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 במועצה מקומית  מג'ד אל כרום
 

  2017 דוח מבקר פנימי ונציב תלונות ציבור לשנת
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 2018ינואר 
 לכבוד 

 ראש המועצה  -סליבי מר סלים 
 

 א.נ., 
 

 2017בהתאם לצוו המועצות המקומיות מוגש לכם בזה דוח מבקר פנימי ונציב תלונות הציבור לשנת 

 

 2017בדוח זה נכללים את ממצאי הביקורת בנושאים העיקריים שנבדקו בשנת 

 

על הדו"ח ולהמציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח  ך כבודך מתבקש להגיש לוועדת הביקורת  את הערותי

 דו"ח  . הערות  , בתוך שלושה חודשים מיום קבלת הבצירוף ה

 

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

 והצעותיה בתוך חודשים מיום שנמסרו לה  הערות ראש המועצה . 

 

ודשים מן היום שבו תגיש הועדה את סיכומיה והצעותיה , המועצה מתבקשת לקיים דיון מיוחד בהם תוך ח

  ולהחליט בדבר אישור ההצעות . 

 
 

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

 העתק : ועדת הביקורת . 
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 תוכן  העניינים 
 

 עמוד  נושא  מס' 
 4-11 התכנית לפיתוח  כלכלי וקידום  מצוינות במועצה 1
 12-19 הדיור העתידי לזוגות צעירים  2
 20-22 מערך הפסולת   3
 23-28 מערך  הרכש  4
 29-30 מערכת שכר ממוחשבת  5
 31-34 הצעת התקציב הרגיל  6
 35-35  2017מבצע הנחות ארנונה לשנת  7
 36-36 היתר על  תנאי  8
 37-39 התמודדות עם האלימות ביישוב  9

 40-43 תלונות ופניות הציבור  10
 44-53 מעקב אחר תיקון ליקויים ויישום המלצות  11
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 התכנית לפיתוח  כלכלי וקידום  מצוינות במועצה.  1
התכנית כוללת גיבש תכנית לחיזוק ולעידוד הצטיינות ברשויות המקומיות במגזר הערבי. משרד הפנים 

₪ מיליון  350  -הרשויות המצטיינות כ  תקציב . סה"כ  רשויות מקומיות מצטיינות מהמגזר הערבי  16
אדם, -, אשר מיועד לעודד את הרשויות המקומיות במגזר הערבי בניהול, בכוח לשנים הקרובות

   טגיה ובכל דבר שיידרשו לו במסגרת ההתנהלות השוטפת.באסטר
  יעדי התכנית לטווח ארוך  

 עצמאות כלכלית  .א
 אי תלות הרשות  במענקים  .ב
 רשות איתנה  .ג
 השקעה במשאבי אנוש  .ד
 פיתוח מבנה ארגוני   .ה

 
 הקריטריונים לבחירת רשות מצטיינת : 

 עמידה באחוז גבייה לצורך קבלת מענק מותנה  .א
 מהתקציב השוטף  1% –גרעון שוטף מזערי   -שלוש שנים אחרונות  .ב
 ניהול תקין  .ג

 
התכנית  בהובלת  משרד הפנים  ובשיתוף  משרד האוצר והרשות לפיתוח כלכלי במגזרי המיעוטים 

 שבמשרד לשוויון  חברתי . 
 

 תכנית הרשות  המצטיינת  שולבה בתכנית החומש לפיתוח החברה הערבית שאושרה בהחלטת
 .  922הממשלה 

 
 המטרה של התכנית לחולל במועצה שינוי משמעותי ולהביאה לידי יציבות ועצמאות כלכלית . 

 
להעצמת ₪  מל  6 –פרויקטים כלכלים  ו  –לפיתוח ₪  מל  ₪16 . מל  22 –התקציב לרשות  מצטיינת  כ 

 .מבנה ארגוני ,  תקצוב משרדים יעודים לפי תכניות ותוספות  
 

, גיבוש ואישור במסגרת הפעלת ויישום התכנית תוקם ועדת היגוי מקומית  שאחת מתפקידה ליווי 
 התכנית הרשותית על כל ציריה : 

 
   הכנת תכנית אסטרטגית לפיתוח מנועי  -ציר "א" ייחודי  למועצה  מקומית מג'ד אל כרום

תכנית ארגונית תומכת צמיחה . נגזרות ממנה  תכנית כלכלית לקידום  פרויקטים כלכלים  ו
 להעצמת ופיתוח היישוב . 

 
 הכנת תכנית עבודה רב שנתית לקידום יעדי  -הרשויות המצטיינות   16 -ציר "ב" משותף  ל

ותחומי ליבה .  תחומי ליבה כוללים : התנהלות כספית וכלכלית מיטבית , פיתוח ארגוני והון 
 ירום , פיתוח דיגיטאלי. אנושי , קידום הרפורמה ברישוי עסקים , היערכות לח

 תכנית רשותית  –תכנית רב שנתית 
ניהולית  -התכנית הרב שנתית שמה דגש על הגעה / שמירה על איזון תקציבי , שיפור התשתית הארגונית

ופתוח כלים להגדלת הפעילות הכלכלית ויצירת מקורות הכנסה ברשות . תכנית רב שנתית מכוונת 
רכתי ע"מ להוביל את הרשות ליציבות ועצמאות כלכלית וארגונית תוך ליצירת תהליך פיתוח כולל ומע

 שמירה על איזון תקציבי בר קיימא . 

  יקבל ביטוי בתכנית רב שנתית באמצעות תכנית הבראה  –תחום כספי 

  יקבל ביטוי בתכנית רב שנתית באמצעות תכנית לפיתוח ארגוני  –תחום ארגוני 

  יקבל ביטוי בתכנית רב שנתית באמצעות תכנית לפיתוח כלכלי .  –תחום כלכלי 
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 300 –מימון עלות העסקת מנהל התכנית כ   2016בנובמבר    תקצב משרד הפנים , לקידום שלב התכנון  
 ₪ . אלפי  500 –גיבוש התכנית רשותית  כ ו/או ייעוץ ו/או תכנון  למיפוי קידום ביצוע תכנית ו₪  אלפי 

 
ורכב מראש המועצה , מנהל התכנית , גזבר מוקם צוות ניהול מצומצם שהדת ועדת ההיגוי במסגרת עבו

המועצה , מנכ"ל המועצה , מהנדסת המועצה . עד כה התקיימו  מס'  רב  של ישיבות  בהשתתפות ראש 
  .המועצה והצוות  המצומצם  

 
 מצע ראשון  לפרויקטים כלכלים  מניבי הכנסות  : הביקורת הגישה  

  اقتصاديه كرافعه 85פרויקט כביש  

  אחיהוד  . קטע מרכזי  עובר בתחום שיפוט מג'ד אל כרום –מדרחוב הולכי רגל  כרמיאל 
  הקמה , הרחבה ושדרוג  אזורי תעשייה ותעסוקה 
  פסטיבלים במטרה לתמוך בכלכלה מקומית  –פיתוח תיירות פנים ופעולות פנאי ביישוב

 ישוב תיירות . ולמתג היישוב מג'ד אל כרום כי

  הקמת חברה כלכלית 

  קידום שיתוף פעולה אזורי במסגרת פעילות אשכול בית הכרם  לדוגמא שילוב המועצה
 לב  –באזור התעשייה בר 

    הפעלת וקידום תכניות להעצמה קהילתית וצמצום אבטלה 

   הפעלת וקידום תכניות להעצמת נשים 

  הקמת ופיתוח  מוסדות להכשרה מקצועית 

 ת אחרות . תכניו 

 
מיותר לציין כי פיתוח עסקי כלכלי יביא להגדלת בסיס המס של המועצה  . לאחר קליטת 

 מהנדסת והרחבת  המחלקה חל  שיפור בתכנון .
 

לפרויקטים  9,365,000משרד הפנים אשר למועצה מסגרת תקציב רב שנתית ע"ס  2017באוגוסט 
 כמפורט בטבלה להלן : 

 
מהתכנית  תקציב מאושר שם הפרויקט 

922 
 550,000 הסדרת בנייה ביישוב 

 500,000 פיתוח המעיין וגלעין הכפר 
 2,430,000 התייעלות אנרגטית 

 4,570,000 הישן  85פיתוח ציר 
 1,315,000 יתרה להמשך התכנית 

 
להבהיר אין הביקורת באה לבקר לו"ז  לפעולות ומשימות מנהל התכנית או הגוף המייעץ 

 כלכלית  אלא אם כי להאיר  על צורך בהאצת התכנית . –נית  אסטרטגית לכתיבת  התכ
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 תחום כספי    1. 1
 

 –מסקירת דוחות המועצה  עולה כ  בתחום הליבה 
   , 79% -2015, בשנת  89% – 2014, בשנת    88% -  2013יחס גביה לחיוב שנתי  בשנת  .א

 . 79% – 2016בשנת 
 

 2015עודף שנת ₪ , אלפי  325 –כ  2014המועצה מאוזנת מבחינה תקציבית : עודף שנת  .ב
 ₪ .אלפי  577–כ  2016, עודף שנת ₪ אלפי  229 –כ 

 
 

, בשנת  36%  - 2014, בשנת    29% - 2013הכנסות ממשרדי ממשלה בעלייה . בשנת  .ג
 .  40% – 2016שנת  .  44% – 2015

 

 . 12.5%הגיעה  לייעד רמת חוב מתגלגל עדיין לא   .ד

 

קולות  קוראים :  המועצה ממצא פוטנציאל התמיכות  –סיוע בקבלת תמיכות  .ה
איש  מחשבים  עובד המועצה . זכות המפורסמות מידי שנה ע"י משרדי ממשלה ב

לעובדים  עדיין חסמים וקשיים מהגשת בקשות לתמיכות  באופן עצמאי . העובדים 
צמאי בהגשת  הבקשות מפאת  חוסר יכולת להתמודד אינם מסוגלים להתמודד  באופן ע

עם הדרישות הגלומות בהקשת הבקשות לתמיכות ומאידך המועצה לא הזמינה שירותי 
יעוץ , הדרכה  וסיוע  לעובדים בהגשת הבקשות לקבלת תמיכות . יוצא אפוא עדין לא 

 .   קיים  בכל מחלקה מערך  פעיל למימוש פוטנציאל המועצה לקבלת תמיכות אלו
 

 

 :  ₪ באלפי  2013-2016הסדרי הבראה לשנים  .ו
 

 2013 2014 2015 2016 
 7496 6900 7294 2350 מענקים להקטנת גרעון
  4500 2000 2600 מלוות להקטנת גרעון 

 2246 1183 10778 1436 הסדרי נושים /כיסוי עצמי 
 577 229 325 22583 עודף בשנת הדוח 

 10319 12812 20397 28969 סה"כ 
  

  33% –המהווה כ ₪ , אלפי  25,668בסך של  31/12/2016גרעון מצטבר ליום אמנם למועצה ז. 
 אולם המועצה עמדה ביעדי האיזון שנקבע לה בתכנית ההבראה .    2016מהתקציב לשנת 

 
 ממצאים 
  למועצה אחת לשלושה חדשים דין וחשבון על מצבה הכספי של המועצה  א מסרלראש המועצה

 לא נדונו במליאת המועצה.  2017הדוחות הכספיים הרבעוניים לשנת  . 2017בשנת 

  ראש המועצה לא הגיש למועצה אחת לשלושה חודשים דין וחשבון בכתב על פעולות המועצה ,
 לכל היותר היו עדכונים בע"פ  . 

 ומת החיצוני על הדוחות הכספיים של הרשות המקומית נכללה הפניית תש בחוות דעת המבקר
   לב לגרעון  המצטבר בו מצויה המועצה .  
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 גביית אגרות והיטלים בהתאם לחוקים וחוקי עזר  - 1.2 
אושר צוו המועצות המקומיות ) עבירות קנס (  09/05/2016בישיבת ועדת החוקה , חוק ומשפט בכנסת  מיום 

 מועצה מקומית מג'ד אל כרום . 
 

 .  בלבד  חוקי עזר 9כי לאחר הפירוק  פורסמו ברשומות    מבדיקה עולה
 

 .791.קובץ תקנות   08/2012ישיבת המועצה מס'   –רוכלים  .א
 .791. קובץ תקנות  08/2012ישיבת המועצה מס'   –פיקוח על מכירת בשר ומוצריו  .ב
 . 791. קובץ תקנות  08/2012ישיבת המועצה מס'   –הריסת מבנים מסוכנים  .ג
 791. קובץ תקנות  08/2012ישיבת המועצה מס'   –בות סימון רחו .ד
 . 791קובץ תקנות  –איכות הסביבה . מניעת מפגעים ושמירת ניקיון  .ה
 .   04/12/2016מיום  861. קובץ תקנות 08/2016,  13/2015ישיבה   –סלילת כבישים  .ו
 .  04/12/2016מיום  861. אושר קובץ תקנות  08/2016,  13/2015ישיבה   –תיעול   .ז
 .  07/01/2014מיום   799. קובץ תקנות  08/2012ישיבה  -העמדת רכב וחנייתו  .ח
. צו עבירת קנס לחוקי עזר ) איכות סביבה , שלטים , רוכלים ,  06/2014 –צו עבירת קנס  .ט

 .   22/08/2016מיום  856סימון רחובות ( אושר בקובץ תקנות 
 05/2016ישיבה   –שירותי שמירה ואבטחה  .י

 .   05-2017ישיבה  –אגרת תעודת אישור  .יא
 

.  בחלק   31/07/2014באתר האינטרנט של משרד הפנים נמצא רשימת חוקי עזר ישנים שבוטלו  מיום 
מהביטולים הביטול הופיע  בחוקי עזר חדשים  לדוגמא חוק עזר איכות הסביבה , מניעת מפגעים ושמירת הניקון  

על הכלבים , ניקיון בורות שופכין , ניקוי מדרכות , שימור רחובות  . חלק בטל חוק החזקת בעלי חיים , פיקוח 
מחוקי עזר לרשות החדשה  עדיין לא פורסמו  ברשומות וכנראה  נמצאים בטיפול משרד המשפטים / משרד 
כה  הפנים  . היועץ החיצוני  עשה רביזיה לנושא  חוקי עזר הישנים  במטרה להגיע לרמה של רשות נורמלית . עד 

 חוקי עזר למג'ד  אל כרום .   9חיקוקי  השלטון המקומי  פורסמו  -בקובץ התקנות 
 

 מדיונים שהתקיימו סביב  הנושא  עולה כי : 
בקדנציה קודמת הפקחים  השתמשו  בפנקס קבלות ידני והנפיקו  ולו למראית עין  התראות/ אזהרות  .  (א)

קיפאון  בכל הקשור לאכיפת חוקי עזר ע"י המועצה  . לפקח אין סמכות פורמאלית במרוצת הזמן  חל  
לאכיפת חוקי עזר  קרי  כתב מינוי כולל האצלת סמכויות  ואישור המליאה להאצלה ואכיפת צוו עבירת 

ת . נתקבלה ומכשיר, מסופים והתקנת תוכנה חדשה ברשהיה צורך ברכישת קנס. ע"מ לגבות קנסות 
אולם   ממשק וכלכלה  והנושא  בטיפול . חברי המועצה בקשו לקדם נושא אכיפת חוקי עזרהצעת מחיר 

 .  טרם הוזמן מכשיר קודן / סיפון  להטלת קנסות

 ה השאירועצה ועדת הביקורת המליצה על מינוי פקחים במחלקת התברואה כולל אכיפת חוקי עזר . המ (ב)
לא יממן את העסקת הפקחים והרכבים   ם בית הכרפתח להתערבות אשכול בית הכרם  ואם אשכול 

 המועצה תהייה חייבת למנות   . 

ראש המועצה לא מנה צוות לתיקון   תוקנו .לא  בנושא עבירת קנס   2014ממצאי דוח  ביקורת  שנת   (ג)
   הליקויים כמתחייב מהוראות החוק . 

ויות ברישום מס' השלטים . הייתה היערכות  ראשונית  לחיובי  שלטים  שנתקלה בהתנגדויות בגלל כפיל (ד)
 עקב ההתנגדויות הטיפול הוקפא עד לביצוע  סקר שלטים  . 

בשלילה  . הכסף יוחס כתשלום ארנונה  ה בקש לשלם  כסף ע"ח  סלילת כבישים  נענלכאורה תושב ש (ה)
" מאידך  פיתוח תשתיות ע"י משרד השיכון  באמצעות חברת יהל  מהנדסים  בשכונת " סעבאניה

כדוגמת היטל סלילה רחובות , היטל תיעול , היטל פיתוח שטחים ציבוריים מגולמים בהוצאות הפיתוח 
 שהמשתכן  ישלם בגין  מגרשים של רמ"י  .

 
תקוע . חוק עזר שהמועצה אינה עושה לאכיפתו עדיין  צוו עבירת קנס  אושר אבל נושא האכיפה לדעת הביקורת 

 אולם משנחקק חוק עזר חייבת המועצה לאכיפתו .  כהלכה , יפה היה לו שלא נחקק  
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 תחום  ארגוני  - 1.3
למבנה הארגוני השפעה רבה על דפוסי התפקוד של הרשות המקומית , על יחסי הגומלין בין עובדי הרשות 

 והסביבה , על מעמדם ועוצמתם של מנהלי ועובדי הרשות ועל מאפיינים ארגוניים נוספים .
 י ד לאפשר למועצה לבצע משימות בצורה תכליתית ויעילה במסגרת אילוצים נתונים , כדהמבנה הארגוני נוע

 להבטיח את הגשמתן של מטרות והשגתם של יעדים שלמענם הרשות קיימת .   
המבנה הארגוני של הרשות המקומית משמש בסיס לקביעת תקן כוח האדם ברשות , להגדרת תפקידים , 

י התפקידים ותחומי האחריות המוטלים עליהם ולהתוויית המדרג הארגוני להסדרת קשרי הגומלין בין בעל
ברשות . המבנה הארגוני נותן ביטוי למטרות הארגוניות , ובהתבסס עליו אפשר ליצור סביבת עבודה בריאה 
שבה ידוע לכל עובד מהו תפקידו ומהי האחריות הנלווית לתפקיד . לפיכך ראוי לבחון את המבנה הארגוני של 

 ועצה מפעם לפעם ולעדכן , לייעל ולשפר אותו בהתאם לשינויים החלים  בצרכיה . המ
 תהליך הכנת המבנה הארגוני מורכב משלבים : 

 .לימוד המבנה הקיים , זיהוי ואיתור הליקויים במבנה הקיים  .א
  הקיים -שימוש במבנה ארגוני סטנדרטי לפי גודל היישוב ע"מ לזהות הבדלים / פערים בין המבנה המוצע .ב

 למבנה הסטנדרטי 
הגעה עם חלק  מהמחלקות לשלב הסכמות  לגבי המבנה הארגוני הרצוי , המתאים ביותר לצרכי  .ג

 התושבים 

 הצגה מנומקת של כל שינוי מהמצב הקיים  .ד

 קבלת הסכמת ר' הרשות למבנה ארגוני החדש  ) בהתאם לאמונות  וחזון  של ההנהלה (  .ה

 ני מוגדר אישור מועצת הרשות למבנה ארגו .ו

 בניית תכנית איוש לפי  סדר עדיפויות לאיוש ולמימוש המבנה הארגוני  ויכולת כלכלית .  .ז

 קבלת הסכמת ר' הרשות לתכנית האיוש .  .ח

 הטמעת  הערות  המחוז המשקפים פתרונות לצרכים התפקודיים של הרשות  .ט

 אישור משרד הפנים על המבנה הארגוני החדש  .י

 וש משרות פעילות לפי תכנית תקינה ואי .יא
המבנה הארגוני של הרשות עבר מס'  תחנות  משלב של  עובדים  ללא  הגדרת  תפקידים אח"כ  מבנה  קיים של 
עובדים שיועד להליך מכרזים  לצורך  התייעלות ע"פ מסמך מפורט  הכולל  רשימת תפקידים , היקף משרות , 

ן ויסות  והעברת כ"א בין תפקידים , איוש לא  יושם   אח"כ   מבנה שבח המפורט  המסמך. מספר  עובדים 
מבנה השאיפה למשרות ייעודיים ושאיפה למבנה ארגוני  כללי  לפי  גודל וצרכי  היישוב  ותחנה אחרונה  

הארגוני המיטבי . למעשה הרשות שינתה המבנה  במרוצת הזמן בהתאמה לתמורות המתרחשות בסביבתה  ולכן 
   ומשרד הפנים . אושר ע"י מועצת הרשות לא קיים ברשות מבנה ארגוני תקף ש

כמעט  בכל ישיבה  של עובדים המתקיימת פעם  בחודש  עלה על  קצה המזלג  התחום הארגוני וההתקדמות 
ביעדים מנקודת ראות  ראש  המועצה . בלט  לעין  התעניינות ראש  המועצה ודרישותיו לעצמאות  המחלקות . 

מבחינה טכנית לכל אגב פקודם ביחסי לרשויות אחרות מהמגזר הערבי . להבליט איכות תנסו העובדים תמיד 
פעולה כספית דרוש אישור מורשה החתימה . בצל הבירוקרטיה , התרבות הארגונית והמגבלות התקציביות  

ההתייחסות בישיבות העובדים  לחשיבות  תכנית עבודה מקושרת תקציב , תכנית מטרות ויעדים , נהלי  חתה פ
 עבודה .

אם המבנה הארגוני הוא שלד הבניין של המועצה והעיצוב של מסגרות , הרי התקינה היא עיצוב פנים של  
 הרשות ויחידותיה .  

 
 לפי  גודל היישוב  ניתן  לסכם עיקר השינוי  החדש במבנה  

  ויסות והעברת כ"א בין  תפקידים 
  העלאת אחוז  הנשים  ביחס  לכלל העובדים  המועסקים  ברשות  -העדפה מתקנת 

  משרת מהנדסת  –העלאת אחוז  הנשים במשרות  בכירות  -העדפה מתקנת 

 משרה   24.83 –, פסיכולוגים  כ  תחום  קהילה ותרבותובמיוחד החינוך ערך תגבור מ  

 משרה   12.04  -כ רווחה ערך התגבור מ 

 הנדסה תגבור מח' ה... 
 

משלבי הכנת המבנה  אולם  אין  עדיין  בנמצא מבנה ארגוני מיטבי  70% -לביקורת נודע כי  המועצה השלימה כ
 סופי. ככל שידוע  לביקורת   עוצב המבנה החדש בהתאם לאמונת וחזון הנהלת המועצה . 
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 סוגיות שטרם מצאו התייחסות הולמת 
דור "א"  כדור "ב"  עדין  ממשיך לעבוד במתכונת העבר  , עדיין לא השתכלל באופן  מספיק  ולא   (א)

 התאים עצמו לטכנולוגיה החדשה של   מדדים לפי תפוקות  .  

סכסוך אישי ,  משחקי אגו , טענות חוזרות  –חוסר שיתוף הפעולה בין המחלקות מסיבות מכוונות  (ב)
 עבודה ,  אילוצים ומגבלות , חשדנות ופחד  משינויים  ..  ונשנות  של מכבש לחצים ועומס

תכנית עבודה מקושרת המסייע להכנת מנהלים בהכנת תקציב המועצה פיקטיבי לעדיין אין שיתוף  (ג)
 מחלקתי . וניהול תקציב תקציב 

 ההתנהלות ספונטאנית ולא בהתאם לתכנית עבודה מקושרת תקציב  (ד)

שיוזמת המועצה . המועצה מארגנת פעילות חברתית , גיבוש , חלק מהעובדים לא משתתף בפעילויות  (ה)
. הרצאות , סדנאות  ומשום מה  חלק  בוחר לא להשתתף . תדמית הרשות נפגעת בשל  חוסר לויאליות

 ייתפס כמי שלא  מזדהה עם אסטרטגיה של המועצה .  עובד לא פעיל  כי מובן הדבר 

רב ובלי מעורבות ראש  המועצה  העניין יתקע .  הציפיה ראש המועצה צריך להיות מעועניין כמעט  בכל  (ו)
ממועצה מצטיינת  לתפקד גם אם אין נוכחות  פיזית של  ראש המועצה בבניין המועצה . כרשות 

 מצטיינת חייבים להגיע  למצב  בו הרשות תתפקד גם אם ראש המועצה נעדר מהעבודה  . 

טת  או תכניות  מחלקתיות לא נחשפות  לכל המחלקות דוחות אבחון  , מיפוי  , תכנית רב  תחומית מפור (ז)
. דוחות אלה תקועות  במגירות   / המחלקות לשם עדכונים כלל עובדי המועצהן קישוריות בין ואי

 לשימוש  בלעדי למחלקה הנוגעת ישירות לתחום .  

מחלקת הל מנהל משאבי אנוש , מנהל גבייה , מנ –הכולל  מנהלים אין במועצה תרשים מבנה ארגוני  (ח)
  פ"ח , מנהל רכש , מנהלי מדור ... , מנהל שרווחה מנהל , תברואה , מנהל ספורט , מנהל חינוך 

 ועדות במועצה  שאינן מתכנסות בהתאם לתדירות הנדרשת  בחוק .  (ט)
 יעדים הנדרשים  לטיפול ותשומת  לב מיוחדת     

המטרה הקמת מבנה ארגוני פורמאלי  אידיאלי והטמעתו לשירות   –מבנה ארגוני והגדרות תפקידים  (1
 המועצה לטווח ארוך . 

, הכנת קובץ הגדרת תפקידים , הכנת קובץ נהלי עבודה  והטמעתו , שיפור מיומנויות ניהול ועבודה של  (2
 המנהלים והעובדים 

 תכנית עבודה מחלקתית המקושרת לתקציב  (3

 שום ומעקב אחר החלטות , קיום מנהל תקין עבודת מטה הנהלה ועבודת צוות , יי (4

 הגברת השימוש במחשב  ומיומנויות שימוש במחשב  (5

 שיפור תקשורת ושיתופי פעולה בין המחלקות  (6

 שיפור תקשורת ושיתופי פעולה בין העובדים  (7

התקנת מערכת ממוחשבת חדשה שלפיה כל הנתונים  של הרשות יהיו ממוחשבים . כל עובד   ינהל  יומן   (8
 בו יפרט פעולות וסיכום פעילות  . 

 העובד יכול  לבצע גם מעקב מרחוק  כך שנוכחות העובד לא חייבת להיות פיזית באתר  (9
ור מגבלות תקציביות  יהיה לו לפחות כל עובד יצויד בכלי עבודה .  גם אם  העובד לא יצליח לדוג לא (10

 תעסוקה בתכנון וניסוי . 

שינוי  תפיסה אצל העובדים  . העובד בא לעבוד ונגמר עידן  העובד בא לעבודה . שינוי גישה  הקובעת  (11
 העובד לא מוכן להתאמץ כל עוד ולא קדמו אותו בהטבות שכר . 

ת עובדים , קידום עובדים , תגמול והוכרה טיפוח ופיתוח משאבי אנוש ) מחשוב תיק העובדים , הערכ (12
 ועוד ( 

 מבנה ארגוני והתאמתו למטרות והיעדים בפעילות הרשות המקומית  (13

קבלת אישור משרד הפנים על המבנה הארגוני החדש ) מבנה ארגוני ותקינה ( ועל סדר העדיפויות של  (14
    הרשות . פעילות לפי תכנית תקינה ואיוש משרות . 

