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ח הביקורת של משרד רואה החשבון מטעם משרד הפנים "דיון בדו . 1

 .ב"במכתב משרד הפנים המצ'  ההנחיות בסעיף בי" עפ2006לשנת 

 

דיון . 40ישיבה שלא מן המניין שמספרה , חברים   :מר יצחק רוכברגר

. 2006ח הביקורת של משרד רואי החשבון מטעם משרד הפנים לשנת "בדו

אני רוצה , חברים. אצלכםח נמצא "הדו, אנחנו צריכים לקיים על זה דיון

י משרד "שנעשה ע, 2006קורת המפורט לשנת ח הבי"לומר משהו לעניין דו

ח לעומת ליקויים שהיו בשנים קודמות "אני חושב שהממצאים שבדו. הפנים

כי כל הדברים , ח הם גאווה לעיר"אני אומר לכם שממצאי הדו. ראוי לברכה

לכן אם ו, הכל בסדר כמעט, חלקם מתוקנים,  חלקם תוקנו–שהם מעירים פה 

 . בבקשה, יש הערות אני אשמח לשמוע

ליד רוב הסעיפים המבקר , להערה הכללית שלך', א  :מר יצחק קאול

לקחתי את הטבלה , אם אתה בודק כמותית. לא תוקן: של משרד הפנים כותב

 . והסתכלתי

 . יש את ההערות של השנה, קודם כל  :אורית פפר' גב

 . אני מדבר על השנה הזאת  :מר יצחק רוכברגר

. עכשיו אני הולך לדבר על ההערות של השנה, שנייה  :מר יצחק קאול

, לא תוקן'הרוב מסומן : אני אומר לא אם זה טוב או ? למה אני מעיר את זה'

ליקויים יש , אני חושב שצריך להנהיג כאן תרבות שישנם ליקויים. לא טוב

 מי שמופקד על הנושאים השונים צריך –אבל את הליקויים , בכל מערכת

אני רוצה להעיר כמה הערות , עכשיו. היות פה תרבותאז צריכה ל, לתקן אותם

העירייה חתמה על , ביצוע תקציבי פיתוח, 1סעיף . לדברים שהוא העיר כאן

ויש פה את , י משרד הפנים"חוזה עם קבלן בסכום גבוה יותר ממה שאושר ע

, י הכללים היום אז אי אפשר לחרוג"עפ', אז א. ההסברים של העירייה כמובן

 . תום עם קבלן על סכום יותר גבוה ממה שאישר משרד הפניםאי אפשר לח
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אם , אי אפשר אחרת. ר לכל שנה"כי הוא מאשר תב  :אורית פפר' גב

  -אז אני לא, אני יוצאת למכרז באוקטובר

 . רגע, שנייה  :מר יצחק קאול

 . אני מסבירה, לא  :אורית פפר' גב

 . תרשמי את ההערות, אורית  :מר יצחק רוכברגר

הם הסכימו איתי שזו בעיה עם , אין לי מה להגיד  :אורית פפר' גב

 . משרד הפנים

אני רוצה להגיד כאן מה אני , להפך, בוודאי, ברור  :מר יצחק קאול

, לא אני העירו, הם העירו,  זה לא תקין–לפי ההוראות היום , קודם כל. חושב

תי ראוי היה אני רוצה להגיד שלדע. זה רואה החשבון של משרד הפנים העיר

שלגבי , גם בתקציב המדינה וגם ברשויות המקומיות, במדינה מתוקנת

, שנתיים או לתקציבים פרוייקטאליים-פרויקטים ילכו או לתקציבים תלת

אני אומר כאן את ההערה הזאת בניגוד לדעתו כנראה של , אגב. זאת דעתי

 חרגתם': הוא אומר, כי הוא רק בודק את הכלל, רואה החשבון הזה

, מההתנהגות אבל למדינה ולרשויות היה צריך להנהיג את זה בדיוק כמו '

