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 15.5.17 – 65ין מס' מן המנישלא ישיבת מועצה 

 

 :על סדר היום

דו"ח כספי שנתי מבוקר ודו"ח הביקורת המפורט  .1

ופרוטוקול ועדת  של משרד הפנים 2015לשנת 

 .26.2.17ביקורת מתאריך 
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דו"ח כספי שנתי מבוקר ודו"ח הביקורת המפורט ( 1

של משרד הפנים ופרוטוקול ועדת ביקורת  2015לשנת 

 .26.2.17מתאריך 

 

אנחנו פותחים ישיבה שלא מן המניין  : ה קטןשלמ

. נושא אחד על סדר היום דו"ח כספי 65

שנתי מבוקר ודו"ח ביקורת  המפורט 

של משרד הפנים, ופרוטוקול  2015לשנת 

-של ועדת הביקורת שדנה בזה ב

26.2.17 . 

 אני אקרא לאילן.  : אוחיון יעקב

 -כן, בינתיים תתחיל : שלמה קטן

 בינתיים דבורית יכולה להתחיל. בל א : אוחיון יעקב

דבורית יכולה להתחיל להציג מתי  : שלמה קטן

 ישבתם, התכנסתם, ראיתם מה שמעתם. 

אנחנו התכנסנו בעצם לדון   :דבורית פינקלשטיין

כשנה וחצי אחרי,  2015בדו"ח ביקורת 

 -ובעצם

 שנה ורבע.  : שלמה קטן

לא  שנה ורבע כן, שנה ורבע.  :דבורית פינקלשטיין

היו לנו איזה שהם הערות, קיבלנו 

סקירה מאוד נרחבת מגזבר המועצה. 

בעצם ההסבר העיקרי לכל ההתנהלות זה 

בעיקר בעיקר ההקפאות המדיניות 

והמצ'ינג בשל מצבנו הסוציו אקונומי 

הגבוה, ולכן בעצם, כך מסבירים את 

היינו דווקא  2015המצב למרות שבשנת 

  -תבמצב לא רע בכלל, הייתה תכני

 ומשהו.  1800 : שלמה קטן

נכון, הייתה תכנית התכנסות   :דבורית פינקלשטיין

  -והצלחנו להתכנס בסך הכול

 מה זה תכנית? התייעלות.  : משה אופיר

 אבל לא קראנו לזה התייעלות.  :דבורית פינקלשטיין

 התייעלות.  וז : אוחיון יעקב
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 זו תכנית הבראה, זו תכנית הבראה.  : משה אופיר

לא, לא הבראה, לא קראנו הבראה כי  : שלמה קטן

 התייעלות.  -אמרנו זה התכנסות

 התכנסות זה משהו אחר.  : משה אופיר

 זהו ידעתי שזה לא הבראה.  :דבורית פינקלשטיין

הבראה לא יכול להיות, כי על פי  : אוחיון יעקב

  -התנאים של משרד הפנים

חלק נכון, המילה התכנסות הופיעה ב : שלמה קטן

 מהדיון. 

  -בדיוק. זכרתי שזה לא :דבורית פינקלשטיין

 חתמנו על הסכם הסדר התייעלות.  : אוחיון יעקב

 נכון, נכון.  :דבורית פינקלשטיין

אנחנו אמרנו נתכנס בהוצאות אז זה  : שלמה קטן

 נכנס ככה. 

כן, והיו אבני דרך מאוד ברורים  :דבורית פינקלשטיין

חנו עומדים והיו הלוואות שידענו שאנ

לקחת, ודווקא עמדנו בשנה הזאת בצורה 

טובה לאור התכנון. הייתה איזה שהיא 

נקודה שחשוב כאן להעיר על העניין 

הזה של הגירעון בסופו של דבר, הייתה 

איזה שהיא התנהלות עם רואי החשבון 

שנמצאים במשרד הפנים, רואה חשבון 

ספציפי שאנחנו דרשנו את הדיווח שלו, 

א לא הכיר בהכנסות שהגיעו כיוון שהו

חודשים מסגירת התקציב, וכך  3אחרי 

למרות ₪  800,000נוצר גירעון של 

  -שבפועל

בואו נגיד הכי קומם אותנו ואת כתבת  : שלמה קטן

 את זה בדו"ח, זה מחיקת חובות. 

