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 על סדר היום:

 4 ............................................... 2018דיון בדו"ח מבקרת העירייה ונציבת תלונות הציבור לשנת 
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 פרוטוקול

 8201ר לשנת ונות הציבודיון בדו"ח מבקרת העירייה ונציבת תל

ח "בדועוסקת  22ישיבה מס'  .22אנחנו פותחים את ישיבה מס'  שושי כחלון כידור: 

  ח. "מסגרת הדול ע קצת רק תיתן . אורית 2018לשנת קרת העירייה במ

איציק בראון יושב  ,אורית מבקרת העירייה כמובן. איציק יושב ראש 

 ורת. ועדת ביקראש 

 זה אני. איציק בראון:

 ח ויציף מה?  "את עיקרי הדו יעלה יציף ון יד דור: שושי כחלון כי

 יושב ראש זמני.    איציק בראון:

כך אם   אתה זמני או לא זמני זה אחר   יושב ראש ועדת ביקורת.   שושי כחלון כידור: 

נחליט שזה יהיה מישהו אחר אז הוא יהיה. יציג את עיקרי ממצאי  

  אם כך חרא ח." ועדת ביקורת לדוח ואת עיקרי ההמלצות של "הדו

ח. אז  "י לדויהיו שאלות דיונים אני כמובן אסכם את ההתייחסות של

 אורית בבקשה.  

. הם בעצם מציגים  2018 -ב חות ביקורת שפורסמו "דוהדיון הוא על  רנו:'גאורית ב

התפקיד שלי למעשה בכמה מילים. . 2017 -ב  שנערכוחות "את הדו

אנחנו תאם לה פקודת העיריות שם זו מסגרת החוק בהוגדר במ

נית ם לתכבהתא נערכתביקורת. הביקורת ועלים. יחד עם ועדת פ

ידי. הנושאים בתוך תכנית העבודה הזו   -שנתית שנקבעת על  עבודה 

בהתאם   שנבדקנקבעים בהתאם לשיקול דעת בנוסף יש תחום אחד 

ח  "ביקורת. הדו ועדת  בקשת ראש העיר ותחום נוסף בהתאם לבקשת

ח "רי הגשת הדודשים אחעשה בחוריל ולמבאפ 1מוגש עד תאריך 

ח.  ועדת  "דובקשורים  הם על נושאים ועדת ביקורת מקיימת דיוני

במהלך השנה ביקורת מקיימת דיונים ויכולה להזמין וגם זימנה 

חות "מנת להסדיר את הדו -. על יםחלק מהמבוקרהאחרונה 
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חות האלה  "צם הם עשו לאחר שהדוומה בע חות"הדושל  והמאמצים

חות שנערכים בעצם זו "ד לציין שחלק מהדוב מאוכו. חשונער

תהליך גם של תיקון ליקויים. וחלק מהתיקון כדי ך תוביקורת 

יש ברשות  לאחר מכן. ח נערך "ליקויים שלא נעשה בזמן הכנת הדו

חות  "של דו ליקוייםקויים שאמור לעקוב אחרי תיקון יצוות לתיקון ל

למעשה ביקורת . ועדת שהם לא יחזרו על עצמם. לבטא ביקורת

, את  ג בפניכםמה שכרגע איציק יצימגישה למועצת העירייה 

חות ביקורת וחלק "ההמלצות שלה. חלק מההמלצות בהתאם לדו

מההמלצות בהתאם לדיונים שקיימה. זהו. לאחר מכן אם יהיו 

ממונה  בנוסף לכך שאני מבקרת העירייה אני גם שאלות אז בשמחה. 

פניות  ח קצר שמרכז את"דוגם יש ח הזה "על תלונות הציבור בדו

.   תלונות 63אליי הגיעו   2017 -ב ה בתמצית. למעש 2017 -ב הציבור . 

שבאופן חלקי   6  -אינן ועדת ביקורת ו  10מוצדקות  47מתוכן  כאשר

אין מוקד פניות ציבור לכלול  שלנו  שבעיר להעירהיו מוצדקות. חשוב 

תלונה . תלונות מהוועדהאליי לאו דווקא  ות שמגיעותהפני כל

ה מהווה תלונה.  פניי לא כלק מה היא תלונה. לחו בהתאםמוגדרת 

כי אחרות לא  ולא  ח הזה היחס הוא רק למה שמהווה תלונה. "בדו

הן  מטופלות אלא פשוט אחרות  לא מוגדרות בהתאם לחוק ולכן 

 ייתן  זהו. זה העיקר.  איציק בצורה אחרת. ות מטופל

 דק'. 22ה הפסקה לפני זה. אני הולך עכשיו לדבר שעציע שנאני מ איציק בראון:

 מי צריך הפסקה? אתה?  ידור: חלון כשושי כ

 אם אתם רוצים.  איציק בראון:

ם  יכאמרת שנער 2019ח חתום על מרץ "רק שאלה טכנית לאורית הדו רם בליטנטל:

 דיונים בועדת ביקורת.  

 ת. ביקור שושי כחלון כידור: 

 ו מרץ זה אחרי סדרת?  א אחר מרץהאם זה ל רם בליטנטל:

ח מתחילים  "ח אחרי הגשת הדו"הדוהוגש  2019 יל באפר 1  -לא. ב  רנו:'זאורית ב

 להתקיים הדיונים. 
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 קיי. -או  רם בליטנטל:

ח לפי לוחות זמנים "ח הלימיט של דיון בדו"הדיון בדועקרונית  שושי כחלון כידור: 

 ר.בנובמב  1   -ב    ר להיות דיון בועדת ביקורת אמוזמנים אחרי    תעיוקב

לנובמבר.    ,שזה לא התכנס זמן, הרבה בזכות העובדה אנחנו בחריגת

 אגב, לא מבחינתי.  

  . יםקצת הייתה משיכה של זמנ. ותמהמההלא, לא. הדיונים פשוט  רנו:'אורית בז

בנובמבר כאילו  1  -ים ב סתילה ח אמור"באופן עקרוני הדיון בדו שושי כחלון כידור: 

 זה קבועות הזמן.. נובמבר בחודש

 ם להכניס את זה לישיבה. ל לתאניין שכן.  רק לע איציק בראון:

 נכון. שושי כחלון כידור: 

ח  "שזה יהיה ברור והדו 2018במהלך שנת  חות הוכנו  "הדוטוב.  איציק בראון:

חות  "דו 6הוצגו ח " . בדו2019באפריל  1  -הוגש כפי שאורית אמרה, ב 

ה על תלונות הציבור. אני מתייחס כרגע  נושל ממ ח שנתי"ודוביקורת 

ח ביקורת במעקב על מוכנות העירייה  "אחד זה דו. תחו"דו 6  -ל  רק

מוקד  2גברת אכיפה בדיני עבודה. הלחוק  תו בתוקף של הלכניס

 5ניהול עצמי.  4ניהול נכסי העירייה.   3עירוני עיריית כפר יונה. 

חברה   . 6. יםדיהיסו  ספר -י בתבבגין שיעורי שחיה  הורים  תשלומי

המלצות  שום יומעקב י רויותשקהת ךמערעל  דגש כלכלית בכפר יונה 

הנושאים שנבדקו. אני אתייחס   6תשלומים לספקים. אלו והביקורת 

הם כבר קיבלו את  הנראה ח כפי "עכשיו לכל אחד בקצרה. כי הדו

 ח נכון?"הדו

 כן. בוודאי.  רנו:'אורית בז

  קיבלו.כולם  ון:איציק ברא

 בוודאי. שושי כחלון כידור: 

מדבר עליו חברה  קצרה. סע' ראשון שאני אחד בכל יחס לאני אתי איציק בראון:

המלצות הביקורת  ומעקב ישום התקשרויות מערך כלכלית כפר יונה 

תשלומים לספקים. הבעיה העיקרית בחברה הכלכלית אין חלוקת  ו

ווים מקל. אנו אחד המנכ"סמכויות. הכול נעשה בידיו של אדם 
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ת סדר  עשויות לסמכו אז ניתן יהיה לחלקמהנדס,  נוסף שיכנס גורם 

