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 2017ינואר 
 לכבוד 

 ראש המועצה  -מר סלים סליבי 
 

 א.נ., 
 

ח מבקר פנימי ונציב תלונות הציבור לשנת בהתאם לצוו המועצות המקומיות מוגש לכם בזה דו
2016 

 
 . 2016בדוח זה נכללים את ממצאי הביקורת בנושאים העיקריים שנבדקו בשנת 

 
 

על הדו"ח ולהמציא לכל חברי המועצה  ו מתבקש להגיש לוועדת הביקורת  את הערותיכבודך 
 מהמבקר .  , בתוך שלושה חודשים מיום קבלת הדו"ח ך העתק מהדו"ח בצירוף הערותי

 
ועדת הביקורת מתבקשת לדון בדוח המבקר והערות ראש המועצה עליו ולהגיש למועצה לאישור 

 מסרו לה  הערות ראש המועצה . נאת סיכומיה והצעותיה בתוך חודשים מיום ש
 

המועצה מתבקשת לקיים דיון , הועדה את סיכומיה והצעותיה תגיש תוך חודשים מן היום שבו 
  ליט בדבר אישור ההצעות . מיוחד בהם ולהח

 
 

 בכבוד רב 
 
 רשיד בדראן , רו"ח 
 מבקר פנימי ונציב תלונות ציבור 

 העתק : ועדת הביקורת . 
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 . הפרטת החינוך לגיל הרך   1
 
 

פרסם חוברת רישום לגני ילדים לשנת   אגף א אמח"א  –המינהל הפדגוגי  –משרד החינוך 
   2016-2017הלימודים התש"ז 

 
 משרד החינוך :  חוברת עפ"י 

 

  (  לכל אחת מן המגמות : ממלכתי, מוכר 5 -ו 4, 3הרישום עפ"י חוק חינוך חובה )לגילאי
 על ביצוע חוק לימוד חובה. ייערך אך ורק ברשות המקומית האחראיתשאינו רשמי  

 טפסי הרישום ימצאו בידי מחלקת החינוך .  
 

 ורה  לפתוח תחנות הרשמה  ולהודיע  להורים על מיקומן מחלקת החינוך במועצה  אמ
 ועל שעות עבודתן  באמצעות מודעות  ברחבי הכפר  והודעות שתישלחנה  להורים . 

 

  ללא נספח ד' חתום ע"י ההורים והעמותה וללא עותק של ת"ז הרושם , הרישום בגן מוכר
 שאינו רשמי לא יהיה בתוקף . 

 
 

  כאפוטרופוס למס' ילדים ולבצע רישום במחלקת החינוך .לא יכול נציג העמותה לשמש 

 

  על הרשם להקפיד על יישום הנחייה שלפיה לא יתאפשר רישום  לגן  מגמת מוכר שאינו
הורה המבקש לרשום תלמיד למוכר שאינו רשמי יפנה רשמי ללא אישור פתיחה . 

' דנספח לקבל את אישורה לרישום התלמיד. האישור יעשה על גבי טופס  עמותה ל
' המאושר ע"י דויימסר להורה. על ההורה להביא את טופס נספח עמותה שימולא ע"י ה

 בעת ביצוע הרישום, ברשות המקומית.עמותה ה
 

 השתלשלות העניינים 
 المجلس كنف تحت لتكون  القريه في والبساتين الروضات كافة احتضان –המועצה הציבה לעצמה יעד 

 .  ورعايته المحلي
 

של  עמותות  . לדוגמא דוח גני "י   מס' לא מועט של ילדים  שנרשמו בגני"י ה דמות  היבשנים קו
 תלמידים .  287-כללו  12/2013מוכר שאינו רשמי לחודש 

 
 

הביקורת  ניסתה  להאיץ בפני ההנהלה לקיים דיון מקדמי ומקצועי לרשמים  במועצה ע"מ 
אין  -ולא  יועלו   עוד טענות  כדוגמת  שייקחו אחריות להשגת היעד שהציבה המועצה לעצמה 

לדון  בישיבת צוות  מקצועית עם    21/01/2016הביקורת  המליצה ביום  הגדרת  תפקידים  . 
 הרשמים   של  מח'  החינוך , ע"מ להבהיר , להדגיש   כי :  
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הרשם יודיע על שעות ההרשמה באמצעות מודעות ברחבי הכפר והודעות שתשלחנה  (1
 . להורים

 

על ביצוע חוק לימוד  האחראית מועצה הרישום עפ"י חוק חינוך חובה ייערך אך ורק ב (2
 טפסי הרישום ימצאו בידי מחלקת החינוך .   חובה.

 
 
אישורה   לקבל את  עמותה הורה המבקש לרשום תלמיד למוכר שאינו רשמי יפנה ל (3

ויימסר עמותה ה ' שימולא ע"י דלרישום התלמיד. האישור יעשה על גבי טופס נספח 
בעת ביצוע עמותה ה ' המאושר ע"י דלהורה. על ההורה להביא את טופס נספח 

  הרישום, ברשות המקומית.

 

ללא נספח ד' חתום ע"י ההורים והעמותה וללא עותק של ת"ז הרושם , הרישום בגן  (4
 מוכר שאינו רשמי לא יהיה בתוקף . 

 
 

דים ולבצע רישום במחלקת נציג העמותה לא יכול לשמש כאפוטרופוס למס' יל (5
 החינוך .

 

 אין לגבות מההורים דמי קידמה בעת הליך הרישום . (6
 

 
 גנים פרטיים כפופים רק לחוק הפיקוח ולא  לתקנות חינוך ממלכתי .  (7

 

הם הילדים .  –חלק מהעמותות רואים את הגנים כעסק  לכל דבר כך שהנפגעים  (8
והעסקת הגננות בשכר  סימאלי באכלוס מקצפיפות  -עמותה  עודפים בלמקסם הדרך 
 זעום 

 
 רמת הבטיחות בגני המועצה גבוהה  . (9

 

 ₪ . הושקע בגני הילדים של המועצה מליוני   (10
 

 
 גני המועצה מהווים  סמל לאיכות והשקעה בחינוך .   (11

 
ת  מעוגנה תנאי העסקתו, מקצועית בגני הילדים של המועצה סייעת ה/הגננת  (12

של העמותה מקצועית אולם יתכן ותהיה  סייעת ה /הגננתאכן . הסכמים קיבוציים ב
 להן  תחלופה במרוצת השנה לאחר השגת אישור משרד החינוך . 

 
 

 קיים תיאום  ושיתוף פעולה בין גננות חובה וטרום חובה בגני ילדים של המועצה . (13
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אך ובמעקב תכנית הלמידה  בגני המועצה נמצאת בפיקוח ובאישור משרד החינוך  (14
 מינימאלי וחסר על תכני הלימוד . מעקב ה בגנים פרטיים

 
 

 קליטת הילדים בגנים של המועצה בד"כ למקום הקרוב למגוריהם .  (15
 

קליטת הילדים בגן מוכר שאינו רשמי בד"כ לפי משפחות דבר המשליך באופן שליליל  (16
על רקמת החיים החברתיית ביישוב .הריכוזיות אצל העמותות בקליטת הילדים , 

הנשכר מבני אותה משפחה מפרק את ניסיון המועצה לשמור על הגננות והמבנה 
 עקרונות חינוך אוניברסליים , איכות החינוך ובזכות לשוויון בחינוך של ילדי הכפר . 

 
 בבתי  הספר .  אקליטת ילדים בעמותות מערערת  את ההטרוגוניות בכיתה   (17
 

 
 שעות ביממה .  24בגני המועצה קיים ביטוח תלמידים במשך  (18

 
 עילויות ופרויקטים בגני ילדים של המועצה כדוגמת :  פ (19

   "'ביקור הילדים למרכז מס' ימים בכל חודש והפעלת  - "מרכז אל אתרא
 פעילויות העשרה בתחום מוסיקה , דראמה , ספורט 

  עידוד הביטוי והיצירה אצל הילדים ע"י אספקה סדירה  - סיפורים לילדים
 אות ופעילות ביתית והשתתפות ההורים בסדנ -לסיפורים 

  . טקס שנתי ליום יצרתיות אצל ילדים  בחסות מפקחת משרד החינוך   

  עם ארוחה ופעילויות העשרה  16:00נוכחות הילדים עד שעה  –צילה  פרויקט
 ממדריכות ...

  זהירות בדרכים , תזונה נכונה וכד'    –יוזמות כיתתיות 
 

 פרויקטים שונים . (20

 
 לתמיכה בילדים , הורים , צוות חינוכי  שירות פסיכולגי וייעוצי  (21
 

 
 השתלמויות לגננות ועוזרות גננות , מדריכות ויועצות .    (22
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 הליך הרישום  
 

 מח'  החינוך  פרסמה על לוח המודעות  הודעה  לרישום  ילדים  . 
לדיהם יצוין כי   בשנים קודמות המועצה פנתה בכרוזים לתושבים בו נמקה מדוע עדיף רישום י

בגן מוכר רשמי .  הרישום לדוגמא  לשנה"ל תשע"ה התבצע בבניין המועצה והוארך לאחר יום 
01/04/2015  . 

 
שידור מעקב והתאמה ) במרוצת , (  22/01/2015עד  02/01/2015קליטת טפסים ) מועדי הרישום 

והוארך גנים  שנת תשע"ה  ( ע"י  איש מחשבים  . קליטה ידנית ברשימות/בקובץ אקסל ע"י  רכז
 .  01/04/2015לאחר יום 

 
קובץ אקסל מקומי הווה חלופה לניהול רשימה ידנית   .  "רשימת אקסל מעודכנת"  הועברה  

לגננת . "קובץ אקסל מקומי" התואם למצוי בפועל  עבר לאיש המחשבים .הרישום לא התבצע 
נית ) מצוי בפועל ( תאמה  לפי אזורי רישום ולכן לא התבצע רישום דרך האינטרנט . רשימה יד

 רשימת תלמידים לפי סמל גן . ההארכה ברישום, שידור , מעקב והתאמה בגני"י קדם חובה . 
 

. מח' החינוך הרישום הידני  למוכר רשמי  לשנת הלימוד תשע"ז  התבצע ע"י רכז גנים  בסיוע  
היה  אולם המועצה תשלום  מראש לא  –ביטוח  תלמידים ע"ח  ההורים  . למעשה  דמי קידמה 

בקשה  תשלום ביטוח תלמידים בעת הרישום . לרשמים אין הכלים  ע"מ לנהל מאבק מתוחכם 
 .לצמצום ההפרטה 

 
ביקורי  בית ובמיוחד אצל אוכלוסייה  חלשה ע"מ לתת הסבר   לעשות נציג העמותה  ביכולת 

ילדים  חינם , הסעות  ל : לדוגמא של העמותה מדוע כדאי להירשם בעמותה . ההסברים  
 –אספקת שתי ארוחות בשבוע , ביטוח תלמידים  ע"ח העמותה ומימון חוגים ע"ח העמותה  

 קרב וכד' . 

 
נציג העמותה   בקש מההורים  צילום ת.ז ונספח  ג/ ד' חתום ע"י ההורים ואז הוא בא למועצה 

ות היו  רשימות  . לעמות לפי רשימה ובקש טפסי הרישום הרלוונטיים ממח' החינוך או רישום 
 .      2016ילדים  מינואר 

 
 תמצית פעולות המועצה 

 
 עיקר פעולות  המועצה :    2016-2017במסגרת היערכות לפתיחת שנה"ל 

 
 وترميمات ضرورية مستلزمات من الحاجة إقتضت بما والبساتين الروضات من العديد وترميم تجهيز 

  .اساسية
  גני"י   7 חטאב . ותכנון לבניית  גנים רשמיים ליד בי"ס אל  2בניית . 

  הגנים שהיו בבעלות  ג'מעית אלנור אל אסלאמיה  הועברו  לבעלות המועצה  . אין עוד
 גנים של   " דאר אל אחלאם נחף בע"מ  " . 
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 תוצאות  הבדיקה 
אין אזורי כי המועצה  לא  הכינה  ולא  פרסמה  נוהל פנימי לרישום ילדים באתר  האינטרנט 

 .   רישום 
העמותות –עולה כי   12/2016לחודש   מוכר שאינו רשמי –דוחות גני "י קדם חובה מבדיקת 

 גני ילדים שאינו  רשמי   לפי  הפירוט שלהלן  :   5הפעילו 
 סמל הגן  שם הגן  שנה"ל 
 558031 אלרביע  – 10 תשע"ז
 558049 אלרביע  -20 תשע"ז
 216176 אל אד'קיאא  תשע"ז
 234773 מג'ד אל כרום  5אלחיה  תשע"ז
 478156 7אלחיה  תשע"ז

   אלטור +  -. לגבי הגנים ( 1) –,  סלאח איוב ( 3), פהד אל שיח'( 1)מכללת סכנין-עולה כי פועלות שלוש עמותות   27/09/2016לאחר בדיקת  ריכוז הגנים מיום
 ה . אלפרשאת,  אליאסמין + אלנרגס + אלרנ  אלה  גנים  בבעלות המועצ

ווח ידעפ"י הה כי  תהעל  12/2016לחודש    מוכר  רשמידיווח על  ילדים  ב גני  ילדים  ה בדיקת 
 ילדים  .   332 –ילדים וגני  חובה   403 נמצא  בגני טרום  חובה הנקלט במשרד החינוך , 

 גן .  40 – 12/2016מס' גני ילדים) חובה + ט.חובה (   לחודש  
 (  2016דצמבר  –) ספטמבר  09-12/2016בגין  חודש  דוח  תקבולים תשלומים

 ₪   אלפי  942 שכ"ל  ילדים  טרום חובה  
 ₪   אלפי  347  החזר שכר עוזרות גננות בגני חובה                

 ₪  אלפי  1,289 תקבולים ממשרד החינוך                                                  
 ₪ אלפי  975 ת ) גננות מדינה טרום חובה (       קיזוז גננות עודפו

 ₪                            אלפי  433  (  5אי ) גילשכר עוזרות גני חובה 
 ₪אלפי  936                              (  3-4) גילאי שכר עוזרות טרום חובה 

 ₪ אלפי  2,344 תשלומים 
אחרות ציוד, אחזקה ,"ד , חומרים , כלים ו)לפני שכ גרעון

 31/12/2016-01/09הסעה(  ,
 ₪ אלפי  056,1

 הגרעון נוצר בשני מישורים : 
קיזוז יתר גננות עודפות :  ) מס' הגננות עודפות פחות מס' גננות תקני ( * עלות גננת :  (1

 .  אכלוס ילדים מתחת לתקן
פחות מס' ילדים  / בפועל : ) מס ילדים תקני שלא תואם המצוי החזר שכ"ל  (2

   משרד החינוך/ קליטה  בסר דיווח  ילדיםחו: רום חובה ( * שכ"ל לילד ט /שנקלט מדווח
 סיכום והמלצה 

  מול (ולא  על ידי  נציג העמותה )הרישום  במועצה חייב להתבצע מול ההורה בלבד  ,
על המועצה לברר ולבדוק מה הסיבה שאותם הטופס עליו  מודפסים פרטי התלמיד . 

יב מתקנות הרישום הורים שילדיהם לומדים בגן לא רשמי לא רשמו את ילדיהם כמתחי
 ומדוע  לא קבלו התראות כמתחייב מתקנות  הרישום .  

  עדיף שפעולת ההסבר והשכנוע תבוצע ע"י צוות לשכת ראש המועצה מאשר תחנות
הרישום וזאת  ע"מ שלא תתפרש פעולת השכנוע וההסבר לתושב כתעמולה , יעוץ , או 

 מיד  בגני  העמותה . לשכנע  הורה  להימנע  מלרשום  התלה פעולת הסבר  הבא

     . רישום לפי אזורי רישום/כתובות  מגורי התלמיד 

  אפוטרופוס"   לצורך   הרישום והליך   הרישום   "  -כל עוד ונציגי העמותות משמשים  כ
למוכר שאינו רשמי לא מתבצע במחלקת החינוך הרי  כל  הרישום למוכר שאינו  רשמי 

 יוצא  משליטת הרשמים . 

  הקפדה על יישום הוראות משרד החינוך תמנע  אפשרות אכלוס  מתחת לתקן בגני"י של
 צה . המוע
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 אישור לתושב .  2
 :  1970עפ"י  חוק עזר למג'ד אל כרום ) אגרה תעודת  אישור( , תשל"ו 

 מתן  תעודה  
 ראש המועצה רשאי לתת , לאשר או לקיים תעודה או העתק  תעודה .   

 אגרה 
 המבקש מראש המועצה תעודה ישלם למועצה אגרה בשיעור  הנקוב בתוספת  .א
 האגרה או לוותר עליה אם המבקר הוא עני , .. המועצה רשאית להפחית את .ב

 
: המועצה לא מבצעת בדיקה משלימה  3ליקוי ג. 2013עפ"י דוח הביקורת המפורט 

לביסוס הנתונים שנמסרו לה על ידי מבקש ההנחה כגון בדיקה האם למבקש הכנסות 
 רים עמו ( נוספות ) דמי שכירות , פנסיה , הכנסות של בן / בת זוג המבקש וילדיו המתגור

 
דווח על תוצאות הבדיקה בנושא  אישור   23עמוד  2009בדוח המבקר הפנימי  לשנת 

 לתושב . 
דאז  הנפיקה אישור לתושב בהתבסס על אחד  הרשות:   2009עפ"י ממצא דו"ח שנת  

 המסמכים : 
 בעלות על נכס /חוזה שכירות / המבקש מתגורר בפועל בכפר .  .1

, לצורך שינוי   דאז  הנפיקה  אישורי תושב , בין  היתר יצוין כי מזכירות הרשות  
 כתובתם  בספח  ת.ז  וזאת  ע"מ  להכליל שם התושב בפנקס  הבוחרים .  

 :  על המזכיר לבדוק הנוהל הפנימי לאישור תושב ולהציע  2009המלצת הביקורת בדו"ח 
 בכתב המלצותיו.  

 מעקב תיקון  ליקויים   
הובהר כי מנהל המחלקה רשאי לתת  06/02/2014מיום חמישי  בישיבת מנהלי המחלקות 

 אישור  בכל עניין שבסמכותו .  
תעודה המעידה שכל  -ראש המועצה ייתן תעודה  בכל עניין שבסמכות המועצה  לדוגמא 

החובות המגיעים למועצה מאת בעל הנכס ביחס לאותו נכס והנובעים מהוראות פקודת 
 קוק אחר , סולקו במלואם או שאין חובות כאלה . המועצות המקומיות או כל חי

 בדיקה חוזרת  
ובקש אישור תושב   , שלם החובות ( אשרף סבעאוי  ) פלוני הגיע  09/02/2014ביום 

 המגיעות למועצה בגין דירה שכורה כמן כן  שלם  אגרה  .  
ר לטענת התושב , בכל שנה הוא מבקש אישור לתושב , בשנה הראשונה כשבקש אישו

תבקש להמציא גם אישור על העדר חובות ויציאה ) שינוי  מגוריו( מהרשות נתושב 
עלה בהיבטים  אחרים  עקב אירוע טראגי שהתרחש ביישוב מג'ד ועדה  השולחת . 

 עממית לטיפול בסויית הסתננות לא  מבוקרת .  
ה . הנפקת הונפק אישור  מתומצת ,  שהודפס  ע"ג נייר לוגו  המועצ 2014עד לסוף שנת  

 אישור לתושב הותנתה  : 
 צילום  ת.ז  וכרטסת הנכס במערך  הגבייה .   .1
 תשלום אגרת תעודה  .2
 אחר    .3
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 אישור לתושב לצורך מס הכנסה 
 כי עובד שהיה במשך כלקובע,  1961 –( לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א 1)ב() 11סעיף 

 ים המזכים, יהיה זכאי להנחה במס. תושב ביישוב הנכלל ברשימת היישוב שנת המס
לפיכך, תקופת התושבות המזכה הינה שנה אחת. לצורך קבלת הנחת המס, על העובד להמציא 

  .אישור תושבות למעסיק
מס הכנסה מפרסם מדי שנה חוזר בנוגע לשינויים במערך הניכויים, ובו דברי הסבר מתוך לוח 

  .ה אישיתעזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ומהכנסה מיגיע
בהתאם להוראות החוזר כאמור, עובד שהמציא בשנה מסוימת אישור תושבות בישוב מזכה על 

וממשיך לעבוד אצל , מגוריוישוב ולא שינה ממועד קבלת אישור תושבותו את /א 1312גבי טופס 
 2016יובהר  כי לגבי שנת    .אותו מעביד, יהיה פטור מהגשת אישור תושבות חדש לשנה העוקבת

 . יתן למסור אישור  התושבות למעביד עד סוף  השנה נ
מס הכנסה נועד לצורך זכאות  בהנחת מס וניתן להוריד הטופס מאתר אישור תושב לצורך טופס 

ניתן  .לאמת מרכז חיי התושב  הזכאי להנחת מס–מטרת הטופס משרד מס הכנסה באינטרנט . 
 לקבל טופס מס הכנסה  מאגף מס  הכנסה . 

 
אחרות מתן טופס מס הכנסה/ אישור תושבות  חינם  כשירות לתושב או בתעריף סמלי ברשויות 

  רשויות  שגבו   תעריף  סמלי  ייעדו הכסף למלגות לסטודנטים .  משימה  זו  של מתןחלק מה. 
 אישור לתושב ברוב  הרשויות הוטלה  על  אגף  הגבייה  או  פקיד ללא הגדרת תפקיד לאחר  

 פנים / מס הכנסה .הדרכה של משרד ה

 

הודפס ע"ג  נייר לוגו   -אישור לתושבות  – 1312ביישוב  מג'ד  אל כרום  טופס מס הכנסה מס'  
של המועצה  . טפסי הבקשות הונחו על השולחן העגול בפרוזדור בניין המועצה / במשרדי 

הוגשה לפקודת מס הכנסה לאחר ש 11המועצה . המועצה יכלה לתת אישור תושבות מכוח סע' 
בקשה בצירוף מסמכים לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב. בטופס אישור תושבות אין 

 משבצת של המצאת אגרה תעודת אישור . 

