17מכירת מצרכי מזון בשעת חירום
להסדיר בשעת-חירום את מכירתם ומחירם של מצרכי מזון ולפקח עליהם;
( )18בשר קפוא
להסדיר הכנסתו של בשר קפוא לתחום העיריה ומכירתו ולפקח עליהן;
( )19תברואה
להיכנס לכל בית או בנין ,שיש עליהם חשד סביר שהם בלתי -סינטריים ,כדי לברר את מצב הנקיון בהם או לצורך אחר,
ולהוציא צו למחזיק בהם ,שבו יידרש לנקוט את האמצעים המפורשים בצו;
( )20פתיחתן וסגירתן של חנויות
להסדיר פתיחתם וסגירתם של חנויות ובתי-מלאכה ,מסעדות ,בתי-קפה ,בתי-תה ,בתי-משקה ,מזנונים ,קנטינות ומוסדים
אחרים כיוצא באלה ,ושל בתי-קולנוע ,תיאטרונים ומקומות אחרים של עינוג ציבורי או של סוג פלוני מהם ,ולפקח על
פתיחתם וסגירתם ,ולקבוע  -בלי לפגוע בכללותה של הסמכות  -את שעת פתיחתם וסגירתם ביום פלוני; אלא שתקפה של
פיסקה זו יהא בכפוף לכל פטור שהשר יורה עליו בצו;
( )21עיריה רשאית להפעיל את סמכותה על פי פסקה ( )20בתחום שיפוטה או בחלק ממנו לגבי ימי המנוחה ,בהתחשב
בטעמים שבמסורת דתית ולגבי יום תשעה באב; "ימי המנוחה"  -כמפורט בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט,
התש"ח ,-1948לענין זה ,שבת ומועדי ישראל  -מכניסת השבת או המועד ועד צאתם.
"יום תשעה באב"  -כמשמעותו בחוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב (הסמכה מיוחדת) ,התשנ"ז.-1997
( )22עניינים חקלאיים
להסדיר כל ענין חקלאי כמשמעותו בסעיף ;151
( )23פיקוח על השיט בנהרות
להסדיר את השיט בנהרות בתוך תחום העיריה ולפקח עליו ולהורות בדבר רישוי ורישום של סירות השטות באותם נהרות
בלבד ושל מלחים ומובילי-סירות העושים בכל משלח-יד או עבודה בקשר לסירות אלה על החוף או במים;
( )24בתי-עלמין
להסדיר בתי-עלמין ולקבוע את עמקם וארכם של קברים;
( )25היטל עינוגים
להטיל היטל על כרטיסים הנמכרים לעינוגים ציבוריים ,אולם -
(א) לא יוטל ההיטל אלא לפי חוקי-עזר שהותקנו בהתאם להוראותיה של הפקודה;
(ב) תקפה של פיסקה זו יהא בכפוף לכל פטור שהשר יורה עליו בצו;
( )26איסוף כספים ברחובות וכו'
לפקח על איסוף כספים במקומות ציבוריים על-ידי מכירת סמלים וסרטים או באמצעים דומים לאלה או לאסור אותו;
( )27תכניות גימלה לפקידי המועצה ועובדיה
להתקין ולבצע כל תכנית לטובת עובדי העיריה שאושרה על-ידי השר;
( )28תעודות אישור
להוציא תעודות -אישור בדבר כל ענין מן הענינים שהיא נדרשת או מוסמכת לעשותם לפי הפקודה ,או לפי כל דין אחר;
( )29סמכות כללית
לעשות בדרך כלל ,כל מעשה הדרוש לשם שמירה על תחום העיריה ,בריאות הציבור והבטחון בו ,וכן ברשותו של הממונה,
להקים ולקיים מוסדות לבריאות הציבור ולחינוך ,ולסייע להם;
( )30ייסוד חברות ואגודות
לייסד חברה ,אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות העיריה ותפקידיה ,לרכוש מניות או ניירות
ערך או זכות הנאה אחרת של כל חברה ,אגודה שיתופית או אגודה אחרת ,שמטרותיה מסייעות ,לדעת המועצה ,להשגת כל
מטרה כאמור ,ולנהוג בהם דרך בעלים; לענין זה" ,חברה" "אגודה שיתופית" או "כל אגודה אחרת"  -חברה ,אגודה שיתופית
או אגודה אחרת ,שהתאגדו בישראל על פי דין.
( )31שיתוף עם גורמים אחרים
לבצע כל סמכות מסמכויותיה ולמלא כל תפקיד מתפקידיה יחד או בשותפות עם מוסדות המדינה ,רשויות מקומיות אחרות,
חברות ,אגודות שיתופיות וגופים או אנשים אחרים.
( )32פעולות לענין צמצום נגע הסמים
לבצע פעולות חינוך ומניעה בנושא הסמים המסוכנים ולפעול למען הקמת מוסדות לטיפול בנפגעי סמים ושיקומם ,לאחר
התייעצות עם המשרדים הנוגעים בדבר ועם הרשות הלאומית למלחמה בסמים.
249א .תאגידים עירוניים (תיקון :תשמ"ח ,תשנ"ה ,תש"ס ,תשס"ד ,תשס"ה)12
פעלה העיריה על פי סמכויותיה לפי סעיף  )30(249והוקמה חברה ,עמותה ,אגודה שיתופית או אגודה אחרת שמטרותיה
במסגרת סמכויות העיריה ותפקידיה ,ויש בידי העיריה לפחות מחצית ההון או מחצית כוח ההצבעה בתאגיד כאמור (להלן
 -תאגיד עירוני) ,יחולו הוראות אלה:

