
 

 
 

 מועצה מקומית ראש פנה                                                                                                       

 

 דו"ח שנתי

 מידע לציבורהעמדת 

2016 
המידע נקבע כי "רשות ציבורית תפרסם דין וחשבון שנתי שיכלול מידע בחוק חופש  5לפי סעיף 

 על אודות פעילותה ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה".

 להלן החוק:

 1998-חוק חופש המידע, תשנ"ח

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/144M1_001.htm#Seif19 

 

 להלן טופס בקשה לקבלת מידע

spx?formType=hofeshttps://forms.gov.il/globalData/GetSequence/gethtmlform.a

hmeyda@justice.gov.il 
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 .מבנה הרשות1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 תיאור תחומי האחריות של הרשות ופרטי היחידות במועצה הנותנת שרות לאזרח. 

http://www.rosh-מח' חינוך: 

pinna.muni.il/Departments/Hinuch/Pages/default.aspx 

http://www.rosh-המח' לשירותים חברתיים: 

ult.aspxpinna.muni.il/Departments/serutiimHevratiim/Pages/defa 

 pinna.muni.il/Departments/Pages/gizbarut.aspx-http://www.roshגזברות: 

 //:www.roshhttp-הנדסה ותשתיות:

pinna.muni.il/Departments/Pages/Handasa.aspx 

 pinna.muni.il/Departments/Pages/Achzaka.aspx-http://www.roshאחזקה ושפ"ע: 

http://www.rosh-רישוי עסקים: 

pinna.muni.il/Departments/Pages/rishutAsakiim.aspx 

http://www.rosh-שירותים וטרינריים: 

/Vetrinar.aspxpinna.muni.il/Departments/Pages 

http://www.rosh-מבקרת המועצה: 

pinna.muni.il/Departments/Pages/mevakerIrya.aspx 

http://www.rosh-בטחון וחרום: 

pinna.muni.il/Departments/Emergency/Pages/default.aspx 

 pinna.muni.il/Departments/Pages/metzila.aspx-http://www.roshמצילה: 

 pinna.muni.il/Departments/Pages/moked.aspx-http://www.rosh: 106מוקד 
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 . דרכי התקשרות עם בעלי תפקידים במועצה3

 rp@rosh-pinna.muni.il:  במועצה ל"הדוא כתובת

 1200000 מיקוד פנה ראש 4. ד.ת: דואר למשלוח כתובת

 04-6808600: טלפון

 04-6808613: פקס

 pinna.muni.il/Pages/default.aspx-http://www.roshאתר המועצה: 

 מייל נייד טלפון תפקיד העובד

 אביהוד
  רסקי

 pinna.muni.il-rosh_pina@rosh  04-6808602 המועצה ראש

 בן איווט
  סימון

 pinna.muni.il-evetbs@rosh 054-2277284 04-6808602 הלשכה מנהלת

מזכירות/מידע  גנון שרונה
 לציבור ומחשוב

04-6808608 054-2278153 pinna.muni.il-rp@rosh 

 אתר, חוץ קשרי שורץ תמי
, רשותי אינטרנט

דוברות, קב"ס 
 לגנ"יורישום 

04-6808619  pinna.muni.il-tami@rosh 

 עליזה
 ועקנין

 ומוקדנית מרכזיה
 עירוני מוקד

04-6808601  pinna.muni.il-alizaV@rosh 

 מוטי
 חטיאל

 pinna.muni.il-motiH@rosh 054-2277266 04-6808604 המועצה מזכיר

, עסקים רישוי שרוני נעה
 מצילה

04-6808618 054-2277273 pinna.muni.il-noas@rosh 

 המועצה מבקרת כהן מיטל
 תלונות על וממונה
 הציבור

04-6808620  pinna.muni.il-mevaker@rosh 

-054 ט"קב שנקר זאב
2277265 

052-8514222 pinna.muni.il-kabat@rosh 

 pinna.muni.il-nitzanb@rosh  04-6808609 המועצה מהנדס ניצן בק

 דקל אילה
 שטיינר

, מהנדס עוזרת
 מוקד מנהלת
 אחראית, עירוני

 מכרזים

04-6808614 054-2277285 pinna.muni.il-ayalaS@rosh 
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 pinna.muni.il-dovA@rosh 054-2277262 04-6808606 המועצה גזבר אריאל דב

