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עדכון ראשת המועצה



שריפה בתל גזר
2022יולי 4, יום שני



עיקרי העובדות

גזםמשריפתכתוצאההחלההשריפה•
משליטהשיצאהאסורהחקלאי

כלים4-וכבאותצוותי15פעלובמקום•
השריפהלכיבוימוטסים

המגניםערביצופיםמחנהפינוי•

השריפההגעתמניעת–הכוחותמיקוד•
מירביבסיכוןיישובשמוגדריוסףלכרמי

.המגניםליערקרבתובשל(5/5)



גיוס תקציב לשיקום התל

מיליון4–גזרתללשיקוםממשלההחלטת
רשותבשיתוף,ישיריםלנזקים₪ח"ש

:והגניםהטבע

לארכיאולוגיהנזקים•

מודרניותלתשתיותנזקים•

לחקלאותחיץקווי•

רעיה•



גיוס תקציב נוסף לשדרוג תל גזר 
והתשתיות בסביבתו  

תקציביםבאמצעותהאתרשדרוג•
:נוספיםממשלתיים

.הביקורחוויתשדרוג•

מבקריםוחנייתהגישהבדרךטיפול•

תוך,גזרלתלישירהגישהעלעבודות•
עודהחלו–באזורהחקלאיםעלהגנה
יוניבחודשלשריפהטרם



לקחים ראשוניים נוספים

הפעולהושיתופיהמועצהפעולותתחקיר•
שוטף-לית"המנכבראשות

בניגודגזםששרףמחקלאיהחלהשריפה•
לחקלאיםנהליםחידוד–לנהלים

והגניםהטבעברשותגזרתלאחזקתנהליחידוד•
לחקלאותחיץקוויוהקמתגזרבתלרעייה–



עדכונים נוספים



קייטנות הקיץ בחינוך

בית הספר של החופש הגדול

•1.7-21.7

'ג-'ילדים וילדות מכיתות א690•

בתי ספר יסודיים במועצה7•

שניתנו על ידי המועצהמילגות13•

גני הילדים1מחזור 

•1.7-21.7

ילדים וילדות1,050•

קבוצות בכל יישובי המועצה37•

שניתנו על ידי המועצהמילגות21•

גני הילדים2מחזור 

•24.7-4.8

וילדותילדים 630•

קבוצות בכל יישובי המועצה24•



קייטנות אגף קהילה

2מחזור –קייטנת הספורט 

•24.7-11.8

ילדים וילדות204•

'ו-'כיתות א•

1מחזור –קייטנת הספורט 

•3.7-21.7

ילדים וילדות188•

'ו-'כיתות ד•

קייטנת מחול אמנות ופנאי

•24.7-11.8

ילדים וילדות280•

'ו-'כיתות א•



אגף קהילהקייטנות 

ודו'ג

•24.7-11.8

ילדים וילדות27•

'ו-'כיתות א•

מחנה כדורסל

•24.7-11.8

בני נוער23•

ומעלה' לכיתות ז•

קייטנת גזר לבנות

•24.7-11.8

ילדות36•

'ו-'כיתות א•

קייטנת גזר לבנים

•24.7-11.8

ילדים33•

'ו-'כיתות א•



גזרב סופטבולמשחקי –21-המכבייה ה

הסופטבולמשחקיימי10•
גזרבקיבוץהמכבייהשל

לנבחרותזהבמדליות3•
ישראל

בטריבונההמגרששדרוג•
תקציבגיוס–והצללה
והספורטהתרבותממשרד



מהפכה בענף הכדורסל בגזר

:הספורטלקידוםהעמותהעםהמועצהשלפעולהשיתוף•

רוןהעמותהל"ומנכהדרגניתושבחמוקוביהעמותהר"יו•
בעמותהתפקידםאתמבצעיםאשרנעןתושב,סוקולובסקי
.מלאהבהתנדבות

