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לא הייתה תוכנת מעקב אחרי הטיפול בפניות , הביקורת גם היהבתחילת   39 
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כך שדברים ככה קצת השתנו גם במהלך , ובמהלך הביקורת נכנסה התוכנה 1 

 2 . הביקורת וגם מאז

בזמנו לא היה שום פרסום . כל הנושא של הפרסום לציבור, יש לנו ככה  3 

כל הנושא של מספר . מספרי טלפונים של המועצה, 106 לגבי מוקד לציבור 4 

 5 . מחוץ למועצה מסלולארי 106-לחיוג ל

ברגע שאתה מחייג שלא מטלפון נייח מאזור פרדס חנה אז אתה לא מגיע   6 

ואז , לשם מסלולארי כי אז אתה לא מגיע 106אתה לא יכול לחייג . למוקד 7 

אז כל . להתקשרל מנת פלאפון ישיר של המוקד ע, צריך לפרסם מספר טלפון 8 

. 'גם כל שלבי ההודעה הקולית לא היה את ההודעה וכו. הדבר הזה לא היה 9 

 10 .אז זה הסעיף הזה

, שהמועצה לא מנהלת אתר אינטרנט שכולל פרטים שוניםבנוסף הערתי   11 

 12 .זה כמובן כולנו יודעים שתוקן. טלפונים וכדומה

היא ו, ונילמעשה כשתלונה מתקבלת היא מתקבלת במוקד חיצ. מעקב  13 

והתלונות מחולקות לפי , שזה נינה בעצם למי שמטפל פהבאינטרנט מועברת  14 

נינה מנהלת מעקב אחרי  .וכל מחלקה אמורה לטפל בתלונות שלה, מחלקות 15 

ולוודא , הטיפול בתלונות וזה כמובן חלק חשוב האם טופלה התלונה 16 

 17 . שהתלונה טופלה ונפתרה

מצאתי שחלק , יש לנו. ורתתוכנת מעקב נכנסה לפעילות במהלך הביק  18 

חלק מהמחלקות לא עדכנו . מהנתונים לגבי הטיפול בתלונות לא היו עדכניים 19 

, אותה באופן שוטף על הטיפול בתלונות ואז היא פשוט לא ידעה האם טופלו 20 

 21 .האם לא טופלו

וגרוע מזה חלק . בעצם התברר שהן סגורות, חלק מהתלונות שהיו פתוחות  22 

 23 . התבררו כפתוחות, כסגורותונות שהיו רשומות מהתל

וכך אי , לא נערכות בדיקות מדגמיות על תלונות שנרשמות ככאלו שטופלו  24 

אי אפשר לקבל . אפשר לוודא שאמנם מה שנרשם שמטופל אמנם טופל 25 

אחוז  25-ומצאתי בבדיקה מדגמית ש. מהמערכת מידע על תלונות חוזרות 26 

שהו כבר התלונן ולא זאת אומרת תלונה שמי. מהתלונות הן תלונות חוזרות 27 

. כמה וכמה פעמיםלפעמים ולכן הוא חזר והתלונן , טיפלו לו בתלונה 28 

והמלצתי שניתן יהיה לסווג בנפרד במערכת המחשב את התלונות   29 

 30 . החוזרות כדי לטפל בהן

, חלק מהן כנראה טופלו. הייתה בעיה של תלונות שנשארו פתוחות הרבה זמן  31 

זה , ואני מבינה שכרגע בעצם נפתרה, האחת הבעיות שהיית. אבל לא עודכן 32 

שנינה שהיא ממונה על הטיפול במוקד אין לה שום סמכות לגבי אף אחד  33 

אין לה . מהאנשים שאמורים להודיע לה האם טופלו או לא טופלו בתלונות 34 

סמכות לא להגיד להם להחזיר תשובה ולא להכריח אותם לטפל ולא שום  35 

 36 . דבר אחר

חלק , חלק מהמחלקות מטפלות בזה יפהולכן , זאת אומרת אין לה  37 

. מהמחלקות לא מטפלות בזה יפה ולא עונות לה או לא מחזירות לה תשובות 38 

הדבר הזה היה פחות מסודר ואני מקווה שברגע שנכנס איציק והנושא הזה  39 
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 1 .אז אני מקווה שזה ישתפר, תחת ניהולו

 2 

. לוננתי על שני דבריםלחזק שלשום התאני רוצה ? אני יכולה להשחיל מילה :חיה בן צבי 3 

השארתי רק . לא רציתי להשאיר שם כי לא רציתי שידעו שאני מתלוננת 4 

היא אומרת  .גלית חזרה לטלפון שלי. היום בבוקר חזרו לטלפון שלי. טלפון 5 

 6 . אמרתי לא רציתי שתדעו שזה אני? למה לא אמרת שזאת את

 7 

 8 .בבקשה, כן :דוד פרץ

 9 

לא ניתן לסווג תלונות לפי , בינה שעדיין קיימתבעיה נוספת שהייתה ואני מ :אשליעל  10 

זאת אומרת אני לא יכולה להגיד תן לי בבקשה רשימה של כל . חודשים 11 

 12 .לדוגמא 2009שהן פתוחות כבר מפברואר , שהיו התלונות הפתוחות

, לפי חודשים על מנת לטפל קודם באלה של פברוארכי אני עכשיו רוצה סיווג   13 

כי אין את השירות הזה . ד שאני אגיע לאוגוסטאחרי זה וע, אחרי זה במרץ 14 

וזה ? כן, 2006ח לשנת "זה דו. ח הזה"לעשות את הדולא מצליחים , במערכת 15 

 16 . עדיין קיים. עדיין קיים

 17 

 18 .זה דבר לא טוב :משה בן דוד

 19 

חלק , אז חלק התלוננו. ואז נוצר מצב שסתם לדוגמא אדם מתלונן על פנס :אשליעל  20 

שהייתה במאי על יכולים לתקן תלונה , על אותו פנסלא . חלק באפריל, במרץ 21 

אין רשימה של . כי אין שום קדימויות, רוארבפנס במקום זאת שבפ 22 

 23 . קדימויות

שוב חלק מהמחלקות היה , יקורתבזמן הב. י מחלקות"מעקבים לטיפול עפ  24 

חלק מהמחלקות לא . ענו או טיפלו בחלק גדול מהתלונות במהירות, להם 25 

לפי מחלקות על ח שמחלק את התלונות "א היה איזשהו דול. טיפלו בתלונות 26 

או כמה אחוז זאת אומרת כמה מהתלונות הפתוחות , מנת לדעת כמה מהם 27 

על מנת לפנות לאותה מחלקה ולגרום , מהתלונות שהיו להנדסה הן פתוחות 28 

 29 .למחלקות שמטפלות פחות טוב. לה להשתפר

, הפתוחות לפי מחלקה ח שכולל את אחוז התלונות"ושוב המלצתי להגיש דו  30 

וכמובן שכל . כדי לראות ממתי גם התלונות הפתוחות חודשים ביןוהפרדה  31 

 32 . י המערכת הממוחשבת ולא ידני"דבר יונפק ע

למשל . יש לנו את כל הנושא של טיפול בתלונות שהטיפול בהן אורך זמן רב  33 

שהכביש הזה לא איכותי או מתלונן על , בן אדם מתלונן על איזשהו כביש 34 

שזה יכול להיות תיקונים שלא , ביוב שעולה מפעם לפעםמרכזיית פנסים או  35 

 36 . עושים את זה מחר בבוקר ולא עוד חודש ולא עוד שבוע

אין , וגם לא. התלונות האלה נמצאות במערכת והן רשומות כפתוחותעכשיו   37 

בעצם שום מערכת שמודיעה לבן אדם האם הבעיה שלו או למה הבעיה שלו  38 

 39 .'למה היא מתעכבת וכו, אם היא תטופל ומתי היא תטופללא מטופלת וה
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של התלונות האלה , חות האלה"של הדווגם אין לנו רשימה מסודרת   1 