ידים ליו"ר ועדות חובה ורשות להיערך לקראת ישיבות הוועדות ולעשות ההכנות סיוע בעלי התפק (15
 הכנת חומר רקע לישיבות הוועדה .  –המתאימות 

 
הביקורת מעירה כי היעדר מבנה ארגוני מאושר פוגעת ביכולת המועצה לפעול ביעילות מיטבית ולמלא צורכי 

 ם מבנה ארגוני מיטבי ולפעול לפיו התושבים על הצד הטוב ביותר . על המועצה לקבוע בהקד
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    חום רישוי עסקיםת - 1.4
( , ראש הרשות המקומית הוא ראש רשות הרישוי והוא המוסמך  1968 –עפ"י חוק רישוי עסקים ) התשכ"ח 

לחתום על רישיונות עסק . כמו כן , באחריותו לאכוף את חוק רישוי עסקים . ראש הרשות המקומית בלבד 
 מוסמך להוציא צוו הפסקה מנהלי .   

 
י , מספר העסקים הפועלים משרד הפנים עורך מפעם לפעם סקרים מול המועצה על מספר  העסקים טעוני רישו

 .  50%ללא רישיון עסק  והסיבה להעדר רישיון . סה"כ העסקים הפועלים ללא רישיון עסק עולה על 
 

 ניהול עסק  ללא רישיון מהווה סכנה מידית לעובדיו, לסביבתו ולתושבים . 
  

ממוחשבת  ע"מ לקצר לאחרונה משרד הפנים מתניע אפשרות  רישוי עסקים באופן דיגיטלי באמצעות תוכנה 
רשות מצטיינת צריכה ליישם  תפיסה  הדוגלת בקידום  תחום  רישוי עסקים  .  –תהליכים . לפי הפיילוט החדש 

 התחום  עבר מקפצה  אולם  עדיין  קיים חסמים  להתקדמות  .
 הגורמים המאשרים רישיון עסק כוללים : 

 ראש המועצה  (א)
 מהנדס המועצה , ועדה לתכנון ובנייה , תאגיד מים וביוב  –גורמי רישוי  (ב)
גורמים מקצועיים במשרד הבריאות , רשות הכבאות ,  משטרה , הגנת הסביבה ,  –נתוני אישורים  (ג)

 עבודה ורווחה , חקלאות , התמ"ת .   
 תברואן המועצה , וטרינר המועצה ...  –גורמים נוספים  (ד)

 
 : החסמים להוצאת רישיון 

  ) שימושים   - עסקים ללא היתר בנייה , עסקים באזורי מגורים –מגבלות מוניציפאליות ) פנים רשותיות
 שאינם מותרים עפ"י  תב"ע  , עסקים שאינם עונים על דרישות התכנון ובנייה , היעדר  תשתיות . 

  רישות שאינן ד –עסקים שאינן עונים על דרישות הכבאות  –מגבלות חיצוניות שמקורן במשרד ממשלה
יציאת חירום בבניינים קיימים וישנים , דרישות עם עלויות כספיות גבוהות  . עסקים  –ברות ביצוע 

 שאינם עונים על דרישות משרד  הבריאות . 

 
היעדר רישיון עסק עשוי לנבוע מאי קבלת אישור מאחד הרגולטורים או יותר , לרבות תכנון ובנייה , כיבוי אש , 

יש עסקים מסוכנים שהגורם המאשר מתנה אישוריו  , משטרת ישראל , איכות  הסביבה . משרד הבריאות 
בהמצאת היתר בנייה  . הקלות , שחלקם צריכים להיות מאושרים ע"י  הגופים הרלוונטיים ,  בד"כ לתקופה של 

רישיון . כעבור  עסק  לא נוקט  בצעדים הנדרשים לקבלתבד"כ העד פג  תוקפם  למצטער חודשים לכל היותר  ו  6
חצי שנה , אם העסק לא קיבל את הרישיון במסלול המקובל , יפקע  תוקף  ההיתר הזמני  .  גם אם המועצה 

תגבש מדיניות הקלות בתחום  הרי   הגורם  המאשר בקשת  הרישיון   לא מוותר על בחינת  עמידת העסק  באופן 
הניסיון לגבש פורום לקביעת  נהלים עם  הקלות  אגב קפדני  בקריטריונים והוראות  חוק  רישוי עסקים  . 

 ייחודיות  ברישוי  עסקים ברשויות במגזר הערבי לא הצליח . 
 

 או אילוצו  לבצע  הליכי הרישוי  כנדרש   יוצא  אפוא , עסק  שאין לו רישיון  ברירת המחדל  לפעול לסגירתו 
 סגירת  העסק לדוגמא :     –מוטלת האחריות לאי אולם  עסקים אלו זוכים  מההפקר , ועל הרשות המקומית 

  שהדליקה  אור אדום  לסכנות שעלולים להתרחש  19/03/2017על אף השריפה שהתרחשה מיום
משאיפת עשן וזיהום אוויר מרעיל , עדיין לא הוסקו המסקנות וחלק  ניכר  מהעסקים בציר הכביש 

עוררה  סימני שאלה  19/03/2017.  השריפה מיום  הישן  או  המתחם בין שני הכבישים ללא רישיון  עסק
רבים  . הרי גם עסקים ללא רישיון עסק חייבים  בארנונה . המועצה מחוסר ברירה  סוגרת  עין  על  

עסקים  אלו וזאת במקום להוציא צווי  סגירה לעסקים  שאין סיכוי   לאשרם גם כשימוש חורג  זמני  
מועצה  . המועצה לא קבעה  מדיניות  רישוי עסקים כי הנסיבות לא או אין ביכולתם  לעמוד בדרישות ה

מאפשרות  כדוגמת ייעודי  הקרקע והטיפול באילוצי ממושך .  בהעדר מדיניות סדורה בנושא רישוי 
 עסקים , מתנהלים  עסקים אלו  באופן בלתי מוסדר .    

  ל אוזלת  היד של המועצה . לא שמשו  דוגמא אישית בש או מקושרים רובי משפחה קבעלי עסקים
של רכבים משומשים  . רכבים משומשים לפעמים חונים על   תנמצא כאלה שפתחו עסקי גרוטאו

 המדרכה ושטח הפרדה . רכבים משומשים מפוזרים בצדדי הכביש הישן . 

  אירוע תרבות וספורט המוניים באישור ראש המועצה...   
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  סיכום והמלצה 

  הגברת  ומודעות לצורך  ברישיון  עסקים באמצעות  תהליכי הסברה , פרסום מידע לידיעת  הציבור
 אודות עסקים ללא רישיון .  

  הנדסה , תברואה , רישוי עסקים לריכוז ליקויים בעסקים אשר  –תיאום בין מחלקות המועצה
 חורגים מהחוק  לרישוי עסקים . 

 בות עם בעלי עסקים  ובקשה להתייחסות ופתרונות הצגת תלונות הציבור, סכנות  בישי 

  "ישיבות עם  בעלי  עסקים   כדי לקדם "מצב   תקוע 
  תיווך בין בעלי  העסקים   לגורמים  מאשרים 

  . הסתייעות  בבעלי  מקצוע פרטיים  וייעוץ  משפטי     

  אכיפה נגד בעלי עסקים הפועלים ללא רישיון. 

 ורמה  ברישוי  עסקים לדוגמא הפעלת " היתר מזורז " לעסקים שדרוג תפקוד המחלקה לאור הרפ
 עסקים פשוטים .  –שאינם מוגדרים כמסוכנים 

 
 תחום חירום   - 1.5

 בנושא  מערך החירום וההערות .       2016ראה ממצאי דוח  ביקורת  
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 העתידי לזוגות צעירים דיור ה.   2

 מ"ר .  9270 –שטח המועצה הוא כ 

 הוכנה תכנית אב ליישוב כולו . אשר אומצה ע"י  הוועדה המחוזית .  2000בשנת 

מתחמי משנה . מתחמים אלה תוכננו במטרה להגיע ליעד  14 –התכנית חילקה היישוב ל 

 .  2020אלפי נפש בשנת   20אוכלוסייה של 

 בהכנת תכנית כוללנית .  2016המועצה החלה בשנת 

תושבים ב  15012, בתחום המועצה מתגוררים  2016בהתאם לפרסום הלמ"ס מחודש אוקטובר 

 בתי אב .   3325 –כ 

אלפי  תושבים  24 –להיקף של כ   2040בשנת  , אוכלוסיית היישוב  תגיע 2%לפי שיעור גידול של 

 יח"ד .  2000 –, המהווים לצורך בתוספת  של  כ 

ופרטה  מצב מתוכנן   2040יחי"ד  עד שנת    2000 -אפשרי  ל  המועצה בחנה פוטנציאל  מיקום

 כדלקמן :  2040לפוטנציאל   יחי"ד   עד  שנת  

 
מ

 ס 
 –תב"ע 

תכניות בניין 
 העיר 

יח"ד  מס' 
 כיום 

  

פוטנציאל 
 ליח"ד 

פוטנציאל 
לפי מקדם 

 מימוש 

 הערות  מיקום 

  28/02/1991מתן תוקף  תכנית מתאר כלל יישובית   0 0 2265 3700ג/ מתאר  1
 בשלב שיווק  לזוגות צעירים  שכונה צפונית  342 342 187 9186ג/ שינוי  –מתאר 2
 -מתאר 3

 הרחבה 
. ר' תכנית  10/12/2013מתן תוקף  שכונה מזרחית  127 417 100 16039ג/

 איחוד וחלוקה 0318477-260מפורטת 
 -מתאר 4

 הרחבה 
איחוד וחלוקה הכנת בשלב  12מתחם  שכונה מערבית  180 400 100 16040ג/

 לרבות לצרכי רישום 
 יח"ד  900 –כ מאושר שינוי ייעוד .  החדש והישן  85בין כביש  284 710 190 /ג10523 מתאר   5

שכונת מגורים בין שני      0295931-260  -ת  
 כבישים 

 יח"ד .  1100 –כ בתכנון . 

 2015הגשה  בענה מערב  119 380 20 0283929-260 בהפקדה  -ת 6
   1052 סה"כ פוטנציאל הבינוי לפי תכניות מאושרות ובהכנה 

 מתחם רעיוני  דרומית  –מערבית  175 175 325 13/1מתחם  מגירה   –ת  7
 מתחם רעיוני  צפונית  –מערבית  160 160 40 13/2מתחם  מגירה   –ת  8
 מתחם רעיוני  צפונית ) צד מערבי (  37 42 78 14מתחם  מגירה   –ת  9

   400 סה"כ פוטנציאל הבינוי לפי תכניות בשלב רעיוני 
 פיתוח עתידי בדרום  שכונת די אל מסיל  576  20 10149 תב"ע  

   600  עתידית  בדרוםסה"כ פוטנציאל הבינוי לפי תכנית 
   3325  2000   

 עולה כי  :    2016מעיון  חוזר  בטבלה  שהוצגה  בדוח לשנת    
הכפר לא נלקח  בחשבון זכויות  ין אפס   כי  בגרע -כ   3700פוטנציאל ליח"ד בתכנית ג/ (א)

בנייה לגובה , הרחבת בנייה ובנייה חדשה  בטענה  שמאפייני תרבות של  –בנייה 
א מאפשרים מימוש פוטנציאל האוכלוסייה  בכפר לרבות נושא הבעלות על הקרקע ל

הבינוי במלואו בגרעין הכפר ולמעשה  פוטנציאל הקרקע לבנייה בגרעין הכפר מומש עפ"י 
 שיוך משפחתי .   

  יח"ד . 529/ג מתאפשרת הקמת 9186במצע המוצע בתכנית  (ב)

לפי הרשאה תקציבית  משרד   16039מס' יחידת הדיור המתוכננים בשכונה המזרחית  ג/ (ג)
.  יח"ד 1281דונם  ,  417המדובר על תכנון קרקע פרטית   07/07/2014 השיכון מיום

 .  יח"ד  417  -פוטנציאל ליח"ד  כ המדובר על  הערכת המועצה 

לפי הרשאה תקציבית   16040מס' יחידת הדיור המתוכננים בשכונה המערבית תב"ע ג/ (ד)
  יח"ד . 500 –ד' לכ  241.3 –משרד  השיכון  המדובר על תכנון קרקע פרטית כ 

 דונם .  275.4 –יח"ד ושטח התכנית כ  900 –/ג כ 10523מס' יחידות הדיור בתכנית מס'  (ה)
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 סיכום  פוטנציאל לפי מקדם מימוש 

  חידת דיור   1052 –פוטנציאל ממשי  עתידי כ ,    לפי תכניות   המאושרות ובהכנה 
 יחידת דיור    400 –פוטנציאל  ממשי עתידי  כ   , לפי תכניות מגירה למתחמים בשלב רעיוני 

  יחידת    600 –לפי תכניות לטווח ארוך  לפיתוח עתידי בדרום היישוב  נדרש  לתכנון עוד כ
 דיור  

 
  13להרחיב הדיור  למתחם   היעד בתכניות המגירה  ותכניות פיתוח  עתידי מהטבלה עולה כי  

 .   85ודרומה לכביש  
יח"ד  כך שלכאורה לא  הוכח  הצורך  5000 -ות כיום נותנות מענה  ליותר מ התכניות המאושר

של משרד  הנתונים עפ"י ההרשאות התקציביות  הוכח  כי  אם כן   א המידי בתכנון  מגירה  אל
   . אינם מדויקים השיכון  

ת כוללת צוין  כי  היעדר תכניות מתאר כוללניות מונע מהוועדה ראייה תכנוני 2016לשנת  בדוח
של מרחבה ועלול להביא לידי קבלת החלטות בלתי מושכלות שיפגעו באינטרס הציבורי. החשש 

עדוף דיור משרד השיכון יכי עיקר המאמצים יופנו להרחבת תחום השיפוט או תכניות ת
במתחמים מחוץ לתחום השיפוט  ע"ח הכנה וקידום תכנית מתאר כוללנית העונה על הצרכים 

 של היישוב .
 

    13חם  מת
מטרת תכנית מועדפת לדיור  קיצור תהליכים בירוקרטיים  כי  וועדה אחת מרכזת כל הטיפול 

בתוכנית מתחילתה ועד סופה , כאשר ייחודה של התכנית הוא שניתן להוציא מכוחה היתרי 
בנייה ללא צורך באישור של תכנית נוספת . תכנית מעודפה לדיור גוברת על כל תכנית אחרת , 

 על אישור  התכנית . לא ניתן לערער  . 35למעט תמ"א 
מסלול ותמ"ל  באה  גם  לתת מענה  למחסור הקיים ביישוב   - 13תכלית תכנון המגירה במתחם 

לשטחים  הנדרשים  למוסדות ציבור  ולהביא לוויסות מוסדות חינוך   מצד מזרחה  לצד  מערבה 
שטחי מינהל חכירה  מה (  וליישוב עפ"י  הקצאות קרקע לפי תכנון  חדש  ) איחוד וחלוק

 מקרקעי ישראל  . 
הכנת תכנית מפורטת להרחבת היישוב לכוון מערבה . שינוי ייעוד מחקלאי לשכונת מגורים כולל 

 .  13/12יח"ד בקרקע מדינה מתחם  200.  13/1יח"ד בקרקע פרטית מתחם  400איחוד וחלוקה . 
בעלותן קרקע במקום אחר .  במתחם בבעלות פרטית למשפחות שאין ב 13/1רוב השטח במתחם 

 נמצא קרקע מדינה הזמינה למתן מענה לצרכי ציבור .  13/2
נמצא מחוץ לתחום  13/1משטח מתחם  42%אינו כלול בתכנית אב ,  13/1משטח מתחם  28%

 .  49/2היישוב  ביחס לתכנית  תמ"מ 
.  49/2כנית תמ"מ אינו בתחום תכנית אב  ונמצא מחוץ לתחום היישוב ביחס לת 13/2מתחם 
 .    35מחוץ לתחום היישוב על רקע תמ"א  13/2מתחם 

 
  14מתחם 

הכנת תכנית מפורטת להרחבת היישוב לכוון צפונה . שינוי ייעוד מחקלאי לשכונת מגורים . 
 יח"ד  120תכנון 
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 תכניות איחוד וחלוקה לרבות לצרכי רישום 
המחסור    2040אין בנמצא  פרוגרמת  שטחי  ציבור לפי מצב קיים  . הערכת המועצה  לשנת  

 דונם שצ"פ  .  182 –דונם  שב"צ ו  74הכללי   יעמוד על 
התחשיב של המחסור  לא לקח  בחשבון  תחשיב  השטחים לפי  מצב מוצע  כי  מבדיקה  עולה  

ואין תכניות מפורטת איחוד וחלוקה מאושרות הנתונים בטבלה לא  כל עודלפי זכויות  בנייה  .  -ו בתכניות  

 סופיים . 
שטח התכנית  תכנית 

 )דונם ( 
שטח  -שב"צ 

 לבניני ציבור 
שטח  -שצ"פ 

ציבורי פתוח / 

 ירוק 

 הערות 

 מאושר  18 80 1252 /ג3700

 מאושר  12.50 18.12 148 /ג9186

   260-0318477ר' תכנית מפורטת    418 /ג16039

 טבלת איזון והקצאה בתכנית מאושרת  13.1 14 241 /ג16040

 לא מכילה הוראות של תכנית מפורטת    275 /ג10523

 תכניות נוספות  p.n  -2.12 14.4ג/ 

 נתון לא מבוקר  58 110  סה"כ לפי מצב מאושר 

 לפי תדריך התכנון החדש  182 74   2040המחסור לשנת 

 לפי מאפייני האוכלוסייה להקצאת שטחים  240 184  2040שטח נדרש בשנת 

 
שיתוף  הציבור בתכנית צוות  התקיימה ישיבה טרום מפגש  רחב ראשון  ל 09/11/2017ה'  ביום  

 .   13מתחם   מפורטת 
 

 תובנות מהדיון להלן  ריכוז  ה
  

 –ל    13במתחם   גשת תכניתכנת  תכנון  והתקציבית לההמועצה טרם קבלה הרשאה  (א)
רשות מקרקעי ישאל , הרשות  –עם משרד השיכון  הסכם גגותמ"ל  ובו זמנית אין לה 

 המקומית . 
 

תכלול הוראות מפורטות המאפשרות הוצאת   13במתחם  התכנית ברמה הלכאורית   (ב)
ניתן להוציא היתרים  למבנה   בלבדיח"ד  ולא ברור אם מכוחה של התכנית  -היתרים ל

 ציבור . 
 

בטבלת שטחי התוכנית הכוללת פירוט סוג הבעלות   סתפקמשרד הייעוץ ותכנון חברתי  מ (ג)
פירוט מדינה , לפי  נסחים מעודכנים ובהתייחס לבקרקע  והחלק היחסי שלה בתכנית 

ו הבעלות משאע . מהדיון עלה כי יתכן ונמצא  תושבים שעדיין לא הסדיר –פרטי , משולב 
על הקרקע בנסח טאבו ובידם מסמכים שונים כדוגמת הסכם מכירה , צוו ירושה , צוואה  

 ולכן  יתכן ויפגע  הדבר  בשיווק  רעיון  האיחוד והחלוקה בטרם  הסדרת הבעלות . 
 

  13בשקופיות אישור  עקרוני של הותמ"ל  שלפיו כל הקרקע הפרטית במתחם  ו לא הוצג (ד)
נה תכנונית וראויה להיכלל בה  . אגב  בדיון נדחה על הסף  אפשרות נחוצה לתכנית מבחי

 . תת מתחמים ולבחור במתחמים המתאמים  ע"מ לזרז הליכים –פיצול המתחם ל של 
 

המהנדסת לא נתנה מספיק מידע והסבר לגבי יחסה של התכנית עם התכניות המקומיות  (ה)
 המפורטות ) תכנית אב , תכנית כוללנית , תכנית מתאר ( . 
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 זוגות  צעיריםתכנית  
מזרח היישוב מג'ד אל  –. התכנית חלה על מתחם הנמצא בצפון  9186התכנית נקראת תכנית מפורטת ג/

 כרום , במורדות ההר  עם נוף מרהיב. 
מטרת התכנית  תכנון מחדש של שכונת מגורים  וקביעת   מיקום ומהות מבני ציבור לצרכי היישוב . 
כמו כן חלוקת מגרשים באופן שיבטיח פתרונות מגוונים ליותר תושבים  במג'ד אל כרום .  בעל הקרקע 

 כונה נמצאים גם בעלים פרטיים . מנהל מקרקעי ישראל  ובש
 יח"ד .  529 –דונם  המאפשרים הקמה בתוכם כ  148שטח התכנית 

 12.5דונם , שצ"פ  18.12 –דונם . מבני ציבור כ   25.73מטר  המשתרעים  על  16  -רוחב הכבישים  כ 
 דונם  .  

כרום ,  -ור ב יישוב  מג'ד אלהמטרה לתכנית  : פתרון בעיית  מצוקת  דיור  ובפרט  בני המקום חסרי די
 במחיר משתלם . 

. כמו"כ   17/08/2017מגרשים ומועד אחרון  לתשלום  7 –למועד הביקורת שווקו בבנייה עצמית  כ 
חלקות  שנותרו  במסלול בנייה רוויה   4יח"ד .    59חלקות  לבניית  14שווקו  במסלול  בנייה רוויה    

ייה עצמית . לא היה  שיווק במסלול מחיר למשתכן  שנותר להיום   הועברו  לבקשת המועצה למסלול בנ
 תקוע .

 יתרון  כללי 

 84 –מגורים  כ  -דונם לדרכים  ו  25.5 -דונם לצרכי ציבור  ו  30   -לפי טבלת  השטחים מוצע  כ 
דונם . למעשה  לישוב מג'ד אל כרום  שקיים  בו מחסור בקרקע  פרטית וקרקע לצרכי ציבור  

דונם מקרקע שנמצא  בבעלות  מנהל מקרקעי ישראל   להקמת יח"ד דיור  148ן לו  שטח  תוכנ
 ובנייני ציבור .  

   חסרי הדיור יקבלו הנחה מסוימת הנובעת בעיקר מהורדת עלות הקרקע וסבסוד הוצאות
 הפיתוח . 

 .מיקום : שכונה צפונית הררית  עם נוף מרהיב 
 307 -מסלול בנייה עצמית  ן יתרו
 22-29מערך הקרקע  ומחיר הקרקע לתשלום נע בין   90%רשים יוקצו  בהנחה  בשיעור של המג .1

ערך הקרקע לדונם  ) לפני הנחה בשיעור  מלואלפי תחשיב מנהל מקרקעי ישראל  ₪  . אלפי 
 ₪ .  מל  1ערך הדונם למגורים  המדובר בשוק  מעל ₪ . אלפי  188  –(  כ  90%

מחיר המגרש  כולל אגרות /היטל פיתוח : היטל סלילת רחובות , היטל תיעול , היטל פיתוח  .2
שטחים  ציבוריים , דמי הקמה תאגיד  מים וביוב . הזוכים במגרשים יהיו פטורים מתשלומי 
היטלי פיתוח לרשות המקומית ומתשלום דמי הקמה לתאגיד המים והביוב " מי הגליל " וזאת 

 יזוז . בהתאם למכתב הק
מהוצאות הפיתוח . אגב  ביישוב מג'ד אל כרום  קיים מחסור  50% –משרד השיכון מסבסד  כ  .3

 קרקעות , המגרשים בשכונה הררית ולכן אין מנוס  מהוצאות הפיתוח  גבוהות . 
₪  722,468   -במ"ר  והמקסימאלי  551בשטח  של  ₪   547,636 –מחיר המגרש  המינימאלי  .4

 29 -₪ אלפי  22מ"ר .  מחיר הקרקע  המגולם  במחיר המגרש נמצא  בטווח של  740בשטח של 
 ₪ . אלפי 

או יותר  2בני המקום העונים להגדרת מומלץ ) נכים / חיילים משוחררים ( רשאים להירשם  .5
מציעים ( במשותף כיחידת רישום  4-5קרי במקום קבוצה )  יח"ד . 4במשותף למגרש לבניית 

מציעים כיחידה אחת . לדוגמא חלקה  בשטח  2 –אחת בלבד  ניתנה למומלצים בלבד  אופציה ל 
ולכן  מחיר המגרש ליחדת דיור אחת ₪    591,952והפיתוח ₪  24,225מחיר הקרקע  –מ"ר  611

אלמלא  הסבסוד  המחיר ₪  .  616,207 –צים כ מגרש  כזה עולה לשני מומל₪ .  154,051 –כ 
 –( כ  0.32מ"ר  וברוטו ) לפני  ניכוי  611השטח של המגרש נטו  ₪ . מל  1.2 –המלא למגרש  כ 

 יח"ד .  4-5 –מ"ר .  סבסוד משרד השיכון מותנה בבניה לגובה  900

 המסלול בא להטיב עם  החלשים .  .6
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 מסלול בנייה עצמית ן חסרו
יום ממועד  בחירת  50שלום  צפוף כי  על הזוכה במגרש לשלם עלות המגרש  תוך לו"ז  לת .1

 המגרש . התשלום בשובר תשלום לבנק  הדואר . 
 המלצה 

 סייע  לתושבים  בגיבוש הסדר תשלומים כללי טרם החתימה על חוזה חכירה   תרשות ה
 145 - מסלול מחיר למשתכן  ן יתרו

 בנוסף ליתרונות  כאמור לעיל  : 
 לכל יחידת דיור ₪ אלפי  40סבסוד הוצאות פיתוח בסך של  .1
זכאות רכשי הדירות לקבלת מענק לרכישת דירה  . המענק יינתן בהתאם לתנאים המפורטים  .2

 .  13.07.2015/דר מיום 23בהחלטת הממשלה מס 
בכל מתחם ומתחם .  לגבי  50% לבני המקום יעמוד על בעדיפותשיעור יחידות הדיור שיוקצו  .3

 לבני המקום  ולאחרים .  בשווההנותרים יוקצו   50%

אמנם העסקאות במסלול  מחיר למשתכן לא בתנאי שוק חופשי טהורים אבל  האמת היא   .4
הוא גורם משמעותי בהיצע  ובביקוש במסלול זה  כי ומנהל מקרקעי ישראל  משרד השיכון 

 ללא מע"מ למ"ר דירתי ( .   ₪  5600ר דירתי ) מ"  -נקבע תקרה  מקסימאלית ל 
 חסרון מסלול מחיר למשתכן 

לא מדובר במסלול שבא להיטיב עם החזקים , אך מדובר בשיטה שללא ספק , לא נועדה להיטיב  .1
 עם החלשים . 

