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 . 2021אישור דוח מבקרת העירייה לשנת   . 1

 

 ת.  אישור פרוטוקול ועדת ביקור  . 2

דנה   : ליהי א. פלקוביץ  וגם  התכנסה  הביקורת  ועדת  המבקרת.  דוח  את  קיבלתם 

השנה   על  רבה  תודה  אותו.  קראתם  בטח  מצורף,  הדיון  פרוטוקול  בדוחות, 

 האחרונה.  

 רק דברים טובים.    : יעקב יפרח 

 )מדברים ביחד(  

ל   : יחיאל זוהר  ביקורת  עבר    2021-דוח  נכון?  המועצה,  חברי  בפני  מונח 

 הו דיון... ועדת ביקורת. יש פרוטוקול לוועדת ביקורת?  איזש 

 כן.   : ליהי א. פלקוביץ 

 הוא מצורף?    : יחיאל זוהר 

 כן.   : ליהי א. פלקוביץ 

 אוקיי. מישהו אחראי על מימוש ההמלצות?.    : יחיאל זוהר 

ראש   : ליהי א. פלקוביץ  סיכום  ואת  הביקורת  המלצות  את  אימצו  הם  בגדול 

 מה שהם...  העירייה לדו"ח, וזה  

 אוקיי, ואם צריך לתקן משהו, מי אחראי לזה?    : יחיאל זוהר 

 תיקון הליקויים?   : ליהי א. פלקוביץ 

 כן.    : יחיאל זוהר 

.. גם בדוח על ידי בעלי התפקידים.   : ליהי א. פלקוביץ   תיקון הליקויים.

 משה מימון מנכ"ל העירייה.    : יגאל פרץ 

 ירייה.  לא הכל זה מנכ"ל הע  : ליהי א. פלקוביץ 

ידי    : יחיאל זוהר  על  שמועלים  שהליקויים  ולבדוק  לעמוד  אמור  מי  משה, 
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 ועדת הביקורת וההצעות שלהם מתממשים?  

ן  של    : משה מימו הדוח  את  הפרוטוקול,  את  מאשרת  העיר  שמועצת  אחרי 

ביקורת  ועדת  של  הפרוטוקול  ואת  המועצה,  המבקרת  ישיבת  אחרי  זמן  תקופת  יש   .

..  לכנס ועדה לתכנון לי   קויים...היא מוציאה מכתב לכל ה.

אחראי    : יחיאל זוהר  מי  ההליך.  מה  יודע  אני  זה?  על  אחראי  מי  אאבל  כן, 

ממה   דבר  שום  בוצע  'לא  ותגיד  תבוא  והיא  שנה  בעוד  ולא...  יבוצעו  שהדברים  לזה 

. זו השאלה.    שנכתב'

ן  מכ   : משה מימו כל  לכל...  יעברו  הליקויים  יאושרו,  הליקויים  פעם,  תב,  עוד 

מנהלים   זה  מזכירה,  לא  זה  האלה  ברים  הד  פה.  נושא  בכל  לטפל  שאמור  הגורם  מי 

 בעירייה, שהם יצטרכו לקבל מכתב מהוועדה... לוח זמנים.  

אני    : יחיאל זוהר  עליו,  אחתום  ואני  הפרוטוקול  שייצא  אחרי  הבנתי.  טוב, 

פגיעה   שיש  אלה  מה...  חלק  על  אחראים  שהם  האגפים  מנהלי  כל  את  לגבי  אזמן 

ואם   לגמור.  שצריך  מה  כל  את  לגמור  קצוב  זמנים  לוח  מהם  אבקש  אני  הממצאים, 

 יש משהו שהם לא יכולים לקדם, שיביאו את זה חזרה אליי. בסדר?  

אנחנו מקבלים   : יאיר אלחדד  ארנונה.  לגבי  לומר משהו קטן  רוצה  אני  יחיאל, 

ממ  טוב.  יותר  יחס  מהר,  יותר  ושעונים  שם,  שהשתנה  פניות  השתנה  ממש  ש 

 במחלקה שם לטובה, יישר כוח.  

