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הסעות 
תלמידים 
למוסדות 

 חוץ 

ההוצאה עבור הסעות תלמידים מסתכמת במיליוני ש"ח בשנה בכל    -ליקוי 
רשות )במועצה אזורית שומרון אף בעשרות מיליוני ש"ח בשנה(: בשנת 

מיליון ש"ח ובשנת  -106מיליון ש"ח, בשנת התשע"ח בכ  -92התשע"ז בכ 
 מיליון ש"ח.  -105התשע"ט בכ 

 
ביצוע תהליכי  מומלץ כי הרשויות המקומיות יבחנו היתכנות  -המלצה 

ייעול מעת לעת במערך הסעות התלמידים, לרבות בדרך של שיתוף קווים 
בין הרשויות השונות, הן על מנת לשפר את השירות והן כדי לחסוך בעלויות. 

שיתוף קווים מומלץ בפרט לרשויות שבהן עלות ההסעה "פר" תלמיד היא 
 גבוהה. 

זור יהודה ושומרון, העלה צוות הביקורת כי על הרשויות המקומיות בא •

ורבות המועצה, לבחון  שיתוף פעולה בדרך של שיתוף קווים בין הרשויות על 

 מנת לשפר את איכות ההסעות לתלמידים כמו גם לחסוך בעלויות. 

צוות תיקון הליקויים בחן את המלצת צוות הביקורת והחליט לקבל אותה  •

וץ נגיף הקורונה ולבחון שיתוף פעולה כאמור. אלא שכפי שהוצג לעיל, פר

והשלכותיו הוביל לחוסר וודאות, כמו גם חוסר יציבות, בסדרי הלימודים 

של תלמידי אורנית מכל שכבות הגיל. נראה כי זהו אינו המועד המתאים 

לזעזע את המערכת במצב בו גם ככה שרויה בתהפוכות רבות חדשות 

 לבקרים. 

שנת הלימודים  על כן, הוחלט לדחות את בחינת שיתוף הפעולה לקראת •

 הבאה, תשפ"ב, בתקווה כי המצב יתייצב עד מועד זה. 
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חוקי עזר 
 ישנים 

שמונה הרשויות המקומיות בשומרון לא עדכנו במרוצת השנים את   -ליקוי 
לפחות את חלקם, לשינויים  -חוקי העזר, ואף לא עשו כדי להתאים 

 בדוח ודוגמאות ספיצפיות שפורטו בפרק. 9בחקיקה )ראו לוח 
 

על שמונה הרשויות המקומיות בשומרון להקפיד על ייזום   -המלצה 
צורכיהן המשתנים, ולבדוק מפעם לפעם  חקיקת עזר עדכנית שמתאימה ל

החלה המועצה בעדכון חוקי העזר   2019כחלק מהערות מבקר המדינה בשנת   .1

 שלה ונכון לכתיבת שורות אלו, עדכנה המועצה את חוקי העזר הבאים:

 .2019-חוק העזר לאורנית )תיעול(, התשע"ט .1.1
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 את הרלוונטיות של הוראות חוקי העזר.
בהיותו המאסדר של כלל הרשויות  -מומלץ כי משרד הפנים 

יבחן  -המקומיות האחראי לתפקודן בתחומי סמכויותיהן השונים 
את סוגיית עדכון חוקי העזר ברמה הארצית, כ ששינויים פרטניים 

ת השונות יחולו על כלל הרשויות באופן הנעשים ברשויות המקומיו
 גורף.

