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מעקב אחר תיקון הליקויים שהועלו בדוחות הביקורת 

 השונים
 

 
 הלקוי

תוקן/לא  דוח 
 תוקן

 הערות והמלצות

פורסם באיחור  2017הדוח  לתושב לשנת 
 רב.

מ. 
 הפנים

תוקן 
 חלקית

מחלקת גזברות נדרשת לפרסם את הדוח 
 לתושב מייד עם קבלת הדוחות המבוקרים.

במחלקת הגביה לא קיים נוהל כתוב 
ומיושם לדיווח על נכס חדש ועל כל שינוי 

 בנכס קיים.

מ. 
 הפנים

תוקן 
 חלקית

עקב הערת הביקורת, פורסם נוהל פנימי 
לדיווח על כל נכס חדש ו/או תוספת על נכס 

 קיים.
 2013לפי סקר נכסים שנערך בשנת 

ושהתבסס על צילומי אויר בלבד בשל 
התנגדות התושבים למדידה על הקרקע, 

 205%ם שנמדדו גבוהים בכ שטחי המגורי
משטחי המגורים שחויבו בארנונה בשנת 

. כמו כן נמדדו בסקר שטחי סככות 2013
ופרגולות מקורות, קומות עמודים 

מתוחמות, מבני תעשיה ומבנים חקלאיים 
אלף מ"ר שלא חויבו  100בשטח של כ 

. המועצה צופה כי 2013בארנונה בשנת 
 לאחר הגשת השגות ומדידות על הקרקע
שייעשו בעקבותיהן, יוקטנו משמעותית 
ההפרשים בין נתוני הסקר לחיוב בפועל 

 .2013בשנת 
 

מ. 
 הפנים

הביקורת מציינת, כי מעט השגות הוגשו  לא תוקן
למחלקת הנדסה על המדידה של הסקר, 

 הטיפול בהשגות אלו עוכב רבות...
הטמעת הסקר למערכת טרם הושלם, על פי 

וטמע במלואו טענת גזבר המועצה, הסקר י
. העיכוב נובע בעיקר 2014לקראת דצמבר 

מתלונות התושבים כי מדובר עפ"ר בסככות 
או בשטחים שאינם למגורים ולא 
 לעסקים... ושהם בבניה לא קשה.

הביקורת דורשת להטמיע לאלתר את 
תוצאות הסקר, מחלקת הנדסה תטפל כל 

השגה תוך שבועיים מהגשתה ותעביר את 
 מועצה.התוצאות לגזברות ה

נמצא מקרה אחד של הקטנת שטח לחיוב  .1
בארנונה על סמך אישור מחלקת הנדסה 

המתבסס על הצהרת התושב, ללא 
מסמכים מבססים וללא ביצוע מדידה 

 בפועל. 

נמצא מקרה בו אושרה הקטנת שטח  .2
מגורים ע"י מחלקת הנדסה בטענה כי 

הבית נבנה ללא היתר ,ההקטנה בוצעה 
שהנכס  ללא בדיקה בפועל ולמרות

 מאוכלס.

מ. 
 הפנים

תוקן 
 חלקית

מחלקת הנדסה נדרשת לבצע עדכונים אך  .1
ורק באמצעות בדיקת מדידה בפועל ע"י 

 מודד מוסמך.

ועוד, הביקורת ממליצה למחלקת הנדסה,  .2
כי כל שינוי שאינו בסעיף "א" יבוצע 

 בתיעוד בכתב ובצילומים.

מקרים בהם המחלקה נדרשת להוריד נכס  .3
בשיתוף מחלקת גזברות  כלל, הדבר יבוצע

 וגביה ויתועד בחתימות המאשרים.

הרשות לא הפרידה בין סוגי ההנחות 
השונים וקיבצה סוגם שונים של הנחות 

 שאחוז ההנחה בהם זהה, בסעיף אחד.
כן, עולה ממדגם ההנחות שבדקנו כי -כמו

לרוב, מקבל ההנחה שילם רק את השנה 
השוטפת בגינה ניתנה ההנחה, מבלי 

את חובות הפיגור בגין שנים  להסדיר
 קודמות.

