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    .2006 לשנת 30' מבקר העירייה מסח "דודיון ב  .1

  

   -אני פותח את ישיבת המועצה, ערב טוב  :ן חמויהודה ב

  .אדוני ראש העירייה, אני חושב שצריך להקדיש לה את הזמן הראוי  :גיא בן גל

  . אני מבקש להעיר הערה טכנית  :עמירם מילר

  . אבל תן לי לפתוח את הישיבה, רגע  :יהודה בן חמו

עירייה להיות עם כמו שאנחנו מבקשים מחברי מועצת ה. לפני הישיבה  :עמירם מילר

  . אני מבקש גם מהקהל, טלפונים מכובים

  . צודק במאה אחוז  :ר אמיר גבע"ד

אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן , ברוכים הבאים, ערב טוב  :יהודה בן חמו

ר "יו. 2006 לשנת 30ח מבקר העירייה מספר "שתעסוק בנושא דו, המניין

  . בכבוד, מר שמעון פרץ, ועדת הביקורת

הודעה קצרה לכל המקטרגים והמרננים שמדברים ואני שומע , קודם כל  :שמעון פרץ

אני . 'לא עושה, כן עושה, לא מכנסים את הוועדה': מכל קצוות הקשת

  - שנות קיומה של כפר סבא לא היתה106-חושב שב

  .  שנה106היא לא קיימת   :יהודה בן חמו

של הקדנציה ... חות" דו3לא היתה ועדת ביקורת שלא רק קיבלה   :שמעון פרץ

שאין אפילו שום דבר על , ח האחרון"אלא גם סגרה את הדו, הקודמת

של רואה , חות של משרד הפנים"זה הדו, מה שיש לנו בעיה. השולחן

אני לא רואה חשבון וגם , שלא אני מתיימר להיות רואה חשבון, החשבון

שנשב , ביקשתי ייעוץ מאבי בן חמו. לא מתיימר להיות רואה חשבון

שמשום , קבענו באמת איזושהי פגישה. איתו וייתן לנו קצת רקע בנושא

   -מה שכחתי להגיע

  . זה חסר תקדים גם? נכון שמעון, וזה אף פעם לא קרה  :גיא בן גל

לכן . בדרך כלל החומר נשאר סגור במעטפה, לא הודיעו לי טלפונית ואני  :שמעון פרץ
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  - שלהעם כל החברים, אני חושב שהוועדה הזאת

אני לא חושב שיש מישהו ברשות מקומית בארץ שזימן ישיבה , שמעון  :גיא בן גל

  . ר שלה ולא הגיע"שהוא היו

אתה תצטרך לתת קצת שבח לחברי ועדת , לכן. אני לא זימנתי אותה, לא  :שמעון פרץ

, עושים עבודה נאמנה, לתת להם את הקרדיט שלהם, ביקורת

ח "ז מה שנותר כרגע זה לגבי הדוא. ברוך השם, ללא שכר, בהתנדבות

, אנחנו כעיקרון בוועדה ישבנו. ח נוסף"שאין אחריו בינתיים דו, האחרון

קיבלנו את ההמלצות של המבקר והוספנו ,  שעות שם3היינו איזה , דנו

אני חושב שכדאי לקבל את זה . הערות שלנו, עליהן הסתייגויות שלנו

  . קצר וקולע. יבה הזאתזה מספיק ולא צריך להאריך ביש, איך שזה

בלי , בעזרת השם, אני מקווה, שתתכנס, אני חבר חדש בוועדת הביקורת  :עמירם מילר

ח שאני פשוט "יש כמה דברים בדו. בשבוע הבא, חברי שמעון פרץ, נדר

ח בקשר לעמותת הכדורעף יואב כפר "יש דו, למשל. לא יכול לקבל אותם

גירעון נובעות מהפעלה הנסיבות ל: "ובין היתר כתוב שם כך, סבא

לגבי עמותה שמנוהלת ' כושלת'אני חושב שהמילה ". כושלת של העמותה

שלפחות ידוע לי שיושב הראש שלה הקודם השקיע גם לא , י מתנדבים"ע

  -'הפעלה כושלת'לכתוב , אני לא מדבר על זמנו, מעט מכספו

  .'ניהול כספי לא מוצלח'לכתוב   :ר אמיר גבע"ד

הזו הביאה את " ההנהלה הכושלת"כי . יש ניסוחים אחרים, בדיוק  :עמירם מילר

כמה , להישגים ברמה הארצית, בתחום הכדורעף, הפועל יואב כפר סבא

  . שאני יודע

  . אבל ישבת אתנו בוועדה  :שמעון פרץ

  . הוא לא ישב  :רינה פז

שיוצא בצורה , אני מדבר על הניסוח, אני לא מדבר על עצם הביקורת  :עמירם מילר

אני בכלל חושב שגם במסגרת .  בוטה כנגד הדברים האלהמאוד

כי זה , ההחלטות שלנו היום צריכים לעדן את הניסוח של הדבר הזה
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אבל אני , אני לא יודע אם בוקי מסכים להערה שלי. פשוט לא מכובד