  המלצה
מומלץ במידה ולא יהיו   יזמים  מציעים) משקיעים (  במכרזים שיצאו במסלול  מחיר למשתכן ,  

בנייה עצמית . החלפת  –בקש  החלפת  המסלול של מחיר למשתכן  למסלול  מגרשים למועצה  ל
בניסיון המועצה להביא לירידת מחירים עקב החיסכון הטמון בבניית   יהמסלול  נחשב כצעד מרכז

 עצמית . 
   77 – מסלול בנייה רוויהן יתרו
העסקאות במסלול בנייה רוויה  בתנאי שוק חופשי טהורים . מחיר הדירה יקבע בין רוכש דירה  .1

 מרצון לבין  היזם . 
ההערכה מחיר הדירות  יהיו נמוכים מאלו שבעיר  כרמיאל או בכל עיר אחרת  ובמיוחד אלו  .2

 שיש  בהם ביקוש גבוה לדירות  . 
 מסלול בנייה רוויה ן חסרו
יב להיות  בעל תעודת זכאות  . לא נקבע שיעור יחידות הדיור שיוקצה  רוכש  הדירה לא חי .1

 בעדיפות לבני המקום .   

 המסלול עלול  להטיב עם בעלי ההכנסות הגבוהות מבחוץ , ולפגוע באוכלוסייה החלשה ביישוב .  .2

ולמכור  חלקות  מסלול ינסו לצאת מהקבלנים הזכיינים בהעדר צפייה לביקוש אמתי לדירות , ה .3
 אדמה לבעלי הכנסות גבוהות .

לביקורת נודע  כי  בעקבות הערות המועצה  יצא מכתב  שהופנה למשקיעים/הקבלנים הזכיינים 
 לבנות יח"ד  לפי התכנית .  יהיו מחויבים במסלול בנייה רוויה  ,   שלפיו  הקבלנים 

שלפיה  מתחייב הקבלן התקיימה ישיבת הבנות בין  נציגי  המועצה  לבין  הקבלן/ המשקיע  הזכיין 
 ועדיפות ראשונה לבני המקום ., לבנות דירות  ולא  למכור חלקות  אדמה 

 המלצה 
לבקש ממשרד  השיכון ומנהל מקרקעי ישראל   נקיטת פעולות  כנגד יזמים זכיינים שינסו  להחליף  
המסלול  על דעתם  עצמם ללא  בקרה  וגם נקיטת  פעולות כנגד יזמים שיושבים על הקרקע  בה זכו  

    במכרז ומחכים לתנאים טובים יותר כדי להתחיל בבנייה . 
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 "אלסעבאניה*  - מכרזים בשכונה צפונית
 
 מגרשים לבני המקום חסרי הדיור  – 232/2016מכרז מס'  צפ/  -א 

 רקע 
 15 –יח"ד  במגרש  ו  4מגרשים לבניית  8בנייה עצמית . התכנית כוללת  – 260-0311902תכנית מס' 

 יח"ד  במגרש .  המטרה שיווק  לשימוש  עצמי מגרשים  למגורים .   5מגרשים לבניית 
מהוצאות הפיתוח .  הזוכים במגרשים יהיו פטורים מתשלום היטל   50%משרד השיכון מממן  יצוין כי 

 פיתוח למועצה ומתשלום דמי הקמה  לתאגיד  מים וביוב . 
  מצוי 

לפי  סדר  קדמיות , נכים חסרי דיור , מומלצים   בני המקוםרשאים להשתתף בהגרלה   .1
חסרי דיור , יתר חסרי דיור .  ברשתות החברתיות  היו  התנגדויות   להעדפת   קבוצת 

 מומלצים .

על אף הסבסוד ,  אומדן הוצאות הפיתוח  למגרש נתפס כמופרז ומהווה  מחסום בפני   .2
 פוטנציאלים  חלשים  מבני המקום . 

סיבוב ראשון   או לא הצטיידו בייפוי כוח  -לא  נכחו בעת ההגרלה מציעים מהקבוצה .3
 . נוטריוני 

עד לסיבוב הראשון היה קשה להרכיב  מציעים במשותף כיחידת רישום אחת קרי  קבוצות  .4
מחוסרי דיור .    לאחר תוצאות הסיבוב הראשון  היה  ניסיון  לסיוע בהרכבת  4-5של 

 קבוצות . 
 

 בנייה צמודת קרקע  – 233/2016מכרז  מס'  צפ/  -ב 
 רקע 

יח"ד (  לבנייה  רוויה .  כזוכה  77 –חלקה  18מתחמים )  5 –מכרז לשיווק /רכישת זכויות חכירה  ב 
במכרז יבחר היזם שהציע את המחיר המוצע הגבוה ביותר , לא כולל מע"מ , לאחר שהביא בחשבון את 

ם למשרד השיכון הוצאות הפיתוח עבור פיתוח כללי כלל התנאים הקבועים בחוברת המכרז . הזוכה ישל
שבוצע או יבוצע ע"י משרד השיכון ו/או החברה המנהלת .  היזם   הזוכה מתחייב לבנות את הדירות  . 

 רוכש הדירה לא חייב להיות בעל תעודת זכאות  . 
   צוי מ

 עלי הון  ע"מ שירכשו  יתכן  והיזם  שזכה   במכרז  פנה  ישירות לחברות / קבלנים  מהיישוב / ב
 חלקות . 

  . לא  נקבע  שיעור יחידות הדיור שיוקצה  בעדיפות לבני המקום 

    .  מחיר  הדירה יקבע בין  רוכש  דירה  מרצון   לבין   היזם 
 
 מסלול מחיר למשתכן -  234/2016מכרז מס'  צפ/   -ג 

 רקע 
 22מתחמים )   4 –מסלול  מחיר למשתכן . המכרז לרכישת זכויות חכירה ב  – 260-0311902תכנית מס' 

יח"ד ( לבנייה רוויה . משרד השיכון  קבע תקרה של  מחיר מקסימאלי למ"ר  בנייה )  145 –חלקה ל 
ללא מע"מ למ"ר דירתי (  והיזם  בעל ההצעה הנמוכה / הזוכה יזכה בבניית יחי"ד  . שיעור ₪  5600

בכל מתחם ומתחם .  התקרה שקבע  50%ר שיוקצה בעדיפות לבני המקום יעמוד על עד  יחידות הדיו
משרד  השיכון  נועדה  לחסום מכירת יח"ד ע"י היזמים במחיר מעל התקרה / המחיר המרבי לדירת 
מחיר למשתכן . מחיר דירת מחיר למשתכן יקבע בהסכם בין הזוכה / היזם לבין רוכשי  הדירות  . יצוין 

לכל יחידת דיור ונקבעה גם זכאות רוכשי הדירות ₪ אלפי  40סוד הוצאות הפיתוח בסך של כי סב
 לקבלת מענק לרכישת הדירה . 

     צוי מ
  מסיבות  לא  ברורות או  ככל הנראה  בגלל אומדן  התקרה שקבע משרד  השיכון ,  עד כה  לא

 היו יזמים  מציעים במכרז .  
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 .  232/2016/במכרז צפ חיובי  פיתוח 
הזוכים במגרשים יהיו פטורים מתשלום אגרות  והיטלים למועצה ) ₪ .   616,207 –כ  93עלויות הקרקע והפיתוח לחלקה 

כולל היטל פיתוח שצפ"ים (  ומתשלום דמי הקמה לתאגיד המים והביוב " מי הגליל " בהתאם למכתבי הקיזוז של  
 המועצה והתאגיד . 

מסומן הכולל  קצה צינור ביוב , גומחות למוני מים , ארוני חשמל , טלפון , טלוויזיה וכבלים ,   הזוכה במגרש יקבל מגרש
 מיכל אפה . 

מערך הקרקע  ועל אף  זאת  אומדן   90% –מענק  מסה"כ  החיוב המלא   ו  50% –המוזר בדבר  משרד  השיכון מסבסד כ 
 עדיין נתפס כבלתי  סביר בעיני חלק מהתושבים  .  עלות הקרקע והפיתוח  למגרש לדוגמא   -הוצאות הפיתוח

תביא הייתה מביאה אולי  לפני פרסום המכרז   המועצה לאומדן  משרד  השיכוןאומדן  בין   איתור והסבר לסטייה 
 לתיקון  בחיובי פיתוח  למתחמים  בשיווק . 

ובצורה של הצעה להוצאות הפיתוח שיועמסו  על ממח'  ההנדסה לערוך אומדן בנוסח   08/02/2017הביקורת  בקשה  ביום  
, באופן שיראה , לכל פריט ופריט שלהלן , את הצעת המועצה  מול הצעת האומדן של משרד השיכון לפי תכנית   93חלקה 

 הפיתוח  המפורטת  .
 ההצעה תכלול : 

מסלעות או עבודות עפר שבוצעו בתחום המגרש , קירות תומכים או  –עבודות עפר  בתוך המגרשים  .1
 יסודות לקירות או גדרות שבוצעו בגבול המגרש . 

עבודות עפר , סלילת כבישים וביצוע מדרכות , קירות תומכים או מסלעות  -פיתוח וגינון בשטח ציבורי   .2
 לכבישים ולשטחים ציבוריים 

 סלילת דרכים , מדרכות , תאורת רחובות  .3

 רכת ניקוז ותיעול ע"י החברה . היטל תיעול לפי חוק עזר בהשוואה לעלות התקנת מע .4
 היטל סלילת כבישים לפי חוק עזר  בהשוואה לעלויות  סלילת כבישים ע"י החברה.   .5
 היטל סלילת מדרכה לפי חוק עזר בהשוואה לעלויות ביצוע מדרכות ע"י  החברה .  .6
 מים וביוב לפי תעריפי תאגיד מים וביוב בהשוואה לעלויות החברה  –דמי הקמה בנין  .7

 ות וסימון גבולות מגרש תכני .8

 גומחות לאספקת שירתי חשמל , גז , אשפה , טלפון , טלוויזיה וכבלים   .9

 חיוב ישן מול חדש  .10
 ₪   616,207  לפי אומדן  משרד השיכון( %32מ"ר ) לאחר הפרשה לצרכי ציבור  611עלות המגרש 

 ₪ אלפי  403 למגרש  פיתוח מסובסד .1

 ₪ אלפי  74עבודת חפירה במגרשים   .2

 אלפי  45הפרש ישן מול חדש   .3

 ₪  אלפי  70מימון מוסדות  ציבור   .4

 ₪  אלפי  24ערך קרקע  .5
 ₪      אלפי  1,056  (לפי תחשיב פנימי לפי חוק עזר , היטלים , שמאות והערכה )מ"ר   611עלות המגרש 

 כדלקמן  : ₪  אלפי   29. סלילת  כביש ומדרכה  לפי חוק עזר כ  1
   40% –חלק  התושב לפי חוק  עזר         

  ₪2  =  3.45מ"ר *   611 .א
 ₪17 =  34.48מ"ר *   120יח"ד *  4 .ב
 ₪1 =  1.91מ"ר *  611 .ג
 ₪9 =  19.13מ"ר *  120יח"ד *  4 .ד

 כדלקמן  : ₪  אלפי    10  -. היטל תיעול  ניקוז  לפי חוק עזר כ  2
 ₪1 =  1.94מ"ר *  611 .א
 ₪9  =    19.37מ"ר *   120יח"ד*  4 .ב

 ₪אלפי   66 ₪ = 137.53מ"ר *  480 –. דמי הקמה  כולל לפי תאגיד הררי  3
  0. היטל שב"צ =  4
 ₪ אלפי   616 ₪ = 685/ 0.68מ"ר * 611 –. שווי קרקע ביעוד דומה לפני ההפרשות 5
 ₪  אלפי  74. עבודות חפירות במגרשים =  6
 ₪ אלפי  156=  390*  2.5* 2מ"א *  80. תומכים...  7
 30. יעוץ ותכנון =  8
 30.גומחות =  9

 45סטיות  = .11
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  09/02/2017מיום  ת  המבוקרים  ותגוב
 ומורכב מאוד שעמדה מאחוריו חברת יהל מהנדסים עם צוות מקצועי  עלויות הפיתוח נגזרות מתכנון מפורט  -1

 זו .הכולל מעל עשרה יועצים כך שאין ביכולת מחלקת ההנדסה לבצע עבודה      
 פורסם .של משרד  השיכון  המכרז  -2
 המחיר עבור יחידת הדיור משתנה ממגרש למגרש והוא תלוי בגודל המגרש ומורכב משני רכיבים : -3

 + % 50יח"ד למגרש ב  4עלויות פיתוח , אשר מסובסדות עקב החלטת ממשלה בבניה רויה בצפיפות מעל  -א     
  מס' יחידות למגרש\פיתוח בתוך המגרש + מימון מבני ציבור מימון ישן מול חדש +           

  מס' יחידות דיור למגרש\מחיר הקרקע אשר הינו סמלי מאוד  -ב     
 במגרש וכמובן תשתיות  המחיר כולל קירות תומכי כביש , היטלי מים וביוב , עבודות עפר ראשוניות  -4

 השכונה . ופיתוח  כלליות      
 ז סגורה ז"א שהקבלן אשר נתן הנחה מאומדן משרד השיכון משאיר "עודף " בקופת הקופה של המכר -5

 הרשות לפתח בו עבודות נוספות כגון תשתיות למבני ציבור וכד' . הפרויקט שתוכל    
 ש"ח  11187במסגרת הסכם הפיתוח הכוללני מגיע לרשות המקומית עבור כל יחידת שיווק ב"ישן מול חדש "  -6

 חוזר  ש"ח כך שבעצם חלק מהעלויות שהתושב משלם בהתאם להחלטת הממשלה  15259ציבור  ובמבני     
 הרשות מקימה מבני ציבור ושיפור תשתיות המחברות בים השכונה החדשה והמרקם  לרשות ובאמצעותו      
 הישן וכד' .     

 , סוג הקרקע ומסת העבודה המחיר אינו גבוה בכלל אלא סביר מאוד במיוחד בהתחשב לאופי הטיפוגרפיה  -7
 בפרויקט . יש לשים לב לא להשוות פרויקט זה בפרויקטים שנמצאים בשטח מישורי !  שתושקע      

 תעריפי חוקי עזר לסלילה ותיעול הוכנו ע"י  יועץ חיצוני ללא  התייעצות  עם מחלקת ההנדסה.   - 9
 או נתונים  40% –המידע וההסבר להכנת חוק עזר  התבסס  על השתתפות  המועצה  בתקציבי  פיתוח כ  - 10

 שאינן מבוססים  .         
 ₪ אלפי  600עלויות הקרקע של המגרש  נמוכות ביחס לעלויות הפיתוח  . עדיין מחיר המגרש  למשתכן   - 11

 נמוך בהרבה  מהמחיר בשוק  למגרש  דומה במג'ד אל כרום .         
 בתוך עלויות הפיתוח  טמון  גם  עלויות העסקת  יועצים . - 12
 מתעריף  תאגיד מים וביוב .  50%  -מסובסדות כ עלויות התקנת רשת  מים וביוב  לפי עלויות הפיתוח   -13
 חפירה כי  בתוכם נמצא  הרי זה לא העיקר הפיתוח ע גם אם משרד השיכון  יסכים שהתושב  יבצ-14

 . בקרקע הררית       
 שווי המגרש   בדיקה מומחים הנדסיים  יכולה לאמוד התחשיב של אומדן עלות  המגרש  אבל  הבעיה  -15

 .  שדווחו למס רכוש  עסקאות מול שווי  המגרש לפי  הערכת  משרד השיכון /  מחיר הקרקע לפי בשוק         
 עודפים בין האומדן לבין הצעת הזכיין יועברו לקופת המועצה והמועצה תתחייב לעשות פעולות פיתוח  -16
 המועצה לא יכולה לקחת על עצמה אחריות ביצוע  פרויקט  גדול כזה או חלקים ממנו .  -17
 אומדן  משרד  השיכון אלא אם כי  המכרז יכשל .  קן לא ניתן עוד  לת - 18
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 הסדרת  משק הפסולת .   3
  רקע   

והקמת אשכול בית הכרם כאיגוד ערים מסוג אשכול ,  אסדרת אושר פה  06/2017בישיבת המועצה מס'  
 והאצלת סמכויות הפיקוח והאכיפה הסביבתיים בלבד לאשכול.  

מהמשרד להגנת הסביבה , ₪  1,165,000אושר פה אחד קבלת סך  11/2016בישיבת המועצה מס' 
מהתושב עבור כל מיכל אשפה . השתתפות משרד הגנת ₪  100לרכישת כלי אצירה וליווי תפעולי וגביית 

 מערך הסיוע .  100%הסביבה היא 
 .  2016-2018לשנים ₪ אלפי  150וליווי תפעולי על סך ₪  1,015,000רכש כלי אצירה 

חדשים או תיקון תקציב משרד הגנת הסביבה  מיועד לרכישת  מכלי אצירה לפסולת עירונית מצוקה 
 לדוגמא החלפת מכסות  בהתאם לממצאי התוכנית המפורטת ..  כלי אצירה קיימים

תפעולי על  לשם שכירת שירותיו של יועץ חיצוני לליווי₪  אלפי  150התקציב  כולל ליווי  ותפעול ע"ס 
 שהכין ברשות המקומית .   יישום התכנית

 1496בפרויקט ה.מ ₪ מל  1.5ע"ס  2017בהמשך משרד הגנת הסביבה אשר בקשת התמיכה לשנת 
 הסדרת משק הפסולת . 

 הסיוע מיועד : 
תכנון : סיוע לרשות לשם הכנת תכניות מפורטות לטיפול בפסולת , הגדרת הצרכים של כל  .1

ייניה הייחודיים , הצגת פתרון מתאים לכל אחד מזרמי הפסולת ברשות , פי מאפ –רשות על 
קביעת אמצעים ותשתיות לטיפול בפסולת המיוצרת ברשות , איתור שטחים להקמת תשתיות 

 שנתי ליישום .  –פי הצורך והגדרת מתווה רב  –נדרשות על 
 

 לת תשתיות ומחזור : סיוע להקמת תשתיות אזוריות ומקומיות למחזור פסו .2
 

שיקום ופינוי מפגעי פסולת קיימים :  סיוע לשם הסרת מפגעים ושיקום השטחים לטובת  .3
 פי הייעוד בתכניות  המתאר היישוביות .  –שטחים ציבוריים פתוחים לכלל הציבור על 

חינוך : סיוע לשם הטמעת ערכי הקיימות וחשיבות המחזור במוסדות הלימוד הפורמליים  .4
 ת מערך הסברה וביצוע פעילויות בקהילה , בדגש על מחזור פסולת . והבלתי פורמליים , הפעל

 
אכיפה ופיקוח : סיוע לשם נקיטת פעולות אכיפה מוגברות לטיפול במפגעי פסולת , ובכלל זה  .5

הקמת איגוד ערים חדש ועיבוי איגודי הערים אשר הרשויות המקומיות המנויות להחלטת 
היא לאפשר נקיטת פעולות אכיפה בתחומי  נמצאות בתחומן . המטרה 1496ממשלה מס' 

 . הרשויות , במקומות שהרשויות מתקשות לפעול , ולשם ייעול נקיטת פעולות האכיפה
 עבודה בשטח  

 سواء حد على المواطنين جميع عند المتواجدة الحاويات جميع استبدال ببرنامج  البيئة وزارة مع وبالتعاون الصحة بقسم  ممثال المحلي المجلس  قام  23/07/2017  يوم  صبيحة من
 سواء واشكالها انواعها بجميع القديمة الحاويات  استبدلت  وزعت التي الجديدة الحاويات . البيئة وزارة بمساعدة شاقل1,100000 مبلغ المجلس خزينة كلف البرنامج هذا.   وتغييرها

 .....(. ,اعجال بدون, مكسورة) صالحة غير او لالستعمال وصالحة جيدة كانت
 

 وكل البيئة، وزارة وشعار المحلي المجلس شعار حاوية كل على مرسوم, عالية وبجودة( لتر 360) المواطنين من الغالبية عند الموجودة تلك من حجما اكبر كانت الجديدة الحاويات
 . تسلسلي رقم  على   حصلت حاوية

 
 -: التالي النحو على  تمت والتغيير التوزيع طريقة -

 حاوية مكانها بوضع  القديمة البراميل واستبدل النفايات جمع سيارة خلف من بالسير الجديدة الحاويات ومقاول الصحة قسم   قام   المخطط النفايات جمع مقاول برنامج على بناءا
 االستبدال عملية .المتواجدة المادية واالمكانيات الحاجة حسب النواقص بأتمام  المجلس قام والحقا المواطن عند المتواجدة البراميل بتغيير االهتمام كان االولى المرحلة في .جديدة

 . حقه على الكل يحصل ان اجل من  بيت كل الى  الصحه  قسم وصل المدة هذه خالل,  ايام عشرة مدة  وأستغرقت  الصباح ساعات في نفذت والتغيير
 

 نظيفة بيئة على المحافظة أجل من,  الخر  حين من الحشرية بالمبيدات الحاوية ورش سواء حد على والداخل الخارج من الحاوية نظافة على المحافظة بطلب للمواطنين  توجه المجلس
 . قاتل يعتبر منها التي الحشرات من خالية

 
  لمواطنينا من الصحة قسم وطلب,  الوادي باب منطقة بجانب للقرية الغربية الجهة في  الموجوده  الحاويه -  كبيرة  حاويات بوضع  الصحة قسم  قام فقد االنفايات لبقايا بالنسبه اما 

 .  الشوارع أطراف على من الشاحنة وبمرافقة وغيرها الكبيرة والقطع األثاث مثل الصلبة النفايات بجمعמנוף( ) الرافعة تقوم كذلك ..اطرافها على وليس الحاوية داخل النفايات برمي
  

בדיעבד המכלים החדשים מוספרו במס'  סידורי  רץ  והיה רישום למעקב ,  החלוקה בוצעה בשעות 
הביצוע הממשי  בליווי  הפקח , עובדי מח' התברואה ,  והקבלן .   2017הבוקר  החל  מחודש  יולי  

 בשטח  ע"י פקח המועצה  היה למופת . 
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 הערות 

האשפה שאינו תואם מסלול  סדר הליכה  רץ של מערך  המכלים מוספרו לפי סדר רץ במסלול פינוי .1
מיפוי תשתיות  ע"י הנדסה , תשתיות מים  –אין סנכרון בין המערכות כי   /  מספור מבנים  הגבייה 

 וביוב , תברואה .  

 שנקבע ע"י  המועצה . ₪  100התושבים  לא חויבו  בתעריף כלי אצירה  .2
 

לפי סדר אספקה  , ללא  תמורה ,  מיכל חדש  . אספקת מכלים  במקום כל מיכל יישן מרוקן  סופק ,   .3
 .  חדשים לזכאים חדשים בהליך הדרגתי

 
  ברשות  המקומית  . כלשונה לצורך יישום התכנית  נחו על שולחן המליאה מסמכי התכנית  לא הו .4

 
יו דילוגים רבים על פחים עיקרי התלונות של התושבים היו על רקע אי פינוי האשפה באופן קבוע ובאופן סדיר . ה

 , פחים אשר מופנים אחת לשבועיים . 

נציג האשכול ורפרנט  חברת פורטל ) פיקוח עליון (  דווחו בנושא והממצאים שהעלה  מ. מחלקת התברואה  
 כאשר ההצעה הייתה : 

 י במידת האפשר להביא לידי ביטוי בחשבונית החודשים את החוסר בפינויים שהתגלו בסיור שנערך ע"
רפרנט אגפי בחברת פורטל , ראש תחום סביבה אשכול בית הכרם , מ. מחלקת תברואה במועצה 

 מקומית מג'ד אלכרום .  
 ימים  ע"י   10משה ( ע"מ להביא לתיקון הליקוי בפרק זמן של  פגישה עם קבלן פינוי  האשפה ) יקוטי

תגבור בכוח אדם לטובת סידור פינוי הפסולת בדחס הקטן  או החלפת מצבת העובדים והעלאה 
 .דרסטית ברמת השירות 

 

חלק מהליקויים לא היו מוצדקים כי כל האצירה לא מעוגנים ע"י מתקני עגינה ולכן האחריות להחזרתם  
 סביבתם וניקיון יסודי של סביבת פחי אשפה באחריות התושב  למעט במקרים חריגים .  למקום 

הביקורת ממליצה על הפעלת  מנגנון פיקוח ובקרה על עבודת הקבלן שלפיו הקבלן יעביר לאשכול  מידי כל סוף  
אריכים ושעות ( , חודש בעבודה , דו"ח שיוכן על פי המתכונת שתיקבע על ידי הפקח , לגבי מועדי הפינוי ) ת

 מספר הפינויים , פרטי כלי הרכב המפנים , צוותי העבודה  ונתונים סטטיסטיים  . 

האשכול ידרוש מהקבלן להתייצב עם רכבי הפינוי וצוות העבודה , במקום  שעליו  יורה  הפקח , לפני תחילת כל 
 יום  עבודה . 

רים בשטח , מעקב אחר עבודת הקבלן וכיו"ב ע"י  במידת הצורך תערך בדיקה פרטנית של איכות העבודה , סיו
אשכול בית הכרם , מ. תברואה מ.מ מג'ד אל כרום , רפרנט תקציבי   –ראש תחום סביבה  –צוות פיקוח  עליון 

 ע"מ לממש חוסר הפינויים בהפחתת התמורה הכספית לקבלן 

יה ניתן להשיג דרישות התשלום של היה בחופשת מחלה ולכן לא התקציבן  08/11/2017כי  ביום מיותר לציין 
 ....חובר למערכתמלא עדיין אשכול  מה גם והמבקר מול  אשכול , החוזה
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  סיכום והמלצה 

לשנה עם אופציית הארכה לשלוש שנים והתמורה לקבלן  16/01/2014חוזה רויאל נע בגליל נחתם ביום  .1
 המועצה 09/2015בישיבת המועצה מס'  ועל אף זאת  רמת השירות הייתה ירודה . לחודש  ₪ אלפי  166

כולל  מ.ע.מ  ₪ אלפי  220  -ל ₪ אלפי  166 –ת חוזה ההתקשרות עם קבלן פינוי האשפה מ הגדלאשרה 
  09/2016בישיבת המועצה מס' ללא כריתת חוזה חדש  והתלונות נשארו בעינם .  כולל  שירותים נוספים 

 הסכם ההתקשרות עם אשכול בית הכרם בנושא מתן שירותי פינוי אשפה .  אושר

 

החוזה שעשתה המועצה לפני שהשתייכה לאשכול בקשר לפינוי אשפה נראה כאילו נעשה בידי האשכול .  .2
בו זמנית האשכול ערך ופרסם מכרז לפינוי אשפה כדי שהרשויות המקומיות החברות באשכול יכלו 

קבלן  פינוי אשפה שעבד לפני הכניסה לאשכול  הפך להיות קבלן משנה אצל  לקבל שירותים דרכו  .
 הקבלן הזכיין של האשכול .  

 
אספקה משותפת ויעילה של שירות פינוי האשפה . בעקבות איגום  -כניסה לאשכול הביאה לה .3

נוי גזם עלייה ברמת השירות , עליה בתדירות פינוי אשפה , פי המשאבים וניצול יתרונות לגודל חלה 
 באמצעות ציוד מיוחד  , פינוי פסידים ופינוי  בתקופת  החגים , פינוי פסולת גם מהשטח המושכר .... 

