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 8 מר חיים געש , ראש המועצה

 9 "מ ראש המועצהסגן ומ –דר' אלדד בר כוכבא 

 10 סגן ראש המועצה –מר אלי אטיאס 

 11 מנצור,  חברי המועצה: גב' חיה בן צבי , גב' שרון בן צור , גב' רינה רונן , מר נחמיה

 12מעודה, מר רון לירם, גב' הגר פרי יגור, מר אבי כאכון,  מר איציק בוחבוט לוין , מר אפרים

 13 .מר יואב קעטבי

 14 :נכחו

 15 המועצהרו"ח רן גלר , גזבר ומזכיר 

 16 יועמ"ש למועצה –עו"ד ג'ובראן ג'ובראן 

 17 מהנדס המועצה –אדר' אריה רפפורט 

 18 מנהלת הלשכה –גב' צילה כהן 

 19 

 20 על סדר היום:

 21 דיון בדו"חות הביקורת של מבקרת המועצה: .2

 22 בנושא גרירת רכבים. 1020דו"ח ביקורת שנתי לשנת  א.

 23 בנושא מכרזים. 1022דו"ח ביקורת שנתי לשנת  ב.

 24 בנושא תמיכות. 1021"ח ביקורת שנתי לשנת דו ג.

 25 

 26 דיון בדו"חות הביקורת של מבקרת המועצה

 27אני מתכבד לפתוח ישיבה שלא מן המניין בנושא שוב ערב טוב. חברים,  ר:"ח. געש, יו

(/32/) 9פרוטוקול ישיבת מועצת פרדס חנה כרכור שלא מן המנין )מיוחדת( מס'     

 י"ג אדר א' תשע"ד  /2/313102ום ה' מי
 תשע"ג   
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 1. ביקורת מעצם טבעה מתבצעת 4464, 4466, 4464חות הביקורת דו"

 2עדת ביקורת, לא בדיעבד, הדו"חות נדונו בשעתו ע"י ועדת ביקורת. ו

 3אני לא מכיר כזאת ועדה, אבל ועדת ביקורת של  ועדה לענייני ביקורת,

 4הקדנציה הקודמת. מסיבות שונות לא נדונו הדו"חות עד כה והם 

 5 נדונים עכשיו.

 6 מה זה מסיבות שונות? ה. פרי יגור:

 7 מי מבקש את זכות הדיבור? ר:"ח. געש, יו

 8 מורה לנהל את הדיון.אני לא צריכה לבקש, אני א ה. פרי יגור:

 9 את ממש לא צודקת.  ר:"ח. געש, יו

 10 למה אתה אומר שהם דנו? אני לא רואה המלצות שלהם. א. מעודה:

 11 למיטב זכרוני  ר:"ח. געש, יו

 12 הם דנו אולי א. מעודה:

 13 אבי פה, למיטב זכרוני הם דנו בכל דו"חות הביקורת. ר:"ח. געש, יו

 14שהיינו צריכים  אמר לי את זה מקודם, אפריםעכשיו רק  לא ידעתי, א. כאכון:

 15 לרשום את המסקנות ולהעביר את זה 

 16 למליאת המועצה.להמליץ המלצות  א. מעודה:

 17כנראה  שרשמתם אותם.במידה ויש. אם היו לכם המלצות אז אני מניח  ובראן:'ד ג"עו

 18 שלא היה לכם מה להוסיף על הדו"ח.

 19 ף, אבל המלצות לא, להוסיף על הדו"ח לא היה מה להוסי א. כאכון:

 20 טוב. ר:"ח. געש, יו

 21שהמלצות שהיא כותבת המועצה מאמצת, ואז הבנתי מאפרים שזה לא  א. כאכון:

 22  הולך ככה. 

 23שצריך לעבור לוועדה, לא שלי, הועדה הקודמת והם יתנו המלצות. לא  א. מעודה:

 24 לדעתי צריך להביא את זה לוועדה נתנו המלצות אז אין לנו, 

 25אבי, אינני יודע אומר ת הביקורת למיטב ידיעתי דנה בדו"חות. ועד ר:"ח. געש, יו

 26 הגר בבקשה.שהם הבינו שהם לא צריכים להמליץ. 

 27זה אני מבקשת לא לקטוע אותי, ואם אפשר גם בקהל לשמור על שקט.  ה. פרי יגור:
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 1 לדברים שאני הולכת להגיד.רוח  ךנושא כבד, אני מבקשת סבלנות ואור

 2 עון, כן.הפעלנו ש ר:"ח. געש, יו

 3ביקורת אתה לא תגביל אותי בשעה, חיים, לא בדיון של ועדה לענייני  ה. פרי יגור:

 4 שאני היו"ר שלה.

 5 את כנראה ר:"ח. געש, יו

 6 אתה לא תגביל אותי בשעה. ה. פרי יגור:

 7ולא אף  יש לך עשר דקות לדבר. את ישיבת המועצה מנהל ראש המועצה ר:"ח. געש, יו

 8 ראש ועדה. 

 9 לוש דו"חות אתה רוצה בעשר דקות?ש א. מעודה:

 10 על כל דו"ח יש לך עשר דקות. ר:"ח. געש, יו

 11 כסעיף אחד, דהיינו אתה רוצה אני בעשר דקות סליחה. הבאת את זה א. מעודה:

 12 על כל דו"ח  ר:"ח. געש, יו

 13 על הממצאים שיש פה. ימים 0אני צריך  א. מעודה:

 14 כן. על כל דו"ח עשר דקות. ר:"ח. געש, יו

 15אני ביקשתי ממך את  6.6-אם אני אצטרך אני אבקש עוד עשר דקות. ב י יגור:ה. פר

 16דו"חות הביקורת, את ההערות שלך לדו"חות, את הפרוטוקולים של 

 17 הועדה מהקדנציה הקודמת ושל המליאה.

 18התחלתי ימים אחר כך  8ימים אחר כך קיבלתי את הדו"חות ועוד  64 

 19הרבה. הערות שלך נאמר  לקבל בטפטופים את הפרוטוקולים, שלא היו

 20לי, כי אתה לא מדבר איתי אז נאמר לי ע"י מנהלת הלשכה שלך שלא 

 21 היו לך הערות. 

 22לקביעת מועד לישיבת הועדה הראשונה במקביל לכל הדבר הזה פעלתי  

 23, 43.6-היא נקבעה לבקדנציה הזאת. יש חדר מועצה, אין חדר מועצה, 

 24 ביום ראשון. 

 25סוגריים שאתה ישבת פה בחדר כשאנחנו אני אגיד בימים ו 5עוברים  

 26ניהלנו את הועדה, אני לא יודעת מה שמעת, מה לא שמעת, אבל כנראה 

 27שלא מן ימים אחר כך קיבלנו הביתה זימון לדיון  5כי  ששמעת הרבה
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 1 המניין, הדיון הזה. 

 2אני אחרי ההקדמה הזאת רוצה להקריא כמה דברים. לגבי החלטת  

 3 כולכם קיבלתם את הספר הזה, נכון?יה, הועדה, תפקידיה, מחויבויות

 4 אז למי שלא קרא אני אעשה קריאה מודרכת.מישהו קרא את זה? 

 5ועדת חובה בכל הרשויות המקומיות. מהות ועדה לענייני ביקורת  

 6הנוגעים לרשות המקומית,  הועדה, הועדה דנה בכל דו"חות הביקורת

 7המדינה  כגון דו"ח מבקר הרשות, דו"ח משרד הפנים, דו"ח מבקר

 8 וכן תעקוב אחר תיקון ליקויים. ודו"חות אחרים

 9האחריות הפרלמנטרית לתחום הביקורת ברשות המקומית היא על כלל  

 10אך בוועדה נעשית העבודה היותר מעמיקה, היותר חברי המועצה, 

 11 מפורטת ויותר מקצועית של הביקורת. 

 12נה הועדה דחלה חובת העסקת מבקר ברשות. בכל הרשויות המקומיות  

 13בדו"חות הביקורת וכן בדו"חות האחרים, הרשות המקומית כגוף 

 14יש פה פירוט של בקרה וביקורת. מערכות שונות מצווה בקיום  ציבורי

 15 של כל הדו"חות. 

 16נוטים לחשוב שהועדה לענייני ביקורת היא רק לדו"חות מבקרת הפנים,  

 17קר זה לא נכון. גם דו"חות כספיים הם חלק מהביקורת, גם דו"חות מב

 18הפנים. אגב, רן, אני צריכה את הספר החדש שקיבלתם של מבקר 

 19 המדינה. 

 20משרד הפנים נושא באחריות האדמיניסטריאלית לתפקוד השלטון  

 21וזה לביקורת ברשויות המקומיות. המקומי באמצעות האגף הבכיר 

 22ממשיך בזה שראש הרשות המקומית מתבקש להביא את דו"חות 

 23נייני ביקורת. ככה שבוא לא נזרוק את הביקורת לדיון בפני הועדה לע

 24 האחריות, חיים, זה חוזר אליך.

 25את מועצת הרשות המקומית ראש הרשות המקומית מתבקש לכנס  

 26ובדי עראש הרשות מתבקש להורות ל שנים. 8,5לדיון מיוחד. ולא עשית 

 27 הרשות המקומית לתקן ליקויים, שלא עשית כי לא דנת בדו"חות.
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 1. הועדה תקבל ותדון בדו"חות ובנושאים, לא דרכי הפעולה של הועדה 

 2אחזור על זה. הועדה תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש הרשות, תוך 

 3של הרשות או של כל כדי שהיא רשאית להזמין לדיוניה נושאי משרה 

 4 להגיב על הדו"ח.גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם 

 5מיום  הועדה תגיש את סיכומיה והמלצותיה למועצה תוך חודשיים 

 6לא היו הערות ראש הרשות אז הערות ראש הרשות. אבל שנמסרו לה 

 7 לא היו חודשיים.

