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 רפיק חלבי:

 אנחנו נשמע סקירה מהמבקרת.

 

 מבקרת המועצה:

 . 2014, 2013אני אציג שני דוחות לשנים 

לצורך הדוח, בנוסף שתי תלונות שהמתלונן ביקש  התלונות , אחת מהן לא נספר 11כלל  2013דו"ח שנת 

 לא לחשוף את זהותו.

ות , אלה תלונ8עד עמוד  6נכלל מעקב אחר טיפול בתלונות ופניות ציבור, מעמ'  2013בדו"ח לשנת 

ת תחת מעקב בעיקר עד השלמת הטיפול, מדובר בתלונות בתחום ונמצאו ,2013שהתקבלו לפני שנת 

 ההנדסה בעיקר.

ידי הממונה על תלונות הציבור במהלך שנת -פניות ונושאים שטופלו על נכללו 2013כן, בדו"ח לשנת -כמו

. חלק מהתלונות הוגשו לראש הרשות או מנהל , כמעט הסתיים הטיפול בהן14עמ' עד  10עמ' , 2013

 .עם העתק לממונה על תלונות הציבורלקה האחראי המח

, המתלונן קיבל תשובה והייתה , אלה התלונות שנכללו במצגת36עד עמ'  15, מעמ' 2013בדו"ח לשנת 

 במועצה וכן ראש הרשות, מנכ"ל וגזבר, לפי התחומים. םגורמים הרלוונטייים שהועברה ללקח הפקת

 

היו תלונות שאינן תלונות של ממש לכן לא נכללו במנין התלונות תלונות. בנוסף  19היו  2014בדו"ח של 

תלונות שאינן מבוססות בחלק מהטענות. ראה פירוט בדו"ח.  8היו  2014שהסתיים הטיפול בהן. בשנת 

היו תלונות שאינן בסמכות מבקרת המועצה והממונה על תלונות הציבור כגון : תלונות בנושאים פדגוגיים 

ניינן הוא אופן טיפול מחלקת הרווחה בתיק המטופל.   היתה עליה בתלונות בנושאי בחינוך ותלונות שע

 מינהלי.

וכמעט הסתיים הטיפול בהן למועד  2014נוסף על כך, בדו"ח נכללו תלונות ופניות שנתקבלו בשנת 

 .94עד לעמוד  87פניות ותלונות, מעמוד   12 ב  הדו"ח, מדובר

 

הסתיים הבירור בהן בלבד.  מחלקת ההנדסה מובילה במספר תלונות התלונות ש מופיעותבמצגת שהכנתי 

לעומת שנת  2014ה עליה בתלונות זה אגף הגזברות והגביה בשנת בבכל השנים.  אחת המחלקות שהיתה 

2013. 

 

 רפיק חלבי : 

 בכל זאת רואים ירידה בתלונות במחלקת ההנדסה.

 

  מבקרת המועצה :
 2014ישנן תלונות שעדיין פתוחות ולא הסתיים הטיפול בהן.  בשנת  אלה תלונות שהסתיים בהן הטיפול,

 התחלפו מהנדסים ולכן לא קיבלתי מענה.
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  עדואן עדואן :
 לא מספר תלונות שהתקבלו. גה תלונות שהסתיים הטיפול בהן, המבקרת מצי

 

  :המועצה מבקרת 

 .חלקית מוצדקות תלונות 6ו הי 2014בנתונים אני מציגה תלונות שהסתיים בהן הטיפול. בשנת 

 

  מרזוק קדור :
 ע"פ הדוחות, התלונות חוזרות על עצמן.

 

  רפיק חלבי :

. מנתחים לפי נתונים וזאת השיטה לבדיקת הבעבודת מחקר, בודקים ע"פ נתונים ולא ע"פ אידיאולוגי

  .סקרים למשל 

 

  מרזוק קדור :
 בלה.יצריך להתייחס לכל תלונה ולראות איזה טיפול היא ק

 

  מבקרת המועצה :

 היו תלונות לא מבוססות או בחלקן לא מבוססות. 2014בשנת 

 היו תושבים שהגישה מספר נושאים בתלונה אחת.