     
משימה זו  של מתן אישור לתושב  הוטלה במועצה על  מח'  המזכירות ולגבי  אישור   לתושב 

המזכיר וחשב השכר   והחל  –ובדים לעובדים על  חשב  השכר . למעשה  למשימה זו הוקצו שני ע
סייע גם פקיד נוסף במתן אישור לתושב . מח' הגבייה  הייתה עסוקה בקבלת  03/02/2016מיום 

 . 2016קהל גם בימי שבת עד סוף פברואר 

 
היות והטופס חיוני  לכל  ₪ .   20 –עלה כי  עלות האישור   12/01/2016בישיבת  העובדים  מיום 

חמשה ימים בשבוע למתן  –עצמאי   הוחלט לפתוח שערי בניין המועצה  כ תושב שכיר ו/או 
.  2016שירות זה  לתושב . הוצע גם להרחיב ימי קבלת קהל ואף לפתוח ימי שבת בחודש ינואר 

 ימי קבלת קהל הקבועים .     -רוב התושבים הגיעו בימי ראשון  ורביעי 

  2016קודמות  ולשלם  החיוב התקופתי לשנת  להגברת הגבייה ,  על התושב להסדיר חובות שנים
אין בסמכות המועצה לחסום  התושב  לקבל  "הנחת מס לתושב"  אם  התושב לא סלק אולם  

 ולכן מתן האישור לא הותנה בהסדרת חוב ארנונה. שנים קודמות  חובות ארנונה
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 תמצית הסוגיה 
  מועצה שה כדי₪  20כום של על כך שהם צריכים לשלם ס עם זכפר תושבים בקומץ של

תמציא להם אישור תושב. נזכיר, כי אישור שכזה הוא תנאי לקבלת הטבות מס לתושבי 
לבחון  הנושא  בוק ובו קריאה -יישובים בפריפריה. כמה תושבים אף פתחו דף פייס

  מחדש. 

 ללא בדיקה מעמיקה .לתושב  מתן אישור 

 
  תוצאות הבדיקה  

עיון   ללאצילום ת.ז וכרטסת  התושב  מתוך מערך  הגבייה   האישורים הונפקו  על  סמך .א
ברישומי  המועצה : רישומים במחלקת החינוך לצורך גם בקרה על ילדי המבקש 

 במסגרת חוק לימוד חובה .   
 

לא תאם שיעור האגרה המעודכן עפ"י  חוק עזר למג'ד אל ₪    20 –התעריף  המופחת  .ב
(.   100,  50,   40  אפס ,ת  אחרות  לדוגמא  ) כרום או התעריף המאושר ע"י רשויו

הביקורת לא מצאה באתר האינטרנט של המועצה  תיעוד  כלשהו  לגובה  האגרה  כך  
 שההפחתה  בתעריף  ללא  אישור המועצה  והפטור לעובדים מתשלום "אגרת תעודת

 אישור"  לא  אושר ע"י   המועצה  או  ועדת ההנחות  .     

 

    .לצורך הצלבת מידעלא נתבקשה  לסייע  בפועלת הנפקת אישורי  תושבות   מח'  הגבייה .ג
 

לא נתקבל לא נתקבל הסבר מניח  הדעת  מדוע  התושב  נתבקש  לשלם והעובדים  לא .    .1
הסבר מדוע לא ניתן להקל על התושב , להנפיק האישור דרך מח' הגבייה ובמקרים 

 . מח' רווחה ולפטור מתשלוםמיוחדים כדוגמת  "תושב עני" לבקש המלצת 

 

 לא היה שימוש 14/01/2016עד ליום התושבים הראשונים  שהגיעו  לבקש  אישורים ) .ד
לא  הגישו  טופס בקשה  לאישור  תושבות לשם קבלת הנחת    (  בטופס בקשה לתושבות

 . 1312תושב . טופס 
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 סיכום 
 

מיקום " מרכז חייו" של התושב בכפר . התושבות נקבעת ע"י מספר מבחנים שהעיקרי בהם 
צילום  ת.ז   -פקיד הבקיא בתיק המבקש  יתבסס  על  המסמכים  העיקריים להנפקת  האישור 

 וכרטסת הנכס במערך  הגבייה .  
באתר  האינטרנט של המועצה לא  פורסם  נוהל  פנימי למתן  אישור  לתושב  ולכן  חובת  עובד 

/א ( הייתה  לערוך בדיקה  על סמך המסמכים שיצרף התושב   1312המועצה המאשר      ) טופס 
 לבקשתו ובירור ברישומי המועצה . 

 :   מסמכים עפ"י  דרישה,  מסמכים שהציג  התושב,  נתוני המועצה
  סילוק חובות .  ל הסדר במערך הגבייה.כרטסת המיסים 

 ך של הכפר או רישומים במחלקת החינוך  אם ילדי המבקש לומדים במוסדות החינו
 מחוץ לו  .  

   .  הרישום בתעודות הזהות של המבקש 
 ומסמכים עפ"י דרישה ) חשבון מים , חוזה שכירות, סניף קופת  בקשה לאישור תושבות

  חולים וכד' ( 

  לדוגמא בדיקה  מקיפה  למבקש חשוד / סרבן  . כפי שתקבע  המועצה .  –אחר 

 
 

חובות ארנונה לבין עצם הזכאות לאישור תושבות . לכאורה אין קשר בין הסדר התשלומים ל
אילו מח' הגבייה .  מס' משלםמס' זהות , מס' אישור תושב ,  –אישור תושבות כולל משבצת 

היא זו שהייתה מנפיקה אישור לתושב הייתה יכולה לעשות הצלבת  מידע   בין טופס אישור 
בת זוג / בן זוג     -ות התושב כדוגמת התושבות לבין טופס מתן  הנחות  ולקבל  מידע חשוב אוד

 )כן / לא ( עובד.  

 

 ה האגרם סכומופחת.  –הסכום היה  סמלי  תשלום  אךהשירות של  מתן  אישור לתושב  כרוך ב
מועצה בתוספת לחוק העזר והם מתעדכנים מדי פעם על פי המדד. ה  לאישורים השונים נקוב

המועצה המקומית מג'ד אל כרום  ל חוק עזר .לפי התעריף המעודכן ש לגבות אגרהמתבקשת 
וזאת לפי חוק עזר רשאית להפחית את האגרה או לוותר עליה אך ורק  אם המבקש  הוא עני  , 

 .  )ב( 3ר' סע'  -מג'ד אל כרום
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 רווחת עובדי המועצה   .  3

 מועצה  עובד בריא ב  -א 

העניקה המועצה באמצעות  להפיכת מקום עבודה למקדם בריאות במסגרת התוכנית
, במטרה להשיג רמת עובדי  המועצה לסדרת  הרצאות   צוות האגודה לבריאות הציבור

 .ולשמרם לאורך זמן בריאות ורווחה טובים יותר לכלל העובדים 

 : כתוצאה מהשקעה בתוכנית קידום בריאות מועצה תמורות חיוביות הצפויות ל 

  העובדים שיפור במוטיבציה, יצרנות ויעילות 
 ירידה בהיעדרויות  
 מועצה שיפור בדימוי ה  
 שיפור ביחסי עובד מעביד 
 מועצה עלייה בהזדהות העובדים עם ה 
 אצל העובדים  ירידה בלחץ נפשי ובטעויות 

 תושבים עלייה בשביעות רצון ה    

 :תמורות חיוביות הצפויות לעובדים

  שיפור באיכות חיים, בבריאות.. 
 יזוק הדימוי העצמיעלייה בהערכה עצמית וח 
 עלייה בסיפוק ממקום העבודה 
 ירידה בלחץ נפשי 

 :במועצה   דרכי יישום ותכנים אפשריים ליצירת תנופת בריאות 

 קיוסקים בבתי הספר תפריט בריא ל.    הרגלי תזונה בריאים 
  מעישון יה נקימועצה   . 

 סביבת עבודה בטוחה ונקייה  . 
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התייחס   לארוחות חיים    2016באפריל  04)א( מיום  8תשעו / ךחוזר מנכ"ל  משרד החינו
האחריות על ההתנהלות של מערך ההזנה היא על הגורם המתקשר עם  הספק . במוסדות חינוך . 

גורם זה יכול  להיות נציג הרשות , הבעלות  או ההורים  , או גורם  אחר  שייבחר ויוסכם  על 
   חוזר המנכ"ל  : ל  11עפ"י סע'  .הנוגעים  בדבר 

 כללי  11.1

הנהלת המוסד החינוכי, ההורים, התלמידים והרשות המקומית או הבעלות על     א.
המוסד החינוכי יגיעו להחלטה משותפת על מכירת מזון ומשקאות בשטח 

 המוסד החינוכי.

מזנון,  – אמצעי המכירהההחלטה המשותפת כאמור לעיל תכלול קביעה של      ב.
הרכב  שלוכן  –טריה או מכונות אוטומטיות לממכר מזון ומשקאות קיוסק, קפ

המזון ושל המחירים על פי כל דין. זאת בתנאי שיעמדו בדרישות התפריט 
והרכב המזון בחוזר זה ובתקנות לחוק, וכן שייקבע אחראי שאינו עובד הוראה 

 )להלן "אחראי מכירת המזון"(. על פעילות הספק

יה מבוססת על ההבנה שנדרש שינוי בהרכב המזון ההחלטה האמורה תה    ג.
גוני, מטוגן ועשיר בשומנים ובסוכרים למזון ולשתייה בעלי -והשתייה ממזון חד

שינוי שהוא חיוני לשמירה על הבריאות  –ערכים תזונתיים וכמותיים מותאמים 
 ולמניעת השמנה ומחלות הנגרמות עקב ההשמנה. 

תיעשה על פי ההנחיות התזונתיות להרכב המזון  קביעת התפריט והיצע המזון     ד.
 בחוזר זה ובתקנות לחוק.

אחראי מכירת המזון יקפיד שהרכב המזון והשתייה הנמכרים במוסד או     ה.
המובאים יהיו על פי ההנחיות כאמור ועל פי כל דין, וזאת בתיאום עם ספק 

ם הרשות המזון/מפעיל הקיוסק )שיידרשו לעמוד בכללים האמורים( ו/או ע
 המקומית )אם חוזה ההתקשרות הוא בין הרשות לזכיין(.

במסגרת ההתקשרות עם מפעיל אמצעי המכירה יש לכרוך הצבה של מכלים      ו.
 לאיסוף בקבוקים לִמחזור במתחם בית הספר.

 א.  רישוי ותנאי סביבה   11.2

   ברישיון עסק  תקף מהרשות המקומית כל קיוסק  במוסד חינוכי  חייב
 לעמוד  תחת הפיקוח הנדרש על פי כל דין ...  ו

 אחריות אחראי  מכירת מזון . ב
  סביבת  ..הקיוסק תהיה נקייה ואסתטית והסמוך  לה יוצבו  פחי אשפה 
  המרחב של הקיוסק  יהיה מרווח  ונעים , ורצוי שיכלול מערכת ישיבה לשימוש

 בעת אכילה 
 חרית  מכל סוג שהוא  אסור להציב בקיוסק או בסביבתו פרסומת  מס 
  . יש לפרסם ברבים את היצע המזון , את הרכבו ואת מחירו 
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 עם בעלי  הקיוסקים ומזנונים בבתי הספר   :  28/08/2014בסיכום מיום  

הוחלט על הצבת מחירון אחיד לכל הקיוסקים ו/או מזנונים  , המחירון יוצב במקום  .1
 בטוח ובולט לכלל התלמידים .  

 יקו ברישיון  עסק על פי חוק רישוי העסקים .  בעלי העסק יחז .2
( להפעלת ואחזקת קיוסקים / מזנונים בחצר  2015קיום  מכרז חדש  בשנה  הבאה ) מאי  .3

 בתי הספר .  
 הביקורת  העלתה 

   א . קיוסקים בבתי הספר 
 .   2016-2017סיכום הפורום הפנימי  לא  יושם  לקראת פתיחת  שנת  הלימודים  .1
לא קבלו רישיון עסק תקף מהמועצה ואף לא עברו הפיקוח הנדרש על פי הקיוסקים  .2

 כל דין . 

המועצה בהתייעצות עם  הנהלת ביה"ס , ההורים  לא  קבעו  אחראי על פעילות   .3
 הספק / הקיוסק .   

בישיבת הפורום הפנימי   לא הותנה התפריט  של הקיוסק  בדרישות התפריט והרכב  .4
 "ל  משרד  החינוך ובתקנות לחוק . המזון  כאמור בחוזר  מנכ

הנהלות בתי הספר אפשרו מכירת מזון  במוסד חינוכי על אף שאין התקשרות עם   .5
 בעלי הקיוסקים.  

 ב . עישון 
מומלץ להפסק הפסקת העישון תלויה ברצון העובד וסדר עדיפויות שייקבע העובד .    .1

קצות אזור  מיוחד לעישון כמו  לעשן כליל  במועצה . אם זו אינה אפשרות סבירה  יש  לה
חדר / פינת עישון  . הדבר עלה בישיבות  העובדים   וטרם יצא  לפועל . אגב תלמידי בי"ס  

 لمنع الفتات اضافة كذلكو بيئي كمشروع "ריהאם" הם אלה שלקחו בניין  המועצה כפרויקט 
 .. المبنى في التدخين

 סביבת עבודהג . 
מגוונות ע"י  המועצה  ע"מ לשמור על סביבה נקייה  ובין  הביקורת רואה בחיוב פעילויות .2

 היתר יום  מעשים  טובים שמומן  ע"י עמותת רוח טובה  .  
 ד . השתתפות 

למצער  אחוז השתתפות המוזמנים מקרב  עובדי המועצה בהרצאות האגודה לבריאות  .3
כלים  למניעת  בנושא  ארגז    05/04/2016הציבור והרצאות  נוספות  שהתקיימו  ביום  

 .   50%  -אלימות  פחות מ 
 סיכום 

אושר פה אחד למנות ועדה שתבדוק נושא  06/11/2016מיום  11/2016בישיבת מועצה מס' 
 הקיוסקים בכל בתי הספר ותגיש המלצות למועצה . 

וככל הנראה  לא הייתה אפשרות להקצות אזור  מיוחד  בבניין המועצה קיים מחסור חדרים
 הייתה בלשכת ראש המועצה שביכולתה התקיימו ההרצאות חדר / פינת עישון  .   לעישון כמו

 בישיבות העובדים  ולנקוט בצעדים כנגד היעדרות לא מוצדקת . ההשתתפות  לוודא 
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 מרכז קהילתי  ופרויקט ליאלי רמדאן .  4
 
 

 כללי 
עמותה רשומה שבראשה עומד  נה הימרכז קהילתי מתנ"ס מג'ד אל כרום  

המורכב מנציגי הרשות המקומית, נציגי ציבור ונציגי החברה  /הנהלה  רקטוריוןדי
 .  580240216, מס' התאגיד  1994המתנ"ס הוקם  בשנת למתנ"סים.  

המתנ"ס פועל  כגוף עצמאי משפטית ותקציבית. כאשר מדיניות העבודה השנתית 
 "סים . הנהלת המתנ"ס  , החברה למתנוהתקציב נקבעים ומאושרים על ידי 

משמש זרוע ביצועית של הרשות המקומית בתחומי תרבות הפנאי והחינוך המתנ"ס 
 הבלתי פורמאלי . 

פעילות בתחום הקהילה , חינוך , תרבות , הרווחה והחברה לטיפוח  –מטרת המתנ"ס 
 וקידום האדם והקהילה.  

 פעילות המתנ"ס כוללת  בין  היתר :  

  פעילויות וחוגים יזומים 
 ם עבור המועצה המקומית , בתי הספר ועוד פרויקטי 
  פרויקטים ייחודיים 

    אירועים עירוניים , ממלכתיים , טכסים 
במסגרת הפעילות במרכז קהילתי מג'ד אל כרום  מופעלות מגוון רחב ביותר של פעילויות 

צרכים ואוכלוסיות בעלות לכלל הקהילה , לילדים , לנוער , למבוגרים , לקשישים , 
 מיוחדים . 

 כל חברי  המתנ"ס הם האסיפה הכללית שסמכותה: 

 וקביעת מספר חברי הועד   -הנהלה  -בחירת ועד העמותה 
   גוף מבקר  –בחירת ועדת ביקורת/ רו"ח 

   מינוי רו"ח שמבקר הדוחות הכספיים של המתנ"ס 
 אישור הדוחות הכספיים השנתיים והדוחות המילוליים 
 ינוי תקנון , מטרות או שם העמותה קבלת החלטות בדבר ש 

  אישור גמול לחברי הועד או לחברי ועדת הביקורת בגין ישיבות לתפקידם בהתאם
 לתקנות 

  . סמכות להעביר בכל עת את הועד או חבר הועד מכהונתו 
תקנון המתנ"ס מאפשר בחירת נציגי ציבור באמצעות האסיפה הכללית . מי שבוחר את 

 י האסיפה  הכללית של המתנ"ס .חברי  ההנהלה זה  חבר
אושר פה אחד מינוי מר עומר סלאמה , מר חמוד חמוד  03/2015בישיבת המועצה מס' 

ומר מורשד כנעאן לחברי הנהלת מתנ"ס מג'ד אל כרום מטעם המועצה , בנוסף לראש 
 המועצה מר סלים סליבי לראש  ההנהלה . 

)ג( לחוק  לעריכת דוחות 9פי סעיף המתנ"ס כעמותה  מנתה  ועדת ביקורת ומנתה רו"ח ל
 כספיים של המתנ"ס . 

יצוין כי אין למנות אותו רו"ח שמבקר הדוחות הכספיים של המתנ"ס במקום ועדת 
ביקורת במתנ"ס . האסיפה הכללית של המתנ"ס  היא שבוחרת ועדת ביקורת או גוף 

 מבקר .   
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 תמיכות למתנ"ס 
 

 סכום התמיכה    2014נו  ע"י  המועצה בשנת  עפ"י  דוח תמיכות והשתתפויות   שנת ,
הוסדר חוב בפיגור של מס הכנסה ע"ש המתנ"ס  2014בשנת ₪  . אלפי   250 –בפועל 

תשלומים  מקופת  המועצה . לפי נתוני מרכז  קהילתי ) מתנ"ס (   הקצבת   36בהסדר 
. הקצבת   ₪ אלפי   499  -למתנ"ס  כ   2014מועצה מקומית מג'ד  אל כרום בשנת  

והקצבה בלתי ייעודית  ₪ אלפי  238 –מורכבת  מהקצבה ייעודית כ  2014המועצה בשנת 
תקציב תמיכות ₪ . מל  2.5  -כ  2014סה"כ הכנסות המתנ"ס בשנת ₪ . אלפי  260 –כ 

 אלפי.  150 –כ  2015בשנת 
 

 בדיקה כגוף  נתמך 
 

זברות של המועצה והנהלת אחוז  התמיכות ) הכספים המועברים למתנ"ס  באמצעות הג .1
מהכנסות  המתנ"ס .   אחוז השתתפות המועצה בשנת  10% –חשבונותיה (   פחות מ 

 אף  פחות .  2016 –ו  2015ובשנים  0.099 – 2014

המתנ"ס כעמותה  מנתה  ועדת ביקורת י צורך במינוי רו"ח  מטעם  המועצה  כאין  .2
 )ג( לחוק  לעריכת דוחות כספיים של המתנ"ס . 9רו"ח לפי סעיף ומנתה 

 
מינוי נבחרי ציבור  ועובדי  מועצה כמורשה חתימה וחברי הנהלה  במתנ"ס עלול לאפשר  .3

לעמותה לעסוק  בפוליטיקה ועולה החשש לניגוד  עניינים  בגלל הזיקה ו /או הקשר בין  
 ריה .  הנהלת העמותה לבין  עובדי המועצה ו/או  נבח

 פרויקטים עבור המועצה המקומית , אירועים עירוניים  
 פסטיבל ליאלי  רמדאן  . 

הוקמה ועדת הנהלה  2015. בשנת  2014פסטיבל ליאלי רמדאן הראשון התקיים  בשנת 
לפסטיבל ליאלי רמדאן  השני  מנציגי  המועצה  והמתנ"ס הכוללת חבר המועצה י.כ , מנכ"ל 

התקיים ביום רביעי  א.ס , י.ס  , מ.ס  ...  הפסטיבל  –י המועצה א.ח' , עובד –המתנ"ס 
. לצורך גיוס מקורות מימון  התקיימה ישיבת היערכות  11/07/2015עד ליום  08/07/2014

ופגישת עבודה  בנוכחות והשתתפות ראש המועצה . הוגש קול קורא למפעל הפיס  ע"י  
מות של  בנק מרכנתיל  ,  מפעל הפיס  , המתנ"ס . והיה  צפי  למימון  הפסטיבל  מתרו

מסגרות אחרות ,  תושבים ומשקיעים , הכנסות עצמיות משכירות דוכנים וכיוצ"ב .  
הפסטיבל לא  הובא לסדר היום של ישיבות המועצה. הפסטיבל היה  ביוזמת וחסות  

 המועצה  אולם  נוהל כספית   ע"י  המתנ"ס . 
ן נתבקש  למלא  טופס  הכולל שם השוכר , מס'  טלפון , כל מי שהיה מעוניין בשכירות  דוכ

סוג  הסחורה למכירה , שטח הדוכן והתחייבות  אישית .  שוכר הדוכן נתבקש  להגיש הטופס  
₪  100למנהל יחידת הנוער במועצה מ.ס  או עובדת המתנ"ס  מ.ד  בצירוף דמי הרשמה 

חייבויותיו . הוצע שני סוגים של הת  02/07/2015ולשלם  לחברי הועד המנהל  עד תאריך 
בהתאמה והיה טופס לחתימת ₪  1500 –ו ₪  1000מ"ר  בעלות    3*6,  3*3דוכנים בשטח 

 שוכר השטח / הדוכן. 
לסיכום : המדובר על פסטיבל ענק  ומיוחד במינו , ביוזמת וחסות  המועצה , סוקר  בכלי  

תו הייתה הרמת היישוב מג'ד אל אלפי אדם ומטר 10התקשרות  , השתתפו בפסטיבל  מעל 
כרום לפסגה בתחום הפעילות התרבותית במגזר הערבי . המארגנים לפסטיבל קבלו תעודת  

 הערכה .  
 

