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 2019יולי   21     
  

 
 לכבוד: 

 חברי וועדת הביקורת  

 

 נכבדיי,  

 

 התייחסות ראש המועצה  -2018דו"ח מבקר המועצה לשנת הנדון: 

 

שר נבדקו לעומק: "ועדת תחבורה, וועדת  אכולל שישה נושאים מרכזיים    2018דו"ח מבקר המועצה לשנת  

תנועה" , "נגישות לאנשים עם מוגבלות" , "רישוי עסקים" , "בקרה אחר חשבונות חשמל" , "עבודות  

 "מחלקת הגבייה ", אשר מהווים נושאים חשובים ומרכזיים בפעילות המועצה. -חשמל" , ו 

 

חשיבות הנושאים שנבדקו , המועצה כבר  ככלל , הנני מקבל את ההמלצות שפורטו בדו"ח המבקר ולאור  

יצויין התהליכים.  בשיפור  מתהליך    , החלה  וכחלק  חדשים  מנהלים  מס'  במועצה  נקלטו  לאחרונה  כי 

לאחרונה מיניתי  הקליטה למועצה , הם נדרשים ללמוד את ממצאי והמלצות דו"חות המבקר. בנוסף,  

שתפקידו לדון בהמלצות המבקר ולקדם    בראשות המנכ"ל , עו"ד מתי חותה ,  צוות תיקון ליקויים חדש

 אותן.  

 

 כל אחד מהנושאים שנבדקו :   מספר דגשים לגבילהלן  

 

כהקדמה לכלל הנושאים נציין כי הרשות נמצאת בסיומה של תוכנית הבראה אשר עברה בהצלחה רבה.  

נמצאת   עדיין  הרשות  בכלל    בריסוןאך  לטיפול  הנדרשים  עובדים  בקליטת  אותה  המגביל  תקציבי 

 נו.  הגדולה והמבורכת של יישוב והצמיחה הנושאים הנובעים מהבנייה הרחבה  

 

אני פועל יחד עם הצוות המקצועי לתוספת תקציבים מול משרדי הממשלה כולל קבלת אישורם להסטת  

והנובעים מצמיחת היישוב    המחויביםתקציבים לטובת הניהול השוטף וקליטת כ"א מקצועי בתחומים  

 לרבות בתחום הנכסים, הנגישות , החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי כיאה לרשות שלנו. 

 

כרשות התמרור של המועצה הנני רואה חשיבות רבה לביקורת בנושא,    –  עדת תחבורה וועדת תנועהוו .א

בדגש לנושא הטיפול בחניות הנכים. מאז הביקורת הוחלט כי הוועדה תהיה בראשות המנכ"ל והוכן  

נוהל בנושא חניות נכים אשר אושר במליאת המועצה. הנחיתי את וועדת התנועה ליישם את המלצות  

 ו"ח . כמו כן , הנחיתי לכנס את וועדת התחבורה.  הד
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המועצה רואה בנושא הנגישות לבעלי מוגבלויות כערך עליון. המועצה    –  נגישות לאנשים עם מגבלות .ב

ופועל לביצוע  פועלת למינוי רכז נגישות , ערכה סקר נגישות באמצעות יועץ נגישות שנשכר לנושא  

 התאמות.  

    מלש"ח, אשר אושר במליאת המועצה ונמצא בתהליכי  1.5המועצה הקצתה תקציב ראשוני ע"ס       

 ול משרד הפנים כתב"ר.אישור מ     

 

צאי הביקורת הנחיתי את מחלקת רישוי עסקים ואת היועמ"ש לפעול  מ בעקבות מ  -רישוי עסקים .ג

 להגברת הפיקוח והאכיפה בתחום זה.  

 

יישום המלצות הביקורת עשוי להביא לחסכון משמעותי בהוצאות    –  בקרה אחר חשבונות חשמל  .ד

הדו"ח  הנחיתי  החשמל.   המלצות  את  ליישם  והגזבר  המנכ"ל  בתחום    , את  פעילות  ביצוע  לרבות 

 החיסכון האנרגטי.   

