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) די� וחשבו� מבקר עירייה(לפקודת העיריות ) א( 170בהתא  להוראות סעי'   .1

  .� בזה את הדוח על הביקורת שערכתיהנני מתכבד להגיש ל, 1974 �ד "תשל
שערכתי , וכולל ריכוז של ממצאי ביקורות 2008דוח זה מתייחס לשנת הכספי    

  .במהל� השנה
    

שיש לה השפעה לא מבוטלת על , התאפיינה בטלטלה כלכלית עולמית 2008שנת   .2
  .השרו��ביניה� הוד, על הרשויות המקומיות, מדינת ישראל

, בחירות הארציותב וג , שנת בחירות לרשויות המקומיותבהתאפיינה , שנה זו  
  .על הפעילות של המערכת העירונית ,כשג  לעובדות אלה הייתה וישנה השפעה

חייבי  לקחת בחשבו� השפעות , 2009תוכניות העבודה ותקציב העירייה לשנת   
על מנת שעבודת העירייה והשירות , אמיתיתתו� ביצוע תוכנית התייעלות , אלה
וזאת על א' הגירעו� התקציבי שנוצר , לא יפגעו, יא צריכה לתת לתושבי שה

  .2008בסו' שנת  ,בתקציב השוט' של העירייה
  
פעולתה של העירייה הינה רחבת היק' ובאה לידי ביטוי במגוו� גדול של   .3

מתמקדת הביקורת מידי שנה רק בחלק מתו� כלל , מעצ  טבעה. תחומי 
אי� הביקורת מציגה תמונה , מטבע הדברי . רייההפעילויות בה� עוסקת העי

שישנ  וודאי , על א', כוללת ואי� משתקפי  בה ההישגי  בתחומי  השוני 
  .ג  הישגי  לא מבוטלי 

  
ובמקביל העליה המתמדת ברמת , הפיתוח המוא/ של העיר באיזורי  שוני   .4

, יותרלקבלת שירותי  טובי  יותר ובאיכות גבוהה , הציפיות של התושבי 
באופ� ההתארגנות של  ,מחייבי  את העירייה לביצוע שינויי  תמידיי 
  .המערכות העירוניות ולהשקעת משאבי  רבי  יותר

על מנת להגביר את , שיחידות העירייה יגבירו את התיאו  ביניה�, חשוב  
  . ות בעבודת העירייההיעיל

תהיה דיעה , יה בעיקר הבכירי  שבינ, חשוב וראוי שלבעלי התפקידי  השוני   
בעיקר בנושאי  , או לעמוד עליה/עצמאית מגובשת ולא יחששו להביע אותה ו

או את הכללי  /סותרות את פקודת העיריות ו, השוטפותבה  ההנחיות 
  .המחייבי 

  
  



  
  

אירגו� מחדש של מערכות  ,ביותר ההקרוב תקופהחשוב ביותר וראוי לבצע ב  
תו� דאגה שהמערכות השונות יתקשרו , שמשרתות את העירייה, המיחשוב

תו� שיפור השירות , לגרו  להתייעלות עבודת העירייה זאת על מנתביניה� וג  
שכידוע מפוזרות , רטור  בי� המחלקות השונותימניעת טכולל , לתושבי 

  .באתרי  רבי  ושוני  ברחבי העיר
ובהמש� להגיע  2009שיאושר לשנת , עול למניעת חריגות מהתקציבחשוב לפ  

  .לאיזו� תקציבי
  

על הנהלת העירייה , על עובדי העירייה לבצע את עבודת  בחריצות וביעילות  .5
על פי תוכנית עבודה המגובה בתוכנית תקציבית , לנהל את ענייני העיר

  .חריגה מהתקציבאשר יהיו בה סדרי עדיפות רצויי  וכאמור ללא , אמיתית
  �, ההנהלה והעובדי� נעשית ביושר, חשוב שהציבור יתרש� שעבודת הנבחרי

  .בשיוויו� ובטוהר מידות, בהגינות
 
  :הדוח הנוכחי מתייחס לנושאי  הבאי   .6
  

  .פעולות שמירה וביטחו�  .א  
  .הפיקוח על הבניה  .ב  
  .הפיקוח העירוני  .ג  
  ).ני  ונו'מחלקת גרכישות באמצעות (מחלקת הרכש   .ד  
  ".קליק"עמותת   .ה  
  .איגוד ערי  לשירותי כבאות והצלה �ביקורת מעקב   .ו  
  .הוק�נושאי  אד  .ז  

  
לא , הערותי�, י החוק דוח זה מחייב את התייחסות�"עפ, אדוני ראש העירייה  .7

יולי  1 $לא יאוחר מהדהיינו , חודשי  מהיו  בו יונח על שולחנ� 3 �יאוחר מ
90.  
את , ת מתפקידה לדו� בדוח ובהערותי� ולהגיש למועצת העירייהועדת הביקור  

דהיינו לא , תו� חודשיי  מהיו  בו נמסרו לה הערותי�, סיכומיה והצעותיה
  .09' אוג 31 $ מהיאוחר 

תקיי  , תו� חודשיי  נוספי  מ� היו  שהגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה  
בדבר אישור הסיכומי  או ותחליט , המועצה דיו� מיוחד בה  ובדוח המבקר

  .ההצעות כאמור
לא הגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תו  התקופה   

או לא המציא ראש העירייה לכל חברי המועצה העתק , )ד(כאמור בסעי' קט� 
ימציא המבקר עותק הדוח לכל חברי המועצה , מהדוח בצירו' הערותיו

ממועד הגשתו  א יאוחר משבעה חודשי�לוהמועצה תדו� בדוח והמלצותיו 
  .לראש העירייה

  
עשויי  להמשי� ולקד  את העירייה , אימו/ ההמלצות של הביקורת וישומ�  .8

לשיפור השירות לאזרח ולחיסכו� , להתייעלות המנהל העירוני וכתוצאה מכ�
  .בהוצאות

  ,בברכה                                          
  

  מוטי     פרוינד
  מבקר העירייה

�  חברי וועדת הביקורת  :עותקי


