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 על סדר היום:

  'מרכיבי בטחון מוסדות חינוך. 388אישור תב"ר מס  
 6/2016כולל סטטוס טיפול נכון לחודש  2015ח מבקרת המועצה המקומית לשנת דיון בדו. 
 

 רפיק חלבי:     
מרכיבי ביטחון במוסדות חינוך, תקציב  388אני אבקש להעלות מעל סדר היום ולאשר את תב"ר מס' 

 ₪ . 246,050משרד החינוך ע"ס 
 
 

 :37/17החלטה מס' 
)מרכיבי ביטחון מוסדות החינוך(  388שא תב"ר מליאת המועצה מאשרת פה אחד את העלאת נו

 ומאשרת אותו פה אחד.
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 : 2017כולל סטאטוס עד לחודש יוני  2015דיון בדוח מבקרת המועצה לשנת 
 

 רפיק חלבי:     
 המבקרת הגישה שני דוחות מקצועיים : דוח הממונה על תלונות הציבור ודוח ביקורת שנתי.

ימים ברשות במשך הרבה שנים. התחלנו תהליכים מאוד חשובים הדוח מתייחס לנושאים שלא היו קי
 בנושא מידע לציבור, אתר האינטרנט, ההנגשה והמנמ"ר.

 

 סאמר ביראני:
 אני מודה למבקרת שהכינה את הדוח. הדוח מתייחס לשלושה נושאים מרכזיים:

נה בדוח ברצף מידע, שמירת הרכוש הציבורי ובטיחות במוסדות החינוך. ועדת הביקורת התכנסה וד
עבודה מקצועית. המבקרת הכינה דוח מאוד מקצועי.  אני מודה גם למנכ"ל על הארגון והעזרה ומודה 

 גם לחברי ועדת הביקורת. דאגנו לתקצב את סעיף הביקורת.
 

 מרזוק קדור:
 ממתי התקציב מאושר ומהו הסכום?

 

 סאמר ביראני:
 יא לטובת המערכת.בפעם הראשונה יש סעיף תקציבי לביקורת, הביקורת ה

 

 :מבקרת המועצה –חסון עו"ד סועאד 
 כסים ובטיחות במוסדות החינוך.נ  -שני נושאים מרכזיים בדו"ח

 הנושא הראשון מתחלק לשלושה נושאים:
 .ןמידע, מקרקעין ומיטלטלי

לעת חירום, פתיחת  במישור של ציר הזמןנושא הבטחת תנאים בטיחותיים במוסדות החינוך מתחלק 
דברים וישנם מודים ובמהלך שנת הלימודים. ישנם דברים באחריות הרשות המקומית שנת לי

 באחריות הנהלת בית הספר.
 .2016של שנת  והמחצית הראשונה 2015, 2014תקופת הביקורת התמקדה בשנים 

הביקורת משלבת מעקב אחר תיקון ליקויים משנים קודמות והרחבה בנושאים חדשים בשל זיהוי 
ומרחבים מוגנים ם כגון : נושא של אבטחת המידע, ניהול הרשומות, מוכנות מקלטים מוקדי סיכוני

 במוסדות החינוך.
 ניהול ועדת בטיחות בית ספרית זה נושא שנבדק לראשונה.

 נושא המידע: שמירה, ניהול, הגנה ואבטחה.
 לציבור. יעד המרכזי זה הפעלת אתר אינטרנט של הרשות, הוא פרסום מידעה -הפעלת אתר אינטרנט

 נושא שני: שמירת המידע וניהול ארכיון וטיפול ברשומות.
 נושא שלישי: אבטחת המידע והגנתו.

