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פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מיוחדת שלא מן המניין 07/2011
מישיבת מועצת עיר מיוחדת שלא מן המניין שהתקיימה ביום חמישי ,כ"ז בחשוון תשע"ב,
 24/11/2011בחדר הישיבות בבית "יד לבנים".
נוכחים:
מר נחום חופרי,
מר איתן גינזבורג
מר יואל עזרזר
גב' רונית ויינטראוב
מר אילן כהן
מר אריה פרידמן
גב' בלה צור
גב' דבי סלוצקי
מר דן ברוך
מר מיכאל רייזמן
גב' מלי פולישוק בלוך
מר משה הרשקוביץ
גב' עדית דיאמנט
גב' סימה פרי
גב' שוש לוין
מר שי אבן

ראש העיר
סגן ראש העיר
סגן ראש העיר
סגנית ראש העיר
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה

מוזמנים:
מר אבי לאופר
מר אמיר ברטוב
גב' פרי נתיב
גב' דפנה קינן ,עו"ד
מר משה הנדין
גב' אילנה בראף ,עו"ד

מנכ"ל העירייה
גזבר העירייה
סמנכ"ל למינהל וקיימות
היועצת המשפטית לעירייה
מבקר העירייה
יועצת משפטית

נעדרו:
גב' דרורה כהן
מר צבי נדב רוסלר
מר סטיוארט וייס

חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
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על סדר היום:
אישור דו"ח מבקר העירייה ,סיכומים והצעות של הועדה לענייני ביקורת לשנת .2010
ראש העיר:
אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין בנושא אישור דו"ח מבקר
העירייה ,סיכומים והצעות של הוועדה לענייני ביקורת לשנת .2010
זהו יום חגיגי במיוחד כי היום הוא גם יום הולדתו של מבקר העירייה וכולנו מברכים אותו
בברכת מזל טוב .גם היועצת המשפטית של מועצת העיר ,עו"ד אילנה בראף ,חוגגת היום את
יום הולדתה וגם לה שלוחות מכולנו איחולי מזל טוב.
אבקש ממבקר העירייה ,מר משה הנדין ,להביא בפנינו את דבריו בנוגע לדו"ח המבקר לשנת
.2010
מר משה הנדין:
היום אנו מעלים בפני המועצה את דו"ח המבקר לשנת .2010
כמבקר ,המטרה העיקרית העומדת מול עיני היא שיפור מתמיד של המערכות
המוניציפאליות ברעננה והעלאת איכות השירות שהעירייה מעניקה לתושבי העיר.ולפיכך,
במהלך השנים ,נערכת עבודת הביקורת במגוון היחידות העירוניות וגם בגופים הנסמכים על
שולחנה של העירייה ,שהם גופים מבוקרים על פי חוק פקודות העיריות.
המוטו המרכזי המוביל אותנו בעבודתנו הוא – לשמור על כבודם של המבוקרים בכל
הדרגים .לשם כך יושבת הביקורת עם כל המבוקרים על טיוטות דוחות הביקורת
הרלוונטיים לגביהם .כל תגובה שלהם נכללת בדו"ח ומהווה חלק אינטגראלי ממנו .וכך ,אף
דו"ח ביקורת ,לאחר שהפך מטיוטה לדו"ח סופי ,איננו בגדר הפתעה עבור המבוקרים.
הדלק המפעיל את המערכת את המערכת העירונית הוא כסף .כסף ציבורי ,הניתן לתושבי
העיר ,באמצעות שירותים הניתנים על ידי העירייה.
וכמו בכל שנה ,אני חוזר ואומר ,כי חשוב שנטמיע ,שאת הכסף הזה יש להוציא בצורה
היעילה ביותר ,על מנת לקבל את התמורה האופטימאלית לכל שקל ושקל.
לשם כך יש לבדוק ,לפני כל יציאה לדרך ,בכל פרויקט ופרויקט את כל האלטרנטיבות
הקיימות ולבחור את הטובה ביותר.
 80,000זוגות עיניים של תושבי העיר ,מביטים ובוחנים את התנהלות העירייה ועובדיה .לכן
חשוב שהתנהלות זו תהייה ללא דופי ,בהתאם לכללי מוסר גבוהים ועל פי כללי מינהל תקין.
