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 5222לשנת  6' ח מבקר המועצה מס"דו

 

תחילהאנימבקשלמסור,אנימתכבדלפתוחאתישיבתמליאתהמועצהשלאמןהמניין:ולברייצחק ג

:דיווחלחברים

כידועלכםדודוסלעהגישאת.שאמורהלהתחיללכהןכחברתמועצה,נמצאתעימנויפעתחכים .א

,ל"הואאורןלוטרינגרהנמצאבחוהמועמדהבאאחריוברשימה.התפטרותומחברותובמועצה

הינה"גל"המועמדתהבאהאחריוברשימת.ישלימכתבכחתימתועלוויתורחברותובמועצה

יפעתחכים וכחברתההנהלה, וועדתהכספים-שמרגעזהתכהןכחברתמועצהמןהמניין אנו,

.מאחליםלההצלחהבמילויתפקידה

סלעעלת .ב ראשהמעצהדודו מבקשבשםכולםלהודותלחברהמועצהוסגן הרבהאני רומתו

 .בפעילותוהציבוריתלמעןהיישובומאחליםלורפואהשלמה

בתרגיל .ג והיוםהשתתפנו החירוםהארציאתמול מל, ועדת במתנ"כל התכנסה והשתתפה"ח ס

התרגילבאופןכלליהסתייםבהצלחהאםכיהתגלו.יפיקודהעורף"בתרחישיםשהוכתבולהע

 .חלמצבמלחמהאמיתי"דישנהיהמוכניםחוכמהליקוייםשאנואמוריםלתקןאותםכ

שנשלחולמבחני,הוועדההתכנסהובחרהשלושהמועמדיםסופיים-להמועצה"בעניןמכרזמנכ .ד

בשבועהבאאנואמוריםלקבלאתהתוצאותואזהוועדהתחליטעלהמועמד.ת"התאמהבפיל

 .שיתקבל



.כעתנעבורלסדרהיוםשלשמוהתכנסההמליאה
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ייםדיוןבהשתתפותרובהחבריםהתק

