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.1

דוח ביקורת פנים מבקר המועצה לשנת  2020בנושא יחסי גומלין בין
המועצה והמתנ"ס.

גב' הגר פרי יגור:

ערב טוב ,שלום ,ברוכים הבאים .ישיבת מועצה לא
מן המניין .על סדר היום יש לנו דוחות ביקורת.
הסעיף הראשון הוא דוח ביקורת פנים .שלום לאלי
יוספין מבק ר המועצה .הכנת דוח לשנת  2020בנושא
יחסי גומלין בין המועצה למתנ"ס .אני אבקש ממך
תחילה לסקור את עיקריו .אחר כך נבקש מנציג
ועדת הביקור להציג את ההמלצות ולקיים הצבעה.

מר אלי יוספין :

המבנה התאגידי של המתנ"ס נקבע בשנת , 1978
כאשר משפחת מאייר תרמה את הכסף למבנה.
באותו זמן הסוכנות היהודית היא זו שהייתה הגורם
שקיבל את התרומה ,והוקמה חברה שהיא חברת
המתנ"ס ,על מנת להגשים את מטרות המתנ"ס.
למעשה ,מאז ועד היום ,לא חלו שינויים במבנה
התאגידי ,מה שאומר שהחברה היא למעשה כולה
מוחזקת בבעלות הסוכנות היהודית .והתוצאה של
זה ,שהיא מתנהלת כחברה פרטית לכל דבר ,ולא
עומדת בנורמות של תאגיד עירוני ,כמו שהיה
מתאים .כדי להגשים את המטרות ,גם מבחינת
ההקצבות ,העברת התקציבים ופטור ממכרז ,כל אלה
ניתן לבצע בקלות בתאגיד עירוני ,בעוד שחברה
פרטית שהיא של הסוכנות היהודית  ,יש עם זה בעיה.
זה תחום אחד שהדו"ח עוסק בו ,זה מצביע על
הצורך לבחון את המבנה המתאים לימינו .נקודה
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מרכזית נוספת ,שאין הסכם שמסדיר את היחסים
בין המתנ"ס למועצה.
(מדברים ביחד)
מר נתנאל קסטן:

 ...להביא אותו?

גב' הגר פרי יגור:

לא.

מר טל דנטס:

מה הוא אומר?

מר נתנאל קסטן:

הדבר הכי חשוב שזה אומר ,שאין זכות ליו"ר.

מר אפרים מעודה:

שאין מה?

מר נתנאל קסטן:

לא מוזכר במילה אחת הזכות ליו"ר.

מר אפרים מעודה:

לא ,אבל מבחינת ה -

מר נתנאל קסטן:

יש שם הגדרה של היחסים.

מר אלי יוספין :

ממתי ההסכם?

מר נתנאל קסטן:

מיום ההקמה.

מר אלי יוספין :

אתה מתכוון אולי תסקיר ,לתקנון?

מר נתנאל קסטן:

לא ,לא ,הסכם שהמועצה חתומה עליו.

מר אלי יוספין :

אוקיי.

מר אביעד סיני :

מאיזו שנה זה ,נתנאל?

מר אלי יוספין :

 . 1978כן ,ההסכם הזה אומר בשורה אחת ,בעצם
הוא מאוד  -מאוד קצר.

מר נתנאל קסטן:

שהמועצה נותנת.

מר אלי יוספין :

בדיוק ,שהמועצה מתחייבת לשאת בהוצאות של
המתנ"ס.

מר נתנאל קסטן:

בדיוק.

מר אלי יוספין :

כדי להבטיח שמעתה ואילך ,היישות הזאת שנקראת
מתנ"ס לא תצליח לפעול ,ובעצם האבא זה המועצה,
היא זו שצריכה להבטיח את השרידות שלה.

מר אביעד סיני :

סליחה על השאלה הבוטה .אז הסוכנות היה ודית,
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כבודה במקומה מונח ,מה היא עוזרת לנו בסיפור
הזה?
מר אלי יוספין :

כלום .כלום.

מר נתנאל קסטן:

היא משלמת את השכר של המנכ"ל.

דובר:

לא ,זה המתנ"ס.

מר נתנאל קסטן:

המתנ"ס ...בעצם בבעלות.

מר אלי יוספין :

חברת המתנ" סים זה סיפור אחר .הסוכנות היהודית
היא בסך ה כל נתנה שירות בשנות ה  , 70 -בזה שהיא
היוותה כלי כידי לממש לתרומות ,מגביות שבוצעו
על ידי העם היהודי .אז היא נתנה את המעטפת
החוקית כדי לאפשר את ההקמה .אבל מאז ,אין לה
שום תרומה משום סוג שהוא ,מלבד פעם בשנה,
כשיש את האסיפה הכללית.

מר אביעד סיני :

בקרקע יש להם ז כויות? כי לפעמים עשו את זה
בעבר ,אני מכיר ...רישום זכויות ,הערה בקרקע.
אתה יודע אם יש?

מר אלי יוספין :

וזה אריה יודע.

מר אביעד סיני :

בקרקע מי רשום ,אהיה?

גב' הגר פרי יגור:

קרקע של המועצה .גם של רמ"י.

מר יוני חכימי:

אני חושב שגם הסוכנות.

מר נתנאל קסטן:

לא ,לא ,לא ,לא.

מר אביעד סיני :

זה כדאי לוודא ,לבדוק .לפעמים הם שמים...
בקרקע ,כדי יום אחד לבוא לדרוש דרישות.

מר אלי יוספין :

בכל מקרה ,אם במקרה שהחברה מתפרקת ,אז זה
חוזר לסוכנות .כלומר ,המבנה ,משהו כזה.

מר אפרים מעודה:

מי זה החברה מתפרקת?

מר אלי יוספין :

חברת המתנ"סים .אז לגבי ההסכם ,אז אין הסכם
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עדכני שמגדיר את היחסים ,כשלמעשה יש הרבה
מאוד מ משקים .כל פעילות המתנ"ס מתקיימת
במבנים של המועצה ,בעולמות הספורט.
מר אייל כגן:

יש לזה השלכות ,כמו שהצבעת על זה בדוח.

מר אלי יוספין :

כן ,כן .וגם מפעילים את הגיל הרך ,מחלקת הנוער
מופעלת

בחלקה,

המדריכים

מועסקים

על

ידי

המתנ"ס .זאת אומרת ,יש יחסי גומלין ,שכיום הם
למעשה לא מוסדרים בצורה כתובה וברורה ,והדבר
הזה מעורר גם חיכוכים תוך כדי .כלומר כשיש איזה
שהם מצבים שבהם צריכים להוציא איזושהי פעילות
לפועל ,אז תמיד יש איזשהו משא ומתן שהוא כזה
לא תמיד נעים ל  2 -הצדדים ,כי כל אחד מושך לכיוון
שלו.
מר אפרים מעודה:

מה דעתך? איך אפשר להסביר את זה?

מר אלי יוספין :

השיטה היא להוריד את הגדרות בין  2הארגונים.
זאת אומרת ,על ידי הקמת עמותה שהיא תהיה
תאגיד עירוני .זה משהו שאז -

מר אפרים מעודה :

אה ,תאגיד עירוני?

מר אלי יוספין :

כן .ואז לא יהיו ניגודי עניינים.

מר אפרים מעודה:

יש מישהו שיכול להתנגד? הם יכולים להתנגד לעשות
תאגיד עירוני?

מר נתנאל קסטן:

במיוחד משפחת מאייר.

מר אפרים מעודה:

אם כן ,אז אין הצעה ש...

מר יוני חכימי:

לא משנה ,המועצה הי א בעל הדעה ,כי היא זאת
שמביאה את הכסף השוטף .אנחנו צריכים פשוט
להחליט.

מר אפרים מעודה:

אבל זה כפוף להסכם שאנחנו חייבים.
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מר יוני חכימי:

מקסימום הם יגידו לך 'אל תיכנס לבניין שהוא לא
שמיש ממילא' .זה הדבר היחידי שהם יכולים להגיד.

מר אלי יוספין :

אפרים ,לשאלת ך ,הנושא הזה כבר נבחן בכמה
מועצות מקומיות ועיריות אחרות ,ובוצע בהן תהליך
כזה .והמשרד של עופר ליווה את זה.

מר אפרים מעודה:

אבל אין אף אחד שזה מאייר .מה שאתה אומר
סוכנות זה נכון .פה יש מאייר.

מר אלי יוספין :

נכון .אתה צודק.

מר אפרים מעודה:

וכל הסכם הוא פתא ום יש לו זכות וטו .צריך ,לא
יודע ,הסתבכנו מ . 1978 -

מר אלי יוספין :

אתה צודק ,נכון.

מר אביעד סיני :

מישהו ישב איתם? עם מאייר אתה דיברת?

מר אייל כגן:

אפשר לנהל את הדיון בצורה מסודרת? כי יש לנו
ביקורת מסודרת?

מר אלי יוספין :

דיברתי עם היו"ר לא אחת.

מר אביעד ס יני :

לא היו"ר ,מישהו מטעם המשפחה.

מר אלי יוספין :

אז הוא מטעם המשפחה .אבל אליהם ממש לא
הגעתי .אני רק הבנתי שכבר המעורבות שלהם ,זאת
אומרת ,כבר מדובר בדור שלישי שפחות מגלה עניין.

מר אביעד סיני :

כי אתה יודע ,אני לפחות יכול להגיד לך ,כשהכל טוב
– הכל טוב .אבל אם יש בעיות ,כמו למשל חובות ,או
חס ושלום אסון ,לא רוצה ללכת למקומות הקשים,
יש גם אחריות שחלה עלינו.

מר אייל כגן:

אביעד ,קראת את הדוח?

מר אביעד סיני :

קראתי את הדוח ,מה אתה.

מר אייל כגן:

נו ,אז אתה יודע מה כתוב בדוח?

מר אביעד סיני :

מה ,אתה עושה לי שיעורי בית? אני מדבר ,כגן .אתה
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רוצה להגיד משהו נבון ,תגיד.
מר אפרים מעודה:

אביעד ,הוא עושה לך שיעורי בית.

מר אביעד סיני :

כן ,הבנתי .אין בעיה ,תשאל ,הכל טוב.

מר אייל כגן:

יש כרגע חוסר אחריות שלנו -

מר אביעד סיני :

אנחנו מדברים כאן עם המבקר ,שעשה עבודה
יסודית לע ילא ולעילא ,שואלים את דעתו ,כגן.

