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 .1181דו"ח מבקר העירייה לשנת  .8

 
לעבור לישיבת המועצה השנייה שהיא לא מן אני רוצה  :צביקה צרפתי

 1 בבקשה, יש התייחסויות?33ורת מספר המניין בדו"ח ביק

 יובל לוי1 

ועדת ביקורת פותח את יו"ר  חברים, באופן מסורתי :לוי אהוד יובל

את הדו"ח הישיבה שלא מהמניין בנושא של דו"ח המבקר1 

 הזה ציפינו למצוא, 

 הפרוטוקולים מוקלטים ומתומללים מי שיצטרך אותם1  יהודה בן חמו:

שנים1  .1-ד מותר גם להגיד דברי חוכמה פעם בלכל אח :לוי אהוד יובל

, תמשיכו ציפינו למצוא את הדו"ח הזה לפני הבחירות

יו"ר ועדת הביקורת היוצא  להפריע, והיתה התחייבות של 

גיא בן גל שהדו"ח יגיע לפני הבחירות למועצה ויגיע 

 לציבור1

בדיון הגיע1 ציפינו לראות את הדו"ח הזה מככב  הדו"ח לא 

ולא זכינו1 הדו"ח איבד את האקטואליות שלו  הציבורי,

ת של מועצה של והדיון בו נעשה באיחור, אחרי שאותו צוו

אשר רובו כבר ועדה התפזר, בא צוות חדש1 דנו בו באיחור1 

 לא היה אקטואלי1 

 למה באיחור, דרך אגב?  :צביקה צרפתי

1 אני אשם כמובן שאני אשם1 גם אם אין מים בברזים :לוי אהוד יובל

 באיחור זו היתה החלטה של גיא בן גל שהוא דחה,  

 ועדת ביקורת מונתה בינואר, מיד אחרי הבחירות,  :צביקה צרפתי

לא כינסתי אותה בשעה שהאקטואליות ולא כינסנו אותה1  :לוי אהוד יובל

 שלה, 

 המקליט לא הגיע1  יהודה בן חמו:
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 יש לכם עוד הערות?  :לוי אהוד יובל

 יזו בושה1 א יהודה בן חמו:

מכיוון  מתוך הפרקים היה פרק אחד שלי חרה באופן אישי :לוי אהוד יובל

דיברו על זה שלא הצלחנו להתקדם איתו1 מסקנות המבקר 

יסודי שנושא אכיפה שבבטיחות של מוסדות החינוך יש פגם 

או פיקוח על נהלי משרד החינוך, חוזר מנכ"ל, נהלים 

יה שייך באותה העת שנועדו לבטיחות במוסדות החינוך, ה

1 אבל עדיין לא מספיק 3-לאדם אחד1 דבר שבזמנו תוקן ל

כדי שכל הנהלים יהיה להם אחראי אישי בכל מוסד יש לנו 

 ברוך השם הרבה מוסדות חינוך1 

והדבר הזה מייצר תמיד סכנה שאיזשהו מוסד חינוך או  

במוסדות החינוך לא  איזשהו סעיף שהמשתתפים, הילדים

גנה שהם ראויים לה, שכבר עברה את הדיונים יקבלו את הה

 והפכה להיות נוהג1

שנפל בקלות אני לא רוצה לחזור לשאלה האם הגשר  

שילדים היו בדרך לבית הספר או האם האביזרים שנפלו 

נופלים אם היו  מהגג בבית הספר יצחק שדה לא היו 

 ממונים1 

 אני יכול להגיד שברגע שנקבעו נהלים בחוזר מנכ"ל משרד 

 החינוך, מן הראוי שימונה להם ממונה אישי בכל מוסד1

ולצערי אחרי שהחברים שלי בוועדה  נעשה צעד בדבר הזה 

דחו את הבקשה שלי לעשות את הנושא הזה, את הטיפול 

נושא של חלוקה לנושא שהמבקר יטפל בו במיוחד, בו, 

אישית של תקנים לאחראים אישית בכל מוסד, שנפלה שם 

מגני הילדים שכבר התלוננו עליה במשך טלוויזיה באחד 

תקופה שהיא לא מטופלת1 טלוויזיה שהיתה רעועה, אף 
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אחד לא טיפל בזה, ונפלה וילד קיבל חבטה בראש1 למזלנו 

 זה נגמר במשהו קטן1 

 ? 1.11 יטל עמר שלום:בר

 , 1.11השנה1 הוא מדבר על  :עמירם מילר

 הערות שאם היו מטופלותאני אומר הדו"ח שעליו היו בו  :לוי אהוד יובל

לא אומר בהכרח שלא היתה נופלת טלוויזיה, אבל הנושא 

של בטיחות או דברים אחרים שעולים בדו"חות של המבקר 

שיש להם רלוונטיות, הם אקטואליים תמיד1 ואני חושב 

שבקדנציה הזאת נשתדל בדו"ח הקרוב, אני מקווה שהרבה 

 1 םיותר נצליח לדון בדברים בהקד

, ראו, בעיקר לאשר המלצנו המלצות שחברי הוועדה קיבלו 

ברובן דברים שדנים את המלצות המבקר שהן עדיין 

בדברים שהם בזמן עבר, בקדנציה או בשנה הקרובה נתמקד 

בתיקון הליקויים1 נתמקד בלהפוך את דו"ח המבקר לכלי 

 שמתקן את המערכת1 

קחת אני שמח להגיד שהמבקר הציע את הדעה הזאת של ל 

את דו"חות העבר, וגם בדו"ח החדש עם נושאים מהעבר, 

אנחנו נשתדל להפוך את זה לכלי שיעזור לתיקון1 התפקיד 

שלנו כאופוזיציה הוא לא לנהל אלא שאתם תנהלו ואנחנו 

 נציף נושאים1 

ואנחנו נהיה זרז ככל שנצליח לטפל בנושאים לפחות אלה  

ולפחות  שכבר הגיעו לדו"ח מבקר ויש איתם מסקנות,

ליקויים שכבר ידועים וכבר כתובים שהם לא בגדר שמועה1 

את הדו"ח הבא נקווה להביא אותו אז הדו"ח לפניכם1 ו

 תודה1  בהקדם1

 בבקשה, עמירם1  :צביקה צרפתי



   111111.10. 6 מן המניין    שלא מועצה

 