 



 המקומית מג'ד אל כרום  המועצה                        مجلس مجدالكروم المحلي
 20190מג'ד אל כרום       20190مجدالكروم         

 

 

Majd Alkurum-Local Council                                           
 

_______________________________________________________________________________ 

04-9886877/8/  04-9883750טל:  هاتف }{ Tel  04-9582406 / 04-9882325פקס :فاكسFax  

   בדיקה 

 תכנית  הפסטיבל מסודרת  וראויה  להערכה .  .1

 

לא נערך הסכם בין  המועצה  למתנ"ס כגוף מקושר למועצה  לפרויקט פסטיבל ליאלי  .2
 רמדאן .  

 
יבל ביוזמת וחסות המועצה , הופעל ע"י ועד מנהל מנציגי המועצה ומנכ"ל הפסט .3

 המתנ"ס , נוהל כספית ע"י המתנ"ס  .
 

 

חלק מהכנסות הפסטיבל משכירות דוכנים לא הופקדו בחשבון בנק  המתנ"ס ולכן  .4
היו תשלומים במזומן לדוגמא תשלומי שכר במזומן לעובדים בפסטיבל  , סדרן ,  

צעות מעטפות  שחולקו  ע"י ועד מנהל הפסטיבל .  הנפקת  אישורי פקח ..   , באמ
 בטיחות . 

 

נתנה  אפשרות לשוכרי דוכנים לתפוס שטח לפני תשלום עלות שכירות הדוכן מראש  .  .5
ועד מנהל  הפסטיבל לא עמד על שלו  קרי ע"מ לתפוס שטח/דוכן   חובת  השוכר  

ראש באסיפה שהייתה  , חלק לא תשלום מראש דמי השכירות , היו כאלה ששלמו מ
שלם בכלל , חלק שלם בתעריף  מופחת , חלק שלם באיחור  . שוכר דוכן/ תופס שטח   

שלא שלם בסוף היום הראשון קבל ארכה להמשיך לנהל דוכן בשלושה ימים רצופים . 
  -הגנרטור לא עמד בלחץ  -ביום הראשון הייתה  "פאשלה"  באספקת החשמל 

 בגבייה מהיום הראשון ו/או הפחתת התעריף . והתוצאה סלחנות 
 

בפועל ₪  אלפי  70  -לפי שטח הפסטיבל המקורי/ המתוכנן , היה ניתן לגבות יותר מ  .6
כל שוכר דוכן ששלם דמי שכירות בימי ההפעלה  ₪ . אלפי  50 -נגבה פחות , יותר מ 

ק .  קבל קבלה מפנקס קבלות  וחלק מהכסף משכירות דוכנים   לא הופקד  בבנ
 הפנקסים ללא מעקב ובקרה . 

 
 

השטח של הפסטיבל גלש לשטח פרטי . בוצע יישור שטח ) ניקיון באמצעות טרקטור (  .7
 והתאפשר למשתמשים לכנס ולתפוס שטח פרטי הגובל שטח הפסטיבל המקורי .  

 
אבו המשכיר )  -שוכרי הדוכנים לא חויבו בנזקים שנגרמו לדוכנים  . בעל  הדוכנים .8

 200 -הוא שסווג עלויות הנזקים  . עלות שכירות הדוכן/ הסככה  עלתה   כ   (דרויש 
 ן הבנק של המתנ"ס , כיתר הספקים הגדולים .  -ששולמה מח דוכן  50  -כ ₪ * 

 
 

 לא נקבע נוהל לתשלומים במזומן מקופה קטנה לפסטיבל  .  .9

 

הכנות חלק מחברי המועצה החרימו הפסטיבל בטענה שלא היו  שותפים בשלב ה .10
 וההיערכות ,  לרזולוציה קטנה .   

 



 המקומית מג'ד אל כרום  המועצה                        مجلس مجدالكروم المحلي
 20190מג'ד אל כרום       20190مجدالكروم         

 

 

Majd Alkurum-Local Council                                           
 

_______________________________________________________________________________ 

04-9886877/8/  04-9883750טל:  هاتف }{ Tel  04-9582406 / 04-9882325פקס :فاكسFax  

 סיכום והמלצה 

הסכם מיוחד בין  המועצה  למתנ"ס כגוף מקושר למועצה  לפרויקט בהיקף משמעותי  .1
 שביוזמת / חסות המועצה  .

 

 קיום נהלים בכתב לפרויקט / פעילות משמעותית שביוזמת /חסות המועצה .  .2
 

 

הוצאות לפסטיבל ע"מ להשוות  –סות הועד המנהל של הפסטיבל  יבקש דוח  הכנ .3
הנתונים עם הביצוע שהיה בשטח . לאתר הפרשים לצורך הסקת מסקנות והנחתם על 

 שולחן המליאה .
 

מומלץ לפתוח חשבון בנק נפרד לפרויקט בהיקף משמעותי שביוזמת / חסות המועצה .  .4
 ת .  המתנ"ס תדפיס פנקס קבלות נפרד עם רצף נפרד לכל  סוג של תרומה  מיועד

 
 

אין לבצע תשלומים  במזומן .  החלטה  בדבר הקמת קופה קטנה בפרויקט משותף  .5
להוצאות בסכום קטן , שקיים  קושי לבצע התשלום בדרך אחרת  כגון  כיבוד קל  

 וכיוצ"ב  .  

 

המומלצים של  ראש  המועצה  כוועד מנהל  במתנ"ס  יהיו בעלי זכות להיבחר כחברי  .6
 ו/או קשר למועצה . מועצה שאין להם זיקה 

 
 

מורשה  החתימה השני במתנ"ס יהיה בעל תפקיד שאין לו זיקה ו/או קשר למועצה  , ולא  .7
 יהיה חבר ועד מנהל במתנ"ס  . 

 
עובד המועצה המשמש בקביעות במשרה מלאה לא יעסוק ולא ישתתף , בעקיפין או  .8

   במישרין , בעבודת חוץ , ולא יותר לו לעבוד עבודה נוספת בשכר .
 

 

על הגזבר / המזכיר לקיים פיקוח מלא  על מילוי  התנאים למתן התמיכות ועל השימוש  .9
 בתמיכה  שנתנה ע"י המועצה . 

 

 דיון ואישור המועצה  לפרויקט / פעילות משמעותית שביוזמת /חסות המועצה .  .10
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 מכסות ואגרות .  5
 

ועצה לשקף את התנועות על המבהתאם להנחיות משרד מבקר המדינה ומשרד הפנים , 
 הכספיות בוועדה לתכנון ובנייה בספרי הנה"ח המועצה . 

 
 כרטסת חו"ז מ.מ מג'ד אל כרום בספרי הוועדה המרחבית מורכבת  משלושה  רכיבים : 

 
 א . מכסות ואגרות  

 מכסות/אגרות בנייה   –כרטסת חו"ז מועצה מקומית מג'ד אל כרום  י.פ
 חובה  מכסותחיוב 

רות בניה ופיקדונות ) הכנסות מאגרות בנייה שנגבות בתיק בנייה ישולמו לוועדה זיכוי אג
וייזקפו לזכות חשבון המועצה עבורה נגבו בוועדה . סכום הפיקדון גם נזקף לזכות חשבון 

 המועצה (  
 חיוב בגין תשלום לרשויות והחזר עודפים 

   מכסות/אגרות בנייה –חו"ז מועצה מקומית מג'ד אל כרום  י.ס
 

 ב . היטל השבחה 
 היטל השבחה  –כרטסת חו"ז מ.מ מג'ד אל כרום י.פ 

 מהיטל השבחה  העברותחיוב 
 זיכוי תקבול היטל השבחה ) הכנסות מהיטל השבחה נרשמו כהכנסות לזכות חשבון המועצה ( 

 קרן הביטחון לפיצויים (  והוצ' שמאות .   –)יישארו בוועדה  10%בניכוי  עמלה 
 יוחזר למועצה עבורה נגבה ההיטל (  90%שלום לרשויות  ) יתרת חיוב בגין ת

 היטל השבחה  –כרטסת חו"ז מ.מ מג'ד אל כרום י.ס
 

יועדו לזכות הרשויות המקומיות לצורכי תכנון כמצוין  2016גבייה בהיטל השבחה בשנת 
 בתוספת השלישית , בהיותם כאלה לא הוזכרו בתקציב השנתי של הוועדה . 

כרטסת חו"ז מ.מ מג'ד אלכרום כנגד זיכוי  התחייבויות לתכנון למועצה המקומיות  כלומר חיוב
 . ר' סע' התחייבות לתכנון בצד פאסיב במאזן הוועדה  .

עודפי הכספים הנצברים בוועדה יוחזרו לרשויות לפי חלקן היחסי במכסות קרי  חיוב עודפים 
 כנגד זיכוי חשבון הרשויות .  

 
מתקציב   0.098המהווה ₪  אלפי  580  2016מג'ד אל כרום בשנת  מכסת המועצה המקומית

הועדה המקומית לתכנון ולבניה " בקעת בית הכרם " . למועצה המקומית מג'ד אל כרום נציג 
במליאת הועדה המרחבית הכוללת יו"ר הועדה המרחבית ועוד שבעה חברים מתוך הרשויות 

 החברות בוועדה .  
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 ממצאים 

₪ אלפי  3,094מתוכם ₪   אלפי  5887 –כ  2016ההוצאות שנקבעו לוועדה בשנת  סה"כ (1
שהינו  אחוז גבוה מהמקובל בשלטון   52%  -שכר . אחוז השכר מכלל ההוצאות הועדה כ

 .  45%מקומי  
 

משרות . תקן כוח  אדם הוועדה   15.10  -כ   2016היקף המשרות בתקציב הועדה לשנת  (2
משרות והתוספת  לכפרים קטנים ) ועדה מרחבית  9.50 –בה ( כ המרחבית הבסיסי ) לי

 משרות .  1אלפי תושבים (   35רגילה שאין בה  רשות מקומית גדולה 
 

לפי מס'  40% –לפי מס' התושבים  ו  40%חישוב הטלת המכסות מבוסס על יחס של  (3
מג'ד אל  היתרים ומס' תכניות מאושרות לשנה קודמת . בפועל האחוז  האוכלוסייה של

ליישוב מג'ד  2015ומאידך האחוז לפי מס' היתרים ומס' תכניות בשנת   25.49%כרום  
 .  12.62%  -אל כרום 

 
המידע על מצב חשבון התושבים בוועדה המרחבית  חסר כל שימוש בו ע"י המועצה . סע'  (4

 ₪ . 889,500 –תשלומי המועצה  לוועדה כ  –בתקציב המועצה   1733400830התקציבי 
יודגש כי גביית אגרות בנייה מהתושבים תקוזז מסכום התחייבות המועצה במכסה 

 שעליה לשלם לוועדה . 
 

על ₪  800,000 –הכנסות מהיטל השבחה כ  –בתקציב המועצה  1223400310סע' תקציבי  (5
אף שלא הוזכר היטל ההשבחה  בתקציב השנתי של הוועדה  ואם בכלל יועברו למועצה 

זקף לזכות הכנסה בתקציב בלתי רגיל .יודגש כי גבייה בהיטל השבחה רישומן במועצה יי
יועדו לזכות הרשויות המקומיות לצורכי תכנון כמצוין בתוספת השלישית ,  2016בשנת 

 בהיותם כאלה לא הוזכרו בתקציב השנתי של הוועדה .
 

 בצד האקטיב  במאזן  המועצה אין ביטוי לוועדה המרחבית כחייבת בתכנון עתידי  (6
למועצה מקומית מגד אל כרום . ר' סע' התחייבות לתכנון , קרן ביטחון  בצד פאסיב 

 במאזן הוועדה  .
 

פיקדונות , החזר   -אין ביטוי מפורט בספרי המועצה  לתנועות בכרטסת חו"ז הוועדה  (7
 עודפים , עמלה , שמאות , הפקעות חיוב , ריבית רעיונית  . 

 

ת ותקציב הוועדה לא הונחו על שולחן מליאת הדוחות הכספיים של הועדה המרחבי (8
 המועצה.  
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 סיכום והמלצה 
בשנים קודמות הועדה המרחבית  גבתה היטל השבחה שכנראה טרם הועברו על ידה לרשויות 

התחייבות  -המקומית . הדבר קבל ביטוי בדוחות הכספיים של הועדה בסעיף מאזני בצד פאסיב 
שטרם הועברה ע"י הועדה למועצה  יש לרשום בספרי המועצה על  לתכנון  עתידי . הכנסה זו

לתכנון לרשויות בצד האקטיב של מאזן המועצה  כנגד  כחייבתבסיס מצטבר . הועדה המרחבית 
 הכנסה בלתי רגילה .

 
יש לתת ביטוי בדוחות הכספיים של המועצה גם לרישום הוצאות בהן המועצה חויבה ע"י הועדה 

 נייה .    המרחבית לתכנון וב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 המקומית מג'ד אל כרום  המועצה                        مجلس مجدالكروم المحلي
 20190מג'ד אל כרום       20190مجدالكروم         

 

 

Majd Alkurum-Local Council                                           
 

_______________________________________________________________________________ 

04-9886877/8/  04-9883750טל:  هاتف }{ Tel  04-9582406 / 04-9882325פקס :فاكسFax  

 מערך  חירום .  6
 

רחבות היקף  בקרב  עובדי  הדרכהע"מ להבטיח מוכנות המועצה למצבי חירום בוצעו פעולות 
סימולציה  שמטרתן הייתה לבחון את התאמת תפיסת ההפעלה במצב תרגילי המועצה ובוצעו 

 שר  תיקון וחידוד סוגיות על פי הצורך .  בשגרה לתרחישי חירום אפשריים , ולאפ
 

מידת המוכנות של  המועצה למצב של חירום  תלויה ביכולת ראש המועצה , קב"טית   המועצה 
להרים את הכפפה ולפעול מבעוד מועד לשיפור  -להתניע  המכלולים  המעורבים בחירום  

 המוכנות למצב חירום . 
 

בחירום , ולהיפך .  במצב  של אסון הראשונים  מה שנעשה בשגרה יתרחש  -הנחת היסוד 
המגיעים לזירת האירוע  הם ראש המועצה והקב"ט  . השעות / הימים הראשונים בכל אירוע  

הם קריטיים .  האחריות  לתהליך  חלה  על   ראשי  המכלולים  והקב"טית  אולם  ראש  
 ו  כראוי . המועצה  הוא האחראי  לכך שהתפקידים של ראשי מכלולים יבוצע

 
חוסן ואיתנות המועצה המתבטא בעצמאות המועצה , הרציפות התפקודית , המנהיגות 

המקומית  הם הערובה להישגים הנדרשים  . צוות הבכיר אחראי  על בניית כלים ארגוניים 
 לאירוע  חירום , הטמעתם , חשיבה והצעות לשיפור .   

 
 ₪ . אלפי  100 –הג"א ארצי ₪ , אלפי  84 -מיבנושא הג"א מקו  2016השתתפות המועצה לשנת  

 
במרוצת  השנה  התקיימו מס'  ישיבות ותרגילים   . מהישיבות  והתרגילים עלה  נקודות 

 הראויות  לציון  כדלקמן  : 
 

 בתחום המועצה קיימת מערכת צפירה / אזעקה תקינה .   .1

 הסברה והדברה למצבי חירום .   נמצא חוברת  .2
 

 ה קריאובמידת הצורך בוק   -אמצעות כרוזים , אתר אינטרנט ודף פייסב –מידע לציבור  .3
אסורה התקהלויות במקום אירוע , חלוקת  -לסוגי מידע  דוגמא . ברמקולים , מסגדים  

ליטר לנפש  מתבצעת .. . מרפאות פתוחות , בתי ספר פתוחים , לחם וחלב ניתן  4מים 
דלק פתוחות   פינוי אשפה בעת חירום   שעות ביממה .תחנות 24להשיג במאפיה שפתוחה 

כרגיל . במקרה של אזור נפגע  העברת מידע לציבור בעיקר נתונים על המפונים והנפגעים 
טלוויזיה   –צמוד לכלי  תקשורת  יתבקש  גם להיות   לאן פונו ומה עלה בגורלם . התושב 

 ם להפצת מידע לציבור . אחראי (   .ס , ס.ש , ח.ב , פ.כמ ) אינטרנט. העובדים–, רדיו , 
 

הקב"טית עושה בד"כ  הכנות טרום תרגיל חירום וזאת בטרם  הגעת מפקד יקל"ר, קצין  .4
אוכלוסייה נפתי  ומנהל מרחב גלמ"ע / רחל למועצה  . הקב"טית יושבת עם  מנהלי  

  18/04/2016מכלולים   , שומעת ומתייעצת ואם יש צורך בעדכון נוהל מתקנת . ביום 
כל מנהל מכלול  נוהל חירום  מ.מ מג'ד אל כרום מעודכן . למעשה הקב"טית ל נמסר 

מנסה בכל כוחה לצור ממשקי עבודה בין המכלולים והידברות בשפה מקצועית משותפת 
 .  במועצה נמצא נוהל חירום כללי שהופץ למנהלי מכלולים . 
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נכ"ל המועצה ולא מהוטל על   תפקיד רמ"ט /מרכז הפעלה רשותי   –הרכב הועדה תוקן   .5
  .   חבר מועצה על  כפי שהייה 

 
 

 המכלולים   התרגיל הסופי של   בלשכת ראש המועצה . התקיימו המטה וההדרכות  .6
 במרכז ההפעלה . התקיים  

 

הייתה במאה  19/04/2016נוכחות והשתתפות מנהלי מכלולים בישיבת החירום ליום  .7
 .אחוז .כל מנהל מכלול צויד בקלסר  

 

שכונות . מנהל עיר  8 -יש מספור לבתים . המהנדסת חלקה  היישוב ל  המיפוי  בתכנית .8
  רבועים .  18 -ללא לאלימות חלק היישוב ל 

 
 . לראשי מכלולים . הגזבר לא הוזמן ולא מכהן כראש מכלול ההדרכות יועדו .9

 הבירוקרטיה מתייתרת בעת חירום והמועצה יכולה להסמיך ועדת מל"ח . 
 

 

פרק או סע'  שיתייחס  להכניס  שה כי בכל חוזה התקשרות עם המועצה הקב"טית/ בק .10
לאספקת שירותים בעת חירום. לא ניתן לרתק קבלנים כמו עובדים כי הקבלן לפעמים 

בעיה ולכן  בכריתת תהיה נותן  שירותים למס' רשויות ואם כל רשות רוצה לרתק אותו 
" האספקה בשגרה תהיה זהה  –חוזה חדש לפינוי אשפה סעיף  החירום יכנס בחוזה

 לאספקה בעת חירום "  . 

 

מתקן  הדואר . נמצא   –מחסן חירום והציוד הקיים : במועצה קיים מחסן  חירום .11
תקציב הג"א  מקומי והג"א ארצי  . הציוד הדרוש לעת חירום כגון מזרונים מכלי מים 

תקציב מל"ח עצה . אינו באחריות המואזורי וגנרטורים.  מחסן הג"א ומחסן תאגיד מים 
  לרכישת ציוד והשלמתו לא נוצל במלואו . 

 
 

בידי מח' ההנדסה מפה אשר מצוין  חדר קב"טית. –הפעלת מרה"פ  : קיים מרכז  הפעלה  .12
בה מיקום מוסדות חינוך , המיועדים לשמש מקלטים) בי"ס אל סלאם ( מתקני שהייה 

 ופינוי )בי"ס חט"ב ( שמרטפייה ) מתנ"ס ( 
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רמ"ט (  עם גורמי החירום  –ראש המועצה / קבט"ית , מנכל   ) ום רבקיים תיא .13
מל"ח , פיקוד העורף , יחידת הגמ"ר בצה"ל ) הגנה מרחבית ( /רחל ,  –הממלכתיים 

 משטרת ישראל , אגף לשירותי חירום במשרד הפנים . 

 

.   קבלה כתב מינוי לתפקיד קב"טית וממונה חירוםעובדת המועצה  גב' יוסרה סלאמה   .14
 ממונה על החירום   -קב"טיתכע"י שר הפנים תעודות  הוכרה והערכה כמו כן הוענק  לה  

 

שאינן מטופלות אלה  למח' הרווחה רשימות של האוכלוסייה מהביטוח הלאומי גם  .15
 בשגרה ע"י מח' רווחה . 

 

 טלוויזיה , רדיו , מקרן ,מפות ,  -במרכז ההפעלה נמצא ציוד וריהוט  משרדי  כדוגמת  .16
 מכלולים   . –, שולחן עגול , מקום ישיבה למטה החירום  gisמערכת  המחליפה מערכת 

 
עפ"י תכנית אב לחירום מנכ"ל  .–החפ"ק  )ראש המועצה קבטית ומהנדסת ( זמין   .17

 המועצה משמש ראש מטה ועדת מל"ח ) רמ"ט ( . 
 

