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עמותת מלב"י  -כפר סבא
דוח מעקב אחר תיקון ליקויים 2017
 .1כללי
עמותת מלב"י )מרכזים לאביזרי בית יד שנייה( ,הינה עמותה למתן סיוע למשפחות
נזקקות ולעולים חדשים.
הנהלת סניף כפר סבא של העמותה הוחלפה בתחילת שנת  2016וזאת לאור ממצאי
ביקורת חמורים שפורסמו בדוח מבקר העירייה ולאור תלונות תושבים על אופן
התנהלות סניף עמותת מלב"י בכפר סבא.

 .2מטרת הביקורת
בחינת תיקון ליקויים שעלו בדוח ביקורת שנערך על סניף כפר סבא עמותת מלב"י,
בשנת  2015ולראות כיצד תוקנו.

 .3שיטת הביקורת
הביקורת ביצעה בדיקת מעקב אחר אופן תיקון הליקויים כפי שהועלו בדוח הקודם
המוזכר לעיל .הביקורת קיימה פגישות עם מנהל סניף כפר סבא של עמותת מלב"י
ועם גזבר הסניף .נבדקו מסמכים ונתונים אשר הוצגו בפני הביקורת וכן ,בוצעו
בדיקות מדגמיות.
יש לציין כי מנכ"ל סניף כפר סבא של עמותת מלב"י הודיע במהלך הביקורת למבקר
העירייה כי הוא מסיים את תפקידו בסוף דצמבר .2017

 .4להלן ריכוז הממצאים בטבלאות מרכזות
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מס'
ממצא

הליקוי

תגובת המבוקר
לממצאי הדוח

1

עדכוני פרסום בפייסבוק –
לא מבוצע עדכון פרסום באמצעי
תקשורת בכלל ובדף הפייסבוק
של סניף מלב"י כפר סבא בפרט.
מומלץ לדרוש ממנהל התפעול/
סגן לבצע העדכון ON LINE
באמצעות מתנדבים/עובדים
מקצועיים בעלי ידע בתחום זה
ולהכשירם.

סעיף זה אינו ניתן
ליישום עקב
מחסור
במתנדבים.
העמותה תקבל
בברכה סיוע
למשימה זו
מעיריית כפר
סבא.

2

פעמיים בשבוע
לא קיים רישום ניהול מלאי
לבגדים וכלי בית -הנ"ל מרוכזים בימי שני וחמישי,
לרוב בערימות ,דבר המקשה על מוצגים פריטים
האפשרות של קנייה בודדת .כמו קטנים לרווחת
כן ,הצגת הפריטים אינה מזמינה התושבים תוך
תצוגה נאותה של
ומסבירה פנים.
הפריטים .לגבי
ניהול המלאי,
ההמלצה אינה
ישימה בשל כמות
הפריטים הגבוהה.

הערות הביקורת

תגובת המבוקר לאחר סיור תגובת המבוקר בדוח תוקן/
לא תוקן/
המעקב – 25.2.18
מנכ"לית העירייה דאז,
תוקן חלקית
בתאריך 23.7.15
אין עקביות
נפתח עמוד פייסבוק תוקן
הדבר מצריך כ"א מיומן
בעדכונים של
חדש בשם "מלבי יד חלקית
לביצוע פרסום בפייסבוק.
הפרסום .העדכון
שניה" .העמוד
כעת וזמני נעזר בנציגה
מבוצע לעיתים
הקודם לא בוטל
מתנדבת למשך חודש
רחוקות בידי
ובהמשך יהיה נער כחלופה .בהיעדר ידע על קוד
עובדים מזדמנים.
הכניסה אליו.
העמוד החדש
מתעדכן בהתאם
לאפשרויות
המתנדבים ,לפחות
אחת לחודש.
לגבי שקי בגדים הנתרמים
לא מוצגים
לא תוקן
חלק לא מבוטל
פריטים למרות
בכמויות גדולות ,הדבר מצריך מהתרומות אינו
הודעות סניף כפר
כ"א רב למיון הבגדים .לדעתנו ראוי לשימוש ,ונמכר
מיותר להתעכב במיון של
סבא של העמותה
כסמרטוטים .חל
שמבוצעים
הבגדים .דברים
מהעבר.
שיפור משמעותי
בשטח הם הוצאת מוצרים
בתצוגת הביגוד.
שנתרמים לתוך חבילות
הביגוד כגון :ציוד צבאי,
סכינים ,מזלגות ,כוסות וכל
שאר הדברים הקטנים אותם
מוציאים וממיינים .ציוד צבאי
מוחזר לצה"ל .שאר הדברים
הקטנים ממויינים ומוכנסים
למכירה בחדר מכירה המיועד
לזה .בעתיד יצויינו במחשב
כמויות הבגדים הנמכרים לפי
יחידות וזה יהיה במעקב.
תיבדק האפשרות להעביר את
שאר הכמויות המצטברות
למיחזור.
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מס'
ממצא

