סיכום 2019
מחלקה :משפטית

תמונת מצב 2019
סטטוס עמידה ביעדים
מס' המשימות
אחוז המשימות

11
100%

0-39
2
18%

40-79
4
36%

יעדי העל מרכזים בתוכנית העבודה
 .1מצוינות בשירות התושב במרכז.
 .2שיפור השירות הפנים ארגוני.
 .3פיתוח כלכלי

80-100
5
46%

תקציבים 2019
נושא
סה"כ תקציב שנתי.
סה"כ ניצול תקציבי.

אחוז הניצול.

סכום

250000
350000

פירוט
יועצים משפטיים חיצוניים
החריגה נובעת מהעמסת
סכומי הפרשות ששולמו
לתושבים בגין נזקים שנגרמו
להם משתשתיות – לא אמור
להיות בתקציב המשפטי ולא
שוקלל לתוכו מלכתחילה.

 2019על קצה המזלג.
•

•
•
•
•

ניסוח ,קידום ואישור חוקי עזר –
• חוקי העזר (היטלים) – בוצע תחשיב חדש לתעריפים ,התקבל אישור משרד הפנים – אושר
במליאה.
• חוק עזר חנייה  -מחכה לאישור משרד הפנים.
• צו ברירות קנס הועבר למשרד המשפטים  +הועברו שאלות ותשובות.
רישוי עסקים – הושלם המפרט האחיד ואושר במליאה ,הוגברה האכיפה והוגשו כתבי אישום.
אכיפת חוזים עם קבלנים – הוגברה האכיפה ,נשלחו מכתבי התראה ,התקיימו פגישות ובוצעו קיזוזים
וחילוטי ערבות.
טיפול בתביעות נזיקין – הוכן נוהל פשרות והוקמה ועדת פשרות ,הבוחנת כל דרישה שמוגשת ומגבילה
את סכום הפשרה על פי שיקול דעת הועדה ובהתאם להמלצת הלשכה המשפטית.
שוטף – המחלקה המשפטית טיפלה ב –  25מכרזים ובנוסף בקולות קוראים שפורסמו ,העניקה חוות
דעת משפטיות בנושאי תכנון ובניה ,דיני עבודה ,ארנונה ,היסעים (חינוך) היטלים ועוד,
 2עתירות (אחת לבית המשפט העליון) שהוגשו לגבי הקצאת קרקעות 15 ,תיקי נזיקין ,תביעה ייצוגית
אחת 2 ,תביעות בתחום דיני עבודה וקובלנה משמעתית אחת ,תביעת לשון הרע ,העברת הדרכות
לעובדי העירייה בתחומי התקשרויות .

עיקרי האתגרים והצלחות.
עיקרי האתגרים
מעקב מיטבי אחר ביצוע/השלמת
משימות
עמידה בלוחות זמנים תחת עומס
העבודה
קבלת שיתוף פעולה מעובדי העירייה
לגבי הצמדות לפרוצדורות שנראות
לעיתים מכבידות

עיקרי ההצלחות
הטמעת נוהל חתימת חוזים
סיום עדכון התעריפים בחוקי העזר
(היטלי פיתוח) וכן הסדרת הגבייה
קידום נושא הנגישות וההקצאות

ביצוע ליטיגצייה בתוך המחלקה
המשפטית (בלי להוציא לעו"ד חיצוניים)

תובנות\ מסקנות מרכזיות לשנת :2020
כדאי לבצע יותר הדרכות פרונטליות בנושא התקשרויות ובמושאים
נוספים בהם יצאו נהלים שטרם מיושמים.

תקציבים 2020
תקציב 2020

280,000

אחוז ביחס לשנת
2019

אחוז
התייעלות

תוכנית עבודה 2020
עיקרי המטרות המרכזיות לשנה זו.
• חקיקת חוקי עזר בנושא איכות הסביבה ומקלטים בעיר
• השלמת הטיפול בחוק עזר חנייה וסיוע ביישומו
• השלמת הסדרי ניגוד עניינים לנבחרים
• סיוע במערך גביית חובות עבר (קנסות  +רווחה)
• הסדרת נוהל שילוט
• אכיפת מקרקעי ורישוי עסקים.
• טיוב נהלי שמירת חוזים ומעקב ביצוע.
• שיפור העבודה השוטפת ,התייעלות ולמידה.

משימות שלא ביצענו
• הכנה והטמעה של נוהל שילוט

• חוקי עזר איכות הסביבה
• הטמעת נהלי עבודה לגבי חוזים חתומים

