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 שיך מוראד עמאש  'רמ
 ראש המועצה המקומית 

 ג'סר אל זרקא 
 

 שלום רב;
 

 2019 דוח מבקר המועצה לשנתהנדון : 
 

ו)א( , הריני להתכבד להגיש דוח על ממצאי 145על פי צו המועצות המקומיות )א( סעיף  
 .2019הביקורת לשנת 

 
והוא י כמבקר המומגיש בתפקידי  שאותו אני  השנתהינו הדוח    2019הדוח לשנת   עצה 

 .31.12.2019ועד  1.12019 -הביקורת ממסכם פעולות 
 
 

הריני לציין בסיפוק את שיתוף הפעולה לו זכיתי מצד הדרג הממונה ועובדי המועצה ועל 
 כך יבואו על התודה . 

 
  יך על הדוח תוך שלושה חודשים מיום קבלת הדוח עליך להגיש לועדת הביקורת את הערות

 ח בצרוף הערותיך . צה העתק מהדוולהמציא למוע
 

 על פי הצו , חל איסור על פרסום הדוח לפני שחלף המועד להגשתו למועצה . 
 
 
 
 

 בברכה,              
 
 

 עו"ד , יוסף עמאש     
 המועצה  מבקר      

 
 
 
 

 ת ביקורת דוע יו"ר– גרבאן אחמדמר   העתק :
 

 
 תוכן עניינים 
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את  לשפר  מיועדת  אשר  ואובייקטיבית  תלויה  בלתי  פעילות  הינה  הפנימית  הביקורת 

הארגון. הארגון,   פעולות  פעולות  של   תקינותן  בדיקת  על  מופקדת  הפנימית    הביקורת 

 . ויעילותמידות ועל חיסכון הול התקין, על טוהר ההחוקים, על הני על מבחינת שמירה

 

ג'סר אל  ימי. המועצה המקומית  המקומיות למנות מבקר פנ  חויבו המועצות  1996בשנת  

מבקר פנימי    2002) להלן המועצה המקומית, המועצה( מינתה לראשונה בינואר    זרקא

, והמבקר  2008כהן עד שנת  אשר   על פי    ותפקידהתחיל במילוי    כחיהנו   מיפני ה  ופרש 

  כיום  וותמעסיקה א  , והמועצה2010  מדצמבר    פה  יבח לעבודה    האזורי  ת הדין  החלטת בי

פסק דין של כב' בית הדין האזורי    בעקבות"  יבורציב תלונות הצבמשרה מלאה "מבקר ונ 

 .16/3/2019החל מתאריך   לעבודה בחיפה

 

תלותו של מבקר המועצה נקבע ועל אי  ית  כדי לשמור ככל האפשר על עצמאותו המקצוע

,   ה יקבע את תוכנית העבודההצו(, כי מבקר המועצ  –ן הללבצו המועצות המקומיות )א( ) 

את הנושאים המבוקרים ואת היקף הביקורת, בראש וראשונה על פי שיקול דעתו , על פי  

 . רת דרישת ראש המועצה לבדוק נושא מסוים וככל האפשר על פי בקשת ועדת הביקו

 

וב של שני שלישים בר  עוד נקבע בצו כי לא יפוטר מבקר המועצה , אלא באישור המועצה

כדימחבריה הודעה  באותה  , לאחר שניתנה  יידון  ן לכל חברי המועצה, שדבר הפיטורים 

 ישיבה. 

 

לשנת   הביקורת  ה  2019דוח  הדוח  את   םשמפרסתי  שנשהינו  מסכם  המועצה  מבקר 

כולל       13.12.2019  –  1.12019מ    פעולות הביקורת לתקופה נושאים  והוא  אשר  כמה 

 .2019ת בשנ הגיעו לכלל סיום
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 ל ידי קבלן פר ע הס ון בתי קי ני
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

                          

 ניקיון בתי הספר על ידי קבלן 
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 מבוא 

 
ביניים יסודיים (    ותיביים, חט)תיכונ  מועצה  עבודת ניקיון בתי הספר שהן בבעלות וניהול ה 

 לצורך כך.   מועצה סמה הפר מבוצעת בעיקר על ידי קבלן שזכה במכרז, אשר

בידי   היא  החודשיים  חשבונותיו  ואישור  הספר  בבתי  הקבלן  עבודת  על  מנהל  האחריות 

, ואילו הפיקוח על עבודת עובדי הקבלן השוטפת היא באחריותם  הישירה    מחלקת חינוך  

 . תי הספר מנהלי בשל 

מבקר   ידי  2012לשנת    המועצה  בדוח  על  שנמצאו  הליקויים  כל  יקורת  הב  פורטו 

 לניקיון בתי הספר. לן הקבעם בהתקשרותה 

 הנושאים שנבדקו באותו דוח היו:

 המכרז וחוזה העבודה עם הקבלן ומידת קיום תנאיו.  -

 ממנה. מועצה הספר והטיב עבודת הניקיון המבוצעת, ושביעות הרצון של מנהלי בתי  -

 וח על עבודת הקבלן. יקהפ -

 החוזה.  יריח חשבונות הקבלן, אישורם ומידת התאמתן למ -

 קבלנית לניקיון בתי הספר.ו של העבודה ההתקציב וביצוע -

דוח לשנת   באותו  וחומרת הליקויים שפורטו  לבצע   2012החשיבות  חייבו את הביקורת 

 המעקב.    רת ביקורתזו היא מטהליקויים אשר פורטו באותו דוח ו  אחרי תיקוןביקורת מעקב  

ת ונתונים כך נבדקו דוחו    לצורך  .2019ביקורת המעקב בוצעה במחצית השנייה לשנת  

תקבלו הסברים על שירותי הניקיון בבתי הספר מהאחראי  ים הקשורים בשירות זה, והכספי

 . )המנהל( על שירותי הניקיון באגף החינוך

העבודה המבוצעת על  ת רצונם מעל שביעו  כמו כן, נערך סקר בין כל מנהלי בתי הספר 

 הקבלן. ידי 

שבביקורת   כאן,  ביקורי  2012  שנתב לציין  בוצעו  במסאף  הועלו ם  שבהם  ספר  בתי  פר 

 ם בטיב ורמת השירותים של עבודת הניקיון בבתי ספר אלה.  מספר ליקויי
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)מ   2019במסגרת ביקורת המעקב הביקורת בדקה, גם כן, את חשבונות הקבלן לשנת  

 ותי ר( ואת הביצוע הכספי לעומת התקציב של כל בתי הספר על שי8/2019ועד    1/2019

 הניקיון דרך הקבלן. 

 ניקיון ע"י הקבלן: בוצעת עבודות י הספר שבהם מאת כל בתטת רמפלהלן טבלה אשר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המעקב אחרי תיקון הליקויים וביקורת  2012הממצאים שהועלו בדוח הביקורת לשנת 

 :המכרז 

 

מס'      2017  שנת  ב .1 במכרז  בע"מ(  )ש.אלברט  הקבלן  רסמה שפ  23/2017זכה 

למתן שירותי  ניקיון     "המשכ"ל( :  הלןחברה למשק וכלכלה של השלטון המרכזי)ל ה

 זרקא. אל  מקומית  ג'סרני חינוך וציבור במועצה במב 

הניקיון  .2 עבודת  ימי  מספר  שטחם,  הספר,  בתי  פירוט  עם  שזכתה  ההצעה  להלן 

 השבועית בבית הספר והאומדן )מחירי ההצעה והאומדן הם לפני מע"מ(:

 הערות  מועצה עובדי  עובדי קבלן  בית הספר םש

  - לא ידוע אלשאטא 
  - לא ידוע אלקנדיל 

   לא ידוע עומר בן אלחטאב 
  - לא ידוע אלואדי 

   לא ידוע אלמנארה 

  - לא ידוע אלסלאם 
  - לא ידוע חטיבת ביניים  

   לא ידוע טכנולוגי 
  -  



 

8 

 

 

 

 

 

 
כפי שעולה ממסמכי המכרז ומטבלה זו )ההצעה הזוכה(, הקבלן נדרש להגיש את הצעתו  
שההצעה  נדרש  לחלקם  הספר,  ביתי  שטח  של  המרובעים  המטרים  למספר  בהתאם 

של   הפעילות  שעות  במהלך  לעבודה  הספרתתייחס  לעבודה  וחלק  ,בית  האחר  אחרי ם 
 הספר. פעילות בית שעות 

מצאה, שיב  הביקורת  עם  וכפי  ההתחשבנות  להלן,  תוצאות וא  ע"פ  הייתה  לא  הקבלן 
 .ההמחירים היו גבוהים בהרבה מהמחירים שהוצעו ע"י הקבלן הזוכ המכרז. 

גזברות  להלן חלק מהחשבונות שנמסרו לביקורת על ידי מחלקת חינוך בעוד שמחלקת ה
 !  כל המסכים/חשבונות שבקשה לקבלמצאת רת בה ה לדרישת הביקונענת אל

גובות חלק ממנהלי בתי הספר על סקר צביעות רצונם מעבודת  הקבלן  תשובות/תלהלן גם  
 . 

 

סוג  שם המוסד 

מוסד+מס' 

 ימים בשבוע

מחיר  גודל במ"ר 

 1יון  קלני

מ"ר 

 לחודש 

תדירות  

 טיפה ש

עלות  

שעת  

 רצף 

כמות  

שעות  

 רצף 

ת  כמו

עות  ש

 תיותיממש

שעה   עלות 

משימתי)יום  

 חול(  

עלות   סה"כ 

 לשנה  

 הערות  

  118,728.66 52.65  4 52.65 אחת ליומיים 4.20 1,818.88 ימים 5יסודי  ב"יס יסודי א' 

יסודי   בי"ס 

 "ב"

  146,914.60 52.65  4 52.65 ייםמאחת ליו 4.20 2,457.00 ימים 5יסודי 

  132,504.04 52.65  4 52.65 אחת ליומיים 4.20 2,130.30 ימים 5יסודי  ביס יסודי ג' 

  81,134.17 52.65  4 52.65 אחת ליומיים 4.20 965.70 ימים 5יסודי  בי"ס יסודי ד'

יסודי   חטיבת ביניים   6על 

 ימים

  187,277.62 52.65  4 52.65 אחת ליומיים 5.06 2,693.70

יניים  חטיבת ב

 דשה ח

יסודי    6על 

 ימים

  127,866.93 52.65  4 52.65 ומייםלי אחת 5.06 1,575.00

יסודי   תיכון  6על 

 ימים

  213,326.55 52.65  4 52.65 אחת ליומיים 5.06 3,184.20

  66,915.38 52.65  3 52.65 יומיומית  250.00 ימים  5ציבור  מבנה מועצה

שע ת  ובנק 

בדים לעו

 מחליפים 

  442,235.64 52.65 700  52.65 יומיומית   ימים  5ציבור 
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 2019 ץחשבון חודש מר
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 2019חשבון אפריל 
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 2019ון חדש מאי חשב
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 2019ש יולי ד חשבון חו
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 2019ט חודש אוגוסון חשב
 