 8חודשים, תדון הועדה  8לא הגיש ראש הרשות הערותיו לדו"ח בתום  

 9 בדו"ח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד תום

 10 חודשים מיום שהמציא המבקר לוועדה את הדו"ח.  5

 11של מבקר  לא יפרסמו ממצא ביקורת מו כל אדם אחר,חברי הועדה, כ 

 12רשות או כל דו"ח שהוא קודם שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, 

 13העביר ל רשאים באישור הועדהאולם מבקר הרשות או ראש הרשות 

 14 פרסום זה. 

 15הועדה ותחליט בדבר מיוחד בסיכומים ובהמלצות  דיוןהמועצה תקיים  

 16בקיצור לא הגישה הועדה את סיכומיה  וספים.אישורם תוך חודשיים נ

 17 7-מגיע לוהמלצותיה לחברי המועצה עד תום התקופה שנקבע לה, שזה 

 18לחברי המועצה העתק מהדו"ח חודשים, או לא המציא ראש הרשות 

 19העתק מהדו"ח לכל חברי המועצה, בצירוף הערותיו, ימציא המבקר 

 20מדברים על אנחנו חודשים.  7-המועצה תדון. וזה כאמור לא יאוחר מ

 21 שנים מראשון. 8,5

 22מהמועצה המקומית ימנה ראש הרשות צוות לתיקון ליקויים שבראשו  

 23הצוות יגיש את המלצותיו לראש הרשות. יעמוד המנכ"ל או המזכיר, 

 24  המועצה. ידון ע"י חודשים  8תוך לא הועברו, כל הדברים האלה כמובן 

 25מאפריל לו ש תלונהאחרי שאמרתי את זה אני מבקשת שרון יקריא  

 26 למבקר המדינה.  4468

 27הגשתי חודשים לערך  9 חברים, אני לא יודע אם אתם מודעים אבל לפני ר. לירם:
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 1תלונה למבקר המדינה. עוד לא הייתי חבר מועצה, הייתי אזרח 

 2ביקשתי לקבל לידיי עותק מדו"חות הביקורת שלא פורסמו מהשורה. 

 3דו"חות האלה לא ה. 4466, 4464, 4449במשך שלוש שנים, דו"חות 

 4 באתר המועצה וכאזרח ביקשתי, ולפי חוק חופש המידעפורסמו כראוי 

 5 ביקשתי לקבל אותם לידיי. 

 6התלונה כפי שאתם יודעים אצל נציב תלונות הציבור, התלונה צריכה  

 7להכיל פוגע, נפגע ופגיעה. הפרטים בקצרה. התלונה הוגשה על ידי כנגד 

 8רטים בקצרה. המועצה הינה גוף פמועצת כרכור. מר חיים געש, ראש 

 9וחשבון לתושביו. מזה ארבע שנים  המחויב בדיןציבורי, נותן שירות 

 10מועצת פרדס חנה כרכור אינה חושפת את דו"חות הביקורת לפני 

 11 הציבור. 

 12העובדה שמועצת פרדס חנה כרכור אינני מבין כיצד עומדים בהלימה  

 13הציבורית כנהוג  תוהעומדים בראשה נמנעים מפרסום דו"חות הביקור

 14 ברשויות אחרות למול התפארותה בזכייתה בפרס מינהל תקין.

 15פירטתי כדלקמן: לפי צו מדוע דרך פעולת הרשות אינה צודקת.  

 16באפריל.  6המועצות המקומיות יוגש דו"ח המבקרת לשנה הקודמת עד 

 17ימים עומדים לרשותו של ראש המועצה, לאחריהם יועבר הדו"ח  94

 18הדו"ח לחברי המועצה ימים לאחר מכן יועבר  64ורת. ועדת ביקדיון בל

 19, משחלף 6.66ימים לאחר מכן, קרי  64להתייחסותם לדיון במליאה. 

 20 שנקבע להגשתו במועצה, בין אם היה דיון במליאה או לאו,המועד 

 21הופך הדו"ח לבר פרסום. יש לשים לב, אף שלב אינו דוחה את השלב 

 22כנס לתוקף ללא תלות בשלב לא התבצע שלב, השלב הבא נ לאחריו.ש

 23 הקודם. הזמנים מוגדרים בצורה ברורה ומדויקת.

 24בנושא מחויבת המועצה בגילוי  לפי חוק חופש המידע ועל בסיס תקדימי 

 25דו"ח ביקורת במידה ונדרשה ע"י גורם זה או אחר, גם אם לא עבר 

 26 ראש המועצה וועדת ביקורת או לא נדון במליאה.  התייחסות

 27לידיי עותק מדו"חות אלו, זכותי לפי החוק ושנה לקבל  אני דרשתי חזור 
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 1כתושב מדינת ישראל ככלל וכתושב פרדס חנה כרכור בפרט, לקבל 

 2אני לא קיבלתי אני חייב לציין כי עד לרגע זה  עותק מדו"חות אלו.

 3את זה מהגר אשר מראש המועצה את הדו"חות הללו. אני קיבלתי 

 4 רת. קיבלה את זה לדיון בישיבת ועדת ביקו

 5הערובה לקיומו של השופטת בייניש  במשפט בנושא דומה צוטטה 

 6כדי שמשטר  מצויה בחשיפתו לביקורת.משטר דמוקרטי תקין 

 7ל את כוחו לרעה עליו לפעול בגלוי, תוך חשיפת דרכי דמוקרטי לא ינצ

 8 עבודתו בפני הציבור שהוא נזקק לאמונו.

 9ד של השיטה בעקרונות היסוהביקורת על מוסדות השלטון ממוגנת  

 10על מנת שזכות והיא נשענת על חופש הביטוי ועל זכות הציבור לדעת. 

 11ביקשתי ממבקרת  40.8הציבור לדעת תישמר עשיתי כדלקמן: בתאריך 

 12 הפנים עותק מדו"חות הביקורת הפנימית.

 13, 45תשובתו של ראש המועצה. בתאריך התשובה הייתה שזה מותנה ב 

 14התקבלה  4.0רה לראש המועצה. נעניתי כי פנייתי הועביום למחרת, 

 15תשובת ראש המועצה כי הדו"חות מפורסמים באתר המועצה. בדיקת 

 16עד שנת הדו"חות המפורסמים באתר הינם אך ורק הנושא הראתה כי 

4443. 17 

 18הנושא לעומקו פניתי ישירות לראש  לאחר בדיקת 67.0בתאריך  

 19הפנים , ביקשתי שוב להעביר לידיי את עותקי דו"חות ביקורת המועצה

 20 תוך ציון שאינם מופיעים באתר.

 21הביקורת המפורסמים  ה מעבר לדו"חותהתקבלה תשוב 67.0בתאריך  

 22לא כך אין דו"חות שניתן לעיין בהם עד לאישורם במועצה. כפי שציינתי 

 23פניתי שוב לראש המועצה בבקשה  63.0כתוב בצו המועצות. בתאריך 

 24קיבלתי  46.0-ב בצו המועצות. חוק חופש המידע חוזרת תוך ציון

 25תשובה זהה כמעט רק דו"ח שאושר במליאת המועצה ניתן לפרסום 

 26 המתקיימת בדלתיים סגורות.  למעט ישיבת מליאה

 27מכיוון שהנושא לא הוכרע בבית דין אני דרשתי את הסעד כדלקמן:  
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 1 מכיוון שבסופו של דבר אחרי ארבע התכתבויות ביני לבין ראש המועצה

 2מדו"חות ראשית העברה מיידית של עותק את הדו"חות. לא קיבלתי 

 3מבקר הפנים של המועצה המקומית פרדס חנה כרכור לרשותו של רון 

 4לירם, להלן המתלונן, אשר ביקש פעמים רבות את קבלת המסמכים 

 5 מאת המועצה והעומד בראשה.

 6שנית, פרסום מיידי של דו"חות מבקר הפנים של המועצה המקומית  

 7באתר וקולים הנלווים לידיעת הציבור פרדס חנה כרכור וכל הפרוט

 8 המועצה המקומית כנדרש מגוף המתהדר בזכייה בפרס מינהל תקין.

 9שלישית שימוע, חקירה או זימון לבירור של ראש המועצה המכהן על  

 10להלן לצו המועצות המקומיות וחוק חופש המידע בידיעה. שפעל בניגוד 

 11 תשובת מבקר המדינה. 

 12עמודים, העברתי לכם, אבל אני  0המדינה, מכתב של  תשובת מבקר ה. פרי יגור:

 13מבקר המדינה כי הטענה מוצדקת, קובע אעשה תמצות של הדבר. 

 14חות למליאה חלף זה מכבר. חרף סעד הזמנים המועד להגשת הדו"

 15. אין מקום 4466, 4464חות לשנים טרם דנה המליאה בדו"הקבוע בחוק 

 16בתקופת בחירות, במיוחד  גם לאלמנוע ולהשהות דיון בדו"חות ביקורת 

 17כאשר אי הדיון נועד בין השאר למנוע את פרסומו. משרד מבקר 

 18לדיון לראש המועצה על אי כינוס המליאה המדינה כבר העיר בשעתו 

 19 ציבור. לפרסומו דחיית בדו"חות ו

 20גם הממונה על המחוז, מר יוסף משלב, כותב מבקר המדינה, דרש  

 21זכות  א את הדו"חות לדיון במליאה.להבי 0.6.68-בבמכתב אליך, חיים, 

 22הציבור לדעת, כותב מבקר המדינה, פרסום הדו"חות הוא תנאי הכרחי 

 23  במוסדות השלטון וליעילות הפיקוח הציבורי עליו.לאמון הציבור 

 24אין בצו או בפקודה הוראה האוסרת על פרסום דו"חות ביקורת לאחר  

 25שנקבעו בעניין זאת ועוד גם בהלכות  שחלף המועד להגשתם במועצה.

 26עותק מהדו"חות בנסיבות אלו. זה חוק חופש המידע אין מניעה למסור 

 27 החלק השני החשוב במכתב.
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 1בירור החלק השלישי, מבקרת המועצה מסרה למבקר המדינה במסגרת  

 2הוגשו להערות ראש המועצה  4449-4466התלונה כי דו"חות לשנת 

 3המועצה לא הגיב  לאחר שנתקבלו ונענו תגובות המבוקרים, אולם ראש

 4  על הדו"חות. כל הדו"חות הוגשו ונדונו בועדת הביקורת.