. חצי שנה או שנה אפילו, ת מחודשיםתלונות פתוחו, שיכולות להיות פתוחות 2 

אין תקציב לעשות , שאין מה לעשותזאת אומרת שזה תלונות . חלק בצדק 3 

אבל זה , הזאת ומחכים לתקציבהתשתית המסוימת  את הכביש הזה או את 4 

 5 .לא כמות מאוד גדולה של תלונות

על מנת לדעת שאלו זה מסוג מסוים , לסמן אותם בנפרדופה אני הצעתי גם   6 

לגבי כל התלונות האלה לתת , ודבר שני. שלא ניתן מיד לתת להם מענה 7 

, ר"תב, שינוי, לאנשים תשובה שהנושא הזה הוא מצריך תיקון של הכביש 8 

אז לכתוב מה , ואם רואים באופק את הדבר הזה קורה .אני לא יודעת מה 9 

אבל לפחות לעדכן את הבן אדם מה . אז לא, אם לא רואים. רואים באופק 10 

האם ניתן לעזור לאותה , לעקוב ולראות מהוכמובן כל כמה חודשים . זה 11 

 12 .תלונה

אז אמרנו לא , וםגם לגבי פרס. מענה במשרדי המועצה, כל הנושא של הפניות  13 

לא . לא רק הטלפונים של המוקד, גם של המועצה, היה פרסום של הטלפונים 14 

היום זה באתר , במענה הטלפוני של המועצה לא ניתן היה לקבל, ניתן לקבל 15 

וגם לא היה ניתן  .מספרי הטלפון הישירים של המחלקותאת , האינטרנט 16 

מתקשר והוא מקיש ואם בן אדם . קבלת קהל במחלקותלקבל מידע על שעות  17 

 18 .אז הוא לא יכול, אז הוא מגיע למחלקה ורוצה לחזור, איזשהו מספר לא נכון

שוב להמלצה לפרסם לתושבים את המספרים ואת מספרי , הנוסףהדבר   19 

. שעות קבלת קהלוכמו כן לקבל גם מספרי טלפון וגם , הטלפון של המוקד 20 

יגידו לו , שרכחלק מההודעה הקולית כשבן אדם מתקאני המלצתי פשוט  21 

לקבלת שעות קבלת קהל עם מספרי טלפונים של המחלקות השונות  1תלחץ  22 

 23 .או מספר אחר, או משהו כזה 1לחץ 

אז , וכמה עונים לטלפוןהאם עונים לטלפון , כל הנושא של איך עונים לטלפון  24 

במשך בעייתי זה שהרבה תושבים יכולים להתקשר . זה נושא מאוד בעייתי 25 

. ולא עונים להםלמועצה או למרכזיה או חלקה מסוימת הרבה זמן למ, זמן 26 

 27 . זה בעייתי

זאת אומרת , מהטלפון שלי בבית, אני התקשרתי בזמן הביקורת מהנייד שלי  28 

על מנת , מהמערכת של המועצה ולא מתוך המועצהטלפונים שהם לא חלק  29 

. בכל מיני ימים, בכל מיני שעות, לכל מיני מחלקות במועצה שלא יזוהו 30 

 31 .נתקלתי גם בבעיה הזאת. גיליתי באמת את הבעיה הזאת ובאמת

ברת אז אין תא קולי להשארת אם למשל אותה פקידה מד, ושוב בן אדם  32 

זאת אומרת אם הוא התקשר . מענה לפי סדראין , לא צליל תפוס, הודעה 33 

 34 ויש לו מזל תפיסה ומישהו התקשר אחריו ועכשיו הייתה 

 35 

 36 .לפני שצילה נכנסה לעבודהכל מה שאת אומרת זה  :אפרים מעודה

 37 

 38 .כן :אשליעל 

 39 
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 1 . צילה תמיד ענתה, כי לא היה דבר כזה כשצלצלתי :אפרים מעודה

 2 

אצל . אז אין מי שיאייש, כשיש בן אדם אחד שמאייש את הטלפון והוא קם :ובראן'ד ג"עו 3 

בלי לגרוע מהערך הסגולי של  .אז לכן יש תמיד מענה טלפוני, צילה יש שתיים 4 

 5 .צילה

 6 

לקה אם היא מזכירת מחלקה אז יכול מישהו אחר במח' א, אבל יש למשל. כן :אשל יעל 7 

 8 . זה אחד. לענות לטלפון בזמן שהיא הלכה

הבן אדם שמצלצל , יש פה מצב שגם אם הטלפון תפוס או איזשהו משהו אחר  9 

הוא שומע , הוא לא יודע שהיא מדברת עם מישהו אחר. תפוסלא שומע  10 

 11 . מבחינתו לא עונים. יםצלצול והוא אומר לא עונ

כשאתה מתקשר סתם לביטוח לאומי אז . עכשיו גם אין פה איזושהי קדימות  12 

, אתה אומר אני אחכה. בתור 30אתה מספר  ,אומרים לך יש המתנה ארוכה 13 

אם . אתה יודע שמישהו מטפל באחרים שלפניך ושיש סדר. אני לא אחכה 14 

ופשוט . ניתוב של השיחותכי אין פה אין כזה מצב . יגיע התור שלך, תמתין 15 

ומישהו אחר שיכול . זה מתנתק וצריך להתקשר שוב, התקשרת זה תפוס 16 

 17  .פעם לא תצליח 30ואתה , להתקשר פעם ראשונה הצליח

. שעות מענה לטלפונים. בעיה נוספת שיש פה זה עניין של שעות קבלת קהל  18 

ובהם  .אני טענתי שצריך לעשות מענה טלפוני בשעות מסוימות ובהם לענות 19 

שלא יהיה מצב שאנשים מתקשרים המון זמן ולא עונים . להקפיד לענות 20 

 21 . להם

למשל בקצרין הפקידות הראשיות של המחלקות יש להם טלפון , אגב אפשר  22 

 23 . לכל מקום. והן הולכות איתו גם לשירותים, אלחוטי כזה ,נייד נייח כזה

, במקום אחרושוב בעיה נוספת אם עובד מסוים נמצא בהשתלמות או נמצא   24 

למשל פקידה מסוימת . שוב אין מענה קולי אז היא לא יכולה להשאיר הודעה 25 

זאת בעיה . הם לא יודעים מזה, אנשים מתקשרים ,שכל יום שני איננה 26 

מודעות , לא היה מעודכן, הייתה בעיה עם הלוח מודעות. לוח מודעות. נוספת 27 

 28 . מאוד ישנות

אחראי שיכול לתת בתחום הזה בעצם אין , כל הנושא של אחריות ופיקוח  29 

מי שאחראית זאת נינה שהיא לא יכולה לתת . זה כבר אמרתי. הנחיות 30 

ואני המלצתי שיהיה איזשהו מישהו שיהיה ממונה ויוכל . הנחיות לאנשים 31 

יפקח גם על נינה ועל העבודה של כולם ויוכל לתת . לבדוק את הנושא הזה 32 

יעשה בדיקות , פיקוח על זה יעשה, ירכז את הטיפול. הנחיות לאנשים אחרים 33 

 34 . מדגמיות על הטיפול בתלונות

 35 

 36 ?היום אין את זה :אפרים מעודה

 37 

 38 . עכשיו נכנס מנהל מוניציפאלי :אשליעל 

 39 



 10 

 1 .אם המוניציפאלי המפקח אז אין פיקוח. אז אין פיקוח? הוא המפקח :אפרים מעודה

 2 

 3 . ח"בנושא של הדו? כן, סיימת :דוד פרץ

 4 

ואם האופוזיציה תעלה את זה . לא מוניציפאלי, להעסיק מפקח נפרד אני בעד :אפרים מעודה 5 

 6 . אני תומך בזה, להצבעה

 7 

 8 . אני גם כן מוכן, בבקשה :יוסי זריהן

 9 

 10 .ויפורסם לציבור. בישיבה הבאה ראש המועצה ידווח מי האיש הממונה :אפרים מעודה

 11 

 12 . אין שום בעיה :דוד פרץ

 13 

 14 . ילהצ, זה שייכתב בפרוטוקול :אפרים מעודה

 15 

 16  .זה מוקלט :דוד פרץ

 17 

ההחלטה לא מתקיימת מפני שהמבנה המוניציפאלי שמועצה מרכז בעצם  :אלדד בר כוכבא 18 

הדבר הזה עוד יותר בעייתי כשאין סגנים בשכר ויש שלטון , אצלו את הכול 19 

שמבזות את עצמנו בעצם ההחלטות שלנו פה הן החלטות . לא יחיד, יחיד 20 

ובגלל , יש אדם אחד שמנהל אותה, דתאין מועצה שעוב. לטווח ארוך 21 

אין משמעות , ב"יש כאלה יקראו לזה שוחד פוליטי וכיו, הסכמים פוליטיים 22 

 23 .לדיונים שנעשים במועצהאמיתית 

אני הבנתי . אני רוצה לומר משהו פה שמפריע לי מאוד בקטע של המוקד  24 

 25 שהוא עומד מאחורי כל, וזה גם הריכוזיות שלו, ש המועצה שהוא בעצםמרא

שהוא לא יודע את הסדר כשאני רואה שיש תלונות פתוחות . הדברים 26 

זה מהתקופה , מפני שלאורך כל, ותיזה דבר שמרתיח א, הכרונולוגי שלהם 27 

עכשיו אני גם מבין את התלונות של האנשים . שגם הייתי חבר קואליציה 28 

ואני האמנתי שראש המועצה עובד נכון , שדיברו איתי לא טיפלו ולא טיפלו 29 

 30 . אמנתי לוכי ה

אבל זה כבר עניין שלי שאני לא מאמין לו , אני לפני שנה הפסקתי להאמין לו  31 

אבל בסך הכול אתם רואים  .כשיש לי זמן לזה, לא תמיד, ואני בודק אותו 32 

המועצה היום , במקום היחיד שיש לאזרח קשר איתנו. התנהלות לא טובה 33 

, צה שמנהל מועצהראש מוע, אין ראש מועצה אמיתי. כפקיד ממונהמתנהלת  34 

. יש פקיד ממונה. אבל זה ייכתב, אולי זה עוד לא נכתב. צריכים להבין את זה 35 

. אין אפילו משמעות לתלונות של האזרחים, רוב המועצה בכלל מופרטת 36 

, הם מטופלים בדרך העבודה הרגילה. נותנת שירות, המועצה מופרטת 37 

 38 . של מחלקות המועצה כמו שהיה בעבר, הסדירה

אולי . עכשיו לא צריך לתת דוגמאות. אין טיפול אמיתי האזרחבקשר עם   39 



 11 

עצם הדבר שבאה הביקורת ואומרת שלא היה . אצלי לא טוב, אצלך נפל טוב 1 

איך אפשר לדעת  ?אז איך אפשר לטפל, להם לוח זמנים כרונולוגי של טיפול 2 

 3 ?מה קורה

את כל עכשיו בכלל אני מציע לחברים לשקול שוב . תראו את העובדות, רבותי  4 

אז בואו נהיה רציניים  ,אם נמשיך ככה לנהל את המועצה .השותפות שלהם 5 

 6 .אז עדיף שראש מועצה ישב לבד וינהל אותה כי זה מה שהוא רוצה ,בעצמנו

 7 . שכל אחד יקבל את התקציב שלו, אין משמעות אמיתית למועצה

בשום היה זה לא , אז אם אחד מקבל את התקציב שלו ואומר אל תתערב לי  8 

אני אולי לא הייתי . שלא יהיה מעמד, שינוהל באופן יחיד קום אחר בארץמ 9 

אבל ברור שהייתי תומך שתהיה חלוקה שיהיו יותר , רוצה עוד אנשים כסגן 10 

, שיהיה עם מי לבוא ולהתווכח איתם, לפחות עוד שניים, סגנים בשכר 11 

כי וזה מפריע לי . שנרגיש שהמועצה בנויה על אנשים ולא בנויה על איש אחד 12 

, שאני הולך להגיד אותם בעוד חודשזה פתח להרבה דברים חמורים  13 

כשאדם מנהל לבד עולה לו השתן , לא מדובר פה על מעשים כשרים. חודשיים 14 

 15 . בהרבה תחומים אחרים

 16 

 17 . תהיה שותף ותוכל להשפיע :אלי אטיאס

 18 

שהייתי  תאמין לי. כשהאופי של הבן אדם שונהאני לא יכול להיות שותף  :אלדד בר כוכבא 19 