 תלונות. 14היו  2012בשנת 

 כמעט נשמר אותו יחס. 2013בשנת 

 

  רפיק חלבי :

 תלונות. 20לפעמים תלונה אחת יותר חשובה מ 

 

 מרזוק קדור :
 גם תלונה לא מבוססת, זה לא הישג של המועצה זה אומר שהתושב התלונן וצריך לטפל בתלונה. 

 

  מבקרת המועצה :
 גם בתלונה לא מבוססת הייתה הפקת לקחים.

 בירור התלונה יכולה להימשך עד שנה. ע"פ חוק 

 הייתה תלונה שנמשכה שנה וחצי. רוב התלונות טופלו בטווח זמן נכון.
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  חלבי : רפיק
 לקות לא משתפות פעולה עם המבקרת ?איזה מחמבקשת לדעת 

 

 המבקרת המועצה :

 בדו"ח פירוט.   יש ההנדסה על כל מדוריה, איכות הסביבה.          

היו תלונות בנושאים מינהליים וגזברות. כממונה על תלונות הציבור השתדלתי לתת תשובה  2014בשנת 

 .ייםתוך שבוע היו מקרים שנתנו תשובהבזמן, 

 בדקתי תלונות בתחום ההנדסה, יש תלונות רבות, ככל הנראה בגלל מצב התשתיות והמפגעים.

 

 מרזוק קדור :

 רב בזה ?אם המבקרת לא מקבלת מענה ממחלקה כלשהי, אז מי במועצה צריך להתע 

 

  מבקרת המועצה :
 ראש המועצה מופקד על הניהול השוטף. 

הטיפול בתלונה, יהיה קצר ותינתן תשובה למתלונן בפרק זמן סביר וקצר השאיפה שלנו כמערכת שזמן 

 במתקני משחקים ובשצ"פים. -ככל הניתן. ישנן תלונות גם בתחום הבטיחות 

 הייתה תלונה בשל כביש גישה לא תקני בשכונת הורדים. 

הסביבה היו בתחום המים והביוב היו חיבורים מאולתרים באופן לא תקין.  בתחום התברואה ואיכות 

מפגעים סביבתיים והיה נזק לסביבה, היו תקלות באיסוף האשפה.  בתחום השירות הוטרינרי נתקבלו 

 מספר תלונות בעיקר בנושא כלבים משוטטים.

ות היו תלונות בשל אי תשלום חוב מאושר לספק. אחת התלונות בתחום הגזברות מעלה כי ישנן הזמנ

 ה תלונה בהיקף של ספר.פתוחות בגזברות מתקופת האיחוד, הית

 

בעלי תפקידים במועצה הפעילו אכיפה מנהלית נגדו. ישנן טענות שלא מבוססות. טענות לענין גובה החיוב 

בארנונה ובמים בשלושה נכסים.  טענות לענין הסכמות וסיכומים לסילוק החוב וטענות לענין הליך 

ף היה בנושא הבטחה לבניית קיר.  הוא ביצע האכיפה המינהלית שננקט נגדו. ראו פירוט בדו"ח. נושא נוס

בניה בלתי חוקית. הטיפול בנושא זה הופסק בשל הגשת תביעה משפטית. נושא אחר נוסף חוב בגין 

 ידי מנכ"ל העיריה. לא צורפו הזמנות מאושרות לכל החשבונות שהוגשו.-שירותים שסיפק ואושרו על

 

  עדואן עדואן :

 ת זמן התרחשות האירועים.גורם הזמן חשוב, צריך לציין א

 

  מבקרת המועצה :
בדוח כתבתי את מועד קבלת התלונה, מועד מתן התשובה ואת העיתוי של הטיפול בה כלומר לאיזה תקופה 

 מתייחסת.
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  רפיק חלבי :
, צריך לראות את מהות התלונה אם היא בעייתית וחוזרת 2008ת נהתלונות שייכות לתקופה ארוכה מש

לגבי התלונה  צריך לשים לזה קץ, אנחנו לא מאשימים אף אחד, המטרה לטפל בתלונות.על עצמה, 

שופט הציע פשרה לאחר שביקר במקום, מתלונן לו טענות בתחום הגביה, יש הליך משפטי, הלהגדולה, 

 מדובר בדמות מוכרת בכפר שהכין תיק מפורט עם תרשימים והגישו לבית המשפט.