 
 

מ. 
 הפנים

קיימת במערכת הפרדת סמלים בין אחוזי  לא תוקן
ההנחות, אך לא קיימת הפרדה בתוך אותו 

 אחוז הנחה... 
המערכת נדרשת להפריד גם בין סוגי אותו 

הנחה עפ"י הכנס  80%אחוז הנחה. )למשל 
הנחה עפ"י  80%עם סמל נפרד מזה של 

 נכות(..אחוזי 

מ.  2017רוב הוועדות לא התכנסו בשנת 
 הפנים

למרות ההערות החוזרות בנושא, הנהלת  לא תוקן
המועצה לא פועלת לכנס את וועדותיה 

 בהתאם לדרישות החוק.
הביקורת ממליצה לראש המועצה להחליף 

חברי וועדה שלא התכנס לפחות שלוש 
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 פעמים בשנה.
ל המועצה לא איישה את משרת הממונה ע

 תלונות הציבור.
מ. 

 הפנים
טרם מונה ו/או נקלט ממונה לתלונות  לא תוקן

 הציבור. 
הנהלת המועצה נדרשת למנות תפקיד 

 סטטורי זה בהקדם האפשרי..
המועצה לא קבעה קריטריונים לאומדן 

וסיווג ולא ערכה רישומים לטיפול ומעקב 
 אחרי חובות אבודים ומסופקים.

מ. 
 הפנים

טרם קבעה קריטריונים למרות המועצה  לא תוקן
 שלקוי זה מופיע בכל דוח ביקורת.

ראש המועצה נדרש למנות מיידית וועדה 
בהתאם לחוק, בכדי שתקבע נוהל לסיווג 

 וטיפול בחובות מסופקים ואבודים.
לציין, שיש היקפי חובות אדירים שהמועצה 

לא נקטה באמצעים כלשהם לגבייתם 
ומתמקדת בעיקר בגביית החובות 

 וטפים.הש
, 2017שיעורי וסכומי הגביה קרסו בשנת 

 . 14%אחוז הגביה השוטפת  הנו 
מ. 

 הפנים
היו הבחירות המקומיות  2013בשנת  

ביישוב, ראש המועצה דאז לא העדיף לא 
להתעסק עם הגביה משיקולים פוליטיים 

אחרי שלוש שנים של גביה באחוזים 
 גבוהים.

 אחוזי 85%המועצה הגיעה ל  2014בשנת 
 גביה ואף קיבלה את המענק המותנה. 

הנהלת המועצה נדרשת להניע את חברת 
הגביה שכבר מועסקת, על פי טענת נציג 

החברה, גורמים במועצה מעכבים את 
 האכיפה.

מאז הנהלת המועצה לא השקיעה מאמצים 
 ולא קבלה החלטות מהותיות בנוגע לגביה.

המועצה לא נקטה אמצעי אכיפה 
לגביית חובות משפטיים מספיקים 

 תושבים.

מ. 
 הפנים

תוקן 
 חלקית

,  2015המועצה קלטה חברת אכיפה בינואר 
אך גם לאחר הפעלת החברה נתוני הגביה 

 אינם מעודדים...
ראש המועצה ובכיריה נדרשים לשתף 

פעולה עם חברת האכיפה, שמשלמים לה 
כסף, ולניע מערך האכיפה והגביה ליותר 

 אפקטיבי.
בחשבון בנק נפרד כ המועצה לא הפקידה 

אלפי שקלים שנוכו מעובדים בתנאי  219
פנסיה תקציבית והמיועדים לתשלומי 

פנסיה בעתיד. הכספים שנוכו שימשו את 
 המועצה לפעילותה השוטפת.

מ. 
 הפנים

המועצה טרם פתחה חשבון נפרד להפקדת  לא תוקן
כספים בגין פנסיה תקציבית. לקוי זה חוזר 

יקורת. ולמרות כבר כמה שנים בדוחות הב
 כך  המועצה טרם דאגה לתיקון לקוי זה.

גזבר המועצה נדרש לפעול מידית לתיקון 
 לקוי זה.

המועצה לא מבצעת סקר נכסים עבור 
 נכסי התושבים הרשומים בתחומה.

מ. 
 הפנים

תוקן 
 חלקית

סקר נעשה אך טרם הוטמע במלואו 
 במערכת.

