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ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המ יין מס' 29/2017
מיום ש י ט"ז כסלו תשע"ח 04 ,דצמבר 2017
הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה
וכחים :ליאת שוחט ,ברטה אילה ,סבח יוסף ,אפי גוטמן ,עופר בוזי ,טל אשכ זי ,עו"ד עוזי אהרון,
ימית קרקוקלי ,יעקב חום.
חסרים :ליאת בן בסט ,ז'א ה כהן ,י יב דאון ,דוד חיון ,ליאור אגאי ,ה חן.
משתתפים :עופר תודר  -מ כ"ל העירייה ,עו"ד שלומית שפי דל  -יועמ"ש העירייה ,רו"ח גיל
גבריאל  -גזבר העירייה ,רמי בן סעדון  -מבקר העירייה ,אורן קור פלד  -דובר העירייה,
יואל לוי  -עוזר ראה"ע ,יו ית דלל  -רל"ש העירייה ,חמא י דוד  -מפמ"ל.
על סדר היום :דו"ח מבקר העירייה לש ת .2016
)הישיבה פתחה בשעה (19:44
ראש העירייה:
א י מעבירה את רשות הדיבור למבקר העירייה ,רמי בן סעדון.
רמי בן סעדון:
ערב טוב.
דין וחשבון מבקר העירייה מספר  11לש ת  2016הוגש לראש העירייה במועדו ,בתאריך  28למרס
 .2017העתקו של הדוח ,בצירוף הערות ראש העירייה הומצא לכל חברי המועצה בתאריך  14למאי
.2017
דוח הביקורת דון בוועדה לע יי י ביקורת אשר הגישה את סיכומה למועצה ,כעולה מסעיף 170ג.
לפקודת העיריות.
)גיל גבריאל יצא מהישיבה(
הדוח מקיף את ממצאי הביקורת ב ושאים אשר בוקרו בש ה שלגביה מוגש הדו ח.
א .אכיפת הגבייה.
ב .הפיקוח העירו י.
ג .המועצה הדתית.
ד .הפעלת אתרי אי טר ט ברשויות המקומיות – מעקב תיקון ליקויים לדוח מבקר המדי ה.
ה .תחזוקת מתק י המשחקים בג ים הציבוריים -ביקורת מעקב תיקון ליקויים לדוח מבקר
העירייה.
אכיפת הגביה
הביקורת בח ה את מדי יות האכיפה המ הלית ברשות ,גורמי הביצוע ותהליכי פעילות האכיפה,
השימוש בכלי זה בראי הוראות החוק וה הלים ,הפיקוח והבקרה ה לווים המתבקשים.
היות שמדובר במערך רשות אכיפה חדשה ,אשר הופעלה לראשו ה בעירייה ,בח ה הביקורת היבטים
אשר פורטו בדוח הביקורת ולרבות בחי ת :מדי יות האכיפה ,תוצאות כספיות של הרשות בש ת
 2015מול עלויות הפעלת רשות האכיפה ,יישום ה חיות היועץ המשפטי לממשלה בהפעלת הליכי
גבייה מ הליים ,קשרי גומלין לבין מחלקות העירו יות ובחי ה מדגמית של יישום הליכי מחיקת
חובות.
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הביקורת העלתה ממצאים אשר הצביעו על ליקויים ב יהול ,בבקרה והפיקוח בתחום ואשר דרש
לתק ם ,ועיקרם:


בדו"ח הכספי לש ת  2014ש ערך ע"י משרד הפ ים  ,הפ ה המבקר את תשומת הלב לעובדה כי
 90%מסך חייבי האר ו ה ומיסים ,ה אמדים בסך  366מיליו י ש"ח ,הי ם חובות מסופקים.
חובות אלו צברו במהלך ש ים ארוכות מבלי ליתן את הדעת ליישום הליכי אכיפה.
)גיל גבריאל חזר לישיבה(



מדי יות אכיפת הגבייה הי ה הצהרת הה הלה באשר לעמדתה ולמחויבותה ל ושא .המדי יות
מהווה את הבסיס ההכרחי למערך פעולות אכיפת הגבייה בעירייה .כל הפעילות בתחום גזרת
ממדי יות זו .המדי יות אמורה להיות מתועדת ומפורסמת.
 oהביקורת העלתה כי בעירייה לא קיימת כלל מדי יות אכיפת הגבייה ,כלומר :טרם
הוצהר על מחויבות הה הלה ועל רמת החשיבות אותה היא מייחסת ל ושא אכיפת
הגבייה ,בכתב כמסמך מחייב ואשר ממ ו יגזרו ה הלים ,תחומי אחריות ,משאבים
ועוד.



