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המועצה המקומית גדרה
ישיבת מועצה מ המני מס' 328
יו א' ה' באלול תשס"ז 19.8.07

משתתפי:

ירו בנו יו"ר המועצה ,יואל גמליאל ,יקותיאל תנעמי ,רפי חנינה ,מיכאל
צארו ,ער שניר ,איל בישי ,אליהו רדיע ,דודי קו.

חסרי:

רני שרעבי ,עדנה סגל.

נוכחי:

אריה לוינגר  גזבר ומזכיר המועצה ,ליאור מדהלה  מנהל אג מבני ציבור
ותשתיות ,אפי בסימו  מבקר.

סדר היו:
.1

דיו בדו"ח ביקורת רו"ח מ .הפני משנת .2005

.2

אישור פרוטוקול הנהלה מס'  63מיו .8/8/07

ס " ק .1

אישור תב"ר מס'  805ע"ס  684,625ש"ח בניית ג ילדי באחוזת גדרה בשטח
של  125מ"ר.
המימו :א .הקצבת  584,625ש"ח מ .הפיס ע"ח הקטנת ההקצבה לבניית ביה"ס
"אוהלשלו" ,מ  817מ"ר ל  671מ"ר.
ב .קר עב' פיתוח  100,000ש"ח.

ס " ק .2

אישור תב"ר מס'  806תכנו ביה"ס יסודי מ"מ רביעי ע"ס  145,000ש"ח.
המימו :הקצבת משרד החינו.

ס " ק .3

אישור הגדלת תב"ר מס'  680קירוי מגרש "אוהלשלו" בס של  240,000ש"ח
לביצוע מגרש ספורט )אספלט ,גידור ומתקני(.
המימו :קר עב' פיתוח  240,000ש"ח.

ס " ק .4

אישור הגדלת תב"ר מס'  759אחוזת שושני בס של  89,685ש"ח.
מימו :הקצבת מ .החינו  21,253ש"ח
 68,432ש"ח.
קר עב' פיתוח

ס " ק .5

הגדלת תב"ר מס'  758אחוזת גדרה בס של  86,139ש"ח.
המימו :הקצבת מ .החינו  21,253ש"ח.
קר עב' פיתוח  64,886ש"ח.

ס " ק .6

אישור הגדלת תב"ר מס'  727בניית ג ילדי נורית ע"ס  154,027ש"ח.
המימו  :הקצבת מ .החינו  21,598ש"ח.
קר עב' פיתוח  132,429ש"ח.
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ס " ק .7

אישור הגדלת תב"ר מס'  700ביוב ע"ס  1,387,000ש"ח שדרוג מט"ש נשגב שלב
ב'.
המימו :קר עב' פיתוח.

ס " ק .8

אישור הגדלת תב"ר מס'  711לשנת  2007עדכו תקציב עב' הקמת בריכת מי
ע"ס  515,000ש"ח.
המימו :קר השיקו מינהל המי  360,000ש"ח.
 155,000ש"ח.
קר עב' פיתוח

ס " ק .9

אישור תב"ר מס'  807ע"ס  75,949ש"ח התקנת מערכות גילוי אש במוס"ח.
המימו :קר עב' פיתוח.

ס"ק .10

אישור פרוטוקול ישיבת ועדת הנחות בחינו .20/2/07

ס"ק .11

אישור חתימת חוזה ע חב' מרמנת להפעלת תכנית קר "קרב" לשנה"ל
תשס"ח ע"ס  1,196,385ש"ח.
המימו :מ .החינו  239,277ש"ח.
הורי  642,040ש"ח.
מועצה  315,067ש"ח.

ס"ק .12

אישור תב"ר גני ונטיעות ע"ס  260,000ש"ח.
 100,000ש"ח.
ג סטרומה
 50,000ש"ח.
ג לב גדרה
 50,000ש"ח.
ג נורית
 60,000ש"ח.
עמק הנשר
המימו :קר עב' פיתוח.

ס"ק .13

אישור תב"ר ציוד וריהוט לג ילדי שבזי ע"ס  36,000ש"ח.
המימו :קר עב' פיתוח.

ס"ק .14

אישור חידוש הלוואת שעה מ"דקסיה" אוצר שלטו מקומי ע"ס  600,000ש"ח ב
 6תשלומי.

.3

אישור פרוטוקול ועדת שמות.
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ירו בנו:

אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מ המניי מספר  328שמתקיימת
ביו ראשו ה' באלול תשס"ז  19.8.07ב  18:10בבית המועצה .נוכחי :ראש
המועצה ירו בנו ,סג ממלא מקו יואל גמליאל ,חבר המועצה מיכאל
צארו ,חבר המועצה רפי חנינה ,חבר המועצה ער שניר ,חבר המועצה
אליהו רדיע ,חבר המועצה דודי קו ,חבר המועצה יקותיאל תנעמי .חסרי:
עדנה סגל ,איל בישי ורני שרעבי.

סעי .1 $דיו בדו"ח ביקורת רו"ח מ .הפני משנת .2005
ירו בנו:

על סדר היו דיו בדו"ח ביקורת משרד הפני משנת  .2005אפי ,בבקשה
הצג את הדברי כפי שה עלו בישיבת ההנהלה ונתקד ע הנושא.

אליהו רדיע :ירו ,מה קרה שישיבת מועצה ביו ראשו? ג יש לוח זמני שאתה קבעת.
אנחנו קבענו ביו רביעי.
ירו בנו:

אלה דברי דחופי שצרי לקד אות.

אליהו רדיע :אלה לא דברי דחופי .דחו בשביל יו ראשו .הוצאת לוח זמני לכל
השנה וזה בסדר .לא חשוב שלא עמדת בא תארי אבל זה היה יפה ,בסדר
גמור שנתכונ.
ירו בנו:

אלי ,תודה .אפי בבקשה.

אפי בסימו :ערב טוב .אציג את דו"ח מבקר משרד הפני .בעיקרו רק נזכיר שישנ שני
סוגי ביקורות  אחד של משרד הפני שעושה את זה אחת לשנה ואחד של
המבקר הפנימי ,שג כ עושה את זה פע בשנה .בדו"ח שלפנינו ,שאליו
אנחנו אמורי להתייחס בדר כלל תו  3חודשי מיו הקבלה שלו ,אנחנו
מבחיני בשני חלקי עיקריי .הדו"ח הראשו ,החלק הראשו ,זה שמונח
לפניכ ,הוא מה שנקרא בדפי שחולקו לכ "עיקר הממצאי" .זה מופיע
בכותרת פרק ב'.
אריה לוינגר :חילקנו את הכל לישיבת המועצה שהתקיימה ב .26.6.07
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אפי בסימו :זו התמצית של הדו"ח.
אליהו רדיע :שקיבלנו זה בסדר ,אבל היו ,כשאנחנו דני ,זה צרי להיות אצלנו .אי בזה
שו טע .אלא א כ אנחנו נדו בשאר הסעיפי ומישהו יל לשכפל ויחלק
לחברי כי צריכי לראות מה שכתוב.
ירו בנו:

תמשי להציג את הממצאי.

אליהו רדיע :ירו ,כול צריכי לקבל .ג מי שלא רוצה חייב לקבל את זה .כול צריכי
לקבל את זה בידיי .בוא נדו בשאר .אתה אומר תמשי ,על מה ימשי? אני
רוצה להציג דברי בכתב בכדי שאנשי יראו מה נכתב ,מה כתבה הוועדה.
ירו בנו:

הישיבה הזו פורסמה כנדרש והופצו לוחות הזמני.

אליהו רדיע :מה הקשר בי מה שאני אומר לבי מה שאתה אומר?
ירו בנו:

היית צרי להביא את החומר אית.

אליהו רדיע :לא אני .אנחנו עכשיו דני .חובת להביא את זה בפני האנשי .זה על סדר
היו .אני צרי להביא את זה? אתה הבאת את זה אחרי שנתיי לסדר יו.
תביא את כל החומר .אני לא מבי מה הבעיה .זה  3  2עמודי .מישהו יצל.
מי שירצה יעיי בזה .מי שלא רוצה ,יזרוק את זה.
ירו בנו:

אפי ,הצג בבקשה את הממצאי.

אפי בסימו :בפרק ב' יש את עיקרי הממצאי.
אליהו רדיע :אני לא מבי למה אפי צרי להציג את זה .מי שצרי להציג את זה הוא יו"ר
הוועדה .א אתה רוצה שנעשה סדר אז בוא נעשה סדר עד הסו  .אפי לא
צרי להציג את זה .לאפי אי רשות דיבור כל עוד אני לא מציג את הדברי.
אני צרי להציג את הדברי כיו"ר ועדת ביקורת .אפי בס הכל נוכח בישיבה
של הוועדה .הוא יכול לבוא ולדו בדו"ח שהוא הכי .הוא הכי דו"ח של 500
עמודי ,הוא יציג את זה .את הדו"ח הזה מי שצרי להציג בפני חברי
המועצה כא זה לא אפי .ירו ,אתה לא צרי להביא את זה לאפי שיציג את
זה .אפי לא הכי את זה .הוא לא יו"ר הוועדה .מי שצרי להציג את זה הוא
אני .אני צרי להציג את זה .א הוא ירצה להוסי שיוסי  .תפסיק למרוח
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אותנו .מי שצרי להציג את זה הוא אני .לא אכפת לי שהוא יציג את זה אבל
תביא את זה לפני כול .א כבר ,אני אקרא את זה לפרוטוקול ואחר כ מה
שתרצה תעשה.
ירו בנו:

אפי ימשי את ההצגה ואחר כ תינת ל זכות כחבר ויו"ר הוועדה.

אליהו רדיע :ירו ,אפי לא צרי להציג את זה .הוא לא יו"ר הוועדה .מי שצרי להציג את
זה הוא אני .אני ישבתי ע הוועדה אני אציג את זה .אפי לא יציג את זה.
ירו בנו:

הערת נשמעה ונרשמה.

אליהו רדיע :ירו ,אל תתחכ .אל תגיד לי "הערת נרשמה" .אני דווקא אוהב את זה .אני
אוהב את זה כי זה פשוט מגרה אותי .מי שהכי את דו"ח הוועדה ומי שישב
על הדו"ח הוא אני ולא אפי .לאפי אסור בכלל להעיר את הענייני האלה
שאינ קשורי לדו"ח שהוא כתב .הוא הכי  500עמודי והוא יעיר את
הענייני שלו.
ירו בנו:

אני עדיי מתעקש שמר בסימו יציג את הנושא ולאחר מכ את ל את
זכות התגובה .אלי תודה ,שמעתי את עמדת.

אליהו רדיע :הוא לא צרי להציג את זה .הוא לא חבר מועצה .מי שצרי להציג את זה
הוא אני .הוא לא חבר מועצה .הוא יכול להוסי על הדברי שאני אומר ,א
אומר .אבל הוא לא צרי להציג את זה .אני לא מבי מה פתאו הוא .ירו,
אל תגיד "אפי" .הוא לא צרי להציג את זה .אני צרי להציג את זה .אני
אציג את זה.
ירו בנו:

אני רואה שיש אנשי שהתבלבלו .אני אומר את זה בצורה נורא ברורה.

אליהו רדיע :ירו ,הוא לא חבר מועצה .מי שצרי להציג את זה ,מי שמתפקידו כחבר
מועצה להציג את זה .הוא רוצה להוסי אתה יכול לתת לו רשות דיבור אחר
כ.
ירו בנו:

אני קבעתי את סדר הדוברי.

אליהו רדיע :זה לא קשור .אתה לא יכול לתת לו .הוא לא יכול להציג את זה .הוא לא יכול
להציג את זה .יכול להציג חבר ועדה .הוא לא יכול להציג את זה.
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ירו בנו:

אפי ,תמשי להציג בבקשה את הדברי למרות שחבר המועצה רדיע אמר
את מה שאמר.

אליהו רדיע :אפי ,אתה תתייחס א ורק לדברי שקשורי אלי .דברי שקשורי
לוועדה אני מבקש ממ לא להתייחס.
אפי בסימו :אני מציג את הממצאי.
אליהו רדיע :אתה לא יכול להציג את הממצאי .הממצאי מי שמציג אות זה מי שהכי
את הפרוטוקול של הוועדה .אתה תכי את הממצאי שקשורי אלי.
ירו בנו:

אני מבקש שתמשי.

