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יו"ר הועדה הממונה:
אילן הררי
שנת הקמה:
המאה ה 11-לפנה"ס
מקור השם:
נזכרת לראשונה כאחת מערי
כנען שנכבשו ע"י תחותימס
השלישי ( 1114 – 1101לפני
ספירת הנוצרים).
שוחררה ע"י גדוד קומנדו 98
של צה"ל ,במהלך "מבצע
דני" ,ביום ה' בתמוז תש"ח
()11.4.1819

דוחות הביקורת הכלולים בדוח השנתי לשנת  ,0222הינם תוצר של ביקורות שנערכו
במינהלים ובאגפים שונים בעירייה – במינהל החינוך ,במינהל התיפעול ,באגף הביטחון,
במחלקת הפיקוח העירוני ,ובאגף משאבי אנוש.
הביקורות שנערכו במהלך שנת  0222עסקו בנושאים שטרם נבדקו ע"י הביקורת
הפנימית במהלך השנים הקודמות. 1
תוכנית הביקורת לשנת  0222כללה בין היתר נושאים חוצי יחידות .כך לדוגמה,
במסגרת הביקורת על מחלקת הפיקוח העירוני נבדק הטיפול המשפטי בדוחות הפיקוח
והפעלת אמצעי אכיפה משפטיים שמבוצעת ע"י השירות המשפטי.
הדוח השנתי לשנת  0222כולל ממצאי ביקורת שעלו בביקורות בהם הושלם תהליך
הביקורת בנושאים הבאים:
-

הפיקוח העירוני
אבטחת מוסדות חינוך
הסעות תלמידים למוסדות חינוך
זכאות שכר לתואר אקדמי מחו"ל – ביקורת מעקב

מלבד ביקורות אלה ,הביקורת עסקה בבדיקת סקר הנכסים שנערך בעירייה
וההתקשרות עם קבלן הגביה .עקב הגשת תובענות יצוגיות נבחנה משפטית סוגיית
השלמת הליך הביקורת ובסיכומה החלטתי על השהייתו.
נוסף לנושאים שפורטו ,הביקורת עסקה בבירור סוגיות שונות במסגרת הליך הטיפול
בתלונות הציבור ,עקב היות מבקר העירייה גם הממונה על תלונות הציבור .תוצאות
בירור התלונות מוצגים בדוח נפרד המפורסם אחת לשנה.

שטח שיפוט:
כ 13,100-דונם
מיקום:
במרכז שפלת החוף ,בצומת
דרכים בין ת"א לירושלים.
אוכלוסיה:
כ 41,000-תושבים
_______________________
סמלה של העיר צוייר ע"י זאב
פבזנר .הסמל מתאר את
אופייה החרושתי ,על רקע
התלמים המסמלים את
סביבתה החקלאית של העיר.
מתחת לשער רחב הפתוח
בפני באיה ,שובצו המילים:
"ושבו בנים לגבולם" (מתוך
ירמיה ל"א)11 ,
ואכן זכתה העיר ,ורבים מן
העולים אשר שבו לארץ
ישראל ,קבעו בה את ביתם
ומצאו בה את פרנסתם.
_______________________

תיקון הליקויים
לשכת מבקר העירייה וגופי ביקורת נוספים דוגמת משרד מבקר המדינה ,האגף לביקורת
ברשויות המקומיות במשרד הפנים ועוד ,ערכו במהלך השנים ביקורות בתחומים שונים.
בדוחות הביקורת הועלו ליקויים בהתנהלות העירייה בנושאים שנבדקו והביקורת
המליצה על הדרך לתיקון הליקויים ומניעת הישנותם.
השלמת הליך הביקורת היא בתיקון כל הלקויים שהועלו.
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עיון בדוח ביקורת שערך האגף לביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפנים בשנה זו
והתייחס בין היתר לליקויים שהועלו בדוחות ביקורת ,העלה כי ,ליקויים רבים שעליהם
הוער בדוחות ביקורת לא תוקנו.
תמונה דומה עולה מעיון בדוח ביקורת מעקב שערכתי הכלול בדוח זה וממסמכים
המגיעים אל שולחני באשר לדוחות ביקורת אחרים .כך לדוגמה :דוח ביקורת משרד
הפנים בוועדה המקומית לתכנון ולבניה ודוח מבקר העירייה בנושא מחלקת רישוי
עסקים.
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הוראות בדבר הטיפול בליקויים נקבעו בחקיקה והם כוללים בין היתר דיון בוועדה
לענייני ביקורת ,דיון במועצת העיר והקמת צוות לתיקון ליקויים.
בנוסף לקבוע בחוק ,כללי המינהל התקין מחייבים הטמעת הליך לטיפול בתיקון
הליקויים ומניעת הישנותם.
מדובר בהליך מוסדר בנוהל כתוב ,הכולל בין היתר דרישה להכנת תוכנית עבודה
מפורטת לטיפול בתיקון הליקויים ,תוטל אחריות ,יקבעו לוחות זמנים ,ויוקם צוות
שיפקח וידווח על תהליך תיקון הליקויים ומניעת הישנותם.
יש לפעול לאלתר לתיקון כל הליקויים שהועלו בדוחות הביקורת במסגרת הליך כאמור,
ולוודא את יישום הוראות החוק באשר לכל דוחות הביקורת.

יו"ר הועדה הממונה:
אילן הררי
שנת הקמה:
המאה ה 11-לפנה"ס
מקור השם:
נזכרת לראשונה כאחת מערי
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בהזדמנות זו אני מודה על הסיוע לו זוכה הביקורת מיו"ר הוועדה הממונה וחבריה,
מראשי המינהלים והאגפים ומכל עובדי העירייה הרואים בביקורת כלי עזר ניהולי
לשיפור ויעול האירגון.

בברכה,
משה מימון
מבקר העירייה
וממונה על תלונות הציבור
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