ישראלונבחרותהעלבליגתמאמן,קצועיממנהל-בלניקורובי•
.בעברו

שלבניהולו,הגןמגיללכדורסלהספרבביתהאימוניםמעטפתשדרוג•
.נון-בןכפרתושבדולביניב

מאמני–'הכיתה–הליגהקבוצתשלהמקצועיתהמעטפתשדרוג•
.תזונתיוליוויספורטפסיכולוגית,מנטלייםאימונים,כושר

.הארציתלליגהלעלותבמטרהנען/גזרהפועלהבוגריםקבוצתניהול•

בגזרהנשיםכדורסלפיתוח•



של קיץד"צמי

צרכים)ד"צמילילדיקיץפעילויות•
ולמשפחותיהם(מיוחדים

המועצהביישובימתקיימותהפעילויות•
ההוריםביןמפגשיםומייצרות

הרווחהאגףידיעלמופעלותהפעילויות•
,אריאבשקד–החברתייםוהשירותים

ומעלהקשריוצרתבאגףמוגבלויותס"עו
קהילתבקרבלנושאהמודעותאת

המועצה



מגרשים מוארים

לחינוךהמחלקהשלמיוחדפרויקט•
קהילתיובטחוןקהילתי-חברתי

לנוערסיכוןוהפחתתמניעהתוכנית•
הקיץבחודשי

המשופץבמגרשמיוחדכדורגלטורניר•
איילוןבשדות

המועצהשלהמוגנותמדריכיבהובלת•
ארזאלגבישוליטל



יולי-בעיצומם אירועי הקיץ 

בועז שרעביעינת שרוף בבריכה
של להקת  " פלישה לחלל"מופע מחול 
נרקיס במופע בימות פיס במיני ישראל  מחול אבשלום פולק-תיאטרון

הצגות וסדנאות לילדים ביישובי המועצה7



הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
עוברת להיתרי בנייה דיגיטליים

הבניההיתרמקבלים:התושביםלמען��
מינהלידיעלומאושרחתוםאחדבקובץ

.המשפטייםהגורמיםוכלהתכנון

הדפסתובלי,ניירפחות:הסביבהלמען��
.בנייהוהיתריארוכותגרמושקות

הדיגיטליתהמדרגהקפיצתבמסגרת��
שמוביל,ובנייהלתכנוןהוועדהשעוברת

בוועדהרישוימחלקתמנהלפלדמןעמרי
ובנייהלתכנון



סקירת תחום הנוער
מנהלת אגף חינוך| שלי קרן 



פי פעולהשיתו



קהילה של קהילות 



אחריות משותפת–מנהיגות משותפת 



–חיים גמישים 
מגוון מענים

חיים מוכווני  
עתיד

–חיים מלאים 
רצף חינוכי

–חיים קהילתיים 
יצירה משותפת

החינוך במרכז



הקמת אשכול  
קהילתי-חינוך ובטחון חברתי

העברת תחום הנוער לאגף החינוך–2020

יצירת תוכניות רחבות היקף למניעת התנהגויות סיכון –2021

שינוי בתפיסת הנוער ביישובים–היום 



קהילתי-אשכול חינוך ובטחון חברתי

יצירת תוכניות רחבות היקף למניעת  
התנהגויות סיכון  

מדריכי מוגנות בבתי הספר

העצמה והעשרה באמצעות ספורטתכניות

קבוצות העצמה לפי תחומי עניין ביישובים

יצירת תשתית למועדון בטוח יישובי



2023חשיפה של תכנית העבודה לנוער 
2022יוני 29, א"סיון תשפ' ל', יום ד



?מה היה עד כה–תחום הנוער 

תחום הנוער באחריות ובתקצוב הוועדים המקומיים

סבסוד לא שוויוני של פעילות תנועת הנוער

ועדות  )ויישובית ( מחלקת נוער)תפיסת נוער מועצתית 
הכוללת את תנועות הנוער( הנוער

תקציב הנוער הופנה לתנועות הנוער באופן כמעט בלעדי



תנועות הנוער הפועלות במועצה

(יישובים4)הצופים 

משמר  | בית חשמונאי •
גני יוחנן| סתריה | דוד 

(יישובים5)מכבי צעיר 

פתחיה | פדיה | כרמי יוסף •
כפר שמואל| ם "יד רמב| 

(יישובים7)התנועה החדשה 

משמר  | יציץ | ישרש | עזריה •
כפר  | מצליח | בית עוזיאל | איילון 

ו"ביל

אריאל  | בני עקיבא 
(יישובים2)

