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יו"ר הועדה הממונה
אדוני יו"ר הועדה הממונה
הנדון :דו"ח מבקר העירייה מ"ס  12לשנת 2007
 .1ע"פ הוראת סעיף  170ג לפקודת העיריות ( דין וחשבון מבקר
העירייה ) ,תשל"ד  1974 -הנני מתכבד להמציא בזאת את דו"ח
מבקר העירייה מספר  12לשנת 2007.
 .2הדו"ח מופץ כחלוף כמעט שנה מאז מינויך ומינוי הועדה הממונה.
 .3הן מדו"ח ביקורת זה והן מדוחות קודמים עולים ממצאים אשר
נובעים מ:
 .3.1חוסר ידע וחוסר מקצועיות בכל הדרגים והרמות.
 3.2חוסר בנוהלים –בבחינת שהעובד ידע מה הוא צריך לעשות,איך
לעשות ומתי לעשות וכיצד עבודתו תימדד ותיבדק.
 3.3חוסר בהגדרות עיסוק לעובדים וקיומם של קווי הירארכיה
ברורים.
 3.4תרבות ארגונית קלוקלת
לא נראה כי העירייה נתנה דעתה לתיקון.
 .4העירייה לא תיקנה הליקויים אשר נדונו במליאה,וזאת ולמרות
שמועד תיקונם ע"פ חוק חלף.
 .5דוחו"ת הביקורת של מבקרי משרד הפנים לא הונחו על שולחנה
של המועצה ולא נדונו כנדרש .
 .6דו"ח מבקר העירייה מ"ס  11לשנת  2006לא זכה לתגובת יו"ר
הועדה הממונה כעבור שלושה חודשים כנדרש בחוק.
הדו"ח הונח על שולחן יו"ר הועדה הממונה בתאריך .23/12/2007

הדו"ח לא הונח על שולחן מליאת המועצה כנדרש תוך פרק הזמן
של שבעה ( )7חודשים כנדרש בחוק.
 .7מזכיר העיר סרב להמציא מסמכים/מידע בהתאם לדרישות
הביקורת בהתאם לחוק( .והוא לא היחיד שנהג כך)
למרות החומרה שבהתנהגות מזכיר העיר והקרנתה לעובדים נוספים
לא נעשה דבר וחצי דבר בעניין.
 .8דווקא מצבה הכספי הקשה של העירייה דורש משנה השקעה
וטיפול בממצאי הביקורת מבחינה של יעילות וחיסכון,אך אין הדבר
כך.
מערכת אשר אינה מטפלת בליקויים ואשר אינה מתייחסת
להיזון חוזר לפעולותיה הנה מערכת הצפויה לחזור
ולטעות,לחזור על אותם ליקויים ברמת חומרה הולכת וגדלה.
והדרך לכישלון ברורה.
 .8אדוני יו"ר הועדה הממונה ,עפ"י החוק דו"ח זה מחייב את
התייחסותך והערותיך לא יאוחר משלושה חודשים מיום שהונח על
שולחנך.
 .6העתקים מדו"ח הביקורת יועברו כנדרש בפקודת העיריות
לחברי הועדה לענייני ביקורת ,אשר מתפקידם לדון בדו"ח ובהערות
ראש העירייה ולהגיש למועצת העיר לאישור את סיכומיה והצעותיה
תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העיר.
 .7מקווה אנכי כי ממצאי הדו"ח ויישום המלצותיו יתרמו
לשיפור המנהל והשירות הניתן לתושבי העיר.
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