מר אייל כגן:

אביעד ,אתה כאילו מפגין חוסר הבנה ,סליחה
שאני...

מר אביעד סיני :

סליחה שאני לא מבין .מה אני אעשה? אין לי
משקפיים כאלה יפים.

מר אפרים מעודה:

חוסר הבנה .אביעד ,אתה לא מבין ,אז אל תתערב.

מר אייל כגן:

אתה מדבר אל יי?

מר אפרים מעודה:

אני מדבר על אביעד שהוא לא מבין.

מר אלי יוספין :

כל הרעיון של ההתאגדות כחברה -

מר נתנאל קסטן:

דרך אגב ...לא חברה רגילה ,זו חברה לתועלת
הציבור.

מר אלי יוספין :

לקיים מסך בין בעלי המניות.

מר נתנאל קסטן:

זה חל" צ .

מר אלי יוספין :

ההתאגדות כחברה מהווה מסך בין הפעילות של
החברה לבין בעלי המניות.

מר אביעד סיני :

את זה אני יודע.

מר אלי יוספין :

ודאי ,ודאי .אבל משפחת מאיי ר היא אפילו לא בעל
המניות .אז לכן ,גם אם המתנ"ס ,כל דבר שקורה
כפי שציינת ,אני לא רואה שום תרחיש שזה משורשר
למשפחה.

מר אביעד ס יני :

אז הם רק נהנים בלי לשאת באחריות?

מר אפרים מעודה:

נכון.
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מר אלי יוספין :

אני לא יודע אם הם נהנים .אני לא חושב שיש פה
עניין של הנאה .זאת אומרת ,זה לא בדיוק הנאה.
בזמנו באמת עשו מעשה -

מר אייל כגן:

הם טרחו ובנו ועשו.

מר אלי יוספין :

בדיוק .וכבודם במקומם מונח .עכשיו משנת 1978
ועד היום בהחלט עבר זמן ,ואנחנו נמצאים בתקופה
אחרת עם צרכים אחרים .אם תעשה סיור מסביב.

מר נתנאל קסטן:

התרומה שלהם לא הייתה רק להקמה ,אלא תרמו
לאורך כל השנים.

מר אלי יוספין :

אוקיי .בכל מקרה ,לא בשנים האחרונות.

מר נתנאל קסטן:

כולל ...בתרבות ,רוב הכסף זה שלהם.

מר אלי יוספין :

ודאי.

גב' הגר פרי יגור:

תנו רגע לאלי להמשיך.

מר נתנאל קסטן:

מה?

גב' הגר פרי יגור:

שאלי ימשיך בהצגה של הדוח.

מר אלי יוספין :

בכל מקרה ,כל מי שיעשה סיור במבנה ,יראה שיש
שם מקומות שבהחלט דורשים שיפוץ ,והסטנדרטים
הם לא בדיוק תואמים לסטנדרטים העדכניים של
מבני תרבות מודרניים .והדבר הזה גם פוגע במידת
המשיכה של הקהל למקום .ולכן ,זה משהו שמחייב
טיפול .אז זה דבר שצריך לחשוב עליו ,איך
להתקדם .והמבנה הנוכחי ,הוא מהווה איזשהו חסם
להתקדמות ,כי כאשר הבעלות היא של הסוכנות,
והכסף הוא צריך לבוא מאיתנו ,אז יש פה איזה
חוסר סימטריה שצריך לפתור אותה ,זה דבר אחד.
דבר שני ,בשנת  2020מבקר המדינה ביצע ביקורת
מאוד מקיפה על הנושא של הקשר בין מועצות
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מקומיות ומתנ"סים .והיו לו הערות למשרד הפנים
לגבי האופן שבו הוא מפקח על הרשויות המקומיות
וההתנה לות שלהם מול המתנ"ס .ולכן ,כפי הנראה,
משרד הפנים ייאלץ לבצע הסדרה של הנושא הזה.
כלומר ,נכון להיום ,כל הפרק שעוסק במימון
דירקטורים ,הוא למעשה מראה על הפערים בין
המצב הקיים לבין המצב העתידי .כלומר ,האופן שבו
בוחרים היום נציגי ציבור וממליצים על המנהלים,
נעשה בצורה תקינה ,בהתאם לנהלים הפנימיים של
הסוכנות היהודית .אבל המצב הזה כנראה לא יוכל
להימשך ,ולכן אני בא ומצביע על הפערים בין
השיטות .גם יש בזה איזושהי הזמנה לחשוב על
האספקטים האלה כדי להתקדם הלאה.
(מדברים ביחד)
מר אלי יוספין :

אבל זה לא עניין של חוקיות.

מר יוני חכימי:

אתה ציינת את זה ,זה חשוב מאוד ,שזה לא תקין.
אתה לא יכול פה בפורום הזה להגיד שזה תקין .וזה
עובדה שזה לא תקין .עצם זה שאין נציגות של
האופוזיציה ,זה כבר לא תקין.

מר אייל כגן:

נכון.

מר יוני חכימי:

וגם ציינת את זה בדו"ח ,אז תעמוד אחרי הדו"ח
שלך ,בלי חשש ,בלי זה .מילא העבירו אותך לרווחה,
זו בעיה אחרת.

מר אלי יוספין :

אין קשר בין הדברים.

מר יוני חכימי:

יש קשר ,יש קשר .אם היו מעריכים אותך -

מר אלי יוספין :

אנחנו כרגע באמת דנים בצורה עניינית בדברים .אז
אני אומר לך את הדברים כהווייתם ,ואם תרצה,
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אחרי זה אני אתן לך הסבר באופן אישי כדי לבסס
את מה שאני אומר .אבל זה המצב כרגע ,כלומר,
עובדים לפי הנהלים הפנימיים של הסוכנות ,היות
והמתנ"ס הוא חברה פרטית .אז כל התקינה וחוזרי
המנכ"ל ,היום לא חלים על המתנ"ס .אבל בעתיד
הקרוב מן הסתם הדברים הללו ישתנו .זהו ,הדוח
סוקר גם היבטים שמן סתם -
מר אייל כגן:

ועדת הביקורת תתייחס אליהם.

מר אלי יוספין :

כן ,תתייחס אליהם .לגבי נושאים ספציפיים שצריך
לשפר אותם.

מר אייל כגן:

מהותיים.

מר אלי יוספין :

זהו ,אז הכוונה של הדוח היא באמת לייצר איזושהי
בדיקה ,הן של הצרכים של היישוב מהבחינה הזאת
של פעילויות הפנאי ,הן הרצונות של המועצה ומי
שעומד בראשה ,מה הוא רוצה .ולקבוע איזה שהם
כללים

התקצוב

לגבי

ומה

לצפות

מהסכומים

שמעבירים למתנ"ס .אז באמת מדובר פה באיזושהי
עבודה מאוד כזאת יסודית ובסיסית כדי להתקדם
הלאה .ואני מקווה שבכך הדוח ישיג את מטרתו.
גב' הגר פרי יגור:

תודה רבה ,אלי .בבקשה.

מר אייל כגן:

תודה .אתה לא מתייחס ,אתה רוצה שאנחנו נתייחס
לנושא של ...לתיקון ליקויים? כי הדברים קשורים.
בסדר .ברשותכם ,הדוח שאלי הציג ,הוא דוח מורכב,
קשה ,בעייתי ,ואנחנו נתייחס גם לחלק הראשון של
הדוח שמתייחס לקשרים ב ין המתנ"ס -

מר יוני חכימי:

לפני כן ,אנחנו רוצים להודות לאלי ,על העבודה
המקצועית שהוא עשה.
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מר אייל כגן:

אמרנו את זה גם...

מר יוני חכימי:

אמרנו את זה בישיבה שלנו הפנימית או בוועדה.
אבל חשוב לציין ,זה לא מובן מאליו ,בעומק
הדברים ,בהתייחסות לפרטים ,גם המנהלת יים וגם
הכלכליים וגם הקשר בין הרשויות .אז תודה רבה
לך ,קודם כל.

מר אייל כגן:

לגמרי .תראו ,יש הרבה מאוד דברים שמייצרים לא
מעט בעיות ביחסי הגומלין בין המתנ"ס לבין
המועצה .נתחיל רגע מהסעיף שבעיניי הוא אחד
החשובים ביניהם .ובעצם לא קיים שום תחשיב ,מה
שאלי אומר  ,שלא קיים היום תחשיב שמסביר את
גובה התמיכה הבלתי מותנה ,שהיא עמדה על
 900,000שח ב  2019 -ונמשכת ,הוא אומר שסקירת
התקציב

בשנים

קודמות

מצביעה

בעצם

שאין

שינויים מהותיים בין השנים ,והתמיכה השנתית
אינה מותנית בביצוע פעולות או תפוקות מוגדרות,
ואיננה מושפעת מעמידה ביעדים .זאת אומרת,
באיזשהו מקום ,אם להגיד את זה בצורה פשוטה,
אנחנו נותנים כסף ,ולא ברור לנו מה קורה שם .זה
במילים אחרות .לא רק זה ,גם ההתחייבות למימון
הינה ללא הגבלת זמן ,וללא מנגנונים שיאפשרו את
התאמתו לתמורות הרבות שחלו במהלך השנים.
תיכף נסביר.
גב' הגר פרי יגור:

רגע ,אבל לסעיף הזה יש לך הצעה איך לתקן?

מר אייל כגן:

כן יש לנו הצעה בהחלטה .אנחנו תיכף נסביר ,אנחנו
נקרא בפרוטרוט וגם נסביר את ה הצעות .הבעיה
הגדולה ,וגם לזה אני אתייחס בסוף דבריי ,זה היחס
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שבו מתייחסים להצעות ולשיפור בהן .לגבי מה
שאתה שאלת ,אביע ד ,בגלל זה קפצתי ואמרתי שזה
מה שכתוב בדוח ,גם סעיף שמתייחס לנושא שלא
מתקיים בעצם תהליך סדור של בקרה ,על מנת
שהמתנ"ס יוודא שמתקיימות כל הוראות הבטיחות.
זאת

אומרת,

חשופים.

