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המועצה המקומית קצרין
קצרין

שלום רב,

הנדון: דיווח על החלטות ופעולות לתיקון ליקויים – דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2019 
של מבקר המדינה - המועצה המקומית קצרין

ביום 24.6.2019 הונח על שולחן הכנסת דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2019 של מבקר  .1

המדינה, ובו נכלל הפרק 'התקשרויות של רשויות מקומיות עם משרדים חיצוניים לקבלת שירותים 

חשבונאיים', הכולל ליקויים והמלצות ביקורת בעניין המועצה המקומית קצרין.

סעיפים 21א ו-21ב לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב] (להלן - החוק), קובעים כי  .2
בכל גוף מבוקר ימונה צוות לתיקון ליקויים בראשות המנהל הכללי של המשרד (או בעל התפקיד 
המקביל לו באותו גוף), שעליו לדון ולקבל החלטות בדבר תיקון הליקויים. על ראש הגוף המבוקר 
לדווח למבקר המדינה על החלטות הצוות לתיקון הליקויים, בהתאם למועדים שנקבעו בחוק. בסך 

הכול עומדים לרשות הגוף המבוקר 105 ימים מיום פרסום הדוח עד למתן הדיווח. 

לשם נוחות פעולתכם אנו מצרפים טבלאות הכוללות פירוט ליקויים והמלצות מתוך פרקי  .3
הביקורת ובהן יש לפרט את מכלול ההחלטות והפעולות לתיקון הליקויים ויישום ההמלצות.  

נזכיר כי המועד האחרון לדיווח הוא 07.10.2019. נבקש לכלול בדיווח את פרטי חברי הצוות לתיקון  .4
ליקויים. נציין כי הדיווח במתכונת הטבלאית אינו גורע מן החובה לדווח למבקר המדינה על תיקון 
מכלול הליקויים שהועלו בדוחות מעבר לאלו שהובאו בטבלה זו. נבקש לקבל אף את העתקי 

מסמכי סיכום החלטות הצוות לתיקון ליקויים.  

נבהיר כי עומדת האפשרות שדיווחים על החלטות ופעולות יועמדו לידיעת הציבור, באמצעות  .5
פרסום מלא או חלקי. הפרסום עשוי לכלול הצגה אינפוגרפית של הדיווח.
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אנו עומדים לרשותכם למתן הבהרות והסברים ככל שיידרש. ניתן ליצור קשר ישיר לעניין זה עם  .6
מר מיכאל וייס, היחידה למעקב אחר תיקון הליקויים - בטלפונים 02-6665145 או

.050-6230203

נא להקפיד להשיב את המענה לתיבת דוא"ל - followup@mevaker.gov.il בלבד. .7

בברכה,

שחר גולדמן, עו"ד
מנהל היחידה
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