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  2011לשנת  35ה מס' ימבקר העירי דו"חתשובות ל
  

  )64 – 1( נוכחות חברי מועצהא: 
  
  .ככלל מקבלי� את מסקנות הביקורת. 1
 ח"דות וההמלצות שבלאור העובדה שבסיפא של ההמלצות רשו� כי רוב המסקנו. 2

י� במעקב אחרי זימוניוק� צוות שיעסוק ה� בתיקו� הליקויי� וה� חוזרות על עצמ�, 
� הרכב הצוות יקבע ע"י ראש העיר. .שנת העבודה ונוכחות במהל

"מ 2011לאור נוכחות נמוכה חריגה של חבר המועצה ד"ר בוקי צי'ש שנעדר במהל� שנת . 3
  ישקלו צעדי הרחקתו מחברות במועצה, בהתא� להוראות החוק.מישיבות המועצה,  50%

  
  

 )78 – 65( סקר אבטחת מידעב: 
  
יש לציי� שהביקורת עסקה  בהיבט בודד של  .בנו את המלצות הביקורתנקח לתשומת ל. 1

טי� רחב יותר המתייחס לאספקנסקר בהמש� מידע ויתכ� שיהיה מקו� לעשות  זליגת
   נוספי� שלא נכללו בביקורת זו.

שנה הופ� להיות יותר אקוטי לאור כוונת העירייה לעבור ב אבטחת מידענושא יש לציי� כי 
  בחוזי� והזמנות עבודה.אלקטרוניות  לחתימות הקרובה

מוער� עפ"י מנהל אג&  המיגו� הנדרששל רשתות אלחוטיות,  לנושא הספציפי . בנוגע2
  .2013יעלה לדיו� לקראת אשור תקציב  עניי� זה ו'  100,000 "כ  המיחשוב בעלות של

  
  

  )133 – 79( ביקור סדירג: 
  
נהל האג&, ימונה צוות מיוחד לטיפול הביקורת והערות מהנרחבות של מסקנות הלאור . 1

לאור הערותיו של מנהל ג�  ההמלצות הנושא ויבח�את כל באופ� יסודי בדוק יבנושא ש
.�  אג& החינו

לציי� את הסיפא של הביקורת המציינת ..." כי במבח� התוצאה אנו  חשובע� זאת . 2
שיגי� את סבורי� כי התלמידי� מטופלי� היטב ע"י הקב"סי�....הקב"סי� שלנו מ

  המטרה ונותני� מענה מקצועי טוב".
  

  )173 – 134( שירות פסיכולוגיד: 
    

הביקורת התרשמות יש לציי� את . קורתמקבלי� באופ� כללי את המלצות הבי
  .ע  ולתת שרות לתושבי העירימהמקצועיות של עובדי השפ"ח, מהרצו� לסי

מצורפי�  , ח"דוופיעו בהערותיה של מנהלת השרות הפסיכולוגי שלא ה לתשומת לבכ�,
  כנספח "א".

  
  
  

  )214 – 174( חינו' מיוחדה: 
  

ו של יתיונפעל לישמ� תו� לקיחה בחשבו� את התייחסו. מקבלי� את הערות הביקורת
  .ח"דוב המופיעותאג& החינו� מנהל 

  
  



 II

  )264 )  215( מלב"יו: 
  
1 .�שד חלמספר תלונות שהגיעו לעירייה לגבי  הביקורת על עמותת מלב"י בוצעה בהמש

  לאי סדרי�.
מפרט מספר לא מבוטל של ממצאי� והמלצות א� אי� בה� כדי להוביל לתהלי�  ח"דוה. 2

  שהינו מעבר לביצוע הביקורת ותיקו� הליקויי�.
  יוק� צוות מיוחד שיוודא כי אכ� ההמלצות מבוצעות.. 3
ביקורת בעמותות שונות  הועפ"י שיקול דעתסבא תמשי� לבצע מפע� לפע� "עיריית כפר. 4

  תקציבי עירייה.שאליה� מוזרמי� 
  
  

  )290 – 265( הפעלת מזנוני* בחטיבות ביניי* ובתיכוני*ז: 
  
הביקורת הנשענות בחלק� על הוראות מנכ"ל משרד  ככלל העירייה מקבלת את המלצות. 1

.�  החינו
למול  יווצר , בשל העובדה כי�ע� זאת קיימת בפועל בעיה ליישו� מלא ומהיר שלה. 2

  ללא יקור משמעותי מאוד של המוצרי�. איזו�היזמי� מודל עסקי שאינו מאפשר 
לכל המכרזי�  ,ראשית .ח"דו. מכיוו� שכ� אנו נבצע יישו� הדרגתי של מסקנות ה3

ה משמעותית את מכירת המזו� הבריא. החדשי� נוספו מספר סעיפי� שמשפרי� בצור
ישו� ההמלצות למודל עסקי לכשתושל� העבודה ליאפשר לנו, שסעי& בנוס& יתווס& 

יו� את סוגי האוכל הנמכרי�, במידה שימצאו לא  60אפשרי, לשנות בהתראה של 
  בריאי�.

  
  

  )333 – 291( מחלקת שילוט עירוני ומודעותח: 
  
, קיימי� פערי� בי� הביקורת לבי� התייחסות מנהלת מחלקת השילוט העירוני, . לצערנו1

  (ראה נספח ב' המצ"ב). נית� לה� כלל ביטוי במסגרת הביקורת. שלא
  להתייחס לביקורת בנקודת זמ� זו. לא נית�לאור זאת 

ע"י המנכ"ל שידו� בהמלצות הביקורת לנוכח הסתייגות מנהלת המחלקה על יוק� צוות . 2
טי� מנת לקבל החלטות בנוגע לנהלי עבודה, תהליכי עבודה וקריטריוני� שוני� להצבת של

  מסקנות הצוות יועברו לוועדת הביקורת. וגביית אגרות.
ציי� בנוס& כי בימי� אלה מתבצעת כתיבת תוכנית אב לשילוט עירוני שתתייחס ג� . יש ל3

  לנושא עדכו� חוק עזר לשילוט. 


