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    2011יוני       
  1439�0001�2011  :אסמכתא  

  
  
  

   תשובות ראש העיר� 34' דוח מבקר העירייה מס  :הנדו�
  

  מת� שימוש באולמות וחדרי�
  
  .מקובל ומיוש�: 5.1' לס. 1

  .מקובל ומיוש�: 5.2' לס. 2

בימי� אלו נמצאת בהכנה שמאות חדשה לשימוש , ברוח הנחיית המבקר: 5.3' לס. 3

  .ב"ל תשע" שתהא בתוק" משנה,בנכסי� עירוניי�

או שינוי בשמאות /במסמ& זה יכלל סעי" לפיו תתבצע הצמדה למדד המחירי� לצרכ� ו

  .בתחילת כל שנת פעילות, בהתא� לנסיבות

אג" ". חוזי האב"הנכסי� בודקת ומוודאת כי החוזי� הנחתמי� תואמי� את ' מח

תיקו� יש /כל בקשה לשינויוכי ב, התרבות הונחה לא לבצע תוספות ושינויי� בכתב יד

  .הנכסי�' לפנות למח

מחירי השמאות הינ� : היינו, הנכסי� לא מאשרת חוזה שבו התערי" נמו& מהשמאות' מח

  .מחירי מינימו�

  .יפורס� נוהל חדש המתיחס לנושא, מקובל עקרונית: 5.4' לס. 4

יי� כפי מקובל נושא הסדרת התשלומי� של העמותות והגופי� ההתנדבות: 5.5' לסע. 5

לא מקובל נושא חיוב יחידות העירייה המשתמשי� במתקני� להשתלמות . שנעשה בפועל

ואי� כוונה לבצע חיוב מהסוג הזה שהינו מיותר , לימי עיו� והעצמת עובדי�, כנסי�

במידה והעירייה תארג� לעובדיה חוגי� או פעילויות אחרות שאינ� עוסקות . לחלוטי�

  .* לשעות העבודה יתבצע כמוב� חיוב כמבוקשמחובנושאי� מקצועיי� ושה� 

מקובל לחלוטי� ומיוש� בעירייה כנדרש הינ� באמצעות תהליכי בקרה : 5.6' לס. 6

  .משופרי� ומעקב החלטות

  .ויכנס לתהלי& העבודהמקובל : 5.7' לס. 7

מקובל ומטופל כבר במסגרת שפור נושא התיוק הקשיח והדיגטלי בעירייה כולה : 5.8' לס

  .מזכירותכולל ה

   .מקובל: 5.9' לס. 8
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  המחלקה לגני� ונו�

 מקבלי� עקרונית את המלצות – 2.2, ד, ג, ב,  א2.1בהתייחס לסעיפי� : 7.3לסעי" . 1

 מיושמת ברוח זו ומבוצעת לאור& השנה בדיקת 2011תוכנית העבודה לשנת . המבקר

  .התאמה בי� תכנו� לביצוע

  ב"י, א"י, י, ט, ח, ז, ב, א 3.1בהתיחס לסעיפי� : 7.4לסעי" . 2

מקבלי� את המלצות המבקר לגבי בדיקה יסודית של דפי נוכחות שמגישי�  )1(

  .קבלני� בטר� אישור החשבו� החודשי

 .הגדרת נוהל ברור הקובע כיצד להבטיח בקרה מלאה על עבודות הקבל� )2(

 .נוהל שמגדיר את תהלי& ופיקוח של פקח גינו� על עבודת הקבל� )3(

 ).2011כבר הוכנס לחוזה החדש של (סות מול הקבל� הגדרת מנגנו� קנ )4(

שי� לעירייה בעת מוגהקביעת פונקציה במחלקה שתבדוק באופ� יסודי מסמכי�  )5(

 .בנוס" לבעלי תפקידי� בעירייה העוסקי� בכ& במקומות אחרי�, חתימת חוזה

י רעש הרי שהערות המבקר פחות דלאור החוק החדש בנושא מטד: 7.6לסעי" . 3

  .רלוונטיות

  

  רישו� וניהול המצאי בעירייה

  

, שינוי השיטה. מקבלי� עקרונית את המלצת המבקר בנושא רישו� וניהול המצאי בעירייה

שיפור היכולת המחשובית יעשו לאחר ליבו� הנושא בהתא� ליכולות , הגדלת כח אד�

  .ל"התקציביות של העירייה ובכפו" לחוק ולהוראות חוזר מנכ

  