ומחויבים מכוח חוקים  םטיירוקרובישהם יותר המרכיבים בכל 

מעקב ביקורת ח זה נעשתה "נהלים וכללי מנהל תקין. בנוסף בדו

צאים  ממה. חלק מ2013 -ב  שנערכהתיקון ליקויים בעקבות ביקורת 

צאים של הממטבלה מסכמת  רפנו פהאנחנו צלקם לא. תוקנו ח

חיל עכשיו לקרוא את כולם. א אתאני ללכם  שאפשר יהיה להעביר

סיום של אותו סע' ועדת ביקורת בחרה  מצאים והמלצות שלנו.  מ

ח  ". דו2. 1ח הביקורת במלואן. סע' "דו  , ח"לאמץ את המלצות הדו

 וקשל החו בתוקף  מעקב על מוכנות העירייה לכניסת ביקורת

 זה נקבה. במלואן. ברק מעק ון כידור: כחל שושי

גברת אכיפה בדיני  הבתוקף של החוק לן.    -בין ם ל ליף . נחאין בעיה און:איציק בר

נערכה ביקורת על  2018עבודה. במהלך חודשים ספטמבר נובמבר 

  -ב בתחום. הראשונה בוצעה העירייה זאת הביקורת השנייה  מוכנות

העירייה  בכים שאינם מיושמים. נד שנםה שיהעלת והביקורת. 2015

ציה בתחום דיני עבודה. חוק  וני רגוללסיכ  היתר כמעסיק חשופה בין

שמפרים על גופים  יםמים כספיוציעמטיל  2012 -ב שנכנס בתוקף 

כדי  הוראות חוק אלו. בביקורת שנערכה בעבר סמוך לכניסת החוק 

ור האמאור ו פערים. ל לבחון את מידת קיום הוראות אלו נמצא

שבראשם   כוניםקויים חושפים אותה לסי יכי הל הביקורת אז העירה 

. בביקורת חוזרת שנערכה השנה  יםכספיצומים יעון הטלת הוא סיכ

ועדת ביקורת שמחה על כך  . הליקויים תיקנה אתנמצא כי העירייה 

בגין שיעורי שחיה   הוריםתשלומי . 3סע' כי תיקון הליקויים בוצע.  

של ילדים   יםרוהשהגיעו מ  תלונותעקבות מס' בודיים. ספר יס -בבתי 

על התנהלות בתחום זה נערכה ביקורת.   יסודייםספר  -בבתי 

הביקורת נערכה במטרה לבחון את תהליכי העבודה במחלקת חינוך  

העירוני שהוא גם הגורם המפעיל  ס"מתנספר היסודיים וה -בתי 

, וךנשרד החיהנחיות מבעמידה בפועל. נבדקו הסוגיות הבאות 

י ממשקיים, יסוד  ספר -ממשקי עבודה בין מחלקת חינוך  בין בתי 
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בין המתנ"ס, והליכי התחשבנות כספית לספר  -שבין בתי עבודה 

לות  כל ההתנה נמצאו ליקויים בהתנהלות בתחום.  :ממצאים וגבייה.

ר  יידי המתנ"ס בלי שיש הסכם חתום שמסד -הלת על ונשל התחום ומ

בין המתנ"ס. ל ספר  -ם הפעלה בין בתי כ סקיים הא ולא את הנוש

ם בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד ניאאשר נגבים  כסף בנוסף סכומי

מהפרויקט אשר אינו מנוצל נשאר רווח כספי  ס"מתנבהחינוך. 

ת מדריכים, ק בנושא של העס בהתאם ליעוד שלו. נמצאו ליקויים 

ינה  עות   אנהלות של הסתכל ההעלויות הסעות  תלמידים. בסוגריים 

ויות לאת העתקינה. גם ילדים שאינם נוסעים לבריכה משלמים 

עלות העסקה של שליש ממשרד החינוך האלה. בהתאם לחוזר 

בבדיקת  ידי משרד החינוך.  -מדריכי שחיה צריך להיות ממומנת על 

עכשיו הנושא הזה אני גם אציין  ביקורת לא נמצא תיעוד למימון זה. 

בגין   יםבנושא של תשלומי הורהמלצה. מה הממצאים ומה ה ככה,

יניות העירייה סותרת  ת נמצא כי מדביקורבבדיקת לבריכה כניסה 

התלמידים  הטבה כספית להורי  נתנה העירייהאת עצמה. מצד אחד 

בגוף ההסכם עם הזכיין של מפעיל את הבריכה סע' הקובע כי  וניסחה 

יה.  מודי שחלבריכה במסגרת לי כניסה ישלמולא הספר  -תלמידי בית 

ם בגין תשלו  בכל שנהבאישור העירייה קובע המתנ"ס י, שנ מצד

המתנ"ס הינו גוף ישות משפטית לבריכה. ראוי להדגיש כי  כניסה

  ידי העירייה -נפרדת מהעירייה. בפועל ההטבה שניתנה לתושבים על 

 ס"מתנמועברים מה , כספים אלו לאס"מתנומועברת לית נגב

שאינה עונה להגדרה של  תר גביית ימדובר ביה. לדעת הביקורת  לעירי

לץ להפסיק את תשלומי ההורים  מומשלצנו המנו אנחהחזר הוצאות. 

הוסדרה במסגרת הסכם עם מפעיל  שכן סוגיה זו בגין כניסה לבריכה 

   -כספים לבתי   הוחזרואני חייב לציין בהוראת ראש העיר הבריכה. 

 עה לבריכה. תשלומי הורים בגין נסיר. ספ

 ספר נכון?   -מי ששילם זה הורים לא בתי  טל:ליטנרם ב 

 ר.רוב און:איציק בר
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 זאת אומרת רם בליטנטל:

 אבל צריך להחזיר את זה שושי נתנה הוראה   איציק בראון:

 ספר    -ההשבה לבתי  רם בליטנטל:

 היא נתנה הוראה   איציק בראון:

 ?להורים היא ממשיכה  השבה גם רם בליטנטל:

 ח ביקורת.  "ה. שאני אתייחס לדוייחס לזאני את ושי כחלון כידור: ש

 ס בסוף.  נתייחף תכ ן:איציק בראו

 עקרונית חשוב  שושי כחלון כידור: 

 לך את זה.   תרשום איציק בראון:

 תרשום. כל   -עקרונית חשוב קודם  שושי כחלון כידור: 

 ם?  למיד ) לא ברור ( לא צריך לשתל רגע. :דובר

 .2018ח של "ן שהדו ייחשוב לצעקרונית  ידור: שושי כחלון כ

 אמרתי. איציק בראון:

. אני הייתי חברה ועדת ביקורת  זה אומר שאני לא הייתי ראש רשות : ורידלון כשושי כח

 אחד הנושאים  ו אני הייתי יושב ראש ועדת ביקורת

 את ביקשת את הנושא הזה. איציק בראון:

ועדת ביקורת.   תו בשםקשתי אונושא שאני בי נכון. אחד הנושאים זה שושי כחלון כידור: 

יקורת. מה שאני רוצה  דת באש ועזה לא החלטה שלי בתור יושב ר

חי. כמובן שהתחלתי את התפקיד. שאחרי הובא לפת להגיד שזה

הבנו קצת הקהילתי המרכז שעשינו פה איזו שהיא עבודה גם עם 

העירייה  כי . גם הוחזריותר את הנתונים  מה היה  וזה באמת הכסף 

שהעירייה בכלל לא ידעה שבעצם  כתבתם פה  ה אמנםהעיריי מנכ"ל

התפעול של העירייה.  לעירייה  סכום כסף עבור לשלם  רמוא ייןהזכ

אז פתחנו את החוזה. ראינו באמת גם הזכיין לא ידע שהוא צריך 

לשלם. וכתוצאה מזה שזה שולם לנו כי זה לא  שולם חלק מהשנים 

 י  לק היחסכמובן? אז הח גבינו עבור כל השנים

 אז זה הוחזר. :דובר
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אז החזרנו כתוצאה מזה את  צריכה לשלם שילמה  יתהה  הישהעיריי שושי כחלון כידור: 

 קיי?    -הכסף להורים  או 

ך עכשיו אתה מבין למה המתנ"ס אני אגיד רק בהערת אגב עם חיו איציק בראון:

 . שמעת את  בזכות היה

 בזכות. בגלל זה. מתנ"סזה לא  שושי כחלון כידור: 

 ך. שושי. ויח אמרתי עם איציק בראון:

 ב.טו כידור: שושי כחלון 

 זה  איציק בראון:  

 את זה תפסנו. רם בליטנטל:

תשלומי הורים בגין נסיעה לבריכה. יאללה. נושא בהמשך לזה   איציק בראון:

