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 מעקב אחר תיקון הליקויים שעלו בדוחות הביקורת השונים

 דוחות מבקר המועצה

 משרד הפנים –דוחות ביקורת 

 2018מאי  –התייחסות מבקר המועצה  סטטוס לקוי בדוחות המבקר 

 2015ביקורת  1
 כללי י"עפ עבודתנו : ביצוע מינהל כללי

 לחסוך ביכולתו, והחוק התקין המינהל
 הנגרמים, כספים מעט לא המועצה לקופת

 רשלנות או משפטיות תביעות דרך
 אמינות מחוסר הנובעים, לנזקים שתגרום

 .מתפרנסים אנו שממנו למקום ומסירות
 

תוקן 
 חלקית

הביקורת מעידה שקליטת כח אדם מקצועי בתקופה האחרונה,  -
תרם רבות לאפקטיביות עבודתם של שומרי הסף, דבר המתבטא 

כנדרש, ניהול כח אדם ברמה יותר חיובית, הצבת  בהפצת נהלים
 מעצורים כנדרש ובהתאם לכללי המינהל התקין, לנבחרי הציבור .

קיום ישיבות עבודה בהשתתפות הגורמים הבכירים בתדירות  -
 גבוהה , ישיבות מאוד יעילות ואפקטיביות.

 

 מנהלי לכל תכופות עבודה ישיבות חוסר 2
 שהתבטא לנושא הנוגעות המחלקות

, ואחד אחד לכל הסמכויות הבנת בחוסר
 כח: ארגוני פעולה שיתוף לחוסר בנוסף

 .המועצה וראש רווחה, חינוך, שכר, אדם
 

תוקן 
 חלקית

ההנהלה הבכירה של המועצה  2018הביקורת מציינת שמתחילת 
 מקיימת ישיבות באופן קבוע ואפקטיבי ביותר.

גורמים מקצועיים חוסר שיתוף הפעולה נבע בעיקרו מחוסר 
בעמדות בכירות, דבר שגרם לעיכוב לא מעט פרויקטים בשנים 

. כמובן, חוסר הניהול מצד הגורמים הנבחרים לא 2016ו  2015
תרם לעבודה עניינית ומקצועית, גם ברגע שגורמים מקצועיים 

 עמלו לכך.
  

 המועצה מנהלי מצד ארגונית למידה חוסר 3
 תקציבים ניצול לאי לגרום ממשיך
 .יעילה פחות בצורה לבזבוזם ואף עומדים

 

לא 
 תוקן

הביקורת מציינת שאחת מהאתגרים המשמעותיים ביותר במועצה 
 מתבטא בחוסר מקצועיות המשאב האנושי, מנהלי מחלקות.

חוסר הלמידה מקצועית למהות תפקידם, חוסר השתתפותם 
בהשתלמויות למידה, גורם לחוסר איכפתיות וחוסר אחריות 

וחלטת להתנהלותם, להוסיף חוסר הדרישה מצד נבחרי הציבור מ
או לחילופין חוסר נקיטת הליכים משמעתיים וניהוליים כנגדם, 

מוסיף להתנהגותם הלא תורמת ואף לירידה מתמדת במוטיבציה, 
ירידה בתפוקה ואף השקעות כספיות אדירות בעלות שכרם  ללא 

 תוצאות.
, 2397וה להחלטת הממשלה לאחרונה נקלטה למועצה יועצת ומלו

אחד מיעדי החלטה הנו השבחת ההון האנושי והפרשת עובדים 
 אחרים.

הביקורת ממליצה ואף קיימה ישיבות עבודה עם היועצת, גזבר 
המועצה ומנהל משאבי אנוש בכדי למצוא את הדרך הטובה להביא 

לאחת משתי האפשרויות : השבחה והשקעה לעומת הפרשה 
 בתנאים מטיבים.