 

 מבקרת המועצה : 

תלונות במעקב, פניות לראש המעצה או למהנדס הרשות עם העתק אלי, אבל הטיפול נמשך וטרם היו 

 הסתיים מאחר והטיפול דורש השקעת משאבים כספיים בעיקר.

 

 מרזוק קדור :           
מענה. ואני מציע שמנהלי המחלקות צריכים להיות מוזמנים לישיבה, ע"מ שישמעו ושיהיה המשך טיפול 

 ה צריך לשתף פעולה ולדאוג למציאות פתרונות לתלונה.מנהל מחלק

 

 מבקרת המועצה:

 העדר אכיפת תמרורים שמסדירים את התנועה.

 ים משוטטים, צריך להכין תחנת טיפול.טיפול בכלב

 היו תלונות בתחום ההנדסה, העדר מחסן אין ניהול מלאי.

תלונה בגין שימוש במים לא כדין.  היו תלונות בתחום איכות הסביבה, צריך להעלות מודעות להסברה.

 החלפת מדים לא תקינים בפרק זמן קצר.

      קביעת מחיר מד מים על בסיס חקלאי כאשר זה מיועד למגורים. היו תלונות בתחום הביוב, תברואה.           

 גילאים צעירים, . הסעת תלמידים בןרישיותלונות על עסקים מטרדי רעש הפעלת מזנונים בבתי הספר ללא           

 זה מחייב המשך טיפול.          

 

 רפיק חלבי : 

סיכומים אנחנו יוצאים להפסקה. )לישיבה הצטרף ה אני מודה לסועאד ונברך אותה בשלבעד כאן המצגת , 

 עו"ד פרג' עווד חלבי(

 

 מבקרת המועצה:

ול בהן שהוגשו אליי והטיפהצגתי את עיקר הדברים במצגת, במצגת התייחסתי לתלונות חזרנו מההפסקה 

 בכל דוח. 2ינו בטבלה בסעיף הסתיים במהלך השנה והן צו

, מדובר בולט העדר שיתוף הפעולה במחלקת ההנדסה היו שתי תלונות בעילום שם, ובהן  2013בשנה 

 בהתחברות פיראטית למערכת הביוב בשכונת ואדי  אלפש , של מס' נכסים.
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 פרג' חלבי:

 שלא מחברת בתים לקו פעיל. השל הרשות עצמזה חוסר מעש 

 

 האני חדיד: 

 מחסור בכ"א במחלקת ההנדסה וזה גרם לכך שלא הייתה תגובה או התייחסות מהמחלקה. וכל להיות שישיהאם 

 

 : המועצה מבקרת

 בכללי יכול להיות שכן, היה גם חילוף מהנדסים וזה פגע בקצב שיתוף פעולה. 

בהרשאות כספיות, המועצה צריכה לגבות אגרת ביוב מכוח תקנות שפורסמו בשנה  העבודה בהנדסה כרוכה

 שעברה, התלונות היו בסדר עדיפות אחרון.

 

 עאמר חוסיסי: 

טית ואחר כך הרשות לא גבתה כסף, וזה בגלל פוליטיקה של אריעובדים אשרו לתושבים להתחבר בצורה פ

 בחירות.

 

 :חלבי פרג' 

 ור, רוב התושבים התחברו בצורה כזאת.בזה דבר חמרואה אני לא  

 

 מבקרת המועצה :

 הנושא הזה עלה בעבר במספר דוחות.

 

 רפיק חלבי :

 זה דוח של תלונות ציבור המועצה, צריך להסיק מסקנות ונוהלי עבודה לגבי טיפול ומעקב.

 

 מבקרת המועצה : 

 שטופלו והיה בהן מעקב. 2013, תלונות שהיו עד שנת 9עד עמ'  6, מעמ' 2013בדוח של שנת 

, והן מחייבות המשך מעקב מערכתי וצריך להמשיך ללוות 2013, תלונות שהתקבלו במהלך שנת 14עד  10מעמ' 

 את הנושא עד השלמת הטיפול.