 תודה. יש משהו?    : יחיאל זוהר 

 אני רוצה להגיד על דוח הביקורת שהוא ממש מקצועי ולעניין.    : כנרת אגור 

 כתוב בשפה ברורה ומובנת.    : יגאל פרץ 

זה    : כנרת אגור  יפה.  מאוד  בצרוה  וכתוב  עניינית,  מאוד  בצרוה  כתוב  כן, 

הממצ  לקרוא,  תענוג  מי  ממש  אמרת  למה,  כאילו  הבנתי  לא  אני  פחות.  קצת  אים 

היום היו צריכים לבצע את תיקון הליקויים, עד ה  כי בברור הדברים פה עד  -עוקב, 

   --. זאת אומרת, כתוב, הגזבר, כאילו לכל 30.6

כל מנהלי    : יחיאל זוהר  להזמין את  רוצה  עכשיו? אמרתי שאני  נו, מה אמרתי 
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 להעמיד אותם בלוח הזמנים וצריך לבצע, מה?    האגפים שנוגעים לעניין, כדי 

זה    : כנרת אגור  עבר,  זה  כאילו  יודעת,  לא  אני  באמת,  מקווה,  מאוד  אני 

 כתוב מאוד יפה, אבל המציאות פה מאוד קשה.  

 כן, ממש, נחרב העולם.    : יחיאל זוהר 

ולא    : כנרת אגור  עליהן  חותמים  לא  שאפילו  חשבוניות  יש  אם  העולם.  נחרב 

 עליהן, זה לא תקין. זה ככה במשך שנים, שלא לחשוב על מי העמותות.    מסתכלים 

יודע על זה שנים.     : יחיאל זוהר   את עכשיו מוסיפה משהו שלא קיים. אני לא 

 זה מה שכתוב פה.    : כנרת אגור 

.    : יחיאל זוהר  .  לא, זה לא שנים. לא חשבוניות ש.

 שהו שלא קיים.  שנים משלמים על מ   6משלמים על מקום.    : כנרת אגור 

 על מה את מדברת?    : יחיאל זוהר 

 על מה שכתוב בדוח.    : כנרת אגור 

 על המרכזיה.   : ליהי א. פלקוביץ 

 המרכזיה שנסגרה? אוקיי.    : יחיאל זוהר 

.    : כנרת אגור  .  לא, אני לא.

מישהו    : יחיאל זוהר  בזמנו  שם  שישב  מרכזיה  דיברת.  סליחה,  לא,  לא, 

זכרו  לו  קראו  יחיא  שם,  מישהו,  מתפקד  שהיה  עיוור  שאיש  מרכזיה  זו  לברכה,  נו 

המרכזיה,   את  כשביטלו  לבטל,  שכח  מישהו  זה  ואחרי  לפנסיה,  עד  מאוד  יפה  תפקד 

 מישהו שכחח את העירייה, לבטל אצלם את החיוב. בזק, מה זה היה?  

 בזק.   : ליהי א. פלקוביץ 

א   : יחיאל זוהר  בן  זה  מישהו?  נתלה  שאנחנו  רוצה,  את  מה  או  עכשיו  בו. 

המשפטי   מהיועץ  ביקשתי  ואני  לתקן,  גמרנו  מזה,  ויותר   . ' נתקן זה  'מרגע  שנגיד 

קיבלנו   שלא  שירות  על  שילמנו  אנחנו  כי  חזרה,  הכסף  את  לדרוש  אפשרות  שיבדוק 

אותו. זה יכול לקרות בכל בית, גם אני חייבו אותי בחשבון פלאפון שלא השתמשתי  
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לי   החזירו  אותם,  וכשתבעתי  מעולם.  לקרות  בו  יכול  זה  לעשות?  מה  הכסף.  כל  את 

 לכל בן אדם.  

 קודם כל, זה לא חד פעמי, יש פה הרבה דוגמאות.    : כנרת אגור 

 זה קורה בכל עירייה.     : דובר 

העירייה    : כנרת אגור  לא  שהם  למקומות  חשמל  תשלום  פה  יש  שני,  דבר 

 במשך שנים גם כן, אבל לא פירטו על זה.  

 י אלה? שלפחות יידעו על מה את מתלוננת.  מי אלה, מ   : יחיאל זוהר 

 אין לי מושג מי אלה.    : כנרת אגור 

 מי אלה?    : יחיאל זוהר 

.    : כנרת אגור   לא יודעת, לא פירטו

את    : יחיאל זוהר  שנחייב  מציעה?  את  מה  כנסת.  בתי  מי.  לך  אגיד  אני  אז 

 הגבאי?  