אפי בסימו :על פי מתכונת הדו"ח יש לנו פרק א' שבו יש את עיקרי הליקויי .עיקרי
הליקויי שמתייחסי לשנת  .2005פרק ג' של אותו דו"ח מתייחס לממצאי
משרד הפני לתיקו ליקויי של המועצה לגבי שנה קודמת ,לגבי  .2004על
מנת לעשות קצת סדר ,לקחנו את הדפי של משרד הפני והעלינו אות
במתכונת של טבלאות שחולקו ג לכ .המתכונת של הטבלה כוללת את
הגו שאמור לטפל בליקוי הספציפי ,פירוט הליקוי כדי שמי שקורא אותו ידע
בדיוק במה מדובר .החלק השני זה תוק/לא תוק וכמוב הערות .א יש
לכ ,נוכל להתקד.
יקותיאל תנעמי :אי לנו .לא הבאתי.
אפי בסימו :אני מתחיל מחלק ב' .חלק ב' הוא טבלת מעקב טיפול המועצה בליקויי
שמתייחסי ל  .2005הערה ראשונה בנושא של ביצוע התקציב הרגיל:
הממצא הוא ממצא כללי ,למועצה גירעו מצטבר בס של כ  34מיליו ש“ח
המהווה כ  56מהתקציב הרגיל של המועצה לשנת  .2006זו דוגמה של ליקוי
בדיעבד .למעשה כבר לא נית לעשות הרבה כי מדובר על גירעו נתו .כמוב
כל מה שאפשר ללמוד מגירעו מהסוג הזה זה בשני שלאחר מכ אי
המועצה מתמודדת ע סוג כזה של גירעו .כמוב שהנושא הזה מופיע ג
בטבלה של טיפול המועצה .הסעי הראשו ,אחריות הטיפול בנושא של
תקציב היא כמוב ראש המועצה.
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אליהו רדיע :למי אתה מדבר?
אפי בסימו :לחברי.
אליהו רדיע :מי בכלל יודע על מה אתה מדבר? חבל ל על הזמ .א אחד לא מקשיב .א
אחד לא יודע על מה אתה מדבר .שב .ג ראש המועצה לא מקשיב ל .שב.
אפי בסימו :נעבור לסעי שני באותה קטגוריה .המועצה העבירה בשנת  2005כספי
לאיגוד ערי לחינו על חשבו ההסדר ע משרד הפני מתארי 23.11.05
לכיסוי החוב המצטבר של איגוד ערי לחינו .כל זאת לפני מילוי דרישות
משרד הפני ולפני אישור המליאה .כמוב שתגובת המועצה מיו 28.6.06
אישרה המליאה את ההסדר ע משרד הפני .זו ג כ צורה של ליקוי
בדיעבד .ביצוע תקציבי פיתוח :חלק מהתב"רי כוללניי ולא מוגדרי
בבירור מהות התב"ר .אני מדבר כרגע על סעי  .3נושא שבאחריות הגזבר
במסגרת סעי ביצוע תקציבי פיתוח .ג הליקוי הזה נלמד .ההערה הכללית
שמדובר על הגדלה של תב"ר באופ כללי בלי לפרט קצת יותר .ג התיקו
הזה נלמד על ידי עובדי המועצה ודיווחנו שתוק .כלומר ,תב"רי שיופיעו
יותר מאוחר המועצה תעשה כמיטב יכולתה לפרט את התב"ר בצורה ברורה.
הליקוי הבא נפל בתחומו של המהנדס ,הועברו כספי במסגרת תב"ר לאיגוד
ערי לחינו לצור בניית שיפו 1כיתות לימוד ללא פיקוח מטע המועצה .ג
פה זה ליקוי שמחייב כמוב תיקו שזה לא יחזור על עצמו .ג זה דווח על ידי
המועצה כתוק .כלומר ,יצאה הנחיה למהנדס להגביר את הפיקוח בנושא
הזה .הערה כללית :יבוצע להבא בפיקוח הנדסי .כלומר ,כל פרויקט כזה
שהמועצה תבצע ילווה בפיקוח הנדסי מתאי.
אליהו רדיע :א המועצה לא מבצעת אי המועצה תפקח?
אפי בסימו :הגו מבצע המועצה מפקחת ,נציג שלנו נמצא ליד המקו.
אליהו רדיע :אי המועצה יכולה לפקח א היא לא מבצעת? אתה אומר יצאה הנחיה
למהנדס המועצה .המועצה לא מבצעת ,מבצע את זה האיגוד .אי המועצה
תפקח?
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אפי בסימו :א למשל גו מסוי בתו המועצה או האיגוד מבצע עבודת בניה מגור
חיצוני ,המועצה כבעלת הנכס ,לא משנה שזה מוחזק על ידי איגוד בעלת
הנכס היא המועצה ,ואז ,המועצה באמצעות המהנדס תפקח על זה בצורה
מתאימה.
אליהו רדיע :אבל א המועצה לא מוציאה מכרז ,א המועצה לא מטפלת בזה ,אי
המועצה תפקח?
אפי בסימו :לה יש את הידע המקצועי.
אליהו רדיע :א החוזה נחת בי קבל לבי איגוד מה קשור למועצה בכלל?
אפי בסימו :אמרנו פיקוח הנדסי .כלומר ,הנכס הוא של המועצה.
אליהו רדיע :אפי חבל ,זה סת דיבורי.
אריה לוינגר :לעניי הזה אני רוצה להוסי  .בשנת  2007המועצה היא שפרסמה את המכרז
באמצעות החברה למשק והיא שמבצעת את העבודות בתיכו.
אליהו רדיע :זו תשובה של המבקר או תשובה של המזכיר?
אפי בסימו :זה לא משנה .סעי הבא ,מער השכר והעסקת עובדי .נמצאו מספר מקרי
בה הוצאות החזקת רכב שולמו מעבר להוראות וללא דיווח .זה נושא
שקצת נמש יותר מדי זמ אבל בסיכומו של דבר זה תוק ואני אישית
בדקתי את הדיווחי ,את הטופס שיוצא מפה לחשבת שכר שלנו .עלות שעות
נוספות גדלה ב  18%לעומת שנה קודמת בניגוד להסכ ההבראה בו
התחייבה המועצה לצמצ את השעות הנוספות .ג פה אנחנו מדברי על
תיקו .עובדה שבשנת  2006מספר השעות הנוספות ירד בצורה די משמעותית
מבחינת אחוזי .המועצה לא מילאה את מלוא ההנחיות של הממונה על
השכר בדבר תיקוני שכר בעקבות ביקורת שכר מטע משרד הפני .ג פה
נעשתה פעולה מאוד מקיפה כאשר חלק ניכר מהעובדי בוצעו תיקוני.
נשאר מקרה אחד או שניי שעדיי נמצא בבירור משפטי .מבחינת המערכת,
ברגע שהנושא בבירור משפטי זה כאילו שזה תוק וטופל.
אליהו רדיע :מה נמצא בבירור משפטי?
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אפי בסימו :אני יכול להזכיר פה שמות?
אליהו רדיע :אתה חייב ,אתה המבקר לא?
אפי בסימו :יש לנו את המקרה של שלו יפת שנמש קצת זמ כי ג ש היתה הנחיה
מסוימת .זו אחת מהדוגמאות של נושא משפטי שנמצא כרגע בבדיקה.
אליהו רדיע :מה יש? איזה נושא משפטי? מה יש ע שלו יפת?
אפי בסימו :בנושא של שלו יפת הממצאי הצביעו לכאורה על כ שהוא מקבל מעבר
למה שמתחייב .המועצה התכוונה לייש את ההמלצות של משרד הפני.
אליהו רדיע :מה ע דברי שה לא בהליכי משפטיי? אי זה תוק?
אפי בסימו :זה תוק במוב הזה שהמועצה יישמה את ההמלצות של משרד הפני.
אליהו רדיע :מי שקיבל מעבר החזיר?
אפי בסימו :לא .הפסקת אותי באמצע .ג לא כל כ היה ברור א צרי לבצע את זה
רטרואקטיבית .אבל זה נעשה נכו לתארי קבלת הדו"ח .לא נעשה
רטרואקטיבית .זה נכו אריה?
אריה לוינגר :תמשי .א ישאלו אותי ,אתייחס.
אפי בסימו :הסעי הבא ,נושא של חייבי .נעשו הסדרי תשלומי לא ריאליי ביחס
לחוב .פה מדובר בעיקר על עובדי מועצה ,ונדמה לי שאתה בזמנו ג העלית
את הנושא הזה .חלק מהעובדי ,כאשר בוצע לגביה נושא של אכיפה,
מתברר שהיכולת הכספית מנעה מה לשל את החוב בפע אחת ולכ הגיעו
אית להסדר .ההסדר מאפשר פרישה רחבה של החוב כאשר בתו הפרישה
הרחבה נלקח ג הנושא של ריבית .כלומר ,לא היה מצב של תיקו של
הריבית או משהו כזה .הפרישה היתה קצת ארוכה באופ כזה שקצב השלמת
הפיגור יימש מעבר לזמ סביר .הוא לא כל כ העיר לגבי עצ הפרישה אלא
לעובדה שלא נמצא נוהל שיאמר עד כמה נית לפרוש חוב לפי גובה החוב .כ
שיוצא למשל פלוני מסוי שיש לו  10,000ש“ח ,א כל חודש הוא צרי
לשל  100ש“ח ייקח המו זמ עד שיגמור .מה ג שקצב הגידול של הריבית
יהיה יותר גבוה מקצב ההחזר .פה אביה קבעה נוהל מסוי ועל פי הנוהל
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הזה אנחנו משתדלי לעבוד .אבל הנוהל נמצא .באותו הקשר ,ה המשיכו
את ההערה :ההסדרי ע החייבי מיועדי לכסות את החובות
המצטברי .בחלק מהמקרי החייבי אינ משלמי את החובות
השוטפי .הנושא הזה ג כ תוק .כלומר ,היה מצב שהיה הסדר לגבי
תשלו החוב ,אבל בו בזמ לא שול החוב השוט  .כמוב שזה טע לפג,
לא יכול להיות דבר כזה וזה תוק .כלומר ,כיו אי לנו מקרי כאלה של
תשלו של חוב ללא תשלו של השוט  .הסעי הבא ,ג כ בנושא של
מחלקת הגבייה .לחלק מהחייבי לה נצבר חוב של מספר שני הופסקו
אמצעי אכיפה מבלי להגיע להסדר סופי של כל יתרת החוב ובוטלו עיקולי
בעקבות הסדרי חלקיי .פה לכאורה הערת הביקורת היתה כאילו היתה
מעורבות של גורמי להקל ,כ שתהליכי למעשה לא הסתיימו .העסק הזה
נבדק ג לגופו של עניי וכל המקרי האלה טופלו .היו ישנה הוראה חד
משמעית של ראש הרשות שאי שו גור בתו הרשות שמותר לו להתערב
בתהליכי הגבייה והעיקול שמבצעת מחלקת האכיפה .כמוב שמחלקת
האכיפה מודיעה לגזבר מראש מה היא הולכת לבצע .א יש הערות פה וש
אז זה נבדק לגופו של עניי .אבל ברגע שיש החלטה לבצע עיקול או לגשת
לתהלי משפטי ,אי דבר כזה שאנחנו נפסיק את התהלי באמצע מכל מיני
סיבות .נמצאו ליקויי בהפעלת איגוד ערי לחינו .אי טע שאני אפרט.
זה מתייחס באופ כללי ג לתאגידי העירוניי .ההערה הכללית שחזרה
לגבי כל התאגידי העירוניי היא ,שהנושא של דוחות כספיי לא הוצג בפני
ההנהלה .ג פה התפתח ויכוח א על פי החוק חייבי או לא חייבי.
בסיכומו של דבר היתה החלטה .ניסו ג ללב את הוראת החוק .א חבר
מועצה מבקש שנושא מסוי ,קרי ,נושא של ניתוח דוחות כספיי של גופי
סמ יוצג פה אז המועצה תציג את זה פה .אבל על פי החוק לא ברור שזה
באופ אוטומטי צרי להיות מוצג.
מיכאל צארו :למה התכוונת כשאמרת "גופי ציבוריי שא אחד לא יתערב חו 1מהגזבר"
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בנושא גבייה? למה התכוונת בדיוק?
אפי בסימו :קרה למשל שלגבי פלוני מסוי התחילו את התהלי .הוא בא והעלה את
הבעיה שיש לו כל מיני בעיות וכו' ואז כאילו הגיעו איתו להסדר תו הפסקת
התהלי המשפטי.
מיכאל צארו :למה לא?
אפי בסימו :כי מצאו טע לפג בזה.
מיכאל צארו :למה לא? הלוא כל המטרה בסופו של דבר היא שתגיע איתו להסדר ושהוא
ישל .א אתה יכול לעשות את זה לפני העיקול ,טוב ,א אתה יכול לעשות
את זה בתהלי העיקול .בכל מקרה מתי שתקדי לעשות את זה יותר טוב.
אפי בסימו :כשמגיעי למצב של עיקול זה כבר אחרי שהגיעו מי עד נפש .ואז אתה כבר
הפעלת את כל,
מיכאל צארו :למה? אני הבאתי פה כמה ,לא אחד ,לא שניי ולא חמישה.
אפי בסימו :אז אולי כדאי שנביא אות לפני שתהלי העיקול יוצא לפועל? תהלי עיקול
זה מכתב ראשוני .אחר כ מכתב התרעה ועוד מכתב התרעה .זה גור
להוצאות מיותרות של כל המערכת ,ג כספית וג מבחינת המנהלה
שמסביב .אחרת ,אתה מאבד מהאפקטיביות של האכיפה .לא כל נישו שיש
לו חוב יודע לגשת לפלוני מסוי ולהפעיל לח .1בשביל זה הוא צרי לחשוב
לפני כ .זה באופ כללי.
אריה לוינגר :בכל מקרה ,כל הפרק של הגבייה נכתב באמצע  2006כאשר מבצע הגבייה
עדיי לא יצא לדר .במסגרת המבצע נעשו כמה וכמה דברי כדי להקל על
אנשי.
מיכאל צארו :כ ,אבל זה לא מדבר על המבצע .זה מדבר באופ כללי.
אריה לוינגר :כ ,אבל כמו שהוא מדבר כל הדברי האלה הסדר סופי ,במסגרת המבצע
באו לקראת אנשי.
ער שניר:

אפי ,יש לי שתי שאלות .אמרת  18%שעות נוספות שירד משמעותית .כמה
משמעותית?
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אפי בסימו :זה ירד לכיוו  3%לעומת שנה קודמת.
ער שניר:

שאלה שניה ,אמרת שדוחות שחברי מועצה מבקשי צריכי להיות מוצגי
א מבקשי אות ,זאת אומרת לא צריכי להיות באופ אוטומטי?