שעלבים| נוף איילון •

בני המושבים       
(יישובים2)

רמות מאיר| גני הדר •

הנוער העובד והלומד  
(יישובים4)

| נצר סרני | גזר | נען •
חולדה

כנפיים של 
קרמבו

האיחוד החקלאי

כפר בן נון•



נוער-תהליך תכנית עבודה 

2020
הקמת אשכול  
חינוך חברתי 

קהילתי

חוסר שוויון  
בהקצאת תקציבי  

נוער

ללא מענה לנוער  
שאינו בתנועות נוער

2021
מפגשים עם 

ועדות נוער

תפיסות הנוער  •
השונות מיישוב  

ליישוב  
תפקידן של ועדות  •

הנוער ומדריכי  
הנוער

אופן שיתופי  •
הפעולה של ועדות  
הנוער ביישוב עם 

.המועצה

2022
עבודה פנימית  

באגף חינוך

העמקה לקראת  
2023תכנית עבודה 

2022
בניית תכנית 

עבודה מחלקת  
נוער

הצגת עקרונות  
תכנית העבודה 

ליישובים2023



המועצה לתחום הנוערחזון

היישובים,הקהילההשתקפותאתהנוערובנותבבנירואיםויישוביהגזראזוריתמועצה•
.והמדינההמועצהועתיד

יגדלו–ובכללהנוערבתנועות–הנוערובנותבנישכללמטרהשמוויישוביההמועצה•
לחייםוהיסודותהכליםאתויקבלו,המועצהוקהילתהיישובלקהילתשייכותבתחושת

.הישראליתבחברהמשמעותייםבוגרים

הפורמליבחינוך,הנוערובנותלבנימעניםמגווןלהעניקוהיישוביםהמועצהחובת•
.ומלאשווהבאופן–והתפתחותלצמיחהפורייהקרקעולהןלהםשיאפשרו,והקהילתי

אתיקימו,לביתםיחזרוהנוערובנותבניהשניםשבחלוףבכךוהיישוביםהמועצהגאוות•
,כלכליתצמיחההמאפשרכמקום,כביתוהמועצההיישובבקהילתויראומשפחתם

.ואישיתחברתית



הנחות היסוד  
בבסיס הסתכלות על תחום הנוער

צרכים שונים ודומים  –קהילה של קהילות 

אחריות משותפת-מנהיגות משותפת

תקציב שוויוני ושקוף



הסתכלות קהילתית ושוויונית

מגוון מענים למקסימום בנות ובני הנוער ביישוב שלהם–מטרה

תקצוב יישובי

פעילות תנועת הנוער 

כלפעילות עבור 
הנוער ביישוב



חלוקת תקציב הנוער

סל המועצה  
עבור כלל 

הנוער

סל המועצה  
עבור 

תנועות  
הנוער

השתתפות 
היישוב

השתתפות 
דמי )ההורים 

דמי / חבר
(פעילות

השתתפות 
תנועות הנוער

! חדש
תוספת של  

18,000-36,000  ₪
בשנה ליישוב  

עלה באופן  
לחלק משמעותי

.  ניכר מהיישובים
תוספת של  

3,000-48,000  ₪
בשנה ליישוב  

מבוסס על מספר הילדים ביישוב** 



סל המועצה עבור תנועות הנוער

סל המועצה עבור  . 1
תנועות הנוער

סל המועצה עבור  . 2
כלל הנוער

השתתפות היישוב. 3

השתתפות ההורים   . 4
(דמי חבר)

