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, דו"ח מן המניין הישיבה שלא אני פותח אתערב טוב,  :צביקה צרפתי

1 אני ראשית 0.11שנת ל 33 מבקר העירייה מס' ביקורת

 בפתח הדיון מביע את תנחומיי לראש העיר על מות אביו1

ותנחומי חברי המועצה, אני מדבר בשמכם1 אני מקווה 

הוא יהיה נוכח1 הוא ביקש מאוד שבישיבת המועצה הבאה 

קש שננהל את שננהל את הישיבה למרות האבל1 הוא בי

 הישיבה רגיל1

סדר הישיבה יהיה: גיא בן גל, יו"ר ועדת הביקורת יקבל  

את רשות הדיבור להציג בשם ועדת הביקורת, אחרי זה 

חברי ועדת הביקורת שיהיה להם, כל אחד מהם ירצה 

 דקות להתבטא, כל חבר ועדת ביקורת1 .1להתבטא יהיה לו 

נגיע ואם חברי מועצה נוספים ירצו, מוזמנים  גם1 אחרי זה 

 להצבעה1 בבקשה גיא1 

צביקה, תודה1 אני כמובן מצטרף לדברים שבגינם נבצר  :גיא בן גל

מראש העיר להיות פה, ואני מצטרף לדברים שלך בשם 

1 אני רוצה להתחיל בתהייה שהתחלתי ככה אני בטוח כולנו

, שייתכן שחלק בשיחת מסדרון עם אחד מחברי המועצה

ינואר בדו"ח שנוגע מכם תוהים למה אנח נו דנים רק בסוף 

  0.111לשנת 

אז אני רוצה רק לאלה מכם שלא מכירים את הפרוצדורה  

של הדיון, עפ"י חוק, עפ"י פקודת העיריות ויש לוחות 

זמנים מאוד מוגדרים בעניין הזה, הם לא נתונים לא 

לשיקול דעתי כיו"ר ועדת ביקורת ולא לשיקול דעתם של 

מבקר רשות אמור להגיש ברשות  יה,חברי הנהלת העירי
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באפריל בכל שנה את דו"ח הביקורת שנוגע  1-מקומית עד ה

 לשנה שלפני כן1 

1 0.10כלומר, הדו"ח שנשוא ענייננו הערב הוגש באפריל  

חודשים למסור את  3עפ"י החוק ראש העיר יש לו שהות של 

הערותיו, וכנוהג הוועדה לא מתחילה לדון בדו"ח עד שראש 

חברי הוועדה וראש לא מוסר את הערותיו1 כלומר,  העיר

 3באפריל את הדו"ח לידיהם,  1-העיר קיבלו למעשה ב

חודשים לאחר מכן באופן עקרוני היינו יכולים להתחיל את 

הדיון1 הדבר הזה יוצר מן הסתם איזשהו עיכוב, אבל יש 

איזושהי כוונת מכוון מאחורי העניין הזה ולכן למי שתהה, 

 וב להתחיל עם זה1היה לי חש

ביקורת שנתי עם אנחנו לראשונה מקיימים דיון על דו"ח  

מבקר העירייה הנכנס דוד תורג'מן, שכבר נמצא בתפקידו 

אבל כבר בתהליך הדו"ח הספציפי הזה, כמה חודשים1 

שחשוב לי להדגיש שלא הוא היה שותף לכתיבתו כי הוא 

ן דנה1 עוד לא היה, אבל הוא כבר היה בישיבה שהוועדה כ

הוא כבר לקח חלק פעיל בצוות תיקון הליקויים שאני 

אתייחס אליו בהמשך1 ומכאן באמת אני אומר שוב את 

 ברכתי לדוד, שאני מקווה שיצליח בתפקידו1

שנים, ואני אמרתי  1.13נפרדנו ממבקר שכיהן בתפקיד  

לאליעזר בישיבת הפרידה ממנו, שאם גם האופוזיציה וגם 

מאוד מרוצים ממנו, או לא לחלוטין הנהלת העיר לא היו 

ראה שהוא עשה עבודה לא רעה כל כך1 מרוצים ממנו, כנ

שהיא  ואני יכול להעיד על עצמי כיו"ר ועדת ביקורת

בהגדרה הוועדה היחידה שנמסרת לנציג מן האופוזיציה, 

אבל הרכב החברים בה הוא רוב שנתון לקואליציה, גם לי 
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ה כזו1 וגם במקרה שלי בסיטואצילא תמיד היה קל לסנכרן 

לא תמיד חברי הוועדה מהקואליציה היו מרוצים מהתפקוד 

שלי, ובטח ובטח שלא נציגי האופוזיציה האחרים תמיד היו 

הצלחתי לא לרצות את שבעי רצון1 אז גם אם במובן הזה 

 כולם, אז אני מקווה שגם אני עשיתי את עבודתי נאמנה1

לנושאים  ית לדו"ח,אני רוצה רק לפני שאני מתייחס פרטנ 

של הדו"ח1 שיטת העבודה שאני קבעתי מתחילת הקדנציה 

בוועדה היא, שאנחנו חילקנו את התפקידים, את הנושאים 

נוח לנו שהדו"ח  לפי חברי הוועדה1 ויצא די במקרה אבל 

חברי ועדה1 כך שכל אחד  7נושאים ויש  7האחרון היו בו 

יותר בנושא מחברי הוועדה למעשה היה צריך להתעמק מעט 

 ספציפי שהוטל עליו1 

ן טלגרפי אני אגיד, שהנושאים היו: סוגיה של רק באופ 

קציני ביקור סדיר באגף החינוך, זה היה נושא אחד1 עמותת 

מלב"י, הפעלת מזנונים בבתי הספר, הנושא של שילוט 

עירוני, השירותי הפסיכולוגי, אבטחת מידע וחינוך מיוחד1 

למעט איציק לדעתי, שנמצא גם  חברי הוועדה 7-כל אחד מ

איציק שומעים אותך1 הגיעו לישיבה שבה עכשיו בחוץ, 

עשינו את הדיון הפרטני1 כל אחד מהם באמת היה צריך 

לקרוא את, שוב, הדו"ח הוא עב כרס, קיבלתם אותו, היה 

 צריך להתעמק בנושאים1

אני יכול להגיד שלמעט אולי הנושא של מלב"י שאני עוד  

אליו אולי יותר בפירוט, חברי הוועדה לא  רגע אתייחס

לכת מעבר  מצאו לנכון להוסיף איזשהם המלצות מרחיקות

יש לנו את הפררוגטיבה, אנחנו מקבלים להמלצות המבקר1 

את הדו"ח1 צריך להבין שאנחנו היום בעצם נותנים איזשהו 
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קריאת סיום לתהליך, שאחרי שהדו"ח עבר לכאן התהליך 

ר התחיל, של יישום הביקורת, של יישום למעשה כבשל ה

יישום ההמלצות, ואז בעצם מתחילה תכנית העבודה כבר 

על דו"ח המבקר הבא, שכבר למעשה החלה1 ובאפריל כל 

 הסיפור מתחיל מחדש1

לפי איך שאני רואה את הדברים, לא אמורה  ועדת הביקורת 

מאוד -להמציא את הגלגל1 הושקעה פה עבודה מאוד

וד מנוסה, זה היה הדו"ח האחרון שיטתית של מבקר מא

אני רואה פה את מנהלי יחד עם הצוות שלו1 שאליעזר כתב 

האגפים שהגיעו בענייני הנושאים השונים1 אני שמח שהם 

כאן, אבל אני לא חושב שהבמה כאן הערב היא הבמה 

בהכרח הנכונה והמתאימה להתחיל להיכנס לרזולוציות של 

 כל נושא ונושא1 

רים שלך צביקה, אם יש מי מחברי המועצה אני מתחבר לדב 

שהם לא חברי הוועדה שירצו לשאול שאלות, אז בוודאי 

אם יש מי מחברי הוועדה שעסקו בנושאים שזה המקום1 

שרוצים להוסיף מעבר למה שנאמר בפרוטוקול  הפרטניים

שנשלח אליכם המתומלל, זה המקום1 אני לא מתכוון עכשיו 

 ית1 להיכנס לכל נושא ברמה פרטנ

 הערה קטנה1  :צביקה צרפתי

 בייחוד אם ההמלצה היא לקבל את,  ד"ר אמיר גבע:

מנהלי אגפים זומנו מסיבה פשוטה  הערה קטנה ברשותך, :צביקה צרפתי

 מאוד, שאם תהיה איזושהי שאלה, 

 תוכל להיות התייחסות1 :גיא בן גל

 תוכל להיות התייחסות1 שלא תהיה טענה אחר כך,  :צביקה צרפתי

יהיה להם ערב קצר1 אבל תלוי בי זה הבטחתי להם שככל ש :יא בן גלג
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 0-כן ההתייחסות הפרטנית שאני רוצה היא לעשות ל

נקודות, ואחריה באמת אפשר לקיים דיון ככל שירצו 

עמותת מלב"י שזה נושא ספציפי שהמבקר כן הנוכחים1 

שלגביו קיימנו דיון יותר ער וגם קיבלנו לגביו בדק, 

חלטה1 אני מזכיר לכם שאנחנו בשולחן הזה לפני איזושהי ה

כמה חודשים נדרשנו לדון בנושא הקצאת הקרקע של 

 העמותה1 

לאור כל מיני ליקויים שכבר היה ברור שאז קיימים,  

 והדו"ח כבר נכתב אבל הוועדה עוד לא קיימה את הדיון בו,

אמרנו שאנחנו מקצרים את פרק הזמן הסטנדרטי שבדרך 

הדיון שנים, לפרק זמן של שנה בלבד1  3כלל עומד על 

חברי ועדת  7שהתפתח סביב עמותת מלב"י היה, שבכל זאת 

ביקורת קראו את הדו"ח המפורט1 אני מניח שחלק מחברי 

המועצה שהם לא חברי הוועדה גם קראו אותם1 אני בטוח 

 שהגורמים המקצועיים מכירים את הנושא טוב יותר1 

ולוציות של התפקוד של אני יודע שהמנכ"ל נכנס לרז 

העמותה1 כי באמת הגיעה כאן סיטואציה שעמותה שעושה 

ודיברנו על זה פה בעמותה, על פניו  שימוש במשאב ציבורי

חרגה מנורמות של מינהל תקין והדברים הם לא נאמרים 

מהמיית הלב1 יש כאן מסמכים ויש דברים, ונבדקו דברים 

 שתי וערב1 

פה אחד לאיזושהי החלטה כן ואחרי דיון לא פשוט הגענו  

כל חברי הוועדה, קואליציה, אופוזיציה, היו"ר, כמעט פה 

 אחד, 

 רוב1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

היתה החלטת רוב1 היו כאלה שרצו להחמיר אני חושב  :גיא בן גל
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מעבר להחלטה, אבל היתה החלטת רוב שיש מקום לקצר 

ואני גם פרק הזמן של ההקצאה לעמותה משנה לחצי שנה, 

קיבלתי מלשכת המנכ"ל כבר את פרוטוקול הצוות לתיקון 

ליקויים, ואשל אם ירצה, אולי ירצה להשלים אותי בהקשר 

ממה שאני הצלחתי להבין ואני מברך על כך, הזה אבל 

החלטנו בהתאם להמלצה של הוועדה לענייני ביקורת לא 

 סתם לקצר ונראה מה יהיה1 

ן של עד תום מחצית השנה המלצנו להקים ועדה שבפרק הזמ 

בעצם תבדוק בצורה עדכנית האם הליקויים שעלו בדו"ח 

ובמידה והם לא יתוקנו, בוועדה הזו ככל הביקורת תוקנו, 

שאני יודע עומד המבקר כיו"ר1 יש שם את היועץ המשפטי, 

1 הסדר ההפוך צריך להגיד, את איילה זיו ואת ענת ניסקי

כמנהלת מחלקת  וואיילה זיכמנהלת האגף ענת ניסקי 

 1 הנכסים

כלומר, כל הפיגורות הרלוונטיות כי זה משיק לרווחה, זה  

משיק לביקורת1 יש עניינים משפטיים, יש את נושא 

במאי ממש הקרוב, בעוד  .1-ההקצאה1 והם אמורים עד ה

חודשים, להגיש את ההמלצות שלהם על רקע העובדה  3-כ

 אם העמותה תיקנה את דרכה או לא1 

י  ש שתי אפשרויות1 במידה רבה אנחנו מן הסתם נצטרך ופה 

להישען על ההמלצות שלהם1 במידה והם ימצאו לנכון 

להגיד לנו שהליקויים ברובם או כולם לא תוקנו, הדבר הזה 

יכול גם להגיע לידי זה שההקצאה לא תחודש1 עשינו את זה 

מאפשר לעמותה אפשרות לתקן את בכוונה בטווח זמנים ש

 דרכה1 

דה ולא, וזה נאמר גם ע"י הוועדה לענייני ביקורת וגם במי 
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ע"י צוות תיקון הליקויים ברשות מנכ"ל העירייה, שזה לא 

ועדת הבדיקה, זה הצוות שדן בכל הנושאים של הביקורת 

שאליו אני גם עוד רגע אתייחס1 שיכול מאוד להיות 

ויכול להיות שהעמותה שתימסר ההקצאה לגורם אחר1 

שהיא קיבלה עד עכשיו, ויש ה את האמון הזאת באמת איבד

לה עוד הזדמנות אחת לתקן את דרכה1 במידה והיא תעמוד 

 לא1  -מה טוב1 במידה והיא לא תעמוד  -

מאוד חשוב לי להדגיש שגם במידה וההקצאה תישלל ממנה,  

אין כאן כוונה להביא להכחדה או לכיחלון מוחלט של 

נותנים דרך איך הפעילות של העמותה, אלא פשוט תיבחן ה

את זה לגוף אחר שעושה את אותם מעשים טובים מבחינת 

צורך והמענה שהם נותנים, אבל לגורם אחר שלא סובל 

מאותם ליקויים שהעמותה בהנהלה הנוכחית שלה כן 

 סובלים מהם1 

התייחסתי לצוות תיקון הליקויים גם עפ"י חוק1 תיקון  

ילו שמבקרים לפקודת העיריות, גשנים  3, 4שהוכנס לפני 

עבי כרס והוועדות לענייני ביקורת דנים מגישים דו"חות 

 בהם, 

 אבל לא מתקנים,  ד"ר אמיר גבע:

ואז לא עושים עם זה יותר מדי1 והגיעו למסקנה שעד שלא,  :גיא בן גל

אני לא אומר שלא עשו כלום בעירייה לפני החוק, אבל 

ים החוק למעשה חייב את כל הרשויות כולל כפר סבא להק

צוות לתיקון ליקויים, שעומד בראשו מנכ"ל העירייה1 

כלומר, בכל זאת ראש המערכת המקצועית שמנהל את 

העיר1 והיא צריכה לדון אחרי שמוצע תהליך הדיון בוועדת 

הביקורת, בהמלצות האופרטיביות הן של המבקר והן של 
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הובא לידיעתי ואני שמח ומברך על כך אשל, הוועדה, ו