ום  הלכה מטה החיר –המטה ורוב התרגילים בלשכת ראש המועצה . הפעלת המכלולים  .18
 בתרגיל הסופי  . אין צורך להגדיר מרכז חירום קבוע אחר  .   הייתה  למעשה

 

תפקיד זה הוטל על עובדי ו  106מוקד עירוני   בהתאם למבנה הארגוני  של המועצה אין .19
 (  .  ס.ש  -.ס  ומ  ) המועצה 

 
רח"ל לישיבה לפי בקשת והזימון  סדר היום של וועדת מל"ח מקומית / ועדה קבועה  .20

מ.מ מג'ד אל  -תיק אב למועצות המקומיות הכולל נוהל חירום כללי ל  קיים מחוזית    . 
מכלול הכולל נוהלי עבודה לפעולת המכלול בעת חירום ,  כרום  . לכל מכלול תיק

 תשתית להמשך ההיערכות וכמובן לתפקוד טוב בשעת חירום . משמשים  והמכלולים 
 

 

תפקוד ופעילות המועצה במצבי כוננות שבו הופעל מערך את  ים  שדמו  תרגיל כו נער .21
 המכלולים   -מל"ח  
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הביקורת בדקה  מידת התאמת תפיסת ההפעלה אצל  העובדים במצב  בשגרה  לתרחישי חירום  
 אפשריים : 

 
 בתרגילי צפירה העובדים התנהלו כמצב  בשגרה  .  .1

 
בתרגילי צפירה לא נמצא שינוי לא היה שיתוף התושבים במהלכי  היערכות חירום .   .2

 בהתנהגות התושבים כדוגמת תושב בשטח פתוח שוכב על הבטן ומגן על הראש בידיים  .   
 . מספיק חומר הסברה לתושבים ולקו  לא ח

 
בחדר הקב"ט נמצא קלסרים לכל המכלולים  אולם  חסר  הפעלת המכלולים הלכה  .3

 ידברות  בשפה מקצועית משותפת .  יצירת ממשקי עבודה בין  המכלולים וה -למעשה  

 

תחושת  מסוגלות בניהול אירועי חירום לא מספקת ולכן עדיין קיים החשש שבמצבי  .4
 חירום עובדי המועצה יהיו מאחורה ובקדמה יהיו התושבים.    

 
 אין משרת מוקד עירוני  לריכוז  והפצת מידע לציבור .  .5

 

עתם נמנעו מלהגיע  . הרושם  לא ניתן בישיבות ועדת מל"ח  היו ראשי מכלולים  על  ד .6
להסתמך על חלק מבעלי התפקיד במכלולים ובמיוחד אלה שבחרו להיעדר מההדרכה  . 

כפתרון להיעדרותם  של בעלי  תפקיד במכלולים  הוצע   מינוי  ממלאי מקום  בעלי 
 התפקידים שאינם  עובדי מועצה .  

 
 

סימון הבתים  –כנית מיגון לרשות תכנית המיפוי  הממשלתית  לא נוצלה להכנת  ת .7
/השכונות  הלא מוגנים  .  המועצה עשתה רק  מיפוי תשתיות מדרגה )א(   קרי מיפוי 

מקלטים במוסדות חינוך  21  -מקלטים ציבוריים ומקלטים במוסדות חינוך ונמצא כ 
 .עדיין  קיים קשה למפות בתי מגורים ללא מיגון בכללמ"ר .  1488ומבנה ציבור בשטח  

 

 הצוות  הבכיר לא  זומן  באופן  קבוע  לכל  התרגילים וההדרכות , ישיבות ועדת חירום .   .8
 
בידי המועצה לא נמצאו חוזי  התקשרות  עם ספקי מזון , ציוד , מהנדסים  למצב של  .9

 חירום  . 
 

ספק אם קיים מספיק ציוד למיגון אישי   ביחס  למס'  התושבים, המתנדבים והמשרות  .10
  במועצה .
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 סיכום והמלצה 

 
במצב של חירום המכלולים צריכים להתאים את עצמן הרבה יותר בקלות מאשר יכולתם  .1

לפעול במסגרת הבירוקרטיה והנהלים המופעלים במצב של שגרה .  ברגע שמכריזים על 
מצב חירום כולם  צריכים להירתם למשימה  וליישם הנהלים של מצב חירום הלכה 

 ון המקדים נעשה  בזמן שגרה  . למעשה  כי התכנ

 

 חובת ראשי המכלולים להגיע להדרכות ותרגילים ושום תירוץ לא מתקבל .   .2
 

 מינוי ממלאי מקום ראשי מכלולים מקרב עובדי המועצה  .3
 

 

מבנים עם ממ"דים , מבנים  –השלמת תהליך  המיפוי כלומר מיפוי תשתיות מדרגה )ב(  .4
 ון בכלל .  עם מקלטים פרטיים , מבנים ללא מיג

 
ועדת מל"ח ,הוקמו  כבה הור –כי   מבקר המדינה תוקנו הליקויים שהועלו בדו"ח חלק מ .5

הג"א  ארצית , הרשות  –ות  ו ימכלולים , מחסן מל"ח , תוקצבו  פעולות הג"א  מקומ
תקיימו הממונה על החירום  .  -לקב"טיתהוענקה מצטיינת,  תעודות  הוכרה והערכה 

 . מכלולים  , תרגילים , הדרכות  –מטה חירום  – ישיבות ועדת מל"ח
 

 שטרם   טופלו   ומן הראו להביא  לתיקונם  לדוגמא : ליקויים  עדיין  קיים   .6

 מכתבי  שיבוץ למתנדבים  וכתב מינוי לרכז מתנדבים .   טרם יצא .א
 .עובדי הרשות המקומית  190  -מכתבי   ריתוק ל   טרם יצא .ב

 בדים מרותקים .  הומצאה רשימת ילדי עוטרם  .ג

" אספקת השירותים  –ברשויות אחרות חוזה התקשרות כולל נספח או הערה  .ד
אין חוזים עם הספקים במועצה  בעת חירום זהה לאספקה בעת שגרה " .

לאספקת מזון למרכזי קליטה ולעובדי המועצה והציוד הדרוש לפעילות המועצה 
 לפון שלהם . בעת חירום . נמצא רשימת חנויות מזון כולל מס' הט

/ מאגר  המועצה לא מנהלת מסד נתונים שיאפשר לשלוף מהמערכת הממוחשבת .ה
 מידע על האוכלוסייה באזור שקרה בו האירוע שבעטיו יש להגיש לה סיוע .  רגיל 

צוות ההתערבות כולל , מנהל רווחה , עובדים סוציאליים , פסיכולוגים , רופא ,  .ו
 יטה  ורכז חברתי . אחות מהמרפאה  . חסר בצוות  רכז קל

קשר בין המועצה לתושב : קיים צוות מסבירים מקומי שלא זומנו למפגשי  .ז
ההכשרה ולא השתתפו בהדרכות ותרגילים שהיו . צוות המסבירים כולל אנשי דת 

לא  נפגשו פעם אחת חלקם , מנהיגים מקומיים , מנהלי בתי ספר , חברי מועצה  ש
 המועצה כן השתתף . לדיון בתרחישי חירום . חלק מחברי 
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מקלטים במוסדות חינוך  21מיגון ומקלטים במג'ד אל כרום : בתרגילים דווח על  .ח
מקלטים מצויים במוסדות חינוך  10מ"ר. מתוכם   1488ומבנה ציבור בשטח  

מ"ר . אין שטחים מסומנים כמרחבים מוגנים  . אין מקלטים  938בשטח 
כירות ללא מקלטים לעת חירום. התווסף גני טרום חובה וחובה בש 22ציבוריים . 

בי"ס חדש שמשמש מרחב מוגן ומקום לימוד חילופי עבור התלמידים במוסדות 
 שלפי תפוסתם אין מקלטים מוגנים . בבית קשיש וטיפת חלב אין מקלוט ומיגון . 

 מכלי   אין , ציוד חירום במקלטים . אין קווי תקשורת במקלטי מוסדות חינוך  .ט
 ת , חוסם עורקים ומסכה , שמיכות , מזרונים , ערכות בישול .  מים , תחבושו

מקלטים בנייני מגורים : לא אומץ חוק עזר בנושא החזקת מקלטים . אין נתונים  .י
על מקלטים פרטיים ולכן לא נעשתה פעולות אכיפה על השימוש במקלטים 

 פרטיים שלא לצרכי חירום . 

 ע צפירה העובדים מתנהלים כשגרה. אין מקלט מוגן  בבניין  המועצה .  בהישמ .יא

כפל תפקידים במכלולים : האחראי על פעילות לא פורמאלית משמש יו"ר מכלול  .יב
 מידע לציבור . 
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 אלימות בבניין  המועצה  .  7
גזר הערבי קבלה תאוצה בעשור שנים אחרונות ומחלחלת בכל תחומי החיים . האלימות במ

 האלימות התפשטה גם  כלפי  עובדי הציבור . 
 

נוסף על המשמעויות הפליליות , יש לתופעת האלימות כלפי עובדי הציבור השפעות אישיות 
וח , תשישות , ומערכתיות . עובד שחוו אלימות עשוי להרגיש לחץ , השפלה , פגיעה במצב  הר

שחיקה וחוסר מוטיבציה וחשוב  לא פחות  תופעת האלימות כלפי עובד הציבור פוגעת בתפקודו 
ובטיב  השירות הניתן לציבור . מיותר לציין כי תופעת האלימות עלולה לגרום נוסף על כך 

 להיעדרות מהעבודה  . 
 

 הבסיס החוקי

זכות יסוד המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם כבודו של אדם היא על גופו ועל השמירה על חייו, 
 וחירותו. 

חוק העונשין(, מגדיר את המונח תקיפה, ובכלל זה תקיפת  -)להלן  1977-חוק העונשין, התשל"ז
כוח בדרך אחרת, במישרין או על גופו נוגע בו, דוחפו או מפעיל  ,עובד ציבור: "המכה אדם

הרי זו תקיפה; ולעניין זה, הפעלת כוח  -ית הסכמתו שהושגה בתרמבהסכמתו או  אבל ,בעקיפין
במידה אותם ז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אלרבות הפעלת חום, אור, חשמל, ג -

 .כדי לגרום נזק או אי נוחות"ה שיש ב
 

חוק העונשין מבחין בין "תקיפה סתם", שהיא עברה מסוג עוון ודינה שנתיים מאסר, ובין 
בחוק: "התוקף עובד  )ב(  381בסעיף  שהיא עברה מסוג פשע ולגביה נקבע תקיפת עובד ציבור,

ציבור או מי שממלא חובה או תפקיד המוטלים עליו על פי דין או מי שנותן שירות לציבור מטעם 
מאסר  -גוף המספק שירות לציבור, והתקיפה קשורה למילוי חובתו או תפקידו של הנתקף, דינו 

 אפוא בענישה בגין עברה של תקיפת עובד ציבור. חמש שנים". המחוקק החמיר
 

הפרעה לעובד  ,עברות נוספות המקושרות בחוק העונשין לעובד ציבור הן העלבת עובד ציבור
 , הנלוות לעתים לעברה של תקיפת עובד ציבור.איומים ופגיעה ברכוששל  , וגם עברותציבור

 
 פעולת הביקורת

 צה באלימות כלפי  העובדים . הביקורת בדקה את דרכי הטיפול של המוע
 
 

 השתלשלות הדברים 
התקיימה ישיבה של ועד העובדים בנוכחות ראש המועצה והעובדים .  08/12/2015ביום 

 העובדים דווחו בישיבות העובדים על אירועי אלימות שחוו והטיפול שהייה . 
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 תמצית הבעיה     

 ל  וכאשר עונים  להם  אין קבלת קהל  יש תושבים  שמגיעים בימים שאין  קבלת קה
 חלקם  מגיב  בזעם ומתעקש  לכנס לבניין המועצה ע"מ  לקבל השירות  .

  העובד  נתבקש  תמיד לסווג כעס  התושב  ולא  תמיד  ברורה  מהי רמת כעס בלתי נסבלת
 גבול אדום .  –

  תפקוד   בוק  משאיר רושם שלילי  על –קורה לא פעם  שפרסום ברשת החברתית פאס
 עובדי  המועצה  .

  בוק  לפרסומים ברשת האינטרנט  עלולה לפעמים   -תגובות העובדים ומעורבותם  בפאס
 לפתח תופעות של אלימות . 

 .במרוצת הזמן  טופחה  גישה  האומרת  התושב  תמיד  צודק 
   . האם המועצה תמיד  מגבה את העובד במקרה של אלימות או מורחת  המקרה 

 פרוזדור בניין המועצה  נגד  המועצה  ללא נקיטת   אמצעי ענישה .  התבטאויות ב 
  האלימות בעיקר כלפי עובדי מח' הגבייה , הנה"ח וכספים , וסוף דבר יכולה להגיע  לכל

מח' הגבייה בהיותה  גובה  -עובד  במועצה ובמיוחד  מח' הרווחה  .  קיימת רגישות יתר ב
 כאלה  דווקא במחלקת  הגבייה או מח' הרווחה . כסף מהתושב ולכן  יש ריבוי למקרים 

 
 

 אמצעי טיפול שהועלו    
איך לפעול במקרה ויותקף  –קב"ט המועצה תכין נוהל המבטיח בטחון אישי לעובד  .1

 העובד . הנוהל חולק לעובדים .

 העסקת  חברת  אבטחה בבניין  המועצה . .2

 לתושב .    2איסור להעביר קוד  כניסה של דלת הזכוכית בקומה  .3

 פרסום באתר האינטרנט הודעת גינוי  למקרה  של אלימות .  .4

 הוספת קוד כניסה לשער בניין המועצה צד צפוני .  לא  רלוונטי   .5
 גידור חניון בניין המועצה עם שער ראשי והעסקת איש אבטחה  חמוש . לא רלוונטי .    .6

 
 

 טיפול  מידי  
הוועדה לדיון  באירועי אלימות ובאופן להקים ועדה פנימית משלושה חברים .  הקמת  .1

 הטיפול  ולהסקת המסקנות לפני שמתרחש מקרה האלימות  הבא .    
 .לשמור על סודיות בעבודה  ולהציב גבולות  על העובד לקיים את המוטל עליו.... ,  .2
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היה דיון בתופעת תקיפת עובדי המועצה  16-02-2016מיום   02/2016בישיבת המועצה  מס' 
  הוחלט לבדוק אפשרות העסקת מאבטח  בבניין המועצה .ו

,  05/04/2016המועצה יזמה סדנאות בנושא ארגז כלים למניעת אלימות  בשלושה  מפגשים 
12/04/2016  ,19/04/2016  . 

 
 מטרת הסדנאות : 

 

  הקניית כלים להפחתת אלימות ומניעת הסלמה 
 בקהילה  הענקת כלים מעשיים להתמודדות עם אירועי אלימות 
  מתן כלים  לניהול משא ומתן ללא אלימות , ומתן שירות הולם לתושב 

   קבלת החלטות בעת  מקרי אלימות 
  טיפוח שיח סובלני 

  רכישת טכניקות וכלים לפתרון סכסוכים 
  שיפור תקשורת מונעת אלימות 
  . זיהוי גורמים לשחיקה , ומתן כלים ודרכים למניעת שחיקה 

 
 

 עיקר  הממצאים  
 

בסיס  נתונים  : העובדים דווחו בישיבת העובדים על אירועי אלימות שחוו   אולם אין   .1
תיעוד מלא / בסיס נתונים למידע על אירועי אלימות והערכת הביקורת היא כי עדיין לא 

 מדווחים כל מקרי  האלימות כדוגמת אלימות מילולית  . 
 

דים  , דיווח על מקרה  אלימות  דיווח לראש המועצה  : כאמור  בנוהל  שהופץ  לעוב .2
האפשרות  מת חוסהשיטה  .לראש  המועצה  באמצעות הקב"ט  ומזכיר  המועצה

 להתרשמות בלתי אמצעית . 
 
 

אמצעי מיגון פיזיים  : יתכן וחסר אמצעי מיגון  כשאין דלת ממוגנת ואינטרקום , לחצני  .3
 מצוקה , פתחי מילוט .  קומה שנייה . 

 
 

ות  :  הועדה לא התכנסה בתדירות הרצויה ולא היו  לה הועדה לדיון  באירועי אלימ .4
 המלצות לצורך הפקת לקחים ופיתוח אמצעים להתמודדות עם התופעה . 
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 סיכום  

מאבטח . האבטחה נועדה לסייע במניעת   הוצב בכניסה  לבניין המועצה 2016לקראת סוף שנת 
חשותן , וכן להגביר תחושת הביטחון במועצה  . אירועי אלימות ובטיפול בהם בעת התר

נוכחות  מאבטח נחוצה להרתעה  ודיכוי אלימות , ויש בה כדי לתרום לאווירת חוק , סדר 
 ולרגיעה . 

המועצה  גם  יזמה סדנאות בנושא התמודדות עם האלימות כדי שהעובדים יוכלו להתמודד 
הסדנא להקנות לעובדים ידע בנושא  ביעילות עם אירועי אלימות ואף למנוע אותם . מטרת

 וכן מיומנויות וכלים נחוצים . 

המועצה פעלה במידה הראויה כדי להבטיח הגנת עובדי  מח' הגבייה החשופים ברמה גבוה 
 לאלימות  בעבודתם  ויזמה סדנא  לכלל העובדים להתמודד עם אירועי אלימות . 
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   תכנית  מתאר כוללנית.  8
 

. כיום  המועצה  מעוניינת   1991/ג  משנת  3700תכנת  מתאר  ליישוב  מג'ד  אל כרום  מס'  
.  לפי  נתוני   2040לפתח  תכנית מתאר  חדשה  ע"מ  לענות על הצרכים  של היישוב  עד לשנת  

 5000  -אלפי  נפש ,  כ 24  -אוכלוסיית היישוב תגיע  להיקף של  כ 2040עד  לשנת  מח'  ההנדסה
 יחי"ד .   3000 -אלפי  נפש  , כ 15 -יח"ד .  כיום מג'ד אל כרום  מונה כ

 
 להלן פירוט תכניות המתאר  במג'ד אל כרום כיום 

 
מ

 ס 
מעמד  שם התכנית 

 התכנית 
שטח התכנית  קף מתן תו הפקדה  שנת קבלה  מס' התכנית 

 )דונם (
 1252 28/02/1991 31/031986 17/09/1979 3700ג/ מאושר  תכנית מתאר  1
 148 05/17/1999 13/07/1997 07/05/1996 9186ג/ מאושר  שינוי למתאר  2
 275 07/09/2004 05/05/2003 11/03/1998 10523ג/ מאושר  הרחבה למתאר  3
 241 10/05/2015 16/07/2012 16/01/2006 16040ג/ מאושר   הרחבה למתאר  4
 418 10/12/2013 20/02/2009 16/01/2006 16039ג/ מאושר   הרחבה למתאר 5

  2040להלן  מצב מתוכנן  לפוטנציאל   יחי"ד   עד  שנת  

 
מ

 ס 
מס'  מס'  שם  התכנית 

יח"ד 
 מתוכנן 

יח"ד 
 כיום 

  

פוטנציאל 
 ליח"ד 

פוטנציאל 
לפי מקדם 

 מימוש 

 ם מיקו

 הכפר  0 1388 1940 3328 3700ג/ תכנית מתאר  1
 שכונה צפונית  342 342 187 529 9186ג/ שינוי למתאר  2
 דרום  ליישוב   0295931-260ראה  תכנית מס'   10523ג/ הרחבה למתאר  3
 שכונה מערבית  180 400 100 500 16040ג/ הרחבה למתאר  4
 שכונה מזרחית  127 8111 100 1281 16039ג/ הרחבה למתאר 5
     5638   א
החדש  85בין כביש  284 710 190 900 0295931-260 בהגשה  -ת 6

 והישן 
 בענה מערב  119 360 40 400 2600283929 בהפקדה  -ת 7
 דרומית  –מערבית  175 175 325 500 13/1מתחם  מגירה   –ת  8
 צפונית  –מערבית  160 160 40 200 13/2מתחם  מגירה   –ת  9
1
0 

 צפונית  37 42 78 120 14מתחם  מגירה   –ת 

  1424 4758  7758   ב
 שכונת די אל מסיל  576   576 10149 ת.ב.ע  ג

   8334 3000  2000  

 

לחוק התכנון  61במרחב הוועדה : תכנית מתאר מקומית כהגדרתה בסעיף  יתכנון סטטוטור

את ייעודי הקרקע ואת השימוש במקרקעין בתוך מרחב תכנית מתאר( מסדירה  -והבנייה )להלן 

א)ב( לחוק נקבע כי ועדה מקומית רשאית להכין תכנית 61התכנון שעליו היא חלה . בסעיף 

תכנית  -מתאר במרחב התכנון שלה. בחוק נקבע כי תכנית מפורטת לתכנית המתאר )להלן 

תוח מתחם מסוים הכלול מפורטת( תקבע את אופי הבנייה והוראות מפורטות הנוגעות לפי

במרחב התכנון המקומי. החוק מתיר לקבוע בתכנית המפורטת הוראות לכל עניין שיכול להיות 

 נושא לתכנית מתאר, כל עוד אין הוראות כאלה בתכנית המתאר החלה על המקרקעין. 
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  והיעדר תכניות מתאר כוללניות המתארתכניות  סטטוס 

לפקח על  לוועדה המקומית וב בהליכי התכנון. הן מאפשרותהן נדבך חש תכניות מתאר כוללניות
לצמצם את ו לטייב את התנאים לפיתוח המרחב ,פיתוח הקרקע במרחב התכנון המקומי

קובעות את ייעודי  תכניות המתאר הכוללניותמפגעים למיניהם. כמו כן,  האפשרות שייווצרו
לצורכי  ויתרוםשה באופן מושכל הקרקע ואת השימושים המותרים בה כדי שפיתוח היישוב ייע

 נקבע כי הוועדות המקומיות יכינו תכניות מתאר 35 האוכלוסייה ביישוב. בהוראות תמ"א 
  מעודכנות.תושבים, אם התכניות שלהן אינן  2,000-ליישובים המונים יותר מ כוללניות

פי כמה  נקבע כי סמכויות לוועדות המקומיות יבוזרו באופן מדורג עללחוק  101בתיקון 
יוצא  למשל, קיומן של תכניות מתאר מעודכנות הוא תנאי לביזור נרחב של סמכויות. .תבחינים

שמלבד החשיבות של עדכון תכניות מתאר על מנת לשקף את מכלול התנאים הקיימים אפוא 
גורם גם היעדרן של תכניות מעודכנות הוא במקרקעין והתכניות העדכניות לגביהם, הרי ש

 לוועדה. סמכויותהביזור  באמצעות עול הליכי התכנוןהמעכב את יי

יישובים ערבים שהוועדה המקצועית  25יצוין כי היישוב מג'ד אל כרום נכלל בעבר ברשימת  
למים וביוב בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה המליצה שלא להפקיד תכנית מתאר מקומית בגלל 

וסר המכשול שעמד בפני הפקדת ואישור חוסר האפשרות להציג פתרון למערכת הביוב . היום ה
 תכנית מתאר עקב  הפתרון של מערכת הביוב . 