השתתפות תנועות  . 5
הנוער

–סכום אותו מקצה המועצה לטובת פעילות תנועת הנוער ביישוב •
לפי –וכדומה גרעינריםמימון , טיולים, העסקת רכז נוער יישובי

.בחירת היישוב

היישוב או , תהיה אפשרות להעסקת רכז נוער באמצעות  התנועה•
.המועצה

:אופן הקצאת סכום השתתפות המועצה
השתתפות חודשית של המועצהקן/גודל הסניף

ח"ש1006,000עד –קטן 

ח"ש100-2006,500–בינוני 

ח"ש200-3007,000–גדול 

ח"ש3007,500מעל –ענק 



סל המועצה עבור כלל הנוער

סל המועצה עבור  . 1
תנועות הנוער

סל המועצה עבור  . 2
כלל הנוער

השתתפות היישוב. 3

השתתפות ההורים   . 4
(דמי חבר)

השתתפות תנועות  . 5
הנוער

ללאהיישובלנוערכלליתלפעילותמקצהשהמועצהנוסףסכום-לראשונה•
.היישובבחירתלפי–הנוערבתנועתלהשתתפותקשר

הקיץפעילותהעשרת',בטוחמועדון'הפעלת–הנוערלכלללפעילויותדוגמאות•
.וכדומהסדנאות,טיולים,יישובינוערמדריך,היישובית

.פעילויותבהתאמתתעזורנוערמחלקת•

:אופן הקצאת סכום השתתפות המועצה

מספר בני ובנות הנוער לפי רישומי  
('יב-'של כיתות ד)משרד הפנים 

השתתפות חודשית של המועצה

ח"ש1001,500עד –קטן 

ח"ש100-2002,000–בינוני 

ח"ש200-3002,500–גדול 

ח"ש3003,000מעל –ענק 



השמיים הם הגבול–סל המועצה עבור כלל הנוער 

ישרש עזריהטורניר קיץ מועצתי

שעלביםישיבת פתחיהיציץמצליח



השתתפות היישוב   

סל המועצה עבור  . 1
תנועות הנוער

סל המועצה עבור  . 2
כלל הנוער

השתתפות היישוב. 3

השתתפות ההורים   . 4
(דמי חבר)

השתתפות תנועות  . 5
הנוער

.לתקציב אותו מעמידה המועצה50%של ' מאצינגהיישוב יידרש להעמיד •

מרבית היישובים מקציבים בפועל סכומים גבוהים  , תקציב מינימליתקציב זה הינו •
. יותר עבור הנוער

.  בהתאם לחובתו ותחום אחריותו, נבטיח כי היישוב מעמיד תקציב לנוער, בכך•
.התקציב מצד היישוב יעמוד לרשות הנוער כולו ולא רק לתנועות הנוער



השתתפות ההורים  

סל המועצה עבור  . 1
תנועות הנוער

סל המועצה עבור  . 2
כלל הנוער

השתתפות היישוב. 3

השתתפות ההורים   . 4
(דמי חבר)

השתתפות תנועות  . 5
הנוער

דמי החבר שנתיים בתנועות הנוער בהם משולמים דמי חבר הינה  •

.710₪–ל ₪ 150בסכום הנע בין 

.דמי חבר הינם דמי רצינות ונכון לגבות אותם כדי לייצר מחויבות•

.הסכום ייקבע בשיח פנים יישובי ובשיתוף תנועת הנוער ביישוב•

וביישוב  הפעילות בתנועת הנוער בפרט לעיבוידמי החבר ישמשו •

.בכלל



השתתפות תנועות הנוער 

סל המועצה עבור  . 1
תנועות הנוער

סל המועצה עבור  . 2
כלל הנוער

השתתפות היישוב. 3

השתתפות ההורים   . 4
(דמי חבר)