 .2019-התש"ףחוק עזר לאורנית )סלילת רחובות(,  .1.2

 .2019-חוק עזר לאורנית )שטחים ציבוריים פתוחים(, התש"פ .1.3

 .2020-חוק העזר לאורנית )מבנה ציבור(, התש"פ .1.4

כלל חוקי העזר המעודכנים מצויים באופן שקוף באתר האינטרנט של  .2

 המועצה. ראה לינק: 

http://www.oranit.org.il/html5/?_id=11413&did=2235&g=8839&s

m=11413&title=%E7%E5%F7%E9%20%F2%E6%F8 

כמו כן, בימים אלו עומלת אורנית על עדכון חוק העזר לאורנית )איכות  .3

חוק העזר הובא . 2020-הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הניקיון(, התש"ף

 לעיון חברי מליאת המועצה ומתין לאישור על ידי משרד הפנים.

כחלק מעדכון חוקי העזר עודכנו אם תעריפי הגביה, כמו גם נוספו סעיפי  .4

הגבלת גביה בגין תעריפים אלו בסעיף מגבלת גביה ואשר חריגה מהגבלת זו 

וק עזר ח תהא כפופה לאישור המועצה ומשרד הפנים. כך לצורך הדוגמא:

ליום  הוגבל עד 2019-לאורנית )שטחים ציבוריים פתוחים(, התש"פ

הוגבל עד ליום  2019-; חוק העזר לאורנית )תיעול(, התשע"ט 10.4.2023

 ]ראה לינק לחוקי העזר באתר המועצה, לעיל[.  24.1.2024

כחלק מעדכון חוקי העזר והליך ההתייעלות הכללי והארגון מחדש של חוקי  .5

ן התעריפים בוחנת המועצה אף את הצורך והיעילות במתן העזר ועדכו

הודעה בדבר עבירות קנס. נכון לעת הזו, עת טרם השלימה המועצה את עדכון 

כלל חוקי העזר שלה, לא יכולה המועצה להידרש לשאלה זו ובמסגרת עדכון 

חוקי העזר ייבחן אף תרומת הודעה בדבר עבירות קנס ברבעון הראשון של 

 . 2021שנת 

 

http://www.oranit.org.il/html5/?_id=11413&did=2235&g=8839&sm=11413&title=%E7%E5%F7%E9%20%F2%E6%F8
http://www.oranit.org.il/html5/?_id=11413&did=2235&g=8839&sm=11413&title=%E7%E5%F7%E9%20%F2%E6%F8
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עדכון  -אי
תעריפים  
 בחוקי עזר

בבדיקת חוקי עזר שבהם נכללים תעריפים לתשלום הועלו    -ליקוי 
הממצאים האלה: קיימים תחשיבים שלא הוגבלו בזמן ולא עודכנו מיום 

 בדוח(.  12קביעתם, או תחשיבים לא מעודכנים )שתוקפם פג( )ראו לוח  
 

 על המועצות הללו לעדכן את התעריפים המופיעים בחוקי העזר.   -המלצה 

 יחסות יוסיתלה
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גרת א
תעודת 
 אישור

קדומים ו אורניתהבדיקה העלתה כי המועצות המקומיות   -ליקוי 
כלל לא קבעו חוק עזר בנושא אגרת תעודת אישור, המסמיך אותן 

 לגבות אגרות בגין הנפקת אישורים ותעודות לתושביהן.
, ואולם היא 1985יש חוק עזר בנדון עוד משנת  אלקנהלמועצה המקומית 
 ושביה בגין הנפקת אישורים ותעודות.לא גבתה אגרה מת

 
 

משרד מבקר המדינה ממליץ למועצה המקומית אלקנה לגבות   -המלצה 
את אגרת תעודת אישור בהתאם למה שנקבע בחוק העזר שלה, ולבחון אם 

יש מקום לעדכן את הסכום שנקבע בו. משרד מבקר המדינה ממליץ למשרד 
עודת אגרת אישור, או לחלופין  הפנים לשקול אם יש מקום לנחיצות גביית ת

לעודד אפשרות לרשות להנפיק אישורים באופן מקוון באמצעות אתר  -
 הרשות, ללא תמורה.