קורת דורשת ומפצירה בהנהלת המועצה הנבחרת והבכירה, הבי
שיש להפריש חלק גדול ממנהלי המחלקות, ולעבוד בכדי לקלוט 

 אנשי מקצוע משובחים ולנצל את התקציבים האדירים 
 2015דוח  4

 אי:  (360הלאומית )תוכנית  התוכנית
 לרשות שהועמדו התקציבים כל מימוש

 הלאומית התוכנית בפרויקט המועצה
, ברציפות שנים שלוש למשך" שמיד"

 המפעילה המערכת של ארגון רה מחייב
 הגורמים כל לרבות, הפרויקט את

 .בעניין המעובים

תוקן 
 חלקית

 , אחוז ניצול ומימוש תקציבים הוכפל. 2017בסוף שנת -
 מספר המענים )פרויקטים( הוכפל.-
ט מטעם בקרה פנימית מצד מנהל משאבי אנוש ומנהלת הפרויק-

משרד החינוך, מבטיחים קיום הפעילות בגני הילדים, בתי הספר 
 ועוד קבוצות של ילדים בצרכים מיוחדים.

אחראי יותר, זמין והנהלת המועצה עדיין נדרשת למנות גורם -
 שיוזם וגם בעל ראיה יותר מתכללת וארוכת טווח .
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 לא הנעת חוסר: הנדסה מחלקת תפקוד
 העיכוב, אושר שתקציבן פרויקטים מעט

 בהם שהחל פרויקטים בהתקדמות
 חוסר על גבוהה ברמה מעידים, הביצוע
 .הנדסה מחלקת מצד כיאות תפקוד

תוקן 
 חלקית

כהן כמהנדס , מר מנסור אלסאנע, שתהליך  2013-2017בשנים 
 קליטתו, שנוי במחלוקת , דבר שהועבר לטיפול משרד הפנים.

השוטף הלקוי, אי התנעת  בנוסף לתהליך הקליטה, תפקודו
פרויקטים,  חוסר שיתוף פעולה עם ראש המועצה, חוסר שיתוף 

 הפעולה עם הגורמים הבכירים ואף הסתה כנגדם.
לציין, שמבקר המועצה הותקף פיזית עקב התנהלות בחוסר תום 

לב של המהנדס, דבר שהובא לידיעת גורמים במשרד הפנים בבאר 
 שבע.

לט מהנדס חדש במועצה, פרויקטים בכל זאת, באפריל השנה נק
 הותנעו, מכרזים פורסמו.

בנוסף, שיש לציין שקיימת סוגיית התביעת בעלות על הקרקע, 
נושא שמעכב לא מעט פרויקטים למרות שיתוף הרשות להסדרת 

 התיישבות הבדואים.
גנים )אין בעיה של תביעת  2כיום, המועצה החלה בתהליך תכנון 

 בעלות(.
 )אין חסמים(. 6בשכונה בניית בית ספר 

 )אין חסמים(. 15מכרז לאולם ספורט בשכונה 
 תהליך תכנון לבניית מבנה רב תכליתי בשכונת מרכז )אין חסמים(.

 )אין חסמים(. 15תכנון למגרש כדורגל יישובי בשכונה 
 2016דוח  6

 וחודשים, שבוצעו : פרויקטים הנדסה
 מחייבים, היו ולא כאילו, מכן לאחר

 ורמת התכנון אופן על מחדש חשיבה
 חוסר, מהות, מיקום) הלקויה התכנון

 להסדרת פרויקט...( ועוד תחזוקה
, בטיחות מעקות, לקיה בכבישי הבטיחות

 ...ביישוב הגינון
 

תוקן 
 חלקית

הסדרת העסקת נושא היועצים, לרבות תכנון, ניהול ופיקוח בנוסף 
לרה ארגון להעסקת יועצים מקצועיים בנושאי תכנון עיר, הביא 

 בכל נושא של הקמת מבנה ציבור או חינוך.
עובדי מחלקת האחזקה ביישוב, שרבים מהליקויים נובעים 

מחוסר טיפול בזמן אמת, אם בכלל, בניית מוסדות כאלה ואחרים 
 על קרקע שהיא בתביעת בעלות של תושבים.