 נכון.  :דבורית פינקלשטיין

  -שזה בכלל לא, הרי זה לא מבחן : שלמה קטן

 זה הדבר השני. נכון. :ןדבורית פינקלשטיי

 שהוא מוחק מלאים.  : שלמה קטן

 מה היה גובה ההכנסות אחרי...  : משה אופיר

גובה ההכנסות, כן, זה היה כמה  :דבורית פינקלשטיין

 מאות אלפי שקלים בדיוק. 
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 כמה?  : משה אופיר

כמה מאות אלפים. מגיע למשל ביטחון  : שלמה קטן

 פנים לפעמים... 

ז כמה הגיע שרואה החשבון לא רצה א : משה אופיר

 להכיר בזה? 

 ₪.  200,000-משהו בסביבות ה : שלמה קטן

 איפה אילן? מה אילן לא פה?  : משה אופיר

זה היה ביטחון ₪,  200,000-בסביבות ה : שלמה קטן

 פנים דברים כאלה, השנה זה הגיע... 

 ₪?  200,000 : משה אופיר

יותר גדולה משהו כזה. אבל הבעיה ה : שלמה קטן

שמחקנו פה ₪  120,000היא לקחה 

במועצה כחובות אבודים. חובות אבודים 

לא קשורים לא להכנסות לא לכלום, היא 

החליטה עם איזה רפרנטית שם בביקורת, 

היינו אצל מבקרת משרד הפנים, גם היא 

התפלאה אבל זה כבר היה מאוחר, היא 

אומרת: 'למה חתמתם על הדו"ח?' 

נו לעכב.' והציגה את אמרתי: 'לא רצי

אמרה: ₪.  120,000-זה כהוצאה את ה

'אוקיי, אז תתקנו את זה השנה.' אז 

₪  120,000-אפשרו השנה להחזיר את ה

 חזרה כהכנסה. 

 בסך הכול? ₪  300,000אז זה  : משה אופיר

אבל חלק ₪  500,000כן, משהו כזה.  : שלמה קטן

מזה נובע מהדברים שאתה תשמע בתשובה 

 שלך. לשאילתה 

  -אז היה עניין של :דבורית פינקלשטיין

כל מיני הוצאות שפתאום מחייבים  : שלמה קטן

אותנו על העבר, פתאום מופיעים. כמו 

  -רשות המים

 זה בתשובה לשאילתה שלי?  : משה אופיר

 כן.  : שלמה קטן

 . 2015לא  2016-אבל זה ב : משה אופיר

  -לא, אבל הדברים האלה מתחילים : שלמה קטן

 נובע.  : גבי סויסה
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  -2013-לא, מ : שלמה קטן

 שילמת?  2015-גם ב : משה אופיר

 ... 2014-כן, ב : שלמה קטן

 יש לך פירוט? בסדר.  : משה אופיר

 יהיה פירוט, אין בעיה.  : שלמה קטן

 אז היה עניין גם שלא הכירו :דבורית פינקלשטיין

בהכנסות שהתקבלו מאוחר יותר וגם 

שחויבנו לרשום חובות  העניין הזה

  -₪ 120,000מסופקים של 

 אבודים, אבודים.  : משה אופיר

 אבודים שמחקנו.  : שלמה קטן

הדברים האלה  2כן נכון. ובעצם  :דבורית פינקלשטיין

גרמו לחריגה מאוד גדולה. חשוב לציין 

שאחרי הפנייה שלנו רואה החשבון 

 הספציפי הזה לא עובד איתנו יותר. 

 לא, מצאו מישהו אחר. : שלמה קטן

בדיוק, הם הבטיחו לנו שימצאו   :דבורית פינקלשטיין

 -מישהו אחר ו

שנים אחרי  3בדרך כלל הם ממשיכים  : שלמה קטן

 שנתיים... 