אפי בסימו :לא.
ער שניר:

מה הכוונה?

אפי בסימו :אגיד ל מה הכוונה .לדוגמה ,יש לנו  4גופי שנתמכי על ידי הרשות .מדי
פע בפע עולה הצור לתקצב כ וכ ואז חברי המועצה מבקשי א
אפשר לדעת מה קורה ע הדו"ח הכספי .באותו רגע שחבר מועצה מבקש
שהנושא הכספי של גו נתמ יוצג ,ראש המועצה מקבל החלטה .אבל זה לא
עולה באופ אוטומטי.
ער שניר:

אבל זה מחויב?

אפי בסימו :כ.
אליהו רדיע :זה לא רק דו"ח כספי ,ג תקציב .כשאנחנו דני בתקציבי מועצה א פע
לא קיבלנו את תקציב הגופי הנתמכי שהוכ על יד.
מיכאל צארו :קיבלנו של המועצה הדתית ,המוזיאו ,המתנ"ס.
אליהו רדיע :בזמ הדו"ח.
דודי קו:

לפני התקציב הגיע.

ירו בנו:

קיבלת בצורה מסודרת את ספרי התקציב של כל גופי הסמ מקט ועד גדול.
מנסי כא להפיק לקחי ,אלי ,למרות שזה לא נראה ל ...ג אמרה את זה
לפני כ ,בנושא של דיו בדו"ח ביקורת.

אליהו רדיע :אל תסנ ,דבר חופשי על יד השולח.
ירו בנו:

יגיע ג תורי לדבר.

אליהו רדיע :אפשר ג לתמלל ,ג להקליט ,לא צרי לסנ .תשמע את הדברי ואל תכעס,
אי ל מה לכעוס.
אפי בסימו :נעבור לחלק ג' של הדו"ח .הביקורת בדקה כיצד המועצה מטפלת בתיקו
ליקויי .כא אנחנו מצביעי על  31ליקויי כאשר חלק הגדול תוק על ידי
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המועצה .נושא ראשו :לא נקבעו במועצה ממלאי תפקידי אשר מתפקיד
לאשר קבלת השירות .שמות ממלאי התפקידי האמורי לאשר את קבלת
הטובי וכו' אינ מרוכזי בלוח סמכויות המופ 1לגורמי הנוגעי בדבר.
כלומר ,זה בא לקבוע מי יכול לאשר ,בסמכותו של מי במועצה לאשר קבלת
טובי או לאשר קבלת שירות כזה או אחר .מבחינתנו יצאה טבלה מרוכזת
של כל בעלי התפקידי   7בעלי תפקידי ,כל אחד בתחו שלו .לכ,
הביקורת בדקה את זה ודיווחה על זה כתוק .הערה שניה ,לא נמצאו תעודות
כניסה להזמנות שמבצעת המועצה .פה בגלל האופי של ניהול המלאי ,כי אי
לנו הלוא מחסני בה אנחנו מרכזי את המלאי ,התקבלה החלטה בתו
הרשות שבמקו שנבצע פקודת הכנסה ,נכי תעודת כניסה שמאשרת קבלה
כי אי לנו ג מחסנאי שינהל את זה .המועצה תסתפק בזה שהיא מקבלת
חשבונית או תעודת משלוח .התכולה נבדקת על ידי המקבל ועל ידי הקניי
ומבחינתנו זה מהווה כפקודה למחס .כלומר ,זה ג כ דווח כתוק .המועצה
חרגה מיעד הגירעו שנקבע בתוכנית ההבראה להסדרת מצבה הכספי .אני
מזכיר לכ ,זה מתייחס ל  .2004ב  2005זה לא בא לידי ביטוי .כלומר ,לא
בוצע תיקו .אנחנו רק ציינו את זה כתיקו חלקי .המועצה לא העמידה
הלוואה מקר עבודות פיתוח לכיסוי הגירעו המצטבר בס  6מיליו ש“ח
בהתא לתוכנית ההבראה ,זה תוק .תקציב המועצה לשנת  2005לא הובא
לאישור במועד .פה ג כ התפתח ויכוח .הדיווח שלנו הוא שזה תוק חלקית,
כי בחלק ניכר מהמקרי הדיווחי שאנחנו מקבלי ממשרד הפני מגיעי
ג באיחור ולכ אנחנו ג לא יכולי לקבל נתוני ריאליי לגבי התקציב
שאנחנו מגישי .אותה הערה תחזור על עצמה ג בשנת  .2006במספר
מקרי החלו עבודות בתב"רי לפני אישור המועצה במשרד הפני .זה תוק
חלקית .פה המועצה נתנה התייחסות מאוד מפורטת .עיקר הדגש היה
שההערות מתייחסות לעבודות בתחו החינו .כא היו למעשה שתי ברירות,
או ללכת על פי הנהלי ולעכב קצת את עבודות הבניה למוסדות החינו ,או

14

כאשר היו לנו את האישורי הרשמיי מהגורמי המתאימי ,ואז ,המועצה
החליטה להתחיל את העבודות .היו מכתבי שמאשרי בדיעבד שהתקציב
יגיע .תמיד נשאלת השאלה מה לפני מה ,הביצה לפני התרנגולת או ההפ,
אבל זה בעיקר התרכז בנושא של מוסדות חינו .הסעי הבא ,המועצה לא
חייבה את התקציב הרגיל בריבית רעיונית עבור שימוש בכספי קר פיתוח.
זה ליקוי שחזר על עצמו ועדיי חוזר על עצמו .פה המועצה ,לעניות דעתי ,לא
מתמודדת ע הבעיה .היו לנו המו שיחות ,לי ולגזבר ,בנושא הזה .זה ג
הגיע לכ ששאלנו עוד פע את הגו המבקר הא זה אופייני רק לנו או שזה
חוזר ג בגופי אחרי .הוא הביא דוגמאות שמתוכ השתמע שהליקוי הזה
חוזר על עצמו ג בהרבה מועצות .הוא עדיי לא היה מוכ לחזור על עצמו.
במילי פשוטות ,א המועצה לוקחת כס מעבודות פיתוח לעבודות שצרי
על פי הצרכי ואחר כ היא מחזירה אותו ,היא צריכה להחזיר ע הריבית.
כלומר ,להתייחס לזה כאילו זה כס שנלקח מהבנק .זה ליקוי שחזר על
עצמו .המועצה לא הכינה מסגרת תקציבית לקר לעבודות פיתוח .הנושא
הזה הובא בפני המהנדס על ידי הגזבר .לאחרונה הבנתי שיצא עוד מסמ
אחד כזה ומבחינתנו דיווחנו על זה כתוק חלקית.
אליהו רדיע :עד כמה תוק חלקית? יש תקציב פיתוח?
אפי בסימו :יש תקציב פיתוח .תקציב הפיתוח אומר שלכל,
אליהו רדיע :ההערה היא שהמועצה לא הכינה תקציב פיתוח .יש עכשיו?  2007יש? 2006
יש?
אפי בסימו :צפי לא ידוע לי .יש במסגרת של אישור התקציב תקציב פיתוח ,אבל הוא לא
בנוי על בסיס של משימות שאתה יכול להגיד  100משימות הסכו המצטבר
שלה עבר.
אריה לוינגר :ישבנו כא במליאה על  15מיליו ש“ח.
ירו בנו:

יש תוכנית שקובעת תגי מחיר וג סדרי עדיפויות .אושר במליאה כא .סדרי
קדימויות של כל משימה ומשימה.
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אליהו רדיע :זה דיו מה עושי ב  15מיליו ש" ח.
ירו בנו:

זו למעשה תוכנית הפיתוח שיודעת להגיד  היו בתקציב של כ  15מיליו
ש“ח מה אפשר לעשות.

אליהו רדיע :אפי ,סמ שלא תוק.
אפי בסימו :זה תוק חלקית.
אליהו רדיע :א דנו מה עושי ב  15מיליו ש“ח הלוואה ,זה תקציב פיתוח? תקציב
פיתוח זה להכי חוברת תקציב פיתוח .זה תקציב פיתוח.
ירו בנו:

תקציבי בלתי רגילי בוצעו בשנת  2005בחריגה בהוצאות בס של 5.4
מיליו ש“ח מהמסגרת התקציבית המאושרת .ג פה זה למעשה המש של
הקוד אז דיווחנו על זה כתוק חלקית .לא נבדקו החיובי בגי הוצאות
שנתקבלו מהוועדה המקומית לתכנו ובניה .זה ג כ נושא שזכה להמו
תשומת לב ג של הגזבר וג של המהנדס .זה אומר שכל מיני דיווחי
שאנחנו אמורי לקבל במסגרת זיכויי שהוועדה גובה מהיטלי וכו' ומגיע
למועצה ,שהמועצה תהיה ע היד על הדופק ותבדוק את הדברי האלה,
שהיא באמת מקבלת את מה שמגיע לה .המועצה לא ניהלה מעקב אחר
היטלי השבחה המגיעי .זה למעשה אותו דבר .זה בתחו של ההשבחה.
כלומר ,המועצה לא ניהלה מעקב אחר היטלי ההשבחה המגיעי לה
מהוועדה לתכנו ובניה .ג פה זה לא סוד שהיה קצת ויכוח מי מהמועצה
חייב לפקח על הנושא הזה בי א זה הגזבר ובי א זה המהנדס .ראש
הרשות קבע שזה יבוצע בתיאו שניה ,אחד כצד הטכני ,המהנדס שמתמצא
בדברי ,והגזבר ,כאחד שממונה על כספי המועצה .תב"רי ללא תנועה
במש  12חודשי לא הוצאו מקוב 1תב"רי ולא אושרו מחדש על ידי
המועצה .על זה את ג כ קיבלת דיווח מפורט .זה תוק .הרעיו הכללי,
פרט למקרי חריגי הוא ,שתב"ר ללא תנועה מעל שנה .סעי הבא ,המועצה
השתמשה בחלק מתקבולי קר הפיתוח ובעודפי תב"רי זמניי למימו
פעולותיה השוטפות .זה ליקוי שחוזר על עצמו .פה יש תמיד ויכוח מה שיי
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לשוט ומה לא שיי לשוט  .אני בעצמי ע דילמה בנושא הזה .אני ג כ
כמבקר לפעמי נתקל בבעיה שאני לא יודע א זה צרי להיות בשוט או
בפיתוח ,ואז ,אני מרי טלפו ושואל.
אריה לוינגר :זה לא הליקוי .בכל מקרה זה תוק.
אפי בסימו :כ .דיווחנו כתוק .אמרתי "בדילמה" ,כי לפעמי יש נטייה להשתמש כי זה
קצת מקל .לטווח ארו זו בעיה .דוחות כספיי של גופי קשורי ,מה
שאנחנו קוראי גופי נתמכי או גופי סמ ,מתנ"ס ,ספריה ,מוזיאו ,איגוד
ערי לחינו ,לא הובאו לדיו במליאה .תוק חלקית .זה למעשה מה שאמרנו
מקוד .זה ממצא שחזר על עצמו ב  2005ואנחנו עכשיו מדברי על הליקוי
שנמצא ב  .2004הוכנה תוכנית לצמצו חריגות שכר .תוכנית זו טר בוצעה
במלואה .כלומר ,הוכנה תוכנית אבל היא טר בוצעה .זה מה שאמרנו
מקוד ,דיברנו שזה יתוק.
אליהו רדיע :מה שאתה אומר בוצע לא בוצע זה נכו למתי?
אפי בסימו :זה נכו לתארי הדיווח.
אליהו רדיע :זה לא נכו להיו?
אפי בסימו :לא להיו .הליקוי לא אמור לחזור על עצמו.
אליהו רדיע :מאיפה אתה יודע?
אפי בסימו :א הוא חזר על עצמו זה לא טוב .עצ העובדה שישבו וטיפלו בזה וביצעו
את מה שצרי ,זה בסדר .העיקרו בכל הדוחות האלה שהליקוי לא יחזור על
עצמו ,אחרת מה אנחנו עושי? המועצה לא ערכה תוכנית חופשות לבעלי
תפקידי מפתח .זה תוק .דיווחנו שכל הפעולות שלנו ,כל החופשה הכללית
מבוצעת בצורה מסודרת במהל יולי  אוגוסט.
אליהו רדיע :לדעתי זה לא תוק .אריה ,יצאת לחופשה?
אריה לוינגר :יצאתי לחופשה בשבוע שעבר.
אפי בסימו :המועצה לא ערכה תוכנית חופשות לבעלי תפקידי ,הכוונה שלא יהיה מצב
כזה בעלי תפקידי יוצאי החוצה ואי מי שימלא את התפקידי שלה.
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ירו בנו:

יש מועדי שבה יוצאי במהל השנה לחופשה.