   -חושב שזה

  .מקובל  :שמעון פרץ

  . בגופם של דברים  :בני כברה

ח על איגוד ערים השרון "לגבי הדו... העמותהלא אנחנו השופטים של   :עמירם מילר

שרוב התקופה , מר פרץ,  אני מוכרח לומר לך–ושירותי כיבוי והצלה 

, ואני הייתי עדיין בין החיים, ר האיגוד"שעליה מדובר אני הייתי יו

נבדק , דרך אגב, זו פעם ראשונה שהאיגוד הזה. אפשר גם לשאול אותי

, ואמר לי המבקר שזה חוקי, לוי ועדת הביקורת הפנימית ש"שלא ע

אבל כל .  ומשהו עמודים על פעולות האיגוד60ח של "וכתבו שם דו

מועצת האיגוד :  דברים חשובים3שמצאה פה , הכבוד לוועדת הביקורת

אין , אני מסכים,  נכון–חייבת להקפיד על נוכחות חברי מועצת האיגוד 

 7וד מועסקים הוועדה לענייני ביקורת רשמה לפניה כי באיג. בעיה

לא כתוב , קרובי משפחה. עובדים שלהם קרובים העובדים באיגוד

  . מאיזה קרבה

  . הם לא כתבו שחבר ההנהלה מעסיק את הבן שלו  :יהודה בן חמו

  . לא כתבו  :עמירם מילר

  . ח"זה כתוב בדו  :???

  . לפני הישיבה, ח עכשיו"אני קראתי את הדו. ח"זה גם לא כתוב בדו  :עמירם מילר

  . 'דרגת קרבה ראשונה' המבקר אומר   :ד יעקב אוחיון"עו

כי אני לא . 'דרגת קרבה ראשונה' אז שיכתבו -? דרגת קרבה ראשונה  :עמירם מילר

  . דרך אגב,  כאלה7מכיר 

  ?יותר  :יהודה בן חמו

. שניהם עבדו באיגוד והתחתנו, מה לעשות, בעל ואישה נישאו. פחות, לא  :עמירם מילר

יהיה פעם חברת מועצת עירייה רווקה ומישהו אם יהיה מזל פה ו

  -מהמועצה
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  . ל"ראש העיר התחתנה עם המנכ, כמו בנתניה  :יש'ר בוקי צ"ד

 –' אבל הפואנטה היא שבסעיף ג? ח ביקורת"אז יש על זה דו. הנה  :עמירם מילר

מפני שחומרת הביקורת היא , רכישת המסוק לשימוש מפקד האיגוד

   -כזו

  .  מסוקלא, יפ'ג  :אריק לויטה

אני מבקש מחברי הוועדה . יפ'חומרת הביקורת מתאימה למסוק ולא לג  :עמירם מילר

וזה גם מופיע דרך אגב בגוף , לקחת בחשבון, ר הוועדה"עם יו, לביקורת

, יפ'שהנהלת האיגוד דאז רכשה ג, אבל לא צוין במסקנות שלה, הביקורת

,  למפקד האיגוד,החליפו אותו לחדש, יפ ישן'היה ג. יפ'בעצם החליפה ג

שמפקד האיגוד צריך , ואני אומר את זה בכל הרצינות, כי התפיסה היתה

  . עם רכב שמתאים לתנאי שטח, להיות בשטח הכי קשה

  .לנופש באילת  :???

ר האיגוד הנוכחי בקשר "קראתי את ההערות של ראש העיר הנוכחי ויו  :עמירם מילר

בכמה . דומה גם דומה. לזה שאזור האיגוד איננו דומה ליערות הכרמל

  . שטחים דומה גם דומה

  ? איפה  :יהודה בן חמו

שהיו שם הרבה , למשל, באזור מתן ובאזור צור נתן, באזור חורשים  :עמירם מילר

  . אני לא אומר את זה כביקורת, אני אומר את זה ברצינות. שריפות

  ?יפ הוא יכבה את השריפות'ועם הג  :שמעון פרץ

  . יע לשטחהוא יג, לא  :עמירם מילר

  . שהוא יגיע צריך כבאיות שיגיעו לשטח...   :שמעון פרץ

  . יפ'אני אתייחס לג, הלאה  :יהודה בן חמו

כשאני . הן פשוט לא נכונות, גם להערות של נציב הכבאות וההצלה  :עמירם מילר

ולא צריך את ', כמו שאישרתי': הוא אמר לי, התייעצתי איתו טלפונית

לא צריך אישור פורמאלי של נציב ,  אגבדרך, האישור הפורמאלי שלו

  . הכבאות וההצלה הארצי
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  ?  או הקודםשמעון רומח, מי  :יהודה בן חמו