  -הם הבינו, כן הם הבינו :דבורית פינקלשטיין

משרד רואה חשבון טוב,  חבל זה היה : שלמה קטן

אבל הם שמו צעירים מתלמדים, וזה 

 ות שלהם. הטע

  -אוקיי, בסך הכול אנחנו :דבורית פינקלשטיין

סליחה שנייה, רואה החשבון שבא לעשות  : משה אופיר

  -הוא לא את הביקורת

 סליחה לא שמעתי.  : שלמה קטן

רואה החשבון המתלמד שבא לעשות את  : משה אופיר

הביקורת הוא מגיש דו"ח הלא ואתה 

מגיב עליו, נכון? לפני שכותבים את 

 זה סופית. 
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  -בסדר, הגבנו ואז : שלמה קטן

  -חודשים וזה 3האם כל מה שהעלית  : משה אופיר

כן, כן, היינו אצל זאתי, הלכנו  : שלמה קטן

 לעופרה ברכה. 

עלה לפני ולמרות זאת הוא השאיר את  : משה אופיר

 זה בדו"ח? 

  -כן, הלכנו לעופרה ברכה : שלמה קטן

ריות של רואה חשבון אז זה לא אח : משה אופיר

  -המתלמד

 בסדר, לא משנה אחריות שלנו.  : שלמה קטן

 הוא לוקח את זה למשרד.  : משה אופיר

 בסדר מה זה משנה.  : שלמה קטן

הוא לוקח את זה למשרד למי שאחראי  : משה אופיר

 עליו במשרד. 

  -בסדר, הלכנו לעופרה ברכה : שלמה קטן

ם פה מתלמד או זה לא קשור אם שולחי : משה אופיר

 לא מתלמד. 

  -לא משנה, הלכנו לעופרה ברכה : שלמה קטן

 כן, אתה צודק.  :דבורית פינקלשטיין

 לא משנה.  : משה אופיר

והצגנו את זה, זהו. ועופרה ברכה  : שלמה קטן

 קיבלה את עמדנו. 

 היא קיבלה, בדיוק.  :דבורית פינקלשטיין

רואים זה הכול. בסך הכול אנחנו גם  : שלמה קטן

שבעומס מלוות למרות שנלקחה הלוואה 

 2כלומר ₪,  1,200,000-עוד ירדנו ב

הוחזרו, הדו"ח אני רואה ₪ מיליון 

 שציינתם את זה. 

 כן.  :דבורית פינקלשטיין
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-ל 17-והתחייבויות ספקים שירדו מ : שלמה קטן

15.7 . 

והדבר האחרון שנגיד זה שבאמת עוד  :דבורית פינקלשטיין

הדו"ח עלה העניין הזה של פעם לאור 

  -התקציב שניתן למתנ"ס

 מה קשור התקציב למתנ"ס?  : משה אופיר

כיוון שבתוך הדו"ח ניתן לראות  דבורית פינקלשטיין

שהתקציב שניתן למתנ"ס הוא לא מספיק 

  -מצד אחד, ומהצד השני

 איזה דו"ח התקציב?  : משה אופיר

משמעותיים כן. זה אחד המרכיבים ה :דבורית פינקלשטיין

 של ההוצאות. 

מה זאת אומרת הדו"ח רק מראה מה היה  : משה אופיר

 התקציב ומה הוצא, הוא לא... 

 ברור, ברור.   :דבורית פינקלשטיין

אני מבין שאחרי זה היה דיון, עשינו  : שלמה קטן

 אחרי זה דיון הנהלה מול הנהלה לא? 

 אני לא מבין את ההערה הזאת.  : משה אופיר

 זה היה אחרי ישיבת ביקורת?  פינקלשטייןדבורית 

עשינו הנהלה מול הנהלה. לא,  2016-ב : שלמה קטן

 לא אחרי הישיבה. 

 לא, לא, אני אומר.  : שלמה קטן

  -2015-ב :דבורית פינקלשטיין

 ... את השאלה.  : משה אופיר

 סליחה.  : שלמה קטן

אני שאלתי מכיוון שזה גם מופיע  : משה אופיר

ועדת ביקורת, אני לא בסיכום של 

הבנתי מה העניין של דיון נוסף, מה 

זה? דיון מעמיק בנושא המתנ"ס לדו"ח 

  -הכספי. זה הדו"ח הכספי לא הדו"ח
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  -כן, זה לא :דבורית פינקלשטיין

  -זה דו"ח כספי. מה כתוב שם שזה : משה אופיר

 זה כפועל יוצא.  דבורית פינקלשטיין

רת מאחר וזה סעיף ועדת ביקורת אומ : שלמה קטן

 גדול אנחנו מציעים. 