הליקוי

תגובת המבוקר
לממצאי הדוח

3

לא קיים מחירון למוצרים על
גבי המוצרים  -טווח המחירים
נקבע באופן שרירותי על ידי
מנהל התפעול ו/או סגנו.

יתוקן .יפורסמו
טבלאות מחירים
מפורטות.

תגובת המבוקר לאחר סיור
מנכ"לית העירייה דאז,
בתאריך 23.7.15
הוכנו מחירים למוצרים
והם מופיעים בלוחות
בולטים ,המחירים
מורכבים מסכום סביר
ונמוך ועד לגבוה על פי טיבו
ומראהו.

4

רישום קבלות והפקדות לבנק
בחודש  11/14נמצא חוסר של
.₪ 500

ברמה שנתית
חסרים כ30 -
שקלים בלבד.

הדבר יבוא על פיתרונו
הסופי כאשר/קופה תהיה
מורכבת ומופעלת במלב"י.

הערות הביקורת

תגובת המבוקר בדוח תוקן/
לא תוקן/
המעקב – 25.2.18
תוקן חלקית
ישנו מחירון תלוי
יש מחירון למוצרים לא תוקן
על קיר מבנה
הנמכרים למעט
העמותה.
ביגוד.
המוצרים אינם
נושאים תג מחיר.
לדברי המבוקר
המחיר נתון
למו"מ .למנהל
התפעול שיקול
דעת בקביעת
המחיר
ובהפחתתו.
המטרה ,לדבריו,
להיפטר מסחורה
ולהכניס כסף
לעמותה.
הכנסות העמותה
במקום פועלת קופה לא תוקן
רושמת – בעקבות
הן במזומן בלבד.
המלצת הביקורת
מנהל התפעול
ומכירות נרשמות
לוקח עמו את
באופן סדיר ובהתאם
הכסף מדי יום,
לנוהל .העברת כספים
לביתו .הוא נושא
להפקדה בבנק – זהו
את הכסף יום
תהליך האורך כ 2
יום מהמשרד
ומשכך,
וחצי שעות,
לביתו וחזרה.
מתבצעות
ההפקדות
פעם בשבוע הכסף
לשבוע.
אחת
בד"כ
מופקד בבנק.
אין במשרדי העמותה
הגזבר בודק את
אמצעים בטיחותיים
ההפקדה.
לשמירת הכסף
במקום.
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תגובת המבוקר לאחר סיור
מנכ"לית העירייה דאז,
בתאריך 23.7.15
הדבר יבוא על פיתרונו
הסופי כאשר/קופה תהיה
מורכבת ומופעלת במלב"י.

מס'
ממצא

הליקוי

תגובת המבוקר
לממצאי הדוח

5

רישום קבלות בחודש 7/14
מצביע על הפקדות גבוהות יותר
מסיכום נתוני הקבלות של אותו
חודש בהתאמה.