העלה צוות הביקורת כי אורנית לא קבעה חוק עזר לגביית אגרה בגין הנפקות  •

תעודות ואישורים שונים לתושבי אורנית. אך שהמלצת צוות הביקורת 

 מתייחסת למשרד הפנים, תתייחס המועצה להערה זו של צוות הביקורת. 

העזר לאורנית )איכות הסביבה,  עת החלה המועצה לפעול לשם עדכון חוק •

, ביקשה אף לפעול לשם 2020-עת מפגעים ושמירת הניקיון(, התש"ףמני

 הכנת חוק עזר לשם גביית אגרת תעודות אישור. 

ייעוץ מוניציפאלי'  –לשם כך קיבלה המועצה הצעת מחיר מאת חברת 'חכם  •

₪ לפני מע"מ כאשר ההכנסה המשוערת בסך הגביה  8,500בעלות של 

 ₪ לערך.  470השנתית עומדת על 

עת בחנה המועצה את עלות עריכת חוק עזר זה אל מול ההכנסה הצפויה לה  •

מכוח גביה נוכחה המועצה כי הפער בין השניים הינו גדול באופן שהחיסרון 

הלכאורי הטמון באי ערכית חוק עזר זה הינו בטל בשישים אל מול היתרון 

 הלכאורי שיש בגבייה זו. 

 14.10.20ם הללו בישיבתם מיום צוות תיקון הליקויים דנו בפערי הסכומי •

והעלו כי בחינה של עלות מול תועלת הובילה למסקנה כי אין לערוך חוק עזר 

זה וכי מוטב לו משרד הפנים יביא לביטול אגרה זו או ינחה לבצע זאת באופן 

 [. 14.10.20מקוון וללא תמורה. ]ראה דיון צוות תיקון הליקויים מיום 
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מתן -אי
דוחות בגין 

ת חוקי הפר
 עזר

המועצה המקומית אורנית לא אכפה כלל את חוקי העזר שחוקקה   -ליקוי 
בעניין אספקת מים, מבנים מסוכנים, מניעת רעש, פתיחת בתי עסק 

וסגירתם וצעצועים מסוכנים, וגם לא בדקה אם יש מקום לעדכנם או 
 לבטלם. 

בהעדר שמירת המידע על מקבלי דוחות אזהרה )התראות( במאגר 
הממוחשב, לא ניתן לדעת אם קיימים נהגים אשר עברו אותה עבירת חניה 

 יותר מפעם אחת, ואשר על כן יש לקנסם. 
 

על המועצות המקומיות ביניהן אורנית,לבחון את נחיצות חוקי   -המלצה 
העזר שחוקקו ואת מידת הרלוונטיות שלהם, ובהתאם לכך לפעול לביטולם  

 או לקדם תוכנית עבודה לאכיפתם.
על המועצה המקומית אורנית לפעול למלא את הפרטים החסרים בדוחות 

 העבר ולפעול לאכיפה אחידה בכל השנים. 

 8, ו5,6תגובה לליקויים מספר 

העלה צוות הביקורת כי על המועצה לפעול לאכיפה אחידה בכל השנים וכן  •

 לפעול למילוי הפרטים החסרים בדו"חות עבר שהנפיקה המועצה. 

הליקויים מקבל את המלצת הביקורת ועוד בטרם המלצתו צוות תיקון  •

החליט ליישם אכיפה, על כלל חוקי העזר הקיימים, באופן מוגבר, אחיד 

פרסמה המועצה מכרז כוח אדם לפקח חניה  2020ואיכותי. על כן, במאי 

נכנס הפקח לתפקידו במטרה לתגבר את מערך  2020וחוקי עזר ביולי 

 הפקחים במועצה. 

עצה תודרכו לבצע אכיפה יעילה של כלל חוקי העזר תוך הקפדה פקחי המו •

מחמירה על מילוי פרטים מלאים בדו"חות ושמירתם. ניתן לראות כי 

המועצה כבר החלה באכיפה מוגברת וכוללת של כלל חוקי העזר שלה ונכון 

דוחו"ת מכלל סוגי חוקי  519, הנפיקה 2020לכתיבת שורות אלו, נכון לשנת 

 העזר. 