אנו עדים לשיח הציבורי בתקופה זו ,העוסק בנושא של טוהר מידות .לצערי ,גם נושא זה אינו
פוסח עלינו ,בביקורת .כאשר אלו מגיעים אל שלחננו – הם נמצאים בראש סדר העדיפויות,
ומטרתנו – לחשוף את הבעיה ולהילחם בה ,במסגרת החוק והסמכויות שיש בידי העירייה.
לא תמיד המערכות שאמורות להיות אמונות על הנושא מתמודדות עם הבעיה בצורה
הראויה .אך לטעמי ,עצם החשיפה משיגה חלק ניכר מהמטרה ,גם אם רק בתחום ההרתעה.
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אני מבקש להודות לכל העובדים שסייעו בידינו לעשות את המוטל עלינו ,לאלה ששיתפו
פעולה עם הביקורת ,לאלה שהקשיבו ולאלה הפועלים לתקן את הדרוש תיקון .לראש העיר,
סגני ראש העיר ,מנכ"ל העירייה ,מנהלים ועובדים.
תודה מיוחדת למיכל ירון יהושוע ,על היותה שותפה נאמנה ,על עבודתה המקצועית
והיסודית ,ותרומתה הרבה לעבודת הביקורת.
בהזדמנות זו ,אני מבקש לציין ,למי שעדיין לא יודע ,כי לפני חודשים ספורים ,נפרדנו
בלישכה מלאה רוס ,מי שהייתה יד ימיני במשך  17שנה ועוד הספיקה לסייע בהפקת דו"ח
זה .לאה פרשה לגימלאות ,ועברה מביקורת – לביקורי נכדים .הערכתי ללאה ועשייתה ידועה
לכולכם ועל כן לא אכביר מילים.
ניהול הלישכה הופקד בידיה של שרית בן שמואלי ,מי שהייתה עד לאחרונה ממונה על נושא
הפרסום בדוברות )וכידוע ,אנחנו מקבלים אך ורק יוצאי דוברות( ,ואני שמח על השתלבותה
המהירה במערך הביקורת.
ראש העיר:
אני מבקש להודות למבקר העירייה על דבריו ופותח את הדיון בנושא הסיכומים וההצעות
של הוועדה לענייני ביקורת .אבקש מיו"ר ועדת הביקורת ,גב' סימה פרי לפתוח.
גב' סימה פרי:
בישיבת המועצה באפריל  ,2011שדנה בדו"ח הכספי המבוקר לשנת  2009אמר לי ראש העיר:
"מעולם לא כותב יו"ר ועדת הביקורת דברים שאינם כלולים בדו"ח הועדה .זה מנוגד
לחלוטין כבר מהרישא של המסמך לדו"ח הועדה.
דברייך כיו"ר ועדת הביקורת לא יכנסו לפרוטוקול .תוכלי לקרוא את דברייך כחברת מועצת
העיר ולא כיו"ר ועדת הביקורת".
אדוני ראש העיר ,כפי שאמרתי לך כבר אז :אני חולקת על דעתך!
חברי המועצה ,זו בדיוק הבמה שמעליה נתונה לי הזכות והחובה כאחד ,להשמיע את דברי.
אני מכהנת בתפקיד יו"ר ועדת הביקורת מעצם היותי חברה בסיעה הגדולה באופוזיציה.
ושתי עובדות אלה קשורות זו לזו.
אך טבעי הוא שבמה זו תשמש כל יושב ראש להשמעת דברו כחבר אופוזיציה בנושאים
הקשורים לביקורת.
ביררתי ומצאתי כי יושבי ראש הועדות לענייני הביקורת בקדנציות הקודמות ,אף הם עשו
שימוש בבמה זו להשמעת דבריהם ,ולא אחת לא נמצא כל קשר בין דבריהם לבין נושאי
הדו"ח .למרות זאת והגם שהביקורת שהשמיעו בדבריהם היתה נוקבת ,ניתנה להם הבמה
להשמיע דבריהם כיו"ר הועדה לענייני ביקורת.
מטבע בריאתו של דו"ח ביקורת שנתי ,שהוא בבחינת "פוסט מורטום".
