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פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין 2/2017
דו"ח מבקר העירייה לשנת 2016
מישיבת מועצת עיר שלא מן המניין בנושא דו"ח מבקר העירייה לשנת  2016שהתקיימה ביום
חמישי  ,30/11/2017יב' כסלו תשע"ח ,בתום ישיבת מועצת העיר בשבתה כאסיפה כללית של
תאגיד מי רעננה ,בחדר המועצה בבית יד לבנים.
נוכחים:
ראש העירייה
מר זאב בילסקי
סגנית ומ"מ ראש העירייה
גב' סימה פרי
סגנית ראש העירייה
גב' רונית וינטראוב
חבר מועצה
מר אביחי ארביב
חבר מועצה
מר איתן גינזבורג
חבר מועצה
מר אלי אלוש
חברת מועצה
גב' דבי סלוצקי
חברת מועצה
גב' דרורה כהן
חבר מועצה
מר חיים ברוידא
חבר מועצה
מר חיים גולדמן
חברת מועצה
גב' לויס איל
חבר מועצה
מר מייש אייזיקסון
חבר מועצה
מר מיכאל רייזמן
חבר מועצה
מר ניר קריסטל
חברת מועצה
גב' עדית דיאמנט
חבר מועצה
מר צבי נדב רוסלר
חברת מועצה
גב' רחלי בן ארי סקת
מוזמנים:
גב' מיכל הירש נגרי
גב' אירית יהל
גב' פרי נתיב
גב' דפנה קינן ,עו"ד
מר משה הנדין

מנכ"לית העירייה
גזברית העירייה
סמנכ"לית לאסטרטגיה והסברה
היועצת המשפטית לעירייה
מבקר העירייה