 נושא נוסף: רישום וניהול נכסי המקרקעין.
 של המועצה. ןנושא נוסף: ניהול ושמירת נכסי המיטלטלי

 
  -ניהול אתר האינטרנט של המועצה ופרסום מידע לציבור

לציבור.  ישנם סוגי מידע שהמועצה מחויבת  לפרסם לציבור וישנם סוגי חובת המועצה למסור מידע 
.  לכן ראוי לבחון ולהגדיר איזה מחויבת להעמיד לעיון הציבורמידע מסוימים שהמועצה המקומית 

 מידע המועצה מחויבת לפרסם ואיזה סוגי מידע היא מחויבת להעמיד לעיון הציבור. 
ומן הראוי שהרשות  אותה לפרסם לציבור, מידע שהדין מחייבאת ה תכלית אתר האינטרנט לפרסם בו

 תבחן גם את המידע שהיא מפרסמת לציבור.
הרשות צריכה להכין תהליך מובנה בנושא המידע שהיא מחויבת להעמיד לעיון הציבור והנושא שהיא 

 מחויבת לפרסם.
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 ע לציבור הרחב.ישנה חובה על הרשות להקים אתר אינטרנט והיעד המרכזי שלו זה לפרסם מיד
 . 2012אתר האינטרנט הראשון של המועצה פעל בכתובת אחרת החל מהרבעון האחרון של שנת 

. לא פורסם כל המידע 11/2014בקדנציה הנוכחית הופעל אתר עם כתובת אחרת החל מחודש 
 שהמועצה מחויבת לפרסם. יש מידע שחובה להשלים אותו. 

בשל מחדלים מנהליים של הרשות. חלק מהליקויים תוקנו, חלק מהמידע לא פורסם כי הוא לא קיים 
ראש הרשות הגיב, דוגמא לאחד הליקויים שתוקנו זה חובת הקלטת ישיבות מועצה. אבל עדין חסר 

מידע, למשל, פרסום דוח הנהלה שנתי לעניין הפעילות השנתית של הרשות עד תחילת חודש יולי מדי 
 ין וחשבון שנתי על פעולותיה של הרשות המקומית.שנה. ראש הרשות מחויב להכין ולהגיש ד

דבר נוסף זה פרסום אישור השר שהתיר את ההתקשרות עם חבר מועצה או קרובו אשר יפורסם 
ובאתר המועצה.  במידה ונתקבלה החלטה במועצה המאשר התקשרות עם חבר מועצה, זה ברשומות 

  למעשה צעד אחד בהליך המתבקש.
 שוטף את אתר האינטרנט שלה. חובת הרשות לעדכן באופן

חל שיפור, פורסם מידע ביחס לשנים קודמות. חשוב לבנות נוהל עבודה ולהגדיר מי הם  2015בשנת 
 העובדים שהם אחראים על נושא המידע. 

 תיקון מידע. הדבר מטופל על ידו. או טעות אני פונה למנהל האתר לצורך שמתגלה ליקויככל 
ל אתר י; לתרגם מידע לשפה הערבית;  להפעיוחדיםנט לבעלי צרכים מחשוב להנגיש את אתר האינטר

 אינטרנט מאובטח ומעודכן.
 

 רפיק חלבי:     
קיימת התקדמות בכל הקשור בניהול האתר. כל המכרזים מתפרסמים באתר. מר פארס יהבה עבר 

ואנחנו מכרז, קורסים והשתלמויות מטעם משרד הפנים. צריך לעשות הנגשה מלאה לבעלי לקויות 
 מחכים לקבל אישור תקציבי.

יש לנו שרת משלנו, ₪. נכנסנו לפרויקט של החלפת כל המחשבים ברשות עם תקציב קרוב למיליון 
 שפת ארגון, יהיה דואר אלקטרוני אחר.

 
 
 

 :מבקרת המועצה –עו"ד סועאד חסון 
הרשות צריך להגדיר את הגורמים האחראים להעברת המידע, למשל בתחום הגזברות אז גזבר 

 מפרסם דוחות כספיים, צווי ארנונה מאושרים, דברי הסבר ואחראי לנכונותם.
 

 –נושא נוסף זה שמירת מידע, ניהול ארכיון וטיפול ברשומות      
הרשות המקומית היא גוף ציבורי וחייבת בשמירת המידע. ספרי המועצה, ניירותיה ומסמכיה הם 

 הרשות יהיה אחראי לסדרי השמירה.באחריות מזכיר המועצה או עובד אחר. ראש 
שמירת המידע במועצה נעשית במספר דרכים. חסרות מדיניות והחלטה ארגוניות לעניין הפיכת 

המסמך לרשומה. יש לקבוע נוהל עבודה ותהליך עבודה מובנה ומוגדר, איך הופכים מסמך לרשומה 
אפשרת שינויים אלא במקרים מוגנת מפני שינויים, מתאר איך נוצרה הרשומה ומי יצר אותה, לא מ

מוגדרים ומאפשר מעקב ובקרה אחר השינויים שנעשו.  הגדרת מפתח ועץ תיוק לרשומות על מנת 
 שיהיה ניתן למצוא אותה בקלות ואת קשר סיבתי שלה לרשומה אחרת.