ידוע שמקץ שנה עד שנתיים מיום כתיבתו מובא הדו"ח לדיון ,ולכן חובתי כיו"ר ועדת
הביקורת להצביע על מחדלים ,טעויות ושגיאות בהווה ,לבחון את המציאות העכשווית לאור
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ליקויי העבר ,וגם להתריע בפני חזרתם .ואם בטעויות עסקינן ,זוהי הזדמנות נאותה לספר
לכם על שגיאה שאני עשיתי.
במהלך דיוני הועדה ועל רקע הרצינות וההשקעה הגדולה שלי בתפקידי כיו"ר הועדה ,גם אני
שגיתי .הטעות שהיתה יכולה לקרות לכל אחד מאיתנו ,הינה בבחינת "פליטת מקש" .שלחתי
בטעות שני פרוטוקולים של ועדת הביקורת לחברי ועדה אחרת .משנודעה לי הטעות פעלתי
מיידית לתיקונה .שלחתי מייל נוסף לחברי הועדה האחרת ,ובו בקשתי מהם להתעלם
מתוכנו של המייל .במקביל יידעתי את ראש העיר ואת מבקר העירייה לגבי הטעות,
והתנצלתי על כך.
חשוב לי לומר לך ראש העיר ,שטעות זו לא גרמה כל נזק ,ויעידו על כך מבקר העירייה וחברי
לוועדה.
אני תוהה ,על כן ,למה ניהלת נגדי "מחול שדים" במשך חודש ימים על הנושא הזה?!
למה ביקשת להמשיך לדוש בנושא וגם דרשת ממבקר העירייה לכתוב על כך דו"ח ביקורת?!
למה נמנע ממני להמשיך ולעשות את מלאכתי נאמנה ,כפי שנדרש מתפקידי כיו"ר הועדה,
ולא אפשרת לי לכנס אותה להמשך דיוניה למשך אותו חודש?! דבר זה גרם לעיכוב בדיוני
הועדה ,ואילץ את חבריה להתכנס ממש עד לקראת סוף חודש אוקטובר עד השעות
המאוחרות של הלילה ,כדי לעמוד בזמנים שנקבעו בחוק.
יתרה מכך ,הסתבר לי כי "מאחורי הקלעים" נשמעו קולות המנסים להכפיש את שמי ולייחס
לטעות שביצעתי ,מניעים בלתי כשרים.
אציין כי מבקר העירייה קבע באופן חד משמעי בדוח הביקורת כי המדובר בטעות! למותר
לציין שהמלצותיו של מבקר העירייה ,שנועדו למנוע הישנות טעות מסוג זה ,מקובלות עלי
ועל חברי הועדה והן יושמו ומיושמות הלכה למעשה.
בהזדמנות זו ,אני מבקשת להודות למבקר העירייה ולחברי הוועדה ,אשר עמדו לצידי
משהבינו מיד כי משלוח המייל ,נעשה בתום לב.
בדו"ח הנוכחי דנה הועדה בשניים עשר דוחות ביקורת שונים ,ובנוסף במעקב אחר ממצאים
שהועלו בדוחות ביקורת קודמים.
בחרתי להתייחס בדברי אלה למספר דוחו"ת ,שלמיטב הבנתי מידת חומרתם רבה וראיתי
חשיבות להתייחס אליהם באופן מיוחד:
דו"ח  2010כמו דוח  2009דן גם הוא בנושא של התופעה הפסולה של קיפוח זכויות עובדים,
ובא לידי ביטוי בשלושה דוחות ביקורת.
האחד דן בחוסר הקפדה של העירייה לשלם את התוספות שלהן זכאים העובדים ,השני דן
באי תשלום מלוא התוספת המגיעה לממלאי מקום בין השנים  ,2008-2010והשלישי עוסק
בסוגיית עובדי הקבלן ,ובו נמצא כי עובדים אלו לא קיבלו שכר מינימום ,וכי העירייה לא
ביצעה בקרה של תשלומי השכר כמתחייב מהוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים.
סוגיית ניצולם ההמוני של עובדי הקבלן התעצמה בימים אלה ועלתה לסדר היום הציבורי.