נעדרו:
גב' ליאור זלינגר
מר שי אבן

חברת מועצה
חבר מועצה
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על סדר היום:
 .1דו"ח מבקר העירייה לשנת .2016
ראש העירייה
אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין בנושא דו"ח מבקר העירייה לשנת
 .2016משה הנדין ,בבקשה.
מר משה הנדין
השנה ,כמו בשנים קודמות ,הוכן על ידי דין וחשבון על הביקורת בעיריית רעננה לשנת  .2016זהו
דו"ח מס'  23שמוגש על ידי ודו"ח מס'  32שיוצא מאז מונה מבקר העירייה לרעננה .הביקורת
התרכזה בשנת  2016בארבעה נושאים מרכזיים ובהם :תפעול יחידות העירייה השונות ומתן
שירות לתושבים ,נושא אבטחת מידע ,התחשבנות עם משרד החינוך בגין גני הילדים ברעננה,
וטוהר המידות .הייעוד של הביקורת הוא לבחון ולבדוק שפעילות העירייה נערכת כמתייחס
מהוראות החוק תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון .המטרה העיקרית של
הביקורת היא להביא לשיפור וייעול המערכת העירונית ושיפור איכות השירות המוענק על ידי
העירייה תוך שמירה הדוקה על כספי הציבור .לדעת הביקורת ,על מנת להשיג מטרות אלו יש
להתבסס על שלושה מרכיבים .1 :שיפור מתמיד של הרמה המקצועית של עובדי העירייה.
 .2להשתדל וליישם את החדשנות הטכנולוגית שמתפרצת לכל מרחב חיינו בשנים האחרונות.
 .3בעת תכנון של כל פרויקט ופרויקט לבחון את כל האלטרנטיבות האפשריות לצורך ביצוע ולבחור
את הטובה ביותר.
ביקורת המעקב ,שהיא חלק אינטגרלי מדו"ח הביקורת ,הינה כלי חשוב להערכת אפקטיביות
הביקורת ,לבחינת אופן תיקון הליקויים ויישום ההמלצות בנושאים שנבדקו .קיום הדיונים
השוטפים אצל מנכ"לית העירייה על ממצאי הביקורת ,מסקנותיה והמלצותיה תורמים לשיפור
התפקוד והניהול בעירייה.
בשנה החולפת ,כמו גם בשנים קודמות ,זכיתי לשיתוף פעולה מצד הגורמים השונים אליהם פניתי
במהלך עבודתי -ראש העיר ,חברי הוועדה לענייני ביקורת ,מנכ"לית העירייה ,מנהלים ועובדי
העירייה למעט אחד .שיתוף פעולה זה בא לידי ביטוי במתן מענה ענייני להערות הביקורת
והמלצותיה ועל כך נתונה לכולם הערכתי ותודתי .תודתי המיוחדת לעובדות לשכת המבקר,
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מנהלת מחלקת הביקורת מיכל ירון ,שהיא שותפה נאמנה לכל תהליכי הביקורת ותלונות הציבור
וכן למנהלת הלשכה שרית בן שמואלי.
ראש העירייה
תודה לך משה .חיים ,בבקשה.
מר חיים ברוידא
בראשית דברי אני מבקש להודות למבקר העירייה ,משה הנדין ,למיכל ירון ,מזכירת ועדת
הביקורת ,לחברי מועצת העיר החברים בוועדה (לפי סדר א"ב) עדית דיאמנט ,דרורה כהן ,דבי
סלוצקי ומיכאל רייזמן.
השקענו הרבה זמן ומחשבה בדו"ח על כל פרק וגם נתנו פתרונות שלדעתנו הם אלה שצריכים
ליישם אותם לכדי פעולה בשטח .כולנו ,חברי הועדה ,בדעה אחת שיש לעשות הכל כדי ליישם את
ההמלצות .אנחנו לא תמיד היינו תמימי דעים עם המבקר וזה בסדר אבל המנגנון הביצועי לאחר
שמתקבלות החלטות הוועדה חייב לבצע אותן על הצד הטוב ביותר .אני מעוניין בעיקר לגעת
בשלושה נושאים ,שהם מבחינתי היסודות המרכזיים בדו"ח המבקר :בתוך עמי אני חי ,שומע על
העלאת עובדים לשימוע על ביצוע עבירות ניהוליות ,התנהגותיות ,משמעתיות ולעיתים יש לי רושם
שישנם עובדים שניתנת להם "חסינות" או התחשבות יתר ,למרות שרמת העבירה שביצעו חורגת
ממאפיין של הבנה או מחילה .יש בדו"ח שלושה מקרים של עובדים שלכאורה חרגו מנהלים או
ביצעו עבירות או התעלמו מהנחיות ולי כיו"ר הועדה ישנה תחושה שזה עובר לסדר היום בלא
כלום .לא יודע מה הסיבות שעד כה לא שמעתי על הליכים או מהלכים שננקטו ודווקא במקרים
הללו שזכו לאור הזרקורים בדו"ח .זה נראה לי כשתיקה רועמת .אני אומר רק כמה משפטי
סיכום :לא יעלה על הדעת שאדם מספסר בכספי עירייה ,לא מצליח לתת הסברים הגיוניים ,לא
מספק קבלות וזה עובר מעל ראשינו כאילו דבר לא קרה .לא הגיוני שאדם יקבל מתנות מבעל עסק
שמהם משתמע טובות הנאה והאיש לא יינזף או יינקטו נגדו הליכים יותר משמעותיים מהעברתו
ממחלקה אחת לשנייה .לא יעלה על הדעת שעובד עירייה יסרב לשתף פעולה עם מבקר העירייה,
יאיים במסרונים ובטלפונים ואנחנו נעמוד כאן מנגד כאילו דבר לא קרה .המבחן של כל אחד
מאיתנו סביב לשולחן הוא שמירה על יושר ,על תפקוד נכון של המערכת העירונית .יש מה שמכונה
"למען יראו ויראו האחרים" זה לא התקיים לעניות דעתי בכמה מקרים בהם דן הדו"ח .אגב ,גם
במידה רבה בסלחנות או באופי הסיכום של המבקר משה הנדין .אמרתי את מה שאומר עכשיו גם
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בסיכום בדו"ח בשנה שעברה .אסור בתכלית לאפשר נורמות או לעגל קצוות כאשר עובד סורח .יש
קווים אדומים שכל אחד צריך לדעת אותם ולהבין שאיש שיחצה אותם מקומו לא במערכת
העירונית.
תודה.
ראש העירייה
תודה חיים .האם יש התייחסויות נוספות?
גב' דרורה כהן
היו בינינו חילוקי דעות לגבי מקרה אחד שבו עשה המבקר הרבה ניסיונות שיגיע אליו עובד מסוים
וזה לא קרה .הנושא איננו ברור בחוק.
ראש העירייה
אני מבקש להודות למבקר העירייה על  23וחצי שנים של עבודה מקצועית ומסורה ולאחל לו עוד
הרבה שנים של עשייה מבורכת .אם אין התייחסויות נוספות ,ניגש להצבעה .מי בעד אישור דו"ח
מבקר העירייה לשנת ?2016
הצבעה
בעד – 17
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד את דו"ח מבקר העירייה לשנת .2016
ראש העירייה
אני מודה לכולכם ומתכבד לנעול את ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין בנושא דו"ח מבקר
העירייה לשנת .2016
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רשמה :פרי נתיב ,סמנכ"לית לאסטרטגיה והסברה

זאב בילסקי
ראש העירייה

רחוב אחוזה  ,103מיקוד  • 4360027המוקד העירוני info@raanana.muni.il • 107
טל • 09-7610210 .פקסwww.raanana.muni.il • 09-7610207 .
5

מיכל הירש נגרי
מנכ"לית העירייה