אפי בסימו :בס הכל כל בעלי התפקידי הבכירי ה  6  5אנשי ,לכתוב מי מתוכנ
מתי ,כל דבר נית לשינוי ובזה נגמר העסק .מראי את זה לביקורת והעסק
נגמר.
אליהו רדיע :אני יודע שרק לאחד יש תוכנית לניצול ימי חופשות.
אפי בסימו :המועצה לא קבעה נוהל מת הרשאות לביצוע השינויי בנתוני שכר עובדי.
כמוב שזה תוק .זה התעורר כתוצאה מזה שבוצעה איזו פעולה שלא היתה
מתואמת .זה לא חוזר על עצמו .היו כל שינוי כזה ,כל בקשה לשינוי ,כל
הרשאה לשינוי מבוצעת ג בעל פה וג בפקס לחשבת שכר .היא לא תבצע
שו דבר ללא אישור בכתב .המועצה לא גבתה ולא עיקלה סכומי המגיעי
לה מיז הבונה בגדרה .זה הסיפור המפורס וזה תוק .סעי הבא ,סעי
 :19למספר גופי השייכי למועצה נער אומד לצריכת מי ולא לקריאת
שעוני .זה תוק חלקית .עדיי קיימי מקומות בה יש צריכה ללא שעוני.
הסברתי את המשמעות של הנושא ג מבחינת הפיקוח וג בנושא של דיווח
אמי לגבי אחוזי פחת שנתיי .הנושא הזה ג עלה לאחרונה וכרגע זה תוק
לפחות במחלקת המי .מחלקת הגבייה מטפלת בנושא .סעי הבא ,לא בוצעו
פעולות אכיפה משפטיות .פעולות אכיפה שבוצעו על ידי מחלקת הגבייה
הביאו להסדרי חלקיי בלבד .זה חוזר על עצמו כמו שדיברנו על זה לפני כ
וזה תוק .המועצה לא מנהלת רישו מרכזי של האינוונטר כפי שנקבע
בתקנו להסדרי רכישות ,ניהול מחסני וניהול טובי ולא מקפידה להטביע
את סמל המועצה על נכסי דניידי .זאת אומרת ,ג פה היתה לנו בעיה בגלל
אופי ניהול המחסני .כרגע אי לנו רישו של אינוונטר כללי ולא מבוצע .א
היו אני בא אל האחראי על האינוונטר ואני אומר לו להגיד לי כמה כרגע
מחשבי ס הכל יש ושיגיד לי את הפירוט ,הוא לא יכול להגיד לי .הוא יכול
לעשות את זה רק אחרי שהוא ייקח את כל התעודות למיניה.
דודי קו:

מי זה מנהל האינוונטר?
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אפי בסימו :ציו בראשר .היו לי איתו שיחות .לא הגענו לעמק השווה .פה אני רואה
נסיגה בנושא.
ירו בנו:

אני עונה על הנושא הזה ג על הקליטה של הציוד וג על הפליטה של הציוד.
היו ,דר מערכת רכש אתה מסוגל בלחיצת כפתור לקבל נתו מאוד מדויק
של ציוד שנכנס באיזו שנה ,לחתו אותו על פי מוסדות ,זה לגבי ציוד שנכנס.
כ שזה מבחינת שליטה .כל ברהרשאה יכול להיכנס ולקבל את הנתו.
שנית ,לגבי פליטה של ציוד יש ניהול מאוד מסודר בעיקר אל מול בתי הספר,
שזה הנדב המרכזי שבו אנחנו יודעי לפלוט ציוד ובטח אל מול מוסדות
המועצה .אני יודע לקיי ג מעת לעת חתימה על מסמכי שבה פולטי
ציוד שהוא כרגע לגריעה ,לפליטה או לכל דבר אחר שלא יהיה .ג לנושא של
הקליטה וג לנושא של הפליטה.

אפי בסימו :ישבתי ע ציו .לא התרשמתי כ .לפני חודשיי וחצי .אני יכול להראות
לכ דוגמה של דו"ח שפע היה ,דו"ח מסודר .אני לא ראיתי .שאלתי אותו.
אי לו.
ירו בנו:

אפי ,אני מדבר היו על עובדות .היו ג אתה וג אנוכי ,אתה רוצה לקבל
היו נתו על כמה מחשבי יש היו קליטות במועצה משנת  2005שנקלטו
במועצה משנת  2005בחת של בית ספר פינס ,בית ספר רעות ,וכו'.

אפי בסימו :אני אבדוק את זה עוד פע.
ירו בנו:

אתה מסוגל מחר לדעת איזה .מסיבה נורא פשוטה ,ברגע שאנחנו הגדרנו את
הנוהל ומקיימי את הנוהל של קבלת ציוד טובי ,אותו בעל המוסד או מנהל
המחלקה הרלבנטי שיודע לקבל את הציוד הזה ,אנחנו יודעי שהוא נקלט.
זה נשמר במערכת .היו אתה יודע לחתו את זה בחלוקה של רבעוני 
מוסדות ,ציוד וכל נושא שלא יהיה.

אפי בסימו :טוב .סעי הבא ,המועצה לא ערכה ספירת מצאי .זה דווח כתוק אבל
ההוראה מחייבת כשאנחנו הולכי לבצע ספירה זה נכו שהוא מבצע את
הספירה ,אבל כתוצאה מפעולה של הספירה יש לבצע ג איזוני .לפעמי
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יש פערי בי מה שצרי להיות לבי מה שיש בפועל .צרי לתת לזה ביטוי
והפעולה הזו לא מבוצעת .יכול להיות שזה האופי של המועצה ,המחסני,
לא כל כ מצדיק את זה .אבל מבחינת המחוקק זו בעיה.
דודי קו:

אז צרי לסדר את זה .כל ארגו צרי שיהיו לו מחסני.

ער שניר:

כל דבר אתה אומר כאילו צרי לעשות בשביל המחוקק .אנחנו צריכי
לעשות את זה בשבילנו ,להתנהלות הנכונה פה.

אפי בסימו :ההערה של במקו.
ער שניר:

יש דברי שהוא צודק וזה נכו וה צריכי להיות באופ קבוע ולא רק לתק
את  2004ולהגיד שזהו.

ירו בנו:

אני לוקח עכשיו את בית ספר פינס .יש בו על פי הרישו  250שולחנות .אתה
אומר "איזוני" .בבית הספר צריכי להיות רק  248שולחנות אבל יש .250
נזרוק אות?

ער שניר:

לא .אבל אתה יכול לשנות את המצאי של.

ירו בנו:

לכ אמרתי ג בהערה הקודמת שהיו אתה בלחיצת כפתור יודע לקבל
תמונת מצב.

ער שניר:

אבל הוא מדבר על בתו המחסני .הוא דיבר על המחסני ,לא על בתי
הספר.

אפי בסימו :ג בתי ספר.
דודי קו:

עזוב בית ספר ,קח את מחלקת המי .מחלקת המי זה עסק פעיל .נכנסי
דברי ,יוצאי דברי .ש צרי בכל תקופה לעשות ספירת מלאי ולהבי ג
א יש חוסרי ,למה.

אליהו רדיע :איזה מלאי?
דודי קו:

ה לא עושי תיקוני קטני?

אליהו רדיע :מחלקת מי לא מבצעת עבודות בכלל.
דודי קו:

ודאי שעושי.

אריה לוינגר :כמעט ולא .יש קבלני.
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אליהו רדיע :א יש פיצו 1מחלקת מי עושה את העבודה?
דודי קו:

מי מתקי מד מי?

אליהו רדיע :זה משהו אחר.
אריה לוינגר :מדי מי יש לנו רישו מדויק כמה יש .מחלקת מי מתקינה מד מי.
דודי קו:

לצור התקנה של מד מי יש צינורות ,יש מופות ,יש זוויות .כל זה מלאי ,זה
כס .

אליהו רדיע :רשמית אי ש כי כא זה דבר מוגדר.
דודי קו:

יש מכשירי ,כלי עבודה?

אליהו רדיע :מה שאתה אומר עכשיו זה חובה לקנות וחובה להחזיק במלאי וזה רשו כי
זה רשו על ידי הגבייה .שאר הדברי אי ,לא עושי עבודות.
דודי קו:

בסדר .הדברי האלה ,יש מלאי ,יש כניסה ,יש יציאות .צרי שיהיה איזו
בי הדברי.

אפי בסימו :אגב ,לנושא של ספירת מלאי ,ההוראה ג מחייבת שמבקר המועצה יתלווה
לספירה מדגמית .את זה הערתי למי שהערתי ,אבל זה לא יצא לפועל.
המועצה שילמה הוצאות חשמל ולא גבתה שכר דירה מגופי שפועלי
בתחומי המועצה ,דבר אשר מהווה תמיכה עקיפה .אנחנו דיווחנו כתוק ,אבל
למעשה צרי להיות תוק חלקית כי המועצה עברה לגבות את הכספי ממי
שצרי אבל כל הנושא של תמיכות עקיפות עדיי לא מבוצע במועצה .למועצה
אי היו מעקב על סוגי התמיכות וא אחד לא יכול היו לבוא ולדעת איזה
סוגי תמיכות עקיפות ניתנו בשנה שעברה ,או נכו לרגע זה ,ומה עלותה .זו
הערה שלא הצלחתי להזיז אותה.
איל בישי :אתה יכול לתת דוגמה של תמיכה עקיפה?
אפי בסימו :כ .אני יכול לתת דוגמה של תמיכה עקיפה .יש לנו פה את מועצת הפועלי
לשעבר ליד הספרייה .זה גו שהמועצה שוכרת אותו .היא מאפשרת לקיי
פה פעילות ברוכה של הגמלאי .הנושא הזה לא מקבל ביטוי כתמיכה
עקיפה .הגו לא משל לא ארנונה ולא שכר דירה .אלה דברי יפי אבל
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צרי לדעת מה הסכומי .זה כס .
אליהו רדיע :דווקא האול ש משופ.1
אפי בסימו :לא חשוב .יש כמה דברי כאלה .לדעתי ,אי שו סיבה שהמועצה לא תנהל
כרטיס בנושא של תמיכות עקיפות .הליקוי הזה חוזר על עצמו .זה כס  ,אי
מה לעשות.
יואל גמליאל :רוטרי זה לא תמיכה עקיפה?
אפי בסימו :בטח .ביקשו ממני להתערב .אמרתי שאני לא רוצה להתערב .כולל נושא
הסעות ,אוטובוס .לא רוצה להיכנס לזה .שמישהו לא יחפש אותי בסיבוב.
יואל גמליאל :בספרייה מדליקי לה חשמל .זה לא תמיכה עקיפה?
אפי בסימו :יש עוד הרבה .אני יכול לתת ל הרבה כאלה .את זה צרי לתק .המועצה לא
ערכה ספירת מלאי ,זה התייחס ל  .2004ב  2005זה בוצע .דיברנו על זה3 .
נכסי בבעלות המועצה מוחזקי שלא כדי על ידי גורמי חיצוניי .עובדה
זו הובאה לידיעתו של היוע 1המשפטי אשר מטפל בעניי .אנחנו מדברי
כרגע על שלושת המבני שנמצאי ברחוב שבטי ישראל .יש ש מבנה כזה
מאור שבזמנו היה בית ספר תלמוד תורה .עד לאחרונה היה מוחזק על ידי
שלוש משפחות.
אליהו רדיע :יש יותר משלוש.
אפי בסימו :אני יודע על שלוש משפחות .אחד מה החזיר את הנכס .החזיר את הנכס
וכרגע המועצה מתכוונת לעשות לו הסבה למד"א .נשארו ש עוד שני מבני.
אני אישית בדקתי את זה .זה נמצא בתהלי משמעתי.
דודי קו:

תפוסי על ידי אנשי פרטיי ,משפחות?

אפי בסימו :כ .זה כבר שני .ה גרי ש ,משפחות וכו'.
יואל גמליאל :העברנו את זה למד"א לפני שנה וחצי .אני לא מבי למה ה לא באי.
ער שניר:

לא דיברנו על מד"א במקו אחר ,מכבי אש והמשטרה?

ירו בנו:

זה פרויקט אחר.

אפי בסימו :בחלק מהעבודות לא בוצעו אומדני ,בעיקר בהצעות מחיר שקיבלנו.
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אריה לוינגר :לא במכרזי.
אפי בסימו :בהצעות מחיר.
דודי קו:

זה שגר בקונטיינר בגבעה ,של מי השטח הזה?