בנושא דיור באוכלוסיית המיעוטים  30/12/2015של הממשלה מים  922עפ"י  החלטה מס' 
 :  2016-2020בשנים 

בקרקעות מדינה בהתאם לכללים אשר נקבעו  בבנייה רוויהסבסוד פיתוח תשתיות  .1
 בנושא ע"י משרד השיכון . 

תכנון מתארי : מנהל התכנון ישלים תכנון מתארי עדכני בכלל יישובי , תכנית חומש  .2
 תושבים .  5000, העולים על  2016-2020לשנים 

 תכנון מפורט : יוקצו תקציבים עבור תכנון מפורט , לרבות איחוד וחלוקה , ביישובי .3
 תכנית החומש . 

מוסדות ציבור : יוקצו תקציבים עבור הקמת מוסדות  ציבור בשכונות חדשות ובשכונות  .4
 ותיקות ביישובי תכנית החומש .

השקעות ממוקדות בשיפור מצב הדיור ביישובי התכנית : יישובי התכנית אשר לא יכללו  .5
ב הדיור בתוכנית ההסכמים האסטרטגים יתוקצבו בהשקעות ממוקדות בשיפור מצ

 ביישוב התכנית 
פיצול ועדות מרחביות , קורסים והשתלמויות למתכננים , תכנית  –יישום המלצות   .6

 להכשרה והדרכה לעובדי רשויות מקומיות בהליכי קידום תכניות לאיחוד וחלוקה .. 
יהיו בצפיפות  2016-2017מיחידות הדיור שישווקו בשנים  50% –ע"מ לעודד בנייה רוויה  .7

יהיו בצפיפות  2016-2017מיחידות הדיור שיתוכננו בשנים  60%יח"ד לדונם .  6-8של 
 יח"ד  לדונם .  8ממוצעת של 

 טיוב הטיפול בתופעת הבנייה הבלתי  חוקית .  –אכיפת חוק  .8

המטרה העיקרית הינה הגדלת היצע  הדיור ע"מ להקל על מצוקת  הדיור ביישובי  תכנית 
 החומש 
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 מטרת הביקורת 

 כנון מתארי עדכני שיפתור את בעיית מצוקת הדיור ביישוב מג'ד אל כרום להבטיח ת 
  . תכנון מתארי חדש שיסייע בפתרון  בעיית הבנייה ללא היתרים ביישוב מג'ד אל כרום 

 שוויוניות ואחידות של אמצעי האכיפה 
 שיטת הביקורת 

   מפגשים ושיחות 
    ניתוח מידע 

  דוחות קודמים
 2013דוח  –התכנון המתארי המועצה המקומית בתחום  

 

אלפי  נפשות ושטח תכנית המתאר  8 –כ  31/12/1991מס' התושבים ליום   הביקורת העלתה  כי
 3000  -אלפי נפשות ומס' יחי"ד כיום כ 15 – 2016דונם .  מס' התושבים בשנת  1252–דאז  

אלפי  נפש , וביישוב   24 -ע לאוכלוסיית , היישוב יגי 2%, לפי שיעור  גידול   2040יחי"ד . עד שנת 
יחי"ד נוספות  . התכניות המאושרות כיום נותנות מענה   2000מג'ד אל כרום יהי צורך עוד 

 תכנון  מגירה   . בדי המייח"ד  כך שלכאורה לא  הוכח  הצורך  5000 -ליותר מ 

קעת בית המרחבית ב הוועדה למועצה מקומית מג'ד אל כרום במרחבכי עוד  העלתה הביקורת 

והרחבתן  למועצה  מקומית מג'ד אל כרום תכנית המתאר כוללניות , ו מתאר הכרם אין תכניות

/ג ישנה שאושרה לפני 3700שנה .  תכנית מתאר מס'  50תואמות לצרכים  בעוד  היום אינן

כשלושים שנה  ואין לה שום קשר למציאות הנוכחית . לתכנית זו יש תכניות הרחבה שאושר 

 ואילך .  2000משנת 

לביקורת לא הומצא  מסמכים המלמדים כי הוועדה המרחבית הייתה מעורבת בקידום תכניות 

מתאר כוללניות למועצה . עד מועד סיום הביקורת לא הוכנה / הוגשה תכנית כוללנית , ומכאן 

חלקיות )החלות על חלק ממרחב תכנון או על שפיתוח הכפר  נעשה באמצעות תכניות מתאר 

 ותכניות נקודתיות בלבד .  ח היישוב(חלק משט

התווית מסילת הברזל שגזל מהקרקע בצד  הדרומי עלולים להוות מחסות להכללתן בתכנית 

 המתאר .   

הוועדה המרחבית ו/או המועצה לא פעלה די לקידום תכנית מתאר כוללנית  לדעת הביקורת

ית זו והצורך בה . היעדר למועצה המקומיות מג'ד אל כרום במרחבה למרות חשיבותה של תכנ

תכניות מתאר כוללניות מונע מהוועדה ראייה תכנונית כוללת של מרחבה ועלול להביא לידי 

יופנו ם מאמציההחשש כי עיקר קבלת החלטות בלתי מושכלות שיפגעו באינטרס הציבורי. 

 דיור משרד השיכון במתחמים מחוץ לתחום השיפוט  עדוףיכניות תתט או להרחבת תחום השיפו

 .ב קידום תכנית מתאר כוללנית העונה על הצרכים של היישוהכנה וע"ח 
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  הערות 

אין תכנית מתאר כוללנית   ליישוב מג'ד אל כרום . ליישוב יש תכניות מפורטות ) תכניות  .1
 מפורטות(  . השנה אושר  ליישוב  מג'ד אל כרום  להגיש תכנית מתאר .  מתאר מקומית 

לא היה    זרחית יחידת דיור בשכונה מ 1281  -בקביעה של משרד השיכון  לתכנן כ .2
-משרד השיכון לא התחשב ב –המשקל הראוי למאפיינים המיוחדים לשכונה זו  לדוגמא 

לשמש כפוטנציאל תכנוני  . נמצא בעלויות הפרטית על הקרקע  שממלא אינם יכולים 
בעלויות הפרטית על הקרקע . תהליך השימוש בקרקע פרטית ארוך טווח   -ריכוזיות ב

והסיכויים לבנייה רוויה נמוכים  . הבעלות הפרטית בקרקעות אינו שווה בין כל 
התושבים . ניתן למצוא תושב שאין לו כל קרקע פרטית , או אדם שיש לו חלקת קרקע 

ולמצוא משפחה המחזיקה בהיקף רחב של קרקעות  . בעקבות התעלמות מנתון  קטנה ,
שקילתו כראוי , יכול להיווצר פער בין קיבולת התכנון הנומינאלית ) כמות  –זה או אי 

יחידות הדיור הפוטנציאלית לפי התכנית ( לבין קיבולת הניצול הריאלית ) כמות יחידות 
דונם בתוך המתחם לא ינצל  10 –חזיק למשל ב הדיור שתנוצל (  זאת משום שאדם המ

את כל מס' יחידות הדיור שביכולתו לנצל לפי התכנית . בעיות אלה אינן קיימות 
בקרקעות שכיום בבעלות המדינה כי  אז קיבולת התכנון שווה לקיבולת  הניצול  וגדולה 

 יותר מיחידות הדיור בקרקעות פריטות   .   
 

 להגיש תכנון  לדיל מסיל .  משרד הבינוי ושיכון אשר  .3
 

המועצה תפעל להעלאת  סף  השיווק  של יחידת דיור לתושבי מג'ד א לכרום לתקרה  .4
 מבחוץ  .   בעיתי(  וזאת ע"מ  למנוע אכלוס  50% –מקסימאלית  ) התקרה היום  

 
וזאת  המועצה תפעל להגדלת סבסוד הפיתוח ולהחיל נוסחת סבסוד התואמת  היישוב  .5

 כנהוג היום .  50%במקום 
 

רשויות אסטרטגיות  חתמו על הסכמים אסטרטגים . המועצה לא  נכללת בתכנית  .6
ההסכמים האסטרטגים ועדין  לא נרקם הסכם  עם הרשויות הממוקדות כדוגמת  מועצה 

 מקומית מג'ד אל כרום . 
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  סיכום והמלצה 

  2050אותם נועדה לשרת עד לשנת הכנת תכנית המתאר כוללנית לצורכי התושבים . 

  תכנית המתאר החדשה תכשיר את הבנייה ללא היתר שנבנתה בשטח פרטי
 והמוסכמת בין  התושבים .   

  תכנית המתאר החדשה תספק את קיבולת הדיור הריאלית הדרוש לכפר תוך מתן
משקל ראוי למאפיינים כדוגמת קצב הריבוי הטבעי , האוכלוסייה הצעירה שלא 

ה לעזוב היישוב ולא מעוניינת לגור במקום אחר  ומאידך תספק יתר צרכי מוכנ
 היישוב .  

  שנת היעד של הפקדה ואישור התכנית תשקף עוד בצורה מלאה את צרכי היישוב ואת
 מכסת הדיור האמתית הנדרשת . 

  שיתוף הציבור  לקידום תכניות מפורטות עם הוראות איחוד וחלוקה  המהוות
 כרחי ליישום תכנית המתאר המקומית .,כאמור ,תנאי ה

  בחינת חלופות אחרות , מלבד מנגנון איחוד וחלוקה , שניתן דרכן להקצות שטח
 ציבור . 

  לאיחוד וחלוקה ע"מ לא לעכב תכניות איחוד וחלוקה ,  קטניםהצעת מתחמים
 וכפועל יוצא מכך , לעיכוב בהוצאת היתרי בנייה . 
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  ול  ספר נכסיםניה
 :  1967 –תקנות הרשויות המקומיות ) ניהול פנקסי זכויות במקרקעין ( , תשכ"ז 

 " כל רשות מקומית תנהל פנקס מיוחד בו תרשום זכויותיה במקרקעין " .  - 2תקנה 
 " מועצת הרשות המקומית תסמיך אחד מעובדיה להיות רשם נכסים ותפקידו  - 4תקנה 

 היה לנהל את פנקס המקרקעין של הרשות המקומית " . י                   
 "רשם הנכסים ירשום כל זכות במקרקעין ) לזכות / לחובת הרשות ( תוך  –)א( 5תקנה 

 חודש ימים מיום שנוצרה"                        
  סוגי נכסים במועצה 

ביעודים    נכסי המועצה  המקומית כוללים מקרקעין  פנויים  או מבנים  וכן  נכסים
שונים  כגון , דרכים , שצפי"ם )שטחים ציבוריים פתוחים ( , שבצי"ם )שטחים לבנייני 

 ציבור ( , אחר .  
 

 הכנת ספר  נכסים 
סקר נכסים עולה הרבה  כסף ולכן  הרשויות   עושות  פעם אחת  סקר נכסים ואח"כ  

כסי  הרשות  ואח"כ  עדכון יומי לספר הנכסים  ע"י מנהל הנכסים . הכוונה למיפוי נ
 להסדיר הרישום באפיק הנכון  לרישום . 

 ספר  נכסים הינו  דינאמי וצריך לעדכנו  בכל  מקרה של  רכישה / מכירה ..... 
האינפורמציה יכולים לקבל  מטאבו .  חלק  מהרשויות עשו  מינוי בבנק  הדואר לרשם 

ן  סקר נכסים או שאלון מחלקת הנכסים בטאבו .לציין  קיים הבדל  בין ספר  נכסים  לבי
 הגבייה לפרטי נכסי התושב .   

 
 ספר הנכסים נותן אינפורמציה על הנכסים שרשומים בטאבו ושאינם רשומים בטאבו . 

 
לכל נכס אמור  להיות מספר , סטטוס , שימושים , כתובת , תקציר גוש וחלקה , שלבים  

 נה , ייעודים . לנכס , נתוני חלקות , נתוני מבנה , מחזיקים במב
 

 כל תכנון שהרשות רוצה לעשות יכולה לחזור לספר נכסים.
 

בעבר הוכנה ע"י המועצה  רשימה ידנית של  מקרקעין ומבנים  ע"ש   הרשות  המקומית . 
 הרשימה לא הייתה מעודכנת  כמתחייב . 

 
, אין בהעדר רישום מרוכז ומעודכן של כל נכסי המועצה בספר נכסים   ,לדעת  הביקורת 

באפשרותה לקבל תמונה כוללת על זכויותיה במקרקעין ולעקוב אחר השינויים שחלו 
בנכסים שבבעלותה .  בהעדר רישום מסודר בכרטסת , כנדרש , ויתרה למעשה המועצה 

על כלי פיקוח ובקרה על הנכסים שבבעלותה או באחזקתה ועל הפעילויות בנכסים אלה . 
ם שאמורים להבטיח את השמירה על זכויותיה  למעשה , אין בידי המועצה אמצעי

 במקרקעין . 
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  מדיניות  האכיפה
גיבוש מדיניות אכיפה הוא שלב ראשון ומכריע במימוש חובתה המשפטית של הועדה  המרחבית 
לתכנון ובנייה באכיפת החוק . מסמך מדיניות האכיפה הוא כלי משמעותי למיקוד האכיפה 

 ממשקי העבודה בין גורמי האכיפה השונים . וייעולה , מתוך חיזוק 
 

 להלן תמצית תהליך גיבוש מדיניות  האכיפה המומלץ ע"י  מערכת  האכיפה  בפרקליטות : 
 

 גיבוש דגשים מקצועיים לאכיפה  
 

  : פקח מוסמך  , - הפיקוחמהנדס הוועדה ,  - התכנוןמערכת האכיפה המקומית
 תובע  מוסמך   -התביעה 

 

 תובע  המקומי  נתון , בין היתר , לביקורתם של היועץ המשפטי שיקול  דעת  ה
לממשלה ופרקליטות המדינה  מטעמו , של בתי המשפט השונים , ביקורת 

 המדינה וגורמים  נוספים .   
 

  מח'  הפיקוח מבצעת תהליך איסוף נתונים לזיהוי עבירות התכנון ובנייה  ומפיקה
 דוח  רשימת העבירות ושכיחותן . 

 

 וח לשכיחות וחומרת העבירות מנקודת ראות הפיקוח , הנדסה , התביעה נית 
 

  / רמת הפגיעה באיכות החיים והסביבה ,  –הידע בשטחהערכת מח' הפיקוח
 היקף העבירה ,   מטרד ורמת הסכנה לשלום בריאות וביטחון הציבור . 

 
  / פגיעה בתכנון ארצי , פגיעה בתשתיות –מומחיות בתכנוןהערכת המהנדס  

ציבוריות ואיכות חיים , פגיעה בחזות הכפר  , מטרד ורמת הסכנה לשלומם 
 בריאותם וביטחונם

 
 

  /עבירות  –סיווג העבירה לפי מאפיינים  - שיקול דעת מקצועיהערכת התובע
המבוצעות למטרות כלכליות / מסחריות , היקף העבירה , הסגת גבולות או פגיעה 

פר  . במקרה  מסוים על התביעה להפעיל באינטרס הציבור , פגיעה בחזות הכ
שיקול דעת בנוגע למידת העניין לציבור באכיפה נגד עבירה, שמא  יש להעביר את 

כלומר  התובע  העניין בעבירה זו  לטיפול מח' התכנון לצורך מתן  מענה תכנוני . 
בנוסף לדירוג חומרת העבירה יפעיל שיקול דעת מקצועי בנוגע למידת העניין 

 .   ר שיש באכיפה נגד  העבירהלציבו
 

  למעשה  בצעו הדרג המקצוע  כל אחד  לחוד דירוג העבירות שמשקף את העבירות
 שיש לשים עליהן דגש באכיפה . דירוג זה ישמש בסיס  להמלצה  בדיון המשותף .
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 דיון בגיבוש מדיניות האכיפה  
 

 ב  במשאבים דיון משותף בגיבוש מדיניות האכיפה . דיאלוג פתוח , להתחש
 דינאמיות .  –הקיימים בוועדה ) כוח אדם , ציוד , תקציב ( , התפתחויות עתידיות 

 

  : מיון סוגי העברות  לפי 
 עבירות שאין עניין לציבור באכיפה כנגדן  .1
 עברות בראש סדר העדיפויות .2
 עבירות לטיפול במסלול השוטף   .3

  דר עדיפויות,  תחתית וסדר עדיפויות ) ראש ס  נושאי אכיפהמיון העברות לפי
 סדר עדיפויות,  לטיפול  במסלול השוטף( .

  הסכמה משותפת של מערכת האכיפה המקומית על רשימת העברות שצריכות
 להיות בסדר העדיפות לאכיפה .  

  רשימת העברות  שתי רשימותטיוטת סדרי עדיפויות למדיניות האכיפה כוללת :
מת העברות שאין עניין לציבור הנמצאות בראש סדר העדיפויות לאכיפה ורשי

 באכיפתן . 
 שלב זה אינו מחייב אך מומלץ ( הצגת מדיניות האכיפה בפני נבחרי ציבור )  

נתונים מהשטח ( , הקריטריונים  –הצגת  מקורות המידע )נתונים סטטיסטיים  .1
 המקצועיים שנשקלו ) שיקול דעתם המקצועי של כל גורמי האכיפה ( 

 הצגת שתי הרשימות  .2

 גת שאלות לחברי הועדה ) ע"מ לענות על צרכיהם של משתתפי הדיון  ( הצ .3
 הגדרת דרכים למימוש עיקרי מדיניות האכיפה  

 עיקרי מדיניות האכיפה בתחום הפיקוח  לעבירות שהוגדרו בראש סדר העדיפויות 
מדיניות   זמן , כוח אדם וציוד , לצורך מימוש אפקטיבי של –הקצאת משאבים לפקח 

 . האכיפה 
 נוהלי העבודה לפקח  לצורך איתור עבירות  

 נהלים מקצועיים כדי להבטיח חקירות מקצועיות וממצות  . 
 תכנית עבודה לעברות שבראש סדר עדיפויות.  

 דגשים במדיניות  האכיפה . 
 כמה תיקי פיקוח נפתחו כנגד עברות אשר הוגדרו בראש סדר העדיפויות לאכיפה .  .1

 קוח ניתנו  על  העברות הנ"ל כמה התרעות  ודוחות פי .2

 מהזמן של  הפקח יוקדש  לפיקוח על בנייה  בהיתר  30% .3

מענה שלם לכל התיקים המועברים לתביעה , השלמות חקירה בתיקים שהתביעה  .4
 מטפלת 

 מעקב ובקרה  אחר ביצוע פסקי דין וצווים  .5

 תלונות ופניות הציבור  .6

 ללא היתר  מהזמן של הפקח יוקדש לפיקוח יזום על בנייה 10% .7
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 התכנון  עיקרי מדיניות האכיפה בתחום 
על המהנדס להתייחס לעברות המופיעות בראש סדר העדיפויות בבואו לקדם  .1

 תהליכי תכנון . 

לבחון אפשרות למענה תכנוני ו/או הסברתי לעברות  שנמצאו בשכיחות גבוה ו/או  .2
י אינטרנט , דואר חוזרות על עצמן .  . השימוש בכלים הסברתים ) כנסים , אתר

אלקטרוני ( מול מגישי התוכניות , כדי להתריע ולהרתיע ובכך להפחית שכיחות 
 העברות . הכוונה  הנחיות לבודקי תכניות בדבר עבירות ששכיחותן גבוהה . 

 
   התביעה עיקרי מדיניות האכיפה בתחום 

לאכיפת דיני על התביעה לפעול לפי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ולהנחיות המחלקה 
 מקרקעין  בפרקליטות המדינה .

 מידת הדחיפות לטיפול בעברה :  –נוהלי עבודה 
עניין הציבור : סכנה לשלום הציבור , פגיעה משמעותית בתכנון ,בסביבה , ובאיכות 

 החיים ובשלטון החוק . 
במידה  ומידת הסכנה לשלום הציבור נמוכה ומידת הפגיעה בסביבה ובאיכות החיים גם 

ן נמוכה אז העבירה לא דחופה עפ"י שני הקריטריונים הנ"ל ויש  לקבוע רמת הדחיפות כ
 של הטיפול בתיק בהתאם לשיקול דעת המקצועית של התביעה ולאמות מידה  נוספים . 

 תכלית התביעה בחירת אפיק אכיפה / אמצעי אכיפה  מתאים : 
גיבוש  – רשעההלבית משפט , לאחר  אישוםהגשת כתב  – אפיק אכיפה פלילי .1

על פי  מדיניות ענישה ) מאסר / מאסר על תנאי , צוו הריסה  ענישהעמדת 
 מתאימים , צווי איסור שימוש  ומאידך  כפל אגרות , קנסות , כפל שווי ( 

א( , צו 238( , צו הריסה מנהלי ) 212צווי הריסה ללא הרשעה ) – אכיפה בצווים .2
 .  246,  239הפסקה שיפוטי 

 פעולה לפי החוק הנבחר .  –וק אחר אכיפה לפי ח .3

 
כתיבת מסמך המדיניות : כתיבת מסמך מדיניות הכולל את עיקרי מדיניות האכיפה  

 ודרכי מימושה 
 פרסום מדיניות האכיפה : קביעת רמת שיתוף הציבור  במדיניות האכיפה  
 יישום והטמעה : יישום והטמעה אפקטיביים של מדיניות האכיפה .   

 
 

כי הועדה המרחבית לא פרסמה מסמך   באתר האינטרנט שלה , בכותרת : "  עולה מבדיקה
מדיניות אכיפה ועדה מקומית "  . יוצא אפוא  קיים קשה בבדיקת מדיניות האכיפה  כנגד מבנים 

 בלתי חוקיים .  
 

העדר הפרסום פוגע באפקט ההרתעה , אמון הציבור בשלטון מקומי , משילות  לדעת הביקורת
 ה , שוויוניות ואחידות של אמצעי האכיפה שנוקטת בהם האכיפה היום .  ואמון הועד
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 חדר חברי מועצה.  9
 רקע 

שיגר  יו"ר ועדת  הביקורת לראש  המועצה מכתב  בנושא  חדר חברי   05/06/2016בתאריך  
 מועצה .  