השתתפות תנועות  . 5
הנוער

פעילות התנועה ביישוב  , השתתפות תנועת הנוער תכלול כוח אדם•

.וכדומה

שיח בין היישוב לבין תנועות הנוער שהיישוב שוקל לבחור ביניהם•



BETTER TOGEZER

קבלת 
תקציב 

לכל  
יישוב

פ "שת
יישובים 

תנועתיים/שכנים

הכפלת 
תקציב  
הנוער



סיכום הסדרת תחום הנוער

מבוססת תקציב•

המשתתפים בתנועות  –התייחסות לכלל הנוער ביישוב •
הנוער ואלה שלא

ראייה רוחבית

של תקצוב תחום הנוער•

תוך שמירה על האוטונומיה והעצמאות היישובית בתחום• הסדרה ושקיפות

בניצול תקציבי הנוער של המועצה  •

בהתאמה לצרכי הנוער ביישוב•
הרחבת הגמישות 

היישובית

על ידי התאחדות של מספר יישובים•

על בסיס קרבה גיאוגרפית או השתייכות תנועתית•
אפשרות לאיגום 

משאבים



רים"תבאישור 



הקרן לשטחים פתוחים–זכייה בקול קורא 

אקולוגיומעבראופנייםגשרהקמת•
המגניםיערשלביער

בקול470,000₪-בזכתההמועצה•
פתוחיםלשטחיםהקרןשלקורא

ישראלמקרקעיברשות



חדשיםרים"תב

מרשות10,868,183₪–מ"לרגמימוןקידום•
גזראזוריתלמועצההועברוישראלמקרקעי
קידוםמימוןלשםמ"לרגמובילהכרשות

