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:נקבע2019יוני 1-שיכנסו לתוקף החל מ( ה)170בהתאם לתקנות חדשות שפרסם שר הפנים סעיף * 
.עובדי ביקורת2תוספת של . א
.   1.290.000₪-מתקציב השוטף של העירייה שהוא כ0.16%תקציב לשכת המבקר נקבע על . ב

(.2018משנת עבודה 200.000₪-תוספת של כ)

מבקר העירייה 
והממונה על תלונות הציבור

סגן מבקר

*עובד ביקורת

*עובד ביקורת

80%מנהלת לשכה 
מזכירת חברי מועצה וועדה  

20%לענייני ביקורת 

חברי מועצה/ראש העיר, ל"כפיפות ארגונית מנכ



היבטים בעבודת מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

לבדוק  , תפקידו לבדוק אם פעולות העירייה נעשו כדין תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון
.החזקת הרכוש והכספים, הנהלת חשבונות העירייה, הנהלים, את פעולות עובדי העירייה

עבודת הביקורת מושתתת על עקרון שמירת עצמאותו ואי תלותו של המבקר.

שנים5-את תכנית העבודה והיקפה וכן מבצע סקר סיכונים אחת ל, המבקר קובע את דרכי עבודתו.

 בזמנים ובדרכים שיקבע מבקר העירייה, הסבר שברשותם/מידע / חובת המבוקרים להמציא כל מסמך.

גם של הגופים המבוקרים, לכל ישיבה של מועצת העיר וועדותמוזמןהמבקר , לצורך ביצוע תפקידו.

לראש העיר סמכות לדרוש מהמבקר לבקר עניין פלוני.

 נושאים בשנה2לוועדה לענייני ביקורת סמכות לדרוש לבדוק עד.

המלצות וסיכום, כל דוח כולל תקציר מנהלים, דוח מבקר העירייה מחולק למספר נושאים מבוקרים.

באפריל1-דוח מבקר העירייה מוגש להתייחסות ראש העיר ולידיעת הוועדה לענייני ביקורת עד ה .

 חודשים ראש העיר מעביר את התייחסותו לוועדה לענייני ביקורת ולידיעת חברי המועצה3תוך.

תוך חודשיים ימים הוועדה דנה בדוח ומעבירה את סיכומיה והמלצותיה לדיון מיוחד במועצה.

בצירוף סיכומי והמלצות הוועדה, תוך חודשיים ימים המועצה אמורה לדון בדוח המבקר במועצה.

עד לשלב זה חלה שמירת סודיות על הדוח או חלקו.

נובמבר הדוח מותר בפרסום1-ב.

ל העירייה לעמוד בראש צוות לתיקון הליקויים בדוח המבקר"ראש העיר ממנה את מנכ.

 חודשים3צוות תיקון ליקויים יעביר את סטאטוס תיקון ליקויים לוועדה כל.



2017דוח מבקר העירייה לשנת 
.  הדוח נדון בוועדה לענייני ביקורת ובשל הבחירות לא נדון במועצה

.נדרש לאשר את סיכומי והמלצות הוועדה בדיון מיוחד בישיבת מועצת העיר

ביקורת פתחי ניקוז

ביקורת נגישות

ביקורת ניקיון בתי ספר

ביקורת על הפעלת מערך החנייה והטיפול בקנסות

ביקורת רישוי עסקים

ביקורת נוכחות חברי מועצה בישיבות המועצה ובוועדותיה

עובדי עירייה ובמסגרת  , ביקורת הטיפול בנושא אלימות כנגד קשישים
הסעות של חוסים למוסדות חינוך

 ס"כי"מלבביקורת מעקב אחר תיקון ליקויים עמותת

במהלך שנת עבודה  
ביקורות7בוצעו 2017

ביקורת מעקב אחת+



2018דוח מבקר העירייה לשנת 
הועברו התייחסויות ראש העיר

ביקורת השכרת נכסי העירייה.

38א "ביקורת תמ.

ביקורת חניית נכים.

ביקורת תשלומי הורים חובה ורשות בבתי ספר.

ביקורת מיצוי הכנסות תקציביות משרד החינוך והרווחה.

ביקורת במחלקת רכב.

ביקורת מעקב אחר תיקון ליקויים קרן המוזיקה

במהלך שנת עבודה  
6נערכו 2018

ביקורות 

ביקורת מעקב אחת+



דוחות מבקר העירייה בביצוע       
2019

ביקורת בחברה העירונית לתרבות הפנאי

ביקורת הזנה במוסדות חינוך

ביקורת בפארק העירוני.

  ביקורת פיקוח מחלקת הספורט על חוגים ועמותות
.והקצאת מגרשים

ביקורת אישורים לטאבו.