, הוא אמר', כמו שאישרתי'. לא זוכר, משה משהו, התחיל הקודם  :עמירם מילר

, הוא לא נתן כסף בשביל זה' -אני מאשר גם ל, למפקדי איגודים אחרים'

שנה פה הגזמה רבה מאוד בקשר לנושא הזה לכן אני חושב שי... האיגוד 

לא , כן נוסעים לאילת, 'זה לא רכב פרטי, יפ למפקד שירות'של הג

, אני מסכים עם זה, לא צריכים לנסוע איתו לאילת', נוסעים לאילת

אבל עצם .לא הוא ולא הקודם ולא אחרים. לא צריכים. לצרכי נופש

  -העניין

  . הזאת שהיא ביקורת מי יודע מהאבל אני לא רואה בביקורת   :בני כברה

  . בבקשה, עמירם בזכות דיבור  :יהודה בן חמו

  . אני חושב שמן הראוי לעדן את הביקורת גם בנושא הזה  :עמירם מילר

אני עברתי , י מבקר העירייה"ח עב הכרס שהוצא ע"אני עברתי על הדו  :רינה פז

בל את אני חושבת שצריך לק, ח של הוועדה לענייני ביקורת"על הדו

אני חושבת , יחד עם זאת. ההמלצות גם של הוועדה וגם של המבקר

   -שצריך למנות גם מישהו שיישם את כל הליקויים

  . יש ועדה לתכנון ובנייה  :אליעזר פירשטיין

לקבוע לוח , שיעשה את הליקויים. אם יש אז אני מתפרצת לדלת פתוחה  :רינה פז

ח "ת שלו שהכינו את הדוולהודות למבקר העירייה ולכל הצוו, זמנים

  .הזה

  . ר ועדת ביקורת"וליו  :ר סימון גולדמן"ד

  . ר ועדת הביקורת ולכל החברים החדשים"כמובן ליו  :רינה פז

  .עשה עבודה יפה, תאמין לי, שמעון. אני אומר לכם שעשיתם עבודה יפה  :בני כברה

  -אם אין עוד חברים שרוצים  :יהודה בן חמו

כשאני אומר לא . אתם יכולים להיות רגועים, אריך בדיבוראני לא א. יש  :גיא בן גל

  .המבקר מבקש להגיד מילה לפניי.  דקות8זה אומר גג , אאריך

נושא מאוד חשוב של , משום מה, ח איגוד ערים"אני מבקש להעיר בדו  :אליעזר פירשטיין



  .י   10.1.08  8  המניין מן שלא מועצה 

קודם . לא שמו דגש פה, לא צוין, השתתפות הרשויות בחובות האיגוד

  . זה מכה, כל

  . 409,000רעננה ,  25,000₪וליה חייבת 'לג'ג  :יהודה בן חמו

שלושת הגזברים של , החליטו לפני מספר שנים בצורה חד צדדית  :אליעזר פירשטיין

  .רעננה והוד השרון,  כפר סבא–העיריות הגדולות באיגוד 

  .  תפטר שם מישהו ותראה שישלמו את הכסף  :עמירם מילר

ד לצמצם את ההשתתפות שלהם בצעד חד צדדי בתקופות של פשוט מאו  :אליעזר פירשטיין

, מה שקרה, בסופו של דבר. המצבים הכלכליים הגרועים של העירייה

לפני שנה עיריית כפר סבא השתכנעה שהיא צריכה להשלים את החוב 

היה דיון אצל ראש עיריית . שלה לאיגוד והיא השלימה את החוב לאיגוד

  . עשו את הישיבה שם, לכם שםהתכנסתם כו, אני מבין, רעננה

  . מועצת האיגוד, לא  :יהודה בן חמו

ושם העיריות השכנות הגדולות עומדות , מועצת האיגוד התכנסה שם  :אליעזר פירשטיין

התקציב הספיק אז לא , בטענה שעובדה, בסירובן להשתתף לחסל החוב

אז אני מבין שזה יועבר לוועדת הביקורת של האיגוד . צריך יותר כסף

  . להחלטה

  . ברצף תנו לו לדבר, חברים. בבקשה, גיא. יובא גם לשר  :יהודה בן חמו

  -נסיבות אובייקטיביות יש קושי לקיים דיון ענייני  :גיא בן גל

אם גיא יישאר לבד אנחנו יכולים ? צריך פורום מיוחד, סליחה רגע גיא  :יהודה בן חמו

  ? כמה אנשים צריכים להיות? ללכת

אומרים שלא משבחים אדם , שמעון. אני חושב שכדאי שתישאר, שמעון  :גיא בן גל

רצוי שהוא ישמע , אבל גם אם אומרים עליו דברים פחות טובים, בפניו

  .אותם

  . אני יוצא בלעדיך, אני לא התכוונתי אליך  :שמעון פרץ

  ? לאן אתה הולך, שמעון, לא  :יהודה בן חמו

  .סיגריה  :שמעון פרץ
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יש קושי : יל את הדברים בלהגיד משפט פשוטאני רוצה להתח  :גיא בן גל

