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על סדר היום: 

דו"ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת  2016.    .1

דו"ח ביקורת מבקר העירייה ותלונות הציבור לשנת 2016.    .2

1. דו"ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת 2016.   

2. דו"ח ביקורת מבקר העירייה ותלונות הציבור לשנת  2016.   

דוח הביקורת.  דוח הביקורת.   מן המניין על  בדיון לא  ולפתוח  צבי גוב-ארי :    

יו"ר ועדת הביקורת. שוב, אני מודה לך בשם כל אלה שהיו איתך בדיון האחרון.  

בפרק זמן קצר מאוד.   מאיר בן הרוש:   

אגב,  בסדר.  דרך  זה  מאוד.  יפה  זה  את  עשית  אתה  באמת.  צבי גוב-ארי :    

נאמר לי בין היתר שיו"ר הוועדה הגיע לוועדה מוכן כהלכה עם פרטי פרטים. למד את העניין  

כמו שצריך, זה יופי. ככה צריך להיות.   

קודם כל, באמת ועדה מאוד מכובדת, שהמנכ"ל והגזבר  וחברי  מאיר בן הרוש:   

מועצה נוכחים.  מאוד מעניין. ובאמת הוועדה היתה מאוד רצינית. היו כמה נושאים שפשוט  

גם סיכמנו שההתייחסות תהיה גם של המנכ"ל וראש העיר. אני חושב שזה גם מכובד, כ י 

גם   הכל,  בסך  הוסיף,  חושב שזה  ואני  להערות של המבקר.  לתת תשובות  ידע  מנכ"ל  גם 

את   הסעיף  את  שם  היה  להעלות.  רציתי  שבאמת  דברים  כמה  הביקורת  הסופי.  לדוח 

העמותות שדיברת. כולנו יודעים שזה נמשך עד סוף השנה, לכן המבקר ... הערה שזה לא 

על  דילגנו  גם  כך  ועל   ... עם  לכם  הדיונים שהיו  כל  את  זוכר  ואני  אבל מאחר  בזמן.  שולם 

הסעיף הזה, כי זה בסך הכל בא לדיון במועצת העיר.  

עולה.   זה  זה בסדר.  על  97%  גבייה.  כל שאפו  קודם  צריך להגיד  לגבי הגבייה,  ויצמן,  א', 

ואני דיברתי על זה, יש בעיה, המבקר קובע שם שגם   אבל אחד הדברים שהטרידו אותי  

דוח המסופקים, 57 מיליון שקלים שהם -   
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בקול רם בבקשה.    צבי גוב-ארי :    

דוחות מסופקים 57 מיליון.  משה חזות:    

כן,  וגם הדוחות של החייבים, לעומת 48 מיליון שקלים,   מאיר בן הרוש:   

אז תרשה לי. היות והערת, אתה רוצה להיכנס בעמוד  7  לדוח  ד"ר אהוד ויצמן:   

הרבעוני של ... אתה יכול לראות שם שלעומת  45  מיליון בשנה שעברה, כרגע זה עומד על  

חובות   קורא  שאתה  מה  בהורדה,  הצלחה  שיש  אומר,  שזה  סביב  37,  38  מיליון.  מה 

מסופקים.   

גם  שהיו  אומר  זה  הללו.  החובות  את  שגבית  אומר  לא  זה  צבי גוב-ארי :    

תהליכים משפטיים,  

היו, יש,   ד"ר אהוד ויצמן:   

היום   להיות  יכולים  המסופקים  החובות  וכו'.  חובות  שמחקו  צבי גוב-ארי :    

נניח   פונה,  אתה  שכאשר  מפני  לאפס,  זה  את  להוריד  מנסים  אנחנו  גם  20  שנה.  בדף, 

הזה.  בכיוון  פועלים  אז  אותו'.  תפדה  כסף.  מספיק  לך  יש  'רגע,  אומרים  וכו',  בפרויקטים 

והישיבות הן ברמה של אחת לשבוע. אחת לשבוע דנים,  

צביקה, אפשר למפות את החובות המסופקים, אלה שלא ניתן  משה חזות:    

בכלל?  

