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  2021-2020דיון בדוחות הביקורת של מבקר המועצה -הישיבהסדר יומה של 

 
 פריד אבו חאטום –יו"ר הוועדה 

 
בקדנציה הנוכחית,  5ראשית כל שלום לכולכם, זו היא ישיבת ועדת הביקורת מס' 

 18:20אשר נפתחת בהעדר שני חברי ועדה מפאת מחלה ונסיעה, הדיון החל בשעה 
, בדוח לשנת 2020-2021 קר המועצה לשנים על מנת לדון בדוחות הביקורת של מב

 בוקרו הנושאים שלהלן: 2020
 תיכון מראח אלגוזלאן.-בטיחות במעבדה -
 מעקב תשלום אגרת תלמידי חוץ. -
 מצב התב"רים במועצה. -
 בית ספר אבדאע.-הכנסות מאגרת תלמידי חוץ -

ה אני מדגיש כמו בכל שנה יש לפעול ולדאוג לתיקון הליקויים שמעלה מבקר המועצ
בדוחותיו בכל שנה, אחרת כל עבודת הביקורת אינה אפקטיבית על כן יש צורך 

, בהתאם למידע שיש בידינו עדיין אמיתי ודחוף לטפל בליקויים בתקופת זמן קצרה
נושאים בוערים כמו נושא ההסעות טרם טופל ומספר נושאים נוספים, על כן כל 

להתכנס מיידית לטיפול  חברי הוועדה פונים לחברי הוועדה לתיקון ליקויים
 בליקויים שהועלו בדוחות הקודמים.

אני מעביר זכות הדיבור למבקר המועצה על מנת להסביר לחברי הוועדה את 
 .2020הממצאים שהעלה בדוח לשנת 

 
 עאדל ג'מאמעה-מבקר המועצה

 
ראשית אני מדגיש ותומך בדברי היו"ר וחברי הוועדה שעל מנת שהביקורת תהיה 

ועילה על הוועדה לתיקון ליקויים לקבל החלטות ולהורות למבוקרים אפקטיבית ומ
 לתקן הליקויים בדחיפות.

 
שהלבורנטית מועסקת בחצי משרה בלבד והיא  , נמצאבטיחות במעבדהבנושא 

נמצאת כל הזמן בעומס עבודה ונאלצת לרכז את כל נושא השימוש במעבדה 
כון לטעויות וסכנת פגיעה ביומיים וחצי בהתאם לימי עבודתה, דבר המהווה סי

מחומרי מעבדה מסוכנים, הביקורת המליצה לעלות את משרה למשרה מלאה, כמו 
כן נמצאו מספר ליקויים בטיפול בפסולת ובאחסון חומרים מסוכנים, יש צורך 
במכשיר נוסף לשטיפת עיניים בתוך המעבדה, לחדש מטפים שפג תוקפם ולהוסיף 

רון לחומרים מסוכנים, להחליף שולחנות בעירים, עוד מטפים, להקפיד על נעילת הא



 

 

להתקין ווינטות בחדר המעבדה לאוורור, בדיקת חשמל מוסמך ולקנות מדיח 
 למעבדות.

 
, נמצאו מספר ליקויים בנושא התחשבנות בנושא מעקב תשלום אגרת תלמידי חוץ

 24,400עם מוסדות החינוך, עקב הביקורת קוזז מהמוסדות דרך המועצה סכום של 
 ₪. 21,400ועל ידי משרד החינוך בעבות פניית המבקר סכום של ₪ 

 
, נמצא שעדיין קיימים מספר תב"רים עם עודפים בנושא ביקורת מצב התב"רים

תקופת זמן ארוכה ללא טיפול ותב"רים עם גרעון ללא טיפול, כמו כן נמצאו 
תקציב תב"רים פתוחים ללא תנועה מספר שנים ותב"רים שטרם נדרש בגינם כל ה

 המאושר מצד המוסדות ואשר טרם נתקבלו כל הסכומים המאושרים.
מומלץ לטפל בכל התב"רים הלא סגורים הן עם עודף והן עם גרעון ולסגור תב"רים 

 ללא תנועה ולהחזיר את היתרות לקרן פיתוח.
 

, נמצאו מספר ליקויים בעניין בית ספר אבדאע-בנושא הכנסות מאגרת תלמידי חוץ
וא האגרה בגין כל התלמידים הרשומים בבית הספר עקב אי דאגה אי קבלת מל

לקבל טופס שיבוץ תלמידים מטעם הרשויות השולחות תלמידיהם לבית הספר ועקב 
 טעויות בכתובות ומספרי הזיהוי.

 ₪. 46,636ההפסד למועצה נאמד בסכום של 
נמצא שמחלקת החינוך לא שולחים את דרישות התשלום לרשויות בזמן אלא 

 2020איחור רב, לדוגמא השנה טרם נשלחו דרישות התשלום לרשויות ובשנת ב
נשלחו באיחור רב בחודש דצמבר ימים ספורים לפני סגירת השנה והמועד האחרון 

 לקזז כספים מהרשויות וזאת עקב התערבות המבקר.
 

