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 :על סדר היום

 .גני ילדים: שאילתה של חבר מועצת העיר עידן למדן בנושא *

 .טל עזגד לסגן ראש העיר בתואר, מועצת העיר מינוי חבר .1

מימון משרה זו . משרה למזכירה בוועדה החקלאית 3.0אישור תקן של  .7

 .ממסגרת תקציב הוועדה החקלאית יתבצע

יוגב כפקח סביבה לאכיפת חוק הרשויות  .0 אישור הסמכת הפקח יחזקיהו 

 .המקומיות

דות בינוי קטנות עבו – 787111' לחוזה מס 73%-אישור הגדלה ב .4

 . ואינסטלציה

הסבת משכנתא לטובת  –אישור רישום משכנתא לטובת העירייה  .7

פ שטר "הרשומה לטובת גפני יצחק ע 808חלקה  0415העירייה בגוש 

 .לשם הבטחת תשלומי היטל השבחה, 0084318517מספר 

מדובר במשכון נכס לטובת העירייה לשם הבטחת פירעון הפרשי חיוב  

ש שעה "שבחה לגביהם תלויים ועומדים הליכים בביהמבהיטל ה

 .הגישה ערעור על החלטת שמאי מכריע שהוועדה המקומית

 .7313 - 7338חות ביקורת לשנת "דיון בדו .0

 .שונות . 5
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את ישיבת  אני מתכבד לפתוח, ערב טוב, חברים  :יצחק רוכברגרמר 

יש שאילתה שלא . 1110-היום ה. 08 שמן המניין שמספרההמועצה מליאת 

 . אני אענה עליה, עוד מעט יבוא עידן למדן, נכתבה

 . הגיע  :פרח מלך' גב

 

 .טל עזגד לסגן ראש העיר בתואר, מינוי חבר מועצת העיר .1

 

טל עזגד  הנושא הראשון הוא מינוי חבר המועצה  :יצחק רוכברגרמר 

סגן טל אמור להתמנות לתפקיד של . אני אסביר. בתוארלסגן ראש העיר 

כשמאיר דורון היה , בתואר בשל העובדה שהיה לי סיכום עם קדימה בזמנו

, עם לכתו של מאיר לא מינינו במקום בהתקשרות שלי. סגן ממלא מקום

, ועכשיו הגיע הזמן למנות את טל כסגן, בהתחייבות שלי לסיעת קדימה

, אני מבקש לאשר. למרות שהוא בסיעה שלי אבל הוא מייצג את קדימה

 . אלא אם יש למישהו הסתייגות, טלע בעד מינויו של להצבי

יונה ברגור"ד  ?אפשר לדעת מטל או ממך מה יהיו תפקידיו  :ר 

לא נוסף ולא , כל מה שהוא עושה היום ממשיך  :יצחק רוכברגרמר 

אם יחליט . ממשיך להתעסק –מה שהוא מתעסק היום . אותו דבר. גורע

 . גרת המליאהנוסיף אותם במס, דברים נוספים להוסיף

יונה ברגור"ד  . מה שכתוב זה בשביל לתת לו תואר  :ר 

 . זה סגן בתואר. לא בשביל לתת לו  :יצחק רוכברגרמר 
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יונה ברגור"ד  .זה לתת לו תואר  :ר 

 . כן  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  ? אנחנו זקוקים לזה? אתה זקוק לזה  :ר 

בהסכמים וגם במילה בעל גם , אני מכבד הסכמים  :יצחק רוכברגרמר 

 . פה ומול סיעות ומול אנשים

יונה ברגור"ד  ? זה נמצא במסגרת תקנון של מועצות ועיריות  :ר 

אחד סגן ממלא , שני סגנים בשכר מותר לי למנות  :יצחק רוכברגרמר 

למנות סגן וממלא מקום אחד  –בחרתי לעשות הפוך . מקום ואחד סגן בשכר

 . בתוארושניים , שזאת שירה, בשכר

יונה ברגור"ד  . זה לא בדיוק  :ר 

 ?בתואר אתה יכול למנות כמה שאתה רוצה  :אבי גרוברמר 

 . שניים, לא  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  . זה לא בדיוק, לא  :ר 

 ? אחד בשכר ועוד שניים בזה  :אבי גרוברמר 

יונה ברגור"ד אבל זה לא . התקנון אומר אחרת. זה לא בדיוק  :ר 

 .נה מבחינת המינוי שלךמש

 ?אתה רוצה שאני אמנה אותו באגורה אחת לשנה  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד , אבל היות וסגן ראש העיר הקודם נפטר, לא  :ר 

 . מותר לך למנות במקומו שניים ללא שכר, לצערנו
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 . זה מה שהוא עשה  :אורן ברעוזמר 

יונה ברגור"ד   .לא יותר. זה כל מה שמותר  :ר 

הוא ממנה שלושה ורק אחד , שניים מהם בשכר  :אורן ברעוזמר 

 . בשכר

יונה ברגור"ד  . שניים ללא שכר, לא  :ר 

 ?אז מה הבעיה. זה נכון, שניים ללא שכר  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד החוק גם אומר . אני רק מציג את החוק. אין בעיה  :ר 

אמור , מרה של סגן שהיהה, של מחליף, שהמינוי של סגן ראש עיר חדש

 . להתעסק בענייני מדיניות בלבד

 . כל תפקידיו נשארים אותו דבר  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד , יש לו רק תפקידי מדיניות, אין לו תפקידים, לא  :ר 

 . לא תפקידי ביצוע

 . הוא לא בתפקיד ביצוע  :יצחק רוכברגרמר 

 . לעבוד בתפקידי ביצועסגן ללא שכר לא יכול   :שרגא קירשנרמר 

יונה ברגור"ד  . אבל הוא לא לוקח שכר  :ר 

 . נכון  :שרגא קירשנרמר 

 ? לא, הוא מחזיק תיק הספורט  :אבי גרוברמר 

- אני מבקש לאשר את מינויו של טל, חברים. בסדר  :יצחק רוכברגרמר 

 . אני רוצה לברך עליו. אני לא אמרתי, רגע    :???
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להצביע על טל , אני מבקש לאשר את טל. ודהת  :יצחק רוכברגרמר 

 ? מי בעד. כסגן ראש העירייה בתואר

 . 13  :פרח מלך' גב

 ? פה אחד? מי נמנע? מי נגד  :יצחק רוכברגרמר 

 . אז לא ראיתי? פה אחד  :פרח מלך' גב

 . לא פה אחד  :אבי גרוברמר 

 ? עידן  :פרח מלך' גב

שוב על זה תח, קח כמה דקות. הוא לא החליט    :???

 . אולי

 . לא הצבעתי, רק נכנסתי  :עידן למדןמר 

קח שתי דקות . בוא נחכה, אז אפשר עוד שתי דקות  :אורן ברעוזמר 

 . ותצביע

אני מצטרף שזה , היות ולא שמעתי את כל הדיון  :עידן למדןמר 

 . ושיהיה בהצלחה, לא שמעתי את כל הדיון. יהיה בעד

 . חברים, םתודה רבה לכול   :טל עזגדמר 

 

את מינוי חבר מועצת העיר  פה אחדהוחלט לאשר   :221החלטה מספר 

 0לסגן ראש העיר בתואר, טל עזגד
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מימון משרה זו . משרה למזכירה בוועדה החקלאית 3.0אישור תקן של  .7

 .יתבצע ממסגרת תקציב הוועדה החקלאית

 

ירה משרה למזכ 03%של אישור תקן , הנושא הבא  :יצחק רוכברגרמר 

. יתבצע ממסגרת תקציב הוועדה החקלאית מימון המשרה. בוועדה החקלאית

 ? אתה רוצה לומר משהו, אורי

לוועדה החקלאית . אם יש למישהו שאלה עניינית  :מר אורי לוין

היתה , שנים יש צורך במזכירה 5-8בוועדה החקלאית כבר . מזכירה היתה

יש תקציב . ם והם נעלמוירה ואחר כך היו אחרישולה היתה המזכ, מזכירה

 . את התקן הזה צריך לאשר במליאה. אבל אין את התקן, לזה

 ? מי בעד. טכני, זהו  :יצחק רוכברגרמר 

 . זה במסגרת התקציב שאושר, זה לא תוספת תקציב  :עידן למדןמר 

 . זה נגזרת מהתקציב שלהם  :פרח מלך' גב

 . חרועדה חקלאית זה לא כמו כל דבר א  :שירה אבין' גב

ככה זה . זה לא משהו בתוך המשרד, זה ועדה  :יצחק רוכברגרמר 

 . פה אחד? מי בעד. ההוראות של משרד הפנים

 

משרה למזכירה  00.תקן של  פה אחדהוחלט לאשר   :222החלטה מספר 

זו יתבצע ממסגרת תקציב הוועדה 0 בוועדה החקלאית מימון משרה 

 0החקלאית
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יוגב כפקח סביבה לאכיפת חוק הרשויות אישור הסמכת הפקח יחזקיהו  .0

 .המקומיות

 

 יחזקיהו יוגב כפקח סביבהאישור הסמכת הפקח   :יצחק רוכברגרמר 

, זה פקח שעבר קורס. הליך טכני. י חוק הרשויות המקומיות"לאכיפה עפ

 ? נכון

 . כן  :פרח מלך' גב

 ?מי בעד. עבר הכשרה  :יצחק רוכברגרמר 

, קראתי את המכתב שהוסיפו פה. שנייה, רגע  :אבי גרוברמר 

על מנת שהפקח ': כתוב פה. אומרים שהוא סיים את הקורס בציון ככה וככה

הסביבתי יעמוד בייעודו מומלץ לסייע לו בהיבטים הארגוניים והתקציביים 

אפשר כמה . 'בשיתוף עם המחלקה המשפטית ברשות, מבחינת אכיפת החוק

 ? איך אתם נותנים לו את הכלים ?מילים על מה אתם עושים מהבחינה הזאת

ויהיו לו שאלות הוא יקבל  כאשר הוא יבוא אלינו  :ד מיכה בלום"עו

 . תשובות

ואם יש לו שאלות  ?זה מה שנראה לך שזה אומר  :אבי גרוברמר 

 ?אתה עונה

 . ודאי, אנחנו עונים לו  :ד מיכה בלום"עו

 . ר מזהאני די בטוח שהכוונה פה היא הרבה יות  :אבי גרוברמר 

על מנת להסמיך אותו ושיוכל . הוא עבר קורס  :ד מיכה בלום"עו
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 . לתפקד הוא צריך לעבור אישור מועצה