ח "בנושא של דו, אובייקטיבי לקיים דיון ענייני בוועדת הביקורת

ח "לבוא ולקיים דיון בדו. גם כשהישיבה מוקדשת אך ורק לזה, ביקורת

לעניות דעתי משדר , ועדת ביקורת בסמיכות לישיבת מועצה מן המניין

הייתי , ויוצר אפילו, ח" בדוזלזול בדיון, ח"זלזול בחשיבות של הדו

לקצר את , לחץ פסיכולוגי על אלה שרוצים לקיים דיון ענייני, אומר

אז מאחר ואין לי עניין פה . דבריהם כי כולם ממהרים ללכת הביתה

ח "למרות שאני יכול להאריך תילי תילים על הדו, להקניט את האנשים

שאת , ייהאדוני ראש העיר, אני קורא מכאן לך, החשוב שנכתב פה

ח הביקורת יחד עם ישיבת "המנהג המגונה של מיזוג ישיבה שדנה בדו

כי הנושא הוא מספיק , ייפסק כאן ועכשיו, מועצה או כל ישיבה אחרת

  .זה דבר ראשון. חשוב כדי שיוקדש לו דיון נפרד בערב נפרד

הוא שווה כקליפת , גם אם היה פה מתקיים דיון לעילא ולעילא, דבר שני  

בגלל . ח המבקר לא ייושמו" המסקנות בסופו של דבר של דוהשום אם

חות ביקורת של מבקרים עירוניים היה "שהיישום עד לא מזמן של דו

 שנים 3-מצא לנכון המחוקק להכניס תיקון לפני כ, קלוקל ברמה ארצית

, להקים באופן שהוא מחייב ועדת תיקון ליקויים, לפקודת העיריות

, הפורש, ל היוצא"המנכ, ככל שידוע לי. ל העירייה"בראשה עומד מנכ

ביקשתי גם לראות פרוטוקולים של , קיים כמה ישיבות בנושאים האלה

ל החדש הספיק כבר מאז כניסתו לתפקיד "אני לא יודע אם המנכ. חלקם

אם כן . ישיבה, ר צוות תיקון הליקויים של הביקורת"בכובעו כיו, לקיים

ל לעדכן אם לא קיימת עדיין מתי אני אשמח אם בסוף דבריי תוכ, או לא

באם המועצה היא לא זאת , כמובן, והדבר השלישי. בכוונתך לקיים

יש . ורוב האחריות נסמכת על התיקונים, שתקיים את הדיון הרציני

וכמובן שיש חשיבות , חשיבות מאוד גדולה לתפקוד של הוועדה

עם .  לושכרגע החליט שלעשן בחוץ יותר חשוב, ר הוועדה"קרדינלית ליו
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אפילו שהוא לא , ואין לי בעיה להגיד את זה, ר הוועדה"יו, כל הכבוד

ר ועדת "לעניות דעתי לא עושה נאמנה את תפקידו כיו, נוכח כאן

מטעמים שאני , הוא מיעט לכנס אותה במהלך הקדנציה כולה. הביקורת

ר ועדת "שיו, כנראה שלראש העיר נוח המצב הזה, לא לגמרי מבין

אני לרגע לא אומר שצריך להחליף אותו בחבר . תפקדביקורת לא מ

ושמעתי , אבל אם אתה, האופוזיציה שכרגע המילים בוקעות מגרונו

רואה , רואה חשיבות בביקורת, אותך יותר מפעם אחת אומר את זה

רואה בביקורת כלי חיובי , בביקורת כלי שמייעל את עבודת העירייה

 טוב תעשה –אז אני אומר לך , שיכול למנוע מהעירייה לעשות טעויות

ר ועדת הביקורת תפעל להחליף אותו בחבר מועצה "אם בהסכמה עם יו

פקטו לא מתפקדת כמו -אבל הוועדה דה, ואני לא מכוון אליי. אחר

אבל אנחנו , ודווקא החברים שלה כן רוצים לתרום ולהגיע, שצריך

 טורח ר ועדה מכנס ישיבה בעצמו ולא"שיו, נתקלים בנורמות מטורפות

אבל זה דבר חסר , אז אני לא על תקן של נוזף בשמעון פרץ. להגיע אפילו

  . תקדים

  .הוא אמר שהוא לא קיבל את הפקס  : ???