עובדים אלה אינם מועסקים בידי העירייה ,אלא באמצעות קבלן  -מתווך שגוזר קופון על
ראשם ,ולכן שומה על העירייה לוודא כי עובדים אלה מקבלים את שכרם כחוק.
בהמלצותיה באשר לדוחות אלה ,קובעת הועדה כי על העירייה לנהוג כחוק באשר לשכרם של
העובדים ,ולבצע בקרה על שכרם של עובדי הקבלן .המלצות מפורטות תמצאו במסמך
המסכם את דיוני הועדה.
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ברשות הספורט מצא המבקר כי בכל אחת מהשנים  2010 – 2008סיימה רשות הספורט את
התקציב השנתי בגירעון בלתי סביר ,שנע בין כ 1.3 -מיליון  ₪לכ 2.7 -מיליון  .₪הדבר גרם
להגדלת הסבסוד המתוקצב בסכומים אלה בהתאמה.
ברצוני להתעכב על היכל הספורט העירוני .כבר בשנת  2009ביקש מנהל המתקן לתקצב אותו
באופן ריאלי ,אך לצערי לא שעו לבקשתו ,דבר שגרם לגירעון של למעלה מ 90% -בתקציבו
בשנה זו! תופעה זו היתה מוכרת החל משנת  ,2007ובעקבותיה נכתב דוח ביקורת ודוחו"ת
מעקב בשנים שלאחר מכן ,ובכולם הומלץ לבנות מסגרות ריאליות ולטפל בנושא החריגות
מהתקציב.
אנו דנים בדוח ביקורת לשנת  ,2010ועולם כמנהגו נוהג! מאז שנת  2007לא נעשה דבר כדי
לשפר את המצב ,והיכל הספורט כמו גם רשות הספורט בכללותה ממשיכים להיות
מתוקצבים בתת תקציב ולסיים בגירעון ,דבר שבא לידי ביטוי בהמלצות המבקר והועדה.
זוהי תעודת עניות לעיריית רעננה ,שכשלה במשך ארבע שנים ולא הקפידה לתקן מידי שנה
את החסר בתקצוב ,דבר שגורם לעיוות בתקציב השנתי ,על כל המשתמע מכך.
המלצות הועדה ,המונחות היום על שולחן מועצת העיר לצד המלצות המבקר ,נתקבלו לאחר
דיונים מעמיקים בדו"ח הביקורת במטרה לתקן ,לשפר ולמנוע את הישנותם של המקרים
המנויים בדו"ח .על כן ,כולי תקווה שהדרג הניהולי יפעל ליישום המלצות אלה.
ובאשר למה שעומד לפנינו ,בימים אלה עומדת העירייה בפני הכנת התקציב לשנת  ,2012ומן
הסתם אותנו כחברי האופוזיציה לא תשתף בדיוני התקציב.
על כתפיך מוטלת האחריות לדאוג לכך שהעיר רעננה תחיה רק ממה שיש בידה!
אדוני ראש העיר ,קח אחריות!
לסיום ,ברצוני להודות לכם חברי בוועדת הביקורת :שוש ,עדית ,דבי ,מיכאל ,דרורה ושלמה
על השתתפותכם הפעילה בישיבות ,על האכפתיות ועל קיום דיונים מקצועיים ורציניים,
שהתארכו לעיתים עד השעות המאוחרות של הלילה ,וכן לך משה הנדין ,מבקר העירייה ,ולך
מיכל ירון על עבודת הביקורת המקצועית שלכם ,ולמירי נוימן ,על מאמצייך ופעילותך
הנמרצת כמזכירת הוועדה.
ראש העיר:
ביקשתי לחלק לחברי המועצה חלק מפרוטוקול ישיבת מועצת העיר מחודש אפריל 2011
)נספח א'(.
כפי שעיניכם רואות ,הנושא כבר עלה בישיבת מועצת העיר דאז וכבר אז ציינה היועצת
המשפטית כי יש להתייחס לדבריה של יו"ר ועדת הביקורת כנאמרים על ידי חברת מועצת
העיר ולא ע"י יו"ר ועדת הביקורת .בהתאם לכך ,הרישא של דבריך ירשם בפרוטוקול
כנאמרים ע"י חברת המועצה והסיפא כנאמרים ע"י יו"ר ועדת הביקורת.
