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) די� וחשבו� מבקר העירייה(לפקודת העיריות ) א( 170בהתא! להוראות סעי)   .1

  .הנני מתכבד להגיש ל  בזה את הדוח על הביקורות שערכתי, 1974 �ד "תשל
, וכולל ריכוז של ממצאי ביקורות שערכתי 2009דוח זה מתייחס לשנת הכספי!   

  .במהל  השנה
  
בה ג! עובדי , השרו��התאפיינה בשנה כלכלית קשה לעיריית הוד 2009שנת   .2

באמצעות , נדרשו לשאת בנטל, י! ועד הבכירי! שבה!מהזוטר, העריייה
  .קיצוצי! שוני! בשכר!

מנהלי אגפי! , ל"כמו המנכ, בחילופי גברי בכירי!, התאפיינה שנה זו, בנוס)  
  .שוני! וג! מנהלי מחלקות

צפויי! להימש  הקשיי! הכספיי! בתקציב השוט) ובתזרי!  2010בשנת   
ל תוכניות העבודה ותקציב העירייה דבר שיש לו השלכה מכרעת ע, המזומני!

  .2010לשנת 
תו  ביצוע תוכנית התייעלות , חייבי! לקחת בחשבו� השפעות אלה 2010בשנת   

לא , על מנת שעבודת העירייה והשירות שהיא צריכה לתת לתושביה, אמיתית
יפגעו וזאת על א) הגרעו� התקציבי שנוצר ועל א) הקיצוצי! המשמעותיי! 

  .2010לשנת ,  המסתמני! בתקציב
  
פעולתה של העירייה הינה רחבת היק) ובאה לידי ביטוי במגוו� גדול של   .3

מתמקדת הביקורת מידי שנה רק בחלק מתו  כלל , מעצ! טבעה. תחומי!
  .בה� עוסקת העירייה, הפעילויות

אי� הביקורת מציגה תמונה כוללת ואי� משתקפי! בה ההישגי! , מטבע הדברי!  
  .על א) שישנ! ודאי ג! הישגי! לא מבוטלי!, בתחומי! השוני!

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

, לקבלת שירותי! טובי! יותר ובאיכות גבוהה יותר, הציפיות של התושבי!
באופ� ההתארגנות של , מחייבי! את העירייה לביצוע שינויי! תמידיי!

  .ת משאבי! רבי! יותרהמערכות העירוניות ולהשקע
על מנת להגביר את היעילות , שיחידות העירייה יגבירו את התיאו! ביניה� חשוב  

  .בעבודת העירייה
  
  



  
  
  
  
  

יגבירו את הפיקוח על תיקו� , שהנהלת העירייה והיחידות השונות חשוב  
על מנת למנוע תופעה שחוזרת על עצמה לצערי , הליקויי! של הביקורות השונות

  .של ליקויי! חוזרי! ונשני!, חרונותבשני! הא
תהיה דיעה , בעיקר הבכירי! שביניה!, וראוי שלבעלי התפקידי! השוני! חשוב  

בעיקר בנושאי! , או לעמוד עליה/מגובשת ולא יחששו להביע אותה ו, עצמאית
או את הכללי! /סותרות את פקודת העיריות ו, בה! ההנחיות השוטפות

  .המחייבי!
לסכ! בתקופה הקרובה את המבנה האירגוני הנדרש , רוראוי ביות חשוב  

  .לעירייה וממנו לגזור את היק) העובדי! הנדרש
לסיי! ולפרס! את המכרז לשידרוג מערכות המידע העירוניות וזאת על  חשוב  

  .תו  שיפור השירות לתושבי!, מנת לגרו! להתייעלות עבודת העירייה
ג! , עבור למבנה עירוני מרוכזל, לכשמצבה הכספי של העירייה ישתפר חשוב  

, שכידוע מטורטרי! בי� המחלקות השונות, זאת תו  שיפור השירות לתושבי!
  .ברחבי העיר, שמפוזרות באתרי! רבי! ושוני!

ובהמש  להגיע  2010שיאושר לשנת , לפעול למניעת חריגות מהתקציב חשוב  
  .לאיזו� תקציבי

  
על הנהלת העירייה , ות וביעילותעל עובדי העירייה לבצע את עבודת! בחריצ  .5

המגובה בתוכנית תקציבית , על פי תוכנית עבודה, לנהל את ענייני העיר
  .אשר יהיו בה סדרי עדיפויות רצויי! וכאמור ללא חריגה מהתקציב, אמיתית

, ההנהלה והעובדי� נעשית ביושר, חשוב שהציבור יתרש� שעבודת הנבחרי�  
  .בשיוויו� וטוהר מידות, בהגינות

  
י "עפ, הדוח הנוכחי מתייחס לנושאי! הבאי! שמאופייני! בליקויי! שוני!  .6

  :הפירוט הבא
החובות המצטברי! של הארנונה הולכי! וגדלי!   �              גביית ארנונה  .א  

, באופ� שאי� כמעט יכולת לגבות את החובות, מידי שנה בצורה משמעותית
  .בעיקר את הישני! שבה!