אותו הדבר אני , נקבע את הכללים: שמשרד הפנים אומר, שאני אומר לארנונה

 יש –אני חושב שהעירייה הזאת צריכה להוביל שלנושאי פיתוח . אומר כאן

ויש לבנות  -ב תלתתקצינושאים פרוייקטאליים והם מתמשכים על יותר משנה 

אבל אם הם לא משנים את , שנתי ואי אפשר לעבוד רק על תקציבים שנתיים

ההסדר אז יש פה חריגה שהיא לא צריכה להיות וצריך למצוא את , הכללים

אתם .  איך נוהגים לפי הכללים וחיים איתם בינתיים–עם משרד הפנים 

ים מחכ, אוקיי.  משרד הפנים– אני אמרתי אותו הדבר לארנונה, יודעים

אבל יש רשויות שמודדות מבפנים ויש רשויות שמודדות , משרד הפניםל

  .מבחוץ

  -כמה ימים אחרי הישיבה היה פרסום בעיתון לגבי  :מר יצחק רוכברגר

 ? שהם רוצים לעשות משהו בעניין? שמה  :מר יצחק קאול
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 . שהם רוצים כן לעשות את זה  :מר יצחק רוכברגר

זה ? מה זה, י טמטום גמורזה הר, בסדר  :מר יצחק קאול

  . דיפרנציאציה

 ? אולי אורית רגע תענה איזה משפט, רגע  :מר יצחק רוכברגר

המבקר שלנו בעקבות זה פנה למשרד הפנים לשנות   :אורית פפר' גב

הוא אמר שהוא מסכים שאי אפשר לעשות כלום והוא דיבר איתם . את זה

 . והוא ביקש מהם לשנות את זה

אפילו לצאת מפה , אני מציע עוד יותר מזה, אוקיי  :מר יצחק קאול

? איך זה יכול להיות: להגיד, להיות ראשון בין הרשויות, עם מכתב שלך

הוא לפעמים נמשך שנתיים . מאשרים לו את התקציב, מאשרים פרויקט

 .  שנים3ולפעמים 

               אתם אישרתם במליאה -אנחנו לא יכולנו  :אורית פפר' גב

 . 2007- ב2008משרד הפנים לא מוכן לקבל את , 2007-2008

יודע  :מר יצחק קאול  –לפי הכללים היום . ברור, רבים על זה, אני 

 . אסור שתהיה חריגה

 . הוא פנה בעצמו למשרד הפנים  :אורית פפר' גב

שזה לנו , הנושא השני שיש פה נוגע לאיכות המים  :מר יצחק קאול

 י דברי האחראי על פרסום"עפ. 2 הערה ,תאסור היה שתהיה ההערה הזא

אז התשובה , חות רבעוניים על איכות המים" דו3העירייה לא פרסמה , ח"הדו

. 2007הדבר תוקן בשנת , ח"דוי דברי האחראי על פרסום ה" עפ–שישנה פה 

 ? 'לפי דבריו'מה זאת אומרת , זה איש העירייה? מי זה האחראי

 . תוקן, כן  :מר יצחק רוכברגר

? זה נבדק? מה זה, 'לפי דבריו'לא ', תוקן'להגיד   :יצחק קאולמר 

 ? למה לא פרסמו נניח

 ? לא, זה פורסם  :מר יצחק רוכברגר

 ,חות רבעוניים" דו3הוא אומר שהוא לא פרסם , לא  :מר יצחק קאול
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 . זה מקום שהוא רגיש לנושא המים, הוא לא דיווח על איכות המים

 ? לא,  להיות מצורפים לארנונהחות שצריכים"זה דו     :???