. עכשיו זה כבר עניין של להחליט או להיות או לא להיות. זה לא יילך. שותף 20 

 21 . מבטיח לך, אני אעשה את זה בצורה תרבותית, לא קרה שום דבר, בסדר

ח הזה מחזק עוד יותר בדברים "אני חושב שמה שקורה במועצה והדו  22 

ידרש אני רוצה לה, לא האמנתי שאני אצטרך בכלל להידרש לזה, הקטנים 23 

. עלינולסוגיה יותר כבדה שהיא המועצה הדתית שהיא משליכה הרבה יותר  24 

לא היה סדר , הייתי חבר קואליציה, 2006-והדברים האלה שאני שומע שמ 25 

וכנראה שנשלח אותך לבדיקות נוספות בהרבה ואני מציע לכם . כרונולוגי 26 

ת יתברר שאדם אחד שמנהל את הכול לבד אז לא רואים א, תחומים אחרים 27 

שהוא לא . איך זה התנהל, ח כדי לראות מה באמת"צריך לחכות לדו. הבעיות 28 

 29 אני כבר אומר לך אם לא היו לו זמנים מסודרים, יכול לעשות מעקב

 30 

 31 ?כל מנהלי המחלקות למיניהם לא מבצעים עבודה :דוד פרץ

 32 

ר אני מדב. היא נותנת שירות, אמרתי שהמועצה מופרטת. סליחה, סליחה :אלדד בר כוכבא 33 

 34 . על זה אני מדבר בלבד. ביחס בנושא של המוקד מול התושב

 35 

 36 . טעון שיפורזה  :דוד פרץ

 37 

 38 ?כמה זמן לשפר, אבל זה לא לשפר :אלדד בר כוכבא

 39 
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 1 .אין שלמות. כל הזמן יש לשפר :דוד פרץ

 2 

אין . זה דבר בסיסי ביותר לוח זמנים. ארבע שנים? אז למה לחכות עד עכשיו :אלדד בר כוכבא 3 

מתי נכנסה של לוח זמנים רישום שאני אביא לך שאין לה בישראל עירייה  4 

 5 . אין כזה דבר. התלונה ומה הסדר הכרונולוגי

כי בהמשך אנחנו נצטרך , שתעשו רגע חושבים עכשיו הרחבתי יותר כדי  6 

זה פתח לזה שאדם אחד מנהל , או שאנחנו. לעשות את הרגע חושבים האלו 7 

אם יש משמעות לכל הדיונים האלה תחשבו . ישוב אחד לבד זה מה שקורה 8 

 9 . בהמשך

 10 

 11 . זו דעה שלך :אלי אטיאס

 12 

 13 .זו דעתי, כן :אלדד בר כוכבא

 14 

 15 . בבקשה, כן :דוד פרץ

 16 

מאוד ? אתה הבאת את השאלה מנהלי מחלקות לא מבצעים את עבודתם :עמנואל מצליח 17 

ח המבקר אומר שמנהלי "אבל ברגע שדו, יכול להיות שמבצעים את עבודתם 18 

, מבחינתי, למוקד, 106-ל לא מדווחים על טיפול או על אי טיפולמחלקות  19 

 20 . מבחינתי כאזרח ולא כחבר מועצה הם לא מבצעים את עבודתם

 21 

 22 . הנה אנחנו מקבלים החלטה עכשיו שזה יתוקן :דוד פרץ

 23 

 24 .אתה אמרת מקודם שוחד בחירות, אלדד. אני רוצה להגיד משהו, ה'חבר :אבי כאכון

 25 

 26 .יש שיקראו שוחד פוליטי. תי שיש שיקראו לזה שוחד פוליטיאמר :אלדד בר כוכבא

 27 

 28 . שאין פה שום שוחד פוליטי, אחי, אני אומר לך :אבי כאכון

 29 

 30 ? מי בעד. ואנחנו ממליצים לאמץ את ההמלצות. נעשתה פה עבודה, רבותי :דוד פרץ

 31 

למשל אבל , םיש רישו, ח"אפילו אם יש דו, נכון. יש לי עוד משהו להגיד, רגע :אפרים מעודה 32 

ביצעו את  ,בן אדם התלונן ביום שלישי, בן אדם התלונן ביום ראשון 33 

זה שביום ראשון לא ביצעו , זה שהתלונן ביום שלישי ביצעו לו מיד. העבודות 34 

זה , זה אני רוצה .פה אני רוצה רישום. לו באותו שבוע אלא בעוד שבועיים 35 

 36  .לי מתי התקבלה התלונה ומתי בוצעח חשוב "דו

זה במקרה יש לו עכשיו . יו יכול להיות שמנהלי מחלקות מבצעיםעכש  37 

וזה שאני צריך ללכת לנקות , טרקטור מבצע את העבודה שהודיעו לו הבוקר 38 

מכרז אצל האחים רויכמן להביא  עדיין לא עשה מוניציפלי, איזה שטח 39 
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וזה יכול , ל המוניציפאלי הזה"המנכ, טרקטור בשביל להוריד כמה עשבים 1 

אבל זה , מי יכול להביא ולהגיד אדוני? את מי זה מעניין. וחצי לעכב חודש 2 

 3 . עוד מעט יבואו עשבים חדשים, עוד מעט חורף, נגמר הקיץ, כבר חודש וחצי

 4 

 5 .אמרנו שיהיה אחד כזה :דוד פרץ

 6 

 7 . לא כל מילה שאני מדבר אתה צריך לעצור אותי, ר הישיבה"אדון יו :אפרים מעודה

 8 

 9 .אני לא עוצר :דוד פרץ

 10 

 11 .תקשיב. אתה תקשיב, אתה נותן לי זכות דיבור :אפרים מעודה

 12 

אתה חוזר על אותה . אנחנו לא מוגבלים ואנחנו מבינים מה שאתה אומר :דוד פרץ 13 

 14 . הבנו אבל. נקודה כל הזמן

 15 

צה אדון ממלא מקום ראש המוע. על הקומקום? עשר דקות מותר לי לדבר :אפרים מעודה 16 

ברגע אני אומר , באמת אני אומר, אני אומר, ראני אומ, תקשיב, וסגנו כאכון 17 

זה הזכיר לי את ספיר פעם , רק שנייה, זה הזכיר לי, שאחד מהחברים דיבר 18 

הוא , הוא ישב וכל מי שהיה מדבר משפט( מדברים ברקע)היה ממלא מקום  19 

לא . יגמור את הדברים, תן לו לדבר עד הסוף? למה לענות. היה עונה לו 20 

 21 . תייחסכן מ, יתייחס מי שמדבר

יש חשיבות באמת לראות מתי התקבלה ההודעה ומתי , רק תבינו, אני רוצה  22 

כי אם ההודעה התקבלה ביום ראשון ומישהו במעקב רואה , היה הטיפול 23 

 24 ? להגיד לו מה קורה, שלישי לא טופל, ביום שני

ואני בתקופה שאני פה במועצה אני , זה מה שהיה עד היום במחלקותלעומת   25 

שרובן פה עוד פעם ויש תלונות , ונות שמיד מטופלות תוך יוםראיתי שיש תל 26 

זאת אומרת אני לוקח כדוגמא שהתלונות . שבועיים עוברים, ואז שבוע 27 

אבל ? בסדר, אני רוצה שהן יירשמו. אינני יודע שהן נרשמות, מתקבלות 28 

יש לי אל , כי אם נגיד זה לא טופל במשך שבועיים. שפיקוח על הטיפול שיהיה 29 

אבל אם לא ? מדוע שבועיים זה לא טופל, להגיד לו אדוני, בטענותמי לבוא  30 

ואז הוא יעשה את זה בעוד שבועיים והוא יגיד זה אתה לא יכול לדעת , כתוב 31 

 32 .הרישוםזה הדברים של ? אבל למה זה צריך לחכות שבועיים. טופל

 33 

 34 . הדברים ברורים :דוד פרץ

 35 

 36 . ישא באחריות, בואואם הוא יפקח הוא י. שמישהו יפקח :אפרים מעודה

 37 

 38 ? אני יכולה להבהיר משהו :אשליעל 

 39 
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והתושב יקבל שירות בשביל , רק על המוקד ,גורם אחד שיעשה את הכול :יוסי זריהן 1 

 2 .זה הכול. הכסף שהוא משלם

 3 

 4 .אני רוצה להגיד משהו :אשליעל 

 5 

 6 .אני רוצה רגע לענות. סליחה, יעל :דוד פרץ

 7 

לפי תאריך מסוים ואפשר להוציא אותן לפי , דרקבלות לפי סהתלונות מת :אשליעל  8 

חות של תלונות "ח זה שלא ניתן להוציא דו"מה שכתבתי בדו. סדר כרונולוגי 9 

שלא טופלו לפי , זאת אומרת תלונות שלא טופלו. לא מטופלות, מטופלות 10 

 11 .הסדר

. ידנית אפשר לעשות את זה, אפשר להסתכל ולראות מי לא טופל ובאיזה  12 

זה מה . בצורה ידנית תלונות שלא טופלו לפי חודשיםאפשר למפות את ה 13 

 14 .תלונות שלא טופלו לפי חודשים. שאני עשיתי

. חודשים 5שבמחלקת הנדסה כך וכך לא טופלו כבר לא ניתן להוציא רשימה   15 

אפשר ידנית לעשות את ? .קי.או. כך וכך חודש. חודשים 3כך לא טופלו כך ו 16 

ח לא ניתן להוציא "אבל כדו. והכולזה מפני שהן מתקבלות לפי תאריך ושעה  17 

 18 . את זה

 19 

 20 (מדברים ביחד)