   רשות החניה

  

  מקובל: 7.1 לסעי". 1

  מקובל: 7.2לסעי" . 2

  מקובל: 7.3לסעי" . 3

  מקובל: 7.4לסעי" . 4

  מקובל: 7.6לסעי" . 5

 ברור המחלוקת בנושא התחשבנות ע� –" שוהר" התחשבנות ע� חברת 7.7לסעי" . 6

  .הנושא יבדק. מדובר על שינוי מהותי מבחינת החוזה. נמצא בגישור" שוהר"חברת 

   מקובל–י גביה דוחות בר. 7.7לסעי" . 7

  מקובל: 7.8לסעי" . 8
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  האג� לשירותי� חברתיי�

  .הביקורת מקובלת

  

  תמיכה בעמותות

ברצוני לבר& על הביקורת שנערכה וכי בכוונתנו לבחו� לעומק� את הערות הביקורת אשר 

  .יש בה� ממש  לעומק� ולהעדכ� ולרענ� את הוראות וההנחיות בנושא

זוכה לתשומת לב רבה על ידי חברי הועדה המקצועית כידוע ל& נושא התמיכות לעמותות 

,  לענייני תמיכות  ומושקעי� בו מידי שנה משאבי זמ� רבי� על מנת לעמוד בדרישות החוק

חברי . לחלוקת�) תבחיני�(בהוראות נוהל תמיכות וכ� לבחו� ולעדכ� את הקריטריוני� 

  .הועדה רואי� לה� מחוייבות לשפר את ההלי& מידי שנה

שעיינתי בשקידה בדוח הביקורת וקבלת הסבר מגורמי המקצוע בעירייה העוסקי� לאחר 

לא השתכנעתי כי אוכל לקבל את מלוא המלצות הביקורת כלשונ� וסבורני כי חלק , בתחו�

ממסקנות הביקורת המוצגות בדוח מטעות וא" מציגות מצג שווא וא" לא השתכנעתי 

  . בנכונות� 

  :הבאי� בדוחכ& למשל אבקש להעיר לנושאי� 

 אני סבור כי הפערי� שהוצגו הינ� טכני� במהות� וכי –בהתייחסות לתקצוב התמיכות 

  .לכול� נית� הסבר מספק  וכי לא שולמה כל תמיכה מעבר לתקציבה המאושר

  

. יוצר מצג מטעה, ככלל אני סבור כי אופ� הצגת הדברי� בדוח לעניי� הפערי� שקיימי�

ז של עמותה שקול בעיני המבקר למת� תמיכה על ידי "ס חוכביכול כל סכו� שזוכה בכרטי

  .יוצר תמונה לא נכונה של פני הדברי�, א" א� ברור שאינו כזה, העירייה

  

� שהיה צרי& "הערת המבקר לעניי� ליקוי בהעדר פירוט סכו� התמיכה לעמותת אקי

י� מהיטל� לפטור מאגרות ו" שבקשת אקי זאת בשל כ&,להיות מצויי� מראש בבקשה

 בפרוטוקול ישיבת ברורי� הנושא נדו� והתקבלה עמדת הגזברות כי אי� –בניית מבנה

  .אפשרות לקבוע סכומי� אלו מראש

  

 אינה –ה לזו ששולמה  בעמותת עזר מציו� שרהערה בדוח  בנושא פער בי� תמיכה שאו

 4725 העמותה קיבלה תמיכה בהתא� לאישור ועדת התמיכות ומועצת העיר בס& .מקובלת

 אלא כספי פדיו� ערב , לעמותה אינ� כספי תמיכותשהועברו 1 4070ובנוס"  ס& של 1 

  . התרמה להצלת עמית קדוש

  



 IV

יצוי� כי הנושא תוק� זה מכבר .  העמותה לקשיש ויתור על הכנסה–תמיכה עקיפה 

 כבר בעת עריכת הדוחות אלא, בהוראת גזבר העירייה עוד בטר� נערכה הביקורת

  וכ� כבר בטופס חלוקת התמיכות שאושר במועצת העיר 2009יה לשנת הכספיי� של העירי

 מצויי� היות 24.12.2009 וכ� בפרוטוקול ועדת התמיכות מיו� 13.1.2010  ביו� 2010לשנת 

  .התמיכה עקיפה בפירוט לרבות הסכו� המשוער שלה

 מבירור ע� מנהל הנכסי� של –בנושא זכות שימוש במבנה לעמותת קר� המוסיקה 

חוזר . ירייה עולה כי העמותה קיבלה את זכות השימוש במבנה בהלי& הקצאה מסודרהע

שימוש על פי נוהל של  ממעט מהגדרת תמיכה עקיפה 2.1.1'  נוהל תמיכות סע4/2006מנכל 

  . ולכ� נדמה כי הערת המבקר בנושא מתייתרת, הקצאת מקרקעי�

  