( )1מועצת העיריה תקבע את נציגיה בגוף המנהל של התאגיד העירוני; נציגים אלה יכול שיהיו גם חברי המועצה או עובדי
העיריה;
( )2חובת נציגי העיריה להקפיד על כך שפעולות התאגיד העירוני יהיו
במסגרת סמכויות העיריה ותפקידיה; חובת האמון שהם חבים לעיריה לעולם תהיה עדיפה על חובתם כלפי התאגיד;
( )3נציגי העיריה כאמור ,שהינם חברי המועצה ,ייבחרו כך שיישמרו ,ככל האפשר ,יחסי הכוחות של הסיעות במועצה;
(3א) בקרב נציגי העיריה שאינם חברי המועצה ,יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים ,ככל שניתן בנסיבות הענין;
בסמוך לפני קביעת נציגי העיריה על ידי המועצה כאמור בפסקה ( )1תונח לפני מועצת העיריה חוות דעתו של היועץ
המשפטי של העיריה בדבר קיום ייצוג הולם בקרב נציגי העיריה שאינם חברי המועצה.
(( )4בוטלה)
( )5הוראות סעיף 122א(א) לא יחולו על תאגיד עירוני בשל כך בלבד שחבר המועצה או עובד העיריה הוא נציג העיריה בגוף
המנהל שלו.
249ב .חברות עירוניות מיוחדות
(א) השר רשאי לאשר הקמת חברה לפי הוראות סעיף מיוחדות  ,)30(249למטרות שייקבעו לפי סעיף קטן (ג) ,ובלבד
שמטרות החברה יהיו במסגרת סמכויות העיריה ותפקידיה ,ויש בידי העיריה לפחות מחצית מכוח ההצבעה או הזכות
למנות לפחות מחצית ממספר הדירקטורים שלה (בסעיף זה  -חברה עירונית מיוחדת).
(ב) הוקמה חברה עירונית מיוחדת ,לא יחולו עליה הוראות סעיף 249א ויחולו עליה הוראות אלה:
( )1מועצת העיריה תקבע את הדירקטורים מטעמה בדירקטוריון החברה העירונית המיוחדת; דירקטורים כאמור יכול
שיהיו עובדי העיריה או נציגים מקרב הציבור שאינם חברי מועצת העיריה;
(1א) בקרב הדירקטורים יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני המינים ,ככל שניתן בנסיבות הענין; בסמוך לפני קביעת
הדירקטורים ,כאמור
בפסקה ( ,)1תונח לפני מועצת העיריה חוות דעתו של היועץ המשפטי של העיריה בדבר קיום ייצוג הולם בקרב
הדירקטורים;
( )2חברה עירונית מיוחדת לא תהיה רשאית לייסד תאגיד אחר או להחזיק שיעור כלשהו מההון ,מכוח ההצבעה או
מהזכויות למנות דירקטורים ,בתאגיד אחר.
(ג) השר ושר האוצר ,בהתייעצות עם שר המשפטים ,יקבעו את המטרות שלשמן ניתן להקים חברה עירונית מיוחדת ,וכן
הוראות לענין מבנה חברה כאמור ,חובות דיווח ,דרכי פיקוח ובקרה שיחולו עליה והוראות ביחס לעשיה במקרקעין שלה;
כן רשאים השר ושר האוצר בהתייעצות עם שר המשפטים ,לקבוע הוראות נוספות שיחולו על חברה עירונית מיוחדת
שתוקם לפי סעיף זה.
(ד) השר יקבע תנאי כשירות ופסלות לכהונה לדירקטור ,ליושב ראש דירקטוריון ולמנהל כללי בחברה עירונית מיוחדת,
ודרכי מינוי של דירקטורים מטעם העיריה בחברה כאמור.
(ה) השר רשאי לקבוע ,לפי בקשת עיריה ,כי הוראות סעיף זה יחולו ,בשינויים המחויבים ,על תאגיד עירוני כמשמעותו
בסעיף 249א שהוקם לפני תחילתו של סעיף זה ובלבד שמטרותיו תואמות את המטרות שנקבעו בתקנות לפי סעיף קטן (ג)
ומתקיימות בו הוראות התקנות שהותקנו ,לפי אותו סעיף קטן ,המהוות תנאי להקמת חברה עירונית מיוחדת;
(ו) בקשה לאישור בהתאם לסעיף קטן (ה) תוגש בידי העיריה בצירוף כל אלה -
( )1מסמכי ההתאגדות של החברה;
( )2כל ההסכמים שבין העיריה לבין החברה;
( )3דוחות כספיים מבוקרים בידי רואה חשבון לשנה שהסתיימה לפני הגשת הבקשה;
( )4כל מסמך ומידע נוסף ,שידרוש השר ,הקשור לחברה ולפעולותיה ,וכן לנכסיה ולהתחייבויותיה.
(ז) השר רשאי להתנות את אישורו בהתאם לסעיף קטן (ה) בשינוי המסמכים האמורים בסעיף קטן (ו)( )1או ( )2ובכל תנאי
אחר שייראה לו דרוש להשגת מטרותיו של סעיף זה.
(ח) אישר השר את החלטת העיריה ומולאו התנאים שקבע לפי סעיף
קטן (ז) ,יחולו על החברה הוראות סעיף זה החל ביום מתן האישור