תובע עירוני  2020כן, במטרה להגביר אכיפה איכותית, נכנס באוגוסט כמו  •

חדש, עו"ד גל מנשה, אשר אף הוא ייקח חלק במערך האכיפה במועצה לשם 

 אכיפה יעילה ואיכותית ולרבות פניה להוצאה לפועל והגשת תביעות. 

בימים אלו, פועל התובע העירוני, יחד עם חברת הגביה של המועצה חברת  •

ן' לשם מעקב ומילוי דו"חות העבר, עד כמה שניתן, כמו גם לפעול, 'מילאו

 יחד עם מחלקת הגביה במועצה, לשם גביית יתרות הדו"חות של המועצה. 

החל מכניסתו לתפקיד החל הוא בסקירה של החובות אותם ניתן לגבות, פעל  •

למתן התראות והודעות ואף נערכה רשימת עיקולים שיש להטיל על בעלי 

 מצטברים.חובות 
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מתן -אי
דוחות בגין 
הפרת חוקי 

 עזר

הבדיקה העלתה כי המועצות המקומיות אורנית, אלפי מנשה   -ליקוי 
ואלקנה לא אכפו חלק מחוקי העזר שלהן באמצעות הגשת דוחות קנס, 

 מאחר שלא קבעו להם צווי עבירות קנס.
חוקי העזר העוסקים באספקת מים, במבנים מסוכנים ובמניעת  - אורניתב

 רעש. 
ם מסוכנים ובשמירת חוקי העזר העוסקים בהריסת מבני -אלפי מנשה ב

 הסדר והניקיון )פרקים העוסקים בניקוי
 מגרשים, חצרות וכניסות לבניינים(. 

חוקי העזר העוסקים בהריסת מבנים מסוכנים, ובחלק  - אלקנהב
 בפיקוח על כלבים.  -מהסעיפים 

 
קביעת הודעה בדבר עבירות קנס לחוקי עזר מאפשרת אכיפה   -המלצה 

מועצות המקומיות אורנית, אלפי מנשה ואלקנה יעילה של חוקי העזר. על ה
 לבחון פרסום צו כנדרש לשם הגברת יעילות האכיפה. 
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גיבוש רשימה זו נעשתה בסמוך לפרוץ נגיף הקורונה אשר הוביל למצוקות  •

כלכליות רבות של תושבי אורנית. על כן, ונוכח המצב הייחודי בו מצויה 

המדינה והצורך להקל ולהתחשב בתושבים, הנחה גזבר המועצה את מחלקת 

הגביה שלא להטיל את העיקולים ד אשר המצב יתאזן ויתייצב כאשר לאחריו 

 תפעל המועצה בהתאם להמלצת צוות הביקורת בגביה מאומצת. 
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היעדר 
תוכנית 
עבודה 

לפעילות 
מתוכננת 

לצורך 
אכיפת 
 חוקי עזר

נמצא כי המועצות המקומיות אורנית, אלפי מנשה ואלקנה לא   -ליקוי 
הכינו תוכנית עבודה שנתית או תקופתית שתכלול את הפעילות המתוכננת 
לאכיפת חוקי העזר, ובכלל זה פירוט תדירות הסיורים, הנושאים שייבדקו 

בסיורים, אופן הטיפול בתלונות הנוגעות לחוקי העזר ופעילות אכיפה 
 שוטפת.
וקדומים  אורנית, אלקנה, אלפי מנשההמועצות המקומיות  בתיקי

לא נמצאו דיווחים על הסיורים שערך הפקח ולא הממצאים שהועלו 
 בסיורים אלו. 

