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 ' חשון, תשפ"אא
 2020אוקטובר,  19
 60547ס/

 
 19.10.2020מיום  10/20 פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת שלא מן המניין מספר

 

)הגיע במהלך  עו"ד ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, אלירן אליה, הבטמו אייאיו, ז'אנה כהן נוכחים:
 סויד, ימית קרקוקלי, ליאת מועלם, עוזי אהרוןיוסף    ,)הגיע במהלך הישיבה(יחיאל מושייב   ,הישיבה(

 עופר בוזי, ציון גזלה,  שלמה זלמן סויונוב.   ,)הגיע במהלך הישיבה(
  

 ליאור אגאי, ניסים ארביב.  חסרים:
 

יועצת משפטית, רו"ח גיל גבריאל  –מנכ"ל העירייה, עו"ד שלומית שפינדל  – אליהו אהרוני  מוזמנים:
מנהל  –אבי בללי מנהלת אגף החינוך,  –דלילה אשכנזי מבקר העירייה,  –ן סעדון גזבר העירייה, רמי ב –

 מרכזת ישיבות מועצה.  –יועץ לראש העיר, מלכה מיכאלי  –יואל לוי , מחלקת תקציבים אגף החינוך
 

 על סדר היום:
 (. אישיתבמסירה   8.7.2020 -לחברי המועצה ב הופץ. )הדוח 2019לשנת  14דוח מבקר העירייה מס' 

 
 18:00הישיבה נפתחה בשעה 

 
 ראש העירייה:

* ראשית, עדכון לגבי נושא הקורונה. אמנם אנו מעדכנים על בסיס יומי את הנתונים ומשקפים את 
בסוף השבוע  -תושבים והרשות  -תמונת המצב, אבל זה המקום לציין שבעקבות מאמץ משותף של כולם 

ה. שעבר אחרי תקופה לא פשוטה, נפטרנו מהצבע האדום ואנו מקווים שלא נגיע אליו בתקופה הקרוב
זה רק מעיד על הרגישות לשמחתי הרבה מדי יום שינינו צבע כך שהיום אנחנו מוגדרים עיר ירוקה. 

שאפשר להפוך מירוק לאדום, לא נחים על זרי דפנה, ממשיכה לעבוד ולשמור על אור יהודה כעיר ירוקה, 
רה בעזרת אנחנו מכבים אורות במגרשי המשחקים הפתוחים, אנחנו מבצעים אכיפה מוגברת וגם הסב

מי ייתן שנשמור על המצב פיקוד העורף, המתנדבים והמשטרה. והכל על מנת שלא להגיע לסגר שלישי. 
 הנוכחי כמה שיותר.

 
בשבוע האחרון, עשינו פוש אדיר לבדיקות בעיר, היום זה היום החמישי בשבוע האחרון שמתקיימות 

של התושבים וגם על התוצאות של  תבדיקות בחינם ללא הפניית רופא. אני שמחה גם על ההיענו
 הבדיקות.  

 
של העירייה, שהם ממלכתי וממלכתי דתי. גני הילדים גני הילדים כל פתחנו את  שאתמולעוד יש לציין 

שהם בעלויות של עמותות ובעיקר החרדי, לא כולם נפתחו, מאחר וחלק מהגננות מגיעות מערים 
שכל הגנים יפתחו ושהילדים יחזרו לשגרה ושיתאפשר אדומות, ביקשנו למצוא גננות חלופיות על מנת 

 להורים לחזור לשגרה. 
 

מרכזים קהילתיים ונפגשים פתחו את הצהרונים ומעונות היום, אני שמחה לבשר שבחודש וחצי שהיינו 
בסגר הצלחנו בעזרתו של יואל, בכל הנושא של הצבת מצלמות אבטחה בעיר, לדעתי אנחנו העיר 

המעונות של נפגשים  5לשון החוק של הצבת מצלמות במעונות והיום בכל  הראשונה שמקיימת את
מרכזים קהילתיים ההורים יכולים להיות בשקט, במיוחד לאור האירועים שפורסמו לאחרונה. חשוב 
לי לציין שאני סומכת על כל הצוותים בנפגשים אבל אנחנו פשוט מקיימים את לשון החוק והמחויבות 

אחד לא צופה בצילומים ובנתונים אלא רק במקרה שיהיה חשד או תלונה מסוימת שלנו. יתרה מכך, אף 
 ואז גם מי שצופה זה משטרת ישראל והגוף החוקר. 