ים מחוץ  לרשות  יו"ר  ועדת הביקורת לא קבל מענה ראשוני למכתבו ולכן  פנה לגורמים רלוונטי
 המקומית . 

 הומלץ  למבקר  לבדוק  נושא חדר  חברי המועצה .    01בישיבת ועדת הביקורת מס'  
בקשת  יו"ר  ועדת הביקורת  להחזיר  החדר ולציידו  בציוד משרדי בסיס למילוי תפקיד חברי  

 המועצה .  
 

 המסגרת  הנורמטיבית 
 לחוזר :  2.7.2. עפ"י  סעיף  11/2004שרד  הפנים מס' פורסם חוזר מנכ"ל  מ 28/11/2004בתאריך 

הרשות המקומית תעמיד לרשות חבר המועצה חדר שממנו יוכל חבר המועצה לפעול ולקבל קהל 
. החדר שיועמד כאמור , יכול שיהיה חדר אשר ישמש את חבר המועצה רק לאחר שעות העבודה 

 ועצה במשותף .הרגילות . חדר כאמור , יכול שיינתן למספר חברי מ
הרשות המקומית תעמיד לרשות חבר המועצה לצורך מילוי תפקידו שירותי מזכירות . שירותים 

 אלו לא יכללו מזכיר / ה אישי/ת או עוזר/ת אישי /ת , אלא יינתנו במרוכז לכל חברי המועצה . 
 עפ"י   חוזר  המנכ"ל  : 

  חדר רק  לאחר  " שעות העבודה  הרגילות " . -השימוש ב .1
 החדר יכול שיינתן למספר חברי מועצה במשותף .  .2

לא נקבע היכן  יקום החדר , והאם  יהיה בתחום בניין  המועצה או בסביבת ראש  .3
 המועצה .

 לא נקבע על ידי מי  יינתנו שירותי  מזכירות ומהם "שירותי  משרד " שיינתנו אם בכלל  .4

לחבר  המועצה. האם אמור לא נאמר מפורשות מה משמעותו של אותו "החדר"   הניתן  .5
 לכלול תנאים בסיסים לעבודה , כגון מחשב , פקס וטלפון . 

צוו  המועצות המקומיות  מתעלם מצורכי  הבסיס של חברי המועצה , בעשייתם  הציבורית  
ואין  מסגרת  נורמטיבית  חדשה  , לפיה יינתנו לחברי המועצה הכלים המינימאליים לעבודה , 

 ס , מחשב ומשרד .  לרבות טלפון , פק
 

 מטרת הביקורת 
לבחון האם  חברי המועצה זוכים לכלים אדמיניסטרטיביים  הבסיסיים  לצרכי הגשמת עבודתם 

 כנבחרי  ציבור .  
 

 דוחות ביקורת קודמים  
בדו"ח ביקורת שהוגש  בקדנציה קודמת  הומלץ ,  בהתבסס על הצעת  חוק  ,   כי המועצה 

ה או מספר חברי מועצה במשותף חדר  שממנו יוכל חבר המועצה תעמיד לרשות חבר  מועצ
 לפעול ולקבל קהל . 
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 ביקורת חוזרת 
עשרה חודשים  חדר בקומה עליונה של בניין המועצה לפעולות  –הוקצה כ  2016בשנת  .1

חברי המועצה . החדר לא  צויד  במחשב המחובר לאינטרנט ) לתקשר באמצעות הדואר 
התעדכן בחדשות באופן שוטף , להפיק מידע ( , שירותי פקסימיליה , ציוד אלקטרוני או ל

 משרדי לכתיבת מכתבים ולשליחת דואר , טלפון  וכיוצא בזה  .  

החדר לא נוצל ע"י חברי המועצה או חברי המועצה  לא עשו שימוש מתמשך בחדר , שלא  .2
כיום החדר משמש באשמתם , עם  מציאות בעייתית של חוסר מסגרת משרדית ראויה . 

 אחד מעובדי  המועצה .  

עברה  מחוץ לתחום בניין  יםבבניין  המועצה  קיים  מחסור  בחדרים . מחלקת פסיכולוגי .3
המועצה , חדר המהנדסת מאכלס  מח'  הנדסה , סגן ראש מועצה  וממלא מקום ראש 

 מועצה  ) ללא שכר ( ללא  חדר . 

ת ראש המועצה , ולחבר המועצה זכות לחברי המועצה  קיימת כניסה חופשית ללשכ .4
 להשתתף בכל ישיבה המתקיימת בלשכת ראש  המועצה . 

לפי  המצב  הקיים  היום  , לחברי מועצה  אין  משרד  משלהם . חברי   המועצה   צריכים  .5
לקבל קהל  באירועים חברתיים , בית קפה  או  אצלם  בבית  ונאלצים  לשלם מכספם  

ון  , בגין  שיחות המהוות בסיס אינטגראלי לעבודתם  האישי את הוצאות הטלפ
 הציבורית .

–סעיפי התקציב בתקציב  המועצה  לא  נותנים מענה  לכלים  האדמיניסטרטיביים  .6
 משרדיים  הדרושים  למילוי  תפקיד חברי  המועצה .  

 סיכום  
תיה ) המועצה מקיימת ישיבותיה בלשכת ראש  המועצה  וגם  כן מקום ישיבות  וועדו .1

 הנהלה , משמעת , מל"ח  (  בלשכת ראש  המועצה . 

ישיבות  הועדות  יכולים  להתקיים במשרדי  המועצה , בחדר  נושא  משרה  המוזמן   .2
-01באופן  קבוע  לישיבות  הוועדה  .  לדוגמא חברי ועדת הביקורת קיימו ישיבה מס'  

ושא משרה הרלוונטי  לעניין בחדר המבקר   על  אף  שטח  הצר  של החדר . חדר נ 2016
 סדר  יום הועדה  או  לשכת ראש  המועצה  יכולה  לשמש  מקום  לכינוס  הועדה . 

חברי במועצה אינם זוכים לשירותי  משרד בסיסים , למרות הקביעה  המפורשת בחוזר   .3
. לצורך  מילוי  תפקידם , חברי המועצה , בתיאום ואישור  ראש  11/2004מנכ"ל  מס'  

עצה ,  יכולים להשתמש  בלשכת ראש  המועצה או משרד התפנה במועצה ולא הועבר המו
 אליו עובד קבוע . 

ראש  המועצה הוא אשר אחוז בכיסאות  הכוח . כיום , חברי  המועצה  אינם מוגדרים כ  .4
" עובדים " , ומכאן  אינם זכאים   לחדר ישיבות  , לשירותי משרד , וכיוצא  בזה   ולכן  

החוק אינו מסדיר את זכאותו של חבר מועצה , לתנאים המינימאליים המגיעים כל עוד 
 לו  , הנושא  נתון  להסכמת הצדדיים  . 
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 תלונות ופניות .  10

) להלן : החוק ( , קובע  2008-חוק הרשויות המקומיות ) ממונה על תלונות הציבור ( , התשס"ח 
שיטפל בתלונות הציבור וכולל הוראות מפורטות את חובת הרשות המקומית למנות ממונה 

 לטיפול ולבירור תלונות . 
 

 מבקר המועצה ממלא גם את תפקיד נציב תלונות הציבור . 
 

שיתוף הפעולה של הנהלת המועצה ושל עובדי המועצה , על כל שלוחותיה , עם עבודת המבקר 
גם רכיב חשוב באיכות השירות ונציב תלונות הציבור יאפשרו  מתן תשובה לפנייה במועד שהיא 

 לתושב .  
 

חדר המבקר ונציב תלונות הציבור  פתוח בפני הקהל בכל שעות העבודה , וכל תושב רשאי 
 להשתמש בזכות זו כדי להביא את עניינו בפני המבקר ונציב תלונות הציבור . 

 
קה המטפלת כל אדם רשאי להגיש תלונה , וזו מוגשת רק לאחר שהמתלונן פנה במישרין למחל

 בעניין , ולדעתו לא נענה כראוי או לא בא על סיפוקו . 
 

תושב הפונה את מכתבו במישרין אל המחלקה הנוגעת בדבר , ושולח העתק ממכתבו אל המבקר 
או פונה במישרין למבקר קודם שפנה למחלקה , אין המבקר רואה בפניית התושב כתלונה , אך 

ווג כתלונה אם המחלקה הנוגעת בדבר לא טיפלה בפניית הוא מקיים מעקב . פנייה מסוג זה תס
 התושב לשביעות רצונו . 

 
 בסופו של יום הטיפול בפנייה המסווגת כ"מעקב" דומה  לטיפול בפנייה המסווגת כ"תלונה" . 

 
 פניות טלפוניות וקבלת קהל אינם מקבלים ביטוי בנתונים הסטטיסטים של מס' התלונות . 

 
לא מועט של פניות תושבים שלא קבלו ביטוי בדוח אולם קבלו מענה במשך השנה  היו מס' 

 ומעקב ע"י המבקר ונציב תלונות הציבור . . 
 

עורכי דין לקידום מנהל תקין נ' הממונה על חוק חופש  13216-11-16הוגשה עת"מ  2016בשנת 
 המידע במועצה מקומית מג'ד אל כרום ואח' , הנוגעת למערך תלונות הציבור . 
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 פניית חבר המועצה ע.ס 

 המסגרת החוקית 
צוו המועצות המקומיות )א( , ) התוספת החמישית (  העוסק בהסדרי הרכש , ניהול המחסנים 

 ורישום הטובין במועצות המקומיות . 
 עפ"י  התקנות מועצת המועצה תמנה מנהל רכש ואספקה וועדת רכש ובלאי . 

סטטוטורית שהנו בעל משמעות כבדה  ולפעולתו  ותפקידו המדובר בתפקיד שהוכר כחובה 
 השלכה מכרעת על הליכי רכישה תקינים . 

 
בין היתר , רכישה בכפוף לתקציב מאושר  –מתפקיד מנהל הרכש  שמירה על האינטרס הציבורי 

, מתן סיכוי הוגן ושווה לספקים , שמירה על הליך נקי וללא פגמים , הקפדה על טוהר המידות 
 והסובבים לו , שמירה על כללי אתיקה ומניעת ניגוד עניינים שלו ושל גורמים ברשות .  שלו

 
ועדת חובה מקצועית של  המועצה . תפקידה העיקרי  להנחות ולבקר את  –ועדת רכש ובלאי 

 תהליכי ההתקשרויות  הפטורות ממכרז ואת ניהול המצאי . 
 

 –ל ככל הניתן את ממלאי התפקידים הבאים הרכב ועדת הרכש לפי הנחיות משרד הפנים , תכלו
 .  04/09מזכיר , גזבר , יועמ"ש . ר' חוזר מנכ"ל 

 
ועדת הרכש , כגוף מחליט ומאשר ביחד עם עבודתו המקצועית של מנהל הרכש , מהווים את 

 מסגרת הכוללת לניהול רכש וביצוע  ההתקשרויות של המועצה הפטורות  ממכרז . 
טטוטורית ופוליטית של הרשות המנחה ומבקרת תהליכי המכרזים ועדה ס –ועדת המכרזים 

 ברשות . 
 

נוהל שנים קודמות לטיפול הקניין ברכישות בסכום הנמוך מהסכום המזערי שנקבע " בתקנות 
 הרשויות) מכרזים( " . 

 יוודא שפרטיה ברורים לו .  –קיבל הקניין לטיפולו את הדרישה המאושרת מועדת הרכש .1
 

 הצעות מחיר אך ורק מספקים הרשומים בספר  הספקים ביחידת רכש .הקניין יקבל  .2
 

 הצעות מחיר לפחות . 3הקניין יאתר  .3
 

 מנומק ( . ספק בלעדיהקניין ימלא טופס השוואת מחירים ) למעט  .4
 

הקניין יחליט לבצע הרכישה אצל הספק הזול , אך בהתחשב בקריטריונים של טיב  .5
 ן לדרישת המחלקה המזמינה . הטובין ,מועדי האספקה והתאמת הטובי

 
בכל מקרה ההתקשרות תהיה בהזמנה כדין , חתומה ע"י מורשי חתימה כדין , על בסיס  .6

 תקציב מאושר מראש ורק אז תועבר אל הספק . 
 

רכישות בעלות הגבוה מהתקרה ייעשו בהתאם לנוהל רכישות במכרז פומבי / זוטא ובהתייעצות 
 עם הגזבר  
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 עבודות גינון  במגרש כדורגל  -השתלשלות העניינים 
 

 מזכיר , גזבר וקניין . –ועדת הרכש מורכבת 
 

 1829200420ר' סע' תקציבי ₪ . אלפי  90   -תקציב תחזוקת  מגרש ספורט שאושר ע"י המועצה כ
 . 

 כתב כמויות ראשוני לעבודות גינון במגרש כדור רגל  הוכן ע"י הקניין . 
 

 ת  בסכום  מתחת לתקרה ובסביבות הצעה  משנה קודמת . בקשת הגזבר הייתה לביצוע עבודו
היות ומליאת המועצה לא אשרה רשימת ספקים  וקבלנים , סדר העדיפויות ברכישות  נקבע ע"י 

 הקניין , ע"י עריכת סבב פניות לספקים וקבלנים .
 

 קבלנים לקבלת הצעות מחירים .  5  -הקניין פנה ל 
 

 ₪ . אלפי  94  -כ  בסיבוב הראשון הוגשה הצעת יחיד
 

(קרי מעל התקרה הנקובה ₪ אלפי  174,7עד ₪ אלפי  69ההצעה הייתה בטווח מכרז  זוטא ) 
 בתקנות  . ההצעה נפסלה . הקבלן קבל הודעה  בע"פ .  

 
 84 –בסיבוב  השני הוגשה הצעת יחיד ע"י  קבלן אחר ) מתוך החמישה ( ,  ההצעה הייתה כ 

 . ההצעה  נפסלה . הקבלן קבל הודעה  בע"פ .  בטווח  מכרז זוטא ₪  אלפי 
 

נערך סיור קבלנים במגרש כדורגל והייתה  התייעצות בנוכחות הקניין , יו"ר ועדת הספורט , שני 
"  וזאת בעיקר  הוחלט להוריד  "שזרוע" לטובת "משטחי דשא קבלנים וקומץ של אוהדים .

סכום המרבי לעבודות גינון במגרש ע"מ לעמוד ביעד חובת קבלת הצעות  מחיר . למעשה  ה
כדורגל   לפי  הערכת הקניין ע"פ ניסיון העבר  , הצעה ש.ק , התייעצות בסיור קבלנים ) השתתפו 

 שני קבנלים שלא הגישו הצעה בסיבוב שלישי ( . 
 

 כולל מ.ע.מ.₪ אלפי  70 –האומדן הכספי בסיבוב השלישי  הוערך ע"י הקניין כ 
 

. שלא  השתתפו בסיורשתי  הצעות  ע"י שני קבלנים ) מתוך החמישה (   בסיבוב  השלישי הוגשו
 אחד מתוכם השתתף בסיבוב  הראשון  והקבלן השני לא השתתף בסיבובים  שקדמו . 

 
עמדו  במפרט  המעודכן   , הכולל משטחי דשא ומערכת השקיה שתי ההצעות בסיבוב השלישי 

י הקניין  והמזכיר , ההצעה  הנמוכה הייתה  לאחר  השוואת ההצעות לשני  הקבלנים   ע". 
הזכיין   ההצעה הזוכה. לדברי הקניין אין הכרות קודמת ) לדוגמא קרבה משפחתית ( בין הקבלן

 לבין חברי ועדת הרכש .
 
 

 מטרת הבדיקה  

  שמירה על החוק וכללי המנהל התקין 
  קידום ושיפר האתיקה 
  פישוט וזירוז תהליכי עבודה 

 רות שנותנת המועצה .   העלאת רמת השי 
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 שיטת הבדיקה  

     שיח בין מבקר למבוקר 

 . עיון במסמכים 
 

 עיקר הממצאים 
 

 כללי   -א 
  . מנהל רכש : המועצה לא מנתה מנהל רכש 

 
   . קביעת נהלים : נוהל פנימי לדוגמא טרם אושר ע"י ועדת הרכש 

 
 עבודות מגרש כדורגל  -ב 

 ור הצעות מחירים"   לא היה ברור באופן  מדויק לפני "אית:  טופס הזמנה פנימית
והאישור ₪  אלפי  90ע"ס  1829200420פירוט העבודה המבוקשת , הסעיף התקציבי  

התקציבי .  המפרט הסופי )לאחר הורדו עלויות  " שזרוע "   כי עלויות שזרוע הקפיצו 
יחור . המחיר מעל התקרה מה גם וזמן ביצוע מתאים בתקופת החורף  ( הוכן בא

   הפנייה בע"פ ע"י ראש המועצה .

 
  קרי מילוי סעיף תקציבי   לא היה מילוי לטופס דרישה : סעיף ואישור תקציבי

מתאים לדרישה , ע"י מח' הספורט / המזמין ואישור הגזבר להוצאה הכספית  
 הכרוכה בדרישה . 

 
  חלטה ועדת הרכש טפלה בהליך בחירת  הספק לפני  קבלת ה: דיון ועדת הרכש

ועדת  הרכש לא אשרה מהות לאישור , או אי אישור הדרישה/ הזמנה פנימית  . 
 הדרישה והצורך בביצוע הרכישה .  

 
 אין  טופס מרכז הכולל שלבים , אחריות ,  לו"ז בתהליך  ולכן קשה  טפסים ולו"ז :

העיכוב במועד פתיחת ההצעות בשל חוסר תיאום לעקוב אחר השלבים והתאריכים  . 

 חברי ועדת רכש  .   בין

 האומדן הכספי הוכן ע"י הקניין .  מהנדסת המועצה לא הכינה  האומדן הכספי :

המפרט המקצועי כי  לא הייתה  מעורבת בנושא . הקניין לא טפל במעקב ביצוע 

 ההזמנה .

 עלה  חשש לקיומו  של  משוא פנים כי אדם סביר  המכיר כל ניגוד עניינים כללי :

תכל עליו  מהצד ראה קרוב משפחה של אחד מחברי  המועצה   מגיש  פרטי העניין ומס

הצעת  הקבלן  הזכיין  ואף הוא זה שמבצע בפועל העבודה  במגרש כדורגל .  לקניין 

לא אין מספיק מידע מזהה על הקבלן הזכיין ) ק.א גינון הדקל לעבודות בע"מ ( .  

 .  נשלח שאלון ניגוד עניינים לקבלן בטרם בחירתו כזוכה
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 הקניין ערך סיור  עם הקבלנים  ולא נרשם פרוטוקול . עקרון סודיות ההצעות .:

החלטה על תיקון המפרט נתקבלה בסיור הקבלנים במגרש כדורגל . התקיימו שלושה 

סיבובים לפתיחת הצעות מחיר ) פתיחת הצעת יחיד בסיבוב ראשון  , פתיחת הצעת 

מהסיבוב הראשון עולה ב השלישי ( . יחיד בסיבוב שני , פתיחת שתי הצעות בסיבו

 החשש לתיאום בין הקבלנים  ופגיעה בעקרון סודיות ההצעות .     

 

 רכישות מעל התקרה    -ג 

 ועדת המכרזים לא המציאה למועצה ולמבקר המועצה את  רשימת הספקים  :

רשימת הספקים והקבלנים , אשר רשאים להשתתף במכרז זוטא , ולא קבעה את 

 ה שלפיהן יפנו אל הספקים והקבלנים כאמור . אמות המיד

 תגובת חברי ועדת הרכש 

 תגובת הקניין 
o  הקניין עושה מיטב יכולתו ע"מ לשמור על תחרות הוגנת 
o  . נבחרי  ציבור לא  מתערבים בתהליך  רכישות 
o  . מעולם  לא הודלף  מידע פנימי לקבלנים / ספקים 
o המאושר ע"י  ועדת המכרזים .  הקניין בקש שימציאו לו קובץ/ספר  הספקים 
o  . מגיש הצעת הקבלן שמבצע העבודה בפועל אינו קרוב משפחה לחברי מועצה 
 

 התייחסות המזכיר 
o  פרוטוקול ועדת הרכש מאושר ע"י חברי ועדת הרכש . ההזמנה חתומה ע"י מורשי

 חתימה ... 
 

 התייחסות הגזבר 
o   ... לפנות בנושא הצעות המחיר ורכש לקניין 
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 מסקנות   

  לא תמיד מצוי בקרב עובדי המועצה המומחה המתאים ולפעמים יש צורך בפנייה

למומחה חיצוני . החיסרון העיקרי בפנייה למומחה חיצוני לעומת התייעצות באחד 

מעובדי המועצה הינו העלות הנדרשת וכן העובדה כי מומחה אשר ישתתף בתהליך הכנת 

ודד כמתחרה  , בשל היותו נגוע בניגוד עניינים . מפרט האומדן ,  יהיה מנוע מלהתמ

שתוכנן לביצוע  עבודה שנמצאת בתחום אחריות מח' ההנדסה מבלי שאף בעל מקצוע 

בתחום השתתף בהכנתו או הכנתו הייתה  בהתייעצות עם אחד המשתתפים בתחרות   

 הרי הוא כמפרט פגום  , ואי אפשר לרפא את הפגם . 

 ים ואי קביעת קריטריונים פוגעת בתדמית המועצה  . העדר רשימה של ספק 

 המלצות    

  .  מועצת הרשות תמנה מנהל רכש 

  נוהל לדוגמא .  –קביעת נהלים לוועדת הרכש 

  המפרט המקצועי יוכן ע"י מנהל הרכש / המחלקה הרלוונטית ואם  יהיה  צורך  ע"י

 מומחה חיצוני .  