 שכללו: 2021שהועלו בדוח לשנת  נעבור לדיון בנושאים
 תפיסת שטחים ציבוריים. -
 ם במתן שירותים לרווחת הקשיש.היבטי -
 הטיפול בפסולת בניין. -
 זכאות לקרן השתלמות. -
 הנגשת מוסדות חינוך -
 הפעלת תכנית עוזרי הוראה. -
 התקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות. -
 התחברות לא חוקית לשעון החשמל והמים של המועצה. -

 
, נמצא שבשנים האחרונות חלה עלייה בתפיסת בנושא תפיסת שטחים ציבוריים

שטחים ציבוריים מצד התושבים, בבדיקה נמצא שלא ננקטו שום פעולות אכיפה נגד 
מפירי החוק, לתפיסת שטחים ציבוריים יש פן כלכלי אשר עלול להפר את האיזון 
והתחרות בין בעלי העסקים שומרי החוק לבין בעלי העסקים הפולשים בנוסף 

 המועצה.ית היישוב ופגיעה קשה בהולכי הרגל והכנסות לכיעור חז
למועצה יש דרכי אכיפה וענישה כלכליים שיהוו תמריץ שלילי להשתלטות כוחנית 

 על קרקעות הציבור ויהיו הרתעה אפקטיבית המייצרת שינוי התנהגותי.
על המועצה לפעול לחייב פולשים בארנונה דמי שימוש על תפיסת שטחי ציבור 

קובעת שהטלת ארנונה על מבנים בלתי חוקיים אין בה כדי להכשיר והפסיקה 
 חוקיותם של מבנים ועסקים.

 דוגמאות לתפיסת שטחים ציבוריים:
 מזנונים שהוצבו על מדרכות ובחניונים ציבוריים. -
 הנחת מרכולים על מדרכות וצידי הכבישים. -
 החניית רכבים על מדרכות וכו'. -



 

 

א שיש עלייה מתמדת מצד תושבים, קבלנים , נמצהטיפול בפסולת בנייןבנושא 
פסולת בניין  בשטחים פתוחים בתוך היישוב השלכת מהיישוב ויישובים סמוכים ב

 ובצידי היישוב.
העדר אכיפה ופתרון קצה זמין וזול מעודד תושבים להפר החוק ולהשליך פסולת 

 בניין במקומות שלא מיועדים לכך ולא באתרי הטמנה רשמיים ומאושרים.
טיפול במפירי החוק גורם לעלייה בהוצאות לפינוי פסולת הבניין, מכער היישוב  אי

וחזות היישוב, פגיעה במקורות המים, זיהום קרקע, הווצרות שריפות וזיהום אוויר, 
ירידת ערך הקרקע יצירת מוקד משיכה למזיקים ובעלי חיים וחשיפה לאסבסט 

 וחומרים מסוכנים.
ים פתוחים מושכות עברייני פסולת נוספים ערימת הפסולת המושלכות בשטח

והבעיה הולכת ומתעצמת עקב אי מציאת פתרון חוקי וזול להשלכת הפסולת והעדר 
אכיפה אפקטיבית מצד הרשויות)המועצה, המשרד לאיכות הסביבה והוועדה 

 לתכנון ובנייה(.
 

, נמצא שמספר גדול של עובדים זכאות לקרן השתלמות של עובדי המועצהבנושא 
שעדיין הרשות לא מפרישה בגינם לקרן השתלמות למרות זכאותם לכך מספר שנים 

 טובות, הן עובדים בדירוג המנהלי, המח"ר ועובדי הוראה)מורים(.
מבקר המדינה קבע שאסור למעסיק להתעלם מזכויות העובד הואיל והיא מעוגנת 

 בהסכמים קיבוציים.
 לא נמצא גורם ממונה המטפל בזכויות העובדים.

לא נמצאו נהלים או הוראות המסבירים לעובדים חדשים וקיימים על זכויותיהם 
 לקרן השתלמות.

 אין מעקב אחר עובדים הזכאים לקרן השתלמות לאחר שנת ותק.
 מספר רב של עובדים הזכאים לקרן השתלמות עדיין לא צורפו לשום קרן.

 
מונגשות באופן בקצרה נמצא שכל מוסדות החינוך  בנושא הנגשת מוסדות חינוך,

חלקי, רק קומת הקרקע מונגשת ויתר הקומות לא בהיעדר מעלית במוסדות, 
 קיימים הכנות למעלית אשר טרם הותקנו.

בכל מוסדות החינוך כולל בית הספר לחינוך מיוחד לא מתקיימת הרשמה מוקדמת 
 לבעלי מוגבלויות על מנת להכין בית הספר לתלמידים בעלי מוגבלויות פיזיות.

 
, נמצא שכל בתי הספר לא נצלו את כל השעות שהוקצו ושא העסקת עוזרי הוראהבנ

 להם ממשרד החינוך דבר שהביא להפסד של שכר ושעות הוראה
סגן מנהל בית ספר ומנהלת בית ספר מונו כרכזים לתכנית בניגוד להוראות משרד 

 החינוך.
 

המועצה  נמצא שבמקרים מסוימים בנושא התקשרות לביצוע עבודה מקצועית,
התקשרה עם מומחים מבלי לפנות בקבלת הצעות מחיר משישה מציעים ובמקרים 

 מסוימים לא נמצאו הסכמי שכ"ט.
 

, נמצא שאחד התושבים התחבר באופן לא בנושא התחברות לשעון החשמל והמים
חוקי לשעון החשמל של המועצה, נמצא שאחד הקבלנים התחבר לשעון החשמל 

ת מד להתחשבנות, כמו כן קבלן משאיות קירור בהסכמת המועצה ללא התקנ
התחבר באופן לא חוקי לשעון החשמל ומספר בעלי משאיות באיזור משתמשים 

 בשעון המים של המועצה לשטיפת כל הרכב שלהם.
 
לאמץ את ממצאי והמלצות הביקורת שהועלו בדוחות  חלטת חברי הוועדהה

כינוס הוועדה לתיקון ליקויים פה אחד ושיש צורך דחוף ב 2020-2021המבקר לשנים 
 לצורך טיפול בליקויים שהועלו בדוחות הביקורת.


