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הערות ראש העיר
ניהול מפעלי התרבות בעיר )עמ'  71  1בדוח(
הערות המבקר בנושא מבנה אג התרבות ה חשובות ומחייבות הערכות שונה .בהתא
לכ ועל פי החלטת המועצה אנו נערכי להקמת שתי חברות אשר ישנו את המבנה
הארגוני ויביאו לרציונליות אחרת לתפעול האולמות ומערכות התרבות האחרות.
הנושאי הקשורי לנוהלי קופה כבר טופלו ובכל הנושאי האחרי אני תומ בעמדת
מנהלת האג כפי שמופיע בגו הדוח.

חברת ספיר )עמ'  89  72בדוח(
מקבל את הערות המבקר ואת תגובתו של מנכ"ל חברת ספיר המופיעה בדוח.

גביית אגרות חינו )עמ'  129  123בדוח(
לעניי גביית אגרת שירותי נוספי;
לאחרונה התבקשה חברת מגע"ר להער לגביה מסיבית במסגרת סמכויות שהואצלו ע"י
השרי לפי פקודת מיסי גביה שיתכ שיאפשרו טיפול אכיפה מסיבי.
לעניי אגרות תלמידי החו!;
במסגרת הדיוני בועדת הכספי ,הוטל על הגב' שרה ב נת לרכז את הטיפול בהכנסות
בנוס לתקציבי הפיתוח ,ולהתמקד באג החינו ומחלקות נוער וספורט.
זאת ועוד ,חובות אגרות תלמידי חו נוצרי במערכת החשבונות רק לאחר פתיחת שנת
הלימודי ,וחשבונות אג החינו נשלחי לקראת סו שנת הכספי .לפיכ ,וכ ג
נוהגת עיריית כפר סבא ,הרשויות מגיבות לחשבו רק בתחילת שנה עוקבת ולעיתי
מתקיימי בירורי בי אגפי החינו המעכבי את ביצוע התשלומי .בדיקת מצב
החשבו לסו דצמבר מציגה תמונה לא אמיתית.
להל נתוני תקבולי מהנהח"ש לתקבולי בשנת  2000שאינ מופיעי בדו"ח )בש"ח(:
אלפי מנשה
אב יהודה
אריאל
דרו השרו
חו השרו
כוכב יאיר
לב השרו
קדומי
קרני שומרו
רמות השבי
ראש העי
פרדסיה
אורנית
ס"ה

733,931
30,290
6,910
176,146
33,040
564,535
22,576
590
31,667
83,539
28,910
590
13,640
1,726,364

מתו היתרה שנקובה בדוח בס  2,497,305ש"ח נגבה כ  70% .עוד בטר החלה הגב' ב
נת בעבודתה.

B

בשנת הלימודי תשס"א תוחמר בעיית גביית אגרת השרותי הנוספי שסכומ הופחת
ל  22 .ש"ח בלבד )כל היתר במסגרת תקציבי החינו( כאשר עלויות הגביה המוטלות עלינו
בגי כל חשבו כ  10 .ש"ח ומספר המשלמי יחסית נמו.

מתקני משחקי בעיר )עמ'  151  130בדוח(
מחלקת גני ונו מטפלת במתקני משחק המוצבי א ורק בגני ציבוריי בעיר.
לאחרונה נעשו מספר פעולות במטרה לייעל ולשפר את נושא תחזוקת המתקני .הוק
מאגר ממוחשב של מתקני המשחקי בעיר כמו ג צוות המטפל באופ קבוע במתקני.
חלק מהאנשי נשלח לקורס במכו התקני ונרכשו כלי עבודה חדשי לצור הטיפול
במתקני.
לסעי)  . 5.1.1הנושא מטופל ותו זמ קצר יצולמו כל המתקני ויקוטלגו על פי מספר
מזהה ,ועל פי כל מתק ומתק.
לסעי) ) . 5.3.2א(.1.המטרה בשלב הראשו הייתה "לישר קו" .להביא את מתקני המשחק
למצב נורמלי ותקי אשר ממנו נית לבצע את האחזקה הקבועה .מצב המתקני בחלקו
היה בעייתי מאוד וג רמת כח האד בצוות המתקני הייתה בעייתי .בעקבות הערת
המבקר ,תבנה תוכנית עבודה יומית אשר תת מענה לבעיית ניהול תכניות העבודה.
לסעי) )  5.3.2א (.2.כפי שנאמר בסעי הקוד ,הנושא התעכב בעיקר מסיבות של בעיות
בכח אד אשר הרכיב את אותו צוות .חלק מ האנשי אינ בעלי כישורי מקצועיי
ראויי  .ואלה יוחלפו.
לסעי)  . 6.2השנה הוחלט להקצות תקציב מיוחד בתב"ר הגינו להחלפה ותיקו
המתקני.
מתקני מסוכני הוצאו מהגני ,מתקני אחרי ברמת סיכו נמוכה יותר תוקנו
ומתוקני ע"י חברות המתקני עצמ.
בשלוש השני האחרונות הוחלפו  15מתקני .בשנה האחרונה הוצאו  12מתקני משחקי
ותוקנו  12מתקני משולבי ובקרוב מתוכנני להיות בטיפול  15מתקני נוספי.
במידה ויתוקצב הנושא ,נית יהיה להחלי את כל המתקני הבעייתי בתו שלוש שני.
לסעי)  . 6.4ההתקשרות ע מכו התקני נעשתה בהנחיית המנכ"ל אשר מצא כי מדובר
בגור מבקר בעל מוניטי ואחריות מקצועית.
לסעי)  . 8.2נושא בדיקת המעבדה מעוג בתק ובחוק ומחייב לבצעו כל שנה .יש לתת לכ
ביטוי תקציבי.

מחלקת הספורט )עמ'  176  152בדוח(
מקבל את הערות המבקר ומכיר בכ שיש לערו שינויי נוספי  .אנו מתעתדי להקי
חברה לתרבות הפנאי בתחו הספורט כפי שאושר במועצת העיר .עקב אופיו של הספורט
כמפעל בעל אופי כלכלי ,נעשה הכל על מנת לזרז את הקמת החברה  ,ונמצא מענה
לליקויי שהובאו כא.