והיום )שני( פתחנו את מעונות היום והצהרונים. אנו כל הזמן עם יד על הדופק לדאוג לכך שבמידה 
 ידי.ותתקיים תחלואה באחד המוסדות, היא תטופל באופן ממוקד ומי
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 ז'אנה כהן ועוזי אהרון הצטרפו לישיבה. 

 
 

* אנו ממשיכים לשדרג את הגינות הציבוריות והפארקים. השלמנו את התקנתם של שני מתחמי כושר, 
האחד בפארק רבין והשני בגינת מילווקי. בנוסף, סיימנו לשדרג את הגינות ברחוב ירושלים וברחוב 

 רוג גינת שוהם וגינת כצנלסון.הרותם. כעת אנו פועלים לקדם את שד
 

החודשים האחרונים אנחנו משלבים את השוטף, את הפיתוח של העיר ובמקביל  9-כפי שאנו יודעים ב
עבודה בצל הקורונה ואחד הנושאים זה דוח מבקר העירייה ולכן אני מעבירה לרמי, מבקר העירייה, 

 את רשות הדיבור. 
 

 רמי בן סעדון: 
 ערב טוב לכולם ותודה רבה. 

אבקש להתחיל תחילה ובטרם אסקור את דוח ממצאי הביקורת שלפנינו, בישיבת מועצת  .1
ומתוך כך אצטט מספר יעדים  2020בדבר אישור תקציב  2019לדצמבר  25העירייה מיום 

 ודגשים  לתוכנית העבודה הצפויה:

 דגשים-2020תקציב ותוכנית עבודה 

דגש על חזות פני העיר...נשקיע בגינון  -ובשדרוג השכונות הוותיקותהשקעה בחזות העיר 
 בפארקים ובגינות הציבוריות.

מצלמות ברחבי העיר. בשנה הקרובה נמשיך  500 -...פריסת כ -עוד השקעה בעיר חכמה
 מצלמות. 1000 -בהתקנת מצלמות ביטחון נוספות... כאשר היעד הוא להגיע ל

 השקעה נרחבת בחינוך.

. הדוח הוגש על פי הוראות סעיף 2019מבקר העירייה לשנת וכעת אתן סקירה מתוך דו"ח  .2
ג )א( לפקודת העיריות, ובמועדו. בה בעת הועברו עותקים מהדוח לחברי הוועדה  170

 לענייני ביקורת , הושלמו פרקי הערות ראש העירייה והדוח הומצא לכל חברי המועצה.
 

 פרקי הדוח והגישה את סיכומיה והצעותיה כנדרש.הוועדה לענייני ביקורת דנה ב .3

בדוח השנתי כלולים  כאמור דוחות במגוון נושאים שבליבת העשייה העירונית. כך, ועל פי  .4
תפיסתי, הביקורת בעירייה נועדה להעניק ערך מוסף בשיפור פעילות העירייה להשגת 

ות אבטחה במרחב מטרותיה ויעדיה האסטרטגיים ובכללם ביקורת על התקנת מערך מצלמ
הציבורי ומנגנוני אבטחת המידע הקיימים להגנה על רשת המחשוב העירונית אליה 

תחזוקת הגנים הציבוריים. דוחות נוספים  -מחוברות המצלמות. דוח על שיפור חזות העיר
דוח בנושא הפעלת תוכנית  -שבחנו מימדים נוספים: שירותים עירוניים והניהול הכספי

 על מתן אישורים לרשם המקרקעין )טאבו(. "ניצנים" וכן דוח

 אישורים לרשם המקרקעין )טאבו(

 :מטרת הביקורת

 
 לבחון נאותות הליך מתן אישורים לרשם המקרקעין)טאבו( ותקינותם, לרבות: 

     עמידה של אגף ההכנסות ומחלקת  היטלי השבחה, ופיתוח בחוקים והנהלים
 הרלוונטיים.