 5משרד מבקר המדינה נדון במליאה לאחר התערבות  4449דו"ח  

 6נדחו ע"י המליאה. אגב והמלצותיו, כמו גם המלצות ועדת הביקורת, 

 7יש  כלל לא נדונו. 4464-4466זה נעשה בדלתיים סגורות. דו"חות 

 8 עם חלוף המועדים הקבועים בדין. לפרסם את הדו"חות 

 9אני חוזרת לראשית דבריי בחלק הזה של הדיון, ברגע שניתנה הנחיה  

 10 של המבקרת היה צריך לפרסם אותם.

 11במסגרת בירור התלונה, וטוב היועץ המשפטי מסר למבקר המדינה  

 12פרסם את כי ימליץ לראש המועצה לשהוא פה כי המבקרת לא פה, 

 13וכיו"ב.  רטי העובדת, קרי שמה, תיאור תפקידהללא זיהוי פ 4449דו"ח 

 14אין דחיפות בפרסום הדו"חות והם יפורסמו  4464-4466אשר לדו"חות 

 15 . כמובן מזמן היא נגמרה והדו"חות לא פורסמו.4468עד לסוף שנת 

 16זה היה מכתב התשובה של מבקר המדינה שכולו במלואו הוגש לכם  

 17אני  לא עקב חל"ת. ג'ובראן, אתה פה אבל המבקרתלפני הדיון. 

 18ביקשתי חוות דעת משפטית בתחילת השבוע לפני הדיון היום, לא 

 19האם בכלל יש תוקף לדיון כזה בהיעדרותה? מכיוון שאתם לא קיבלתי. 

 20עונים אז נאלצתי להיעזר ביועצים משפטיים של רשויות אחרות 

 21חוקי, הוא אז נעניתי שהדבר ומבקרי פנים ברשויות מקומיות אחרות, 

 22ובין היתר במידה שאם יישאלו שאלות ה בפירוש לא מינהל תקין. אבל ז

 23 כאלה ואחרות ואין מי שיענה עליהם אז זה מייתר את כל הדיון. 

 24אני פניתי במייל לכולכם בתחילת השבוע, כתבתי ככה: אחרי יותר  

 25בהם לא הובאו למליאת המועצה דו"חות הביקורת ולא משלוש שנים 

 26יע הזמן לפעול באחריות, מקצועיות י חוק, הגכנדרש עפ"פורסמו 

 27 דין וחשבון לציבור שאנחנו נבחריו. ושקיפות, תוך מתן 
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 1הועדה ובמכתב מבקר המדינה והיו נכונים אנא עיינו בפרוטוקול  

 2ביחס לניהול והמינהל הלא להסיק מסקנות כואבות, יתכן אישיות, 

 3 תקין בנושא הזה בשנים האחרונות. 

 4קורת בפרט, חבריי וחברותיי, נועדו להוות הביקורת בכלל ודו"חות הבי 

 5של כלי ניהולי ממדרגה ראשונה, אמצעי לתיקון ליקויים ושיפור מתמיד 

 6 למען עובדיה ולמען התושבים בישוב.  המערכת

 7ברור כי עלינו להביא את דו"חות הביקורת כדי לתקן את העוול שנגרם  

 8הקל ראש לשולחן המליאה לאלתר, עם זאת אל לנו לנהוג בחופזה ול

 9מן ההמלצות הכתובות בדו"חות אלה, גם אם בחלוף השנים יתכן וחלק 

 10 בדו"חות אלה תוקנו ושופרו.

 11בי בטרם זימון הישיבה  כיו"ר הועדה המצופה כי ראש המועצה ייוועץ 

 12ביום חמישי בדו"חות. משלא נעשה כך ומשנשלח הזימון לקראת הדיון 

 13שנותר הוא לדרוש בשמי  הקרוב, זה אני כותבת אליכם ביום ראשון, כל

 14במקצועיות המירבית ולייחד את ובשם חבריי לוועדה לנהוג בשכל ו

 15בלבד, כאשר בחודשיים הקרובים  4464בדו"ח לשנת הדיון הקרוב לדיון 

 16 לדיון בדו"חות האחרים. נוספים נפרדים ייקבעו שני דיונים 

 17 לתעל את הדיון מן הראוי כי בטרם ישיבת מליאתזאת ועוד על מנת  

 18עם מזכיר המועצה, על מנת לעבור על המועצה יתקיים דיון של הועדה 

 19עבודת בבעקבותיו שנעשו  סעיפי הדו"ח ולקבל עדכון בדבר השיפורים

 20 ביחד את הסעיפים שנותרו לתיקון. וכדי לסמן מועצה ה

 21דיון שיתחיל אולי בשבע, אנחנו כבר יודעים היום שזה התחיל אחרי  

 22דו"חות יחטא למטרה. אודה לראש  שבע, ומתיימר לדון בשלושה

 23לשינוי המוצע. זאת ועוד בטרם הדיון המועצה ולכם על הסכמתכם 

 24 המבקרת. לעניין של היעדר  ביקשתי את חוות הדעת המשפטית

 25היום ע"י צילה בשם חיים כי אין אחרי הפצרות חוזרות ונשנות נעניתי  

 26שכתבתי שינוי בנושאים, בתתי הנושאים שעל סדר היום. קרי כל מה 

 27 8,5למו ממנו, כמו שמתעלמים פשוט התעלריק, או לא הלך לריק הלך 
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 1 שנים. 

 2יותר משלוש שנים, קדנציה שלמה כמעט שלא דנו בדו"חות ביקורת  

 3הפנים. כמעט שנה שהמועצה מתנהלת ללא מבקר פנים. עכשיו להוסיף 

 4זה להוסיף בדיון הזה ולדון בדו"חות כשל על כשל, כשל על כשל, 

 5אם אני מבינה נכון,  המבקרת שאמורה לשוב אלינו בסך הכול,בהיעדר 

 6בחודש הבא ומבלי שועדת הביקורת, חיים אתה ממש מחבל בעבודתה 

 7וגם לאורך הדרך, יכולה הייתה לדון עם המבקרת על בדיון הזה 

 8 כמוטל עליה לפי חוק. הדו"חות ולסכם את המלצותיה 

 9מינהל לא תקין,  אחר מאשרלדחוס הכול לדיון אחד כמחטף זה לא  

 10כולכם חוטאים בזה אחד אחד. כמו שאמרתי וחבר'ה כולכם חוטאים. 

 11בהתחלה האחריות הפרלמנטרית לנושא של הדו"חות זה על כל אחד 

 12 ואחד מאיתנו. זה לא רק חיים, זה כל אחד ואחד מכם אישית. 

 13היום זה אני שראש המועצה מונע ממני את תפקידי. מחר זה כל אחד  

 14עכשיו נוח אתם תהיו פה בקדנציה הארוכה ואנחנו נראה. , שואחד מכם

 15 לכם, הגלגל מתהפך.

 16ביותר, האחריות הפרלמנטרית אמרתי  יש בדו"חות ממצאים חמורים 

 17ואני מדגישה שוב ושוב על תיקון הליקויים היא על כל אחד ואחד מכם. 

 18לא על הכיסא הזה ולא ראש מועצה שמתעלם ממוסד הביקורת מקומו 

 19הביזיון שהיה כאן בשנים ן הזה. אתם מוזמנים לסכם את בראש השולח

 20האחרונות, אני לא אהיה חלק מזה, מה שהיה הוא לא מה שיהיה, 

 21אתה מתהדר בכותרות האלה בעיתונים מאז שנבחרת, אבל מה חיים. 

 22כבעלת אמנם המועצה שלנו מוכרת שמעת?  שהיה הוא לא מה שיהיה.

 23ר לנוהלי עבודה, אחריות פרס מינהל תקין כספי, אבל בכל מה שקשו

 24ציבורית לתיקון ליקויים, עמידה בחוקים ובנהלים של משרד הפנים 

 25מגיעה לנו תעודת עניות, שרון. תעודת עניות, את ומשרד מבקר המדינה 

 26 את מקשיבה לי?שומעת? 

 27 אני מקשיבה לך, הדר, כל הזמן. ר. לירם:ש
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 1ולא להיות שותפים  ועכשיו תודה. אני קוראת לכם לעצור את הדיון כאן ה. פרי יגור:

 2כפי שהנחה מבקר המדינה את הדו"חות לאלתר  לפרסם לדבר עבירה.

 3ם דיון להקמת צוות תיקון ליקויים עד לחזרתה של מבקרת ולקיי

 4המועצה ו/או מינוי מחליף. אני בזה סיימתי. תהיו בריאים, אין לי מה 

 5  לעשות כאן.

 6פרסום הדו"חות. מהלך  תודה רבה. אני מקווה שאתם תאשרו את ר. לירם:

 7שמתבצע בדרך כלל כל שנה, ראוי לאשר את הדו"חות אבל ראוי גם 

 8אנחנו נעשה את זה במועד אחר לדון בהם בצורה מאוד מאוד מקצועית. 

 9 ונקיים דיון בועדת הביקורת.כשנהיה מקצועיים 

 10 בהצלחה לכולם.  ה. פרי יגור:

 11 תודה רבה.  ר. לירם:

 12 

 13 בנושא גרירת רכבים 2010דו"ח ביקורת שנתי לשנת  

 14שמעתי את ראשת ועדת הביקורת, ראשת האופוזיציה. אני הולך לראות  א. מעודה:

 15יש דו"ח על גרירת כלי רכב בישוב. דהיינו  4464בדו"ח את זה עניינית. 

 16המועצה החליטה, לא המועצה, אני קודם כל רוצה לבוא ולומר כל מה 

 17כולל היועץ  ברשהיא כתבה פה המועצה זה לא המועצה, זה הגז

 18 ש. המשפטי של ועדת הרכ

 19כי אתה ואני מבקש שבדיון הזה אל תתערב כי אתה מואשם גם בזה  

 20חבר בועדת הרכש. אז אל תתערב, אני לא רוצה לשמוע את הדעות שלך. 