 .הם לא מצורפים לארנונה, לא  :אורית פפר' גב

 . בעיתון פרסמנו את זה, מה פתאום  :מר יצחק רוכברגר

מי זה האיש כאן ? מי מדווח על זה, איציק  :מר יצחק קאול

 ? בעירייה

מעביר את זה , מפעל המיםמ נויש את האיש של  :מר יצחק רוכברגר

 . ד מנשה את עושה את הפרסוםלדוד מנשה ודו

אבל האיש ממפעל המים בעצם הוא אחראי על , יפה  :מר יצחק קאול

  .ח"הוצאת הדו

 . נכון  :מר יצחק רוכברגר

 . ח"דוד מנשה אחראי על הוצאת הדו  :אורית פפר' גב

 . הוא מקבל את הנתונים מאיש המים, לא  :מר יצחק רוכברגר

, א את התאריכים שזה פורסםדוד מנשה לא מצ  :אורית פפר' גב

 . בגלל זה זה נכתב כך

נושא המים רגיש , צריך להקפיד, זאת הערתי, טוב  :מר יצחק קאול

זה נוגע גם , יש פה כמה הערות שהן נוגעות למכרזים, עכשיו. פה ברמת השרון

 למבקר היו הערות בנושא -קצת לדיון שדנו בו קודם ונוגע גם לדיון שדנו

אז פעם מבקר .  נושא המכרזים זה נושא רגיש מאין כמוהו,רבותיי. המכרזים

היו , הפנים העיר אז כעסו על זה שהוא מעיר פה הערות על הנושא של מכרזים

אני אומר לכם .  הערות מאד בעייתיות2עכשיו גם הוא מעיר פה , כאלה שכעסו

שבנושא , אני אומר את זה פה לפרוטוקול, שבעיר מסתובבות שמועות

 . אני שומע שמועות,  גישה למכרזים ועושים תיקוניםהמכרזים יש

 . שידברו  :מר יצחק רוכברגר

 . זה לשון הרע  :נורית אבנר' גב

. אלא פה אומר המבקר, אבל פה זה לא שמועות, לא  :מר יצחק קאול
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, א. צריך להתייחס להערות האלה מאד מאד ברצינות: אז לכן אני אומר הוא '

נוכח בפתיחת תיבת המכרזיםהיועץ המשפטי שיהיה: אומר יותר ,   הוא עוד 

 . קיצוני ממה שאמר המבקר שלנו

 . הוא לא חייב להיות נוכח  :מר יצחק רוכברגר

אני יושבת בוועדה של , קאול. הוא לא חייב להיות  :נורית אבנר' גב

  -י חוק"עפ, מכרזים וגם החבר שלך יושב בוועדה הזאת

 . ל הוא נוכחאב, הוא לא חייב  :מר יצחק רוכברגר

מה שאני רוצה להגיד לך שגם מאיר הוא יושב ראש   :נורית אבנר' גב

תוח בפתיחה של מכרזים אני יכולה לפ, של הוועדה ואני אחת החברות בוועדה

 . י חוק"עפ, את המכרז ובפתיחה להיות לבד

 מאז שהגיע היועץ המשפטי ,למרות הכל הוא נוכח  :מר יצחק רוכברגר

 .  הוא נוכח–החדש 

 . אני מברך אותו', א  :מר יצחק קאול

נוכח, ה'חבר  :מר יצחק רוכברגר  . הכל נכון אבל הוא 

 .טוב מאד, 100%  :מר יצחק קאול

אנחנו , מספיק שיש את המזכירה וחבר של הוועדה  :נורית אבנר' גב

 ? זה נכון, אני טועה המבקר. י חוק"יכולים לפתוח לבד עפ

 . כן  :מר זכריה שלום

 . משפטן, אני לא יודע, זה או הוא או נציגו, אגב  :חק קאולמר יצ

וועדת המכרזים  :מר יצחק רוכברגר  . הוא מגיע לישיבות 

מספיק שיהיה חבר והמזכירה של הוועדה לפתיחת   :נורית אבנר' גב

 . המכרז

יש פה גם הערה על נושא המפתחות , עכשיו  :מר יצחק קאול

אז המכרזים , י שמוציאים מהתיבההמבקר שלנו העיר שאחר. למנעולים

ואתה נדמה לי אמרת שדואגים לרכוש איזושהי , מונחים כך שיש אליהם גישה

 . תיבת ברזל כדי שזה יהיה נעול
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 . זה נעול, זה סגור  :מר יצחק רוכברגר