גב' סימה פרי:
לא נתחדש דבר.
ראש העיר:
זו חוות הדעת של היועצת המשפטית ואני מציע שנוציא את המבקר והיועצת המשפטית
מחוץ לויכוח בינינו.
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עוד אני מבקש לציין כי בעצה אחת עם חברי ועדת הביקורת והיו"ר ,שינינו את נוסח
ההמלצה לגבי דו"ח  9/2010בהמלצות הוועדה לענייני ביקורת  -דו"ח מבקר העירייה לשנת
) 2010נספח ב'( ,כדלקמן:
דו"ח 9/2010
בנושא תשלום שכר מינימום לעובדי החברה
חברי הועדה לענייני ביקורת מאמצים את המלצת הביקורת ומוסיפים:
הועדה רואה בהעברת העבודות מהקבלן הזוכה לקבלן משנה למעט במקרים חריגים תופעה
פסולה.
 .1הועדה ממליצה לנסח ,להבא את המכרזים באופן כזה שמאפשר העברת עבודות
מקבלן זוכה לקבלן משנה במקרים חריגים בלבד ,שיאושרו ע"י מנכ"ל העירייה,
גזבר העירייה והיועצת המשפטית .בנוסף לכך יש להקפיד כי מספר המועסקים
ע"י קבלן המשנה לא יעלה על  20%ממספר המועסקים ע"י הקבלן הראשי וקבלן
המשנה יחדיו ,ובכפוף לאישור של הלשכה המשפטית.
 .2הועדה רואה חשיבות עליונה לכך שעובדי הקבלן לא יקופחו ויקבלו לפחות את
שכר המינימום הקבוע בחוק לרבות כל הזכויות הסוציאליות.
 .3עוד ממליצה הועדה כי העירייה תבצע בקרה שוטפת על תלושי השכר והשכר
בפועל של עובדי הקבלן ולצורך כך תקבע נוהל בקרה רלוונטי.
האם יש התייחסויות?
גב' מלי פולישוק בלוך:
לגבי התיקון שהקראת ,אני מבקשת לאמר כי בעבר העליתי את נושא קבלני המשנה ,זהותם
וצבעם של העובדים המנקים את רחובות העיר וציינתי כי הם אינם מי שוועדת מכרזים
אישרה .ברצוני להדגיש כי יש יותר מקרים כאלה ולחזק את ידי וועדת הביקורת על
המלצותיה בעניין זה.
מר יואל עזרזר:
אני מבקש לציין כי הקבלן מחוייב להעביר אלינו לבדיקה ולאישור את תלושי השכר
לעובדים.
במקביל נערכת בדיקה ומעקב של הנושא גם על-ידי החברה למשק וכלכלה.
גב' מלי פולישוק בלוך:
הבאתי איתי לכאן כרך אחד מתוך שני כרכי דו"ח הביקורת של עיריית ראשון לציון .עובי
הדו"ח של עיריית רעננה מעיד גם על כך שלמבקר חסר כח אדם לצידו.
ראש העיר:
ראשון לציון היא עיר הגדולה פי כמה וכמה מרעננה.
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גב' מלי פולישוק בלוך:
אבל הבעיות הן אותן בעיות.
אם הביקורת חשובה לנו יש לסייע לו בתוספת כח אדם וליתן לו תנאים פיסיים טובים יותר.
מכיוון שהייתי בעבר יו"ר ועדת הביקורת ,אני מבקשת לציין כי צר לי שיותר מידי דברים
בדו"חות המעקב לא תוקנו .סימה התייחסה בדבריה לתקציב הספורט ולתקציב אולם
הספורט במטרו ווסט.
ראש העיר:
השנה סיים אולם הספורט במטרו ווסט באיזון תקציבי.
גב' עדית דיאמנט:
אדרבא .תקציב האולם הועלה ב 2011 -עקב דו"ח הביקורת.
