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עדכון ראשת המועצה



שריפה בתל גזר
יולי 2022 יום שני, 4



עיקרי העובדות

גזם  משריפת כתוצאה החלה השריפה
משליטה שיצאה אסורה חקלאי

כלים  ו-4 כבאות צוותי 15 פעלו במקום
השריפה לכיבוי מוטסים

המגנים ביער צופים מחנה פינוי  

השריפה  הגעת מניעת – הכוחות מיקוד
מירבי בסיכון יישוב שמוגדר יוסף לכרמי

המגנים. ליער קרבתו בשל (5/5)



גיוס תקציב לשיקום התל

מיליון 4 – גזר תל לשיקום ממשלה החלטת
רשות בשיתוף ישירים, לנזקים ₪ ש"ח

והגנים: הטבע

לארכיאולוגיה נזקים  

מודרניות לתשתיות נזקים  

לחקלאות חיץ קווי  

רעיה  



גיוס תקציב נוסף לשדרוג תל גזר 
והתשתיות בסביבתו  

תקציבים באמצעות האתר שדרוג  

נוספים: ממשלתיים

הביקור. חווית שדרוג  

מבקרים וחניית הגישה בדרך טיפול  

תוך גזר, לתל ישירה גישה על עבודות  

עוד החלו – באזור החקלאים על הגנה
יוני בחודש לשריפה טרם



לקחים ראשוניים נוספים

הפעולה ושיתופי המועצה פעולות תחקיר  

שוטף - המנכ"לית בראשות

בניגוד גזם ששרף מחקלאי החלה שריפה  

לחקלאים נהלים חידוד – לנהלים

והגנים הטבע ברשות גזר תל אחזקת נהלי חידוד  

לחקלאות חיץ קווי והקמת גזר בתל רעייה –



עדכונים נוספים



קייטנות הקיץ בחינוך

בית הספר של החופש הגדול

1.7-21.7  

ילדים וילדות מכיתות א'-ג' 690 

בתי ספר יסודיים במועצה 7 

שניתנו על ידי המועצה מילגות 13 

גני הילדים מחזור 1

1.7-21.7  

ילדים וילדות 1,050 

קבוצות בכל יישובי המועצה 37 

שניתנו על ידי המועצה מילגות 21 

גני הילדים מחזור 2

24.7-4.8  

ילדים וילדות 630 

קבוצות בכל יישובי המועצה 24  



קייטנות אגף קהילה

מחזור 2 קייטנת הספורט –

 24.7-11.8

ילדים וילדות  204

כיתות א'-ו' 

מחזור 1 קייטנת הספורט –

 3.7-21.7

ילדים וילדות  188

כיתות ד'-ו' 

קייטנת מחול אמנות ופנאי

 24.7-11.8

ילדים וילדות  280

כיתות א'-ו' 



קייטנות אגף קהילה

ג'ודו

 24.7-11.8

ילדים וילדות  27

כיתות א'-ו' 

מחנה כדורסל

 24.7-11.8

בני נוער  23

לכיתות ז' ומעלה 

קייטנת גזר לבנות

 24.7-11.8

ילדות  36

כיתות א'-ו' 

קייטנת גזר לבנים

 24.7-11.8

ילדים  33

כיתות א'-ו' 



ב גזר משחקי סופטבול – המכבייה ה-21

הסופטבול משחקי ימי 10  

גזר בקיבוץ המכבייה של

לנבחרות זהב מדליות 3  

ישראל

בטריבונה המגרש שדרוג  

תקציב גיוס – והצללה
והספורט התרבות ממשרד



מהפכה בענף הכדורסל בגזר

 

 

 

 

 

הספורט: לקידום העמותה עם המועצה של פעולה שיתוף

רון  העמותה ומנכ"ל הדר גני תושב חמו קובי העמותה יו"ר
בעמותה תפקידם את מבצעים אשר נען תושב סוקולובסקי,

מלאה. בהתנדבות

ישראל  ונבחרות העל בליגת מאמן מקצועי, מנהל בלניקו- רובי
בעברו.