 21עם כל הכבוד. אתה יודע, אני פעם אמרתי לך שבתלמוד כתוב תלמיד 

 22בדיוק, אופן עקרוני אבל כתוב תלמיד חכם זה אצלנו, אבל חכם ב חכם

 23סיבות  54למה הוא מוגדר חכם? שאם ישאלו אותו שאלה הוא ייתן לך 

 24סיבות מדוע לא, זה אומר שזה אדם חכם. אותך אני  54-מדוע כן ו

 25סיבות אתה עושה שיהיה טוב לראש המועצה  644-מגדיר שכל ה

 26ולגזבר. אפילו סיבה אחת אתה לא חושב על חברי המועצה 

 27תדאג להביא את הסיבות בהיגיון רב, להביא את אתה  ולאוכלוסיה.
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 1 הסיבות להתיר ולהתיר. 

 2בדו"ח הזה עם כל הכבוד אתה היית שותף, אתה חבר ועדת הרכש, וזה  

 3 אתם וכל הדו"ח הזה עליכם, לא עלינו חברי המועצה. 

 4 רגע, אתה סותר את מה שהדר אמרה?  א. בוחבוט לוין:

 5לא תגיבו אז אתם שותפים. ואין לי ספק  היא התכוונה שאםאני סותר.  א. מעודה:

 6  שישבתם ודנתם ואפילו כנראה הכתיבו לכם איזה נוסח לא לדבר.

 7תראו א' אני רואה בסוף הדו"ח שיו"ר ועדת הרכש כותב, בסוף הדו"ח,  

 8עם כל הכבוד, פקיד בכיר פה במועצה כותב בתשובה: אינני מעוניין 

 9סיר ספק הנני דוחה את להתנצח עמך בכל הקשור לביקורת. על מנת לה

 10 מסקנות הביקורת. 

 11מלא בטחון עצמי הוא דוחה, כאשר הבן אדם מבוקר דוחה, אתה מבין?  

 12מדובר פה ואני אגיד בקצרה, מה היה הביקורת? יום אחד החליט יו"ר 

 13שנמצאות זרוקות המכוניות בישוב ועדת הרכש או מישהו פה במועצה ש

 14 בר יפה כשלעצמו.מפריעות. דבר נכון וצריך לסלק אותן. ד

 15עושים ועדת רכש. למה ועדת רכש? כבר המטרה טובה, הדרך עקלקלה.  

 16עשו חשבון כמה זה יכול לעלות הגרירות? כמה זה יכול לעלות אחסנה 

 17 אלף תעשה מכרז פומבי.  444, 654של זה? ואם זה סכומים של 

 18לא. עושים את זה ועדת רכש, ועדה שיושבים בה כולל היועץ המשפטי,  

 19אם  אלף שקל. 68יק טק מחליטים על אחת ההצעות, הערכה של עד וט

 20היו בודקים, היו שואלים עירייה אחרת כמה זה יעלה לאחסן? כמה זה 

 21  כלי רכב. 64יעלה לגרור? אז הם אמרו אולי 

 22הרי אם היה מסתובב פקח של המועצה או מישהו, היה יודע שיש פה  

 23גררו לו ל היה מבין שמי שואם היה מישהו עם שכ מכוניות. 74, 64, 54

 24שמה, אני לא לוקח אותה.  שיישאראת המכונית יכול להיות שהוא יגיד 

 25היא לא טובה, היא זרוקה אז היא תישאר שם. למה אני צריך לשלם 

 26 עבור כל יום?

 27והחישוב שלהם שיגיעו תוך כמה ימים ויקחו את המכוניות. דבר הגיוני  
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 1אלף  454, 444יב היה לבוא ולחשב את הדברים האלה, ואז התקצ

 2 בצורה מסודרת ולהוציא מכרז. 

 3בועדת הוא לא רצה להוציא מכרז, רצה לסגור את זה  אאבל מאן דהו 

 4רכש. יש גזבר ומזכיר ויועץ משפטי. אז הגזבר והמזכיר הם שני קולות 

 5עם לא יתווכח עם הגזבר, של אדם אחד. ויש יועץ משפטי שהוא לעולם 

 6רוצה פה את העניינים זה הגזבר. ואם הוא כל הכבוד ליועץ מי שמנהל 

 7משהו אתה תכשיר את השרץ, אתה תבוא, מי שלא מבין מה זה 

 8להכשיר את השרץ אני אסביר, שרץ הוא טמא אבל יכול להיות תמיד 

 9 חכם גדול שגם את הטמא הזה הוא יכשיר.

 10אז יש לנו יועץ משפטי סופר מוכשר שהוא יכול אפילו את הדברים  

 11לכאורה למצוא סימן או סעיף. אז יושבת ועדת רכש וקיים הבלתי ח

 12סודית, מחליטים על אדם שלפי דו"ח הביקורת האדם הזה שזכה הוא 

 13היה יותר יקר מהאדם שלא זכה, מכיוון שיש סעיף של גרירה ויש סעיף 

 14 של אחסנה. 

 15אז זה שזכה לכאורה, לא זכה אלא שהחליטו עליו, אני לא יודע מה  

 16בכל אופן בגרירה זה שזכה, זה ליום אחסנה.  שקל 05השיקולים, נתן 

 17שהוחלט לתת לו, נתן מחיר זול, באחסנה מחיר גבוה. החליט יו"ר ועדת 

 18זה כדי לדון איתו היו עוד שתי הצעות, לזמן את הרכש על דעת עצמו, 

 19להוריד את מחיר האחסנה. למה לא זימנת את ההוא שיוריד את 

 20הצעה צריכים להבין שכנראה המחיר של הגרירה? אז הציבור פה וכולם 

 21 של ההוא הייתה יותר טובה, כי רצו אותו פשוט. 

 22והתוצאה שנתנו לו את העבודה והיה פה איזה מישהו אחראי על  

 23 כל גרירת רכב הצטרף פקח.להפיקוח ומסרו לו את ניהול העניין, כי 

 24הבן אדם הזה לא אמרו לו כלום, הוא התחיל לגרור ומנהל הפיקוח 

 25 444-תוך חודש כבר הוקפץ המחיר ל, תגרור, תגרור. תגרור, תגרור

 26 ומשהו אלף שקל.

 27הבן אדם הזה אומר רבותי, זה כבר מתחיל, עצור, עצור. אומר, שולח  
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 1להם מכתבים רבותי, קחו את המכוניות, אני לא יכול להיות אחראי 

 2מכתבים לא הועילו עד שהגיע מכתב מעו"ד שאם תוך שבוע  0, 8עליהם. 

 3י על זה. באותו לילה, אגלה לכם סוד, אותו אדם גם ביקש אני לא אחרא

 4את הרכבים, אני מוכן לשלם  אם אתם לא רוציםמהמועצה פה ואמר 

 5  שקל על כל רכב. 544לכם 

 6 למחרת בלילה הגיע מאן דהוא וגם זה צריך לברר מי זה המאן דהוא 

 7שלקח את כל המכוניות, אני לא ראיתי כסף של המועצה, לא ראיתי 

 8 , לא יודע מי החליט את זה, מאן דהוא וגרר את המכוניות. קבלות

 9למה אני לא אקבל? זה היה איזה בחורצ'יק אחד בשם לחיאני ישנו  

 10במגרש שלי, אז תנו לי את זה. בכל מחיר שתרצו אני הייתי לוקח את 

 11לא צריך לגרור, אני דוחף אותם במקום. זו שאלה מאוד קשה. אלא זה. 

 12אש שהבחור הזה שהגיע מאיזשהו מקום לקחת אם כן הייתה כוונה מר

 13 המכוניות. את 

 14הגורר לא קיבל מכתב מה לקחת, כמה לגרור. לא. הפקח בסופו של דבר  

 15אומר רבותי, מה קורה? באיזשהו שלב  אמר לו תגרור, תגרור, תגרור.

 16מה  ומשהו אלף שקל. 444-ומשהו, אני דורש את ה 444-הגעתי ל

 17 פתאום?

 18מיליון. בתביעה, . התביעה הייתה על חצי הגיע לתביעה משפטית 

 19, בתביעה יכול להיות בהתנגדות של המועצה כותב פה היועץ המשפטי

 20שהוא לא ידע, הוא קיבל אינפורמציה, דברים חמורים ושקריים לבית 

 21גון שהוא לקח את אומר את זה פה, כולם שומעים, כהמשפט. ואני 

 22ועיים, שלושה מכתב המכוניות בלילה, כי אז פתאום שולחים אחרי שב

 23לגרור. את זה מכוניות אתה צריך  64-לאותו אדם ואומרים בוא הנה, כ

 24למה לא אמרתם לי מראש? אפשר לכתוב את הפתק אחר כך. 

 25 .64כשמסתבכים כותבים 

 26הרי מי זה? זה ועדת הרכש. מי זה? אותו אדם עם שני תפקידים גזבר  

 27ם. אגב האדם הזה היועץ, שיכשיר. דברים חמוריומזכיר. ומי איתו? 
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 1 אלף שקל, זה פחות ממה שהוא רצה. 674-זכה ב

 2האם ועדת מי יצטרך לשלם את ההפרש? השאלה החשובה היא פה  

 3 הדברים חמורים מאוד.הרכש, המועצה? על מי נפיל את הסכום הזה? 

