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 0182לשנת  42הערות ראש העיר לדוח מבקר העירייה מספר 

 (1-44) 38תהליכי רישוי ובנייה לפי תמ"א דוח  .א

 מקבלים את ממצאי הביקורת. .1

 .ח המבקרול לתיקון הליקויים המופיעים בדוראש העיר ממנה את מנכ"ל העירייה לפע .2

 .413ישראלי נקבע תאריך ממנו והלאה מיושמים כלל הבדיקות לפני הנוהל ותקן  .3

 ניכר כי רבים מהליקויים הינם בנושא הפיקוח והתיעוד, מעקב ובקרה ליישום. .4

, על מנת להתבצע אחד השינויים המתוכנניםבעקבות כך, התקבלה החלטה בעירייה כי  .5

 לנסות ולשפר את המענה והשירות, הינו עיבוי מחלקת הפיקוח.

 (45-119הקצאת חניות נכים פרטיות ) .ב

 י הביקורת.מקבלים את ממצא .1

 ראש העיר ממנה את מנכ"ל העירייה לפעול לתיקון הליקויים המופיעים בדוח המבקר. .2

נושא  נחיצות חלקן מוטלת בספק.כאשר אין ספק כי לאורך השנים התווספו חניות רבות,  .3

החניה אקוטי בעיר, ולפיכך נבחן כיצד לשפר את הקצאות חניות הנכים הפרטיות בעיר תוך 

 שירות והמדיניות המקצועית בנושא.שמירה על ערכי ה

 (120-156דוח השכרת נכסים ) .ג

 מקבלים את ממצאי הביקורת. .1

 ח המבקר.ול לתיקון הליקויים המופיעים בדוראש העיר ממנה את מנכ"ל העירייה לפע .2

לאור העובדה כי תנאי השוק בנושא השכרת נכסים משתנה מעת לעת, העירייה אחת  .3

נושא השמאות לאומדן דמי השימוש הראויים להשכרת לתקופה, תבחן/תערוך מחדש את 

 זאת על מנת להעלות את הכנסות העירייה מדמי השכרת הנכסים., נכסיה

 (157-192מחלקת רכב ) .ד

 מקבלים את ממצאי הביקורת. .1

 ראש העיר ממנה את מנכ"ל העירייה לפעול לתיקון הליקויים המופיעים בדוח המבקר. .2

 קצין בטיחות בתעבורה, בכפיפות ישירה למנכ"ל העירייה.מינוי להעירייה בוחנת אפשרות  .3

עדת התאונות, אשר חוקרת את העירייה פועלת לחדש את פעילות ולאור החשיבות הרבה,  .4

 נהגים וכלי רכב של העירייה. התאונות בהן מעורבים

 (193-239) דוח בדיקת התנהלות כספית של בתי ספר .ה

 מקבלים את ממצאי הביקורת. .1

 את מנכ"ל העירייה לפעול לתיקון הליקויים המופיעים בדוח המבקר. ראש העיר ממנה .2

על מנת לייעל התהליך ולהקל על ההורים, העירייה תבחן את האפשרות לשלם תשלומים  .3

 לבית הספר באמצעות כרטיסי אשראי. 

במקביל, העירייה תבצע העברה של החובות משנים קודמות להמשך גביית התשלומים שלא  .4

 שולמו לאחר סיום שנת הלימודים. 

 (240-260) מקסום הכנסות בתחום הרווחה .ו

 מקבלים את ממצאי הביקורת. .1

 ראש העיר ממנה את מנכ"ל העירייה לפעול לתיקון הליקויים המופיעים בדוח המבקר. .2

פעולות להגדלת התקציב המתקבל ממשרד הרווחה לצורך מתן שירותים העירייה תבצע  .3

 נרחב יותר, ובכך להקטין את שיעורי ההשתתפות של העירייה.

פעל אל מול משרד הרווחה תקנים בעודף(, העירייה ת 13.87בעקבות ריבוי תקנים ) .4

ישנם להגדלת מספר התקנים המוקצים לאגף הרווחה בעיר. במקביל, העירייה תבדוק האם 

 ניתן לנצלם.תחילה, ש ,תקנים פנויים מטעם משרד הרווחה

 (261-296ביקורת מעקב אחר תיקון ליקויים עמותת קרן המוסיקה כפר סבא ) .ז

 מקבלים את ממצאי הביקורת. .1

 ראש העיר ממנה את מנכ"ל העירייה לפעול לתיקון הליקויים המופיעים בדוח המבקר. .2

העמותה תוך שנה, העירייה תפעל מהר ככל הניתן בהמשך להנחיות רשם העמותות לפרק  .3

 לסיום התהליך ומחיקת העמותה מפנקס העמותות.

העו"ד מפרק , תתקיים פגישה בראשות המנכ"ל, ובהשתתפות מנהל החברה לתרבות הפנאי .4

 העברת הציוד כנדרש. העמותה וגורמים רלוונטיים נוספים, לצורך הסדרת