האחרון קיימת עת הנושאים של הדו"ח שלמעשה בכל שב

 ישיבות1 

בצוות אגב, הצוות הוא צוות דינאמי שמשתנה1 כלומר,  

תיקון הליקויים המנכ"ל תמיד יושב, אבל ההרכב משתנה 

כל נושא דן1 ואתם ראיתם, יש פה עפ"י הנושא הפרטני שבו 

נושאים שקשורים לחינוך ולכן דב פה, ויש נושאים 

ענת פה, ויש נושאים שקשורים  שקשורים לרווחה ולכן

 לאיכות הסביבה ולכן מאיר נמצא כאן1 

ובאמת הישיבות התקיימו במעמד של הפקידים הכי  

בכירים, ואחד התפקידים של ועדת הביקורת זה לעשות 

אם תרצו בקרה על צוות תיקון הליקויים, וזה איזושהי 

 חלק מהדינאמיקה שנוצרת1 

זה שככל הנראה  ס אליוהדבר האחרון שאני רוצה להתייח 

 1-הדו"ח הבא שיוגש אם ירצה מר תורג'מן ובורא עולם ב

, כאמור1 ויש להניח 0.10באפריל, ומדובר בדו"ח של שנת 

בקדנציה הבאה1 כלומר, יש שהאישור הסופי שלו יאושר רק 

שצפויות  0.13להניח שההרכב המחודש אחרי בחירות 

, הרכב ב באוקטובר03לדעתי להיות בסוף אוקטובר, 

הוועדה לענייני ביקורת הבא כנראה יהיה זה שיעשה את 

החותמת הסופית לדיון בזה1 אני לא מוציא מכלל אפשרות 

בהרכב הנוכחי אולי תקיים דיון ראשוני שגם הוועדה 

בדו"ח, אבל אם גם ככה התהליך הסופי יבוצע ע"י הוועדה 

הבאה, אז יש להניח שאנחנו לא נמצה את הדיון בדו"ח 

 1 החדש

 אבל דוד יגיש דו"ח על שנה שברובה הוא לא היה פה1  ד"ר אמיר גבע:
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דוד כבר לקח חלק גם דוד יתייחס לזה, אם ירצה, כן1  :גיא בן גל

 3הזה אפילו, ודוד עבר חפיפה של בתהליך הדיון של הדו"ח 

חודשים כמעט, נכון? עם המבקר היוצא1 כך שאני יכול 

ל למה להעיד עליו אם להעיד שהוא כבר חזק בעניינים, אב

 איפה נמצא תהליך העבודה שלו1להעיד על עצמו הוא יכול 

אני מזמין את כל אחד מחברי הוועדה שעסקו, למעט  

איציק, בהצגת הנושא בוועדה האחרונה1 אז שוב, הנושאים 

קצין ביקור סדיר, מזנוני בתי ספר, שילוט עירוני, הם: 

וחד1 אני לא שירות פסיכולוגי, אבטחת מידע, חינוך מי

מוצא לנכון כרגע להיכנס1 באמת העליתי את העניין של 

מה שהמבקר מלב"י, כי שם החליטה הוועדה מעבר ל

 מועצה בנושא הזה1 החליט, ושינתה גם החלטת 

המלצות והוועדה, הצוות לתיקון ליקויים גם פעל בהתאם ל 

 As weהאלה, והדברים נמצאים בתהליך עבודה ונעשים 

speak וזה באמת דוגמא לאיך המערכות פה ך1 כוטוב ש

עובדות נכון במובן הזה, ושוב, הוועדה לדעתי בזה עשתה 

וצריך לקוות שגם הוועדה בקדנציה את תפקידה כראוי1 

 תפעל כך1 הבאה 

 אז בעצם מלב"י זה הנושא היחידי שבו אתם,  ד"ר אמיר גבע:

 ששם באופן דרמתי הוספנו המלצה שהיא מתקנת או :גיא בן גל

 משפרת או עולה על ההמלצות, 

 ובשאר הנושאים אתם ממליצים לאמץ את דו"ח המבקר?  ד"ר אמיר גבע:

ירצו, ארנון אם יש נושאים נוספים שאם חברי הוועדה  :גיא בן גל

נכנס כרגע לכל הזה, אני לא תרצה בנושאים שלך שעשינו, 

אבל לא דברים, ארנון תסכים איתי, לא דברים מאוד 

והם קיבלו ביטוי פה  ר להמלצת המבקרדרמתיים מעב
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 בפרוטוקול1 

 .9שוב, אני גם בהזדמנות הזאת אני מודה לאשל, יש פה  

עמודים של פרוטוקול מתומלל1 מאז שהוועדה מקיימת 

שוב בגלל ההרכב הייחודי שלה, מונהגת  ישיבות מתומללות,

ע"י נציג אופוזיציה, יש בה רוב לחברי הקואליציה1 יש בה 

 פוזיציה פעילים מאוד, נוסף על היו"ר1 נציגי או

לא תמיד קל לתמרן, ומאז שיש לנו פרוטוקול מתומלל אף  

, 'ל , 'דבריי אחד לא יכול להגיד 'כן אמרתי' א אמרתי'

, ומאז אני חושב  , 'לא לכך התכוונו' הוצאו מהקשרם'

מאוד ענייניים1 אני אגב מעולם לא, -שעלינו על פסים מאוד

ולם לא היתה לי יומרה או כוונה גם הצהרתי את זה, מע

ם, ועשיתי תמיד הפרדה לצרכים פוליטיילנצל את הוועדה 

מאוד ברורה, השתדלתי בין התפקיד שלי כיו"ר ועדת 

ביקורת לבין התפקוד שלי כחבר מועצה מהאופוזיציה1 לא, 

אני לא חושב שלשם כך נועדה הוועדה לענייני ביקורת1 זה 

 מה שלי היה חשוב להגיד1 

 גיא, תודה1 יש התייחסויות נוספות? בבקשה1  :קה צרפתיצבי

הבעות תנחומים למשפחת בן חמו, לראש קודם כל אצטרף ל :לוי אהוד יובל

ראינו  יהודה בן חמו1 היינו באזכרה והיינו בלוויה1העיר 

אני ביקשתי באופן אישי לדחות את כמה זה פגע בו1 

ן שום לחץ1 איהישיבה הזאת, כי זה לא הוגן, זה לא ראוי1 

אם הדו"ח היה כבר באוקטובר זמין לדיון, וחיכינו עד 

היה קורה כלום אם היינו מחכים עוד שבוע1 ינואר, אז לא 

, לא .3-זה המינימום האנושי1 וגם אם היינו מחכים את ה

 היה קורה כלום1

יש גם טעם מאוד פרקטי שראש עיר שאחראי לניהול  
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הוא אחראי על בישיבה כזאת, מכיוון ש המערכת יישב

זו הגדרתו בחוק1 הוא זה שעונה המערכת כלפי המועצה, 

אלה תשובות ראש העיר1 ולמעשה י למבקר על הליקויים, כ

בלעדיו זה מאוד לא הוגן, לא כלפיו גם לנהל ישיבה כזאת 

לא כלפי המשתתפים האחרים כי זה למעשה דיון מאוד 

 עקר1 

גל אמר, אני כדי לא לחזור על מה שחברי המלומד גיא בן  

אשתדל להאיר את עיניכם, למעט בנושא של מלב"י, 

 והדברים הנוספים, 

קודם כל מלב"י, ולא מאלאבי1 מאלאבי זה משקה חלבי  :עמירם מילר

 כזה, וזה מדובר מלב"י1 אז אל תערבבו את הדברים1 

 המלב"י הזה החמיץ קצת1 החמיץ לא מעט1  :גיא בן גל

גע שאני מתחיל לדבר, אבל כבודו סגן ראש יש התרגשות בר :לוי אהוד יובל

 העיר מר מילר, 

קראתי לי תיגר, מר יובל ראיתי דרך אגב, אם אתה כבר  :עמירם מילר

קראתי מילה במילה מהפרוטוקול המתומלל, וראיתי שגם 

מדבר מתי שבא לך1 בלי שום בישיבת ועדת הביקורת אתה 

 זה,

  ראית שאני חרד לשלטון החוק, :לוי אהוד יובל

 עמירם, סיכמתי עם גיא שזה יהיה קצר1  :צביקה צרפתי

  סיכמת עם גיא? :עמירם מילר

 כן1  :צביקה צרפתי

 זה לא מחייב אותי1  :עמירם מילר

אתה אמרת לי מה שאני מסכם הכל מחייב לא, אתה מחויב1  :צביקה צרפתי

 אותך1 

ברשותכם, נושא מלב"י החמוץ היה נושא שכשעלתה  :לוי אהוד יובל
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בקשה להארכת השכירות שלו, פניתי למנכ"ל העירייה ה