 
 

  
 



 

14 

 

 
 

  2019חודש ספטמבר ון חשב
 

 



  مجلس جسر الزرقاء المحلي

 צה מקומית ג'סר אל זרקא מוע

==================================== 

 

 

 37858 ميكود ,  جسر الزرقاء ,  046363834 : فاكس   046329118 :هاتف

 37858, מיקוד ג'סר אל זרקא,  04-6363834פקס :    04-6329118טלפון :
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 קשרות  הת ה החוז

ל      ב    36  -נחתם חוזה ההתקשרות עם הקבלן,  כאשר תקופת ההתקשרות הנה 

זה   חוזה  ע"פ  החוזה.  חתימת  ממועד  תקופת   למועצהחודשים  את  להאריך  הזכות 

 ים(. שנ 5ל בסך הכאחת )  שים כלחוד 12פות בנות תקו ההתקשרות לשתי

 ביצועו התקציב ו 

בנה על סמך הערכת עלות  קיון בבתי הספר נתקציב העבודות הקבלניות של שירותי הני

העבודה שתבוצע בהתאם למחירי המכרז הבנויים לפי השיטה החדשה )מחיר חודשי  

 ות. על בסיס שטח בית הספר במ"ר( והשונה מההתקשרות הקודמ

ודכן התקציב  ולכן עתקציב  ביעדי ה  עמדהא  למועצה  א שהנמצ  2012בביקורת משנת  

 .מליאת המועצה שור עדכון זה קיבל איבכך שיתאים לביצוע בפועל. 

הצביעה הביקורת על כך שחשבונות הקבלן החודשיים עבור כל   2012בדוח  לשנת  

במסמכי חוזה   ומיםאחד בתי הספר הוא גבוה בהרבה מהסכומים שהוגשו במכרז והרש

ה בבדי אתו.    ההתקשרות שה מעקת  נמצא  ביןהפרשיקב  הקבלן    ם  של  החשבונות 

החוזה אתו. והחריגות הגיעו לעשרות ואף   ים מהצעתו וסכומיממשיכים להיות גבוה

 למאות אחוזים כפי שעולה בטבלה לעיל. 

תאם במקרה זה המליצה הביקורת שיש לבצע ולשלם עבור שירותי ניקיון בתי הספר בה

ריז על מכרז  שרות ולהכ להפסיק את ההתק  בלן אוהקחוזה עם  ותנאי ה   לדרישות המכרז

 חדש.

הקבלן שהקבלן המשיך להגיש חשבוניות גם   א גם כן שחשבונותבבדיקת המעקב נמצ 

עבור חודשים שבהם בתי הספר היו סגורים ולא בוצעה בהם שום עבודת ניקיון במיוחד 

ואוגו )יולי  בגדול  החופש  בחופשות    סט(,חודשי  הספרוגם  ופשת  )ח האחרים    בתי 

מאות אלפי    שילמה בתקופות אלה  מועצהות הדבר שה (!!! משמעמסטר ראשון ושניס

וזאת למרות הודעת  שקלים ל ניקיון בבתי הספר,  לא שום תמורה בפועל של עבודת 

 לביקורת שסכומים אלה יקוזזו מחשבון הקבלן.  מועצהגזבר ה
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 ניקיון אינם די השעוב  הארמנאלנהל בית ספר  מר ע"י  נאמ  בסקר שביעות רצון המורים 

דוחות  על  ום  ם אפילו הפסקתי לחתת שהם מקבלים כל יוי למרות ההערומנקים כראו

מסרה שלא בכל הימים    מנהלת בית ספר אלואדיואילו    ביצוע ,אין בקרה בסוף כל יום  

לא   קיוןהני  אשמסר שנו  מנהל בית ספר אלשאטאיש שביעות רצון מהעבודה  ואילו  

ימוק  ולכל אחד יש לו נ  עובד מטעמהן ולא מי ש לב לא מהקמספקת    בל התייחסותמק

מנהלת וגם    ל באי המוסד משלמים את המחירו של יום התלמיד וכ והסברים שבסופ

ציינה שמצב הניקיון הולך ומדרדר מיום ליום ואף מחמיר למרות   בית עומר בן אלח'טאב 

בצעים שלא מ  ם ציינההועיל ,כך גאך לא    שאון בנשפנתה אין ספור של פעמים לקבל

לא   ת והשירותים נשאריםספר ושרוב המסדרונו בכל חלקי בית ה  בצורה יסודיתשטיפה  

 נקיים וכי בית הספר מוזן בארוחה חמה ועל כן מצריך ניקיון ושטיפה מדי יום .

עליה   של  מגמה  באותה  המשיכו  הקבלן  שחשבונות  העלתה  הביקורת  של  הבדיקה 

 הורדתם. קום במ

 
 קורתצות הבימסקנות והמל

ביקורת  ממ מלמדיצאי  שההמעקב  כך  על  בממצאי    מועצהם  טפלה  לא 

, ולא תקנה את הליקויים משנים קודמות ביקורת  קורת שהועלו בדוח ההבי

ניכרות   להוצאות  וגרמו  החמירו  ואף  הליקויים  נמשכו  ובכך  בו.  שפורטו 

 ללא הצדקה. מועצהלקופת ה 

הצבי המעקב  עביקורת  שהעה  כך  בהמשיכ  צהמועל  עם התחשבנוה  תה 

תקשרות  אות המכרז וחוזה ההתי הספר הרחק מתוצהניקיון בבקבלן שירותי  

עם הקבלן הם יותר גבוהים   מועצהם שעל פיהם מתחשבנת ה אתו. המחירי

ונקבעו עקב שינוי שיטת קבלת שירותי הניקיון מזו שנקבעה במכרז ובחוזה 

 ההתקשרות.
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חדשי מחירים  נעקביעת  סמם  ללא  וגרשתה  ת  גדולו  להוצאות מה  כות, 

ר  ר אשהדב   ת העבודהובשנ  ה ניכרת מהתקציב המאושרלסטייכנן ומהמתו 

הביא לעדכון התקציב בכך שיתאים להוצאה בפועל וגם להגדלת התקציב 

 בשנים שלאחר מכן על שירות זה.   

 

בביקורת המעקב נמצאה שהתשלומים עבור תקופות וחודשים שלא עבד  

בניהקבלבהם   בפועל  בת ן  הקיון  המשיי  גם  ספר  מכו  שהעיר  בקר  לאחר 

 מועצה ה מכך הפסידה ה, וכתוצאשבצעאשונה  על כך בביקורת הר  מועצהה

 לקזזם מחשבון הקבלן. מועצהסכומי כסף ניכרים ושעל ה

 

ודות הניקיון היא עוד ביקורת המעקב העלתה שרמת ואיכות השירות של עב

בתי    רצון מנהליות  , ושביעשואפת לאפס  ספר  ובחלק מבתי ה  בגדר הבינונית 

ספר משירות זה גם כן היא באותה מידה ואף פחות. במיוחד ולא כל מפרט  ה

 בוצע חלקית. העבודות מבוצע או שהוא מ

לא נקבעו סוגי החומרים שעל הקבלן לספק רות הקודמת,  מההתקשבשונה  

ים  מרחוו  בהם בעבודתו בניקיון בתי הספר. כתוצאה מכך סופקולהשתמש  

אפקטיבית כהגדרת חלק ממנהלי   ודה מאוד ואף לאיר  ת איכותם היאשרמ 

 בתי הספר.

הי הספר  לבתי  המסופקים  החומרים  שכמויות  נמצא  כן,  פחות  כמו  א 

העב ו מדרישות  רבות  ודה,  בחלעיתים  מחסור  על  ומהיה  שהיה  הניקיון  רי 

 .הקבלן לספק
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שמספר   נמצא  המעקב  ספר  בביקורת  הגדל  בתי  בהם  ובוצע  בלים קמה 

ם הקבלן תקשרות עחוזה הלא נכללו במכרז וב  הקבלן כאשרן משירותי ניקיו

 ןריה ,חט"ב חדשה ,אולם, מועדולדוגמה : בית ספר ג ,בית ספר יסודי ד ,ספ   )

 ז ובחוזה(שלא נכללו במכרנוער 

מכרז חדש אשר יבנה בשיטה שתבטיח רמת  הביקורת ממליצה על עריכת  

 ר.הספובתי  מועצהרצון ה יעות שירות הולמת וראויה ולשב

דה בפועל של על בסיס שעות עבו  ש יבנהשהמכרז החד   ממליצה  הביקורת 

 עובדי הניקיון. 

ה למפרט  הקבנוסף  שעל  המכרז  עבודות  במפרט  להכיל  יש  לבצע,  בלן 

הק  החדש ע"י  יסופקו  אשר  החומרים  סוגי  את  את  לקבוע  כן  וכמו  בלן. 

 ה. אספקהכמויות שיש לספק לכל בית ספר ומועד ה

ל קבלת   פציה שתבחן גם כן את האו  מועצהכך שהעל  הביקורת ממליצה  

תסופק לכל אחד  קבלן, ואילו החומרים, כמותם וסוגם  רק שעות עבודה מה 

 .מועצהידי ה מבתי הספר ישירות על

 מועצה אחראי על תיק הניקיון בטחת קיום תנאי המכרז יש לספק הן ל הבל 

הספר   בתית שעל הקבלן לבצע ב בודו והן למנהלי בתי הספר את מפרט הע

שיוכלו לפקח    יו לספק לכל בית ספר בכדיים שעלסוגי וכמויות החומרואת  

 ודת הקבלן.על עב

ריך להיבנות  בדעה שהתקציב עבור שירותי הניקיון בבתי הספר צורת  הביק

 בנויה על תוצאות ההתקשרות עם הקבלן. בהתאם להוצאה החזויה וה
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 ניהול הרכש ואספקה      

 

 

ו המצאי  הרכש,  אחרמערך  תחום  הוא  העוסק המלאי  ומורכב  מגוון  יות 

ורבהסדרי   ניהול המחסנים  ישום הטובין ברשות מקומית.  רכישת הטובין, 

בתוספת   שנקבעו  ההוראות  פי  על  אותו  ומנהלת  טובין  רוכשת  המועצה 

המועצות  לצו  הצ) יות  המקומ  החמישית  פורסם  א(.    12.11.98ם  ביוו 

ההו פרסומו.  מיום  חדשים  שישה  את  ותחילתו  החליפו  האמורות  ראות 

 רסום הצו.פההוראות שהיו בתוקף במועד 

  