ציב התמיכות המאושר התמיכות ניתנו בהתא� לתק–תקציב תמיכות בתחו� הספורט 

 עמותות הוקי רולר וטניס שולח� 2ובהתא� לאישור ועדת התמיכות ומועצת העיר למעט 

 ולכ� לא קיבלו בפועל את ,שלא עמדו בתנאי� ולא המציאו את כל המסמכי� בדי�

  .התמיכה

 הפערי� שהוצגו בחלק� טכניי� ובחלק� נובעי� מהכללת , בראשית דבריהוסברכפי ש

  למת� תאלא בהתקשרויו,   שמקור� אינו בתמיכות העירייהתרו לעמותוי� שהועבמסכו

שירותי� או העברות מנהל הספורט למרכזי מצויינות או להתאחדות לבתי הספר 

  . והצגת� כתמיכה ביתר מטעה בעיני ,היסודיי�

  

 בטר� אישור מועצת ,תהערת המבקר בדבר העברת כספי מקדמה עבור תמיכה לעמותו

 לא היו כספי , הקוד�י"ברו היו כפי שהוסבר בסעועבלה היות והכספי� שה איני מק,העיר

ברו כספי תמיכה או לא הוע. משו� חריגה מנוהל תמיכותתמיכה כלל ולכ� אי� בהעברת� 

  .מקדמה בטר� התקבל אישור מועצת העיר לכ&

  

 ת עלינו לזכור כי מטרתנו בהענקת התמיכה לאפשר לעמותו–בנושא הפיקוח על העמותות 

הפועלות בעיר ובמידה רבה  נכנסות בנעלי העירייה במת� שירות לתושבי העיר סיוע 

  .לביצועו

א לא על מנת והבקרה וההכבדה אשר נבחר לנקוט כלפי העמותות צריכה לב,רמת הפיקוח 

  .לשמש עלה תאנה לביצוע הנוהל באופ� תקי� אלא מידתית וסבירה 

  אבל עלינו ג� לזכור כי אנו לא באי� להחלי" או,ברור לי כי העדר פיקוח אינו מצב בריא

 ולבחו� את האופ� בו ה� ה התמיכזכאות� לקבלתלנהל את העמותות אלא רק לקבוע את 

  .משתמשות בכספי התמיכה
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 א� נכביד � עליה להיות סבירה ומידתית –רמת הבקרה והדרישות היא בידינו לקובעה 

  חלק מ� העמותות יתיאשו לחלוטי�  עשויי� אנו להביא לתוצאה בה,יתר על המידה

  . זכות� לתמיכה עלויוותרו כלל 

  

  .כל המפקחי� המקצועיי� כבר הונחו לערו& ביקורת בעמותות ולהעביר דיווח כאמור

  

נושא התמיכות הינו נושא שבשל חשיבותו מושקעי� בו על ידי העירייה מחשבה רבה 

 נוהל תמיכות   –ל "ות חוזר מנכוהקפדה ראוייה ה� בכתיבת התבחיני� וה� בישו� הורא

  .  ח ותפעל לפתרונ�" תבח� העירייה את ממצאי הדו,הוצגו לעילשבכפו" להסתייגויותי  

  

  סבא�החברה הכלכלית לפיתוח כפר

  
  . להל� התייחסותי המבוססת ברובה על התייחסות החברה הכלכלית

  

    של המנהלי� תמועצ בפני ואושרו נדונו 2007 לשנת הכספיי� הדוחות: 1.2.1 סעי" .1
 .הכללית האסיפה בפני לא א&, החברה

 

 :1.2.2 סעי" .2

 נציגי 2 חברי� החברה בדירקטוריו�. עובדתית, נכו� אינו הכתובעמדת החברה כי 

.רש" ענבר וכ� לדרמ� דדי: ציבור  

 המינוי. הפני� משרד מטע� מינויי� לאישור הועדה ידי על אושר האחרונה של מינויה

.15.8.2010 ביו� רותהחב לרש� ג� דווח  

 

 .מקובלת ההערה: 1.2.3 סעי" .3

 

