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נושאי הביקורת בשנת 2011
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מוכנות המועצה לשעת חרום
המחלקה הוטרינרית
חברה כלכלית – מבנה וארגון
מעקב אחר תיקון ליקויים

דוח ביקורת:

מוכנות המועצה לשעת חרום
רקע:
 – 2004מיסוד מסגרת נורמטיבית ע"י משרד הפנים ,מל"ח ,פיקוד העורף
והמרכז לשלטון מקומי שגובשה לתיק אב להפעלה בחרום בו מפורטים
המערכים התפקודיים והארגוניים הנדרשים מרשות בעת חרום.

ממצאים עיקריים:
.1

חוסר בהירות לגבי הגורם המוביל באופן שוטף את ההיערכות לחירום – אי
הגדרת רמ"ט ברגיעה כתוצאה העדר היערכות מקדימה כגון :
העדר נוהל חרום פורמלי ומעודכן המפרט כללי התנהגות בחרום.
העדר מידע על הישובים בתיקי אב מלאים ומעודכנים ,הכשרת צוותי צח"י.
העדר מידע מרוכז של המכלולים וכתוצאה העדר מידע ביחס לנושאים חסרים
כגון חוזים מול ספקים ואנשי מקצוע בחרום ,אי כינוס ועדת פסח אשר אחראית
לנושא מתנדבים ,מרכזי פינוי.מדיניות לגבי אחזקת מקלטים ,מיצוב חשיבות
הנושא ועוד.

.2

מאידך נמצא כי המועצה קידמה באופן ניכר את נושא התשתיות כגון
הקמת מאגרי מים ,תקשורת וחיבור ישובים למוקד ,מערכות צילום ,מרכיבי
בטחון.

•
•
•

דוח ביקורת:

מוכנות המועצה לשעת חרום

המשך

מה נעשה כיום:
•
•
•
•
•

הגדרת קב"ט המועצה כרמ"ט ברגיעה ופעילות
אינטנסיבית שלו בנושאים הבאים:
פעילות לעדכון פרסום ותרגול נוהל פורמאלי למועצה
– יושק לקראת תרגיל נקודת מפנה 6
פעילות לעדכון מידע במכלולים לתיק מרכזי ומעודכן
בשיתוף ראשי המכלולים.
פעילות ליצירת תיקי אב בישובים.
פעילות לחיבור מקלטים למים וביוב והגדרת מדיניות
אחזקה.
התחלת פיתוח נושא מרכזי פינוי וקליטה מתנדבים.

דוח ביקורת:

מוכנות המועצה לשעת חרום
מה נותר לעשות :
•
•
•

המשך פעילות שוטפת של הרמ"ט למיצוב פיתוח
וייצוב נושא מוכנות לחרום במכלולים ובישובים.
המשך הכשרת ממ"ד כמוקד ממוגן ,טיפול במיגון
נווה במדבר ,המשך טיפול במקלטים.
הקמת ועדת פס"ח ופיתוח הנושאים עליהם היא
מופקדת – מרכזי קליטה ופינוי

דוח ביקורת:

מחלקת וטרינריה
ממצאים עיקריים
נתונים כספיים – עלות גבוהה.
•
•

טיפול בבעלי חיים – קנס מנהלי לא חוקי ,חיסונים ,אגרות
חיסון ,כלבים מסוכנים ,העמדת מידע לציבור פעילות אקטיבית
לחיסון.

•

פיקוח על מכירת מוצרים מן החי – בדיקות משנה ,פיקוח
וטרינרי על עסקי המזון.

מחלקת וטרינריה

המשך

מה נעשה כיום:
מינוי מחודש של מ"מ וטרינר ופעילות להסדרת הנושאים
שעלו בדו"ח הביקורת:
•הוסדר נושא הקנסות –פנקסים ,גבייה ,הסמכת תובע.
•הוסדר נושא מועד חיסונים ואגרות חיסון ומחיר.
•פיקוח על ביצוע בדיקות משנה
•ביקורת פעם בשלושה חודשים על עסקי מזון.

מה נותר לעשות
•המשך טיפול בנושא וטרינר קבוע
•המשך פיתוח פעילות שוטפת

דוח ביקורת:

חברה כלכלית -

מבנה וארגון החברה

ממצאים עיקריים :
•
•
•
•
•

תיקון פרוטוקול ישיבה בנושא מינוי דירקטורים חיצוניים,
ומשלוח זימון נפרד לאסיפות  -תוקן
אי כינוס ועדת ביקורת ודוח ביקורת בשנת  - 2011תוקן
תיקון רישום כספי  -עמלות בנק  ,חשבוניות ,הכנסת סעיפים
חדשים לתקציב – תוקן
העדר דו"ח מילולי על מצב החברה במליאה בשנת – 2011
יתוקן.
מכרז פומבי לבחירת מנכ"ל – לא תוקן

דוח ביקורת:

מעקב אחר תיקון ליקויים
ליקויים עיקריים להמשך טיפול :
•
•
•
•
•

 – 2010דו"ח בנושא קבלת עובדים – הליקויים תוקנו.
 – 2010דו"ח בנושא תמיכות –אי מינוי מפקח על נושא
התמיכות ,רישום תמיכות עקיפות.
 - 2010דו"ח בנושא מכרזים – הליקויים בהליך תיקון עם
כניסת אחראית רכש והתקשרויות.
 – 2009דו"ח בנושא שחרור כספים ממשרדי ממשלה
כתיבת נוהל אשר יסדיר את עבודת המועצה מול משרדי
ממשלה בנושאי שחרור כספים כך שהתורה שבעל פה תיכתב.
 – 2008דו"ח בנושא רכש :אי מינוי מנהל רכש ,אי מינוי ועדת
רכש ובלאי .שאר הליקויים אמורים להיות מטופלים השנה עם
כניסת אחראית רכש והתקשרויות :מעקב אחר פקודות יומן,
מעקב אחר סך רכש מספקים ,טיפול בנושא רכוש המועצה.