 21 

 22 .בואו נמשיך. יעל רוצה לענות, רבותי :דוד פרץ

 23 

יגידו . לא בן אדם חדש. בכל מחלקה ימנו בן אדם, אחד. יש פה שני דברים :אשליעל  24 

הפקידה של מחלקת הנדסה  היא ממונה על הטיפול , במחלקת הנדסה 25 

אבל צריך להגדיר את , לקבלמהתפקידים שלה  בתלונות והיא צריכה כחלק 26 

זה שהיא ממונה והיא חייבת כחלק מהגדרת התפקיד שלה לענות לנינה  27 

 28 . ולעקוב אחרי הטיפול בתלונות

 29 

של המוקד בכל מחלקה יש היום מזכירת מחלקה שהיא אחראית על הטיפול  :רן גלר 30 

 31 . והיא גם מדווחת על הביצוע ובודקת אם בוצע. של אותה מחלקה

 32 

שנכתב פה ואנחנו מטילים על ראש המועצה לשכור אנחנו מאמצים את מה  :דוד פרץ 33 

 34 כשנדע מי הוא . את האדם המתאים

 35 

 36 . ולדווח בישיבה הבאה :אפרים מעודה

 37 

 38 ? מי בעד, רבותי. טוב .כן :דוד פרץ

 39 
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 1 .לדווח בישיבה הבאה מי העובד :אפרים מעודה

 2 

 3 ?מי בעד :דוד פרץ

 4 

 5  .כולם בעד :אפרים מעודה

 6 

 7  .פה אחד :דוד פרץ

 8 

 9 .ח ביקורת בנושא המועצה הדתית"דו. 3

 10 

אני רוצה לבקש , רבותי. ח שאנחנו מצפים לו ומחכים לו"אנחנו עוברים לדו :דוד פרץ 11 

 12 . בנושא של המועצה הדתית 3' ח מס"אנחנו הגענו לדו. כמה מילים לדבר

 13 

 14 (מדברים ביחד)

 15 

אני מה שרוצה לומר כמה מילים ואחר . ח"אנחנו מתחילים בדו, טוב רבותי :דוד פרץ 16 

, ח שנעשה"כמו כל דו, בנושא של מועצה דתית. כך כמובן ליעל רשות הדיבור 17 

 18 . לנו גם כן במועצה עצמה מוצאיש שם ליקויים כמו שמשרד הפנים 

לאמץ את מה שכתוב , חות הקודמים"כפי שראינו בדו, מה שאני מציע  19 

אתה בכל זאת רוצה . מה שנכתב אני מציע לאמץ. כפי שזה כתוב, וכלשונ 20 

 21  ?לדון

 22 

אבל יש כאלה שהמבוקרים לא מקבלים , יש שמה המלצות שלה. לא לדון, לא :אפרים מעודה 23 

 24 . את ההמלצות

 25 

 26 ( מדברים ביחד)

 27 

כמו שנבחרת מועצה מקומית אז הסעיף , מועצה דתית זו מועצה נבחרת. טוב :אשליעל  28 

כאשר צריך להחליף , ק בנושא של מינוי מליאת המועצה הדתיתהראשון עס 29 

והייתה  2004-ובפועל הבחירות שהיו ב. חודשים מיום הבחירות 6אותה עד  30 

ובפועל בעצם שנתיים וחצי אחרי זה עוד כיהנה אותה מועצה , 8.04דחייה עד  31 

 32 . דתית

ירות אבל שוב היו לנו עוד פעם בח, כמובן לא עשיתי ביקורת חוזרת עדיין  33 

 34 . וההערה הזאת יכולה להיות רלוונטית גם לעכשיו

י "באופן עקרוני תקציב המועצה הדתית נקבע ע. תקציב המועצה הדתית  35 

כאשר יש חוזים שמשרד הדתות משתתף בהם ויש חוזים , משרד הדתות 36 

 37 . שהמועצה המקומית משתתפת בהם

סוף מחויבים לאשר תקציב עד , אנחנו כמועצה מקומית מאשרים תקציב  38 

כאשר המועצה הדתית בפועל מעבירה . דצמבר של השנה שלפני שנת התקציב 39 
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שזה יכול להיות גם , לנו תקציב מתי שמועבר לה תקציב משרד הדתות 1 

 2 . באמצע או אפילו בסוף השנה שבה מדובר

מה שאני הצעתי שבעצם המועצה הדתית תעשה אותו דבר שעושה המועצה   3 

ובמידת הצורך , ס של שנה קודמתשזה מגישה תקציב על בסי, המקומית 4 

 5 .ההעברה ממשרד הדתות היא עושה עדכון לתקציבלאחר 

 6 

 7 .כדי שהמועצה תוכל להכניס את זה בתקציב שלה, אבל לפני תקציב המועצה :יוסי זריהן

 8 

כמו , היא תגיש לנו כחלק מתקציב המועצה. כחלק מתקציב המועצה. כן :אשליעל  9 

 10 . מחלקה

 11 

אז היה ממונה היו . ציב האחרון זה בזמן והכול היה בסדרלמעשה כבר בתק :דוד פרץ 12 

. מסודר ואין שום בעיה, עכשיו זה מתוקן. ממונה לא היה, לא היה, בעיות 13 

 14 .שום בעיה

 15 

התקציב הזה צריך . יש תקציב של המועצה הדתית שהמועצה צריכה להעביר :יוסי זריהן 16 

זה בתקציב כדי שהמועצה תכניס את , להעביר אותו לפני תקציב המועצה 17 

 18 . שלה

 19 

לא , מצאתי בעצם שאין על זה פיקוח. כל הנושא של ניהול וגביה במקוואות :אשליעל  20 

 21 .מקבלים קבלה הטובלים

 22 

 23 .תוקן :דוד פרץ

 24 

ההפקדות נעשות בסכומים בלי שידעו ממה . לא נרשם מספר הטובלים שהיו :אשליעל  25 

ניות לפי הן נעשות לאחר שצוברים כמה אלפי שקלים אצל הבל. זה מורכב 26 

 27 . והמלצתי לתת קבלה אישית לכל טובל .ראות עיניהן

אז , לא רוצים לרשום את שמואם מבחינת צניעות הפרט או משהו כזה   28 

רק לתת קבלה על הכסף ולרשום כמה טובלים , אפשר גם לא לרשום את שמו 29 

 30 . אז לפחות כמה היו, אם לא אישי. היו בכל יום

. בוע באיזה סיטואציה לתת אותםאז לנסות לק, אם רוצים לתת הנחות  31 

. יופקד בבנק, סליחה, שקל 1,000, שקל 2,000ולקבוע שבסכומים שמעל  32 

זה בנושא של . כאשר לקראת סוף שנה להפקיד על מנת שיכנס לשנה הנכונה 33 

 34 . מקוואות

בנושא הזה מה שקורה זה שהמדינה בעצם נתנה הנחיה שהכשרות . כשרות  35 

כאשר יש בעצם שני סוגים של . הדתיתלא תהיה ממומנת מתקציב המועצה  36 

יש עסקים גדולים שהם מעסיקים בעצמם משגיח כשרות ומשלמים . עסקים 37 

אבל , י המועצה הדתית"וזה מפוקח ומאושר ע, לו את המשכורת באופן ישיר 38 

 39 .היא לא המעסיקה שלו
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הם גם לא , ויש עסקים קטנים שהם לא יכולים להעסיק משגיח כשרות  1 