יותר

בשימוש
מזה,

במתקנים,
אירועי

אנחנו

ספורט

בעצם

באולמות

יתקיימו ללא רישיון עסק .אנחנ ו מועצה ,אנחנו
דורשים רישיונות עסק .הגב' ליליאן מסיירת ,וטוב
שכך ,כי חשוב לנו הנושא של ההסדר .אבל מה
לעשות שהמועצה עצמה מפעילה את אירועי הספורט
ללא רישיון עסק ,וזה חמור ביותר .השימוש במבנה
המועצה ,שלא פעם עולה כאן ,כאילו כל הנושא הזה
לא הוסדר בהסכמים שמגדי רים את יחסי הצדדים.
לא

נבדק הכיסוי הביטוי של המתנ"ס

ומידת

התאמתו לכיסוי הביטוי של המועצה .יש עוד בעיות
יותר חמורות ,וזה הנושא שלמעשה היום המתנ"ס,
כל הפעלת הצהרונים וכל הקייטנות במבנה המועצה,
ניתנו למתנ"ס מבלי שעמדת בתנאים לפטור ממכרז.
ושוב אני אומר ,המשמעו ת היא שמלבד שזה נעשה
ללא ,יש כאן אי עמידה בדרישות החוק מה שכותב
מבקר המועצה ,לא ניתן להתמודד במקרה הזה מול
גורמים פרטיים שמעוניינים לעשות שימוש דומה
במבנה הרשות .זאת אומרת ,אנחנו מפלים לרעה
למעשה גורמים פרטיים שרוצים לעשות שימוש .זאת
אפליה לרעה .אז קודם כל אני אקריא את מה
שאנחנו

התייחסנו
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הביקורת.
מר אביעד סיני :

רק שאלה ,לפני כן ,לגבי רישיון עסק ,אני רואה שזה
בגלל הכבאות לפי מה שאתה מבין?

מר אייל כגן:

לא רק כבאות.

מר נתנאל קסטן:

אתם לא מעודכנים .יש דוחות כבאות שעכשיו
מושקעים מאות אלפ י שח עוד כבר בתקציב של שנה
שעברה ,ושיפור כל מערך הכיבוי .זה עומד להיגמר,
קיבלו ארכה מרשויות הכבאות לגמר ביצוע ,שזה
בסדר.

מר אייל כגן:

דוחות של כבאות זה לא מספיק .יש עוד דרישות
כאילו לרישיון עסק ,לא רק כבאות כמו שאתה יודע.

מר נתנאל קסטן:

אני מדבר רק כרגע על הכבאות.

מר אייל כגן:

בסדר ,הכבאות זה בפני עצמו .אני מדגיש ,לא יכול
להיות שאולמות יפעלו ללא רישיון עסק .בעניין הזה,
אמר לנו אלי בישיבה שלנו ,אני אקריא רגע את
הדיון בחלק הראשון של הדוח .יוני התייחס לזה
ואמר – מה שמעניין אותי ,ומה שבלט בביקורת ,זה
לא רק ה יחסים בין המתנ"ס למועצה ,אלא העובדה
שהמועצה נותנת הרבה ובעצם מקבלת שום דבר.
כשאני מסתכל על השקעת הרשות ועל פעילות
המתנ"ס ...פעולות כגון צהרונים ,קייטנות ,קרן
קיסריה ,אני מגיע למסקנה שלא המתנ"ס ולא
המועצה מקיימים למעשה את התפקיד שלשמו הוקם
המתנ"ס

וזה

צמצום

הפערים.

העדיפות הוא הדאגה לילדים.
מר יוני חכימי:

אני אסביר פה בעניין הזה.

מר אייל כגן:

כן ,תסביר יוני.
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מר יוני חכימי:

א' – זה לא בדיוק שאנחנו נותנים יותר מידיי כסף.
ההיפך

הוא

הנכון

אני

חושב.

כי

אם

אנחנו

מתייחסים ביחס ליישובים ,ואלי גם התייח ס לזה,
אנחנו נותנים מעט מאוד לפעילות של בני נוער.
למתנ"ס ,לא למתנ"ס .אנחנו מתקצבים את זה במעט
מאוד כסף ,וידוע שפעילות כזאת דורשת כסף .ואם
אנחנו מוציאים את כל הפעילות הקבלנית של
המתנ"ס ,כמו הקייטנות ,הצהרונים ,בעצם נפח
הפעילות כמעט ,אני לא רוצה להשתמש במילה
בוטה ,כמעט שואפת לאפס ,במיוחד למטרה של
המתנ"ס ,לשם מה הקימו מתנ"ס .ופה אנחנו צריכים
לתת את הדעת .א' – כן לתת יותר כסף .ב' – כמו
שאייל ציין ,אנחנו חייבים לבקר ולראות את
התוצאות ,ביומיום .לא סתם אנחנו מגיעים גם לכל
מקרי האלימות .ידוע שפעילות בני נוער בחינוך
הבלתי פורמאלי ,הם שם נותנים את הערכים ,ושם
הילדים מתחנכים ,ושם הילדים מקבלים את כל מה
שצריך .בבתי הספר אולי מלמדים אותם .לכן ,זה
חסר לנו ביישוב.
מר אפרים מעודה:

יוני ,מה שאתה מדבר ברשויות ,נותנים הרבה
למתנ"ס ,נכון .אני ראיתי באור עקיבא ,ראיתי
בהרבה מקומו ת .אבל זה שי יך לעירייה ,למועצה.
האחד היחיד במדינה שהמתנ"ס ,אנחנו נותנים כסף,
ובעצם אנחנו לא שולטים מה לעשות שם.

מר אייל כגן:

זה בדיוק מה שאנחנו אומרים ,אפרים.

מר אפרים מעודה:

אז אם נשנה את המצב הסטטוטורי שלו ,ונגיד שזה
שלנו -
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מר אייל כגן:

נכון.

מר אפרים מעודה:

אז נשקיע ונעשה .אבל איך אני יכול? מספיק שאני
נותן להם  900,000שח ,ואני בעצם לא עושה...

מר אייל כגן:

אפרים ,אתה יכול ,זה חלק מה...

מר יוני חכימי:

א' – אנחנו אחראים לכל פעילות.

מר אייל כגן:

יש לנו המלצה בעניין הזה.

מר אביעד סיני :

רגע ,סליחה ,אם א פשר להתייחס למה שיוני אמר.
יוני ,אמרת ,אם אתה מוריד את הנפח של הקייטנות
והצהרונים .בוא ,אני יכול להגיד לך כחוויית
משתמש ,הקייטנות ,אני חושב שדווקא מתוך המקום
של צמצום פערים וחיבור והקצבות...

מר אייל כגן:

זה לא מספיק ,אייל.

מר אביעד סיני :

בסדר ,רגע ,אבל א ל תהרוג גם את כל מה שטוב.

מר אייל כגן:

אני לא רוצה להרוג.

מר אביעד סיני :

הקייטנות למשל ,בחוויה של הילדים שלי ,של הבן
שלי ,שהשתתף השנה – הן אחלה.

מר יוני חכימי:

ברור.

מר אביעד סיני :

הילדים מאוד נהנים ,ונהנים לפגוש את הילד משם
ואת הילד מפה .הלוואי שהיו ע וד קייטנות.

מר אייל כגן:

לא ,לא ,לא ,מקבלים מספיק...

מר אביעד סיני :

אגב ,רק במילה ,בקייטנות -

מר יוני חכימי:

אביעד ,אתה מעוות את הדברים.

מר אביעד סיני :

בסדר ,יוני .אבל בוא רגע ,אנחנו רגע שומעים .אני
יודע שזו הכוונה שלכם .לא רוצים לשפוך את
התינוק עם המים  .וחלק מהדברים טובים ,רק צריך
להגיד את זה .אגב ,הביקורת שלי הייתה על
הקייטנות ,שלא היו מספיק נרשמים .מי שלא יודע,
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השנה ,בגלל שהיה ביקוש טוב ,אז בשלב מסוים עצרו
את ההרשמה ולי זה חרא .ופניתי אל מנהל המתנ"ס,
נקלטו עוד כמה .אבל הלוואי היה יותר .ברשותך
אביעד ,ש נייה רגע ,בוא נעשה רגע .יש לנו שורה של
המלצות ,גם אופרטיביות אפרים וגם ברזולוציית
על ,כאילו שייתנו נראה לנו את הפתרונות למה
שקורה כרגע .אז קודם כל ,לגבי התקנון של
המתנ"ס ,ההמלצה שלנו זה לערוך תקנון מוסכם ,כך
שיהיה תואם את מבנה התאגיד בפועל ואת צרכיו.
מר נ תנאל קסטן:

לתקנות צריך  2צדדים.

מר אייל כגן:

בסדר ,אני אומר שוב פעם ,את הבעל המאה בסופו
של דבר.

מר נתנאל קסטן:

ממש לא.

מר יוני חכימי:

ברור שכן.

מר אייל כגן:

כן ,כי אתה זה שנותן את הכסף ,אתה זה שמתקצב.

מר נתנאל קסטן:

התקציב של המתנ"ס זה  17מיליון ואתה נותן
 900,000שח.

מר אייל כגן:

התקציב של המתנ"ס כולל בתוכו גם את קרן
קיסריה שזה רק צינור שדרכו עוברים הכספים.
אנחנו יודעים את זה גם כן ,שזה גם לא תקין בפני
עצמו.

מר יוני חכימי:

התקציב של המתנ"ס  17מיליון שח ,הוא נובע
מהקייטנות ,מהצהרונים .עכשיו בכל מקרה ה מועצה
עושה קייטנות לגני הילדים ,צהרונים לגני הילדים,
אז הם יכולים לעשות גם את הקייטנות האלה ,אי
אפשר לספור את זה כפעילות של המתנ"ס .זה משהו
קבלני שהמתנ"ס נכנס לנישה ,כי יש שם כסף.

17

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 11.11.21

מר אייל כגן:

לעניין חלות חוק חובת מכרזים ,הפעלת הצהרונים
והקייטנות במבנה המ ועצה שניתנו כפי שאמרתי
למתנ"ס ,מבלי שעמדו תנאים לפטור ממכרז ,שזה
בעיניי חמור .אז ההמלצה שלנו ,גב' הגר ,זה לאסור
להמשיך את הפעילות במבנה המועצה ,מבלי שהגורם
המפעיל עמד בתנאי הפטור ממכרז .ונראה לי שכל
מי שחוקיות הדבר עומדת לנגד עיניו ,יעשה את זה.
השימוש במבנ ה המועצה לא הוסדר בהסכמים
המגדירים את יחסי הצדדים .אז ההמלצה שלנו זה
שהמועצה צריכה להתקשר בהסכם כתוב שיכלול את
תנאי ההתקשרות ,השירותים להם  ...הצדדים ,היקף
התשלום כמו שנעשה במקום רגיל.