 .3מענה הרשות ודרכי התקשרות עימה (ניתן לעיין במידע באתר האינטרנט של העיריה)

א .מען העירייה :כיכר מנחם בגין 1 ,ת.ד 15 .באר-שבע .84100
ב .מספר טלפון( 08-6463777 :מוקד).
ג .כתובת דואר אלקטרונית p-moked@br7.org.il :
ד .כתובת אתר אינטרנטhttp://www.beer-sheva.muni.il/Pages/default.aspx
ה .ספר טלפונים של העירייה
http://www.beer-sheva.muni.il/Lists/List9/DispForm.aspx?ID=27
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יחידות הנותנות שירות לאזרח – פריסתן הגאוגרפית
משכן הפיס לאומנויות הבמה
כתובת :דרך המשחררים פינת שד' רגר
קופת התיאטרון פתוחה
בימים א'-ה' בין השעות.21:00 – 09:00 :
יום ו' בין השעות.12:00 – 09:00 :
מזכירות ,טל'6266400 :
סינפונייטה (במשכן הפיס לאומנויות הבמה)
כתובת :דרך המשחררים ,באר-שבע
טל'6266400 :
מכירת כרטיסים בימים :א' – ה' בין השעות16:00 - :09 :
מכירה למנויים בחודשים :יוני ,יולי ,אוגוסט ,בימים א'-ה'
בין השעות.16:00 – 09:00 :
הקונסרבטוריון העירוני
כתובת :דרך המשחררים  ,10באר-שבע.
טל'.6655968 6279606 :
שעות פעילות בימים :א'-ה' בין השעות.22:00 – 07:30 :
חודש יולי – 15:30 – 07:30
יום ו' בין השעות.17:00 – 12:30 :
חודש יולי  ,אוגוסט – לא עובדים.
מוזאון הנגב
העצמאות  ,60באר שבע
טל'.08-6993535 :
מרכז אמנויות לנוער
כתובת :רח' אנילביץ'  ,21באר-שבע.
טל'.6239565 :
הספריה העירונית
כתובת :דרך המשחררים .12
טלפון ,6277899 :פקס6279278 :
שעות פעילות:
בימים א' – ה' בין השעות19:45 – 13:00 :
תערוכות בימי שבת.13:00 – 10:30 :