גב' מלי פולישוק בלוך:
אני רוצה להתייחס להמלצות וועדת הביקורת לגבי מועדון הקליעה .יש כאן פרשנות של
מבקר העירייה ואני אינני מסכימה לפרשנות זו .אינני נכנסת לעניין לגבי התמיכה ואולם יש
בדו"ח נטייה לסגור את המועדון ואתם מאמצים אותה.
גב' עדית דיאמנט:
כתבנו במפורש "לבדוק".
גב' מלי פולישוק בלוך:
לי ,כקוראת את הדו"ח ,יש הרגשה שזוהי הכוונה .התמיכה היא בגובה  ,₪ 40,000המנהל
עובד בהתנדבות .מנהל רשות הספורט ומנהל המועדון לא הוזמנו לדיון ולכן אינני שלמה עם
דו"ח זה.
גב' עדית דיאמנט:
כתוב בדו"ח במפורש "לקיים דיון לשם בחינת עתידו של המתקן".
גב' שוש לוין:
לדיון הזה בהחלט יוזמנו מנהל רשות הספורט ומנהל המועדון .אני יכולה להבטיחך כי
מיכאל לא יתן לסגור את המועדון.
גב' מלי פולישוק בלוך:
הדוח" בעניין תוספת מ"מ .הדו"ח מתייחס למה שביקשנו לבדוק בעקבות המקרה שהובא
בזמנו בפנינו .אני רואה  12מקרים .כלומר ,שמה שנכתב בשנה הקודמת לגבי הסמנכ"לית
דאז ,שהעדיפה את כלתה ,אף שהוא נכון איננו המקרה היחיד.
מר משה הנדין:
מה שנכתב אז בדו"ח היה נכון ותקף גם היום .הבדיקה נעשתה לגבי אגף מסויים והיא
הייתה צריכה להימנע מלטפל במקרה הזה .אם כי נכון שגם שאר המקרים היו בתחומי
אחריותה.
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גב' מלי פולישוק בלוך:
אני מבקשת להתייחס למועדון הזה"ב .כתוב ,בסעיף  ,1כי "טרם נמצאו שטחים הולמים"....
אני מבקשת לציין כי קיימת תב"ע ציבורית לכל המיתחם ומאחר ויש חברה כלכלית לרעננה,
צריך לבנות ולהגדיל את מועדון הגימלאים.
מר שי אבן:
הנושא הזה כבר הוחלט.
ראש העיר:
אני שמח שקלענו לדעת גדולים .אכן יש לנו מחשבות להגדיל את מועדון הגימלאים ,אבל
גזרנו על עצמנו שלא נצא לדרך כל עוד אין תקציב הולם לפרוייקט זה .כולם יודעים שאנחנו
מתנהלים על פי מה שיש לנו.
מר אריה פרידמן:
בהתייחס לאולמות הספורט )עמ'  81סעיף  6בדו"ח( ,אני מבקש לציין ולתקן כי אולמות
הספורט לא שייכים לרשות הספורט.
ראש העיר:
לא ניתן להעיר על דו"ח של המבקר אלא לוועדה לענייני ביקורת .אני מציע שתכתוב למבקר
ולי בעניין זה.
גב' עדית דיאמנט:
מבחינה תקציבית ,אולמות הספורט שייכים לרשות הספורט.
מר דן ברוך:
אני מבקש לברך את חברי וועדת הביקורת ובראשם סימה פרי על העבודה המצויינת .אני
מבקש להתייחס לנושא שמעלה הדו"ח בעניינו של מנהל אולם הספורט בקרית שרת .חשוב
לי להדגיש כי בעבר ,עובדים כאלה מצאו עצמם מחוץ לשורות העירייה.
ראש העיר:
הנושא מטופל במלוא החומרה.
מר איתן גינצבורג:
אני מבקש להודות למר משה הנדין על עבודתו הנאמנה לאורך השנים .על היושר ,טוהר
המידות ,השכל הישר וההתמדה שלו .בשמונה שנותיי כחבר המועצה ,היה זה תמיד תענוג
עבורי לקרוא את דו"חות הביקורת ולמדתי מהם המון .אין גוף שאין מה לבקר בו והמבקר
עושה עבודתו באופן המעורר הערכה על-ידי כולם ,אפילו על-ידי המבוקרים עצמם .לא בכדי
בחרו בך לסגן איגוד המבקרים ברשויות המקומיות .זהו כבוד לעירייה ,למועצת העיר
ולתושבים שיש לנו מבקר כמוך .אני מבקש גם להודות לחברי וועדת הביקורת על השעות
הרבות והארוכות ועל ההתמדה שלהם .אנא מסור תודה גם לעובדי משרד המבקר על
העבודה הטובה והברוכה שאתם עושים.