נעשה את המיטב
כדי שמקרים אלה
לא יחזרו על
עצמם.

6

רישום קבלות בחודש 6/14
מצביע על הפקדות גבוהות יותר
מסיכום נתוני הקבלות של אותו
חודש בהתאמה ובמקרים
אחרים על הפקדות נמוכות יותר
מסיכום נתוני הקבלות של אותו
חודש בהתאמה.

נעשה את המיטב
כדי שמקרים אלה
לא יחזרו על
עצמם.

הדבר יבוא על פיתרונו
הסופי כאשר/קופה תהיה
מורכבת ומופעלת במלב"י.

7

אמצעי התשלום היחיד הנמצא
בשימוש הינו "מזומן" .מומלץ
לכלול אמצעי תשלום נוספים
לשירות התושבים.

העמותה ערוכה
לקבלת תקבולי
מזומן בלבד.

תוכנס קופה רושמת
לכרטיסי אשראי לנוחיות
התושבים.

הערות הביקורת

תגובת המבוקר בדוח תוקן/
לא תוקן/
המעקב – 25.2.18
תוקן חלקית
הכנסות העמותה
לא תוקן
הואיל וההפקדות
הן במזומן בלבד.
בבנק אינן יומיות,
מנהל התפעול
ועשויות לגלוש
לוקח עמו את
לחודש הקרוב ,הרי
הכסף מדי יום,
יתכנו מעת לעת
לביתו .הוא נושא
מצבים של העדר
את הכסף יום
התאמה יומית בין
יום מהמשרד
ההפקדות
לביתו וחזרה.
והמכירות.
פעם בשבוע הכסף
מופקד בבנק.
הגזבר בודק את
ההפקדה.
הכנסות העמותה
לא תוקן
הקופה הרושמת
הן במזומן בלבד.
הותקנה.
מנהל התפעול
לוקח עמו את
הכסף מדי יום,
לביתו .הוא נושא
את הכסף יום
יום מהמשרד
לביתו וחזרה.
פעם בשבוע הכסף
מופקד בבנק.
הגזבר בודק את
ההפקדה.
בדיקה העלתה שאין
הצדקה להכללת
אמצעי תשלום
נוספים מעבר

לא תוקן

Dummy Text
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מס'
ממצא

הליקוי

8

ממוצע כמות איסופי תרומות
הבוקר והערב עומד על  6.3וזאת
לאור היקף ביטולי האיסופים
הגבוה  -מומלץ להכפילו ל.12 -

9

משך זמן איסוף התרומות
מתורמים ארוך -במועד
הבדיקה ,בחודש
מאי  ,2015נמצא כי היו קיימות
מחודש מרץ  2015כ 64-פניות
שהמתינו לאיסוף ומחודש
פברואר  2015המתינו עדיין כ-
 14תרומות לאיסוף.

10

נמצאו מספר רב של פריטים
פסולים .כמו כן ,לא קיים נוהל
לגריעת פריטים פסולים.

הערות הביקורת

תגובת המבוקר לאחר סיור תגובת המבוקר בדוח תוקן/
תגובת המבוקר
לא תוקן/
המעקב – 25.2.18
מנכ"לית העירייה דאז,
לממצאי הדוח
תוקן חלקית
בתאריך 23.7.15
למזומן ,בעיקר ,עקב
עלויות בנקאיות.
מעבר לכך ,לא צפינו
בפועל בדרישה
כלשהי לתשלום
באמצעי תשלום
אחרים ,למעט
מקרים בודדים.
איסופי חודש יוני
אנו חותרים למניעת תוקן
תינתן תשומת לב מירבית
סעיף זה ישופר
 2017עמדו
חלקית
עקב החלפת צוות לאיסוף הרהיטים יום ביומו עיכובים באיסוף
בממוצע על 8.6
התרומות .המספר
לשביעות רצון התושבים
האיסוף
שצויין  12אינו
ולתועלת מלב"י.
)סבל+נהג(.
ריאלי.
תוקן
תוקן
תינתן תשומת לב מירבית
איסוף הציוד
מהתורמים מבוצע לאיסוף הרהיטים יום ביומו
לשביעות רצון התושבים
על ידי רכב
ולתועלת מלב"י.
העמותה וזאת
בהתאם ליכולת
האיסוף .העמותה
תפנה לרשויות
נוספות בבקשה
לקבלת סיוע

סעיף זה יטופל
בהתאם להמלצה.