הביקורת המליצה להנהלת המועצה, כי אין להקים מבנים על 
דרה )קרקע בתביעת בעלות(, בנוסף המליצה קרקע שטרם הוס

לראש המועצה שהוא לשנות את המדיניות שלו, שאין לערב גורמי 
 אכיפה מול אותם פורעים.

הביקורת שוב ממליצה לראש המועצה, גורמיה הבכירים שיש 
לערב את  משטרת ישראל בכל וונדליזם כנגד מוסדות ורכוש 

 המועצה ביישוב.
ובהתערבות איש הביטחון  2018כי בשנת למרות זאת, יש לציין 

במועצה וקב"ט מוסדות חינוך, יש התקדמות ויש מעורבות של 
 המשטרה, דבר שהביא להרתעה ביישוב.

 2016דוח  7
 חוץ גורמי י"ע עבודות ביצוע -הנדסה 

(, המים תאגיד בעיקר) ביישוב בתשתיות
 ללא ואף הנדסה מחלקת אישור ללא

 והשארת מסוימים במקרים, ידיעתם
 בטיחותיות לא ומדרכות חצויים כבישים
 על מעיד, ליפול הנוטים חשמל ועמודי
  .המעטה בלשון", פרוץ" יישוב

תוקן 
 חלקית

בהמלצת מבקר המועצה ושיתוף פעולה עם מהנדס המועצה 
 נקבע נוהל עבודה מול תאגיד המים "נווה מדבר".החדש, 

אישור מהנדס הנוהל יבטיח כי אין לבצע עבודה, אלא לאחר 
 המועצה.

כל עבודה תתוקן עד יומיים מהביצוע, ואם לא המועצה תתקן 
 ותחייב את התאגיד בעלות התיקון.

 תושבים כנגד המועצה מצד אכיפה חוסר 8
, היישוב בכבישי לרוחם הבא כל העושים
 לקריסת מביאה סגירתם, חצייתם

 והכל, הציבוריים הנכסים ושאר הכבישים
 .המועצה אנשי של עינם ולמראית בידיעת

 
 

לא 
 תוקן

 .6כנ"ל בסעיף 
כיום המועצה מקדמת חוקי עזר, שנמצאים בימים אלו בטיפול 

 משרד המשפטים, אשר כוללים התייחסות לנושאים אלה.
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 המועצה ראשהמועצה: ראש התנהלות  9

 כמנהל, במועצה המרכזי האיש הוא
, האישית ומנהיגותו פעילותו. וכמנהיג

 ועל במועצה ההחלטות קבלת על משפיעים
 את לעצב כדי בהן ויש המדיניות קביעת

 של המימוש אופן ואת הניהול דרכי
 בבחירות נבחר הוא .המועצה החלטות
 לא ומינויו, המועצה מן בנפרד, אישיות

 כי אם) המועצה חברי לאישור מובא
 הם שניווכח כפי מסוימים במקרים

 כן פי על אף(. מתפקידו להעבירו יכולים
 כפרטים המועצה לחברי נותרים עדיין

 תחומי, תפקידים של שלל כולה ולמועצה
 ,ועשייה לפיתוח יוזמות, ופיקוח אחריות

 מגזריו על המקומי הציבור עם הדוק קשר
 .מרובה השפעה ויכולת השונים

ראש המועצה המקומית אינו איש היוזם מהלכים, אינו איש  
אינו המנהיג שציפו לו  המנהל את המועצה לרבות עובדיה, וכמובן

 תושבי לקיה.
לדעת הביקורת, ראש המועצה תכנן לשמור על סטטוס קוו, דבר 

רוב התושבים, לעשות כל הבא לשגרם לכלל המערכות במועצה ו
לרוחם, עובדי ותושבי המקום בחנו את תגובותיו של ראש 

 המועצה, והחליטו לקחת לא מעט מהחוק המקומי לידיהם.
מוסדות ציבור ללא טיפול ב ותשריפנדליזם וווחציית כבישים, 

ואכיפה הולמים, גניבות חשמל ומים ממוסדות החינוך והציבור על 
חשבון כספים ומענקים המגיעים לתלמידי היישוב, אלימות 

בכבישי היישוב, ירי בלילות, ללא עמידה איתנה של ראש המועצה 
 מול מוסדות המדינה והמשטרה למיגור תופעות אלו.