הלשכה לפניות הציבור
כתובת :הרצל  , 88באר שבע.
טל ,6270017 ,6273342:פקס.6284614 :
שעות קבלת קהל :בימים א' – ה' בין השעות08:00-12:00 :
יחידת קליטה עירונית
כתובת :רח' אליהו הנביא  ,3מתנ"ס לוין ,קומה  ,3חדר 21
מחלקת תעסוקה :טל ,6480087 :פקס6480243:
שעות קבלת קהל :בימים :א' – ה' בין השעות16:30 – 08:00 :
יחידת קליטה עירונית  -מחלקת חינוך בלתי פורמלי (מתנ"ס לוין)
טל ,6489769 :פקס6480243 :
שעות קבלת קהל :כל יום בין השעות .16:30 – 08:00
מועדון לעולי בוכרה
כתובת :בזל  ,46באר-שבע.
טל6440337 :
שעות קבלת קהל :ימי ב' ו -ד' בין השעות.18:00 – 19:30 :
בית העולה
כתובת :רח' ההסתדרות  ,2באר-שבע.
טל ,6276252 :פקס6651605 :
שעות קבלת קהל :בימים א'-ה' בין השעות16:30 – 8:00 :
יום ג' בין השעות.18:00 – 20:00 :

מרכזים קהילתיים



















מתנ"ס לוין ,כתובת :רח' אליהו הנביא  ,3שכונה ד' מרכז ,טל'6492288 :
מתנ"ס נירים ,כתובת :רח' רש"י (מול בי"ס אלומות) ,שכונה ד' צפון טל'6414444 :
מתנ"ס פאני קפלן ,כתובת :רח' קלאוזנר  ,14שכונה ד' מזרח ,טל'6493034 :
מתנ"ס נעורים ,כתובת :רח' אלכסנדר ינאי ,שכונה ד' מרכז (ליד מעונות הסטודנטים) ,טל':
.6487614
מתנ"ס טאובל ,כתובת :רח' ארלוזורוב  ,50שכונה ג' (מול רדיו דרום) ,טל'.6230520 :
מתנ"ס י"א החדש ,כתובת :כיכר נמיר  ,11שכונה יא' (אחרי קניון שאול המלך) ,טל'.6433388 :
מתנ"ס גבים ,כתובת :רח' חתם הסופר ,שכונה י"א ,טל'.6410864 :
בי"ס רמות ,כתובת :רח' המדע ,שכונה רמות.
מקלט חנוך אלבק ,כתובת :שכונה רמות ,טל'.6498244 :
מקלט צבי סגל ,כתובת :שכונת רמות.
מקלט ויסמן ,כתובת :רח' בזל ,שכונה א'.
בי"ס יובלים ,כתובת :שכונה ט' ,טל'.6434037 6438226 :
בי"ס מולדת ,כתובת :שד' ירושלים ,שכונה ט' ,טל'.6434775 :
בי"ס לון ,כתובת :רח' שמחה הולצברג ,שכונת נאות לון ,טל'6419020 6422480 :
בי"ס מקיף רגר ,כתובת :רח' יוהנה ז'בוטינסקי ,שכונת נוה-זאב טל'6415301 6109638 :
בי"ס נוה מנחם ,כתובת :שכונת נוה-מנחם ,טל'.6443975 :
בי"ס נוה מדבר ,כתובת :שכונה ו' החדשה ,טל'.6106565 :
בי"ס מצפה ,כתובת :רח' יהודה הלוי שכונה ד' רבתי.