והפניתי אותו לדו"ח המבקר1 די בדבר כזה כדי למנוע 

של הסכם שכירות, שבו העיר מקצה משאבים לגוף חידוש 

שלא משרת בשום פנים, בשום צורה, בשום אחת מהתכליות 

1 לא כגמילות חסדים, לא כרווחה, לא כמתנה, שנועדו לה

 בקר, עסק למוצרים משומשים1 אלא כמו שאמר המ

חבל לי שמנכ"ל העירייה לא שם לב לדו"ח המבקר, אם לא  

, הפך אליי, והביא למועצת העיר מצב שבגלל האיסור לדון

להיות מצב שבו הוטעתה המועצה לחשוב שמדובר בגוף של 

גמילות חסדים, למרות שישבו פה אנשים ואמרו שהגוף הזה 

יחס אפילו לבקשות של בעקשנות, בעקביות נמנע מלהתי

 מחלקת הרווחה1 

אז אם אתם מחפשים החמצה גדולה מזה, אם אתם  

מחפשים דרך רעה מזאת כדי לקבל פה מבקר חדש ולהגיד 

לו הנה, המבקר בדק, המבקר מצא, המבקר עשה מהלך של 

כי הגוף הזה  בדיקה חוזרת, ומדובר הרי בבדיקה חוזרת1

 שסרח פעם ראשונה, סרח פעם שנייה1 

וכמו שלצערנו עמד פה ראש העיר ודרש ממני להגיד אם אני  

גנב, הרי כל מי שיקרא היום את  מצהיר שהוא גנב או לא 

הדו"ח יידע שהגוף הזה לא העביר הכספים לבנק, לא רשם, 

לא כלום1 שום דבר שמקובל עלינו או על אנשים יותר 

משכילים ממני בתחום החשבונאי, כפי שמופיעים בתמליל1 

גם את זה סגן ראש העיר מר מילר קרא1 שגם עו"ד אולי 

בוזגלו עמרמי שהיא גם בעלת השכלה ספציפית 

בחשבונאות, ואולי תאיר את עיננו, אבל בוועדה היא 

בפירוש אמרה שהדברים האלה לא מקובלים בשום צורה1 
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 אני יכול להגיד, 

 מדבר בשמי, זה נהדר1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 , לא מדבר בשמך1 אני מדבר בשמי, תרשי לי1לא :לוי אהוד יובל

 דבר1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

אז אלה הדברים שכשבאים להסתכל על תפקודה של ועדת  :לוי אהוד יובל

ביקורת, צר לי שהגוף הזה יכול היה להפיק הרבה יותר, צר 

לי גם שחברי המלומד שיודע לנהל את הוועדה בצורה 

להשתמש בכלי של הביקורת רהוטה, נעימה, לא מצא מקום 

של האופוזיציה בצורה שמותרת1 וגם כשפקידים בכירים 

כדוגמת הגזבר או אחרים באו והציעו הסברים לדברים 

שהם חשו שהם רוצים כן לדבר עליהם, וזה מופיע היום 

קטע אותם חברי, ולא נתן להם בהקלטות ובתמלולים, 

ובות ענות תשאפילו לפתוח פה גם כשהם בעצמם החליטו ל

 על דברים שהם הרגישו שמחייבים הסבר1

אז אם תחפשו למה המועצה או למה הגוף הביקורת האיזון  

לכוחו של השלטון מתפקדים כמו שהם מתפקדים, אז 

לכל מי תמצאו בתמלילים האלה גם הדברים האלה1 וגם 

ואוו, כן, מר מילר, -שיבוא ועכשיו ירקוד ויגיד ויספר ש

ונים, וכשאני רואה שהדברים כשאני חרד לשלטון, לאיז

האלה לא מתממשים ומי שקרא באמת קרא1 יכול לראות 

שאני הערתי לדברים שמאוד נוגעים לדברים ספציפיים 

 נקודתיים וחבל שהם לא בוצעו1 ימים יגידו1

יו"ר ועדת הביקורת, יקבל את הדו"ח אם   מר בן גל 

ינהג לפי מנהגו ויחכה עד יוני, עדיין יש  באפריל, ואם הוא 

ועדיין הוא יכול לדון חודשים עד סוף הקדנציה1  4או  3לו 

מאפריל גם בלי לפרסם, ומיוני לאחר תשובת ראש העיר עם 
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 פרסום, 

יודע, זה תלוי גם בחברי הוועדה  :גיא בן גל בלי לפרסם, אתה 

 האחרים1 

ובוודאי שתוכל לדון לפי  תלוי1 כל מה שתלוי מתייבש ונופל1 :לוי אהוד יובל

י או באוגוסט זמן רב , ואחרי שתדון תוכל להביא ביולהחוק

לידיעת הציבור, לאחר שהמועצה תדון, אבל לפני הבחירות 

אם המועצה תמצא עוד פעם לדחות את הדיון בדו"ח חצי 

שפספסת פה את אז זה יהיה עצוב1 כי זה אומר שנה, 

האפשרות שלך, כמו שאתה אומר יכול להיות האפשרות 

כלים הדמוקרטיים שהם נתונים לידיך1 האחרונה להשפיע ב

 ולפספס את זה חבל1 

אני בטוח שהמבקר החדש מר תורג'מן עושה את העבודה  

שלו נאמנה1 לא ראיתי אצלו שום נטייה לדחות, לא ראיתי 

אצלו שום נטייה לפספס1 עינו בוחנת1 אני מקווה שהוא 

יצליח בתפקידו1 אני מקווה שהוא יתקל בעתיד בגישה יותר 

רה לאמץ את ההמלצות של המבקר1 ואני מקווה מהי

שתתקל באדם שבמועצת העיר אם לא הזאת, לפחות הבאה, 

שמפספס בכל צורה ומזלזל בכל צורה במטרת ההקצאה של 

נכסים ציבוריים, נקווה שאנשים כאלה לא יוכלו להמשיך 

 לתפקד אצלנו1 

 תודה1 מישהו רוצה להתייחס?  :צביקה צרפתי

רוצה בבקשה1 אני רוצה לומר מילה גם כן בקשר אני  :עמירם מילר

אמרתי את זה לבן גל לפני הישיבה1 קודם כל אני למלב"י, ו

אני אישית זוכר למלב"י חסד נעורים, מפני חייב להגיד ש

שהגיעו לכאן כמובן למדינה כולה וגם  .9-שבתחילת שנות ה

לכפר סבא רבבות של עולים מחבר העמים, והיו צריכים גם 
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גג וגם לספה תם וגם לדאוג ללשכן או הם וגם לקורת 

בהחלט מלב"י היוותה שירות יעיל ולכיסא ולכל הדרוש, 

וצריכים גם וטוב, ואני חושב שלצורך זה הארגון הזה הוקם 

 לזכור את הדברים האלה1

מוכרח לומר שאם הייתי יודע את מה יחד עם זה, אני  

שקראתי בדו"ח הביקורת, כאשר היה הדיון לגבי הקצאת 

הקרקע, הדו"ח אז לא פורסם בפומבי, אז אני בספק אם 

  הייתי מצביע ועוד מגן עליהם כפי שהגנתי1

1  :לוי אהוד יובל  קיבלת את זה במכתב ממני

ד :עמירם מילר ברים עלי ספר יובל, אני מעדיף, איך אומרים, לראות 

ולקרוא את הדברים1 אבל לעצם העניין אני חושב שנושא 

הביקורת או ההערות נלקח בחשבון, ובעתיד יתייחסו 

לארגון הזה כפי שצריך להתייחס לארגון שאיננו עונה 

לצרכים חברתיים או ענייני הרווחה1 זה כל מה שאני יכול 

לא יחד עם הכל, כפי שאמרתי, גם להגיד על העניין הזה1 

 צריכים לשכוח את התקופה שמלב"י כן התנהג כמו שצריך1 

במאי, ונסגור סופית  .1אולי נעשה ישיבה בנושא, במאי,  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 מקצים או לא1  -מה אנחנו מחליטים 