מה תו ים המוצגים בדוח מתברר ,כי לש ת  2015עמדה יתרת החייבים בגין אר ו ה בסך
 274,301ש"ח ,אשר צברו במהלך ש ים רבות ,ומערכות הגבייה של העירייה בסיוע החברה
הקבל ית אשר שכרה לביצוע פעולות אכיפת הגבייה ,לא הצליחו בפעילותם לצמצם יתרות חוב
אלו.



רשות האכיפה הצליחה לגבות  3.4%בלבד מסך חובות הפיגורים בש ת .2015
)טל אשכ זי יצא מהישיבה(



הביקורת העלתה ליקויים בתהליך הקמת מחלקת האכיפה החל משלב בחי ת הכדאיות
הכלכלית למעבר מגבייה באמצעות חברה במיקור חוץ לגבייה עצמית באמצעות עובדי העירייה,
בפער בין פרסום כפיפות המחלקה העתידית לכפיפות ה יהולית בפועל ,בפיקוח והבקרה על
התהליך ,לרבות פעילות ומדדי ביצוע של המחלקה בתחילת פעילותה ,באי קביעת והלי עבודה,
ליקויים בקשרי הגומלין בין מחלקות האכיפה והגבייה ועוד.



במסגרת הקמת רשות האכיפה העירו ית ,במטרה לסייע לקידומה ופיתוחה של רשות האכיפה,
התקשרה העירייה עם עו"ד המתמחה בתחום האר ו ה והאכיפה ,לקבלת "שירותים אשר
יתמקדו בבדיקה וליווי לצורך הקמת מערך אכיפה ברשות ,כולל סיוע בקליטת עובדים ,הטמעת
התוכ ה וכיו"ב" .הביקורת העלתה ליקויים באשר לתהליך הארכת תוקפו של הסכם
ההתקשרות עמו ,הארכה ש עשתה ב יגוד לכללי מ הל תקין ,העסקה גבוהה מההיקף אשר
אושר עבור שתי מחלקות וכן באשר לעמידה בתוצרים בהם דרש היועץ לעמוד.



הביקורת העלתה כי בש ים  2015-2014לא פעלה רשות האכיפה באמצעות אכיפה משפטית,
מקום בו כשלו מאמציה לגבות את החובות בהליכי גבייה מ הליים.

 הביקורת העלתה כי רשות האכיפה לא הצליחה לגבות למעלה מ 5-מיליון  ₪שהחברה הקבל ית
הצליחה לגבות.
ה ושא הבא אשר סקר ו בחן הש ה ע"י הביקורת בעבודת העירייה הי ו:
הפיקוח העירו י.
מטרת הביקורת
לבחון את אופן ביצוע אכיפת הוראות חוקי העזר השו ים ,לרבות איכות הסביבה ואכיפת ח ייה
ב ושאים אשר בתחום האחריות של הפיקוח העירו י והגורמים הקשורים ,לבדוק את התאמתם
להוראות החוק ,לה חיות המחייבות ולכללי מ הל תקין.
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הביקורת העלתה ממצאים אשר הצביעו על ליקויים ב יהול ,בבקרה והפיקוח בתחום ואשר דרש
לתק ם ,ועיקרם:


על פי תו ים שהפיקה הביקורת ממערכת "לולה טק" עלה כי בש ת  2014הופקו  49,024דוחות
ח יה על סך של כ 7.6-מיליון  .₪בש ת  2015הופקו  29,692דוחות ח יה על סך של כ 4.7-מיליון
 .₪בש ת  2015רשמה סיגה משמעותית בהפקת דוחות ח יה החל מחודש יולי .ה סיגה וצרה
עקב שי ויים מב יים ,בהם הודחו ראש העיר ומ הל אגף שפ"ע הקודמים מתפקידם.



כתוצאה מירידה בכמות הדוחות שהופקו בש ת  ,2015כאמור ,רשמה ירידה של כ14%-
בהכ סות העירייה מדוחות ח יה ,וזאת בהתאם ל תו ים שהתקבלו מגזברות העירייה  ,כ5.4-
מלש"ח ב 2015-לעומת כ 6.3-מלש"ח ב.2014-



מדי יות ו הלי עבודה -הביקורת העלתה כי בתקופה המבוקרת לא גובש מסמך מדי יות כ דרש.