קיימים תושבים שעדיין מערערים על 
 תוצאות ומידות הסקר... 

הנהלת המועצה נדרשת לקלוט חברה 
 לביצוע סקר נכסים, לאלתר.

הביקורת דורשת שכל עדכון או שינוי 
בשטח הנכס יבוצע לאחר מדידה ע"י מודד 

מוסמך ולאחר חתימה וחותמת מנהל 
 הארנונה ומהנדס המועצה.

מ.  כנדרש.וועדות המועצה לא כונסו 
 הפנים

רוב חברי המליאה וועדות המועצה אינם  לא תוקן
ממושמעים כלפי תפקידם כחברי ומנהלי 

 ועדות הביקורת.
הביקורת ממליצה לראש המועצה לפטר כל 

חבר שנעדר יותר שלוש פעמים ממליאת 
 המועצה או שנעדר מוועדה שהוא חבר בה.
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ועדות המועצה הנן הכלי הטוב ביותר להבין 
ולנסות לקדם נושאים רבים לטובת 

 התושבים.
חוסר מיצוי תקציבים ממשרד החינוך 

 לטובת הפעלת פרויקטים ביישוב.
מבקר 

 המועצה
המועצה עודנה מפספסת לא מעט תקציבים  לא תוקן

כתוצאה מניהול לקוי של לא מעט 
 פרויקטים.

כישלון בניהול והתנהלות פרויקטים נובע 
ות בין גם מחוסר שיתוף פעולה כיא

הגורמים השונים במועצה... חוסר ישיבות 
עבודה, חוסר התאמה בין מפעילי 

הפרויקטים לנורמות העבודה במועצה, 
 חוסר מקצועיות...

הביקורת דורשת מראש המועצה לקלוט 
פרויקטור או יועץ חיצוני להפעלת והנעת 

פרויקטים חינוכיים ופרויקטי רווחה 
 למיניהם.

, מליאותיה תדירות ישיבות המועצה 
 וועדותיה.

מבקר 
 המועצה

המועצה מקיימת ישיבות על פי רוב  לא תוקן
כשמדובר בנושאים כספיים, אין היא 

מקיימת ישיבות לדיון בהרבה נושאים 
בוערים ביישוב... התייחסות החברים 
למועצה ולתפקידם לוקה בחסר, טרם 
השכילו משמעות תפקידם, ההחלטות 

שיכולים שביכולתם לקבלם  והנושאים 
לדון בהם ולהשמיע את קול התושבים 
רחוק.. האלימות ביישוב, רמת החינוך 

היישובית, רמת התשתיות ביישוב, רמת 
 הניקיון ,....ועוד.

חברי המועצה אינם ממושמעים מספיק 
לוועדות המועצה, שאינן מתכנסות 

בתדירות שקבע החוק, המליאות לא 
 מתקיימות בהתאם לצו...

מבקר  החלטות המועצהחוסר מעקב אחר 
 המועצה

טרם נקבע מנגנון מצד החברים איך לעקוב  לא תוקן
 אחר יישום החלטותיהם וביצוען. 

חברי המועצה מקבלים החלטות שאינן 
כספיות, אך לא דואגים לתעד מי אמור 

 לבצע, לוחות זמנים, דין וחשבון... 
מבקר  אין פרוטוקלים המתעדים וועדות הנהלה

 המועצה
ראש המועצה עדיין מקיים ישיבות הנהלה  לא תוקן

בתדירות נמוכה, ללא פקוטוקול וללא  
 תיעוד כלשהו.

לפחות בשתי ישיבות, החברים דרשו 
שהישיבות יתקיימו ללא נוכחות בכירי 

 המועצה.
ראש המועצה נדרש להתייחס למועצה 

כמוסד ציבור המתנהל עפ"י מערכת חוקים 
יירשם ונהלים... ישיבות עבודה יתקיימו ו
 פרוטוקול ו/או סיכום לכל ישיבה.

מחלקת הרווחה לא גוונה בקבלני שירותי 
 הסמך המקצועי

מבקר 
 המועצה

המועצה טרם קיבלה עוד קבלנים לשירותי  לא תוקן
הסמך המקצועי במטרה ליצור תחרות 

 בשירות לטובת אותה אוכלוסיה נזקקת.
המועצה טרם פעלה לקבלת פטור 

שמשרד הרווחה מבקש לתושבי   מהמצ'ינג
 הפזורה.