 בהחלט1  :עמירם מילר

 הם קיבלו זמני1  :איציק יואל

 ז? עמירם, זה עדיין אותם אנשים שהיו א ד"ר אמיר גבע:

 )מדברים ביחד( 

יו"ר הוועדה  :לוי אהוד יובל ציין אני לא הייתי פה בחדר לשמוע אם חברי 

את העובדה, שראש העיר לא זימן לישיבות חברים שהם 

חברי ועדות כפי שציין המבקר, ואתם תמצאו את זה 

אחרי בדו"ח1 גם בוועדת סמים שבה היתה מחלוקת 
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 שהמבקר, 

נמצא פה, ואיך אמרת, אתה  העיר לא אני חושב שראש :צביקה צרפתי

 הוא לא נמצא פה1 מכבד אותו, אז תכבד, 

 אני אמרתי, זה יהיה קצר1  :לוי אהוד יובל

 הוא לא נמצא פה אפילו להגן על עצמו1  :צביקה צרפתי

רתי שמן לא, לא1 אני לא התייחסתי לזה מלכתחילה, ואמ :לוי אהוד יובל

 וצה,בנוכחותו, אני רק רהראוי היה לדבר 

 פתחת יפה, תמשיך יפה1 :צביקה צרפתי

 תודה1 אז אני מקווה שהחברים ישימו ליבם לעובדה הזאת1  :לוי אהוד יובל

 כן, איציק בבקשה1  :צביקה צרפתי

אני רוצה לומר שתי מילים במקרה הזה דווקא1 במקרה  :איציק יואל

זהה שאפו דווקא ליו"ר הוועדה, אני רוצה לברך אותו על 

קצועית הכנה, הישרה, הלא פוליטית, אלא עבודתו המ

אני אומר יותר מזה, המקצועית בתור יו"ר הוועדה1 

שלתפוס את התפקיד כפי שתופס אותו גיא, אז ברור שזה 

בכלל שונה מעמדתך בתפיסת העולם שלך איך צריכה לעבוד 

 ועדה1 

מפני ולכן אני העליתי את זה בנוסף למה שהרעפתי על גיא,  

הזאת לא כאבן ניגוח, אלא כדרך העבודה גיא רואה את ש

לתקן התנהלות באגפי העירייה, ולהנחיל או לנסות ולכוון 

את מי שצריך כיוון בדרך אחרת, בדרך שונה1 זה בשונה 

, זה עניין של להיכנס -מלתפוס גנבים במרכאות ולהגיד

ייתכן ואנשים  ייתכן ואנשים טעו1 לעומק הדברים1 לראות,

 צריך להחזיר אותם חזרה1 ירדו קצת מהמסילה1 

לכן עשינו את זה בכוחות משותפים ואני שמח על כך שהיית  

יו"ר ואתה תהיה יו"ר, לפחות עד סוף הקדנציה כפי שאתה 
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 חבל שלא בהמשך1 היית במשך השנים האחרונות1 

אם אני כן עושה דיון על הדו"ח הבא, דיר בלאק שאתה לא  :גיא בן גל

 מגיע1 

 חברי המועצה רוצה? אשל, בבקשה1 מי מ :צביקה צרפתי

קודם כל אני גם, אני כתבתי לגיא את זה, ואני אגיד את זה  :אשל ארמוני

גם בעל פה, אני חושב שקראתי בעיון את הפרוטוקולים, 

1 היה תענוג לקרוא את ואני חושב שהדיונים נוהלו בתבונה

ונתן לי תקווה1   ההתבטאויות של חברי המועצה, ענייניות, 

 אשל, רק שלא ייווצר הרושם שתמיד הסכמנו על הכל, כן? :ן גלגיא ב

 לא, לא,  :אשל ארמוני

 גם כשהסכמנו לא להסכים,  :גיא בן גל

 דווקא בגלל זה אני אומר את זה, כי אני חושב שהיו שם :אשל ארמוני

הרבה הערות טובות1 אני עצמי רואה את הביקורת ככלי 

טוב1 ובאמת  קודם כל בשבילנו המנהלים, לנהל יותר

, ואכן צריך לעקוב מיהרתי לעשות את צוות תיקון ליקויים

אחרי זה1 ואני חושב שבעוד חצי שנה צריך לעבור על 

הסעיפים, זה מפורט מאוד, אני העברתי לך את כל 

ועוד במהלך הקדנציה הזאת אפשר יהיה לראות הדו"חות1 

  מה תוקן ומה לא תוקן, ונקווה שהכל יתוקן1 

יך י אז אני רוצה לציין כמה דברים1 קודם כל, צרלגבי מלב" 

יודע, שהביצוע, דו"ח הביקורת על מלב"י  להזכיר למי שלא 

אני העברתי למבקר את המשימה לבצע  היה מיוזמתי1

ביקורת על מלב"י אחרי שהגיעו אליי טענות על תפקוד 

המקום, ואחרי שביקרתי במקום כמה פעמים ולא הייתי 

 מרוצה ממה שראיתי1

אני חושב שזה זרוע לגיטימית של עירייה לבצע ביקורות  
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בעמותות שהיא תומכת בהן, בין אם זה בהקצאת קרקע 

דו"ח המבקר שהובא לידיעתי ובין אם זה בתמיכה כספית1 

היה לפחות בעיניי, ואני פה לא קובע, זה טרם ההקצאה, 

המועצה צריכה לקבוע, היה בעיניי לא טוב1 ויחד עם זה לא 

לתפיסתי, אפשר כמובן להתווכח אבל לתפיסתי לא היו בו 

 היו בו דברים פליליים מהסוג שחייבו לדעתי אי הקצאה1 

ולכן מכיוון שכך ומכיוון שעוד נכון היה להתבצע התהליך  

אני שמתבצע כיום, וזה היה אמור להגיע לשולחן הזה, 

קיבלתי החלטה בוועדת הקצאות לתת להם את ההקצאה 

י שניתן לתת, שזה די חריג1 כי בדרך המינימאלית שחשבת

ו 3-כלל נותנים הקצאה ל  אך ורק לשנה1  הצעתישנים 

פלוס הערה שכל הדברים כמובן צריכים להיות מתוקנים1  

המשמעות של אי אישור כזה זה שלמעשה הם נמצאים 

בקרקע שלא מוקצית להם ע"י העירייה וזה פשוט לא חוקי1 

 מהלך, צריך להבין שהיה צריך לעשות פה 

הם עושים את זה כבר שנתיים1 אתה בא לחדש היום הסכם  :לוי אהוד יובל

 שהוא כבר פג תוקף, 

אני חידשתי את ההסכם במועד הכי קצר שניתן היה לחדש  :אשל ארמוני

ולכן אני גם מקדם את ההסכם אחרי שבוצעה בדיקה1 

זו דעתי, לקצר עוד יותר את הזמן כפי שהוצע בברכה, 

יהיו לפניכם תוצאות הוועדה רת1 ולכן במאי בוועדת הביקו

תצטרכו להכריע אם מחדשים את ונצטרך להכריע1 אתם 

יום  .6שתוך  יףעההקצאה או לא1 בתוך החוזה יהיה ס

 נדמה לי הם צריכים לפנות את המקום1 

כך או כך אני רוצה להגיד שלדעתי המקום לא מתאים  

ותה למקום כזה כמו מלב"י, וגם אם יוחלט פה שהעמ
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או שלא, בכל מקרה אני חושב תישאר או שההנהלה תישאר, 