ח"ברצונילהודותלרו,ראשיתברצונילהודותלמבקרהמועצהעלהעבודההמקיפהשעשה-שביט מס 

ישיבות6הוועדהלעינייניביקורתדנהבמשך.החשבהמלווהשנענהלבקשתיוהגיעלדיון-שמעוןכהן

.2010חמבקרהמועצהלשנת"בדו2010החלמחודשמרץ

.חבר-יוסיברקן,חבר-אביקולמן,ר"יו-שביטמס-ועדהחבריםבו

חהתייחסאליועלמנתלאפשר"חבריהוועדהזימנולדיוניהוועדהנושאימשרותבמועצהוכלאדםשהדו

.חשאותןצרפנולפרוטוקוליםשלישיבותהוועדה"לולהביאאתתגובתולטענותבדו

לדבריםשנאמרועלידיהמוזמניםלוועדהצרפההוועדהלפרוטוקוליםח"במקרהשלאיהתאמותביןהדו

.שלהמסמכיםשהתקבלובמסגרתהדיוניםעלמנתשמישמעונייןלקבלאתכלהדיעותיוכללעשותזאת

ח"ברצונילהתמקדבמספרנושאיםשעלובדו



 ( :8פרק ראשון סעיף )תרבות ארגונית - 5פרק 



חהמבקרהדןבתרבותהארגוניתשלהמועצההמקומית"בדו3לבלסעיףהוועדהמפנהאתתשומתה

.צורןעלכלאגפיהלאורכהולרוחבהשלשדרתהניהול-קדימה

הליקוייםבתרבותהארגוניתהםכלכךעמוקיםוחריפיםשהםאלהשלעניותדעתנו.א2

המטהשמשפיעחמעלההחלמרמתעבודת"תורמיםבצורהישירהלכלהליקוייםשהדו

.באופןישירעלהתפעולהשוטףהלקוי

חוסרבתכנוןלטווחארוךובקרהעלתהליכיםיצרמצבשלעיתיםכלמנהלפעלבאופן.ב2

לרבותהדרג,לאתמידבהתאםלנהליםוההנחיותומאידךאףגורםממונה,עצמאי

.לאפעללהכוונהנאותה,הבכירברשות

ברורבהסתכלותמהצדשקייםחוסרקולגיליותביןמנהליהאגפיםהמשפיעעלדרג.ג2

היעדיםושתפקידו,הבינייםוהדרגהזוטרויוצרחוסרהזדהותעםמטרותהארגון

.לשרתאתהציבור

:2009למאי27שלמועצהמיום"דשלהיועמ"הוועדהמפנהאתתשומתליבושלהציבורלחוו

:4יףסע

המרחקביןסמכות,2008יחסלתקציביכפישנוכחתיבנושאיםאחריםאשרנבחנועלידנובהת"

אנשיםהמופקדיםעלביצועםשלתקציביםשוניםאינםמתריעיםבזמןעל.ואחריותבמועצהרבביותר

צריםמעשהויו,גורמיםלהתנהלותהמערכתעדלנקודתהקצהללאפתרוןתקציבי,בעיהבאיזוןההוצאות

פעולהבחריגהתקציביתאוסיכוןבעימות,עשוישהדרךלתקנוהיאבבחירהבאחתמשתירעותחולות

התנהלותזאתהיא.משפטיבעמדהנחותהעםספקשירותיםאשרכברסיפקאתהשירותיםלתושבים

.בלתינסבלתבעליל

:5סעיף

.ותדעתמשפטיותהואבמידהרבהלאמעשיינתןעלידיחויהרצוןשלהמועצהשהפתרוןלבעיותאלה

,שהדרךלטפלבהנכוןהואיצירתמסגרותניהולברורות,כיצדניתןלפתורבעיהמנהליתבמהותה

?בדיעבד,באמצעיםמשפטים



:6סעיף

לתיקוןהתקשרויותשנעשולכאורהשלא,התרשמתיכיבימיםאלהנעשהתהליךתיקוןמסויםבמועצה

.וןתקציביולהכפפתמנהליהמועצהלעבודהמולתקציבמאושרלריס,כדין

אבקשכיתוצגבפניגזברהמועצהתוכנית,2008ולפניאישורההוצאותהחריגותלשנת,בהקשרזה

,בתוךהמסגרתהתקציביתבהפועלתהמועצה,2009מפורטתלביצועתקציבההסעותבחינוךבשנת

."ומקורותהמימוןלטיפולבכשליםאלה,ןזהתוךהצבעהעלכלכשלאפשריבעניי
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משקפיםנאותהגםאתהתרשמותהשלהוועדהלענייני,דסומך"שלמועצהעו"דבריםאלהשלהיועמ