פה הם כותבים במכתב משהו . זה ברור, זה בסדר  :אבי גרוברמר 

והם אומרים , הרי זה שיש פקח זה אחד. שאמור לתת לזה קצת יותר תוכן

אני הייתי בהשתלמות . דברים שבאמת זה יקרה צריך לעשות עודכדי : פה

על איך אפשר לעזור להם למלא , יש הרבה מאוד דברים שדיברו עליהם, הזאת

כל מיני דברים , לפעמים גם חקיקה פה של כל מיני חוקי עזר, את התפקיד

אם יש לו את הכלים בשביל לאכוף את כל , מספיק אמצעים, משלימים

האם הוא . א רק לשאול שאלהל. שעות של עורך דין ודברים כאלה, הדברים

 ?יכול מחר ללכת להגיש תביעות

התובע העירוני עושה איתם ? אתה רוצה תשובה  :ד מיכה בלום"עו

מדריך אותם לגבי דברים שהוא צריך במסגרת ההליכים , כל כמה זמן מפגשים

הם צריכים לפי החוק לעבור את . וזה מה שנעשה, המשפטיים שהוא מנהל

ולאחר מכן , ו להיות מוכשרים לצורך התפקיד שלהםהקורס על מנת שיוכל

 . בעיות נוספות באם ישנן הם מקבלים גיבוי מאתנו

יש תכנית עבודה מסודרת מה מחפשים הפקחים   :אבי גרוברמר 

 ? האלה

 . אני אעדכן אותך במשהו שנעשה לאחרונה. יש  :פרח מלך' גב

 . צריך עוד הרבה פקחים  :אבי גרוברמר 

זה , פקחים 0כל שנה יוצאים , אנחנו עושים את זה  :פרח מלך' גב

 . בכל זאת לא קורס קצר

יודע, המשרד להגנת הסביבה  :אבי גרוברמר  מתקצב , לפי מה שאני 

 . הם שמים על זה דגש גדול מאוד, את זה בצורה נכבדה
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 . נכון  :פרח מלך' גב

זה משהו שהמדינה מבינה שבלי אכיפה לא יהיה   :אבי גרוברמר 

 . יבהסב

אני חילקתי את . אני רוצה באמת לענות, שאלת  :פרח מלך' גב

הם אחראים על כל  .פקחים 0כאשר על כל שכונה מנויים , העיר לשכונות

. פקח הסביבתיבכל אזור ישתלב גם . אכיפה זה אומר מגדר חיה ועד. המכלול

, בגלל שזה קורס לא של חודש אחד, זה תהליך, לא כל הפקחים הוסמכו עדיין

ואנחנו הרי נותנים , הם יוצאים החוצה והם לא נמצאים פה, חודשים 0זה 

הם יודעים בדיוק מה הם  ,לכן הכנו תכנית. שעות בפיקוח 74שירות של 

 . חות"מגישים דו, הם מדווחים על הכל, אמורים לעשות

ל  :עידן למדןמר   ? הקודמים מהישיבה הקודמת 7-הוא מתווסף 

 . כן  :פרח מלך' גב

השאלה שלי אם יש  .זו לא היתה השאלה שלי, רגע  :אבי גרוברמר 

 . נושא שאתם זיהיתם אותו מבחינה סביבתית כבעייתי

 . זה לא נושא ספציפי. לא, כללי  :יצחק רוכברגרמר 

 ?מפעלים מזהמים, בעיה נקודתית, אין איזה משהו  :אבי גרוברמר 

 . כללי. לא, זה לא משהו ספציפי  :יצחק רוכברגרמר 

- אם הוא רואה משהו, הוא מסתובב  :אבי גרוברמר 

 וגם אם אנחנו מקבלים מידע אנחנו שולחים, גם זה  :יצחק רוכברגרמר 

 . תודה, פה אחד? מי בעד אישור הסמכת הפקח יחזקיהו יוגב, חברים. אותו
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הסמכת הפקח יחזקיהו יוגב  פה אחדהוחלט לאשר   :229החלטה מספר 

 0הרשויות המקומיות כפקח סביבה לאכיפת חוק

 

עבודות בינוי קטנות  – 787111' לחוזה מס 73%-אישור הגדלה ב .4

 . ואינסטלציה

 

 – 787111' לחוזה מס 73%-ב בקשה לאישור הגדלה  :יצחק רוכברגרמר 

 . בבקשה. עבודות בינוי קטנות ואינסטלציה

ב  :גיל גורדוןמר  , 7317-והוא נמשך גם ב 7311-המכרז הזה התחיל 

המסגרת של אותו . ר מבחינת תקציב אנחנו דאגנו שיהיה לו תקציבכאש

המכרז למעשה נגמרה מבחינת הניצול מאחר ובוצעו כל מיני דברים שהיו חד 

לפרויקטים , אם שמתם לב, יש פה פירוט. פעמיים שלא היו בשנים קודמות

, 73%-ולכן נוצר צורך להגדיל אותו ב שבוצעו במסגרת של המכרז מסוימים

מעבר , זה בסמכות גזבר וראש עיר 77%עד . בסמכות מועצת עיר לעשות שזה

וזו הסיבה שאנחנו מביאים , זה סמכות של מועצת עיר 73%-ל 77%לזה בין 

 . מדובר בעבודות קטנות. את זה פה לאישור

עוד לפני . למעשה הוא אושר, המכרז יצא במאי  :עידן למדןמר 

 . שעברה שנה אנחנו כבר עוברים אותו

 ? ראית את הפירוט של העבודות, אם תקרא  :גיל גורדוןמר 

אני רואה את הפירוט אבל לא מבין מדוע על   :עידן למדןמר 

האם זה בכלל מוגדר במסגרת המכרז . הדברים האחרים לא עשו מכרז נפרד
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יש מכרזים של עבודות , שיפוצי קיץ? מדוע לעבודות אחרות לא עשית? הזה

? מוסיפים על זה את שיפוצי קיץ ולמה דווקא לא למה אנחנו. שיפוצי קיץ

 . למה לא נתנו למי שעשה את שיפוצי הקיץ לעשות את האינסטלציה

דובר פה על עבודות בסכום שהוא פחות מסכום   :גיל גורדוןמר 

והמחירים שהם קיבלו היו מחירים טובים ואמרו שאין סיבה לא , מכרז

. ברים מסוימים במסגרת הזאתאין לנו הגבלה לעשות רק ד. לעשות את זה

 . מדובר על בינוי של עבודות קטנות באינסטלציה

, רצית מכרז על עבודות אינסטלציה ובינוי קטנות  :עידן למדןמר 

כי עכשיו אתה כבר רוצה לתת לו לעוד שנה , אז או שטעית באמדן המכרז שלך

-ב זה גדלה, 73%-זה לא רק הגדלה ב, זאת אומרת. במקום להוציא למכרז

לעוד שנה אני נותן לו  173%עכשיו וזה  73%זה . 733%-זה גדלה ב, 173%

 .אז אני צריך לצאת למכרז נוסף. עכשיו מכרז

 ?איפה ראית שבמאי  :גיל גורדוןמר 

זה מה . ל"הגדלת ההיקף לשנה נוספת בהיקף הנ  :עידן למדןמר 

 . שאתה כותב בסוף הדברים שלך

 ? איפה ראית, הוא יצא במאיאתה אמרת ש, לא  :גיל גורדוןמר 

זאת . '7311ל נכתב במאי "המכרז הנ' :כתוב למעלה  :עידן למדןמר 

לא רק שטעינו , אז לא רק שטעינו בסכום. חודשים 5זה מכרז של , אומרת

 . או משהו שהוא טעות טכנית קטנה 73%בסכום במעל 

 .133לא , 407אבל הוא מוסיף   :אבי גרוברמר 

 . לפי פרויקטים שנעשו בשנים קודמות זה  :גיל גורדוןמר 
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יונה ברגור"ד  . נתת לו נושאים אחרים ממה שיש בזה  :ר 

הגדלת ההיקף לשנה נוספת , כתוב לשנה נוספת  :עידן למדןמר 

 . ל"בהיקף הנ

 .תן לי לראות אם אני מבין מה אתה כותב פה, גיל  :אבי גרוברמר 

שהוא אולי , מפרט רק חלקמתוך זה אתה , כבר ביצעו 853-אתה אומר שאת ה

  -ואז אתה אומר שצריך להוסיף עוד, מתוך הסך 73%

 ? 73למה , 73%  :גיל גורדוןמר 

מה הכוונה בהגדלת ההיקף לשנה נוספת בהיקף   :עידן למדןמר 

 ? ל"הנ

  .73%בהיקף של עוד   :גיל גורדוןמר 

אתה נותן לו עכשיו לעוד שנה עבודות , זאת אומרת  :עידן למדןמר 

? למה אתה לא יוצא למכרז חדש. 733%-והגדלה ב 173%-בינוי ואינסטלציה ב

ייתן לי הצעת מחיר אחרת גם אם אני מגדיל לו עכשיו כי הוא . אולי מישהו 

אני לא , יכול להיות, עשה את העבודות או כי אני צריך לעשות את העבודות

יודע שהיקף עבודות, אומר ציא את זה למה אני לא מו, 773... אבל אם אני 

 ? למכרז חוזר

 . אתה לא יכול לעשות דבר כזה  :שירה אבין' גב

ואת , 73%-ל, לא שתיים, אני מבקש הגדלה אחת  :גיל גורדוןמר 

זו החלטה שאני לא חושב שצריך להביא בכלל לפה , הנושא של אופציה

 ? נכון, לאישור

 . ועדת מכרזים, לא  :אבי גרוברמר 
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 .לא שתיים. 73%, הגדלה אחת. גדילאני לא מ  :גיל גורדוןמר 