שהינ! בעצ! חובות מסופקי! , חובות במיליוני שקלי!נוצר מצג של , משו! כ   
  .ובעיקר חובות אבודי!

המכילה את עיקר , לא נערכה תוכנית כוללת  �  העירוני   בניית הספורטק  .ב  
גידור מלא , לדשא סינטטי, התייחסות לדרישות התאורה: כגו�, המרכיבי!

יי! מהותיי! תו  שינו, לכ� השינויי! בוצעו תו  כדי ביצוע, וחדרי שירותי!
  .שהוצא בניגוד לנהלי! המחייבי!, בתקציב

הליקויי! הרבי! והמהותיי! שנתגלו בתיפעול   �        תיפעול מדור שילוט    .ג  
כולל בניית , הקמה מחדשמעידי! על כ  שמדור שילוט חייב לעבור , המדור

  .נהלי! ומת� גיבוי מלא לתיפקוד המדור
שנשכרה כמות , צביעי! על כ הממצאי! מ  �      תיפעול רכבי העירייה  .ד  

מבלי שנעשה תחשיב כלכלי , השני! האחרונות 4�5 �עצומה של רכבי ליסינג ב
עלות רכבי הליסינג גבוהה יותר מאחזקת , בתנאי� הנוכחיי�. לגבי העלויות

  .ולכ� החזקת רכבי ליסינג אינה כדאית, רכב בבעלות העירייה
  
  
  



  
  
  
  

ההתקשרות שערכה העירייה     �  רחובותבנושא תאורת , תיפעול מדור חשמל  .ה  
בהיבט של היעדר בהירות , ע! קבל� החשמל לתחזוקת מאור רחובות היה לקוי

מ במחיר "באשר להכללת המע, במכרז ופרשנות שונה בי� הקבל� לעירייה
י "עפ, ביחס למה שמגיע לו, עובדה זו יצרה פערי! בשכר ששול! לקבל�. שנקבע

דבר שחוש) את העירייה , לכתיבת דוח זההנושא לא נסגר עד . פרשנותו
  .מצד הקבל�, לאפשרות של תביעה משפטית

בכ  שאי� , עלתה הסוגיה של האנטנות הסלולריות במלוא חומרתה, כמו כ�  
' העירייה אוכפת את בדיקות הקרינה המתחייבות מההסכמי! שנחתמו ע! חב

  .בשנהפעמיי! , על בדיקות הקרינה, ואת החלטת מועצת העיר" פרטנר"
העירייה התקשרה דר  מכרז של   �  י העירייה"רכישת שרתי מחשב ע    .ו  

א  במקו! להקפיד לשמור על , לרכישת שרתי מחשב, החברה למשק וכלכלה
מהכללי! , העירייה חרגה בכל קנה מידה אפשרי, כללי והנחיות המכרז

  .י משרדי הממשלה ומרכז השילטו� המקומי"שהוכתבו ע
העירייה  � ברה לשירותי פיקוח הנדסיי� בשיפוצי הקי#התקשרות ע� הח    .ז  

. מבלי לבדוק את הכשרתו הפורמלית, שכרה את שירותיו של אד! מסויי!
, שילמה לו העירייה, י הכשרתו"ט עפ"שבמקו! לשל! לו שכ, המשמעות היא

שחרגו מהכללי! המחייבי! וכתוצאה מכ  העירייה שילמה לו , י דרישותיו"עפ
  .כומי! של עשרות אלפי שקלי!ס, לכאורה ביתר

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

יולי  1 $לא יאוחר מהדהיינו , חודשי! מהיו! בו יונח על שולחנ  3 �יאוחר מ
2010.  

הוועדה לענייני ביקורת מתפקידה לדו� בדוח ובהערותי  ולהגיש למועצת   
, תו  חודשיי! מהיו! בו נמסרו לה הערותי , ומיה והצעותיהאת סיכ, העירייה
  .2010' אוג 31 $ לא יאוחר מהדהיינו 

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

  .ההצעות כאמור
יכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תו! התקופה לא הגישה הוועדה את ס  

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 , לא יאוחר משבעה חודשי�והמועצה תדו� בדוח והמלצותיו 
  .2010' נוב 1 $ יאוחר מהדהיינו לא , 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

  
 ה לענייני ביקורתחברי הוועד    :עותקי�

 