למצוא להם מקום אחר1 והמקום ההוא שאנחנו נשקול 

 מרכזי אפשר לייעד אותו להרבה מאוד, שהוא מקום 

 אבל בתור מה?  :לוי אהוד יובל

 סליחה, אבל אני בזכות דיבור1 :אשל ארמוני

יובל1  :צביקה צרפתי  הוא בזכות דיבור, 

 אבל בתור מה1  :לוי ובלאהוד י

 אבל סליחה, אבל סליחה, אני עכשיו בזכות דיבור,  :אשל ארמוני

 בתור מה111 ?  :לוי אהוד יובל

 ואתה לא תפריע לי1  :אשל ארמוני

 אני אפריע לך1  :לוי אהוד יובל

 לא, אתה לא תפריע לי1  :אשל ארמוני

 111 בתור מה? :לוי אהוד יובל

 ע לי1 אתה לא תפריע לי1 אתה לא תפרי :אשל ארמוני

 יובל, יובל, אף אחד לא הפריע לך לדבר,  :צביקה צרפתי

כמו שאתה נוהג להפריע פה כל הזמן, אני מכבד אותך ואתה  :אשל ארמוני

 תכבד אותי1 אני עכשיו בזכות דיבור ואתה לא תפריע לי1

 אני שואל אותך בתור מה?  :לוי אהוד יובל

ל :אשל ארמוני  י1 ואתה לא,ואתה לא תפריע 

 111 שקוראת דו"ח מבקר? :לוי אהוד יובל

1   :אשל ארמוני  ואתה לא תפריע לי

 בתור מה?  :לוי אהוד יובל

 אתה מבין את זה?  :אשל ארמוני

 אתה לא מבין1  :לוי אהוד יובל

 בתור מנכ"ל עירייה,  :צביקה צרפתי

ט אני בתור מנכ"ל עירייה בזכות דיבור ואתה תהיה בשק :אשל ארמוני
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 ותקשיב לי עד הסוף1 

 אתה תענה לשאלה1  :לוי אהוד יובל

 ואתה תענה,  :אשל ארמוני

 הוא לא צריך לענות לך לשאלה1  :צביקה צרפתי

 ואתה תדבר כשאתה תהיה בזכות דיבור,  :אשל ארמוני

 111 לכל דבר ועניין1  :לוי אהוד יובל

נוהג פה, 1הגיע לי  :אשל ארמוני 1 כבר הנוהג שאתה  מדבר מתי שאתה 1

 שבא לך וכשקוטעים אותך, 

1  :לוי אהוד יובל 1 1 

אתה בא ואתה נעלב, אני לא מוכן לזה1 אוקי? אז עכשיו  :אשל ארמוני

 אני בזכות דיבור, 

 תענה לעניין1  :לוי אהוד יובל

 , -אתה רוצה, אני אענה למי ש :אשל ארמוני

1  :לוי אהוד יובל 1 1 

 אני אענה,  :אשל ארמוני

1  :ויל אהוד יובל 1  זה לא1

 אני אענה כשאני ארצה לענות,  :אשל ארמוני

 111 תענה אם קראת את הדו"ח,  :לוי אהוד יובל

 אני לא אענה לך1 אני לא אענה לך1  :אשל ארמוני

1  :לוי אהוד יובל 1  לציבור11

 אתה, אז מה? :אשל ארמוני

 תענה לציבור1 :לוי אהוד יובל

,  :אשל ארמוני  אני אענה לציבור 

ו :לוי יובל אהוד  111?קראת את הדו"ח 

, :אשל ארמוני  כאשר אני

1 :לוי אהוד יובל 1  עסק לציוד משומש1



   3.1.110.13 03 מועצה שלא מן המניין 

 אני לא אענה, :אשל ארמוני

יובל,  :צביקה צרפתי  אה, סליחה, יובל, 

,  :אשל ארמוני  אני כרגע אמרתי את הדברים שלי

 אבל הוא בזכות דיבור, אני לא מבין1  :איציק יואל

 זלזול,זה אי :לוי אהוד יובל

 אני בזכות דיבור, מי שמזלזל זה אתה1 לא, די, מספיק כבר,  :אשל ארמוני

 111 נכשלת בגדול1 :לוי אהוד יובל

 מספיק, אתה נכשלת1 :אשל ארמוני

 יובל, יובל,  :עמירם מילר

 למנכ"ל העירייה1אל תחלק ציונים  :צביקה צרפתי

 כה1 בדיוק כ אתה נכשלת ואל תחלק לי ציונים :אשל ארמוני

,  :לוי אהוד יובל  קרא את הדו"ח, עסק לכל דבר ועניין

 )מדברים ביחד( 

 אבל אתם בוועדת, :אשל ארמוני

1 :לוי אהוד יובל 1  אתה תמשיך לתת1

 אתם בוועדת, :אשל ארמוני

 עסק לציוד משומש, אתה תמשיך לתת לו מקום,  :לוי אהוד יובל

 סליחה, סליחה,  :אשל ארמוני

 קורה מבין עיניך, טול  :לוי אהוד יובל

סליחה, אתם בוועדת הביקורת הייתם יכולים להחליט  :אשל ארמוני

ולא קיבלתם את ההחלטה הזאת1 אז לבטל את ההקצאה, 

111 פה  על מה אתה מדבר בכלל? על מה אתה מדבר בכלל? 

את האנשים1 ותפסיק להפריע לי1 תפסיק להפריע לי1 

 ותפסיק בכלל להפריע לדיונים פה1 

 ואוו, אמא'לה1  :לוי בלאהוד יו

 אמא'לה, כן אמא'לה1 :אשל ארמוני
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 111 מים קרים1  :לוי אהוד יובל

 אמא'לה1 אמא'לה1 :אשל ארמוני

 אתה קראת את הדו"ח, :לוי אהוד יובל

 אמא'לה, אמא'לה, :אשל ארמוני

שהוא שאומר לך שזה עסק ואתה תמשיך להקצות לו מקום?  :לוי אהוד יובל

סרב לבקשות של הרווחה, למה הוא מסרב לרווחה, הוא מ

 נועד שם? בתור מה תקצה לו מקום לעסק?

 אתה מדרדר פה את הדיונים בחדר הזה1  :אשל ארמוני

 העירייה1את ניהול  ואתה :לוי אהוד יובל

 יובל, מספיק1 :עמירם מילר

 אתה מדרדר פה את הדיונים בחדר הזה,  :אשל ארמוני

 ייה1ואתה את ניהול העיר :לוי אהוד יובל

ואתה עושה את זה כל פעם מחדש1 ואתה מדרדר פה את  :אשל ארמוני

ואני חושב שהגיע החבורה הזאת להתכתשויות כל הזמן1 

תשים לזה סוף1  הזמן שהחבורה הזאת סביב השולחן הזה

 ואתם דיברתם על זה בישיבה הקודמת,

 מה אתה מאיים? :לוי אהוד יובל

הקודמת ואני מציע שתעשו  אתם דיברתם על זה בישיבה :אשל ארמוני

מכיוון שיש פה חבורה רצינית של אנשים שכאשר  לזה סוף1

היא דנה בהם1 ואתה אין  כנס ולדון בדבריםתהיא רוצה לה

ותלמד, לך את הנימוס האלמנטארי לתת לאנשים לסיים1 

אני תלמד שכמו שאני נותן לך ואני מעולם לא קוטע אותך, 

 נראה לך1 תמיד נותן לך לסיים גם כשזה לא 

111, כמו שקוטעים אותי :לוי אהוד יובל  ,111תלמד מחברי מועצה 

 לא קוטע אותך1  אני :אשל ארמוני

 למהות1הם עסק לכל דבר ועניין1 תענה  :לוי אהוד יובל
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 סליחה, סליחה,  :צביקה צרפתי