משגיח כשרות שהוא עובד המועצה הדתית הולך לעשות ואז בעצם . צריכים 2 

אותם עסקים קטנים , למעשה מה שקורה שהעסקים. ביקורת באותם עסקים 3 

וככה הם בעצם לא מממנים , בפועל אצלנו משלמים סכומים יחסית קטנים 4 

 5 . שגיחים ומי שמממן את עלות המשגיחים זה כלל הציבוראת עלות המ

אלא , העלות שלולא הציבור יממן את וכאמור ההוראה החוקית היא ש  6 

וזאת גם . אותם עסקים שזקוקים למשגיח כשרות יממנו בחלק היחסי שלהם 7 

 8 .ההמלצה שכך אמנם יהיה

מצאתי שבהרבה מתיקי הנישואין אמורים לגבות כמובן אגרת . תיקי נישואין  9 

באיזה סיטואציות , יש הוראות לגבי מתן הנחות. נישואין על כל תיק נישואין 10 

בעיות שמטופלות , תלמידי ישיבה, כמו למשל סטודנטים. תנים הנחותנו 11 

 12 .ברווחה וכדומה

בפועל מה שקורה זה שבחלק די נכבד אפילו מהתיקים לא נשמר איזשהו   13 

ובחלק מהתיקים גם לא רשום למה נתנו את . אישור על למה נתנו את ההנחה 14 

לים כמעט מחצית מהתיקים מקב, זאת אומרת יש המון תיקים. ההנחה 15 

 16 . וחלק די נכבד מהם אנחנו לא יודעים למה הם קיבלו את ההנחה, הנחות

. אבל לא ניתן לדעת, יכול להיות שלא היה תקין, יכול להיות שהיה תקין  17 

 18 . כמובן שההמלצה היא לתקן את זה ולעשות את ההנחיות

חלק קטן מהמקרים אבל חלק מהמקרים נמצא , חלק מהמקרים, דבר שני  19 

תנה תעודת נישואין שולמה בכלל אגרה ובכל זאת נילא . רהשלא שולמה האג 20 

שלא תינתן תעודת נישואין מבלי שהרב יוודא שבתיק וההמלצה היא כמובן  21 

 22 . הזה שולמה האגרה

הם בעצם ו. וקרוב משפחה אחד של הרבשני בנים , מצאתי שניתן פטור לבנים  23 

פטור  שאין לפי החוק שום סיטואציה שצריך לקבלקיבלו פטור מתשלום  24 

זאת אומרת לא . לחלוטין מהדבר הזהוכמובן המלצתי להימנע . מתשלום 25 

ובטח ובטח לא לאנשים שקשורים לרב או לעובדי , לתת לאף אחד פטור 26 

 27 . יש רק הנחות, אין קריטריון לפטור. אין פטור. המועצה הדתית

 28 

 29 . זה שולם. דרך אגב זה שולם כבר :דוד פרץ

 30 

הרב או ' י כב"י החתן או שולם ע"האם שולם ע? זמןהאם שולם ב, דוד :עמנואל מצליח 31 

 32 ? י צד שלישי ששילם במקומו"ששולם ע

 33 

 34 . ק שאתה תראה בדיוק מי שילם'יש צ :דוד פרץ

 35 

למה שיוסי בהתחלה אמר אתה פה יושב כאילו ניגוד , אז למה להגיד :עמנואל מצליח 36 

. י דין שלואנחנו כולנו עורכ. הרב' ד של כב"אתה יוצא כאילו העו. אינטרסים 37 

זה ? למה? ד שלו"למה אתה צריך היחיד להיות עו. אנחנו כולנו עורכי דין שלו 38 

 39 . מה שאומר יוסי
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 1 

חלק מההוראות ביחס למסמכים שצריך , אז שוב. מתן תעודות נישואין :אשליעל  2 

נושא של עדים . צילום תעודות זהות. לשמור לתעודות נישואין לא נשמרו 3 

שלא יהיו אותם עדים גם לחתן , י החוק"עפהמלצתי שאפילו זה לא אסור  4 

אז , ואם לא ניתן. זה כמו חותמת גומי. אחרת יש בזה טעם לפגם, וגם לכלה 5 

עם באמת שני הצדדים , לפחות לרשום את פרטי ההיכרות של אותם עדים 6 

 7 .שהם נישאים שאמנם הם הכירו את שניהם

לדעתי , םפה כל הנושא של העסקת העובדים היו ליקויי. העסקת עובדים  8 

עובדים שמועסקים מעבר לתקן שאושר  4יש לנו ,  יש לנו ככה. משמעותיים 9 

מועסקים בשכר , מהם שהעסקה שלהם לא אושרה 2. י משרד הדתות"ע 10 

העובדים מעסיקים אותם בדירוג בדרגה ולא בשכר . גלובלי שזה כמובן אסור 11 

 12  .גם אם הוא נמוך או גם אם הוא גבוה, ולא משנה מה השכר, גלובלי

. ממליצה שהמועצה תעסיק עובדים לפי התקן המאושר ועל פיו בלבדכמובן   13 

אז יש לפנות , ואם יש צורך בהעסקת עובדים נוספים או בהחלפה של עובדים 14 

 15 .למשרד לאישור העסקת העובדים האלה ולקביעת תנאי השכר

לא . אגב רק לאחרונה פורסם פסק דין שעוסק בעובדי המועצה הדתית  16 

ונקבע שהעובדים האלה בעצם כפופים לכל , לא באופן כלליספציפית פה א 17 

כל ההוראות האלה בעצם . ההוראות שחלות על עובדי הרשויות המקומיות 18 

 19 . חלות על עובדי המועצה בדיוק כמו שהן חלות עלינו

הם . לחוק יסודות התקציב 29אגב זה היה גם לפני פסק הדין מכוח סעיף   20 

ים העובדים של הרשויות המקומיות צריכים לעמוד בכל ההוראות שעומד 21 

 22 . ואסור כמובן לחרוג

הביקורת רואה בחומרה על העסקת עובדים במשכורת גלובלית וממליצה   23 

י דירוג "למועצה הדתית להסדיר העסקתם של העובדים באופן מיידי עפ 24 

 25 . דרגה ובאישור המשרד

י השכר "עוד מצאתי כי לשלושה עובדים בעצם מוענקת תוספת פיצול עפ  26 

י הסכמי העבודה תוספת פיצול ניתנת רק "בעצם עפ, תוספת הפיצול. שלהם 27 

כאשר . צ"למי שעובד יותר מיום אחד גם בבוקר עם הפסקה ואחר כך אחה 28 

כמעט אף אחד , אף אחד מהעובדים במועצה לא בפועל כפי שאני תיכף אפרט 29 

כך , האלה לא דיווחו שעותוהעובדים . מהעובדים במועצה לא מדווח שעות 30 

ולפי מה שהבנתי הם בפועל לא . בכלל לדעת אם הם עסקו בפיצולא ניתן של 31 

 32 . עסקו בפיצול

 33 

 34 (קריאות ביניים מהקהל)

 35 

 36 5רק . כל הנושא של דיווח וחופשות אני חושבת שהיה מאוד מאוד לקוי :אשליעל 

כאשר כל . גם ידניים, חות"מהעובדים של המועצה הדתית הגישו בכלל דו 37 

ח אני לא מתכוונת רק לא "ולא הגישו דו. ח"דושאר העובדים לא הגישו  38 

ואפילו , אלא אפילו לא רשמו אם הם עבדו בשעות מסוימות, העבירו כרטיס 39 
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זאת אומרת לא היה שום ? .קי.או. לא רשמו אם הם עבדו בימים מסוימים 1 

לא בשעות ולא . פיקוח על ימי העבודה שלהם או ההיעדרות שלהם מהעבודה 2 

 3 . בימים

רק דיווח אחד כלל דיווח , מתוך חמשת העובדים שכן דיווחוכאשר רק עובד   4 

 5 . האחרים כללו רק דיווחי ימים 4-ו. שעות

היא צריכה לפקח על העובדים , כמובן שהמועצה הדתית היא גוף ציבורי  6 

גם הוד קיבל את , אני מבינה שזה. וכדומהשעון , ח עבודה"ומומלץ להנהיג דו 7 

 8 . ההמלצה הזאת ואמור לשפר אותה

 9 60ביקורת מצאה כי הרבנית המועסקת בתפקיד מנחת כלות בהיקף של ה 

לפי הערכה ולפי . אחוז משרה לא מדווחת לא על חופש ולא על ימי עבודה 10 

-כמות התיקים של נישואין במועצה הערכתי את העבודה שלה בהיקף של כ 11 

זאת אומרת . שזה בערך הסכום שהיא צריכה לעשות בחודש, שעות בשנה 125 12 

 13 . כנראה מהשעות שהיא עושה 12לת משכורת של פי היא מקב

שוב זה כמובן הערכה כי אין שום דיווח ואין שום שעון ואין , מצאההביקורת   14 

הביקורת מצאה כי לחלק מהעובדים שלא השלימו את המשרה . שום כלום 15 

 16 . שולמו שעות נוספות או נוספו ימי חופש, שלהם

למרות , עבודה או שעות עבודה זאת אומרת חלק קטן מהעובדים שמדווח ימי  17 

י הדיווח עצמו של אותם עובדים הם אפילו לא הגיעו לכמות השעות "שעפ 18 

הם בפועל קיבלו שעות נוספות או שנוספו להם ימי , שהם אמורים לעשות 19 

 20 . אותם שעות נוספותחופש במקום 

ח יערוך רישום חודשי של שעות עבודה "כמובן המלצתי כי המזכיר או רו  21 

בדוק האם העובד ממלא את שיעור המשרה ולא לשלם שעות נוספות בפועל וי 22 

 23 . את המשרה שלהם השלימובכסף או בחופשה לעובדים שלא 

 24 . הביקורת מצאה כי המועצה הדתית לא עקבה אחרי ניצול ימי חופשה 

 25 

 26 (מדברים ביחד)

 27 

ן לכ, מה שקורה שבעצם העובדים כאמור לא דיווחו לא שעות ולא ימי עבודה :אשליעל  28 

. גם לא היה ניתן לעקוב לא אחרי ימי מחלה שלהם ולא על ימי חופשה שלהם 29 

 30 . העובדים היו אמורים לדווח למועצה הדתית כאשר הם לקחו חופש

, יתרת זכות של ימי חופשלא רשמו להם בעצם מצאתי שבמשך מספר שנים   31 

ובאותם שנים רק חלק מאוד מאוד קטן מהעובדים בכלל דיווח על איזה  32 

מה שקרה בפועל שעובדים קיבלו בדיעבד שלוש שנים . י חופשהשהם ימ 33 

ואז , כאשר הם בכלל לא ניצלו או לא רשמו שהם ניצלו, אחורה ימי חופש 34 

למעשה כל העובדים של המועצה עברו את תקרת ימי החופשה המותרת  35 

 36 .כי פשוט לא היה רשום שום ניצול, שמותר להם לצבור, להם

גם בעיה בעניין של העובדה . ל רישום הניצולבעניין שאז יש לנו גם בעיה   37 

עד מותר לצבור . צברו ימי חופשה יותר ממה שמותרו שהם עברו את הסכום 38 

מי שעובד חלקיות משרה , לגבי עובדים שעובדים חלקיות משרה. יום 55 39 
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גם העובדים , ולמעשה כל העובדים. צריך לקבל גם פחות ימי חופשה 1 