יונה ברגור"ד  . עוד תקציב, אבל עוד שנה זה עוד תוספת  :ר 

, שנה הבאה נעשה את זה במסגרת הזו, לא  :גיל גורדוןמר 

שהצריכו , השנה שתיגמר במאי, בשנה החולפת היו פרויקטים. המקורית

זה , הלגבי האופצי. 73%הסעות מיוחדות שלאותו פרק זמן צריך תוספת 

 . סיפור אחר

יונה ברגור"ד  על הגדלת ההיקף. שאלה פשוטה, אנא תענה לי, גיל  :ר 

האם אני לוקח עכשיו את הבנאדם הזה בלי מכרז  –ל "לשנה נוספת בהיקף הנ

 . ₪ 1,773,333גם לשנה הנוכחית בהיקף של 

 . יש לך אופציה בתוך המכרז הזה? מה זה בלי מכרז  :גיל גורדוןמר 

 ? יש לו אופציה לעוד שנה  :ורצקייעקב קמר 

 . כן  :גיל גורדוןמר 

אני לא ? מה הבעיה. אנחנו מאשרים? אז מה הבעיה  :יעקב קורצקימר 

. עשינו את זה כבר המון פעמים בשנים האחרונות? בשביל מה להיכנס. מבין

 ? למה עכשיו אתה משנה את מה שעשינו כל השנים

אני מגדיל את 'אם אתה אומר , אני אומר. ממש לא  :עידן למדןמר 

- 'זה

 .הוא מסביר לך שיש לו אופציה בלאו הכי, לא  :יעקב קורצקימר 

  -'אני מגדיל את זה'אם אתה אומר   :עידן למדןמר 

 . עידן, זה רק פורמאלי  :יעקב קורצקימר 
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יונה ברגור"ד  . ₪ 1,733,333הוא מקבל עוד   :ר 

 . דהוא עוב? מה זה מקבל  :יצחק רוכברגרמר 

 (מדברים ביחד)

 . 73%אני מבקש הגדלה , מאוד פשוט  :גיל גורדוןמר 

מה . אנחנו עשינו את זה כל השנים. פשוט. זה הכל  :יעקב קורצקימר 

 ? אתם מסבכים את העניין

 .הנושא של אופצייה קיים במכרז  :גיל גורדוןמר 

 . נקודה, 73%שיהיה רשום בפרוטוקול הגדלה של   :מר אורי לוין

 . זה בדיוק מה שאנחנו מבקשים  :רפאל בראל מר

 . 853אני מבין שהסכום המקורי של החוזה הוא   :אבי גרוברמר 

 . נכון  :גיל גורדוןמר 

 ? 174,333אז למה אתה נותן לנו פירוט על   :אבי גרוברמר 

 ? מה זאת אומרת  :גיל גורדוןמר 

זקה של ואח לטיפול 853אתה אומר שיש מכרז של   :אבי גרוברמר 

 . לאחזקת שבר בלבד, מבנה העירייה

הוא פירט על . מי שכתב את זה זה מאיר אשד  :גיל גורדוןמר 

 . הוצאות חריגות שהיו בשנה החולפת שגרמה לניצול יותר

 . 174אז זה   :אבי גרוברמר 
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 . נכון  :גיל גורדוןמר 

 ?שאנחנו מאשרים 407-אז אפשר לדעת מה כל ה  :אבי גרוברמר 

זה דברים קטנים של . מיליון ואחת עבודות קטנות  :גורדון גילמר 

 . אין בעיה, תקבל את כל הדף –אתה רוצה . 0,333, 7,333, פה₪  1,333

יודעים אז שיתנו פירוט , כשבאים לאשר משהו  :אבי גרוברמר  אם 

 . כמו שצריך

. אין פה משהו מיוחד, זו ההגדרה של הסעיף הזה  :גיל גורדוןמר 

 . לדברים החריגיםהוא צריך 

' לחוזה מס 73%-ב אני מבקש לאשר את ההגדלה  :יצחק רוכברגרמר 

 ? מי בעד. עבודות בינוי קטנות ואינסטלציה, 787111

 . בעד 8  :פרח מלך' גב

תרשמי רק את השמות של . 0? מי נמנע? מי נגד  :יצחק רוכברגרמר 

 . הנמנעים

 

 (9 – נמנעים, 8 –עד ב)ולות ברוב קהוחלט לאשר   :222החלטה מספר 

 0עבודות בינוי קטנות ואינסטלציה – 280111' לחוזה מס %.0-הגדלה ב

 

אם הייתי . אם אני נמנע, אני רק אגיד במשפט  :אבי גרוברמר 

תנו לי פירוט מסודר , כי אני חושב כשבאים אליי לבקש תוספת, מקבל פירוט

 . בדף ואז אני יכול להגיד שנראה לי בסדר גמור
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מצד שני אני ואתה יושבים כל שבוע , מצד אחד נכון  :י לויןמר אור

 . יותר גדולים ולא עוברים על הפירוט 13טוחנים סכומים פי , ת מכרזיםבוועד

אתה יכול לעבור על רשימות של כל בית ספר או כל   :שירה אבין' גב

 . נו באמת? זה

לא זה לא שאנחנו , אנחנו עושים את העבודה שלנו  :מר אורי לוין

 . עושים

 

הסבת משכנתא לטובת  –אישור רישום משכנתא לטובת העירייה  .7

פ שטר "הרשומה לטובת גפני יצחק ע 808חלקה  0415העירייה בגוש 

 .לשם הבטחת תשלומי היטל השבחה, 0084318517מספר 

מדובר במשכון נכס לטובת העירייה לשם הבטחת פירעון הפרשי חיוב  

ש שעה "ם ועומדים הליכים בביהמבהיטל השבחה לגביהם תלויי

 .שהוועדה המקומית הגישה ערעור על החלטת שמאי מכריע

 

אישור רישום משכנתא לטובת . הנושא הבא, חברים  :יצחק רוכברגרמר 

 808חלקה  0415המדובר בהרחבת משכנתא לטובת העירייה בגוש . העירייה

טחת תשלומי לשם הב 0084318517' י שטר מס"הרשומה לטובת גפני יצחק עפ

 .בבקשה, מיכה. היטל השבחה

. העירייה הפסידה, היה דיון אצל שמאי מכריע  :ד מיכה בלום"עו

על . העירייה הגישה ערעור. העירייה חושבת שמגיע לה יותר היטלי השבחה

באה המשכנתא , מנת להבטיח את כספי הערעור שאנחנו חושבים שנזכה בו

יבית האלה שאנחנו עליהם את הפרשי הר, הזאת להבטיח את הסכומים
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אין פה שום דבר שיכול להיות לרעת , זה רק לטובת העירייה, דהיינו. מדברים

ונזכה בהליך  להבטיח כספים עתידיים במידה, רק לטובת העירייה, העירייה

 . ל"המשפטי הנ

אני מבין שזה ניתן כי הוא בינתיים ממשיך לבנות   :אבי גרוברמר 

- 'נותתמשיך לב'ואתם אומרים לו 

 . מאפשרים לו אבל הכספים מובטחיםאנחנו , כן  :ד מיכה בלום"עו

 ? אפשר לדעת איפה זה  :אבי גרוברמר 

נווה גן 0415. נווה גן  :יצחק רוכברגרמר   . זה 

גן  :ד מיכה בלום"עו זו לא . אני לא נכנס לזה, אבל שוב. זה בנווה 

? ה זה מגיע לפהלמ, אנחנו כבר הבטחנו את המשכנתא. השאלה המשפטית פה

- כיוון שעלתה פה

 . זה פה בבן גוריון, זה לא נווה גן, סליחה  :יצחק רוכברגרמר 

אנחנו כבר , מה שכן. זה לא חשוב לי איפה זה נמצא  :ד מיכה בלום"עו

זה הועבר לרשם המקרקעין , חתמנו על השטרות האלה לטובת העירייה

כנראה , אשר את זהביקש שגם מועצת העיר ת, משום מה, הטאבו. לטאבו

אני לא רואה . ולכן זה מועבר לאישור מועצת העיר, בהנחיות שיש או בטאבו

 . בעיה עם הדבר הזה

 ? שולם את מה שלא שנוי במחלוקת. רק שאלה אחת  :עידן למדןמר 

 . ודאי, שולם  :ד מיכה בלום"עו

למה יש שם כונס נכסים על כל , והדבר השני  :עידן למדןמר 
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.. שםיש ? המשפחה  ? למה יש שם על המרכז כונס נכסים, פרי וכל מיני כאלה.

אני רוצה משכנתא , לא בדקתי וזה גם לא משנה לי  :ד מיכה בלום"עו

 . לטובתי

רק ביטחון . יש כאן בסך הכל ביטחון, עידן  :מר רפאל בראל

 . לתשלום

- כתוב לך שם משהו  :עידן למדןמר 

עד כמה שאני מתנגד . איהוא ללא תנ, שום דבר  :מר רפאל בראל

 . השטר הזה הוא ללא תנאי, לשטר משכנתא

 ... הוא בא להבטיח אותך בזה שהוא עושה יותר  :אבי גרוברמר 

 ? מי בעד, חברים  :יצחק רוכברגרמר 

. 'אני לא משלם'מחר הוא לא יכול להגיד . זה הכל  :מר רפאל בראל

 .הוא שילם כסף

 .הוא יכול  :אבי גרוברמר 

 . אז אני יכול לממש, שילם לי כסף, לא  :בראל מר רפאל

 . יש לך עליו מקל, אתה. הוא יכול להגיד הכל  :אבי גרוברמר 

 . לכן שטר משכנתא, זה הכל  :מר רפאל בראל

 . תודה, פה אחד ?מי בעד אישור רישום המשכנתא  :יצחק רוכברגרמר 

 

 רישום משכנתא לטובת פה אחדהוחלט לאשר   :220החלטה מספר 
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הרשומה  893חלקה  0216הסבת משכנתא לטובת העירייה בגוש  –העירייה 

לשם הבטחת תשלומי היטל , 9982.13612פ שטר מספר "לטובת גפני יצחק ע

 0השבחה

 

 .גני ילדים: שאילתה של חבר מועצת העיר עידן למדן בנושא *

 

