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 לשכת ראש המועצה
 

 צורן מקום של איכות חיים-קדימה

 09-8902-999  מוקד שירות לתושבלשירותך תמיד  

 "ב אדר תשע"הי               
03.03.15 

 
 לכבוד

 יו"ר וחברי ועדת ביקורת
 

 שלום רב,
 

 2015דוחות מבקר המועצה ונת"צ הנדון: 
 

שבוצעו זהו הדוח השני שמונח על שולחני כראש המועצה, והראשון המתייחס לפעולות 
 בתקופתי.

 
עבורי כראש המועצה, דוח ביקורת מהווה כלי לקבלת משוב על הנעשה בתחומים שונים בהם 
דנה הביקורת. כמי שבא למועצה מתחום הניהול, אני מסתייע בתוצרי הביקורת וביכולות שלה 

 לא רק ללמוד על הנעשה אלא גם כדי לחולל שינוי.
 

בדוח על תנועת בני המושבים. במשך שנים רבות פעלה דוגמא לאמור ניתן למצוא, בין היתר, 
הובאו לידיעתי, פעלתי באופן  2014התנועה ללא פיקוח של המועצה. כאשר אירועי מחנה פסח 

מידי ומוחלט כדי לפתור את המשבר, עדכנתי בכך את מבקר המועצה שבחר, לאור הדברים, 
שום המלצות, וכיום לראשונה למן לערוך ביקורת בנושא. עם קבלת דוח הביקורת הורתי על יי

 הקמת הישוב צורן, תנועת בני המושבים מנוהלת בצורה המבטיחה את בטחון ילדינו.
 

תחום נוסף שאני מבקש למקד בו את תשובת הלב הוא השינוי שאני ממשיך לחולל שינוי בתחום 
הורתי למנכ"ל השמירה על נכסי המועצה. עם הגשת הדוח על תפיסת נכס ע"י אזרח ברחוב ויצמן 

המועצה ובלווי משפטי לפתור הנושא בהליכי הסדרה. דוגמא נוספת לכך הוא הדוח על הוצאת 
 רישיונות עסק לגני אירועים בישוב, שלאור המלצות המבקר הדבר הועבר לטיפול המשטרה.

 
נושא נוסף שאני מבקש לציין הוא הדוח של נציב תלונות הציבור. בד"כ תשומת הלב מופנית 

הדברים לדוח הביקורת. הנת"צ מהווה כלי חשוב המאפשר לתושבים לעמוד על זכויותיהם  מטבע
 אל מול המועצה וממצאי הדוח מעידים על כך.  

 
 אני מבקש מועדת הביקורת להתכנס ולקיים בהקדם דיון ממצה בדוחות .

 
 

 בברכה
 שביט מס

 ראש המועצה
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 לשכת ראש המועצה
 

 צורן מקום של איכות חיים-קדימה

 09-8902-999  מוקד שירות לתושבלשירותך תמיד  

 הערות ראש המועצה
 הפיקוח וקבלת עבודות הנדסיות

 
 
 

 הבעיות המוצגות בדוח ממחישות את האתגר עמה מתמודדת המועצה .1
 
אין זה סוד שהגידול המהיר בישוב, מביא לפיתוח תשתיות עירוניות בהיקפים  .2

משמעותיים ומעמיד בפני המועצה אתגרים גדולים. כדי שהמבנה הארגוני של המחלקה 
-המועצה לבצע רה יקל על התמודדות עם האתגרים הכרוכים בכך. הנחתי את מנכ"ל

 ארגון לאחר בחינה מדוקדקת של צורכי הישוב אל מול כ"א במחלקה.
 
אנו נמצאים בנקודת ציר שבה אנו בתחילתו של תהליך להקמתה של ועדה לתכנון ובניה  .3

 במועצה.
 

 הנחתי את מנכ"ל המועצה ליישם את המלצות הביקורת.   .4
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 המועצה משקיעה רבות במתן טיפול תומך בילדים ונוער בסיכון. .1
 
דוח הביקורת מלמד שהיקף תופעת הנשירה ממוסדות חינוך אינה גבוהה, וכי האמצעים  .2

שאנו מפעילים מצמצמים את הבעיה. יחד עם זאת לא ניתן להתעלם מכך שבמספר קטן 
 הבעיה קיימת. 

