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לא נמצאו נהלי עבודה  
כתובים להסדרת  
השרות הווטרינרי  

ותכנית עבודה שנתית

הווטרינרית אינה 
מעורבת בפעילות  
הפקחים העוסקים  

.  בלכידת כלבים

הווטרינרית אינה 
מעורבת בהכנת  

התקציב

הווטרינרית אינה 
מבצעת פיקוח על 
עסקי מזון במועצה

הווטרינרית אינה 
מפקחת על רופאים  

ווטרינריים המועסקים  
, על ידי המועצה

בפיקוח על מפעלי מזון

הווטרינרית אינה 
מקבלת דיווח לגבי  

בדיקות משנה למוצרי  
עופות ודגים , בשר

המוכנסים לתחום  
.המועצה

נמצאו כלבים רבים  
שמועד חיסונם עבר  

ביניהם  )והם לא חוסנו 
נמצאו גם כלבים  
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השרות 
 הווטרינרי

נכתב נוהל תשלום 
 אגרת כלבים בלבד.

הווטרינרית החלה לקבל דוחות 
 ביצוע מהנהלת החשבונות

לבדיקות של  מצטרפת הווטרינרית
משרד הבריאות בבקשות לרישוי 

 עסק 

הווטרינרית החלה לקבל דוח 
 בדיקות משנה מידי חודש 
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אוטובוסים בהם עלות  
טיפול  )האחזקה 

גבוהה  , מ"לק( במוסכים
בשיעור מהותי מהממוצע 

.השנתי

מ בשנת  "מספר הק
נמוך בשיעור של  , 2018

) 2017ביחס לשנת 6%
אלף 34-קיטון של כ

(.מ"ק

נצפה קיטון מתמשך 
מ שנוסעים  "במספר הק

.  האוטובוסים הצהובים

לא בוצע מכרז או הליך 
הצעות מחיר לבחירת  
מוסכי השרות שאיתם 

התקשרה המועצה בהיקף 
.כספי המחייב מכרז

נמצאו אוטובוסים שעלות  
,  הצמיגים השנתית שלהם
גבוהה במידה ניכרת  

.מהממוצע

לקבוע מדיניות לביצוע  
נסיעות מזדמנות תוך  

התחשבות בהוראות החוק  
תקנה  )לגבי שעות הנהיגה 

לקבוע את אופן  (. 168
.תמחורן

לבצע ולתעד מעקב שוטף  
מידי רבעון אחר הוצאות  

האוטובוסים לצורך איתור  
.  חריגות

הצעות מחיר  /לערוך מכרזים•
לבחירת מוסכים לטיפול בכלי  

.רכב של המועצה

לקבוע נוהל המחייב את  
הנהגים להקפיד על תחזוקה  

שוטפת בכלי הרכב בכדי  
.למנוע תקלות

לערוך נוהל להסדרת הליך  •
הטיפול במוסכים והמעקב  

אחריו

 

  

 עלויות אחזקה אוטובוסים צהובים והתקשרות עם מוסכים

 המלצות

למחלקה מונתה מנהלת מזה שנה שפועלת לתיקון הליקויים, נקבעה מדיניות לנסיעות מזדמנות ואופן התמחור, נערך מכרז   :מעקב תיקון ליקויים
 ונבחר מוסך לטיפול בכלי הרכב.
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קומיים ועדים מ ביקורת
 2018בשנת 

 

הרשאות חתימה של  
הועד המקומי אינם על  

פי הוראות החוק

ישובים שבהם לא  
נערכו הסכמי 

התקשרות למתן 
שירותים והסדרת יחסי  

הגומלין בין האגודה  
.לוועד המקומי

27/7/2020-2-נכון ל
ועדים לא הגישו דוח 
כספי מבוקר לשנת  

לא הגישו  9-ו. 2018
2019דוח מבוקר לשנת 

ועדים קיים גרעון  4-ל
מצטבר

נמצאו ועדים שלא  
תיקנו ליקויים שנמצאו  
בדוחות ביקורת קודמים

ועדים שלא קיימו מספר  
ישיבות כנדרש

נמצאו מקרים של תיעוד  
חסר בפרוטוקולים של 
ישיבות הועד המקומי
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.ועדים מקומיים המעסיקים עובדים13נמצאו 

.  נמצאו מקרים בהם תנאי העסקת העובדים לא היו כשל המועצה כמתחייב

.  נמצא ועד מקומי שהעסיק עובד שהוא קרוב משפחה של חבר ועד מקומי

לא נמצא תיעוד בדבר היות העובד קרוב משפחתו  , בפרוטוקול ועדת הבחינה
.  של חבר הועד המקומי

העסקת כח אדם ביישובים  "ההליך לבחירת העובד לא תאם את הוראות נוהל 
".  ועד מקומי–

.אישור נחיצות המשרה התקבל לאחר מינוי העובד למשרה

.נמצאו מקרים בהם לא נערך מכרז לבחירת העובדים

.נמצאו מקרים בהם לא התקבלו אישורי המועצה להעסקת העובדים

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

של עובדי  על מחלקת הישובים למצות את בדיקת נאותות מינויים והעסקתם
 .הוועדים המקומיים

נאותות  לערוך נוהל כתוב שיסדיר את אופן הפיקוח, המעקב והבקרה אחר
 העסקת עובדים בוועדים המקומיים וכן, את התיעוד הנדרש.

 קרבת משפחה – עובדי ועדים מקומיים
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 2016 שינויה 2017 השינוי 2018 השינוי 2019 שנה

 6 83% 11 9% 12 (83%) 2 תלונות מוצדקות

 1 50% 2 ---- 2 50% 3 בחלקןמוצדקות תלונות 

 8 75% 14 14% 16 (31%) 11 תלונות לא מוצדקות

 4 (50%) 2 ---- 2 (50%) 1 תלונות שלא נבדקו

 2 50% 3 (%66) 1 -- -- אחרותתלונות 

 21 48% 31 %6.5 33 (%48) 17 סך מספר התלונות

מספר תושבים לסוף 
 שנה 

41,874 1.3% 41,334 1.5% 40,700 1.5% 40,089 

 1:1909 (31%) 1:1313 (4.5%) 1:1,252 97% 1:2463 יחס תושבים : תלונות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  מספר תלונות נילון

 סה"כ לא נבדקו לא מוצדקות מוצדקות בחלקן מוצדקות

 9 0 6 1 2 מועצה

 5 1 2 2 0 ועד מקומי/אגודה

 3 0 3 0 0 עמותה/חברה

 17 1 11 3 2 סה"כ

 2019 -דוח ממונה תלונות הציבור 