שאילתה , חות ביקורת"לפני הדיון בדו, הנושא הבא  :יצחק רוכברגרמר 

מדובר על השאילתה של . אז אני אענה עליה, שלא צירפתי אותה פה עידןשל 

עידן בפעם הקודמת לעניין של איך אנחנו נערכים ומה קורה לגבי גני ילדים 

אז . 0-4גילאי , י חוק חינוך חובה חינם"עפ, גני ילדים. לשנת הלימודים הבאה

 13לבנייה של  אני יכול לבשר לך שאנחנו כרגע נמצאים בעיצומה של היערכות

אני מאמין . ישנו צורך, כמעט בכל רחבי המושבה ישנו גידול, גני ילדים

המבנים האלה יעמדו  7518-שאנחנו נהיה גם אנשי בשורה ואכן נעמיד את זה ב

 . לםיעל ת

 ? תכניות, משהו? 13-איפה אנחנו בונים את ה  :עידן למדןמר 

 ... יש באזור, בזרובבל 7  :יצחק רוכברגרמר 

 ... 7ריינס   :פרח מלך' בג

 . אנחנו נגיד לכם, יש כל מיני מקומות. בוא נראה  :יצחק רוכברגרמר 

 הבוקר קיבלנו אישור תקציבי ממשרד החינוך  :גיל גורדוןמר 

ונקבל עוד מעט עוד אישור נוסף באותו , גנים 7-ל₪ מיליון  0.8בהיקף של 

 . הזה ר מפורט לישיבה הבאה לנושא"אנחנו נעשה תב, היקף
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להתחיל  אני הנחיתי את המערכת, בכל מקרה  :יצחק רוכברגרמר 

להתקדם עוד לפני שקיבלנו עכשיו את האישור מתוך מטרה שאנחנו נקבל את 

 . קיבלנו ואנחנו נערכים כרגע, האישור באוויר

 . אנחנו לא נעמוד במצב שלא יהיה לנו מענה  :עידן למדןמר 

 . ו נערכיםאנחנ, לא, לא  :יצחק רוכברגרמר 

 . להערכתנו פחות או יותר, יהיה לנו לכולם  :עידן למדןמר 

 . זו חתיכת פרויקט, כן  :יצחק רוכברגרמר 

 

 .7313 - 7338חות ביקורת לשנת "דיון בדו .0

 

חות "הוא דיון בדו, ברשותכם, הנושא הבא  :יצחק רוכברגרמר 

 . ימהקד? צירפנו הפעם את החומרים. 7313-ו 7338 הביקורת לשנת

 . חות האלה"קצת מה זה הדואני מציע שערן יסביר   :אבי גרוברמר 

 חות של משרד הפנים"זה דו, חות של ערן"זה לא דו  :יצחק רוכברגרמר 

 .בכלל

אתה יכול להסביר מה . הוא יותר בקיא ממני בזה  :אבי גרוברמר 

 ? זה קצת

נקוב אבל אני יכול ל ,ח"אני לא עברתי על כל הדו  :ערן זמירמר 

 . בכמה נושאים עיקריים
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 . אולי תסביר אתה, ר ועדת ביקורת"יו    :???

 ? ח"מה זה הדו, טכנית  :אבי גרוברמר 

. חות שהדיון לא קשור"דווקא זה מסוג הדו  :יצחק רוכברגרמר  זה ..

 . חות של משרד הפנים"דו

- הערה שאני חוזר עליה  :אבי גרוברמר 

זה רק , זו לא הצבעה, ח"דיון בדו זה. רק שנייה  :יצחק רוכברגרמר 

 . בבקשה, אוקיי. ח"דיון על הדו

ח ובהמלצות ועדת "בדואנחנו אמורים לדון   :אבי גרוברמר 

 . הביקורת

 . נכון  :יצחק רוכברגרמר 

ח של "הקטע של הדו, אני עוד פעם חוזר, אז אחד  :אבי גרוברמר 

למיטב , 7313ביוני  את זהשאנחנו בוועדת הביקורת דנו בו וקיבלנו , 7338

- אז מהבחינה הזאת אנחנו עדיין. ידיעתי זה לא בא לפה

נאמר לי . צר לי, אני לא קיבלתי את זה עדיין  :פרח מלך' גב

 . אני לא קיבלתי את זה, שישלחו לי

. האלה חות "זה מצטרף לבעיה שרצה פה עם הדו  :אבי גרוברמר 

זה היה אמור להיות פה ח ה"הדו, ח"לפני שאני אומר כמה מילים על הדו

אני מנסה לקדם אותם , חות האלה"ואני ניסיתי לקדם את הדיון בדו, ממזמן

ולצערי הרב לא זוכה ממבקר העירייה שעובד יחד איתי , תקופה ארוכה

 . בוועדת הביקורת לעזרה בדבר הזה
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 . חות האלה לא קשורים אליו"למיטב ידיעתי הדו  :יצחק רוכברגרמר 

אני , אני מנסה לכנס את ועדת הביקורת שוב  :אבי גרוברמר 

, צריך לזמן לשם גם גופים, ניסיתי לכנס כמה פעמים את ועדת הביקורת

ולכן אנחנו באים , הסיוע של מבקר העירייה, לצערי זה לא קרה כמו שצריך

וגם כל , אני חושב שזה לא תקין. חות האלה"לפה בסוג של איחור עם הדו

. נון העירייה טופל על ידו ולא קרה כמו שצריךההעברה של הדברים מול מנג

, זה נשמע נורא בומבסטי, ח קצת"הוא דו, באיזשהו מקום, ח הזה"הדו

, ח די סטטיסטי"דו, ח מאוד סטטיסטי"אבל תכלס זה דו, ביקורת על העירייה

, בודק דברים כאלה, עושה איזשהו תמונת מצב כזאת של כמה תושבים יש

רים "ועוד דבר שעושה זה לוקח את כל התב, העיר נותן נתונים עובדתיים על

זאת אומרת שהרבה ללמוד . ובודק אותם בהיבט המאוד חשבונאי שלהם

ביקורת , זאת אומרת. בטח על נושא הביקורת בעיר, ח הזה קשה"מהדו

בעיקר , הוא בכל זאת הציג פה. אמיתית הוא לא עושה על מה שקורה בעירייה

כי הם כל שנה , לא היה הרבה מה לספר פה 7313ח של "הדו, 7338ח של "הדו

 7338ח של "הדו. נושאים ובודקים אותם קצת יותר לעומק 7-0לוקחים איזה 

זה . וזה כל הנושא של הטיפול בתמיכות, לטעמי, נגע בנקודה אחת די חשובה

, שאני מבין שזה היה משהו ארצי, בעיות בנוהל, בוא נגיד, הציף פה לא מעט

אבל משהו שהצריך תיקון , משהו שהיה ייחודי לרמת השרוןזה לא היה איזה 

, פיקוח מאוד רופף, של מעט מאוד בקרה על מה שהלך עם התמיכות האלה

 . ואני מבין מתוך הניירות שהפצתם שכל הדברים האלה תוקנו והשתנו

חות "יש לנו רואה חשבון שבעצם בודק את כל הדו  :פרח מלך' גב

מה שהוא לא מאשר , כל הביקורת שלו. ידינושל כל העמותות שנתמכות על 

הוא כותב לנו הערות על גבי זה ואנחנו בהסתמך על מה שהוא כן מאשר לנו 

אנחנו יושבים , ממליץ או לא ממליץ, אחרי בדיקות וההערות שהוא נותן
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 . בוועדה ומחליטים איך אנחנו מחלקים את העוגה

, חבר עירייהשאיזשהו  אבל זה עדיין לא משהו  :אבי גרוברמר 

 ? נכון, משהו שקשור לחברי העירייה רואים אותו

זו לא ועדה שאנחנו , זו ועדה סטטוטורית. לא  :פרח מלך' גב

ר שלה ומי "מי היו, החוק קבע מי יושב בוועדה. קבענו שאנחנו יושבים בה

 . החברים שלה

אז לא מעט עניינים בדבר הזה לגבי , אז עוד פעם  :אבי גרוברמר 

על הפיקוח על , על הקריטריונים של התמיכות, על התמיכות הביקורת

אבל אני , אין לי דרך לבדוק באמת מה מזה בוצע, עוד פעם. השימוש בתמיכות

 . הנהלים בוצעו, מבין שמבחינת הנהלים

 ? אתה רוצה שימציא משהו, רגע  :מר רפאל בראל

 –מה שהחליטו שעושים . אני לא החלפתי את החוק  :אבי גרוברמר 

  -שבאיזשהו מקום מישהו מהקוורום הזה, הדעה האישית שלי. עושים

י  :מר רפאל בראל הוא , המבקר בא? ח ביקורת"ודע מה זה דואתה 

אין . אחרת הוא לא יוצא ידי חובה, חייב לכתוב משהו, חייב למצוא משהו

גם בבנקים וגם במוסדות וגם אותם , ואני יכול להגיד לך, שום מקום בעולם

, המבקר בא וכותב את כל הדברים לטובה או לרעה. ת שאתה גם מכירהמקומו

אתה , ח"יש תגובה בסוף הדו. אנחנו מגיבים על הדברים. הוא כותב, לא משנה

, אז מה אתה רוצה. עשית גם את הביקורת ואתה יודע בדיוק מה שקורה כאן

 ? שימציא דברים

שבאיזשהו אני חושב , אני לא עשיתי את הביקורת  :אבי גרוברמר 

למשל שזה היה בא לוועדת , מקום אנחנו בתור מי שעומדים בראש הביקורת
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היה , אותו מפקח וזה, איזשהו מישהו היה בסוף. סתם דוגמה. ביקורת

 . איזשהו גוף שיש בו גם חברי מועצה

בעבר ועדת . תרשה לי דקה להתייחס לזה, אבי  :גיל גורדוןמר 

את החוק והחליטו שלא יישב חבר ושינו , ישב בה חבר מועצה, תמיכות

 . מועצה

, אחרי שוועדת תמיכות יושבת. לא בוועדת תמיכות  :אבי גרוברמר 

סתם אתן , למשל יש פה טבלה, תיארו זה מצב 7338ח של "הרי מה שפה בדו

 . לך דוגמה

אותו , ם שמפקחיש גור. תן לי רק לסיים, דקה  :גיל גורדוןמר 

שהוא גורם שמפקח בשלבים לפני שזה מגיע בכלל , רואה חשבון בעז גזית

שכל מי שמגיש בקשה עומד בכל קריטריון שאנחנו קבענו , לוועדת תמיכות

לאחר שאנחנו כבר נותנים את . ושהמדינה קבעה לצורך מתן אותן התמיכות

לאותן המטרות התמיכות הוא עושה ביקורות מטעמנו לוודא שהכספים יצאו 

 . אז יש תהליך של ביקורת. אישרנו אותםשלשמן אנחנו 

ח הזה "זה קרה אחרי שיצא הדו, אבל למשל, בסדר  :אבי גרוברמר 

: הם אומרים 7338-פה ב, תראה. אז תוקן הנוהל למעשה, של משרד הפנים

ויש פה , וכל העמותות שנבדקו', חות פיקוח על השימוש בתמיכה"הגשת דו'