 4 איזה הפרש? לא הבנתי. יש פסק דין ובזה נגמר. ר:"ח. געש, יו

 5 .68לכאורה זה היה  א. מעודה:

 6 הבנתי, בין ההצעה שהתקבלה בועדת רכש לבין מה ששולם בפועל. ר:". געש, יוח

 7 מכוניות.  64מכוניות,  64ואם היו אומרים לו  א. מעודה:

 8 הבנתי. הבנתי. ר:"ח. געש, יו

 9 אם זו הייתה הכוונה זו הייתה הכוונה. א. מעודה:

 10 טוב. ר:"ח. געש, יו

 11מכוניות גם בדו"ח אנשים באו לקחת את  5-ל 0 אגב סך הכול בין א. מעודה:

 12הודעה מכוניות. אחרי שהוא קיבל  66 המכוניות. בדו"ח כתוב שהגיעו

 13רכבים. ביום הראשון. כעבור כמה  40כבר מכוניות, כתוב  64, 64על 

 14 רכבים. 66שבועות נגררו  8בתוך  . כעבור כמה ימים, בקיצור5ימים עוד 

 15נה ואת הגרירה כמקשה אחת, השני שאגב אם היו לוקחים את האחס 

 16אלף שקל  34, 74אלף שקל.  34בהרבה הרבה כסף פחות היה פחות 

 17את מחיר הגרירה. האיש ההוא אם היו באים איתו במשא ומתן להוריד 

 18שקל יום  04-אבל מישהו רצה שההוא יזכה אז הוא הלך והוריד אותו ל

 19 . 84אחסנה, כאשר ההוא נתן 

 20? מה שאני רוצה לומר 84-ורדתם אותו ללאחר משא ומתן למה לא ה 

 21של יו"ר ועדת הרכש, אגב אני שיש דבר מכוון, יש שליטה בכל דבריי פה 

 22מזכיר, הוא הוא רוצה להגיד לכם הבחור הזה מאוד מוכשר, הוא גזבר, 

 23 ועדת רכש, הוא יו"ר ועדת תמיכות. הוא יו"ר ועדת הקצאות, יו"ר

 24 כל התפקידים. וכר. שכחתי, יש כל כך הרבה ועדות שאני לא ז

 25בעצם מי שמנהל את המועצה לא ראש המועצה היקר, יש פקיד בכיר  

 26שמנהל את המועצה, באישורו ובהסכמתו של ראש המועצה ושם לצידו 

 27 את היועץ המשפטי שיכשיר. 
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 1אבל אין מי שייתן שהם פועלים בניגוד לחוק,  כל הדברים חמורים 

 2, אל תשלמו, אני אעזור התחננתי לאנשים בואותביעה נגד המועצה. 

 3 אז אני אומר הדבר החמור הוא שאתה נותן שליטה לאיזה אדם.לכם. 

 4תפקידים, אגב הוא מנהל על  3, 7, 6-השליטה באגב כל הנושא הזה של  

 5שמנהלת כוח אדם פה היא בעצם ת.פ.  העובדים גם, מנהל כוח אדם.

 6 וכו'. שלו

 7להם לא ביושר, לא ם האלה אם הבסיס העיקרי שולכן אני אומר הדברי 

 8בתמימות דעים, לא באמת ללמוד את הנושא, מראש לבוא ולדעת כמה 

 9זה יכול לעלות, כמה זה, אלא בשליפת מותן, אגב מה הם עשו? לקחו 

 10שרץ ללכת ולעזור לגרור, האחראי שעיר לעזאזל, את אותו אדם מסכן 

 11זרקו אותו. ומה הם ש.ג. -על הפיקוח פיטרו אותו. אמרו הוא אשם, ה

 12 חדש, לא מבין, למה אתה מביא לו? אומרים בתגובה? הוא היה חדש. 

 13 טוב אפרים. ר:"ח. געש, יו

 14, אבל בהמשך יש פה הרבה דברים שהיא ממליצה אני לא אלאה אתכם א. מעודה:

 15יהיה המלצה כי לא גררנו הדברים האלה ממה לעשות. איננו יודעים אם 

 16רת רכב ואני מקווה אחר כך רכב. עכשיו אני יודע שאושר תב"ר לגרי

 17 מאוד שהפעם 

 18 טוב. ר:"ח. געש, יו

 19תהיו די חכמים, די מבינים ואני חושב שהדברים האלה לא צריכים  א. מעודה:

 20לבוא ולהגיד שאכן אנחנו נבין, אלא  לתמצת פה בישיבת מועצה

 21ליועץ המשפטי של משרד הפנים לבדוק הדברים האלה צריכים להגיע 

 22תקין ואולי שתהיה חקירה לבדוק אם חשש של מינהל לא אם אין פה 

 23הייתה מגמה, אני לא יודע, אבל עפ"י הדו"ח שלה שהפער ביניהם הוא 

 24אם היו הולכים איתו למשא  467-וההוא היה מגיע ל 438-היה מגיע ל

 25 ה להתנצח עמך.עצוב מאוד שהוא כותב לו אני לא רוצוומתן, 

 26 טוב, אפרים תודה. ר:"ח. געש, יו

 27 בת ראש המועצה?איפה תגו א. מעודה:
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 1 אני תיכף אתייחס לזה. ר:"ח. געש, יו

 2 לא, פה. א. מעודה:

 3 אני תיכף אתייחס. ר:"ח. געש, יו

 4עד שועדת  לפי הספר פה אינך רשאי לדוןרק לסיום, אני טוען ש א. מעודה:

 5הביקורת לא תדון ותיתן את המלצותיה. אתה אומר שועדת הביקורת 

 6 זה פה., נתנה המלצות. אני לא רואה את דנה

 7אני אתייחס לזה. תודה אפרים. אני אתייחס לזה, אני אגיב. אפרים  ר:"ח. געש, יו

 8תודה. תראו, לצערי, אותם אלה שדרשו להעלות את דו"חות הביקורת 

 9 ביקשו גם לדחות את הדיון.  לדיון

 10 נכון. א. מעודה:

 11 דקות לא הפרעתי לך פעם אחת, אתה מפריע לי.  45אפרים,  ר:"ח. געש, יו

 12 הערת משהו. מעודה: א.

 13 לא הערתי לך אפילו הערת ביניים אחת. אתה מפריע לי.  ר:"ח. געש, יו

 14 כן, כל דבריי מושלמים. א. מעודה:

 15 ללא ספק. אתה בכלל אדם מושלם. ר:"ח. געש, יו

 16 חיים, יש ויכוח על זה? אין ספק. א. מעודה:

 17הוא חלוק על בלנים הקבלן הזה שלקחו אותו היום ביד לסיור ק ודאי. ר:"ח. געש, יו

 18 העניין של השלמות.

 19 מי זה הקבלן? על איזה קבלן? א. מעודה:

 20 טוב חברים. ר:"ח. געש, יו

 21 סליחה, על איזה קבלן? א. מעודה:

 22 לא חשוב. ר:"ח. געש, יו

 23מילים  64אם תגיד מילים סתם אני אגיד עליך אל תגיד מילים סתם.  א. מעודה:

 24 סתם.

 25 ם.אני לא אומר כלו ר:"ח. געש, יו

 26אתה כשאתה אומר הקבלן הזה אתה אל תיתן אני מצטער מאוד.  א. מעודה:

 27 שנה משרת ציבור ואין עלי ככה. 04רושם, אני 
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 1 מאה אחוז. ר:"ח. געש, יו

 2 ולך ברוך השם כבר בדרך המכתבים א. מעודה:

 3 טוב. חברים, אפרים ר:"ח. געש, יו

 4 מכתבים שמר כאכון קרא ונהנה א. מעודה:

 5. אחד, אני לא שבע עיקר הדברים הבן יקיר לי אפרים.פרים יקירי, א ר:"ח. געש, יו

 6רצון בנושא הביקורת. אני נושא באחריות כראש מועצה לנושא 

 7הדו"חות הגיעו לועדת הביקורת במועד  אינני שבע רצון. הביקורת.

 8 שהם צריכים היו לדון בהם.

 9 מי, הראשונה? א. מעודה:

 10 כל דו"חות הביקורת. ר:"ח. געש, יו

 11 של הקדנציה הקודמת. מעודה: א.

 12כשהסתיים ההליך  כן. כל דו"חות הביקורת הגיעו לועדת הביקורת. ר:"ח. געש, יו

 13המנהלי פה לחלק מהדו"חות, אולי לכולם, אני לא התייחסתי בשל 

 14 נסיבות מיוחדות שאין לי עניין לפרט אותם.

 15אני מקווה מאוד שבקדנציה הזאת ישתנו הנסיבות והביקורת תקיים  

 16 ת מה שהיא צריכה להיות חלק בלתי נפרד מהניהול של המועצה.א

 17ואינני רוצה להמשיך בנושא הזה. אני אומר חד וחלק אינני שבע רצון, 

 18אני מרבית ימיי גדלתי בארגון שהביקורות היו חלק בלתי נפרד מהיום 

 19דרך הדרך שבה חייליי התנהגו יום שלו, החל מהשעה שיצאתי לים, 

 20הדרכים שחייליי ביצעו או לא ביצעו ואני מקווה  בדרכים, דרך תאונות

 21בארגון שהביקורת היא לחם חוקו ודנים בביקורת שלא ביצעו. גדלתי 

 22 ומפיקים לקחים ועושים את מה שצריך.

 23פה נוצרו נסיבות שאינני רוצה להיכנס אליהם שלא אפשרו את הדבר  

 24 הזה. אינני שמח בעניין הזה, זה לא מסיר ממני שום אחריות. 

 25באותם מקומות שחשבנו שצריך  הדו"חות כשהגיעו גם לדרג המקצועי 

 26לעשות, בוצעו התיקונים. יש צוות תיקון ליקויים. ההרכב של הועדות 

 27המציאות המיוחדת של פרדס חנה  השונות של המועצה נקבע בחקיקה.
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 1כרכור שבה יש מזכיר וגזבר קיימת גם בישובים אחרים, אם כי קטנים 

 2 יותר. 