ניהול מערך הרכש,    2019מאי  -בחודשים אפריל על סדרי  ביקורת  נערכה 

  . במסגרת הביקורת נבדק  2018-2019המלאי והמצאי של המועצה בשנים  

ביהרכ  תכנון הת,  ישוהרכיצוע  שות,  הטיפול קבלת  ואחסנתו,  טובין 

ם, סדרי הפיקוח והבקרה על המצאי והמלאי, הרישומים  בחשבוניות הספקי

 וכן בוצע סקר חשיפה להונאות כפי שיפורט בהמשך.  שמירת התיעוד  ו

 

ע"י המועצה  ישירות  לפעולות הרכש המתבצעות  רק   הביקורת התייחסה 

 ת . יקורהב יצוערם בבט נאות יפה להווביצעה סקר חש

 

 

 
 

 ניהול הרכש ואספקה  או היחידה :נושא הסקר ו/-שלב )א( 
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 יקה( :איסוף נתונים )תהליך הבדשלב )ב( :   

 
הגורמים   עם  פתיחה  שיחות  קיימה  הביקורת  הנ"ל  הסקר  ביצוע  לשם 

נ על  המופקד  עם  נערכו  ,השיחות  במועצה  ,עיון  הרלוונטיים  הרכש  ושא 
עיון בפרוטו מוב  יםכש הקיל הרוהבנ ,סקקולעצה,  ועדת הרכש  רתי  ים של 

רתי את כל  כל החוקים המדברים על נושא הרכש וניהולו במועצה ,סקאת  
כל  הדוחות  את  סקרתי  כדוגמת    וכן  הרכש  בנושא  הרלוונטיים   הסעיפים 
 ( לתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות. 185סעיף )

 
 

 : עיקרי ממצאים -(שלב )ג
 
 

השיח  תוחוניון  מעי .א הדוחות  של  ,ההז,הפות,  מנות רוטוקולים 

יות של כלל הספקים איתם התקשרה המועצה במהל שנת  והחשבונ

,לכאורה כחריגות מהם עולה כי המועצה   םוייליקרו רבות  אות   2018

 התקשרה עם ספקי רכש שלא כדין ובניגוד להוראות החוק.

של . ב הכספית  ההוצאה  באמצעות    סה"כ  מנות ההז  קס פנהרשות 

 ₪   8,386,233.27ת  כמסת מ

 
 
 

בדיקה  שערכה  מדגישה  לתקו  הביקורת  ההזמנות  לפנקסי  פה    מקיפה 
את נוהל קבלת הצעות המחיר  כמו גם בדקה      31/12/2018  1/1/2018

 ית הנ"ל.לתקופה הרלוונט
 
 
 
 
 

 הבסיס החוקי 
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אלה : ים הכולל את התפקידמערך הרכש, המצאי והמלאי ברשות מקומית  

 מחסנאי ורשם מצאי. ,  קהפמנהל רכש ואס

 

ק כלי שיבטיח כי תהליכי הרכש וההתקשרויות של הרשות  כדי לספוא בא  הו

יבוצעו, ותוך    הפטורים ממכרז  יעילות כלכלית,  ביעילות אדמיניסטרטיבית, 

התקין    דרישות החוקים, התקנות וההוראות המנהל  עמידה והקפדה על כל

 ובהגינות ובשיווין.ליה החלות ע

 

י ומטיל על הוועדה שורה של  ובלא  רכשועדת  המועצה למנות  את    הצו מחייב

וסמכו שתפקידים  לרכישות  מדיניות  קווי  לקבוע  כלהלן:  מבצעת  יות, 

שנתית,   רכישות  תכנית  להכין  ההצטיידות המועצה,  בדרישות  לדון 

ומח מחלקותיה  המועצה  מוסדות  של  גריהשוטפות  לאשר  צסניה,  יוד  עת 

 יבה ונזק. ן, גנאבדות, חסרים, אי שמישגין ל המועצה בשמהמלאי והמצאי 

  

על פי ההוראות החדשות בצו המועצות המקומיות, חויבה המועצה  לנהל 

, באמצעות מערכת לעיבוד  קטלוגיםלרישום טובין ערוכה לפי מספרים  פנקס  

המועצה  ראש לפי הנחיות  -ת ונים אוטומטית מרכזית או נפרדת )או אחרנת 

 צה(.המועהחשבון של  הובאישור רוא
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ניהלה פנקס לרישום טובין ובפועל  הביקורת המועצה לא  יום  לס  נמצא, כי עד

    לא היה לה רישום אחר בנידון.

 

 רכש 

 

המועצה מפעילה יחידת רכש מרכזית לביצוע רכישת טובין, המנהלים של  

א כל  אחראים,  השונות  על  המחלקות  בתחומו,  רכש  שובק   הגשת חד  ת 

 למנהל הרכש. 

 

ר תכנ  ינהמכ  לא,  יחידת הרכש  לתה,הביקורת הע כוללת,  ית    שעשויהכש 

וקביעת   וחסכון כספי  וההזמנות  יותר של הקניות  סדרי להשיג תיאום טוב 

 .  עדיפויות וקדימויות 

 

תחומי   את  ולהגדיר  לכסות  האמור  רכש  נוהל  התקינה  טרם  המועצה 

הטובין, נות, שיטת הרכש, קבלת  זמי: סמכות היחידות המהפעילות האלה

 ות. ותיעוד העסקא נימיק פרי מבדרכש דחוף, סד צוע בי

 

מניהול גז הנגזרים  הכספיים  ההיבטים  כל  על  האחראי  הינו  המועצה  בר 

ה רכש, המלאי והמצאי. על פי הגדרת התפקידים והסמכויות גזבר המועצה

ולאש  טובין  הזמנת  כל  על  לחתום  של  אמור  החשבוניות  את  קים  הספר 

המוע גזבר  אחראלתשלום,  גם  לכ צה  הטובי  שרכישות  ת ך  ענה תבצין 
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ובהתאמה לתזרים המזומנים, לשם כך נקבע כי    במסגרת התקציב המאושר 

 יאושר בחתימת ידו של גזבר המועצה. כל טופס הזמנת טובין

 

בין  הביקורת העלתה, כי חלק  מהטובין נרכשו מבלי למלא טופס הזמנת טו

אישו  קבלת  וממילרו  וללא  המועצה,  גזבר  התיישל  ללא  גרת  למס  חסות א 

עוד הגזבר ר טפסי ההזמנה  כי מספ,  צאנמ  תקציב.  ידי  על  ונחתמו  מולאו 

   על סמך החשבוניות של הספקים.  ומנהלי המחלקות רק לאחר קבלת הטובין

 

  תר ועוד נמצא, שחלק מטופסי ההזמנות כוללות ריכוז של קניות של חודש ויו

 ! בר זמנות ללא חותמת הגז מההועוד נמצא שחלק  

 

 

  י והמלאי המצא ניהול  

 

מושתת על מערך רישומים, הפעלת בקרה  המצאי והמלאי  של    קיןניהול ת 

ל תחומי הפעילות. המצאי כולל את כל  ופיקוח והתקנת נהלי עבודה לכיסוי כ

ושא המועצה  בשימוש  הנמצאים  השימוש  הפריטים  עקב  מתכלים  ינם 

ריה  השוטף, רכב,  כלי  תקשורת    וט,כגון  ציוד  ה,  ואלקטרוניקמחשבים, 

 ודה.י עבוכלמלי זגנים, ציוד חשמ

 

לא התקינה נהלים לכיסוי תחומי הפעילות בנושא המצאי והמלאי,  המועצה  

הגדר נהלי לרבות  התפקידים,  וממלאי  הגופים  של  וסמכויות  תפקידים  ת 
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 לוג הגדרת הפריטים, קט  וסוגי הטפסים, ארגון המחסנים,העבודה, רישומים  

רת  העב  אי,המצ  ם, השאלת פריטיריטיפיסי של הפהפריטים ועריכת מפקד  

 ממחלקה למחלקה, טיפול בטובין שאינם ראויים עוד לשימוש.  פריטי מצאי

 

ת א, היה על המועצה למנות רשם מצאי שינהל  עצות המקומיו על פי צו המו

 ימן מל המועצה או בכל סרישום מרוכז של המצאי במועצה והמצאי יסומן בס

ניתן   שאינו  אחר  ולמזהה  ספי  ערוךלמחיקה,  לשנה,  מאחת    בכל  צאירת 

 היחידות והמחלקות של המועצה בהן מצויים פריטי מצאי.

 

עצה, והיא  לניהול רישום מצאי הטובין במו נמצא, שהמועצה לא מינתה עובד  

ש לסימונו  פעלה  לא  גם  המועצה  המצאי.  של  רישום  כל  מנהלת  ל אינה 

 ה. ניתן למחיקו בכל סימן אחר שאינו ה אהמצאי בסמל המועצ

 

וספירת  ת בסוף שנת הכספים ספירת מלאי  כ עור  ינהעוד נמצא שהמועצה א

 י ההוראות. מצאי בכל משרדי המועצה ויחידותיה, כנדרש על פ

 

בהוראות החדשות נקבעו כללים לניהול הטובין במחסנים. בין היתר נקבע,  

פרטים בנוגע לספק,   פי תעודת כניסה שתכלולעל  כניסות למחסן יעשו  כי  

ה תעה,  זמנהמספר  משלוומספר  החשבוח,  דת  קטלוגי,  פרטי  מספר  נית, 

פי טופס  תיאור הטובין והכמות שנתקבלה בפועל, ניפוק מהמחסן יעשה על  

 דרישה ולפי תעודת ניפוק שתישא מספר סידורי עוקב.
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שמשמש  מחסן  מחזיקה  ש   המועצה  מחלקותיה,  כל  כ כולאת  עבודה ל  לי 

מים,  ומדי  מים  למחל  צנרת  ביוב  מוצנרת  חקת  וביוב,  ניוים  וטובין    קוימרי 

 שייכים למחלקת חינוך ובנוסף לכך כולל גם ציוד משק לשעת חירום.ה

 

מונה   כי  לא  נמצא,  אך  הפריטים מחסנאי,  וכניסת  מלאי,  כרטסת  נוהלה 

לצורך האחזקה  לעובדי  והנפקתם  נעשי  למחסן  עבודתם,  לביצוע  לא  ת 

 , כנדרש. תעודות כניסה ויציאה

   

הע איןלתה  הביקורת  כי  ל  עוד,  שנרכשיםטובמחסן  המחלקה    ין  עבור 

 צה. המוניציפלית, והטובין הנרכשים מפוזרים בחדרים שונים בבניין המוע

 

על אף שערכו הכספי של המלאי של כל מחלקות המועצה הינו מצומצם 

ו צריך של המלאי במחסן, ואחסוננו תקין מחייבים אחסו  מנהליחסית, סדרי 

תע פי  על  שתכלו כניסת  דולהיעשות  פרטים  ה  מסבנול  לספק,  פר   גע 

תיאור   קטלוגי,  מספר  החשבונית,  פרטי  משלוח,  תעודת  מספר  ההזמנה, 

הכמות שנתקבלה בפועל, וכי הטובין יונפקו מהמחסן על פי רישום,  הטובין ו

 כנדרש. 