ו ספר הדר נדרש -מבדיקת ביקורת נמצא כי הורי תלמידי בית 

נמצא סמוך לבריכה   הספר -בית ש גםוצאות נסיעה לתשלום בגין ה

מנת להגיע לבריכה. לדעת   -ל הסעה עוהם לא משתמשים בשירותי 

שאינה עונה להגדרה של   רתבגביית י גם במקרה זה מדוברהביקורת 

הדר משתתפים  הספר  -שיוצרת מצב שבו תלמידי בית החזר הוצאות 

צע  ההמלצה שלנו מומלץ לבספר אחרים.   -של תלמידי בתי בעלויות 

  -מבתי  לכל אחד של עלויות הסעה של תלמידים דיפרנציאליב חישו

על   דרך  ספר -ת ביקורת לא ראוי לחייב את הורי בית הספר.  עמד

 מוסעים בפועל לבריכה. אינם שן הסעות בזמ

וצאה מזה שהם  זה החזר כסף בין היתר נועד נולד כת גם אני אגיד אז  שושי כחלון כידור: 

לטות שקיבלנו לאור הסיפור הזה  הח. אחת העל הסעות שילמובעצם 

  ספר יפה נוף כי הוא לא -יוסע זה בית ה שיד השנהספר היח -שבית 

ספר מאחר ומדובר  -שאר בתי בגלל הכביש.  ברגל יכול להגיע

בפעילות בריאות אז הם ילכו ברגל ויחזרו ברגל. גם אם זה ייקח יותר  

 זמן.

 אוי.  אוי . אוי :דובר

 אז   בסדר? ה קצת יותר ירוק מה שנקרא. ם יהיאז ג ר: שושי כחלון כידו
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בין המתנ"ס. אנחנו עדיין באותו  לספר  נושא נוסף פה. הסכם בין בתי  ן:אוק בראיצי

 סע'.

 אה, אה. שושי כחלון כידור: 

  בתי ל שלא  נחתם הסכם עבודה מסודר בין כלבבדיקת ביקורת נמצא  איציק בראון:

בתחומי אחריות   התכנית ן הפעלתספר לבין המתנ"ס הקובע את אופ

שקיימה  בשיחהצא בזה. יולום וכתנאי תש ,םסכומי ,סמכויות

כי הם הבינו שמדובר בהחלטה  ספר, נאמר  עם מנהלות בתי   הביקורת

ספר  של העירייה ופעלו בהתאם לכך.  יש טעם לפגם בכך שבתי 

ביצוע גמר לאחר הבנות מסוימות  בסיס התקשרו עם המתנ"ס על

של  הביקורת  ההמלצה שלנו אינו מתאים. ש לתהליך  יםנעוט התכנית

המתנ"ס לצורך הפעלת הפעילות ספר עם   של בתי  קשרותיך התלה

/  נותן   הליך רכש עם כל ספק שיתבצע בכתב. כמו כל מומלץ ונדרש 

  זה   'סענושא אחרון של פה. אמורפי.  לא משהו בעל שירותים אחר. 

רד החינוך שליש מעלות  שלחוזר מבהתאם    משרד החינוך. השתתפות

משרד ידי  נת  על  מות ממוכה להיריכי שחיה צריהעסקה של מד

מומלץ לבחון  ן הזה. והחינוך. בבדיקת  ביקורת לא נמצא תיעוד למימ

  ים, ייתכן כי ישנם כספובמחלקת חינוךסוגיה זו במחלקת הגזברות 

ועדת  , לסיכוםהם במשרד החינוך וטרם התקבלו. ל זכאיתשהעירייה 

וע ים לשמת, היינו מבקשח הביקור"מצים את המלצות דוקורת מאבי

מנכ"ל העירייה ששי  איך תחום  זה מתנהל בשנה הנוכחית,  את 

. האם קיים הסכם  משרד החינוךלהשתתפות כאשר אנחנו מתכוונים 

בחור ספק? אלו  הספר חופשיים ל  ואם בתי ? ס"מתנספר לה בין בתי 

 ה. לליא ות. העניינים. נשמח להתייחס 3

 יחס. אני אתי  תתייחס אתה לא  שושי כחלון כידור: 

ספר  המדינה החלה להפעיל בתי  2011 -ב סע' אחר ניהול עצמי.  איציק בראון:

ספר מתנהלים בצורה   יסודיים במהלך של ניהול עצמי על פניו בתי 

מהעירייה. נמצאו ליקויים  ים שמועבר יםעצמאית תקציבית מכספ

על  היעדר פיקוח ,בחוסר בקרהעבודה   בתהליכיברמה מערכתית 
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להלן תמצית  גף החינוך. ואהגזברות צד ספר מ בתי  התנהלות

 הממצאים. 

 תדבר. :דובר

 בסדר. קחו את הזמן.  איציק בראון:

 ) מדברים ביניהם מחוץ  לדיון (

היעדר ספר  1מדבר על ניהול עצמי.   להלן תמצית הממצאים.  אני איציק בראון:

  לגבש נדרשת בנות רשות מקומית סמך ההתאם למ שותי. בנהלים ר

תהליכים רט את אופן ביצוע  לפותי אשר אמור שרהלים ספר נ

הספר.  העירייה לא פרסמה קובץ  העיקריים המתרחשים בבית

מנגנון הפעלה נהלים רשותי כנדרש.  היעדר קובץ נהלים לא נקבע  

בש ליצה לגהביקורת ממ ספר.  סדור ומחייב בתי ממוסמך,  כתוב

קוד ועדה  תפ /    היעדר כינוס 2בהסכם. ובץ נהלים רשותי כנדרש ק

פעלו לכינוס ועדות מלוות בתדירות א ספר ל  מלווה.  מנהלי בתי 

ץ לקבוע נוהל עבודה פורמאלי מומלבאופן שקבע משרד החינוך. ו

כנדרש לקיומן  לפעולוספר   בבתילאופן התנהלות ועדות מלוות 

דל ניהול  בהתאם למוות. נילמנהלמספקות הדרכות  בהנחיות.  היעדר 

בין חצי מיליון  כספי של  ראית בפועל על ניהול חאיות נמנהלהעצמי 

מדובר על ניהול   .  הספר מבתי  מיליון ש"ח בשנה בכל אחד 1  -ש"ח ל 

ים, הרשות,  ספק  יםעבודה מול בנקרכש  גבייהשכולל כספי משמעותי 

 ביקורת נמצא יקתבבדולם בתוכנת הנהלת חשבונות ייעודית. א

 ,תרכות שוטפנית הדבעו תכהעירייה ואגף חינוך לא קלת הנהש

יות לבצע את נאפשר למנהלתקטיבית שפאומסודרת  ,שיטתית

 מנהלן. זה כולןתפקידן כנדרש. 

 יות. נמנהל שושי כחלון כידור: 

 חד שאני אדבר בשפת זכר. מספיק שהיה א איציק בראון:

 לא. שושי כחלון כידור: 

 . בשפת רבות נקבה ר לדברפשא :ברתוד

 אפשר. איציק בראון:
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 אפשר מומלץ. :ברתוד

 ני לדבר  קאבל ת איציק בראון:

 פי תקן   מותר על  :דוברת

 תקני. מה אתה רוצה לקנות איציק? שושי כחלון כידור: 

בכל המפגשים שערכה  קות מתודיות. אני לוקח אוויר. עושה הפס איציק בראון:

בתלות מוחלטת  וי  לידי ביטון אשר באה לדיזו גיה הביקורת עלתה סו

המלווה. מומלץ לגבש תכנית הדרכות שוטפת   חיצוניקצועי ביעוד המ

  שיפורקבועים בתדירות קבועה לצורך  יםלמנהלניות שתכלול מפגש

דה, הנהלת  הידע המקצועי הכרת יכולת התוכנה,  הטמעת נהלי העבו

ן. היעדר  הות ביניעור מוחלימוד אירועים חריגים וגם סי , חשבונות

ספר. בהתאם למסמך  ל בתי התנהלות כספית ששוטפת על בקרה 

ת על רוקיהרשות המקומית היא גורם אחראי של בקרה ובהבנות 

כי  ידי הגזברות  ביקורת נמצא על  בבדיקת ספר.   ניהול עצמי של בתי 

קבלת שירותי בקרה על התנהלות   לצורך צוני  התקשרה עם ספק חי

ומבצע ספר  מסייע לבתי ועל הבקר  שימש ולם בפספר. א-של בתי 

בפועל נראה  מבצע התאמות וסוגר שנה. החשבונות  לתהנהומים בריש

ספר ופחות בבקרה.   כי הבקר עסוק בהתנהלות שוטפת של בתי 

תכן שנדרש יי ממליצה לבצע הסדרה של  תפקיד הבקר הביקורת 

 –י יוע לבתשוטף וסגורם אחד ייבצע ליווי במסגרתו ש לפיצו לבצע

יבצע בקרה ר שאח ורםוג ,חשבונותת ל וע רישומי הנהיצבב ספר

מחלקת מעורבות היעדר . 4ודיווח כנדרש בהנחיות משרד החינוך 

בכל שנה  ספר מהותית.  -רכש של העירייה. סוגיית הרכש בבתי 

אלפי ש"ח  טובין מוצרים בעשרות/   ות ספר סחור -רוכשים בתי 

אלפים ש"ח  10על כום העולה בסנוך.  שרד החיבהתאם להנחיות מ

בעירייה.  בפועל ם מחלקת הרכש ואם  עיות מתנדרש הרכש לה

ממליצה לקבוע נוהל  עבודה  . הביקורת יםתיאום כאמור אינו מתקי

ורמי  שבמסגרתו שיתוף פעולה וסיוע מחלקת רכש בעירייה לגמסודר 

להצטרף ספר   -מתן אפשרות לבתי    -ספר דרך א  -רכש בבתי 
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ספר  -מתן אפשרות לבתי   -ב ירייה, מסגרת של העלהסכמי 

עצים  /  ספקים של העירייה. מה שנקרא ספר במאגר יו להשתמש

ספר  להשתמש בהצעות המחיר  -מתן אפשרות לבתי   -ג  . יםספק

העיקרית היא להביא לידי  שקיבלה העירייה. בסופו של דבר המטרה 

 -י יות של בתהכספויות את העל ביטוי את יתרון הגודל ולהוזיל

המלצות כפי שהובאו  ם את המאמצי ועדת ביקורת לסיכוםספר. ה

ידי ניהול נכון ניתן יהיה   ח. מדובר על נושא משמעותי מאוד, על "בדו

ני  אני באופן חיצודרך אגב, ספר.  בתי  לטובת רבים לחסוך כספים 

 לשלם. אוציא זה.  לייעץיועץ לענייני רכש. אפשר 

 ץ לך.לייע :תדובר

   טוקול.ה לפרומתוקף תפקידי. אני אומר את ז :איציק בראון

 פטר מתפקידך כחבר מועצת העיר אם אתה רוצה.  תאתה צריך לה שושי כחלון כידור: 

 לא?  איציק בראון:

 מועצת העיר. אתה צריך להתפטר מתפקידך כחבר  שושי כחלון כידור: 

 השאלה בשביל איזה סכום.  איציק בראון:

 לא.  ור:כיד חלוןי כשוש

אלף  150 - 100יל מתפטר בשב אני לאכום.  אני אומר בשביל איזה ס ן:בראו איציק

 ש"ח.

 לא יכולים לעשות איתך משא ומתן עד שאתה לא מתפטר.  שושי כחלון כידור: 

 ח ביקורת כן?"איציק אנחנו דנים בדו :דובר

 ה הבאה. לשנ זה ביקורת :וברד

 ? ם אנחנו מוקלטי איציק בראון:

 ר.ברו חלון כידור: י כשוש

 יך. יאני צריך לח איציק בראון:

 כן. כחלון כידור:  שישו

 כחבר מועצה אתה   :דוברת

 ח.  "אורית ושלומית כבר מנסחות את הדו :דוברת

 כמוקלט קבוע כמה שנים אין לי בעיה.   איציק בראון:
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ם צינון איפה שאתה יכול לעבוד ע תקופת  קבוע יש לך גםכמוקלט  :דוברת

 יה.העירי

 שי? איפה מצטנן. יש פה זה לאף.  אני איציק בראון:

 לא הגיע. שי כחלון כידור: וש

אמר   ד עירוני. קזה חשוב זה מוקד עירוני. אתמול הוא דיבר על מו איציק בראון:

 . כאןמחכה למחר. הוא לא 

 ין מחכה למחר. הוא עדי שושי כחלון כידור: 

 אותו. הפחדת :דובר

ע. הממצא העיקרי "באגף שפ המוקד העירוני נמצא. ניעירו מוקד איציק בראון:

  ,ליטנטלב כך,  לצורךח כי העירייה מקצה משאבים רבים "ודעולה בה

 פעם ראשונה אני קורא לך לסדר.

 .אני לא ב. :דובר

נה איזה סוג מוקד כך לא בחלצורך  יםרבהעירייה מקצה משאבים  איציק בראון:

א. כן. כן.  ים שלי כבר? לם תיקוניקול? עיש לך את זה? נלדוג'   נדרש.  

מש גם מרכז מידע. האם המוקד יפעיל  ד ישהמוקם האלדוג'  בסדר. 

ללא תקני ביצוע    פועל צוותים לתגובה ראשונית. עוד נמצא כי המוקד 

 האפקטיביותהגביר את סופית. תקנים אלו יכולים ל שאושרו

ין  ל אכך בפועעוד נמצא כי למרות שהיא שילמה על שימוש במוקד. ב

ר עיק להלן. מנת שירות המפורסמת כנדרש לציבורלעירייה א

 הממצאים שהעלתה הביקורת. 

 דק'.  22אתה אומר  :דובר

 איציק פעם ראשונה.   תי אתם מפריעים לי. ספר אני איציק בראון:

 פריע. כן. לא מ איציק דב:

 כדי לא להפריע.  בייגלההוא ממלא פיו  שושי כחלון כידור: 

 מחוץ  לדיון (  םיהינרים ב) מדב

. זה הממצא. על העירייה לבחון  0172 -ות ב ' הפניישנה ירידה במס איציק בראון:

לציבור, וכן להגדיר   מידע האם להטיל על המוקד לשמש גם כמוקד 

גידול במס' פניות   2017  -ב  ממצאעבורו איזה מידע עליו להנגיש. 
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עים את פרטי  צאמם בכל הראוי לפרסרות אך עדיין היקפן נמוך. זהחו

ל  ר האינטרנט שיה באת פס פנימלאים והוא הדין באשר לטוהמוקד ה

חברתיות,  ואף הנגשת המוקד ברשתות פרסום העירייה. יש לבחון 

 אמצעים נוספים לפרסום אמצעי התקשרות עםיש לבחון נוספות. 

היקף המידע שמספק יאללה. סע' אחר. ממצא המוקד העירוני. 

 .. ממך ל  אני מצפה? המבקרת המוקד לתושבים

 ה .  עוליתוף פהקשבה וש שושי כחלון כידור: 

 קות מתודיות. הוא שאל למה את עושה הרבה הפס :דובר

היקף המידע שמספק מוקד לתושבים  אני חייב לקרקר. זה בעברית.   איציק בראון:

על העירייה לבחון  אים כגון אירועי תרבות בעיר הינו חלקי. על נוש

וכן להגדיר  מוקד מידע לציבור, מש גם ד לש על המוק להטילהאם 

 2000נתוני פניות התושבים   -ממצא  גיש. להנ  יודע עלזה מייאעבורו 

 הושמדו. , הממוחשבת הושמדובמערכת  2015עד 

 בזדון?   :דובר

 שה לחץ אנטר. ברור.  מישהו ע איציק בראון:

 חשמל. הפסקתאולי הייתה  :דובר

 לא קורה.  איציק בראון:

 ם אתם.  וד פעזה ע :דובר

ו יש לכלול בחוזים עם הקבלנים ה שלנההמלצ ,יש לכלול בחוזים  איציק בראון:

 הגבלות מתאימות. שלעובדיהם יש גישה לתכנת המוקד העירוני, 

שוב הוראות  חברות מחות עם רבחוזה התקשלבחון בעתיד מומלץ 

ית עדבלהמצוי במערכות מחשוב הינו בבעלות ברורות לפיהן המידע 

ח  הבטייש ל. ואובדן של מידע כזה מהווה  עילה לתביעהייה העיר של

למערכותיהן.  חשבונן את המידע  חדשות יחויבו להמיר על כי חברות 

ממצא התייחסות למוקד עירוני בנוהל שעת חירום חלקית.  יש 

למס' נהלים כדי להקל את מוכנות לחירום לשקול לפצל את נוהג 

למערכת המוקד    מחוברותייה לא כל יח' העיר  -ממצא העבודה לפיו. 

קד העירוני לכל יח'  העירוני. יש לשקול להרחיב את חיוב תוכנת המו
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ממצא מוקד עושה שימוש בתקני זמן ביצוע שלא אושרו העירייה. 