אני רוצה להתייחס בכמה מילים לדברים של יו"ר ועדת  :עמירם מילר

ולומר קודם כל מבחינה פוליטית, אם הביקורת יובל, 

היה מפורסם לפני הבחירות אז אני מניח שראש הדו"ח 

האישיות שלו1  בבחירות 11%העיר היה מקבל עוד לפחות 

ולא היה בו שום פגם שאיכשהו כאילו בן גל רצה, לפחות1 

לא רצה להביא את זה1 בן גל היה יו"ר ועדת הביקורת 

 מאוד הגון1 

יון והוא מנע את הדהביקורת יובל היא ועדה חשובה, ועדת  

הפוליטי בשנת בחירות, אני חושב שהוא עשה דבר ציבורי 

  נכון1

 הוא לא כינס את הוועדה, זה תקין,  1.13כל  :לוי אהוד יובל

 דבר ציבורי נכון, זה דבר אחד1  :עמירם מילר

 יובל, לא הפריעו לך1  :צביקה צרפתי

1  אורן כהן: אצלך זה היה שנה1 יובל, אבל אתה עשית את זה יותר זמן

 מה לא? זה חנה אצלך שנה1ה חנה אצלך שנה1 ז

  -אתה טועה, ב'  -א'  לא1 ממש לא1 :לוי אהוד יובל

 אני לא טועה, זה חנה אצלך שנה1  אורן כהן:

1  :עמירם מילר יובל, אני מדבר עכשיו  אבל 

 לא היתה בכלל ועדת ביקורת1  1.13 :לוי אהוד יובל

יר לך בוועדת הביקורת1 אני מדבר עכשיו, אני יודע להחז :עמירם מילר

אני לא רוצה להלאות את חברי המועצה שאינם חברי ועדת 

יו"ר לנהל כים הביקורת במסכת השתדלנות שצרי עם 

סוף לקיים דיון וכאשר החוק עמד לצדנו -הוועדה, סוף

לשולחן המועצה  1.11באופן מלא להביא את הדו"ח לשנת 

נוג עת בו, כפי שהוא, מבלי שוועדת הביקורת בכלל היתה 

היינו יכולים לעשות את זה אבל אמרנו לא1 אנחנו ניתן ו
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 לוועדת הביקורת את הצ'אנס לבדוק את הדברים1 

 וזה בזכות עמירם1  :צביקה צרפתי

עוד שומעים כל מיני דברים אל תמחאו לי כפיים1 אחרי זה  :עמירם מילר

את נושא הבטיחות במוסדות שהם בכלל לא נכונים1 

יטל שלום ברה נבדק ע"י חברת המועצה החינוך, הנושא הז

 ואנוכי1

 אתה מתנגד למה שכתוב בדו"ח המבקר?  :לוי אהוד יובל

,  :עמירם מילר אחרי שהנושא הזה נבדק, הבאנו את המלצתנו1 רבותיי

, ישנן למען האמת אין שם שום פגם, הדברים מטופלים

ביקורות שוטפות1 מה שלא מתוקן יתוקן, ולא צריך להגזים 

1 זה 1.11לגבי דו"ח  1.13הטלוויזיה שנפלה בשנת בנושא 

לגשר לבין קורה גם במוסדות הכי טובים ואין שום קשר 

 ועדת הביקורת, עם כל הכבוד1 

אני מציע למועצת העיר לקבל את המלצות המבקר, לקבל  

מסדר  1.11ולהוריד את דו"ח  את המלצות ועדת הביקורת,

 היום של המועצה1 

ההחלטה? בהתאם  רבה1 אפשר לעבור להצעתתודה  :צביקה צרפתי

לפקודות העירייה נוסח חדש,  1ג)ה(.13להוראות סעיף 

מועצת העיר קיימה דיון בממצאי דו"ח הביקורת לשנת 

והחליטה  ובהתייחסות ראש העיר לממצאים אלו, 1.11

לאמץ את ממצאי מבקר העירייה כפי שפורטו בדו"ח 

שר פה אחד? המבקר ובכפוף להתייחסות ראש העיר1 אפ

 תודה רבה1 הישיבה נעולה1 לילה טוב1
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 לפקודות העירייה 1ג)ה(811להוראות סעיף בהתאם  :11החלטה מס' 

 מועצת העיר קיימה דיון בממצאי לפקודות העירייה נוסח חדש,

ובהתייחסות ראש העיר לממצאים אלו,  1181 דו"ח הביקורת לשנת

שפורטו בדו"ח כפי  והחליטה לאמץ את ממצאי מבקר העירייה

 להתייחסות ראש העיר. המבקר ובכפוף
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אשל ארמוני
 מנכ"ל העירייה 

 יהודה בן חמו 
 ראש העיר 

 