 

 

 יקורת המלצות הב
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לשם כך  צו המועצות המקומיות  למלא אחר הוראות    ת על המועצה המקומי

 אלה:ת ה הפעולועצה לעשות את המו על

 

 להתקין  נהלי רכש, מצאי ומלאי. .1

 ם. ולנהליהתקשרויות רכש בהתאם לחוק יד על ביצוע להקפ .2

 ות ומספר סידורי.הרש להטביע על המצאי סמל .3

 . לערוך ספירות מצאי ומלאי אחת לשנה .4

רה תקציבית למניעת חריגות תקציביות  ערכת לבק להתקין מ .5

 בתחום הרכש.

ת  .6 שתאפש  הנכו להתקין  המצאי  שלניהול  המצאי ר  על    ליטה 

של   מעודכן  שווי  קבלת  וערכו,  מיקומו  סוגיו,  כמותו,  מבחינת 

לצורכי   הפריטים  הביטוחהמצאי  אחר  מדויק  מעקב  ניהול   ,

ריות, הפקת  תקופת האח שהוגדרו כמוטבעים כולל תאריך תום  

 דוחות ניהוליים. 
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 ת פותוהמועדוניות המשפחתיות המש

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המשותפות  משפחתיות ה  וניות דועהמ
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משפחתיומועדונישתי    מפעילהג'סר    מקומיתמועצה   ת משפחתי  תמועדוני ות  ות 

 , ר בכפ םתים שכוריכולן נמצאות בבאגפי החינוך והרווחה.  של תאח  תתפומשו

 . 1996בשנת  ההוקמ  המשותפת ות נית המשפחתיעדווהמ

 

 ליך ומטרת הביקורתה

אשר כולן    ת ותיהמשפח   תובמועדונית  ביקורעה  בוצ  2019  מרץ  –  וארני  םיבחודש

תקציבן.  ביצוע  ו  תווניהמועד  והפעלת ןבמטרה לבדוק את אופן ניהול  המועצהמפעילה  

  המועדונית   ינהלמועם    ,המועצ ב  ךוני הח קת  מחל  הללצורך כך התקיימו ישיבות עם מנ

ביקורי  .מועצה ב התקיימו  כן  המדריכיח וש    המועדוניותבכל  ם  כמו  עם   ותן בא  ותות 

 במועצה. הגזברות  קתמחלנתונים כספיים מ , גם כן,התקבלוניות, ומועדו

 

 מיועדת?א יהלמי  מהי ו: תמועדונית משפחתי

סד ועת למסימו  ,יתהב  תאנית המשפחתית היא מסגרת חינוכית המשלימה  עדוהמו

של המשפחה.   מהדינאמיקה  הילדים  ניתוק  ללא  מגיעיםהחינוכי  שעות אחר  אליה  י 

פקוד לקוי הסובלים מהזנחה עקב תובסיכון,    הנמצאים  5-13בגילאי  ים  למידהלימוד ת

ההו בית  נמוךאקונ-וסוצימצב  ב  הנמצא   ריםשל  רובםומי  בהסתגלות    מגלים  .  בעיות 

   .ים, לימודיים וחברתייםנהגותיהת גשייםר םי יהבאות לידי ביטוי בקש

קריטריה פי  על  למועדוניות  מופנים  כלכלי,  יםנוילדים  מצב  משפחתי מצ   הכוללים  ב 

בלימ באמצעומצב  היא  קבלתם  על  ההחלטה  מקצוע ודים.  אנשי  הכוללת  ועדה  ות 

 ת הפסיכולוגי. השירונוך ובתחום החי
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בה   השוהים  לתלמידים  לתת  מיועדת  מטפב יבסהמועדונית  במודל  ומ ת  ח ה  טפלת 

לנ  מבלי  וחוסרים  חסכים  ולהשלים  מהרחוב  אותם  להרחיק  הילד א  קתמשפחתי,  ת 

 ממשפחתו. 

בישוב, בשאיפה    נוךח נעשית בתיאום מקצועי עם שירותי הרווחה והחיהטיפו  לותפעי

 ל הילדים. יהם ששפחותלשיתוף פעולה עם מ

) ח   תוים מקבלים במועדונית ארוחה אחת או שתי ארוח לדהי וערב(, יחס    יםהרצמות 

ן: הרצאות, חוגים כגו  חם, עזרה בהכנת שיעורי הבית, אוזן קשבת וכן נהנים מפעילות

 ים. שחקומ

 המשפחתיות: משרד החינוך קבע ארבע מטרות בהפעלת המועדוניות 

משפח  . א מסגרת  היא  ל המועדונית  וח התייח תית  אישית  שתפקידה   ברתיתסות 

ולסייע  נצוטפאת ה   ח פטלו  ,להוות מסגרת של חוויה מתקנת יאל הגלום בילד 

 ין.  נימהבידו להשתלב במסגרת לימודית וחברתית כתלמיד מן 

לילדים ולבני הנוער הנמצאים בה ת משמשת "בית חם"  חתי המועדונית המשפ . ב

ובית ינטראקציה חי שרת אא מאפעת סיום הלימודים ועד לשעות הערב. הי מש

 נת"(. תקמ ה"חווי)   ישומעוררת אמון עם מבוגרים באמצעות קשר אי

המכוונ . ג וחברתית,  רגשית  אינסטרומנטלית,  התייחסות  משלבת   ת המועדונית 

והמבלצ הילדים  של  דגשוגררכים  שמים  במועדונית  התקדמותם   ים.  על  רב 

חים באופן משוח   הצוותהילדים מהשוליים למרכז הכיתה. אנשי    דית שלהלימו

בסוגיות י  צתופן קבואב  שי עם הילדים על בעיות המטרידות אותם ועוסקיםאי

ובית  הבית  עם  התמודדות  כגון  חיים,  כישורי  במוע-המצריכות  ת ניוד הספר. 

 משלים בקהילה. רוך פעילויות של חינוך לצ מעודדים את הילדים

ובחיזוק הקשר  ת המשפחתית מסייניצוות המועדו  . ד ולה ף הפעושיתוע בהידוק 

 ת ניובמועדו רפהס -ם לילדים ובין ההורים לצוות החינוכי בבית בין הורי
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 כפיפות ארגונית   
 

ל ותקצובם  בפעילותם  כפופות  המשפחתיות  ממשלתיים: י  נשהמועדוניות  משרדים 

 ההכרה כמועדוניות משפחתיות.   מקבלים אתשניהם  החינוך ומשרד הרווחה ומרד  מש

ל כפופות  ח לח מ המועדוניות  לביקור ינוךקת  המחלקה  ידי  על  ומפוקחות  ומופעלות   ,

 . ךוינח  לקתח מסדיר של 

הפעילות השוטפת של המועדוניות מפוקחת ע"י צוות שעובד מול המועדונית והמורכב  

)המשל  ג  צינמ החינוך  עחלקאגף  סדיר(,  לביקור  ומה  הרווחה,  מאגף  פקח/ת ו"ס 

 . ממשרד החינוך 

קם צוות היגוי הו ת  וניות המשפחתיומועדמת העם הק  ,החינוך  קתמחל   לדברי מנהל

  מחלקת   . מנהלמדי פעםם הרלוונטיים. צוות זה נפגש  יופהגשל    המורכב מכל הנציגים

   .של צוות זה לתועפהל חשיבות רבה שיש החינוך רואה 

 

 ת וצוות עובדיה דוני ית המועוסיאוכל 
 

ש הבפרופיל  משרד  של  משפחתית  מועדונית  מועדונינוחיל  שכל  נקבע  צרך  יכה ת 

 תלמידים, ובכל אחת יועסק צוות של:  15ר היות לכל להכיל

יועסק  ריך( )מד  תביאב    מדריך ב:  תואר  בעל  להיות  חייב  הוא  מלאה.  משרה 

ול התלמידים. הוא  ת שבועיות משעו  30נדרש לעבוד במשך  א  ו המוסמך/מורה מוסמך. ו

באח  ה  ריותנושא  ל  מועצהמול  הקשור  המועדווד עבלכל  של  השוטפת   וסדר נית  תה 

 . יומה

שבועיות. תפקידה    תעוש  42.5תועסק במשרה מלאה, היא נדרשת לעבוד     :יתב  אם

לפני   וכו'...( ל כוגעת הילדים )סידורה, ניקויה, הכנת אהלקראת   הכנת המועדוניתהוא 

   .19:30עד השעה ו 11:00משעה  , כלומרהעבודהבסיום יום ה ופתיחת
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החינוך )ביקור  ףג יג אומנצממנה רכב  המו ה( מהווה חלק מהצוותשרמ : ) רבעעו"ס

באיתור ובקבלת הילדים למועדונית והפיקוח ת עיסומ ,ךסדיר( ומפקחת משרד החינו

   עליהם.

 
 שפחתיותמות ה דוני ועמל  הקבל הוסדרי עדיפות  איתור  

 
שלוזח ב החינוך  הפדגוג  המנהל  ר  במשרד  לקבי  העדיפויות  שסדר  ינאמר  ים לדלת 

מנהל החינוך ברשות המקומית, כולל את:    אשר  עיצומקנבית  צוו  עדוניות ייקבע ע"ילמו

 יאלי, יועץ החינוך, מחנך ופסיכולוג. וך, קצין ביקור סדיר, עובד סוצחינד השרנציג מ

מצאה תלמידים  תו איש   הביקורת  ע"ר  יווצי  נעשה  קטן  ות  את    ומצומצם תר  שכולל 

ת קח מפ  ,רווחהה באגףאחראית על מועדוניות  ת הלי וציאעובדת סבדת ביקור סדיר,  עו

 .החינוך ובשיתוף עם בתי הספרשרד מב

מ משרדי משה  צאהביקורת  ע"י  והמתוקצבות  המאושרות  המועדוניות  ומספר  אחר 

ו המועדוניות הם הוקמשב   ק ילדים מהאזוריםז ר , א  הממשלה הן רק שלוש מועדוניות

 ת זו.  במסגר נקלטים

 

 זמן עבודת המועדונית

ארב נקבעו  החינוך  קטבמשרד  למגוע  של המשפחתיות  ניותועדו ריות  המועדוניות   .