 3לחסוך במשרה אחת. ואני כל זאת נוצרה כאן משום רצוני המציאות ה 

 4פעם בדילמה אם זה נכון או לא נכון ואני בינתיים ממשיך עם זה, ואני 

 5סומך על שומרי הסף שלי. שומרי הסף שיושבים בועדת הרכש ובועדות 

 6שהיועץ אחרות הם מה שנקרא מקצועות חופשיים, וקשה לי להאמין 

 7עו"ד במקומות אחרים, יהיה מוכן לסכן המשפטי של המועצה שהוא גם 

 8את רישיונו בשל ועדת רכש של פרדס חנה כרכור וקשה לי להעריך 

 9שרו"ח רן גלר שהוא גזבר המועצה ומזכירה, הוא עושה עבודה מצוינת 

 10לטעמי, ירצה לסכן את רישיון ראיית החשבון שלו או נציגת ועדת 

 11רכש נדמה לי,  והיא גם יושבת בועדת שהיא רו"חירדן הרכש אורלי 

 12קשה לי להאמין, מבחינתי הם שומרי סף ראויים ואני מקווה שאם 

 13 נעשים משגים הם נעשים בשגגה ולא בכוונת מכוון.

 14עכשיו הערה אחרונה. תראו, אם מישהו חושב שהדברים נעשו בכוונת  

 15אני לא מנעתי מאף אחד להגיש תלונה בכל מקום, לא שיבשתי מכוון 

 16דיברתי על לבו של אף אחד, מצפוני נקי  הליכים, לא טרפדתי, לא

 17 לחלוטין. 

 18המערכת לא חפה מליקויים ויש בה מה לתקן. אני מציע לתת לגזבר  

 19כי כן יושבת ועדת תיקון ליקויים, ואני מדגיש להקריא את ההתייחסות 

 20אולי פעם נוספת, אני מקווה מאוד שהקדנציה הזאת תהיה שונה 

 21  ואחרת.

 22 ליקויים? אגב מי זה ועדת א. מעודה:

 23אורלי ועדת ליקויים, עוד פעם עפ"י החוק, זה המנכ"ל או מזכיר ו ר:"ח. געש, יו

 24היא לא ועדה, רוב האנשים או רוב התפקידים, לא השמות, ונעמה. 

 25 מוגדרים בחוק. 

 26במאמר מוסגר אני אגיד שהדו"חות מרגע שהגיעו לועדת  עכשיו 

 27לחברי אותם  הביקורת, גם ועדת ביקורת וגם המבקרת יכלו להפיץ
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 1 המועצה.

 2 אני ראיתי אותם רק בשבוע שעבר. א. מעודה:

 3מעצמי אחריות. אני אומר, אבל אני חוזר פעם עשירית, אני לא מסיר  ר:"ח. געש, יו

 4אני לא אמרתי מילה על המבקרת, אמרתי נוצרו נסיבות, אינני אוהב 

 5 אותם, אני לא נהנה מהם, אני לא נהנה להתכתש, מי שמכיר אותי יודע

 6שזאת בדרך כלל גם לא דרכי, וגם כשאני כותב מכתבים אני לא כותב 

 7 אני מציע לתת לגזבר להקריא אתאותם לתפוצת נטו. 

 8יש לי הערה. אין לי ספק, אף אחד לא התווכח על כישוריו כגזבר ואין לי  א. מעודה:

 9גזבר, אני מזכיר יו"ר ספק על כישוריו של היועץ המשפטי, אבל שילוב 

 10ועדת רכש, יו"ר פה ויו"ר שם, זה כבר הרבה ת, יו"ר ועדת הקצאו

 11 סמכויות, ומנהל ארנונה. זאת אומרת גזבר, מזכיר

 12 טוב, אני לא אכנס עכשיו  ר:"ח. געש, יו

 13 אז לכן אני אומר כגזבר א. מעודה:

 14לענייני החקיקה, הגדרת בעלי התפקידים בועדות השונות  אני לא אכנס ר:"ח. געש, יו

 15משרד הפנים, חוזרי מנכ"ל או בחקיקה ראשית. מוגדרת או בתקנות 

 16 אני מבקש שרן יקריא את ההערות שלנו לנושא הגרירה.

 17מכל מיני סיבות, ואני לא רוצה להיכנס הפסקנו דרך אגב נושא הגרירה  

 18הם עולים פה בצורה כזאת או כאלה ואחרים.  פרסונאלייםלנושא 

 19העקרונית ראש אחרת, אני לא רוצה להיכנס אליהם. ואני אומר ברמה 

 20  המועצה אחראי להכל.

 21גרוטאות הרכב שנמצאות ברחובות פוגעות בבטיחות, פוגעות בניקיון,  

 22מהוות סכנה בטיחותית לא עלינו לילדים, בעיה לא פשוטה. רשויות 

 23רבות מתמודדות איתם כל אחת בדרכה שלה. ורק לאחרונה עשינו 

 24תושבי פרדס  סריקה של רכבים נוספים, למעלה ממחציתם בכלל לא של

 25בקיצור אני מבקש שרן ליד כפר סולד. חנה. החל בכפר טובא זנגריה 

 26 יקריא את ההערות שלו לתיקון של הדו"ח הזה. כן.

 27לדברים  קודם כל לפני שאני אתייחס לדו"ח עצמו, אני רוצה להתייחס ר. גלר:
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 1הדברים שלו אומרים  של חבר המועצה מעודה. זה לא חדש שכל פעם

 2זריקת רפש על העובדים, ועלי אישית. זה לא חדש, זה שנאה והכפשה ו

 3 חוזר כל פעם מחדש בכל ישיבה, וכנראה אני אצטרך להגיב בהתאם.

 4שהתפקיד של המבקרת  הדו"ח ביקורת. צריך להביןלגבי הנושא של  

 5היא באה לעשות את עבודתה בדיעבד. אנחנו מתכנסים מדי שבוע 

 6הזמנות מדי שבוע. אין  64-ל 54דנים בממוצע בין לועדת רכש, אנחנו 

 7לנו מנגנון של מנהל רכש מפאת זה שהמועצה לא רוצה לקלוט עובדים 

 8 ולהוציא כסף לשירות לתושב. נוספים, אנחנו רוצים לחסוך במנגנון 

 9ומנהלי מחלקות הם אלה שאחראים להביא את הצעות המחיר לועדת  

 10מדי  מדי שבוע ומחליטה על עשרות הזמנות רכש. ועדת רכש מתכנסת

 11 שבוע. 

 12עכשיו בהסתכלות בדיעבד, אחרי שכל העובדות כבר נעשו ואפשר לנתח  

 13את זה, אז התמונה נראית אחרת מאשר בזמן אמיתי שאנחנו יושבים 

 14בשביל בועדת רכש. אם בועדת רכש אנחנו מניחים הנחות מסוימות 

 15 להחליט איזה הצעה עדיפה על השנייה, אנחנו לוקחים הנחות.

 16ימי אחסנה וגרירה הנחנו הנחות מסוימות של מה  בתמהיל שלואם  

 17ימי האחסנה הממוצעים והגענו למסקנה כזאת, אז  עלות הגרירה ומה

 18 זאת הייתה ההחלטה של ועדת הרכש. 

 19 )הערות מהקהל(

 20כן רן,  , סילאן, בבקשה אל תתערב בדיון.אני אודה לקהל אם הוא לא ר:"ח. געש, יו

 21 דבר.

 22ואנחנו לא ידענו איך להתייחס, הוחלט שאנחנו  היות והנושא היה חדש ר. גלר:

 23רכבים  64עושים מעין בדיקה, פיילוט של הנושא, ויצאה הזמנה לגרירת 

 24על סמך הפיילוט היינו צריכים להחליט לאיזה כיוון אנחנו  בלבד.

 25הולכים ואיזה נהלים אנחנו מוציאים ואיזה רישיונות וביטוחים אנחנו 

 26 נרצה.

 27פרסונאלית של עובד מסוים שהיה אחראי,  בסופו של דבר עקב בעיה 
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 1מגבולות  מנהל מחלקה, הדברים יצאו אחרת. בדיעבד מן הסתם זה חרג

 2 64-ההזמנה. אבל עוד פעם העבודה הייתה צריכה להיות מכונסת ל

 3רכבים היינו צריכים להוציא  64רכבים ועל סמך הבדיקה של אותם 

 4 הנחיות נוספות להמשך ביצוע.

 5 ת למכרז. הייתה הנחיה לצאת למכרז.לצא ובראן:'ד ג"עו

 6ואם היינו צריכים לצאת למכרז היינו יוצאים למכרז. אותו עובד לקח  ר. גלר:

 7את זה רחוק מדי מבלי לתאם, מבלי לבדוק, מבלי להתייעץ ואלו 

 8 התוצאות.

 9א' לאפרים מעודה, אני אמרתי את זה גם אני רוצה להגיד כמה מילים.  א. כאכון:

 10אני אומר את זה, כל הזמן אני אומר את זה ומדגיש בפגישה שלנו וגם 

 11להגיד את זה קודם כל שרן גלר הוא עובד ואומר את זה, חשוב לי 

 12הוא מוכשר, אין כמוהו במועצה, באמת, וכל התפקידים שהוא עושה 

 13וקרו שם עושה אותם על הצד הטוב ביותר. אין לי ספק שאם קרו שם 

 14ה ועדיין חבר בה, זה היה דברים בועדת ביקורת שאני הייתי חבר ב

 15חשוב לי להדגיש אני אומר את זה במאה אחוז.  בתום לב. זה אני בטוח,

 16את זה, מאוד חשוב כאחד שביקר את הנושא הזה ומכיר אותו מכל 

 17 הכיוונים. זה דבר ראשון. 

 18שלות בכל הסיפור הזה של הגרירות, אדבר שני, נעשו שם הרבה פ 

 19זה מון כסף הפסידה. והפחד שלי ה כסף. מוןהמועצה גם הפסידה שם ה

 20 אנחנו עכשיו הולכיםכבר נגמר, היה, הפסדנו. השאלה היא מה בעתיד. 

 21אין תהליך כזה, לא יקרה יותר תהליך כזה. את הלקח הזה, בוא הנה,  ר:"ח. געש, יו

 22אני צריך להיות דביל מושלם כדי לעשות את אותה טעות פעמיים, 

 23חלק מהטעויות לא יעות בדו"ח, ונעשו פה טעויות. חלק מהטעויות מופ

 24ח וחלק מהטעויות שמתוארות בדו"ח אני לא מקבל מופיעות בדו"

 25 4449מיולי אותם, מכל מיני סיבות. אמרתי נוצרו נסיבות מיוחדות 

 26 שאני לא רוצה לחזור עליהן.