אפי בסימו :שלו .יש ש בעיה של הפקעות .נמצאו עבודות בהיק כספי העולה על
 31,000ש“ח שנמסרו לקבל לא רשו .זה תוק .זו היתה הערה .יצא נוהל
בנושא הזה על ידי הגזבר למחלקת שפ"ע .ברוב המקרי המועצה פונה
למספר מצומצ וקבוע של קבלני לקבלת הצעות מחיר ואינה עורכת לאחר
מכ התמחרות עמ .ההערה הזו תוקנה .נכו לרגע זה ,יצא בדיוק נוהל
שאומר שמעל סכו מסוי יש לפנות לפחות ל  4ספקי .מעל סכו מסוי,
אני מדבר בסדר גודל של הצעות מחיר ,יש לפנות ל  6ספקי לקבלת הצעות
מחיר .לפני הקטגוריה של  ...מבחינת הוראה פרסמתי לשטח .נמצאו הזמנות
ורכישות שנעשו שלא באמצעות קניי המועצה וללא הצעות ממספר ספקי
כנדרש .ההזמנות במקרי אלו נעשו לרוב בדיעבד .זה תוק .זה היה ליקוי
חמור ויותר הוא לא מופיע .המועצה לא קיימה דיו בדו"ח המבקר .דיווחנו
שזה טר התקיי ,כלומר טר תוק .המועצה תיקנה באופ חלקי את
הליקויי שעלו בביקורת רואה החשבו .זה למעשה מסכ את כל מה
שדיברנו .תודה.
ירו בנו:

יו"ר ועדת הביקורת.

אליהו רדיע :קוד כל לעצ העניי של דיו ב  2007על  .2005הוועדה ישבה ב 26.12.06
וכמעט שנה וחצי לא דנו .היו לדו שנתיי אחר כ על מה שנעשה ב .2005
א זה לפרוטוקול ,לפחות נעלה כא דברי שעלו .אפי התייחס לדברי
שהוא רצה להתייחס .הוועדה התייחסה לכמה דברי .אקריא אות .מי
שירצה אחר כ יעיר ומי שלא ירצה יישאר ע מה שייכתב בפרוטוקול.
הממצאי העיקריי אמנ הועלו בדו"ח עצמו אבל ג המועצה דנה בה.
"א .1 .תקציב המועצה .למועצה גירעו מצטבר  34.8מיליו ש“ח לשנת 2005
כאשר נוספו  2.5מיליו ש“ח בשלושת רבעוני  .2 .2006המועצה העבירה
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לאיגוד ערי לחינו ב  2005כספי ללא אישור המליאה ולפני מילוי דרישת
משרד הפני .סעי ב' ,ביצוע תקציב פיתוח .ב .1 .חלק מהתב"רי כוללי
ולא מוגדרי ,פתח לטעויות ויותר מזה .2 .הועברו כספי תב"ר לאיגוד ערי
לחינו לצור שיפוצי ללא פיקוח מטע המועצה .פירוט ליקויי חמורי
בהמש .3 .עבודות וחוזי בתב"רי החלו לפני אישור הממונה על המחוז.
 .4לא נערכה תוכנית רב שנתית של שיפוצי במוסדות חינו וציבור ולא
נערכי אומדני תקציביי של עלות ".אפי ,לא התייחסת לזה בכלל.
"ג .שכר והעסקת עובדי .1 :הוצאות אחזקת רכב שולמו מעבר להוראות
ללא דיווח .2 .עלות שעות נוספות גדלה ".אפי התייחס לזה שזה צומצ ב ל
 .3%הוועדה כשדנה "עלות שעות נוספות גדלה ב  18%בניגוד להסכ הבראה
בו התחייבה המועצה לצמצו ".זה החלק החשוב.
ער שניר:

גדלה ב  18%וצמצמה ב ?3%

אליהו רדיע :בניגוד להסכ הבראה .3" .המועצה לא מילאה את מלוא ההנחיות של
הממונה על השכר בדבר תיקוני שכר )חריגות( .4 .סג ממלא מקו ראש
המועצה לא מחויב בתשלו הוצאות הפלאפו מעבר למכסה כ 700  500
ש“ח בממוצע .5 .סג ממלא מקו על פי חוברת נבחרי מ  5.04זכאי
לאחזקת רכב הוצאות משתנות ל  2,000ק"מ בחודש במקו  .3,000בפועל
הנ"ל ממשי לקבל לפי  3,000ק"מ .ניתנה הנחיה לקיזוז אול לא בוצעה.
 .6מזכירת ראש הרשות ומזכירת הסג מקבלות שעות גלובליות שלא כחוק.
כמו כ ,אחזקה והוצאות רכב.
יואל גמליאל :תחזור ב .לעול לא קיבלה שעות גלובליות.
אליהו רדיע :זה מה שכתוב בדו"ח .אתה תתמודד ע הדו"ח.
יואל גמליאל :הדו"ח מגמתי .מעול לא קיבלה שעות גלובליות .לעול.
אליהו רדיע" :כמו כ ,אחזקה והוצאות רכב ללא דיווח על נסיעות בתפקיד .7 .הוענקו
הטבות שכר למזכירות אלה ללא חתימת גזבר המועצה על פי הנחיות ראש
המועצה .ד .נושאי אחרי .1 :נמצאו הנחיות למחלקת שכר והזמנות
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לספקי ללא חתימת גזבר המועצה .2 .נמצאו ליקויי חמורי בהפעלת
איגוד ערי לחינו .3 .לא נקבעו במועצה ממלאי תפקידי אשר תפקיד
לאשר קבלת השירות ,עבודה ,לבדוק חשבוניות ולאשר ".לחלק מזה ג אפי
התייחס" .הדברי האלה אינ מרוכזי בלוח סמכויות המופ 1לגורמי
הנוגעי בדבר ".יועצי משפטיי ,אמנ זה נכתב אבל אי מה לחדש .אני
אעבור לתאגידי בשליטת הרשות .נתייחס למה שהדו"ח התייחס ,זה בעיקר
לאיגוד ערי" .ממצאי עיקריי .1 :איגוד ערי לחינו גדרה ,מזכרת
בתיה ,ג יבנה .המטרות של האיגוד קיו בית ספר משות )אי שותפי(.
 .2יו"ר האיגוד מ  2.6.04בוגר קורס הכשרת דירקטורי לחברות עירוניות,
ממשלתיות ותאגידי .3 .הנהלת האיגוד מורכבת מחברי המועצה גדרה
בלבד .4 .הרשות משלמת לאיגוד עבור תלמידי גדרה ".זה מתו הדו"ח עצמו.
"ליקויי :חלק מעבודות הבניה והשיפוצי שנערכו באיגוד נעשו ללא מפקח
בניה ואישור ביצוע .חלק מהעבודות בוצעו על ידי מנהל בית הספר .2 .אי
באיגוד ועדת מכרזי וועדת רכש )מי מחליט?( .3 .ביצוע העבודה נעשה על פי
נוהל של הצעות מחיר ולא על ידי מכרז .העבודה פוצלה למספר עבודות
שבוצעו על ידי אות קבלני .4 .הצעת מחיר של ספק שהיתה זולה ביותר
בוצעה על ידי ספק שהציע הצעה גבוהה יותר .ההסבר ,במחיר הספק שהציע
את ההצעה הזאת .יש הסבר של היו"ר ,זה מופיע ש .5 .חלק מהעבודות
נעשו על ידי קרוב משפחה של יו"ר האיגוד .6 .לא בוצע מכרז להפעלת המזנו
בתיכו .לטענת יו"ר האיגוד הושכר בנוהל הצעות מחיר .מי הציע הצעות?
 .7היוע 1המשפטי של האיגוד נת שירותי לחברה בבעלות יו"ר האיגוד.
 .8חלק מליקויי אלה ואחרי נבדקי ונחקרי על ידי המשטרה .המלצות:
 .1הדו"ח נתקבל ב  ,31.7.06זמ סביר לתיקו הליקויי עד לתארי ישיבת
הוועדה ב  .2 .26.12.06הוועדה דורשת לקבל לידה דו"ח תיקו ליקויי
בצורה מפורטת .3 .מומל 1לצר לצוות תיקו ליקויי חבר ועדת ביקורת
שאינו חבר הנהלה .4 .על ראש המועצה לדווח למליאת המועצה על ההנחיות
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וביצוע לתיקו ליקויי ב  .5 .2005  2004למרות האמור לעיל הוועדה
ממליצה מספר המלצות מעשיות לתיקו ליקויי שחזרו ב  2004ו .2005
א .הוצאות והוראות תשלו ללא חתימת גזבר או חריגה מסמכות יש לחייב
את הגור או הגורמי להוצאות אלה בחיוב אישי .ב .מקבלי "ההטבות"
ותשלומי בניגוד לחוק כפי שעלו בסעי שכר לדו"ח  סכומי אלה יוחזרו
בתשלומי אלה תו  30יו מיו קבלת הדו"ח במועצה .ג .סגירת איגוד
ערי לחינו עד  ".31.5.07זאת ההמלצה אבל אנחנו דני בדו"ח היו כ
שלתארי אי שו משמעות .אני חוזר" ,סגירת איגוד ערי לחינו עד
 31.5.07בנוהל מסודר וחוקי וכפיפות במחלקת חינו מועצה מקומית גדרה.
לסיכו ,ישנ נושאי שעלו בדו"ח עצמו  60 ...עמודי ולא עלו בדו"ח
הוועדה .בתיקו הליקויי יש לנהוג על פי הכלל ויפה שעה אחת קוד.
לצערנו ,ג שנתיי אחרי ,הליקויי חוגגי וגורמי החוק נכנסו לתמונה .אי
צור לפרט .עלינו לבצע לטובת התושבי ולכבודנו את תיקו הליקויי
במעשי ולא בהבל פה .אליהו רדיע יו"ר הוועדה ".תודה.
ירו בנו:

ההמלצות של ה המלצות .אתה רוצה להציע אות כהצעה לסדר זו אפשרות
של.

אליהו רדיע :יש פה המלצות של הוועדה ,לא שלי .הוועדה המליצה המלצות .צרי לקבל
או לא לקבל אות.
ירו בנו:

המועצה מנחה את צוות תיקו הליקויי.

אליהו רדיע :לא קשור לצוות תיקו ליקויי .יש דו"ח של הוועדה .יש המלצות של
הוועדה .תצביע עליה .אל תקבל אות ,זה בסדר.
ירו בנו:

אני מבקש לא להפריע לי .בניגוד לעבר ,הפע הראשונה שהמועצה הזו
מתמודדת בצורה אמיתית ונכונה וג אמיצה ע נושא של תיקו ליקויי של
הביקורת בדגש על משרד הפני וג של המבקר .זו הפע הראשונה .זו
הפע השניה שאנחנו דני בנושא הזה .לא הצלחתי למצוא בפרוטוקולי של
ישיבות המליאה בתקופה שקדמה למועצה הזאת איזשהו דיו ענייני

26

ומקצועי ואמי 1שיודע להתמודד ע נושא הביקורת .זה ג נרש
לפרוטוקול ,יו"ר המועצה לשעבר .אנחנו כא בתו המועצה יודעי לדו בכל
נושא ונושא לגופו .הוק על פי חוק צוות תיקו ליקויי שיודע וימשי לדעת
להתמודד ע הנושא .לכ ,המלצותי ה המלצותי .אתה רוצה להביא אות
להצבעה על סדר היו ,זו אפשרות של.
אליהו רדיע :מה פירוש "אפשרות"? אי אני אביא אות להצבעה?
מיכאל צארו :אי פה סתירה בי מה שאתה אומר למה שירו אומר.
ירו בנו:

אני בניגוד אלי רוצה להיות מאוד ענייני ומאוד פרקטי.