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גב' עדית דיאמנט:
אני מבקשת להתייחס להערתה של מלי על דו"חות המעקב לגבי דברים שלא תוקנו .ראינו
בדו"חות המעקב דברים רבים שכן תוקנו ובוצעו ואחרים שנמצאים בתהליכי תיקון.
אני מבקשת לציין כי כחברה בוועדת הביקורת לאורך שנים רבות ,הדו"ח שלפנינו הוא אחד
מהדו"חות הנחמדים בעיניי .ובהזדמנות זאת להודות לחברי הוועדה וגם לסימה ,שהקדישה
זמן רב לנושא .גם יו"רים קודמים של הוועדה היו רציניים .זהו בכלל תפקיד טוב ללמוד בו,
גם אם לפעמים יש אי הסכמות .אני מבקשת להודות גם למירי נוימן ,מזכירת הוועדה.
גב' מלי פולישוק בלוך:
כמי שהעבירה הרבה שעות בוועדת ביקורת ומכירה את חברי הוועדה ,אני מסכימה שזוהי
אחת הוועדות הכי רציניות והכי יסודיות .על כך תבורכו  .גם סימה וגם חברי הוועדה.
מר משה הרשקוביץ:
זוהי וועדה רצינית ויסודית כי הנושאים שהיא עוסקת בהם מגיעים לדיון במועצת העיר.
אם גם נושאי הדיון של הוועדות האחרות היו מגיעים לדיון במועצה ,יש להניח שהיו רציניים
באותה מידה.
ראש העיר:
אני מבקש לחלק לחברי המועצה את דו"ח ממצאי הביקורת של משרד הפנים לדו"ח
הביקורת הכספי מפורט לשנת ) 2010נספח ג'(.
אם אין התייחסויות נוספות ,אבקש לגשת להצבעה לאישור דו"ח מבקר העירייה ,סיכומים
והצעות של הוועדה לענייני ביקורת לשנת  ,2010לרבות התיקון לסעיף – דו"ח  9/2010כפי
שהקראתי בפניכם.
הצבעה:
בעד – 16
נגד-
נמנע –
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד את דו"ח מבקר העירייה ,סיכומים והצעות של הוועדה לענייני
ביקורת לשנת  ,2010לרבות התיקון לסעיף -דו"ח . 9/2010
ראש העיר:
אני מבקש להודות לחברי וועדת הביקורת ולך ,סימה ,יו"ר הוועדה .גם אם נתגלעו בינינו
חילוקי דעות ,אני מודה לך על עבודתך המסורה .תודה למבקר העירייה ולצוות שלו – מיכל
ירון ושרית בן-שמואלי .תודה למירי נוימן ,מזכירת הוועדה .כולכם עשיתם לילות כימים
בעבודתכם כדי להביא את הדו"ח וההמלצות לשולחן מועצת העיר ועל כך תבורכו .זהו דו"ח
חשוב ,המעיר על הטעון תיקון .דבריה של עדית דיאמנט ,בדבר התיקונים הרבים שתיקנה
רעננה פנינת השרון
www.raanana.muni.il
מוקד עירוני 107

רח' אחוזה  ,103רעננה 43100
טל'  09-7610210פקס 09-7610207
9/13

לשכת מנכ"ל העירייה
י"ב כסלו תשע"ב
 08דצמבר 2011

העירייה בעקבות דו"חות המבקר ,ראויים לתשומת לב .היא מכהנת בוועדה זו שנים רבות
וכולנו מכירים את היושרה שלה והביקורתיות שלה .תודה נוספת למנכ"ל העירייה ולצוות
שלו על תיקון הליקויים שעליהם הצביע הדו"ח.
אני מודה לחברי מועצת העיר .ונועל את מועצת העיר שלא מן המניין .ערב טוב.