 למה לא? למה בתי כנסת אחרים כן?    : כנרת אגור 

   -תציעי, ההצעה שלך לחייב את הגבאים בבית כנסת שחייבים   : יחיאל זוהר 

 אני לא אוהבת את הגישה הזאת.    : כנרת אגור 

.    : יחיאל זוהר   למה לא? תחתמי, יש לך עצות טובות, תתני אותן, נו

להעלות    : כנרת אגור  ביקורת?  דוח  יש  למה  הרבה,  כך  כל  יש  מבינה,  לא  אני 

 לתיקון ליקויים ולתקן אותם.  

 תקשיבי רגע.   : ל זוהר יחיא 

 כן.    : כנרת אגור 

מהדוח    : יחיאל זוהר  חלק  מעלה  את  משהו.  לך  אגיד  אני  בואי  מה,  יודעת  את 

נערכה ביקורת, שלגביהן יש ממצאים, כמו הרבה מאוד   או חלק מהפעולות שלגביהן 

שלה   שהדו"ח  בה,  עובדת  שאת  העיר  כולל  בנתיבות,  רק  לא  ממצאים,  שהיו  שנים 

עב  יותר  זו  הרבה  שיעשו?  רוצה  את  מה  אז  טעויות.  אלף  פי  שם  ויש  מפה,  ה 
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כל   את  אבקש  אני  לשנה.  משנה  משתפרים  ואנחנו  מתמודדים,  זה  ועם  הביקורת, 

אסביר   אני  אליי,  אמרה  המנהלים  'כנרת  להם  אגיד  אני  חמור,  דוח  פה  שיש  להם 

  .  שהוא חמור, והוא חמור מאוד'

זה    : כנרת אגור  בודקים?  לא  בסיסיות  חשבוניות  חשבוניות?  בודקים  לא   ...

 הדבר הכי בסיסי.  

עוד   : רו"ח ברק ישראל  במיידי,  תוקנו,  הם  כרגע,  העלית  שאת  הנושאים  תקשיבי, 

 בתוך מהלך הביקורת. נכון, אם אני לא טועה, זה אפילו בתוך מהלך... 

רוצה   : יחיאל זוהר  שהיא  מה  בוחרת  היא  שתוקן.  כתוב  אבל    וגם  לקרוא. 

היא אמרה   מחייב את הרב המקומי, שתדעי    –עכשיו  אני  את הגבאים.  בואו תחייבו 

 לך, לפי ההצעה שלך.  

 למה תמיד לעשות איפה ואיפה?    : כנרת אגור 

 מה את רוצה?    : יחיאל זוהר 

 למה לעשות איפה ואיפה?    : כנרת אגור 

אנ   : יחיאל זוהר  רוצה,  שאת  לאן  רק  זה  את  לכוון  רוצה  פוליטיקאים  את  חנו 

 לא פחות ממך.  

 לא, לא.    : כנרת אגור 

לפתוח    : יחיאל זוהר  הצעתי  ואני  אמרתי  ואני  כתבתי  'אני  ותגידי  מפה  תצאי 

כל הכבוד. מה תקבלי מזה? אז כשיגיע הזמן   יפה.  סניף.  פותחים  לא  והם  להם סניף 

ע  הכסף'.  את  לשלם  המקומי  הרב  את  ולתבוע  לסגור  הציעה  'כנרת  אכתוב  כשיו  אני 

  ..  אמרת.

 לא, לשבת איתם להגיע להסדר.    : כנרת אגור 

 לא, להגיע להסדר. ומי שלא יגיע להסדר, נתבע אותו, נכון?   : יחיאל זוהר 

 למה לתבוע? למה כל דבר אצלך זה לתבוע? מה זה הדבר הזה?    : כנרת אגור 

 טוב.    : יחיאל זוהר 
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 להגיע להסדר, נו באמת.    : כנרת אגור 

בך  אנ   : יחיאל זוהר  חזרת  גמרנו.  בסדר,  יאללה.  זה,  את  עזבי  נו,  צוחק.  י 

 מההצעה הזו? 