    .זרימת המידע בין אגף הכנסות לאגף הנדסה 

    .בחינת אופן הטיפול והבדיקות המבוצעות לשם קבלת האישור 
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 ו יצא מהישיבה.יבטמו אייאה
 
 

    .עמידה בלוחות זמנים למתן השירות 

 
שיתוף הפעולה לה זכתה מאגף ההכנסות  לאורך כל הביקורת  הביקורת  מציינת לחיוב את

 ובמהלכה.
 יין כי אגף ההנדסה בחרו שלא להגיב לטיוטה הביקורת וזאת למרות שלוש תזכורות.עוד אצ

 
 להלן עיקרי הממצאים שעלו:

 תיקי בקשה לא אותר טופס "בקשה לקבלת אישור לטאבו. 17-ב

לא נמצא אישור בכתב להאצלת סמכות מורשה חתימה בשם ראש העירייה לעובדת העירייה מ.מ 
 לחתימה ומתן אישורים.

נמצאו אישורים בהם ניתנה הארכת תוקף על גבי האישור באופן ידני ושלא באמצעות הנפקת אישור 
 חדש.

נמצא מתן אישור לטאבו למרות קיומו של חוב בגין היטל השבחה שעבורו ניתנה ערבות בנקאית בסך 
 אלש"ח שפג תוקפה. )המלאכה (. 113-כ

אושרת לעניין האכיפה בעת גילוי חריגות בניה נמצא כי במעמד הביקורת לא קיימת מדיניות אכיפה מ
 בבדיקה לשם מתן אישור לטאבו.

 הביקורת העלתה פער בזרימת המידע בין ההנדסה להכנסות, עקב העדר מערכת ממוחשבת משותפת.

אני מקווה, המנכ"ל, שעם ההתחברות או התקשרות עם חברת מערכות המידע החדשה ינתן לזה פתרון 
 . 2016או  2015-הזאת עולה לביקורת מ אחת ולתמיד כי ההערה

 

 הנושא הבא אשר נסקר ונבחן השנה ע"י הביקורת בעבודת העירייה הינו : 

 .הפעלת תוכנית "ניצנים"

 מטרת הביקורת:

לבחון את תהליך רכישת השירותים בהפעלת התוכנית, את ביצוע הפעולות הנדרשות לשם הפעלתה, 
, ולרבות את מערך ההתחשבנות התקציבית עם משרד החינוך לרבות השתתפותם של התלמידים בתוכנית

 להפעלת התוכנית.
 

מיליון ש"ח.  10.5 -למעלה מ -היקף הפעילות בשנת הלימודים תשע"ח על פי הנחיות משרד החינוך
 (70)עמוד 

 
 להלן עיקרי הממצאים שעלו:

ית "ניצנים" בשנה"ל הביקורת העלתה כי לא נערך הליך יציאה או פרסום למכרז להפעלתה של  תוכנ
 תשע"ח.

עמותות המפעילות מספר  6תחת זאת העירייה בחרה לעבוד עם המרכז הקהילתי אור יהודה  וכן ועם  
 מוסדות חינוך בעיר.

 נמצא  כי לא נחתמו הסכמי התקשרות עם המפעילים.
 נמצא פער בפיקוח והבקרה של אגף החינוך אחר הפעילות של מפעילי התוכנית. כן נמצא פער

 .בהתחשבנות בין העירייה למפעילים ולתקבולים שהעירייה קבלה עבור התוכנית ממשרד החינוך
     

בהשוואת נתוני דווח מספר התלמידים המשתתפים בתוכנית בשנה"ל תשע"ח נמצא כי העירייה לא 
כספים שהיו ₪.  770,000 -תלמידים. העלות מסתכמת בכ 257דרשה ולא קבלה תשלום השתתפות עבור 

 יועדים למימון עלויות הפעלת התוכנית הן אצל המפעילים והן בעירייה.מ

 לא נדרשו  על ידי  העירייה מהעמותות.₪  950,000-נמצא כי הוצאות התקורה  בהיקף של כ
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 ימית קרקוקלי:
 , מה זה קשור לשנים שאתה מבקר את הדוח?2020העלית סעיפים משנת 

 , האם אנחנו מבקרים את דוד יוסף? 2008למות, ראיתי שאתה מבקר את שנת לגבי המצ
 

 רמי בן סעדון:
 אני אשיב על כך בסיום הצגת הדוח. 