מיכאל צארו :הוא אומר שהוא צרי להתמודד ע הליקויי האלה .זה לא שהוא אומר
שהוא לא יתמודד אית .כולנו רוצי להתמודד וכולנו רוצי לסכ .אי פה
סתירה.
אליהו רדיע :יש פה המלצות .אני רוצה להביא את זה להצבעה ,לקבל או לא לקבל את
ההמלצות .מה אתה אומר?
מיכאל צארו :אבל המועצה קיבלה על עצמה לתק .עובדה.
אליהו רדיע :אני מדבר על דו"ח ועדת ביקורת.
איל בישי :מקבלי שצרי לתק .צרי איזושהי התייחסות ,תגיד קיבלנו מסכימי ע
זה נתק את זה .או לא מקבלי...
ירו בנו:

איל ,א תקשיב לדברי שנאמרו כא על ידי אפי ברוב קשב למרות
שהצטרפת בחלק ,על כל נושא ונושא שעלה בביקורת יש הערה ויש תגובה.
יש התייחסות .נכו שהדיו עכשיו ד בצורה מעט אחרת ,אבל אנחנו יודעי
להגיב על כל נושא ונושא ג באופ פרטני ובטח על ידי צוות תיקו ליקויי
שהוק כא על ידי המועצה הזאת והוא יודע לפעול .ידע לפעול בשנה
שעברה .נציג השנה את הממצאי על  2006ונמשי לפעול באותה צורה.
ולראיה ,ג היו התכנס הצוות בראשותי וקיבל את ההנחיה ע לוחות
זמני מאוד ברורי לקחת את דו"ח  2006ובלוחות זמני מאוד ברורי
להוציא אות מ הכוח אל הפועל ברמה של ללמוד את הדו"ח ,להגיש דרישה
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לתגובה למנהלי המחלקות ולקבל אות על מנת שבשנת  2007יהיה דיו
בדו"ח  .2006העניי מאוד מקצועי והוא בליווי צמוד של מבקר המועצה .יש
צוות בראשות המזכיר והגזבר שהוגדר והוסמ כא והוא יודע להתמודד ע
זה .אני אומר כא המועצה מנחה את צוות תיקו הליקויי להנחות את
מנהלי המחלקות ועובדי המועצה לתק את הליקויי כפי שהועלו בדוחות
הביקורת ובדו"ח הצוות .לכל ליקוי נידרש לתק .אנחנו עוסקי עכשיו ב
 .2005רוב של הדברי תוקנו .להפתעת כול ג ניקח את הליקויי
החוזרי ונשני מ כ  10שני אחורה ,שלא באשמת המועצה לפנינו ,בגלל
שפשוט לא היתה תגובה עניינית לליקויי האלה .בסעי ב' מופיע א אני
זוכר נכו ,שהוא יודע לקחת את כל הליקויי .פשוט לא היתה לה תגובה
ולכ .אנחנו יודעי לקחת ג אות ולהשיב על כל אחד ואחד כדי למחוק
מאותה רשימה של סעי ב' בדו"ח ,שמציי את ליקויי העבר וג לתק אות.
איל בישי :ראיתי תגובות ובאמת יש התמודדות ע ליקויי להערות של המבקר.
להערות של ועדת הביקורת לא ראיתי התייחסות ,או שפשוט לא הזדמ לי
לראות .למה שהוא הקריא עכשיו.
ירו בנו:

איל ,תקרא את החוק לפני כ .המועצה נדרשת להתייחס לדו"ח מבקר
משרד הפני .נדרש להיות כא דיו .ייאמר לזכות כל מי שיושב כא מסביב
לשולח ,בטח לא רק לי ,שהיה כא דיו .ג בהנהלה ובטח במליאה .היה ג
ליקוי והתייחסות.

אליהו רדיע :בהנהלה ,על פי הפרוטוקול ,לא היה שו דיו ,אבל לא משנה .אני סת רוצה
לקחת מתו הדו"ח עצמו .אפי ,אתה ג תגיד א זה תוק .אני מתנצל
מראש על זה שאני שואל לגביה ,למשל ,הוענקו הטבות שכר למזכירות ללא
חתימת גזבר המועצה על פי הנחיית ראש הרשות .תוק?
ירו בנו:

תוק.

אליהו רדיע :ה החזירו את הכס או החתימו את הגזבר? מה זה "תוק"? אל תענה .אני
רק אומר .מזכירת ראש הרשות ומזכירת הסג מקבלות שעות גלובליות
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כשלא כחוק .תוק? יואל אומר היא לא מקבלת .יואל ענה .מה אומר ראש
המועצה?
ירו בנו:

מה השאלה האחרונה?

אליהו רדיע :אפי ,אתה יודע א תוק או לא? אריה ,תוק?
אריה לוינגר :מה שראש המועצה אמר שתוק ,תוק.
אליהו רדיע :הלאה .עניי של הוצאות רכב תוק או לא תוק? לזכותכ יאמר שיש כא
הנחיה ,אבל היא לא בוצעה .בוצעה מאז?
ירו בנו:

לפעמי אני שואל את עצמי עד איפה תעצומות הנפש שלי יכולות להיות כל
כ גבוהות .אתה היית במועצה הזו כ  10שני .נדרשת להתמודד ע הנושא
הזה חזור ושנו על ידי הרבה מאוד פקידי ממשרד הפני וממשרד האוצר.
האד הראשו שנדרש ועסק בזה הוא אני ואני בלבד .אני אומר ל שכל
ההערות שעלו בדו"ח תוקנו ,למעט אות הערות שנידונות היו בנושא של
בתי המשפט .אמר את זה המבקר .לפעמי אני שואל את עצמי עד כמה
באמת אפשר לעבור על סדר היו על הדברי שהיו כא לפני כ .הרי אתה
נדרשת ביולי .2003

אליהו רדיע :יואל לא היה פה ב  .2003אתה לא שומע בכלל מה שאני מדבר .הוא עונה לי
ישירות .תענה כמוהו .תהיה ישיר כמוהו .הוא אמר זה לא נכו .אני שומע
אותו הוא עונה לי אני שותק .אתה לא שומע אותי .אתה מגיב לדבריי ואתה
אפילו לא יודע מה אני שאלתי .אני רק מדבר אתה כבר אוט את אוזני.
תקשיב למה שאני אומר ,יואל מקשיב ,עונה לי ,אני מאמי לו.
ירו בנו:

מה השאלה האחרונה?

אליהו רדיע :לגבי איגוד ערי לחינו.
מיכאל צארו :נעשה הפסקה למנחה.
אליהו רדיע :בשביל מנחה אני מוכ לא להרגיז את ירו.
ירו בנו:

אני מבקש לסכ את נושא סעי  ,1לסכ את הדיו בנושא הביקורת.
המועצה מנחה את צוות תיקו הליקויי להנחות את מנהלי המחלקות
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ועובדי המועצה לתק את הליקויי כפי שעלו בדוחות ובדו"ח הצוות .תיקו
הליקויי יוצג כא בישיבת ההנהלה ובישיבת המליאה מעת לעת .דו"ח 2006
יצא.
איל בישי :כשאתה אומר דוחות זה ג דו"ח המבקר וג דו"ח הוועדה?
ירו בנו:

ככל שנדרש .צוות תיקו הליקויי .דו"ח צוות תיקו הליקויי  2006יוצג עד
תו השנה הנוכחית.

סעי .2 $אישור פרוטוקול הנהלה מספר  63מיו .8/8/07
ירו בנו:

סעי  .2אישור פרוטוקול הנהלה מספר  63מיו .8.8.07
ס"ק  .1אישור תב"ר מס'  805ע"ס  684,625ש"ח בניית ג ילדי באחוזת
גדרה בשטח של  125מ"ר .המימו :א .הקצבת  584,625ש"ח מ .הפיס ע"ח
הקטנת ההקצבה לבניית ביה"ס "אוהל+שלו" מ  817מ"ר ל  671מ"ר .ב.
קר עב' פיתוח  100,000ש"ח.

ירו בנו:

ס"ק  .1אישור תב"ר  805על ס  684,625ש“ח בניית ג ילדי אחוזת גדרה
בשטח של  125מ"ר .מימו :הקצבת  584,625ש“ח על ידי מפעל הפיס על ידי
הקטנת הקצבה לבית הספר "אוהל שלו" 817.מ"ר ל  671מ"ר .קר עבודות
פיתוח  100,000ש“ח .ליאור ,ת הסבר בעיקר על המיקו וג על ההקצבה
ונתקד קדימה.

ליאור מדהלה :מי שמכיר את רחוב יצחק רבי ,נבנה לפני שנה ג של  125מ"ר .ב  2006זה
נבנה .אנחנו קיבלנו הקצבה לבנות את התאו שלו.
איל בישי :לא הבנתי את ההקצבה של "אוהל שלו".
ירו בנו:

אני אסביר .אל מול המציאות והמצוקה שחסרי כא עוד גני ואנחנו רוצי
לקד את הנושא הזה כמה שיותר מהר ,ממשרד החינו קיבלנו השנה ג
אחד במקו שלושה .ביקשתי ממשרד החינו להמשי לתקצב אותנו בדלתא
החסרה שאושרה על ידי הפרוגרמה שלה .בעצה אחת ע משרד החינו אל
מול שלב ב' של "אוהל שלו" שאמור להיבנות אחרי שלב א' שעדיי לא
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התחיל ,יתחיל בימי אלה ,לקחנו את ההקצבה על חשבו שלב ב' ונדאג
לממש אותה בשלב ב' .לכ קיבלנו את ההקצבה ממפעל הפיס .כל הכספי
ממפעל הפיס בימי אלה .אנחנו נדרשי כרגע לאשר את הכס וכמוב את
החלק של הפיתוח.
איל בישי :ה מסכימי?
מיכאל צארו :ברור .זה עתידי .אתה מקבל משהו זמי עכשיו.
יקותיאל תנעמי :בניית ג תורני .צרי להיות בהחלטה שזה לבניית ג תורני .כס נלקח
מ"אוהל שלו" לבניית ג תורני.
איל בישי :ג תורני זה לא מה שעמד פע בתו האולפנה?
יקותיאל תנעמי :לא יצא .ההשקעה ש היתה עצומה מאוד.
ירו בנו:

אשלי את התמונה של חבר המועצה יקותיאל תנעמי .היתה לנו כוונה
להתמודד ע נושא "אוהל שלו" בצורה מערכתית .המציאות שלנו היו
מראה שחלק גדול מאוד ממי שמגיע לכיתה א' מתלבט ומחליט לא להגיע
ל"אוהל שלו" .דנו בנושא הזה כא ג בישיבת ההנהלה והמליאה וג
תקצבנו את הנושא הזה .כרגע אי שו סיבה שזה לא יהיה לג ממלכתי דתי
תורני ,על מנת שיוכל באמת להתמודד ע הסיטואציה ,שבאמת תוכל להזי
טוב יותר ובכמות גדולה יותר את כיתות א' לבית הספר "אוהל שלו".
בניגוד למה שסברנו בהתחלה ,יש כא אפשרות לא מבוטלת של תושבי
שמבקשי לעשות את זה ואני משוכנע שזה יצליח לטייב את ההתמודדות
הנכונה שלנו ע בית הספר "אוהל שלו .,צרי להתחיל את הבניי ברצפה.
המשמעות היא בניית ג.

יקותיאל תנעמי :אני רוצה להוסי  .ירו מרגיש קרוב מאוד לחינו הדתי ולכ הוא מדבר
במקומי בדר כלל בכל מה שקשור לחינו הדתי .אני נות ל נקודת זכות
לפרוטוקול.
איל בישי :את המשמעות הבנו בפע הקודמת .לא צרי את זה מחדש .הבנו את
המשמעות ,הבנו את החשיבות .אני בעד.
יקותיאל תנעמי :אי בעיה א הכל ברור .הג הזה ייעודי לג תורני .ממלכתי דתי תורני.
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מצדי שיבואו ,אנחנו רוצי אות .ה יבואו לג ויגיעו לכיתה א'.
ירו בנו:

אני יכול להגיד היו שהמציאות הממלכתית דתית תורנית בכל מזרח גדרה,
לא אכנס כא לפרשנות .המשמעות היו של ניתוח הזרמי הדתיי בגדרה
היא כזאת שבה מחפשי את דר הביניי .אי אפשר להתעל מזה .אי
אפשר להתעל מהדברי האלה .אנחנו היינו צריכי להתמודד ע הדבר
הזה .יש לנו מצוקה קשה מאוד של בתי כנסת .דיברנו על זה .זה עלה
כאפשרות לבוא ולהקי את זה .זה לא יצא לפועל א נצטר להתבסס על
מה שתוקצבנו ממשרד הדתות .תוקצבנו על ידי  3מבני .לפי סדרי עדיפויות
שלה אולי במעט עוכרי ביחס לגדרה .המציאות הממלכתית דתית במזרח
גדרה אפילו אותי הפתיעה ,למרות שאני מרגיש מאוד קרוב לחינו הממלכתי
דתי .מאוד הפתיעה אל מול הבקשות שאני מקבל כא .אני חושב שהכי נכו
יהיה להתקד בנושא הזה.

ער שניר:

ירו ,אנחנו דיברנו על אופציה אחרת ואני מבי שזה לא יצא לפועל .דיברנו
על הג .א תשי ש ג השאלה היא א אנחנו יודעי בוודאות שיש ש
אנשי שילכו לג הזה .כי מחר יבואו ויגידו שחסר דווקא במקו אחר.

יקותיאל תנעמי :הג הזה משמש את כל גדרה .זה לא ג שכונתי .אנשי היו שמי את
הילדי שלה ברחובות וביבנה .המיקו של הג פחות משמעותי .זה ג
שלגביו יש לנו פרוגראמה ויש לנו הכל .רק ש אנחנו יכולי לממש את זה
בשלב זה .יכול להיות שבתחילת השנה נעשה הצרחה ,זה יל לפה והוא יל
לש ,זה לא משנה כבר.
ער שניר:

אחר כ תצטר לספק הסעות או כל מיני דברי?

יקותיאל תנעמי :לא .לא צרי לספק הסעות.
ער שניר:

בהתחלה דיברנו על איפה שבהר" .עכשיו אתה לוקח את זה יותר רחוק.

איל בישי :בכל מקרה זה יישובי ולא שכונתי .זה לא משנה איפה.
ירו בנו:

היתה כוונה לעשות את זה באולפנה.