ר ללא כביש גישה למורים ולצוות העובדים, ללא מדרכות בית ספ
 למידים.כיאות לת

בעלי עסקים משתלטים על מדרכות המיועדות להולכי רגל, אי 
 גביית ארנונה בכלל ומבעלי עסקים בפרט.

אין תיעוד לכך שראש המועצה מזמין תובעי בעלות ורשות 
קע ההסדרה וההתיישבות של הבדואים, בכדי לפתור סוגיות קר
ולהפשיר קרקעות לבנייה ציבורית, סלילת כבישים, פתיחת 

 כבישים שנחסמו על ידי תושבים, וכו'..
, עם המלצות 2016הביקורת העלתה נושא כאוב זה עוד בדוחות 

והמלצות לייעוץ , אך חוץ מעוד העמסת עלויות הוונדליזם 
 והגניבות על הקופה הציבורית, דבר לא השתנה. 

 2017ביקורת  10

 שאינן ברמות ירוד ביישוב התשתיות מצב
 לציין, האלפיים בשנות ליישוב מתאימות

 לתיקון שקלים מיליוני של תקציב שקיים
, היישוב ברחבי ומדרכות כבישים תשתיות
 בשטח ביטוי לידי באה אינה העשייה
 .בנושא הרבות הישיבות למרות

 ארבע שעברו למרות כי, מציינת הביקורת
, הראשי בכביש העבודה התחלת מיום
 נראה לא סיומן ואף הסתיימו טרם

 הראשי בכביש בקטע מדובר. באופק
 .מטרים 70 כ שאורכו

 

 

לא 
 תוקן

 , הועסק במועצה המהנדס, מר מנסור אלסאנע .12.2017עד 
, העשייה בתחום 2017ועד סוף  2012בתקופת העסקתו משנת 

ותכנון ההנדסה, בניית מוסדות וסלילת כבישים, לרבות ייזום 
 פרויקטים, לקה בחוסר רב.

 – פיתוח נופי בכביש הכניסהפרויקטים בוצעו לא לפי התכנון, 
עבודה שהסתכמה בהחלפת אבן משתלבת , ללא גינון ולא לפי 

 התכנון.
אלש"ח בעבודות  500: השקעה של כ  3שכ'  -שיפוץ אולם ספורט

שיפוץ ושיקום , במימון משרד השיכון.  כשבוע לאחר השלמת 
 עבודה . וונדליזם ברמה גבוהה, שכל ההשקעה ירדה לטמיון.ה

 לא הוגשה תלונה במשטרה, וכאילו דבר לא קרה.
העבודות הופסקו על ידי תובע  -השלמת סלילת כביש ראשי ביישוב

בעלות על קרקע, למרות שהביצוע במקום כביש שהיה קיים. אף 
וגיה ו/או לטפל בסגורם במועצה לא טרח להזמין אותם תובעים 

המפריעה לכלל התושבים )שירות בסיסי ביותר( שהוזנח על ידי 
 מקבלי ההחלטות המועצה.

המועצה החלה בבניית הפרויקט :  8בניית שני גני ילדים בשכונה 
לאחר שנים של עיכוב על ידי תושבי המקום )תוסעי  2016במרץ 

בעלות(. עבודת הבנייה נמשכה כשנתיים וחצי, כתוצאה מעיכובים 
ידי אותם תושבים , במהלך כל תקופה זו, ראש המועצה על 

ומהנדסה לא טרחו לטפל בסוגיה בכל אופן שהוא, לא תלונות ולא 
 משטרה ולא רשות להסדרה.