מר אפרים מעודה:

תדבר בקול.

מר אייל כגן:

אני מדבר בקול.

גב' הגר פרי יגו ר:

אני רק רוצה לדייק אותך .שנייה סוגרים ,אייל.
מכיוון שגם אני בשבתי בקדנציה הקודמת כיו"ר
ועדת ביקורת עם דוח על המתנ"ס ,אז אני אסב את
תשומת הלב שלכם ,אולי למשהו שאתם לא מכירים,
בשנת  2004הייתה פה החלטת מליאת מועצה
שקיבלו החלטה על חלק מהמתקנים ביישוב להעביר
למתנ"ס .אז צריך ללמוד את ההחלטה הזאת ,ואולי
צריך לשנות אותה.

מר אייל כגן:

אנחנו ב . 2021 -

מר יוני חכימי:

אמרת בדיוק הכל .אנחנו החלטנו ,קודמינו החליטו
פה במועצה ,לא הם החליטו בשבילנו.

מר אפרים מעודה:

צריך לשנות את ההחלטה.

גב' הגר פרי יגור:

צריך לבחון אותה מחדש.
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מר יוני חכימי:

צריך להחליט .אנחנו צריכים להחליט.

מר אייל כגן:

לא צריכים לבחון ,צריכים לקבל החלטה .אנחנו
סוברנים.

מר אפרים מעודה:

נכון.

מר אייל כגן:

לגבי הנושא של אירועי ספורט באולמות שהתקיימו
ללא רישיון עסק ,ההמלצה שלנו זה כמובן לאסור
את קיומם ש ל האירועים האלה.

גב' הגר פרי יגור:

יש רישיונות עסק ,זה הוסדר.

מר אייל כגן:

אז נא להראות אותם ,כי לפי הדוח אין רישיונות
עסק.

גב' הגר פרי יגור:

יש ,אתם יכולים לשבת עם ליליאן ולראות את ה...

מר אייל כגן:

אנחנו נשב עם ליליאן.

גב' הגר פרי יגור:

אולי חלקם זמ ניים ,אבל יש רישיונות.

מר אייל כגן:

זמני זה לא מספיק.

גב' הגר פרי יגור:

אגב ,זה דווקא ייאמר לזכותה של ליליאן -

מר יוני חכימי:

עושה עבודה טובה.

גב' הגר פרי יגור:

שעושה עבודה מעולה .זאת אומרת ,לפני כן לא היה
בכלל .היא הסדירה עכשיו את כל האולמות.

מר אייל כגן:

אין שום ספק .אנחנו רק מבקשים שכל הדוח ,זאת
אומרת ,הדוח בעניין הזה שהומצא על ידי יו"ר ועדת
הביקורת שלא נמצא ת פה היום ,כמובן חלק מהדוח
שלנו ,והוא צריך להיות מיושם .אני אגיד רק
שמבחינת רזולוציית העל ,אנחנו סיכמנו את הסעיף
הזה שאנחנו מבקשים כחברי הוועדה ל ציין שאנחנו
רואים בחומרה רבה את הליקויים הרבים שנחשפו
במהלך בדיקת המבקר .אנחנו מבקשים שנוכח
העבודה היסודית שהושקעה ,לאמץ את המלצות
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המבקר כפי שמופיעות בעמ'  18לדווח הביקורת .כמו
כן ,קובעים חברי הוועדה כי יש צורך בהתוויית
מדיניות ...תשובה לגבי הנושא הזה בעצם שאנחנו
היום משלמים ולא מקבלים מספיק אינפורמציה,
מספיק בקרה ,מספיק מעקב .וגם מה לעשות ,חלק
מ התפוקות כנראה לא מתאימות לתקצוב ,ויש צורך
בהתוויית

מדיניות

ויעדים

ברורים

למתנ"ס,

שיאפשרו בקרה של המועצה לעמידה ביעדים האלה
כנגד התמיכה התקציבית של המועצה ,דבר שלא
מ תקיים היום ,ולמעשה מתחילת הקדנציה של ראש
המועצה המכהנת .במסגרת המדיניות הזאת ,אנחנו
מבקשים לחזק את נושא צמצום הפערים ,העשרה של
ילדי

היישוב,

חיזוק

האוכלוסיות

החלשות,

והתמקדות בהעצמת הספורט .כל זה לא קורה.
עכשיו אני אעבור לחלק השני של הדוח שמתעסק
בנושא של מע קב אחרי ליקויים ,שהוא בעיניי חמור
לא פחות .החלק הראשון שלו מתייחס ליחסי
הגומלין בין המועצה לבין המתנ"ס ,והחלק השני
מתייחס למעקב אחר תיקון ליקויים בשורה של
תחומים שנעשו בעבר ,בין היתר מדובר פה על) 1 :
הפקת אישורים להעברה בטאבו  ) 2הסעות תלמידים
 ) 3היבטים בשכר העבודה  ) 4יישום תקנות הגנת
הפרטיות.
מר אפרים מעודה:

מה זה?

מר אייל כגן:

תקנות להגנת הפרטיות זה כל מה שקורה עם
המחשוב ,וכל מה שקורה למעשה ברשת שמפעילה.

מר אפרים מעודה:

זה נושא אחר ,לא שייך למתנ"ס.
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מר אייל כגן:

לא ,לא ,לא ,יש  2חלקים.

מר דוד כמוס:

אתה קפ צת ,אתה בלבלת אותנו .אולי נסיים עם
המתנ"ס ,לא?

מר אייל כגן:

סיימנו כרגע עם המתנ"ס ,דיברנו.

מר דוד כמוס:

ומה המסקנות ,מה ההחלטה?

מר אייל כגן:

המסקנות הן שצריך להתוות מדיניות שבה המועצה
כנגד התקצוב שלה בודקת ,קובעת יעדים למתנ"ס
ועובדת ובודקת שהמתנ"ס עומד ביעדים .אי אפשר
שזה יימשך המצב שבו המועצה נותנת בעצם 900,000
שח...

מר דוד כמוס:

אז אולי נקים ועדה ,כמו שהקמנו ועדת בריכה.

מר אייל כגן:

תיכף תקים מה שאפשר.

מר דוד כמוס:

וזה הוועדה תשב ותקבל את כל המסקנות.

מר אייל כגן:

יש גם מסקנות אופרטיביות כמו שדיברתי עליהן,
הנושא של הפטור מחובת מכרזים ,הנושא של
רישיונות ,הנושא של זה ,זה חלק מהדברים.

מר דוד כמוס:

אתה תביא את זה למועצה והמועצה...

מר אייל כגן:

אנחנו מביאים את זה ,אנחנו המועצה.

מר דוד כמוס:

הוועדה שתקים בעזרת השם.

מר אייל כגן:

אני אגיד לך מה העניין ,ל זה אני אתייחס עכשיו
בחלק השני .אם הוועדה תעבוד עם צוות תיקון
ליקויים שאמור להיות מוקם על פי חוק יעבוד כמו
שהוא עבד בכל הנושא בדוחות הקודמים ,אז אוי
ואבוי לנו ,כי לא קרה שם כלום ,ועל זה אני אדבר
גם עכשיו .יש פה למעשה  4תחומים :הנפקת
אישורים לטאבו ,הסעות תלמ ידים ,היבטים בשכר
העבודה ויישום תקנות הגנת הפרטיות .בעניין הזה,

21

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 11.11.21

אני רוצה להגיד שלצערי הרב רבים מהליקויים לא
בעצם תוקנו .גם כאן אני אקריא חלק מהממצאים,
ואחרי זה אני אסתכל על זה ברזולוציית על
שמתייחסת לאוזלת היד של ראש המועצה ,כפי שהיא
באה לידי ביטוי .אומרת יו"ר הוועדה במסגרת
ההתייחסות שלה ,ואחרי זה גם אנחנו נתייחס
כחברי הוועדה .כפי שצוין לא אחת על ידי מבקר
המועצה ,ישנה חשיבות יתרה לקיומה של ביקורת
ככלי לשימור הניהול בארגון וההתייעלות בו .למרבה
הצער ,מדו"ח הביקורת שבנדון ,עולה כי חלקם
הארי של הליקויים אשר נמצ או בביקורות קודמות,
לא טופלו ואף לא תוקנו ,הגם שאת חלקם היה ניתן
לרפא בנקל ,דבר המעיד על חשיבות הזניחה של
הביקורת בקרב ראש המועצה ו/או המנכ"ל אשר
עומד בראש צוות תיקון הליקויים .ועדת הביקורת
הקדישה ומקדישה זמן ניכר לצורך ני תוח ממצאיו
של מבקר המועצה ,אולם לא כך ...הדברים בקרב
הנהלת המועצה ו/או מי מטעמה ,שעה שבה צוות
תיקון הליקויים לא עשה ולו במעט לצורך הסדרת
הליקויים אשר נמצאו ,וזאת החל משנת  . 2017רק
לסבא את האוזן ,נדמה לי שצוות תיקון הליקויים
התכנס פעם אחת במהלך  , 2020וגם שם כל הדברים
נעשו בטענות שהדברים אולי בוצעו בעתיד .ועדת
ביקורת מצרה מאוד על ההתנהלות הזאת של
המועצה ושל כלל המעורבים בה ,וסבורה כי הב
שילה העת בה ישכילו כלל המעורבים בצורך הקיים
בתיקון ליקויים ,ביישום המלצותיו של המבקר ,לכל
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הפחות

את

המלצות

ועדת

הביקורת...

חברי

האופוזי ציה ,וברור ונהיר כי המועצה לא תיישם.
תיקון

הליקויים

ועשיית

כל

פעולה

לצורך

התייעלותה של המערכת בהתאם לדוחות הביקורת,
לא יקטרגו את המועצה כגורם חלש ,אם זהו החשש.
נהפוכו .ואם יתוקנו הליקויים ,תרוויח המועצה וכן
כלל תושבי פרדס חנה כרכור מערכת יעילה ו/או
מתוקנת ,אשר מספקת מענה הולם ,ראוי וסדיר .זה
המקום להוקיר תודה למבקר המועצה וכבר אמרנו.
אז יש פה ,אנחנו נתייחס רגע פרטני ,ואחרי זה אני
אתייחס התייחסות כללית במעוף הציפור לגבי מה
שאנחנו רואים בדוח תיקון הליקויים ,והעובדה שזה
שהוא לא מיושם .אחד – בנושא הנפקת האישורי ם
לטאבו ,לא קיימים נהלי עבודה למעשה בנושא של
טיפול האישורים לטאבו .כמובן שההמלצה של
המבקר הייתה להכין נוהל ,כמובן שזה לא נעשה,
וכמובן שהדבר פוגע כמעט בכל תושב ותושב שרוצה
לעשות את זה .אז ההמלצה שלנו זה כמובן שיחובר
נוהל עבודה להגדרת הסמכות ,וכמובן להכניס
ל מערכת את התחנות.
מר אביעד סיני :

סליחה שאני שואל ,פה עם העניין הזה ,אולי המבקר
או אם אתה יודע ,מגישים את הבקשות לאישורים
לטאבו היום מקוון .היום כבר אפשר...