 דליה
 כרסנטי

 pinna.muni.il-daliaK@rosh 054-2277261 04-6808607 חשבונות מנהלת

 לובה
 גולדברג

 04-6808628 חשבונות הנהלת
 

 pinna.muni.il-LubaG@rosh 

 גבייה מנהלת נוי חגית
 וארנונה

04-6808603 054-2277264 pinna.muni.il-hagit_Noy@rosh 

 טניה
 קמינסקי

 גביה פקידת
 וארנונה

04-6808605 054-2277275 pinna.muni.il-tanyaK@rosh 

 מנהלת המחלקה דאודי רחל
 לשירותים
 חברתיים

04-6808612 054-2277281 pinna.muni.il-rachelD@rosh 

 זכאות פקידת שופן  חנה
 במח' הרווחה
 וארכיונאית 

04-6808611 

04-6936603 

 pinna.muni.il-Hanash@rosh 

 pinna.muni.il-miric@rosh  04-6808616 משפחות ס"עו כדורי מירי

 pinna.muni.il-Ranbn@rosh 054-2277278 04-6938957 אחזקה' מח מנהל יק'בנצ רן

 pinna.muni.il-baruchg@rosh  04-6808617 החינוך' מח מנהל גנות ברוך

' מח מזכירת חן טובה
 החינוך

04-6808610  pinna.muni.il-tovaH@rosh 

 pinna.muni.il-doritL@rosh 054-2277291 04-6808625 פסיכולוגית לוי דורית

 מורן ר"ד
 מזרחי

 mizrachivet@gmail.com 052-8308921  הרשות וטרינר

 avim@rosh-pinna.muni.il 052-5070017 04-6808600 פקח המועצה אבי מור

  

 

 

 

 

 

 

mailto:dovA@rosh-pinna.muni.il
mailto:dovA@rosh-pinna.muni.il
mailto:daliaK@rosh-pinna.muni.il
mailto:daliaK@rosh-pinna.muni.il
mailto:LubaG@rosh-pinna.muni.il
mailto:LubaG@rosh-pinna.muni.il
mailto:hagit_Noy@rosh-pinna.muni.il
mailto:hagit_Noy@rosh-pinna.muni.il
mailto:tanyaK@rosh-pinna.muni.il
mailto:tanyaK@rosh-pinna.muni.il
mailto:rachelD@rosh-pinna.muni.il
mailto:rachelD@rosh-pinna.muni.il
mailto:Hanash@rosh-pinna.muni.il
mailto:Hanash@rosh-pinna.muni.il
mailto:miric@rosh-pinna.muni.il
mailto:miric@rosh-pinna.muni.il
mailto:Ranbn@rosh-pinna.muni.il
mailto:Ranbn@rosh-pinna.muni.il
mailto:baruchg@rosh-pinna.muni.il
mailto:baruchg@rosh-pinna.muni.il
mailto:tovaH@rosh-pinna.muni.il
mailto:tovaH@rosh-pinna.muni.il
mailto:doritL@rosh-pinna.muni.il
mailto:doritL@rosh-pinna.muni.il
mailto:mizrachivet@gmail.com
mailto:mizrachivet@gmail.com


 

 2015תמצית הדוחות הכספיים לשנת  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מראה מקום להנחיות שעל פיהן פועלת הרשות: . 6

 1950 - )א(, תשי"אהמקומיותצו המועצות 

 http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/211_003.htm 

http://www.rosh- –חוקי עזר של המועצה המקומית ראש פנה

pinna.muni.il/publicInformation/Pages/hukeyezer.aspx 

 דיווח הממונה: .7

לחוק חופש המידע, "הדין וחשבון יכלול דיווח של הממונה על הפעלת  5בהתאם להוראות סעיף 
 חוק זה ברשות הציבורית, ואולם רשאי הוא לפרסם דיווח זה בנפרד".

 pinna.muni.il-rp@rosh, מייל: 6808608-04, טלפון: שם הממונה: שרונה גנון

 היחידה הממשלתית לחופש המידע על מסירת דיווח על יישום חוק חופש המידע אישורלהלן 

 שרונה גנון שלום רב, 

טופס דיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע ששלחת, אושר על ידי היחידה הממשלתית לחופש המידע. 

 להודעה זו מצורפים: 

 .ניתן להעלותו לאתר המרכזי לחופש המידע ולפרסמו לציבור. pdf. הטופס בפורמט 1

 XML. נתוני הטופס בפורמט 2
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