 . נועלים את זה, סוגרים  :נורית אבנר' גב

 . זה בסדר, אני שמח שנועלים  :מר יצחק קאול

 . זה ארון עץ כזה  :מר ערן זמיר

ניילון, מה זה משנה עץ   :מר יצחק רוכברגר אני , נו מה. סגור? פח או 

יודע מה  אני . סגרנו–ביקשו לסגור . סגור? יכול לבנות כאן כספת של לא 

, איזה סוג מנעול, רוצה הוראות ברורות שיגידו לי בדיוק איזה סוג כספת

. זה סגור, ז בסעיף של סגירהא, אני מניח שהם סגרו את זה. איזה סוג זה

 . נעול, ארון סגור

אתם לא זוכרים אותה , יש פה חובה של ראש העיר  :מר ערן זמיר

ל שיירכש ארון מברזל לצורך נעילה של כ, ח על הרמזורים"אולי לדו

 . המכרזים

לא , אבל מדברים פה על תיבת מכרזים של ההצעות  :נורית אבנר' גב

  -של ה

אני מדבר על הארון אחרי שפתחו ושומרים , ןנכו  :מר ערן זמיר

 עותק אחד לעיון ועותק – עותקים 2כי צריכה להיות הפרדה בין , את החומר

 . אחד שהוא שמור

 2-להיא מפרידה אותם , אז היא עושה את זה  :מר פרח מלך

 . עותקים וזה שמור בארון סגור ונעול

 . מאחוריהזה ארון כזה נמוך מעץ ? איזה ארון  :מר ערן זמיר

 ? יש מפרט של גובה, תגיד לי  :מר יצחק רוכברגר

 -ו תגובה שכבראבל ז, לא  :מר ערן זמיר

 . אני מודיע לכם שזה סגור, זה סגור, ה'חבר  :מר יצחק רוכברגר

אני מציע לך שהמבקר עם היועץ , האמן לי, איציק  :מר יצחק קאול

אתה רוצה הרי שזה יהיה , האמן לי.  שיעשו–מה שיגידו , המשפטי שלך יבדקו

 . בסדר
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ל העירייה והיועץ המשפטי תבדקו את "מנכ, אתה  :מר יצחק רוכברגר

  .הסגירה

 . 100%, בדיוק כך  :מר יצחק קאול

, אנחנו הרי לא מנסים לעשות כאן טריקים, חברים  :מר יצחק רוכברגר

אם צריך גם להביא . אין שום בעיה, יועץ משפטי ואתה, הרצל. שום דבר

 . מה שתגידו לי אני אעשה, בסדר, נשמור על זה,  נביא כלבים–לבים כ

ג. 'פרק ג, ה'חבר  :מר יצחק קאול אני ככה עובר במהירות על ' פרק 

, על זכויות העירייה רשומים שעבודים ישנים ללא הגבלת זמן. ההמלצות שלו

וי אבל אני מציע לקבל גיב, אולי זה נכון, אז יש כאן הערה שלא ניתן לשנות

 . מהיועץ המשפטי שיגיד שזה מה שצריך לעשות

 .  שנים קשה לי לשנות10מה שנחתם לפני   :אורית פפר' גב

לא כל , בואי נוריד את זה: אבל אני אומר, בסדר  :מר יצחק קאול

 . פעם הם יכתבו לנו את זה

 . הם לא מוכנים להוריד, לא  :אורית פפר' גב

 . כל ביקורת זה עולה, את זהאי אפשר להוריד   :מר יצחק רוכברגר

 . תשים לב שההערה היא על שעבודים ישנים  :אורית פפר' גב

מכתב של היועץ המשפטי , כל מה שאני מציע  :מר יצחק קאול

אני לא מציע להתמודד עם זה . שלום על ישראל, זה מה שניתן לעשות: שיגיד

 . מעבר לזה

 . הלאה  :מר יצחק רוכברגר

קיימים מקרים בהם הרשות משלמת הוצאות חשמל   :מר יצחק קאול

רק אני מציע , אז אני מבין ששינו פה את הנהלים, עבור הזה ההתנדבותיים

, כי זאת הערה חוזרת, לקבוע אחראי ביצוע ולוח זמנים כדי שזה באמת יקרה

י מועצת העיר לאחר המועד "התקציב הרגיל אושר ע. אני מזכיר את זה לכולם

 . העיריותהקבוע בפקודת 

  .2007-אישרתם בזמן ב  :אורית פפר' גב
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 . אישרנו וזה בסדר. בסדר, שונה  :מר יצחק קאול