 תחום המים, החיבורים לא תקניים וזה משליך על החיוב הכספי.ב

 

  : קדור מרזוק
 .נוהליםמלי עבודה והעובד לא צריך לחרוג זה קשור בנוה

 

 רפיק חלבי :

 ים, העובד ביצע הנחיות של הדרג הבכיר והניהולי.היה כיפוף של הנוהל 2013בשנת 
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 מבקרת המועצה :

 

 יימות.וכרים מדי מים ללא קשר לתשתיות הקאנחנו מ

ידועה לנו בעיית הניקוז והעדר מערכות של מים וביוב, המהנדסת דיווחה שהיא מתכננת לבצע מערכות 

 ניקוז במספר אזורים. בכך הדבר יביא לסיום הטיפול במספר פניות ותלונות ציבור. 

נושא אחר שעלה הוא השלמת הטיפול לאחר תיקון או שידרוג תשתית כולל צנרת : כשהעובדים מתקנים, 

 ריכים להחזיר את המצב לקדמותו תוך פרך זמן קצר.הם צ

 

נושא הסדרת החובות לספקים: היו שתי תלונות של ספקים שהיה להם חשבון מאושר ולא הוסדר התשלום 

 שלהם במועדי התשלום שסוכמו. נוסף על כך, ישנם גם מקרים של טובין שסופקו ללא הזמנה.

 20הצעתי לערוך פילוח לחובות ספקים ולקדם זאת במסגרת תוכנית ההבראה : לדוגמה, החובות עד 

 . 2016אלש"ח יוסדרו. צריך לעמוד בתנאי התשלום. זה הוטמע בשנת 

 

 היו תלונות לגבי התשתיות והשירות באזורי פריפריה.

 

תהליכי העבודה לסילוק/הסרת יש לשאוף ליעול ,היה גם נושא של מפגעי בטיחות ומפגעים סביבתיים 

 מניעת היווצרותם. טת פעולות תחזוקה מונעת ושוטפת להמפגעים ונקי

 

זה לא סלול ובגלל ד, המסיע טען שיש בעיה עם הכביש שהייתה סוגיה של הסעת חינוך בחינוך מיוח

 ההסעה לא הגיעה לאסוף את התלמיד מפתח ביתו.

 

 בעיקר וזה נושא שלא בסמכות מבקרת הרשות. היו תלונות ברווחה על התנהלות תיקי רווחה

 

ולהעמיד לרשות הוטרינרי  יצריך להכין תוכינות עבודה בתחום הוטרינר  -נושא תברואה ואיכות הסביבה 

 כלים ואמצעים שנחוצים לו למילוי תפקידו. האכיפה הוטרינרית טעונה שיפור. 

 

  חסיב והבה :
 .רלהעלות את המשרה של הוטרינ האם אפשר לעשות אכיפה כשיש רבע משרה צריך

 

 מבקרת המועצה :

 

 לבדוק תלונה מסוימת.  ילא הייתה תוכנה ולכן לא יכולת

עסקים ללא רישיון מתאים ויוצרים מטרדים  –היו הרבה תלונות בתחום רישוי עסקים ועסקי מזון 

רישום מדויק של שעות  -סביבתיים. היו שתי תלונות ציבור שבהן הועלו טענות בתחום משאבי אנוש 

 נוספות וניהול מאגרי מידע מלאים בנושאיות הקשורים למשאבי אנוש.
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 מועין חלבי :

 ולתקן טעויות.לפני שמפרסמים את הדוח באינטרנט צריך לעבור על החומר 

 

 האני חדיד :

 מותר לאסוף פסולת מהבתים. באיזה שעות

 

 רפיק חלבי :

 קבלן האשפה ואני אעלה את הנושא הזה.עם יש לי פגישה 

 אני מודה למבקרת שהכינה דוח מדויק ומעקב לאורך זמן.

תקופה יש תלונות ישנה חשיבות רבה לדוחות אני גאה בעבודה של הביקורת לא חשוב מתי היו התלונות, בכל 

בתקופת בחירות, אסור שזה  תמיד צריך לעשות רענון וניהול. כשעושים דברים בעיתיים וכיפוף נוהלים  ובעיות.