הביקורת העלתה כי במחלקה לא קיימים הלי עבודה המפרטים באופן ברור את תהליכי
העבודה הקיימים ומ חים את עובדי המחלקה בביצוע עבודתם.



תוכ ית עבודה -הביקורת העלתה כי בתקופה המבוקרת במחלקת פיקוח עירו י ,לא הייתה
תכ ית עבודה כתובה .כמו כן ,לא הוגדרו במחלקה יעדים ומדדים כמותיים .תכ ית עבודה לא
קיימת במחלקה גם במעמד הביקורת.



מערכות המידע המשמשות את הרשות לפיקוח ואכיפה-בעירייה קיימות  3מערכות מידע בהן
מתבצע תהליך של יהול ובקרה על דוחות ח יה ודוחות עזר המופקים במחלקת פיקוח עירו י.
המערכות הן "לולה-טק"" ,פארק ט" ומערכת מג"מ.
)טל אשכ זי חזר לישיבה(



הביקורת העלתה כי בתקופה המבוקרת ,דוחות בגין אכיפת חוקי עזר וספים הופקו באופן יד י.
צילומים הועברו על ידי הפקחים לפיתוח ולאחר מכן הוצמדו לדוחות שהופקו בגין העבירה.
הביקורת סבורה כי הפקת דוחות באופן יד י ,למרות שיש מערכות ממוחשבות ,הי ה מקור
לקיום שגיאות בדוחות המופקים ,השמדת דוחות על פי בקשת התושב או אובדן פ קס שמכיל
את הדוחות היד יים.
עוד העלתה הביקורת כי העברת דוחות על הפרת חוקי עזר בוצע באופן יד י .אחת לתקופה,
העותקים של הדוחות הללו מועברים לחברת "שוהר" .החברה מזי ה את הדוחות באופן יד י
למערכת מג"מ.
מ הלת תחום ח יה של חברת "שוהר" מסרה לביקורת ,כי דוחות יד יים לא הועברו לחברה החל
מספטמבר  .2015הביקורת סבורה כי עיקוב בהעברת דוחות לחברת הגבייה הי ו ליקוי חמור
בפעילות המחלקה ,הדבר מו ע מהרשות יהול דוחות שהופקו באותה תקופה ,קליטת
התקבולים והפעלת הליכי אכיפה כ דרש .ב וסף ,קיים סיכון כי גבייה בגין הדוחות לא תתבצע
כלל.



הביקורת העלתה ליקויים וספים ב ושא דוחות שהופקו באופן יד י לרבות חוסר תיעוד
העתקים בפיקוח העירו י ,תמו ות שמרים במקשה אחת ללא יכולת לשייך תמו ה לדוח ,אי
העברת הדוחות כאמור לחברת שוהר וכתוצאה מכך אובדן הכ סות לעירייה ועוד.



הביקורת העלתה ליקויים באשר לפיקוח והבקרה של העירייה אחר פעולות חברת שוהר ,לרבות
אי דרישה וממלא אי קבלה של דוחות ביצוע גביית ק סות כמתחייב בהסכם ההתקשרות בין
הצדדים.



הביקורת העלתה ליקויים ב ושא עבודת התובעים העירו יים בהליך ביטול דוחות .בעמוד 62
יתן להתרשם מהטבלה המפרטת את כמות הדוחות שבוטלו לפי עילות עיקריות.