 לא. למה יש איפה ואיפה?    : כנרת אגור 

 על מה איפה ואיפה?    : יגאל פרץ 

פה    : כנרת אגור  יש  יודעת,  לא  משנה.  לא  אז  יתקבל,  לא  זה  ככה    3וגם 

 מקלטים שקיבלו מלא חשמל במשך שנים מהעירייה. 

 )מדברים ביחד(  

לפני    : זוהר   יחיאל  פה  ישב  לכולכם,  אזכיר  העיר    2אני  ומועצת  ישיבות, 

יזמין,   לפה,  שבאים  אנשים  עידוד  לצורך  הישן,  ביישוב  השבחה  על  לוותר  החליטה 

.. התנגדת ובלהט, ראיתי את ראש העיר שלך מאשר את   כדי שייכנסו ויבנו במסגרת.

והו  משבח,  כך  כל  והוא  בתקשורת,  הופיע  הזה  שישי  ביום  אומר  זה,  מי    –א  אידיוט 

 אני עכשיו אכתוב לו שהעובדת שלו הבכירה טענה אחרת.  שלא יעשה את זה.  

סליחה, בוא נעשה סדר. לא היה לי בעיה עם הדבר הזה, היה לי    : כנרת אגור 

 בעיה שלא הבאתם לנו נתונים. היא הגיעה לפה רק בגלל אריאל.  

 סליחה, גברת, זו ישיבת מועצה.    : יחיאל זוהר 

 לא, היא באה רק להקשיב, היא לא באה לדבר.    : ת אגור כנר 

 יאללה, אישרנו? לנושא הבא.    : יחיאל זוהר 

 בעצם אישרנו גם את הדוח וגם את הפרוטוקול.   : ליהי א. פלקוביץ 

האגפים    : יחיאל זוהר  ומנהלי  המנהלים  כל  את  שנזמן  שלי  ההודעה  את  וגם 

של  ההמלצות  ביצוע  של  הזה  הסיפור  את  לקדם  ש...  כדי  למצב  זה  את  ולהביא  ך, 

 תיקון הליקויים ככל שיידרש. את מתנגדת להצעה? 

 איזו הצעה?    : כנרת אגור 

חומרת    : יחיאל זוהר  על  אותם  להעמיד  האגפים,  מנהלי  כל  את  שנזמן  הצעתי 
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אישר   הפנים  שמשרד  החודשים  במהלך  יכולים  שהם  כמה  לתקן  ושיתבקשו  הדוח, 

תומכת?   את  בסדר?  זה,  לא  תעני לצורך  יאללה,    –.  טוב,  אחר.  משהו  אין  מתנגדת, 

  ..  בואו. השאר.

 בסדר גמור.   : יעקב מעלימי 

 

 . 2021דוח מבקרת העירייה לשנת  הוחלט פה אחד לאשר   החלטה: 

 
 פרוטוקול ועדת ביקורת. הוחלט פה אחד לאשר   החלטה: 

 
 .  2021אישור דוח תלונות הציבור לשנת   . 3

 

 מה הנושא הבא?   : יחיאל זוהר 

הציבור.   : א. פלקוביץ   ליהי  תלונות  גם  דוח  שלי  הראשון  הדוח  זה  הכל  בסך 

להרבה   נחשב  לא  זה  הכל  וסך  טופלו,  כולן  תלונות,  המון  היו  לא  הציבור.  בתלונות 

 תלונות בסדר גודל שכזה. זהו.  

 מתי מסרת להם את התלונות או את הנתונים, במהלך העבודה?    : יחיאל זוהר 

 כדי. את התשובות לתושבים אתה מתכוון?  כן, תוך   : ליהי א. פלקוביץ 

ראשוני    : יחיאל זוהר  חומר  הגשת  הבדיקה  במהלך  מדבר  אני  לא.  לא,  לא, 

 לתגובות?  

 כשהיה צריך, כן. הכל תוך כדי פעולה, הכל טופל.   : ליהי א. פלקוביץ 

כזו    : יחיאל זוהר  בעיה  לו  שיש  אגף  למנהל  ידוע  כדי?  תוך  שתוקנו  דברים  יש 

 וכזו.  

שירות   : . פלקוביץ ליהי א  על  או  טלפוני  מענה  על  נגיד  שאמרו  כמו  בעיה  כשהיתה 

 ארנונה בעיקר, זה השתפר מאוד.  