 
הנחתי את מנהלת אגף החינוך,  לעשות כל נשירה,  0%למרות שלא תמיד ניתן להבטיח  .3

 אשר לאל ידה כדי להגיע לידע הזה.
 

 תחום החינוך קרוב לליבי, לכן בכוונתי לקיים בנושא זה מעקב. .4
 

 האגף יפעל ליישם את המלצות הביקורת. .5
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, שבו גם נחשפת לראשונה 2014האירוע שהביא לכתיבת הדוח הוא אירועי מחנה פסח  .1
 לבעיה הקיימת בדרך ניהול התנועה.

 
לאור היקף המחדל, מעבר לביקורת, הקמנו צוות של חברי מועצה שערך אף הוא בדיקה  .2

 בנושא.
 
ההערות ייושמו וכיום התנועה מתנהלת באופן שונה לחלוטין, כאשר אגף החינוך מקיים  .3

ים/מחנות מטופל בהיבט הביטחוני ע"י עליו בקרה ופיקוח. כל תחום היציאה לטיול
קב"ט המועצה, תחום תחזוקת המבנה מטופל באופן שוטף ע"י אגף תפעול, וענייני 

 הכספים מפוקחים כאשר נרכשה לצורך כך תוכנה חדשה.
 

אנו גאים בתנועה בני המושבים שמחנכת קבוצה גדולה ורחבה של בני נוער, ונפעל על  .4
 הבטחה של בטיחות ילדינו. מנת לאפשר לה להמשיך בכך, תוך
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הממצאים שבדוח הביקורת הועברו למשטרת ישראל, ודומני שדי בכך כדי להבהיר את  .1
 פני הדברים.

החלה המועצה בתהליך של חידוש ומעקב אחר עמידתם של עסקים דורשי  2014בשנת  .2
 רישיון בתנאי החוק.

רואה בחומרה רבה מאוד מצב שבו עסקים דורשי רישוי פועלים ללא רישיון עסק אני  .3
 בתוקף.

 כתוצאה מהלחץ בשנה האחרונה, חל שיפור משמעותי בנושא.
נמשיך במעקב אחר יישום חוק רישוי עסקים וייושמו במסגרת תכני ת  2015בשנת  .4

 העבודה השנתית.
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 זרח ברח' ויצמןתפיסת נכס עירוני ע"י א

 
 

כאחד שאינו סובל פגיעה בטוהר מידות  וניצול כספי/משאבי ציבור שלא כחוק אינני  .1
 יכול לעמוד לאור הגילוי הזה של מבקר המועצה לסדר היום.

 
הנחתי את מנכ"ל המועצה לפעול באמצעות היועמ"ש כדי להשיב את החזקה בנכס  .2

למועצה, כמו גם לפעול להשבת חזקת המועצה במספר נכסים נוסף אשר במשך שנים 
 המועצה לא עשתה לפנותם מפולשים.

 
 הפעולה של המועצה בסיוע משרד היועץ המשפטי ומנהל מקרקעי ישראל.  .3
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 אנו מצויים בחסכון, ומדינות זו מיושמת הלכה למעשה במועצה. .1
 
המועצה מצויה במהלך של מעבר לספק סלולרי אחר והערות הביקורת בתוך כך  .2

 ייושמו.
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 שינוי סימון כביש לצורך ביטול קנס
 
 
 אני רואה בחומרה את הדברים. .1
 
 המועצה ליישם את המלצות הביקורת.הנחתי את מנכ"ל  .2

 
, את כלל התמרורים וסימוני הדרכים GIS –המועצה תעלה את מערכת ה  2015בשנת  .3

 כפי שאושרו בוועדת התנועה.
 

בהמשך נבצע סקר של סימונים ותמרורים קיימים אשר לא אושרו )המידה וימצאו  .4
 כאלה(, והנ"ל יובאו לאישור או ביטול בוועדת התנועה.
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המועצה הנה ספק שירותים וככזה עליה להיות מוטה לתושב, ומדיניות זו הובהרה לכל  .1
 העובדים.

 
כפי שניתן ללמוד מדוח הביקורת, המועצה מפעילה משאבים שהעלו את הטיפול בשירות  .2

 לציבור.
 
 הנחתי את מנכ"ל המועצה ליישם את המלצות הביקורת.   .3
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