 תענה למהות1  :לוי אהוד יובל

 ? יובל, תבוא לישיבה ותגיד את דעתך1 מה קרה :עמירם מילר

יודע את  :אשל ארמוני אני מעולם לא קוטע אותך, אני מכבד אותך ואתה 

 זה1 

 תענה למהות1 :לוי אהוד יובל

 אני אענה,  :אשל ארמוני

 בתור מה תחדש לעסק לציוד משומש,  :לוי אהוד יובל

 )מדברים ביחד( 

 זה לא לדיון פה1 זה לא לדיון, זה לא הדיון1 זה לא הדיון1  :איציק יואל

 הוא מדבר על זה,  :לוי יובלאהוד 

1 :איציק יואל  הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, זה לא הדיון

 אבל הוא יסביר לי בתוך מה הוא מחדש,  :לוי אהוד יובל

 יסביר לך בעוד חצי שנה, לא עכשיו1  :איציק יואל

 אני אסיים1  :אשל ארמוני

 זה בוז למבקר1 אתה בז לכל מבקר,  :לוי אהוד יובל

 ביחד(  )מדברים

 אתם נותנים לזה לקרות1  אתם פה חברי המועצה1 :אשל ארמוני

אני אומר לך, אתה צודק, הוא מדרדר את הדיונים פה ולכן  :יאיר אברהם

 אנחנו נתעלם ממנו, זה הכל1 

 תודה1 יאיר1  :צביקה צרפתי

אתם אני לא אגיד לכם איך לנהל את המועצה הזאת,  :אשל ארמוני

 מספיק, 

 תנהל את העירייה ותהיה אחראי למעשי,  :ויל אהוד יובל

יובל1  :צביקה צרפתי  סליחה, 

תפסיק להפריע לי1 כן אני אנהל את העירייה, בדיוק ככה1  :אשל ארמוני
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ולכן בסופו של דבר מלב"י יבוא שוב לדיון במועצה 

 והמועצה תחליט אם להאריך את ההקצאה או לא1 

המנכ"ל היה אמור לסיים, אבל  צר לי שדיון מאוד, כן, רק :צביקה צרפתי

 בבקשה1 בבקשה, דברי1 

יש לי שאלה אחת קודם כל, אני שמתי לב ואני לא יודעת  אל:-אתי גן

שאושרה ההקצאה, מלב"י שמו כמה זמן, לדעתי אחרי 

 מחסום על המדרכה1 

 מחסום למה? להולכי רגל?  :איציק יואל

 מחסום לציבור, כנראה למכוניות או מה1  אל:-אתי גן

 ?-אה, שלא יעלו :איציק יואל

המחסום מועיל דרך אגב1 המחסום מועיל1 הוא מועיל  :צביקה צרפתי

 לשכנים שסבלו מאוד ממול1 

אני לא יודעת, אני רואה את זה פעם ראשונה שעושים  אל:-אתי גן

 מחסום בשטח ציבורי, 

מאוד סבלו שם1  , התושביםזה חלק מבקשות של תושבים :צביקה צרפתי

 מאוד1 

 זה מקום לא נכון1  ד"ר אמיר גבע:

1 :צביקה צרפתי  נכון

ההקצאה, אני מסתכלת על כל הסיפור הדבר הנוסף מבחינת  אל:-אתי גן

של מלב"י, ובאמת נכון אושרה פה במועצת העיר הארכה 

וההקצאה של עוד שנה1 אבל אני אומרת מה קורה בינתיים? 

מה אז  מה המטרות שהם צריכים למלא והם לא ממלאים?

 עושים? האם בשוטף הולכים לראות אותם?  

 רואים ובודקים1  :צביקה צרפתי

הם קיבלו את כל הרג'קטים שלהם, והם יודעים שאנחנו  :אשל ארמוני

 במעקב1 במהלך החודשים הקרובים, זה לא הרבה,  
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 זה לא אנחנו במעקב, זה הם במעקב1  אל:-אתי גן

 הם, הם1  :צביקה צרפתי

מעקב, הם יודעים את זה, הם יודעים היטב שאת כל הם ב :אשל ארמוני

, והם במהלך החודשים הקרובים הם יעברו הליקויים

 ביקורת מאוד, 

 -והם מסכנים את המשך פעילותם, בעצם זה מה  :איציק יואל

לא מראש עד מאי1 אם לא, אז למה אולי לא לשקול להגיד  אל:-אתי גן

 ? -הם לא עושים את המטרה אז בשביל מה אנחנו

חלק מהליקויים צריך לתת עם כל הכבוד לזה שיש ליקויים,  :אשל ארמוני

צריך לתת להם גם זמן סביר לשפר את הליקויים האלה כדי 

שתהיה לנו איזושהי פרספקטיבה, כי אם בודקים אותם 

מיד אחרי זה, זה יכול להיות גם איזשהו מצב שלא נמשך1 

 צריך לבדוק דברים לאורך מספיק זמן1 

 שנים1  4 :לוי יובל אהוד

 דו"ח, אשל, היה להם  אל:-אתי גן

 דו"ח פיקוח מעקב1 זה דו"ח מעקב1  :לוי אהוד יובל

שנים1 זה לא דו"ח ראשון1 עכשיו, יש מטרה ואני  4לפני  אל:-אתי גן

זוכרת את המנהל מסכימה למה שאמר עמירם, גם אני 

 שהוא צריך1 הקודם שהיה וזה באמת עבד כמו 

 נתן קראו לו1  :עמירם מילר

נתן, נכון1 המקום עבד כמו שהוא צריך1 עכשיו, אם הוא לא  אל:-אתי גן

ממלא אז באמת, אולי עוד לפני זה, וזה באמת דו"ח שני1 

אז או שעושים בדיחה או שלא עושים בדיחה1 השאלה אם 

הם יודעים שעכשיו אפשר יהיה גם לפני מאי לסגור, אם הם 

המטרה היא לא הקצאת  לא עושים את המטרה שלהם1 כי

 חד משמעית זה לעזור לנזקקים1 הקרקע1 המטרה 
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זה הכל1 זו המטרה1 לא ההקצאה היא בראש1 זו דעתי  

האישית ואני חושבת שצריך מאוד להחמיר בגלל שזה דו"ח 

 ראשון1 אם זה היה ראשון, אני מסכימה איתך, הולכים, 

 אני מסכים1 :אשל ארמוני

 תודה1 :צביקה צרפתי

פשוט אני מתנצל על האיחור, אני רוצה רגע לשאול אותך  :אברהםיאיר 

שאלה ולהעיר הערה אפילו קצת יותר רחבה1 היות ואנחנו 

 מדברים על מבקר חדש שנכנס לתפקידו, בהצלחה אגב, 

 מה זה הצלחת המבקר? שלנו יהיה יותר רע1  :עמירם מילר

יכול להיות שאלה מצוינת, אפשר לדון בשאלה הזאת1 אבל  :יאיר אברהם

שמה שאני עומד להגיד כרגע יכול להיות שזה גם באופן גם 

חלקי יענה על השאלה שלך1 כי אני חושב שהיות וזה הדיון 

האחרון של המועצה הזאת בנושא של דו"חות הביקורת, 

 הייתי מצפה, 

 לא בטוח1 צריך לראות מה, :גיא בן גל

 במסגרת המועצה אני מדבר1  :יאיר אברהם

 לא בטוח במאה אחוז1  :גיא בן גל

 במסגרת לוחות הזמנים1  :צביקה צרפתי

הייתי מבקש והייתי חושב שהדבר הראוי והנכון לעשות  :יאיר אברהם

לאור כניסתו של מבקר חדש בעיתוי הזה, עוד פעם, גם 

לנסות אפילו ולאור כמעט אתם על סף סיום תפקידכם, 

שאתם  ולגבש המלצות למבקר לגבי נושאים ותחומים

חושבים או שלא נבדקו מספיק, או שאתם חושבים שהם 

 ראויים להיבדק1 

יודע אם זה אמירה פוליטית, אבל   תרשו לי להיות, אני לא 

אני דעתי לא נוחה למשל בקשר לכל מיני הקצאות של 
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יודעים עליהם, בעיקר אני מדבר לכל  כספים שאנחנו לא 

