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דבר הממונה

דבר הממונה
החברה הממשלתית להגנות ים המלח (חל"י) מתכבדת להגיש לציבור דו"ח שני על פי חוק
חופש המידע.
חוק חופש המידע התשנ"ח  1998קובע כי לכל אזרח ישראלי הזכות לקבל מידע מרשות
ציבורית בהתאם להוראות חוק זה.
כממונה על יישום החוק אני רואה בחוק חופש המידע ערך חשוב של שקיפות הממשל כלפי
הציבור לצד מתן מענה מהיר ,איכותי ומדויק תוך שיתוף פעולה מלא עם קהל הפונים.
דוח זה כולל מידע אודות החברה ,תפקידיה ,ועיקרי פעילותה.
עוד כולל הדוח את רשימת בעלי התפקידים בחברה ,פירוט פעילות המשרד בתחום יישום
חוק חופש המידע בשנת .2015

צפייה/הורדה של דו"ח זה והשגת מידע נוסף אודות החברה ניתן גם באמצעות אתר
האינטרנט שלנו.

בברכה,
מוריה ועקנין
הממונה על יישום חוק חופש המידע וקשרי חוץ
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כללי

כללי
החברה הממשלתית להגנות ים המלח (חל"י) התאגדה ונרשמה כדין ביום  16באפריל,
 2008בהתאם להחלטת הממשלה מס' ( 3262חכ )70/מיום  13במרץ.2008 ,
החברה הינה חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות התשל"ה  ,1975 -פועלת
ומדווחת בהתאם להנחיות רשות החברות הממשלתיות.
החברה בבעלות מלאה של ממשלת ישראל והיא מנהלת ומרכזת את מכלול היבטי הטיפול
בנושא תכנון וביצוע פעולות שנועדו להיות פתרונות קצרי טווח וארוכי טווח בפני עליית מפלס
המים בחוף המערבי של בריכה הידועה בשם בריכה מס'  5המתופעלת ע"י מפעלי ים המלח.
החברה פועלת כזרוע ביצועית של משרד התיירות בכל הקשור לנושאי הגנות ים המלח כאמור
והחל משנת  2012גם פועלת בנושא שיקום ופיתוח מתחם התיירות מתוך מטרה ליצור איזון בין
צרכי התיירות ,התעשייה והתושבים באזור.
הרוב המכריע של פעילות החברה ממומן מתקציב המדינה באמצעות משרד התיירות.
החברה רשאית ליזום ולבצע כל פעולה הדרושה לה לביצוע המטרות שלעיל.
החברה אינה פועלת למטרות רווח.

יעדי החברה
 ביצוע הגנות ביניים דחופות תוך שמירה על המשך פעילות סדירה באזור וצמצום עלויות
למינימום האפשרי.
 ביצוע ההגנות החופיות המשלימות לפתרון הקבע בהתאם למפלס היעד הסופי שסוכם עם
מי"ה ,המלונות והמועצה האזורית.
 ליווי ומעקב אחר ביצוע הקמת מערך קציר מלח מלא בבריכה מס'  5על ידי מי"ה תוך עמידה
בלוחות זמנים.
 תכנון ופיתוח אזורי התיירות בעין בוקק וחמי זוהר והשטח שביניהם.
 ניהול וביצוע מטלות עבור המדינה במסגרת הטיפול בנושא אי יציבות הקרקע באזור ים
המלח ,ובכלל זה טיפול בנושא הבולענים בהתאם להזמנות העבודה ממשרד התיירות
שיתקבלו מעת לעת.
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מבנה החברה

מבנה החברה
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תעודת ההתאגדות של החברה

תעודת ההתאגדות של החברה
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תקנון החברה

תקנון החברה
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תקנון החברה

תקנון החברה
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תקנון החברה

תקנון החברה
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תקנון החברה

תקנון החברה
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תקנון החברה

תקנון החברה
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תקנון החברה

תקנון החברה
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תקנון החברה

תקנון החברה
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תקנון החברה

תקנון החברה
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תקנון החברה

תקנון החברה
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תקנון החברה

תקנון החברה
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תקנון החברה

תקנון החברה
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תקנון החברה

תקנון החברה
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תקנון החברה

תקנון החברה
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בעלי תפקידים בחברה

בעלי תפקידים בחברה

תפעול ומנהל

כספים

הנדסה

לשכה

מחלקה

שם

תפקיד

שמעון (שימי) דניאל

מנכ"ל

ינאי איטח

עוזר מנכ"ל

כרמית אבידני

ראש תחום קשרי ממשל ודוברות ומתאמת המטה

טליה קידר

ראש תחום פיתוח תשתיות תיירות

מוריה ועקנין

ממונה חופש המידע וקשרי חוץ

מיכל עזרא

מזכירת לשכת מנכ"ל

ירון כהן

סמנכ"ל הנדסה

שלומי גנץ

PMO

בועז המאירי

ראש אגף תכנון

אורן יהושע

מתאם פרויקטים הנדסיים

בני חקשוריאן

מפקח ביצוע וממונה בטיחות ואתרי כרייה

אלכס גיציס

מהנדס פיקוח וניהול פרויקטים

יאן מוגילבסקי

ממונה ניטור ,בקרה ומע' מידע הנדסיות

לבנת גלם

ממונה שימור מידע הנדסי

ניר קדמי

סמנכ"ל כספים וכלכלה

ניצה כהן

ראש תחום כספים וחשבות

לנה אנטין

ראש תחום כלכלה ותקציב

רויטל כהני

ממונה מערך ניהול חשבונות ושכר

רות לסרי

ע.ראש תחום כספים וחשבות

בת אל יעקובוביץ'