 27נכון לעכשיו לא יחזור על עצמו כי הפיילוט היה כבר, פיילוט יקר. אפשר  
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 1לא חושב שהיה פה אי פעם ראש מועצה יותר להגיד עלי הכול, אני 

 2המועצה הזאת  4440-במודאג ממצבה הכספי של המועצה ממני. 

 3הוכרזה כפושטת רגל ע"י הממשלה, אני בטח לא הייתי בשמחה ובששון 

 4אלף שקל יותר ממה  444שאני יודע שהיא תעלה לי  חותם על הזמנה

 5 שאני חותם. לא יעלה על הדעת אפילו.

 6המבצע הבא יתרחש רק אחרי שנדע בדיוק רגע רגע מה  נכון לעכשיו 

 7שכוח האדם שאנחנו מגייסים לא  קורה, באיזה רמת בקרה. בין היתר

 8  יצא משליטה.

 9אני מסביר לך עוד פעם, אנחנו היום יודעים שגם בעיריית חדרה יש  

 10בעיה עם מגרש אחסנה. אנחנו מנסים לבדוק עם עיריית חדרה ביחד 

 11 מגרש.  אין לנו מגרש אחסנה.

 12 זו בעיה אזורית, אני חושב שאנחנו צריכים להשתתף עם שאר המועצות א. כאכון:

 13יכול להיות. אנחנו בודקים עם חדרה. אני חוזר ואומר אני לא הולך  ר:"ח. געש, יו

 14בעיניים פתוחות לבזבז את כספי המועצה. אני אוכל קש יותר מכל אחד 

 15היה לי יותר הגזבר. שאיחדתי את תפקיד המזכיר ואחר כתוצאה מזה 

 16 644השיקול הוא  אחוז. 644-קל שהיו אנשים קצת פחות עמוסים מ

 17אלף שקל שזה עולה לשנה. המציאות הפוליטית, זה לא שייך לדו"חות 

 18 הביקורת. 

 19נוצרה מציאות פוליטית שמחייבת אותי סגן בשכר, לגמרי מובן ומותר  

 20הוא לא מתוכנן  וזה בסדר. לכן נושא גרירת רכבים לא יחזור על עצמו,

 21נכון להרגע, עד שכל הפרטים בפרטי פרטים לא יהיו סגורים, כולל 

 22הצילום בזמן אמיתי למסוף, לקבל פרטים בזמן אמיתי להעביר את 

 23מהמשטרה. יש דברים נוספים שקורים ברשויות אחרות שלא רוצים 

 24לעשות אותם כי פוחדים מרכב שנמצא בכביש, להרים לו את המכסה 

 25 ת המספר הסידורי של המנוע כמו שעושים בטסט.מנוע לבדוק א

 26רכבים,  64-הסוגיה הזאת סבוכה. נכנסנו לזה לא נכון, הייתה כוונה ל

 27האחריות שלי, לא של רן  רכבים, זה יצא משליטה. 64-יצאה הזמנה ל
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 1 ולא של היועץ המשפטי. 

 2חברי ועדת הביקורת קיבלו את הדו"חות, המבקרת ואני אומר עוד פעם  

 3פיץ אותם למי שהיא רצתה. הפיצה, לא הפיצה, לא מעניין יכלה לה

 4ועדת הביקורת יכלה להפיץ אותה, הפיצה, לא הפיצה, לא מעניין  אותי.

 5אותי. אני לא אוהב את המצב הזה של הביקורת, אני מעריך שהוא 

 6בקדנציה הנוכחית. אני מעריך ומקוה. אני לפחות אעשה את כל ישתפר 

 7נוצרו  4449יטואציה מטורפת שמיולי מה שאפשר כדי שמה שקרה, ס

 8 נסיבות שאני לא אוהב אותן בנושא הביקורת.

 9נושא גרירת הרכבים אנחנו במקום אחר לגמרי. אני לא אוהב את  

 10אלף שקל. לא אוהב אותם. לא שמח. הייתי שמח אם  654-ההפסד של ה

 11 אלף שקל בקופה. 654היו לי עוד 

 12 מקבל את דבריך. א. מעודה:

 13זה מתקשר דרך אגב, אפרים, גם לתביעה עם משאבי מים. משאבי מים  :ר"ח. געש, יו

 14אני החלטתי שהפרשנות, לא היה ברור. גם עכשיו היה סיכון מול סיכוי. 

 15בהתייעצות עם יועצים משפטיים בליגה אחרת, לא ברור לגמרי. אני לא 

 16 יודע.

 17טוב חברים, יש הערות, צוות תיקון ליקויים ישב גם על הביקורות  

 18בתחום ועדת מכרזים נדמה רות וניסה לעשות את הדברים אחרת.  האח

 19 שהתחום האחרון של מכרז יוצא עכשיו. לי

 20 יצא. ר. גלר:

 21 הנהלת חשבונות זה אחרון, נכון? ר:"ח. געש, יו

 22 הנהלת חשבונות, נושא מחשוב, נושא הנדסה.  ר. גלר:

 23 היה כבר מכרז, לא? ר:"ח. געש, יו

 24 כן, זה כבר הוכרע. ר. גלר:

 25 

 26 בנושא תמיכות. 1021דו"ח ביקורת שנתי לשנת 

 27 לגבי ועדת תמיכות, הדו"ח הבא. א. מעודה:
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 1 כן. ועדת תמיכות בבקשה, כן. ר:"ח. געש, יו

 2אין לי כלום בנושא הזה, יש רק דבר אחד. אני מבקש מה שכתוב פה  א. מעודה:

 3אני כל הזמן צעקתי לצרף מאזן  0אכן לבצע. אם אני לוקח את סעיף 

 4וכו' וכו', כל הדברים האלה, אגב אנחנו סיכמנו שועדת תמיכות בוחן 

 5 מביאים את החומר.

 6 יבוצע אחד לאחד. ר:"ח. געש, יו

 7 רגע, מביאים את החומר. א. מעודה:

 8 יבוצע אחד לאחד. ר:"ח. געש, יו

 9 כל מה שכתוב פה? א. מעודה:

 by the book. 10 ר:"ח. געש, יו

 11 על ההוצאה ועדת ביקורת יש נושאים שהיא צריכה לעקוב  א. מעודה:

 12זאת בעיה כי אם אני, תראו, אני לא עיריית תל אביב, הבעיה בחוק  ר:"ח. געש, יו

 13שהוא בנוי גם לעיריית תל אביב עם לא יודע כמה אלפי עובדים, אם אני 

 14בלי בתי חולים ובלי בתי ספר,  לוקח רק את העובדים של העירייה,

 15ליותר גופים וגם לרשות כמו שיכול לעשות את המעקב, אולי הוא נותן 

 16 תושבים שאין לו את האנשים לעשות את זה. 6,444ראש פינה עם 

 17אלף שקל  84שקל או  5,444על  עכשיו אם אני צריך לעשות מעקב

 18 שנתתי לנוער העובד זה 

 19הנוער העובד לא הבעיה. א' לבדוק שאותה עמותה פועלת למען הישוב,  א. מעודה:

 20 בעצם לא למען כמה ישובים ואז זה

 21חוק אומר שכן, כי למשל תנועות הנוער הן תנועות ארציות, לא, ה ר:"ח. געש, יו

 22דיברנו על זה בדו"ח תמיכות אחרון, תנועות הנוער הן תנועות ארציות 

 23 המקום. מרכז הארצי מגיש את הבקשה לתמיכה ולא שה

 24 הוסקו המסקנות? א. כאכון:

 25 כן. ר:"ח. געש, יו

 26 ?קיבלו את המסקנות א. כאכון:

 27 חד וחלק. ר:"ח. געש, יו
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 1 אז זה הכול, בואו נתקדם עם זה. א. כאכון:

 2 אני יכול לדעת מה זה תיאטרון הידית? א. מעודה:

 3אני אגיד לך. יש פה קבוצת תיאטרון שנקראת תיאטרון פרינס, קבוצה  ר:"ח. געש, יו

 4יוצאת מן הכלל. היא מופיעה לילדים, היא מושכת קהל גדול ומקבלת 

 5בגלל  עכשיו מפעל הפיס נותן את הכסף רק פעל הפיס.הרבה כסף ממ

 6כי אחרת  שאני תומך גם. ועכשיו יש דרישה ממפעל הפיס שאני אגדיל

 7 הוא ייקח את התמיכה ממנה. 

 8אבל בישיבה שעברה אמרו בגלל שמפעל הפיס תומך אז גם אנחנו  א. מעודה:

 9 נתמוך.

 10ף אם אני לא תומך. הם אני אומר עוד פעם מפעל הפיס לא ייתן כס ר:"ח. געש, יו

 11דיברתם על מקום שכיף לגור בו, יש ערך מוסף  דורשים מצ'ינג.

 12לתיאטרון מקומי. הם הופיעו בלילה לבן, בשיקשוק, יש ערך מוסף 

 13 לישוב שאומר יש לי תיאטרון וזה תורם לתרבות.