 
מן הראוי שמחלקות הפיקוח של המועצות המקומיות אורנית,   -המלצה 

אלפי מנשה ואלקנה יכינו תוכנית עבודה שנתית או תקופתית שתכלול 
 מתוכננות, שניתן יהיה להשוותן לביצוע בפועל.  פעולות אכיפה

נכנס לתפקידו מנהל אגף שפ"ע   2020כחלק מהליך הייעול של המועצה, במרץ   •

חדש במועצה, מר אריק דושי כאשר בין תפקידיו הוא הכנת תוכניות עבודה 

 למעוצה בנושאים שונים.

התקשרה המועצה עם חברת 'ציפורית גליק' לשם הכנת  2019כמו כן, בשנת  •

 תוכניות עבודה שנתיות ותקופתיות ומתמחה בתחום המוניציפאלי.  

נכון לכתיבת שורות אלו, גובש על ידי חברת 'ציפורית' יחד עם מנהל אגף שפע  •

ים במועצה, מר אריק דושי, פיילוט תוכניות עבודה ראשוניות לנושאים שונ

 כפיתוח, חינוך, שירותים חברתיים ועוד. 

כאשר במסגרת הפיילוט ותהליך  2021תוכניות אלו נכנסו לביצוע בשנת  •

הלמידה הימנו ועל בסיסן, עתידה חברת 'ציפורית' יחד עם מנהל אגף שפע 

במועצה ליצור תוכניות עבור תחומים נוספים ולרבות תוכניות אכיפה 

 במועצה. 

הליך גיבוש תוכניות עבודה איכותיות הינו הליך שמטבעו אורך זמן נוכח  •

הצורך לערוך תוכניות איכותיות ומעשיות. על כן, ההליך מתמקד תחילה 

בנושאים מסוימים כאשר השאיפה היא ליצור תוכניות עבודה מקיפות עבור 
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 2021כלל תחומי האחריות במועצה, ולרבות אכיפה, וזו תטופל בהחלט בשנת  

 במסגרת ההליך כולו. 

בימים אלו מכינה חברת 'ציפורית' יחד עם מנהל מחלקת שפ"ע, מנהלת  •

המוקד הישובי ומנכ"ל המועצה תכנית עבודה למוקד הישובי הכוללת שגרות 

 עבודה ואופן התנהלות המוקד.
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גביית  -אי
חובות קנס 

בגין 
עבירות על 
 חוקי העזר 

חובות   2018עד   2016במועצה המקומית אורנית הצטברו בשנים   -ליקוי 
ש"ח  -214,000בגין קנסות על דוחות חניה שלא שולמו בסכום כולל של כ 

 ואולם המועצה לא פעלה לגביית החובות באמצעות הטלת עיקולים. 
חובות בגין דוחות אורנית הצטברו במועצה המקומית  2018עד  2016בשנים 

ות על חוקי העזר )לא כולל עבירות חניה( מסוג ברירת שניתנו בשל עביר
ש"ח. ואולם  187,000קנס, ולא שולמו על ידי החייבים, בסכום כולל של 

המועצה לא פנתה לבית המשפט לפתוח בהליכי הוצאה לפועל כנגד החייבים  
 לצורך גביית החובות שהצטברו בשנים אלה. 

 
 

מקומית אורנית כי לא משרד מבקר המדינה מעיר למועצה ה  -המלצה 
נקטה אמצעים שעמדו לרשותה כדי לגבות את החובות עבור הקנסות 

  414,000 -שהטילה בגין עבירות על חוקי העזר, עבירות שהיקפן הגיע לכ 
 ש"ח. בכך נפגעה קופת הרשות ונפגמה יכולת ההרתעה שלה. 

 8ו  6,5,תגובה לליקויים מספר 

ל לאכיפה אחידה בכל השנים וכן העלה צוות הביקורת כי על המועצה לפעו •

 לפעול למילוי הפרטים החסרים בדו"חות עבר שהנפיקה המועצה. 