. אין, אין, אין, אין. ח פיקוח"בכולן אין הגשת דו, כה של עמותותשורה ארו

כולם קיבלו תמיכה ואף אחד לא בדק מה הם עושים עם , זאת אומרת

עכשיו זו דעתי , אני חושב. ויש מפקח. אין לי ויכוח איתך, שנייה. התמיכה

אני . עומדת במה שצריך, אני מבין שמבחינת חוק העירייה בסדר, האישית

שלא רק חברי , פעם בשנה יכולה למשל ועדת הביקורת שלמשלחושב 

אני חושב שלקואליציה עד היום , גם חברי קואליציה, אופוזיציה נמצאים שם
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: אומר, נותן איזשהו תיאור, אז אותו מפקח בא לוועדת הביקורת. יש רוב שם

  -'עמותות 10השנה אני בדקתי , תשמעו'

 . לםהוא לא בודק את כו  :גיל גורדוןמר 

הוציאו , כמו שאתה אומר, אני בתור חבר מועצה  :אבי גרוברמר 

ויכול להיות שזה נכון כי זה באמת שם , התמיכה אותי מהקטע של אישור

בכל הדברים , למרות שעוד פעם. יכול להיות פתח להרבה בעיות, אותך במקום

אז אם אתה לא יודע לבודד את , שאנחנו עושים פה אנחנו נתונים ללחצים

 . עצמך יש לך בעיה

 . ל"צריך להיות מפקח לא תחת המנכ  :עידן למדןמר 

 ? עוד התייחסות אחת אפשר  :גיל גורדוןמר 

זה לא אני , אני יודעת שזו ועדה סטטוטורית  :פרח מלך' גב

 . ר שלה"החלטתי להיות היו

 . כינסתם את ועדת הביקורת 74111-ב  :גיל גורדוןמר 

, תי זה רואה החשבון שמטפל לי בזהינהמפקח מבח  :פרח מלך' גב

 . חות וממליץ לי"שבעצם בודק לי את כל הדו

יודע מה אומר נוהל ב  :עידן למדןמר   . שכתוב שם 1' אני לא 

תן לי רק להעמיד את זה בפרופורציות לפני   :גיל גורדוןמר 

כינסתם אתם את ועדת ביקורת  74111111-ב. שנכנסים לעומק של הנושאים

מטעם משרד רואה חשבון , שבון שעשה את הביקורת אצלנוורואה הח

, אהרונוביץ ח "נמצאו תקינים בדו 7338ח "מרבית הממצאים מדו': אמר ככה'

המעקב על מהלך '. אנחנו עושים תיקונים של הדברים, כלומר. '7313לשנת 
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הליקויים משנים קודמות מתמקד בכאלה הדרושים תיקון ולא בליקויים 

, על נושאים חדשים כל שנה הם עושים ביקורות חדשות, מרכלו. 'היסטוריים

, ככלל ניתן לומר כי הניהול הכספי של העירייה תקין'. ונציין שאנחנו מטפלים

חוות דעת שניתנה . איכות הדיווח משביעת רצון ולא נמצאו ליקויים מהותיים

 .אז זה כדי לתת את המסגרת. 'חות חלקה וללא כל הסתייגויות"על הדו

אח  .אני יכול להתייחס, ו אתה רוצה שאני אתייחס לנושא של התמיכותעכשי

. ₪מיליון  0.0הגדולות שלו היו שאנחנו נתנו תמיכה של , למשל, הביקורת

דאג , 7338בשנת , זה אגודת הספורט שמיכה התברר שמה שהוא התכוון

כך שלא , שזה תאגיד עירוני זה לא תמיכהברגע . לעשות אותה כתאגיד עירוני

 . היתה בעיה בכלל

על  הקטע בתמיכות היה יותר העניין של הפיקוח  :אבי גרוברמר 

תמיד הסכומים , על זה הסכום הגדול כביכול, זה נכון שהוא ציין. התמיכות

אבל מה שבתור מישהו שככה מחפש באמת את הנוהל , הגדולים קופצים

זה  once מה קורה עם הכסף, כשהוא מדבר על מצב שיש פיקוח, התקין והכל

  -זה לדעתי נראה קצת יותר, לעמותה הגיע

חבר מועצה יצא , הוועדה היא ועדה סטטוטורית  :פרח מלך' גב

- אתה רוצה שאחרי שאנחנו נשב בוועדת ביקורת ועדת תמיכות תחליט, ממנה

- פעם בשנה היה מגיע אותו מפקח לוועדת הביקורת  :אבי גרוברמר 

ר ועדת "אתה יו, יבון הריאתה הר, אבל אבי  :מר רפאל בראל

 ?למה אתה לא יוזם ישיבות, הביקורת

אני לא מבין שהוא אמור , אבל עוד פעם, אני יוזם  :אבי גרוברמר 

אני מזמן אותו . יתי רוצה שזה יהיה נוהל מסודראני הי. לבוא ולתת לי
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 . לישיבה

אבל אתה לא יכול להכתיב לאחרים נוהל מסודר   :מר רפאל בראל

 . צלנוחוץ מאשר א

שאני חושב שזה מה , עוד פעם, אז אני אמרתי  :אבי גרוברמר 

קבעו , אני מבין שזה לא הנוהל שקבעו. אני לא באתי בטענה לאף אחד. שנכון

 . עוד שני דברים שפה עולים. אז זה מההיבט הזה. נוהל אחר

אנחנו אומרים בהחלטות שזה צריך לבוא לוועדת   :עידן למדןמר 

, אני לא יודע שזה הגיע לוועדת הכספים. הצעה מפורטת ולקבל עם הכספים

אתה כל הזמן משאיר את עניין התמיכות ואתה רואה את זה בשני , וזה לא בא

- 'אז זה שיש ועדה ויש את הדברים וכו. חות עם סימן שאלה ואי בהירות"הדו

 . אבל אני מבין גם שהחוק שונה  :מר רפאל בראל

אנחנו . ויות של לא התמיכה הישירהיש גם את העל  :עידן למדןמר 

העניין של התמיכות הלא ישירות של דיברנו על , דיברנו על זה כמה פעמים

 . המים, החשמל

 . בנושא הזה מטפלים  :יצחק רוכברגרמר 

הנוהל היום הוא . נראה לי שמה ששונה זה הנוהל  :אבי גרוברמר 

 . ה יותר טובההנוהל היום הוא יותר תקין והוא מבטיח לך בצור. אחרת

 .עושים שינוי דרמטי בנושאים האלה  :יצחק רוכברגרמר 

 . לכן צריכים להגיע גם אלינו וגם לוועדה  :עידן למדןמר 

 ?מי זה אלינו  :יצחק רוכברגרמר 
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 . אני חושב, לוועדת הכספים ולמועצת העיר  :עידן למדןמר 

 .לוועדת כספים, דרך אגב, זה הגיע  :גיל גורדוןמר 

 . זה היה בוועדת כספים והיה גם במליאה  :חק רוכברגריצמר 

בוא פשוט נזמן , אני חושב שמה שרפי אמר זה נכון  :אבי גרוברמר 

 . אני מרים את הכפפה, אם זה לא קיים בנוהל. אותו לוועדת הביקורת ונשמע

 . פתרת את הבעיה בצורה מכובדת, אתה רואה  :מר רפאל בראל

הם , אחת. שלוש נקודות שפה עולות-עוד שתיים  :אבי גרוברמר 

ואני חושב שזה , מכניסים פה את העניין של ועדות שלא מתכנסות כמו שצריך

גם . אבל חייבים לתקן את זה, זו לא פעם ראשונה שאני מדבר על זה, משהו

יש פה , שתיים. זה אחד. גם הביקורת דרך אגב, גם איכות סביבה, החינוך

ח "כשאתה חוזר מדו. בנושא של ארנונה עובדיםנושא של טיפול של חובות של 

- ח"לדו

אנחנו יודעים  .אבל שם אני רואה שזה היסטוריה  :מר רפאל בראל

 . שיש הרבה היסטוריה

יש פה היסטוריה גדולה וגם , הרבה היסטוריה  :אבי גרוברמר 

- החובות שלהם

 . גם יש חובות אבודים  :מר רפאל בראל

דרך , ו יודעים שזה תחת זכוכית מגדלתבגלל שאנחנ  :גיל גורדוןמר 

הביקורת בשנה הנוכחית עלו סך הכל אחד או שני עובדים שהיתה איתם , אגב

 .זה מטופל בצורה מאוד יסודית. בעיה ואנחנו גם איתם סגרנו את הנושא הזה
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- אבל להגיע איתם להסדרי חוב  :אבי גרוברמר 

 . זה מה שאנחנו עושים  :גיל גורדוןמר 

מופיעה טבלה יפה  7313-כי גם ב. ולגמור את זה  :רובראבי גמר 

- כזאת

  ?לא, אני חושב שסגרנו את הנושאים האלה  :יצחק רוכברגרמר 

שלמעשה , הנקודה האחרונה. לדעתי, השנה סגרנו  :אבי גרוברמר 

הביקורת האמיתית , למעשה, מה שמשלים. באיזשהו מקום התחלתי סביב זה

-מ, ח השנתי של המבקר"הדו, ח הזה"ולה מהדושצריכה להיעשות לפי מה שע

-מ. ח שנתי של מבקר העירייה"דו, לא הוגש, לא הוגש בצורה מסודרת 7337

כי זה למעשה . אני הייתי שמח לקבל פה תיאור של מה קורה עם זה. 7337

 .הביקורת האמיתית על מה שקורה בעירייה

 . 7335-הוגש ב ?זה נכון  :ערן זמירמר 

 . הוגש 7335-גם ב, כן  :מר רפאל בראל

חות "ויוגשו במהלך החודשים הקרובים כל הדו  :ערן זמירמר 

 . שקיימים

 ? עד איזה שנה  :אבי גרוברמר 

 . באותן שנים  :ערן זמירמר 

 ?7311עד   :אבי גרוברמר 

 ? מה היה המשפט האחרון, לא הבנתי  :עידן למדןמר 

 4-תייחסת לשמ חות נמצאים רגע באריזה"הדו  :ערן זמירמר 
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 . ועד היום 7335-השנים מ