 
חברת קבלן משנה אצל  רויאל נע הגליל משמש כיום  :  קבלן פינוי אשפה   לפי שיטת ההתחשבנות .4

 ₪אלפי  282  -של   עד לתקרהלדוגמא סתם גיש  חשבונית לאשכול החברה הצפונית ת.  משה  יקוטי
  90% -כ  ימומן מהמדינה (  282-166)   .  מקור המימון להפרש ע"ס בגין היישוב מג'ד אל כרום 

 הסבסוד של המדינה לאשכול ישולם מקופת המדינה  . .    10%-מועצה כ שתתפות הוה
 

 
 ₪ +אלפי  166 : חוזה המקורי עם רויאל על בסיס ה דרישת התשלום של אשכול בגין  תשלום המועצה  .5

 ₪ . אלפי  178.50( =  282-167)  10% השתתפות המועצה 
 

אלפי  220-התשלום בעבר כ ההפרש  בין  לחודש ) ₪ אלפי  41.50למעשה  החודשי של המועצה  החיסכון  .6
 .₪ ( אלפי  178.5 –לבין דרישת התשלום של אשכול  כ או החשבון האחרון של הקבלן המשנה  ₪ 

 
יקוטי   –ל  עד לתקרה והמועצה ליישוב  : התמורה החודשית שמשלם  האשכול השתתפות המדינה  .7

 ₪   .  אלפי  166 -פחות התמורה לפי החוזה המקורי
 

  
שהוגשו  לו  מהחשבונית  של נציג המועצה ונציג והאשכול  קזז  האשכול  בעקבות הסיורים המשותפים .8

 חוסר הפינויים .   מגובה  10% לכל היותר  עד השיפוי של המועצה אולם  קנסות קוטיע"י  י
 

בחינת שיטת הקיזוזים מחדש  כי  בעקבות הסיורים לגזברות  ומחלקת התברואה  הביקורת ממליצה  .9
באופן יחסי ) דרישת התשלום של  של נציג המועצה והאשכול השיפוי של המועצה צ"ל   המשותפים

 .   לליקויים  גובה הקנסותכפול  ( עד לתקרה  אשכול חלקי סכום חשבונית יקוטי
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 מערך הרכש   .  4
 פרק ב': כללי

 1998-רכישת טובין וניהול מחסן צו תשנ"ט.  2
 המועצה תסדיר את רכישותיה, תנהל את מחסניה ואת הטובין שלה בהתאם להוראות אלה.

 1998-ניהול פנקס צו תשנ"ט.  3
 המפורטים להלן:המועצה תנהל פנקס באחד מן האמצעים הנמצאים 

 מערכת עיבוד נתונים אוטומטית מרכזית לניהול טובין שעליה יורה המנהל; (1)
 מערכת עיבוד נתונים אוטומטית נפרדת, ובלבד שהתקיימו תנאים אלה: (2)

)א(מערכת עיבוד הנתונים מאפשרת מעקב אחר הרישום של החשבון הנגדי בהנהלת החשבונות של המועצה 
 ים;ואיתור התיעוד המתא

 )ב(נתקבל דיווח על יתרות כספיות במתכונת שעליה הורה רואה החשבון של המועצה;
 )ג(המערכת מאפשרת את העברת הדיווח למערכת עיבוד נתונים מרכזית באמצעים ממוכנים;

 )ד(תכנון עיבוד הנתונים יהיה בהתאם להוראות כל דין ויאפשר בדיקה פנימית ובקרת נתונים;
 בדרך אחרת שעליה הורה רואה חשבון שהמנהל מינה לאותה      -ועצה לפי בקשת ראש המ (3)

 מועצה ובאופן שהורה.              
 1998-איסור מחיקה צו תשנ"ט.  4

 כל הרישומים בטפסים המשמשים להסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול       )א( 
 טובין לפי הוראות אלה ייעשו ללא מחיקות.                           

 תיקון רישום, כאמור בסעיף קטן )א(, לא ייעשה בדרך של מחיקה, אלא בדרך של                     )ב( 
 כתיבת הנתון החדש בשורה חדשה בציון שם מבצע התיקון, תאריך ביצועו                            

 והשורה שאותה מתקנים.                           
 1998-צו תשנ"ט

 פרק ג': הסדר רכישות
 1998-מינויים צו תשנ"ט.  5

 מועצת המועצה תמנה מנהל רכש ואספקה וועדת רכש ובלאי.
 1998-תכנון צריכה תקופתי צו תשנ"ט.  6

עם הגזבר, יכין בכל רבעון, תחזית ותכנית מנהל רכש ואספקה, בשיתוף עם מנהלי היחידות ומנהלי המחסנים ובתיאום 
 צריכה, בהתאם לצורכי היחידות והמחסנים ובהתאם לתקציב המאושר של המועצה באותה שנה ותזרים המזומנים שלה.

 1998-קביעת פריטים בתכנון צו תשנ"ט.  7
 ר היחידות והמחסנים.בעבו 6ועדת רכש ובלאי תקבע את הפריטים שייכללו בתכנון הצריכה התקופתי, כאמור בסעיף 

 1998-אישור ועדת רכש ובלאי צו תשנ"ט.  8
לא תבוצע רכישה אלא באישור מראש מאת ועדת רכש ובלאי שניתן באמצעות מנהל רכש ואספקה, ובכפוף להוראות כל 

 דין.
 1998-רכישה ללא אישור הועדה צו תשנ"ט.  9

 כוש טובין ללא אישור מאת           רשאי מנהל רכש ואספקה לר 8-ו 7)א(על אף האמור בסעיפים  
 ועדת רכש ובלאי, אם לדעתו הרכישה הכרחית ודחופה, ובלבד שסכום הרכישה אינו                   
 )א( לתוספת הרביעית לצו ובהתאם לתקציב 8עולה על הסכום המזערי הקבוע בסעיף                   
 המאושר.                  

 רכישות שוטפות רשאית ועדת רכש ובלאי לאשר למנהל רכש ואספקה  )ב(לצורך מימון 
 סכום נמוך מהסכום המזערי האמור בסעיף קטן )א(; לא אישרה הועדה סכום כאמור,                   
 . 8יחולו הוראות סעיף                   

 מחיר שהגישו )ג(מנהל רכש ואספקה ירכוש טובין כאמור בסעיף קטן )ב( ועל סמך הצעות  
 לו ספקי הטובין שאליהם פנה; הצעות כאמור יירשמו באופן השוואתי ויעמדו לעיון                   
 ועדת רכש ובלאי, לפי דרישתה.                  

 )ד(מנהל רכש ואספקה ידווח לוועדת רכש ובלאי על רכישה שביצע בהתאם לסמכויותיו  
 )ב(, לפי דרישתה.-המפורטות בסעיפים קטנים )א( ו                  

 1998-חילוקי דעות צו תשנ"ט.  10
 נתגלעו חילוקי דעות בין מנהל רכש ואספקה ובין ועדת רכש ובלאי, יכריע בהם ראש המועצה.

 1998-טופס הזמנה צו תשנ"ט.  11
 ואספקה והגזבר. רכישה תבוצע בטופס הזמנה שייחתם בידי מנהל רכש )א( 
 טופס ההזמנה יכלול תיאור מלא של הטובין שהוזמנו ופרטים נוספים על   )ב( 

 אודותם, לרבות כמות, מחיר יחידה, תנאי תשלום, תנאי משלוח, אופן אריזה,                            
 מועדי אספקה ותקופת אחריות.                           

 כישות יסומנו במספרים עוקבים.טופסי הזמנות לר )ג( 
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 נוהל ועדת הרכש לדוגמא  
 דרישה  ע"י היוזם     .1
 אישור תקציבי לדרישה  : דרישה שאושרה ע"י  תקציבן  .   .2
ריכוז הדרישות  "שנתקבלה לוועדת הרכש" / אושרו ע"י תקציבן   בצירוף מכתב הזמנה לישיבת ועדת  .3

 .הרכש. המכתב ייחתם ע"י  יו"ר ועדת הרכש 
פניות ראש  /החלטת וועדת הרכש . דיון לאחר שמיעת המוזמנים  )  הסבר המזכיר לאישור המליאה  .4

לחיוניות הדרישה ,  הסבר הקניין לתכנון צריכה תקופתי , אישור תקציבי   היוזםהסבר המועצה  , 
 .  ערות הביקורת וה, חו"ד  היועמ"ש (  מתאים  של הגזבר

 באחריות  הקניין  . הנפקת הזמנה כדין .  –ות המערכת הממוחשבת ביצוע החלטת ועדת הרכש באמצע .5

 נוהל הזמנות ותשלום לספקים במועצה 
 במועצה נמצא נוהל הזמנות ותשלום לספקים 

הקניין /  היוזם   ימלא טופס דרישה ממוחשב  ויצרף אליו הסבר למהות הדרישה כולל הצעת  -המזמין .1
 מחיר . 

פרסום  הפנייה באתר אינטרנט של המועצה .  קובץ ספקים  באחריות ועדת  –פניית הקניין למציעים  .2
 הרכש . 

גזבר , מזכיר  –את ריכוז הדרישות יש להעביר לוועדת הרכש . ועדת הרכש מקצועית הכוללת יו"ר ועדה  .3
 חבר ועדה   –חבר ועדה , הקניין  –המועצה 

מוחשבת , יצרף אליה את הדרישה ואת עם אישור הדרישה ע"י ועדת הרכש  ינפיק הקניין הזמנה מ .4
 הצעת המחיר יחתום ויעביר לחתימת גזבר המועצה .  

רכישה תבוצע בטופס הזמנה שייחתם בידי גזבר המועצה , ראש המועצה , חשב מלווה , מנהל הרכש .  .5
 משבצת תקציבן ריקה . 

  2016להלן  היקף ואופן הפעילות של ועדת הרכש בשנת 
 ין  תקציב המועצה  ומשמש  גם יו"ר ועדת רכש . גזבר המועצה הוא שמכ 

   ... העובדים פונים  בנושא הצעות המחיר ורכש לקניין 

  הקניין עושה מיטב יכולתו ע"מ לשמור על תחרות הוגנת 

   . נבחרי  ציבור לא  מתערבים בתהליך  רכישות 

  . מעולם  לא הודלף  מידע פנימי לקבלנים / ספקים 

  . המציעים אינם קרובי משפחה לחברי מועצה 

  שימציאו לו קובץ/ספר  הספקים המאושר ע"י  ועדת המכרזים . לא פעם הקניין בקש 

 ישיבה , בהתאם לתדירות הנדרשת  .  30 -ועדת הרכש קיימה כ 

  . פרוטוקול ועדת הרכש מאושר ע"י חברי ועדת הרכש 

  . ההזמנות חתומות  ע"י מורשה חתימה והקניין כדין 
 

 קשר בין מחלקות 
: מחלקת רכש מקבלת ממחלקת  הנה"ח נתוני התקציב ופרטי ספקים ובמקביל היא  שיטת עבודה .1

מזרימה למחלקת  הנה"ח מידע על שריון תקציבי וחשבונית ספקים .לכל חשבון תקציבי מספר מזהה 
 הנקרא " סעיף תקציבי " . 

של מנהל  / פנייה הקניין בודק את הסכומים שהוקשו בכל אחד משלבי הטיפול בבקשהתוני תקציב : נ .2
 המחלקה כנגד התקציב הפעיל של המחלקה . הבדיקה מתבצעת בעזרת הסעיף התקציבי . 

: במערכת הנה"ח מוגדר כרטיס ספק . מח' הרכש קורא מכרטיס הספק את כל הנתונים  פרטי הספק .3
 הרלוונטיים . 

בהתאם  משריינת בעבור הדרישה את סכום הדרישהמערכת הרכש שריון תקציבי עפ"י דרישה :  .4
 לסעיף תקציבי מתאים ותזרים מזומנים . 

 לאחר שנוצרה הזמנה , השריון עובר משריון בדרישה לשריון בהזמנה . הזמנה :  .5
 וע לאחר קליטת החשבונית במחלקת הנה"ח  השריון משתחרר והופך לביצחשבונית :  .6
 מח' הרכש מתואמת עם מח' הנהלת חשבונות .תיאום : .7
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  השתלשלות הדברים 
, ללא שימוש בטופס ע"י  היוזם /  המחלקה הצורכת בד"כ הפריט שנרכש ע"י הקניין נצרך ישירות  .1

 המו  דרישה לניפוק  .
 לא נערך דוח בקרה כמותית .  .2
  .  התקציב הפעיל של המחלקהשל מנהל המחלקה כנגד  / הזמנה פנימית טופס דרישה אין  .3

   פניה / בקשה .  קרי עיכוב בין דרישה ע"י  היוזם לבין  הנפקת הזמנה כדין .  טיפול בהעיכוב  .4
 עיקר הממצאים 

 : המועצה לא מנתה מנהל רכש .  מנהל רכש .1

הוראת ראש המועצה בע"פ לקניין  לפרסם באתר לדוגמא לא רוענן : נוהל פנימי לדוגמא   נהלים .2
   לא  מעוגנת בנוהל . המחירים לא מעודכנים בנוהל  ₪ אלפי  5האינטרנט כל  הצעה מעל 

. אין שימוש בטופס / מכתב היוזם בע"פ הודעות : הפניות ברובן  טופס הזמנה פנימית מחלקתי .3
 . ציב הפעיל של המחלקה של  מנהל מחלקה כנגד התקמחלקתי הזמנה פנימית  דרישה / 

הכולל  סעיף תקציבי מתאים לדרישה   מחלקתי :   אין שימוש בטופס דרישה סעיף ואישור תקציבי  .4
 לאישור הגזבר להוצאה הכספית  הכרוכה בדרישה . 

. ועדת  הרכש לא הצעה  הזכיינית  : ועדת הרכש מטפלת בעיקר בהליך בחירת  הדיון ועדת הרכש  .5
 .   בדרישה וחיוניותה דיון ממקדת המפרטת או  

הספקים אשר רשאים מאגר למועצה ולמבקר המועצה את רשימת ומצא :  לא ה רשימת הספקים .6
לא קבעה את אמות המידה שלפיהן יפנו אל הספקים והקבלנים . הוועדה  להשתתף במכרז זוטא 

  הפנייה באתר אינטרנט חופשית לכל הספקים  המקומיים . , הרי כאמור 

בוק /אתר אינטרנט של המועצה . למעשה אין  -: הפנייה לספקים באמצעות דף פאס בוק -דף פאס .7
.  כל מי שחפץ  בהתקשרות הספציפית  ביכולתו ופנייה בהתאם מתאימים  סוגי מציעיםרשימה לפי 

להגיש הצעה גם אם לא  מוכר כמציע  רלוונטי   בתנאי  שיהיה  מוכן לבצע העבודה לשביעות רצון  
 המועצה . 

 ה יש  באולם הפנייה באמצעות אתר אינטרנט  נגיש  לתושבי המקום  אמנם :  פנייה למציעים .8
מחוץ ליישוב  . אכן  העדפת הרכש  המקומי מהיישוב    השיכעל פני  ר מהיישוב  ה שיהעדפה של רכ

יש בה מנוף  לקידום  הכלכלה המקומית אולם יש בה גם קיפוח  לספקים גדולים מחוץ ליישוב . 
החשש למחירים גבוהים ואיכות נמוכה קיים יותר כל עוד  העדיפויות בעקיפין  ניתנות למציעים 

  מקומיים בלבד.

לרצות  ספקים  הנטייה במרוצת השנה נשמעו טענות  שלכאורה  התוצאה , :  פניות סלקטיביות .9
 . היו טענות נוגדות  מאידך סלקטיביות  . והפניות  ספציפיים 

מיטלטלין בני קיימא ולכן אין רישום וניהול אינוונטר ,  –:  המועצה לא מנהלת פנקס ציוד ניהול  .10
 ו מלאי .  וגם לא מנהלת מחסן ולכן לא עורכת ספירות מצאי א

בספקים גדולים או  לישיבות ועדת הרכש לפחות לדיון לא זומן  : המבקר  זימון לוועדת הרכש .11
לסגירת מעגל המחלוקת  במרוצת השנה  בנושא פתיחת הרשאה  ואף לא כונסה  וועדת הרכש

לקניין בכתב להורות במרוצת השנה שהתגלעה בין חברי ועדת הרכש  , ולא היה מישהו שהיה מוכן 
 לפתוח הזמנה  על אף אישור מליאת המועצה .    ע"מ נט   –לין ואו לנציג מטרופ

 המלצה    סיכום ו
                                                                                    תקינת בעל התפקידים כולל מנהל  הרכש  ברשות                                                                                     .1

 .    08-2016, חוזר מנכ"ל  (  רכישות -ב פרק התאמת הנהל  להוראות צוו המועצות המקומיות )  .2
 ריענון נוהל ועדת הרכש לדוגמא .  .3

 . תכנית עבודה מקושרת תקציב  –טופס דרישה בחתימת מנהל המחלקה ותקציבן  .4

. רשימה שמנוהלת ע"י ועדת רכש לפי    לפי מאגר ספקים מאושרלקבלת הצעות מחירים  ים פנייה לספק .5
 תחומים . 

 יוזם , גזבר , מזכיר , קניין .   –שמיעת המוזמנים והחלטת וועדת הרכש לאחר דיון  .6

ע"י הגזבר ביצוע שלא היה בתכנון או האומדן או ללא תיאום עם מורשה החתימה והקניין יטופל  .7
  .כחריגה  

 ניהול מחסן  –יש להבטיח צורת שימוש יעילה בפריט ככל שניתן . פריטי מלאי יקרים יחויבו  .8
 .שיבה מקצועית יבת ע"י ראש המועצה מחלוקהכרעת ה .9
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 ביקורת שנים קודמות  
רכישה לפי טופס דרישה כדין דוח  –הוגשו שני דוחות ביקורת  בנושא סעיף הרכש ברשות הינו אחד הסעיפים בעלי התקציב הגדול ביותר והרגישים ביותר במועצה. 

   2015,דוח   2014
. התקנות חלות על  1998-ביצוע הרכישות בעיריות כפוף להוראות תקנות העיריות ) הסדר רכישות , ניהול מחסנים , רישום וניהול טובין ( , התשנ"ח יצוין כי 

 העיריות בלבד , אך מן הראוי שגם הרשות תאמץ  את האמור בתקנות  , ולהכין תחזית צריכה תקופתית . 
  מיפוי  התהליך )ש.ק ( 

 בקרה מומלצת    סיכון  גורם   יך  תהל -תת 
 ומליאת המועצה  מאשרת   , היועמ"ש בודק  , הגזבר מעדכן נוהל  נוהל לא מעודכן  גזבר  נוהל רכש 

מינוי מנהל 
רכש וועדת 

 רכש 

בהליך  לא מנתה מנהל רכשהמועצה  המועצה 
ועדת הרכש מקצועית מורכבת מכרז.  

ייצוג מהגזבר , מזכיר בלבד  ואין בה  
מנהלי  –קבוע לעוד אורגנים מהמועצה 

 מחלקות , יועמ"ש ,מבקר  .

. מנהל רכש מכרז  לבחירת המועמד הטוב ביותר לתפקיד 
השתתפות היועמ"ש  בישיבות המליאה וועדותיה . זימון המבקר 

 .לישיבות  ועדת רכש  

תכנון צריכה 
 תקופתי 

מנהל הרכש בשיתוף 
עם מנהלי המחלקות 

 ובתיאום עם הגזבר 

אי שיתוף מנהלי המחלקות בהכנת 
תכנון צריכה נותן לגיטימציה לדרישות 

. ועיכובים ללא סע' תקציבי מתאים 
 עיכוב בהנפקת הזמנה כדין 

 טופס דרישה בחתימת מנהל מח' ותקציבן . 

קביעת 
פריטים 

 בתכנון 

ישות  עפ"י מטרות אין תכנית רכ ועדת הרכש 
כיבוי שריפות .  השיטה ויעדים  . 

 עיכוב בהנפקת  הזמנה כדין 

 הכנת תחזית תכנית צריכה . 

רכישות דחופות  רכישות 
והכרחיות באישור 

מנהל הרכש . 
רכישות שוטפות 

באישור מראש ועדת 
 הרכש

חוסר אבחנה בין רכישה שוטפת לבין 
רכישה הכרחית ודחופה  לדוגמא 

בוץ לקראת פתיחת שנה"ל עבודת שי
בנסיבות של לחץ נתפסת כדחופה על 
 אף שלא מדובר בהצלת נפש או רכוש .  

וגם רכישות   69000 הגדרת רכישות דחופות והכרחיות עד 
. רכישות שוטפות   באישור מנהל הרכש  ₪  1000מזעריות עד 

 הנוהל עדכון באישור מראש ועדת הרכש  .   69000מתחת/מעל  ל 
 הסכומים בענייני הצעות מחירים  עפ"י  המדד האחרון  . 

חילוקי דעות 
בין מנהל 

הרכש /מנהלי 
מחלקות / 

 גזבר 

הכרעת ראש 
 המועצה 

בישיבת העובדים החודשית  דיון
ללא נוכחות  בלשכת ראש המועצה 

 הקניין  .

 . ישיבה מקצועית בלשכת היו"ר להכרעה 
 במצב חירום אך ורק הזמנה ללא טופס דרישה 

ועדת הרכש , מנהל  מכרז זוטא 
 הרכש 

ל ועדת הרכש אין מאגר/ רשימה  של 
ספקים , ולא  נקבעו  הקריטריונים 

שלפיהן יפנו לספקים . לספקים 
עומד   –חדשים " הקריטריון  שנקבע " 

בדרישות המועצה ) הסכם ההתקשרות 
לדוגמא (  וותק . רשימת הספקים 

  מנוהלת ע"י  הקניין. 
 . הצעות מחירים 3בקש  מהקניין  

 ות ברכיש מטפלת וועדת הרכש 
) במכרז יש  יותר  הצעות לענייני זוטא 

 , כולל אומדן שהוכן ע"י מומחה .. .. 

לעבודה עם הרשות לפי  תחומים   מורשיםקובץ ספקים 
המקומיות  קרי ועדת הרכש תקבע אימות המידה שלפיהן יפנו  

 . מתאימים לספקים 
במסגרת פנייה לספקים לדרוש אישורים כדוגמת אישור פקיד 

 שומה לניהול  ספרים   .
ולא  הצעות מחירים לטיפול  מכרז זוטא בטיפול  ועדת המכרזים 

 ועדת הרכש  .

חתימת מנהל הרכש  הזמנה 
 והגזבר  

עפ"י סעיף תקציבי ללא  דרישה 
 תזרים המזומנים . מול דוח בדיקה  

 אין כסף . -הזמנה  עיכוב באישור 
 
 
 
 
 

עיכוב  במועד 
פתיחת 

ההצעות או 
מועד הנפקת  

 הזמנה 

 אורגנים במועצה .
חוסר תיאום בין 

 חברי ועדת רכש . 
 

זמן ממושך מהפנייה/ הבקשה / 
אין  הדרישה  עד להנפקת הזמנה .  

טופס מרכז הכולל שלבים , אחריות ,  
לו"ז בתהליך  ולכן קשה לעקוב אחר 

 השלבים והתאריכים  . 

 לו"ז כולל  טפסים 
קיצור הזמן להוצאת הזמנה הכרחית ודחופה קרי אין צורך 

 בדרישה  במצב חירום והטיפול אך ורק ע"י הקניין .  
 
 

פתיחת 
 הרשאה 

 הכרעת ראש המועצה הזמנה כדין / הכרעת יו"ר ועדת הרכש /  עיכוב בפתיחת הרשאה  ועדת הרכש , הקניין 

 נבחרי  ציבור לא  מתערבים בתהליך  רכישות .   חשש לניגוד עניינים  ועדת רכש ן , קניי ניגוד עניינים 

  . מעולם  לא הודלף  מידע פנימי לקבלנים / ספקים 

  . המציעים אינם קרובי משפחה לחברי מועצה 
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  עבודה  רשים תהליךת
 לצורך הכנת תרשים תהליך מגדירים סימונים לכמה פעילויות בסיסיות: פעולה, העברה, ביקורת, השהיה ואחסון כפי שמוצג בטבלה.

 תיאור הפעילות סימון הפעילות

 

 כגון: רישום, הקלדה, הדפסה, צילום, מילוי טפסים ועוד מוגדרת כביצוע פעולה פיזית -פעולה

 

 : העברת מוצר ממקום למקום, הליכההעברה

 

 : אישור , חתימה, ביקורת איכות וכו.ביקורת

 

 :המתנה לא מבוקרת לאישור, המתנה להמשך פעולה השהיה

 : אחסנה בצורה מבוקרת: תיוק מסמך, אחסון במחסן, אחסון מידע במחשב.  אחסון  

להבינו, לבקרו ולאתר שימוש בניתוח תהליך עבודה, מאפשר למבקר לראות ויזואלית את תהליך הזרימה של הפעילות, דבר שיקל עליו 
 למבוקר.כמו כן ניתן בעזרת הכלי להציג את ממצאי הליקויים בצורה מובנת  את הליקויים.

 להלן דוגמת ניתוח תהליך רכש בסיסי להבנת הכנת תרשים תהליך עבודה

 
 חוסר בקרות 

  חוסר זה בולט ויזואלית כאשר אנו ולפני העברתה לרכש   לאחר הכנת הדרישה ע"י הדורשקרה אין בניתן לראות כי .
 יש צורך בבקרת תקציבן לפני העברת טופס הדרישה לקניין .  בודקים היכן ממוקמות הביקורות.

  להזמנות גדולות אישור בחירת ספק לפני יש צורך בביקורת קבלת הצעות מספקים . לאחר קרה אין בניתן לראות כי  . 
לישיבת ועדת הרכש. המכתב ייחתם ע"י  יו"ר ועדת הרכש . כינוס והחלטת וועדת הרכש . דיון לאחר למבקר מכתב הזמנה 

שמיעת המוזמנים  )  הסבר המזכיר לאישור המליאה / פניות ראש המועצה  , הסבר היוזם לחיוניות הדרישה ,  הסבר הקניין 
 היועמ"ש ( והערות הביקורת  .  לתכנון צריכה תקופתי , אישור תקציבי  מתאים  של הגזבר , חו"ד 

 זמני המתנה
 את זמני ההמתנה ואיזה אחוז מהווים מסך התהליך.לעומק  בנוסף לבדיקת מיקום הבקרות ניתן לבדוק 

ע"י בחינת תרשים התהליך ניתן לחשב את פרק הזמן המצטבר של ההשהיות ולנסות לצמצמן על מנת לקצר את הזמן מהדרישה 
 וע"י זה לייעל התהליך.להוצאת ההזמנה לספק 

 העברות מיותרות
לעיתים בבחינת תרשים התהליך רואים כמות גדולה של העברות מגורם אחד לשני וחוזר חלילה, דבר המתאים יותר למשחק כדורגל 

 באמצעות תרשים התהליך ניתן להציג זאת ולנסות לייעל את התהליך. מאשר לתהליך ארגוני מבוקר.
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  . מודגש באדום .  התהליך אנו יכולים להציע תהליך משופר הכולל שתי בקרות נוספותלאחר בחינת 

 
 

 

 
 מיפוי  עיקרי  

 
 כאשר יש  עיכובים ,   התהליך  הופך  למשחק כדורגל של העברת הסוגיה מגורם אחד לשני וחוזר חלילה .