.ביקורת



מינהמשרדהפניםחשב,ח"ראוילצייןבנוסףשבעקבותחריגותתקציבאלהואחרותשלאמופיעותבדו

(.חשמעוןכהן"רו)2009מלווהלמועצהבנובמבר



התפתחותגירעוןהמועצה–2פרק



עסקיםבאופן/הוועדהממליצהלקבועמדיניותברורהלגבייתחובותעברשלתושבים–חובותהעבר

.עלמנתשישרתאתהמועצהבשדרוגוביצועפרויקטיםבעדיפות,ריאלי

התקציבהשנתיהכוללתקציבשוטףוועדתהביקורתממליצהלצרףכחלקבלתינפרדמתוכניתהעבודהו

.שאיםנו/םגםאתיעדיהמועצהלהעמקתגבייתחובותהעברלמועצהבחלוקהלסעיפים"ותברי

בסעיף₪1,850,000בלבדנוצרהחריגהשל2008לאורהעובדהשבשנת–חריגהבתקציבהסעות

ההסעותולאורהעבודהשבחמשהשניםהקרובותתמשיךהרשותלהוציאכספיםרביםלהסעותתלמידים

ליתהחלאופטימ/עלהמועצהלפעוללאלתרלמימושתוכניתחסכונית,בהחדשים"עדלבנייתהתיכוןוחט

.א"שנתהלימודיםתשע–2010מספטמבר



העסקתעורכתעיתון–7פרק



גםלאחר,דוברת/חמבקרהמועצהבנושאעולהכיהמועצההעסיקהבמשךשניםעורכתעיתון"בדו

.שהפצתהעיתוןהופסקהעלידיהמועצה

סכךשסך"מועצהגםמתנחשעובדתהמועצהשבנדוןהועסקהבמקביללעבודתהב"כמוכןעולהמהדו

.כלהמשרהעמדהעליותרממשרהמלאהוכלזאתבניגודלחוק

.קריכרטיסנוכחות-דתבוחהמבקרבנושאכיאיןתיעודלעבודתהשלהע"כמוכןעולהמדו



לאורהממצאיםשגובוגםבבקשתםשלחברימליאתהמועצהבמסגרתהדיוןבתקציבהמועצהלשנת

.דתהשלהעובדתלאלתרהופסקהעבו2009



כמו כן מבקשת  -ש להמשך טיפול "הוועדה המליצה להעביר את הנושא לבחינתו של היועמ

.ששולמו לקופת המועצה הוועדה מהחשב המלווה לבחון האם ניתן להשיב חלק מהכספים


הפעלתעסקפרטיבנכסציבורי–8פרק



לטתמליאתהמועצהלאשרלתושבשימושעונתיבפרקזההעלתההביקורתשורהשלטענותכנגדהח

.בקרקעשלהמועצהלמכירתאבטיחים

חכינגדהתושבננקטובעברהליכיםבנושאוכיהתושבהיהמעורבלכאורהבניסיון"ראשיתמצייןהדו

.דריסהשלראשהמועצה

:הביקורתהעלתהמספרטענותנגדההחלטהשעיקריהם



.המבקראיננהחוקיתולכןדינהלהתבטלהחלטתהמועצהלפיטענת.1

.הגזברותלאגבתהארנונהואודמישימושבקרקעמהתושב.2



חעקבמעורבותםשלחבריהוועדה"וועדתהביקורתהחליטהשלאלדוןבוועדהאלאבמליאהבלבדבדו

.באישורהחלטתהמליאה
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תההרשלניתשלהנהלתהמועצהחהמבקרהמאיראתהתנהלו"חבריהוועדההוסיפואתתגובתםלדו