 ת מחיר אך ורק מספקים הרשומים בספר הצעות מחיר  : הקניין יקבל הצעו איתור

 רשימה המנוהלת ע"י ועדת הרכש   .  –הספקים ביחידת הרכש 
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 מעקב אחר תיקון  ליקויים .  11
 

בהתאם לצוו   2015המבקר הגיש דוח מבקר פנימי ונציב תלונות הציבור לשנת   2016בינואר 
 המועצות המקומיות 

 
 . 2015ממצאי הביקורת בנושאים העיקריים שנבדקו בשנת כלל  את   2015דוח שנת 

 
להגיש לוועדת הביקורת  את הערותיו על הדו"ח ולהמציא  2016מינואר ראש המועצה נתבקש 

לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו , בתוך שלושה חודשים מיום קבלת הדו"ח 
 מהמבקר . 

 
והערות ראש המועצה עליו ולהגיש למועצה לאישור ועדת הביקורת נתבקשה לדון בדוח המבקר 

 את סיכומיה והצעותיה תוך חודשים מיום שנמסרו לה הערות ראש המועצה . 
 

המועצה נתבקשה לקיים ישיבה שלא מן המניין לדיון בסיכומי והצעות ועדת הביקורת ובדוח 
  המבקר ולהחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור .

 
עורכי דין לקידום מנהל תקין נ' הממונה על חוק  38087-07-16הוגשה עת"מ  2016במרוצת שנת 

חופש המידע במועצה מקומית מג'ד אל כרום ואח' , הנוגעת למערך הביקורת הפנימית . פסק דין 
 .   2016אוגוסט  22להסכם הפשרה מיום 

 
דשה דנה בדוח ועדת הביקורת הח . החדשה  ראש המועצה הגיש הערותיו לוועדת הביקורת

המלצות ועדת הביקורת  הוגשו לסדר יום ישיבת .  2015מבקר פנימי ונציב תלונות הציבור לשנת 
, והמבקר המציא עותק דוח מבקר פנימי ונציב תלונות הציבור לשנת  12/2016המועצה מס' 

 לחברי המועצה .  2015
 

ם הצביע המבקר בדו"ח  הביקורת בדקה אם תוקנו הליקויים בהנהלת ענייני המועצה שעליה
 ולהלן תקציר תוצאות המעקב :  2015לשנת 

 
 . בתים ללא חשמל  1
 

   באתר  האינטרנט של המועצה  ע"מ  לאתר בתים ללא חשמל .  12/2015פנייה בחודש 

 

 מר  אביגדור ממנהל  התכנון ולשר האוצר  משה  כחלון ע"מ  -פניית ראש  המועצה ל
 הנ"ל  .   לעזור למועצה  בפתרון  הבעיה

 

  'לחוק .  157פניית המהנדסת לוועדה המקומית בהתבסס על  סע 
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 /ג 16039. איחוד וחלוקה בתכנית  2

   'הציגה המהנדסת  טיוטת פרוגרמה למג'ד אל   29/11/2015מיום   15/2015בישיבה מס
 כרום ובין היתר ע"מ  לקדם  הרחבת  תכנית מתאר  ותכנית מפורטות איחוד וחלקה . 

   התקיים מפגש  במרכז קהילתי בהשתתפות יו"ר ועדת תכנון ובניה ,  17/12/2015ביום
 מהנדס הועדה , ראש המועצה , מהנדסת ותושבים מהכפר . 

  הכינה מהנדסת המועצה בליווי חברת אורבינקס  עקרונות לתכנון  2016בפברואר
 ופרוגרמה עתידית ליישוב  מג'ד אל כרום .

  0318477-260תכנית מס' ים  דיון במתנ"ס בנושא התנגדות על התקי  08/2016בחודש   " 
/ ג  בהשתתפות   16039" בתחום תכנית מאושרת  תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמה

 מהנדסת  המועצה , מהנדס  הועדה  ותושבים מהכפר 

 

 . מכרז למנהל פרויקטים ומקדם תכניות במועצה 

 . שריפה באזור פסולת    3

 לתושבים פרסום "מנשאר  ". 

  . מבצעי ניקיון בשכונה מערבית 

  עם מנכ"ל משרד הגנת הסביבה .  19/01/2016ישיבה מיום 

  פרסם אשכול יישובי בית הכרם הודעה לגיוס מנהל תפעול מערך  2016בחודש מרץ
פסולת שתפקידו בין היתר אחריות על אכיפת ומניעת מטרדים סביבתיים , התייעלות 

 צרכי השטח , בקרה ופיקוח על תפעול מערך הפסולת . מערך הפסולת בהתאם ל

  במסגרת פרויקט עיר ללא אלימות הותקנו מצלמות אבטחה בכניסה המערבית של
 הכפר , בניין המועצה , הכניסה המזרחית .  

 . מערך פסולת ביתית  4

    אשכול בית הכרם  פרסם מכרז לאיסוף אשפה ביישובי בקעת בית הכרם והוכרז על זכיין 
  ייעול מערך פינוי אשפה , עלייה ברמת השירות ,  –בהצעה החדשה  יתרונות  נוספות

תדירות פינוי אשפה יותר גבוה, מכולות לפסולת בניין ,  גזם.. .  פינוי  גזם באמצעות ציוד 
 . מיוחד  , פינוי  בתקופת  החגים , תחנות יציאה ללא חיוב

 אלפי  167  -בתמורה  כ 16/01/2014ה  מיום הקבלן  "רויאל נע בגללי"  היה חתום על חוז
עפ"י ההצעה  החדשה  הזכיין  יקבל  ₪ . אלפי  220 –חודשי  . במרוצת הזמן הוקפץ ל ₪  
השתתפות   10%-ממשרד האוצר ו  90%בחודש  .ההפרש המסובסד ימומן ₪ אלפי  282

נה שלישית וש % 15  -המועצה שנה ראשונה , בשנה שנייה השתתפות  המועצה  תעלה ל 
)  ₪10% + אלפי  167יהיו   .  . הערכה לעלויות שסווגת המועצה   בחודש  הראשון  25%

 לחודש . ₪ אלפי  41.50החיסכון ₪ . אלפי  178.50( =  282-167

  'אשכול בית הכרם .  –נידון הסכם פינוי אשפה  09/2016בישיבת המועצה מס 

  ע"ס  2016-2018ליווי תפעולי לשנים אושר סיוע לרכש כלי אצירה ו 11/2016בישיבה
1,165,000   . ₪ 
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 . הצעת צוו ארנונה  5

  'הוחלט לאשר הצעת צוו הארנונה לשנת  16/08/2016מיום  08/2016בישיבת המועצה מס
הייתה בכפוף להנחיות משרד הפנים  2016, ולמעשה העלאת התעריף של שנת  2017

1.77%  . 

 השימוש בתמיכה . . תבחינים לתמיכה והפיקוח על  6
לתבחין : אגודת  6. עפ"י סע'  04/2016אושרו בישיבה מס  2016תבחינים לספורט 

 .    04/2006הספורט תגיש גם מסמכים ותנאים בהתאם לדרישות חוזר מנכ"ל 
 . ניהול עצמי של בתי ספר  7

    . דוחות כספיים השנתיים של בתי הספר מבוקרים ומאושר ע"י  רו"ח 

 ך יכול לעשות ביקורת בנושא ניהול עצמי הן בבתי הספר והן ברשות משרד החינו 
 .קייטנת קיץ בחופשת הגדול לשנה"ל תשע"ד  8

   'נתונים כספיים לקייטנת  -דו"ח 15/2015חבר מועצה לשעבר )ק.ע(    סקר  בישיבה מס
הקיץ  . בשנה ראשונה להפעלת הקייטנה הרכז יישובי קבל שכר כי השקיע מאמץ כביר 

צלחת הפרויקט , והזכיין הוא שהציע לו עבודה תמורת  שכר . עודפים בפרויקט  לה
נשארו  בקופת הזכיין . קייטנת הקיץ לשנה"ל תשע"ה הייתה בחסות המתנ"ס  בשנת 

תשע"ה הרכז היישובי כהן כחבר הנהלה במתנ"ס . עודף  בפרויקט נשארו בקופת 
 המתנ"ס . 

 . השקעה בתאגיד מי הגליל  9
 כלל ההשקעה .    2014וקר לשנת דוח המב 

 .  דוחות רבעונים 10
 . ועדת ההנהלה  11

  . חבר המועצה )ע.כ(  פנה בכתב  לאגף הביקורת ע"מ  שתורכב ועדת ההנהלה 

  'נבחרה ועדת הנהלה חדשה .  02/2016בישיבת המועצה מס 

  . פעילויות והישגי המועצה מתפרסמים  באתר    
 בתי הספר  . איזון גילאי כיתה א ב 12

 אתלמיד לכיתה  20בבי"ס מותנבי , ולפי הרפורמה  החדשה מספיק  אנפתחו שתי  כיתות 
 . 

 . דמי חבר לאיגוד . 13
 . נוהל חלוקת מכתבים . 14
 . היערכות להצפות מים בתקופת החורף   15

  התקיים  דיון בלשכת  היו"ר בנוכחות גזבר , מזכיר , קב"ט , ראש המועצה  בנושא
 ות בתקופת החורף  להצפות מים .היערכ

  פרויקט תעלת הניקוז באחריות  רשות הניקוז .המועצה פנתה לתושבים  ובקשה הגשת
 .    27/06/2016התנגדות לתכנית הפוגענית  עד  למועד 

  הפקדת תכנית ניקוז  –שדרוג תעלת הניקוז ע"י רשות הניקוז 

  פרויקט ניקוז בכפר 
 ני רעד"א . תכנון שדרוג  בתי ספר בפ 16

  הוגשו בקשות ואושר  שדרוג לבי"ס   2015בעת הכנת דוח תכנון שדרוג בתי"ס  לשנת
עומר אל חטאב . בהמשך יוגשו בקשות ע"מ  להחיל הפרויקט על בי"ס נוספים כדוגמת  

לביצוע עבודות שיפוצים בבי"ס אל  07/2016אל    סלאם הישן . השנה פורסם  מכרז מס' 
  סלאם . 
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 כת מידע ממוחשבת . מער 17
 

o  שני כרטיס חכם  בשימוש איש המחשבים . ראש המועצה והגזבר מעודכנים בהעברות
  בפועל . 

o . המועצה לא משתמשת בתוכנת מס"ב  
o   . שכר בכירים לפי אישור חוזה בכירים מ.מ מג'ד אל כרום 
o  לחבר הנהלה  קידום מינוי  24/04/2016ראש המועצה האציל מסמכותו במכתב מיום

 מנהל מחלקה ופיקוח עירוני . 
o  למשרות יעודים בתוכניות מיוחדות אין אישורי נחיצות משרה  .נוהל רשות שאינה

 איתנה 
o  . בהתאם לדוחות הכספיים  המועצה ביטלה חריגות שכר , באופן חלקי 
o   . כמקובל זכויות העובדים של דור  א'   נשמרו 
o  .  מערכת מידע ממוחשבת במקור חוץ 
o הצעדים כדי לאפשר למבקר גישה חופשית ובלתי אמצעית לכל מאגרי המידע                         לא  ננקטו 

 
 . נטילת הלוואת  18
 
 עבודות שיפוצים בי"ס  מקיף  : א  :  – 19 

  עבודות שיפוץ  בי"ס מקיף  מכורח הנסיבות כתוצאה  משינויים עקב  02/12/2015מיום
ודה כוללת מדרגות. עלויות השיפוצים הועמסו עלי בניית תוספת  בי"ס  מקיף . העב

תקציב הפיתוח ) עבודות נוספות ולא פרט נוסף בחוזה קיים (  .  שיפוץ הקיץ לחמשה בתי 
לא מספיק .הליך ההצעות היה  וירטואלי ולא  הייתה  התקשרות עם  ₪ אלפי  100 -ספר כ

 .     המציעים . הקבלן שמבצע התוספת הוא שבצע  עבודות שיפוצים
 

 סייעת שניה ב : – 19

  ₪32 *  161.30העשרה נמצא שני רכיבים :   11/2015מבדיקה לחודש תקצוב 
. שכר סייעת  09/2015בחודש  לגן מוכרתשלום חד פעמי  5161.60תלמיד = 

 לכל גן .   לסייעת המוכרת  3 נימי אקו מימון ברשויות  בסוצו 100%נורמטיבי  
 גב"ח .   -הוגשה תלונה ל 

  13123000920סע'  -₪ אלפי  672 –לסייעת שניה  2016הצעת תקציב     . 
 

 ג : עבודות ופרויקטים  – 19
 

 .ד  ביטול תביעת שיק חוזר 19

 הסדר לתשלום עלויות התיק בין בעל השיק לבין  עורך הדין. 
 .  2014. מעקב אחר תיקון ליקויים שעליהם הצביע המבקר בדו"ח  לשנת  20

  הישנה/ החדשה לא הגישה סיכום והצעה על דוח מבקר פנימי ועדת הביקורת
 לאישור המועצה .  2014ונציב תלונות הציבור לשנת  
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 2015צב יישום המלצות  דוח  מ

 . בתים  ללא חשמל  1

 לת ח' ההנדסה   תסמן  כל אותן בתים שעדיין לא מחוברים לרשת החשמל או בתים שקיים צורך להגדמ 
 .  החיבור 

 צה תקבע אמות המידה לחיבור מבנים לרשת החשמל  המוע. 

  המבנה נמצא בשטח  –בין מהנדסת  המועצה ומהנדס  ועדת תכנון ובנייה לדוגמא יתואמו אמות המידה
המבנה הוא מבנה קבע שמשמש למגורים , המבנה אינו מיועד להריסה ואין לגביו צו תכנית המתאר , 
בו גלישה לשטחי  ציבור , המבנה אינו מהווה סכנה למחזיק  המבנה בשטח פרטי  ואיןהריסה שיפוטי, 
 בו או לציבור ... 

  איסוף נתונים כדוגמת  תושבים שיש להם נסיבות אישיות והומניטריות 

  לחיבור תוגש למשרד התשתיות הלאומיות ,  והעתק רשימת המבנים העשויים לעמוד בקריטריונים
 ממנה לחברת החשמל .  

  רת החשמל בתיאום עם מח' ההנדסה לחבהתושבים בקשות. 

  פנייה למרכז השלטון  המקומי וגורמים נוספים בניסיון לקדם הוראת שעה / החלטה מנהלית כדי
 לאפשר חיבור/ הגדלת חיבור  לרשת החשמל של מבנה מגורים שעומדים  בקריטריונים . 

  סטטוס יישום : יישום חלקי 

 /ג 16039. איחוד וחלוקה בתכנית  2
 פרויקטור לקידום תכנית אסטרטגית , קידום פרויקטים כלכלים ומהלכים ארגוניים תומכים  העסקת

 להעצמת הרשות . 

  קליטת מקדמת פרויקטים וקידום תכניות 

  במסגרת תכנית לפיתוח כלכלי וקידום מצוינות בחברה  הערבית   –קליטת צוערת 

   . סטטוס יישום 

 'ד אל כרום ..שריפה באזור סילוק  פסולת  מערבה מג 3

  פנייה כללית לתושבים להימנע משריפת פסולת , פרסום הודעה לתושבים   –מסע פרסום שכולל
ומאידך להורות קבלן פינוי אשפה לסלק ערמות הפסולת משטח    عشوائي بشكل النفايات القاءלהפסיק : 

לת ע"י התקנת פתוח  באופן מידי לאתר מאושר . מאידך להיערך במסגרת פרויקט להסדרת משק פסו
מצלמות מצד  מערבה , הפעלת פקח  ורכב פיקוח אשכול בקעת בית הכרם   , תפיסת האחראים והפעלת 

 ברירת קנס , הסדרת התשתית באתר שישמש תחנת מעבר ..

   סטטוס יישום : יישום חלקי 
 .מערך פסולת ביתית  4

 ורכב פיקוח  אשכול בקעת  במסגרת פרויקט הסדרת משק פסולת ע"י התקנת מצלמות , הפעלת פקחי
בית הכרם ומשטרה ירוקה   , הפעלת ברירת קנס , הסדרת התשתית באתר המשמש תחנת מעבר , 
 הפרדת פסולת בניין , הצעות מחירים לאחר ניתוח כלכלי כנדרש תביא להפחתת עלויות מערך הפסולת .  

  סטטוס יישום : יישום חלקי 
   2016.הצעת צוו ארנונה לשנת  5

 ם ההצעה באתר האינטרנט ולוח המודעות .לפרס 

      . לבסס הנימוקים לבקשות להגדלה / הפחתה  לפי סרגל הצרכים 

  . לבחון מחדש את נושא העלאות חריגות של תעריפי ארנונה שהיו בשנים קודמות , ושיעורי  הארנונה 

 יווג שנקבעו בתקנות המועצה יכולה לפעול ליצירת צו ארנונה אחיד המבוסס על אותה שיטת מדידה וס
וכך תוכל לתת מענה אמתי לצרכים של התושבים ולעדכן צוו הארנונה המיושן לפי סרגל הצרכים 

   המעודכן .  

   . המועצה היא שתקבע אמות מידה ומבחני משנה לבחינת הזכאות להנחות שאינן הנחות חובה 

  סטטוס יישום : לא יושם 
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 בתמיכה.תבחינים לתמיכה והפיקוח על השימוש  6

  על הגזבר /  המזכיר לקיים פיקוח מלא על מילוי התנאים למתן התמיכות ועל השימוש  בתמיכה שנתנה
 עד כה .

  בעת העלאת הבקשה לדיון בוועדה יש לציין במפורש אם  חלק מחברי העמותה הם עובדי מועצה או
 חברי מועצה והחשש לניגוד עניינים .  

  סטטוס יישום : לא יושם 

 עצמי של בתי הספר .ניהול  7
   .  המועצה לא חייבת להעביר לרשות בתי הספר עלות עובדי סיוע כל עוד וביה"ס לא מעסיק עובדי סיוע 

  המועצה לא חייבת להעביר לרשות בתי הספר עלויות תפעול כל עוד וביה"ס לא המציא מסמכים של

 הוצאות תפעול לידי הרשות המקומית .   

 פרי התקציב של המועצה שלושה סוגים של סעיפים בס 

 שכר עובדים מועסקים בבי"ס ) תחומי אחריות שאותם המועצה תנהל (   .1

 תקציב פיתוח ) שיפוצי קיץ , רכישת ציוד חדש עם פתיחת כיתה ,  (  .2

סל תלמיד בית ספר אשר עובר לחשבון הניהול העצמי ) רכיבי סל מתוקצבים ע"י משרד  .3

שמתוקצבים ע"י משרד החינוך  , ורכיבי סל  החינוך, השתתפות המועצה באותם רכיבים

 חשמל מים  (  .     -מתוקצבים ע"י המועצה

    לגבי  שכר עובדי סיוע המועצה חייבת להעביר עלויות עובדי סיוע בתנאי שביה"ס יעסיק עובדי סיוע 

  לגבי  עלויות תפעול המועצה חייבת להקפיד על העברת כספים לכיסוי הוצאות תפעול לאחר

 מסמכים ע"י ביה"ס על ביצוע בפועל .   המצאת

  יש להקפיד שהמקור הכספי לתשלום ביטוח תאונות אישיות יהיה מחשבון תשלומי הורים ולא

 באמצעות קיזוז סל תלמיד . 

   נוהלי העבודה הכספיים בספר נהלים רשותי . פירוט רישום סעיפים בספרי הנה"ח ,  התקנת

יקה דוח תקציב מול ביצוע . ניתוח  הדוחות הכספיים של וביקורת תוכנה כספית בבית הספר המפ

 המבוקרים ע"י רו"ח  בתי הספר

  סטטוס יישום : לא יושם 

 .קייטנת קיץ  בתכנית  בתי הספר של החופש הגדול לשנה"ל תשע"ד 8
  ,  לנהל הפעילות בספרי  הנה"ח בקבוצת כרטיסי חשבונות נפרדים בהם יירשמו ההכנסות וההוצאות

על הרשות בתיאום עם בתי הספר ה בין כ"א מסעיפי ההוצאה שמרכיבים את התוכנית . תוך הפרד
 .להביא לכך  שכל  הילדים בשכבות המאושרות ישתתפו בקייטנות הקיץ

  סטטוס יישום : יישום חלקי 

 מי הגליל  –.השקעה בתאגיד  9
 ) המועצה לא העבירה המניות על שמה (   .    

  סטטוס ליקוי : לא תוקן 
 .  .דוחות רבעוניים  01

 (   2016  -ו  2015) המועצה לא  קיימה  דיון בדוחות רבעונים לשנים 
  סטטוס ליקוי  : לא תוקן 
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 .ועדת הנהלה  11
  . בכל ישיבה של ועדת הנהלה יש לרשום פרוטוקול והעתקו ישלח לכל חברי הוועדה 

   דו"ח שנתי על ניהול כל / مسؤول قيادي ومجلس... هحكيم قياده – االولى السنويه النشرهמן הראוי היה להגיש
  למועצה לדיון ואישור .   ענייני המועצה ,

 . שקיפות  במועצה 

  סטטוס יישום : יישום חלקי 

 שקיפות במועצה
 ניהול הרשות, ותקציבה במקסימום שקיפות כלפי התושבים .  פרסום פומבי פשוט ונגיש של  - שקיפות

להן יש השלכה תקציבית ,בפרט . הנגשת פנקסי חוזים, מכרזים, הלוואות החלטות המועצה בכלל ואלו 
וערבויות בהן קשורה הרשות; פתיחת דיוני מליאת המועצה בפני התושבים ; מתן מענה זמין ומהיר 
לפניות הציבור; והקמה ו/או שימור אתר אינטרנט פעיל מעודכן הכולל את כל המידע הקבוע בחוק, 

 .לעיון וידיעת התושבים
  

קיום והקפדה על הליכי בקרה וביקורת שוטפת של התנהלות המועצה, ובין היתר:    –בקרה וביקורת 
הקפדה על וועדת ביקורת פעילה; דיונים שוטפים בדוחות ביקורת של מבקר הפנים, מבקר המדינה 
מו ומשרד הפנים; פרסום דוחות ביקורת באתר האינטרנט של הרשות; הקמת צוותי תיקון ליקויים כ

גם צוות מעקב אחר תיקון ליקויים שיעקוב באופן שוטף אחר תיקון הליקויים המופיעים בדוחות הלכה 
 למעשה.