ביקורת תחזוקת גנים ציבוריים.

  ביקורת נוכחות חברי מועצה בישיבות
(  בהתאם לאשרור החלטת מועצה קודמת)ובוועדותיה

במהלך שנת עבודה  
6מבוקרים 2019

.נושאים



נושאי ביקורת מתוכננים לשנת
2020

 בדגש על אבטחת  , המבקר ולכלל אגפי העירייהעבודת(: אינו דוח)סקר סיכונים
-מידע וסייבר

ביקורת אבטחת מידע וסייבר.

נושאים לבדיקה לבקשת ראש העיר.

 (:  טרם נקבע2020)נושאים מוצעים לבקשת הוועדה לענייני ביקורת

.ביצוע יישום קבלת מתנות תרומות תלושים. א

.מכרזי זוטא ופנקסי התקשרויות. ב

.א"כשירות ציוד וכ: היערכות העירייה לשעת חירות. ג

נושאים נוספים לביקורת יקבעו מתוך בנק נושאים לביקורת ותלונות ציבור.

(נדרש לאשרור)המשך ביצוע דוח ביקורת נוכחות חברים במועצה ובוועדות



דוח הממונה על תלונות  
2018הציבור שנת עבודה 



תלונות הציבור
 מבקר העירייה משמש גם כממונה על תלונות הציבור בעירייה על פי חוק הרשויות המקומיות

.2008-ח"התשס, (ממונה על תלונות הציבור)

  בחוק זה נקבע כי העירייה תעמיד לרשות הממונה על תלונות הציבור משאבים הולמים
.הדרושים לו לשם מילוי תפקידו

פניות בכתב: באמצעות, במסגרת זו מגיעות למבקר מדי שנה תלונות של תושבים ואזרחים  ,
.פניות טלפוניות ובפגישות אישיות, פקס, אינטרנט

במאי ונדון במועצה תוך חודשיים  1-דוח הממונה על תלונות הציבור מופץ לחברי המועצה עד ל
.ימים במסגרת סדר יום רגיל

מה בין פנייה לתלונה.

תלונה משמשת לעיתים כנושא לביקורת במסגרת דוח מבקר העירייה.

מהות עבודת הממונה על תלונות הציבור הינו בממשק ישיר עם התושבים וגורמי העירייה.

נמסר אישור קבלה ותשובה בסיום בכתב למתלונן-קבלת תלונה בלשכת הממונה.

בודק מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור את הפניות והתלונות המגיעות  , בנוסף
.  כים ומשרד הפנים"ח, אימון הציבור, נציבות תלונות הציבור, ממשרד מבקר המדינה לעירייה

,  המבקר נוטל חלק בהכנת התייחסות העירייה לממצאי דוחות ביקורת מבקר המדינה, כמו כן
.משרד הפנים ובמעקב אחר תיקון ליקויים



2018עיקרי ממצאי דוח תלונות הציבור 

:  תלונות199התקבלו אצל הממונה על תלונות הציבור 2018בשנת -א

.פגישה אישית/במסירה18-בטלפון ו12, פקס/במכתבe-mail ;9-ב160

,  2017מאשר בשנת פחותתלונות 36התקבלו 2018מבדיקת הנתונים עולה כי בשנת -ב

235בה התקבלו 2017בכמות התלונות לעומת שנת 15.3%-של כירידהמשמע 

(.15עמוד 4.4ראו פירוט בסעיף )תלונות 

מאשר  פחות פניות 24, פניות66בלשכת הממונה על תלונות הציבור התקבלו , כמו כן-ג

הועברו לאחר  , פניות אלה.    27%של ירידה , פניות90בה התקבלו , 2017בשנת 

מכיוון שאלה היו פניות ראשוניות שהממונה על תלונות  שרות והסברהלטיפול אגף , בירור

הודעה על העברת הפניות נמסרה  . הציבור לא אמור לטפל בהן על פי הגדרות החוק

.טופלולפונים ונמצא על ידי המבקר כי הן  

מוצדקות  /לא מוצדקות/בדוח זה מוצג זו השנה השנייה גרף חלוקה לתלונות מוצדקות-ד

תלונות לא  ( 40%)77, תלונות מוצדקות( 48%)93; תלונות נמצאו199מתוך . חלקית

.  4ראו פירוט עמוד -תלונות מוצדקות חלקית ( 12%)22-מוצדקות ו

.  נכון למועד כתיבת דוח זה, תלונות עדיין לא הסתיים7-הטיפול ב



התלונותבמספרהעלייהמגמתנבלמה,2012-2013בשניםכי,עולהלעברבהיבט.ה

העבודהבשנת.במספרןירידהישנה2016שנתועד2014ומשנת,קודמותשניםלעומת

בכמותהירידהמגמתחזרה2018ובשנת29%-כשלעלייהעלהצביעוהנתונים,2017

.בחירותהתקיימו2018אוקטוברשבחודשלמרות,15.3%שללסך,התלונות

(2בעמודגרףראו)