 הוא הגיל ממעונות החברה והכנסות הפרויקטי� רווחיות בנושאי הדיו�: 1.2.4 סעי" .4

 .החברה של השנתיי� הכספיי� הדוחות בנושא מהדיו� אינטגרלי חלק

 

 : 1.2.5  סעי" .5

 שאושר פני� רתביקו נוהל בחברה קיי�. עובדתית, נכו� אינו הכתובעמדת החברה כי 

.הדירקטוריו� ידי על  

 

 .מקובלת ההערה: 1.2.6  סעי" .6

 

 � וסמכויות תפקידי� חלוקת, ארגוני מבנה לעניי� נהלי� היעדר בדבר 1.2.7 סעי" .7

:שכ� זה לעניי� בנהלי� צור& אי�עמדת החברה כי   
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  :קובע החברות לחוק 92 סעי" .7.1

יצוע תפקידי המנהל הכללי הדירקטוריו� יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ב  )א(

 –ובכלל זה , ופעולותיו

)1(  ...  

...  

  ;יקבע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר  )3(

  

 

 .ככתבו החוזה ביצוע על תקפיד החברה. מקובלת ההערה: 2.2.1 סעי" .8

 

 .לחברה מועברי� ואינ� IPI ידי על בבנק ישירות מופקדי� השקי�: 2.2.2 סעי" .9

 

  .העירייה ע� יחד לתפע החברה 2.3.1 סעי" .10

 

 לבי� האלקטרוני הגיליו� בי� מלא תיאו� קיי� כי היא החברה עמדת: 2.3.2.1 סעי" .11

 בס&, 2009 במהל& בלבד אחד תשלו� שילמה. נ.א הדיירת). 2009 כרטסת (ש"הנהח

. 9/2010�8 לתקופה מתייחס  הסכו�,  )33857' מס קבלה (4.8.09 בתארי& 1 2,618

 . אשמר לשל� נוהגת הדיירת

. מראש תשלומי� לבצע לא התבקשה הדיירת 2011 בשנת, הביקורת הערות עקב  

 

 .מקובלת ההערה: 2.3.2.4 סעי" .12

 

 .מקובלת ההערה: 2.3.2.5 סעי" .13

 

 .מקובלת ההערה: 2.3.4 סעי" .14

 

 ההתחשבנות במאז� לעירייה החברה בי� מחלוקת קיימת: 3.1.6�3.1.1 סעיפי� .15

 .מ במהל& השנה הקרובה"במוהכוונה לקד� פתרו� לנושא , הכוללת

 

 בקשר הראויה המדיניות את, העירייה ע� יחד, לעת מעת בוחנת החברה: 3.2.1 סעי" .16

 כיכר חניו� של טווח ארוכת החכרה על הוחלט לאחרונה. ידה על המנוהלי� לחניוני�

 חניוני, להיו� נכו�. שנה 49 של לתקופה חוכר ע� חוזה ונחת� מכרז פורס� ואכ�, העיר

 .חרס העלה לשווק� נסיו� וכל, מסחרית להפעלה אטרקטיבי� אינ� ש"התע
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 הינו החוזי הביצוע מש&. 3/2007 �ב נית� עבודה התחלת צו. 'ב שלב פארק: 5.2 סעי" .17

 2/2008 �ב בפועל והסתיימה, 6/2007 �ב להסתיי� אמורה היתה העבודה קרי, חודש 15

 נגר� האיחור, לבקורת שנמסר פיכ). חדשי� 18 ולא (החוזי המועד לאחר חודשי� 8 –

 הגינו� עבודות (שמיטה בשנת שתילה לבצע לא העיר הנהלת של מהחלטה כתוצאה

 לאחר העירייה ידי על התקבלה זו החלטה). 1/2008 �ב והסתיימו 9/2007 �ב החלו

 יכלה לא החברה ולכ�, כ� לפני לחברה ידועה היתה ולא, בפארק העבודה ביצוע תחילת

 .המבצע הקבל� מול חוזה על החתימה בעת בו�בחש זאת לקחת

 .מקובלת ההערה: 5.3 סעי" .18

 

 הינו 1 54,318,782 בס& הפרויקט הוצאות שכרטיס בעובדה מקורו ההפרש: 5.4 סעי" .19

 בהוצאות, בנוס". מ"מע כולל אינו 1 1,226,342 ס"חכ עמלות כרטיס ואילו מ"מע כולל

 בגי� עמלה כלולה החברה עמלות יסבכרט ואילו, הפארק משכורות נכללו לא הפרויקט

 .זו הוצאה

 
 ריכוז הממצאי�

 