  
שמירה והגנה על הקופה הציבורית, שימוש זהיר יעיל וחסכוני בכספי  –כספי הציבור שלו ולמענו 

לת שירותים והן בקבלת הציבור, תוך שמירה על כללי מנהל תקין, ניהול הליכי מכרזים ראויים, הן בקב
עובדים . זאת, ובנוסף על ידי הקפדה על שקיפות פעילותה הכלכלית של הרשות כנזכר לעיל והתחייבות 

 שלא למנות לתפקיד ציבורי בכיר ובכלל כך מנהל מחלקה , מי שהורשע בעבירה בשירות הציבורי .
 

 נים בקרב עובדי המועצה   על מנת לנטרל ולמנוע כל מצב של ניגודי עניי – הימנעות מניגוד עניינים
איסור עבודת עובדי מועצה מחוץ לשירות המועצה  להבטיח כי עובדי המועצה יפעלו לטובת המועצה .

לצוו המועצות  143ולחייב עובד המועסק  כדין בעבודה נוספת למסור הצהרה כמתחייב  מהוראות סעיף 
 המקומיות .

  סטטוס יישום : יישום חלקי 

 לאי  כיתה  "א"  בין  בתי הספראיזון גי. 12

ולא פורצים מסגרת המכסה  ע"י  שמירת  הכלל   שקובע  :    איישום כללי הרישום לשכבת  כיתות 
הדבר יאפשר  –למקומות שמתפנים במסגרת המכסה שנקבעה לבית הספר הניוד לבית הספר  יהיה 

 . עמידה ברפורמה של משרד החינוך ואיזון התלמידים בין בתי הספר 

   סטטוס יישום : יישום חלקי 

 .דמי חבר   לאיגוד   13
  '854, בנק לאומי סניף הרא"ה  15159/45להעביר דמי חבר וחובות עבר ישירות לחשבן הבנק מס  

  סטטוס יישום : לא יושם 

 .נוהל חלוקת מכתבים במועצה 14
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 .היערכות להצפות מים  בתקופת החורף  15

 ברמה מקומית 
 ניעה בקולטנים ברחבי הכפר הכולל ניקוי הקולטנים מהלכלוך שהצטבר.טיפול מ 

  . העסקת מתנדבים דרך תכנית גמל"א  או גיוס  הסדרת נושא העסקת מתנדבים בשעת חירום
 .מתנדבים  ע"י הקב"ט 

  הנחיה ברורה שלפיה בתקופת סערה או מבול של גשמים ייפתח חדר הבקרה ע"מ לקבל פניות
 ראש המועצה , קב"ט ,  מתנדבים ,עובדי המועצה .   -רה יורכב תושבים . צוות הבק

  לו הייתה המועצה  מטילה  היטל ניקוז לפי חוק עזר וגובה מכסת הניקוז  לא הייתה נפגעת
בתקציבה השוטף והייתה מצליחה לבצע עבודות ניקוז  ותחזוקה שוטפת באופן אינטנסיבי 

 יותר . 

 צה  עפ"י דין כדי למנוע  השלכת פסולת לתעלת  הניקוז לעשות שימוש בסמכויות שניתנו למוע
 שנמצאת בתחומה  . 

 ברמה האזורית 
בעבר הוגשה  בקש  לרשות הניקוז ע"מ שתכין תכנית להסדרת קטע התעלה   שעוברת לאורך כביש  

, העתקתה או  לפחות  לשקם  התעלה ולהכניסה למובל סגור בקטע  העובר בשטח מועצה   85
. כמו כן הוצע שמערכת    85אל כרום בהיותו הקטע הבעייתי ביותר לארוך כביש  מקומית מג'ד

וזאת ע"מ לתת  פתרון  5מטר עומק  5ברוחב  85התיעול תכלול גשר מעביר מים  מתחת לכביש 
 הולם וישים לניקוז מי גשמים מתעלות הניקוז בתחום שיפוט המועצה המקומית מג'ד אל כרום .

 המלצה 
ע"י  רשות הניקוז שבעיית הניקוז בתחום  שיפוט  המועצה המקומית  מג'ד  אל  במידה ויוכרע 

כרום לא בסמכותה  בהיותו ניקוז  מקומי  ,  על המועצה  ליזום  פתרון  במסגרת  שיתוף פעולה 
 אזורי  בין  הרשויות הגובלות וסמוכות למועצה  מקומית מג'ד אל כרום . 

יתכן גם הרחבה והעמקה    85שיקום תעלת כביש   ת בעיתיים , קיים  צורך  בהוספת  קווים למקומו
ולהכניסה למובל סגור , היערכות מבועד מועד לתחזוקת קווים ישנים ולא לחכות לתקופת הגשמים 

 , תקצוב פעולות תחזוקה לניקוז בסעיף נפרד  , היטל ומכסות ניקוז לפי חוק עזר .  

  סטטוס יישום : יישום חלקי 

 רוג בתי"ס בפני רעד"א  .תכנון שד 16
  . לאסוף ולרכז נתונים הנוגעים למבנים מסוכנים 

 . גיוס מקורות המימון לחיזוק מבני מגורים בבעלות פרטית מפני רעידת אדמה 

  .  למבני ציבור תינתן עדיפות עליונה 

  סטטוס יישום : יישום חלקי 

 .מערכת מידע ואבטחת מידע  17
 א .רשת המחשבים המקומית 

 א תהיה ידועה אך ורק למשתמש , המשתמש יחויב לשנות את הסיסמא כל שלושה חודשים הסיסמ
 ( .   1495כגון ת"י , מורכבות הסיסמא בהתאם לתקנים מקובלים ) 

  . ) למנות בעל תפקיד לבצוע משימת מנהל הרשת  המקומית ) הטלת תפקיד נוסף על נושא משרה
ת של משתמשים הכוללת הוספה , גריעה ועדכן ביצוע משימות מנהל הרשת יכלול ניהול הרשאו

 הרשאות במערכת המחשוב  המקומית.
 ב . ארכיטקטורה של רשת המחשבים 

 ג . ציוד מחשבים 
 ד . ארון  תקשורת

  העברת ארון התקשורת לחדר מוגן  . אין במועצה  תוכנת DRP   -  התאוששות מאסון למקרה של
 שריפה , רעידת אדמה , הצפת מים . 

 בזק , עובד –מטרופולין נט בע"מ או ספק  תקשורת –ע כי הכניסה מורשית לשרת חיצונילקבו
מורשה ברמת תפקיד   מנמ"ר . המפתח צריך להיות מקודד למניעת שכפול ומוחזק בידי העובד 

 המורשה .
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   שעת כניסה ויציאה  –רישום פרטי הנכנסים ביומן ייעודי 

 יכנס לחדר ארון התקשורת רק מורשה הגישה אליו הפעלת בקרת כניסה אשר במסגרתה יוכלו לה
 נט , נציג חברת בזק , עובד מורשה בתפקיד מנמ"ר .  –רופוליןכגון   נציג חברת מט

  ,  במקרה   קידוד חיבוריםהעובד המורשה  יכין טבלת ארכיטקטורה של  רשת  המחשבים במועצה ,
 או נציג חברת בזק .    של תקלה קלה  לא יהיה צורך בזימון נציג  השרת החיצוני

 נט לארון התקשורת  ע"מ  -העובד המורשה  יבקש  נוהלי אבטחת  מידע  מחברת מטרופולין
להבטיח שלא יהיה  חובבנים  שיצליחו  להתחבר למתגים ולחדור למאגר המידע של המועצה , שלא  

 יצליח לעשות פעולות ואף לא לצפות  במידע פרטי . 

  יש להעביר קלסרים מתוך ארון  התקשורת לארכיון . לאור סיכוני אבק ושריפה 
 מערך הגיבויים והשחזורים של מסמכי העובדים 

  פתיחת מיל  חדש לכל עובד . המיל החדש ישויך למועצה . המיל לא יכלול מידע פרטי  לעובד
 .כתובת המיל תעודכן באתר האינטרנט של המועצה .      

  ספק האינטרנט .   -רת החיצוני "ענן  וירטואלי "  של הש -גיבוי  ב 

  שרת דואר מקומי . השירות קונים מאינטרנט .  -גיבוי ב 

  . ) ניהול תיבות : למנות בעל תפקיד לבצוע משימת מנהל הרשת  המקומית ) הטלת תפקיד נוסף
ביצוע משימות מנהל הרשת יכלול ניהול של תיבות הדואר האלקטרוני של העובדים ברשות 

 נהלים , מתן גישה מהבית , הגבלה או הגדלה של קיבולת התיבות וכיו"ב ( . המקומית ) הפצת

  ניהול גיבויים : ניהול גיבויים וכתיבת תהליכי גיבוי של מסמכי העובד לדוגמא כתיבת המכתב
בקובץ זמני של אופיס , בתיבת הדואר היוצא של העובד השייכת  –והפצתו בצורה אלקטרונית 

 קומי , בשרת הדואר של הנמען . למועצה , בשרת הדואר המ

  מדיניות שמירת המידע כוללת שני שלבים מרכזים . בשלב ראשון מיפוי מידע מהמחשבים האישיים
של העובדים , דרך המידע של העובדים שעוזבים המועצה וכלה בשרת החיצוני . שלב שני טיפול 

ן בו יוחזקו המסמכים שמירה של המסמכים לשימוש השוטף של המועצה , פרק הזמ –במסמכים 
 לפני מחיקתם , נגישות למסמכים ע"י הגורמים המסמכים .  

 ן . הפרדת תפקידים ובקרה הדדית 
  על הגזבר לבצע סקירה תקופתית של כל בעלי ההרשאות למערכת הנה"ח , שכר , גבייה . מטרת

 הסקירה: 
o  מורשים לבצע . ביטול משתמשים שנוידו ושיש עדיין באפשרותם לבצע פעולות שהם אינם 
o . בדיקות כלליות באבטחת מידע לוגית , כגון סיסמאות לא מורשות , משתמשים שאינם פעלים 
o  בקרות מפצות ע"י  הגזבר כדוגמת  שליפת דוח שינויים, "הרשאת על" העונה על הצרכים של

 המועצה וזאת לאחר ניתוח הפרדת תפקידים במועצה .
o  . " פתיחת "הרשאת מבקר פנים 

 מועצה וליישם נוהל כתוב לטיפול בנושא הפרדת תפקידים והרשאות לכל תפקיד:  לעצב ב 
o  אופן הגדרת משתמש חדש במערכת 
o  אופן הטיפול בשינויים בהרשאות גישה 
o  אופן הטיפול בהסרת הרשאות זמניות או הרשאות שאינן בשימוש 
o  פרופיל משתמש והפעלה  –אופן יישום הפרדת תפקידים 
o שאות הגישה והפרדת התפקידים במועצה סקירה שוטפת של הר 
o  נהלי החלפת סיסמאות 

  על ראש המועצה , הגזבר  להקפיד ולוודא כי ינקטו כל הצעדים הנדרשים כדי לאפשר למבקר גישה
חופשת ובלתי אמצעית לכל מאגרי המידע . על מורשה החתימה לאכוף ביצוע הוראות הצו . ראוי היה 

נט ויורה להם לאפשר למבקר גישה חופשית  ובלתי אמצעית לכל  –ן שהגזבר יפעל מול נציג מטרופולי
 מאגרי  המידע   
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 ז . כרטיס חכם 
 תפקידו להיכנס  עובד המועצה אשר ימונה להגיש בקשות במרכבה . מנהל מחלקה /כרטיס חכם ל

למרכבה , בחירת קול קורא מתאים , מילוי טופס בקשה ושמירתו באינטרנט , צירוף מסמכים 
וקים ברמת הבקשה באינטרנט , הפקת טופס ריכוז בקשות , החתמתו וצירופו כמסמך סרוק סר

–לבקשה + מילוי טופס מאגד , צירוף מסמכים סרוקים ברמת הרשות באינטרנט . הורדת מסמכים 
 סריקה והעלאה למרכבה כפי שהיה עד שלב מסוים .  -מילוי מסמכים 

 ימה אשר אין זה מתפקידו להיכנס למרכבה , אלא שני כרטיס חכם המונפקים  לשני מורשה חת
. לעצמםכרטיס הינו  , לחתום על טופס מאגד ודוח ריכוז הבקשות בחתימה דיגיטלית בלבד 

מסמכים אלה אין לסרוק כלל , יש להחתים ע"י הגזבר בחתימות דיגיטליות ולצרפם למרכבה . 
עצה כמשמעה בחוק חתימה מורשה החתימה הוסמכו  להנפיק חתימה אלקטרונית , בשם המו

 , ולהגיש בקשות תמיכה בשם המועצה מול משרדי  ממשלה .  2001אלקטרונית , התשס"א 

 והפעלת חתימה  לבצע תשלום משכורות דרך מס"ב בתנאי עמידת הרשות בדרישות מערכת מס"ב
לצוו  193דיגטאלית ע"י כל  מורשי החתימה ) גזבר , ראש המועצה , החשב המלווה ( , הוראות סעיף 

שולף קובץ זיכויים ומעביר הקובץ למס"ב  , לאחר  -השרת החיצוני . עובד המועצות המקומיות 
כרטיס חכם של מס"ב לא יכול לשמש גם אישור העברה לבנקים מתבצע התשלום למוטבים . 

 לעבודה בפורטל התמיכות 

  . להגיע להדרכה עם הכרטיס כדי לאפשר לבדוק תקינתו 
 טחת מידע ח . ממונה על אב

  . הנהלת המועצה תמנה  אחראי על נושא אבטחת מיידע 

  עובד הנאלץ לקום ממקומו בשעות העבודה והנדרש לנעול המחשב ע"מ לא לאפשר גישה של גורם
 כלשהו , יתאפשר לו  נעילה אוטומטית ) שומרי מסך והפעלת נעילה אוטומטית אם אין פעולות ( 

 ט . ביקורת שכר 
לות רכישת תוכנת ביקורת שכר ממוחשבת ולאפשר למבקר גישה ישירה לתוכנת על הרשות לתקצב ע

 נט .   –מטרופולין 
 על הרשות לקבוע דיון עם נציגי משרד הפנים והאוצר על מנת להסדיר את תנאי שכר והעסקת העובדים. 

 .נטילת הלוואות לכיסוי גירעונות. 18

 (  , הביקורת המליצה  12.5%מהכנסה השנתית ( , חוב  מתגלגל         ) 70%לוות  ) ע"מ  לעמוד  בנוהל המ
שיעור  מהחוב המוכר ע"י  המועצה כי  30%קבלת  הסדר וולונטארי מתאים עם כלל נשיה  בשיעור של 

 החוב  המצרפי דאז ירד באופן  משמעותי .  

  סטטוס יישום : לא יושם 

 . פניות ותלונות  19

 שיפוצים בבי"ס מקיף. א. עבודת
 ב. סייעת שנייה בגן ילדים

 ג . עבודות ופרויקטים . 
 ד. סלילת כביש  "דיל אל מסיל" .

 . ביטול תביעה שיק חוזרה. 

  סטטוס יישום : יישום חלקי 

 . מעקב ועדת הביקורת אחר תיקון הליקויים ויישום ההמלצות 20

  'המלצה ,  מתוכן אשרה  15ה ועדת הביקורת הגיש  27/12/2016מיום  12/2016לישיבת מועצה מס
 המלצות .    5המועצה  
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      2014מעקב מצב יישום המלצות דוח 
 תהליכי עבודה לתחום מבני חינוך  .        .1

  חום  מבנה לדוגמא תהליך עבודה לת –לגבש ולשדרג , בין היתר , נוהלי עבודה ובמיוחד כאשר מדובר על תהליך הכולל מס' שלבים ומס' אחראים
 חינוך . עמידה בלו"ז היא אבן יסוד בהצלחת כל תהליך . הביקורת שוב מדגישה הצורך בקיום ישיבות  צוות שתביא לביסוס יחסי עבודה תקינים

 .         לא יושםהמזכיר אחראי לגיבוש נהלים ודפוסי עבודה בתחומי האתיקה והמנהל התקין  .  ויעילים יותר. 

 רכישת קרוואנים . .2

 ערך הרווחה . מ .3
 מערך הספורט .   .4

  ללא  דמי השתתפות / שכירות / כניסה לקבוצות  כפי שתקבע מח' הספורט בתיאום עם הגזבר ואישור המועצה . הגבייה לפי נוהל גבייה לסוגי שירות
 . יושם חלקית  חיוב .

 לא יושםודרך ביצועה .  המועצה תקבע  יעדים ומשימות מרכזיות למח' הספורט ולסייע לה בבניית תכנית עבודה. 

  . בטיפול מפע"םמבנה ארגוני   . 
 מערך התברואה .   .5

 איוש משרת  מנהל מח' תברואה שיביא  ליישום מדיניות המועצה בנושא איכות הסביבה  . אין מספיק עובדי ניקיון התואם השינוי טיאוט רחובות :
 מטאטאיםממליץ לשוב ולבדוק אפשרות ניקיון  מדרכות וכבישים בציוד ידני, כגון  . בהיקף  הפעילות של המוסדות ביישוב ,  הגידול במס' בתי אב  

אליו עובדי הניקיון   ע"מ לקבל הנחיות סידור לקבוע מקום ריכוז שיגיע וזאת ע"מ להתאים מערך פועלי ניקיון רחובות  לתקן כ"א של עובדי ניקיון .  
של  לגבי קטע  הרחוב לטיאוט . סידור העבודה שיקבע  צריך לכלול  המסלול החיוני בסדר עדיפות עליונה ובתדירות גבוהה יותר  ולהתאים  לו"ז 

 .    לא יושם התכנית בתנאי שלא יפגע  מערך פינוי  האשפה , ורמת הניקיון ברחובות אחרים. 

 מומלץ לסלק לאתר מורשה את ערמות גרוטאות שנשרפו ושמקורן בציוד השייך למועצה  . כמו כן להורות הפקחים לבקש בדרישה  כלי רכב וציוד  :
 .  יושם חלקית.  שבסביבתם  مكارات–לסלק  85בכתב מכל אותם בעלי נכסים הגובלים כביש 

  של המועצה  דיווח מפורט על כמות האשפה והפסולת שהרשות מפנה בכל רבעון  מתחומה : פרסום באתר האינטרנט  פעולות בנושא איכות הסביבה
ושמשקלה  נקבע בטונות בכניסה לאתרים . קיימת חשיבות לבחינת עלויות פינוי האשפה מדי שנה וניתן לעשות זאת אם מתנהל מעקב  אחר דוח 

ת והדברת יתושים תוך איתור מקומות מזיקים בתיאום מקצועי עם הויטרינר. . הטיפול בהשמד לא יושםהשקילה היומי ואיסוף הנתונים מהשטח . 
 יושם חלקית . 

  : לאכיפת חוק  עזר העמדת רכב וחנייתו  ,  בסמכות המועצה לציין מקום חנייה וכן איסור , הגבלה או הסדר לחניית רכב  , על ידי תמרור חניית רכב
אלפי ק"ג ,  10גמא הצבת תמרור האוסר חניית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על מתאים ,לאחר התייעצות עם מפקד המשטרה.  לדו

 . יושם חלקיתתמרור האוסר חניית רכב בדרך בצד שבו הוצב התמרור , אבני שפה צבועות אדום לבן . 

 אתיקה וביקורת . .6

 משק לשעת חירום . .7

 . 2014תקציב לשכת המבקר לשנת  .8

 ישיבות צוות . .9

 . השלמת משרה –שעות נוספות  .10

  לא יושםסעיף המתייחס להשלמת משרת המבקר .  2015המבקר הגיש בפרטי הצעת התקציב לשנת   . 

 טופס דרישה כדין .   .11
  . לא יושם .חיבור מחלקת הביקורת למערכת מטרופולין  

  ושם . לא יניהול מחסן .  –יש להבטיח צורת שימוש יעילה בפריט ככל שניתן . פריטי מלאי יקרים יחויבו 

  . יושם חלקית דרישת / פניית ראש המועצה בנושא הרכש אך ורק לקניין . טופס דרישה בחתימת מנהל המחלקה ותקציבן. 
 חוזה חברת הגבייה .   .12
 .  2014צוו לארנונה לשנת  .13

  לא יושם , כחוק .  2014להתאים בין הצו של המועצה לבין טבלת התעריפים המעודכנת לשנת. 

 לא יושם עריפים מעל תעריף  מינימום . צירוף אישורים לת. 
  פירוט  דבר המועצה באתר האינטרנט אודות מכלול המידע והשירותים הניתנים ע"י מחלקת 

 .לא יושם  הגבייה .     
 הפסיכולוגיים החינוכיים .  .14

 .  לא יושם  יש  לוודא בכל חודש התאמה בין המשרות המאוישות לבין תקצוב משרד החינוך. 

 קורת . ועדת הבי .15

   .  לא יושם כל מחלקה  תכין נוהל פנימי נוגע לתחום  התפקיד ופרסום הרכב  הועדה הרלוונטי. 

 צריכת נייר .  .16
   לא יושם .ניהול מחסן .  –יקרים יחויבו  מלאיפריטי 

 פיקוח ובקרה על פעולות אכיפה .  .17
 דוחות על המועצה .   .18

לא ב לצוו המועצות  המקומיות (   112דוח  לראש  המועצה   במועד שנקבע . ) ר' לדוגמא סעיף על האחראים להכנת  הדו"חות הרבעוניים להגיש את ה .19
 יושם .

 חופשה מרוכזת .  .20
 הפריצה לחצרו של חייב .  .21

 אתר האינטרנט של המועצה.    .22

  . שם לא יוהביקורת ממליצה שהאתר האינטרנט יכלול תיאור לכל תפקידי מחלקות המועצה  וכל מידע חיוני לתושב. 

 רישום לגני ילדים מוכר שאינו רשמי .  .23
 יועץ חינוכי .  .24

 פרסום פרטי הממונה על תלונות הציבור .   .25

        פניות ותלונות הציבור .  .26

 . ויישום ההמלצות מעקב ועדת הביקורת אחר תיקון הליקויים  .27
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