רגע, היא עונה, תן לה לענות, מה  : משה אופיר

 אתה? היא כתבה את זה לא אתה. 

זה כפועל יוצא למה שראינו. זאת  :דבורית פינקלשטיין

אומרת ראינו שיש כאן הוצאה מאוד 

  -גדולה או העברת כספים למתנ"ס

 מאוד גדולה למתנ"ס?  : משה אופיר

בדיוק. מצד אחד, מצד שני למתנ"ס  :ת פינקלשטייןדבורי

זה אף פעם לא מספיק, הגירעון שם 

 הולך וגדל. 

 אז מה קשור לדו"ח הכספי אבל?  : משה אופיר

ולכן הוועדה מבקשת ממבקר המועצה  :דבורית פינקלשטיין

לקחת את הנושא הזה של המתנ"ס ולבחון 

שוב, הוא עשה ביקורת לפני מספר 

שבת שזה שנה לפני שנים, אני חו

 שאנחנו נכנסנו. 

סליחה, אני לא מבין. נגיד שיש פה  : משה אופיר

בדו"ח, סתם אני רוצה להבין מה שאת 

  -אומרת

היא לא מדברת על הדו"ח, היא מדברת  : אורית שגיא

 על ההתנהלות של, על ניהול המתנ"ס. 

 אבל תני לי לשאול מה שאני רוצה.  : משה אופיר

 כון לזה את מתכוונת? נ : אורית שגיא

 -אם רשום : משה אופיר

  -לא, אני הבנתי שהיא אומרת ככה : שלמה קטן

אני יכול להמשיך בלי הפרעות? אם  : משה אופיר

רשום בדו"ח הכספי שהמתנ"ס קיבל נגיד 

סתם דוגמא אני לא יודע ₪, מיליון  5

 כמה. 
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 כן.  :דבורית פינקלשטיין

אז מה זה ₪, יון מיל 5והעבירו לו  : משה אופיר

 קשור ללמוד את זה? 

  -אני אסביר :דבורית פינקלשטיין

זה את צריכה להעלות את זה בישיבת  : משה אופיר

  -מועצה

  -אני אסביר :דבורית פינקלשטיין

 שהתמיכה במתנ"ס לא מספיקה.  : משה אופיר

  -כן, אבל כשאנחנו :דבורית פינקלשטיין

עלות את זה, אבל או בוועדת תמיכות לה : משה אופיר

איך זה קשור לדו"ח הכספי? אני רוצה 

 להבין. 

אני אסביר, כי כשאנחנו שואלים את  :דבורית פינקלשטיין

בישיבת ביקורת מה הסיבה  גזבר המועצה

  -לגירעון

 איזה גירעון?  : משה אופיר

 לגירעון בתקציב.  :דבורית פינקלשטיין

 הא בתקציב.  : משה אופיר

כן. לגירעון בתקציב, הוא מסביר  :ןדבורית פינקלשטיי

את זה בכמה מישורים. ואנחנו שואלים 

אותו: אוקיי, מה אפשר לעשות בשנה 

הבאה. אז את העניין המדיני אנחנו 

כנראה אין לנו שליטה עליו. העניין 

כנראה שאין לנו  8של הסוציו אקונומי 

 שליטה עליו. 

 מה זה קשור במתנ"ס אבל?  : משה אופיר

אז זהו, אנחנו כן יכולים לראות  :ינקלשטייןדבורית פ

איפה אנחנו יכולים לשפר לקצץ 

  -להתייעל

 אז את רוצה לקצץ למתנ"ס?  : משה אופיר

אני לא רוצה, אני רוצה לדון  :דבורית פינקלשטיין

  -במודולים נוספים שקיימים
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אבל מה זה קשור לדו"ח ביקורת? זה  : משה אופיר

 ת. בכלל לא קשור לדו"ח ביקור

למה זה לא קשור? אם אתה בוחן את  : אורית שגיא

  -התקציב

 כן, תסבירי לי את אורית.  : משה אופיר

אני אסביר לך, אם אתה בוחן את סעיפי  : אורית שגיא

  -התקציב ואתה רואה דברים שהם

 לא, הם לא מדברים אליך.  : משה אופיר

ויש בדו"ח סעיפים שהם סעיפים, הם  : אורית שגיא

ה משמעותית מתקציבי הרשות, היא הוצא

  -לא הוצאה צבועה, זה לא תקציב שמגיע

  -הוצאה משמעותית, יש פעולות יש זה : משה אופיר

 זו גם החלטה שלנו.  :דבורית פינקלשטיין

שנייה, זה לא משהו שמגיע מבחוץ  : אורית שגיא

ממקור חיצוני, זה כסף שאנחנו 

 מוציאים, אוקיי? 