ספורט
מרכז הטניס ,כתובת :יהודה הלוי ,באר-שבע.
טל'. 6436444 :

פריסה לפי שכונות בעיר










שכונה א' – מנהלת קליטה עירונית – מחלקת תרבות
מרכז אזרחי :בית העיריה
האגודה לתרבות הדיור
קרן באר-שבע
שכונה ב'  :הספריה העירונית
הקונסרבטוריון העירוני
מועדון השחמט
מרכז הטניס
מתחם יעלים
שכונה ג' :התחנה ליעוץ חינוכי
מרכז טאובל (מתנ"ס)
בית אריאל

 שכונה ד' :החברה למפעלי תרבות (מתנ"ס)
מרכז מדעים ד'
המחלקה לשרותים חברתיים ד' רבתי
מרכז לאביזרי בית לנזקקיםמחלקת נקיון צפון
המרכז לגיל הרך
 שכונה ט' :מרכז יום לקשיש צ'רטקוף
 העיר העתיקה :הלשכה לפניות הציבורלשכת התיירות בבאר-אברהםבית גוזלן – מינהל ההכנסות .
התחנה לגמילה מאלכוהול .
מרכז ויסמן
מנהלת קליטה עירונית (משרד ראשי ,חינוך בלתי פורמאלי,מורשת ישראל ,מידע) מרכז אומנויות לנוער
מוזאון הנגב
 אזור תחנת הרכבת (מגדלי הרכבת ,קומה  :)7החברה הכלכלית
 אזור תחנת הקמח :היחידה לטיפול בסמים
 .5סקירת עיקרי פעילות הרשות הציבורית בשנת .2016 -2015
ניתן לעיין באתר העיריה תחת תקציב העירייה
http://www.beer-sheva.muni.il/City/FreeInfo/Pages/default.aspx
 .6תקציב הרשות -פירוט הוצאותיה בשנת  2015ותקציב מתוכנן לשנת . 2016
ניתן לעיין בתקציבי הרשות גם לשנת  2016באתר העיריה תחת פירסומי הגזברות במבנה אקסל
http://www.beer-sheva.muni.il/City/FreeInfo/Pages/PublicationsFinance.aspx
חוברת תקציב העירייה  2016-עומדת לעיון ביחד עם דו"ח זה בספריה העירונית.
 .7רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות פירסמה בשנת 2015
מנהל כספים אגף הגבייה –ארנונה 2016
 .8מיקום ספר ההנחיות המנהליות לעיון הציבור וחוקי העזר לבאר-שבע

 .9קובץ נהלים כללי של עירית באר-שבע וספר חוקי העזר עומדים לעיון
במשרדים הבאים:
חדר  ,160קומת קרקע ,בימים :א' – ה' ,בין השעות . 16:00-08:30 :יום ג'

אחה"צ ,בין השעות19:00- :

. 16:00

מזכירות העירייה
חדר  339קומה ג' ,בימים :א' – ה' בין השעות. 16:00-08:30 :
יום ג' אחה"צ ,בין השעות. 19:00-16:00 :
 .10תיאור ומטרות מאגרי המידע של עירית באר-שבע
הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981
"מאגר מידע " מוגדר בחוק כדלקמן:
אוסף נתוני מידע המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי והמיועד לעיבוד ממוחשב ,למעט -:אוסף
לשימוש אישי שאינו למטרות עסק; או,
 .1אוסף הכולל רק :שם ,מען ודרכי התקשורת ,כשלעצמו אינו יוצר איפיון
שיש בו פגיעה בפרטיות לגביי בני האדם ששמותיהם כלולים בו ,ובלבד
שלבעל האוסף או לתאגיד בשליטתו אין אוסף נוסף.
"מידע" – נתונים על אישיותו של אדם ,מעמדו האישי ,צינעת אישיותו ,מצב בריאותו ,מצבו
הכלכלי ,הכשרתו המקצועית ,דעותיו ואמונתו.
"מנהל מאגר המידע" :המנהל הפעיל של הגוף שבבעלותו או באחזקתו מידע או מי שמנהל
כאמור הסמיכו לעניין זה.