 2 . כל ימי החופשהקיבלו את , שעובדים חלקיות משרה

לדוגמא . וכמובן המלצתי לעשות תיקון אחורה, אז החישוב לא היה נכון  3 

ברור שבאותם . בסוכות ובפסח: המועצה הדתית לוקחת חופש פעמיים בשנה 4 

אבל . האלה לא נרשמו להם כחופשאבל הימים , ימים העובדים היו בחופש 5 

 6 .ך לרשוםלפחות את הימים האלה צרי, כל העובדים האלה היו בחופש

וכמובן שכל עובד שעובר את . זאת אומרת צריך לעשות תיקון על העניין הזה  7 

, מכסת ימי החופשה שלו להודיע לו ולמחוק את הימים העודפים שיש לו 8 

ולגבי העתיד אני ממליצה . לתקן לגבי אותם עובדים שהם משרה חלקית 9 

רוכזת או באמצעות חופשה מ, לפחות חלק מהימים, שיכריחו את העובדים 10 

כי ימי חופשה לא נועד על מנת . או באמצעים אחרים לקחת חלק מהימים 11 

 12 . ימי חופשה נועדו לנוח ולצאת לחופשה. לצבור ולקבל בסוף כסף

המועצה הדתית לא נוהגת לערוך מכרזים . קבלת עובדים בקרבת משפחה  13 

אף אחד מהם לא נערך לו . חדשים 2007עובדים מועסקים משנת  3. לעובדים 14 

מועסק , אחד מהעובדים החדשים הוא בנו של עובד ותיק שעובד. מכרז 15 

 16 . בכפיפות לאבא שלו

ח האישה של הרב מועסקת במועצה הדתית שנים ארוכות "כפי שצוין בדו  17 

 18 . כמדריכת כלות וכפופה למעשה לבעלה

העסקת עובדים חדשים שיתקבלו הביקורת ממליצה להפסיק לאלתר   19 

ים חדשים לכל התפקידים המאוישים לתפקידם ללא מכרז ולהוציא מכרז 20 

י הוראות החוק "לפעול עפהביקורת ממליצה למועצה הדתית . בניגוד לדין 21 

 22 .ולהפסיק העסקה בלתי תקינה של עובדים בכפוף לקרובי משפחתם

המנוגדת , מעירה על קבלת עובד חדש בכפיפות לאביו וללא מכרזהביקורת   23 

הביקורת סבורה כי . כתלכל כלל תקין ומערערת את אמון הציבור במער 24 

הדבר נכון שבעתיים . העסקתה של הרבנית בכפיפות לבעלה אינה תקינה 25 

בדיווחי בהתחשב בעובדה כי אין כל פיקוח על העסקתה בדיווחי עבודה או  26 

וסבורה כי יש לבחון המשך העסקה . כפי שהועלה בפרק הקודם, ימי חופשה 27 

, ונה אחר שאינו בעלהי החוק יש להכפיף את העובדת לממ"ועפ. י החוק"עפ 28 

 29 .ותשלום על פיהם בלבדלהקפיד על קבלת דיווחי עבודה 

רוצה להוסיף שכמו שאני מבינה ממילא הרבנית בעצם הגיעה לגיל ואני   30 

להוראות החלות על עובדי ומכיוון שעובדי המועצה הדתית כפופים , פרישה 31 

אם , שהגיל שמחייב פריזה . אז ממילא היא צריכה לפרוש, מועצות מקומיות 32 

 33 . זהו. היא הגיעה אליו

 34 

 35 ? רוצים להגיב או להעלות את זה להצבעה, טוב רבותי :דוד פרץ

 36 

יעלו בחדרי חדרים או מאחורי חבל שהם . הדברים נכתבו וצריך לדון בהם :אלדד בר כוכבא 37 

כל מי שקיבל את ? כי איך אומרים. צריכים לשים אותם על השולחן, הגב 38 

אבל יגיע , לא ממני, ח הזה גם יגיע"שהדו ואני בטוח, ח קרא את זה"הדו 39 
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 1 .לעיתונות ויפורסם ויהיה מי שירצה לגזור קופון בגין הדברים

דבר . משום שיש פה שני דברים? אבל למה הדיון בכל זאת חשוב לקיים אותו  2 

ליקויים זה . יש ליקויים, שצריך להיותח על מועצה דתית "ראשון יש פה דו 3 

זה מה שאומרים הרכילות  .ול לקרות לכולםיכ, זה יכול לקרות לי. קורה 4 

אז כל . אם אין רכילות אז אוי ואבוי לנו. שומרת עלינו לא לעשות שטויות 5 

 6 .אחד יעשה מה שהוא רוצה

צריך  .גם במועצה הדתית וגם ברב, ח הזה במקרה דן על שני דברים"הדו  7 

לבין התנהלותו , שאין מחלוקת לגביה, גדולתו של הרב לעשות הפרדה בין 8 

הלוא בוודאי שאין לי מקום . שבזה אני רוצה לדון, היום יומיתהפרסונאלית  9 

בכלל לשבת ולחלוק על מישהו שגדול ממני או גדול מאחרים ויכול להיות רב  10 

 11 . ראשי בישראל

אבל יש פה בעיות אחרות שמחייבות אותי בכובע השני שנבחרתי לדון בזה   12 

לא , לעשות את זה בהמשך ואני מציע לכולם. ולשים את הדברים על השולחן 13 

כי . ולעשות את זה בנימוס, להביא את הדברים לשולחן, לפחד מהקטע הזה 14 

. בכל זאת אנחנו נדרשים להגינות מסוימת ולא לסגירת חשבון זה או אחר 15 

 16 . אבל זה חייב להיות, לעשות את זה בנימוס

ושצריך לתקן את כל הליקויים  ח הראשון שמתייחס למועצה הדתית"הדו  17 

לצערי הרב הוא נגזרת של הרשלנות השנייה של ההתנהלות של מי שמנהל  ,בו 18 

כי אלמלא הבעיה של המקרה השני היה פחות בעיות . את המועצה הדתית 19 

 20 .במקרה הראשון

ואז , איזשהו הסבר, אני אתן לכם איזה מקרה קטן, אבל אני אתן דוגמא  21 

 22 .מואבים בגמרא יש מקרה שאומרת תחת ישמעאלים ולא תחת. תבינו את זה

עדיף שיהיה , כלומר אם אדם רוצה להיות ער ולהיות תחת השגחה של מישהו 23 

 24 .יותר מרחם מאשר מואבי. ישמעאלי, תחת ערבי

חבר . עדיף תחת מואבי ולא חבר. תחת מואבי ולא תחת חבר? אך מה אומרת  25 

תחת חבר ולא תחת  ?אבל בסוף מה היא אומרת. הוא הרבה יותר קשה 26 

ל שמי שמנהל את המועצה הדתית הוא "היגיון של חזכלומר ב. תלמיד חכם 27 

 28 .ומכאן גם הנגזרת של התשובה שלו  בוודאי שהוא קשה, תלמיד חכם

ח "את הדו, אגיד לכם את האמת כשקראתי את הדבר הזה. אני נפגעתי  29 

. כי אין ספק שמישהו יעשה בזה שימוש באחד הימים, נפגעתי בשביל הרב 30 

. אני הופתעתי מהתשובות שלו, שראיתי גם התשובות. אבל הדברים נכונים 31 

 32 במיוחד הסיום של הדברים שאני קראתי אותם ואני

 33 

 34 ?הופתעת לטובה או לרעה :יוסי זריהן

 35 

אבל החלטתי שאני לא , חשבתי לדבר איתה. לא דיברתי עם המבקרת. לרעה :אלדד בר כוכבא 36 

 37 הופתעתי לרעה ותיכף אני אסביר. הדברים מדברים בעד עצמם. אדבר איתה

 38 .למה

 39 
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 1 .אין אישה מתקנאת אלא בחברתה :אפרים מעודה

 2 

 3 אני הופתעתי לרעה. אגב אני לא מקנא ברב :אלדד בר כוכבא

 4 

 5 .אני מתייחס לתוכן :אפרים מעודה

 6 

 7 . בדיוק :אלדד בר כוכבא

 8 

 9 (מדברים ברקע)

 10 

 11 .בבקשה. הוא רוצה להמשיך, אפרים :דוד פרץ

 12 

ברור שהתשובה של הרב בנושא . א של האגרהגם את הנוש, מעלים פה דברים :אלדד בר כוכבא 13 

עצם הרישום עצמו זה השירות . האגרה בציטוט של פסק הדין הוא לא נכון 14 

אין לי ספק , אבל שוב אני אומר אני בדבר אחד בטוח. והיה צריך לשלם 15 

. זה לא החוק, אבל זה ההלכה. הוא חשב ככה. שהרב לא עשה את זה בכוונה 16 

 17 .אבל יש לקבל את הביקורת, אות הוא הבעיהלא קבלת רמאז לכן אין ספק ש

וזה מה שמפריע לי , שלא מקבלים את הביקורת שלהלי מפריע שעצם הדבר   18 

זאת אומרת מי שאין לו כלי קיבול לקבל ביקורת אז . יותר בכל הביקורת 19 

 20 .ומזה אני מוטרד, הוא גם לא יכול לתקן את מעשיו

. לא קרה שום דבר, בשוגג, בטעות. הרב שגה. זאת אומרת יקוב הדין את ההר  21 

אבל לא יעלה על הדעת שהרב ייתן . זה דפוס התנהלות. מותר לו, הוא רב 22 

כפי שעולה  התכחשות וניסיון אפילו לרמאות, תשובה כמו שהוא נתן תשובה 23 

 24 .כל בר דעת קורא את זה וכל בר דעת רואה את זה. מהמכתב

כי , זה מאחורי הגבעכשיו אני אומר את זה בכוונה כדי שלא יגידו לכם את   25 

 26 . ואני יודע שקשה לקבל את זה. מאחורי הגב התחילו להגיד את זה

 27 

מה קרה שפתאום החליטו לעשות ביקורת על המועצה ' א. אני קצת תוהה :אפרים מעודה 28 

אבל אני מאמין שיש . שנה לא הייתה ביקורת 50, 40, 30? מה קרה. הדתית 29 

בסיוע של , מאוד דואגים, יםמאוד ישר, אנשים נבחרי ציבור מאוד זריזים 30 

ואני אזכיר את שמו של מזכיר המועצה הדתית . איזה אנשים מבפנים 31 

 32 . שקוראים לו אבישי ליבנה

 33 

 34 ?מה אתה רוצה שהוא יעשה. באו לבקר אותו :אלי אטיאס

 35 

אני . היא יודעת מי הוא, המבקרת מכירה את אבישי ליבנה, ממש הלכו. ממש :אפרים מעודה 36 

אין יסוד שהיה שמה ראש . דתית כבר עשרות שניםמכיר את המועצה ה 37 

שפעם אני אמרתי לו המועצה , צה מיתולוגי שקראו לו שלמה אבנימוע 38 

 39 .שנה 30, 25וזה נכון . כולם ימותו ואתה תישאר, תתפרק
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 1 