ממונה מערכות מידע כספיות

יובל מסילתי

סמנכ"ל תפעול ומנהל

שרה מורלי

ראש תחום רכש והתקשרויות

אבישי משיח

ממונה רכש והתקשרויות

עינבל שמש

רכזת תפעול ומנהל
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תקציב החברה לשנת 2016 - 2015

תקציב החברה לשנת 2016 - 2015
תקציב החברה הינו תקציב רב שנתי המיועד הן לפעילות בתחום ההגנות והן לפעילות
בתחום הפיתוח האזורי והוא עומד על כמיליארד .₪
היקף פעילות החברה בשנת  2015היה  223מליון ( ₪מצ"ב פירוט הוצאות החברה ע"פ
סעיפים  -עמ' .)24
החברה צופה כי בשנת  2016היקף פעילותה יהיה כ  170 -מליון  ₪שיגזרו מתוך התקציב
האמור לעיל.

בשנת  2015החברה לא מימנה קרנות או מלגות ולא העניקה תמיכה למוסדות כלשהן.
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עיקרי פעילות החברה לשנת 2015

עיקרי פעילות החברה לשנת 2015
שם פרויקט

עיקרי הפעילות

רבעון

הגנות ,שיקום ופיתוח סוללת החוף הציבורי הראשי

תחילת ביצוע עבודות

3

בעין בוקק
טיפול בניקוז ,שיקום ופיתוח כביש מלונות עין בוקק

תחילת ביצוע עבודות

3

שדרוג מערכת השפלה עין בוקק

תחילת ביצוע עבודות

3

הגנות ,פיתוח ושיקום חוף ציבורי ישרוטל

סיום ביצוע עבודות

4

הגנות ,שיקום ופיתוח כביש  90דרום בק"מ 202-204

סיום ביצוע עבודות

4

הגנות ,פיתוח ושיקום חוף ציבורי לאונרדו קלאב

סיום ביצוע עבודות

3

הגנות ,פיתוח ושיקום חוף ציבורי הרודס

סיום ביצוע עבודות

3

הגנות ,פיתוח ושיקום תשתיות אזור הביניים

סיום תכנון כללי

4

טיפול והגנה על מערך ביוב עין גדי

סיום תכנון כללי

3

הסדרת צומת כניסה צפונית לעין בוקק

סיום תכנון מוקדם

3

הסדרת ניקוז נחל בוקק

סיום ביצוע עבודות

4

הגנות חוף ציבורי מרידיאן

סיום ביצוע עבודות

4

הגנות חוף הבינלאומי

סיום ביצוע עבודות

4

הגנות חופים ציבוריים (סולמד ושיף) חמי זוהר

סיום ביצוע עבודות

3

הגנות כביש  90צפון בק"מ 214.8-218.1

סיום ביצוע עבודות

4

הסדרת צמתי תמרית P5 ,וגשר נחל יעלים

סיום תכנון מפורט

4
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פירוט הוצאות החברה בשנת 2015

פירוט הוצאות החברה בשנת 2015
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סקירת עיקרי הפעילויות המתוכננות לשנת 2016

סקירת עיקרי הפעילויות המתוכננות לשנת 2016
שם פרויקט

עיקרי הפעילות

רבעון

מרכז כנסים ומלונאות

הפקדת תכנית

1

שיקום ופיתוח נחל בוקק

סיום ביצוע עבודות משוער

1

שיקום ופיתוח חוף ציבורי מרידיאן

סיום ביצוע עבודות משוער

1

שיקום ופיתוח החוף הבינלאומי

סיום ביצוע עבודות משוער

1

שיקום ופיתוח חופים (סולמד ושיף) חמי זוהר

סיום ביצוע עבודות משוער

3

הגנות ,טיפול ושיקום תשתיות ומערכות בחמי זוהר

תחילת ביצוע עבודות

4

הגנות ,פיתוח ושיקום תשתיות אזור הביניים

סיום תכנון מפורט

3

טיפול והגנה על מערך ביוב עין גדי

סיום תכנון מפורט

3

שיקום ופיתוח כביש  90צפון בק"מ 218.1- 214.8

סיום ביצוע עבודות משוער

3

הסדרת צומת כניסה צפונית לעין בוקק

סיום תכנון מפורט

4

תכנית מתאר לפיתוח ושיקום מתחם התיירות

הפקדת תכניות

4

והאגן הדרומי
הסדרת צומת  P5ומעביר מים מעל נחל יעלים

תחילת ביצוע עבודות

3

מעביר מים מעל נחל בוקק בכביש 90

סיום תכנון כללי

4
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דיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע

דיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע
ע"פ נהלי חופש המידע (נוהל מס'  – 2דיווח ממונה) שפורסם ע"י משרד המשפטים
ובהתאם לתקנה  7לתקנות חופש המידע יש לדווח על פעילות הממונה עבור שנה
קלנדרית אחת שלמה מה 1 -בינואר ועד ה 31-לדצמבר בשנה החולפת.
במהלך תקופה זו ,הוגשו  7בקשות למידע ולא נגבו אגרות עבורן כיוון ש 4 -מתוכן
התבקשו ע"י סטודנטים במסגרת מחקר אקדמי  ,והשאר הופסקו מטעם פונים.

להלן הפירוט:

מספר
 .1הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

4

 .2הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי
 .3הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע
 .4הרשות הפנתה את המבקש לקבלת המידע מאת רשות אחרת

1

 .5הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
 .6הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה

2

 .7הטיפול בבקשה טרם הסתיים
7

סה"כ
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