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(.בהתאם למועד הקבוע בחוק)2018במרץ 29ח מבקר העיריה הוגש ביום "דו1.

(.בהתאם למועד הקבוע בחוק)2018ביוני 19תגובת ראש העיר הוגשה ביום 2.

ולא הגישה את  , הפסיקה את פעולתה, קיימה דיונים חלקיים2018הוועדה לענייני ביקורת בשנת 3.

.ממצאיה לצורך דיון במליאת מועצת העיר

.חלף המועד לדיון ועדת הביקורת בדוחות והוא פורסם לציבור כנדרש בחוק1.11.18ביום 4.

.בדוח זה2019דנה ועדת הביקורת לשנת , 10.2.19לאור החלטת מועצת העיר מיום 5.

ולנציגי כל הגופים המבוקרים שהגיעו לדיונים ושיתפו  , אני מבקש בהזדמנות זו להודות למבקר העיריה6.

.י מבקר העירייה"פעולה באופן מלא עם צוות הביקורת המקצועי שמונה ע

.להלן יפורטו המלצות הועדה7.

כללי



.י מנהל מחלקת תחזוקה לשעבר"אשר נבדקו ע2016–2015הביקורת התמקדה בבחינת הזמנות רכש מהשנים 1.

.2017מאי –הביקורת נעשתה בין החודשים מרץ 2.

מחלקת 

תחזוקה

כללי  

.אשר שינה את נהלי העבודה שהיו תקפים בתקופת הביקורת2016מונה מנהל מחלקת תחזוקה חדש בשנת 

."חוזרותתקלות"עבוראוטומטיתמתריעהאינההפוקוסמערכת:הערה
."חוזרותתקלות"עבורממוכנתהתראהשתיתןכךהקיימתהמערכתאתלשדרגיש:המלצה

.בתקלותלטיפולתקןזמניפורסמולא:הערה
.תקןזמנילפרסםיש:המלצה

ח   ממצאי הדו



.ובן גוריון, יצחק אלחנן, ר"אז, חבצלת, תרזה, כרכום, סייפן: גנים8-הביקורת ערכה סיורים ב1.

.2017אוגוסט –הביקורת נעשתה בין החודשים אפריל 2.

מחלקת 

ם   י גנ

ף ו נ ו

כללי  

ח   ממצאי הדו

.המוקדבתלונותהמובילהינוהניקיוןנושא:הערה
כנדרשמחויבותוביצועאתולבקרלאכוףיש,הקבלןמול2019בשנתהעבודהשיטתשינוילאור:המלצה

.במכרז

.ממומשתלאקשוריםלאכלביםושוטטותכלביםצואתבנושאהאכיפהמדיניות:הערה
.ושוטטותכלביםצואתעלבדגשאכיפהלהגביריש:המלצה



תאונות  ', צד ג, חבות מעבידים, כספים, ביטוח אש" )איילון"חברת : נעשו ביטוחי העירייה עם2015-2016בשנים 1.

הרחבת ביטוחים  " )הראל"חברת , (שבר מכני ומכני הנדסי כבד, אחריות מקצועית, סחורה בהעברה, אישיות

(.ל"דרך משכ–הוצאות משפטיות לבכירים " )מנורה"וחברת , (וביטוח נושאי משרה

.ח"אלש2,920סך 2016ובשנת , ח"אלש2,316סך 2015תקציב כולל בשנת 2.

חי טו בי

ה י רי העי

כללי  

.'גוצדמעבידיםחבותביטוחכיסויקייםהאםהובהרלא:הערה
.מעבידיםוחבות'גצדביטוחקיוםלוודאיש:המלצה

.(שנים8:'לדוג)לתקופהאחתביטוחוחברותיועציםהחלפתשלכללקייםלא:הערה
ספקיםמולהתקשרותלמנועמ"עספקיםוריענוןהצעותבחינתשלנוהלקביעתלבחוןיש:המלצה

.ארוכהלתקופה

.העירייהנכסידוחאתתואםאינואשלביטוחהכיסויגובה:הערה
.הנכסיםדוחמולאלכיסויגובההתאמתלבחוןיש:המלצה

ח   ממצאי הדו



.₪מיליון 30-הסתכם ב2016מחזור הפעילות של האגודה לשנת 1.