 ?ועד היום 7337-אבל למה היו עיכובים מ  :עידן למדןמר 

 . את זה כאן אני מעדיף לא לפרט  :ערן זמירמר 

 . תפרט  :יצחק רוכברגרמר 

מה זה  .סליחה, רגע? מה זה לא לפרט את זה כאן  :מר רפאל בראל

 . הדווקא כאן אתה תפרט את ז? לא מפרט את זה כאן

 ? מה זה סודי. שיפרט את זה  :יצחק רוכברגרמר 

 ? יש למישהו בעיה  :מר אורי לוין

 ?למה לא, תפרט  :יצחק רוכברגרמר 

בגלל , אני הרגשתי חשוף מבחינה משפטית  :ערן זמירמר 

חות האלה והעירייה לא מצאה "על רקע הדו שנאלצתי לקבל הגנה משפטית

ח הזה אני כותב אותו "ו כאילו הדוהתייחס, לנכון להירתם ולייצג אותי

 . לא תביעה שהוגשה בגין פעילות שלי במסגרת הרשות, כתחביב בבית

 ?אתה מבין למה  :יצחק רוכברגרמר 

מה שהוא אומר זה חמור . אני הבנתי מה הוא אומר  :אבי גרוברמר 

 . למדי

 . אני לא הבנתי כלום  :מר אורי לוין

חטף תביעה , ח"כתב דו הוא אומר לך שהוא  :אבי גרוברמר 

- ח"בעקבות הדו
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. חטף תביעה ונאלץ להתמודד לבד. הוא חש מאוים  :עידן למדןמר 

 . זה מה שהוא אומר

 ?באיזה שנה  :יצחק רוכברגרמר 

- ח האחרון שהוגש"הדו  :ערן זמירמר 

באיזה שנה זה , ח בגינו אתה מדבר עליו"הדו, לא  :יצחק רוכברגרמר 

 ?היה

 . אם אני זוכר נכון .נדמה לי, 7330-וא הוגש בה  :ערן זמירמר 

 ? חות"בגלל זה אתה לא עושה דו 7330-אז מ  :יצחק רוכברגרמר 

או שזו ? משהו, זה משהו שבאת איתו למישהו, רגע  :אבי גרוברמר 

- היתה תחושה שלך

אני רציתי ? למה אתה קופץ לפני שאני שואל, גרובר  :יצחק רוכברגרמר 

 . לשאול את זה

 . לא הבנתי את השאלה  :ערן זמיר מר

 . גרובר ישאל, טוב  :יצחק רוכברגרמר 

לכתוב  אני כמבקר העירייה אמור': אתה אומר פה  :אבי גרוברמר 

, היתה לי בעיה שבה הרגשתי שאני חשוף. ח שנתי"כל שנה דו : אתה אומר'

 ' -ח"שאם אני אכתוב את הדו, אני הרגשתי שאני חשוף'

 . 7330-ב  :יצחק רוכברגרמר 

  -7337-מ, לפי מה שכתוב פה. ח"כל דו  :אבי גרוברמר 
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 . 7337ח של שנת "שהגיש דו 7335מאוגוסט   :מר רפאל בראל

ח השנתי האחרון לשנת "הדו, לפי מה שכתוב פה  :אבי גרוברמר 

7337 . 

ע  :מר רפאל בראל  . 7335-י המבקר ב"שפורסם 

אין ' 11-ו' 13', 38, '38', 35', 30, זאת אומרת  :אבי גרוברמר 

חות לא כתבתי כי "דו 0אני ': ואתה אומר. חות"דו 0זה . חות שנתיים"דו

חששתי שאני חשוף פה ואני עלול להידרש לממש עלות של הגנה והכל בסכומי 

יודע להעריך אותם כעת ואתה לא בא ', חות"ולכן לא כתבתי דו, כסף שאני לא 

יודע אם פנית , צב הזהאבל יש את המ ?לא כלום, עם זה לאף אחד אני לא 

 שנים אין למעשה ביקורת אמיתית 0. למישהו עד שאתה מעלה את זה פה

ן ומה אתה עושה בשביל לפתור אתה מוטרד מהעניי. כמעט על מה שקורה פה

 . יש גופים בתוך העירייה, יש מעליך מבקר המדינה. אותו

 ?מה זה, יש מבקר מדינה  :יצחק רוכברגרמר 

אני . מזה הוא נבע. שאלתם ממה נבע העיכוב  :ערן זמירמר 

אשלים את הפיגור באמצעות , למרות הבעיה הזאת, בחודשים הקרובים

 . חות לגבי אותן שנים"הדו

 ?עכשיו אתה לא חושש  :יצחק רוכברגרמר 

 . אני אפעל למרות החשש  :ערן זמירמר 

יונה ברגור"ד . קבאני גם לא מבין את המע. אני לא מבין את זה  :ר 

 ? לים הקודמים לא שמו לב לזה"המנכ

 . הם לא פה  :יצחק רוכברגרמר 
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יונה ברגור"ד  . לכן אני נזהר, בסדר  :ר 

 . הוא שואל מה אתה מתכוון לעשות  :מר אורי לוין

יונה ברגור"ד  . בדיוק  :ר 

 . כיצד אתה מפחית את האיום מעל ראשו  :עידן למדןמר 

- לך אני רוצה לומר  :יצחק רוכברגרמר 

ח כזה שהוגשה נגדו תביעה והעירייה "היה דו, רגע  :אבי גרוברמר 

- לא

, בתחילת הקדנציהח "הוא הגיש פעם אחת דו  :יצחק רוכברגרמר 

על הממצאים , ח הזה היתה תביעה שפרח הגישה נגדו תביעה"שבעקבות הדו

כי לא היה לה את הכוחות הנפשיים , ואז היא חזרה בה מהתביעה. ח"של הדו

 . היא חזרה בה. ומאז לא היתה פנייה, כספיים להמשיך עם ההליךוה

יונה ברגור"ד כ  :ר   ? -בתוקף תפקידה 

מאז לא ראינו . ל תפעול שהיא היתה אז"כסמנכ  :יצחק רוכברגרמר 

, ידעתי כבר לפני בערך חודשיים, עכשיו אני שומע את זה. זהו, חות יותר"דו

- חות"שלא מוגשים דו, משהו כזה

 . אבי העלה את זה  :ח מלךפר' גב

גם פה , גם היתה לי שיחה עם אבי באופן אישי, כן  :יצחק רוכברגרמר 

מה אני אגיד . ואז עלה הסיפור הזה, דיברת על זה בחצי רמז באחת הישיבות

מיום כניסתי , אני חייב לומר שעד היום. חות"אני לא ראיתי דו, לכם

, האמת היא. כמבקר ביקורת לא רק ימצאו משפט אחד שלי מצוטט ,לתפקידי
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במידה והיא נעשית בהגינות , אני רואה בביקורת. גם לא היו הרבה ביקורות

לראות אם , לשפר, אני רואה בביקורת כלי עבודה כדי לתקן דברים, וביושר

לצערי . אני באמת רואה בה ככלי עבודה. המערכת עובדת נכון, אני עובד נכון

שאני בעצמי ? ומה אני אגיד לכם, זה בשנים האחרונות אני לא רואה את

נראה , אני לא מקבל ביקורות, רבותיי'פניתי כבר למשרד הביקורת ואמרתי 

שאני מבקש שהמערכת תעשה , לי קצת הזוי שאני מבקש שתעשו לי ביקורת

יודע מה, לפחות, צר לי שהמבקר לא בחר לבוא למישהו'? ביקורת , אתה 

, אני רוצה, תשמע': לבוא ולהגיד לו. רתר ועדת הביקו"ליו, לוועדת הביקורת

, שלא יבולע לי, אני לא יודע מה, אני חושש להגיש אותם, חות"אני עשיתי דו

 . 'אני רוצה הגנה כזאת

 . פעם ראשונה שאני שומע את זה  :אבי גרוברמר 

חד משמעית לא תמצאו בשום שורה בפרוטוקולים   :יצחק רוכברגרמר 

לכן אני לא מבין את . לא ביקרתי עד היום אני. שאני מבקר את הביקורת

 . שבינינו היא תמוהה, הטענה

יונה ברגור"ד התביעה שהוגשה או התכוונה . כנראה זה לא בדיוק  :ר 

- להגיש

 . הוגשה  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  . היא זכתה לתמיכה שלך, הוגשה  :ר 

 ?מה הקשר אליי  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  . העירייה עמדה מאחוריה, אל  :ר 

 . היא עשתה את זה אישית. לא  :יצחק רוכברגרמר 
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 . אני מימנתי את זה מכספי  :פרח מלך' גב

יונה ברגור"ד  . אני שואל, אוקיי  :ר 

אבל . היא חזרה בה מפני שלא היה לה מספיק כסף  :מר רפאל בראל

 . זה לא הנושא

היא תחושה לא אבל התחושה הזו של המבקר   :עידן למדןמר 

 . טובה

בוועדת  בדיון שאנחנו קיימנו, סליחה, עידן  :פרח מלך' גב

ח הביקורת של "בדו 7337-חות מ"הביקורת אחת מהטענות היו למה לא היו דו

ערן אמר שהיתה לו בעיה עם החברות שמבקרות עבורו את הזה , משרד הפנים

זו . נו הוא חשששממ, לעולם לא עלה הדיון של התביעה שלי. ולכן לא הוגש

 . פעם ראשונה שזה עולה

 . וגם אם כן זה לא רלווונטי  :יצחק רוכברגרמר 

אני לא , סתם מישהו שאל, לא קשור הסיקור ההוא  :מר אורי לוין

, אני לא מבין איך יכול להיות מצב. רוצה שזה יעלה כי זה לא רלוונטי עכשיו

צריך לעשות לא נעשה שכל כך הרבה זמן מה שהיה , אני אומר לך ראש העיר

כי . אף אחד לא ידע על זה, זה מה שאתה בעצם אומר. ואף אחד לא ידע על זה

 . אם היית יודע על זה ברור היית עושה משהו בקשר לזה

למשרד מבקר  אני חייב לומר שאני פניתי ביוזמתי  :יצחק רוכברגרמר 

שנה , שנה, האם אני לא טוע, אני אמרתי לערן לפני בערך שנה ומשהו, המדינה

אמרתי , פניתי למשרד מבקר המדינה אישית. שנה וחצי. אולי שנתיים, וחצי

לערן שאני הייתי במשרד מבקר המדינה והתלוננתי על כך שאין לי ביקורת 

 מעולם לא שמעתי את הטענה הזאת. המבקר לא עושה ביקורות, ברמת השרון
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. מעולם לא היה. או משהו כזה' אני חושש שמא לא אקבל ייצוג משפטי'ש