 צריך ניהול תקופות שמירה בהתאם להוראות הדין, מתי מעבירים רשומה לאחסון או לביעור.
הדבר שונה מניהול אלקטרוני של מסמכים. קיים ניהול הול אלקטרוני של הרשומות. לא קיים ני

 מערכות אלקטרוניות באמצעות פורטל האוטומציה שמפעילה החברה לאוטומציה עבור המועצה.
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לאוטומציה. עניין זה ייבדק במסגרת תוכנית  החברה לא בחנתי את תהליך אבטחת המידע בו נוקטת
 ביקורת עתידית.

סריקה חלקית של מסמכים אבל לא בהתאם להוראות הדין לענין סריקת מסמכים ושלא  ישנה
באמצעות תוכנה לניהול מסמכים שנרסקו. קיים גיבוי חלקי למסמכי הרשות. גיבוי נעשה בצורה 

 חלק מהמחלקות במועצה לא עושות גיבוי. מאולתרת שאינה מתאימה לארגון ציבורי.
 ת ארכיון דיגיטלי ומערכות אבטחת מידע.המועצה אישרה תקציב תב"ר להקמ

הועסק יועץ להכנת מכרזים שונים בתחום המחשוב והתקשורת אף נרכשו מחשבים  2016בשנת 
 במסגרת אותם מכרזים.

לא מנוהל ארכיון תקין הן אלקטרוני והן ארכיון מסורתי תקין.  שמירת המסמכים והניירות אינו 
 בדוח.מנוהל באופן תקין ויעיל.  ראה הרחבה 

ע הרחבתי בנושא אבטחת המידע והגנתו. המועצה היא גוף ציבורי וחייבת להגן על המידע. חלק מהמיד     
  חסוי 

 וצריך סידורי אבטחה.     
אבטחת המידע הקיימת כיום למערכות שמפעילה החברה לאוטומציה. צריך מומחה לאבטחת המידע 

 שיבדוק איך החברה מאבטחת את המידע של המועצה.
 לא.תלוי איזה מידע אנחנו מזינים,  תלוי בפעולות הון האנושי. למשל, לא כל ההזמנות מכילות מידע מ

 
 מרזוק קדור:

 אולי זאת הסיבה שהחברה לאוטומציה עובדת ברשות הרבה שנים ללא מכרז.
 

  :מבקרת המועצה –עו"ד סועאד חסון     
וסף לא מנוהל באמצעות רשת ארגונית המידע המאובטח הוא באמצעות החברה לאוטומציה. מידע נ

 או שרת שמאפשר לראות את מה שקיים ברשת.
סקר סיכונים. אבטחת מידע כוללת ביבת והתקן המרכזי של אבטחת המידע קובע שהרשות מח

אבטחה פיזית למבנה, אבטחת החומרה והמידע הנאגר בה. צריך לקיים בדיקות יזומות ובקרות. צריך 
תשתית תקשורת אחודה. נגישות לגורם המוסמך בלבד, זמינות המידע, רשת ארגונית מאובטחת ו

שלימות המידע, שימוש בדואר אלקטרוני מוסדי ולא פרטי של העובד. גיבוי המידע ניהול הרשאות, 
 הדרכת עובדים ונותני שירות למועצה.

או ניסיונות צריכה לפעול ועדה בראשות מנכ"ל הרשות ולדווח לראש הרשות על תקלות ופגיעות שהיו 
 חדירה שהיו. צריך למנות ממונה אבטחת מידע.

 

 רפיק חלבי:
 גם למבקרת יש דואר אלקטרוני פרטי, החדירה והאיומים קיימים כל הזמן.