    הנחיתי אותם להגביר את הפיקוח על גביית הכספים המגיעים לרשות ממשתמשים שונים       

 סי הרשות או המחוברים למערכת החשמל של הרשות.  המחזיקים בנכ      

 

     המועצה נערכת ליציאה למכרז חדש בנושא קבלני החשמל במטרה להעסיק קבלן   -עבודות חשמל   .ה

     חשמל אחד לכל עבודות החשמל במועצה . הנחיתי את מנהל אגף שפ"ע לשפר את מנגנוני הבקרה        

         קבלני החשמל במסגרת ההסכם החדש שייחתם עם הקבלן הזוכה . כמו כן, פנינו למשרד  על        

 אנו ממתינים לאישור.  –משרה לחשמלאי מוסמך   נחיצות לקבלת    פנים ה      

 

אנו ממשיכים בעריכת סקר מדידות . לגבי יתר ההמלצות , הן    2019במהלך שנת    –  ייה מחלקת הגב .ו

באות לידי ביטוי במכרז החדש לבחירת חברת גבייה . כמו כן, שופרו תהליכי עבודה במחלקת הגבייה  

 כגורם הנמצא בקשר עם התושבים ובגזברות כגוף המפקח על מחלקת הגבייה.  

       לבחירת חברת גבייה והנחיתי את הצוות  מכרזישל תהליך כמו כן, בימים אלו אנו נמצאים בשיאו       

 המקצועי לוודא שכל הנושאים שנלמדו יוטמעו בהסכם עם החברה שתבחר.        

 

לשנים   המבקר  דו"חות  להמלצות  קיימת    2014-2016בנוגע   , בדו"ח  שכתוב  כפי   , יושמו  שטרם   ,

 ביתר שאת.    יושמו. אני מאמין כי עם התייצבות הנהלת המועצה החדשה , ההמלצות י התקדמות בנושא

 

המועצה   מנכ"ל  את  ויישום  ,הנחתי  לבדיקה  מיוחדת  לב  תשומת  לתת   , אלו  בימים  לתפקידו  הנכנס 

ההמלצות בדו"חות המבקר , הן מבקר המדינה והן מבקר הרשות, מר משה מזרחי, העושה את עבודתו  

. בהתאם כי הצוות קיים כבר  ךלכ  נאמנה  לי  ונמסר  ליקויים ברשות המנכ"ל  צוות תיקון    3, הקמתי 

וכבר    , דו"חות העבר  וביישום המלצות  בבדיקה  הצוות, החל   . רציף  באופן  ומתכנס   , עבודה  ישיבות 

 בתקופה הקרובה יחל בבדיקת הדו"חות האחרונים.  
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, ובתוצרים של עבודת הביקורת מכשיר    הנני רואה בעבודת המבקר כלי חשוב ומרכזי בניהול הרשות

 ר תפקוד הרשות , תוך ראיית נתינת השרות הטוב ביותר לתושבי הרשות.  ולשיפ

 

תורמת   אשר  והמעמיקה  המקצועית  עבודתו  על   , מזרחי  משה  מר   , המועצה  למבקר  להודות  ברצוני 

לקידום המועצה , לשיפור התהליכים המבוקרים, שיפור השירות לתושב ולייעול וחיסכון , אשר באה  

 לידי ביטוי , בין היתר, בדו"ח זה.  

 

 

 

 

 בכבוד רב ,                                                                                           

 

 ניסים גוזלן                                                                                              

 ראש המועצה                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העתקים: 

 מנכ"ל המועצה  –עו"ד מתי חותה 

 מבקר המועצה   -מר משה מזרחי

 יועמ"ש   -עו"ד אילנית הומינר

 מנהלי אגפים ומחלקות  

 

 

     

 