הולכים לבית משפט, לקבל פסיקה.    צבי ג וב-ארי :    

את   להקטין  ככה  ואז  וזה,  הרגל  את  פשטו  שכבר  חברות  משה חזות:    

העומס של -   

תביא   האחר,  הצד  את  תזהה  משפט,  לבית   לך  שאומר   ... צבי גוב-ארי :    

אותו. ולכן שם תקועים.   

אחד הנושאים שבאמת שאלתי גם, יש בעיה . יש כמה  ועדות    מאיר בן הרוש:   

רשות שלא מתכנסות בכלל. המבקר העיר על זה. זה כל שנה, זה חוזר על עצמו, שוועדות 

רשות, חשובות יחסית, ביטחון ,  הילד, משהו כזה, והן לא מתכנסות בכלל. ואני מבקש, ראש  

העיר, שצריך לראות -   

אנחנו נקבל על עצמנו לפעול על מנת שהוועדות הללו -   צבי גוב-ארי :    
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זה שחברי המועצה עייפים זה לא תירוץ. אני חושב שאם אתה   מאיר בן הרוש:   

לוקח על עצמך ועדה אתה רוצה, תיקח. אתה לא רוצה, אז תגיד שלא. אבל אי אפשר להיות  

רשום בוועדה והיא לא מתכנסת.  ועדת ביטחון שהיא חשובה מאוד, היא גם לא מתכנסת. אז  

זה ראש העיר -   

ביטחון דווקא כן.   דוד שטרית:    

בכל מקרה אני חושב שהיה דיון מאוד פורה. מאוד מעניין.   מאיר בן הרוש:   

אני יו"ר ועדת חינוך, ולקחתי גם את איכות הסביבה, על מנת   צבי גוב-ארי :    

לסגור את העניין הזה. וקיימתי.  

לא   שהיא  דגש  שם  לשים  צריך  אתה  שלך,  ועדה  עוד  גם  יש  מאיר בן הרוש:   

מתקיימת מספיק.    

אני לא רוצה להגיב לכך.   משה חזות:    

בסדר, היא לא מתכנסת.   מאיר בן הרוש:   

ועדת תחבורה מתכנסת, משה חזות:    

לא מתכנסת, לא התכנסה. כתוב, מה לעשות? המבקר כתב.   מאיר בן הרוש:   

הביקורות,   ששאר  מקווה  מאוד  שאני  לציין  חשוב  מה שבאמת  נמשיך.  בוא  הלאה.  בסדר, 

וצריך לתת שבח פה גם למבקר של העירייה, שבאמת עשה עבודה טובה. ישבנו, באמת דנו  

זה   את  הגיש  גם  והידע שהוא  הניסיון  עם  הכל,  חושב שסך  אני  לאחד.  הנושאים אחד  על 

לוועדה, אז באמת תודה לכל מי שישב איתנו בוועדה.  

אני מבקש להודות ליו"ר הוועדה וגם להצביע על כך שמועצת   צבי גוב-ארי :    

העיר מקבלת את הערות הוועדה על מנת לבצע. מי בעד? תודה לכם.   

החלטה מס'  1/77/14:  

  2016 לשנת   הפנים  משרד  של  מפורט  ביקורת  דו"ח  לאשר  אחד  הוחלט  פה 

ודו"ח ביקורת מבקר העירייה ותלונות הציבור לשנת  2016.   
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מערכת  שעבדה   ואנשיה,  לגזברית  ותודה  הדיונים  את  נסיים  צבי גוב-ארי :    

יפה מאוד השנה, ובתקווה לשנים מצוינות. כל טוב.  

 ___________________  ___________________ 

צבי גוב ארי 

ראש העיר  

דוד שטרית  

מנכ"ל העירייה   
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