בצמוד לכביש  6הצבת מבנים בשכונה :  6בניית בית ספר בשכונה 
ללא היתר בניה, ללא פיתוח תשתיות כנדרש.  גרם ללא מעט  31

הוצאות למועצה, שבסופו של דבר המועצה קיבלה צו הפסקת 
 עבודה מהוועדה המרחבית לתכנון ובניה. 

לטענת מהנדס המועצה דאז, הפרויקט תוכנן ובוצע "בניגוד 
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לדעתו" . למרות שחתם על ביצוע העבודות בשטח ואשר למחלקת 
 גזברות לשלם את הכסף הנדרש.

 
 2017דוח  11

, גני הילדיםל מפגעי בטיחות נמצאו בכ
אולם ברמות שונות. רוב הליקויים הנם 

ברמה קדימות גבוהה, כך שתיקונם אמור 
 להתבצע במידיות.

תוקן 
 חלקית

אלש"ח בתיקון מפגעי  250המועצה השקיעה כ  2017בשנת 
 ט.ות החינוך בכלל, ובגני הילדים בפרבטיחות במוסד

עם זאת הביקורת מציינת, שיש התקדמות בתיקון הליקויים, יחד 
מבהירה כי המועצה אינה משקיע בגני הילדים במבנים שכורים, 

 למרות שעיקר המפגעים הבטיחותיים ובדרגות גבוהות הנו שם.
יש לציין שחלק מהמבנים פועלים ללא אישורי בטיחות או עם 

 אישורי בטיחות שניתנו שלא כחוק.
הביקורת מפצירה בכל הנוגעים הגורמים, ראש המועצה, מחלקת 

 ינוך וקב"ט המועצה, שיסגור את אותם מבנים לאלתר.הח
 רמת הסיכון בגנים אלו גבוהה, והכתובת על הקיר.

במקביל ראש המועצה יחד עם הרשות להסדרת התיישבות  
הבדואים ידאגו לזמינות קרקע ציבורית לבניה )שטחים ציבוריים 

 שהנם בתביעת בעלות(.
לות של גנים בכדי הביקורת עוד המליצה, שיש לבחון הקמת אשכו

 לספק שירות חינוך לכלל התושבים.
 2017דוח  12

, מבקר המועצה העיר 2017, 2011במהלך  
לכל ראשי המועצה שכיהנו באותן 
תקופות, על צריכה של חשמל ומים שלא 

 כחוק, ממבני ציבור ומבני חינוך.
ראשי המועצה לא רצו להתעסק בסוגיה 

את כאובה זו, למרות שכולם ידעו 
העלויות הגבוהות מאוד שהמועצה 
משלמת מהכספים המגיעים לטובת 
תלמידי לקיה, בנוסף להיות חיבורים 
וגניבות אלו מהוות מפגעי בטיחות ברמה 
גבוהה ביותר, ובמיוחד כשהגניבות 
מתבצעות מגני ילדים ומבתי ספר 

 למיניהם.
הביקורת העירה שוב ושוב לכל הגורמים 

, מהנדס האחראים במועצה, ראש המועצה
המועצה, קב"ט ומנהל מחלקת חינוך, 

 וכמובן גזבר המועצה.
 

תוקן 
 חלקית

ולאחר ניתוק יזום של מבנה המועצה על ידי  2017במהלך שנת 
חברת החשמל ובתמיכת ראש המועצה, הצלחנו להעלות את 

 הנושא לסדר יום ציבורי.
בעזרת עבודה מאומצת של קב"ט המועצה מול משטרת ישראל, 

צליחה למזער עלויות רבות ואף הגשת כתבי אישום נגד המועצה ה
 שני תושבים המעורבים בגניבות חשמל.

המועצה טרם החלה לטפל בגניבות המים ממוסדותיה, למרות 
 הדוחות השונים.

לציין, שראש המועצה ומהנדסה טרם פעלו  לניתוק החשמל 
 מהמסגדים השונים.

