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 201405.27.פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מיום 

 

 יו"ר הוועדה –הגר פרי יגור  משתתפים:

 חבר הוועדה –רון לירם   

 חבר הוועדה – אבי כאכון  

 

 חברי הוועדה –אפרים מעודה, יואב קעטבי  נעדרים:

 

 

 מהלך הדיון

 

  2012, 2011, 2010דוחות ביקורת פנים לשנים  .1

 הגר פרי יגור:

 התקיימה ישיבת המועצה המקומית בנושא הדוחות. 13.02.2014ריך בתא 

  החלטת המועצה המקומית כללה הקמת 'צוות תיקון ליקויים' בראשות מזכיר

המועצה. על צוות תיקון הליקויים לדון בדרכים לתיקון הליקויים שנמצאו 

 בדוחות ובדרכים למניעת הישנותם של ליקויים בעתיד.

  לפקודת העיריות, החלה בעניין זה גם על מועצות א 1ג170בהתאם לסעיף

חודשים מיום  3מקומיות, הצוות נדרש להגיש המלצותיו לראש הרשות בתוך 

שדו"ח מבקר הרשות נדון ע"י המועצה ולדווח לוועדה לענייני ביקורת על יישום 

 המלצותיו אחת לשלושה חודשים.

  הביקורת לראש המועצה  חודשים כאמור מיום ההחלטה, פנתה יו"ר ועדת 3בחלוף

על מנת לברר האם דו"ח כנ"ל הוגש וכן, ביקשה כי תאושר נוכחותה של מבקרת 

יעדר הפנים, הגב' יעל אשל, אשר סיימה את תפקידה במועצה זה מכבר, אך בה

ממלא/ת מקום, בישיבת הוועדה אשר עתידה לדון בתיקון הליקויים כמו גם 

 (.30.04.2014ר )שהוגש על ידה זה מכב 2013בדו"ח לשנת 

 גברת אשל איננה"ה :מנהלת לשכת ראש המועצה השיבה בשם ראש המועצה כי

 ".המועצה לא תממן השתתפותה ואם תגיע יהיה זה על חשבונה. עובדת מועצה

  לא נמסרה תגובה מראש המועצה. –לעניין הגשת דו"ח צוות תיקון הליקויים 

  הוזמן למסור את הדו"ח בנוסף, נעשתה פנייה רשמית למזכיר המועצה אשר

 בישיבה היום. הפנייה לא נענתה. מזכיר המועצה לא הופיע לדיון בוועדה.
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 סוכם:

 

בה יפורט מהלך הדברים כמפורט לעיל )באחריות הגר פרי יגור( תבוצע פנייה א.

 לידיעת הגורמים המוסמכים.

גב' הפנייה תכלול דרישה לאישור  תקציב לצורך ליווי מבקרת הפנים לשעבר, ה

 יעל אשל, את עבודת הוועדה, בהיעדר מבקר/ת פנים חדש/ה ו/או ממלא מקום.

 הגורמים הרלוונטיים: 

 הממונה על המחוז –מר יוסף משלב  .1

 פרקליט המחוז –עו"ד איתן לדרר  .2

 משרד הפנים, מחוז חיפה –מר פאיז חנא  .3

 היועמ"ש של המועצה –עו"ד ג'ובראן ג'ובראן  .4

  מנכ"ל משרד הפנים –מר שוקי עמרני  .5

 משרד מבקר המדינה .6

 

 תבוצע פניה נוספת למזכיר המועצה להזמינו לוועדה להצגת דו"ח תיקון הליקויים ב.

)ובכל אופן, למסירה מיידית של ממצאי הצוות אשר היו אמורים להימסר לראש 

 המועצה ולחברי הוועדה זה מכבר(.

 

 

 0132לשנת ביקורת פנים  דוח .2

 הגר פרי יגור: 

  30.04.2014-, הוגש ב2013דו"ח מבקרת הפנים היוצאת, לשנת. 

 .הדו"ח הועבר ע"י יו"ר הוועדה לחברי הוועדה 

 מהדו"ח עולים ממצאים חמורים ביותר 

 

 סוכם:

 

תבוצע פנייה )באחריות רון  –בהיעדר מבקרת הפנים היוצאת בדיון היום ו/או ממלא מקום  א.

 וונטיים לבקשת חוו"ד משפטית והנחיות מקצועיות.לירם( לגורמים הרל

 

 תבוצע פנייה )באחריות הגר פרי יגור( לראש המועצה לקבלת התייחסותו לממצאי הדו"ח. ב.
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 ועדת חינוך .2

  

 הגר פרי יגור:

  ,לאחרונה אנו עדים לשורה של צעדים חד צדדיים ובעלי השלכות קצרות וארוכות טווח

נוך וזאת מבלי שהתקיים עליהם דיון בוועדת החינוך שנוקטת המועצה בתחום החי

 )ולאחריה, במליאת המועצה, שכן הוועדה על תקן ממליצה בלבד(.

 :בין הנושאים 

 ביטול טקס יום הזיכרון בגן הגיבורים בכרכור -

 סגירת ביה"ס שילה -

 פתיחת גם ממ"ד חדש בכרכור -

 תנאי העסקת הסייעות המשלבות ביישוב -

 ומד )מבנה פעילות(תנועת הנוער העובד והל -

 ביה"ס הדמוקרטי )גנ"י( -

 הבית העגול -

 הקמת הקומה הנוספת בביה"ס מעיינות -

 

 סוכם:

דורשת ועדת הביקורת בהחלטה זו, לכנס  )א( לצו המועצות המקומיות,131בהתאם לסעיף 

 בדחיפות את ועדת החינוך על מנת שתדון בנושאים הדחופים הנ"ל.

זמין אליה את נציגי ועדי ההורים ובתיה"ס הרלוונטיים, על ועדת החינוך להתכנס לאלתר ולה

 לרבות נציגי משרד החינוך השותפים לקבלת החלטות בסוגיות עקרוניות אלה.

  המלצות ועדת החינוך יובאו לדיון בפני מליאת המועצה בדיון הבא מן המניין. 

 

 

 

 

 

 רשמה: הגר פרי יגור