של בניהולו הגן, מגיל לכדורסל הספר בבית האימונים מעטפת שדרוג
בן-נון. כפר תושב דולב יניב

מאמני – ה' כיתה – הליגה קבוצת של המקצועית המעטפת שדרוג
תזונתי. וליווי ספורט פסיכולוגית מנטליים, אימונים כושר,

הארצית. לליגה לעלות במטרה גזר/נען הפועל הבוגרים קבוצת ניהול

בגזר הנשים כדורסל פיתוח



של קיץ צמי"ד

(צרכים צמי"ד לילדי קיץ פעילויות  

ולמשפחותיהם מיוחדים)

המועצה ביישובי מתקיימות הפעילויות  

ההורים בין מפגשים ומייצרות

הרווחה אגף ידי על מופעלות הפעילויות  

אריאב, שקד – החברתיים והשירותים
ומעלה קשר יוצרת באגף מוגבלויות עו"ס
קהילת בקרב לנושא המודעות את

המועצה



מגרשים מוארים

לחינוך המחלקה של מיוחד פרויקט  

קהילתי ובטחון חברתי-קהילתי

לנוער סיכון והפחתת מניעה תוכנית  

הקיץ בחודשי

המשופץ במגרש מיוחד כדורגל טורניר  

איילון בשדות

המועצה של המוגנות מדריכי בהובלת  

ארז אלגביש וליטל



יולי אירועי הקיץ בעיצומם -

בועז שרעביעינת שרוף בבריכה
מופע מחול "פלישה לחלל" של להקת  

נרקיס במופע בימות פיס במיני ישראל  תיאטרון-מחול אבשלום פולק

הצגות וסדנאות לילדים ביישובי המועצה 7



הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
עוברת להיתרי בנייה דיגיטליים

הבניה היתר מקבלים התושבים:  למען
מינהל ידי על ומאושר חתום אחד בקובץ

המשפטיים. הגורמים וכל התכנון

הדפסת ובלי נייר, פחות הסביבה:  למען
בנייה. והיתרי ארוכות גרמושקות

הדיגיטלית המדרגה קפיצת במסגרת  
שמוביל ובנייה, לתכנון הוועדה שעוברת
בוועדה רישוי מחלקת מנהל פלדמן עמרי

ובנייה לתכנון



סקירת תחום הנוער
שלי קרן | מנהלת אגף חינוך



שיתופי פעולה



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  
חינוך ובטחון חברתי-קהילתי

העברת תחום הנוער לאגף החינוך – 2020

יצירת תוכניות רחבות היקף למניעת התנהגויות סיכון  – 2021

שינוי בתפיסת הנוער ביישובים היום –



אשכול חינוך ובטחון חברתי-קהילתי

יצירת תוכניות רחבות היקף למניעת  
התנהגויות סיכון  

מדריכי מוגנות בבתי הספר

העצמה והעשרה באמצעות ספורט תכניות

קבוצות העצמה לפי תחומי עניין ביישובים

יצירת תשתית למועדון בטוח יישובי



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



מה היה עד כה? תחום הנוער –

תחום הנוער באחריות ובתקצוב הוועדים המקומיים

סבסוד לא שוויוני של פעילות תנועת הנוער

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

תקציב הנוער הופנה לתנועות הנוער באופן כמעט בלעדי



תנועות הנוער הפועלות במועצה

יישובים) הצופים (4

בית חשמונאי | משמר   
דוד | סתריה | גני יוחנן

יישובים) מכבי צעיר (5

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

יישובים) התנועה החדשה (7

"

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

ביל"ו

בני עקיבא | אריאל  
יישובים) 2)

נוף איילון | שעלבים 

בני המושבים       
יישובים) 2)

גני הדר | רמות מאיר 

הנוער העובד והלומד  
יישובים) 4)

נען | גזר | נצר סרני |  
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  
תכנית עבודה 2023

2022
בניית תכנית 

עבודה מחלקת  
נוער

הצגת עקרונות  
תכנית העבודה 
ליישובים 2023



המועצה לתחום הנוער חזון

היישובים הקהילה, השתקפות את הנוער ובנות בבני רואים ויישוביה גזר אזורית מועצה  

והמדינה. המועצה ועתיד

יגדלו – ובכלל הנוער בתנועות – הנוער ובנות בני שכל למטרה שמו ויישוביה המועצה  

לחיים והיסודות הכלים את ויקבלו המועצה, וקהילת היישוב לקהילת שייכות בתחושת
הישראלית. בחברה משמעותיים בוגרים

הפורמלי בחינוך הנוער, ובנות לבני מענים מגוון להעניק והיישובים המועצה חובת  

ומלא. שווה באופן – והתפתחות לצמיחה פורייה קרקע ולהן להם שיאפשרו והקהילתי,

את יקימו לביתם, יחזרו הנוער ובנות בני השנים שבחלוף בכך והיישובים המועצה גאוות  

כלכלית, צמיחה המאפשר כמקום כבית, והמועצה היישוב בקהילת ויראו משפחתם
ואישית. חברתית