יש ועדה שהיא לצורך מימון , חובתה של הרשות המקומית במידה ויש, אגב

 . הוצאות משפטיות

 .גם אצלי הוא קיבל  :פרח מלך' גב

 ? הוא קיבל  :יצחק רוכברגרמר 

 . כן  :פרח מלך' גב

 . אז מתברר שבכלל קיבלת הוצאות  :יצחק רוכברגרמר 

 . לא על זה אני מדבר  :ערן זמירמר 

 ?אז על מה  :יצחק רוכברגרמר 

 .זה היה בתקופתו, אור-ד גל"אני שוחחתי עם עו  :ערן זמירמר 

אתה לא בבירור . בוא לא ניכנס לזה עכשיו, עזוב  :יצחק רוכברגרמר 

 . כרגע

 (מדברים ביחד)

אני חייב , אורי שאל שאלה. תן לי רגע לענות, עידן  :יצחק רוכברגרמר 

 . לענות

חות "אנחנו גם בוועדת ביקורת דנים על הדו, אורי  :אבי גרוברמר 

חות של מבקר "אנחנו דיברנו על הסעיף הזה של מה עם דו, כתוב שם. האלה

אנחנו שנתיים . לא אמרת מילה על הדבר הזה, ערן, ואני אומר לך, העירייה

אני , אני אגיש'אמרת . חות הביקורת האלה ולא אמרת מילה"רצים עם דו

. לא אמרת מילה שהסיבה שאתה לא מגיש זה כי אתה חושש, 'אני אגיש, אגיש
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דקות אחרי זה הייתי לישיבה אחרי זה מגיש הצעה לסדר למליאה או  13

 . משהו

אתה לא יכול גם לא לעשות מה . או שמתפטר  :מר אורי לוין

 . שאתה צריך לעשות וגם להמשיך לא לעשות את מה שאתה צריך לעשות

 . ה צודק לגמריאת, נכון  :אבי גרוברמר 

יונה ברגור"ד  . נכון  :ר 

 . לכן אחת מן השתיים  :מר אורי לוין

בתור , ברשותכם, אני רוצה להדגיש פה שני דברים  :ערן זמירמר 

חות בשנים הללו והם לא הוגשו לשולחן "אני ערכתי דו, אחד. מושא הדיון

 . הזה

 ? אז איפה הם  :יצחק רוכברגרמר 

חות "אם לא עשית את הדו. יותר חמורזה עוד   :מר רפאל בראל

 ? ח ולא הגשת לנו אותו"אבל אם עשית את הדו, מילא

 ( מדברים ביחד)

יונה ברגור"ד עוד לא  7311מילא . ודאי כבר מוכן 7335ח "דו  :ר 

 ? לא, כבר מוכן 7335אבל , מוכן

 . הוא אמר עוד כמה חודשים אנחנו נקבל את זה  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברג"ד  . אבל בינתיים משהו כבר מוכן, נקבל את כולם  :ורר 

- חמור מכל שהוא אומר שהדוחות מוכנים, איציק  :מר רפאל בראל
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 .לא שאלתי אותך, די  :יצחק רוכברגרמר 

העלו כאן את , הנושא השני שאני רוצה להעלות  :ערן זמירמר 

 בעייתי הוא פתרון מאוד, אני לא מדבר עליו. הנוהל להחזר הוצאות משפטיות

- ואני חושב שכמבקר, בסיטואציה הזו

או , כל עובד שנזקק או יזדקק. זה לא על הפרק  :יצחק רוכברגרמר 

יפנה לוועדה למימון החזר , בגין טיפולו, אפילו חבר מועצה שבגין שירותו

. וקיבלו. י הקריטריונים במסגרת הוועדה"יקבל הגנה עפ, הוצאות משפטיות

נגדי   .פיפו קיבל בתביעה 

הנוהל הזה זה נוהל שלא מן . לא על זה אני מדבר  :ערן זמירמר 

 ...נאלץ מישהו להגן. העניין בסיטואציה הזאת

אני , ר ועדת הביקורת"אומר לך יו? זה רלוונטי  :יצחק רוכברגרמר 

. זה לא נראה לי נורמאלי, זה לא נראה לי תקין. מצטט את מה שהוא אומר

אחת במסגרת הטענות  אמרת להם מילהלא , ישבת בוועדת ביקורת איתם

זה נראה לי הזוי . זה נראה לא טוב, זה נראה לקוי, עזוב. האלה שאתה אומר

תורו לו לעשות , רבותיי': שאני פניתי למשרד מבקר המדינה להגיד להם

 . עוד לא שמעתי דבר כזה? אני צריך לבקש ביקורת. 'ביקורת

ה אליי לפני שפנית אם היית פונ, ראש העיר' כב  :ערן זמירמר 

- למבקר המדינה או במקביל או אחרי

 . אמרתי לך  :יצחק רוכברגרמר 

 (מדברים ביחד)

אתה לא צריך לפנות לאף אחד שיעשה , ראש העיר  :מר אורי לוין
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שצריך , כמו שאתה לא צריך לפנות לאף אחד שיעשה כל דבר פה, ביקורת

 . אי אפשר להמשיך ,אבל אני רוצה לסכם את הדיון הזה. לעשות את זה

יונה ברגור"ד  ?אורי, לסכם במה? מה לסכם  :ר 

 . זה לא המקום עכשיו  :מר אורי לוין

 . אני חושב שהדיון הזה מתחיל להיות קצת מביך   :טל עזגדמר 

יונה ברגור"ד  ?למה  :ר 

אני חושב שהדברים הם . כי אותי זה מביך? למה   :טל עזגדמר 

יכול להיות שצריך לאסוף את ועדת , עירואני מציע לראש ה לא ברורים

 . הביקורת ולבדוק את כל העניין הזה

 . אבי אומר את זה במפורש? מה לבדוק  :יצחק רוכברגרמר 

מי היה . אבי מדבר לפחות בשמי ובשם יונה   :טל עזגדמר 

לא נשמעו הדברים בצורה הזאת שנאמרו . ל"אתה היית בחו, אורן? בוועדה

או לא הבנתי , אני הבנתי את הדברים קצת אחרת. ר לךבפירוש אני אומ, פה

אבל לא , חות"היה בעיניי תמוה שלא הוגשו כל כך הרבה שנים דו. אותם בכלל

- לכן אני חושב שעכשיו לעשות את הדיון הזה. הבנתי את הסיבה

 . לא עושים דיון על זה  :יצחק רוכברגרמר 

 . ה קצת אחרתצריך לטפל בזה בצור. זה לא הזמן   :טל עזגדמר 

 . אני חייב להוסיף מילה כאן  :מר רפאל בראל

יונה ברגור"ד זה מאוד , אתה אומר שזה מביך. זה לא בדיוק ככה  :ר 

שעיקר  יש עובד בכיר בעירייה, יחד עם זה. מאוד לא נוח. לא נוח הדיון הזה
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 . חות שנתיים של ביקורת"תפקידו להוציא דו

 . כל תפקידו  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  . שנים לא נעשה 7-ו  :ר 

חות נכתבו "אני שומע כאן שהדו, חמור מכל, יונה  :מר רפאל בראל

 .ולא הוגשו

יונה ברגור"ד יודע אם הם נכתבו  :ר  הוא , הם עוד לא הסתיימו. לא 

 .אמר שהם יהיו מוכנים

 . יש נוהל שלם, מוחזרים, הם מוגשים להערות   :טל עזגדמר 

 . נכתבו ולא הוגשו, זה מה שאני אומר  :מר רפאל בראל

שלא תבין אותי לא . אני רוצה שנייה לענות ליונה   :טל עזגדמר 

אני רק אמרתי . אני חושב בדיוק כמוך, אני חושב שהדברים חמורים, נכון

 . בשלב הזה ונסכם את זה בדלתיים אחרות שאני חושב שמיצינו

יונה ברגור"ד  . בסדר  :ר 

הדיון הזה לא , לא הדיון הזה. חייב טיפול וזה   :טל עזגדמר 

 . יפתור את הבעיה כרגע

עם . אנחנו נכנס את הוועדה לביקורת בהקדם, טוב  :אבי גרוברמר 

 . ועם זמנים ומתי כל הפער הזה נסגר והכל תאריכים

  ?חתכנו אותך, רצית לומר, יונה  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד , זה לא נעים, זה לא נוח .אני מרגיש כמו טל במידה  :ר 

יש לנו כאן אדם שהוא חלק מבשרנו ואנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה 
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משהו כאן צריך לעבור תיקון מיידי . שהיא לא נוחה אבל היא לא תקינה