 
 צוות לתיקון ליקויים 

 
 בקרה על הדרישה  -א 

  דרישות ללא סע' תקציבי מתאים ע"מ  למנוע  שיתוף מנהלי המחלקות בהכנת תכנון צריכה .  
  תכנית רכישות  עפ"י מטרות ויעדים. 

 
 בקרה על בחירת הספקים   –ב 

  הרחבת הרכב ועדת הרכש  

 ע"י ראש המועצה  בשיבה מקצועית  נה וכרעתחלוקת מ. 
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 מערכת שכר ממוחשבת  .  5
 רקע 

 השכר .  נחתם הסכם  ההבראה שאחד מיעדי הסף  שנקבעו בתכנית ביטול חריגות 2013בינואר  2יום ב
משכר מנכ"ל .   70%על  מהנדסת  לא יעלההשכר  התחילי   לגזבר , מזכיר ,   04/2011לפי חוזר מנכ"ל 

 .  80%שכר המבקר יעמוד על 
 משרה .  100%משכר המנכ"ל לפי  90%גזבר המועצה   , אושר למנכ"ל  1-15/13 מס' בישיבת המועצה 
 .  למהנדסת המועצה  60%אושר חוזה בכירים   01/2015בישיבת המועצה 

  חריגה הגזבר קיבל אישור מיוחד מאגף השכר לרמת שכר  . 

  60%המזכיר והמהנדסת מועסקים  לפי  שיעור שכר . 

  ( 80%משרה *  50%יעורה השכר ) משרה . ש 50%-המבקר מועסק לפי היקף משרה מינימאלי 
משכר מנכ"ל  למזכיר המועצה  ,  80%ברוב קולות אושר  שכר בכירים   9/2016בישיבת המועצה מס'   

 אישור משרד הפנים . תנאי  מהנדסת המועצה  ב
 ברשות שנמצאת בתכנית הבראה אין  מקום למתן תוספות שכר או שינוי רמות השכר .  

  2015תפקיד /דירוג  בשנת  להלן נתוני השכר לפי 
 ₪  –  שכר ברוטו ממוצע  חלקיות משרה  תפקיד / דירוג 

 33828 1 גזבר 
 22703 1 מזכיר

 21737 1 מהנדסת 
 17924 1.38 מנהל בי"ס מקיף 

 17922 1 מנהל רווחה
 17386 1 מנהל חינוך 

 13926 0.50 מבקר
 10877 58.78 עובדי הוראה 

 10615 3.49 פסיכולוגיים
 10426 8.7 סוציאליים 

 7678 92.39 אחיד/ מנהלי 
 6060 2.21 מח"ר

 8684 7.55 הנדסאים
 8866 7.08 חוזה מיוחד

 5678 0.33 אחיות 
 8933 1 רפואיים  –פרא 

 14176 1.40 חינוך משלים
 5678 0.33 אחיות 
 12903 1  בריאות הציבור  – אחיות
  190 סה"כ 

 2015אדם לשנת  להלן נתוני כח
מצבת משרות כח אדם  סוג משרה 

 ממוצעת 
 142.18 חינוך עם תקן 

 5.45 חינוך ללא תקן 
 15.83 רווחה עם תקן 

 0.66 רווחה ללא תקן 
 3.5 בכירים  עם תקן 

 22.12 אחרים 
 0.47 אחרים ללא תקן 

 190 סה"כ 

 להלן נתוני משרות לפי פרק תקציבי 
 אדם רשותי  תקן כח סוג משרה 
 2.5 מנהל כללי 
 4.5 מנהל כספי 

 4 תברואה 
 1 שמירה ובטחון 

 2 תכנון ובניין העיר 
 3 נכסים ציבוריים 

 149.38 חינוך 
 3.6 תרבות 

 1.1 בריאות 
 19.91 רווחה 
 1 ;מים 

 190 סה"כ 
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 ממצאים 
 המועצה ביטלה חריגות שכר בדירוגם השונים  באופן חלקי . )ש.ק( ,  כספי בהתאם לדוח .1

  .נוהל לטיפול בחריגות שכר   אין  .2

 " .חריגות שכר לכאורה"לא נמצאו  .3

החלטות העדכון של טווח  רמת השכר התחילית בניגוד לחוזרי המנכ"ל  ואף המתווה המוסכם  .4
 בין משרד האוצר מול מרכז  שלטון מקומי לשינוי רמות  השכר .

 .  6.58 –התאם לדוח הכספי ) ש.ק(  משרות ללא תקן ב .5

 . נוהל להערכה וקידום  עובדים אין  .6

בכתב  בכל  הקשור   עם תיעוד ועד העובדים מול לא התקיימה התייעצות הנהלה מעולם  .7
 . בעתיד בדירוג ודרגה הזכאים העובדים  לקידום  

, ואף בדירוגם השוניםלעובדים המועסקים בקשות בכתב ובע"פ לתוספות שכר הוגשו לא מעט  .8
 בכתב  . הדבר משפיע לרעה  על יחסי אנוש עמיתים  וממונים במועצה .   בשלילה לא נענו 

 .  9 – 17פרק   2015התעלמות הרשות ממצאי  דוח   .9
    

 המלצה 
 אדם ליישום תנאי שרות העובדים  בדירוגים  השונים במועצה מקומית –להכין קובץ נהלי כח  .1

 מג'ד אל כרום .
בכפוף עדכון טווח שכר כלל העובדים שבחוזי בכירים בחינה מחדש ל  -כצופה פני העתיד  .2

 .  24/09/2017מסמך משרד האוצר  מיום ל

 נט    –למערכת מטרופולין מח'  הביקורת  מעמיקה  לאחר חיבור  ביקורת  .3
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      2017עדכון הצעת  תקציב .   6
 רקע 

ובסה"כ מענק האיזון לפי הצעת ₪  אלפי  4,553בסך הוגדל מענק האיזון ,  922בהתאם להחלטת הממשלה מס' 
 ₪ . אלפי  20,301עומד על  2017תקציב 

 . ₪ אלפי   85,049אחרי העדכון  עומדת ע"ס   המועצה הצעת תקציב 
 מענקי איזון ומיוחדים  -א 

צה מספר מענקים מיועדים לרשויות מקומיות, המענק העיקרי משרד הפנים מק:    . מענק  איזון 1
 המועבר לרשויות הינו מענק איזון, שאר המענקים מועברים בהתאם לחוק והחלטות ממשלה.

מענק איזון הינו סכום שמטרתו להשלים פערים בין הכנסות הרשות המקומית לבין הוצאותיה, ולאפשר 
למעשה  בסיסיים, שאת חלקם הן מחויבות לספק על פי חוק.לכל הרשויות להעניק לתושביהן שירותים 

מענק האיזון נועד לאזן את תקציב הרשות כי ההכנסות העצמיות אינן מאפשרות לספק לתושבים " סל 
 ₪ . אלפי  15,748 -מענק כללי לאיזון ) לא כולל מענק מותנה ומענקים אחרים (  שירותים " סביר . 

מיום  2369, מספר 24.7.2005מיום  2964טות הממשלה מספר בהמשך להחל:  מענק מותנה . 2
בעניין הגדלת ההכנסות העצמיות  6.1.2008מיום  2899וכתיקון להחלטת הממשלה מספר  23.9.2007

 נקבע   והעלאת שיעורי גביית הארנונה בכלל הרשויות המקומיות, לרבות הרשויות ביישובי המיעוטים,
 83%-ל 80%-ל רשות להגיע כתנאי לקבלת המענק המותנה יועלה מכי שיעור הגבייה שאליו תידרש כ

"יעד  –( )להלן 2018-2016)תוספת של נקודת אחוז אחת מדי שנה בכל אחת משלוש השנים  2018בשנת 
הגבייה"( וכן לקבוע כי שיעור המענק המותנה ייקבע באופן דיפרנציאלי בהתאם לשיעור עמידת הרשות 

 להקצאה כמפורט להלן:ביעד הגבייה בשנה הקודמת 

 שיעור המענק המותנה שיעור עמידה ביעד הגבייה
 15% 75%עד 

 %10 %87ועד  %75מעל 
 5% 99.9%ועד  87%מעל 

רשויות המקיימות את התנאים המזכים במענק מותנה , במהלך תקופה שנקבעה ע"י משרד הפנים , 
עקבות עמידת הרשות בגביית ביקבלו התוספת של המענק המותנה במענקי האיזון החודשיים . 

,  המענק המותנה הפך להיות חלק  ממענק האיזון ,  שלוש שנים ברצףבמשך  80%-הארנונה ביותר מ
מקדמת מענק  המותנה שניתן  ענק האיזון כל חודש בחודשו.במהמענק המותנה והמועצה תקבל   את 

 .  ₪אלפי  750 –כ  2017ליישוב  מג'ד אל כרום לשנת 
:  במאבק המגזר הערבי נחתם הסכם  כספי  שבמסגרתו   מענק ועד ראשי הרשויות הערביות. תוספת  3

סך  2017לתקציב השוטף  לשנת  להקצות הוחלט  להגדיל את מענקי האיזון  והפיתוח . למעשה הוחלט 
מיליון ש"ח לטובת תגבור התקציב השוטף של הרשויות ביישובי התכנית . אופן הקצאת  200של 

וצע בתאום של צוות משותף למשרד הפנים, אגף תקציבים במשרד האוצר, מנכ"ל המשרד התקציב ב
חלקה של היישוב לשוויון חברתי או נציג מטעמו ובהתייעצות עם יו"ר ועד ראשי הרשויות הערביות. 

 .  ₪אלפי  3,572 –מג'ד אל כרום כ 
משרד הפנים מעביר מדי שנה מענקים נוספים מלבד מענק האיזון לרשויות המקומיות,   : . מענק  שר  4

רזרבה תקציבית זו מתוך הסעיף התקציבי  יעודיים וניתנים למטרות ספציפיות.ימענקים אלו הינם 
רזרבת שר(,הינה כלי ניהולי המאפשר  -על פי הנוסחה )להלן   המיועד למענק לאיזון שאינו מחולק

,הנדרשת ע"מ לאפשר התמודדות עם  גמישות בהקצאת כספים לרשויות המקומיות ים,למשרד הפנ
 או עם צרכים הנובעים מנסיבות בלתי צפויות. ,ה צרכים אשר אינם באים לידי ביטוי בנוסח

פרס שר הפנים בגין ניהול כספי תקין מחולק מדי שנה לרשויות המקומיות שעומדות :   . פרס שר 5
 בפרמטרים המעידים על התנהלות כספית ומנהלית תקינה . 

 
 הכנסות עצמיות חינוך  -ב 

תשלומי הורים המאושרים ע"י משרד החינוך כוללים תשלומי חובה ביטוח תאונות אישיות ותשלומי רשות סל 
 סיום , מסיבות כיתתיות וטיולים עפ"י תכנית .  תרבות , מסיבת

 לפי השיטה  תשלומי הורים באמצעות  בתי הספר . 
 לגני ילדים . עפ"י הנחיות הרישום  של משרד החינוך  , אין לגבות  מההורים דמי קידמה בעת הליך הרישום

  
 הכנסות עצמיות רווחה  -ג 

לכלול תקבולים עבור השתתפות עצמית הנגבית על ידי הרשות  אמורהרישום של התקבולים בספרי הרשות  
 מהמשפחות המטופלות . 
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 :  עצמיות אחרים -ד 
אושר צוו המועצות המקומיות  09/05/2016אכיפת חוקי עזר : בישיבת ועדת החוקה , חוק ומשפט בכנסת  מיום 

 חוקי עזר .  9) עבירות קנס ( מועצה מקומית מג'ד אל כרום .  אושרו 
 791קובץ תקנות  – 08/2012רוכלים  : ישיבה  .א
 791קובץ תקנות  – 08/2012פיקוח על מכירת בשר ומוצריו : ישיבה  .ב
  791קובץ תקנות  – 08/2012הריסת מבנים מסוכנים : ישיבה   .ג
 791קובץ תקנות   - 08/2012סימון רחובות : ישיבה   .ד
  791נות קובץ תק –איכות הסביבה : מניעת מפגעים ושמירת ניקיון  .ה
  861קובץ  תקנות  – 08/2016,  13/2015סלילת רחובות : ישיבה   .ו

   861קובץ תקנות   - 08/2016,  13/2015תיעול  : ישיבה   .ז

   799קובץ  תקנות  – 08/2012העמדת רכב וחנייתו : ישיבה  .ח

צו עבירת קנס לחוקי עזר ) איכות סביבה , שלטים , רוכלים , סימון רחובות (  : ישיבה  .ט
    856קובץ תקנות  -06/2014

   סקירה כללית 
 הצעת אלפי ש"ח .  61,148תקציב המועצה עמד ע"ס  2013עפ"י תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת  .א

 .  39%  קרי גידול של₪   אלפי  85,049–כ אחרי  העדכון  שאושרה  ע"י  המליאה    2017תקציב 
 

אישור משרד  הפנים  יה , לא ה  22.08.2017מיום    09-2017 למועד  הדיון בעדכון , בישיבה מיוחדת מס' .ב
מועצת הרשות המקומית .  01/2017שאושרה בישיבה מס'  ₪ אלפי  85,297ע"ס   2017תקציב הצעת ל

. מועצת הרשות המקומית לא לאחר המועד הקבוע  בחוק   2017לשנת  אישרה את התקציב הרגיל
    .  2018תחילתה של שנת הכספים של  שנת עד יום   2018אשרה את התקציב הרגיל 

 
עם   העברות   01/2017שאושרה בישיבה מס'  2017תקציב   הצעת מאשררת למעשה עדכון  ההצעת  .ג

 מסעיף לסעיף  שאינן כפופות להגבלות  בהוראות הצו .  
 

 873  -כ עולות בפ , שינוי שלילי ₪  אלפי  249 -הכנסות  כ שינוי שלילי בעפ"י  הצעת  העדכון  נמצא   .ד
 אפס .   –עודף / ) גרעון( השינוי ₪ . אלפי   624ושינוי בשכר  ₪  אלפי 

 
 

הוצאה  –ו ₪  אלפי  4322כוללת הכנסה מותנית ע"ס  2017להצעת התקציב לשנת  01טבלה מס'   .ה
 ₪ . אלפי   4322מותנית ע"ס 

 

הפכו להיות חלק  ממענק האיזון ₪ אלפי  3572ומענקים אחרים ע"ס  ₪  אלפי   750מענק המותנה ע"ס   .ו
 ₪ . אלפי  20,300המעודכן  עמד  ע"ס    2017ולמעשה  מענק האיזון לשנת 

 
 –מענק מודל  שנה 

טבלאות משרד 
 הפנים 

 –מענק 
טבלאות משרד 

 הפנים 

ביצוע בפועל 
הצעת / נתוני 
 העדכון 

 ות הער

2015 17997 14758 17925   הרשויות מקבלות המחצית השנייה של המענק המותנה לאחר הגשת
 הדוח המבוקר .  

  רישום המענק המותנה , אשר התקבל בשנה העוקבת , בשיטה המצטברת
 כהכנסה בשנה השוטפת 

2016 18529 16490 16493 
2017 22182 20531 20300 

  20301 -כ 2017ומאידך  מענק  האיזון לפי הצעת תקציב ₪  אלפי  20531מענק טבלאות משרד הפנים               
 ₪ .   אלפי  230 –ההפרש כ ₪ . אלפי               

מקדמת מענק  המותנה שניתן ליישוב  ₪. אלפי  4,553הגדלת מענק האיזון לפי החלטת ההמשלה  
 –. חלקה של היישוב מג'ד אל כרום בהסכם  הכספי כ  ₪אלפי  750 –כ  2017מג'ד אל כרום לשנת 

 ₪ . אלפי  230 –ההפרש כ .  ₪אלפי  3,572
 

מההוצאות בתקציב  הרגיל מסווגת  כהוצאה  קשיחה כדוגמת ) שכר , פעולות חינוך , פעולות  75% –כ  .ז
 רווחה , פרע"מ ( . 
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  מסקירת הצעת העדכון  עולה כי :
 

 :  כלליתארנונה 
לפי תקנות חוק הסדרים במשק וגבייה , הוחלט כי העלאת התעריף ₪ . אלפי  13,283 –כ  2014הגבייה בשנת 

 .  1.77% – 2017,  1.27% – 2016,  0.75% -  2015תהיה בכפוף להנחיות משרד הפנים  לשנים 
יוצא ₪ .   13,570 -כ  22/08/2017כפי שהוצגה בפני המליאה ביום   2017מסגרת  תקציב ארנונה כללית לשנת 

הנומינאלי שינוי . ה 2014ביחס לשנת  ₪ אלפי  216 –כ    2017אפוא ירידה ריאלית  בגביית ארנונה   לשנת 
 ₪  .אלפי  200 –כ  לפי הצעת העדכון  בגביית  הפיגורים

 
 :   עצמיות  חינוך
חובה וטרום חובה  שלא מעוגנות בתשלומי הורים המאושרים ע"י  משרד  אגרות רישום גני"יהמועצה גובה 

על אף  שקיימות שתי אפשרויות או החינוך . כמו כן  המועצה מקזזת ביטוח תלמידים מכספי  הניהול עצמי 
בבעלות   או  כיסוי עלויות פוליסה מועצה הפוליסה בבעלות  מההורים ביטוח תלמידים למימון מועצה תגבה הש
יהיה  ישירות ע"י בתי הספר . יוצא אפוא קיים צורך להסדיר בצורה ברורה יותר את תחומי האחריות  ה"ס בי

 ולערוך רישום מתאים  של  ההוצאה שקוזזה כנגד השתתפות  ההורים . של  המועצה 
 

תתפות צד : לפי הצעת התקציב הכנסות  עצמיות  רווחה עומדת  על אפס  . המועצה לא גובה  השעצמיות רווחה 
ג'  . לא הוגשה בקשה למשרד הרווחה לקבלת פטור מהמטופלים  ומאידך ועדת ההנחות ברשות לא פטרה את 

 המטופלים . השתתפות צד ג'  מהווה מרכיב מגרעון  הרווחה  . 
 
 

 :  עצמיות אחרים
 , סימון רחובות .  מבדיקה עולה כי בהצעה אין תקצוב לעבירות קנס לחוקי עזר איכות סביבה , שלטים , רוכלים

 להלן פירוט  הכנסות עצמיות בהתבסס על חוק עזר מאושר  : 
 ₪ אלפי  עצמיות  –שם כרטיס  מס' כרטיס 
 0 השתתפות תושבים בסלילת כבישים  1242200240
 62 תעודות ואישורים  112000230

 
שהינו ההפרש בין הוצאות החינוך לבין  תקבולי החינוך . תקציב  ₪  מל  5: גרעון החינוך ע"ס   גירעון חינוך

 הגרעון  מורכב ממס'  פרמטרים : ₪ . מל  34 –לעומת הכנסות החינוך  כ ₪  מל  39 –הוצאות  החינוך כ 
 רשות . התעריפים המשולמים לרשות נקבעים ע"י משרד החינוך , ללא קשר להוצאה למעשה של ה .1
התאמה בין  מועד הדיווח של הרשות על היקף התלמידים , הסעות לפי מסלולים  גרעון זמני עקב  חוסר  .2

 וכדומה לבין  מועד הקליטה / העדכון של משרד החינוך . 
. הרשות מבצעת מימון ההוצאות ממקורותיה   "חלק מפעילויות  בחינוך באמצעות  " קול קורא .3

ההכנסה לא סכום  "מרכבה" . לעיתים  -יפוי ממשרד החינוך באמצעות ה העצמיים ומגישה בקשה  לש
 תואם ההוצאות שבוצעו בפועל ע"י  הרשות .    

 קיזוז גננות עודפות  .4

 אגרת תלמידי חוץ  .5

רישום הכנסות החינוך מתבסס על  דוח מיתר לפי הסכומים המגיעים לרשות בסעיפי ההכנסה  השונים  .6
 כאשר תקופת ההתחשבנות משתרעת על שתי שנות לימוד .  רד  החינוךלפי שיטת  ההתחשבנות של  מש

 תקצוב לפי שנת לימוד מספטמבר עד סוף אוגוסט  ורישום בספרים לפי שנת כספים מינואר עד דצמבר  .7

 השתתפות הרשות בחינוך בתחומי  הרשות.  .8
 
 

 75%מהוצאות הרווחה  . משרד הרווחה מממן  0.35 –כ ₪   מל  4:  גרעון  הרווחה  ע"ס     גירעון רווחה
. בספרי הרשות נמצא זיכוי ע"י משרד הרווחה בחלקה של  25%מההקצאה  הכוללת  והמועצה אמורה למממן 

מההוצאה  אולם אין רישום לתקבולים  עבור  השתתפות עצמית כי אין גבייה של  75%הרשות בשיעור של 
 הרשות מהמשפחות  המטופלות . 
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לפי דף ההסבר  של הצעת עדכון התקציב ,  ההוצאות חד פעמיות מוינו  לסעיפים השונים  :  הכנסה  מותנית 
 624 –מממן  כ ₪  אלפי  4322למעשה המענק  החד פעמי  ע"ס ₪ . אלפי   4322בגובה מענק  חד הפעמי  ע"ס  

בהצעה צוין כי  ₪ . אלפי  249 –ות עצמיות כ ירידה בהכנס₪  , אלפי  3449עליה  בשכר  ,  עליה בפעולות  ₪ אלפי 
יאוישו  אך ורק  עם הצגת הרשאות  תקציביות   2017כל המשרות החדשות שהתווספו לעדכון  התקציב לשנת 

מאושרות ע"י  המשרד הממן בלבד . הצעת העדכון מאוזנת וכוללת תקצוב למשרות החדשות .  יוצא אפוא 
 –מקור  ההכנסה המתאים  לסעיף ההוצאה המתאים  .  מקור ההכנסה בהצעת  העדכון  אין  הקבלה בין  

הרשאות תקציביות מאושרות ע"י המשרד הרלוונטי  ככל הנראה  נבלעו  בתקציב המקורי או התקציב לאחר 
      . העדכון   ולכן עולה החשש של חוסר בקרה אחר מקורות  המימון של  משרות  המאוישות עפ"י  תכניות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

Majd Alkurum-Local Council                                           
 

_______________________________________________________________________________ 

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

  2017 –( , התשע"ז  3הענקת הנחות בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה ) הנחה מארנונה ( ) תיקון מס .   7

למבצע המקנה עד הרבה רשויות הצטרפו , ביוני, נפתח מבצע גביית חובות ארנונה למגורים ושלא למגורים  1ה  -, החל מ  01/06/2017לפי הודעת  משרד הפנים מיום  
 .2014עד לשנת  הנחה בחובות הארנונה %50

 .2015-16לשנת   , זאת בתנאי שיסדירו החייבים את חובם2014עד לשנת   על חובות ארנונה 50%מתן הנחה של  , משרד הפנים במסגרת מבצע הגביה, אישר 

 רבים ינצלו את ההזדמנות וההנחה, כדי להסדיר את חובם.  כיהאמינו מיליארדי שקלים, ובמשרד הפנים  30עמד על כ ברשויות המקומיות  היקף חובות הארנונה 

ן הרשויות החזקות כספי החובות שישולמו במסגרת המבצע, יסייעו לרשויות המקומיות, בעיקר החלשות, להיטיב את השירותים המוניציפליים, ולצמצם את הפערים בי
 והחלשות. 

 . 2017סוף שנת סתיים בהויות לעידוד המבצע. מבצע גביית הארנונה במהלך חודש יולי, קיים משרד הפנים כנס ראשי ערים ורש 

המועצה  23.04.2017, כ"ז בניסן התשע"ז , מיום  7802שפורסמו בקובץ התקנות  2017-( , התשע"ז  3לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה ) הנחה מארנונה ( ) תיקון מס' 
בתוספת תשלומי פיגורים שהצטברו על החוב , אם התקיימו  31/12/2014הכללית שהטילה על נכס עד ליום המקומית רשאית להחליט על הפחתת סכום חוב הארנונה 

 התנאים המפורטים להלן : 
 
 .  30.11.2017מסכום החוב הקודם לחייב שפרע בתשלום אחד במזומן את סכום החוב הקודם בניכוי שיעור ההפחתה עד יום  50%הפחתה בשיעור של  – 1
 מסכום החוב הקודם לחייב שפרע את החוב הקודם באחד מאלה :  45%הפחתה בשיעור  – 2

 תשלומים ששולמו בשיקים דחויים , למעט הראשון שבהם לטובת הרשות המקומית ; 12עד  (א)

ת או שניתנה הוראה לביצוע תשלומים , ובלבד שניתנה הוראה בלתי חוזרת בידי החייב לניכוי התשלומים מחשבון הבנק שלו לטובת הרשות המקומי 24עד  (ב)
 התשלום כאמור , באמצעות כרטיס אשראי של החייב ; 

 כלכלי .  –למדרג החברתי  3עד  1תשלומים , בתנאים שנקבעו בפסקה משנה )ב( , אם התשלומים ניתנים לטובת רשות מקומית המשויכת לאשכולות  36עד  (ג)
 

 מים מצטברים , או אם בסופו של יום לא פרע את יתרת החוב במלואה . יש לציין , כי ההפחתה תבוטל אם החייב לא פרע שני תשלו
 לא תינתן הפחתה כאמור אלא אם התקיימו בנוסף לאמור לעיל שני תנאים אלה : 

ית שהוטל על נפרע או הוסדר כדין , לרבות בשיק דחוי או התחייבות לתשלום עתידי על פי הסדר תשלומים  או בהוראת קבע מכל סוג , סכום הארנונה הכלל (1)
 , כולל תשלומי פיגורים שהוטלו ;  2016 –ו  2015הנכס נושא החוב לשנות הכספים 

החייב , למעט חייב שפרע את יתרת החוב במזומן , חתם על התחייבות לפי הטופס שבתוספת החמישית שבה הוא מתחייב לפרוע במועד את תשלומי  (2)
 הארנונה הכללית שהתחייב בהם .

 
לפקודת מסי העירייה ומסי  5 –ו  4יש לציין כי ההפחתות לא יחולו על חוב של המדינה , חברה ממשלתית , תאגיד סטטוטורי או מי שקיבל פטור מארנונה לפי סעיפים 

 נוך ( מדינות זרות , עדות דתיות או מוסדות דתיים , מוסדות צדקה עמותות ומוסדות חי –) הכוונה ל  1938הממשלה ) פטורין ( , 

לפי ממצאי הביקורת אשתקד נערכה בדיקת הנחות ארנונה ע"י רו"ח חיצוני בהתאם לנוהלי הבדיקה שנקבעו ע"י האגף לביקורת . תוצאות הבדיקה נכללו בדוח נפרד  ו
 לא נתגלו ממצאים חריגים מבדיקת המדגם כמו"כ  במועצה אין מנהל גבייה .   

