
 

 ביקורת פנים ותלונות הציבור

 

חסון מאיישת -מבקרת המועצה וממונה על תלונות הציבור.  עו"ד סועאד זהראלדין המשרה :
נוסף על כך, מבקרת הרשות הגדולה במרחב התכנון, ישמש מבקר .  011%את המשרה בשיעור 

 הוועדה לתכנון ולבניה "רכס הכרמל". 

 

 : ומהות העבודה תחומי אחריות

פעולות המועצה בידי המוסמכים לעשות, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות  בדיקת
 היעילות והחיסכון.

 בדיקת פעולות עובדי המועצה ואת פעולות חברי המועצה )למעט עשיה פוליטית(. 

פיהם,  ואת מידת קיום -בדיקת סדרי הבקרה והוראות הנוהל, שהמועצה אימצה ונוהגת על
 דות ועקרונות היעילות והחיסכון. הוראות כל דין, טוהר המי

כי החזקת כספי המועצה ושמירת הרכוש רלבקר את הנהלת החשבונות ולבדק את ד
 ואחזקתו. 

 לבדוק תיקון הליקויים שעלו בדוחות הביקורת. 

 01%-הביקורת גם לגופים העירוניים, המועצה הדתית ולכל גוף שהמועצה משתתפת ביותר מ
 מתקציבו או משתתפת במינוי הנהלתו. 

המבקר אחראי על הכנת תוכנית העבודה השנתית. עם זאת, תוכנית עבודתו תושפע מדרישת 
ושאים ראש המועצה או ועדת הביקורת של המועצה לבקר ענין פלוני, בלבד שמספר הנ

 לביקורת לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה. 

פי -ראש המועצה, חברי המועצה ועובדי המועצה וכל גוף עירוני מבוקר, ימציא למבקר על
דרישתו כל מידע או הסבר שיבקש; למבקר תהיה גישה למאגרי המידע וכל בסיס ניתונים 

  ותוכנית עיבוד נתונים אוטומטי של המועצה או גוף עירוני.

 

 לטיפול: נושאים חשובים ומהותיים

 ; בתחומים השונים קיום הליכי בקרה שיטתיים .0
 ; קביעת נוהלי עבודה בעבודת המועצה והטמעתם

 .בתחומים המשותפים נכרון בין היחידות והמחלקות השונות במועצהתיאום וס

 השלמת חקיקת חוקי עזר כולל עדכון או תיקון והפעלת חוקי עזר. .2

 פי דין.  -השלמת איוש משרות שחובה לאייש אותם על .3
 ת תובע עירוני. כמרשותי בתחומי הפעילות השונים והסבניית מערך פיקוח 

טיפול במשק המים והביוב על כל מרכביו והיבטיו, כמתחייב בהוראות דין ובדרכים  .4
דת , כולל טיפול בפחת המים, התשתיות הטמונות הנוזלות ומערך מדילייעול משק זה

 .צריכת המים; אחזקה שוטפת לקווי הביוב ותחנות הטיפול בשפכים

 . ומניעת כל סכנה לציבור שנתי לניהול הבטיחות והגהות-בניית תוכניות עבודה רב .5



 

 

 

 קידום הפרדת פסולת במקור והעלאת יעדי המיחזור.   .6
 בניית תחנת מעבר ממחזרת לפסולת גושית. 

 אי התברואה ואיכות הסביבה. בניית מערך מוניציפאלי לטיפול בנוש

 בניית תוכנית אב בנושא הניקוז והתיעול. .7

–העמדת כלים זמינים ואמצעים הנחוצים לפעולות המוניציפאליות בתחום הבריאות  .8
הוטרינארי לרבות קידום שיפור המעקב אחר הבשר המשווק והחזקת בעלי חיים בתחום 

 המועצה.

פעולות לשיפור הגביה כולל ביצוע הפעלת חוקי עזר מניבים ו –הגברת הכנסות המועצה  .9
 סקר נכסים. 

שיקוף פעולות המועצה וקיום התאמות בנקים, מוסדות  –שיפור מערך הנהלת חשבונות  .01
 .ללא דיחוי וספקים

 שיפור דרכי שמירת הכספים וגבייתם במוקדים השונים במועצה. .00

ירת הרכוש ואחזקתו , רישומו כולל ניהול שמ -שיפור וייעול תחום ניהול הרכוש הציבורי  .02
, טיפול בפגיעות או שימוש לא כדין פנקס מקרקעין ורשימות מצאי ובלאיניהול מחסן, 

 .  משאב ציבוריבברכוש או 

קביעת תוכנית  - שדרוג מערך התנועה, הסדרי התנועה והחניית הרכבים בתחום המועצה .03
 . ויישומה אב בנושא זה

צמצום שכירויות;  הפחתת עלויות שירותים  –וחסכון בהוצאות המועצה עלויות הפחתת  .04
כולל איסוף ופינוי פסולת והטמנה; הפחתת צריכת חשמל ומים במוסדות הציבור 

צמצום מערך צמצום הוצאות מיכון ותקשורת; ;  ובמתקנים הציבוריים; צמצום משרות
בקרה נוכחות צה;  ההיסעים של התלמידים ושילוב מסגרות מתאימות בתחום המוע

 עובדים והערכה תפקוד של העובדים.

עמידה בהתחייבויות לספקים ולקבלנים  –הסדרת חובות עבר וצמצום תביעות משפטיות  .05
פי נוהלי עבודה תקניים, ובהיוועצות -מול קיום בקרה ופיקוח;  פעולות הרשות כדין, על

  ביועץ המשפטי.   

 ם אותו לציבור.שקיפות ופרסום מידע לציבור שחובה לפרס .06

 שיפור זרימת המידע בארגון;  .07
בניית מערך לאבטחת המידע הארגוני, שמירתו ותיעודו כמתחייב בהוראות החוק, לרבות 

 קביעת גורם מוסמך לאבטחת המידע.

 .; שיתוף פעולה מלא עם הממונה על תלונות הציבורייעול אופן הטיפול בפניות הציבור .08

עבודה; קיום תוכנית לתיקון ממצאי הביקורת  תיקון ממצאי ביקורת ושיפור דרכי .09
 .  ר תיקון ממצאי הביקורת וקיום מעקב תקופתיבאמצעות צוות מעקב אח

  