הקשור לגניבות מהנדס המועצה נדרש להוכיח יותר אחריות בכל 
חשמל ממוסדות החינוך, בנוסף לעצם הצריכה הלא חוקית יש את 

הצד הבטיחותי המסכן מיידית את שלומם של השוהים במרחב 
 המוסד.

 17 מבקר  דוח 13
 מפוזרים מוצקה פסולת של ערימות
 ליד, הראשי הכביש בצידי: היישוב ברחבי

ילדים,  גני ליד, וציבור חינוך מוסדות
ופסולת ליד בתי עסק מקומיים קרטונים 
 וארעיים.

 מבתי העסק ביישוב פועלים  90%

 

לא 
 תוקן

חוסר האכיפה בכפוף לחוקי עזר )שאין אותם בינתיים(,  .1
וחוסר הגשת תלונות מצד מנהל מחלקת תברואה וראש 

המועצה, התושבים ממשיכים לזרוק את הפסולת המוצקה 
ח ציבורי או הנובעת מבניה חדשה ו/או שיפוצי בתים לכל שט

 שטח פתוח בתחום היישוב.
מבצעי ניקיון בכל היישוב, אך הנהלת  3המועצה כבר יזמה  .2

המועצה והגורמים האחראים ממשיכים להתעלם. וכמובן 
חוסר האכיפה גורמת לתושבים להמשיך ולהשתולל בכל שטח 

 ציבורי או פתוח.
חוסר אכיפה וחוסר עבודה מאומצת מצד מנהל מחלקת  .3

, גיד תמיר(קבלן איסוף הקרטונים )תאב אחר תברואה ומעק
 אין דוחות פיקוח.
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אין במחלקת רישוי העסקים רישום  - 14
ביישוב, מהות, מחויב או  לבתי העסק

 יב רישיון...לא מחו
מבקר המועצה הכין רשימת עסקים,  -

כמובן ש  –בכדי לבדוק סטטוס רישוי 
יבי רישוי, פועלים סק מחומבתי הע 90%

 עסק.ללא רישיון 
מבתי העסק בהתאם לרשימה  62% -

בים אינם מחוי שהכין מבקר המועצה, 
 בארנונה במערכת הגביה.

ראש המועצה והגורמים האחראים לא  -
פעלו לאכוף את חוק רישוי עסקים, לא 

הוציאו צווי סגירה מינהליים כנגד בעלי 
עסקים אלו. לא הוגשו כתבי אישום 

 כנגד מפירי חוק.

לא 
 ןתוק

מינהלתית מצד ראש המועצה ו/או מנהל המחלקה אין אכיפה 
לסגירת עסקים, לא הוגשו כתבי אישום כנגד עסקים הפועלים ללא 

 שיון כנדרש.יר
 הביקורת שוב מבקשת התערבות רגולטורים לאכיפת חוק.

 יש לזרז אישורי הכנת חוקי עזק.
 ראש המועצה נדרש לאלתר, לפעול לאכיפת חוק רישוי עסקים.

דרש להפעיל את מערכת דיווח  רישוי עסקים של מנהל המחלקה נ
 משרד הפנים.

 העברת נתונים למחלקת הגביה לחיוב עסקים.

 דוחות מנהל אינו תברואה מחלקת מנהל 15
 המחלקה קבלני של עבודתם על פיקוח

, ניקיון קבלן, אשפה פינוי קבלן) ביישוב
 (.כבישים בניקיון כפיים עובדי

 

 

לא 
 תוקן

 אין דוחות פיקוח על קבלני המחלקה. אין יומני עבודה. 
אין תיעוד לתוכנית עבודה, ימי עבודה , שעות עבודה ומיקום 

 העבודה .
 

על ידי מנהל חשבוניות קבלן פינוי האשפה , מאושרות אומנם, 
 המחלקה.

 ערימות של פסולת וקרטונים בסביבת חלק מבתי העסק ביישוב.
 
 

 תברואה,  בניקיון עזר חוקי קודמו לא 16
 .עסקים ורישוי

 

 תוקן
 חלקית

ואיכות הסביבה  ומניעת עזר בתחום : ניקיון  חוק המועצה אשרה 
 מפגעים.