פיה שעות הפעילות של  של  1נמצאות בקטגוריה מספר  זרקא    לא  ועצה מקומית ג'סרמ

השעו בין  להיות  צריך  שעות   35כ  סה")   19:30השעה  ועד    12:30  תהמועדונית 

  1/9ימים בשבוע. כאשר חודשי העבודה מתחילים ב    5יס של  ת על בסזאו  ,ות( שבועי

 נה שלאחריה. בש 31/7ם מים ביוייומסת

מידים תל ה  ,בפועל  וניות הוא פחות מהנדרשעדמוהביקורת מצאה שזמן הפעילות של ה

ם להתארגן לפעילות מתחיליו  יםידועד שמגיעים התלמ  14:00שעה  מתחילים להגיע ב

 . ת בו במועדוניתמקורי שהתלמידים צריכים להיומהזמן ה  םכשעתיי ם עוברשל היו
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ב נובע מתוכנית  ת שהגעת התלמידים באיחור רקור ביל  ירהסב  ינוךהח קת  מחל  מנהל

 . 0014:ללמוד בבית הספר עד השעה צריכים פר כשלפיה תלמידי ה "דשק ח פוא"

 
  ותיונעדהמו  פעילות  מימון

 
 גורמים: ת מארבעה ועדוניות המשפחתיות אמורות להיות ממונוהמ

ד משר שנקבעת ע"ית כפי מעלות המועדוני 10%השתתפות הורים בגובה של  -

 על פי טבלת הזכאות. נוך, והחי

משרד - הפח   44%  של  וךהחינ  השתתפות  לאחר  המועדונית  תת מעלות 

 44%x90% =39.6% כלומר השתתפות ההורים 

הפחתת   23%  שלווחה  הר  רדמשפות  השתת - לאחר  המועדונית  מעלות 

 23%x90% =20.7% לומררים כתפות  ההוהשת

   29.7%ווה רה המההרשות המקומית משתתפת בית -

שלהל בהוטבלאות    תין  והן  בהכנסות  הן  הכספי  הביצוע   בשנתיים ות  צאשל 

 ( 2017-2018האחרונות ) 

 : הכנסות )אלפי ₪(
 

מקור  
 המימון

 וע יצב תקציב  ביצוע  תקציב 

2017 2018 

משרד  
 החינוך

    

משרד  
 הרווחה

635,897  635,897  

  635,897  635,897 סה"כ 

 
 : לפי ₪(הוצאות)א

 

סוג 
 ההוצאה

 ביצוע  תקציב  ע צובי ב תקצי

2017 2018 
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  224.136  222,238 רותמשכו 

  84.000  84.000 שכ"ד 

  24.000  24.000 תיקונים

חשמל  
 ומים

19.200  19.200  

  15.000  15.000 יהוטר

  96.000  96.000 חומרים

כלים 
 רים ומכשי

24.000  24.000  

הוצאות  
 שונות 

50.000  50.000  

  534.438  534.438 סה"כ 

 101.460 16% 99.562 16% 

 
 

ש הביקהבדיקה  העלתהור ל  ב    ת  חלקו   2009שרק  את  לשלם  הרווחה  משרד  החל 

 . רד החינוךת עם משו תפשובמימון המועדוניות המשפחתיות המ

כן הייתש  ורתיקהבמצאה    ,כמו  לא  ההורה  מעולם  של  בהפעלת השתתפות  ים 

 המועצה . ידי על  לעשות זאת לא נדרשויות ותהמועדוניות המשפח 

 

 דוניות ת אוכל ודברי מזון במועורכיש

ארוחות ביום: ארוחת צהרים חמה  ימשפחתית אמורה לספק לילדיה שת הת מועדוני ה

כישת ר  אלפי שקלים עלת  עשרו  מדי שנה  מועצה  כך מוציאה ה  . לצורךבערת  ועוד ארוח 

 דברי מזון. 

צע את הרכישות  ת לבת המשפחתיומועדוניוההגו  נשבמשך שנים    ,הביקורת מצאה

 . המוצרים שמשלמים יירעל מח  וללא בקרה ,עצמאיבאופן  ןשלה
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 ביקורת במועדוניות המשפחתיות 

 שלוש המועדוניות. ב וניות עדמות בחרה לבדוק את ניהול הקור הבי

 

 "אעטא"אל כפרן הבצפו תועדונימ

 : עובדת אחת בלבדועדונית זו במ

 ( 100%)  שרה מלאהבמ לתפקידה של אם בית ובנוסף  מדריכה -

מעבודת של  זו  דוועה  )קבס"ית( ע"י    המלוו לא  נית  סדיר  ביקור  החינוך  א ב  קצינת  גף 

 זו. ת מועדוני עבודה עםמיועד לש סוציאלי עובדידי ה רק על מלווו

זו  עדונומ בשבוע    3בדת  עוית  שעה ה  עד    15:00משעה      'ה  -  'ב  -   'א  בימיםימים 

חמישה   עבוד עם הילדיםתהמועדונית  ש ייבת  מח הוראות שח"ר    י שנזכר,כפ.18:00

ימים  פחות    עובדתבפועל המועדוניות    .19:00עה  ד השוע  3012:מהשעה    ימים בשבוע  

 . זמן מהדרוש פחות ו

 

  תוניד ועשל המ הפיזינה המב 

לשמ  ,כאמור אמורה  המשפחתית  דוגמהמועדונית  בית    לשחילופי  ית  בלטובה  ה  ש 

באים   ילדים אלההיות ו  ,הנורמאליהבית    שתשקף בפני ילדי המועדונית אתו  ,ההורים

 .דבמיוח  קשיםה פח וחיי מש מתנאי דיור והסובליםנומי נמוך אקו - סוציו ממצב

.  מועדונית משפחתיתות  ילהמתאים  י  הכ  ת זו לאוני בנה של מועדמהביקורת מצאה שה

לס את  מטר מרובע ( שאינו יכול לאכ 40 –כ ן ) ופח ומאוד קטטשן ולא מ מאוד י המבנה

 . לס ילדים שצריך לאכמספר ה

 

 

מ מורכב  כ  חדרהמבנה  של  מקבל  ,בעורמ טר  מ  40  -מרכזי  התישבו  את  למידים  ם 

ומטבח  טן  קעוד חדר  ו  ,את הפעילויות וקבלת הארוחות והכנת שיעורי הביתמבצעים  ו

 . דות את הילגם את הילדים וגם  רתאחד המש  שירותים ותא
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ציי  והוא   יח ריח מסר  ונממ   פתלודואינו תקין    םשהשירותינה בפני המבקר  המדריכה 

 מצריך שיפוץ מיידי. 

 

 המועדונית  וציוד ריהוט

כיסאות המשמשים את  מספר חנות ושול  12ט מינימאלי של עדונית מצוידת בריהוהמו

ו  לדים לאוכהיל ורת מועדונית ציינה בפני הביקהכנת שיעורים. מדריכת הולפעילויות 

שהם בגילאים    תלכל הילדים של המועדוני מתאימיםקיימים שהשולחנות והכיסאות ה

 . שונים

ם הוא מאוד דל ואינו  יהביקורת שהריהוט והציוד הקיציינה בפני    ת המועדוניתמדריכ

 . תיםעבודה והן במטבח ובשירוהם הן בחדרי  ינקתומי  ים צורך בריהוט בסיסיק, ומספיק

 

ל חייבים  משפחתית  נוכחות    נהלבמועדונית  ילדייום  מצ הבי .  ה של  אה  קורת 

לא   זו  ובמקום  שבמועדונית  כזה,  יומן  גב  ישכך  מנוהל  על  יומי  רגילים  רישום  דפים  י 

 .  יהם לעשות באותו יוםבית הספר שעללנוכחות הילדים ומטלות  

 

 

 : אנמצ משתי הטבלאות

  הוא אינו שלם ,נוכחותשהוא מנוהל ע"י יומן כ גם ,הרישום -

 למידים.של הת ות מלאהאין אף יום אחד שיש בו נוכח  -

 

 

 

שלא   םבטיפולה של הקבס"י ם היאעה לביקורת שההיעדרות של הילדי המדריכה הודי

 כזה.  קב"סלביקור אף פעם זכתה 

ל ש  ודה הרגילבעהדר יום  ומשבשת את סדרות פוגעת  הביקורת רואה שתופעת ההיע

 . תכספי מימונה של המועדוניפקטיבי של בוז ואי ניצול אלבזגורם ו ,המועדונית
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 נית מועדוה יילד לשק אישי תיה  תקדיב

ילד כל    רורווחה( במשרד החינוך יש לנהל תיק עבוינוך  ע"פ הוראות שח"ר )שירותי ח 

 לל בו:וילדה מילדי המועדונית ואשר ייכ

 ( למועדונית ללא טופס זה לדין לקבל יא) יד חדש  נתוני קבלה לתלמ -

 למועדונית ללא טופס זה(  ן לקבל ילדדו"ח עו"ס )אי -

 נית ללא טופס זה(ל ילד למועדוקב )אין ל ריאותבהצהרת  -

 יםהסכם עם ההור -

 ( למועדוניתשל הילד ווח על ביקורי בית )חובה תוך חודש מכניסתו די -

 ( סיכום שנהו , באפריל)עם פתיחת השנה, בדצמברמחנך הפגישה עם  -

 סיכום פגישות עם העו"ס -

 היגויהות סיכום פגישות צו -

 ורך( פי הצלהגותי ) מעקב אחרי מצב רגשי והתנ  -

 שות עם ההוריםם שיחות/ פגיכוסי -

 בהתאם לתוכנית( עקב ) תוכנית אישית ומ -

 

 . שח"ר.ל הוראות שהע"פ  דיםליל יםתיק מנוהליםשלא מצאה הבדיקה של הביקורת 

 

 

 

 

 

 אלמחבה" " כפרל שבדרום ית דונמוע

 

 :עובדות  5ית זו ונבמועד

 (25%)  חלקית לכל אחת במשרה  יםכמדרי 4 -
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 ( 25%)  חלקית אם בית במשרה  -

ינוך ( באגף הח "סוה ע"י קצינת ביקור סדיר )קבמלו  לאנית זו  מועדו  ודתה שלעב -

 .  סוציאלי עובדי מלווה רק על ידו

 .18:00 העד השוע  15:00שעה מ 'ה – 'אמועדונית עובדת בימים ה -

 . רושדזמן מה פועלת פחותו זמועדונית הביקורת מצאה שגם 

 

 , דו, ריהוטו וציוהמבנה הפיזי

הביקורתל ביצוע  זו  מ  ,יום  שכור    הייתהועדונית  הדרומית  במבנה    לכפר בשכונה 

  לא היה ה המועדונית  מבנב הפיזי של המועדונית,  המצובה מטלהתרשמה  לא  הביקורת  

וווח  מרו שמא  .נקימטופח  מאלה  יותר  )בחודודעווחר  זו  עברה  (    2020ינואר    ש נית 

 רווח. נקי ומיותר ח ופם אחר יותר מטולמקו

 

 כחותםו ונ מועדוניתה למידי ת

ם בכל שנת פעילות, ולפי כך מקבלת  ילדי  15קבל  יכה לכאמור מועדונית משפחתית צר

 התקציבים מהמשרדים הממשלתיים. את 

  30  ישנם  השיקומיבחלק    כאשר  זו    תבמועדוני   ידיםתלמ  40שנמצאים    הביקורת מצאה