ישנם נושאים שמלווים אותנו הרבה שנים כמו משק המים והביוב וצפוי שיהיו תלונות בתחום הזה יש לי    יקרה.

יש בעיה ברישוי עסקים שלא עומדים בתקן כמו באטליזים  חייבות שלהם.וטענות קשות לעובדים על חוסר המ

 ובמסעדות.

 

 :  המועצה מבקרת

 בעסקי מזון ודלקים שיש בהן סכנה לבריאות ולשלום הציבור, צריך לקדם מדיניות ברורה ואכוף אותה.

 

 רפיק חלבי :

 המשטרה סגרה חנות שמוכרת אלכוהול אמרו שזה פגע בעסקים בכפר.

 ציבורית בדברים האלה.ישנה רגישות 

הפריפריה יותר רחבה מהמרכז, נעשו דברים בפרפריה כי צריך לשרת את התושבים, כולל כבישים ועבודות מים. 

 צריך להכין תוכניות שיביאו לשיפור המצב.

 בנושא מערכות מידע, עושים עבודה ומקדמים את הנושא של אבטחת מידע ותשתיות המחשוב.

 שא השירות לאזרח, אנחנו צריכים לשרת את התושב בכל התחומים.הדבר החשוב ביותר זה נו

 בשבוע הבא יהיה דיון ממושך עם העובדים בנושא הזה.

 ציינתי בתגובה שלי את הנקודות החשובות שצריך לשפר אותן.

הכפר מתפתח וגדל בצורה מרשימה וישנם נושאים בעיתיים בתחום התשתיות והביוב, זה דורש משאבים וכ"א, 

 פה שלי שנגיע למצב שאנחנו ברשות נודיע לתושב שמגיע לו זכויות מהרשות.השאי

 צריך לשפר את השירות לתושב.

 

 עאמר חסיסי :

 הבעיה מערכתית, והאם יש מספיק כלים לעובדים כדי להתמודד על הבעיות ולמצוא פתרונות.

 העובד צריך לקבל תגמול הולם .
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 מרזוק קדור :

ת לא נכונה, למשל בחוזים, בישיבות של מנהלי המחלקות, ההתנהלות של מנהלי המחלקובשנה הראשונה נכחתי 

 בגביה. באשפה ו

 לא מכבדים את מה שכתוב בחוזים, לא אוכפים את הסעיפים שכתובים בחוזה.

 

 עאמר חסיסי :

 יש בעיה של מוסר עבודה אצל העובדים.

 

 מרזוק קדור :

 התפקיד של המנהלים, אין מענה לתושב. הייתי עד למקרים, שנבחר ציבור ממלא את 

הדברים חוזרים על עצמם, המנהלים לא מקיימים את התפקיד שלהם , אין תוכניות עבודה למנהלים ולא חל בזה 

 שינוי.

 

 האני חדיד :

 אפשר לבקש מהתושבים שיתנדבו בתחום של איכות סביבה.

 

 

 מרזוק קדור :

 התושב במערכת. ימון שלוצה קודם לקבל שירות, אין אהתושב ר

 

 חסיב והבה :

 .2016, 2015האם התלונות חוזרות גם בשנים 

 

 מבקרת המועצה :

 שחוזרים על עצמם. 2015ישנם נושאים בתלונות שנתקבלו בשנת 

 

 י :במועין חל

 .תטוב אז יהיו פחות תלונו רבכל מקום יש תלונות, ככל שהדרג המקצועי הוא יות

מקצועית גבוהה ולא רק המנהלים. ישנם הרבה עובדים שלא מקיימים את גם העובדים צריכים להיות ברמה 

 העבודה שלהם כפי שצריך.

של העובדים כלפי  יבותהמחולנקוט בצעדים נגד העובדים , זאת בעיה רצינית והליך לא פשוט. צריך דיון בחוסר 

 המערכת.
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 פרג חלבי :

 אני מחלק את הבעיה לשתי קטגוריות :

 העובדים לעבוד. המוטיבציה של (א

 לעובדים כדי שיעשו את העבדה שלהם.האם יש מספיק כלים  (ב

 קיים נוהג במועצה במשך הרבה שנים, האם זה נכון שאין תוכנית עבודה למנהלים.