מבקר 
 המועצה

הנהלת המועצה לא פעלה מספיק ולא  לא תוקן
רכשה את שירותיהם של מומחים ויועצים 

במטרה לקבלת פטור מלא בהוצאות 
המועצה בשירותים החברתיים לתושבי 

פזורת היישוב )תושבים שהם מחוץ 
לגבולות היישוב אך מקבלים כל השירותים 

 (.מהמועצה
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 268התנהלות לקויה בכל הקשור בפרויקט 
 8אולם ספורט שכ'  –

מבקר 
 המועצה

מחלקת גזברות במועצה הזמינה יועץ  לא תוקן
חיצוני לבדיקת הקרקע, המילוי, עמידות 
הקרקע לבניה... מתוצאות דוח הבדיקה, 

נקבע כי המילוי בשטח אינו עונה על תנאים 
מינימליים לבניית אולם... ועוד, הקרקע 

חייבת בכלונסאות יותר עמוקות , כך 
שהקבלן מחוייב לפנות את המילוי ובמקומו 

 מילוי חדש מהסוג העמיד יותר....להביא 
נודע לביקורת כי הקבלן הודיע על הפסקת 

 עבודתו בשטח ותובע את המועצה....
הנהלת המועצה נדרשת ליישם הוראות 

החוק בכל המובנים ולכלל הקבלנים ללא 
משוא פנים וללא התייחסויות המשתמעות 

 על שתי פנים.
מהנדס המועצה נדרש לבצע את תפקידיו 

הוראות החוק ובהתאם לחוק בהתאם ל
 מהנדס המועצה .

מינוי מפקח על ידי מהנדס המועצה בניגוד 
 להוראות הדין.

מבקר 
 המועצה

המועצה נדרשת לקלוט יועצים למיניהם  תוקן
התקשרויות  –בהתאם להוראות מנכ"ל 

 4/2017 –המועצה עם יועצים 

על פי טענת חלק רב ממנהלות הגנים, 
עונים  עובדי אחזקה במועצה לא

 לפניותיהן ולא מבצעים את הנדרש מהם.

מבקר 
 המועצה

המעקב אחר עובדי המועצה, עשייתם  לא תוקן
ותפקודם עדיין לוקה בהרבה חוסר, לדעת 

הביקורת מנהלי המועצה ובראשם, ראש 
המועצה חייבים לנקוט בצעדים 

משמעותיים כולל פגיעה בשכרם בכדי 
ה, להניע אותם עובדים, לשנות תרבות עבוד

לכבד ולהתמסר למקום העבודה ממנו 
 מתפרנסים.

גזברות המועצה אינה מבצעת בקרה 
פנימית על ניהול והתנהלות כספים בבתי 

 ספר ביישוב...

מבקר 
 המועצה

תוקן 
 חלקית

המועצה בשיתוף משרד החינוך הרשו לבתי 
הספר היסודיים לנהל עצמית את מערך 

 הכספים... הניהול העצמי פועל נכון לאפריל
 בצורה מצליחה . 2015

מחלקת גזברות טרם הפעילה מערך זה גם 
בחטיבת הביניים ןגם לא מבצעת בקרות 

פנימיות להתנהלות הכספית בבית הספר, 
הרכש, הצעות מחיר, חלוקת מלגות, כספי 

 טיולים.
הביקורת ממליצה להנהלת המועצה 

להפעיל את מערך הניהול העצמי גם בבית 
פיקוח המועצה ספר חטיבת הביניים תחת 

ותוך כדי ביצוע בקרות פנימיות בתדירות 
 קבועה וגבוהה.

ביצוע עבודות על ידי גורמי חוץ ללא 
 אישור מחלקת הנדסה.

מבקר 
 המועצה

תאגיד המים נווה מדבר ממשיך לבצע  לא תוקן
 עבודות ביישוב ללא אישור מחלקת הנדסה.
התייחסות התאגיד לנושא, כי חוסר שיתוף 

מהנדס המועצה גורם גם פעולה מצד 
 לאיבוד תקציבים המיועדים ליישוב.