 .תלמידים  10ישנם בחלק המתבגרים ואילו  םתלמידי

ש  נוכיקינמצא  של  רישום  המועדונים    תוח ם  דפיםילדי  גבי  יומן   ליםרגי  על  במקום 

 כנדרש. נוכחות 

במועדים  קה  יבדב הילדים  היא  שהנוכחונמצא      ליאפר  –  נוארי  שיםלחודנוכחות  ת 

 . ל ילד או שניים לכל היותר( רות שמים ספורים יש היעד)בי מעט מלאהכ

 המועדונית התיק אישי של ילדי  דיקתב

 

מעיון בחמישה תיקים נמצא    ילד.  לים תיק אישי לכ יהביקורת מצאה שבמועדונית ק

והמבכאין  ש הטפסים  כל  התיקים  הי סמכיל  תיק  להכיל  שצריך  לא  רת  הביקו  .לדם 

 עו"ס.את דו"ח הובאף אחד רים ם עם ההואת ההסכיק אף תמצאה ב



   المحلي  ر الزرقاءجسمجلس 
  אל זרקא מועצה מקומית ג'סר                      

 ============================================ 

42 
 

 

 חינוכית -ה ית רווחהמועדונ

 .  חינוכית( -)רווחה בלבד שהינה משותפת אחתבכפר ג'סר אל זרקא קיימת מועדונית 

 בד. בל  הרווחה דמשר  נית זו הינה במימוןדועומ

 :בדים עושני במועדונית זו 

 ( 100%)  שרה מלאהבמך מדרי -

  מלאה.ת במשרה של אם ביתפקיד ת בובדע -

וגם  גף החינוך  אב    ( "סקצינת ביקור סדיר )קבע"י    המלוולא    ועדונית זועבודתה של מ

 . י כנדרשסוציאל עובדלא ל

    'ה – 'אבדת בימים עומועדונית זו 

 .18:30שעה ה עד   12:30עה שמ

  12:30מהשעה  ם  עבוד עם הילדיתהמועדונית  ש מחייבת  הוראות שח"ר  ,  כפי שנזכר

זאת מאחר והילדים רוש ופחות זמן מהד עובדתעדוניות בפועל המו .9:001ה ד השעעו

 .( 0014:ם באיחור למועדונית )בסביבות השעה מגיעי

 

אמצי הבטיחות בכל קשת    חמורים  םייליקוזו נמצאו לא מעט ליקויים ואף    תבמועדוני

התלמידים    המקוםשל   של  לשלומם  כנה  מהווים  נמצאת    יצוין,  ואשר  שהמועדונית 

 . הכפר  ןפוצה ב נישומה בקשנמצא ת שכור בבי

פעמהמדריך   מספר  פנה  שהוא  הביקורת  בפני  לגציין  והים  במועצה  ן  תלונורמים 

 . אך ללא הועילת הבטיחות  ל אי תקינות המקום מבחינעבפניהם 

 

 

הן למנהל  ו  המועצההן לראש    קורת ,שגרה מכתביבההביקורת מציינת שמייד עם סיום  

  דונית עוהמהפיזי של    מצבהל  שקיימת  ה  על הסכנה  פניהם  ב  תריעה  וה נוך  יח   תחלקמ

 . יידיבמ הליקוייםובקשה מהם לתקן את 
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בתאריך  ובבדיק  שנערכה  הליקו  בדבר    9/3/2020ה  הנ"ל  ייתיקון  שלא ום  נמצא 

 ! נעשה שום דבר והמקום עדיין מהווה סכנה ממשית לתלמידים

 

 מסקנות והמלצות הביקורתסיכום, 

המשפחתית   המהמועדונית  לילדים  בסיכון,  יועדת  עקב  והסובלנמצאים  מהזנחה  ים 

סו  דותפק במצב  הנמצא  ההורים  בית  של  אקלקוי  המועדציו  נמוך.   ונית ונומי 

מסית  המשפחת ח גמשמשת  מאוד  להיונרת  ומאפשרת  אלה  לילדים  להיות ית  ם 

 ה מתקנת. מטפחת ובית חם וחוויבה בסבי

 

לים גדום יותר  ת הוית משפחתוניו של מועדואלכ  תוררכים למסגצורת בדעה שה הביק

 :. ועל כןבהרבה ממה שקיים

 

כל הילדים החייבים מסגרת לאיתור    על עריכת סקר ומיפויהביקורת ממליצה    -

ולפעולכזו ו  ,  ך לרבות משרדי החינו  ,הממשלה השוניםמשרדי  מול המוסדות 

ם ובשכונות וריחתיות באזפועדוניות משן עוד מולממ  הקיםעל מנת לה  והרווח 

 ן.  א קיימים בהשל

מת צוות היגוי המורכב מכל הנציגים של  ליצת על הקמ ביקורת מרך כך, הלצו -

 אגף החינוך. נטיים כפי שצוין ונדרש על ידי מנהלת הגופים הרלוו

למקום חינוכית(    - )רווחה    תמועדונישל הת  ימיידרת  בעיקורת ממליצה על ההב -

 יקויים. הל  ומרתלאור ח  אחר יותר בטיחותי ויותר נקי ומסודר

 
 לפצות את  כדיב   ת היומיתעל הגדלת זמן פעילות המועדוניו  צהממלי   הביקורת -

 ליה מדי יום.ם אבהגעתלים והגדאיחורים הילדים על ה
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ממהביקו - שירת  לחייב  ליצה  ח ש  את  לשלם  ההורים  על את  בהוצאה  לקם 

יד על  שנקבע  באחוז  המועדוניות  כרי  הפעלת  החינוך,  משרד  מעלות   10%י 

 . ההפעלה

 
ט ריספק אף פשלא י  ,ספק דברי המזון למועדוניותנות להביקורת ממליצה לפ -

 הסחורה מהחשבון שלו ערךלקזז את  תש ימים, אחרקף לפחות חודאין לו תוש

   .מועצה ב

 
של   בהתאם לצרכיםת  ווט וציוד חדש למועדוניצה על רכישת ריהממליהביקורת   -

 ח. ף הדוכפי שצוין בגודונית המועושת של

 
לדרוש  קורת ממליצה  הבי - ית  ומועדוניהת  ו כממדרישיש  מדי  ולברר  ום  לעקוב 

סדיר ידת הביקור ה העו"ס ויח   עם  פעול יחדול  ,עדרות ילדי המועדוניתהי  אחרי

, אחרת לקלוט  ונית זועדועדרות הגבוהה במעל מנת שלא תימשך מגמת ההי

 . שעוזבים ם במקום אלה ילדים חדשי

 
פעלת להים  של ילדדאוג לשבץ את המספר הדרוש  ה שיש לליצממהביקורת   -

יה  ולא פחות מכך כפי שה  ,לותעיפלת שנת  נית עם פתיחתה בכל תחיוהמועד

 .  תובמועדוניזו בשנה 

  

ומן נוכחות בית מועדוני ה וכחות ילדיום נלהנהיג רישממליצה כמו כן, הביקורת  -

 פי שנדרש. כ

 
שיש להשלים את כל הטפסים והמסמכים החסרים  ך  על כצה  ממלי  הביקורת  -

 . המעדניות שלושתבבתיקי הילדים 
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 שההיב בפסולתל הטיפו
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 הטיפול בפסולת היבשה 

 

 כללי 

 

והכואבו הקשות  הבעיות  האחת  על  אשר  איכות  מועצה  ת,  בעניין  אתן,  להתמודד 
הבניה, שאינן מסולקות עם הפסולת ,הסביבה   ופסולת  הגושית  היבשה  זו הפסולת 

י הדרכים, ובכך  ידוהן בצ  מועצהים פתוחים הן בתוך הבשטח   הביתית, ואשר מושלכת
  תיים ותברואתיים גדול ומהווים מטרד כבד.עים סביבמפגנגרמים 

 

ג'סראל זרקא  שרד לאיכות הסביבה נאמדת כמות הפסולת היבשה של  ע"פ נתוני המ
ממנה היא פסולת בנין, פסולת שאין לה אתר מאושר    60%טון בשנה כאשר    19,675בכ

   )הטמנתה ו/או מחזורה(.לוקה לסי
 

 ת הגדרו

 

מו פסולת  היא  יבשה  ואינה שאינה    צקהפסולת  רקבוביים  אורגנים  מרכיבים  מכילה 
. כדוגמאות: גרוטאות, צמיגים, עץ מעובד, מתכת, פלסטיק, זכוכית,  מכילה חומר מסוכן

 טכסטיל וכד'. הפסולת היבשה מתחלקת לשלושה סוגים: 

 

ת, רהיטים,  יב  ציודיטים בעלי נפח גדול, לרבות  של פרפסולת גושית: וזו פסולת   .1

 תי וכדו' ד תעשייציוגרוטאות רכב, 

הניקיון .2 בניין: כהגדרתה בחוק שמירת  חומרים 1984-פסולת  ושיירי  חומרים   :

המשמשים לבניה או שמשתמשים בהם בקשר לעבודות בניה, לרבות ערמות 

וספים כגון: שאריות רים נאדמה וחלקי הריסות מבנים. אל פסולת זו מלווים חומ

צרים סינטטיים וצבועים,  עץ, תו  ות,טימה, חומרים כימיים, מתכאי  חומרצבעים,  

 מיסים ומדללים וכד'. דבקים וחומרים נוספים הכוללים מ

פסולת אינרטית : פסולת שאינה עוברת פירוק או שחרור חומרים, כגון עודפי   .3

אדמת חפירה, אבנים, כילה  עפר ואבן ואינה מכילה חומר מסוכן. פסולת זו מ

ול ואבן וולקנית, חומר ש, אבן ח ,שיטבעיים בלבד כגון: גרניט  יםסלעים וחומר

כגון נקי,  וכן פסולת בטון  ובחציבה  בטון  גושי אספלט,  לוקים בלבד. מקורות : 

 הפסולת הנן עבודות בניה, סלילת דרכים וחציבה. 

 
 
 
 
 

 הבסיס החוקי 
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 שה מעוגנים בשני חוקים יסודיים:ת היבלטפל בפסולמועצה  הטיפול וחובת ה 

 

 1984 –וק שמירת הניקיון ח  .1

 ן ובניה נווק התכ ח  .2

לק  מועצהה מחויבות  ובנייה  לתכנון  המקומית  החוק  והועדה  תקנות  את  )חוק  יים 
 בשני מישורים: השמירת הניקיון וחוק התכנון ובנייה( בעניין הטיפול בפסול היבש 

 

 יבשה סולת להכריז על אתר לסילוק פ מועצהחובת  .1

לאכוף   .2 המקומית  הועדה  פסולת  יבהחובת  פינוי  את  הבניה  לאתתרי  ם ריזו 

 מוסדרים.