התכנית



רים"תבעדכון וסגירת 



אישור פתיחת תת חשבון  

.מ.ג.ר–בבנק המזרחי 



הודעה על הגשת תוכנית משותפת
הקרן לשיקום מחצבות



פ כרמי יוסף"שצע"תב

ועד היישוב מקדם מול הקרן  –המטרה •
הקמת גינה ציבורית לשיקום מחצבות 

בשטח  

במלואהוממומנתמקודמתהתכנית•
ידי הקרן לשיקום מחצבות  -על

המועצה עוזרת לוועד המקומי•

המועצה נדרשת להיות מגישה של •
.בשיתוף הקרן לשיקום מחצבותהתכנית



פ כרמי יוסף"שצע"תב

"  שטח פרטי פתוח"המגרש מהגדרת -ע"תבשינוי •

.הינו שלב טרומי לקידום תכנית" שטח ציבורי פתוח"ל

.הוועדה המחוזית דורשת החלטת מליאה•

לדיון  ואז , לדיון המלצה בוועדה המקומיתתעלה ע"התב•

.  בוועדה מחוזיתהפקדה 

את התוכנית  -לאחר מכן תקודם תכנית מפורטת •

.ציבורשיתוף ויועץ נוף המפורטת ילוו מתכנן 



תקנון חברה כלכליתאישרור



תקנון החברה הכלכליתאישרור

. בישיבת המליאה בפברואר הוצגה טיוטת תקנון מעודכן לחברה•

.משרד הפנים אישר את נוסח התקנון•

הכללית  כאסיפהמליאת המועצה נדרשת לאשר את התקנון בשבתה •

.של החברה

.  שלב נוסף בקידומה של החברה הכלכלית•

. החלטה סופית על החייאת החברה תבוא להחלטת מליאה•



אישור מחיקת חובות והסכמי פשרה  
5/2012פ נוהל "ע



אירוע קריסת בריכת שחייה פרטית  
בכרמי יוסף



בעתיוסףבכרמי43הנרקיסברחובבריכהמרצפתחלקקרסה,2022יולי21,חמישיביום➢

.במקוםשהתקיימהבריכהמסיבת

לאחרוזאת,נהרגאחדואדםנפצעאחדאדם–באדמהקרקעי-תתבורלתוךנשטפואנשיםשני➢

.ההצלהכוחותידי-עלאיתורועדשעותמספרשנעדר

.האירועבניהוללכוחותוסייעו,למקוםישראלמשטרתידי-עלהוזנקוהמועצהצוותי➢

הושכרהמקוםוכיכדיןבנייההיתרללאהוקמההשחייהבריכתכיעלהראשוניתמבדיקה➢

היתהלאלמועצה.עסקרישויוללאבנכסהמותריםלשימושיםבניגודוזאתפרטיתלחברה

.בגינותלונהכלהתקבלהולאבנכסחוקיות-לאיבנוגעידיעה

.גזרלתלהמקושריםמוכרים-לאקרקעייםתתבורותבמקוםכיהחששעולהעוד➢

קריסת בריכת שחייה פרטית בכרמי יוסף



לניהולשותפיםוגופיםהמועצהשלפנימיאירועהתנהלותתחקיר1.

האירוע

גאולוגיסקריבוצענוסףסיכוןלמנועוכדיקרקעיים-התתהבורותבשל2.

האירועיםהישנותהיתכנותלבחינתיוסףכרמיבאזורראשוני

.הסקרלתוצאותבהתאםוהבנייההתכנוןבתחוםאכיפהמיקוד<

עיקרי הפקת לקחים למניעת סיכונים לציבור בעתיד



במועצהאכיפהמדיניות.3

,מעודכניםבאכיפהעדיפויותסדרימסמכיגזראזוריתלמועצה•

.(2021)עסקיםרישוילמחלקתוהן(2022)ובנייהלתכנוןהמקומיתלוועדההן

:מעלההאכיפהמדיניותמסמכיבחינת•

הםעסקשלמפעילותווהמטרדיםהמפגעיםורמתמסוכנותרמת-עסקיםרישוימחלקת•

;העדיפויותסדרבראש

נמצאיםלמגוריםהמיועדיםבשטחיםהיתרללאושימושבנייה-ובנייהלתכנוןהוועדה•

.העדיפויותבסדרי4במקום

עיקרי הפקת לקחים למניעת סיכונים לציבור בעתיד

https://www.gezer-region.muni.il/1905/?preview=d5ew6s16a41w15
https://www.gezer-region.muni.il/0-1626588292-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94/


ועדה לתכנון ובנייה –מדיניות אכיפה 

,  קרקע חקלאית1.

גן  , תשתית לאומית

, שמורת טבע, לאומי

מקרקעין ציבורי, יער

"טרייה"בנייה2.

שיפוטיצוקיוםאי3.

בנייה ושימוש ללא  4.

היתר בשטחי מגורים



(6/2021)רישוי עסקים –מדיניות אכיפה 

מפעילותומסוכנותרמת1.

העסקשל

והמטרדיםהמפגעיםרמת2.

העסקשלמפעילותו

מפרהעסקבוהזמןמשך3.

הדיןהוראותאת

ההכשרהאופקהגדרת4.

העסקשלוההסדרה



המשך–אכיפהמדיניות.3

באירועיםהאכיפההליכיאתימקדלית"המנכבראשותהקייםאגפי-הבינהפיקוחצוות•

גםכמו,רישיוןללאבעסקמהתקהלותכתוצאההמסוכנותבשל,מגוריםבבתיכעסקהמופעלים

.לסביבהוהמטרדהמפגע

עיקרי הפקת לקחים למניעת סיכונים לציבור בעתיד

.ייעודיבחוקצורךובחינתלדוגמאחוקאימוץ–מסוכניםמבניםעזרחוק.4

.בדיעבדאשרורועלבנייהוהיתריעסקיםרישויחובתעללציבורהסברתימהלך–הסברה.5



אימוץ חוק עזר לדוגמא למועצות מקומיות  
(הריסת מבנים מסוכנים)