  .זו בושה  :ר סימון גולדמן"ד

זה עניין של , נושא אחד שאני כן רוצה לעבור עליו בקצרה, בכל זאת  :גיא בן גל

נותן , חות האחרונים"בדו, מבקר העירייה. ישיבות מועצה והנוכחות בהן

והוא מגיע למסקנה שמעיון , סטטיסטיקות של נוכחות של חברי מועצה

 חברי מועצה 4שערכה הביקורת בפרוטוקולי מועצת העיר נמצא כי 

הביקורת לא יכלה לאתר את . ישיבות רצופות, ת ואף יותר ישיבו3נעדרו 

הסיבות להיעדרות ואם היא היתה עקב שירות מילואים או מפאת 

הביקורת לא מצאה באף . כי אלה נחשבות סיבות מוצדקות, מחלה

כמתחייב מהאמור , י המועצה מראש"פרוטוקול שההיעדרות אושרה ע

מבקשת להסב את , יהאדוני ראש העירי, הביקורת. ' א121בסעיף 
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היה עליך לנקוט , י הסמכות שניתנה לך בחוק"תשומת לבך כי עפ

שזה אומר שאתה צריך להביא את הדבר ',  ב123בצעדים כקבוע בסעיף 

אתה צריך ,  פעמים3אם חבר מועצה נעדר . הזה לידיעת חבר מועצה

ואם קשה לך אני בטוח שמישהו יעשה את זה , להתכבד ולנסח מכתב

ותבשר לאותו חבר מועצה שהוא בפירוש מועל ,  רק תחתום עליו,בשבילך

 פעמים אז יש לך 4ואם הוא לא בא .  פעמים3כי הוא לא מגיע , בתפקידו

חבר מועצה שלא מצליח . גם סמכות להדיח אותו ממועצת העיר הזאת

שזה לשבת כאן , לקיים את התנאי הבסיסי ביותר של העבודה שלו

ר ועדה "יו, אבל להיות נוכח בישיבות, פה שלוואפילו לא להוציא הגה מה

שמספיק מזלזל בוועדת הביקורת לא להיות נוכח בכל הדיון של הוועדה 

אז אני . ר שמועל בתפקידו"זה יו, ח"שדנה בדו, שהוא בראשה עומד

, שלא באים, כנראה שנוח לך שיש חברי מועצה כאלה, אומר עוד פעם

ואתה לא מנצל , ם על החוקואתה לא מסב את תשומת לבם שהם עוברי

שזה לפחות להודיע להם שהם מסתכנים , את מה שהחוק מאפשר לך

ר ועדה שכנראה לא עושה את "נוח לך שיש יו. בפקיעת הכהונה שלהם

המבקר משקיע עבודה רבה . וככה גם הביקורת נראית, עבודתו נאמנה

אם זה . והשאלה מה עושים עם זה, בכתיבת המסקנות, מאוד בממצאים

עוד , מי שהשתתפו, ורינה, ועמירם לדעתי, עם כל הכבוד, נהיה דיון

מצילים את מעט הכבוד שיש למועצה הזאת ועוד עושים דיון מיני ענייני 

אבל אם יש דיון קקמייקה על עבודה שמבקר העירייה . ח"על הדו

ועובדי עירייה שאתם מתקצבים את המשכורת שלהם למשך , מקדיש לה

ר ועדת "כי מאמצים פה אחד את מה שיו, ון נראהשנה שלמה וככה הדי

, אז אין לוועדה ערך, אימץ כלשונן את הוועדות, לצורך העניין, ביקורת

שיהיה לכם . אין לדיון הזה ערך וככה הדברים נראים, ח ערך"אין לדו

  .זהו, לילה טוב

  .אם לא אני לא ארדם, תדבר, גיא. אני לא ארדם עכשיו. תודה רבה  :יהודה בן חמו
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  .זה יותר חשוב לך, אתה יכול לנסוע לאילת  :גיא בן גל