(.מהיקף הפעילות70%)₪ מיליון 21-עלויות השכר הסתכמו ב2.

א  "כ

באגודת  

הספורט

כללי  

.ולכללייםהספורטלתחוםמקצועייםלעובדיםדיפרנציאליתעובדיםקבלתנוהלטיוטתנכתבה:הערה
.זולטיוטאבהתאםפועלתהאגודהכיום

.האגודהדירקטוריוןלאישורהנוהלאתלהביאיש:המלצה

למקובלבהתאםפועלתהאגודה.הספורטבתחוםמקצועייםעובדיםבשכררחבמנעדקיים:הערה
.מקבילותובאגודותבענפים

.הדירקטוריוןבפניזהבתחוםלשכרמקובלותמידהאמותתציגהאגודה:המלצה

"קבוצתי/אישי"שעותדיווחומקיימים"גלובאלית"משתכריםהספורטבתחוםעובדים:הערה
.התחוםרכזי"עומאושריםהקבוצהמאמןי"עהמבוצעים

.לרכזהמאמןדוחותביןאמיתיתהשוואתיתבקרהקיוםלוודאיש:המלצה

ח   ממצאי הדו



א  "כ

באגודת  

הספורט

ח   ממצאי הדו

רווחה,נוערקידום,שחיה,חינוך)העירייהמחלקותעבוראגודהעובדי52-כמועסקיםזהבמועד:הערה
.(ומועדוניות

בגופיהעסקהלצמצוםלפעולישבנוסף.בפועלהמעסיקי"עעבודהשעותבקרתקיוםלוודאיש:המלצה
."מוחלטתגמילה"עדהשוניםהסמך

ברורהזיקהוקיימתהיות,"ש"רמהנירהפועל"בגםהמועסקיםבאגודהתפקידיםבעליקיימים:הערה
.לבוגרתהנוערקבוצותבין

גם'כפל'במשתכריםאינםהם–באגודההמשתכריםתקפידיםבעלישקיימיםשככללוודאיש:המלצה
.הבוגרתבקבוצה

.הליגהפעילותאתתומךואףרווחיהינולכדורגלהספרבית:הערה
.שניתןכלללהמשיכהוישומקובלתמבורכתזותמיכה:המלצה

.2019באוגוסטבלבדפתיחהלישיבתכונסהאגודהדירקטוריון:הערה
חבריכלללאישורבהקדםלפעוליש,ומנחהכמבקרהדירקטוריוןשלתפקידואתלממשמנתעל:המלצה

.שוטףבאופןולכנסו,הדירקטוריון



.ל"לחכ" יסודות"הדוח מתרכז בהסכם שבין 1.

בתחילה הפרויקט  . לביצוע הפרויקט" יסודות"להיות הקבלן המבצע של " אאורה"נבחרה 13.1.13ביום 2.

ולסופו של דבר . ד"יח720ל לאישור ועדת התכנון הקמה של "לאחר מכן הגישה חכ. ד"יח630כלל 

. ₪היקף הפרויקט נאמד ביותר ממיליארד . יינתנו לתושבי השכונה180מתוכן , ד"יח687אושרו 

להערכת הביקורת שיווי . השמאי העירוניד"חווניתן פטור מלא מהיטלי השבחה ללא " אילת"במתחם 3.

ונמסר לעורכי הביקורת כי לא קיימים בידי העירייה מקורות מימון אחרים  , ח"מלש100הפטור מעל 

.להקמת מבני ציבור בשכונה

ד ששיפרו את רווחיות הקבלן ולא את  "יח720אישרה ועדת התכנון והבנייה במחוזית 29.3.15ביום 4.

.ד"יח687אושרו ( לאחר שינויים בתוכנית)10.2.16ביום . זכויות הדיירים בפרויקט

המקומיתבוועדהונידון,ההשבחההיטליגובהועיקרומשפטיבהליךכעתנמצאאילתפרויקט:הערה
.2019בתחילתהעירובמועצת

.ב"התווועדתההנדסהמנהלי"עהפרויקטהתקדמותכללאורךהדוקהבקרהלקייםיש:המלצה

מתחם 

אילת

כללי  




