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הנדון :דוח מבקר המועצה לשנת 2017
הנני מתכבד להגיש לאדוני ,מכוח חוק ,דוח מבקר המועצה לשנת  .2017הדוח מקיף חמישה נושאים
שנבדקו לעומק – וועדת מל"ח ,הוועדה החקלאית ,המועצה הדתית ,מחלקת התחזוקה וניקיון
המרחב הציבורי .כמו כן ,הדוח מציג את סטטוס יישום המלצות דוחות מבקר המועצה לשנים 2014
ו.2015-
הפרק בנושא "וועדת מל"ח"  -מטרת הביקורת :בחינת אופן היערכות המועצה למתן מענה הולם
בעיתות חירום בהתאם לרגולציה ,הנחיות מקצועיות ,תיק האב ותיק מרכז ההפעלה של המועצה.
הביקורת מציפה פערים בהיערכות המועצה למתן מענה במצבי חירום בתחום הארגון ,התיעוד,
תשתיות ואמצעים ,ביקורות ,תרגילים והשתלמויות .עקב חשיבות הנושא ומאחר שבמאי 2018
מתוכננת ביקורת של פקע"ר ורח"ל ,הדוח הופץ במאי  2017וכבר נדון בוועדת הביקורת .יישום
המלצות הדוח ישפר את היכולת של המועצה לתת מענה במצבי חירום ואת סיכויי ההצלחה שלה
בביקורת המתוכננת .יצוין כי לאחר עריכת הביקורת בוצעה פעילות לתיקון הליקויים.
הפרק בנושא "וועדה החקלאית"  -מטרת הביקורת :בחינת פעילות הוועדה החקלאית בהתאם לצו
המועצות המקומיות ,ניהול נכסי המועצה בשכונות "תלמי מנשה" ו"נהווה דורון" ותשלומי המים
בעבור צריכה ציבורית ב"תלמי מנשה" .הביקורת מפרטת ממצאים בנוגע להתנהלות הוועדה
החקלאית ופעילות המועצה שקשורה לשכונות בהן פועלות האגודות החקלאיות שבתחום שיפוטה
של המועצה – שכונות "תלמי מנשה" ו"נווה דורון" בתחום ההתחשבנות על מים בשטחים ציבוריים
ובתחום הנכסים .יצוין כי במהלך שנת  2017הוועדה החקלאית התפרקה .במידה שבעתית תהיה
כוונה להקים אותה מחדש – חשוב לפעול בהתאם להמלצות שבדוח.
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הפרק בנושא "המועצה הדתית" – מטרת הביקורת :לבחון את נאותות פעילות המועצה הדתית
וסמכויותיה בהתאם להוראות החוק והתקנות .הביקורת מעלה פערים בתחומי הממשל התאגידי,
ניהול כוח אדם ,ניהול התקשרויות ובפעילות השוטפת .יישום ההמלצות יביא לעבודה נכונה יותר
ושיפור התהליכים במועצה הדתית.
הפרק בנושא "מחלקת התחזוקה" – מטרת הדוח :לבחון את נאותות פעילות מחלקת התחזוקה
ותפקודה השוטף לצורך ביצוע עבודות תחזוקה במבני המועצה ובשטח הציבורי ועמידתה בהוראות
החוקים והתקנות השונים .הביקורת מציפה פערים במענה של מחלקת התחזוקה בתחומים השונים
שעליהם היא אחראית .יישום המלצות הביקורת עשוי לשפר באופן משמעותי את המענה
שהמחלקה תיתן ליחידות המועצה ולציבור.
הפרק בנושא "ניקיון שטחים ציבוריים" – מטרת הדוח :לבחון את נאותות הטיפול בניקיון במרחב
הציבורי .הדוח מציף פערים במענה של המועצה בתחום ניקיון המרחב הציבורי וחולשות במנגנוני
הבקרה למול קבלני הניקיון .יישום המלצות הדוח עשוי להביא לשיפור משמעותי במענה של
המועצה בתחום הניקיון .יצוין כי חלק מהליקויים תוקנו תוך כדי הביקורת.
הפרק בנושא "מעקב דוח מבקר המועצה לשנים  2014ו "2015-מציג את מידת יישום ההמלצות
מדוחות שהופצו בשנים אלה .שיעור יישום המלצות שפורטו בפרקי הדוחות נע בין  14%לבין .50%
הביקורת תמשיך לעקוב אחר יישום ההמלצות.
הדו ח מעלה את הממצאים מבדיקת התהליכים וכולל המלצות לתיקון הליקויים ושיפור
התהליכים .הוראות בדבר הטיפול בליקויים נקבעו בחקיקה והם כוללים ,בין היתר ,דיון בוועדת
הביקורת ,דיון במועצת העיר ומעקב צוות לתיקון הליקויים בראשות מנכ"ל המועצה.
ברצוני לציין את שיתוף הפעולה שזכיתי ממנהלי ומעובדי המועצה והמועצה הדתית איתם נפגשתי,
והתרשמתי מרצונם לתקן את הליקויים ולשפר את התהליכים.
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