יש לעירייה  ה יש להבטיח כי העירייה סופית והיקפן חלקי. המלצ

דיקות בשטח. בסיס ב -מאושר ונקבע על ביצוע קובץ תקני זמן 

ממצא ישנם תקני ביצוע שמבחינתם מבחינתם . כלומר, אמפירי

ההמלצה היא יש להבטיח כי תקני  סבירותם מחייבת בחינה מחדש. 

כים  עובדי העירייה הול סבירים.  שצוינוחוד בנושאים יזמן ביצוע בי

שזה חוסר יעילות. במקום לעשות זאת מהמשרד  פניות למוקד לסגור 

ת פניות ולהגן זאת  ע לקבוע בקרה על הליך סגירשלהם במחשב. מוצ

סוג ומס  לאור אפקטיביות המוקד רואה  :בנוהל. אפקטיביות

נצילות מערכת המצלמות.  רוב  יש לבחון אתנמוך. מצלמות, 

לא דיברנו   פשרת זיהוי אנשים. ברזולוציה שאינה מא הינם המצלמות

, המצלמות לא כן -עליו אבל לא חשוב. זיהוי אנשים  /  רכבים כמו 

 ם שמאפשרים הפעלה של מוקד רואה. ינשמצוידות בחיי

 מוקד מה? :דובר

 רואה. שושי כחלון כידור: 

 מה הן כן?  המצלמות האלה?  :דוברת

אבל    שב ראש ועדת ביטחון אני לא יו במשהו אחראני יכול להגיד  איציק בראון:

   -ל סות אני חבר ועדת ביטחון, ועדת ביטחון פה ההמלצות הן מתייח

 את זה שוב. . אני מזכיר 2018

 ?  הוחלפומצלמות מאז  רם בליטנטל:

 השתמשתא בטלפון של לא. אבל יש טכנולוגיה. אתה היום משתמש איציק בראון:

 שנים.  7לפני 

 אנחנו שנקרא   אנליטיותהערה הכוונה למצלמות  :דובר

 כן.  איציק בראון:

 צפה. י שיורדות להקפיץ במקום שמישהו ישב :דובר

ל להגיד את זה במאמר מוסגר דנים על זה בוועדת ביטחון  אני יכו איציק בראון:

 עושים על זה עבודה . 

 דנו על זה.  :דובר
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 . 2018אבל זה אנחנו מדברים  איציק בראון:

 .טוב :דובר

 960,43בהיקף של  ה במצלמותהעירייה התקשרה עם חברה לתמיכ איציק בראון:

כות מצלמות שרובן כאמור באי 30 שיש רקלמרות נה. לשש"ח. 

  בהתקשרותיש לבחון אם יש צורך שאינה מאפשרת זיהוי. המלצה 

מצלמות שיעילותן זניחה.   בתחזוקתאלף ש"ח  43  -בהליך למעלה מ  

 42כך על מה ושיל שירותלהכנת אמנת העירייה התקשרה עם יועץ 

ום  סיש לבחון פר אלף ש"ח. אך בפועל האמנה שהוזמנה לא פורסמה. 

בתחום  לשקול לפרסם  את תקני זמן לביצוע אמנת שירות או לחלופין 

 שירות לתושבים,  במסמך תואם אמנת שירות. 

 .2018 -מ  :דוברת

 ירות. העירייה לא קבעה תכנית אב ייעודית לנושא איכות ש איציק בראון:

 ) מדברים ביניהם מחוץ  לדיון (

ית צפוי לקבוע תכנית אב ייעודכיש לשקול בייחוד שהעיר תגדל  איציק בראון:

לנושא איכות השירות. ישנם מודלים שונים להפעלת המוקד. וכי מן  

את  צים שהעירייה תבחן וקהראוי בייחוד לאור היקף המשאבים המ

ועדת ביקורת סיכום, ולהגדיל בהתאם לך פונקציה זו. לאותם 

 מאמצים את המלצות דוח הביקורת כפי שמובאות.  

 חזור? שוב? לאתה יכול  :דובר

 ן. כ איציק בראון:

 הייתה לך ישיבה   רם בליטנטל:

 אני יכול לקרוא לך.   איציק בראון:

 ) מדברים ביניהם מחוץ  לדיון (

 סיימת? :דובר

 כסי העירייה.  לא. סע' אחרון. נעשה את זה בעצם נ איציק בראון:

 כן. שושי כחלון כידור: 

 אפשר? איציק בראון:

  .בטח   שושי כחלון כידור:
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. בעיקר כפועל  יםי מקרקעין רבסבבעלותו נכנה גוף ציבורי  היהעירייה  איציק בראון:

יוצא של הליכי הפקעה בתכניות איחוד וחלוקה, מה שנקרא 

ם אלו כמנהג   כנאמן הציבור. חייבת העירייה לנהוג בנכסיפרצלציה,  

ים  נכסים בהם הנכס בעלים. עיריית כפר יונה מחזיקה במס' רב של

נערכה  2018יולי  אפריל עד  במהלך חודשיםיעוד ציבורי. בשאינם 

ביקורת בתחום ניהול נכסי העירייה בין היתר נכסים שהעירייה 

שלמעט העולה מהביקורת  יממצא עיקרהעבירה לצדדים שלישיים. 

ידי חברת   -פעולות שנעשות על ועדכונו, מקרקעין ספר זכויות ניהול 

ם ניהול נכסי הרשות לא טכנולוגיות יתר הפעולות בתחו -בר 

נכסים המוחזקים  כתוצאה מכך בין היתר הנדרש,   בהיקף  צעיםמבו

 .זה בתוקףפולשים או ללא חו  ידי על 

וגייסה עובד ואף קבעה מחלקה הקימה  ,העירייה אמנם מקיימת איציק בראון:

בנושא מסוים נוהל. אך בפועל רק רישום הנכסים נעשה בצורה 

המשפטיים  נים הסיכו ם ברצונה לצמצם אתילה. העירייה צריכה איע

מנת להבטיח כי תחום  זה   -אליה היא חשופה לנקוט בצעדים על 

בדת  כגון להבטיח כי היקף המשאבים תואם לתקן, העומנוהל כדבעי. 

בחינה  המבטיחה פי תכנית עבודה  -להתנהל על תחום. הוכשרה ל

ם דדים שלישיים המחזיקידם של צמהסדרת מע מימוש נכסים. 

כשיו יש פה ממצאים אני אקריא גם את בנכסי העירייה ועוד. ע

ים נופל משיעור סכההמלצה. היקף עבודתה של מנהלת מחלקת נ

כסים במשרה  כיום בתפקיד זה מנהלת ננושא זה תוקן בפועל.  יונהמי

שנתית,    למחלקת נכסים תכנית עבודהמלאה. זה ברכות.  לא נקבעה 

עבודה שנתית ולאשרה אצל תכנית ים לקבוע  סכנ תמחלק על

התקציב של מחלקה זו. בסיס להצעת הממונה. תכנית זו מהווה גם 

הנכסים שלדעתה על ים לא ערכה רשימה של סכממצא מחלקת נ

ים לערוך סמחלקת נככויותיה. על בהן את זהעירייה לפעול לממש 

תממש בהן  הערכה מקצועית, כדאי שהעירייה  מיפוי של הנכסים של

שום המקרקעין והעירייה  הנכסים רשומים בלשכת רי רוב .זכויות
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פועלת לסגור את הפער. יש להבטיח כי כל נכסי העירייה רשומים  

  ענבל? אני אמשיך.. . טאבו למי שלא הביןבספר זכויות המקרקעין

   סליחה. זה על הנושא. ענבל דרור היימן: 

תמה. עדיין   ום דין לצורך הסדרת הרישעם עורך ת העירייה ורהתקש איציק בראון:

חוזה עם חליף. זאת כאשר ישנם נכסים שלא נרשמו. יש   לא נחתם 

רישום זכויות העירייה בלשכת  להסדיר את האמצעים כדי להבטיח 

נכסים ביעוד מגורים, יה רישום מקרקעין ששי. בבעלות העירי

מד  מעמדם  מע יש להסדיר אתחקלאי, מסחרי שחלקם ניתן למימוש. 