בקדנציה הקודמת היה עובד שתחזק את האינטרנט במועצה והיה אחראי על המחשבים הפרטיים של 
 ראש המועצה.

אנחנו בונים היום שיטה חדשה. צריך לסרוק את כל המסמכים שבארכיון, אחרי שנסיים את נושא 
 המחשוב, יהיה מנמ"ר ונאחסן את המסמכים ויהיו שקופים בפני הציבור.

 

 מרזוק קדור:
 למה מתעכב נושא הארכיון?

 

 רפיק חלבי:     
 ם יעוץ נכון.צריך לסיים את המכרז של בזק, זה תהליך שיהיה תקין ומסודר ע

 
 



 
 המועצה המקומית דלית אל כרמל

 المجلس المحلي دالية الكرمل
 

5 

 

 עו"ד כמאל כמאל:
 למה לא עושים ארכיון תקין גם אם לא דיגיטלי שלוקח זמן

 
 עו"ד סועאד חסון:      

בדוח זה ממחיש את נושא ציוד תקשורת ואינטרנט אבל המועצה הוציאה את הארון וזה כמעט  36עמ' 
 .2017/ תחילת שנת  2016השתנה בסוף שנת 

 
 רפיק חלבי:

דע המבקרת היתה שותפה בהתחלה והעירה את ההערות המקצועיות שלה, והכל בנושא אבטחת המי
 נעשה בצורה מקצועית עם ליווי של איש מקצוע חיצוני.

     
 :מבקרת המועצה –עו"ד סועאד חסון       

הנושא הבא זה ניהול נכסי מקרקעין ורישומים. נכון להיום המועצה לא מנהלת פנקס מיוחד שהיא 
בעלות, חכירה, שכירות ארוכת טווח, זיקת זכויותיה מסוגים שונים בו :  חייבת לנהל ולרשום את
 ובקרה אחר סטאטוס נכסים שלה כולל השימוש בהם. העדר רשם נכסים. הנאה. אין רישום, מעקב

 הועסק יועץ לבניית מכרז לסקר נכסים. בימים אלה, המועצה נערכת לפרסם מכרז לכך.  2016בשנת 
עסקאות מקרקעין שהמועצה צד  15מיכה את היועמ"ש הקודם לרשום המועצה הס 6/2014בחודש 

 להן בלשכת רישום המקרקעין.
 בבדיקה מדגמית שערכתי עלה כי העסקאות הנ"ל לא נרשמו בלשכת רישום המקרקעין.

 

 רפיק חלבי:
 שום  מועצה כאן לא נקטה בשום יוזמה לרישום הנכסים. 1951מאז שנת 

 ידו בהקשר זה כפי שצריך.היועמ"ש הקודם לא עשה את תפק
התחלנו בצעד רציני, בחרנו יועץ שמכין מכרז ובהמשך נרשום את הנכסים ויתוקן עוול של ארבעים 

 שנה.
 

 מרזוק קדור:
 המועצה כשלה במינוי יועמ"ש חיצוני לרישום נכסי מקרקעין, כאשר היה יועמ"ש של הרשות.

 

 רו"ח עדואן עדואן:
איזה נכסים יש למועצה, היועמ"ש של הרשות לא יעשה סקר כזה  צריך לעשות סקר נכסים כדי לדעת

 כי צריך לעשות סקר בצורה מרוכזת ע"י יועמ"ש חיצוני.
 

 :מבקרת המועצה –עו"ד סועאד חסון       
נושא אחרון בנושא הנכסים זה ניהול ושמירת נכסי המטלטלין. המועצה לא ניהלה פנקס טובין ולא 

א מינתה רשם מצאי, לא עשתה מעכב באמצעות מנהל הרכש וועדת רשמה מטלטלין באופן שוטף, ל
 הרכש.