 . אישרנו לפני הזמן  :מר יצחק רוכברגר

 . אישרנו וזה בסדר  :מר יצחק קאול

 .  לדצמבר31-אישרנו שנה שעברה ב  :אורית פפר' גב

מה שאני  הוא מתייחס ל5ליקוי מספר , עכשיו  :מר יצחק קאול

 התקציבים הבלתי רגילים שביצועם טרם הסתיים עד לסוף –הערתי קודם 

 .  מיליון שקל4.3- ב2006המסתכמת לסוף , השנה בוצעו בחריגה מימונית

 . זה אותו דבר כמו בסעיף הקודם  :מר יצחק רוכברגר

נוגע באמת לנושא הגלישה  :מר יצחק קאול ואני , זה אני מבין שזה 

צריך להיאבק על להצמיד את זה פרוייקטאלית ורב , את זהאמרתי שיצמידו 

ר לפני "העירייה החלה בביצוע תב, פה זה עניין אדמיניסטרטיבי. שנתית

העירייה . באמת לא צריך לחרוג, אז זאת חריגה, קבלת אישור משרד הפנים

אני מבין שזו שוב אותה , רים ממסגרת מאושרת"חרגה בביצוע הוצאות ותב

 ? נכון, הערה

 הם כבר מאשרים את כל 2007-ב. פחות או יותר  :אורית פפר' גב

 . הם אישרו מראש אז אין בעיה,  מיליון200-את כל ה, המסגרת

העירייה הגישה . אני לא חוזר על זה, אז הערנו לזה  :מר יצחק קאול

 . לאישור משרד הפנים תקציב נמוך מזה שאושר במועצת העיר

 כבר אישרנו את זה בפלייסס ועכשיו .אותה תשובה  :אורית פפר' גב

 . אנחנו מאשרים את הכל

בעירייה . אותה הערה אז אני לא חוזר על זה, אוקיי  :מר יצחק קאול

מבלי לקבל , נבחרים ושל נושאי משרהמועסקים מספר קרובים משפחה של 

 . אישור ספציפי כמוגדר למקרים כאלה

זה יחזור על , יקורתזה חוזר על עצמו כבר בכל ב  :מר יצחק רוכברגר

 . עצמו

כדי ,  לגבי אלה שהם עדיין מתייחסים–אז הצעתי   :מר יצחק קאול
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  -הנה, אוקיי: להגיד להם, שלא יחזור

 . זה דברים ישנים, אמרנו להם  :מר יצחק רוכברגר

 . גיבויולקבל על זה  :מר יצחק קאול

הדבר אנחנו אמרנו להם את , תראה, נו מה לעשות  :מר יצחק רוכברגר

אני , זה עולה כל הזמן הדבר הזה. זה עלה שנה שעברה וזה עלה לפני זה, הזה

  -כשאני הייתי עוד, עוד זוכר גם בזמנו

 ? אבל הם מתנגדים גם ספציפית לאנשים  :מר יצחק קאול

 . הם העירו הערה ובזה נגמר, לא  :מר יצחק רוכברגר

ה מהקדנציה זו הער, 2002-ההערה הזאת קיימת מ  :אורית פפר' גב

 . הקודמת

 . גם בקדנציה הקודמת זה היה  :מר יצחק רוכברגר

שבגללם הם לא חברי , רק שחברי המועצה שהיו אז  :אורית פפר' גב

 . מועצה יותר

אנחנו לא מקבלים עובד שהוא בקירבה כי לא   :מר יצחק רוכברגר

 . מאשרים אותו

טרם  העירייה. אני מקבל את מה שאתה אומר  :מר יצחק קאול

זה ? מה זה, העבירה את המנייה שמחזיק מר אפרים חירן בחברה הכלכלית

 ? -משהו

 . הוא לא מוכן לתת, תקרא בהמשך, תקרא  :אורית פפר' גב

הוא לא ? אתה זוכר שדיברנו על החברה הכלכלית  :מר יצחק רוכברגר

הוא חושב שאם הוא יחזיר את המנייה תהיה לו בעיה אישית או , רוצה לתת

למעשה אין לה , עכשיו אין לה ערך. אז הוא מחזיק אותה אצלו, ו כזהמשה

 . ערך כספי

 . איציק ואני חתמנו על הכל, הכנו את כל התכתובת  :אורית פפר' גב

 ? אבל אי אפשר להסביר לו  :מר יצחק קאול

 . לך תסביר לו  :מר יצחק רוכברגר
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 . הוא חייב חלקי חוב, יש לה ערך  :מר ישראל טל

 . כן,  שקל1,000הוא חייב      :???