כי זה לא בסדר , אני מצטרף לכל מה שהוא אמר, יהודה, אתה יודע מה  :ר סימון גולדמן"ד

זה , יהודה, ואני מדבר עכשיו בתור קואליציה, ר ועדה"שיש לנו באמת יו

ר ועדת ביקורת שיכול להיות סטנדאפיסט אבל "לא בסדר שיש לנו יו

  . וא באמת לא מתאיםה

  ? עוד מישהו מהחברים. תודה  :יהודה בן חמו

  . ל רק להערה שהערתי"אם אפשר את ההתייחסות של המנכ  :גיא בן גל

בתפקידי הקודם באופן טבעי הייתי חבר , קודם כל. לגבי ועדת המעקב  :אבי בן חמו

בתפקידי הנוכחי . גם בצוות הליקויים ובאמת התקיימו ישיבות

ויחד ' שיבה אחת של צוות תיקון ליקויים יחד עם סנדרוביץהתקיימה י

ח "ח המפורט שצמוד לדו"ושם בעצם עברנו על הדו, עם אורית דנאי

הצוות טרם ישב . הכספי שעשו המבקרים החיצוניים של משרד הפנים

  .ח המבקר הזה"על ההערות של דו

ות תיקון אנחנו נשמח אם אפשר יהיה להפיץ את הסיכומים של צו  :גיא בן גל

, אגב. לפחות אני באופן אישי הייתי רוצה. הליקויים לחברי המועצה

  -ח"בגלל שסוף סוף דנו בדו, היום רשמית

  ?איזה תיקונים  :אבי בן חמו

  . ח עצמו לציבור"אז אפשר לפרסם גם את הממצאים של הדו  :גיא בן גל

  . ח המפורט"את הדו  :אבי בן חמו

ועל , חות מופיעים באתר העירייה" מנהג יפה שהדוויש? יהודה, נכון. כן  :גיא בן גל

  .זה אני מברך

כמה הערות . ח וגם את ההתייחסות שלנו לפרוטוקול"נוציא גם את הדו  :יהודה בן חמו

במיוחד להתייחס לדברים שעמירם ואליעזר , לגבי מה שנאמר כאן

לחברי ועדת , אני באמת רוצה להודות למבקר, ראשית, קודם כל. אמרו

שעבדו לא מעט על מנת לספק גם את , לעובדי העירייה, תהביקור

, אין ספק שמבקר. התשובות וגם לסייע במהלך עבודת הביקורת
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מבקר , ואמרתי את זה ואני אחזור ואגיד את זה בכל הזדמנות, מבחינתי

הוא כלי , אבל אחת כמה וכמה לארגון גדול, גם לארגון קטן, לארגון גדול

אם אתה . רוצה ליישם את המסקנות שלואם אתה . שחוסך גם כספים

אז חבל גם על המשכורת של המבקר , לא רוצה ליישם את המסקנות שלו

אני חושב שעבודת , לכן. שהגדלנו אותו גם כן, ועל התקציב השוטף

ובהחלט אני כבר מראש , חשובה לכל ארגון, המבקר היא עבודה חשובה

כמו , נו מתכווניםאומר שאני מתכוון ליישם את המלצות המבקר ואנח

, לקחת את ההמלצות וליישם אחת לאחת, י חוק אמנם"עפ, שאמרת גיא

ח הבא לא יישנו דברים שהיו "שנקווה לדו, מתוך מגמה אחת ברורה

כי מי שעושה בארגון , יהיו דברים חדשים. זו המטרה. חות קודמים"בדו

ח אני מני, אני בהחלט אמליץ, על כן. גדול תוך כדי תנועה גם טועה

  . לאשר את המלצות המבקר, שכולם יצטרפו

זה , ...בתחום ה, באשר לדברים שבכל זאת אני קצת חי אותם יותר מכם  

 אני לא בא לשפוט כרגע -עלה בצורה קצת, עלה גם בתקשורת, עלה פה

. יפ'את ההחלטה של עמירם וחברי מועצת האיגוד שאישרו את הג

.  וחייתי איתו בשלוםיפ'היה ג, עמירם, כשנכנסתי, גם אני, תראה

שבאה , אלמלא אותה שיחת טלפון עם תושבת העיר רעננה דווקא

לא מספיק שיש לי תלונות מתושבי : ואמרתי, והתקשרה אליי והלינה

ואז מהר מאוד היא ? אני צריך לשמוע גם את תושבי רעננה, כפר סבא

הבהירה לי שמדובר באיגוד שאני עומד בראשו וציירה לי את התמונה 

היה מקרה , תשמע: אומרת לי. אחת לאחת,  שאני מצייר לכם אותהכמו

עשו , באו שני פייטרים רציניים, שני ילדים נתקעו במעלית, ברעננה

גמרו את העבודה הגיע , הכל, חילצו, עלו למעלה, עבודה מדהימה

כי , והיא נפגעה מזה. 'תעלו לאוטו וסעו? סיימתם, נו, 'כלשונה, הראיס

חילצו שני , הצילו שני ילדים, שו עבודה מדהימהאותם שני כבאים ע

והוא יושב עם יד ': היא מוסיפה ואומרת. וזו היתה ההתייחסות, ילדים
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ואני . 'עם כורסאות מעור, די דולק בתוך האוטו.וי.עם די, על החלון

הרמתי טלפון . חשבתי שזו רכילות זולה, ר האיגוד"אני יו, אומר לך

זה ' קול הכפר'נדמה לי , כבר התחילו גם, שאלתי אותו, למפקד השירות

זה לא , עזבו, זה רכילות, ה'חבר': אמרתי, התחילו לשאול שאלות. היה

, תשמע': ואז אני מרים לו טלפון. 'די.וי.די, קופסאות מעור. יכול להיות

אז הוא ', אנחנו צריכים להכין תגובה, יש פה רכילות של איזה עיתונאי

 –?' וכורסאות'. 'די.וי.יש די, נכון '–?' מה נכון'. 'זה נכון, לא, לא': עונה

, לא '–?' איך קנית, תגיד': ואז אני אומר לו. 'יש גם כורסאות מעור, כן'