 

 רפיק חלבי :

 מבצעים אותה.הם האם ה להשאכנס בתחילת השנה, מנהלים עשו תוכנית עבודה שהוצגה בה

 

 מבקרת המועצה :

 קים.לרשות המנהלים אמצעים וכלים מתאימים ומספ צריך להעמיד

 ,זה שיפור תהליכי עבודההנעת העובדים ותפקוד המחלקה שלו;הנושא העיקרי  המנהל אחראי על

 כשהתלונות חוזרות על עצמן אז אין שיפור של ממש בתהליכי העבודה.

 

  פרג חלבי :
 לית.והייעלות המערכת מבחינה תקציבית וניצריך להתמקד בהת

 

 רפיק חלבי :

 ל צריך ללוות את המבקרת בנושא הזה אני אציע גם לצרף חבר מועצה שירכז את הנושא."כהמנ

 

 רפיק חלבי :

 .2014, 2013ני הדוחות של תלונות הציבור לשנים רת על שאת המועצה מביעה הערכה למבקימל

 תהליכי העבודה.חברים המועצה הביעו דאגה ממצב השירות לאזרח ומבקשים לנקוט צעדים לשיפור 

 

 ה :החטל 

 מלאת המועצה מאשרת פה אחד את הצעת ראש המועצה. 

 

 רפיק חלבי :

וחוק אכיפה סביבתית ) סמכויות פקחים(.  הניקיוןנושא אחר, צריך לאמץ שני חוקים, חוק שמירת 

 מתאימים חוקים כאלה לישוב עצמו.

 

 מבקרת המועצה :

סביבה מחייבת את הרשות המשרד להגנת המדיניות  –בבירור שנערך מול נציג המשרד להגנת הסביבה 

שני חוקים, חוק את לאמץ החלטה במועצה אלף תושבים( לקבל  20-הנתמכת )שהינה רשות קטנה פחות מ

 .(סמכויות פקחים)וחוק אכיפה סביבתית  ןשמירת הניקיו
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 רפיק חלבי :

 תוכנית סביבה שווה.המטרה להפעיל 

 

 מבקרת המועצה :

של סביבה שווה צריך לקבל החלטה במליאת  ד להגנת הסביבה כדי לקדם את פרויקטהמשרפי -על

צריך לקבל החלטה במליאת המועצה שהרשות המועצה. החלטה בנושא זה מחייבת פרסום ברשומות. 

 מאמצת את החוקים האלה או חלק מהם.

יות אכיפה בתחום איכות הסביבה ובצירוף חוות דעת משפטית איזה חוקים לדעתי, נכון היה לגבש מדינ

המועצה מחליטה לאמץ במסגרת חוק אכיפה סביבתית ואיזה הוראות יאכפו באמצעות חוקי העזר של 

 המועצה בתחום איכות הסביבה. 

 

 פרג חלבי :

 ה, ולפנות את כל האשפה ליד הכבישים.מצאנחנו צריכים לעבוד עם כל העו

 

 הצעה :           

 

 רפיק חלבי :

וחוק אכיפה סביבתית סמכויות פקחים כפוף להתאמות  ןהניקיואנחנו מאמצים את שני החוקים של שמירת 

 שמתאימות לנו שירכז אותן עו"ד פרג' חלבי ויביא את זה להחלטת המועצה בהמשך.

 

ואכיפה סביבתית  ןהניקיוהחלטה : מליאת המועצה מאשרת פה אחד את שני החוקים של שמירת 

 )סמכויות פקחים(.

 

 הישיבה ננעלה בשעה  

 

 

 דאהש חלבי        רפיק חלבי                                   

 מנכ"ל המועצה           ראש המועצה                                 

 

 

 העתקים:

 הממונה על המחוז –יוסף משלב אלוף )מיל(  -

 חברי המליאה.ראש המועצה,  -

 ירושלים –משרד הפנים  –הממונה על הרשומ"ק  -

 חיפה –משרד מבקר המדינה  –הממונה על הרשומ"ק  -
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