היה ולא יש  כדין,  ירייה. ככל שמחזיקים בהםבנכסי העהמחזיקים 

ככל הניתן לממש בהם  בנכס  החזקהלהשיב את  , לפעולבליווי משפטי

בבעלות העירייה אזי לעשות זאת במכרז בהתאם לחוק. , יםנכס

 שפ"פ במקרה אחד בהיעדר ביעוד דרך פרטית.   נכסים

 נוהל. שושי כחלון כידור: 

ישנם גופים   רכבים.  בעל משרד להשכרתלש אליו פנכון. בהיעדר נוהל  איציק בראון:

תנועות נוער  ,מתפלליםעמותת ,ויצו   ,ס"מתנשונים בהם ה

הושלמה  או החלה.   שהסדרתםשמחזיקים בנכסים עירוניים מבלי 

עירוני אישור על   יקה בנכס זלשנה מכל עמותה שמח יש לדרוש אחת

נגד פולש צו  ה לא פועלת לאכוף העירייניהול תקין מרשם העמותות. 

כנסת. יש לפעול  -טופז בית בנכס עירוני ברחוב יל שמפעשיפוטי 

הכנסת ברחוב טופז מופעל ללא ההקצאה   -בית  . מנהלי בהתאם לצו

נמצאו מקרים בהם ייה. היתר בנמופעל למרות שלא הוצא למבנה 

טיח  יש להברישום בספר זכויות המקרקעין של העירייה אינו עדכני. 

ה עדכני ומשקף את המצב  כויות מקרקעין של העיריישהמידע בספר ז

יש להסדיר  יש שם שני חדרים טרפו בשימוש חברת החשמל. בפועל. 

היא הקימה חדרי טרפו. היא  את מעמד חברת החשמל בנכסים אלו 

 בהם טיפת חלב  ישנם גופים אותם.  הקימה

 דתית. שושי כחלון כידור: 

 מה זה?  איציק בראון:
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 מועצה דתית.  שושי כחלון כידור: 

 "א.מד :דוברת

מבלי שהנושא זה אני רואה. מד"א מחזיקים בנכסים עירוניים  איציק בראון:

חשמל ומים לגופים  מתשלוםכנ"ל. על העירייה להימנע הוסדר. 

ישנן חברות של תמיכה או הקצאה.  שלא בדרך המחזיקים בנכס

וני.  ת להחזיק בנכס עירתם עדיין ממשיכוהחוזה שת יות שלמרוקבלנ

שרות עם הקבלן לא הוגבלה קהתבו חוזה כמו כן נמצא מקרה ש

בחוזי התקשרות עם  9.7  -ו   9.6יש לבחון את ניסוח סע' בזמן. 

חמי דיור. יש  חברות בנייה המחזיקים במגרשים, לצורך שיווק  מת

מוגבל בזמן. בכל מקרה  עם חברות קבלניות ברשות להבטיח כי חוזה 

ה קבעה  תאם לחוק. למרות שהעיריישר את ההתקשרות בהיש לא

לכך נוהל בפועל ישנם גורמים המחזיקים במקלטים עירוניים בלי  

במוכנות לחירום.  יש גם להסדיר את מעמדם כחוק.  דבר הפוגע 

מה זה  מוסדרים. להבטיח כי לא ה במתנגדים לפעול להשיב את החזק

ידי   -קלטים ייעשה על פ' כשירות לחירום וכי מתן שימוש במ 1215

שבהם ניתנה או  חלק מהמקלטים  ם. ינהל בשימוש בהם לא פוגע 

מתקנים אלו לא נבדקים  כל שנה  יי בטיחות. יש ליקו נלקחה חזקה

. יש לבדוק  כוניםלסיהעירייה בטיחות  דבר שחושף את ידי יועץ  -על 

את הבטיחות המקלטים ולהבטיח כי לא נעשה שימוש שבמקלט 

  םשתת להחזיק בנכס עירוני למרוויצו ממשיכה ותי. שאינו בטיח

 , לסיכוםויצו מוחזק בהתאם לחוק. כי מעון להבטיח החוזה.  יש 

לאור חודשים מקבלת את המלצות דוח הביקורת ומבקשת לציין 

מנהלת  נכסים במשרה  עומדתמחלקה העובדה כי כיום בראש ה

סיימתי.  יטבית. מלאה אין סיבה שתחום זה יוזנח ולא ינוהל בצורה מ

ודה רבה לחברי ועדת ביקורת שישבו להגיד תי רק רוצה לציין אנ

עושה את  יה לדוח הזה ימים ולילות.  ששהקדותודה ענקית למבקרת 

ה ביקש  ויסודית ומנחה את הוועדה בצורבצורה מקצועית עבודתה 

 רגילה.
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 לילות כימים.  שושי כחלון כידור: 

 יש איציק בראון:

ישנה.  אם אתה אומר  ים כלילות זה אומר שהיא אם אתה אומר ימ ר: שושי כחלון כידו

לילות כימים. זה אומר שיהיה הייתה גם ערה בלילה והפכה את 

 הלילה ליום כדי לעבוד על הדוח.

 עדת ביקורת היא רק נתנה  ח הזה  זה לא  ו"את הדו   איציק בראון:

 כנראה שהיא ישנה על הדוח. שושי כחלון כידור: 

 ת.  המבקר זההכול  ן:איציק בראו

ק רוצה משהו קטן לגבי נתונים במוקד עירוני. הייתה הצפה  אני ר רנו:'אורית בז

. לא היה גיבוי  2015בעצם הייתה שם השמדה של כל הנתונים עד ולכן 

כל הנתונים מובטחים אבל היום ם. ר אותלהחזי לכן לא היה ניתן

 בענן. מערכות  

 זה  איציק בראון:

 סדר. לטוב ולרע. ב רנו:'אורית בז

 רחפן.  עם םמצילומי רם בליטנטל:

 שאלות הבהרות  שושי כחלון כידור: 

 י.בעצם אני קורא דוח עלי 2018  -ל רבותיי שוב מדגיש הביקורת  איציק בראון:

  עליך.  רם בליטנטל:

 אני אומר את זה נו. מה?   ן:איציק בראו

 זה מסביר את הרעד בקולך. כן.  רם בליטנטל:

 וספות? הערות נ ן כידור: שושי כחלו

 .  10  -לי משחק ב יש  איציק בראון:

 רמי?   יש עוד הערות  שושי כחלון כידור: 

שהיא  פנימית זה לגבי ביקורת אומר זה הערה אחת כללית שאני  רם בליטנטל:

בסקירה פה שכבר  ובעצם  שמענו גם    מאוד חשוב,  בעצם  כלי ניהולי

ח  "דוח. "מטרת הדוה בעצם ו חלקם אומצו וזחלקם טופל הדברים

לשמוע שזה ככה שיש לזה שימוש. אני שמח שזה ביקורת פנימית. 

 ר. קלס שזה לא משהו שהולך מתויק ונזרק לאיזה
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 פניות ציבור? 0182אורית את רוצה להציג את נתוני  . רמיתודה  שושי כחלון כידור: 

  -אה  רנו:'אורית בז

 .  17כי הצגת את  שושי כחלון כידור: 

 .18ת הציג א רנו:'בזאורית 

 . 18   -היו ב  56 17  -היו ב  63 שושי כחלון כידור: 

 ישמור. אלוהיםאיך את זוכרת?  רנו:'אורית בז

 כי יש לי את זה פה.    שושי כחלון כידור: 

 () מדברים ביניהם מחוץ  לדיון 

 56הוגשו , 2019בפברואר עד חודש  2018  מחודש מרץ  2018במהלך  רנו:'אורית בז

  22  -נן מוצדקות  ו  נמצאו שאי 15או מוצדקות נמצ 2019 נות. תלו

גם בתוך  אפשר לראות מהתלונות נמצאו מוצדקות   באופן להרחיב. 

  מחלקת  רוב התלונות היו עלסידרתי את זה בסוג של התפלגות. הדוח 

 שזו הייתה תקופהכך מפתיע  -ייה. אני אתחיל שזה לא כל גב

 קת גביה.  . מחל14 שושי כחלון כידור: 

מחלקת גביה לאחר מכן מחלקת שפע שמחלקת שפע  כל -כן. קודם  רנו:'ת בזאורי

 מאוד לציבור. מאגדת בתוכה באמת את כל תחומי החיים המהותיים 

 בשפע.  12 שושי כחלון כידור: 

 זה יהיה על שיטור עירוני.שנה הבאה  :דובר

 יע על זה.בצמ זה לאו דווקא רנו:'אורית בז

 לעשות הבחנה בין פנייה לתלונה. תלונות לא פניות. צריך  מדובר על ידור: שושי כחלון כ

 כן. נכון. אז רק לתלונות.   רנו:'אורית בז

אגב מבחינתנו ככל שיש יותר תלונות זה אומר שרמת המודעות  שושי כחלון כידור: 

קיים יותר במודעות של הציבור.  ממונה על פניות הציבור לקיומה של 

. כמו ם יש כתובת לציבור לפנותתר מודעות אז גוככל שזה קיים יו

שאמרה פה אורית לא תמיד הפניות שעושים השימוש שעושים 

יחד עם  התושבים בפניות שלהם לממונה הן באמת בגדר של תלונה. 