 
 

 . ביקורת בנושא התקנת מערך מצלמות אבטחה ברחבי העיר 
 

 :מטרת הביקורת
 

  לבחון את תהליך ההצבה והתקנה של  מצלמות אבטחה במרחבי העיר ובמרחב הציבורי בהיבטים של:
מדיניות, יישום הוראות החוק והתקנות, לרבות היבטים של אבטחת מידע, הגנה על הפרטיות, הגישה 

 והשימוש במידע, כספים והתקשרויות.
 הביקורת מצינת לחיוב את פעולות המנמ"ר ליישום המלצותיה תוך כדי הביקורת ובמהלכה.

דוח הטיוטה, החל מנכ"ל העירייה  כמו כן מבקשת לציין לחיוב כי מיד בסמוך לסיום הביקורת והפצת
בהקמת שני צוותי עבודה לטפל בממצאיה: צוות לבחינה וגיבוש מדיניות העירייה וצוות להקמת מרכז 

 בקרה ותפעול.
 להלן עיקרי הממצאים שעלו:

כל ההיבטים לניהול מערך המצלמות את נהלים המסדירים ונמצא כי לא קיימים מסמכי מדיניות 
שמשנת  ימית,  התשובה שלי אליךאולי חלק מזו  .סות לדרישות החוק והנחיותבעירייה תוך התייח

 לא מצאו זמן לקבוע מדיניות ונהלים.  2008

החלטה על . מיקום וזוויות צילום הביקורת העירה לגבי תיעוד קבלת החלטה על הצבת מצלמות מעקב,
בהתייחסותו לביקורת העירייה.  מנהל אגף הביטחון שלשנים על ידי  10-הצבת מצלמות התקבלה לפני כ

 .2008החלטות בנוגע להצבת המצלמות בשנת תהליך לא נשמר תיעוד בעירייה לגבי מסר כי 
   מצלמות אבטחה ברחבי העיר. 142-כשל  החלה התקנת  2008בשנת 

 
 חזר לישיבה.ו יבטמו אייאה

 
נוספים בהם הותקנו מצלמות זאת ועוד, הביקורת העלתה כי גם לגבי הצבת מצלמות במקומות חדשים, 

 א כונסה ועדת היגוי לקבלת החלטות וההחלטות מתקבלות על ידי בני אחד. ל 2019מעקב אף בשנת 

תחום מצלמות האבטחה מנוהל  2015נמצא כי במעמד הביקורת והחל משנת  -הגדרת סמכות ואחריות
כי עובד במשרת אמון שאינו על ידי יועץ ראש העיר כשלמעשה שני חוזרי מנכ"ל משרד הפנים קובעים 

מנכ"ל העירייה, אינו רשאי לתת הוראות והנחיות לעובדי הרשות המקומית ולהתערב בעבודת  הדרגים 
 והגורמים המקצועיים ברשות פרט למזכירות ראש הרשות או עובדים במשרת אמון המועסקים תחתיו.

 מערכת. נמצאו ליקויים עליהם הצביעה הביקורת בנושא רכש מצלמות והתקני

נמצא כי במוקד העירוני לא קיים נוהל עבודה כתוב בנושא מצלמות המעקב. עם זאת, קיים מסמך 
 עקרונות מנחים עליו חתומים המוקדנים.

הביקורת העלתה פערים בנושא יידוע הציבור בדבר הצבת המצלמות ושטחי הכיסוי שלהן וכן ליקויים 
 ביטוי מתחילת תהליך הצבת המצלמות. לקבל  הבנושא השילוט וזאת הערה שאמורה היית

נמצאו ליקויים בתחום משך שמירה ומחיקת הקלטות. פער ניכר נמצא בעניין זה במצלמות המוצבות 
  במוסדות חינוך ובכניסה למתקני אגף הרווחה.