חובה להקים   רשות המקומית הוטלה : " על ה1984  –לחוק שמירת הניקיון    7ע"פ סעיף  
אתרים לסילוק או לריכוז וטיפול בפסולת בנין, גזם, צמיגים או גרוטאות רכב. נקבעה  

 .רים מיוחדים שנקבעו"ת לאתחובת פינוי פסולת ייעודי

להיתר, תנאיוכנבתקנות הת  )בקשה  ובניה,  ואגרן  )תיקון מס'  ותו  תיקון  1998-(  5(   :
ר דרכי פינויה המתוכננים של פסולת  יה יקבעו תנאים בדב : )א( ..." בהיתר הבנ7תקנה  

לאחר  ומייד  העבודה  במהלך  בנין,  בפסולת  טיפול  או  לסילוק  אתר  אל  הבניין 
 השלמתה".... 

ג21תקנה    תיקו תינתן תעודת  לא  לאחר שתפונה פסול  מר:..."  אלא  הבנילבין,    ין ת 
נ זאת אלא אם  טיפול בפסולת הבניין.  או  קבע אחרת בהיתר מהמגרש לאחר סילוק 

 יה" הבנ

 

 ממצאי הבדיקה

 

שכללה סיור שבוצע בשטח   תברואה  בוצעה במחלקת    מועצההבדיקה של מבקר ה
 . מועצה ראש ה רועוז התברואן בליווי 

 

 .רואן  התב,  מועצהבו בנוסף למבקר ה  ףתת נערך סיור אשר הש  5/9/2019ב   .1

העיקרייםה המוקדים  את  כלל  כמקומות    בכפר     סיור  משמשים  בהן אשר 

פסולת  )בעיקר  האחרת  הגושית  הפסולת  והן  הבניה  פסולת  הן  מושלכת 

  הבניה(.

הן לכת ב, אשר מושכפרקדים של עשרות דונמים משטחי הומ  5בסיור סומנו  
 :פסולת זו והן

 
 

 יבת ביניים  טח  בית ספרליד  .א
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  לאורך כביש החוב  .ב

   רסאאלמו .ג

 שכונת החולות   .ד

 
(  1ת הבניה במקומות שמונו בסעיף ) של פסלת היבשה ובמיוחד פסול  תהכמויו  .2

לעיל היא אדירה ונאמדת בעשרות טונים, ומהווה מפגע סביבתי ותברואתי גדול ופגיעה 

 כפר. קשה בחזות ה 

בחונ  אן  התברו  .3 שנעשתה  שההערכה  לביקורת  לכמויות     6/2019  דשמסר 

מ"ק כאשר עלות סילוקה   9,800ה הוערכה כמות הפסולת ב  ל ומות אהפסולת במק

 ש"ח 850,000הוא כ 

 .  לכפרהודיע לביקורת שחלק מפסולת זו מובאת מחוץ  התברואן  .4

מתבטא   .5 וזה  היבשה  בפסולת  מוסדר  טיפול  כיום  הפסולת   בערמותאין 

 קוח. חה ופיגהשבשטחים הפתוחים ללא הרשאה וללא שלכת המו

ריכוז וסילוק ו/או הטמנת הפסול היבשה לסוגיה, לה אתר  טרם קבע  מועצהה .6

 להפניית התושבים לסלק את הפסולת היבשה שלהם לאתרים אזוריים,  או תוכנית /ו

לא מפעילה פיקוח מיוחד לאכיפת חוק הניקיון וחוקי העזר שלה כנגד    המועצה .7

 וק. רי הח מפי

ישי גכרחת מוק התכנון ובנייה להל פי ח עה לא משתמשת בסמכויותי  מועצהה .8

 . בקשות הבניה לטפל בפסולת הבניה שלהם

 

הביקו  בעת לביצוע  לסייע  שעלולים  דברים  שני  התרחשו  בפסול   מועצהרת  לטפל 
היבשה: הראשון הוא פניה ארצית לכל הרשויות המקומיות מהמשרד לאיכות הסביבה  

הפרויקבמסגרת   נדרשה  שלפיו  קורה",  "קול  לאיכות    צהמועט  למשרד  להעביר 
ת  )ע"פ חישוב של מודד מוסמך( של כמויות הפסולת היבשה המושלכ  ןה אומדהסביב 

שתבחן את היקף השתתפותו של המשרד   , ואומדן סילוקה של פסולת זו על מנתכפרב
שהמועצה    בנייה במימון מבצע זה. והדבר השני הוא אישור מטמנה אזורית לפסולת  

 ה. זבאתר  לסלק את פסולת הבנייה שלהם יםלהפנות את התושבאמורה 

 
 
 

 

 מסקנות והמלצות הביקורת 
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השלכת   של  שהתופעה  ספק  בנייה אין  פסולת  שכוללת  יבשה,  פסולת 
ופסולת גושית אחרת, הינה תופעה מאוד חמורה, ומהווה מפגע תברואתי  

  ת חיי התושבים.באיכוו  כפרוסביבתי חמור, ופגיעה קשה בחזות ה 

ש בדעה  הומחהביקורת  של  לעצ  מועצהבותיה  תוכנלקבוע  לטיפול ימה  ת 
ופעולות  צעדים  במספר  ולנקוט  היבשה,  בפסולת  בתופעה    מסודר  לטפל 

 קשה במספר מישורים:

 

פסולת  .1 סילוק  בעניין  ובניה  התכנון  חוק  אכיפת  על  ממליצה  הביקורת 
,   חתם תוכנית הבניה  ת   ( שלאחתימה על תוכנית הבניה  הבניה )התניה  

ר סילוק או טיפול בפסולת  חלא  ,מגרש הבניין מה  פונה פסולת ת ש   אלא לאחר 
הבקשה  מגיש  לחייב  יש  הבניה    הבניין.  תוכנית  להציג להי  או  בנייה  תר 

מותנית   ההסכם  חתימת  כאשר  מאושרת  מטמנת  עם  התקשרות  הסכם 
הפסולת   את  התואמת  ובכמות  למפרע  הטמנה  שוברי  ה הצפויברכישת 

  בפרויקט.
שה,  ם פסולת יביצה על חיוב העסקים אשר מיצרילממכמו כן, הביקורת  .2

מורשית  דכהג מטמנה  עם  התקשרות  הסכם  להציג  זה,  דוח  בגוף  רתה 
 . שורי הטמנה שוטפיםואי

מטמ .3 עם  פעולה  שיתוף  על  ממליצה  הביקורת  זה  אזורית  בעניין  נה 
 להעברת פסולת זו ע"י התושבים.

מ.4 בעני  מליצההביקורת  התברואתי  הפיקוח  הגברת  והעמדת    יןעל  זה 
 לדין.  עצהומ של ה רוקי העז )חוק הניקיון( וחמפירי החוק 

רואה  .5 הסבי  ת בפנייהביקורת  לאיכות  להמשרד  הזדמנות    מועצהבה 
העסקת   למימון  ואף  היבשה,  הפסולת  כל  פינוי  למימון  פעולה  לשיתוף 

 לצורך זה. מועצהפקחים ב
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 קר המועצהלעבודת מב
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 צות המקומיות )א( ועצו המ                                    

 1997- (, התשנ"ז3)תיקון מס' 

 

 ועדותפרק שישי : 

 

 יקון : תשכ"ד , תשל"ט(.    ועדת בקורת )ת122

 

 המועצה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת .  ( א) 

 

 . וועדת הביקורת רים בראש המועצה וסגניו לא יהיו חב ( ב) 

 

בד בלשה, וביקורת לא יפחת משלושה ולא ייעלה על חמיהת  מספר חברי ועד (ג) 

יוצגות בה, שבמועצה שלידה פועלת ועדת הנהלה ולא כל הסיעות במועצה מ

ד של ועדת הביקורת, נציג של סיעה שאיננה מיוצגת יהיה לפחות חבר אח 

 בוועדת ההנהלה .  

 

ת לזושל ראש המועצה ,  סיעה שונה מזו  היה מיושב ראש ועדת הביקורת , י (ד) 

 אם הייתה במועצה סיעה אחת בלבד . 

 

 ידי ועדת הביקורת )תיקון : תשכ"ד,תשנ"ז(פקת)א(.122

 

 הביקורת :אלה תפקידי ועדת  ( א) 

רת של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על לדון בכל דו"ח ביקו .1

 המועצה ;
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המוע .2 על  הפנים  משרד  של  דו"ח  בכל  ובלדון  מבקצה  של  דו"ח  ר  כל 

 המועצה ;

 

 ; יןכל ד ל דו"ח ביקורת אחר על המועצה, שהוגש לפיכב לדון .3

 

 לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת .  .4

 

 

 והצעותיה . קורת תגיש למועצה את סיכומיה ועדת הבי ( ב) 

 

 

 פרק שמיני : עובדים וביקורת )תיקון:תשנ"ז( 

 

 ז( סימן א' : עובדי המועצה )תיקון:תשנ"

 

 ט, תשנ"ב, תשנ"ז( "שלכירים )תיקון : תיטורי עובדים בפ .144

 

  הוחלט   , לא יפוטרו, אלא אם כן  39ף  בסעי  עובדי המועצה המנויים ( א) 

לאחר  כך  על המועצה  הודעה  בישיבת  חברי   שניתנה  לכל 

 ה,שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה. המועצ 

 

  לא יפוטר מבקר המועצה או עובד המועצה, המשמש יועץ משפטי  ( ב) 

שלישים מחבריה,   ישנועצה ברוב של  המ  צה, אלא באישורלמוע

י המועצה, שדבר הפיטורים ברלכל ח לאחר שנתנה הודעה כדין  

 יידון באותה ישיבה. 
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במו (ג)  תתקבל  הלא  מבקר  של  לפיטוריו  החלטה  או  עצה  מועצה 

למועצה, אלא לאחר שנתנה לו זכות לשאת לפני    המשפטי  היועץ

 ורים. המועצה את הדבר בעניין הפיט

                     

גם ,  ויבים)ג( יחולו, בשינויים המח   -ם קטנים )ב( וייפהוראות סע (ד) 

 על  השעיית מבקר המועצה או היועץ המשפטי למועצה. 

          

ל ( ה)  בא  איננו  זה  בסעיף  הדין  גהאמור  בית  של  מסמכותו  רוע 

התשל"ח למשמעת,  )משמעת(,  המקומיות  הרשויות  חוק  - לפי 

,  וב  עצה, שסעיף זה דןיו של עובד המופיטורבדבר    , לפסוק1978

 בשל עבירת משמעת כמשמעותה בחוק האמור. 