 
  בזו הלשון :  נט מקומי ועל לוח המודעותלעידוד  המבצע היה פרסום באתר  אינטר

 تاريخ لن قسم الجباية في المجلس المحلي عن تسهيالت وحملة جادة من قبَله لمن يود تسديد مستحقاته القديمة من ضريبة األرنونا المتراكمة حتىاعوفق التعديالت األخيرة لقانون األرنونا, 

 وفق الشروط والمعايير التالية: 2014الفرصة لتسديد ضريبة األرنونا المستحقة ما قبل نهاية سنة اعطيت وفق التسهيالت الجديدة من قبل وزارة الداخلية .  31/12/2014

 أو التوصل لتسوية معين لتسديد الدين. 2016 – 2015على صاحب الدين ان يسدد ديون للعامين -1
 بدفعة واحدة نقداً او بحوالة )شك( على أن يكون موعد صرفه فورياً أو  2014% لمن يدفع مستحقات األرنونا المتراكمة ما قبل نهاية 50يتم إعطاء نسبة تخفيض حتى  -2

 بواسطة بطاقة اعتماد.    

 بنكية او ببطاقة االعتماد.ע( הוראת קבقسط ) 24بواسطة  2014% لمن يدفع مستحقات األرنونا المتراكمة ما قبل نهاية 45يتم إعطاء نسبة تخفيض حتى  -3
 شك  36بواسطة  2014% لمن يدفع مستحقات األرنونا المتراكمة ما قبل نهاية 45يتم إعطاء نسبة تخفيض حتى  -4

 يحق للسلطة المحلية تحديد عدد االقساط حسب قيمة الدين. -5

 هما المحدد.يتم الغاء التسوية في حال لم يتم االلتزام بدفع قسطين متتاليين في موعد -6
 30/11/2017 – 1/6/2017فترة الحملة من تاريخ  -7

 
 מצוי 

  למי  3%המועצה לא דנה בהענקת ההנחות לפי תקנות  הסדרים במשק המדינה ) הנחה מארנונה ( .  בהגדרות לצוו הארנונה נמצא  שיעור הנחה
 שמשלם ארנונה בתשלום אחד בתחילת שנת  הכספים ולא יאוחר מסוף שנה . 

   לשנים קודמות  עם  החלת התנאים שנקבעו  בתקנות ההסדרים לחייבים העומדים בתנאים שנקבעו בתקנות  339המליאה אשרה הנחות לפי סעיף
 ההסדרים , אך בעבר ההנחה לא נוצלה . 

 טלת בספק או חובות המיועדים ביתרות החייבים עבור ארנונה וחשבונות על בסיס חיוב חד פעמי כלולים חובות מסופקים  שהאפשרות לגבייתם מו
    (  מכלל החייבים לסוף השנה.   50%למחיקה בסכומים ובשיעורים מהותיים ) מעל 

  אלפי  133מתוכם הנחות שנים קודמות ₪ אלפי   5360 –כ  2016סה"כ ההנחות לשנת   05/2017שנידון בישיבה   2016לשנת  4עפ"י דוח רבעון  .  ₪
כ  2015סה"כ הנחות לשנת   2015.  עפ"י תמצית הדוחות הכספיים  לשנת   ₪אלפי  5256 –כ   2016סה"כ הנחות לשנת  2016עפ"י הדוח הכספי לשנת 

אלפי  2758 –ו   2015לשנת   ₪אלפי   3701 –הדוחות מצביעים על   מגמה של ירידה בהיקף החובות המסופקים  וחובות למחיקה  כ ₪  .  אלפי  5294 –
כוללת    22/08/2017שהוצגה בפני  המליאה מיום   2017.  מסגרת תקציב לשנת  2017. המועצה לא דנה בדוחות הרבעונים  לשנת   2016לשנת  ₪

הנחה בחובות הארנונה עד  50%המקנה עד יוצא אפוא , בנסיבות העניין  , מעטים אלה שנצלו ההזדמנות וההנחה ₪  .  אלפי  5500הנחות ארנונה ע"ס 
 כי  החלופה הייתה  החלת התנאים שנקבעו  בתקנות ההסדרים לחייבים העומדים  בתנאים שנקבעו בתקנות ההסדרים .       2014לשנת 
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 ני"י  עומר בן אל חטאבג.   8
 1,679,246ע"ס  חובה בבי"ס עומר אל ח'טאב כיתות לימוד גן  3משרד החינוך הוציא הרשאה תקציבית לבניית 

 .  10/10/2007מיום   08/2007ההרשאה אושרה בישיבה מס'  ₪ . 
 

הונפק דאז היתר בנייה לגני ילדים עומר בן אל חטאב ונספח להיתר  בבעלות עיריית אל שג'ור  ומשום מה 
 ההיתר לא  מומש ופג תוקפו  . 

 
מ"ר  256עפ"י שטח של  ₪   1,417,064כלול סכום של  2015-2019בתכנית הפיתוח של משרד החינוך לשנים 

עומר בן אל ח'טאב  בהתאם לפרוגרמה שאושרה ע"י אגף מיפוי ותכנון, ביום    -ברוטו  שתי יחידות גני ילדים 
 .   27/07/2014ובהתאם לאישור התוכנית האדריכלית מיום   24/03/2014

 
מיום   02/2017אה ישיבת מליאה  מס' ר -₪  269,242אשר משרד החינוך  תוספת ע"ס  08/12/2016בתאריך  

 . באותה ישיבה גם אושר  תקציב  מפעל  הפיס לרכישת ציוד וריהוט גני"י .  07/02/2017
וביום    9056035001בתיק בניין   16/07/2014בקשה חדשה  להיתר לשני הגנים החדשים  הוגשה מיום 

 . בתנאים  2014142הונפק  היתר בנייה חדש  מס'  07/07/2015
 

ילד  . יצוין כי בעבר   70 –אוכלסו  שני הגנים החדשים   ביותר  מ   05/09/2017הבנייה  הסתיימה וביום  שלישי  
נחשב    -גני"י  מודרניים    2הקמת     -החלופה הייתה גנים שכורים ואכלוס מתחת לתקן . האירוע כשלעצמו 

 כפרויקט  חשוב  הראוי לשבחים . 
 

הבדיקה העלתה  כי  הבקשה לתכנון הוגשה  בטרם הסדרת   2014נציב תלונות הציבור לשנת בדוח מבקר פנימי ו
 תשריט של המגרש  הרלוונטי , חוזה חכירה ...  –הקניין 

 
נסקרו באופן יסודי ומעמיק   2016דוח ביקורת מפורט  –במסגרת הביקורת של רו"ח  מטעם משרד הפנים 

בניית שתי כיתות גן בי"ס עומר בן אחטאו , מתחילת  – 120ל תב"ר  תהליכי העבודה המנהליים  והכספיים ש
 הפעלת התב"ר עד לתאריך  הביקורת שלו , כדי לוודא תקינותו .  

 עפ"י  הנוהל הנדרש .   120לפי  מקרא הפרמטרים בדוח    תהליכי העבודה המינהלים והכספיים בתב"ר 
נערכה ללא מכרז וללא הליך אחר להבטחת מתן ההתקשרות עם המתכנן  – 120הערת הביקורת  לתב"ר 

 הזדמנות שווה ליועצים אחרים . 
 

 מבדיקה חוזרת  עולה כי התנאים  להיתר  החדש  טרם הושלמו  כדוגמת : 
  םתשריט חלוקה בחתימת השותפים ומאושר לפי חוק התצהירי .1

 חתימות מינהל  על התוכניות +  חוזה מינהל  .2

 לתקן מהות הבקשה ולהשלים במפרט אחוזי בניה מותרים  .3
 תכלול טופוגרפיה , חנייה , גישה , גדרות  1:100תכנית פיתוח ק.מ  .4

 אישורים  .5

 יתר התנאים  .6
לקבלת הסבר  ומידע  לגבי השלכות אי השלמת    13/09/2017הביקורת  שגרה למהנדסת המועצה  בקשה  מיום 

 היתר . התנאים  לעיל   על  הבקשה או  ה
אמורה  להיות בוועדה  . המהנדסת העבירה   הבקשה    הלמהנדסת לא היה  מידע בעניין ולדבריה האינפורמצי

 לחו"ד  מהנדס הוועדה וטרם  נתקבלה תשובה אם התנאים להיתר הושלמו  ו/או ניתן להשלימן .  
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 התמודדות עם  האלימות  ביישוב  .  9
 רקע 

 
 האלימות  היא תופעה חמורה . הגורמים לה מורכבים . 

ככדור שלג שמתגלגל וצובר עוצמה עד כדי במגזר הערבי בשנים האחרונות ניכרת עליה בהיקף האלימות 

 רמת פשיעה  .אירועים ב

 

תכנית " עיר ללא אלימות" היא מודל עירוני להתמודדות עם כל סוגי האלימות , :   תכנית עיר ללא  אלימות

ובהם אלימות בני הנוער . המודל מבוסס על יצירת שיתוף פעולה בין כל המערכות המתמודדים עם אלימות : 

ן בטחון פנים , קר-מח' החינוך , מחלקה הרווחה ומערכת אכיפת החוק . מימון התכנית נחלק בין המשרד ל

ידידות והרשות המקומית . ברשויות שבהן התוכנית פועלת מוקמים צוות היגוי וועדות מקצועיות . חזון התכנית 

ומתן ושמירה על  –, הוא  יצירת אקלים עירוני שמקדם ערכים של כבוד הדדי , סובלנות , הידברות , משא 

 מוש בכוח לא לגיטימי , מכל סוג שהוא . זכויות אדם , ומאידך מוקיע עבירה על החוק , הפרת זכויות אדם ושי

מטרות התכנית הפחתה הדרגתית ומשמעותית של תופעות האלימות , העבריינות והפשיעה ביישוב ; הגברת 

תחושת הביטחון האישי של תושבי היישוב ; ייסוד תשתית עירונית להתמודדות יעילה עם אלימות ועבריינות 

ה עם אלימות מסוגים שונים ועבריינות . כאמור התוכנית איננה ממוקדת ופיתוח מודל להתמודדות עירונית יעיל

באלימות בקרב ילדים ובני נוער אלא באלימות בכלל , מתוך תפיסה ששינוי כולל ביישוב ישפיע גם על אלימות 

 ילדים ובני נוער . 

הרווחה . כיום  כרום . בתחילת דרכה  צמחה תחת הכנפיים של מחלקת -התכנית הופעלה  ביישוב מג'ד אל

מאויש מנהל עיר ללא אלימות  ועוד שלוש עובדים   .   מנהל היחידה  ללא אלימות הצליח לצור שפה משותפת  

ותקשורת עם ראש המועצה לקידום  תכנית עיר ללא אלימות ביישוב   ומנסה לתקשר עם כל מערכות הרשות . 

תכנית  ודיווח באופן  סדור  על חשיבות התכנית נתן  סקירה על התקדמות ה  09/2015בישיבת המועצה מס'  

 توعية –והכיצד מקדם שיתוף פעולה ואינטגרציה בתחום  בין  המערכות השונות וגם בין  מערכות המועצה , 

  . الشرقي الدوار,الغربي الدوار, ومحيطها المجلس بناية  في كاميرات تركيب – الجماهيريه الشرطه دور - حارات ولجنة  الحارات

 דיונים וישיבות בבניין המועצה  
   05/05/2015מיום  09/2015ישיבת מליאה מס'  .1
  16-02-2016מיום  02/2016ישיבת מליאה מס'  .2
   08-03-2016מיום  04-2016ישיבת מליאה מס'  .3
 03/05/2016מיום  05-2016ישיבת מליאה מס'  .4
  07-06-2016מיום  07-2016ישיבת מליאה מס'  .5
 22/08/2017מיום  10/2017ישיבת מליאה מס'  .6
  12/09/2017מיום 11/2017ישיבת מליאה מס'  .7
 . 13/09/2017ישיבה עממית מים  .8

 ישיבות בפורומים שונים  .9

כוונה אצבע  מאשימה נגד המשטרה שתפקידה מניעת עבירות  וגילוין , תפיסת עבריינים   בישיבה  העממית

ק ובתפיסת נשק ולא מצליחה לפענח  מקרה ותביעתם לדין  אולם היא לא ממלאת תפקידה באכיפת החו

אלימות במגזר הערבי . הועלתה סוגיית תופעת חוסר אכפתיות של התושב כי  זה לא יגיע  אליו  או פחד 

מלהתערב . חלק הציע סיירת הורים מבוגרים  ושאל מדוע עד היום אין חברת שמירה או פקחים וסירת אבטחה 

נרגילה פתוחים אחרי חצות ?  מדוע קומץ צעירים מסתובבים  ברחובות  ןביישוב , מדוע עסקים כדוגמת מועדו

ללא  מעש , מדוע  רוכבי אופנועים  וקטנועים  עושים " חרקות " ואין מי שיעצור? מדוע אין יוזמות למיגור 
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וח תופעות האלימות למיניהם  ? מדוע תמיד יש רק תגובה לאירוע או כיבוי שריפות . עלה הצורך במנגנוני פיק

אחריות המועצה  באכיפת חוקי עזר , אחריות    –חברתיים לא פורמאליים .  בדיון דובר על אחריות קולקטיבית 

ההורים  בחינוך ילדיהם והכישלון להפנים ערכים . המגמה היום התמקדות  בהישגים לימודיים  ונטישת  

 התרבות והערכים .   

הספר מתנהלת ללא תכנית אחידה ומחייבת . שעת חינוך כתה שעת החינוך בבתי  -אחריות  המורים ומנהלים  

מנוצלת לפעמים צורך משימות פרטיות , ואין פיקוח  אחר הנעשה בשיעור חינוך כיתה . יצוין כי שעה אחת 

לחינוך כתה לא מספקת ויש צורך בעבודה ערכית בכיתות  ומאידך יש בתי ספר עד היום לא מנצלים בכלל 

 –ות שמפעיל משרד  החינוך  . אגב שיתוף פעולה  למופת  צוין  בעיקר מול  בי"ס תיכון ו תכניות מניעה והתערב

 נעמ"ת  , בי"ס עומר אל ח'טאב.  

היה רצון  אמתי לשמר אמנה חברתית ביישוב  .  הדיון היה רחב כולל  ניתוח  והיו הרבה דעות והצעות  מגוונות    
 כדוגמת : 

  
   עבודה משותפות ואיגום משאבים .א

רווחה , חינוך , מוסדות חינוך  , יחידת עיר ללא –הקמה ועדה מקצועית מאנשי מקצוע  .ב

 אלימות ,  וצעירים מהיישוב .

 גיבוש מחדש  וחיזוק אמנה חברתית  .ג

פעילויות  נ' אלימות , סדנאות , הרצאות , פרסומת ביישוב ותליית  שלטים נ' אלימות ,  .ד

החברתי וליצירת נורמות התנהגות בלתי אלימות להרים המורל ולהביא  לשינוי באקלים 

 בחברה .

 ימי ספורט.   .ה

 הפעלת חוקי עזר    .ו

 סיירת הורים  באמצעות מבוגרים שיכולים להשפיע על  צעירים  .ז

 סיירת חברת  שמירה   .ח

 ביקורי בית  .ט

 עבודה  במישור הציבורי  .י

נימוס  ת , סובלנוכבוד הדדי ,  –הקצאת שעות להפנמת ערכים בבתי הספר  -בתי ספר  .יא

 בדבור , אחד ישמע את השני , אחד יקבל את השני , לקבל את האחר 

חינוך לחיים  –"תכנית כישורי חיים" , תכנית מפתח הלב  –תכניות חובה  -בתי ספר  .יב

תכנית הדגל של משרד החינוך לקידום אקלים חינוכי והתמודדות  –בחברה , תכנית אח"מ 

 י מיטבי  .  אקלים חינוכ –עם אלימות בבתי הספר 

 

למשטרה  ולמועצה אוזלת יד במיגור תופעת  האלימות  והיכולת  לעקור מהשורש תופעה זו בלט כי למעשה 

 שצוברת תאוצה ולכן סוכם להקים ועדה שתפקידה להשקיע מיטב  המאמצים להצלחת ההפגנה האזורית

 . והמשך התמודדות עם התופעה 
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 עיקרי הממצאים 
 

יוזמות ותמיד יש רק  חסר העדר עקרונות מנחים לפעולה המבוססים על טיפול מערכתי באלימות .   (1

  ) הפגנה / תהלוכה (  עד  לאירוע הבא . תגובה מידית לאירוע 

 

נציגי מפלגות , נציגי ועד  הורים  ,   -בהשתתפות    13/09/2017מיום    ה בישיבה שהתקיימה בלשכ (2

דת תכנית " עיר ללא אלימות "  לא מסרה מידע ונתונים אודות  מקרים שיארעו  יחי  -נציגים מהיישוב 

 .   סיכום פעילות והישגי התכניתוהטיפול שהיה , 

 

 

 .  1980 -לדוגמא  חוק עזר לפתיחת בתי עסק וסגירתם תש"ם  אי הפעלת חוקי עזר (3

 

של עיר ללא אלימות ובכללן : תכנית אכיפה של שיטור עירוני משותף עם המועצה ,  תכניות הליבה (4

 .  אינה מיושמת ברשותמבצעי אכיפה , הפעלת סיירת הורים  : 

 

 המערכות המתמודדים עם אלימות . / חוסר שיתוף פעולה וסנכרון בין הגורמים הנוגעים בדבר (5

 

 מות  ביישוב .  בשיעור האלי לירידה לא הביאהעד  כה  התכנית  (6

 
 ריכוז המלצות 

מוקדי  –בחינה מחדש המקומות שהוצבו בהן  מצלמות אבטחה והאם נחשבים כאזורים המועדים לאלימות  .1

 אלימות 

 בחינה  מחדש הפיקוח  במקומות בילוי והפעלת חוקי עזר  .2

 מתן  הדרכות להורים  .3

 גרשי הספורט ביישוב תכנית מגרשים מוארים בכל מ –פתיחת מגרשי  ספורט  בשעות הערב  .4

 גיוס מדריכי חבורות רחוב  .5

 פיתוח מנהיגות נוער  .6

 תכניות קיץ ושיווק פעילויות  .7

ביישוב ע"מ  לבצע מבצעי אכיפה משותפים של  / משטרה קהילתית הקמת תחנת משטרהדיון בשאלת  .8

 משולב קהילתי עיר ללא אלימות . סיירות הורים וניידות שיטור יחידת המשטרה ו

 מנגנוני פיקוח חברתיים לא פורמאליים .   .9
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 תלונות ופניות .  11
) להלן : החוק ( , קובע  2008- חוק הרשויות המקומיות ) ממונה על תלונות הציבור ( , התשס"ח

את חובת הרשות המקומית למנות ממונה שיטפל בתלונות הציבור וכולל הוראות מפורטות 
 לטיפול ולבירור תלונות . 

 
 מבקר המועצה ממלא גם את תפקיד נציב תלונות הציבור . 

 
ת המבקר שיתוף הפעולה של הנהלת המועצה ושל עובדי המועצה , על כל שלוחותיה , עם עבוד

ונציב תלונות הציבור יאפשרו  מתן תשובה לפנייה במועד שהיא גם רכיב חשוב באיכות השירות 
 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 . 
 

ם רשאי להגיש תלונה , וזו מוגשת רק לאחר שהמתלונן פנה במישרין למחלקה המטפלת כל אד
 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 
הוא מקיים מעקב . פנייה מסוג זה תסווג כתלונה אם המחלקה הנוגעת בדבר לא טיפלה בפניית 

 רצונו . התושב לשביעות 
 

 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 . 
 

במשך השנה  היו מס' לא מועט של פניות תושבים שלא קבלו ביטוי בדוח אולם קבלו מענה 
 ב ע"י המבקר ונציב תלונות הציבור . . ומעק

 
עורכי דין לקידום מנהל תקין נ' הממונה על חוק חופש  13216-11-16הוגשה עת"מ  2016בשנת 

 30/01/2017ביום המידע במועצה מקומית מג'ד אל כרום ואח' , הנוגעת למערך תלונות הציבור . 
 ניתן תוקף של פס"ד להסכם הפשרה . 
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 בכפר מג'ד אל  כרום . פעילות לא פורמאלית   –תכנית חוגים 
מיום  922רשויות הנמנות על יישובי התוכנית המורחבת כהגדרתם בהחלטת הממשלה 

נתבקשו לגבש  תכנית  אב  רשותית  לפיתוח , קידום , ביסוס ומיסוד מערכת חינוך  30/12/2015
 רבעה   ערוצי פעילות . בלתי פורמאלית ברשות המקומית . התכנית תכלול א

 ע"מ לקבל ההקצבה על הרשות להפעיל לפחות שלושה ערוצי יישום מהארבעה : 
 תשתיות הפעלה רשותיות ויוזמות חינוכיות  .1
 בי"ס כעוגן בקהילה  .2
 יב' (  -תכניות חינוכיות מתוך מאגר תכניות מאושר ומפוקח ) עבור גילאי ג' .3
 ו' : ספורט , טכנולוגיה , מוזיקה  (   –עפ"י מתווה ארצי ) עבור גילאי ד'  –תכניות חוגים  .4

 : המתווה הארצי  בהתאם לעקרונות ההפעלה של 
 חודשים (  10הפעלת החוג תתקיים לפחות פעם בשבוע לאורך שנת פעילות ) מינימום  .1

 בחודש לאורך  תקופת החוג . ₪  50 –הרשות לא תגבה יותר מ  .2
הרשות תקבע קריטריונים למתן הנחות / מלגות למעוטי יכולת ואלו יאושרו  ע"י המפקח   .3

 הרשות . 
 תכנית קרב . בחור ספקים מתוך מאגר הספקים במסגרת ניתן ל .4

 שילוב מקסימום תלמידים בפעילות חוגים שאינם צורכים כלל פעילות ופנאי  .5
 השתלשלות העניינים 

  'ממשרד ₪   945,635ה המלאה פה אחד קבלת סך של אשר 02/2017בישיבת המועצה מס
 החינוך , תמיכה  בתכנית אתגרים . 

  אושר פה אחד הארכת תוקף ההסכם הבסיסי שנחתם עם  03/2017בישיבת המועצה
המתנ"ס שלפיו המועצה תקדם פרויקטים בתחום החינוך הבלתי פורמאלי בשטחי 

 .  בכפוף להנחיות המועצהם  המועצה באמצעות מרכז קהילתי  מתנ"ס  מג'ד אל כרו

  רכזת חינוך לא פורמאלי , רכזת  חוגים , רכז ת נוער יחידת הנוער כולל מנהל יחידצוות ,
 . מערכת חינוך לא פורמאלי , רכז 

  16/07/2017פרויקט אתגרים יצא לדרך ביום . 
 ועד עירוני פניית 

מכתב  למנהל אגף חברה ערבית במשרד החינוך עם   26/07/2017ועד עירוני  הוציא ביום 
העתקים...,  בו דורש ממנו להקפיא את התכנית עד לביצוע בדיקה יסודית ומקיפה  בנושאים 

 שונים .  
 תמצית שאלות וטענות הפונה  בנושאים הבאים :

 העברת ניהול החוגים למתנ"ס   .1
   הרשמה  דמי .2
 למעוטי יכולת מלגות / הנחות  .3
 ילדים ברכישת  ציוד השתתפות ה .4
   ספקי תכנית  .5
   חוגים  ם ותכני .6
 חוגים  לילד הגבלת מס'  .7
  חוגכל תקופת   .8
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 יצוין כי :   כבר 

  י הועד . חתום על ידהיה לא ועד הורים עירוני מכתב 
  .  למכתב  לא צורפו  מסמכים כלשהם 

   לגורמים הרלוונטיים  קודם  ) בכתב / בע"פ (  פנה ועד הורים עירוני לא ברור  אם
מפקח חינוך לא פורמאלי , מנהל אגף חברה  –משרד החינוך במועצה  בטרם פנייתו ל

  ערבית ... 

  : עפ"י מתווה ארצי –תכניות חוגים מכתב הוועד מבוסס גם על קול קורא משרד החינוך. 
  בעת מסירת המכתב   כי אין בכוונתו להגיש תלונה   למבקר בשיחה בע"פ הפונה הודיע

 . אותו מיידע   רק  ובשלב זה הוא
משרד החינוך רשאי להפסיק , להקטין או לעכב את תשלום נקדים את המאוחר ונציין כי 

התמיכה אם  לדעתו אין המועצה עושה את הפעולות , או חלקן כיאות , או אם אין המועצה 
מפקח ל. המועצה תאפשר בקשר למתן ההקצבה או ההתחייבויות מקיימת את כל התנאים , 

למעשה משרד החינוך לבקר בכל עת במשרדי  ומתקני המועצה ולעיין  בספרי החשבונות . 
 התכנית כפופה לפיקוח משרד החינוך . 

 .תוצאות הבדיקה /  מנהל גף חברה ערבית  ערך בדיקה/ בירור  מול  מנהל יחידת נוער
 דוח הערכה  ובקרה בכתב לא נמסר לראש המועצה . 

  מסיבת הסיום לארבעה חוגים התקיימה בבי"ס עומר בן אל ח'טאב כחודשים לאחר
. המסיבה התקיימה בהשתתפות ראש המועצה , יו"ר ועדת ספורט  לדרך  תכניתיציאת ה

ינוך לא פורמאלי , רכז , סגן ראש המועצה , מנהל המתנ"ס , מנהל ביה"ס , רכזת ח
התכנית ,  וההורים . הייתה שביעות רצון מהתוצאות . למעשה יחידת הנוער יצרה 

 כחודשים   .  -הצלחה מהירה בשטח בטווח זמן קצר
 לגופו של עניין להלן תוצאת בדיקת שאלות וטענות הפונה

 העברת ניהול החוגים למתנ"ס   
יחידת נחתם הסכם מסגרת בין  המועצה  למתנ"ס  לקידום פרויקטים באמצעות  המתנ"ס  . 

החוברת הופצה בקרב התושבים  ומקיף  . חוברת חוגים לגילאי יסודי ה והמתנ"ס הכינהנוער 
שתי רכזות חינוך לא פורמאלי שהיו אחראיות על . הרישום התבצע אצל  16/07/2017ביום 

 ך , יעוץ ומתן  הסבר ומידע . ההרשמה ותקינות ההלי

    תכנים וחוגים / ספקי תכנית 
עולה כי חלק מהחוגים / או הספקים לא נשלפו ממאגר התכנית לפי מודל ההפעלה של  המתווה הארצי כי 

  .הייתה חליפה ייחודית ייעודית למועצה על פי צרכיה 
משהותאמו החוגים לצרכים והמאפיינים הייחודים של היישוב מג'ד אל כרום הדבר בהכרח ייבא מפעילים 

לצעירים חדשים שככל הנראה אינם כלולים ברשימת  ספקי תכניות חוגים במתווה הארצי . החוגים 
ות ורצונות התבססו על תכניות מאגר ירוק במשרד החינוך . לאחר דיונים נבחרו תכניות המתאימים ליכול

התלמידים . מכל תחום נבחר חוג כאשר נלקח בחשבון שבשנים הבאות יהיו שינויים ויגוונו  החוגים . בפועל 
לתלמידי בתי ספר  יסודי הופעלו  ארבעה חוגים : טיולים בטבע , המתכנן הקטן , להקת דבקה , חוג סקי . 