בסך הכול בש ת  2014בוטלו סך של  888דוחות ח יה ואילו בש ת  2015בוטלו סך של 4,544
דוחות ח יה ,למעשה בש ת  2015רשמה עלייה של  412%במספר הדוחות המבוטלים.
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אפי גוטמן:
מאיזו סיבה בוטלו?
רמי בן סעדון:
אפשר להיכ ס לדוח ולראות .בחלק מהסיבות קיבל ו תשובות ,בחלק מהמקומות לא ראי ו מסמכים
תומכי החלטה.
אפי גוטמן:
אמרת שהושמדו דוחות.
רמי בן סעדון:
לא אמרתי שהושמדו ,אמרתי שברגע שהדוח הוא יד י ולא ממוחשב ,יתן להשמיד אותו ואין על כך
בקרה .לביקורת הוצגו  5קלסרים באגף שפ"ע המכילים דוחות יד יים ועוד קלסר ש מצא ברשות
התביעה העירו ית ,שהכילו כמויות גדולות מאוד של דוחות שהופקו בצורה יד ית.
טל אשכ זי:
אתה היית חבר מועצה ומחובתך היה גם לבדוק את זה .חבל שב ,1.6 -כשקיבלת את זה ,לא סימ ת
ושאלת את השאלות .אתה כסגן ראש עיר חובתך גדולה יותר וחבל שלא עשית את זה.
אפי גוטמן:
אל תסיט את הכישלו ות של ביטול כ 4,500-דוחות בזה שמישהו לא הסתכל.
טל אשכ זי:
כראש ועדת ביקורת א י אמרתי את זה בצורה ברורה .תבדוק את עצמך כסגן ראש עיר למה לא
עשית את זה.
סבח יוסף:
א ח ו קרא ו את הדוח ,א י מציע להתמקד בעיקר.
אפי גוטמן:
על פי המכרז היו מחויבים לעבוד לפי מסופו ים ,אז למה עבדו ביד י?
ליאת שוחט:
הוא אמר שדוחות ח יה הופקו על ידי מסופו ים ,דוחות של חוקי עזר היו יד יים.
אמרת שמחודש יולי חלה סיגה בעשיית דוחות מיולי  2015ובאותה תקופה בוטלו כ 4,000-דוחות?
רמי בן סעדון:
בש ת  2015הופקו  29,692וזאת ה סיגה.
ראש העירייה:
השאלה שלי הזמן של הביטולים מתי בוצעה.
רמי בן סעדון:
א י מפ ה אתכם לעמוד  62לדוח הביקורת ,שם יש ם כל ה תו ים.


הביקורת העלתה כי ה חיות היועץ המשפטי לממשלה בדבר העברת דיווח ש תי ,בו יפורטו
תו ים סטטיסטיים ב ושא ביטול דוחות ,לא קוימו על-ידי המחלקה המשפטית ,לרבות
התביעה העירו ית בש ים המבוקרות ,קרי .2015-2014



מי וי והסמכה של פקחי ח יה -הביקורת העלתה ליקויים בתחום לרבות  4מקרים בהם פקחים
החלו עבודות פיקוח טרם סיום הקורס וטרם הוסמכו .ממצא החושף את העירייה לסיכון כספי
ותדמיתי .כן העלתה הביקורת מקרה בו הועסק פקח בעבודת פיקוח ללא הגשת אישור על העדר
רשום פלילי .זאת ועוד גם הבדיקה אחת לש ה בדבר העדר ר.פ .לא מתבצעת.
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 חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירו יים ברשויות המקומיות קובע כי הודעה על הסמכת פקח
עירו י לפי חוק זה תפורסם ברשומות .הביקורת העלתה כי העירייה לא מיישמת חובת הודעה זו
ברשומות כמתחייב בחוק.
)עוזי אהרון חזר לישיבה(
ה ושא הבא אשר סקר ו בחן הש ה ע"י הביקורת הי ו :
ביקורת המועצה הדתית .
מטרת הביקורת
מטרת הביקורת הייתה לבדוק את הת הלות המועצה הדתית אור יהודה באשר לעמידה בהוראות
החוק ,התק ות ,חוזרי המ הל הכללי לשירותי דת ו הלי המועצה ככל שהם קיימים.
ראש העירייה:
הבסיס לביקורת זה מאחר וזה גוף עירו י מבוקר.
רמי בן סעדון:
כון.
הביקורת העלתה את הממצאים העיקריים כמפורט:


המועצה מי תה ועדות .הביקורת בקשה שיוצגו לפ יה פרוטוקולים .לביקורת לא הוצגו
פרוטוקולים של ישיבות הוועדות כ דרש מכללי מ הל תקין ,לרבות ועדת ביקורת ,למעט
פרוטוקולים של וועדת תרבות תור ית שהתכ סה  3פעמים בש ת  .2016מצא ,כי ראש המועצה
לא פעל לפי פרק ה' לתק ות ולא כי ס את הוועדות לאחר שלא התכ סו למעלה מחודשיים.

 ממצאי הביקורת העלו ,כי למרות חוק הביקורת הפ ימית מש ת  1992ומכתב מ הל אגף פיקוח
ובקרה ברשות הארצית לשירותי דת ,המועצה טרם מי תה מבקר פ ימי למועצה.
ממצאי הביקורת העלו ,כי אין למועצה קובץ הלים מסודר המכיל את הפעילות של מחלקות
המועצה ,למעט הגדרות תפקיד של עובדים ש מצאו בתיקים האישיים של העובדים.
הביקורת העלתה כי כל החוזים שהתקשרה בהם המועצה הדתית לא הוחתמו ע"י ראש הרשות
המקומית כמתחייב מהחוק .הביקורת מעירה כי ליקוי זה עלה גם בביקורת קודמת.