איל בישי :אני לא מכיר איפה האוכלוסייה הדתית תורנית נמצאת .א אתה אומר
שהיא מפוזרת בכל גדרה זה סיפור אחר .אני דווקא מבחינה הגיונית הייתי
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ש את זה במרכז .א אתה אומר שאי מספיק כאלה ,אז שיהיה דווקא
יותר קל לכול להגיע ,שתהיה נגישות הרבה יותר קלה לכול.
ירו בנו:

אנחנו מקבלי היו מענה של גני ממלכתיי דתיי באזור "אוהל שלו"
נתיבי נוע .זה ריכוז אחד .אי לנו בצד המזרחי א לא ג אחד .מקימי
השנה ג אחד כצור .קיי ג ברחוב הנורית .זה הג השני שמוק בימי
אלה .אנחנו צריכי היו עוד אחד .אני יכול להגיד "היו" כי מניסיו
שעשינו בתחילתו ,אנחנו ע רישו של למעלה מג וחצי .למעלה מג וחצי.
אני היו צרי אל מול ההתמודדות .אני לא רוצה לפתוח כא דיו אבל אני
יכול להגיד היו ,א אנחנו לא מתמודדי היו כמועצה ע הסוגיה
הממלכתית דתית בגדרה ,אי חינו ממלכתי מסיבה נורא פשוטה .ג מזי
בית ספר .בית ספר יסודי מזי תיכו .א לבנת היסוד לא מתרחשת ,בית
ספר יסודי יתרסק .לא תהיה לי כיתה ו' שתוכל להיות כיתה ז'.

ער שניר:

ירו ,אני לא מדבר על זה .א צרי ג וחצי נקי שני גני .השאלה היא
אחרת .אתה אומר שאלה ילדי שאחר כ ילכו ללמוד ב"אוהל שלו" .אוהל
שלו נמצא בצד השני של גדרה.

יקותיאל תנעמי :הג הזה הוא ג יישובי .המיקו שלו לא חשוב .זו תשובה אחת .תשובה
שניה ,מכיוו שפרוגראמה רק על הג הזה היתה לנו ,את ההצרחה הזו של
הכס יכולנו לממש רק ש .תשובה שלישית ,לקראת תחילת שנת הלימודי
נראה בדיוק מה קורה ואני אוכל לעשות הצרחה .לקחת ג דתי אחר לש או
לשחק בתו המערכת ,א אחד לא מונע ממני לעשות את זה.
ער שניר:

מבחינת הבניה זה אותו דבר?

יקותיאל תנעמי :ודאי .ג ממלכתי דתי תורני.
ירו בנו:

מי בעד?
הצבעה:
בעד7 :
הסעי $אושר.

ירו בנו:

הוחלט לאשר.
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אריה לוינגר :צרי לאשר עוד משפט אחד ,פתיחת חשבו עזר ייעודי בנק אוצר השלטו
המקומי בנושא הזה.
ירו בנו:

בסעי קט ?1

אריה לוינגר :לא .סעי קט ג'.
ירו בנו:

סעי קט ג' ,אישור פתיחת חשבו עזר ייעודי לש בניית הג .מי בעד?
הצבעה:
בעד7 :
הסעי $אושר.

ירו בנו:

הוחלט לאשר.
ס"ק  .2אישור תב"ר מס'  806תכנו ביה"ס היסודי מ"מ רביעי ע"ס
 145,000ש"ח .המימו :הקצבת משרד החינו.,

ירו ב נו:

סעי קט  ,2אישור תב"ר  806לתכנו בית ספר יסודי ממלכתי רביעי על ס
 145,000ש“ח .המימו הקצבת משרד החינו .זה מופיע לכ כא בדפי .מי
בעד?

מיכאל צארו :איפה זה אמור להיבנות?
ירו בנו:

זה בית הספר שאמור להיבנות אחרי גני הרצוג.

ליאור מדהלה :מזרחית לשכונה הצבאית החדשה.
ירו בנו:

בחלק האחורי של הגני שנבני היו.
הצבעה
בעד:
הסעי $אושר.
ס"ק  .3אישור הגדלת תב"ר מס'  680קירוי מגרש "אוהל שלו" בס ,של
 240,000ש"ח לביצוע מגרש ספורט )אספלט ,גידור ומתקני( .המימו :קר
עב' פיתוח  240,000ש"ח.

ירו בנו:

סעי קט  ,3אישור הגדלת תב"ר  680קירוי מגרש "אוהל שלו" בס
 240,000ש“ח לביצוע מגרש ספורט ,אספלט ,גידור ומתקני .המימו :קר
עבודות פיתוח .ליאור ,הסבר קצר.
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ליאור מדהלה :מפעל הפיס מימ אותו בקירוי של "אוהל שלו" אבל אי לנו את המגרש.
איל בישי :אבל הבנתי ש"אוהל שלו" נהרס ובוני מחדש.
ליאור מדהלה :לא קשור לבניה של בית הספר .זה פשוט מגרש שממוק בחלק הצפוני של
בית הספר .אנחנו מתקצבי בתקציב הזה לא את הקירוי ,אלא את המגרש
עצמו ,את האספלט האקרילי ,את הגידור ואת הסלי.
ער שניר:

ליאור ,רק הערה אחת .תדאגו שזה באמת יהיה טוב ובאיכות טובה .אני לא
הב אד המקצועי לזה אבל צרי שיהיה טוב ,שלא אחרי שנה שנתיי
שילדי ישחקו ש כדורגל זה ייהרס.

ליאור מדהלה :הבעיה היא בעיקר בנושא של הגידור .בתכנו הזה לקחתי גידור .ע אספלט
אי בעיה .עשינו המו מגרשי אי שו בעיות ע האספלטי .זה כולל
תאורה .הבעיה העיקרית היא בנושא של הגידור .בתכנו הזה ,שזה האומד
הראשוני של הפרויקט אנחנו נצא עכשיו למכרז .לקחתי גדר שבכה ,זה כמו
גדר ביטחו של בית ספר בגובה  2מטר אני רק לוקח אותה  4מטרי .כלומר,
אי אפשר לעק אותה בשו צורה.
איל בישי :יש לי שתי הערות .בהקשר לקירוי ,ג ב"רעות" וג ב"פינס" הובטח מזמ
שיהיה קירוי למגרשי ש .אני שואל את זה כל ישיבה ,קר עבודות פיתוח,
אנחנו כל פע מאשרי ש תקציבי .יש כס ?
ירו בנו:

חיכיתי לשאלה הזאת ואני חייב לתת ל הסבר .איל ,צרי להבחי בי בניית
תקציב לבי הקצבה של תזרי מזומני לתו התקציב .אתה יכול מכא
לבנות מיליו תקציבי .זה לא רלבנטי בכלל .אתה עכשיו מגדיר תקציב.
יושב ראש מועצה ,יושב גזבר ויודע בסו להגדיר אל מול זה .במשימה הזאת,
יש לה ג את סדרי העדיפויות שלה ,היא ג מתוקצבת .צרי להבחי בי
בניית תקציב .אתה בונה תקציב בלתי רגיל בס של  240,000ש“ח .מי בעד?
הצבעה:
בעד7 :
הסעי $אושר.
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ירו בנו:

הוחלט לאשר.

ירו בנו:

אריה ,אפשר מבחינת הפרוטוקול יחד את  5 ,4ו ?6

אריה לוינגר :כ.
ס"ק .4הגדלת תב"ר מס'  759אחוזת שושני בס ,של  89,685ש"ח .המימו
הקצבת מ .החינו 21,253 ,ש"ח .קר עב' פיתוח  68,432ש"ח.
ס"ק  .5הגדלת תב"ר מס'  758אחוזת גדרה בס ,של  86,139ש"ח .המימו:
הקצבת מ .החינו 21.253 ,ש"ח .קר עב' פיתוח  64,886ש"ח.
ס"ק  .6הגדלת תב"ר מס'  727בניית ג ילדי נורית ע"ס  154,027ש"ח.
המימו :הקצבת מ .החינו 21.598 ,ש"ח .קר עב' פיתוח  132,429ש"ח.
ירו בנו:

סעי  5 ,4ו  .6יש כא הגדלת תב"ר  ,759הגדלת תב"ר  758ואישור הגדלת
תב"ר של  .727אריה ,ת הסבר .ליאור יחרה אחרי בדברי הרלבנטיי
ונתקד ע זה קדימה.

אריה לוינגר :לגבי  759ב  30.5.06אישרנו תב"ר על  680,000ש“ח .ערכנו מכרז .המכרז
הסתכ ג כ ב  680,000ש“ח .כאשר ביצענו את העבודות הגענו ,בגלל
ההתייקרויות ובגלל הפיקוח ,בס הכל להוצאה של  769,000ש“ח .יש לנו
חריגה של  89,000ש“ח .קיבלנו ממשרד החינו על חשבו זה  21,000ש“ח.
אנחנו נדרשי להשלי מקר עבודות פיתוח  68,000ש“ח.
ירו בנו:

בגלל שזה גדל בהתאמה.

אריה לוינגר :סעי קט  4וסעי קט  5זה היינו ה מבחינת המספרי פחות או יותר.
קיבלנו ממשרד החינו  21,000ש“ח .בסעי קט  6הסכו הוא גבוה יותר
מכיוו שכא בזמנו כאשר החלטנו בהחלטת מליאה לא תקצבנו את עבודות
הפיתוח ב  100,000ש“ח .נכו שיש לנו תב"ר מקביל של  110,000ש“ח לביצוע
עבודות פיתוח של הג אבל היות וג התב"ר המקביל הוא מקר עבודות
פיתוח ,אנחנו ג כא צריכי לבצע את ההשלמה בהתא 21,598 .ש“ח
קיבלנו ממשרד החינו ואנחנו צריכי להשלי מקר עבודות פיתוח 132,000
ש“ח .המכרז תא את התב"ר.
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איל בישי :הבנתי .יצא מכרז בסכו מסוי ,הוא זכה בזה ואז מוסיפי לו כס על
התייקרויות או משהו?
אריה לוינגר :כ .זה אר זמ.
ליאור מדהלה :משרד החינו מתקצב נומינלי .אלה הוראות חוזר המנכ"ל שיצאו .לא מעניי
אות התייקרויות .נותני ל מחיר ,תממ את ההתייקרויות .ההתייקרויות
יצאו  40,000  30,000ש“ח ,מה שיש בכל חשבו .אלה הדלתות.
איל בישי :מזמ ההקצבה שלו עד הביצוע?
ליאור מדהלה :לא .מזמ המכרז שלו בפטור שהוא קיבל מהחברה למשק וכלכלה עד היו
שאנחנו מתקשרי איתו יש התייקרות ואתה משל עליה.
ירו בנו:

מי בעד סעי קט  5 ,4ו ?6
הצבעה:
בעד7 :
הסעי $אושר.

ירו בנו:

הוחלט לאשר.
ס"ק  .7אישור הגדלת תב"ר מס'  700ע"ס  1,387,000ש“ח .שדרוג מט"ש
נשגב שלב ב' .המימו :קר עב' פיתוח.

ירו בנו:

סעי קט  .7אישור הגדלת תב"ר מספר  700על ס  1,387,000ש“ח שדרוג
מט"ש נשגב .זה מופיע לכ ג ברשימות .הסברתי את זה כא .אסביר את זה
ג למי שלא היה ולא שמע .את מריחי את המט"ש הזה כמעט כל יו.
מדובר בשדרוג מט"ש שבו אנחנו יודעי לקחת ולבטל או לצמצ או להפחית
את הריחות ולהשביח את איכות המי .נכו להיו ,המט"ש הזה הוק
בעלות של  34מיליו ש“ח לפני כמעט  9שני .בפועל ג משרד הבריאות
ובטח ג מינהל תשתיות ביוב/משרד התשתיות ,הבינו שהוק כא מט"ש
שכנראה לא עונה על הצור ,הרבה בעקבות קריסה שהיתה ב  .2005אנחנו
נדרשנו לעשות שדרוג שיודע לקחת ולשפר את איכות המי .עשינו את
השדרוג שלב ראשו בבריכה הגדולה  בריכת נתיבה ואנחנו מבקשי כעת
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לעשות את בריכת הייבוא .אני יכול להסביר אולי בהיבטי יותר מקצועיי.
מדובר על לקחת את המי שנכנסי לבריכת הייבוא שהיא הבריכה
הראשונה בסמו לכביש  ,7המערבית יותר ,ולייצר ש תהלי פעפוע של
אוויר בתו הביוב .מש המי יודעי לעבור לבריכה המזרחית יותר,
הגדולה יותר .ש ה יודעי לבצע תהלי של שהייה ומש ה יודעי
לעבור לשלושת המאגרי של תאגיד קולחי חפ 1חיי ולהגיע באיכות של
השקיה .על פניו ,הנתוני מופיעי ברשומות ,גדרה היא למעלה מ  50%ולכ
ג הנתח שלנו הוא הגדול ביותר.
איל בישי :המי כול נצרכי על ידי חפ 1חיי נכו? סת שאלת ת ,מה אכפת לי
איכות המי שה מקבלי?
ירו בנו:

אני חייב לגשת ללוח כדי להסביר לכ את זה בצורה טובה יותר.