  במועד  2016ובמהלך שנת  2015צריך לנהל פנקס חוזים מוטמע במערכת הנהלת חשבונות. בסוף שנת        
    עריכת הדוח, המועצה קידמה יוזמה לספירת, לסימון ולקטלוג המצאי במועצה אבל לא השלימה      
 ה.הטמעת התוצאות בפורטל אוטומצי     
  המועצה אינה מנהלת רישום לעניין השאלת ציוד מגורם רשותי לגורם אחר. המועצה לא טיפלה בציוד     
   שמוגדר כלא ראוי לשימוש ומיועד לגריעה באופן פורמלי. המועצה לא ניהלה מחסנים בהתאם      
 ו להוראות הדין. המועצה ניהלה מחסן מל"ח, קיימה ספירת מלאי אבל לא היה קטלוג באותו מחסן והי    
 ליקויים מבניים.    
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השנה נעשו פעולות וקיימת תוכנית לתיקון הליקויים המבניים בהתאם להוראות התוספת החמישית 
 יתאפשר לציין שזה תוקן. שאערוך וה שבביקורת מעקב ולצו המועצה. כולי תק

 

  :מבקרת המועצה – עו"ד סועאד חסון      
 ם הדרכתי שני צוותים של סטודנטי יתי ובלווי שלי.ינושא בטיחות במוסדות חינוך הנושא נבדק בהנח     
 בחוג למדע המדינה באונ' חיפה,  הם סייעו לי בעריכת הבדיקה. לביקורת     
 גילינו שמרבית המקלטים והמרחבים מוגנים הקיימים במוס"ח שנכללו במדגם אינם מוכנים לשימוש      
  ת או ליקויים ופערים קיימים בין אם זה דלתות, חלונו חירום מסיבות של העדר תחזוקה שוטפת בזמן     

 ותאורה ועוד.      
כדי לאפשר שימוש במקלט בזמן שגרה ככיתת לימוד ולא בשעת חירום, היה ראוי שיהיה אישור של 
הקב"ט לכך בתנאים ובנימוקים שייקבע, אך לא היה אישור כזה. הקב"ט היה אמור לערוך תוכנית 

ם את המקלט, ותוכנית היסעים מפורטת לפיזור ציוד חירום שנמצא פינוי של החפצים שלא משמשי
 במחסן הראשי של המועצה.

 שני התנאים אלו לא היו קיימים בזמן הביקורת.      
  נקט במספר צעדים לתיקון מוכנות המקלטים ממונה שירותי חירום )גם קב"ט מוסדות החינוך(      
  בנושא  לקוייםו םמפנה אותכם לדוח, סטאטוס תיקון ממצאי המוגנים במוסדות החינוך.  והמרחבים     
 .ווחו לביקורת עד מועד עריכת הדוח השנתידומרחבים מוגנים ש מוכנות מקלטים     
 צעד ראשון הוא פניה לפיקוד העורף לשיפוץ המקלטים.     
 קב"ט ביקש לפנות מקלטים בבתי הספר. ה 7הקב"ט ערך כתב כמויות וביקש תיקי עזרה ראשונה עבור      
 מיותר לחדרים אחרים, בעיקר בגני הילדים.  ציוד     
 הוא גם הוציא אישור לשימוש במקלט דו תכליתי במוסדות חינוך, תקף לשלוש שנים.     
      
 בבדיקת אישורים בטיחותיים לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ה : באף מוס"ח לא נמצאו את כל      
 יחותיים לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ה. חלק מהבדיקות נערכו במהלך שנת האישורים הבט     
 שיפורים לקראת שנה"ל תשע"ו.ו הלימודים. נעש     
 בנושא הסרת מפגעים ע"י הרשות כמו טיפול בעומס חשמל, ליקויים מבניים המתגלים במהלך שנת      
   ור ומעקב שלא נצטרך לסיים שנת חלק מהליקויים טופל.  בתקווה שיהיה מנגנון אית הלימודים,     
 מהותיים.  לימודים עם ליקויים     
   ים ולטפל בהסרת מפגעים להיערך כראוי לפתיחת שנת הלימוד מפנה אותכם לדוח המפורט.  חשוב     
 בפרק זמן קצר ככל הניתן. שמתגלים     
  ול מסוים בין ועדת בטיחות בית לבלא הייתה מודעות לניהול ועדת בטיחות בבתי הספר. אף היה ב     
   ן ניהול ועדת הבטיחותיועדת ביטחון.  לא קיימו הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך לעניול ספרית     
 הבית ספרית.       