דיווח וכחות בעבודה -הביקורת העלתה את הממצאים הבאים:
מבדיקת דוחות וכחות מצא ,כי כל עובדי המועצה מדווחים על וכחות בעבודה באמצעות
שעו י וכחות ,למעט הבל ית במקווה רמת פי קס ש וכחותה מתבצעת בתיאום טלפו י לאור
זאת שהיישוב קטן.
מצא ,כי  3לא מדווחים והם פטורים מלדווח על פי חוזר מ כ"ל המשרד לשירותי דת מחודש
פברואר ) ,2003ש י בחרים ורב שכו תי(.



בהשוואת תקן כח אדם ש קבע למשרד לשירותי דת לבין מצבת כח אדם במועצה דתית ימצא,
כי המועצה הדתית חרגה ב 0.72 -משרה כאשר עיקר החריגה מצאת בתחום טהרת המשפחה.
בהתייחסותו לביקורת מסר יו"ר המועצה הדתית כי החריגה ובעת מכך שעובדים בחלקיות
משרה במועצה ואי ם עובדים במקום וסף זכאים לתוספת של  10%בשכרם.
תקציב המועצה -הביקורת העלתה כי תקציב המועצה הדתית לש ת  2015לא אושר במועצה.
יו"ר המועצה מסר לביקורת ,כי לא אושר תקציב לש ת  2015במועצה ,כי הממשלה אישרה את
תקציב רק בתאריך  25בפברואר .2016



ושא וסף אשר בוקר ומפורט בדוח הי ו ושא התקשרויות המועצה עם ות י שירותים וספקים
וכן הליך רכש ומכרזים .הממצאים מפורטים בגוף הדוח.
)עופר בוזי יצא מהישיבה(
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ה ושא הבא בו התמקדה הביקורת וממצאיו מפורטים בדווח הביקורת הי ו פעילות מחלקת
הכשרות ,הפעלת מערך הכשרות ,מפקחים ומשגיחים .הביקורת מעירה למועצה על חוסר
במפקחים במידה משמעותית.