קיים עכשיו נוהל לגריעת
פריטים פסולים.

ריענון נוהל רישום
"פסולים" .קיים
רישום של כל פריט
שנקבע כפסול .מנהל

תוקן
חלקית

אין נוהל.
מתבצעת גריעה
בערך אחת
לחודש.

Dummy Text
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מס'
ממצא

הליקוי

תגובת המבוקר
לממצאי הדוח

תגובת המבוקר לאחר סיור
מנכ"לית העירייה דאז,
בתאריך 23.7.15

11

סעיף זה יטופל
בהתאם להמלצה.

הפיתרון העתידי )נקווה
שיהיה קצר ומהיר( הינו
מחשב וקופה עם התוכנות
המתאימות.

13

12

הערות הביקורת

תגובת המבוקר בדוח תוקן/
לא תוקן/
המעקב – 25.2.18
תוקן חלקית
התפעול ממליץ,
ויו"ר העמותה
מאשר.
אין התאמה
לא תוקן
כאמור ,הותקנה
מלאה
קופה רושמת
והרישומים
מתנהלים באופן
סדיר סמוך למכירות
בפועל.

ניהול מלאי -קיימות אי
התאמות בין מכירות לפי נתוני
דוח ספירות מלאי של מלב"י
לבין מכירות לפי קבלות –
לדוגמה לפי דוח ספירת מלאי
של חודש  11/2014נמכרו 230
פריטים בעוד לפי סיכום נתוני
הקבלות של אותו חודש מכרו
 304פריטים.
נמצאו פערים בין יתרות סגירה
ופתיחה חודשיות.

סעיף זה יטופל
בהתאם להמלצה.

הפיתרון העתידי )נקווה
שיהיה קצר ומהיר( הינו
מחשב וקופה עם התוכנות
המתאימות.

במהלך ינואר 2018
נערכה השתלמות
למנהל התפעול
במשרדי חברת
"אוטוסופט" ממנה
נרכשה הקופה
הרושמת.

לא תוקן

לדברי המבוקר,
נציגי חברת
אוטוסופט )ממנה
נרכשה קופה
רושמת( אמורים
להגיע לעמותה
במהלך חודש
ינואר 2018
להתאים את
הקופה לצרכי
מלב"י.

בשנת  2014הייתה ירידה של
 11%במחזור המכירות לעומת
שנת  .2013המצב מצביע על
ירידה בכמות הלקוחות.

אנו סבורים כי
ההכנסות ירדו
עקב ירידה
באיכות התרומות

לדעתנו יש לפרסם ב"-קול
הכפר"" ,זמן איכות"
ובערים שאנו נותנים בהם
שירות.

בכוונת העמותה
לפרסם במהלך 2018
בעיתונות המקומית
את השרותים

לא תוקן

בשנת  2016עמדו
המכירות על סך
כ–  743אש"ח.
בידי הביקורת

Dummy Text
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תגובת המבוקר
לממצאי הדוח

תגובת המבוקר לאחר סיור
מנכ"לית העירייה דאז,
בתאריך 23.7.15

מס'
ממצא

הליקוי

14

יעילות תפעולית במגמת ירידה  -אנו לא יודעים
שיעור הוצאות שכר בשנת  2014מדוע ,אבל אנו
סבורים כי
עומד על כ 54.8% -ממחזור
הפעילות בדומה לשיעור הוצאות ההכנסות ירדו
עקב ירידה
השכר בגובה של  56.8%בשנת
באיכות התרומות
 2012וזאת על אף שמחזור
המתקבלות.
הפעילות בשנת  2014היה נמוך
בכ 12.3%-ממחזור הפעילות של
שנת  .2012כמו כן ,שיעור
הוצאות השכר ממחזור הפעילות
בשנת  2013עמד על  .69.6%כל
אלה מצביעים על חוסר יעילות
תפעולית.