 .מצלמותהאבטחת מידע של מערך  בתחום  נמצאו היבטים המהווים חולשות אבטחה
 מבקש לציין מבין ההתייחסויות לממצאי הביקורת את  תגובתו של מנכ"ל העירייה כפי שמסרה: 

 ."שנה מתחילת הפרויקט ברור לי שצריך לעשות הסדרה של המדיניות והניהול  12"
 

 ימית קרקוקלי:
 ואז החלפה של מצלמות קיימות. כעת זה יותר ברור.  2008בכותרת רשמת החלפת. רשמת 
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 דון:רמי בן סע

 
 . ביקורת בנושא תחזוקת גנים ציבוריים 

 :מטרת הביקורת
 

 לבחון את תהליך ניהול תחזוקת הגנים הציבוריים ברחבי העיר בהיבטים של :
ניהול כספי, רכש והתקשרויות, עמידה באמות מידה חוקיות על פי תקנות המכרזים, רמת הפיקוח 

 והבקרה ועמידה בהוראות החוק והנוהל המחייבים.
 

 (134)ראה עמ' ₪. מיליון  10.5מעל  –2018  -2017היקף הפעילות בשנים 
 

 להלן עיקרי הממצאים שעלו:

העדר איוש מנהל מחלקת גנים ונוף מקשה על מוטת השליטה והפיקוח של מנהל אגף שפ"ע שגם כך יש 
 לו מטלות רבות לנהל, בוודאי ובוודאי אם הוא רק ממלא מקום. .

העוסק במתן שירותי הגינון, ובכלל זה  4/2016בדבר יישומו של מכרז  הביקורת העלתה ליקויים
-ליקויים בניהול מעקב אחר ערבויות הביצוע, שהגיע מועד לחדשן ולא הוארך, התחייבות הקבלנים לאי

העסקת קבלני משנה ללא אישור מראש ובכתב חתום בידי מורשה חתימה של העירייה, כשפועל ראינו 
בלי קבלת אישור. אחד מקבלני המשנה אפילו נפסל במכרז כי הוא לא עמד  שמעסיקים קבלני משנה

 בתנאי הסף והארכת הסכמי ההתקשרות עם הקבלנים.

שילמה העירייה מקופתה הציבורית  2017-2018-2019ממצא מהותי לפיו בשנים הביקורת העלתה  
לקבלני הגינון וזאת בניגוד לתנאי המכרז, בניגוד לתנאי ההסכם ₪ )!(  1,100,000 -סך של כ ביתר

 ובניגוד לדין.
 

ביקורת מעקב לתיקון ליקויים מביקורת מבקר הנושא הבא אשר עסקה בו הביקורת בשנת הדוח הינו 
 העירייה "שיפוץ אצטדיון הכדורגל העירוני".

 ים תוקן, חלקם תוקן חלקית וחלקם לא תוקן.הביקורת העלתה כי חלקם של הליקוי

  165הממצאים מפורטים בהרחבה בדוח מעמוד . 

 

 לסיכום:

המבקר מקווה כי מצאתם  בדוח הביקורת כלי עזר ניהולי מועיל לשיפור פעילות העירייה בנושאים 
מדת שבוקרו ומודה מקרב לב על הסיוע ושיתוף הפעולה להם זוכה הביקורת מהנהלת העירייה, מהעו

 בראשה ועובדיה, הרואים בביקורת כלי ניהולי מקצועי לשיפור הארגון.
 . אם ישנן שאלות או בקשה להבהרה, אשמח להשיב.2019עד כאן סקירה לעניין דוח המבקר לשנת 

לעניין המשך הטיפול בדוח, הרי שעתה יש להעבירו אל מנכ"ל העירייה שנדרש לכנס את צוות תיקון 
 ם את המלצות הביקורת.הליקויים לתקן ולייש

 
 תודה רבה.

 
 ראש העירייה: –ליאת שוחט 

 האם יש שאלות?
 