 ה ושא הבא אשר עסקה בו הביקורת בש ת הדוח הי ו ביקורת מעקב לתיקון ליקויים מביקורת
מבקר המדי ה " יהול ותפעול של אתרי אי טר ט בשלטון המקומי".
בחודשים ובמבר  2014עד מרץ  2015בדק משרד מבקר המדי ה את ה ושא ואופן תפעולם של אתרי
האי טר ט ברשויות .הממצאים פורטו בדו"ח המבקר אשר הופץ בחודש ובמבר .2015
הביקורת העלתה כי חלקם של הליקויים תוקן ,חלקם תוקן חלקי וחלקם לא תוקן.
 הממצאים מפורטים בהרחבה מעמוד  145בדוח.
ה ושא הבא אשר עסקה בו הביקורת בש ת הדוח הי ו ביקורת מעקב לתיקון ליקויים מביקורת
מבקר העירייה "תחזוקת מתק י המשחקים בג ים הציבוריים".
בחודשים מאי -יולי  2013ערכה ביקורת מבקר העירייה ב ושא .הממצאים פורטו בדו"ח המבקר
לש ת  .2013הדוח דון בוועדה לע יי י ביקורת ובמועצת העירייה.
הביקורת העלתה כי חלקם של הליקויים תוקן ,חלקם תוקן חלקי וחלקם לא תוקן.
הממצאים מפורטים בהרחבה מעמוד  162בדוח.
סיכום
המבקר מקווה כי מצאתם בדוח הביקורת כלי עזר יהולי מועיל לשיפור פעילות העירייה ב ושאים
שבוקרו ומודה מקרב לב על הסיוע ושיתוף הפעולה להם זוכה הביקורת מה הלת העירייה,
מהעומדת בראשה ועובדיה הרואים בביקורת כלי יהולי מקצועי לשיפור הארגון.
עד כאן סקירה לע יין דוח המבקר לש ת  .2016אם יש ן שאלות או בקשה להבהרה ,אשמח להשיב.
לע יין המשך הטיפול בממצאי הדוח ,הרי שעתה יש להעבירו אל מ כ"ל העירייה ש דרש לכ ס את
צוות תיקון הליקויים לתקן וליישם את המלצות הביקורת.
תודה רבה.
ראש העירייה:
תודה רבה על הסקירה הרחבה .א י חייבת לציין שרמי בחר לשמש בה הלת איגוד המבקרים
בשלטון המקומי ,הוא זכה במקום ראשון מבין מבקרי עיריות.
כפי שאמר מבקר העירייה ,א ו רואים במבקר ובעבודתו כלי לתיקון ליקויים .אין ספק שמאז
הכ יסה של ו לתפקיד גם כחברי מועצה ,גם כה הלה חדשה ,סג ים וממלאי מקום ,א ו חשפים
לדברים שלא ידע ו שהם קורים .יש דברים שא ו מגלים תוך כדי ת ועה ,דברים שמגלים בעזרת
ביקורת מבקר המדי ה וגם ביקורת מבקר העירייה.
כולם מבחי תי מהווים כלי לתיקון ליקויים .המטרה של ו שעיריית אור יהודה תעבוד על פי ה והל,
על פי החוק ,בשקיפות מלאה.
א י מקווה שיגיעו ש ים שבו התפקיד שלך יתייתר ,אבל בי תיים א ו עושים מה שצריך.
טל אשכ זי:
א י רוצה לציין שיתוף פעולה מלא בכל שאלה או בעיה בעקבות הדוח ,הן ממ כ"ל העירייה והן מכל
הצוות שהגיע ו שאל שאלות .וכמובן להודות למבקר העירייה על הדוח ולחברי הועדה.
ראש העירייה:
א י אתייחס בתמצית לדברים שעלו בדוח .גם כשא י כ סתי לתפקיד גיליתי שמחלקת האכיפה של
העירייה ב תה בש ת  2015כעובדי עירייה .מיד שי י ו את המערך ויצא ו למכרז שבו קלטה חברת
מילגם לבצע את האכיפה בכל מה שקשור לחובות אר ו ה במהלך הש ים ,גם החובות המצטברים
וגם השוטפים ש וצרים .יש בקרה צמודה של גזבר העירייה ומ הל אגף הכ סות שהוא עובד עירייה,
לצורך עמידה ביעדי תקציב שהוצבו להם ,לשפר את הגבייה השוטפת ואת חובות הפיגורים.
)עופר בוזי חזר לישיבה(
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בתחילת  2016העירייה התקשרה עם  3משרדי עורכי דין לביצוע אכיפה משפטית של חובות ,דבר
שלא היה עד כה וא י מ יחה שבאישור התקציב ציג לכם את ה תו ים העדכ יים.
גם היום הארכ ו את ההשתלבות במבצע מחיקת חובות וא ו מקדמים בש ת  2018סקר מדידות
כסים במימון של משרד הפ ים.
לגבי מחלקת הפיקוח ,כל מערך הח יה עבר רפורמה .כל ה ושא של דוחות יד יים בוטל ,היום כל
הפקחים מוכשרים ופועלים ממסופו ים גם לדוחות ח יה וגם לחוקי עזר עירו יים .מחלקת הפיקוח
כפופה למ הל אגף שפ"ע ו הלי העבודה ויעדים מוכתבים על ידו.
אתר האי טר ט העירו י של העירייה שודרג והו גש .תוך  3חודשים יעלה אתר חדש מעודכן יותר,
גיש יותר ,שעו ה על כל הליקויים של דוח מבקר המדי ה.
ובכלל ,כל ושא קשר עם ציבור ,מאז שדובר העירייה כ ס ,בא לידי ביטוי גם באפליקציה ,גם
במיילים וגם באופן שוטף ,במטרה לתת מע ה שוטף לתושבים.
בש ת  2016העירייה התקשרה עם חברת א.ד .מתק י משחק באמצעות מכרז של המשכ"ל .כל
מתק י המשחקים בעיר עברו ביקורת ,יש שלטים שאומרים כמה הם בתקן .גם כאימא א י לא
ארשה שילד ישחק בגן משחקים שהם תחת אחריות של ו והמתקן שם לא תקין או לא עומד בתקן
המחייב.
א י מודה למבקר העירייה על הביקורת האובייקטיבית ,א י מודה ליו"ר ועדת הביקורת טל אשכ זי,
לחברי הועדה ימית קרקוקלי ויעקב חום ,על תרומתם לעבודת הביקורת .תקוותי גם פה שעבודתכם
תתייתר בש ים הבאות.
)הישיבה עלה בשעה (20:14

דוד חמא י
מתאם פעולות מי הל ולוגיסטיקה
מרכז ישיבות המועצה

ליאת שוחט ,עו"ד
ראש העירייה