רשמה :פרי נתיב ,סמנכ"ל למינהל וקיימות

__________________
מר אבי לאופר
מנכ"ל העירייה

_________________
מר נחום חופרי
ראש העיר
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נספחים:
נספח א':
קיטוע מפרוטוקול ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין  03/2011מיום :7/4/2011
ראש העיר:
האם יש התייחסויות נוספות?
גב' סימה פרי:
אני מבקשת להקריא את דברי כיו"ר ועדת הביקורת.
ראש העיר:
מעולם לא כותב יו"ר ועדת הביקורת דברים שאינם כלולים בדו"ח הועדה .זה מנוגד לחלוטין
כבר מהרישא של המיסמך לדו"ח הועדה.
גב' דבי סלוצקי:
כחברת ועדת הביקורת ,אני מתרעמת ומוחה בכל תוקף על המסמך שמצאה לנכון לכתוב
סימה פרי ,כיו"ר ועדת הביקורת .הדברים אינם על דעת חברי הועדה .כשקראתי את
המסמך ,הזדעזעתי ,לא האמנתי שהדברים נכתבו על ידי סימה אלא עלי ידי מישהו אחר.
בכל מקרה מצאתי לנכון לכתוב לך ,אדוני ראש העיר ,מכתב ואני מבקשת להקריא אותו כאן
לפני כל חברי מועצת העיר.
ראש העיר:
סימה ,דבריך כיו"ר ועדת הביקורת לא יכנסו לפרוטוקול .תוכלי לקרוא את דבריך כחברת
מועצת העיר ולא כיו"ר ועדת הביקורת.
גב' סימה פרי:
אני מבקשת להקריא את דברי כיו"ר ועדת הביקורת .הדברים נכתבו בשמי בלבד .אינני
מתכחשת להמלצות ולסיכומים של ועדת הביקורת שהופצו לחברי מועצת העיר אולם זכותי
וחובתי להגיד דברי כהווייתם .אלה דברים אישיים ואינני מייחסת אותם לחברי הועדה.
ראש העיר:
מבקש את חוות דעתה של היועצת המשפטית ,עו"ד אילנה בראף.
עו"ד אילנה בראף:
ועדת הביקורת איננה במה להשמיע מעליה את דעותיך האישיות .את זה את יכולה לעשות
כחברת מועצת העיר בשאילתות ובהצעות לסדר .כל הדברים שאליהם את מתייחסת במסמך
רלבנטיים לשנת  2010ואין להם קשר לדו"ח ועדת הביקורת ,העוסק בשנת .2009
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גב' סימה פרי:
הוטחו בי טענות שאני מנצלת זכותי כיו"ר ועדת הביקורת .בדיוק בשביל זה נקבע כי יו"ר
ועדת הביקורת יהיה נציג האופוזיציה.
עו"ד אילנה בראף:
חובתך כיו"ר הועדה להתייחס לשנת הדו"ח ולנושאים שבהם עוסק הדו"ח.
ראש העיר:
אסכים שתקראי דבריך אבל בפרוטוקול ירשמו הדברים כדברי חברת המועצה סימה פרי
ולא כדברי יו"ר ועדת הביקורת.
גב' דבי סלוצקי:
הדבר איננו מקובל עלי .זה עלול להתפרש כאילו זה על דעת חברי ועדת הביקורת והדברים
אינם כך כלל ועיקר.
ראש העיר:
למרות שמכתבך חורג מהנושאים בהם עוסק דו"ח הביקורת ,אסכים שתשמיעי הדברים
כחברת מועצת העיר ולא כיו"ר ועדת הביקורת.
גב' סימה פרי:
מקריאה מן הכתב את התייחסותה לדו"ח:
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נספח ב':
המלצות הועדה לענייני ביקורת – דו"ח מבקר העירייה לשנת :2010
)מצורף בקובץ נפרד(.

נספח ג':
דו"ח ממצאי הביקורת של משרד הפנים לדו"ח הביקורת הכספי מפורט לשנת :2010

רעננה פנינת השרון
www.raanana.muni.il
מוקד עירוני 107

רח' אחוזה  ,103רעננה 43100
טל'  09-7610210פקס 09-7610207
13/13