הוא חושב שאם הוא יחזיר הוא יצטרך לשלם   :מר יצחק רוכברגר

 . איזשהו חובות או משהו כזה

בכל זאת אני חושב שמבחינת העירייה וגם , טוב  :מר יצחק קאול

  -כבודו שלו

הוא לא , הוא לא רוצה, הטפסים מוכנים, הכל מוכן  :מר יצחק רוכברגר

 . מאמין

, טוב. צריך לשלוח אליו מישהו שיש לו השפעה עליו  :צחק קאולמר י

, אני מבין שזה משתנה, לא לכל החוזים מצורפת חוות דעת של היועץ המשפטי

 . יש חוזה

 . השתנה  :אורית פפר' גב

כנראה הכוונה למערך נהלים , לעירייה אין מערך  :מר יצחק קאול

, ך לתת לו ככה לעבור כדרך אגבצרי לא –נושא הנהלים לפי דעתי , תראו. מלא

 . כדאי להטיל על מישהו שיראה את המשימהו

יש נהלים אבל הנהלים הם על בסיס , לא איציק  :מר יצחק רוכברגר

, זה טכני. והם מבקשים לעשות את זה שיהיה במסגרת נוהל כללי, מחלקה

 . אנחנו נתקן את זה

, ני רוצה להגידא, הזה' טכני'ב, אבל אתה יודע, כן  :מר יצחק קאול

,  כשאתה נותן למישהו לרכז את הנהלים–אני מכיר את זה ממערכות אחרות 

 -לקבוע סדר עדיפות בנהלים, לראות איזה נהלים חסרים, להסתכל עליהם

קבעו נהלי עבודה , ישבו,  קרא את זההוא עכשיו  :מר יצחק רוכברגר

ו במיוחד עם אנחנו עכשי, מרבית המחלקות יש להן את זה. עוד לפני שנה

  .אנחנו נעשה את זה בכללי, הנושא של אמנת השירות זה משתלב עוד יותר

מאחר ואני זוכר . איציק, אני רוצה הערה קצרה   :מר אהרון גליל

אני לא בטוח , חות האחרונים של המבקר" דו2-3-שההערה הזאת עולה ב
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א טכנית אני חושב שהבעיה היא ל. שהבעיה כפי שרשום כאן הינה טכנית בלבד