נמצאו,קהילתייםחברתייםלשירותיםהאגףעלתלונהשלבבדיקהכימצייןהממונה.ו

הפסקתעלהורההעירייהל"מנכהציבורתלונותעלהממונהובהמלצתחמוריםממצאים

.העירייהמוסדותדרךפעילותהוניהולהעמותהפעילות

ייעוללשם,זהבדוחלביטוישבאיםכפיהנתוניםלבחוןהעירייהומחלקותלאגפימוצע.ז

.בארגוןהעבודהותהליכיהשרותושיפור





2102-8102התפלגות מספר התלונות לפי יחידות בשנים 
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2018התפלגות התלונות לפי נושאים ויחידות מטפלות 

בפקס/במכתבטלפוניותe-mailמחלקה/אגף

/  במסירה אישית

כ"סהפגישה

באחוזים 

בקירוב  

כ"מהסה

חברה כלכלית כולל

פיקוח עירוני; חנייה
376655427%

הכנסות העירייה כולל  

אישורים לטאבו
372-14020%

201132513%תנועה

; חשמל' הנדסה כולל  מח

נכסים
12-15189%

איכות הסביבה כולל

עבודות ציבוריות; גינון
12211168%

137%---13חינוך

105%---10גורמים חיצוניים

מועדוני  ; תרבות כולל נוער

תנועות נוער; גמלאים 
6--173%

משאבי אנוש  

שכר' כולל מח
2--242%

31.5%---3רווחה

21%---2מועצה דתית

21%---2נושאים שונים

10.5%--1-ביטוח

10.5%---1דוברות העירייה

10.5%---1מפעל המים

10.5%---1רכב' מח

10.5%---1(מכרזים)רכש 

16012918199100%כ"סה



התפלגות התלונות באחוזים לפי 

נושאים ויחידות מטפלות לשנת 2018

9%

13%

20%

7%

5%

3%

2%

1.5%

0.5%

0.5%

1%
0.5%

1%

0.5%

8%

27%

חברה כלכלית חנייה ופיקוח עירוני-27%
הכנסות העירייה כולל אישורים לטאבו-20%
תנועה-13%
הנדסה כולל חשמל ונכסים-9%
איכות הסביבה כולל גינון ועבודות ציבוריות-8%
חינוך--7%
תלונות מגורמים חיצוניים-5%
תרבות, נוער-3%
משאבי אנוש ושכר-2%
רווחה-1.5%
מועצה דתית-1%
נושאים שונים--1%
ביטוח--0.5%
דוברות העירייה-0.5%
מפעל המים-0.5%
רכב-0.5%
רכש-0.5%



2018זמני הטיפול בתלונות שהטיפול בהן הסתיים בשנת 

מחלקה/אגף

מספר התלונות 

שטופלו עד שבוע  

ימים

מספר התלונות 

שטופלו בין שבוע  

לחודש

מספר התלונות 

שטופלו בין חודש  

לחצי שנה

מספר התלונות 

שטופלו בין חצי  

שנה לשנה

חברה כלכלית כולל

פיקוח עירוני; חנייה
37134

הכנסות העירייה כולל אישורים  

לטאבו
2812

9114תנועה

675נכסים; חשמל' הנדסה כולל  מח

איכות הסביבה כולל

עבודות ציבוריות; גינון
455

326חינוך

271גורמים חיצוניים

מועדוני  ; תרבות כולל נוער

תנועות נוער; גמלאים 
34

משאבי אנוש  

שכר' כולל מח
22

111רווחה

11מועצה דתית

2נושאים שונים

1ביטוח

1דוברות העירייה

1מפעל המים

1רכב' מח

1(מכרזים)רכש 



2017לעומת שנת 2018פירוט השינויים בשנת 

שנה                  

מחלקה      /אגף

e-mailטלפוניות
פגישה/במסירה

בפקס/במכתב
מספר  כ"סה

התלונות 

ירד/שעלה 20172018201720182017201820172018

;  הכנסות עירייה

תביעות ביטוח
48375371604119-

-חברה כלכלית

רשות החנייה  

ופיקוח עירוני

44371671152542+

איכות הסביבה  

כולל גינון
20122252271611-

הנדסה כולל 

תנועה
2132111010324311+

תלונות מגורמים  

חיצוניים
1310--1-14104-

+2-12131--1013חינוך

נוער  , תרבות

וספורט
56--11671+

מפעל המים  

ותאגיד הביוב
21----211-

-1895-52281117נושאים שונים

+1-231--13רווחה

כ"סה