מר אייל כגן:

אביעד ,אני אסביר לך .באמת ,זה ויה דלרוזה .זאת
אומרת ,אנשים פונים אליך וגם אליי ,על מנת
שנעזור לייעל את ההליכים הבירוקרטים .יד שמאל
לא יודעת מה יד ימין עושה .מערכת כאילו שאמורה
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לתת ,יש פה מערכת אחת שנותנת את הנושא של יש
או אין עבירות בנייה.
מר אביעד סיני :

עזוב רגע את הזמן .הזמן זה העניין.

מר אייל כגן:

אי אפשר לשלם אפילו באופן מקוון ,צריך ל לכת
ולשלם באופן ידני .כאילו אנחנו ב . 2021 -

מר אביעד סיני :

לא ,את הבקשה לאישור ,את ה  180 -ומשהו שקל,
אתה יכול היום...

מר אייל כגן:

אוקיי .ואיך אתה מקבל בסופו של דבר?

מר אביעד סיני :

אתה צריך לבוא לקחת את זה.

מר אייל כגן:

יפה ,אז אנחנו ב  . 2021 -הנוהל הזה ,אנ י אומר לך
שוב -

מר אביעד סיני :

הזמן זה העניין.

מר אייל כגן:

הזמן ,וזמן אתה יודע שהוא קריטי .כי כשמגיעים
אליך ,תמיד מגיעים ברגע האחרון ,ואנשים צריכים
כאילו ,אנשים מגיעים ברגע האחרון ,והם צריכים
את האישורים האלו .בקיצור ,ככה לדוגמא מעקב
אחר תהליך הנפקת האיש ור לטאבו ,מנוהל באמצעות
מערכת הגבייה שאיננה מותאמת לכך .זה עונה את
התשובה,

אביעד.

המעקב

אחר

תהליך

הנפקת

האישור ,מנוהל באמצעות מערכת הגבייה שאינה
מותאמת לכך ,תיעוד מעבר הבקשות בין המחלקות
השונות ,מתבצע באמצעות  , -חברים ,חבל ,כי זה
קשור לכל תושב .סיימתם? תודה  .מעקב אחר תהליך
הנפקת האישור לטאבו ,מנוהל באמצעות מערכת
הגבייה שאיננה מותאמת לכך ,תיעוד מעבר הבקשה
בין המחלקות השונות ,מתבצע באמצעות ציון בשדה
הערות ,ובכך למעשה נמנעת האפשרות להנפקת

24

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 11.11.21

דוחות .לא ניתן לקבל מידע מדויק על כמות הבקשות
וזמן הביצוע.

שמוגשות,

משך

הבקשות.

בקיצור,

המערכת

א ין

הזאת

תעדוף של
לא

עובדת.

ההמלצה שלנו שזה ייעשה באחריות המחשוב .הנושא
של הסעות תלמידים ,גם פה נדרש מבקר המועצה
לנושא ב  . 2017 -למעשה הבעיה הגדול ההיא ריכוזיות
היתר של המחלקה הזאת .המחלקה נוהלה על ידי
טובה ז"ל ,שעשתה עבודת קודש .אבל אי ן מה
לעשות .זאת אומרת ,המחלקה הזאת זו מחלקה
גדולה .כמו שאתם יודעים ,חברי ועדת מכרזים,
ישבנו לפני חודשיים על מכרז ההסעות ,דיברנו שם
על סכומים של בין  9ל  10 -מיליון שח אם אני זוכר
נכון ,סכומים אדירים .זו מחלקה שמתעסקת,
שלמעשה החסכונות הכלכליים שם יכולים להיות
מאוד  -מאוד גדולים -
רו"ח אורלי ירדן:

אתה לא מעודכן ,יש יועץ...

מר אייל כגן:

יש יועץ לחלק מהדברים.

רו"ח אורלי ירדן:

 ...באופן צמוד .אנחנו יש לנו תוכנה לניהול כל
ההסעות של המועצה.

מר אייל כגן:

ועדיין כאילו אין שם.

רו"ח אורלי ירדן:

עדיין מה?

מר אייל כגן:

ההמלצה של מבקר המועצה הייתה לפצל את
התפקיד ,להוסיף עוד תקן שם ,תקן אחד שיעסוק
בבקרה ,ותקן אחד שיעסוק בהורים ,וזאת ההמלצה
שלנו גם כן .אבל אם את כל כך גאה על מה שעשיתם
לכאורה בכל מה שקשור להסעות ,אז אנחנו נעבור
לכל מה שקשור לתקנות הגנת הפרטיות ,ששם
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המצ"ב הוא קטסטרופאלי .ואני אומר את זה
במיוחד כאשר אנחנו נמצאים היום ,כמו שכולכם
יודעים ,אנחנו נמצאים היום בתקופה שבה יש
התקפות חוזרות ונשנות על מוסדות פיננסיים ועל
מוסדות ממשלתיים ,ואנחנו בעניין הזה ,מי שעובר
על הדוח יראה שלא בוצע שם דבר .הנושא הזה הוא
קרדינאלי ,ול כן אנחנו נדבר רגע על הנושא הזה גם
כן .לגבי הסעות התלמידים ,ההמלצה שלנו – אחד,
לאור ההיקף הכספי הגבוה של הסעות התלמידים,
יש צורך בבקרה על ביצוע ההסעות ,כאשר ההסעות
היו בחוזר דרך המשכ"ל ... .ניתן שירות של בקר
שביצע ביקורות פתע .אין בקרה בשטח על ביצוע
הסעות ו העמדת הרכבים לדרישות החוזה .שנית ,כפי
שאמרתי ,ניהול ריכוזי מידיי .ניהול נושא ההיסעים,
לא רצוי שיתבצע על ידי עובדת אחת ,מכיוון שכל
הזמן מכניסים פה תקנים חדשים ,אז אולי הגיע
הזמן בנושא של הסעות תלמידים של החינוך
המיוחד ,שיש לנו היקפים של מיליוני שח ,להכניס
ע וד תקן .יש צורך בחלוקת עבודה בין תפעול מבחינה
אדמיניסטרטיבית ,לבין מתן מענה למוסדות החינוך.
חברת ההסעות והטיפול בהורים ,ההמלצה על הוספת
עובד נוסף לא יושמה .לגבי הגנת הפרטיות ,כפי
שהנושא הוצג לנו על ידי מבקר המועצה ,כל התחום
דורש בנייה מחדש ויישום של תקנות הגנת הפרטיות.
הנושא מתחיל להיות מטופל רק עכשיו .אנחנו ב -
 , 2021נזכיר שהקדנציה התחילה בסוף  2018תחילת
. 2019

אישורים
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ממוחשב ,אין אפשרות להפיק דוחות לגבי מדדי
הביצוע ולזהות חריגות במשך הטיפול בהפקת
האישורים .לסיכום הסעיף הזה ,חברי הוועדה
סבורים כי האופן שבו לא מטופלים הליקויים
ומופיעים

בדוחות

המבקר

המתייחסים

לשנים

קודמות ,מלמדים על זלזול בעבודת מבקר הפנים,
חוסר הבנה את תפקידו אותו הוא מבצע במקצועיות
רבה ,וחוסר הבנת המערכת ותפקידה לשאוף לשירות
ושיפור לתושבים ,למרות הצעות חלולות כי כך
נעשה .למעשה ,ניתן לומר ,כי כל קשר בין הצעות
ראש המועצה לבין המציאות ,הינו מקרי בהחלט.
וכאן אני חייב להגיד משהו בעניין הזה .אני קראתי
את המכתב שראש המועצה הוציאה ,ובו היא
אומרת ,כמובן ,היום אנחנו חודש אחרי ,אנחנו לא
ב  , 5.10 -אבל קראתי את דוח המבקר ,וממצאי
הביקורת מעירים את הצורך לבצע הערכה מחודשת
של התחומים הללו ,גם למתנ"ס ,והתנהלותם נקבעה
בעבר ,ושוב פעם מאשימים את מי שלא נמצא או כן
נמצא .ועדיין ,לא זכו לעדכון הנדרש עקב השינויים
ברגולציה.

בכוונת המועצה

לשפר

את השירות

לתושבים בתחומי התרבות ,הפנאי והספורט .אז אני
רק בא ואומר ,שבאמת חבל על הנייר הזה ,זה בטוח.
מערכת המחשוב של המועצה ,כמו שאמרתי ,אנחנו
נמצאים בתקופה של התקפות האקרים על מוסדות
פיננסיים ובתי חולים ,ופה במועצת פרדס חנה כרכור
חברים 3 ,שנים עברו וכלום ,כלום לא נעשה .כלום
סימן קריאה ,אפס ,זירו ,נאדה .אם מישה ו צריך את
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זה בעוד שפה ,אני אשמח למצוא עוד שפה .ואיך
ייעשה? צוות תיקון ליקויים שמחויב על פי חוק
להתכנס ,מתכנס אחת לשנה ,וזה במקרה שיש לנו
מנכ"ל ואני מאחל בריאות ארוכה לסילמן ,שבאמת
היה מינוי ראוי .אגב ,המנהל הקודם ,מי שלא
הספיק לראות  ,פרסם ראיון בדה מרקר ,ה וא אפילו
לא סיפר שהוא היה שנתיים מנכ"ל בפרדס חנה.
כנראה שהוא מתבייש ,לא יודע ,כתם בעברו .לא
משנה ,גם הוא לא עשה מי יודע מה .הליך רישום
לטאבו ,נדמה לי במסגר  10חודשים לוקח הליך
רישום לטאבו ב  , 2021 -ומי שמתפייטת ...שחייבת
להיות שירותית לתושב ,ניחשתם נכון ,זאת ראש
המועצה.