לדעתנו יש לפרסם ב"-קול
הכפר"" ,זמן איכות"
ובערים שאנו נותנים בהם
שירות.

15

אנו תלויים
דמי ניהול שנתיים לשנת 2014
בהחלטת העמותה
המשולמים לעמותה מלב"י
הארצית .פנינו
הראשית בגין ניהול חשבונות
עומדים על  ₪ 33,747שהם  4.5%אליה בבקשה

יטופל במסגרת העמותה
הארצית וזאת לצורך
הקטנת ההוצאות
המכבידות עלינו.

המתקבלות.

תגובת המבוקר בדוח תוקן/
לא תוקן/
המעקב – 25.2.18
תוקן חלקית
שמעמידה העמותה
לתושבי העיר .אנו
מקווים כי בעקבות
כתבות אלו יחול
שיפור בכמות
ואיכות התרומות,
ובמכירות.
לא תוקן
יש שיפור מתמשך
ביעילות התפעולית,
ואנו חותרים
להפחתת הוצאות
השכר ככל שניתן.
יש לזכור ,שכמות
המתנדבים הקבועה
בעמותה אינה
מספיקה לצרכיה.
אנו בדיאלוג קבוע
בנושא זה ,עם
מוסדות העירייה .ב
–  2011היעילות
התפעולית היתה
 57%וב – – 2016
.54.3%

הפחתנו את דמי
הניהול להנהלת
העמותה באופן
משמעותי.

לא תוקן

הערות הביקורת
נתון
ל– – 30.11.2017
 509אש"ח
)המשך מגמת
ירידה(
על פי נתוני גזבר
העמותה –
השיעור עומד על
.54.3

על פי נתוני הגזבר
–
בשנת 2016
שולמו דמי ניהול

Dummy Text
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מס'
ממצא

הליקוי

תגובת המבוקר
לממצאי הדוח
להקטין את שיעור
דמי הניהול
השנתיים.
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ממחזור המכירות לשנת .2014
דמי הניהול ששולמו בשנת 2012
לעמותה הארצית עמדו על סך
של  ₪ 41,644שהם  3%ממחזור
המכירות לשנת .2012
במגזר הפרטי עומד תשלום שנתי
עבור שירותי ראיית חשבון
מלאים על
כ  ₪ 20.000 -לערך.
נכון .העמותה
העמותה אינה פועלת להשגת
הראשית אינה
הכנסות נוספות מגופים
פועלת מול משרדי
ממשלתיים וחיצוניים אחרים.
ממשלה.

תגובת המבוקר לאחר סיור
מנכ"לית העירייה דאז,
בתאריך 23.7.15

תגובת המבוקר בדוח תוקן/
לא תוקן/
המעקב – 25.2.18
תוקן חלקית

הערות הביקורת
בסך ) ₪ 22,580כ
– .(3%
עד ליום
– 30.11.2017
) ₪ 20,000כ –
(4%

עד כמה שידוע לנו ,העמותה
הארצית מטפלת בהשגת
הכנסות מגופים ממשלתיים
עבור כל הסניפים.

אין שינוי בתשובה.
כל עוד קיימים
בסניפי העמותה
יתרות זכות גבוהות
ספק אם ניתן יהיה
לגייס כספים.