הבעיה היא באמת לקחת ולבדוק מחדש את הנהלים בעירייה כי גם אם , בלבד

 שקל בשביל כרך שקל בשביל 200כ תשלם עוד "בסה, אתה תלך טכנית ותכרוך

 .  זה לא הפיתרון–כרך עבה 

אני אנחה ,  ולמרות שזה טכניאז אני הולך לשיטתך  :מר יצחק רוכברגר

לתקן מה , לגבש אותם עוד פעם, הנהליםלבדוק את , יושב פה, ל"את המנכ

 . אין שום בעיה, שטעון תיקון

 . בסדר גמור   :מר אהרון גליל

 רשויות קיבלו 10נדמה לי שאיזה , יש רשויות, אגב  :מר יצחק קאול

אתה לא יכול לקבל את זה , עכשיו.  ממכון התקנים9200גם אישור של איזו 

  -בלי שיש לך מערכת

 הם פנו –אני אגיד לך , אני עוד לא פניתי אליהם  :מר יצחק רוכברגר

 . זה עולה הרבה כסף הדבר הזה, אליי

אני לא מדבר  -יכול להיות שתעשה את זה בלי  :מר יצחק קאול

 . הפורמליזציהדווקא על 

 . אני אומר לך דוגרי, זה עולה הרבה כסף  :מר יצחק רוכברגר

 ?כמה זה הרבה :ד יעקב זילברשטיין"עו

יש לי פה את העבודה הראשונית לגבי תהליך   :ל נחוםד הרצ"עו

 180,000זה סדר גודל של איזה , הגיבוש של הנהלים האלה ומה צריך לעשות

אני לא חושב שצריך . יש פה את ההצעה מונחת אצלי, שקל לעשות את זה

 . לעשות את זה כרגע

, אני לא נכנס כרגע לנושא הכספים, ל"אדוני המנכ  :מר יצחק רוכברגר

תראה איך לגבש אותם למסגרת של , יש לך את מסגרת הנהלים של המחלקות

 Excel-היום אתה מעלה את הכל ב. תבדוק אותם מה קורה, נהלים כללים

לא צריך לזה . אין שום בעיה, אתה יודע בדיוק מה יש לך שם, תוך שנייה אחת

 . איזו הוצאה כספית גדולה
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הוא בבדיקת , חשובאבל הנושא הוא , בסדר  :מר יצחק קאול

העירייה . יש מקום לעשות את זה, תהליכים שהוא בהתייעלות של מערכת

זה . אז ההסבר כאילו צנעת הפרט,  ברווחהאינה מנהלת מערך גבייה ממוחשב

, כי א? למה לא נראה לי, לא נראה לי אם מנהלים את זה ידנית אז זה לא '

 .יכול לדלוף החוצה

 .  כל אחד נגישזה לא, נכון  :אורית פפר' גב

, אגב. בעולם מודרני ומתקדם היום, זה לא נראה לי  :מר יצחק קאול

  -למחשבים אתה יכול לשמור על

???:    stand alone . 