 

 

 ב' : מינוי מבקר המועצה וסמכויותיו )תיקון: תשנ"ז(   מןסי

 

 המועצה )תיקון: תשנ"ז( מינוי מבקר א. 145                 

                    

 לאה,  המועצה בהחלטת רוב חבריה, תמנה מבקר פנימי במשרה מ ( א) 

 י הוראות צו המועצו המקומיות  פל המבקר(, ע-)להלן  למועצה       

 . 1962-בדים(, התשכ"בעוירות )ש       

 

או יותר, רשאי השר לאשר   10,000היה מספר התושבים בתחום המועצה   ( ב) 

בתנאי שבמ משרה,  מחצי  תפחת  שלא  חלקית,  במשרה  יכהן  בקר 
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אחרת ובאישור רשות  שהשלמת משרתו לא תהיה, אלא בעבודת ביקורת ב

 שר. ה

 

ר ר לאשרשאי הש  10,000  -ים בתחום המועצה פחות מבושהיה מספר הת (ג) 

ובתנאים  ב שהמ משרה  מרבע  תפחת  שלא  חלקית,  במשרה  יכהן  קר 

 רים בסעיף קטן )ב(. האמו

 

ימלא במועצה תפקיד נוסף על הביקורת, זולת תפקיד הממונה   המבקר לא (ד) 

מילוי תפקיד בדים, וזאת אם  ת העועל תלונות הציבור או הממונה על תלונו

 י. קרו העימור, לא יהיה בו כדי לפגוע במילוי תפקידאכ נוסף

 

להיות ( ה)  עלול  או  בו  שיש  תפקיד  למועצה  מחוץ  ימלא  לא  ניגוד   המבקר  בו 

 כמבקר. עניינים עם תפקידו 

 

 

 ב.    מינוי המבקר )תיקון : תש"ן( 145             

 

 א אם מבקר מועצה, אלכהן כלא ימונה אדם למבקר מועצה ולא י ( א) 

 כל אלה:  בוכן נתקיימו 

 

 הוא יחיד; (1)

 הוא תושב ישראל;  (2)

 רה שיש עמה קלון; בישע בעור לא ה הוא (3)

כלה גבוהה בישראל או  הוא בעל תואר אקדמאי מאת מוסד להש (4)

כלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו, לעניין זה, מוסד מוסד להש

 בון; אה חשלהנשכלה גבוהה בישראל או שהוא עורך דין או רו
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 עבודת ביקורת. בם יסיון במשך שנתייהוא רכש נ (5)

 

 מבקר אותה מועצה ולא יכהן ל  ימונהמי שכיהן חבר מועצה, לא  ( ב) 

 . שנים מתום כהונתו כחבר מועצה , אלא אם כן עברו עשרזהככ       

 

 מי שהיה מועמד בבחירות למועצה, לא יכהן כמבקר אותה מועצה,  (ג) 

 לה. צה שהיה מועמד המוע  למשך כל תקופת כהונתה של       

 

   עיף קטן )א(, רשאי הממונה על המחוז לאשרסב על אף האמור (ד) 

 - מינויו למבקר המועצה של אדם אשר לא נתמלא בו        

   

, אם רכש ניסיון במשך  ( 4אים המנויים בסעיף קטן )א() אחד התנ  (1)

עשר שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי, כמשמעו בחוק ביקורת 

 ;1992-"בהפנימית, התשנ 

 

עבר השתלמות מקצועית שאישר   אם(,  5עיף קטן )א() התנאי שבס (2)

 השר.  

 

 מועצה שלא מינתה מבקר )תיקון : תשנ"ז( . ג145        

         

המ )א(  מבקראה  ממנה  אינה  המועצה  כי  לדרוש מונה  הוא  רשאי              ר, 

בסעיף   כאמור  מבקר,  תמנה  כי  בהודעה  תוך  139ממנה  הזמן  א, 

 . הודעההנקוב ב

 

על    תוך הזמן האמור, רשאי הממונה  עההמועצה אחר ההוד  לא מלאה )ב( 

 קר למועצה. מבמנות המחוז ל
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 ד.    תפקידי המבקר )תיקון : תשנ"ז(145       

 

 ה תפקידי המבקר:ואל)א(                     

 

 תכנון חוק ה(  לבדוק אם פעולות המועצה, לרבות פעולות לפי 1)                            

 סמך לעשותם, מוידי ה, נעשו כדין ב1965-והבנייה, התשכ"ה                                 

 ות והחיסכון;ל טוהר המידות ועקרונות היעילתוך שמירה ע                                

 

 (  לבדוק את פעולות המועצה;2)                            

                                                

                אות הנוהל של המועצה, מבטיחות קיום ר הובדוק אם ל (3)

 ועקרונות היעילות והחיסכון; הוראות כל דין, טוהר המידות

 

מועצה ולבדוק אם דרכי החזקת הנהלת החשבונות של ה  תלבקר א  (4)

 כספי המועצה והחזקת רכושה ושמירתו, מניחות את הדעת; 

 

תו (5) אם  הלבדוק  בהנהלתקנו  המועצה,    ליקויים  יהם  לשעענייני 

 הצביע עליהם המבקר או מבקר המדינה. 

 

 המועצה הדתית      הביקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי)ב(                       

 וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד,קרן או גוף, שבתחום המועצה                           

 שנתי, כדי יותר מעשירית לגבי        הם  צה משתתפת בתקציבאשר המוע                           

 )כל אחד מאלה,   אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם                            

 גוף מבוקר(. -להלן                           
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 בודתו     בקר את תכנית עבע המבכפוף להוראות סעיף קטן)א(, ייק)ג(                      

 קופה פלונית ואת היקף הביקורת, בתקורת השנתית, את נושאי הבי                             

                              -לפי                            

 שיקול דעתו;  (1)

 דרישת ראש המועצה לבקר עניין פלוני; (2)

 ככל האפשר בהתאם להמלצת ועדת הביקורת.  (3)

 

 ול דעתו, את הדרכים לביצוע ביקורתו. קשימבקר ייקבע, לפי ה )ד(              

   

 צעת תקציב שנתית  המבקר יכין ויגיש לראש המועצה מדי שנה ה)ה(                      

 תו, לרבות הצעת תקן עובדים; המועצה תדון במסגרת דיוניה לשכל       

  והתקן של לשכת קציב בהצעת התקציב השנתי, בהצעת הת       

 שהגיש המבקר.  יכפהמבקר,        

  

 

 )תיקון : תשנ"ז(ר למבק  ה.   המצאת מידע145   

 

 ראש המועצה חברי המועצה, עובדי המועצה,  ראש המועצה וסגניו, )א(                  

 הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית,   

 שתו, ידראו למבקר, על פי וף מבוקר, ימציכל ג  וחברים ועובדים של      

ד המבקר  לדעת  אשר  שברשותם,  מסמך  לכל  הביקורת     צורוש  רכי 

 כל מידע או הסבר שיבקש. ויתנו למבקר 
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לעו )ב(                   או  ביצוע  למבקר  לצורך  גישה,  תהייה  לכך,  הסמיך  שהוא  בד 

ולכל נתונ  תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס ים 

 י של המועצה או של כל גוף מבוקר. טומעיבוד נתונים אוט תוכנת 

       

ועל העובדים מטעמו,  לגבי מידע החסוי על פי דין, יחולו על המבקר   )ג(                  

ה  במידע  המגבלות  לטפל  המורשים  לגבי  לפיו,  או  בחוק  קבועות 

 האמור. 

 

ש )ד(                   המבקר  של  יח אינו  עובד  המועצה  לעניין  עובד  עליו  דתו  ועבולו 

ע על  החלים  והגבלה  איסור  כל  ההאמורה,  עובד ציובד  שהוא  בור 

 המבקר. 

                   

 וזמן מבקר ויהיה רשאי להיות נוכח בכל  צורך ביצוע תפקידו, ילה(     )                 

 ועדה ו כל שיבה של מליאת המועצה או של כל ועדה מועדותיה, א      

   ; בישיבה שאינה סגורה, רשאי להיות נוכח רוקעדותיו של גוף מבמוו      

 גם עובד מעובדיו של המבקר.        

 

 )תיקון : תשנ"ז( דו"ח על ממצאי הביקורת  ו. 145

 

הביקורת   )א(                ממצאי  על  דו"ח  לשנה  אחת  המועצה  לראש  יגיש  המבקר 

מנו לוועדת  א המבקר העתק מימצי  שערך; בעת הגשת הדו"ח כאמור,

 . רתהביקו

רשאי המבקר להגיש לראש המועצה   (, טן )אבנוסף לאמור בסעיף ק  )ב(             

ה לו,  צאי ביקורת שערך בכל עת שיירא ממל  ולוועדת הביקורת דו"ח ע 

 ממנו לעשות כן. דרשו  רתאו כאשר ראש המועצה או ועדת הביקו
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שלושה  )ג(               דחודש  בתוך  קבלת  מיום  יגיש  ים  המבקר,  המועצה    ש ראו"ח 

ה על  הערותיו  את  הביקורת  העתק וידו"ח  לוועדת  למועצה  מציא 

 מהדו"ח, 

המועצה עליו ותגיש  תדון בדו"ח המבקר והערות ראש  ועדת הביקורת     )ד(            

למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה, בתוך חודשיים מיום שנמסרו 

רא הערות  המולה  בסעש  כאמור  בטרםעצה,  )ג(;  קטן  לים שת  יף 

ראתה צורך בכך,   אםהיא,  הוועדה את סיכומיה והצעותיה, רשאית  

גוף מבוקר, כדי לאפשר  לזמן לדיוניה נושאי משרה של המועצה או של  

 יב על הדו"ח. להם להג

סיכומיה    )ה(           את  הביקורת  ועדת  הגישה  שבו  היום  מן  חודשיים  תוך 

תוהצעות דייה,  המועצה  ותקיים  בהם,  מיוחד  אישור  יחלון  בדבר  ט 

 ההצעות. 

סם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או את תוכנו, לפני שחלף פרלא י  )ו(              

ואה למועצה,  להגשתו  שנקבע  ראש מועד  או  המבקר  רשאים  ולם 

המועצה באישור הוועדה, להתיר פרסום כאמור; לעניין סעיף קטן זה, 

 . רתולרבות ממצא ביקובות חלק מדו"ח לר -""דו"ח 

 

ביר ראש המועצה העתק ממנו לשר; יעעצה,  הוגש דו"ח הביקורת למו   )ז(          

 .203מסמכות השר לפי סעיף אין בהוראות סעיף זה לגרוע 

 

 ז. מינוי עובדים ללשכת המבקר )תיקון : תשנ"ז(145

 

המבקר   )א(          בהסכמת  יימנה  המועצה  המבקרעובד  ראש  ללשכת  , ים 

 .140השר ובכפוף להוראות סעיף   עקבבהתאם לתקנים ש

לו  ין עובדי לשכת המבקר, כדין שאר עובדי המועצה, ואולם הם יקבד   )ב(        

 בד. הוראות מקצועיות מהמבקר בל
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של    )ג(         בהסכמתו  שלא  המבקר  לשכת  עובד  של  שירותו  יופסק  לא 

  (.1א) 144עיף אות סאלא בכפוף להורהמבקר, 

        