כן מעבירים סים וכן מטפלים זאת למרות זאת אנחנו כן מתייח

טרטגי נעמוד ביעד אסלמנהל האגף הרלוונטי.  כדי שאנחנו באמת 
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מיטבי לתושבים. אני רוצה  רות עצמנו זה באמת לתת פה שישקבענו ל

להצטרף למה שאמר רמי בהערות שלו. אמנם הדוח הזה הוא דוח  

שאני הייתי חלק מועדת ביקורת שהייתה שותפה לו, לפחות רוב 

כך שחלק גדול  . 2018נובמבר עד בחירות של אוקטובר  עד הזמן.

ביקורת. כמו  יושבת ראש ועדתמהממצאים אני מכירה בעודי 

שנים שהייתי יושב ראש ועדת ביקורת,  בוודאי   4  -אז ב שאמרתי גם 

ח הוא לכיוון ניהולי. שהמטרה  "היום כראש הרשות שמבחינתי הדו

יים מה יש מה תמונת המצב  שלו זה באמת ללמד אותנו כארגון מה ק

לחוק, ההוראות , נהלים וכו' מה שקשור לזה. הקיימת ביחס 

 ר נכון יותר מדויק אתה ללמד אותנו איך לא יותוהתפקיד שלו ז

ייה שוטפת שלנו. כדי שבאמת נביא לידי ביטוי מקצועי את העש

היכולת שלנו כל אחד בתחום שהוא אמון עליו.  אז ככה אני מסתכלת  

דוח. הגם שהמילה ביקורת יש בה זו המטרה של ה  ח"על הדו

שבעצם מעריך   ח "יד שזה דוילית אני חושבת אפשר להגשל קונוטציה

 שהוא קבע לעצמו. מהתחומיםבכל אחד העירייה את ביצועי 

 ? תמה את מתפלא :דובר

 מה?  שושי כחלון כידור: 

 ית זה ביקורת? שיש מהפכה שלטונ אם ראש ממשלה  מידע :דובר

ביצועי ח הזה מעריך את "לא, בסדר. אני אומרת מבחינתי הדו לון כידור: שושי כח

וב. דבר נוסף  טבאמת ללמדנו לעשות יותר ה שלו זה  העירייה והמטר

יב להיות דיון בצוות תיקון ישח שאני רוצה להגיד בהקשר הזה

עלו כאן. כל מנהל אגף מנהל מחלקה הממצאים ש ליקויים על כל

ח תיקון ליקויים לוועדה. הוועדה  "ציג דואת הביקורת חייב להשעבר 

מניחה   ואני העירייה  ידי מנכ"ל הלת על שמנו מקצועית  ועדה היא 

 חודשים? 3זמן? זה  קבועות האורית יש לז

 חלק  אנחנו כבר התחלנו  רנו:'אורית בז

 התחלתם?  שושי כחלון כידור: 

 יש לך טבלה עם מה שצריך? איציק בראון:
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 כן. רנו:'אורית בז

 לה.  תעביריאת  ציק בראון:אי

 לא, מבחינת  רנו:'אורית בז

 צריכים?  מן שאנחנויש פרק ז שושי כחלון כידור: 

 זה בעצם לאורך השנה. ליקוייםלא. מבחינת צוות תיקון  רנו:'אורית בז

 קיי. -או  שושי כחלון כידור: 

עבור   אקסל חות של "דופי  על ששי בעצם בנה יחד איתי כלי עבודה  רנו:'אורית בז

בהתאם לכל אחד מהדוחות, הגשנו כבר קיימנו   יםכל אחד מהאגפ

 חלק מהפגישות. 

לגבי ח "בדוהערות לפחות שהיו שבאמת מצפה  קיי. אז אני -או  כידור: שי כחלון שו

הערות   ויההמחלקה או האגף לא יחזרו על עצמן. זאת אומרת אם י

  דיוקתמיד יהיו הערות כי שאנשים עובדים לא תמיד עושים מה ב

שמחייב הנוהל, אז אם יהיו הערות שיהיו הערות חדשות ולא הערות  

יע אותן בעשייה  מלהט ללמוד מהן. קן אותן אמרו לת היינו שאנחנו 

המוקד  אחד הנושא של ה דברים שכבר קרו. מכשלנו. עכשיו אני אגיד 

ז שמאיר נכנס לתפקידו כמנהל המוקד אנחנו  אהעירוני זה נושא שמ

 ם שם. כולל טכנולוגיות כולל נושאי ם  ארגוניבתהליכי שינויי

פה הרבה דברים  ומרת יש כבר חזר לשימוש. זאת א מצלמות  שחלקם

 די תנועה תוך כדי שנכנסו כשקרו תוך 

 אני אמרתי את זה.  איציק בראון:

 כן. אני יודעת.  שושי כחלון כידור: 

 בוועדה לביטחון.  איציק בראון:

 כן. שושי כחלון כידור: 

אם     אני בכלל לדעתי  אני אומר חבל להשקיע כסף בציוד ישן.    און:איציק בר

כון. סליחה.  נחדשים. יש מצלמות חדשות הוחלפו  מצלמה יש נכון

לרכוש  חבל להשקיע כסף ללכת אבל הרוב זה עדיין מצלמות ישנות. 

אותה   לא צריך  מצלמה שלא מסוגלת לזהות מס' אוטו או לא זה.

 בכלל. 
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 אנחנו מן הסתם   ור: שושי כחלון כיד

 זה חבל על הכסף.   איציק בראון:

אפקטיביות   ןות שאנחנו חושבים שיש להזה מצלמ מה שהשמשנו שושי כחלון כידור: 

  ורלוונטיות.  אנחנו לא נשמיש מצלמות שהן לא רלוונטיות בטח לא

מן  כל מה שקשור לזיהוי אז אנחנו  . שלהן  בדור שלהן  ובטכנולוגיה 

. כדי שגם lPRלשים מצלמות שאנחנו צריכים  השלזם עדיהסתם מו

שגם  הם תעלהשל אפקטיביותהשיהיה לנו קשר עם המשטרה 

ה שימוש מושכל ולא רק אנחנו כעירייה.  בז המשטרה תוכל לעשות 

 יטחון באנחנו בהחלט אני חושבת ששי כסגן ממונה על תחום 

 עושה שם. איציק בראון:

 מאוד טובה. - עושה שם עבודה מאוד שושי כחלון כידור: 

 ימים כלילות. איציק בראון:

עבודה   שםעושה בהחלט כימים. הוא  ה לילותלא, הוא עושבהחלט.   שושי כחלון כידור: 

ועושים שם עבודה של מיפוי הצרכים ואני בטוחה שמרבית טובה 

 יים במוקד ו יקכל הנושאים שעלו כאן

 טופלו. איציק בראון:

הורים בגין שיעורי שחיה אני אגיד   תשלומילגבי ובה. לטיעברו שינוי  שושי כחלון כידור: 

אותי תוך כדי תנועה שפגש  ח הזה  זה" שאחרי שקראנו את הדו

מן הסתם כבר קיימנו ישיבה של אגף   2019שנת עבודה ך במהל

נהלי   החינוך יחד עם מנהל המרכז הקהילתי יחד איתי.  שהגדרנו 

נו שההורים  הם לא  גם הגדרספר.  בית כל לות להגדרנו גם עעבודה 

הספר משלם  התשלום  אלא בית , ס"מתנהתשלום ל גורם שמשלם

כזאת או אחרת  ותכלל מתבצע שיש פעילבדרך . כמו שס"מתנל

ספר. כמובן קיזזנו  את הסכום  כשירות לבתי מספק  ס"מתנשה

שלא היה צריך לשלם. מן   היחסיוהחזרנו את החלק שילמו  שההורים

דיונים לגבי הנושא של הבריכה שנה הבאה הסתם אנחנו כבר ב

ידי   שהוגדרה על  שהעירייה גם נדרשת להשתתפות מכיוון שהעלות

 לשרת אותנו. תוכל שלא  ותמשרד החינוך היא על
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 ינג?'זה מאצ איציק בראון:

אם לא תהיה לנו  לא. אלא אם כן כי כרגע אנחנו בונים על זה שככל  שושי כחלון כידור: 

מחוץ לישוב. אבל אם  לעשות הסעות לבריכה ך בריכה אז כן נצטר

חנו כרגע  התושבים כי אננצליח להעמיד את הבריכה באפריל לטובת 

אם יצליח לנו מן הסתם  אז עם הזכיין.  וות שלנשרסיימנו את ההתק

 כל עלות הסעה תרד מהפרק ולא נדרש לשלם אותה. 