 . ויסודי

 ?רפי, רצית לומר משהו. אני אסכם, טוב  :יצחק רוכברגרמר 

שזה חמור מאוד אמרתי . את שלי אני אמרתי, לא  :מר רפאל בראל

 . שנים בלי שאף אחד יראה אותם 0חות משך "ולא יתכן שייכתבו דו

יונה ברגור"ד  . זה גם לא רלוונטי  :ר 

כי , אמר אני לא רוצה לחזור על כל הדברים שאבי  :עידן למדןמר 

אחד הדברים שבאמת הציקו לי אבל . 'חלק מהדברים באמת אני הסכמתי וכו

עד . הונחו כבר לפני כמעט שנה 7313-ו 7338חות הביקורת של "היה שדו

 עבר הרבה מאוד זמן עד שזה הגיע. הגיעו אלינו, חות האלה"הדו, שאלה בכלל

-אני חושב שזה לא נכון ולא צריך לחכות כל כך הרבה אם זה מונח ב, אלינו

חות הללו "גם הדו. 7317אין שום סיבה שזה יבוא אלינו בינואר  0311117313

שזה באמת עניין , הדבר השני. ובדבר שהוא לא יעיל מאוחר באו אלינו מאוד

אבל אני סבור שמה ששמענו מהמבקר , שהם יותר מינהליים, חות האלה"הדו

הוא צריך לדעת שיש לו את הגיבוי מאתנו כחברי מועצת . הוא לא הכי טוב

אנחנו כן צריכים . והוא אמור לעשות את תפקידו, וודאי מראש העירייה, העיר

אם , חודשים להכין 0-4-בטווח של כ, עם זה שהדוחות יוגשו בהקדם לסיים

לא ניתן לחכות , צריך להתבצע, אתה כבר אומר שהעברת אותם להתייחסות

אז , ואם באמת אי אפשר לעשות את העבודה או אתה לא מרגיש טוב, פה

אבל . אבל זה השיקול שלך, לא יודע מה שאורי אמר. השיקולים הם שלך

לחברי מועצת העיר ולראש העירייה ולכל גוף  כלי הכי אפקטיביבהחלט זה ה

בתחום . וזה אחד הדברים שהיו חסרים. לעשות את עבודתו בהתאם לממצאיך

, גיל, למרות מה שכתבת, שהיה מאוד לוקה בחסר ואני עדיין לא רואה, השני
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או לפחות לא קיבלנו דיווח שמתוקן עניין , אני לא רואה שמתוקן, בהמלצות

אבל אתה לא , אתה מתייחס לתמיכות לגבי אגודת הספורט. מיכותהת

- והאחרות מתייחס לכל התמיכות העקיפות

 . יש פה התייחסות? להביא לך  :גיל גורדוןמר 

יש התייחסות , יש התייחסות שאומרת שזה יבוא  :עידן למדןמר 

לא מפקח . אנחנו במועצת העיר לא ראינו. שאומרת שזה יטופל ותבוא הצעה

  -תמיכות ולא הצעה

 . אנחנו נביא אותו לוועדת ביקורת  :אבי גרוברמר 

הנושא נדון ואז ביקשנו , זה הובא לוועדת כספים  :גיל גורדוןמר 

התכנסנו צוות מקצועי שהתחיל . לבצע מספר תיקונים בהצעה בוועדת כספים

זה , אנחנו עדיין עובדים על זה, כי זה בהרבה מאוד עמותות, לפרק את זה

נוכל להביא הצעה . באמת נמשך תקופה אני מקווה שבתקופה הקרובה 

 . מפורטת

אתה רואה שזה חוזר על עצמו , צריך כבר לקדם  :עידן למדןמר 

 . ח"ח אחרי דו"דו

יונה ברגור"ד בכל זאת אני מציע שאנחנו נסגור את הדיון הזה   :ר 

להיות בזה הסטייטמנט אולי צריך . אני לא אגיד משהו. באיזשהו סטייטמנט

חות הביקורת בלוח זמנים "אנחנו מצפים לדו, כמו שעידן אמר, שמצד אחד

גיבוי, מצד שני. שהתחייבו עליו יודע, אנחנו נותנים  משהו כזה , או אני לא 

ובאיזשהי צורה שנקדם את העניין ולא , לכל חששות שעומדות על הפרק אצלו

יודע בדיוק מה ל. נשאיר את זה פתוח באוויר  . הציעאני לא 

ואני מניח שהיא על , אני חוזר ואומר את עמדתי  :יצחק רוכברגרמר 
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, באשר הוא שיזדקק לעזרהכל חבר מועצה וכל עובד . דעת כל חברי המועצה

יקבל אותה , בתוקף תפקידו, סיוע משפטי או מימון משפטי או כל ייעוץ אחר

יעשה ואין תמיד אמרתי את זה וזה חובה שזה י, אגב. תמיד. במאת האחוזים

אדם צריך לקבל . לא מצד אופוזיציה ולא קואליציה, ויכוח לגבי הנושא הזה

ואני דווקא , אני חייב לומר, יחד עם זאת. הדבר הזה ברור, את כל ההגנות

, שדווקא אתה יונה אמרת, אבל לפחות לעיקרי הדברים, לא לסיפא, הולך כאן

זה לא , ב שזה לא תקיןואני חוש, אורי אמר את זה ואבי גרובר אמר את זה

? שנים בערך 0? חות ביקורת מזה כמה שנים"זה לא הגיוני שאין לנו דו, סביר

זה לא הגיוני ולא סביר שעכשיו שוקדים על . ואנחנו נכנסים לשנה השביעית 0

את  7330-מהר כדי להראות שעשינו ב-חות מהר"המדוכה ועושים עכשיו דו

ואני אומר את הדברים , י רוצה לשקולואנ, אני חושב. זה לא סביר. חות"הדו

אבל אני . בזהירות שמא יתפרש עכשיו שאני כאילו עכשיו מהלך אימים או מה

ושל מבקר המדינה צריך להגיד  בהחלט חושב שאגף הביקורת של משרד הפנים

אני בחיים שלי לא , אני לא יודע איך להתנהל. לי איך אני מתנהל בדבר הזה

תעזרו לנו לעשות ': עיר וחברי המועצה אומריםנתקלתי בדבר כזה שראש ה

, אני מעביר את זה הלאה. לא סביר, זה נראה לי לא הגיוני, באמת. 'ביקורת

 . נראה מה

. חבל ש  :עידן למדןמר   .מחזקים את ידיוכרגע ..

 ? מה זה מחזקים את ידיו  :יצחק רוכברגרמר 

- אם היה חשש והדברים הללו היו  :עידן למדןמר 

 ?אתה מבטיח לו ביטחון, למה  :י לויןמר אור

 . אני לא מבטיח לו ביטחון  :עידן למדןמר 
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כל , עובד עירייה שלא ממלא את התפקיד שלו, אורי  :אבי גרוברמר 

- עובד עירייה

 . אני רוצה שיתבצע התפקיד  :עידן למדןמר 

אני חושב שצריכה לצאת מפה אמירה לכל עובדי   :אבי גרוברמר 

בד שלא ממלא את התפקיד שלו ויש איזושהי בעיה שעו, העירייה

אובייקטיבית או שיש לו איזושהי לקונה או איזשהו משהו שהוא מרגיש 

או שהוא בא , או שהוא מציף את זה, שמונע ממנו למלא את התפקיד שלו

, ייגש למי שייגש בעירייה', אני לא יכול למלא את התפקיד שלי כי': ואומר

יועץ משפטי ויש אחרים, נכון. שהוא מוצא לנכוןיעשה את זה בנוהל איך  , יש 

הוא לא יכול עם עצמו , אבל אם הוא לא ניגש ולא אומר. לית העירייה"יש מנכ

ומי שלא יציף את זה יהיה  ,הוא חייב להציף את זה. לסדר את העניין הזה

זה , וזה לא רק מבקר העירייה. אחראי לזה שהוא לא מילא את התפקיד שלו

לא , אם הוא לא יכול למלא את התפקיד שלו והוא לא מדבר. פהכל עובד 

 . יעזור לו שהוא בא

 . אני מחזק את ידיך  :מר רפאל בראל

אני אעביר את הנושא הזה לראות איך , חברים  :יצחק רוכברגרמר 

. מודה, זו פעם ראשונה שאני נתקל בתופעה כזאת, אני לא יודע, מתנהגים פה

אני . מיצינו את הנושאים, חברים. 'תעשו לי ביקורת': פעם ראשונה ראש העיר

 . נועל את הישיבה

 

 __________________ 
 פרח מלך

 ל העירייה"מנכ
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 קובץ החלטות

 .טל עזגד לסגן ראש העיר בתואר, מינוי חבר מועצת העיר .1

 

את מינוי חבר מועצת העיר  פה אחדהוחלט לאשר   :221החלטה מספר 

 0ר בתוארלסגן ראש העי, טל עזגד

 

מימון משרה זו . משרה למזכירה בוועדה החקלאית 3.0אישור תקן של  .7

 .יתבצע ממסגרת תקציב הוועדה החקלאית

 

משרה למזכירה  00.תקן של  פה אחדהוחלט לאשר   :222החלטה מספר 

זו יתבצע ממסגרת תקציב הוועדה 0 בוועדה החקלאית מימון משרה 

 0החקלאית

 

יוגב כפקח סביבה לאכיפת חוק הרשויות אישור הסמכת הפקח יח .0 זקיהו 

 .המקומיות

 

הסמכת הפקח יחזקיהו יוגב  פה אחדהוחלט לאשר   :229החלטה מספר 

 0כפקח סביבה לאכיפת חוק הרשויות המקומיות

 

עבודות בינוי קטנות  – 787111' לחוזה מס 73%-אישור הגדלה ב .4

 . ואינסטלציה

 

 (9 – נמנעים, 8 –בעד )ולות ב קברוהוחלט לאשר   :222החלטה מספר 

 0עבודות בינוי קטנות ואינסטלציה – 280111' לחוזה מס %.0-הגדלה ב
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הסבת משכנתא לטובת  –אישור רישום משכנתא לטובת העירייה  .7

פ שטר "הרשומה לטובת גפני יצחק ע 808חלקה  0415העירייה בגוש 

 .לשם הבטחת תשלומי היטל השבחה, 0084318517מספר 

ובר במשכון נכס לטובת העירייה לשם הבטחת פירעון הפרשי חיוב מד 

ש שעה "בהיטל השבחה לגביהם תלויים ועומדים הליכים בביהמ

 .שהוועדה המקומית הגישה ערעור על החלטת שמאי מכריע

 

רישום משכנתא לטובת  פה אחדהוחלט לאשר   :220החלטה מספר 

הרשומה  893חלקה  0216הסבת משכנתא לטובת העירייה בגוש  –העירייה 

לשם הבטחת תשלומי היטל , 9982.13612פ שטר מספר "לטובת גפני יצחק ע

 0השבחה

  

 