איל בישי :באופ טבעי שה יממנו את זה א ה רוצי מי איכותיי.
ירו בנו:

אני אסביר .זה כביש  ,7זו בריכת נתיבה וזו בריכת הייבוא .כא יש 3
מאגרי ,אחרי קיבו 1חפ 1חיי .הקיבולת שלה היא  450,000קוב .כא יש
ספיקה יומית של  5,500קוב ביו .כשזה מגיע ל  Overflowאני במקרה
הטוב יכול להעביר את זה לכא ומכא זה יודע לשהות עוד  90יו ואחר כ
לעבור לבריכה אופרטיבית שיוצאת להשקיה או לחילופי להיכנס לכלא .למה
להיכנס לכלא? כי אני צרי לשפו את זה לוואדי .האיכות של המי בי כא
לכא כולל כא לא מגיעה למצב כזה שבו אתה יכול לשפו את המי לוואדי.
לכ אני חייב את החיבור לכא .משרד הבריאות סגר את הצינור ולא מאפשר
לנו ,כל זמ שאי כא איכות מסוימת ,להעביר אות לכא .לכ ,נדרשי
להיכנס לשדרוג שאושר מקצועי במלת"ב לפני כחודש ואנחנו עכשיו נדרשי
להגיע לשדרוג הזה .לגבי הסירחו של הלילה בעיקר ,ודאי ,בדקתי ג
באיכות וג בסוג ,מדובר בערימות הדישו של חקלאי קידרו .רחוב נחו,
רחוב מנשה ,רחוב מוצקי  קיבלתי בעיקר טענות מש .דיברתי כבר ע
מילר .ה הבטיחו לי שתו שבועיי ה מסיימי את הכל .אי לה יכולת
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כרגע להתמודד ע זה .זה אחרי .בשנה הבאה אני יודע אי להתמודד ע זה.
איל בישי 1.3 :מיליו ש“ח זה סכו רציני .יש ל מאיפה להביא את הכס הזה?
ירו בנו:

קוד כל אנחנו מאשרי את התב"ר .אנחנו יודעי לקבל את זה במסגרת
הלוואות פתוחות שיש לנו ממלת"ב ו/או מקר לביוב .מי בעד?

ער שניר:

אנחנו מקבלי החזרי נכו?

יקותיאל תנעמי :אתה לא מקבל כלו .בזמנו ,כשהייתי אמור לקבל את שגב ,כשעוד היה
שגב ,עשיתי איזושהי עבודה .באמת חשבתי שההסכ הזה הוא הסכ באמת
שלומיאלי והתייעצתי ע אנשי מקצוע בכירי מאוד בחברת מקורות שאמרו
לי שה ראו את ההסכמי והכל ואמרו שקיבלנו מתנה בעניי הזה .אמרתי
שזה נראה לי מוזר ,למה לא משלמי לי עבור המי ,משהו פה לא הגיוני.
אמרו לי שזה מצוי ,למה א אתה תצטר להקי משהו אחר ותצטר או
לחליפי לשפו את זה במקו אחר ,אתה תשל המו רק להזרי לאותו
מתק את השוט של .כ שבעניי כאילו עבדו עלינו בהסכ גרוע  כנראה
שלא .ה משקי בזה.
איל בישי :לא למאכל ,רק כותנה ודברי כאלה.
ירו בנו:

ברשותכ אני רוצה להגיד עוד משהו .המט"ש הזה הוק בהשקעה מאוד
גדולה של המועצה בחלקיות שלה .בפועל לא נת את הסחורה ואנחנו
בתיאו מול משרד הבריאות ומלת"ב יודעי כשמסיימי את הפרשיה
הזאת להיכנס כא לבדיקה מעמיקה.

יואל גמליאל :אי ברירה.
יקותיאל תנעמי :א אנחנו משביחי את המי עכשיו,
ירו בנו:

מתחת ל  30  20אתה יכול למכור אות.

יקותיאל תנעמי :אני יכול לבוא ולומר שההסכ שלנו דיבר על מי באיכות  .Xכרגע אני
בעצ משנה את מהות ההסכ .אתה לא מקבל את אות מי .את המי
האלה נתתי בחינ ,על ההשבחה לדעתי זה מקו לפתוח את ההסכ.
איל בישי :זה לא משנה ,כי א זה אותו יעוד.

39

ירו בנו:

קותי ,נכנסת לעסק וראיתי שאתה ג בקי בו .במסגרת זיכרו דברי שחת
ראש המועצה לשעבר מר אליהו רדיע ומר בסי מבני עי"ש שהיו שני ראשי
רשויות מובילי בתאגיד ,זיכרו דברי שחתמו ע תאגיד קולחי חפ 1חיי,
קשה מאוד לשבור את זה משפטית .אבל ,הסוגיה שברגע שאיכות המי
משתנה נית וצרי לפתוח את ההסכ מחדש ולהגיע לאפשרות אחרת.

יקותיאל תנעמי :זה מה שצרי לעשות .צרי להיות ע אצבע על הדופק ולבדוק את הנקודה
הזאת.
איל בישי :לגבי הריחות של קדרו .חו 1מזה שדיברת ע מילר ,אפשר מבחינה חוקית
לעצור אותו? כל שנה זה יחזור על עצמו.
ירו בנו:

אני אומר ל כא ג לפרוטוקול ,כדי שאני אוכל לפנות מחר ,יואל סג ממלא
המקו הוא ג חבר באיגוד של איכות הסביבה .אנחנו משלמי לא מעט
כס בשנה ,שיבואו לכא לבדוק .אני צרי משהו כתוב ,שאומר במקו הזה
בשעה הזאת אני מקבל איזה .דיברתי ג ע תושב ברחוב נחו .אמרתי לו,
יו שני או שלישי שעבר.

יקותיאל תנעמי :ג לפנות בוקר יש ריח נוראי.
ער שניר:

אפשר לראות דוחות  106שמתקבלי? דברי כאלה למשל ,של ריחות .בכלל
דוחות  106לראות עד כמה  ,106מוקד התלונות .כמות תלונות ,א אנשי
משתמשי בזה.

ירו בנו:

אתה יכול לקבל לצור הערכה .מי בעד ס"ק ?7
הצבעה:
בעד6 :
הסעי $אושר.

ירו בנו:

הוחלט לאשר.
ס"ק  .8אישור הגדלת תב"ר מס'  711לשנת  2007עדכו תקציב עב' הקמת
בריכת מי ע"ס  515,000ש"ח .המימו :קר השיקו מינהל המי
 360,000ש"ח .קר עב' פיתוח  155,000ש"ח.
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ירו בנו:

מי בעד סעי ?8

אריה לוינגר :זה תיקו טכני.
הצבעה:
בעד6 :
הסעי $אושר.
ירו בנו:

 6בעד הוחלט לאשר.
ס"ק  .9אישור תב"ר מס'  807ע"ס  135,000ש"ח התקנת מערכות גילוי אש
במוס"ח .המימו :קר עב' פיתוח.

אריה לוינגר :ב  9יש טעות ,זה  135,000ש“ח.
ירו בנו:

בסעי  9יש טעות ,מדובר ב  135,000ש“ח במקו  75,949ש“ח .טעות סופר.
טעות סופר .שלמה מידני נמצא כא כדי להסביר את זה .מי בעד?
הצבעה:
בעד6 :
הסעי $אושר.

ירו בנו:

 6בעד .הוחלט לאשר.
ס"ק  .10אישור פרוטוקול ישיבת ועדת הנחות בחינו ,מ .20/2/07

ירו בנו:

סעי  .10אישור פרוטוקול ישיבת ועדת הנחות בחינו מ .20.2.07

יקותיאל תנעמי :מאושר.
ירו בנו:

מאושר.
ס"ק  .11אישור חתימת חוזה ע חברת מרמנת להפעלת תוכנית קר
"קרב" לשנה"ל תשס"ח ע"ס  1,196,385ש“ח .המימו :משרד החינו,
 239,277ש“ח .הורי  642,040ש“ח .מועצה  315,067ש“ח.

ירו בנו:

סעי  ,11אישור חתימת חוזה ע חברת "מרמנת ,להפעלת תוכנית קר
"קרב" לשנת הלימודי תשס"ח על ס  1,196,385ש“ח .המימו :משרד
החינו  239,277ש“ח .הורי  642,040ש“ח .המועצה  315,067ש“ח.

ער שניר:

יש לי שאלה .ראיתי פה ש"אוהל שלו" משלמי  340ש“ח וכל השאר 360
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ש"ח ,למה זה?
ירו בנו:

בגלל יכולות .חד וחלק .זו אחת הסיבות שר הגבייה עלה.

ער שניר:

כל ה  280תלמידי ש ה מעוטי יכולת? באופ גלובלי לקחת? בשביל מה
יש ועדת הנחות? זה נשמע לא טוב שבית ספר אחד ישלמו  340ש“ח במקו
 360ש“ח .זה נשמע לא טוב ג לתושבי .לבוא ולהגיד כל בית הספר מעוטי
יכולת? זה עיקרו זה יכול להיות ג שקל .יש ועדת הנחות שאישרנו לפני 5
שניות .יש בעיה לאנשי מסוימי ויש ועדת הנחות .יבואו לוועדת הנחות
יקבלו .זה לא בשביל הכס  ,זה בשביל העיקרו .אחרת מחר יבוא בית ספר
אחר.

יקותיאל תנעמי :אריה אמר שזה משהו כנראה היסטורי והטפסי האלה נכנסי כדבר
שבשגרה .אני לא יודע.
ער שניר:

בשני טפסי יש את זה .קראתי בשני טפסי .יש שני טפסי כאלה פה.

יואל גמליאל :יתקנו את זה.
ירו בנו:

נתק את זה בצורה כזו שהגבייה תהיה אחידה בכל בתי הספר וכל בקשה
תגיע לוועדת הנחות .מי בעד?
הצבעה:
בעד6 :
הוחלט לאשר.

ירו בנו:

 6בעד ,הוחלט לאשר.
ס"ק  .12אישור תב"ר גני ונטיעות ע"ס  260,000ש“ח .ג סטרומה
 100,000ש“ח .ג לב גדרה  50,000ש“ח .ג נורית  50,000ש“ח .עמק הנשר
 60,000ש“ח .המימו :קר עב' פיתוח.

ירו בנו:

ס"ק  .12אישור תב"ר גני ונטיעות על ס  260,000ש“ח .ג סטרומה
 100,000ש“ח .ג לב גדרה  50,000ש“ח .ג נורית ,זה הג שנמצא בי רחוב
נורית לרחוב הרות 50,000 ,ש“ח .עמק הנשר  60,000ש“ח .המימו :קר
עבודות פיתוח.
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איל בישי :זה מה שהיה כתבה בעיתו?
ירו בנו:

אחת מהכתבות.

איל בישי :אז צרי להיות הפו .קוד נאשר ואחר כ תצאו לעיתו .אני בעד.
ער שניר:

דיברנו על הנטיעות .בעיתו לא היה רשו נטיעות.,היה רשו רק מתקני.
דיברנו על זה בישיבת הנהלה.

אריה לוינגר :בהנהלה כתבנו זה אישור תב"ר פיתוח גני ציבוריי.
ירו בנו:

ש התב"ר הוא פיתוח גני ציבוריי .מי בעד?
הצבעה:
בעד6 :
הסעי $אושר.

ירו בנו:

 6בעד ,הוחלט לאשר.
ס"ק  .13אישור תב"ר ציוד וריהוט לג ילדי שבזי ע"ס  36,000ש“ח.
מימו :קר עב' פיתוח.

ירו בנו:

סעי קט  ,13אישור תב"ר ציוד וריהוט לג ילדי שבזי על ס  36,000ש“ח.
מימו :קר עבודות פיתוח.
הצבעה:
בעד6 :
הסעי $אושר.

ירו בנו:

 6בעד ,הוחלט לאשר.
ס"ק  .14אישור חידוש הלוואת שעה מ"דקסיה" אוצר שלטו מקומי ע"ס
 600,000ש“ח ב  6תשלומי.

ירו בנו:

ס"ק  ,14אישור חידוש הלוואת שעה מ"דקסיה" אוצר שלטו מקומי ע"ס
 600,000ש“ח ב  6תשלומי.
הצבעה:
בעד6 :
הוחלט לאשר.
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ירו בנו:

 6בעד .הוחלט לאשר.
סעי .3 $אישור פרוטוקול ועדת שמות.

ירו בנו:

סעי  ,3אישור פרוטוקול ועדת שמות.

איל בישי :שוב ,לגבי סדר הדברי .אני רואה שוועדת השמות אישרה ,וזה ראוי ונכו
לדעתי אפילו שלא הסכמתי איתו ,לקרוא על ש בגי את התיכו .קוד
שמי שלט ואחר כ מביאי לוועדת שמות? אי זה עובד?
יקותיאל תנעמי :לא קיבלתי הזמנה לוועדה.
ירו בנו:

קיבלת.

יקותיאל תנעמי :קיבלתי אחרי שהוועדה התקיימה .שיהיה ברור.
ירו בנו:

מי בעד?
הצבעה:
בעד6 :
הסעי $אושר.

ירו בנו:

 6בעד ,הוחלט לאשר .אני נועל בזאת את הישיבה .ערב טוב ויו טוב .אני
מאחל מכא למיקי רפואה שלמה.

ירו ב נו
ראש המועצה ויו " ר הישיבה

אריה לוינגר
מזכיר המועצה