צוות תיקון הליקויים מקבל את המלצת הביקורת ועוד בטרם המלצתו  •

החליט ליישם אכיפה, על כלל חוקי העזר הקיימים, באופן מוגבר, אחיד 

דם לפקח חניה פרסמה המועצה מכרז כוח א 2020ואיכותי. על כן, במאי 

נכנס הפקח לתפקידו במטרה לתגבר את מערך  2020וחוקי עזר ביולי 

 הפקחים במועצה. 

פקחי המועצה תודרכו לבצע אכיפה יעילה של כלל חוקי העזר תוך הקפדה  •

מחמירה על מילוי פרטים מלאים בדו"חות ושמירתם. ניתן לראות כי 

קי העזר שלה ונכון המועצה כבר החלה באכיפה מוגברת וכוללת של כלל חו

דוחו"ת מכלל סוגי חוקי  519, הנפיקה 2020לכתיבת שורות אלו, נכון לשנת 

 העזר. 

תובע עירוני  2020כמו כן, במטרה להגביר אכיפה איכותית, נכנס באוגוסט  •

חדש, עו"ד גל מנשה, אשר אף הוא ייקח חלק במערך האכיפה במועצה לשם 

 אכיפה יעילה ואיכותית ולרבות פניה להוצאה לפועל והגשת תביעות. 
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בימים אלו, פועל התובע העירוני, יחד עם חברת הגביה של המועצה חברת  •

ילאון' לשם מעקב ומילוי דו"חות העבר, עד כמה שניתן, כמו גם לפעול, 'מ

 יחד עם מחלקת הגביה במועצה, לשם גביית יתרות הדו"חות של המועצה. 

החל מכניסתו לתפקיד החל הוא בסקירה של החובות אותם ניתן לגבות, פעל  •

למתן התראות והודעות ואף נערכה רשימת עיקולים שיש להטיל על בעלי 

 בות מצטברים.חו

גיבוש רשימה זו נעשתה בסמוך לפרוץ נגיף הקורונה אשר הוביל למצוקות  •

כלכליות רבות של תושבי אורנית. על כן, ונוכח המצב הייחודי בו מצויה 

המדינה והצורך להקל ולהתחשב בתושבים, הנחה גזבר המועצה את מחלקת 

כאשר לאחריו   הגביה שלא להטיל את העיקולים ד אשר המצב יתאזן ויתייצב

 תפעל המועצה בהתאם להמלצת צוות הביקורת בגביה מאומצת. 
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הליכי  
המכרז 

לבחירתו 
של מבקר 

ברשות 
 מקומית

נמצא כי הפרוטוקול של ועדת הבחינה לבחירת המבקר הפנימי של   -ליקוי 
אורנית, שבה הייתה חברה גם נציגת משרד הפנים, לא כלל את עיקרי 

הדברים שעליהם נסבו דיוני הוועדה. הוועדה לא נימקה את החלטתה ולא 
 פירטה מדוע העדיפה את המועמד שנבחר על פני יתר המתמודדים.

 
המקומית אורנית להקפיד לפעול לפי ההנחיות על המועצה   -המלצה 

לניהול פרוטוקול, לתעד ולנמק את החלטתה לבחירת מועמד לאיוש כל 
 משרה, ובפרט איוש משרת בכיר.

צוות הביקורת העלה כי המועצה לא ארכה פרוטוקול כדבעי עת נבחרה  •

 המבקרת הפנימית החדשה של המועצה. 

