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 הערות ראש העיר
 
 

 ) ח" בדו38 � 1' עמ( היטל השבחה 
 

  מקובלת המלצת המבקר בצור� לקביעת נוהלי	 מפורטי	 לגבי השיטה ):1' עמ (1סעי� 
יש להקי	 גו� , יחד ע	 זאת, והביקורת הדרושות בתהלי� קביעת גביית היטל ההשבחה

 .שבראשו יעמוד שמאי ומתפקידו יהיה לקיי	 את החלטות הנוהל
שלה אי� מספיק כישורי	 ובעיקר סמכות לעסוק , רישוי' מנהלת מח, עוסקת בנושא, כיו	

 .בנושאי היטל ההשבחה
 

מיד ע	 השלמת ,  הנושא ייפתר בזמ� הקרוב העדר דיווחי	 מרכזיי	 :   1.1סעי� 
 .הקישוריות בי� המחלקות השונות באמצעות מערכת המגע

 
לאוטומציה ובגירסה החדשה ימצא הנושא את הנושא הועבר לידיעת החברה :  2.1סעי� 
 .פתרונו

 
 .1הפתרו� הוא באמצעות המומל! בסעי� , אנו חושבי	 שלנושא זה):  2' עמ (3.1סעי� 

לקביעת נהלי	 , אנו מאמצי	 את המלצת המבקר להקי	 צוות בכיר במסגרת העירייה
 .פנימיי	 בנושא קביעת היטל השבחה

 
נמצא , תוח הארגוני ויצירת קישוריות עבודה מול הגבייה  בעקבות תהלי� הפי:4.1.4סעי� 

 .הנוהל הונהג, הגבייה' רישוי ומח' פתרו� לנושא במסגרת נוהל עבודה בי� מח
 

  איננו רואי	 כל פסול בעובדה שהשמאי	 ביניה	 מגיעי	 להבנה ולשומה  :4.3.4סעי� 
 .מוסכמת

 
מדויק ולכ� קשה להתייחס לסעי� שנושא ההשבחה איננו מדע , ידוע לכול	.:  4.3.6סעי� 

 .זה
 

 .כל נושא המחשוב וטיפול מול החברה לאוטומציה מטופל:  5.2סעי� 
 

 .בעקבות הביקורת,  הנוהלי	 שונו-' סעי� ה:  5.2.1סעי� 

 .מיוש	 בפועל,  בעקבות הביקורת-" תיקו� שומות"
 

ח " בגו� דולעניי� הליקויי	 אשר קשורי	 ע	 מחלקת הגביה הוכנה תגובה המצויינת
יושמו מיידית , הערות הביקורת אשר חייבו שינויי בנהלי	 או דפוסי עבודה. הביקורת
 .במחלקה

 
 

 )ח" בדו64 � 39' עמ(המוקד העירוני 
 
פעולה הדורשת זמ� ותאומי	 , לאור הביקורת אנו נערכי	 למילויי המלצות המבקר. 1

 .רבי	
 .ירוניהופסק שיתו� הפעולה בי� מוקד אנוש למוקד הע. 2

אשר נבחרו (י עובדי עירייה מועסקות מוקדניות "בשעות שהמוקד איננו מאוייש ע. 3
עובדה היוצרת רצ� , )מדובר בעלות גבוהה יותר א� השרות שופר. י קבל�"בהצעות מחיר ע

 . שעות היממה ומאפשרות הקלדה של המתלוננת בזמ� אמת24טיפול מסודר במש� 
 
 



II 
 

מד כי אכ� חל שיפור משמעותי בטיפול הנית� לפוני	 ובפניות הנסיו� הקצר שנצבר מל. 4
� .כ� שופר הקשר ושיתו� הפעולה בי� המוקד העירוני לגורמי הביצוע. עצמ

 
 אשר עונה לקריאות 05.00 ועד לשעה 20.00המוקד מפעיל סיור מוקד החל מהשעה . 5

 ה וכ� מחליט במרבית המקרי	 פותר את הבעי. המוקד ומגיע לכל מקו	 בהתא	 לקריאה
כמו כ� עובר הסיור במקומות בעיתיי	  וכ� . הא	 הפניה מחייבת הפעלת גורמי	 עירוניי	

 .במוסדות חינו�
 

למרות השיפור הרב באופ� הפעלת המוקד אנו ממשיכי	 לשקוד על שיפור השרות לתושב 
 .וכ� שיפור השימוש בתוכנה

 :התוכניות לטווח הקרוב

 windowsהחלפת התוכנה לתמיכה 

 GIS  -שילוב התוכנה במערכת ה

 