או

במילים

יותר

קשות,

פייק

ראש

המועצה .מה קורה בפועל? כלום .אין נהלים.
התושבים רצים ממקום למקום ,מבקשים את עזרתנו
כדי לנצל את הבירוקרטיה ,אבל זה לא מפתיע את
מי שמכיר את העובדות .חוסר ניהול ,התמקדות
בפייק ניוז ,התמקדות בצילומים ,שירות לתושב?
הצח קתם אותנו .אם אין מנכ"ל למועצה והעובדים
בורחים,

ומבקר

המועצה

מוגלה,

ואני

מזכיר

שבפברואר אנחנו ביקשנו ,הגשנו הצעה לסדר שבה
אמרנו שמראשית כהונתך גב' הגר פרי יגור ,מעמדו
של מבקר המועצה ...נפגע ,שהוא עדיין יושב
ברווחה ,והבטחת לנו הבטחות שווא ,פייק הבטחות
שהוא אוטוטו מקבל את ה  400,000 -שח ואת המשרה
המלאה ,והוא יושב פה ולא נעים להגיד ,כי הוא איש
שקט ונחבא אל הכלים .הוא לא מקבל את ה -
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 400,000שח ,במסגרת כל הפריש  -מיש שיש פה
במשרדים של המועצה ,והוא גם לא מקבל את החדר
שלו .עדיף שהוא יישב שם ברווחה ,כי זה בדיוק
ההתייחסות למבקר הפנים ,שבאמת ,אם היית
מבינה שהוא עושה את התפקיד שלו כמו שצריך,
מנסה לעזור לך כמו שרבים וטובים אחרים מנסים,
אז אולי היית מתחילה ליישם חלק מההמלצות שלו.
אבל כאמור העובדים בורחים ,גם מנהל מחלקת
הפיקוח וגם מנהלת מחלקת התב"רים ,והעובדים
חיים בחרדה תמידית שעוקבים אחריהם ומאזינים
להם לטלפונים ,אז איך יהיה שירות לתושבים,
רבותיי? אפשר לדבר עד מחר על שירות לתושבים,
אפשר לבלבל את המוח עד מחר בפייסבוק שיהיה
שירות לתושבים .אין .ולא האופוזיציה אומרת את
זה ,מי שאומר את זה ,זה מבקר הפנים של המועצה,
איש רציני .אבל יש כאן ראש מועצה עם מודעות
אפס ,שלא מבינה שמפגינים נגדה.
מר אפרים מעודה:

זה לא שייך לביקורת ,תגיד את הביקורת ,עזוב
עכשיו מודעות אפס.

מר אייל כגן:

אני אומר ,אני אומר.

מר אפרים מעודה:

אז נדחה את כל מה שאתה אומר בגלל המודעות
אפס ,דבר תכלס .עד עכשיו דיברת בתכל ס .אני
שומע ,מאזין.

מר אייל כגן:

אין פה שירות.

מר אפרים מעודה:

אבל לא מודעות אפס וזה .עזוב.

מר אייל כגן:

קיבלתי את הערתך ,אפרים .אז אין שירות ואין
תשלומים לספקים ,ומנהל המחשוב הקודם תובע את
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המועצה והעובדים קורסים .מה שקורה פה ,כל אחד
רואה את זה ,אבל יש מישהו אחד שלא רואה את זה.
אני חושב שגם לגבי המתנ"ס ,זה לא דברים שהם
דברים שקרו משום מקום .מי שמכיר קצת את
ההיסטוריה של המתנ"ס ,יודע שמנהלת המתנ"ס
עזבה ,שאייל הגזבר עזב ,שסמדר מנהלת הקתדרה
עזבה ,שיאיר רכז הספורט עזב .זאת אומרת ,אנשים
מהשורה הראשונה של הניהו ל של המתנ"ס .זה
מנהלת

המתנ"ס,

זה

גזבר

המתנ"ס,

ומנהלת

הקתדרה ,זה רכז הספורט ,תפקידים מרכזיים .אין
מה להיתפס למה שהיה בעבר .היו לך  3שנים ,ולא
עשית כלום גם שם .אז אני מבקש ממך באמת ,את
ראש המועצה ,ובמקרה הספציפי הזה אין לך מה
להמשיך ולהפיץ את אותם פייק ניוז .העובדות
הקשות מדברות בעד עצמן וכתובות שחור על גבי
לבן ,והן מסתכמות לדבר אחד ,כלום .ואת זה אומר
מבקר המועצה .חבל באמת על הניירות שאת שולחת
ושאת מדפיסה ,אבל גם באיכות הסביבה ,כאילו אני
בספק אם את מבינה מה את עושה .לצערי ,זה המצב,
הדוח הוא קשה .הגיע הזמן להת חיל ליישם אותו.
מה שלא נעשה  3שנים ,לא נעשה .יש עוד שנתיים,
אולי נצליח להציל משהו ,תודה רבה.
גב' הגר פרי יגור:

כן ,עוד מישהו רוצה להתייחס? או שזו הייתה
התייחסות כוללת?

מר טל דנטס:

כן ,כן.

גב' הגר פרי יגור:

טוב ,אז אני מבקשת אלי להגיד לך המון תודה.
אמרתי לך את זה גם באופן אישי ולא פגישה אחת,
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על

על

הדוח,

הממצאים

ועל

ההמלצות

האופרטיביות .יש גם דברים שדיברנו שצריך לעשות.
הדוח הזה עוסק ב  5 -סוגיות מרכזיות :הנושא של
המבנה התאגידי ,שצריך לבחון אותו .הדבר השני,
ההסכמים,

מערך

ההסכמים

בין

היחסים

בין

הצדדים .הדבר הש לישי זה התאמה של התקצוב,
המחויבות שלנו לממן צרכים תפעוליים שוטפים.
הדבר הרביעי זה היתכנות פטור ממכרז והעברת
פעילויות ,זה גם כן סוגיה ,אפרופו צהרונים עכשיו
וכל הסוגיה הזאת שנדרשנו אליה ,ושימו שבמבנים.
אני מבקשת לאמץ את כל המלצותיך ,ולהקים צוות
שכרגע הוא חסר  ,אבל הוא יושלם בהמשך ,כי מנכ"ל
אין ,ותמיד זה מנכ"ל ,יועץ משפטי ,גזבר .אז מנכ"ל
בשביל הפרוטוקול ,יועץ משפטי ,גזברית ,ואני אבקש
גם מאוריה ,מנהלת אגף החינוך ,שתצטרף לצוות.
אני מזכירה לכם שאחת לרבעון ,אתם צריכים לדווח
מה אתם עושים .אני מבקשת להצביע ,מי בעד? י רים
את ידו .תודה .מי נגד? ירים את ידו.
מר טל דנטס:

רגע ,למה שלא יהיו חברי מועצה?

גב' הגר פרי יגור:

צוות תיקון ליקויים זה תמיד מקצועי.

מר אפרים מעודה:

זה מקצועי ,לא חברי מועצה.

מר יוני חכימי:

אין פה עניין של תיקון -

גב' הגר פרי יגור:

סליחה רגע ,אני רק רו צה להשלים את התשובה.
חברי ועדת ביקורת ,חלק מהתפקיד זה גם לבחון את
תיקון הליקויים.

מר יוני חכימי:

אנחנו גם נפגשנו עם המנכ"ל הקודם.

מר אייל כגן:

צוות תיקון הליקויים על פי חוק חייב להתכנס אחת
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ל  3 -חודשים ולהעביר את הדיווחים שלו גם אליך
וגם אלינו .זה לא קורה ,בשביל מה להצביע עכשיו?
אפרים ,היו  3שנים...
מר אפרים מעודה:

לא ,אבל אתה הערת רק היום ,אז מהיום  3חודשים.

מר יוני חכימי:

רגע ,אנחנו נתקן את ראש המועצה .אנחנו נפגשנו עם
המנכ"ל הקודם כמה וכמה פעמים ,זה היה מבזה.

מר אייל כגן:

נכון.

מר יוני חכימי:

מבזה בהתיי חסות.

מר אביעד סיני :

עם איזה מנכ"ל.

מר אייל כגן:

עם קובי אלון.

מר אפרים מעודה:

טוב ,הוא לא פה עכשיו ,עזוב.

מר אייל כגן:

הוא לא פה מהסיבות שלו.

מר יוני חכימי:

הדר אמרה שאנחנו אמורים לבדוק ,בדקנו וישבנו.
אבל לא קיבלנו תשובות ,לא קיבלנו תשובות ולא
קיבלנו התקדמות.

גב' הגר פרי יגור:

בהמשך אתם תקבלו תשובות.

מר יוני חכימי:

אוקיי .אני כן הייתי הולך להצעה של כמוס ,וכן
מקים פה ועדה שתיתן מסקנות אופרטיביות תוך
חודש .לא צריך למשוך זמן ,לא צריך רבעון.

מר אפרים מעודה:

אבל היא שמה ועדה עכשיו .ועדה מקצועית

גב' הגר פ רי יגור:

חברים ,קיימנו הצבעה ,ואין הצעה אחרת.

מר יוני חכימי:

זה רק מראה -

גב' הגר פרי יגור:

יוני ,תלמד את צו המועצות .צו ה מועצות מורה על
הקמת צוות לתיקון ,זה יהיה...

מר יוני חכימי:

אני לא מדבר על צוות לליקויים.

גב' הגר פרי יגור:

טוב.

מר יוני חכימי:

לא צ ריך טובות.
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מר אייל כגן:

אפרים ,תודה על העזרה.

מר אפרים מעודה:

אני רוצה לשמוע ,דברי חכמים בנחת נשמעים.

מר אייל כגן:

נכון.

מר אפרים מעודה:

לא דרך הדף ,אתה מדבר בעל פה ,אז זה נעים
לשמוע .הוא קורא עיתון ,זה אחרת.

מר אייל כגן:

אני לא קורא עיתון ,אני קורא את דוח הביקורת,
אפרים.

מר אפרים מעודה:

חשבתי שאתה זוכר את זה בראש ,את הדברים
החשובים .אבל אם לא תקרא פה ,אתה תשכח מה
אתה כתבת.

מר אייל כגן:

אל תדאג לזיכרון שלי ,אפרים .בוא לא נרד נמוך ,אל
תתחיל איתי.

מר יוני חכימי:

זה

בדיוק העניין,

שמתייחסים למבקר

כמשהו

מ איים ,או כמשהו נגדנו .זו הבעיה.
גב' הגר פרי יגור:

נהפוכו.