 2 .שיהיה בריא :אלי אטיאס

 3 

 4 .כל העולם ילך ואתה תישאר עד שתחליט אתה ללכת. אמרתי לו אתה שורד :אפרים מעודה

ני הכרתי את מערכת היחסים שהייתה בין אבישי לבין שלמה אבני לבין א 5 

 6 . בסדר או לא בסדר, חלק גדול מהמקרים ראינו עין בעין את הדברים. הרב

שנים האחרונות  4, 3-ב. התמרמרות מאוד מאוד קשהאבל אני יודע שהייתה   7 

א ל. ל על"שפה זה כשאתה היית המנכל על ובעצם הביקורת "אתה היית מנכ 8 

זה בעצם , אני רואה את תאריכי הביקורת. לא כלום, היה ראש מועצה דתית 9 

. כשאתה היית המזכיר ואתה היית בעל הבית ורוב הביקורת היא בתקופתך 10 

 11 . מעניין

ציינה במועצה הדתית התנהלו הדברים ככה . גם המבקרת לא ציינה אנשים  12 

ב של פרשת הרב ופרשת המכת, לולא השתרבבו פה כמה פרשיות. וככה 13 

כמו ? בשביל מה צריך לצרף אותו. אבישי ליבנה כותב מכתב. אבישי ליבנה 14 

 15 . ח המבקר"ואת זה היא מפנימה בתוך דו, כל אחד ששומעים את דעתו

אני לא מעניין . זה טעם לפגם, אבל ברגע שאני מקבל פה את המכתב שלו  16 

 17 למה? איפה היית כל השנים האלה, אם זה מה שהוא כותב. אותי מה דעתו

 18 .שנים 4, 3לך הייתה את כל הסמכות ? לא עמדת על זה

אני לא רוצה להתייחס אל מכתבו של הרב אל , ומכתבו של הוד אל המבקרת  19 

 20 .המבקרת כיוון שהיא גם ענתה לו תשובה ואחר כך הוא לא ענה לה תשובה

 21 שהרב שמה כותב מעניין שכל הדברים, אבל יש משפט אחד במכתבו של הרב

, דתיתהוא לא מגיע למועצה ה, הוא רב .הוא רב תעופתי, ליתמרגובעניין הרב  22 

איך הוא ולפי מה שראיתי . הוא לא נמצא פה, אין לו כלום, אין לו כרטיס 23 

. שעות בשביל לעבוד את כל העבודות שיש לו האחרות 50עובד הוא צריך  24 

 25 .מעניין. דרך אגב גם בלי תקן. והוא רב פה ומקבל משכורת

אבל אותו מזכיר אבישי ליבנה , אות איזה מילה עליואני ציפיתי בהמשך לר  26 

אני לא רוצה להתייחס ולא רוצה . אבישי ליבנה כתב. מעניין. הוא המתלונן 27 

 28 .כולנו קראנו, להאריך זמן מה שהוא כתב

זה לא מזכיר , אבל ההתייחסות של המכתב שלו פה שמזכיר, כולנו יודעים  29 

מזכיר במועצה הדתית זה , מזכיר מועצה יש לו סמכויות מוגדרות. מועצה 30 

 31 . מזכיר. זה לא מזכיר מועצה שיש לו סמכויות. פקידון. פקיד

רואים פה ? מי אתה בכלל? מי אתה בכלל. אבל הוא מרשה לעצמו להתכתב  32 

ולצערי ההרגשה שלי שהמבקרת קיבלה את רוב האינפורמציה מאותו . מגמה 33 

היא ביקשה , כמובן אני משער שהיא ביקשה דוקומנטים. אבישי ליבנה 34 

יש לי הרגשה . כך שאני מרגיש עם זה לא טוב. ביקשה הכול כדי לבדוק, ניירת 35 

אבל באמת . בנאיביות, אולי בתמימות. לא מצד המבקרת, שיש פה מגמתיות 36 

 37 .הדברים הגיעו מאותו אבישי ליבנה באמת רוב המסמכים ורוב

על כל  הוא בעצם כותב לך תשובות, ר המועצה הדתית"יו, כותב לך מר הוד  38 

אולי הסיכום קצת לא היה צריך להיות כמו שאומר אלדד בר . נושא ונושא 39 
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הליקויים היו והם טופלו לאחר שהוא נכנס אבל מדבריו שכמעט כל , כוכבא 1 

 2 .כי במסגרת תפקידו הוא יכול לבוא ולתקן, לתפקידו

אחד הדברים הוא כתב לך בפירוש . אבל הוא ענה לך על כמה דברים מעניינים  3 

לרב כפופים . הרבנית כפופה לממונה. הרבנית לא כפופה לרב, הכבוד עם כל 4 

זה שהיא . העובדים כפופים לממונה. וזו דעתי וזה נכון. רק משגיחי כשרות 5 

', מקובל בכל הארץ שהרבניות מסייעות וכו? רבנית והיא אשתו של הרב 6 

 7 . ופר'מקבלות איזה צ

ץ ממשגיחי כשרות הרב לא בוס של אף אחד חו. אבל היא לא כפופה לרב  8 

מצא חן בעיני מה . שהחתימה של הרב צריכה להתנוסס על טופס ההשגחה 9 

 10  . אני מזדהה עם זה, שהוא כתב פה

 11 

 12 (מדברים ברקע)

 13 

המועצה הדתית כותב מר הוד . לא הרב, ראש המועצה הדתית, כותב מר הוד :אפרים מעודה 14 

ללים שני הכועובדים  15-במועצה הדתית יש גם תקנים ל( מדברים ברקע) 15 

אני . אין תקן מאושר, הרב מרגלית, לרב האשכנזי .נבחרים ולא שלושה 16 

 17 .מצטט את מה שאומר מר הוד

 18 

 19 (מדברים ביחד)

 20 

, מה שאני רוצה שיירשם פה בהקלטה שאם זה נכון שלרב האשכנזי אין תקן :אפרים מעודה 21 

איך אפשר לקבל , כי אם לא. אני תובע שיהיה לו תקן ויהיה לו תקן מאושר 22 

חוץ ? כן, בניגוד לדעתי, לדעתו של נחמיה ח ביקורת שהרב מרגלית שהוא"וד 23 

אבל מקבל  .מתערבב בפוליטיקה שלא כל כך מוצא חן בעינימאשר דרשות  24 

 25 . ואני יכול להמציא לך ניירות. מקבל משכורת, משכורת

 26 

 27 (מדברים ביחד)

 28 

אני לא חות שאני שמחתי ש"קודם כל אני אקדים ואגיד שזה מסוג הדו :אשליעל  29 

וכל אחד מהאנשים שהיו מעורבים . מכירה אף אחד שם ושאני לא גרה פה 30 

כשהגעתי אז . שאני שלוחה של האחר, כולל בתגובות, בפרשה האשימו אותי 31 

 32 ס והרב צדקה אמר ששלחו אותי"אבישי אמר לי ששלחו אותי מש

 33 

 34 . עניינית, יעל, יעל :דוד פרץ

 35 

ח "אז כמעט כל הדו, ח"תכלו על הדואם תס. הביקורת לא הייתה אישית :אשליעל  36 

ח אישי בגלל "חלק קטן מהדו. עוסק בדברים כלליים ולא אישי על מישהו 37 

ואני לא סרה למרותו  אין לי ואני לא מכירה אף אחד מהם. ממצאים שנמצאו 38 

ואני לא חברה של אף אחד מהם ולא קרובה של אף אחד  של אף אחד מהם 39 
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שהיה טוב לבדוק רס שאני חושבת ואין לי שום אינטרס למעט האינט, מהם 1 

ואני חושבת שהממצאים פה מראים שהיה צריך לבדוק  ,את המועצה הדתית 2 

ועובדה שהוא אמר שאת . וגם הממונה מסכים עם זה. את המועצה הדתית 3 

 4 . הדברים צריך לתקן וכדומה

וגם אבישי כתב לי את זה , ברור שרוב הביקורת הייתה בתקופה שאבישי היה  5 

 6 .מבין את זה שהביקורת הייתה על התקופה שהוא היה אחראי בתגובה והוא

גם אם חשבתי שהם יותר או פחות , ח כמו שהם"כל התגובות צורפו לדו  7 

. ח"אני מצרפת את כל התגובות כפי שהם ניתנו לי לדו. ענייניות או חכמות 8 

 9  .דברים כפי שנאמרו מובאים לאנשים שיוכלו לקרוא ולהתרשם .תמיד

כעיקרון משרד הדתות מתנגד לדבר הזה . בי העניין של הרבניתלג, דבר שלישי  10 

. והוא נתן גם הנחיה ספציפית בפרדס חנה שאשת הרב לא תעסוק כרבנית 11 

 12 . אם אתה רוצה אתה יכול לקרוא את המסמך

 13 

 14 .היא לא תחת מרותו של הרב, אבל לגבי מהות :אפרים מעודה

 15 

לגבי . תו של הרב כרבניתהנחיית משרד הדתות היא לא להעסיק את אש :אשליעל  16 

 17 2005אני בדקתי רשימה של תקנים שניתנה באוגוסט , התקן של הרב מרגלית

. במסגרת רשימת התקנים הזאת מופיע תקן של רב שכונה. למועצה הדתית 18 

אבל . השם של אותו בן אדם שכיהן כרב שכונה זה לא השם של הרב מרגלית 19 

 20  .הם ניתנים לתפקיד, תקנים לא ניתנים לאדם

זאת , אם ניתן תקן לרב שכונה ובאותו זמן שבדקתי היה תקן של רב שכונה  21 

 22 . לא משנה מי מכהן. אומרת שיש תקן

 23 

למה את ? 2009-ו 2008, 2007, 2006-תאמרי לי בבקשה למה לא בדקת ב :דוד פרץ 24 

? למה לא הצגת מסמך כזה. 2008הרי מדובר על ? 2005מביאה לי תקן של  25 

ואם אכן הדברים , טו אחרי שבוטל התקן הזהכשהיה מנגיס 2005הבאת של  26 

 27  ולראות אכן אם התקן 2008, 2007, 2006נכונים אנחנו רוצים לראות של 

 28 

 29 (מדברים ביחד)

