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דברי פתיחה

דברי פתיחה
חוק חופש המידע התשנ"ח  1998הוביל מהפכה בתרבות האירגונית של הממשל בישראל
והחדיר את עקרון השקיפות לרשויות השלטון .החוק מעגן את זכות הציבור לקבל מידע
מרשות ציבורית מתוך התפיסה שהמידע הקיים ברשות הינו נכס של האזרחים ,אשר מוחזק
בנאמנות על ידי הרשות למען הציבור.
החברה הממשלתית להגנות ים המלח (חל"י) מעניקה חשיבות רבה להנגשת מכלול
השירותים והמידע לציבור האזרחים וברוח זו פועלת בשני ממדים :בממד האחד ,פעילות
להרחבה יזומה של הנגשת הציבור למידע הקיים בחברה באמצעות אתר האינטרנט של
החברה ופרסומים בכלי תקשורת אחרים .ובממד האחר ,במענה לפניות המתקבלות מידי שנה
מהציבור לקבלת מידע לפי החוק והעמדתו לרשותם בטווח הזמן הקבוע בחוק.
זו שנה רביעית שאנו מפרסמים דו"ח זה כחלק מתהליכי הגברת השקיפות והנגשת המידע
לציבור.
דוח זה כולל מידע אודות החברה ,תפקידיה ,ועיקרי פעילותה.
עוד כולל הדוח את רשימת בעלי התפקידים בחברה ופירוט פעילות המשרד בתחום יישום חוק
חופש המידע בשנת .2017

צפייה/הורדה של דו"ח זה וקבלת 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 ביצוע 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.
בהמשך לעשייה בתחום הפיתוח האזורי ,ברבעון האחרון של שנת  2017אישרה הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום ונתנה תוקף לתכנית המתאר לפיתוח ושיקום מתחם התיירות
באגן הדרומי של ים המלח.
בנוסף ,במהלך הרבעון האחרון של שנת  2017הורחבו סמכויות החברה (ע"פ החלטת ממשלה
מס'  )3043לניהול פרויקטים תיירותיים במרחב הארץ הדרומי – מים המלח ועד אילת (כולל).
בעקבות החלטת הממשלה ,כבר בתום שנת  2017החל משרד התיירות בהעברת פרויקטים
חדשים לחברה בתחומי הרחבת האחריות והיא החלה בפעולות למימושם.
החברה להגנות ים המלח אינה פועלת למטרות רווח.
הרוב המכריע של פעילות החברה ממומן מתקציב המדינה באמצעות משרד התיירות.

החברה רשאית ליזום ולבצע כל פעולה הדרושה לה לביצוע המטרות שלעיל.

5

יעדי החברה

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 שיתקבלו מעת לעת.
 לנהל פרויקטים תיירותיים בתחום המועצות האזוריות מגילות ותמר ובתחומים הנמצאים
דרומית לקו רוחב ( 535,010לפי מערכת קואורדינאטות ישראל החדשה  - ITMלהלן "האזור
הדרומי").
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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*

*בזמן פרסום דו"ח זה ,נמצא בהליכי עדכון בהתאם להחלטת ממשלה .3034
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תקנון החברה
תקנון החברה
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תקנון החברה
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תקנון החברה
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תקנון החברה
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תקנון החברה
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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

תכנון ,משאבים

ורכש

כספים

הנדסה

לשכה

מחלקה

שם

תפקיד

שמעון (שימי) דניאל

מנכ"ל

ינאי איטח

עוזר מנכ"ל

כרמית אלונה 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

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

בתיה כהן

ממונה שימור מידע הנדסי  -מחליפה

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

ארז דהאן

סמנכ"ל תכנון ,משאבים ורכש

שרה מורלי

ראש תחום רכש והתקשרויות

אבישי משיח

ממונה רכש והתקשרויות

עינבל שמש

רכזת תפעול ומנהל
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תקציב החברה לשנת 2017 - 2018
תקציב החברה לשנת 2017 - 2018

תקציב החברה הינו תקציב רב שנתי המיועד הן לפעילות בתחום ההגנות והן לפעילות
בתחום הפיתוח האזורי והוא עומד על כמיליארד .₪
היקף פעילות החברה בשנת  2017היה כ - 110מליון ( ₪מצ"ב פירוט הוצאות החברה
ע"פ סעיפים  -עמוד .)24
החברה צופה כי בשנת  2018היקף פעילותה יהיה כ  - 170מליון  ₪שיגזרו מתוך
התקציב האמור לעיל.
בשנת  2017החברה לא מימנה קרנות או מלגות ולא העניקה תמיכה למוסדות כלשהן.
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עיקרי פעילות החברה לשנת 2017
עיקרי פעילות החברה לשנת 2017
שם פרויקט