 תעשו בכפר. איציק בראון:

 שאמרתי.   מה? כן. זה מה שושי כחלון כידור: 

 לב תעשו בכפר. אני יש לי בריכה תבואו תשכרו אותה. כמו שעושה איציק בראון:

 השרון

 זה.    מדי מדבר על אני  תריוה איציק את י כחלון כידור: שוש

 מה הבעיה?  איציק בראון:

היא עובדת  מנהלת הנכסים כבר נכנסה לתפקידה. נכסי העירייה אז  שושי כחלון כידור: 

שולץ  היא הייתה ממלאת מקום ממנהלת רישוי  זאת ליטל  ..תחת

של נהלת נכסים עסקים. היא נכנסה באופן מלא לתפקידה כמ

ת מהנדס העירייה בכפיפות מלאה.  היא  תח היא עובדת העירייה.  

ח הזה גם "התחילה לעבוד כמה חודשים קצרים. אני מניחה שהדו

ת שקוף  יכול לעזור לה מאוד. בתהליך כניסה לתפקיד. הוא צריך להיו

ח תשבו "היועץ שעשה את הדואני מציעה שגם אורית את יחד עם 

זה כבר?  ת את ההערות. עשיתם א  ים באמת תפנ יחד עם ליטל שהיא

מן הסתם את הנדרש ממנה יפה מאוד. היא תביא לידי ביטוי 

נכס לעירייה יכול להיות או מדרך   בתפקידה. כן.  יש נכסים לעירייה. 

כל דבר  מקרקע  או או קיי?  -או . ממבנה או , דרך בבעלות העירייה  -

כסים לא מניבים.   סים שהם נדומה לזה. זה נכס של העירייה. יש נכ

יש את  להולך רגל. דרך מניבה להולכי רגל מן הסתם. אבל ם ביהם מני

שהם מניבים. אחד הדברים שאנחנו כרגע אחד האתגרים   יםהנכס

ל נכסי העירייה לשקף  שביקשנו מליטל כמנהלת הנכסים לעבור על כ

למצות את ים יש לעירייה כדי שנוכל מניבלנו איזה נכסים 
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על הפרק מן הסתם.   צא. אז זה נושא שנמשלהם לי ציאל הכלכהפוטנ

ברצינות  העבודה שלה  שהיא עושה אתבאופן אישי אני יכולה להגיד 

ואני מניחה שגם אנחנו  רבה היא גם מאוד מאותגרת אל תוך העבודה. 

ח כיוון אליו אלא "לא רק במה שהדוהתוצאות של זה, נראה את 

שענבל מכירה  אני אגיד  הול עצמילגבי הנושא של ניהרבה מעבר לזה. 

נרכז גם הכשרה  למנהלניות וגם ישיבות גם הנתונים אנחנו ת א

 שוטפות. של 

 זה כבר התחיל.   ענבל דרור היימן: 

קורים. ישיבות שוטפות. מן  זה כבר התחיל. אז הנה הדברים כבר שושי כחלון כידור: 

כרשות מקומית על אופן  הסתם התפקיד שלנו זה לנהל בקרה

מדובר   ים פגם בכסבנכסים  גםספר. בסוף   הכספים בבתי  התנהלות

על כסף שהוא נכס שהוא של הציבור. באמת חזקת הנאמנות היא  

שלנו. לראות שהדברים  מתנהלים כמו שצריך . אז דברים  כבר נכנסו  

כלכלית של  בהתייעלותאני בטוחה שהם גם יניבו שינויים גם  לליין

  -י בתמבחינתי ות מחלקת רכש  א של מעורבספר לגבי כל הנוש בתי 

כל מה שאנחנו עיריית כפר יונה שנקרא ספר הם חלק מהמנגנון 

ונקבע  נעשה את זה עלויות אנחנו כמובן  להוזיל יכולים לסייע בידם 

 שום בעיה. כה להיות נהלי עבודה מסודרים. לא צרי

 איגום משאבים יתרון לגודל. איציק בראון:

בי החברה הכלכלית אז מן  לגזהו ..שאמרתי את כל מה  ני אראה רקא שושי כחלון כידור: 

הסתם כיושב ראש הדירקטוריון  של החברה הכלכלית אני לוקחת  

לתשומת ליבי את כל ההערות לישיבה משותפת גם עם המנכ"ל. 

רה לחב ץ מהנדסאגיד רק דבר אחד שכבר שובלעניין הזה אני 

היה. הוא   ממה שהוארזה הוא כבר עובד. המנגנון פחות הכלכלית 

 כדי לתת מענה שלם ומלא  ק עדיין לא מספי

 עדיין לא מספיק.  איציק בראון:

לכל המשימות והפרויקטים שהחברה הכלכלית מנהלת. גם לנו לי  שושי כחלון כידור: 

שם כמה הפרדה  צריך לעשות  שאולי נה הבלפחות יש איזו שהיא 
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זה דיון   יהיה על בתחומי  אחריות של החברה הכלכלית. אבל עד שלא

סתם אנחנו לא נקבל את ההחלטות על זה כאן. זהו  ה בדירקטוריון מן

ח ביקורת. גם אני רוצה אה דבר אחרון שרציתי להגיד  "זה לגבי דו

וכו'. אני יודעת   -'  לכם זה לגבי הנושא של אמנת שירות זמני תקן וכו

להגיד שהיה פה פיילוט שהתקיים תקופה מסוימת. שאני נכנסתי  

י תקן. הכוונה הייתה באמת  מנציגו לי שיש פיילוט על זפקיד  הלת

בזמני תקן שקבעה עומדת  לבדוק שפנייה שמגיעה למוקד העירוני

שניהל את הפיילוט היה  מי נייה. פו לסוג ההעירייה וגם היא נכונה 

ע שסיים את תפקידו. אנחנו מן הסתם עכשיו נכנסים  "אגף שפמנהל 

נים  וורייה. חלק ממה שאנחנו מכוך העילתהליך של פיתוח ארגוני בת

את  שותפג לעשות זה אמנת שירות. חלק מאמנת השירות מן הסתם

יובאו לידיעת הציבור לא רק  המוקד העירוני בזמני תקן. שמן הסתם 

ל זמני תקן לבדוק אותנו. לבדוק  יובאו לידיעת הציבור  התפקיד ש

ות שלנו  מחויבלעשות עלינו בקרה שאנחנו עומדים  ב ,אם אנחנו בכלל

לתת אותו. אז  קבענו שהוא הזמן הריאלי נחנו  שאלתת שירות בזמן 

 של זמני תקן. זה לגבי הנושא 

 אותם.  תקפנועם זאת. לקראת הסבה כבר  תקפנו :דובר

אני באופן אישי מכירה את אורית כבר   העבודה אז  קיי.  לגבי -או  שושי כחלון כידור: 

ח  "ללא ספק מדובר על דושית, שנים זו השנה החמי 4עובדת איתה  

ני מעמיק יסודי יורד לפרטים. אני חושבת שאני באופן אישי מודה  ציר

מברכת גם מברכת אותך על זה שאת מבקרת הפנים של העירייה וגם  

ביקורת  בתחום ריות שלך  לבין תחום אחיודעת לעשות את ההפרדה 

ון  המ -בתוך עבודת המטה של העירייה. אז המון  הלתנמלתפקידך כ

 ..ו ציק בראון אלברט טייב. איודה. תודה לועדת ביקורת ת

  צביקה.  :דובר

צביקה ימין. תודה לכם. גם על הישיבות שהקדשתם לאורך השנה גם   שושי כחלון כידור: 

 ח. בוב ומשוערב טה היילכולנו ש ים אעל הצגת הממצ

  תודה רבה.   :דובר
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 תודה.  שושי כחלון כידור: 

    
 ששי מגידו שושי כחלון כידור  

 העירייה מנכ''ל ראש העירייה 