1972ב"התשל



34' ישיבת מליאה מס
2021ח מבקרת המועצה לשנת "דו

אישור סיכום והצעות ועדת ביקורת



ח מבקרת המועצה בנושא "הצגת דו•

רובדי ביום חשיפת דוחות  -השלטון הדו

במעמד , הביקורת על השלטון המקומי

.  מבקר המדינה מר מתניהו אנגלמן

בכנס הציגה המבקרת את השינויים  •

על  , ח"שחלו במועצה בהמשך לדו

התוכנית האסטרטגית של המועצה  

.שנעשתה בשיתוף הוועדים והציבור

עיקרי הפקת לקחים למניעת סיכונים לציבור בעתיד



נושאי ביקורת רוחביים
אבטחת מידע 

חוקי עזר 
מעקב אחר ליקויים משנים קודמות

11ח ביקורת מספר "דו
2021לשנת 



2021שנת -11ח ביקורת מספר "דו

אבטחת מידע •

חוקי עזר •

מעקב אחר ליקויים משנים קודמות•



רקע-ביקורת אבטחת מידע 

הנושא נבחר בהמשך לסקר סיכונים  •

ביקורת מסורתית ומתקדמת בשיתוף עם חברה מתמחה בבדיקות אבטחת מידע והגנת  •

סייבר  

התקנות ותקנים ישראליים בינלאומיים בנושאי אבטחת מידע, עמידה בהוראות החוק•

ח המפורסם לציבור מטעמי  "חלק מהנושאים המבוקרים וממצאיהם הוסרו מהדו•

אבטחת מידע



עיקרי הביקורת  –ביקורת אבטחת מידע 

עיקרי הממצאים  

המועצה ככלל פעלה ופועלת לשיפור וייעול נושא אבטחת המידע•

בתקצוב ובעריכת  , הגורמים האמונים במועצה בעלי מחויבות שניכרת בניהול•
סקר אבטחת מידע מקיף להשלמת הביקורת  

המועצה מתקצבת את נושא אבטחת המידע בהתאמה להגדלת השימוש העולה  •
בדיגיטציה

המועצה מבוטחת בביטוח הגנה ממתקפת סייבר•



עיקרי הביקורת  –ביקורת אבטחת מידע 

רוב הליקויים שעלו במהלך הביקורת תוקנו כבר במהלכה

מינוי מנהל אבטחת מידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות  •

רישום מאגרי המידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות  •

כתיבה ואישור מסמך מדיניות אבטחת מידע•

אבטחה פיזית של מאגרי מידע•

חוזים במיקור חוץ של מערכות מידע  •



רקע  –ביקורת חוקי עזר 

חובת התקנתם  –הביקורת סקרה את תחום חוקי העזר במועצה אזורית גזר •

וההליך בו הם הותקנו  

התחשיבים ונוסח חלק מהחוקים כבר  , בעת עריכת הביקורת הליכי החקיקה•

ידי משרד הפנים-אושרו על

סגן ראשת , ראשת המועצה: לצורך הביקורת נערכו שיחות עם נבחרי המועצה•

המועצה וחברי מליאה



ממצאי הביקורת  –ביקורת חוקי עזר 

התקנת חוקי העזר במועצה בכלל והליך חוקי העזר בביקורת בפרט בוצעו בצורה  •

גורמי מקצוע  -תוך שקיפות מלאה ושיתוף כלל הגורמים האמונים במועצה , נאותה

.ונבחרי ציבור

המועצה ערכה השוואה לרשויות דומות ובדיקה חיצונית מקדימה מטעם משרד  •

הפנים 

רשימת חוקי העזר המפורסמים באתר המועצה  -ליקויים שתוקנו במהלך הביקורת •

חוסר תיאום בין חלק מחוקי העזר לפרסומם ברשומות; מעודכנתהיתהלא 



מעקב אחרי תיקון ליקויים

מחלקת דת•

סקר סיכונים•

מחלקת תברואה•

ח "שפ–אגף חינוך •