הנחות היסוד  
בבסיס הסתכלות על תחום הנוער

צרכים שונים ודומים   קהילה של קהילות –

מנהיגות משותפת-אחריות משותפת

תקציב שוויוני ושקוף



הסתכלות קהילתית ושוויונית

מגוון מענים למקסימום בנות ובני הנוער ביישוב שלהם – מטרה

תקצוב יישובי

פעילות תנועת הנוער 

פעילות עבור כל
הנוער ביישוב



חלוקת תקציב הנוער

סל המועצה  
עבור כלל 
הנוער

סל המועצה  
עבור 
תנועות  
הנוער

השתתפות 
היישוב

השתתפות 
ההורים (דמי 
חבר/ דמי 
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

1. סל המועצה עבור  
תנועות הנוער

2. סל המועצה עבור  
כלל הנוער

3. השתתפות היישוב

4. השתתפות ההורים   
(דמי חבר)

5. השתתפות תנועות  
הנוער

סכום אותו מקצה המועצה לטובת פעילות תנועת הנוער ביישוב –  

לפי  וכדומה – העסקת רכז נוער יישובי, טיולים, מימון גרעינרים
בחירת היישוב.

תהיה אפשרות להעסקת רכז נוער באמצעות  התנועה, היישוב או   

המועצה.
אופן הקצאת סכום השתתפות המועצה:

השתתפות חודשית של המועצהגודל הסניף/קן

ש"ח 6,000 עד 100 קטן –

ש"ח 6,500 100-200 בינוני –

ש"ח 7,000 200-300 גדול –

ש"ח 7,500 מעל 300 ענק –



סל המועצה עבור כלל הנוער

1. סל המועצה עבור  
תנועות הנוער

2. סל המועצה עבור  
כלל הנוער

3. השתתפות היישוב

4. השתתפות ההורים   
(דמי חבר)

5. השתתפות תנועות  
הנוער

ללא  היישוב לנוער כללית לפעילות מקצה שהמועצה נוסף סכום - לראשונה
היישוב. בחירת לפי – הנוער בתנועת להשתתפות קשר

הקיץ  פעילות העשרת בטוח', 'מועדון הפעלת – הנוער לכלל לפעילויות דוגמאות
וכדומה. סדנאות טיולים, יישובי, נוער מדריך היישובית,

פעילויות. בהתאמת תעזור נוער מחלקת  

אופן הקצאת סכום השתתפות המועצה:

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

השתתפות חודשית של המועצה

ש"ח 1,500 עד 100 קטן –

ש"ח 2,000 100-200 בינוני –

ש"ח 2,500 200-300 גדול –

ש"ח 3,000 מעל 300 ענק –



השמיים הם הגבול סל המועצה עבור כלל הנוער –

ישרש עזריהטורניר קיץ מועצתי

ישיבת שעלביםפתחיהיציץמצליח



השתתפות היישוב   

1. סל המועצה עבור  
תנועות הנוער

2. סל המועצה עבור  
כלל הנוער

3. השתתפות היישוב

4. השתתפות ההורים   
(דמי חבר)

5. השתתפות תנועות  
הנוער

לתקציב אותו מעמידה המועצה. היישוב יידרש להעמיד מאצינג' של 50%  

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

בכך, נבטיח כי היישוב מעמיד תקציב לנוער, בהתאם לחובתו ותחום אחריותו.    

התקציב מצד היישוב יעמוד לרשות הנוער כולו ולא רק לתנועות הנוער.



השתתפות ההורים  

1. סל המועצה עבור  
תנועות הנוער

2. סל המועצה עבור  
כלל הנוער

3. השתתפות היישוב

4. השתתפות ההורים   
(דמי חבר)

5. השתתפות תנועות  
הנוער

דמי החבר שנתיים בתנועות הנוער בהם משולמים דמי חבר הינה    

.₪ 710 ₪ ל – בסכום הנע בין 150

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

הסכום ייקבע בשיח פנים יישובי ובשיתוף תנועת הנוער ביישוב.  

הפעילות בתנועת הנוער בפרט וביישוב   דמי החבר ישמשו לעיבוי  

בכלל.



