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נוכחים :אבי הררי – ראש המועצה
זיו קמיני – סגנית ראש המועצה
דרור ריבובסקי – סגן ראש המועצה
שיר אידלסון – חברה
יוכי פרי – חברה
משומר לוי – חבר
יוסי אלבז – חבר
זוהר אברמוב – חבר
מיגל אבינועם – חברה

נעדרו :לימור גיל שני – סגנית ראש המועצה
הילה קולט – חברה

משתתפים :אשר שמע – גזבר המועצה
אינג' ויקטור אבקסיס  -מהנדס המועצה
עו"ד קרן קדמי – יועמ"ש
רו"ח שירה שאול – מבקרת המועצה
אלי גטר – מנכ"ל המועצה

על סדר היום:
דיון מיוחד בדו"ח מבקר המדינה בנושא הסעות תלמידים

סדר היום:

אבי הררי :אני מבקש ממבקרת המועצה להביא את עיקרי הדברים.
שירה שאול :במחצית השנייה של  2020בדק מבקר המדינה את נושא הסעות התלמידים
במוסדות חינוך באבן-יהודה ובעוד  5רשויות מקומיות.
הסיכונים הפוטנציאליים בנושא הנבדק הם :חלילה פגיעה בחיי אדם ,סיכונים שנובעים מאי
קיום ההסכמים בין הקבלנים למועצה ,חוסר יעילות כלכלית(הוצאה של כ 4 -מיליון .)₪
ניתן לחלק למעשה את ממצאי מבקר המדינה ל: 2 -
נושאים שהם באחריותה הבלעדית של הרשות – לא נמצאו ליקויים מהותיים ויתרה מזאת
בחלק מהממצאים מבקר המדינה מציין לשבח את המועצה כמו בנושא תחנות ההסעות
המוסדרות וניהול רישום מסודר של המסלולים .ביתר הליקויים שהם באחריות המועצה,
מחלקת החינוך פעלה לתקן את הליקויים עוד במהלך הביקורת וניתן לזה ביטוי בדוח המבקר
כדוגמה :כתיבת נהלי עבודה והמצאת מסמכים ממשכ"ל.
בנושאים אשר גבולות האחריות לא ברורים דיים בין משכ"ל שהינו למעשה הגוף המפקח על
מערך ההסעות לבין המועצה ,מבקר המדינה העיר שיש להגביר את הפיקוח והבקרה מטעם
הרשות על קבלני ההסעות .בעקבות הביקורת נעשו פעולות משמעותיות כמו ניהול ותיעוד
התלונות במערכת המוקד ,הטלת קנסות בהיקפים נרחבים יותר ,הגברת הבקרה על קבלני
ההסעות ,כתיבת נהלים וטפסי בקרה.
אבי הררי :אני מודה לכל העוסקים במלאכה שטיפלו בנדרש בזמן אמת ופעלו לתיקון מהיר
של הביקורת .כמו כן ראוי לציין כי המבקר חילק שבחים במספר נושאים לתפקוד המועצה
בעניין הסעות התלמידים.

אלי גטר
מנכ"ל המועצה

אבי הררי
ראש המועצה