הביקורת ממליצה למהנדס המועצה יחד 
עם היועמ"ש, ראש המועצה לקבוע ישיבת 

עבודה עם הנהלת תאגיד המים, להחליט על 
קווי עבודה ברורים, נהלי עבודה ויותר 

 שיתוף פעולה.
להזכיר כי התאגיד בחלקו גם בבעלות 

 קיה.המועצה המקומית ל
ראש המועצה ידרוש כינוס דריקטריון 
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 התאגיד לדיון בנושא.
עיכוב מתמשך בביצוע המשך העבודות 

בכביש הראשי, שהפך מטרד וסיוט לכל 
 התושבים בלקיה.

מבקר 
 המועצה

מטר מעוכב למעלה משנתיים  500קטע של  לא תוקן
על ידי אחד התושבים המתגוררים בצמוד 

שה מספיק לכביש. המועצה מצידה אינה עו
והמטרד ממשיך להפריע לכל באי ויצאי 

היישוב... קטע קטן שאינו בתביעת בעלות 
של אף תושב ומנגד בעלים של הבתים 
הצמודים מלינים שראש המועצה לא 

מעוניין להסדיר את מגוריהם ולחשוב 
לעזרתם.... האכיפה מטעם הנהלת המועצה 

 אינה קיימת כך גם הפתרונות....
ויקטים שאושרו במליאה עיכוב בהנעת פר
 ובמשרד הפנים.

מבקר 
 המועצה

תוקן 
 חלקית

הביקורת מציינת שישנם תקציבי פיתוח בכ 
לפרויקטים מאושרים שטרם ₪ מיליון  70

המועצה החלה בביצועם, העיכוב נובע 
מחוסר תיאום מערכות המועצה.. חוסר 

תכנון, עיכובים בוועדות השונות בלי זירוז 
 תהליכים.

מצד מחלקת הנדסה כנגד  חוסר אכיפה
תושבים הפוגעים בתשתיות היישוב, 

חציבת כבישים, יצירת פסי האטה פרטיים 
 ולא בטיחותיים..

מבקר 
 המועצה

ראש המועצה אינו נוקט בהליכי אכיפה  לא תוקן
ואינו מערב את המשטרה כנגד התושבים 

הפוגעים בתשתיות היישוב, שריפת מבנים, 
 פגיעה ברכוש הציבורי..

הסדרת והמצאת תיק מסירה סופי  טרם
 למבנה המתנ"ס..

מבקר 
 המועצה

מחלקת הנדסה טרם השיגה את כלל  לא תוקן
האישורים שיש לקבלם בטרם המסירה נלא 

שנים, ושיש בה לא  4חוקית שנעשתה לפני 
 מעט ליקויים .
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 הבסיס החוקי
 לפעולת מבקר המועצה

 
 המקומיות )א(צו המועצות 

 הבסיס החוקי לפעולת מבקר המועצה מתוך
 1950צו המועצות המקומיות )א( , תשי"א 

 א. מינוי מבקר המועצה  )תיקון : תשנ"ז( 145
המבקר(, על  -המועצה, בהחלטת רוב חבריה, תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה, למועצה )להלן .א

 .1962 -התשכ"בפי הוראות צו המועצות המקומיות )שירות עובדים(, 
או יותר, רשאי השר לאשר שהמבקר יכהן  10,000היה מספר התושבים בתחום המועצה  .ב

במשרה חלקית שלא תפחת מחצי משרה בתנאי שהשלמת משרתו לא תהיה אלא בעבודת 
 ביקורת ברשות מקומית אחרת ובאישור השר.

קר יכהן רשאי השר לאשר שהמב 10,000 -היה מספר התושבים בתחום המועצה פחות מ .ג
 במשרה חלקית שלא תפחת מרבע משרה ובתנאים האמורים בסעיף קטן )ב( .

המבקר לא ימלא במועצה תפקיד נוסף על הביקורת זולת תפקיד הממונה על תלונות הציבור  .ד
או הממונה על תלונות העובדים, וזאת אם מילוי תפקיד נוסף כאמור לא יהיה בו כדי לפגוע 

 במילוי תפקידו העיקרי .