השתתפות תנועות הנוער 

1. סל המועצה עבור  
תנועות הנוער

2. סל המועצה עבור  
כלל הנוער

3. השתתפות היישוב

4. השתתפות ההורים   
(דמי חבר)

5. השתתפות תנועות  
הנוער

השתתפות תנועת הנוער תכלול כוח אדם, פעילות התנועה ביישוב    

וכדומה.

שיח בין היישוב לבין תנועות הנוער שהיישוב שוקל לבחור ביניהם  



BETTER TOGEZER

קבלת 
תקציב 
לכל  
יישוב

שת"פ 
יישובים 
שכנים/תנועתיים

הכפלת 
תקציב  
הנוער

Dummy TextDummy Text



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



אישור תב"רים



הקרן לשטחים פתוחים זכייה בקול קורא –

אקולוגי ומעבר אופניים גשר הקמת  

המגנים יער של ביער

בקול ₪ ב-470,000 זכתה המועצה  

פתוחים לשטחים הקרן של קורא
ישראל מקרקעי ברשות



חדשים תב"רים

מרשות ₪ 10,868,183 – לרג"מ מימון קידום  

גזר אזורית למועצה הועברו ישראל מקרקעי
קידום מימון לשם לרג"מ מובילה כרשות

התכנית



עדכון וסגירת תב"רים



אישור פתיחת תת חשבון  

ר.ג.מ. בבנק המזרחי –



הודעה על הגשת תוכנית משותפת
הקרן לשיקום מחצבות



שצ"פ כרמי יוסף תב"ע

ועד היישוב מקדם מול הקרן   המטרה –  

לשיקום מחצבות הקמת גינה ציבורית 
בשטח  

במלואה וממומנת מקודמת התכנית  

על-ידי הקרן לשיקום מחצבות  

המועצה עוזרת לוועד המקומי  

המועצה נדרשת להיות מגישה של   

בשיתוף הקרן לשיקום מחצבות. התכנית



שצ"פ כרמי יוסף תב"ע

הגדרת המגרש מ"שטח פרטי פתוח"   - שינוי תב"ע  

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

הוועדה המחוזית דורשת החלטת מליאה.  

תעלה לדיון המלצה בוועדה המקומית, ואז לדיון   התב"ע  

הפקדה בוועדה מחוזית.  

את התוכנית   לאחר מכן תקודם תכנית מפורטת -  

המפורטת ילוו מתכנן נוף ויועץ שיתוף ציבור.



תקנון חברה כלכלית אישרור



תקנון החברה הכלכלית אישרור

בישיבת המליאה בפברואר הוצגה טיוטת תקנון מעודכן לחברה.   

משרד הפנים אישר את נוסח התקנון.  

הכללית   מליאת המועצה נדרשת לאשר את התקנון בשבתה כאסיפה  

של החברה.

שלב נוסף בקידומה של החברה הכלכלית.    

החלטה סופית על החייאת החברה תבוא להחלטת מליאה.   