 חוק העזר הועבר לטיפול משרד הפנים ומשרד המשפטים.
 

 
אחוזי גביה נמוכים מאוד, גביית ארנונה:     17

ראש  הן בשוטף והן בגביה מפיגורים.
האחראים לרבות מנהל המועצה והגורמים 

מחלקת הגביה אינם יוזמים מהלכי גביה, 
מנהל המחלקה כמעט ואינו מתערב ונוקט 
כל מהלך שהוא להגדלת אחוזי הגביה .    

אין תיעוד כלשהו לתוכנית עבודה במחלקה, 
לא מכתבי התראה לתושבים, גם שמשרד 

הפנים מודיע על מבצע כלשהו, עובדי 
ם המחלקה אינם נוקטים במהלכי

בו בו    משמעותיים להגדלת אחוזי הגביה.
 אמצעי  כל את הפעילה לא המועצהבשמן, 

                                  .תושבים חובות לגביית המשפטיים האכיפה
                           25% – 2015סה"כ אחוז גביה שנת 
              18% – 2016סה"כ אחוז גביה שנת 
         11% – 2017סה"כ אחוז גביה שנת 

 8.5% - 5.2018סה"כ אחוז גביה עד 

 

לא 
 תוקן

לטיפול המועצה העבירה   2015-2017הביקורת מעירה שבשנת 
 עו"ד קנטור )גביה משפטית( :

 תיקים 2 – 2014
 תיקים 55 – 2015
 תיקים 165  -2016
 תיקים 14 – 2017
 תיקים 0 – 2018

 אחוזים(. 28%חייבים. ) 824מתוך תיקים  236בסה"כ : 
 . 5.12.17בנוסף, נחתם הסכם עם חברת הגביה מיתר ביום 

החברה הספיקה כבר לשלוח שוברי חוב והתראות ראשוניות 
 לתושבים. 

ים על עיקולים מינהלתי 2017מהלך שנת ראש המועצה לא חתם ב
 ..(.' )עיקולי שכר וכו

לראש המועצה,  ושובלאור נתונים אלו, הביקורת ממליצה שוב 
מחלקת הגביה ליזום יותר מהלכי אכיפה,  גזבר המועצה ומנהל

המתבטאים: העברת יותר תיקים לאכיפה משפטית, לתת יותר 
חופש פעולה לחברת הגביה, ליזום מבצעי גביה ע"י עובדי המועצה 

בכך לרתום את כלל העובדים במסע הסברה ביישוב. מהלך 
ביה גבוהים עצה הגיעה לאחוזי גשהצליח בעבר ואף בזכותו המו

 קבלתה למענק המותנה.ביחס לשנים קודמות ו
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 מבקר, רו"ח משרד הפנים:  18
 לאומדן קריטריונים קבעה לא המועצה

 ומעקב לטיפול רישומים ערכה ולא וסיווג
 . ומסופקים אבודים חובות אחרי

 

לא 
 תוקן

 קריטריונים כתובים בספרי המועצה.אין תיעוד לקיום  .1
המועצה טרם אשרה ועדה לקביעת חובות אבודים ו/או  .2

 (.2013מסופקים )לקוי שעלה בדוחות המבקר הפנימי לשנת 
, חובות 2012המועצה אשרה נוהל למחיקת חובות בשנת  .3

שהוועדה מחליטה למחוק מועברים לאישור סופי למחיקה 
 במשרד הפנים.

הביקורת ממליצה להנהלת המועצה למנות וועדה מקצועית  .4
 לבחינת וקביעת חובות אבודים וחובות מסופקים.