 יחיאל מושייב הצטרף לישיבה 
 
 

 רו"ח גיל גבריאל:
תם לעומק בביקורת. כשאני הגעתי נסלגבי המכרז על עבודת הביקורת שנעשתה על הגנים, ניכר היה שנכ

שנים לא חשבתי שאני בא להיות קופאי בעירייה הזו כדי להכניס כסף ולהוציא כסף כנגד  4.5לכאן לפני 
חשבוניות. אני חשבתי שאני הולך להיות חלק מההחלטות הניהוליות וצלע משמעותית בניהול העיר. 
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שא. כשאני יושב עם מנכ"ל העירייה ומגיע מלש"ח, זה לחטוא לנו 1להציג סיטואציה ששולמו ביתר 
מנהל אגף שפ"ע ואומר שלפני חצי שנה נפרדתי מקבלן גינון, קשה מאוד להשיג קבלני גינון, זה עולה 
בדמים וייקח חצי שנה להכשיר קבלן גינון. קבלן הגינון בא ואומר שהוא רוצה הצמדה לשכר של 

ה דרמטית, שנעשתה פריסה של מערכות השקיה, העובדים שלו, אבל כשבאים ואומרים מה יקרה בצור
של טפטפות, שתלנו שתילים, עשינו מדשאות והנזק יהיה מיליונים, גם אם היום אני אהיה בצומת 
החלטה כזאת של מנהל, אני אחליט אותו דבר כי בעיני חשוב למנוע את הנזק מאשר לשלם עוד כמה 

י שנה לצאת למכרז גינון חדש נשאלות השאלות גם היום כשאנו מבקשים כבר כחצאלפי שקלים לחודש. 
זאת דעתי וזאת ההחלטה בדבר שכר המינימום של העובדים והנ"ל עולה בתהליך המכרזי באופן שוטף . 

חושב שההחלטה היא נכונה. בא מנהל  אז יחד עם עופר ויחד עם מנהל אגף שפ"ע דאז. אני השלי שהיית
להיות עיר צהובה או חומה, אני לזה לא הייתי מוכן לתת שפ"ע ואומר לך שהעיר הירוקה שלנו הופכת 

יד ואז החלטנו לתת ועוד פעם, אמדנו את הנזק והלכנו לכיוון הזה. אז יתכן שלא עמדנו בהגדרות 
החוזיות של ההסכם אבל אני חושב שקיבלנו את ההחלטה שהיא הכי טובה לעיר אור יהודה ואם הייתי 

 תו דבר. צריך להחליט שוב, הייתי מחליט או
 

 עוזי אהרון:
עם כל הכבוד לגזבר העירייה, אז לא צריך אישור תקציב, לא צריך להביא למועצה חריגות, לא צריך 
לקבל אישור לשום דבר, רואים בעיה נקודתית, פותרים אותה במקום, כמה שיעלה הדבר, כל דכפין יטה 

ישיבות,  ויאכל, אני חושב שזו תפיסה שגויה, בשביל זה יש ביקורת, בשביל זה יש חברי מועצה, יש
מביאים את זה חזרה לועדת מכרזים על מנת לקבל החלטה ראויה ועל פי הוראות החוק. לא יעלה על 

מלש"ח  1מלש"ח לקבלן זוכה כאשר הדברים לא היו בתנאי המכרז וכך לא מתנהלים,  1הדעת להוסיף 
 ברגל.  באלא 

ענה, האם יתר המשתתפים אני רוצה לקבל את עמדת היועמ"ש, כי היא נשאלה והיא אמרה שהגזבר י
? בצורה כזאת או אחרת את התעריף והצמידה אותו להעלותהעירייה שעשויה במכרז היו מודעים לכך 

מצאו את הסיסמה להצמיד לשכר של האבטלה, עם כל הכבוד יתר הקבלנים לא ידעו על כך ואני חושב 
וד, צריך לעשות סדר ולהסדיר שגם בתירוץ הזה העירייה חשופה לתביעות כאלה ואחרות. אז עם כל הכב

 את הדברים והייתי שמח לשמוע את היועמ"ש. 
 