לא תוקן

סניף העמותה
בכפר סבא נותן
שירות לתושבים
גם מרשויות
סמוכות ועל כן,
ראוי כי ישאו
בנטל עם עיריית
כפר סבא.
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תגובת המבוקר לאחר סיור
מנכ"לית העירייה דאז,
בתאריך 23.7.15
לאחר שיחתי עם מבקר
העירייה ,התבקש שיעזור
לעמותה בסיוע כנדרש
במחשב קופה והדרכה
לצורך הגבייה בכרטיסי
אשראי .אנחנו מצידנו נלחץ
ונשלם את החשמל מה-
 1/8/2015על פי המונה
החדש שהותקן.

מס'
ממצא

הליקוי

תגובת המבוקר
לממצאי הדוח
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עמותת מלב"י כפר סבא אינה
משלמת חשמל למרות הרשום
בהסכם הקצאת הקרקע
לעמותה ולמרות התקנת שעון
נפרד .כמו כן ,נמצא שאורות
המתחם דולקים מעבר לשעות
הפעילות .מומלץ לגבות תשלום
חשמל רטרואקטיבי.

אין לנו אפשרות
מבחינה כלכלית
לעמוד בכל
הדרישות
הכספיות .כמו כן,
התאורה שנמצאה
בביקורת שייכת
לבי"ס מפתן ולא
למלב"י כ"ס.
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סיוע רווחה -
התמיכה הכספית של עמותת
מלב"י כפר סבא לתושבי העיר
כפר סבא בשנת  ,2014עמדה על
 .₪ 33,000התמיכה הכספית של
עמותת מלב"י כפר סבא לתושבי
העיר כפר סבא בשנת  2013עמדה
על  .₪ 59,118התמיכה הכספית
של עמותת מלב"י כפר סבא
לתושבי העיר כפר סבא בשנת
 2012עמדה על  .₪ 124,033גובה
התמיכה בשנת  2014מצביע על
ירידה של  73%בסך סיוע עמותת
מלב"י כפר סבא לתושבי העיר
כפר סבא וזאת ביחס לשנת .2012

אנו מתחייבים כי נעשה
היות וירדו
ההכנסות כך ירדה לשיפור השירות ונעשה כל
התמיכה בתושבי שביכולתינו לשפר את
תדמית העמותה .כפועל
העיר בהתאמה.
יוצא תינתן תרומה גבוהה
יותר אך הכל בהתאם
לאפשרויות.

הערות הביקורת

תגובת המבוקר בדוח תוקן/
לא תוקן/
המעקב – 25.2.18
תוקן חלקית
הגזבר הציג בפני
תוקן
העמותה משלמת
הביקורת
את חשבונות
אסמכתא על
החשמל והארנונה
תשלום עבור
כסדרן.
חשמל לתקופה 1-
.5/2017
לא הוצגו
אסמכתאות לגבי
תקופות קודמות.
קיים חוב לשנת
 2017ע"ס:
₪ 75,000

מעבר לתמיכה
הכספית ,העמותה
תורמת כמויות
משמעותיות של ציוד
וביגוד לנזקקים.
סדר גודל הציוד
הנתרם כ – 40,000
 ₪בשנה .בשיתוף
מלא עם מחלקת
הרווחה.

תוקן
חלקית

בשנת – 2016
.₪ 36,473
לא נתקבלו
נתונים לשנת
.2017
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תגובת המבוקר לאחר סיור
מנכ"לית העירייה דאז,
בתאריך 23.7.15
הנושא יטופל.

מס'
ממצא

הליקוי

תגובת המבוקר
לממצאי הדוח
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נמצא כי אין כיסוי ביטוחי ל3-
מתנדבים מתוך ה 31-הקיימים.

 3המתנדבים
הרשומים בדוח
יירשמו
ושמותיהם יועברו
לאגף הרווחה.
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עיריית כ"ס מתקצבת לבדה את
פעילות עמותת מלב"י כפר סבא
למרות שימוש של תושבים
מרשויות אחרות :הוד השרון,
רעננה ,הרצליה ,מגזר ערבי.