 
 בגין חוב נבחרים לשני היו השנה לסוף 19

 לעשרה. ח''ש אלף 153 בסך מים ארנונה
 בסך ומים ארנונה חובות המועצה מעובדי

 בסך חובות נמצאו כן כמו. ח''ש אלפי 1,223
 זוגם שבנות תושבים 22 של ₪ אלף 1,937

 או כסייעות שעות לפי במועצה עובדות
 חלקיות במשרות גננות כעוזרות או,  מלוות

 פי על לעקלו ניתן שלא נמוך בשכר וכולן, 
 . הדין

תוקן 
 חלקית

 לחברי המועצה אין חובות ארנונה . .1
 138לחבר המועצה עבדאללה מראחלה יש חוב מים ע"ס כ  .2

 _ .אלש"ח
 לטענת גזבר המועצה החוב בטיפול יועמ"ש המועצה. .3
לחלק מעובדי המועצה מקוזז משכרם עובדי המועצה:  .4

 החודשי.
לחלק אחר הקיזוז אינו מכסה את החוב השוטף, קיים  .5

 חוב ישן במאות אלפי שקלים.

 מעמד הערות סכום החוב שם

 עובד קיים גם עסק 436,646 ג.נ.

 עובד עוזר ראש המועצה 379,339.20 ס.א.מ.

 עובד  123,773.20 א.ע.ס

 69,825.60 מ.א.א.
בהסדר מחיקת חובות 

 עובד קיזוז משכר

 פנסיה שאירים  79,819 א.מ.נ.

 עובד קיזוז מהשכר 52,047.10 נ.א.

 
לא נעשית עבודה יסודית בקשר לחלק רב מהעובדים בכדי  .6

ת \לאתר את מגוריהם, ולחייב בהתאם. )גם כשעובד
, יש לחייבו במסי ארנונה )חלק  ה\ת בבית הוריו\מתגורר

 מהמשתמשים( .
הביקורת העירה בעבר על חובות עובדים, אך ראש  .7

המועצה ומנהל מחלקת הגביה לא נקטו בכל אמצעי שהוא 
 למזער חובות אלו.

מקזז לעובדים בהתאם לבקשתו  משאבי אנושמנהל  .8
 והסכמתם לקיזוז.

יש לבצע עיקולים מינהלתיים על עובדים החייבים  .9
 שמסרבים לחתום על קיזוז משכרם.
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 3הריסות ושברים באולם ספורט הצמוד לבית ספר רב תחומי שכ 

 לציין, המועצה מעסיקה שומר על בניין זה, המועסק דרך חברת אבטחה ושמירה .
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", לא 6בית ספר "יבילים שכ הביקורת מציינת, כי בגין גניבות גידור ומשתלבות מאתר  -
 הוגשה תלונה במשטרה.

עקב גניבות החשמל ממוסדות חינוך וציבור, הוגשה תלונה על ידי קב"ט מוסדות חינוך,  -
תוק חיבורים פיראטיים ולא הנושא בטיפול המשטרה במקביל לטיפול המועצה בני

 חוקיים.
פיראטיים וניהול חשבון הביקורת מציינת, שבבית ספר יסודי עבד רבה , בוצעו ניתוקים  -

 החשמל ותשלומו הועברו לבית הספר במסגרת הניהול עצמי.
במקביל הנושא בטיפול  -, נותקו כל החיבורים הלא חוקיים2בשני גני ילדים בשכונה   -

 המשטרה.
, נותקו חיבורים פיראטיים ולא חוקיים, הוגשה תלונה  8בתאורת הרחוב בשכונה  -

 ת כתב אישום.במשטרה, והתושב עומד בפני הגש
. לציין שאין גניבות, 7ראש המועצה נדרש לנתק מיידית חיבור החשמל במסגד שכונה  -

 אולם החיבור והמונה הזמני בשם המועצה.
המועצה טרם בצעה וטיפלה  בגניבות מים ממוסדות חינוך )גני ילדים ובית ספר חטיבת  -

 ביניים(.
שראל וגופי האכיפה השונים, בכדי רציני!!! מול משטרת יראש המועצה נדרש לקיים דיון  -

 להביא למזעור התופעה, האלימות לסוגיה , ובמיוחד כשמדובר ברכוש הציבורי.

 

 