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



אירוע קריסת בריכת שחייה פרטית  
בכרמי יוסף



קריסת בריכת שחייה פרטית בכרמי יוסף

בעת  יוסף בכרמי 43 הנרקיס ברחוב בריכה מרצפת חלק קרסה ,2022 יולי 21 חמישי, ביום

במקום. שהתקיימה בריכה מסיבת

לאחר  וזאת נהרג, אחד ואדם נפצע אחד אדם – באדמה תת-קרקעי בור לתוך נשטפו אנשים שני

ההצלה. כוחות על-ידי איתורו עד שעות מספר שנעדר

האירוע.  בניהול לכוחות וסייעו למקום, ישראל משטרת על-ידי הוזנקו המועצה צוותי

הושכר  המקום וכי כדין בנייה היתר ללא הוקמה השחייה בריכת כי עלה ראשונית מבדיקה

היתה לא למועצה עסק. רישוי וללא בנכס המותרים לשימושים בניגוד וזאת פרטית לחברה

בגינו. תלונה כל התקבלה ולא בנכס לאי-חוקיות בנוגע ידיעה

גזר.  לתל המקושרים לא-מוכרים קרקעיים תת בורות במקום כי החשש עולה עוד



עיקרי הפקת לקחים למניעת סיכונים לציבור בעתיד

לניהול שותפים וגופים המועצה של פנימי אירוע התנהלות תחקיר .1

האירוע

גאולוגי סקר יבוצע נוסף סיכון למנוע וכדי התת-קרקעיים הבורות בשל .2

האירועים הישנות היתכנות לבחינת יוסף כרמי באזור ראשוני

הסקר. לתוצאות בהתאם והבנייה התכנון בתחום אכיפה מיקוד <



במועצה אכיפה מדיניות .3

מעודכנים,  באכיפה עדיפויות סדרי מסמכי גזר אזורית למועצה

.(2021) עסקים רישוי למחלקת והן (2022) ובנייה לתכנון המקומית לוועדה הן

מעלה: האכיפה מדיניות מסמכי בחינת  

הם עסק של מפעילותו והמטרדים המפגעים ורמת מסוכנות רמת - עסקים רישוי מחלקת  

העדיפויות; סדר בראש

 

עיקרי הפקת לקחים למניעת סיכונים לציבור בעתיד

נמצאים למגורים המיועדים בשטחים היתר ללא ושימוש בנייה - ובנייה לתכנון הוועדה

העדיפויות. בסדרי 4 במקום

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 חקלאית,   .1

תשתית לאומית, גן  

לאומי, שמורת טבע, 

יער, מקרקעין ציבורי

"טרייה" בנייה .2

שיפוטי צו קיום אי .3

בנייה ושימוש ללא   .4

היתר בשטחי מגורים



רישוי עסקים (6/2021) מדיניות אכיפה –

מפעילותו1. מסוכנות רמת

העסק של

והמטרדים2. המפגעים רמת

העסק של מפעילותו

מפר3. העסק בו הזמן משך

הדין הוראות את

ההכשרה4. אופק הגדרת

העסק של וההסדרה



המשך – אכיפה מדיניות .3

 

עיקרי הפקת לקחים למניעת סיכונים לציבור בעתיד

באירועים האכיפה הליכי את ימקד המנכ"לית בראשות הקיים הבינ-אגפי הפיקוח צוות

גם כמו רישיון, ללא בעסק מהתקהלות כתוצאה המסוכנות בשל מגורים, בבתי כעסק המופעלים

לסביבה. והמטרד המפגע

ייעודי. בחוק צורך ובחינת לדוגמא חוק אימוץ – מסוכנים מבנים עזר חוק .4

בדיעבד. אשרור ועל בנייה והיתרי עסקים רישוי חובת על לציבור הסברתי מהלך – הסברה .5



אימוץ חוק עזר לדוגמא למועצות מקומיות  
(הריסת מבנים מסוכנים)

1972 התשל"ב



ישיבת מליאה מס' 34
דו"ח מבקרת המועצה לשנת 2021
אישור סיכום והצעות ועדת ביקורת



הצגת דו"ח מבקרת המועצה בנושא   

השלטון הדו-רובדי ביום חשיפת דוחות  

הביקורת על השלטון המקומי, במעמד 

מבקר המדינה מר מתניהו אנגלמן.  

בכנס הציגה המבקרת את השינויים    

שחלו במועצה בהמשך לדו"ח, על  

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

דו"ח ביקורת מספר 11
לשנת 2021



שנת 2021 - דו"ח ביקורת מספר 11

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  

עמידה בהוראות החוק, התקנות ותקנים ישראליים בינלאומיים בנושאי אבטחת מידע  

חלק מהנושאים המבוקרים וממצאיהם הוסרו מהדו"ח המפורסם לציבור מטעמי    

אבטחת מידע



עיקרי הביקורת   ביקורת אבטחת מידע –

עיקרי הממצאים  

המועצה ככלל פעלה ופועלת לשיפור וייעול נושא אבטחת המידע  

הגורמים האמונים במועצה בעלי מחויבות שניכרת בניהול, בתקצוב ובעריכת    

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  

בעת עריכת הביקורת הליכי החקיקה, התחשיבים ונוסח חלק מהחוקים כבר    

אושרו על-ידי משרד הפנים

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

המועצה וחברי מליאה



ממצאי הביקורת   ביקורת חוקי עזר –

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

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

ונבחרי ציבור.

המועצה ערכה השוואה לרשויות דומות ובדיקה חיצונית מקדימה מטעם משרד    

הפנים 

רשימת חוקי העזר המפורסמים באתר המועצה   ליקויים שתוקנו במהלך הביקורת -  

מעודכנת; חוסר תיאום בין חלק מחוקי העזר לפרסומם ברשומות לא היתה



מעקב אחרי תיקון ליקויים

מחלקת דת  

סקר סיכונים  

מחלקת תברואה  

שפ"ח  אגף חינוך –  