ם, זה מיני מוסדות דת ולכל מיני פעילויות שאני אומר לכ

 לא בא מפי, זה בא מפי הסביבה1 

אני חושב שהוועדה בין אם היא בדקה ובין אם לא בדקה ו 

שהם רואים אותם כבעייתיים, אני חושב שהם  את הנושאים

שנים של  4צריכים להשאיר איזשהו סוג של אמירה אחרי 

כללי, וגם גם לגבי אפרופו עבודת המבקר באופן עבודה, 

מת, עם סיום הקדנציה הזאת, מה לגבי הציפיות שלהם בא

ואיזה  לשים כיםהם חושבים שצריך, איזה דגשים צרי

והאם הכלים שלצורך העניין 1 נושאים לא נבדקו מספיק

 עומדים לרשותם, האם הם מומשו או לא מומשו1 

יש לי תחושה, האמת, אפרופו המחמאות שאנחנו פה  

אולי הרצון לשמור חולקים לגיא ולהתנהלות של הוועדה, ש

 ,על איזשהו קונצנזוס הוא היה נראה כמו דבר חשוב יותר

אני יכול להגיד לך, מי שהיה חבר ועדה זה בכלל לא לשמוע  :צביקה צרפתי

 קונצנזוס, 

צביקה, תאמין לי, אני מכבד באמת1 אני גם קראתי את  :יאיר אברהם

הפרוטוקולים ואני רואה את רוח המפקד, לצורך העניין, 

צור דיון ענייני1 אני אומר, אם לא עולות שבאמת מנסה לי

לא עולים נושאים שהם פרובלמאטיים, גם בוועדה עצמה 

 שאנחנו כחברי מועצה וכנציגי ציבור, נושאים 

 )מדברים ביחד( 

 חבר'ה, אנחנו רוצים לעבור להצבעות1  :צביקה צרפתי

חבר'ה, אני אומר את זה, חברים תאמינו לי אבל אתם כבר  :יאיר אברהם

כירים את זה, אני אומר את זה דווקא מתוך הערכה מ

 לעבודה של הוועדה1 
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 יאיר, יש לי מה לחדש לך בעניין הזה1  :גיא בן גל

 בסדר גמור1  :יאיר אברהם

 ברגע שתסיים1  :גיא בן גל

יהיה ודווקא מתוך ההרכב שהלוואי אולי שדומה לו  :יאיר אברהם

חותם ולומר  בקדנציה הבאה, הוא כן צריך להטביע איזשהו

אוקי, אלו המסקנות שלנו, אלה ההמלצות שלנו מפה 

 הלאה1ו

 תודה1 גיא, בקצרה1  :צביקה צרפתי

רק ממש בקצרה, לסבר את האוזן1 יאיר, אני אענה לך  :גיא בן גל

בשתי רמות1 ברמה הפורמאלית היתה פקודת העיריות 

שהתייחסתי אליה, נותנת לוועדה לענייני ביקורת, לא 

להגיש את המנדט להמליץ למבקר, , לוועדה, שלה ליו"ר

בקביעת תכנית העבודה היא מאוד שאגב העצמאות שלו 

חשובה1 אבל גם ראש העיר וגם אלה שהוא מאציל עליהם, 

רשאים לבקש מהמבקר להוסיף נושאים לתכנית העבודה1 

בפירוש נאמר שיש לוועדה לענייני ביקורת מנדט להטיל על 

 ם בשנה1 המבקר שני נושאים מומלצי

ב ד"ר אמיר גבע:  0.131-אבל פה אנחנו כבר 

צורף אליכם רק רגע, לא, לא1 אני אחדש לכולם1  :גיא בן גל

הפרוטוקול של הישיבה האחרונה שדן אך ורק בדו"ח של 

אני סיכמתי את העבודה של ועדת  0.10בחודש מאי  0.111

ופניתי למנכ"ל, צירפתי גם את  0.10הביקורת לכל שנת 

 1 131310.10ול מיום הפרוטוק

בישיבה הזו אנחנו דנו גם בדו"חות הכספיים שמשרד הפנים  

הגיש, שגם זה ועדת הביקורת דנה בו, כי היא אמורה עפ"י 

פקודת העיריות לדון בכל דו"ח שהוגש עפ"י כל דין1 זו לשון 
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החוק1 כלומר, לא רק דו"חות המבקר1 וגם בדו"חות 

בישיבה הזאת קיימנו הכספיים של משרד הפנים דנו1 וגם 

 דיון מה צריכים להיות שני הנושאים המומלצים1 

התייעצנו עם  מאחר ונפלנו בתפר אז של חילופי המבקרים, 

אליעזר ושאלנו אותו אם זה יהיה נכון שאנחנו נמליץ בפני 

מבקר שלמעשה עוד לא נכנס, כי היה ברור שאליעזר עומד 

מימות דעים לסיים את תפקידו1 מה גם שגם לא הגענו לת

 לגבי שני נושאים1 

כן הסכמנו אם אתם זוכרים, יובל ואיציק ואורן וארנון  

על הנושא שהייתם בישיבה, הסכמנו יחד וגם שלי היתה, 

של ועדת המכרזים1 מר תורג'מן שעבר חפיפה מאוד ארוכה 

קיבל את חוות הדעת הזו, את ההמלצה הזו1 עם אליעזר, 

ני קיימתי איתו כיו"ר אני גם שוחחתי איתו בפגישה שא

הוועדה1 ונאמר לי, אם אתה זוכר, שזה ייכנס או לתכנית 

העבודה של הדו"ח הקרוב שיוגש באפריל, או לדו"ח שמיד 

 לאחר מכן1

תפקוד אז לא הגענו למצב שהמלצנו על שני נושאים1 כן  

נושא ועדת המכרזים על כל ההיקפים שלו בעירייה1 היתה 

נ ושא מרכזי שבדקנו, סרקנו את בינינו תמימות דעים שזה 

השנים האחרונות1  3-הדו"חות הקודמים והוא לא נבדק ב

היו דברים ספציפיים שנעשו לגביהם בדיקה, אבל לא 

 התפקוד הכולל של ועדת המכרזים בעירייה1 

 איזה מכרזים?  :עמירם מילר

 הוועדה שאתה יו"ר שלה1  :גיא בן גל

 לי נציג המבקר1 צמוד אליה כל הזמן יושב  :עמירם מילר

 נכון1 ויש סיבה שזה ככה1  :גיא בן גל
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 חיי לא חיים1  :עמירם מילר

נגיד בסוף על ראש ה :גיא בן גל , -בוער ה -עמירם, אתה יודע, עוד 

נגיד, אני בטוח שאתה כיו"ר ועדת מכרזים  אתה יודע, לא 

 מזמין את המבקר לבדוק אותך שתי וערב1 

 ם את נפתלי1 גם את נפתלי אני מזמין1לא רק את המבקר, ג :עמירם מילר

יש לך פריבילגיה שאין לאחרים, אומרים לך מראש שאתה  :גיא בן גל

 תיבדק1 רוב ראשי המחלקות לא מקבלים, 

 אני כבר לא אהיה1  :עמירם מילר

תודה1 אני רוצה להקריא פה הצעת החלטה: מחליטים  :צביקה צרפתי

ערות ראש לאמץ את המלצות דו"ח הביקורת, בכפוף לה

העיר והחלטות דיוני הצוות לתיקון ליקויים1 אפשר 

 להתאחד סביב הצעת ההחלטה הזאת פה אחד? 

 כן1 פה אחד1  :עמירם מילר

 תודה1 הישיבה נעולה1  :צביקה צרפתי

 

מחליטים לאמץ את המלצות דו"ח הביקורת בכפוף להערות  :.33 מס' החלטה

 ויים2ראש העיר והחלטות דיוני הצוות לתיקון ליק
 

  

 

 

 

 אשל ארמוני
 מנכ"ל העירייה 

 צביקה צרפתי 
 ראש העיר סגן ומ"מ 

 