 14 לידית? מי משלם שכר דירה א. מעודה:

 15 הם. ר:"ח. געש, יו

 16 להם הם. אנחנו עוזרים א. כאכון:

 17 אלף שקל. 84, 44אני לא יודע כמה,  א. מעודה:

 18 אלף. 44 ר. גלר:

 19 הם משלמים שכר דירה לבעלי המתחם של המפעל. ר:"ח. געש, יו

 20 ממה הם חיים? א. מעודה:

 21 ומערבי הופעות. הם מופיעים בכל הארץ.  , ממנימפעל הפיס ר:"ח. געש, יו

 22אחוז  64צריכים להיות אחוז? הם בשביל לחיות  64התרומה לישוב  א. מעודה:

 23 אחוז 94-לתת לנו ו

 24ברמה העקרונית  הם רובם דרך אגב עובדים גם במקומות אחרים. ר:"ח. געש, יו

 25הדו"ח של התמיכות הוא לא כזה גרוע ואומצו כל ההמלצות, כולל כל 

 26הניירת הנדרשת להביא אותה לישיבה, כולל ספירת האנשים שמפרדס 

 27 תודה רבה.מפרדס חנה. חנה או לא כדי לראות כמה נהנים 
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 1 

 2 בנושא מכרזים. 1022דו"ח ביקורת שנתי לשנת 

 3 אני מבקש שהגזבר יגיד מה תוקן, מה לא תוקן.  ועדת מכרזים. ר:"ח. געש, יו

 4 מיליון ללא מכרזים וכו'? 7ששמה היא כתבה זה  א. מעודה:

 5וצה יש פה גם כן, אני חוזר עוד פעם לנסיבות המיוחדות, אני לא ר ר:"ח. געש, יו

 6 לעשות בית ספר, אני בטח 

 7 לא, ראיתי כבר, חלק מהם כן יצאו מכרזים. א. מעודה:

 8יצאו מכרזים כמעט לכל הדברים שבעבר הייתה פרשנות שאפשר  ר:"ח. געש, יו

 9הנהלת לעשות אותם ללא מכרז. המכרז האחרון שיצא זה לנושא 

 10 נכון? חשבונות, יצא. יעוץ הנדסי, יצא. מחשוב יצא, חשמל רחובות יצא,

 11 כן. ר. גלר:

 12מכרזים, שחלק  84-ועדת המכרזים בשנה שעברה אישרה פה למעלה מ ר:"ח. געש, יו

 13מהמכרזים יכולנו להעביר אותם למשק וכלכלה בלי, חוקית. ובכל זאת 

 14 ישבו פה ועדת מכרזים. 

 15לדעתי יש תחום אחד שצריך להבין אותו זה נושא של הצעות מחיר.  

 16  מכרזים.ספר ספקים אושר ע"י ועדת 

 17 נכון. חלפה שנה, צריך עוד פעם. א. מעודה:

 18 צריך כל שנה לעשות ר:"ח. געש, יו

 19 כתוב כל שנה. א. מעודה:

 20 כל שנה לאשר את הספר ספקים? ר:"ח. געש, יו

 21 יכולים להצטרף, להגיש בקשה לוועדה. ר. גלר:

 22 ואז מביאים את זה לוועדה א. מעודה:

 23שוב בעיתונות המקומית פניה לספקים אני מבקש אם כך לפרסם  ר:"ח. געש, יו

 24שמי שמגיש את ההצעה יש לו רישיון לעסוק  בתחומים השונים ולוודא

 25 במה שהוא כותב שהוא עושה.

 26 כן. ר. גלר:

 27 מה היחס   ר:"ח. געש, יו
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 1 אין העדפה. ר. גלר:

 2אין העדפה, כי עפ"י חוק אתה לא יכול לעשות העדפה. אבל יש רשימה  ר:"ח. געש, יו

 3בהנדסה, כל רשימת הספקים שועדת המכרזים אישרה  של ספקים

 4 איפה היא?

 5 עלית. מי שמרכז את העניין זאת  ר. גלר:

 6אני מבקש לחדש את  באתר האינטרנט מפורסמת רשימת הספקים. ר:"ח. געש, יו

 7 הפניה לעדכן את הרשימה ולוודא שלא פונים למי שלא מופיע. 

 8יה היא בזוטא, במכרזי זוטא אגב כל ההערות כמו שאתה אומר הבע א. מעודה:

 9 אפשר לעשות

 10 אז גם שם עשינו כברת דרך ר:"ח. געש, יו

 11 הצעות מחיר זה משהו אחר, אבל יותר קל לתת לועדת מכרזים  א. מעודה:

 12 אם זה מכרז זוטא זה ועדת מכרזים.  ובראן:'ד ג"עו

 13 אני לא יודע. א. מעודה:

 14יר, היא לא יושבת על מכרז כן. ועדת רכש יושבת רק על הצעות מח ר:"ח. געש, יו

 15 זוטא. 

 16 נכון. ובראן:'ד ג"עו

 17 מכרז זוטא זה ועדת מכרזים.  ר:"ח. געש, יו

 18  זה מכרז לכל דבר, לא פומבי. ובראן:'ד ג"עו

 19 לפי הסכום.  א. מעודה:

 20אבל אם זה מכרז זוטא זה כמו מכרז פומבי, ההבדל שאתה לא מפרסם  ובראן:'ד ג"עו

 21אבל זה בסמכות ועדת בל של ספקים. אלא פונה למספר מצומצם, מוג

 22 הוא בהתקשרות הסכום.מכרזים בכל מקרה. מה שקובע 

 23יש לי רק הערה  וחשוב מאוד לסמן מי כבר הוזמן והבא בתור. הבנתי. א. מעודה:

 24אז היה מכתב של אליך, אדוני היועץ המשפטי. באחד מהדפים שעברתי 

 25ת לקרוא, על הגזבר מסודר יפה, אמנם בכתב קטן שהייתי צריך מגדל

 26כל מה שהיא כתבה הוא נתן תשובה, נתן תשובה. אבל אני הופתעתי 

 27ואז הוא כותב שאתה כותב פטור ממכרז. שדיברו על המכרז של ארטן, 
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 1 זה קצת לא נשמע טוב. 

 2אני אגיד לך. לפני כארבע שנים משרד הפנים דרש לצאת למכרזים  ר:"ח. געש, יו

 3 חדשים של היועצים המשפטיים.

 4 זו הייתה החלטת המועצה בהצעה של אלדד בר כוכבא פה אחד. ה:א. מעוד

 5 משרד הפנים בלחץ של לשכת עורכי הדיןבסדר. יצאנו ופרסמנו,  ר:"ח. געש, יו

 6בשלטון המקומי להקפיא את המכרז של היועצים המשפטיים. עכשיו 

 7יחסי אמון, שהרשות יש תחומים שנחשבים להתמחות מיוחדת או 

 8רך במכרז. כך היה עם הנהלת חשבונות לאורך יכולה להתקשר ללא צו

 9 הרבה שנים.

 10 הרשות או ראש הרשות? א. מעודה:

 11 גם ראש הרשות. אם הנושא מתוקצב. ר:"ח. געש, יו

 12 אז אתה לבד מחליט א. מעודה:

 13להחליט, אני או המהנדס יכול להחליט אני יכול, יש נושאים שאני יכול  ר:"ח. געש, יו

 14 חליט על יועץ מס.על מתכננים, הגזבר יכול לה

 15כאופוזיציה זה היה  לא, כי הדבר הזה, הנושא שבר כוכבא העלה את זה א. מעודה:

 16ואני ראיתי שהייתה החלטה פה אחד לצאת למכרז. אין  4449בנובמבר 

 17 לי בעיה.

 18 לא רק אנחנו, פרסמנו מכרז.  אז אני אומר לך פרסמנו מכרז, ר:"ח. געש, יו

 19 מה המצב היום א. מעודה:

 20 ונבדק כל פעם מחדש. נכון לעכשיו ההחלטה מוקפאת.המצב  ר:", יוח. געש

 21 ג'ובראן, מה המצב היום מבחינת זה? אפשר להמשיך בלי מכרז? א. מעודה:

 22הנוהל בוטל למעשה, לא רק שהוא הוקפא, הוא בוטל. הנוהל שחייב  ובראן:'ד ג"עו

 23 מכרזים לכל 

 24 ולא בא נוהל אחר? א. מעודה:

 25 נוהל אחר.ולא בא  ובראן:'ד ג"עו

 26 בלחץ לשכת עורכי הדין. ר:"ח. געש, יו

 27  ברור. ברור. א. מעודה:
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 1החוק לא השתנה, עבודות ייעוץ ועבודות שדורשות אמון וכו', עבודות  ובראן:'ד ג"עו

 2יש לשאוף למכרז בעבודות שאין כבר אבחנה שאינן טעונות מכרז פטור, 

 3מכרז נכון ייעוץ משפטי פטור מ ביחסי אמון או בהתמחות מסוימת. 

 4 להיום.

 5 פטור ממכרז לגמרי? א. כאכון:

 6 כן. ובראן:'ד ג"עו

 7דרך אגב היועץ המשפטי הזה נבחר ע"י ועדת הרכש בהרכבה הקודם,  ר:"ח. געש, יו

 8אני אמרתי שאני לא מממש את  כשעוד היה חבר מועצה אלי אטיאס.

 9סמכותי לבחור לי יועץ משפטי, ועדת הרכש בחרה אותו. היה חגי, אלי 

 10יאס ורן גלר, שלום סגל, הם ראיינו מועמדים ליועץ משפטי למועצה, אט

 11תראו, גם הנושאים שהיו ספק הביאו המלצות והביאו לי החלטה. 

 12כל הנושאים הכבדים של המועצה יצאו ועדיין ניתן בהם ללא מכרז, 

 13 למכרז.

 14אני מבקש כדלקמן: אני מבקש לאשר את ההודעות של הגזבר בדבר  

 15 ואורלירוטמן נעמה שעפ"י החוק כולל אותו, את ים צוות תיקון ליקוי

 16 ירדן וההודעה שלי. 

 17לא יהיה דומה אני אומר חד וחלק, הקדנציה הזאת בנושא הביקורת  

 18קורת והיא לא ועדה קודם כל היא ועדה לבי לשום דבר שהיה בעבר.

 19אני מקווה שיהיה שיתוף פעולה ואת סדר היום של לענייני ביקורת. 

 20ש המועצה, וראש המועצה לא צריך להתייעץ, הוא ראהמועצה קובע 

 21בשום ועדה. כל ועדה שפעלה פה עד היום, יכול, הוא לא צריך להתייעץ 

 22 אושרו כמעט אוטומטית.  שלהלא משנה באיזה נושא, הפרוטוקולים 

 23 פה אחד.אני מבקש לאשר את הודעתי בדבר ההשתפרות. מי בעד? אז  

 24 תודה רבה. לילה טוב. שבת שלום.

 25 

 26 ף הישיבהסו

 27 