 )ח" בדו19 � 65' עמ( ר"מחלקת תחזוקה ופיתוח באג� שפי
 

 :תחזוקה' המלצות המבקר כול� מדברות על בחינה וניתוח מקצועי אוביקטיבי של מח
 

   הנהלה .א

  תקציבי	 .ב

  התקשרויות .ג

 א במחלקה" מבנה וכ .ד
 

בכל המלצות המבקר לא נמצא פסול בדרכי העבודה א� מומל! לבצע שיפורי	 שכאמור 
 .מאוד מקובלי	 על המחלקה

 
 .נושאי	 לשיפור לאחר בחינה וניתוח מקצועי אוביקטיבי

 
 ).ח" בדו68עמוד (שיפור דרכי התקשרות לקבלני חו! .1
קביעת מועדי , רות עבודהחלוקה והגד. שיפור ובניית נוהל עבודה בי� מחלקתי ובי� אגפי. 2

 ).ח" בדו68עמוד (ביצוע 
 ).ח" בדו68עמוד (תחזוקה לתנאי	 אופטימליי	 ' בנייה ותפקוד מח. 3
 ).ח" בדו69, 74, 75עמוד (תחזוקה ' ניתוח המער� הארגוני של מנהלת מח. 4
 .ניתוח עבודה מול גזברות. 5

 .שיפור דרכי הזמנה.    א
� תקציב מאושרמסגרת לעבודה תקינה באי.     ב. 
 ).ח" בדו73, 74, 80עמוד (איזה כלי	 מקצועיי	 טכניי	 יש לגזברות לא לאשר הזמנה .     ג

 ).ח" בדו76, 78, 79עמוד (ניתוח קביעת תקציב על פי מדד קבוע ומקובל . 6
7 . �קביעת נוהל לסגירת מסגרת תקציב קשיחה כ� שנית� יהיה לבצע תחזוקה על פי תכנו
 ).ח" בדו79, 80(
 .הפרדה מוחלטת בי� עבודות פיתוח והשלמות פרויקטי	 חדשי	 לבי� תחזוקה שוטפת. 8
 

 
 
 
 
 
 



 
III 
 

 )ח" בדו140 � 121' עמ (2000הערכות מערכת המיחשוב העירונית לשנת 
 

 :נקטה העירייה בצעד חשוב נוס�, בהמש� לכל הפעולות שנעשו
על פי ההסכ	 . איפקס כללע	 חברת , באישור מועצת העיר, בימי	 אלה נחת	 הסכ	

ההולמות תוכנות , ישודרגו ויוחלפו המחשבי	 האישיי	 בעירייה בחומרות מתקדמות
 .2000חדשות אשר הוקמו מתו� ראיה של באג 
לאור החלפת , לחברה לאוטומציה" הכבדות"מאחר והעירייה קשורה ברוב התוכנות 

ות את כל צרכני המחשב על ידי ועדות הכולל" הרחבה"וההערכות , החומרה המאסיבית
 .לטיפול בבעיה,  העסקת גור	 חיצוני מומחה בעירייה ולבסו� 

לאור כל אלה נראה לנו כי העירייה נקטה בצעדי	 משמעותיי	 לקידו	 פני הרעה ועשתה 
 .תו� איגו	 כל המשאבי	 לטפול בנושא, כל צעד סביר

 
 
 
 

 )ח" בדו189 � 185' עמ(איסור עבודות חו) 
 

 : שבה הוחלט כדלקמ�28.7.98  מבקר נער� דיו� נוס� בועדת ההנהלה ב לאור הערות ה
ההנהלה רושמת לפניה את הודעתו של הגזבר כי עבודתו הנוספת נעשתה בתו	 לב ואת " 

ומתנה זאת בכ� שתארי� אחרו� יהיה , הודעתו על הפסקת עבודתו בהקד	 ברמות השבי	
ו עד כה מקבלת ההנהלה את באשר לשני	 אשר עבר. לא יאוחר מסו� שנת הכספי	

 .למרות שההנהלה מבקרת את התהלי�, ההודעה של הגזבר כי זה נעשה בשגגה
ההנהלה ממליצה לראש העיר לפנות לשר הפני	 ולאשר רטרואקטיבית את העסקתו של 

 ."מאחר והעניי� איננו בסמכות העירייה, הגזבר ברמות השבי	
 

עד תו	 שנת , ל הפסקת עבודתו הנוספתהעובד הודיע ע. העירייה נהגה על פי ההמלצה
ל משרד הפני	 לאישור בדיעבד של ההעסקת העובד "ל העירייה פנה למנכ"ומנכ, התקציב

 .וזאת מאחר ורק שר הפני	 היה מוסמ� לאשר העסקה זאת, כעובד חו!
 
 
 
  
  
 
  
  
 