מתנה ': אז אני בא ואומר לו. 'קיבלתי את זה מתנה, לא קנינו את זה, לא

יפ 'כמובן שהוצאנו את הג. 'אז אל תזכיר את זה, אסור לנו לקבל בכלל

ומאז התחילו למעשה המתיחויות ,  בניגוד לדעתו,הזה למכירה

זה לא הבעיה של , זו לא הבעיה של השכר. והיריבויות שנוצרו באיגוד

כשהיום הוא , כשהוא היה יכול למשוך חלק מהעובדים אז הוא משך, זה

, יפ בהחלטה אישית שלי'מהיום שנמכר הג, לכן. לא יכול אז הוא רגוע

לא היה יכול היום , הנה, לא בכדי. גודלא הייתי צריך החלטת מועצת אי

באתי ואמרתי , מפקד שירות. התייעצנו עם משרד הפנים ויש תקן, לבוא

תבחר את התקן של הרשות הכי ', אני אהיה לארג, אתה יודע מה': לו

אני יודע , צור יגאל, לא אלך איתך למתן, זה, כפר סבא. גדולה באיגוד

ל עיריית "נו לו רכב שמקביל למנכונת',  תושבים5,000היישובים של , מה

אם תהיה שריפה חלילה , לכן. סופר מכובד, תאמין לי. כפר סבא

אם הוא . לא יקרה כלום אם הוא יגיע עם הכבאית, בחורשים או במתן

איך . זה לא משנה כרגע מפקד הזה או ייצא קצין אחר. ירצה להגיע

, לכן. אמציםמגיעים ומכבים ומת? עמירם, הקצינים האחרים כן מגיעים

שהוא , הנושא שאליעזר העלה', שופוני יא נאס'בשביל הפוזה ובשביל 

 שנים שהרשויות 6.5-נלקחה החלטה לפני כ, למעשה נושא אקוטי בתחנה

. רעננה והוד השרון, כפר סבא. ₪הגדולות עושות לעצמן הנחה של מיליון 
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אני לא רוצה ': כמו שהתחלתי את הקדנציה הנוכחית ואמרתי, אני

כמו שהסדרנו את . 'טובות מאף אחד ואני לא עושה לאף אחד טובות

נותנים להם מה , קיבלנו מה שמגיע לנו, היחסים שלנו עם מפעל המים

באנו והתחלנו לנקות שולחן עם . כך עשיתי גם עם האיגוד. שמגיע להם

. כל מי שאנחנו חייבים וחייבתי אותם גם על הארנונה של תחנת האיגוד

אבל ,  שנים אחורה7יינו רחמנים בני רחמנים ולא הלכנו ה, למען האמת

₪ וגם את החוב שלנו על חלק מהמיליון ,  שנים3-4בהחלט הלכנו 

אבל , כך שלא גרמנו לפגיעה בשוטף של העירייה, התקזזנו כנגד הארנונה

בהחלט הסדרנו את המצב מול האיגוד ובאנו ודרשנו מרעננה והוד השרון 

אחד , המנגנון בצו ההקמה של האיגוד. ביםועדיין מסר, את התשלום

, ואכן. המנגנונים שיש מחלוקות זה להקפיץ את המחלוקת לשר הפנים

יחד , קיימתי ישיבת ראשי רשויות, לפני שהקפצתי את זה לשר הפנים

, אנחנו מתארחים כל פעם ביישוב אחר, ברעננה, עם חברי מועצת האיגוד

לכל הרשויות את החלק שהם להוד השרון ו, וכמובן שהבהרנו לרעננה

  . חייבים

אני מזכיר לך שקיבלנו החלטה במועצה שאחת לשנה תביא , יהודה  :גיא בן גל

  . 2006-זה לא קרה ב. סקירה שנתית

אלא הם גם החליטו , לא רק שהם לא רוצים לשלם את היתרה של החוב  :יהודה בן חמו

   .מה שגם מכביד, לא לשלם את השוטף של חודשיים או שלושה

  ?מה הסיבה  :ר אמיר גבע"ד

?  שנים6מה אתה עכשיו מחייב אותנו על לפני , מה פתאום, לא, 'כאילו  :יהודה בן חמו

אין התחייבויות שלטוניות במושגים . 'אני כן הייתי אז, אני לא הייתי אז

  .הוצאתי מכתב לשר הפנים, על כן. שלהם

  ? מה זה קשור לשוטף  :ר אמיר גבע"ד

השבוע היתה לי פגישה עם , יש גם פה מנגנוני היפרדות, וע נפגשתיהשב  :יהודה בן חמו

אני .  ימים10-העלינו את זה בפניו וכתבתי לו גם מכתב לפני כ, שר הפנים
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למרות שזה בשיקול דעתו , מניח שכמו שאני מכיר את שר הפנים