עיקרי הפעילות

רבעון

תכנית מתאר לפיתוח ושיקום מתחם התיירות והאגן
הדרומי

פרסום נוסח הפקדה

1

הגנות ,שיקום ופיתוח סוללת החוף הציבורי בעין בוקק

סיום ביצוע עבודות

2

הגנות ,טיפול ושיקום תשתיות ומערכות בחמי זוהר

תחילת ביצוע עבודות

2

שיקום חוף נווה זוהר

סיום תכנון מוקדם

3

מרכז חירום ,ניטור ובקרה

סיום תכנון מוקדם

3

שיווק מגרשים "תכנית קטנה"

העברת תיקי שיווק לרמ"י

3

הגבהת קירות מסך בחופי דתיים – חמי זוהר

סיום ביצוע

3

הסדרת צומת  P5ומעביר מים מעל נחל יעלים

תחילת ביצוע עבודות

4

שדרוג מערכת השפלה עין בוקק

סיום ביצוע עבודות

4

הגנות ,פיתוח ושיקום תשתיות אזור הביניים – כביש
עליון וגשר נחל רום

תחילת ביצוע עבודות

4

הגנות ,פיתוח ושיקום תשתיות אזור הביניים – עבודות
עפר ותשתית באזור קו החוף

סיום תכנון מפורט

4

גשר נחל בוקק בכביש 90

סיום תכנון כללי

4

הסדרת צומת כניסה צפונית לעין בוקק

תחילת ביצוע עבודות

4

טיפול בניקוז ,שיקום ופיתוח כביש מלונות עין בוקק

סיום ביצוע עבודות

4

הגנות ,פיתוח ושיקום תשתיות אזור הביניים – עבודות
פיתוח באזור קו החוף

תכנון מפורט

1-4
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פירוט הוצאות החברה בשנת 2017
פירוט הוצאות החברה בשנת 2017
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סקירת עיקרי הפעילות המתוכננת לשנת *2018
סקירת עיקרי הפעילות המתוכננת לשנת *2018
שם פרויקט

עיקרי הפעילות

רבעון

תכנית מתאר לפיתוח ושיקום מתחם התיירות והאגן הדרומי

מתן תוקף לתכנית

2

פיתוח כפר אומנים  -צוקים

פרסום מכרז

2

כביש מלונות עין בוקק – תשתיות משלימות

סיום ביצוע עבודות משוער

2

הגנות ,פיתוח ושיקום תשתיות אזור הביניים – עבודות עפר
ותשתית באזור קו החוף

פרסום מכרז

3

הגנות ,פיתוח ושיקום תשתיות אזור הביניים – עבודות פיתוח
באזור קו החוף

פרסום מכרז

3

מערך ניטור בקרה והתרעה

השלמת תכנון מפורט

3

פיתוח חזית מזרחית ומערבית של קניון עין התכלת

סיום ביצוע עבודות משוער

3

מעקף זמני בכביש  90בחתכים 60-75

סיום ביצוע עבודות משוער

4

תיקון מבנה כביש בחתכים 60-75

תחילת ביצוע עבודות משוער

4

מתחם קמפינג חוף צפוני עין בוקק

תחילת ביצוע עבודות משוער

4

הסדרת ניקוז מטע תמרים

פרסום מכרז

4

שיקום חוף נווה זוהר

פרסום מכרז

4

מרכז חירום ,ניטור ובקרה

פרסום מכרז

4

מבנה שירותים צפוני ומבנה מסעדה בחוף ציבורי עין בוקק

ביצוע עבודות

1-4

הסדרת צומת כניסה צפונית לעין בוקק

ביצוע עבודות

1-4

הגנות ,טיפול ושיקום תשתיות ומערכות בחמי זוהר

ביצוע עבודות

1-4

הסדרת צומת  P5ומעביר מים מעל נחל יעלים

ביצוע עבודות

1-4

הגנות ,פיתוח ושיקום תשתיות אזור הביניים – כביש עליון
וגשר נחל רום

ביצוע עבודות

1-4

טיפול והגנה על מערך ביוב עין גדי

ביצוע עבודות

2-4
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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  4בקשות למידע מתוכן בקשה אחת נענתה באופן מלא  1נדחתה
ו 2-הופנו לרשות אחרת לקבלת המידע.
סך אגרות שנגבו.₪ 20 -

להלן הפירוט:

מספר
 .1הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

1

 .2הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

0

 .3הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע

1

 .4הרשות הפנתה את המבקש לקבלת המידע מאת רשות אחרת

2

 .5הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

0

 .6הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה

0

 .7הטיפול בבקשה טרם הסתיים

0
4

סה"כ
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