מטרות "מאגרי המידע"

חוק הגנת הפרטיות בא להגן מפני חדריה לפרטיותו של אדם .הוא מכיל
התייחסות מיוחדת לגביי המידע המצוי במאגרי מידע ממוחשבים.
החוק מגדיר את האמצעים להגנת המידע ולאבטחתו ,את זכויותיו של בעל
המידע לעיון במידע ,את חובת הרישום המאגר וחובותיו של בעל המאגר.
מטרת "מאגר המידע" שברשות עירית באר-שבע מיועד ככלי נוסף לביצוע המטלות שהוגדרו
בדיני הרשויות כ"חובותיה של העיריה" תוך הקפדה על מימוש החוק והתקנות להגנה על
הפרטיות.
רשימת מאגרי מידע ובקשות לרישום מאגר של עירית באר-שבע
 .1עירית באר-שבע – מערכת יוצרת חיוב – מגה ,חינוך ,חנייה ,רישוי.
 .2עירית באר-שבע – רווחה ,מאגר מרכזי.
 .3עירית באר-שבע – מרשם האוכלוסין.
 .4עירית באר-שבע – כח אדם/שכר.
 .5עירית באר-שבע – היחידה לקידום נוער.
 .6עירית באר-שבע – תכנון ,רישום ופיקוח.
 .7עירית באר-שבע – ניהול שרות פסיכולוגי.
 .8עירית באר-שבע – מערכת מידע גאוגרפית אודות באר שבע.
 .9עירית באר-שבע – מאגר בטיחות של יחידת המב"ט.
 .10עירית באר-שבע – נוער יוצאי העדה האתיופית בסיכון.
 .11עירית באר-שבע –חינוך תלמידים.
 .12עירית באר-שבע –תקציב.
 .13עירית באר שבע – נכסי העירייה.
 .11רשימת תמיכות שאושרו לשנת ( 2016ניתן לעיין בנתונים מפורטים יותר באתר אינטרנט של
העיריה בכתובת)http://www.beer-sheva.muni.il/City/FreeInfo/Pages/MosdotTzibur.aspx :

עיריית באר שבע

הממונה על העמדת מידע לרשות הציבור

דיווח הממונה
בהתאם לתקנה  7לתקנות חופש המידע ,התשנ"ט 1999-

תוכן  -דיווח הממונה על חוק חופש המידע.
 .1מספר הבקשות למידע שהוגשו במהלך תקופת .7/2016 –7/2015
 .2מספר הבקשות שנענו בחיוב ובשלילה או חלקית כולל הסיבות לכך .שיעורי הבקשות שנענו במועדים
השונים הקבועים בסעיף  7בחוק.
מספר העתירות שהוגשו על החלטות הממונה כולל החלטה של בית המשפט.

דיווח הממונה על חוק חופש המידע
 .1במהלך התקופה שבין פרסום הדין והחשבון השנתי של עירית באר-שבע מס' 16לשנת 2015 -2014
ועד להכנת דו"ח לשנת ( 2016 -2015מס'  )17הוגשו  32בקשות לקבלת מידע בס"כ הוגשו ממועד
כניסת החוק לתוקפו (שנת  )1999ועד יום 32 -1.07.2016בקשות לקבלת מידע.
כל הבקשות נענו באופן מלא ע"פ המועדים שנקבע בחוק.
מידע כללי
כל הבקשות שנענו בחיוב נמסר המידע במועד שנקבע בחוק ,כולל הבקשות בהן היה צורך לפנות לצד
ג' לקבלת תגובה ,כמתחייב בסעיף  13בחוק הנ"ל.
בכבוד רב,
פרידמן דני
ממונה על העמדת מידע לרשות הציבור