ות הביקורת ולשם כך יצאה הנחיה צוות תיקון הליקויים מקבל את הערת צו •

מאת מנכ"ל המועצה בדבר 'ניהול עריכת פרוטוקול' הכולל תמצית הנחיות 

לערכית פרוטוקולים במועצה. מסמך זה הופץ לעובדי המועצה כמו גם לחברי 

 מליאת המועצה.
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תפקידיו 
של מבקר 

ברשות 
 מקומית

הכינה דוח ביקורת אחוד  קדומיםגם המועצה המקומית   -ליקוי 
 . 2016-ו 2015לשנים 

 
 . 2018לא הוכן דוח ביקורת לשנת  קדומיםו אורניתבמועצות המקומיות 

 . 2017לא הוכן דוח ביקורת לשנת  אלפי מנשה במועצה המקומית 

 12, 11, 10תגובה לליקויים 
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על המועצות המקומיות אורנית, אלפי מנשה וקדומים מוטלת   -המלצה 

ליהן לוודא שתוכנית הביקורת החובה להכין דוח ביקורת מדי שנה. ע
 הולמת את הסיכונים והאתגרים שעומדים בפני הרשות. 

נכנסה לתפקידה מבקרת המועצה החדשה, הגב' חני בריקמן   1.11.2020ביום   •

אשר תיקון הליקויים האמורים בהערות צוות הביקורת יתוקנו על ידה 

 במסגרת תפקידה. 
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תוכנית 
עבודה 
 שנתית

במועצה המקומית אורנית לא נמצאו מסמכים שמהם עולה כי    -ליקוי 
שנתית. גם לא נמצאו -תוכנית שנתית או רב  2018המבקר שלה הכין בשנים 

על ידי ראש המועצה לבדוק    2015 -מסמכים שמעידים כי המבקר התבקש 
 נושא זה או אחר.

 
מקומיות ביניהןאורנית להכין על מבקרי הרשויות במועצות ה  -המלצה 

שנתית, ולוודא כי הביקורת -נוסף לתוכנית עבודה שנתית גם תוכנית רב
 תקיף נושאים מהותיים ביחידות הרשות השונות.
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הגשת דוח 
שנתי לראש 

 הרשות

 - וקדומים אלקנהעד מועד סיום הביקורת במועצות המקומיות   -ליקוי 
טרם הוגש לראש המועצה דוח הביקורת השנתית לשנת  - 2019סוף יולי 

2018 . 
, הוגשו לראש  2017 -  2015דוחות הביקורת שהושלמו בשנים  18מתוך  10

 חודשים.  17-הרשות באיחורים שבין חודש ל 
 

על מבקרי הרשויות של אורנית, אלפי מנשה, אלקנה, קדומים   -המלצה 
אזורית שומרון להגיש את דוחות הביקורת וקרני שומרון והמועצה ה
 במועדים שנקבעו בתקנון.

13 

הגשת 
עותק 

מהדוח 
השנתי 
לחברי 
 המועצה 

בפרוטוקולים של המועצה המקומית אורנית לא צוין כלל כי   -ליקוי 
, וממילא גם לא דנה 2017 - 2015התקיים דיון על דוחות הביקורת לשנים 

 בהם המועצה ולא אישרה אותם.
 

על המועצות המקומיות אורנית מוטלת החובה לקיים דיון   -המלצה 
 הביקורת.במליאת המועצה על דוחות המבקרים לאחר שנידונו בוועדת 

 14, 13תגובה לליקויים 

צוות תיקון הליקויים מקבל את המלצת צוות הביקורת ותיישמה במועד 

 הרלוונטי ליישומה. 
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ועדת 
 -הביקורת 
תדירות 

ההתכנסות
, נושאי 

הדיונים,  

ועדת הביקורת של המועצה המקומית אורנית התכנסה פעמיים    -ליקוי 
, ואולם לא ניהלה פרוטוקולים מישיבותיה אלו. 2014בלבד במהלך שנת 

לא התכנסה ועדת הביקורת כלל. באותה עת הוחלפו    2018 - 2015בשנים 
 שלושה יושבי ראש של הוועדה, ואף לא אחד מהם דאג לכינוסה של הוועדה. 