. ואני מקווה מאוד שיפסוק לטובתנו, המוחלט הוא מהר מאוד יפסוק

אני לא רוצה לעלות , כמו שפתחתי ואמרתי, ח"הדוובאופן כללי כל 

עבודה שיש בה , אבל בהחלט עבודה מקיפה, לרזולוציות כאלה ואחרות

העוזר ,  אליעזר–הרבה מאוד ימים ולילות של עשייה של מספר אנשים 

אני , ובכלל כל יחידות הקצה בעירייה, ואריאלה שמסייעת בידו, שלו

ל "החוק מחייב שמנכ, גיא, י שאמרתכפ, ח"לגבי הדו. מודה להם על כך

יחד עם , העירייה יעמוד בראש ועדת הטיפול בליקויים וכך זה יהיה

אנחנו מתכוונים , הצוות המקצועי שילווה כל ליקוי וליקוי באגפים

  . להתחיל ליישם אותם באופן מיידי

  . ר הוועדה ולתפקוד שלו אין לך שום השגות"ליו  :גיא בן גל

אני לא . אני קטונתי מלחלק ציונים לחברי מועצה. מזכיר ליה  שאתטוב  :יהודה בן חמו

אני גם לך לא רוצה לתת . באמת. יודע בדיוק איזה ציון הייתי מחלק לך

י הציבור "חבר מועצה נבחר ע, כ באופן כללי"אני חושב שבסה. ציונים

אני חושב שכל חבר מועצה . י הציבור"והוא יישפט וייתן את הדין שלו ע

אי אפשר . הציבור יודע את זה, את העבודה שלו באופן רצינישעושה 

קטונתי , הציבור ישפוט בסופו של יום. לזייף כל יום וכל היום על כולם

וחבר , המחוקק קבע את מה שקבע, לכן. מלתת ציונים לחברי המועצה

אני מאמין שבסופו של יום , שלא מגיע וחבר שכן מגיע ומתאמץ יותר

ולכן כל מי , א יודע לתת את הביטוי לכך בקלפיהו, הציבור לא טיפש

שירצה עוד פעם להיבחר צריך להוכיח לציבור הבוחרים שהוא עשה את 

אני לא רוצה לדבר לחיוב או לשלילה על חברי . העבודה שלו נאמנה

מי בעד לאמץ את המלצות המבקר . לא מתכוון להיכנס לזה. מועצה

  . סימון. ם את ידוירי? וועדת הביקורת עם תשובות ראש העיר

  . כשאני אתנגד אני אגיד שאני מסכים חוץ מהסעיפים שהזכרתי  :עמירם מילר

  ? איזה  :יהודה בן חמו
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  -אני ביקשתי לנסח  :עמירם מילר

  . אני מבקש לתקן את הניסוחים. אני מודה לך, עמירם מילר, סליחה  :יהודה בן חמו

  -'הפעלה כושלת של העמותה': כתוב פה כך  :עמירם מילר

  . 'מינהל תקין'ואתה מבקש שיהיה   :יהודה בן חמו

אני חושב את , כן. אבל ניהול ספורטיבי מוצלח, ניהול כספי לא מוצלח  :עמירם מילר

  . זה

  .אנחנו לא מבקרים את הניהול הספורטיבי  :יש'ר בוקי צ"ד

  . אתה מבקר את כל עמותת הכדורעף בעיר  :עמירם מילר

  . בבקשה, וצלחניהול כספי לא מ  :יהודה בן חמו

  . כולם יכולים לחיות בשלום עם ניהול כספי לא מוצלח, עמירם  :גיא בן גל

  -בכפוף להערה של עמירם מילר  :יהודה בן חמו

יפ 'מלכתחילה אישור מועצת האיגוד לרכישת הג', ' ג1וגם בסעיף , רגע  :עמירם מילר

  .'לא היה שקול דיו

  . זה אני גם מתנגד, לא נכון  :יהודה בן חמו

לא יכולנו לחזות שיישב , לא ידענו, עם כל הכבוד לתיאור של יהודה היום  :עמירם מילר

  . 'די וכו.וי.מישהו עם היד ויראה די

פתחתי ואמרתי שאני לא מערער על , אני לא ידעתי שזה כתוב. אני מקבל  :יהודה בן חמו

  .אני מערער על ההתנהלות, ההחלטה

  ?יש לך הצעה? עמירם, איך היית משנה  :יש'ר בוקי צ"ד

  . למחוק את זה לגמרי  :יהודה בן חמו

  . שההחלטה היתה כושלת  :ר סימון גולדמן"ד

  . התבררה בדיעבד ככושלת  :ר אמיר גבע"ד

  . התבררה בדיעבד כלא מוצלחת, זה רעיון טוב  :עמירם מילר

מי בעד לאמץ את המלצות המבקר . תרשום את התיקונים הללו, אליעזר  :יהודה בן חמו

בכפוף לתיקונים של עמירם ,  הביקורת עם תשובות ראש העירוועדת

  .תודה רבה חברים ולילה טוב. פה אחד? מילר
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 תשובות עדת הביקורת עםווהמלצות המבקר את אחד מאשרים פה  :646 ' מסהחלטה

  .י עמירם מילר"בכפוף לתיקוני ניסוח בדוח כפי שהוצגו ע, ראש העיר
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אבי בן חמו
 ל העירייה "מנכ

 חמו-יהודה בן 
 ראש העיר 
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