ברווחה זה נמצא אבל זה ,  זה נמצאstand alone  :אורית פפר' גב

אבל זה לא מערך , לרווחה יש את המערכת הממוחשבת שלהם. לא מערך גבייה

 . ם ככהגביה א

להוריד צנעת הפרט ובזה אי הנושא להגיד ל, סליחה  :מר יצחק קאול

 . את זה מהעסק זה נראה לא רציני

 . יושבת פה הגזברית  :מר יצחק רוכברגר

למה היא לא מעלה את זה , זו העדפה של טלי נדיר  :אורית פפר' גב

 ? לגבייה

שייתן , שפטיאני מבקש לבדוק חוות דעת של יועץ מ  :מר יצחק רוכברגר

 . לנו תשובה בנושא הזה

 ? איזה צנעת הפרט, מה, בוודאי  :מר יצחק קאול

אז תנחה את היועץ ? חוות דעת של היועץ המשפטי  :אורית פפר' גב

 . זה הכל, לי יש חוות דעת של רואת חשבון. המשפטי

 ? מי זה רואת החשבון  :מר יצחק רוכברגר

 . רינה וייסלר  :אורית פפר' גב

 . שיביאו את חוות הדעת, אוקיי  :צחק רוכברגרמר י

 . הם מקבלים את זה, צירפתי את זה לביקורת  :אורית פפר' גב



ן  עיריית רמת השרו

 2008.1.6מיום , 40' ן מסמן המניישלא פרטיכל מליאה 

 16

אם אני רוצה את , חוות של היועץ המשפטי, חברים  :מר יצחק רוכברגר

 .  אני מקבל את זה–זה 

  -חות רבעוניים" דו?מה עוד אני רוצה להגיד  :מר יצחק קאול

 . עכשיו תוקן מלא, וקן חלקיתת  :אורית פפר' גב

מה שאין הערה . זאת הערה חשובה, יפה? תוקן מלא  :מר יצחק קאול

העירייה לא ביצעה בדיקת ': יש הערה של המבקר) 17(8זה סעיף , איציק, שלך

יועץ ביטוח ואין כאן ', סיכוני ביטוח בשנים האחרונות והיא מתבססת על 

 . תשובה שלכם

 כדאי לקנות השתתפות –ביטוח חיים סיכוני   :אורית פפר' גב

 . בכמה יחסית לתביעות ביטוחעצמית 

 . סיכוני ביטוח, הוא לא מדבר על ביטוח חיים  :מר יצחק קאול

. ביטוח של העירייה, השתתפות עצמית בביטוח  :אורית פפר' גב

לפי ההשתתפות העצמית ,  שנה4-5-אנחנו מוציאים מכרזים של ביטוח פעם ב

יועץ הביטוח שהוא סוקר את כל הביטוחים ,אנחנו מבקשים  לפי ההערכה של 

 האם שווה לקנות ביטוח לעומת מה –מה שהם רוצים לדעת . הקודמים שלנו

מכיוון שאנחנו עושים מכרזים ואנחנו בונים . שהצלחנו להפיק מהביטוח

 -אני לא בדיוק, לי זה נראה שווה, אותם על סמך חוות דעת של יועץ ביטוח

 . הם הסבירו ליזה , זו הערה? עשות ביטוח בשביל לנצל אותוהאם שווה ל

זה מעבר לזה , מה שאני הבנתי במה שהם כתבו  :מר יצחק קאול

 אם פעם בכמה שנים נכון –שמשתמשים ביועץ ביטוח שאומר בכמה לבטח 

 . לנסות לעשות הערכת מצב של מה נכון לבטח

 . אנחנו עושים את זה  :מר יצחק רוכברגר

אנחנו משנים את התנאים כל , אנחנו עושים מכרז  :ית פפראור' גב

 . פעם

נכון'  :מר מאיר דורון   ?אתה מתכוון איזו השתתפות עצמית' מה 

 . מה הסיכונים  :מר יצחק קאול
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 . אם להוסיף ביטוח לרעידות אדמה למשל, לא    :???

 . יש לנו ביטוח רעידות אדמה  :אורית פפר' גב

יש יועץ שבודק את זה לפני , חנו בודקים כל פעםאנ  :מר יצחק רוכברגר

 . זה

 שילמדו את מה אומר כאן רואה –הצעתי , איציק  :מר יצחק קאול

 . החשבון

הם אמרו . זאת הבעיה, גם הם לא ידעו להסביר לי  :אורית פפר' גב

. שאם כדאי לעשות ביטוח בסכומים אולי להעלות את ההשתתפות העצמית

 המחירים יותר נמוכים עם –נו הצעות מידי שנה הנקודה היא שמציעים ל

 . השתתפות עצמית יותר נמוכה

 . אני לא אומר דווקא לשלם יותר כסף, לא  :מר יצחק קאול

 . אני משלמת פחות, לא  :אורית פפר' גב

יועץ, אני לא נכנס  :מר יצחק רוכברגר אנחנו נבדוק את ההיבטים , יש 

 . ואת האלמנטים שצריך לבדוק

ח של "ח הזה וגם הדו"אני ממליץ גם לגבי הדו  :ק קאולמר יצח

נעשה דיון שננסה לקבל , כך סיכמנו איציק,  קבענו שאנחנו בהקדם–המבקר 

ח של "אני מציע לאחד את זה יחד אפילו עם הדו. המלצות על תיקוני ליקויים

 . זה מן מעקב כזה על תיקון ליקויים, ונקבל דיווח מתוקן, מבקר העירייה

רוב . אנחנו בכל מקרה נדווח על הדברים האלה  :חק רוכברגרמר יצ

 אנחנו נדווח את –בדיקות והכל , מה שיש הערות שאמרנו. הדברים פה תוקנו

, כמו שאמרנו, יישבו. אתה תראה את זה לבד, אנחנו נבצע את זה בפועל, זה

ניתן חוות ,  איפה שצריך לתת חוות דעת–ל והיועץ המשפטי "המנכ, המבקר

ח ואת "לאשר את התשובות שבדואני מבקש , חברים. בסדר גמור, דעת

 . תודה? מי בעד. ההערות שהערנו כאן לתיקון ליקויים

 ? צריך להצביע    :???

 . אני מצביע, אני לא יודע אם צריך להצביע   :מר יצחק רוכברגר
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ח הביקורת של משרד "דו לאשר פה אחד אתהוחלט   :919החלטה מספר 

' י ההנחיות בסעיף ב" עפ2006ן מטעם משרד הפנים לשנת רואה החשבו

 .  כמפורט לעיל את ההערות לתיקון ליקוייםוכן, במכתב משרד הפנים

 

 

__________________ 

 פרח מלך

 לית תפעול"סמנכ

_________________ 

 יצחק רוכברגר

 ראש העירייה

 

 

 