 
הביקורת ברשות מקומית היא ועדה סטטוטורית, ואשר על  ועדת  -המלצה 

כן עליה להתכנס לפחות אחת לשלושה חודשים. התכנסות סדירה של 
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סיכומים 
 והמלצות 

הוועדה דרושה כדי לתרום לתיקון הליקויים שהעלה מבקר הפנים, ויש בה  
גם לחיזוק מעמדו. עליהן גם לדון בדוחות מבקר הרשות לא יאוחר מהמועד 

שר את הדוחות, ולקבוע מהם ההליכים שיש לנקוט המתחייב לכך בחוק, לא
 לתיקון הליקויים. 

15 

נמצא כי בשנים שנבדקו כלל לא ייעדו הרשויות המקומיות שנבדקו   -ליקוי  תקציב
בעניין זה )המועצות המקומיות אורנית, אלפי מנשה, קדומים וקרני שומרון 

והמועצה האזורית שומרון( בתקציבן השנתי סכומים לטובת לשכת מבקר 
הרשות, אף לא לטובת הוצאות משרדיות מינימליות, לרבות הצעת תקן 

 שכרו של מבקר הרשות(. )תוקצב רק
 

על המועצות המקומיות אורנית, אלפי מנשה, אלקנה, קדומים   -המלצה 
וקרני שומרון והמועצה האזורית שומרון לתקצב במסגרת תקציבן השנתי 

 סכום לטובת לשכת מבקר הרשות, כפי שנקבע בתקנון.

יוחד סעיף תקציבי שמספרו  2021במסגרת תקציב המועצה השנתית לשנת  •

 לטובת הוצאות לשכת מבקר המועצה. ראה: 1612000780

 

המבקרת הצעת תקן  עת נכנסה לתפקידה מבקרת המועצה החדשה, הגישה •

ללשכתו שידון על ידי המועצה ויאושר במסגרת אישור תקציבה השנתי של 

 ז לתקנון. 140, ובהתאם להוראות סעיף 2021המועצה לשנת 
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צוות 
לתיקון 
 ליקויים 

המועצות המקומיות אורנית, אלפי מנשה, אלקנה וקדומים   -ליקוי 
ואילך( צוות  2014והמועצה האזורית שומרון לא הקימו בשנים שנבדקו )

לתיקון ליקויים. לפיכך, ממילא לא נדונו כלל הליקויים שהועלו בדוחות 
הביקורת במסגרת צוות כזה ולא נקבעו אחראי לתיקונם והדרכים למניעת 

 הישנותם. 
 

על המועצות המקומיות אורנית, אלפי מנשה, אלקנה וקדומים   -ה המלצ
ליישם את שנקבע בתקנון, להקים צוות לתיקון ליקויים, שיוסמך לנהוג כפי  

שנקבע בתקנון. מן הראוי שאף המועצה האזורית שומרון תשקול להקים  
צוות לתיקון ליקויים, על אף שתקנון המועצות האזוריות אינו מחייבה 

 להקימו. 

]נוסח  1958-א)ב( לחוק מבקר המדינה, התי"ח21בהתאם להוראת סעיף  •

לב לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון(, 66משולב[ וכן סעיף 

צוות  1.9.20(, מינה ראש המועצה ביום "התקנון")להלן:  1981-תשמ"א

( בראשות מר "הצוות"ו/או "צוות תיקון הליקויים" תיקון ליקויים )להלן: 

י מוסט, מנכ"ל המועצה )דאז(, גזבר המועצה, מר יוסי הדרי, היועץ רוע

המשפטי החיצוני למועצה וגורמים נוספים אשר סופחו לעבודת הצוות 

בהתאם לטיב הליקוי ואופיו כמר אריק דושי, מנהל אגף שפע באורנית, ומר 

 יעקב מזרחי, מנהל אגף המים והביוב באורנית. 

כ"ל החדש של המועצה, מר שלמה אפרתי עם היכנסו לתפקיד, מונה המנ •

 כראש צוות תיקון הליקויים.

 

 