קר לא ימלא מחוץ למועצה תפקיד שיש בו או שעלול להיות בו ניגוד עניינים עם תפקידו המב .ה
 כמבקר.

 ב. מינוי המבקר  )תיקון : תשנ"ז( 145 
לא ימונה אדם למבקר מועצה ולא יכהן כמבקר מועצה אלא אם כן נתקיימו בו כל  .א

 אלה :
 הוא יחיד ; .1
 הוא תושב ישראל; .2

 קלון;הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה  .3

הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד  .4
להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו, לעניין זה, מוסד להשכלה גבוהה 

 בישראל או שהוא עורך דין או רואה חשבון ;

 הוא רכש נסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת . .5

יכהן ככזה, אלא אם מי שכיהן כחבר מועצה לא ימונה למבקר אותה מועצה ולא  .ב
 כן עברו עשר שנים מתום כהונתו כחבר מועצה .

למועצה לא יכהן כמבקר אותה מועצה, למשך כל  בבחירותמי שהיה מועמד  .ג
 לה. מועמדכהונתה של המועצה שהיה  תקופת

)א(, רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו למבקר  קטןעל אף האמור בסעיף  .ד
 – של אדם אשר לא נתמלא בוה המועצ

 (, אם רכש נסיון במשך עשר שנים4קטן )א() בסעיףאחד התנאים המנויים  .1        

    הביקורת הפנימית, התשנ"ב בחוקבעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו             

             1992                   . 

   (, אם עבר השתלמות מקצועית שאישר השר. 5שבסעיף קטן )א() התנאי .3
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 "ז(תשנ)תיקון:  מבקרמועצה שלא מינתה   ג. 145

י  כ אינה ממנה מבקר, רשאי הוא לדרוש ממנה בהודעה  המועצהראה הממונה כי  .א
 הזמן הנקוב בהודעה. תוךא 139מבקר כאמור בסעיף   תמנה 

האמור, רשאי הממונה על המחוז  זמןתוך ה ההודעהלא מילאה המועצה אחר  .ב
 מבקר למועצה. למנות

 "ז(תשנתפקידי המבקר )תיקון:   ד.145

 :המבקרואלה תפקידי   א.             

, נעשו  1965 , לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ההמועצהלבדוק אם פעולות  (1)
 סכון;יועקרונות היעילות והח תוך שמירה על טוהר המידות לעשותםכדין בידי המוסמך 

 המועצה; עובדילבדוק את פעולות   (2)                          

המידות  של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין, טוהר הנוהללבדוק אם הוראות  (2)
 ;סכוןיוהחועקרונות היעילות 

  של המועצה ולבדוק אם דרכי  החשבונות( לבקר את הנהלת 4)                         

  אתמועצה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות ה כספי החזקת                               

 הדעת;                              

 בהנהלת עניני המועצה שעליהם  הליקויים( לבדוק אם תוקנו 5)                         

 מבקר המדינה. או המבקר  הצביע                              

כל  עצה הדתית שבתחום המועצה וכן לגבי)א( תיעשה גם לגבי המו קטןהביקורת לפי סעיף  .ב
או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית  קרןתאגיד, מפעל, מוסד, 

 (.מבוקר גוף -משתתפת במינוי הנהלתם )כל אחד מאלה, להלן  אולגבי אותה שנת תקציב, 

הביקורת  )א(, יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושא קטןבכפוף להוראות סעיף   .ג
 -הביקורת לפי  היקףבתקופה פלונית ואת 

 ;דעתושיקול   (1)                           

 ענין פלוני; לבקרדרישת ראש המועצה   (2)                           

 ועדת הביקורת. צותלהמלככל האפשר בהתאם   (3)                           

 דעתו, את הדרכים לביצוע ביקורתו. שיקולהמבקר יקבע, לפי  .ד

תקן ו יכין ויגיש לראש המועצה מדי שנה הצעת תקציב שנתית ללשכתו לרבות הצעת המבקר .ה
 ; המועצה תדון במסגרת דיוניה בהצעת התקציב השנתי, עובדים

 המבקר., כפי שהגיש המבקרוהתקן של לשכת   התקציב בהצעת       

 "ז(תשנהמצאת מידע למבקר )תיקון:   ה.  145     

 המועצההמועצה וסגניו, חברי המועצה, עובדי המועצה, ראש המועצה הדתית וסגניו, חברי  ראש .א
פי  עלהדתית, עובדי המועצה הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף מבוקר, ימציאו למבקר, 

כל מידע  למבקרדרוש לצורכי הביקורת ויתנו  המבקרדרישתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת 
 או הסבר שיבקש.

הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל  שהואלמבקר או לעובד  .ב
נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של המועצה או של גוף  בסיסאו ממוחשב, לכל 

 .מבוקר

ל המבקר ועל העובדים מטעמו המגבלות הקבועות בחוק דין, יחולו ע פילגבי מידע החסוי על  .ג
 לטפל במידע כאמור. המורשיםאו לפיו לגבי 

המועצה יחולו עליו לענין עבודתו האמורה, כל איסור והגבלה  עובדעובד של המבקר שאינו  .ד
 עובד המבקר. שהואהחלים על עובד הציבור 

או  המועצה מליאתביצוע תפקידו, יוזמן המבקר ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של  לצורך .ה
שאינה סגורה רשאי להיות  בישיבה; מבוקר של כל ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף

 נוכח גם עובד מעובדיו של המבקר.
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                         "ז(תשנדו"ח על ממצאי הביקורת )תיקון:   ו.145                

יגיש לראש המועצה אחת לשנה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך; בעת הגשת הדו"ח  המבקר .א
 המבקר העתק ממנו לועדת הביקורת. ימציאכאמור 

)א( רשאי המבקר להגיש לראש המועצה ולועדת הביקורת דו"ח על  קטןבנוסף לאמור בסעיף  .ב
עת שייראה לו או כאשר ראש המועצה או ועדת הביקורת דרשו  בכלממצאי ביקורת שערך 

 .כןממנו לעשות 

קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש המועצה לועדת הביקורת את  מיוםבתוך שלושה חודשים  .ג
 העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו. למועצההערותיו על הדו"ח וימציא 

גיש למועצה לאישור את "ח המבקר ובהערות ראש המועצה עליו ותבדוועדת הביקורת תדון  .ד
מיום שנמסרו לה הערות ראש המועצה כאמור בסעיף קטן  חודשייםסיכומיה והצעותיה בתוך 

והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן  סיכומיה)ג(; בטרם תשלים הועדה את 
 של גוף מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח. אולדיוניה נושאי משרה של המועצה 

הגישה ועדת הביקורת את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה  שבודשיים מן היום תוך חו .ה
 אישור ההצעות. בדברדיון מיוחד בהם ותחליט 

האמורים בסעיף זה או את תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע  מןלא יפרסם אדם דו"ח  .ו
המבקר או ראש המועצה באישור הועדה, להתיר פרסום  רשאיםלהגשתו למועצה, ואולם 

 לרבות חלק מדו"ח ולרבות ממצא ביקורת. -כאמור; לענין סעיף קטן זה, "דו"ח" 

יעביר ראש המועצה העתק ממנו לשר; אין  למועצההוגש דו"ח הביקורת  .ז
 .203 סעיףבהוראות סעיף זה לגרוע מסמכות השר לפי 

 "ז(תשנמינוי עובדים ללשכת המבקר )תיקון:   ז.145             

המבקר עובדים ללשכת המבקר בהתאם לתקנים שקבע השר  בהסכמתראש המועצה ימנה  .א
 .140ובכפוף להוראות סעיף 

כדין שאר עובדי המועצה, ואולם הם יקבלו הוראות מקצועיות  המבקרדין עובדי לשכת  .ב
 .בלבדמהמבקר 

לשכת המבקר שלא בהסכמתו של המבקר אלא בכפוף להוראות  עובדלא יופסק שירותו של  .ג
 (.1א)144סעיף 

 "ד, תשל"ט(תשכ. ועדת בקורת )תיקון: 122     

 ועדת ביקורת. חבריה)א( המועצה תבחר מבין        

 יהיו חברים בועדת הביקורת. לא)ב( ראש המועצה וסגניו        

   לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה, ובלבד הביקורת)ג( מספר חברי ועדת        