מר אייל כגן:

מה נהפוכו? לא עשית כלום  3שנים .מה נהפוכו? יש
לך צוות תיקון ליקויים ,אני מראה לך ,לא התייחסת
לחלק השני של הדוח ,יש לך מערכת מחשוב.

גב' הגר פרי יגור:

חברים ,אנחנו הצבענו בעד ,אני עובר ת לנושא הבא.

מר אייל כגן:

הצבעתם בעד ,נו ,שווה את הנייר שזה זה.

גב' הגר פרי יגור:

אתם רוצים להצביע ,בעד ,נגד ,נמנע?

מר אייל כגן:

אנחנו נצביע בעד.

גב' הגר פרי יגור:

אוקיי.

מר אייל כגן:

אנחנו נצביע בעד כמובן על התיקון של הליקויים.

גב' הגר פרי יגור:

מעו לה.

מר אייל כגן:

כי אנחנו ועדת ביקורת .אנחנו רק נגיד שאנחנו
סקפטיים לגבי היישום שלהם.
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מר אפרים מעודה:

אוקיי.

מר אייל כגן:

עוד שנתיים ,להתראות ,ביי .יאללה ,קדימה.

גב' הגר פרי יגור:

סקפטי זה מתאים ל  , -מתאים לקרחת.

מר אפרים מעודה:

למה עוד שנתיים?

מר איי ל כגן:

כי עוד שנתיים זה...

מר אפרים מעודה:

כל  3חודשים צריך.

גב' הגר פרי יגור:

זה מתאים לקחת.

מר אייל כגן:

אל תתייחסי בבקשה ,אל תחפיצי ,אל תתייחסי
בבקשה ל...

מר אפרים מעודה:

רגע ,מה זה עוד שנתיים? אה ,בחירות?

מר אייל כגן:

כן .בדיוק .ממילא לא יקרה כלום עד עוד שנתיים.
תתקדמי.

מר אפרים מעודה:

גם בעוד שנתיים לא יקרה כלום.

מר אייל כגן:

זה התפקיד שלי ,להצביע ,להראות לציבור את
הליקויים שנעשים ולא מתוקנים.

מר דוד כמוס:

זה מ  , 2017 -עוד לא היינו במועצה.

מר אייל כגן:

מה זה מ . 2017 -

מר אפרים מעודה:

נעבור לנושא הבא ,אין לנו זמן.

מר אייל כגן:

בבקשה.

גב' הגר פרי יגור:

סעיף הבא על סדר היום ,דוח כספי מבוקר של משרד
הפנים של  2019שהוגש בסוף . 2020

מר טל דנטס:

רגע ,לא הבנתי מה ההתייחסות לדו"ח הליקויים.

מר אייל כגן:

אין לה התייחסות.

מר טל דנטס:

רגע ...המתנ"ס.

גב' הג ר פרי יגור:

כן ,זה דוח.

מר טל דנטס:

אבל אין לך התייחסות לדו"ח?

גב' הגר פרי יגור:

אין ,יש דוח אחד.
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מר אייל כגן:

אין לה ,נו מה היא יכולה להגיד.

מר טל דנטס:

לא ,רגע .לא.

מר אפרים מעודה:

זה בהצבעה אחת על מה שאתם אמרתם ומה שאומר
המבקר ,זה דוח אחד.

מר טל ד נטס:

אבל המתנ"ס ,זה אחד ,הקמתם ועדה מקצועית,
נהדרת .הכל טוב ויפה.

גב' הגר פרי יגור:

טל ,נגמר הדיון .נגמר הדיון.

מר דוד כמוס:

גם וגם.

מר טל דנטס:

תקשיבי רגע ,זה בשבילך .הציבור באמת מקשיב,
רוצה לשמוע.

גב' הגר פרי יגור:

טל ,סיימנו את הדיון על הסעיף הקודם.

מר טל דנטס:

אני שמח שאת סיימת ,אבל זה כנראה מפריע לחלק.

גב' הגר פרי יגור:

לא ,כנראה לך מפריע שסיימנו.

מר טל דנטס:

לי מפריע שלא התייחסת לדו"ח תיקון ליקויים.

גב' הגר פרי יגור:

אוקיי.

מר טל דנטס:

חוץ מזה ,שמעתי פה את אורלי שהיא גאה במשהו.
אז אולי יש לך פה טענות טובות ,להגיד כנגד.

מר אפרים מעודה:

זה לא דיון ,גמרנו.

מר טל דנטס:

מה הקטע של דיון .זה לא קטע של דיון.

גב' הגר פרי יגור:

אנחנו לא יושבים עכשיו סעיף  -סעיף על תיקון
הליקויים.

מר טל דנטס:

יש פה  4זה ,הנושא של ההסעות ,הנושא של מחשוב,
מה נעשה ומה ייע שה.

גב' הגר פרי יגור:

תשבו עם אורלי ותקבלו תשובות.

רו"ח אורלי ירדן:

אנחנו נגיש...

מר יוני חכימי:

טל ,זה לא מעניין אותה.

רו"ח אורלי ירדן:

נעשה ישיבה ונגיש לכם דוח תיקון ליקויים מעודכן.
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מר טל דנטס:

מתי זה יקרה.

גב' הגר פרי יגור:

תקבלו עדכונים על כל הדב רים שנעשו .חברים ,סעיף
.2

מר טל דנטס:

זו הישיבה ,לפה הייתם צריכים...

רו"ח אורלי ירדן:

אתם רוצים שנעבור על כל הסעיפים?

מר טל דנטס:

בוודאי 4 ,סעיפים כולה .מה עשיתם ,מה נעשה.
הצבעה:
בעד – פה אחד.

מליאת המועצה מאשרת המלצות מבקר המועצה ולהקים צוות לתיקון
ל יקויים בהרכב :מנכ"ל ,גזבר ,יועמ"ש ומנהלת אגף החינוך למועצה .
.2

הצגת דוח כספי מבוקר משרד הפנים לשנת . 2019

.3

הצגת דוח ביקורת מפורט משרד הפנים לשנת . 2019

גב' הגר פרי יגור:

הצגת דוח כספי מבוקר משרד הפנים ,בבקשה ,אם
למישהו יש שאלות ,או שאני ,חברים ,סעיפים  2ו . 3 -

מר אייל כגן:

לא ייעשה כלום כי לא קורה כלום .לא ייעשה כלום,
כמו שלא נעשה כלום .עזוב ,היא יכולה להציע.

מר טל דנטס:

אז אם ייפול פה המחשבים ,יאשימו את מי?

מר אייל כגן:

אותה ...את המחשוב ש...

גב' הגר פרי יגור:

סעיפים  2ו  3 -זה סעיפים ללא הצבעה.

(מדבר ים ביחד)
גב' הגר פרי יגור:

מי שרוצה ,שיקשיב ,אני ממשיכה .חברי ההנהלה
היקרים .סעיפים  2ו  3 -בעצם ללא הצבעה.

מר אייל כגן:

זה בדיוק כמו המערכון של הגשש.

מר טל דנטס:

ככה...

מר אייל כגן:

בסדר ,הציבור יודע ,הציבור יודע ורואה את זה.
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עזוב ,הכל בסדר .פייק ניוז.
גב' הגר פרי יגור:

זה דיון בדוח שהוגש לנו על ידי משרד הפנים .כולכם
קראתם אותו ,יש בו פירוט גם של כספים ל . 2019 -
הדוח ל  2019 -הוגש לנו בעצם בדצמבר  . 2020כי גם
בקורונה וגם במשרד הפנים היה שם עסוק בהחלפה
של משרדי רואי חשבון.

מר טל דנטס:

כאילו למראית עין את צרי כה לנהל את זה.

מר אייל כגן:

עזוב ,עזוב.

גב' הגר פרי יגור:

ולכן ,זה סעיף ללא הצבעה .אבל אם למישהו יש
שאלות ,מוזמן להעלות אותו כאן .בבקשה.

מר טל דנטס:

מה יש פה לשאול שאלות?

רו"ח אורלי ירדן:

אני אציג אותו בקצרה ,אני אתחיל בדוח הכספי ל -
 . 31.12המאזן בעצם ש מוצג פה ,הוא תמונת מצב
בעצם ל  . 31.12.19 -זה מצב הנכסים וההתחייבויות
של המועצה .לסוף השנה לעומת שנה קודמת .אפשר
לראות שהרשות סיימה את הפעילות של השנה בעודף
של  354,000שח לעומת  203,000שח בשנה קודמת.

מר אייל כגן:

אורלי ,איפה את קוראת? סליחה.

רו"ח אורלי ירדן :

דף מספר  , 4במאזן .עודף בשנת הדוח.

מר אביעד סיני :

ממש בהתחלה .כגן ,לא קראת את הדוח?

מר אייל כגן:

אני קורא את הדוח ...תאמין לי ,ואני מודע לזה
שאנחנו הולכים לעדכון תקציב.

מר אביעד סיני :

אתה צריך מאורלי הסברים?

רו"ח אורלי ירדן:

אז העודף של  2019הוא  354,0 00שח לעומת 203,000
שח שנה קודמת .הגירעון המצטבר לסוף שנה ירד מ -
 3,022,000,000ל  2,668,000,000 -שח .אנחנו רואים
שהמצב הכספי הוא מצב טוב ,הוא יציב לעומת שנה
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קודמת.
מר אייל כגן:

זה נכון ל  , 2019 -אורלי.

רו"ח אורלי ירדן:

גם ב  2020 -אתם תראו ,עוד מעט יהיה דוח גם של
. 2020

מר אייל כגן:

מה קורה ב ? 2021 -

רו"ח אורלי ירדן:

הכל טוב.

מר אייל כגן:

מתי את עושה עדכון תקציב?

גב' הגר פרי יגור:

בימים אלה.

רו"ח אורלי ירדן:

עדכון תקציב בימים הקרובים יהיה.

מר אייל כגן:

זאת אומרת ,שהמצב הוא לא כל כך טוב?

רו"ח אורלי ירדן:

לא ,הוא מעולה.

מר אייל כגן:

הבנתי.

גב' הגר פרי יגור:

אפילו התקציב גדל.

מר אייל כגן:

התקציב שקבענו כאילו ...תעבירו לנו את זה בזמן
שנוכל ללמוד אותו.

רו"ח אורלי ירדן:

כן ,כן ,כן.