העמותה תפעל
לקבלת תמיכה
מרשויות סמוכות.

אנו נוציא מכתב עם
נימוקים לרשויות הסמוכות
המקבלות גם הן את
שירותינו לקבלת תקציב
שנתי למימון ,עבור שכר,
רכב ושאר השירותים
לקיום העמותה בצורה
סבירה והוגנת.

21

פניות רווחה -הביקורת יזמה 2
פניות מדומות מאגף הרווחה
לעמותה -המוצרים וההובלה
ניתנו בחינם עד לבניין .עם זאת,
הפונה נדרש לשלם על הובלה
מפתח הבניין לתוך הדירה.

נכון .המוצרים
המובלים
לנצרכים ללא
תשלום ,מועברים
ללא תמורה עד
לכניסה לבניין.

כל פנייה דרך משרד
הרווחה תכובד במלואה
והסיוע והריהוט יועלו עד
לבית לשביעות המשפחות.

תגובת המבוקר בדוח תוקן/
לא תוקן/
המעקב – 25.2.18
תוקן חלקית
תוקן
ב – 20/12/17
במהלך
הועברה רשימה
הביקורת
מועדכנת של
המתנדבים במלב"י
למנהלת מדור
התנדבות בעירייה
ועודכן הביטוח.
לא תוקן
חלקן של רשויות
אחרות בפעילות
מלב"י זניחה ,והן
משלמות עבור כל
מכירה שמתבצעת
לתושביהן .לא ניתן
לפנות אליהן
להשתתף בהוצאות
עקיפות של
העמותה .מעבר לכך
אין תקציב כלשהו
של עיריית כפר סבא
והיא גובה
מהעמותה כ –
 ₪ 80,000לשנה
עבור ארנונה
וחשמל.
העברה סבירה נעשית מבוצע
עד לפתח בית הפונה .חלקית
אין לעמותה כח אדם
מתאים לביצוע
הובלות מורכבות
יותר )למשל ,מסירת
סלון בקומה רביעית(

הערות הביקורת

408

 .5סיכום והמלצות
מהנתונים המרוכזים בטבלה לעיל ,עולה כי העמותה לא תיקנה את רוב הליקויים
שעלו בביקורת שהתקיימה בשנת :2015
•  13מתוך  21ליקויים לא תוקנו כלל;
•  5ליקויים תוקנו חלקית;
•  3ליקויים תוקנו.
הביקורת תציין כי ביקורות קודמות למעקב אחר תיקון ליקויים כפי שבוצעו בסניף
העמותה ובכללם סיור של מנכ"לית העירייה דאז בתאריך  – 23.7.15העמותה לא
עמדה בהם בתיקונם באופן מלא.
מבקר העירייה מציין כי במהלך ביקורת תיקון הליקויים האחרונה נתקבלה שיחת
טלפון ממנכ"ל סניף עמותת מלב"י כפר סבא ,בא הודיע על עזיבתו את התפקיד עד
לסוף חודש דצמבר .2017
לאור אי עמידה של סניף כפר סבא של עמותת מלב"י בהתחייבויותיו לתיקון הליקויים
מדוחות מבקר העירייה ,סיור מנכ"לית העירייה דאז ,בקיץ  2015ואי תיקון מלא של
הליקויים כפי שעלו בביקורות העבר כולל ביקורות תיקון ליקויים ,הביקורת ממליצה
לעירייה לבחון בכובד ראש על המשך ההתקשרות של העירייה עם העמותה .הביקורת
ממליצה לשתף את ההנהלה הארצית של עמותת מלב"י בממצאי דוח מעקב אחר תיקון
ליקויים זה ועל כוונת העירייה לבחון את המשך ההתקשרות עם העמותה שאמורה
להוות משענת לעולים חדשים ולאוכלוסייה מוחלשת כהגדרתה בתקנון העמותה
ומהסכם ההתקשרות עם עיריית כפר סבא.