 בארנונה השתפר פלאים.   : יעקב מעלימי 
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ן   עזבה אותנו אחת העובדות שם, ופרסמנו מכרז.    : משה מימו

   -... של ה   : יחיאל זוהר 

ן  .    : משה מימו  המוקד שפתחנו

 שם, כן.  הטלפוני   : יעקב מעלימי 

 הוצאתם מכרז?    : יחיאל זוהר 

ן  קיבלה    : משה מימו היא  אבל  המחלקה,  בתוך   . ליז.. נהדרת,  עובדת  היתה 

 הצעת עבודה אחרת ועזבה.  

כוח    : יחיאל זוהר  של  החוסר  על  זה,  על  מתלוננת  היא  כי  משה,  מקרה,  בכל 

   -אדם. אני מציע ש 

ן  .    : משה מימו  פרסמנוו, פרסמנו

 ם? בסדר. יש הערות כלשהן?  פרסמת   : יחיאל זוהר 

כמה    : יעקב יפרח  להשתתף  לי  יצא  ברור.  הכל  שלה.  העבודה  את  לשבח  צריך 

 פעמים בוועדות, נהנינו, באמת נהנינו.  

שהיא    : יחיאל זוהר  המקצועית  לעבודה  שמעבר   , למבקרת,  לומר  חשוב  הכי 

במהל  דברים  לתקן  לנסות  זה  השנים,  כל  אליה  הובלתי  שאני  שהשיטה  ך  עשתה, 

כל   זה.  עם  להתמודד  לאנשים  קשה  ואז  דוח,  ולהביא  לסוף  להמתין  ולא  הביקורת 

מה   הדרך.  במהלך  שתוקן  הערה  ידו  על  שתופיע  אבל  בדוח,  שיופיע  שמתוקן,  מה 

 אנחנו צריכים, לאשר את זה?  

 לאשר.   : ליהי א. פלקוביץ 

 טוב, אם אין הערות, אנחנו מאשרים את הדוח.    : יחיאל זוהר 

 מה אנחנו מאשרים, שזה תוקן כאילו?    : יגאל פרץ 

.    : יחיאל זוהר  .  אנחנו מאשרים את הדוח.

.   : יעקב מעלימי  . .  שהיא הגישה אותו

ההערה    : יחיאל זוהר  ועם  שמופיעים,  וכאלה  כאלה  ליקויים  עם  דוח  שהוגש 
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 . .    של המבקרת שתוקן פה, תוקן שם, לפי מה שבאמת.

אית   : כנרת אגור  דיברתי  גם  אני  חושבת,  של  אני  הדוח  שבאמת,  זה,  על  ך 

אשמח   ואני  מתומצת,  מידיי  יותר  קצת  הוא  ופה  ומדהים,  מפורט  שלך  הביקורת 

אומר   זה  מה  להבין  נוכל  אנחנו  שגם  מפורט,  יותר  קצת  יהיה  הבאות  שבפעמים 

לא   היה  זה  אם  מוצדק,  היה  זה  אם  טלפוני,  אומר  זה  מה  לעיר,  מחוץ  לימודים 

שגם  ל...  נוכל  אנחנו  שגם  וגם    מוצדק,  לקרוא  נוכל  אנחנו  תלונה,  אלינו  מגיעה  אם 

ולהגיד   להפנות  אפשר  אז  פעמיים,  בזה  לטפל  צריך  ולא  טופל,  זה  שכבר    –להבין 

אז   עבודה,  כלי  גם  להיות  יכול  כאילו  זה  התשובה.  זו  כבר,  בזה  טיפלו  תראו,  הנה, 

 אם אפשר קצת יותר לפרט בלי שמות פרטיים בפעמים הבאות.  

 בלים את ההצעה. פה אחד.  מק   : יחיאל זוהר 

 פה אחד.   : יעקב מעלימי 

 חבר'ה, תודה רבה.    : יחיאל זוהר 

 

 . 2021דוח תלונות הציבור לשנת  הוחלט פה אחד לאשר   החלטה: 

 

 

  ___________________    ___________________ 

ן                     מר יחיאל זוהר     מר משה מימו

 ראש העירייה              מנכ"ל העירייה                   
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