לו ידע ראש המועצה על פי טענתו , לטענת חברי המועצה -שתחילתהבהבאתהנושאלסדרהיום

.שההחלטה אינה חוקית טוב היה עושה לו לא היה מעלה נושא זה לסדר היום



.שלמועצהשנוכחבישיבהלאהעלהטענהשהחלטתהמליאהאינהחוקית"כמוכןהיועמ

וועדההפנואתתשומתהלבשלהביקורתגםלעובדהשהחלטתהמליאהשהתנתהאתהאישורחבריה

בפינויושלמבנהעלגלגליםשהוצבעלידהתושבעלהקרקעלאבוצעולכןהחלטתהמליאהממילאלא

.יושמה



.רקזהחהחליטההוועדהשלאלדוןבפ"מכיווןשכלחבריהוועדהלקחוחלקבאישורהמליאההנדוןבדו

.מליאתהמועצהאימצהאתממצאיהמבקר



רישיון עסק למוניות קדימה – 2פרק 


חשלובנושאכיהמועצההמקומיתכשלהבטיפולבנושארישיוןהעסקשל"מבקרהמועצההעלהבדו

.מוניותקדימה

בשלשלטיםשלתחנתהמוניותשהוצבובהתאםלחוקברחו(ביגודלחוק)תחילתהפרשהבהסרה

והמשיךבביטולרישיון,(ביתהספרהחרדינתיבותמשה)לידמבנהמועצתהפועלים-שדרותבןצבי

(.כמתחייבבחוק)העסקלתחנתהמוניותללאמתןאפשרותשימוע

לאחרפנייתמוניותקדימהלערכאותאושרההצבתתמרוריםברחובשבזישאושרועלידיכלהגורמים

.ישיוןעסקותחנתהמוניותקיבלהר



גרמהלהוצאתכספיםמיותרת,הוועדהמפנהאתתשומתהלבשהתנהלותההרשלניתשלהמועצהבנידון

.ועוגמתנפשמיותרת

.חהמבקרבנושא"הוועדהמאמצתאתדו



ליקויים בהתקשרות עם מסיע – 52פרק 


)מרדודוסלע-צהשלסגןראשהמוע"אמצעהדרך"סעיםיחהמבקרבנושאעולהכיחברתהה"בדו

ביצעהמספרנסיעותבעבר,חבעליהשלהחברה"שהיהבעתעריכתהדו(יםישפרשמתפקידובינת

.המועצהבניגודלחוק

חשכתוצאהמהתערבותהשלהביקורתותמיכתושלהחשבהמלווההועברהבקשהלקבל"עודעולהמהדו

חרשסגןראשהמועצההעביראתאישורלמניעתהמשךההתקשרותעםחברתאמצעהדרךגםלא

תשובתמשרדהפניםתמכהבממצאיהביקורתשאוסרתעלהחברהלעשות,מניותיובחברהלנאמן

מדוברעלעבודותשאינןבמסגרתמכרזשקדםלכניסתושלמרסלעלמועצה)עבודותעבורהמועצה

(.שבהםהחברהמשמשתכקבלןמשנההמאושרעלידיגורמיהביקורת



עדהמאמצתאתהמלצותהמבקרבנושאזהומברכתאתהמבקרעלעמדתוהאיתנהכנגדהעסקתהוו

!החברה



הוועדהרואהבחומרהרבהאתהחלטתושלסגןראשהמועצהמרדודוסלעשלאלהגיעלהשיבעל

הוועדהמפנהאתתשומתהלבשלהמליאהשבהתאםלחוקכלנושאמשרה.טענותהביקורתבפרקזה

נאהדורשנאה-לאיתכןכיסגןראשמועצהלאיגיעהלתתעדותבוועדה.להתייצבבפניהוועדהחייב

.מקיים



.ש למועצה להמשך הטיפול"ליועמ 52הוועדה ממליצה להעביר את הממצאים בפרק 
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מכירתחלקותקברבחיים–11פרק

שוניםבניגודלחוקעלידיהמועצהבפרקזהעולהכיבמספרמקריםבעברנמכרוחלקותקברבמחירים

.הדתית

.כמוכןנמצאוליקוייםברישוםחלקותהקברשנמכרו

.יחסיםלהנהלתהמועצההדתיתהקודמתיישלצייןשכלהממצאיםבנושאהמועצההדתיתמת

.ח"םשנמצאובדוירהמועצההדתיתהנוכחידאגלתקןאתהליקוי"יו



חנפרדאתעיקריהממצאיםשעלובמסגרתישיבותהוועדה"בדורהוועדהימסורלמבקרהמועצה"יו

.חהביקורתלהמשךבדיקה"שאינםחלקמדו



שלאבאו,חהמבקרולאלקבלאתהדבריםשהציגשביט"אנימציעלחבריםלאמץאתדו:יצחק גולברי

.חהמבקר"לדיוןבועדתהביקורתולאנגעוכלללדו

 :פה אחד הוחלט כדלהלן

 .מצת את המלצת ועדת הביקורת שמאמצת את המלצות המבקרהמועצה מא

 .יועברו למבקר המועצה -ל "ח  ועדת הביקורת הנ"ביחס ליתר הנושאים שנזכרו בדו

כמו כן  המועצה לא מקבלת את התבטאויות ועדת הביקורת שלא נשענות על ממצאי מבקר 

 .המועצה









 ח  ת  ו  ם









______________________________________________

ראשהמועצה–יצחקגולברילהמועצה"מנכ–יוסיברק

 