 כל חוג הורכב משתי קבוצות .  
החוגים בחוברת  לא הובאו לסדר היום של מליאת המועצה כי בחירת  –אכן ערוץ התכנית הספציפית 

הייתה בשיתוף  יחידת הנוער , מרכז קהילתי ובתיאום עם נציגי משרד  החינוך.  של בי"ס יסודי  החוגים
 תכנית הותאמו לתחומי התוכן בשהייתה דרגת חופש ליחידת הנוער בגיבוש התכנית , והחוגים לצעירים 

 משרד החינוך . בהמאגר הירוק 
  .י"ב ( יופעלו בחסות יחידת הנוער -החוגים לגילאי צעירים ) ז

נסגרו בעת הליך  החוגים ששווקו . ויחידת הנוער  ו' ( יופעלו בחסות המתנ"ס -החוגים לילדים בגילאי ) ג'
 לפי המאגר הירוק .    או  מקומיים  חוגים ההרשמה . מפעילי ה
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   דמי רישום 
סכום זה   עדיין  ₪   .  50   -וג לילדי בי"ס  יסודי שהופעלו בשלב ראשון  כדמי הרישום לח

נחשב  כסכום סמלי  ,  מזערי  וזניח  מהתקציב  המאוזן  להפעלת החוגים בתכנית  . דמי 
 ₪ .     200 -₪  100הרישום לחוגים  לפי הפרסומים בתקשורת    

ומי שיכול ₪  3500 – 1500שנה  נע בין  כהערת אגב  יצוין כי  עלות חוגים  במגזר פרטי ל
מאצ'ינג  ליהנות הם בד"כ  בעלי הכנסה גבוה . החוגים במימון מלא של משרד החינוך .  

 .    מעלות התכנית  10%הרשות  לפחות 

  מלגות / הנחות למעוטי יכולת 
תפקידו  למתנ"ס אין מדיניות סלחנית  בגביית דמי רישום לחוגים  כלשהם  מה גם  וזה לא 

לשמש ועדת לטיפול  בנזקקים . מצבם הכלכלי של ההורים מטופל במסגרות אחרות . מומלץ 
 למועצה לשקול  בעתיד סבסד לילדים ונוער המוכרים ע"י אגף הרווחה  .

מוצע כי מתן המלגות  לטובת בני נוער הזקוקים  לקבלת מלגה יהיה באישור לשכת הרווחה 
מית . הכוונה הענקת המלגות בגובה  השתתפות הורים ועדה פני –ושיקולים פרטניים 

 לתלמידים שהוריהם מתקשים בתשלום . 

 הגבלת מס' המשתתפים בחוגים 
 .  לכל חוג  קבוצות  2 -ל הוגבל בחוגים בי"ס יסודי מס'  המשתתפים 

תלמיד. כאשר היעד להגיע לכל ילד  ביישוב .  600 –לתכניות אתגרים  ביישוב נרשמו פחות מ 
יסודי עומר בן  אלחטאב ,  730בי"ס תיכון  , 718ילד   מתוכם  3600 -הילדים ביישוב  כ מס
יסודי  אלמותנבי ...למעשה נמצא ילדים  307חטיבת ביניים ,   965יסודי אלסלאם ,  954

שעדיין לא השתתפו כלל בפעילויות  ויש מקום לשלבם  בחוגים  עתידים ולאפשר לכל ילד 
 להשתתף .  

  2מפגשים וכל מפגש  12רב  של חוגים  לצעירים  כדוגמת חוג הייטק לצעירים הכולל  יש מס' 
מפגשים ומס   9. חוג מנהלי פרויקטים לצעירים הכולל    20שעות ומס המשתתפים 

 .  50מפגשים עד ... ומס המשתתפים  10, חוג מנהיגות ביקורתית  לצעירים ,   40המשתתפים 
 תקופת  החוגים 

 ה לא הסתיימה ויפתחו חוגים חדשים במגוונים  שונים  בהמשך . תקופת הרשמ
 

 תובנות  מרכזיות  
: ראש מועצה , מנהל   להמשך תהליך למידה וגיבוש דרכי פעולה   שולחן עגול רשותי .1

חינוך , מנהל רווחה , מנהל יחידת נוער , מנהלי בתי ספר , מנהל מתנ"ס , רכזים ביחידת 
, , מועצת תלמידים  נציגי ועד הוריםורכזי חינוך חברתי ,  בתי ספר הנוער , מחנכי כיתות 

 . נציגי ציבור ונציגי עמותות , מנהלת תכנית נוער בסיכון , ביקור סדיר 

: ראש מועצה , מנהל לנושא " הרצף החינוכי " חינוך בלתי פורמאלי  - שולחן עגול חב"פ .2
 ונוער במשרד החינוך .  יחידת נוער , מנהל מתנ"ס , מפקח מטעם מנהל חברה 

: לשלב פעילויות עם  הורים ע"מ להגביר מודעות ההורים לחשיבות  שיתוף  הציבור .3
 החינוך הבלתי פורמאלי . 

ע"מ להתגבר על בעיית גיוס ילדים ולאפשר כל ילד להשתתף  בכפוף   שיתוף ועדי הורים .4
 לתקציב תשתיות ותכניות .   
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 מעקב אחר תיקון  ליקויים .  21
 

בהתאם לצוו  2016המבקר הגיש דוח מבקר פנימי ונציב תלונות הציבור לשנת   2017בינואר
 המועצות המקומיות 

 
 .  2016כלל  את ממצאי הביקורת בנושאים העיקריים שנבדקו בשנת   2016דוח שנת 

 
להגיש לוועדת הביקורת  את הערותיו על הדו"ח ולהמציא  2017מינואר ראש המועצה נתבקש 

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

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

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

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

 
 

ועדת הביקורת החדשה דנה בדוח  . החדשה  ראש המועצה הגיש הערותיו לוועדת הביקורת
המלצות ועדת הביקורת  הוגשו לסדר יום ישיבת  . 2016מבקר פנימי ונציב תלונות הציבור לשנת 

ונציב תלונות  והמבקר המציא עותק דוח מבקר פנימי.  10/10/2017מיום  13/2017 המועצה מס'
 לחברי המועצה .   2016הציבור לשנת 

 

 ראש המועצה לא מינה צוות לתיקון הליקויים כמתחייב מהוראות החוק . 
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הביקורת בדקה אם תוקנו הליקויים בהנהלת ענייני המועצה שעליהם הצביע המבקר בדו"ח  
 ולהלן תקציר תוצאות המעקב :   2016 לשנת

  2016דוח  -מעקב אחר תיקון ליקויים
 . הפרטת החינוך לגיל רך  1

 ממצאים   
    . המועצה  לא  הכינה  ולא  פרסמה  נוהל פנימי לרישום ילדים באתר  האינטרנט כי אין אזורי רישום 
   נוצר בשני מישורים : קיזוז יתר גננות עודפות :  ) מס' הגננות עודפות פחות מס' גננות ₪  אלפי  1056גרעון ע"ס

תקני ( * עלות גננת : אכלוס ילדים מתחת לתקן . מישור שני החזר שכ"ל שלא תואם המצוי  : ) מס ילדים תקני/ 
 ום חובה : חוסר דיווח  ילדים/ קליטה  במשרד החינוך   בפועל  פחות מס' ילדים מדווח/שנקלט  ( * שכ"ל לילד טר

 מצב תיקון ליקויים 
  (  העולים  3(   לכל גננת פחות או יותר יש  רישום אוטומטי לקבוצת הילדים ) גילאי  3-4בגני טרום חובה) גילאי

ילד .  31ה נסגרת עד . הרשימ 3. נשאר הרישום לכניסת ילדים חדשים לגן גילאי  4לגיל   3עם סיום שנה"ל מגיל 
 .   35ניתן להעמיס עד 

     . בגני"י ילדים חדשים ) עומר בן אל חטאב ( האכלוס תקני 
  (  כי  בולט אצלם חסכון ויעילות   בפעילויות ופרויקטים  , הסעת ילדים  31-35בעמותות האכלוס צפוף ) תלמד

אין דמי רישום , העסקת עוזרות לפי תנאי  ,  ע"ח העמותה מה שאין  בגני"י של המועצה   , ביטוח ע"ח העמותה
 שכר לא מפוקחים .   

  נציג העמותה הוא שמביא טופס נספח ד' חתום ע"י ההורים ועותק ת.ז של ההורים  והוא שמבקש  -השיטה
רישום. לא מן הנמנע אילו ההורים היו מגיעים פיזית  אצל הרשם  , הרישום היה מתבצע לפי רצונם בגני"י של 

ה . הרשם לא מקפיד על הליך בירוקראטי  מול  נציג העמותה כי הדעה הרווחת  העמותות תמיד יצליחו המועצ
 לאכלס לפי תקן . 

  הרושם מהדיונים , גם אם המועצה תאמץ  נוהל פנימי לרישום במתכונת נוהל משרד  החינוך עדיין סוגיית
 ההפרטה לא פתירה כי

שיטת רישום כדוגמת העמותות קרי מספקות רשימות  לרשם  הגננות/ הסייעות של המועצה  אמצו  אותה .1
 כמו  נציגי העמותות .

 . ע"מ להתחרות עם העמותות צריך להשקיע בבניית ופיתוח גני"י  חדשים כדוגמת גני"י עומר אל חטאב  .2
הרצוי טרם הסתיים  . לא ניתן להקשות בבירוקרטיה על העמותות כי זכות   תהליך הבנייה לכל מס' גני"י

 ההורה לבחור הגן  המתאים קרי בין  מוכר רשמי לבין מוכר לא רשמי   .  
  לדחייה : בעבר המועצה  לא  אפשרה  לעמותה  רישום של  ילדים  .  10/10/2017נימוק ראש  המועצה מיום

  מועצה קבלה  כסף ממשרד החינוך . חטפנו פס"ד  ועדיין משלמים . הילדים למדו בפועל בעמותה . ה
  . המבנה הארגוני  לא כולל  משרת  רכז גני"י 

   . לא מתבצע רישום באתר אינטרנט , ולא הוגשה תכנית אזורי רישום לאישור המליאה 

 יס  חודשי  . הרשם לא הפיקוח  , המעקב והתיאום  לא מתבצע  ע"י הרשמים / איש המחשבים / הגזברות  על בס
"א"  עד  " ת " . "הקליטה והעדכון במערכת  הממוחשבת של משרד החינוך "  עוברת   -אחראי על הליך הרישום מ

פתיחת קלסר לכל גן , מיון  טפסים לפי שם גן/גננת   . מילוי הטופס  –לאיש  המחשבים . פעולת הרשם בסיסית 
. הכסף  עובר לקופת המועצה  . לפעמים גם הגננת מעבירה ספח ת.ז ₪  50ע"י  הרשם והנפקת קבלה ידנית ע"ס 

₪ .  50לכיסוי  ביטוח תלמידים . יש הורים שפונים ישירות לגננת ע"מ לא לשלם  50ושמות הורים לרשם . תשלום 
ביטוח תלמידים  : יש הורים שלא שלמו ביטוח ₪ .  50ויש הורים גם אם פונים ישירות לרשם לא משלמים 

 סינון הרשימה במח' החינוך  , יש הורים ששלמו לגננות דמי השתתפות בפעילויות    -דים או דמי רישום בכללתלמי
  ( 17/02/2017- 29-01-2017היות והרישום לא לפי אזורי רישום  וגם לא דרך האינטרנט  , תקופת הרישום  )

 מתארכת  

  ום . לא אומץ נוהל פנימי לרישום ולא הייתה חלוקה לאזורי ריש 
   . הגירעון בגלל אכלוס מתחת  לתקן והתחשיב משתנה לפי העדכון  הסופי של מס'  הילדים  בחודש  מאי 

  " שדאפנה עושה בדיקות ומאתרת הפרשים .   –" מגאז 

  הביקורת הפנימית  תשקול בעתיד ביקורת מעמיקה בתחום תקציבים ובמיוחד בתחום  הכנסות 
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 . אישור לתושב  2
 ממצאים  

  עיון ברישומי    ללאהאישורים הונפקו  על  סמך  צילום ת.ז וכרטסת  התושב  מתוך מערך  הגבייה
 המועצה : רישומים במחלקת החינוך לצורך גם בקרה על ילדי המבקש במסגרת חוק לימוד חובה .   

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

של המועצה  תיעוד  כלשהו  לגובה  האגרה  כך  שההפחתה  בתעריף  ללא  אישור המועצה  והפטור 
 ועדת ההנחות  .     לעובדים מתשלום "אגרת תעודת אישור"  לא  אושר ע"י   המועצה  או  

    .מח'  הגבייה לא נתבקשה  לסייע  בפועלת הנפקת אישורי  תושבות  לצורך הצלבת מידע 
    . לא נתקבל הסבר מדוע לא לא נתקבל הסבר מניח  הדעת  מדוע  התושב  נתבקש  לשלם והעובדים  לא

כדוגמת  "תושב עני" לבקש ניתן להקל על התושב , להנפיק האישור דרך מח' הגבייה ובמקרים מיוחדים 
 . המלצת מח' רווחה ולפטור מתשלום

  בטופס בקשה  לא היה שימוש 14/01/2016התושבים הראשונים  שהגיעו  לבקש  אישורים )עד ליום
 . 1312לא  הגישו  טופס בקשה  לאישור  תושבות לשם קבלת הנחת  תושב . טופס   (  לתושבות

 מצב תיקון ליקויים 

  אישור לתושב . מתן אישור לתושב ע"י מח' הגבייה  ) הביקור  2017מח' הגבייה היא זו שהנפיקה בשנת
 במח' הגבייה ( נותן לתושב הזדמנות לברר או להסדיר כרטסת המסים במועד מתן האישור . 

  לגבי העיסוק של בן / בת –הנפקת האישור ע"י מח'  הגבייה מאפשרת לפקיד המחלקה  הצלבת מידע 
אם המבקש בכלל  רשום במערך הגבייה ,     -הזוג . הצלבת מידע עם טופס אישור תושב  לדוגמא 

 מקומות עבודה נוספים למבקש.  

  הצהרת המבקש בטופס .עם חלוף הזמן  –אגב בעבר הרחוק המידע היה מוגבל לטופס הבקשה להנחה
הכנסה נוספים ) מאגר מידע שודרג איתור המידע בשל הדרישה להמצאת אישור מתאים על מקורות 

 מוסד לביטוח לאומי ( . 

  מרכז חייו" של התושב  .   -מתן אישור לתושב  עדיין לא מתבסס על  בדיקה מקיפה ל" 

  20נגבה אותו סכום  2017ש"ל לפי קביעת ההנהלה  והשנה  20 -אגרת אישור לתושב כ 2016בשנת   ₪
₪  100ת . לפי חוק עזר חדש  שיעור האגרה לתעודה .חוק עזר חדש אושר במליאה וטרם  פורסם ברשומו

שנקבע  ע"י ההנהלה  ₪  20הביקורת לא עשתה השוואה לגובה התעריף הראשוני  ₪ .  50ובכל עניין אחר 
 .   1981והצמדה למדד לשנת  1970לגובה התעריף  המקורי כאמור בחוק עזר אגרות משנת 

  2017 –ו  2016הגזברות שערכה  האגרה הראשונית שנקבעה ע"י  ההנהלה ולא היה שינוי בגובה האגרה  בשנים  

 
   רווחת עובדי המועצה /קיוסקים בבתי הספר .  3

  ממצאים 
  2016-2017סיכום הפורום הפנימי  לא  יושם  לקראת פתיחת  שנת  הלימודים   . 

  . הקיוסקים לא קבלו רישיון עסק תקף מהמועצה ואף לא עברו הפיקוח הנדרש על פי כל דין 
    . המועצה בהתייעצות עם  הנהלת ביה"ס , ההורים  לא  קבעו  אחראי על פעילות  הספק / הקיוסק 

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

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

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

 .   50%  -אלימות  פחות מ 
 מצב תיקון ליקויים 

  הועדה שמונתה ע"י  המועצה לא הגיש המלצות 
  חד פעמי 
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 . מרכז קהילתי  ופרויקט ליאלי רמדאן  4
 ממצאים 

  . תכנית  הפסטיבל מסודרת  וראויה  להערכה 

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

 .  הפסטיבל ביוזמת וחסות המועצה , הופעל ע"י ועד מנהל מנציגי המועצה ומנכ"ל המתנ"ס , נוהל כספית ע"י המתנ"ס 

  היו תשלומים במזומן לדוגמא תשלומי שכר במזומן לעובדים חלק מהכנסות הפסטיבל משכירות דוכנים לא הופקדו בחשבון בנק  המתנ"ס ולכן
 בפסטיבל  , סדרן ,  פקח ..   , באמצעות מעטפות  שחולקו  ע"י ועד מנהל הפסטיבל .  הנפקת  אישורי בטיחות . 

  שלו  קרי ע"מ לתפוס נתנה  אפשרות לשוכרי דוכנים לתפוס שטח לפני תשלום עלות שכירות הדוכן מראש  . ועד מנהל  הפסטיבל לא עמד על
שטח/דוכן   חובת  השוכר  תשלום מראש דמי השכירות , היו כאלה ששלמו מראש באסיפה שהייתה  , חלק לא שלם בכלל , חלק שלם בתעריף  

. ביום  מופחת , חלק שלם באיחור  . שוכר דוכן/ תופס שטח   שלא שלם בסוף היום הראשון קבל ארכה להמשיך לנהל דוכן בשלושה ימים רצופים
 והתוצאה סלחנות בגבייה מהיום הראשון ו/או הפחתת התעריף .   -הגנרטור לא עמד בלחץ  -הראשון הייתה  "פאשלה"  באספקת החשמל 

  כל שוכר דוכן ששלם דמי ₪ . אלפי  50 -בפועל נגבה פחות , יותר מ ₪  אלפי  70  -לפי שטח הפסטיבל המקורי/ המתוכנן , היה ניתן לגבות יותר מ
 שכירות בימי ההפעלה  קבל קבלה מפנקס קבלות  וחלק מהכסף משכירות דוכנים   לא הופקד  בבנק .  הפנקסים ללא מעקב ובקרה . 

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

 (   הוא שסווג עלויות הנזקים  . עלות שכירות הדוכן/ אבו דרויש המשכיר )  -כרי הדוכנים לא חויבו בנזקים שנגרמו לדוכנים  . בעל  הדוכניםשו
 ן הבנק של המתנ"ס , כיתר הספקים הגדולים .  -ששולמה מח דוכן  50  -כ ₪ *  200 -הסככה  עלתה   כ

  קטנה לפסטיבל  . לא נקבע נוהל לתשלומים במזומן מקופה 

    . חלק מחברי המועצה החרימו הפסטיבל בטענה שלא היו  שותפים בשלב ההכנות וההיערכות ,  לרזולוציה קטנה 
 מצב תיקון ליקויים 

  הסכם בסיסי בין המתנ"ס  למועצה .  נחתם 

   מאוד ונציגי המועצה בוועדה היו חברי מועצה מוצלח  היה  03פסטיבל מס'  היה . 
 
 
 . מכסות ואגרות  5

 ממצאים 

  שהינו    52%  -שכר . אחוז השכר מכלל ההוצאות הועדה כ₪ אלפי  3,094מתוכם ₪   אלפי  5887 –כ  2016סה"כ ההוצאות שנקבעו לוועדה בשנת
 .  45%אחוז גבוה מהמקובל בשלטון מקומי  

  משרות והתוספת   9.50 –ם הוועדה  המרחבית הבסיסי ) ליבה ( כ משרות . תקן כוח  אד 15.10  -כ   2016היקף המשרות בתקציב הועדה לשנת
 משרות .  1אלפי תושבים (   35לכפרים קטנים ) ועדה מרחבית רגילה שאין בה  רשות מקומית גדולה 

  לפי מס' היתרים ומס' תכניות מאושרות לשנה קודמת . בפועל האחוז   40% –לפי מס' התושבים  ו  40%חישוב הטלת המכסות מבוסס על יחס של
 .  12.62%  -ליישוב מג'ד אל כרום  2015ומאידך האחוז לפי מס' היתרים ומס' תכניות בשנת   25.49%האוכלוסייה של מג'ד אל כרום  

 . תשלומי המועצה   –בתקציב המועצה   1733400830סע' התקציבי  המידע על מצב חשבון התושבים בוועדה המרחבית  חסר כל שימוש בו ע"י המועצה
 יודגש כי גביית אגרות בנייה מהתושבים תקוזז מסכום התחייבות המועצה במכסה שעליה לשלם לוועדה . ₪ .  889,500 –לוועדה כ 

  היטל ההשבחה  בתקציב השנתי של הוועדה   על אף שלא הוזכר₪  800,000 –הכנסות מהיטל השבחה כ  –בתקציב המועצה  1223400310סע' תקציבי
יועדו לזכות הרשויות  2016ואם בכלל יועברו למועצה רישומן במועצה ייזקף לזכות הכנסה בתקציב בלתי רגיל .יודגש כי גבייה בהיטל השבחה בשנת 

 דה .המקומיות לצורכי תכנון כמצוין בתוספת השלישית , בהיותם כאלה לא הוזכרו בתקציב השנתי של הווע

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

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

   .הדוחות הכספיים של הועדה המרחבית ותקציב הוועדה לא הונחו על שולחן מליאת המועצה 
 מצב תיקון הליקויים 

   כללו ביטוי לממצאי נושא מכסות ואגרות   לאהדוחות הכספיים של המועצה 
   .הדוחות הכספיים של הועדה המרחבית ותקציב הוועדה לא הונחו על שולחן מליאת המועצה 
  צ'ק ששולם לוועדה או נתקבל   –בעבר הרחוק הוצאות והכנסות הועדה לתכנון ובנייה  לא השתקפו בספרי הנה"ח של המועצה . הרישום היה ל

 מהוועדה 
 ין כרטסת הועדה לתכנון ובנייה . ההתאמה לפי הדוחות מבוקרים , חצי שנתיים או שנתיים תקציבן המועצה עורך התאמה בין כרטסת המועצה לב

 הנה"ח המועצה .  -של הוועדה,  ומצרפיהם . הוועדה מופיעה בכרטסת המועצה כחייב או ספק לפי שיטת הרישום ב
  כרטיסים  5היו  2016בספרי המועצה לשנת 

 שם כרטיס  מס' כרטיס  סעיף תקציבי 
 אגרת רישיונות בנייה 1233000210 עצמיות אחר 
 אגרות בניה ועדה מקומית לתכנון ובנייה  1233100210 עצמיות אחר 
 מנהל מקרקעין  –היטל השבחה  1233400310 עצמיות אחר 

 השתתפות בתקציב הוועדה 1731000810 פעולות כלליות 
 חו"ז ועדה   מאזן 

  : בספרי הוועדה התנועה בחשבונות הרשויות  כוללת  התנועות שלהלן 
 חיובים 
  מכסות  –השתתפויות עפ"י תקציב מאושר 
  העברה מהיטל השבחה  עפ"י תקציב מאושר 

 זיכויים  
  גבייה בפועל אגרות בנייה , פיקדונות 
  היטל השבחה  10%, שמאות , הפקעות , ריבית רעיונית , התאמת  10%עמלה 
 חזר עודפים , תשלומים למועצה  , התחייבות לתכנון ה 

 
  ראש המועצה משתתף בדיונים לאישור דוחות ועדת תכנון ובנייה 
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 . מערך  חירום 6
 ממצאים 

  .  בתרגילי צפירה העובדים התנהלו כמצב  בשגרה 

  לא היה שיתוף התושבים במהלכי  היערכות חירום .  בתרגילי צפירה לא נמצא שינוי בהתנהגות התושבים כדוגמת תושב
 . מספיק חומר הסברה לתושבים ולקו  לא ח בשטח פתוח שוכב על הבטן ומגן על הראש בידיים  .   

 יצירת ממשקי עבודה בין   -ה למעשה  בחדר הקב"ט נמצא קלסרים לכל המכלולים  אולם  חסר  הפעלת המכלולים הלכ
 המכלולים והידברות  בשפה מקצועית משותפת .  

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

  . אין משרת מוקד עירוני  לריכוז  והפצת מידע לציבור 

  בישיבות ועדת מל"ח  היו ראשי מכלולים  על  דעתם נמנעו מלהגיע  . הרושם  לא ניתן 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 /השכונות  הלא מוגנים  .  המועצה עשתה  –כנית המיפוי  הממשלתית  לא נוצלה להכנת  תכנית מיגון לרשות ת
מקלטים במוסדות  21  -רק  מיפוי תשתיות מדרגה )א(   קרי מיפוי מקלטים ציבוריים ומקלטים במוסדות חינוך ונמצא כ 

 קיים קשה למפות בתי מגורים ללא מיגון בכלל.עדיין  מ"ר .  1488חינוך ומבנה ציבור בשטח  

   . הצוות  הבכיר לא  זומן  באופן  קבוע  לכל  התרגילים וההדרכות , ישיבות ועדת חירום 

  .  בידי המועצה לא נמצאו חוזי  התקשרות  עם ספקי מזון , ציוד , מהנדסים  למצב של חירום 

 התושבים, המתנדבים והמשרות במועצה . ספק אם קיים מספיק ציוד למיגון אישי   ביחס  למס  ' 
 מצב תיקון ליקויים 

  העובדים הודרכו כי  בעת חירום להתנהל כמצב חירום . חירום כחירום .   12/10/2017בהדרכה מיום 
  העובדים הודרכו על מתודולוגיה קבועה  לטיפול  באירועי  12/07/2017הידברות בשפה מקצועית משותפת : בהדרכה מיום

 חירום 
  אבזור מרכז הפעלה  ורכש מע'  2016, רכישת ציוד למתנדבים  2017התחייבות משרד הפנים במימון הקמת מוקד רשותי ,

 .  2016קשר פנימית 

 שאלון  בנושא מיגון ומקלוט בשטחן של רשויות מקומיות .  –יות חוזרות ונשנות של מבקר המדינה חוסר מענה  ועיכוב לפנ 

 ביצוע המועצה היה חלקי .  המועצה מעוניינת  2016. בשנת  2013-2017לשנים המועצה סעיפים  לחירום  תקציבנמצא ב
 ים .  להקפיד על ניצול מלא של תקציב מל"ח לאור חשיבות הנושא לביטחון התושב

   בזרות , חדר שלווה , חדר מחשבים , חדר מוזיקה ,  קומת וכתות לימוד מא 15האגף החדש של בי"ס  אל סלאם כולל
  שני מרחבים  מוגניםסלאם  ישנו   –באגף החדש של בי"ס אל  20/06/2017מהנדסת מיום . לדברי המשמשת  חצר  שעמודים 

 ככל הנראה ביה"ס לא כלל מקלטים . . 

 בשלב בנייה . מותנבי  ליד אל גני"י 

  ככל הנראה ביה"ס לא כלל מקלטים .  ישנו מרחב מוגןברחבת  בי"ס  מקיף : האגף החדש במקיף . 

 מקלטים פרטיים . ין  א  

   ככל שידוע ממ"ד .  י היה ניתן לערב   מחלקת הגבייה אילו בסקר נכסים קיים פירוט לחדרפרטיים יתכן ולגבי ממד"ים
ים "ממדחדרי בסקר נכסים אין פירוט לממדים , המדידה הייתה מבחוץ ולא ניתן לכנס לתוך הבתים ולכן גם לביקורת 

 בתים עם ממ"דים .  –למעשה אין  מיפוי לתשתיות מדרגה )ב( מחויבים בארנונה . 