  כל הסיעות במועצה מיוצגות, בה ולאשבמועצה שלידה פועלת ועדת הנהלה            

  מיוצגת שאיננהלפחות חבר אחד של ועדת הביקורת נציג של סיעה  יהיה           

 ההנהלה. בוועדת            

 ה מסיעה שונה מזו של ראש המועצה, יהי הביקורת)ד( יושב ראש ועדת        

 .בלבדהיתה במועצה סיעה אחת   זולת אם            

 

 "ד, תשנ"ז(תשכא. תפקידי ועדת הביקורת )תיקון:  122    

 :הביקורת)א( אלה תפקידי ועדת        

 .של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור ביקורת( לדון בכל דו"ח 1)           

 .המועצה על                

 הפנים על המועצה ובכל דו"ח של מבקר משרדלדון בכל דו"ח של  (2)
 המועצה;

 אחר על המועצה שהוגש לפי כל דין; ביקורתלדון בכל דו"ח   (3)                            
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 שהעלתה הביקורת. הליקוייםלעקוב אחר תיקון   (4)                           

  את סיכומיה והצעותיה. למועצהועדת הביקורת תגיש  (ב)

 

 פיטורי עובדים בכירים: 144    

לא יפוטרו אלא אם כן הוחלט על כך בישיבת  139עובדי המועצה המנויים בסעיף  .א
המועצה לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים ידון 

 באותה ישיבה.

המועצה המשמש יועץ משפטי למועצה אלא לא יפוטר מבקר המועצה או עובד  .ב
באישור המועצה ברוב של שלושת רבעים מחבריה, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל 

 חברי המועצה שדבר הפיטורים ידון באותה ישיבה.

לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר המועצה או היועץ המשפטי  .ג
ה את דברו בעניין למועצה אלא לאחר שניתנה לו זכות לשאת לפני המועצ

 הפיטורים.

ו )ג( יחלו, בשינוים המחויבים גם על השעיית מבקר –הוראות סעיפים קטנים )ב(  .ד
 המועצה או היועץ המשפטי למועצה.

האמור בסעיף זה איננו בא לגרוע מסמכותו של בית דין למשמעת לפי חוק  .ה
ובד , לפסוק בדבר פיטוריו של ע1978הרשויות המקומיות )משמעת(, התשל"ח 

 המועצה שסעיף זה דן בו, בשל עבירת משמעת כמשמעותה בחוק האמור.

 עבירות:  204       

, 1977-( לחוק העונשין, בתשל"ז1)א( ) 61דינם מאסר חודש או קנס כקבוע ואלה  .א
 או שני העונשים כאחד.

המחזיק ספר, מסמך או נייר של המועצה וסירב להרשות למי שזכאי  .1
א נתן העתק או תקציר מהן או רשות להכין לכך, את העיון בהם או ל

 העתק או תקציר מהם.

מי שמיאן למסור ידיעה או להראות מסמך,או נמנע מלעשות זאת במשך  .2
 שבוע ימים מיום שנדרש לכך צפוי לכך לפי צו זה.

מי שמסר ביודעין ידיעה או הצהרה לא נכונה בכל בקשה, ערר או ערעור,  .3
 או שמילא לפי צו זה.או בכל מסמך או טופס אחר שהגיש 

מי שעיכב או מנע  ועדה מוועדות המועצה או עובד מעובדיה  או שליח  .4
משליחיה המורשים לכך להיכנס לבנין או לקרקע להשיג שם ידיעות 
הדרושות להם לצורך תפקידיהם, או לערוך שם חקירות, בדיקות 

 ומדידות לפי צו זה.

ניין מכרז העומד מי שמסר ידיעה שהגיעה לידיו בתוקף תפקידו בע .5
להתפרסם או בעניין מהלך הדיונים בועדות המכרזים וההצעות של 

 המועצה והחלטתה לאדם שלא הוסמך כדין לקבל אותה ידיעה.

ממצא ביקורת בניגוד  המפרסם דו"ח,כולו או חלקו או תוכנו של דו"ח,או .ב
)ו( או המפר תנאי בהיתר שניתן לו לפי הסעיף האמור,  145להוראות סעיף 

 מאסר ששה חודשים .  -דינו
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