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 4201לשנת  83תשובות לדוח מבקר העירייה מספר 

 

 (55 – 10נוכחות חברי מועצה ) .א

 

 הביקורת. ממצאימקבלים את  .1

ישיבות המועצה וועדות החובה מספר עולה כי חל שיפור ניכר ב מעיון בממצאים .2

 .2013והרשות וכן במספר החברים המשתתפים בהם ביחס לדוח מבקר מש"ע 

 

 (68 – 56פרויקט שיפוץ היכל התרבות ) .ב

 

 .מקבלים את ממצאי הביקורת .1

קיימים האישורים טופל וכי נושא הבטיחות הממצאים מצביעים על כך ש .2

  הנדרשים מכלל הגורמים הרלוואנטיים הקיימים ע"פ חוק.

במהלך השנה יתבצע שיפור נוסף בנושא נוחות ונגישות וזאת לאור פניות  .3

 תושבים בעניין.

עולה מהממצאים כי הפרויקט עמד ביעדי התכנון מול הביצוע בהיבט של  עוד  .4

 התקציב ולוחות הזמנים.

עלו בדוח ולמדה את הליקויים כפי שהעירייה הפנימה מסיכום המבקר עולה כי  .5

ויישמה את שעסק בשיפוץ קריית ספיר,  2009ש"ע  33 מספר מבקר העירייה

 שיפוץ היכל התרבות.פרויקט בההמלצות 

 

 ביקורת ביטוחי העירייה .ג

 

 מקבלים את ממצאי הביקורת. .1

חלק ניכר מהממצאים תוקנו ויושמו עוד במהלך הביקורת ולאחריה והאחרים  .2

 בהמשך טיפול ובדיקה.

שמקשים על  ברשויות המקומיותמדובר בשוק לא תחרותי עם מבטחת אחת  .3

 תפעול ראוי.

ת החסרים בשל העירייה גייסה מנהלת ביטוחים חדשה שהחליפה והשלימה א .4

עובדת נוספת למחלקת פועלת לגיוס , וכן הל הקודםנהממחלתו ופטירתו של 

 הביטוח. 

 

 פרסומי העירייה .ד

 

 פרסום על גבי לוחות מודעות .1

הזוכה בחן מחדש את אופן ההתקשרות עם הקבלן יאגף איכות הסביבה י

בהסכם הבא, כמו כן תיבחן החלופה לפרסום מודעות אגפי להדבקת המודעות 

 הול תקציב פנימי.העירייה באמצעות ני
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 פרסום באמצעות החברה הכלכלית .2

הפיקוח לשם הגברת במכרזי הפרסום החברה הכלכלית תפעל אל מול הזוכים 

  .והבקרה בהיבט אחזקת גשרים

 

 שטחי פרסום עמותת אוורסט .3

 .עבודה לערכי אותם ומחנכת בסיכון לנערים מסייעת אוורסט עמותת

 ברחוב המבנה בחלק העמותה של השימוש להסדרת פועלת העירייה כך לשם

 .4 גלר

 לשימוש הנוגע בכל הצדדים בין ההתקשרות את מסדירה העירייה, כן כמו 

 להקצאת הועדה להחלטת ובהמשך  הדין להוראות בכפוף וזאת הפרסום בשטחי

 .זה בעניין קרקעות

 

 גני ילדים וכיתות א' –רישום למוסדות חינוך  .ה

 

 מקבלים את ממצאי הביקורת. .1

כי הרישום לגני ילדים ולכיתות א' מתבצע כנדרש בממצאי הדוח עולה מעיון  .2

 .ובצורה טובה

 

 מחלקת עבודות ציבוריות .ו

 

 מקבלים את ממצאי הביקורת. .1

לשירות וקהילה. אגף ההקימה את יזמה והעירייה  -פתוחות  פניות ציבור .2

כך כי חל שיפור ניכר הנתונים כפי שקיימים באגף לשירות וקהילה מצביעים על 

ביחס לתקופה שנדגמה  2015בממוצע התקן בחודשים ברבעון מרץ עד מאי 

 במועד הביקורת וכתוצאה מכך גם בתפקוד המחלקה.

כ"ל הנושא מטופל ע"י סמנ –ממשקי העבודה עם מחלקת גנים ונוף ותאגיד המים  .3

בין תאגיד המים והביוב ולגורמי חדש הנדסה ואיכות הסביבה במסגרת הסכם 

 העירייה הרלוואנטיים.

 

 

 

 

 

 

 