 30 

 31 כשאני בדקתי הרב מנגיסטו. אני בדקתי התאמה של התקן :אשליעל 

 32 

 33 . אבל זה כשהיה הרב מנגיסטו :אפרים מעודה

 34 

 35 .מופיע התקן הזהעכשיו בתקנים החדשים הוא לא  :דוד פרץ

 36 

 37 (מדברים ביחד)

 38 

באותו זמן לא כיהן הרב . בזמן שערכתי את הביקורת זה התקן שהיה :אשליעל  39 
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ולכן העובדה שבן אדם מכהן ויש . כיהן רק הרב מרגלית כרב שכונה, מנגיסטו 1 

בדקתי . זה שזה לא אותו אדם זה לא אומר שאין תקן, תקן לאותו תפקיד 2 

 3 . יו באותה תקופה היה תקן לרב שכונהומצאתי את המסמך שיש שעל פ

 4 

 5 (מדברים ביחד)

 6 

אתה . אני רוצה לדבר, אתה גם כמוני, אתה לא יכול. נתנו לי לדבר, אפרים :עמנואל מצליח 7 

אף אחד לא יכול  .אתה לא יכול לסתום לה פה, לא יכול להפריע למבקרת 8 

 9 בגלל שהיא לא נבחרת ציבור אתם סותמים. זה דמוקרטיה, לעשות את זה

 10 . תנו לה לדבר. לה את הפה

 11 

זה מה . ובאותה תקופה היה תקן לרב שכונה, אני בדקתי תקופה מסוימת :אשליעל  12 

כל מי שעובד ללא . יכול להיות שעכשיו אין תקן לרב שכונה. שאני אומרת 13 

זה כתבתי . תקן לטעמי או שצריך להשיג לו תקן או שצריך לבטל את המשרה 14 

אני לא כתבתי את . לגבי הרב וגם לגבי כולםגם , ח וזה מה שאני חושבת"בדו 15 

כשבדקתי את השנים  2007ח לשנת "ח הזה הוא דו"הדו. 2009-ח ב"הדו 16 

2005 ,2006 . 17 

 18 

 19 ?באיזה תקופה את כתבת את זה, מתי :אפרים מעודה

 20 

אבל התקן שהיה באותה . 2008תחילת עד  2007ח מאמצע "כתבתי את הדו :אשליעל  21 

אני לא ראיתי את , 2007הוד אומר רק בשנת גם לפי מה ש. תקופה זה התקן 22 

כפי . אם בוטל התקן אז צריך לבטל גם את המשרה. בוטל אותו תקן, המסמך 23 

אני לא בדקתי . אני לא עשיתי ביקורת חוזרת .כולם לגבישזה אמור להיות  24 

 25 . ח"מה קרה לאחר שעשיתי את הדו

 26 

 27 (מדברים ביחד)

 28 

. כל מועצה הייתה רוצה שיש להם מבקר. אני לא מאמין למה שאני שומע :עמנואל מצליח 29 

אז יש לנו , אנחנו צריכים לדאוג שהמבקר שותק. שכותבמבקר , מבקר שעובד 30 

זאת אומרת או שהכול בסדר ויפה בעולם , זאת אומרת המבקר שותק. בעיה 31 

 32 . בדרך כלל זה שום דבר לא בסדר. או ששום דבר לא בסדר

גם , גם מצד המחלקות, נהלהאני שומע כאן המבקר מקבל גם מצד ההעכשיו   33 

היא עושה . אין דבר כזה. מצד המועצה את כל הביקורת על מנת שלא תבקר 34 

אתה יכול לבקר אותה ולהעביר את הישיבה לעניין הזה . את העבודה שלה 35 

, אנחנו באנו לדברכאן . שהמבקר לא מבקר נכון ולעשות ישיבה מיוחדת 36 

רק . חצי שעה, רבע שעה, עשרים דקות, רצינו לדבר על זה אולי חמש דקות 37 

 38 . אחד דיבר כמעט חצי שעה

אנחנו . אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, רבותי? אנחנו מה עוד אנחנו עושים  39 
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אם אנחנו . ואני מתחיל לחשוש, חיים בישוב שרוצים לגדל את ילדינו, רוצים 1 

מחר אנחנו נסתום את הפה של , סותמים את הפה של המבקרת, חוסמים 2 

 3 ? למה אנחנו נגיע? ולמה אנחנו נגיע. אנחנו נסתום של כולנומחרתיים , ר"יו

אז למה לא , אז אם היא לא בודקת. אז למה בדקת את זה, אם היא בדקה  4 

אני לא חושב שיש לה עמותה . טוב שהיא בודקת? אז מה אנחנו רוצים. בדקת 5 

אני לא חושב שהיא . שלבעלה יש פה עמותהאני לא חושב  .בפרדס חנה כורכר 6 

, אני לא חושב שהילדים שלה לומדים פה. חוקי או לא חוקי, פה ביתבנתה  7 

אז ? מה יש לה צורך פה לנקום במישהו, אז בגלל זה אני לא חושב. לא יודע 8 

נכונות או לא נכונות זה , תקשיבו לבן אדם ותפנו את השאלות מה שיש לכם 9 

ה אני אישית נפגעתי מז. לא, לא. תענה, אם היא תוכל. לא אנחנו בוחנים 10 

 11 . שרוצים לסתום את הפה למבקרת

היו לנו פה . סוף סוף יש לנו מבקר שעובד. ואני הייתי רוצה שזה יירשם  12 

. לא ראינו אותם, שלוש לא שמענו אותם, שנתיים, מבקרים שבתוך שנה 13 

ואני , אני רוצה שזה יירשם .לפעמים גם לא באו, שתקו באיזושהי פינה והלכו 14 

 15 . לא יודע. שהיא תעבוד הלוואי. לא יודע כמה היא תעבוד

 16 

ח הזה זה גזבר המועצה וראש "אני חושב מי שאשם בכל הדו, רבותי :יוסי זריהן 17 

הוא גוף , המועצה הדתית הוא גוף נתמך. ואני אגיד לכם גם למה. המועצה 18 

מי שאחראי . לעשות ביקורתאף אחד לא טרח . אחוז מהמועצה 60שמקבל  19 

 20 . עצהלכספי המועצה זה גזבר המועצה וראש המו

ואתם . אדוני, ח הזה לא היה"הדו, אם אתם הייתם מבצעים ביקורות בזמן  21 

וזה גם מה שאומרת פה , לא יכול להיותזה . האנשים שצריכים לתת את הדין 22 

ראש המועצה כותב אין למועצה ולעומד בראשה . תשובתו של ראש המועצה 23 

 24 ?איך יתכן דבר כזה. כל ידיעה על דרכי עבודתה של המועצה הדתית

אתם יודעים כמה . אחוז מהכסף ואתה לא יודע מה קורה שם 60אתה מעביר   25 

, חודשים 10-ל 6בין ? לראש המועצה, זמן לקח לו לכתוב את התשובה הזאת 26 

זה רק מראה לכם ? חודשים 10-האם תשובה כזו כותבים ב. אני לא זוכר 27 

 28 .זה מה שיש לי להגיד לגבי זה. ח הזה"כמה הוא פחד מהדו

. ראש המועצה כל הזמן מתנער ובורח מאחריות. הדברים אותו דברולגבי כל   29 

ראש המועצה צריך לנהל את המועצה . האחריות היא של ראש המועצה 30 

הכסף . ואותו דבר קרה עם הרכב של ראש המועצה. ולקחת אחריות על עצמו 31 

מסתבר שאחרי שנתיים גם לא . אומר ראש המועצה אני לא יודע. נעלם 32 

אומר ראש . מר רן גלר ראש המועצה ידע מהיום הראשוןאו. ביקשו את הכסף 33 

. ר וועדת מכרזים"מי שאשם זה גזבר המועצה ויו, המועצה אני לא יודע 34 

 35 . וועדת מכרזים היא שאשמה בהיעלמות הכסף

? מאחריות, נראה לכם שראש המועצה כל הזמן מנסה לברוח מן האמת  36 

לא , כן היה כסף, כסף לא היה לבן אדם. שיקח את האחריות ויגיד אני ידעתי 37 

 38 . מיליונים, אותו דבר גם פה. משנה מה

. אין למועצה ולעומד בראשה כל ידיעה על דרכי עבודה של המועצה הדתית  39 
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להירשנזון בבית המשפט אם אתה לא אמרה השופטת בייניש . בושה וחרפה 1 

. שראש המועצה יבין מה הוא עושה פה. מה אתה עושה, יודע מה קורה פה 2 

הוא יודע כל תושב מתי מקבל פח זבל ומה קורה , הוא לא יודעאם את זה  3 

לצערנו הרב חבל . חבל מאוד. כל כך הרבה מיליונים הוא לא יודע. בישוב 4 

 5 . אני סיימתי. שהוא לא פה

 6 

 7 .אנחנו מצביעים, טוב רבותי :דוד פרץ

 8 

אני מעריץ את , אני יושב ומדבר איתה. אני מכבד את המבקרת, מצליח :אפרים מעודה 9 

אני חושש שלצד . אין לזה קשר. עבודתה ואני מצפה שתעבוד שנים רבות פה 10 

והיא כמבקרת כל מסמך שהוא , הציגו לה מסמכים, הביקורת שעשתה נכון 11 

 12 . התייחסה אליוהיא , שהוא באמת לא עומד לפי הדין, לא תקין

, יש לי על הדרך שבה ניסו אנשים להוביל, לכן אין לי ביקורת על המבקרת  13 

הממצאים מה שהופיע כך היא הבינה ועל העובדות אני , ם בתמימותמה חלק 14 

 15 . לא מתווכח

 16 

. פה אחד? מי בעד. אני מעמיד להצבעה לאמץ את ההמלצות, טוב רבותי :דוד פרץ 17 

 18 . סגרנו את הישיבה

 19 

 20 הישיבה נעולה

 21 