 של המנהלי� מועצת בפני ואושרו נדונו 2007 לשנת הכספיי� הדוחות � 6.1.1 סעי" .20

 .הכללית האסיפה בפני לא א&, החברה

 נוהל בחברה קיי�. עובדתית נכונה אינה ההערהעמדת החברה כי  – 6.1.2 סעי" .21

  .הדירקטוריו� ידי על שאושר פני� ביקורת

 תפקידי� חלוקת, ארגוני מבנה לעניי� נהלי� היעדר בדברעמדת החברה  – 6.1.3 סעי" .22

 משרד נהלי פי על. זה לעניי� בנהלי� צור& אי� החברות לחוק 92 סעי" פ"ע: וסמכויות

 . לאישורו כפו" החברה של הארגוני המבנה הפני�

 דר& עוברי� ולא IPI י"ע לבנק ישירות מופקדי� IPI חברת של השקי� – 6.2.1 סעי" .23

 .החברה

 .הנושא להסדרת העירייה ע� יחד תפעל החברה � 6.2.2 סעי" .24

 בי� מלא תיאו� קיי� כי היא החברה עמדת. מקובלת אינה ההערה – 6.2.3 סעי" .25

 ).2009 כרטסת (ש"הנהח לבי� האלקטרוני הגיליו�

 לעירייה החברה בי� שני� ארוכת מחלוקת קיימת כי היא החברה עמדת – 6.3.1 סעי" .26

 . ההיפ& ולא, כספי� לחברה שחייבת היא העירייה, הכוללת ההתחשבנות ובמאז�

ההמלצה לבצע הפרדה של כל .  קיימת הפרדה בפרוייקטי� הגדולי� – 6.3.2 סעי" .27

 .פרוייקט ופרוייקט תשקל



 VIII 

 שרישומי מהעובדה הנובע עיתוי הפרש הוא ההפרש כי סבורה החברה – 6.3.3 סעי" .28

 על המבוססי� החברה רישומי לעומת, חשבונית/חשבו� על מבוססי� העירייה תהוצאו

 .בלבד חשבונית

 בקשר הראויה המדיניות את, העירייה ע� יחד, לעת מעת בוחנת החברה � 6.3.4 סעי" .29

 כיכר חניו� של טווח ארוכת החכרה על הוחלט לאחרונה. ידה על המנוהלי� לחניוני�

 חניוני, להיו� נכו�. שנה 49 של לתקופה חוכר ע� חוזה ונחת� מכרז פורס� ואכ�, העיר

 .חרס העלה לשווק� נסיו� וכל, מסחרית להפעלה אטרקטיבי� אינ� ש"התע

. הראשונה נגבתה ולשניה נקבע מסלול גביה. מדובר בשתי הלוואות ישנות – 6.4 סעי" .30

 .מעבר לכ& העירייה תמנע מאישור הלוואות חדשות בעתיד

 הינו החוזי הביצוע מש&. 3/2007 �ב נית� עבודה התחלת צו. 'ב שלב פארק � 6.5.2 סעי" .31

 2/2008 �ב בפועל והסתיימה, 6/2007 �ב להסתיי� אמורה היתה העבודה קרי, חודש 15

 נגר� האיחור, לבקורת שנמסר כפי). חדשי� 18 ולא (החוזי המועד לאחר חודשי� 8 –

 הגינו� עבודות (שמיטה תבשנ שתילה לבצע לא העיר הנהלת של מהחלטה כתוצאה

 לאחר העירייה ידי על התקבלה זו החלטה). 1/2008 �ב והסתיימו 9/2007 �ב החלו

 יכלה לא החברה ולכ�, כ� לפני לחברה ידועה היתה ולא, בפארק העבודה ביצוע תחילת

 .המבצע הקבל� מול חוזה על החתימה בעת בחשבו� זאת לקחת

 1 54,318,782 בס& הפרויקט הוצאות רטיסשכ בעובדה מקורו ההפרש – 6.5.3 סעי" .32

, בנוס". מ"מע כולל אינו 1 1,226,342 ס"חכ עמלות כרטיס ואילו מ"מע כולל הינו

 כלולה החברה עמלות בכרטיס ואילו, הפארק משכורות נכללו לא הפרויקט בהוצאות

  . זו הוצאה בגי� עמלה

 

 

 

  

  

  