   מוסדות חינוך יסודי  בכפר עברו לניהול  עצמי .  אחריות מוסדות החינוך למערך חירום  בהם 
 ון ליקויים שנמצאו ופורטו בדוחות של מבקר המדינה , הוא חלק בתהליך הניהול של המועצה ולכן הדיווח על כך  חל על תיק

 גב"ח על  תיקון הליקויים  .  -הקב"ט . הקב"ט דיווחיה ל

 . חוזה התקשרות עם ספקי חירום  כדוגמת  חוזה סטנדרטי בפעילות  השוטפת 

 ראש המועצה משתתף .מתקיימות ישיבות חירום כסדרן  ו  
  סיכום ביניים 

   אין מקלטים  במוסדות חינוך חדשים 
 לא מסומנים כמרחבים  מוגנים . אולם משמשים מרחבים מוגנים ששטחים קיים חדשים  חינוך  במוסדות 

  בכל בתי הספר אין שטחים מסומנים כמרחבים  מוגנים 
  )אין מקלטים שאינם ציבוריים )מקלטים פרטיים 

 . אלימות בבניין המועצה  7
 ממצאים  

 והערכת  בסיס  נתונים  : העובדים דווחו בישיבת העובדים על אירועי אלימות שחוו   אולם אין  תיעוד מלא / בסיס נתונים למידע על אירועי אלימות
 הביקורת היא כי עדיין לא מדווחים כל מקרי  האלימות כדוגמת אלימות מילולית  . 

 ועצה  : כאמור  בנוהל  שהופץ  לעובדים  , דיווח על מקרה  אלימות  לראש  המועצה  באמצעות הקב"ט  ומזכיר  המועצה. השיטה חוסמת  דיווח לראש המ
 האפשרות להתרשמות בלתי אמצעית . 

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

 תופעה . הועדה לדיון  באירועי אלימות : הועדה לא התכנסה בתדירות הרצויה ולא היו  לה המלצות לצורך הפקת לקחים ופיתוח אמצעים להתמודדות עם ה 
 מצב תיקון ליקויים 

   רמת האלימות פחתה . עלייה במודעות חשיבות הטיפול בתופעת האלימות בכלל 

  הוצב  מאבטח בחדר תקשורת  מוגן   –אמצעי מיגון פיזיים 
  יו"ר ועדת הביקורת הכין  נוהל פנימי לאישור המליאה 
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 . תכנית  מתאר כוללנית  8
 ממצאים 

  דונם .  מס' התושבים  1252–אלפי  נפשות ושטח תכנית המתאר דאז   8 –כ  31/12/1991מס' התושבים ליום
אוכלוסיית ,  2%, לפי שיעור  גידול   2040יחי"ד . עד שנת  3000  -אלפי נפשות ומס' יחי"ד כיום כ 15 – 2016בשנת 

יחי"ד נוספות  . התכניות המאושרות  2000אלפי  נפש , וביישוב  מג'ד אל כרום יהי צורך עוד  24 -היישוב יגיע ל
 יח"ד  כך שלכאורה לא  הוכח  הצורך המידי בתכנון  מגירה   .  5000 -כיום נותנות מענה  ליותר מ 

 תכנית כוללניות , ו מתאר המרחבית בקעת בית הכרם אין תכניות הוועדה מועצה מקומית מג'ד אל כרום במרחבל
שנה .  תכנית מתאר מס'  50תואמות לצרכים  בעוד  והרחבתן  למועצה  מקומית מג'ד אל כרום היום אינןהמתאר 

/ג ישנה שאושרה לפני כשלושים שנה  ואין לה שום קשר למציאות הנוכחית . לתכנית זו יש תכניות הרחבה 3700
 ואילך .  2000שאושר משנת 

 ות לביקורת לא הומצא  מסמכים המלמדים כי הוועדה המרחבית הייתה מעורבת בקידום תכניות מתאר כוללני
למועצה . עד מועד סיום הביקורת לא הוכנה / הוגשה תכנית כוללנית , ומכאן שפיתוח הכפר  נעשה באמצעות 

 ותכניות נקודתיות בלבד .  חלקיות )החלות על חלק ממרחב תכנון או על חלק משטח היישוב(תכניות מתאר 

 ללתן בתכנית המתאר .   התווית מסילת הברזל שגזל מהקרקע בצד  הדרומי עלולים להוות מחסות להכ 
 מצב תיקון ליקויים 

  . המהנדסת הכינה חוברת תכנית כוללנית והיא תעדכן סטטוס 

  ( מונה מנהל תכניות לקידום " שלב  התכנון " במסגרת תכנית לפיתוח כלכלי וקידום מצוינות בחברה הערבית
 ( .  2015בדצמבר  29מיום  922במסגרת החלטת ממשלה מס' 

  מתכנים להכנת תכנית כוללנית .הוקם צוות 

  ישיבות תכנית מתאר :  
 התנעה שלב 

   'פגישה ראשונה לצוות המתכננים במתנ"ס . .   13/02/2017התנעה תכנית מתאר כוללנית   - 01מפגש  מס
 הצוות סיר באוטובוס ברחבי הכפר . 

  בישיבת ההתנעה . יהיה סיור יתקיים מפגש  התנעה וכי  נודע לעובדים  09/02/2017בישיבת העובדים מיום
. הייתה נוכחות הוצג על קצה המזלג הסטטוס של התכנית במתנ"ס   13:00בשעה  13/02/2017מיום  

לא  היו  הערות לעובדים . העובדים לא העבירו התייחסויות , הערות  . נציגי משרד ממשלתיים מרשימה ל
חברי . חלק מ ן העובדים לבין מחלקת ההנדסהשיתוף פעולה מעשי בי  -על אף המטרה  ,תגובות למהנדסת 

מועד המפגש נקבע בשל חוסר תאום  וממלא  13/02/2017המועצה  לא השתתפו בסיור  שהתקיים  ביום  
  . בשעות צהרים 

 שלב  א 
 דיר אל אסד , מג'ד אל כרום , בהשתתפות ראשי רשויות  עבודה ישיבה . התקיימה  סקירת המערך האזורי

.   04-05-2017מצב קיים  ליום    חה ונית ה סקרשועדת עבודה  . למעשה זו  04/05/2017   ביום בענה , 
המהנדס  . בישיבה השתתפו מתכנן המחוז   בקעת בית הכרםאחת לדיון  בתכנית מתאר ה המדובר על ישיב

שגור , מהנדס הוועדה , יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה המהנדס  סאמי אסעד  , אזור  יונתן כהן  ראשי רשויות 
  משרד לירמן לתכנון ערים , מהנדסת  המועצה מקומית מג'ד אל כרום . 

 שלב  ב  

   סטודנטים קבוצת בעלי עסקים ,  קבוצת נשים , קבוצת  –מפגשים לקבוצות מיקוד     03התקיימו
 וצעירים 

   'לפני  המפגש מח'  ההנדסה פרסמה פרטים אודות   – 04/07/2017וש החזון מיום  גיב -  05מפגש מס
התקיים  במרכז קהילתי . הזימון היה  לכלל  התושבים . המטרה שיתוף התושבים   המפגש.    -התכנית 

 החזון במהלך  התכנון . סוכם כי יופץ שאלון לגיבוש  
 סיכום ביניים 

  ציבור,  מפגשים עם נציגי אוכלוסייה ונבחרי שיתוף הציבור, התבסס עלכלל מהלך של  תהליך הלמידה
עם עובדי ציבור ברשויות ובארגונים אזוריים, כמו גם  דיונים בקבוצות מיקוד של תושבים, ראיונות

של נתוני הלמ"ס  בשטח, ניתוח המבנה היישובי ולימוד המרקם הקיים, ניתוחים סטטיסטיים  סיורים
לימוד המרקם הבנוי, סקירה וניתוח תכניות סטטוטוריות,  נוספות, סקר ארכיב, ורשויות ממשלתיות 

 תכניות בתהליך ומסמכי מדיניות.
 נותרו  שלושה  שלבים :   -שלב ג' , ד' , ה'  

   'קביעת כיוון הפיתוח המועדף  -שלב ג 
  הצגת חלופה נבחרת  –שלב ד 
  גיבוש מסמכי התכנית .    –שלב ה 
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 . ניהול  ספר נכסים במועצה ומדיניות אכיפה של הוועדה  8

 ממצאים 
  .העדר רישום מרוכז ומעודכן של כל נכסי המועצה בספר נכסים 
  .  " הועדה המרחבית לא פרסמה מסמך   באתר האינטרנט שלה , בכותרת : " מדיניות אכיפה ועדה מקומית 

 מצב תיקון ליקויים 
  . לא  מונה רשם ואין ספר  נכסים מעודכן 
 

  
 . חדר חברי מועצה 9

 ממצאים 
  עשרה חודשים  חדר בקומה עליונה של בניין המועצה לפעולות חברי המועצה . החדר לא   –הוקצה כ  2016בשנת

צויד  במחשב המחובר לאינטרנט ) לתקשר באמצעות הדואר אלקטרוני או להתעדכן בחדשות באופן שוטף , 
 בזה  .  להפיק מידע ( , שירותי פקסימיליה , ציוד משרדי לכתיבת מכתבים ולשליחת דואר , טלפון  וכיוצא 

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

 ן המועצה , חדר עברה  מחוץ לתחום בניי יםבבניין  המועצה  קיים  מחסור  בחדרים . מחלקת פסיכולוגי
 המהנדסת מאכלס  מח'  הנדסה , סגן ראש מועצה  וממלא מקום ראש מועצה  ) ללא שכר ( ללא  חדר . 

  לחברי המועצה  קיימת כניסה חופשית ללשכת ראש המועצה , ולחבר המועצה זכות להשתתף בכל ישיבה
 המתקיימת בלשכת ראש  המועצה . 

 צה  אין  משרד  משלהם . חברי   המועצה   צריכים לקבל קהל  באירועים לפי  המצב  הקיים  היום  , לחברי מוע
חברתיים , בית קפה  או  אצלם  בבית  ונאלצים  לשלם מכספם  האישי את הוצאות הטלפון  , בגין  שיחות 

 המהוות בסיס אינטגראלי לעבודתם  הציבורית .

 משרדיים  הדרושים  למילוי  –דמיניסטרטיביים סעיפי התקציב בתקציב  המועצה  לא  נותנים מענה  לכלים  הא
 תפקיד חברי  המועצה .  

 מצב תיקון ליקויים 
  הוקצה חדר לחבר המועצה ומנקודת ראות ההנהלה החדר לא נוצל ע"י חברי המועצה . משיקולי עלות  תועלת  2016בשנת

 חדרים והמחסור בחדרים .  ההנהלה העדיפה לאכלס בחדר עובדים ובמיוחד לאור עומס האכלוס שהיה בחלק מה

  . החדר לא הוחזר לרשות חברי המועצה 
  . חסר חדרים בבניין המועצה . יצא מכרז לשיפוצים בבניין  המועצה 
 

 
 . תלונות ופניות  10

  נקודתי  –אירוע ספציפי  –עבודת מגרש כדורגל 
 מצב תיקון ליקויים 

  . הקניין מפרסם בקשות  להצעות  מחירים באתר  האינטרנט 

 . ועדת הרכש  מקצועית מקרב  עובדי המועצה 
  באתר האינטרנט של המועצה ₪  אלפי  5אתר אינטרנט הוקם בקדנציה זו , היו"ר הורה לקניין לפרסם  בקשות להצעות מעל

הוספה / סגירה  . בעתיד יוקם מאגר  ספקים לפי   –. קובץ  הספקים/ רשימה  מנוהלת  ע"י  הקניין ותמיד יש  שינויים  
 ריתוך , מכולות . וזה יוקם בהמשך . מהנדסים , קבלנים סווג א , נגריות , –תחום 
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   2016דוח   -מעקב מצב יישום המלצות 
 2016המלצות ועדת הביקורת לאחר דיון בדו"ח הביקורת לשנת סימוכין  :  

 מליצה לאמץ נוהל פנימי לרישום כמו כן חלוקת הכפר לאזורי רישום.ההועדה  הפרטת החינוך לגיל הרך : .1
 מעקב  

 המבנה הארגוני  לא כולל  משרת  רכז גני"י .  .א

 גני ילידם מעמותת "אלנור"   והמגמה להחזיר למועצה גנים שכשלו העמותות בניהולם  . 4בעבר נרכשו  .ב

 לא הוגשה תכנית  אזורי רישום לאישור  המועצה . –אזורי  רישום  .ג

 חשבים "  הדיווח  ע"י עובד "אחראי תיק גני"י "  והמעקב  ע"י   " לבורנט  מ .ד
 המעקב והפיקוח התקציבי ע"י  הגזבר .  .ה

 חלק מקיזוז גננות עודפות מובנה בגני חינוך  מיוחד והיתרה בשל אכלוס ילדים מתחת לתקן גני"י . .ו

בעבר המועצה לא רשמה תלמידים של עמותות סונדוס  . הילדים למדו בפועל בעמותה  . המועצה קבלה הכסף ממשרד  .ז
 יה פס"ד .  החינוך  . נגד המועצה ה

 לא אומץ נוהל פנימי לרישום ולא הייתה חלוקה לאזורי רישום .  .ח
 סטטוס יישום : לא יושם         

 
מליצה שמחלקת גבייה תמשיך בניפוק האישור . בסמכות הלוודא שחוק עזר בתוקף . הועדה הוועדה בקשה  אישור תושב : .2

 במצב כלכלי קשה.מחלקת הרווחה ובאישור כתוב לבקש לא לגבות ממשפחות 
 מעקב  

 .  2017מח' הגבייה היא זו שמנפיקה אישור לתושב בשנת  .א

 הצלבת מידע ברישומי המועצה במחלקת הגבייה .   .ב

 לפי קביעת  ההנהלה .  ₪  20 -אגרת אישור לתושב  כ .ג

 חוק עזר חדש אושר במליאה וטרם פורסם ברשומות  .ד

  2017 –ו  2016לא היה שינוי בגובה האגרה  בשנים  –הגזברות שערכה  האגרה הראשונית שנקבעה ע"י  ההנהלה  .ה
 סטטוס  יישום : יישום חלקי           

 
 שכל הקיוסקים יהיו עם רישיון עסק.  בקשה פרוטוקול הועדה הבודקת עניין הקיוסקים .הועדה בקשה הועדה  קיוסקים: .3

חלקת התברואה באחריותה ובתיאום עם כל בית ספר לוודא שהאוכל בריא לפי תפריט התואם דרישות משרד הוועדה בדעה כי מ
 החינוך ושיהיו המחירים סבירים.

 מעקב  
 הוועדה שמונתה ע"י המועצה  לבדיקת עניין  הקיוסקים   לא הגיש המלצות למועצה  .א

 סטטוס  יישום : לא יושם    

 
 
 הועדה מבקשת פרוטוקול השימוע, וחוות דעת היועצת המשפטית וחוות דעת ראש המועצה. ליאלי רמדאן: .4

 מעקב   
כללה  שלושה  חברי מועצה ומנהל המתנ"ס . המתנ"ס מסווג גוף נתמך . נחתם הסכם   03הרכב ועדת הפסטיבל  מס'  .א

 בין המתנ"ס לבין המועצה . ביכולת המועצה לבדוק פעילות שהועברה למתנ"ס  לפי נוהל תמיכות . 

שלישי היה מוצלח מאוד ונציגי  פסטיבל ראשון היה מוצלח , בפסטיבל השני היו שמועות לא מבוססות , פסטיבל  .ב
 המועצה בוועדה היו חברי מועצה . 

 .  01ראש המועצה יזם שימוע לעובדים בפסטיבל מס'  .ג
 ראש המועצה הורה המזכיר להמציא פרוטוקול השימוע ליו"ר ועדת הביקורת  .ד

 סטטוס  יישום : יישום חלקי     
 
 
הדו"ח הכספי של הוועדה המרחבית יונח על שולחן המועצה לבדוק האפשרות שהדוחות יתבטאו בספרי  מכסות ואגרות: .5

 הרשויות.
 מעקב  

 הדוחות  של המועצה  ודוחות  ועדת  תכנון  ובנייה הוכנו ע"י רו"ח חיצוניים  ומבוקרים ע"י  רו"ח  משרד הפנים .   .א

 המזכיר אחראי להעברת הדוחות  של המועצה  בזמן לחברי המועצה ולדיון בהם במליאה .   .ב

 הדוחות של הוועדה לתכנון ובנייה נידונים ע"י הוועדה לתכנון והבנייה  .ג

משום מה התחייבות הוועדה לתכנון עתידי  בכפר לא  מתבטאת  בספרי הרשות . הועלתה אפשרות שסכום ההתחייבות  .ד
 כה . מבוסס על הער

 מסלול הטיפול בדוחות הוועדה לתכנון ובנייה  בוועדה זהה למסלול הטיפול בדוחות המועצה במועצה  .ה

 ראש המועצה משתתף  בדיונים לאישור דוחות ועדת תכנון ובנייה .   .ו
 סטטוס  יישום : יישום חלקי       
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על מחלקת ההנדסה ליזום מיפוי תשתיות מסוג "ב". המזכיר ייזום ישיבה משותפת בין מחלקת ההנדסה לקב"ט  מערך חירום : .6
בכדי לתקן כל הליקויים בדו"ח מבקר המדינה. המועצה תקפיד על ניצול מלא של תקציב מל"ח. המזכיר יקפיד על כינוס כל 

 .הועדות הרלוונטיות בנושא חירום בשל חשיבות הנושא לתושבים
 מעקב  
 מוסדות חינוך יסודי  בכפר עברו לניהול  עצמי .  אחריות מוסדות החינוך למערך חירום  בהם   .א
תיקון ליקויים שנמצאו ופורטו בדוחות של מבקר המדינה , הוא חלק בתהליך הניהול של המועצה ולכן הדיווח על כך   .ב

 גב"ח על  תיקון הליקויים  .  -חל על הקב"ט .הקב"ט דיווחיה ל

 המועצה תקפיד על ניצול מלא של תקציב מל"ח לאור חשיבות הנושא לביטחון התושבים  .ג

בתים עם ממ"דים , מבנים ללא מיגון בכלל באחריות מח'  –אין מקלטים פרטיים . אין  מיפוי לתשתיות מדרגה )ב(  .ד
 ההנדסה.     

 חוזה התקשרות עם ספקי חירום  כדוגמת  חוזה סטנדרטי בפעילות  השוטפת . .ה
  מתקיימות ישיבות חירום כסדרן  וראש המועצה משתתף בדיונים . .ו

 סטטוס  יישום : יישום חלקי
 
 
המועצה תאמץ נוהל ברור איך להתנהג במקרה אלימות. ריענון הנוהל פעם בשנה בישיבות המנהלים  אלימות בבניין המועצה: .7

 והעובדים.
 מעקב  

 רמת האלימות נגד  העובדים פחתה  .א

 הוצב  מאבטח בחדר תקשורת  מוגן   –אמצעי מיגון פיזיים  .ב

 יו"ר ועדת הביקורת הכין  נוהל פנימי לאישור המליאה .   .ג
 סטטוס  יישום : לא יושם 

 
חודשים. הועדה  4המועצה תמשיך במדיניותה לפי המלצה קודמת מועדת הביקורת לדון בתוכניות המתאר כל  תכניות מתאר: .8

 ים בטאבו ולהחזיק בספר נכסים מעודכן.ממליצה למנות רשם נכס
 מעקב 
 חודשים על התקדמות מח' ההנדסה בקשר לתכנית המתאר .   4לא התקיים דיון במליאה כל  .א

 מונה פרויקטור לתכניות כלכלית .  .ב

כוללת  צעירים , מבוגרים , הקבוצות מיקוד , הוקם צוות מתכנים להכנת תכנית כוללנית . הצוות דאג לשיתוף  הציבור   .ג
 פגישה ראשונה לצוות המתכננים במתנ"ס  וסיור ברחבי הכפר .  -עובדי מועצה , בעלי עסקים . שלב ההתנעה 

 ועדת תכנון ובנייה היא שאחראית על פרסום מדיניות האכיפה משלה  וכל פרסום באתר האינטרנט של הוועדה יבורך .  .ד

שנה אבל אין לזלזל בחשיבותה. לתכנית כוללנית יש חוקים משלה  40 –התכנית כוללנית , אמנם תשרת המועצה לעוד   .ה
 שלב התנעה , שלב א' , שלב ב'  .  –והמועצה מתקדמת 

 לא מונה רשם ואין ספר נכסים מעודכן .  .ו
 יישום חלקי . סטטוס  יישום : 

 
 
הביקורת אינה מקבלת תירוצי ראש המועצה . פניות רבות חוזרות להחזיר החדר לרשות חברי המועצה  חדר חברי המועצה: .9

בעניין . חלק מחברי המועצה פנו למשרד הפנים ולמבקר המדינה בנושא. מוטלת על ראש המועצה והאחריות לכבד החלטת 
 המועצה בנושא.

 מעקב  
. משיקולי עלות  ע"י חברי המועצה  לא נוצלהחדר הוקצה חדר לחבר המועצה ומנקודת ראות ההנהלה  2016בשנת  .א

 והמחסור בחדרים .  בחלק מהחדרים  תועלת ההנהלה העדיפה לאכלס בחדר עובדים ובמיוחד לאור עומס האכלוס שהיה
 חסר חדרים בבניין המועצה . יצא מכרז לשיפוצים בבניין  המועצה  .ב
 החדר לא הוחזר לרשות חברי המועצה .  .ג

 סטטוס  יישום : לא יושם 
 

 למנות מנהל רכש, ושיהיה נוהל ברור. וספר ספקים . תלונות ופניות : .10
 מעקב 
 הקניין מפרסם בקשות  להצעות  מחירים באתר  האינטרנט .  .א

 ועדת הרכש  מקצועית מקרב  עובדי המועצה . .ב

באתר האינטרנט של ₪  אלפי  5אתר אינטרנט הוקם בקדנציה זו , היו"ר הורה לקניין לפרסם  בקשות להצעות מעל  .ג
הוספה / סגירה  . בעתיד יוקם מאגר   –המועצה . קובץ  הספקים/ רשימה  מנוהלת  ע"י  הקניין ותמיד יש  שינויים  

 ריתוך , מכולות . וזה יוקם בהמשך . מהנדסים , קבלנים סווג א , נגריות , –ספקים לפי  תחום 
 יישום חלקי סטטוס  יישום :        

 
 

 .03/2017 –ו  12/2016נידונו בישיבה  2015המלצות ועדת הביקורת בעניין דוח המבקר לשנת : . המלצות שנים קודמות 11

 לא מונה באופן רשמי צוות ליישום ההמלצות  .א

 סטטוס יישום : במעקב       
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   2015דוח   –המלצות  מאושרות מצב יישום  מעקב 
 

מס' 
 דוח

מס 
 ישיבה  

מס' 
 סידורי  

גורם אחראי 
 לביצוע  

 סטאטוס   2017מעקב   תמצית המלצה 

2015-
 פנימי 

המצאת דוחות  יו"ר, מזכיר    12-01 12/2016
ביקורת חיצוניים 

 לוועדת הביקורת 

לא  הוגשו דוחות חיצוניים 
 למועצה  

 במעקב 

2015- 
 פנימי

 4דיון במליאה כל  מהנדסת  12-02 
חודשים על 
התקדמות מחלקת 
ההנדסה בקשר 

 לתכנית המתאר 

ישיבת עבודה ראשונה ביום 
בהשתתפות מתכנן  04/05/2017

המהנדס יונתן כהן , יו"ר  -המחוז
המהנדס  -ועדת תכנון ובנייה

סאמי אסעד , משרד ליברמן 
לתכנון ערים , ראשי רשויות , 

המועצה המקומית מג'ד  דסת מהנ
. ראה עדכון המהנדסת  אל כרום 

בעניין תכנית מתאר , מזרחית , 
מערבית בישיבת מועצה מס' 

.  ראה מעקב אחר תיקון  12/2016
, ראה מעקב  2016דוח  –ממצאים 

 .  2016דוח  –יישום המלצות 

 במעקב 

2015- 
 פנימי 

דיון המליאה בקשר  יו"ר , מזכיר   12-03 12/2016
למינויו של  מנהל 

 פרויקטים... 

מועמדת יחידה אימאן עראבי  
 בתפקיד 

 חד פעמי   

2015- 
 פנימי

עדכון פעמים בשנה  יו"ר , מזכיר  12-04 12/2016
על עבודת אשכול בית 

 הכרם ...

ולא  לישיבה  זומנה המנכ"לית
היה  מניין . הישיבה נדחתה  ליום 

 ... 

 במעקב 

2015- 
 פנימי

אשכול בית  12-05 12/2016
 הכרם / יו"ר  

מינוי פקחים ואכיפת 
 חוקי עזר 

 חד פעמי  חדשים לא מונו פקחים  

2015- 
 פנימי

אישורים חריגים  יו"ר , גזבר  2-06 03/2017
וצוו ארנונה לשנת 

2018 ... 

, ולא היו  01/07 –המועד האחרון 
 אישורים חריגים 

 במעקב 

2015- 
 פנימי

ספר נהלים לבתי  גזבר   2-07 03/2017
 הספר ודיון  בדוחות  

שיתוף פעולה מנהלי בתי הספר 
 והגזבר 

 במעקב 

2015- 
 פנימי

דיון בדוח רבעוני  יו"ר  , גזבר  2-08 03/2017
 במועד ... 03/2017

 לא יושם  טרם נידון ע"י המליאה  

2015- 
 פנימי

 –דוא"ל חברי מועצה  מזכיר  2-09 03/2017
 רשמי 

בדיקת חוקיות ההחלטה מול 
חברי  7יועמ"ש . בישיבה השתתפו 

 מועצה 

יישום 
 חלקי 

2015- 
 פנימי

 חד פעמי  החדר נעול ואין גישה חופשית  ארון תקשורת  איש אבטחה  2-10 03/2017

2015- 
 פנימי

גזבר /מזכיר,  2-11 03/2017
 קניין 

המזכיר יוציא מכתב לקניין  גישה חופשית למבקר 
 והגזבר  

 במעקב  

2015- 
 פנימי

נוהל קבלת עובדים  מזכיר  2-12 03/2017
 בדרגת סייעות 

 חד פעמי  ועדת איתור 

2015- 
 פנימי

דין וחשבון ראש  יו"ר  2-13 03/2017
המועצה בנושא מיניי 

 סייעות 

דיווח ראש המועצה בישיבת 
 המליאה 

 חד פעמי  

2015- 
 פנימי

 חד פעמי  ן הוצל"פ של המועצה -ח נוהל שקים חוזרים  גזבר  2-14 03/2017

2015- 
 פנימי

הפצת פרוטוקול  מזכיר  15 03/2017
 ועדת ההנהלה 

לא נרשמו  2017בשנת 
 פרוטוקולים 

 במעקב 

 הערות : לא מונה באופן רשמי צוות ליישום ההמלצות . 
 
 