 יועמ"ש לעירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 
 לא נותנת חוות דעת משפטיות בעל פה.  אני

 
 אלי אהרוני:

המבקר גם ציין, אנחנו מתייחסים מאוד ברצינות לביקורת כי זה כלי ניהולי, מנסים לתקן תוך כדי 
ביקורת, המכניזם בעירייה שיש טיוטה לביקורת, שאנחנו מתייחסים אליה, דנים בה, אחרי זה יש ועדת 

. זה ביקרות שגם שם דנים ולאחר שמתפרסם הדוח עושים צוות תיקונים, עוקבים אחרי התיקונים
מקדם אותנו, אנחנו עובדים בשקיפות ואני שמח שזה הממצאים שנמצאו, חשוב ללמוד מהלקחים 

 ולהפיק, אז תודה רבה. 
 

 אבי בללי:
הביקורת, ציינת שלא  תלגבי מה שנכתב בתוכנית ניצנים, כפי שגם הגבתי בטיוטה לביקורת ובוועד

 התלמידים, ציינתי שיש טעות לדעתי של הביקורת בספירת התלמידים והיית 257דרשנו תשלום עבור 
שם ספירה כפולה של העמותה שסיימה את הפעילות שלה בספטמבר של אותה שנה ולכן אין כסף 

 תלמידים.  257שיכולנו לדרוש בגין אותם 
 

 ראש העירייה: –ליאת שוחט 
 גובה שלך נרשמה בביקורת? האם הת

 
 אבי בללי:

 כן. 
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 רמי בן סעדון:
לענייני ביקורת וגם שם שללנו את התגובה של אבי והוכחנו שיש טעות, לא של  ההסוגיה עלתה בוועד

תלמידים. אותה עמותה, גם אם היא עבדה רק חודש  257הביקורת, אלא שהעירייה לא דרשה עבור 
אלש"ח על התקורות שהעירייה לא דרשה  950-חודשים, ראינו שלא דווח. אותו דבר לגבי ה 10מתוך 

ם את זה לדרשתם ואם עושים לזה הקבלה, זה בדיוק כמו מתן תמיכה ולעקוף את את זה מהעמותות, ג
 נוהל התמיכות. 

 
 אבי בללי:

תלמידים כי הם עברו לעמותה שהחליפה את העמותה  257-לא הוכחת לפחות לי שיכולנו לדרוש את ה
 אין אפשרות לדרוש פעמים על אותו תלמיד.שנסגרה. 

יה לדרוש אותם שוב ילים הם נשארו בידי המפעילים ולא ניתן הפעהדבר שני, הכספים שלא נדרשו מ
 במשרד החינוך כפי שצוין. 

 
 עוזי אהרון:

שאלה ליועמ"ש, לגבי המפעילים, האם הדבר לא עובר על חוק התמיכות כאשר העירייה העבירה כספים 
 באופן ישיר למפעילי הצהרונים? 

 
 עו"ד שלומית שפינדל:

את העובדות, זה לא דוח שקראתי את העובדות שלו והתעמקתי בו. לא היו אני לא מכירה מספיק טוב 
 את. זלו היבטים משפטיים ולכן אני לא יכולה לענות בצורה כ

 
 עופר בוזי:

לטאבו ודוחות פיקוח, אני אומר בהלצה  הבדיקותאני רק רוצה לומר, בעניין של ההנדסה והסנכרון בין 
א מקבל דוח פיקוח. זה בהקצנה. אני בטוח שאם תעשה שהיום כל מי שמתקשר להנדסה למחרת הו

, המצב לא רק שופר אלא תוקן לחלוטין ובכל מקום של בדיקת טאבו שמתבררת 2020-המשך ביקורת ל
 . עם צריך פליליפיקוח, תביעה ואף דין עבירת בניה, בהליך מקוצר נפתח הליך 

 
 ראש העירייה: –ליאת שוחט 

תיקון ועדה ל באמצעות אני מנחה את מנכ"ל העירייה לפעול העירייה ותודה למבקר תודה לכולם, 
 דוח. ב ליקויהליקויים לצורך תיקון 

 
 
 
 

 18:31 הישיבה ננעלה בשעה
 
 
 
 
 
 

                                                            _________________                          __________________ 
 ליאת שוחט, עו"ד                                                                               מלכה מיכאלי              

 ראש העירייה                                                                            מרכזת ישיבות מועצה             

 

 