מר דוד כמוס:

יש פה גזברית מצוינת.

מר אייל כגן:

לא אמרתי שלא.

רו"ח אורלי ירדן:

הרכוש השוטף של המועצה  38,795,000שח ,לעומת
 22,676,000שח.

מר אייל כגן:

 22מיליון?

רו"ח אורלי ירדן:

הכל באלפי שח אני אומרת.

מר אביעד סיני :

איפה את עכשיו?

רו"ח אורלי ירדן:

למעלה ,במאזן ,עדיין על המאזן .ההתחייבויות
השוטפות ,זה בדף השני ,קטנו בעצם ,אתם רוא ים?
 38,666,000שח.

מר אייל כגן:

ב  6 -מיליון שח.
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רו"ח אורלי ירדן:

כן ,לעומת  44,565,000שח.

מר טל דנטס:

כן ,ממה זה נובע?

מר אייל כגן:

פחות הלוואות.

רו"ח אורלי ירדן:

ככה ,יש לנו פחות חבויות תלויות ,ותשלומים
לספקים שירדו ,זאת אומרת ,אנחנו משלמים עכשיו
לספק ים יותר מהר מפעם.

מר אייל כגן:

לא ,אבל אנחנו מדברים על  . 2019מה גרם למעבר מ -
 2018לירידה של  6מיליון שח? אם אני זוכר נכון -

מר אביעד סיני :

אולי הקורונה גם ,אורלי?

מר אייל כגן:

לא ,איזה קורונה? . 2018 - 2019

מר אביעד סיני :

הקורונה התחילה -

מר יוני חכימי:

ב . 202 0 -

מר אייל כגן:

לפי דעתי ,אורלי -

רו"ח אורלי ירדן:

לא ,לא לפי דעתך ,יש פה דוח .אתה מדבר על
ההתחייבויות השוטפות למה הן ירדו?

מר טל דנטס:

כן.

רו"ח אורלי ירדן:

יש שם ביאור ,כתוב שם  3ז' ,בעמ'  , 15אוקיי? יתרות
של ספקים ,קבלנים ונותני שירות ירדו .שנה קודמת
 26,747,000שח ,השנה  22,562,000שח .הפרשה
להתחייבויות תלויות ,בשנה קודמת  5,245,000שח,
השנה  2,708,000שח.

מר טל דנטס:

זה הלוואות בעצם ,מה זה?

רו"ח אורלי ירדן:

חבויות תלויות זה תביעות שעומדות מול המועצה.
זה הפרשה לחבויות.

מר אביעד סיני :

פחות  2,500,000שח .ומ ה זה אומר ספקים?

רו"ח אורלי ירדן:

ספקים של המועצה .יתרות של ספקים ביום הזה ,ב -
 . 31.12.19אוקיי? מה עוד אפשר לראות ,אפשר
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לראות שההון החוזר של המועצה הוא חיובי לעומת
שנה קודמת שהיה בגירעון ...הרכוש השוטף פחות
ההתחייבויות השוטפות ,ב  129,000 31.12.19 -שח,
לעומת גירעון ב  890,000 31.12.21 -שח .זאת אומרת,
המצב של המועצה יציב ,טוב ,חזק.
מר אייל כגן:

אורלי ,אומרים לך שהרכוש הוא  38,000,000שח .אז
איך את כאילו עכשיו פתאום מראה שיש ירידה
לעומת  2018שזה  22,000,000שח?

רו"ח אורלי ירדן:

עוד פעם.

מר אייל כגן:

בתחילת הדוח ,את רואה שהיקף הנכסים של
המועצה עומד ע ל  38,000,000שח.

רו"ח אורלי ירדן:

נכון ,לעומת  22,000,000שח שנה קודמת.

מר אייל כגן:

ועכשיו את באה ואומרת ש...

רו"ח אורלי ירדן:

אם אתה עושה רכוש שוטף פחות התחייבויות
שוטפות ,תעשה  38,795,000שח פחות 38,666,000
שח ,יש לך יתרה חיובית .בשנה קודמת 22,676,000
שח פחות  44,566,000שח יתרה בגירעון ,אוקיי? זה
מראה שההון החוזר של המועצה הוא חיובי ,מראה
על המצב היציב של המועצה.

מר אייל כגן:

זה נכון ל ? 2019 -

רו"ח אורלי ירדן:

זה נכון ל  2019 -שלא השתנה.

מר אביעד סיני :

אורלי ,בעמ'  , 6למה יש פער כזה בין  2019ל 2018 -
בתכנון ובנייה בניין עיר ,גם בביצוע לעומת תקציב,
את רואה?

רו"ח אורלי ירדן:

אני אגיב על זה ,כן ,כי לא משכתי מקרנות ,לא
הייתי צריכה למשוך כסף מקרנות .אז הביצוע כאילו
ירד .כל הקטע ,כל הפרק של ההנדסה ,אתה יכול

40

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 11.11.21

לכסות אותו מקרנות ,פלוס  15%תקורה.אם המצב
של המועצה יציב ,אני לא מושכת מקרנות ,אני
משאירה את זה לפיתוח ,ולתקציב הרגיל לא...
מר אייל כגן:

מה שאת אומרת שהתקבולים בעצם מכסים את ה -

מר אביעד סיני :

בעצם לא משכנו מהקרנות לשוטף.

רו"ח אורלי ירדן:

כן ,בדיוק.

מר אביעד סיני :

בגלל ש היה לנו מספיק הכנסות מהשוטף בוועדה.

רו"ח אורלי ירדן:

לאו דווקא בוועדה ,בכלל.

מר אביעד סיני :

אז זה טוב ,זה יופי.

רו"ח אורלי ירדן:

זה מעולה.

מר אביעד סיני :

זאת אומרת ,יש עוד כסף לבצע ,ולא צריך למשל
להגדיל היטלים?

רו"ח אורלי ירדן:

לא חסר לנופה מה לעשות ה פיתוח.

מר אביעד סיני :

לא חסר מה להגדיל.

רו"ח אורלי ירדן:

אם אתה לא הסתובבת לאחרונה...

מר אביעד סיני :

אני מדבר על כסף עכשיו .אורלי ,אנחנו מדברים
עכשיו על כסף ,לא על הביצוע.

רו"ח אורלי ירדן:

אוקיי...

מר אייל כגן:

אם אני זוכר נכון 2019 ,בשוטף כן היה שם א ת
הנושא ,כן העברנו מהקרנות.

רו"ח אורלי ירדן:

נכון ,אבל בסוף עשיתי בתקציב ,תקצבתי ,בפועל לא
משכנו.

מר אייל כגן:

הבנתי .זאת אומרת ,ה  5.5 - 6 -מיליון שח -

רו"ח אורלי ירדן:

לא משכתי.

מר אייל כגן:

לא משכת בסוף בסופו של יום?

רו"ח אורלי ירדן:

כן .בגלל זה אתה רוא ה כאילו ביצוע נמוך.

מר אייל כגן:

הבנתי.
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מר אביעד סיני :

אורלי ,בפיקוח עירוני למשל ,מה זה?

מר אייל כגן:

לא היה פיקוח עירוני ב . 2019 -

מר אביעד סיני :

לא ,תסתכל רגע .בעמ'  6יש פגם ,שירותים מקומיים,
נכון? פיקוח עירוני ,התקציב  , 3יצא . 2

מר אייל כגן:

זה הביצוע  .לא ,אביעד ,יש לך פה תחזית לעומת
ביצוע.

מר אביעד סיני :

נו.

מר אייל כגן:

פחות  1מיליון שח ,כאילו נכנס בשלב ההוא של
הפיקוח העירוני ,לא היו אם אני זוכר נכון ,כאילו
היה מתוקצב משכורות ליותר פקחים ,ובסופו של
דבר הם לא נכנסו לתפקיד שלהם.

מר אביעד סיני :

כי לא התחלנו עם השיטור?

מר אייל כגן:

זה ההבדל כאילו ,זאת הסיבה.

רו"ח אורלי ירדן:

מי שירצה ,אני אוכל להיכנס איתו יותר לעומק.
התב"רים ,שזה בעמ'  7למשל ,אפשר לראות ,אתם
רואים פה השתתפות הממשלה 20,692,000 .שח
לעומת שנה קודמת רק  6,340,000שח.

מר אייל כגן:

זה בעצם הרשאות שנכנסו.

מר אביעד סיני :

איפה את ,אורלי?

רו"ח אורלי ירדן:

בעמ'  7למעלה 20,600,000 ... .שח לעומת 6,340,000
שח.

מר אייל כגן:

זה הרשאות ששוחררו לך אני מניח ממשרד ה -

רו"ח אורלי ירדן:

נכון ,נכון ,נכון.

מר אייל כגן:

אז תודה לאריה בעניין הזה ,כי רוב הה רשאות פה הן
של משרד החינוך.

רו"ח אורלי ירדן:

נכון .מה עוד?

מר יוני חכימי:

זהו ,בסדר.
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מר אייל כגן:

בסדר.

רו"ח אורלי ירדן:

יאללה ,נעבור לדוח הביקורת המפורט .אתם רוצים
שאני אעבור עליו קצת?

גב' הגר פרי יגור:

לא ,אין צורך .רק אם יש שאלות.

רו"ח אורלי ירדן:

יש להם דוח ביקורת מפורט.

מר אייל כגן:

עם כל הכבוד ,זה צופה פני עבר הדוחות האלה
ואנחנו מסתכלים קדימה .אנחנו נשמח לקבל את
החומרים לשנת התקציב הקרובה ,את ההרשאה ,את
עדכון התקציב ,זה מה שחשוב כרגע .אני שמח
שהדו"חות מאוזנים .יחד עם זאת ,אני אומר שוב
פעם ,זה צו פה פני עבר .הדברים השתנו ,הייתה שנת
קורונה .אנחנו רוצים לראות גם את ה ...אנחנו
רוצים לראות את מצב הקרנות ,אני אשמח לקבל את
כל הדוחות האלה נכון לעכשיו ,לא נכון ל , 2019 -
תודה.

רו"ח אורלי ירדן:

תעביר לי מייל.

גב' הגר פרי יגור :טוב ,חברים .אז פה בסעיפים האלה אין הצבעה ,קיימנו
דיון .תודה ,אורלי .אני נועלת את הישיבה .אנחנו נעשה  5דקות הפסקה.

הישיבה ננעלה בשעה 19:00
__________________
גב' הגר פרי יגור
ראש המועצה
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