 

 מרזוק קדור:    
 האם קיימות ועדות בטיחות בבתי הספר?    

 

 :מבקרת המועצה –עו"ד סועאד חסון     
 ינוך זה חובה.על פי חוזר מנכ"ל משרד הח    

 

 רפיק חלבי:   
 ידוע לי שיש ועדות בטיחות, יש לנו רמת בטיחות וקב"ט ברמה גבוהה.   
 אני מקבל מקב"ט המועצה מר נסר נסראלדין באופן יומי ושוטף עדכונים על העבודות בתחום שלו.   
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 :מבקרת המועצה –עו"ד סועאד חסון    

  יות מנהל בית הספר. מר נסר נסראלין עורך מבדקים, דבר ועדת בטיחות בבית הספר היא באחר   
  אחריותו.  חובת הקמת והפעלת ועדה כאמור לא חלה בגני ילדים,  אולם המלצנו להרחיב את  שבתחום   
 על גני הילדים כי זה יעיל.גם  ההוראה שתחול    
 
 האני חדיד:   

 שנה בעיה של הורדת תלמידים באמצע הכביש.צריך להסדיר את עניין מעברי החצייה ליד בי"ס חט"ב. י   
 
 :מבקרת המועצה –עו"ד סועאד חסון    

 י ציינתי בדוח את בעיית החניה וסידור התחבורה שליד חלק ממוסדות החינוך. הנושא טופל בבי"ס יסוד   
 ג'.   
 
 רפיק חלבי:   
   , עבר חציה ליד בי"ס חט"בנושא הורדת התלמידים טופל בבי"ס יסודי חדשני ובבי"ס יסודי א'. לגבי מ   

 איהאב פהום צריך להעביר לנו מתווה חדש למעבר חציה. המהנדס   
 
 רפיק בסיס:   
 .שראני מציע לעשות ג   
 
 סאמר ביראני:   

 אני מודה לשני חברי מועצה אשר הקפידו לבוא לישיבות והם מר יוסף חדיד ומר מנסור חלבי ומבקש    
 חריות ושיבואו לישיבות. נמשיך לעבוד בועדת ביקורת כדי ליישם את תיקון החברים שיגלו אמשאר    
 הליקויים.   
 
 רפיק חלבי:   

 אני מודה למבקרת אשר יש לה הרבה הערכה וכבוד. בכל כנס של מבקרי רשויות מציינים את עבודתה      
  ם בנושא רישום המצוינת. בדוח התייחסה לשלושה נושאים שמירת המידע, אבטחת מידע ומחשוב וג   

 ומיטלטלין. הרשות לא עוקבת מספיק אחרי תיקון ליקויים אני פונה למנכ"ל שהוא ראש  מקרקעין   
 ליקויים וכל אנשי המקצוע שיתקנו את הליקויים.הועדה לתיקון    
 ת תיקון ליקויים דורש תקציב. אני מבקש ממר מועין חלבי מחזיק תיק החינוך להאיץ את נושא הבטיחו   

 שנה"ל הבאה.לקראת    
 
 מרזוק קדור:   
 אני קראתי הרבה דוחות ביקורת ומודה לעו"ד סועאד חסון על עבודה מקצועית.   
  שיתוף הפעולה של מנהלי המחלקות עם המבקרת זה לקוי ביותר. המנהל צריך לתקן את מה שהוא    

 עושה.   
  ליו"ר הועדה שלא מצלמים ומעבירים פוסטים אני נכחתי בשתי ישיבות של ועדות ביקורת, ואני אומר    

 לתושבים.   
  הועדה לא יכולה להתנהל בהרכבה הנוכחי יו"ר הועדה לא נמנה על האופוזיציה ואני מבקש ממנו    

 שיתפטר.   
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 סאמר ביראני:   
 מר מרזוק קדור לא מגיע לועדת ביקורת וצריך להוציא אותו מהועדה.  

 
 רפיק בסיס:  
 יקורת?למה אני לא בועדת ב  

 
 רפיק חלבי:  
 אם מר רפיק בסיס רוצה להיות חבר בועדת הביקורת, נביא את זה להצבעה.  

 
 
 

 19:09הישיבה ננעלה בשעה 
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