  אוקיי. : משה אופיר

היום אנחנו צמצמנו בחלק מהמקומות  : אורית שגיא

ויכול להיות אגב שצמצמנו במקומות 

הלא נכונים, אולי עשינו טעות, 

 אוקיי? 

 כן.  : משה אופיר

אבל צמצמנו במקומות שיכולנו. באה  : אורית שגיא

דבורית ואומרת בואו רגע נבדוק את 

הדבר הזה לעומק, ויכול להיות ששינוי 

בודה שלנו היום במתנ"ס השיטה של הע

 ישפר את הסעיף הזה. 

  -לפי דעתי הדיון הזה הוא צריך להיות : משה אופיר

  -זה הכול, אבל איפה : אורית שגיא

 . 2015לא בדו"ח ביקורת של תקציב  : משה אופיר

 הוא צריך להיות גם.  : אורית שגיא

 לפי דעתי סליחה.  : משה אופיר

 בסדר.  : אורית שגיא

לפי דעתי, אני הקדמתי ואמרתי. לא  : ירמשה אופ
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שבו  2015צריך להיות בדו"ח של 

בודקים את הדברים הלא תקינים אם 

 10עברו, אם כתבו שצריכים להעביר 

אז ₪ מיליון  5והעבירו ₪ מיליון 

 5צריכים לבדוק או הפוך אם כתוב 

והעבירו הפוך, לא משנה. כל ₪ מיליון 

אוד הנושא שאת אמרת הוא מאוד מאוד מ

חשוב אבל הוא לא נוגע כהוא זה לדו"ח 

ביקורת, זה אמור להיות בישיבה שדנים 

על תקציב לא יודע, על תקציב חדש. לא 

בדו"ח ביקורת, מה זה קשור לדו"ח 

 ביקורת, לפי דעתי. 

 אוקיי.  : אורית שגיא

 אבל כתבת כתבת, אני אומר את דעתי.  : משה אופיר

ת ביקורת הקודמים אולי נבדוק בדו"חו : אורית שגיא

דוגמא לדו"ח ביקורת נכון, ואז נוכל 

 לעשות השוואה וללמוד. 

כן, כן, מעניין, אם בדו"חות ביקורת  : משה אופיר

של, תראי המבקר של משרד הפנים הוא 

לא מתייחס מה שהיא אומרת בכלל, הוא 

 לא התייחס לזה. הוא התייחס? 

 לא.   :דבורית פינקלשטיין

לעומת זאת הרבה הערות למבקר  יש לו : משה אופיר

של משרד הפנים, הערות אחרות נכונות 

או לא נכונות, אני לא יודע, זה תכף 

אולי נדבר על זה, שאתם לא התייחסתם 

  -לזה. דווקא לדבר שהוא לא התייחס

כן, כי ניתנו תשובות פשוט, אז לא  :דבורית פינקלשטיין

 היה מה לכתוב עוד פעם. 

רק רציתי לגבי ההערה של טוב,זה  : משה אופיר

מתנ"ס. מתנ"ס אפשר לדון, שווה את 

  -הכסף להשקיע לא שווה את הכסף

  -אבל שוב אני אומר כששואלים :דבורית פינקלשטיין

אבל זה במסגרת דיון תקציב. כמובן  : משה אופיר

 שדנתם בזה, אני בטוח. 

טוב, יש לך משהו להעיר חוץ מזה על  : שלמה קטן

 הדו"ח? 

 דנו על זה אגב רבות.  : שגיאאורית 

אני לא, אני מקבל את, אני לא רואה  : שלמה קטן

, שוועדת ביקורת דנה את זה כחריג
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בדו"ח ביקורת מנצלת את ההזדמנות 

  -אומרת

לא, הם יכולים לדון על כל מה שהם  : משה אופיר

  -רוצים

  -וגם אפילו זה לא סעיף, זה היה ב :דבורית פינקלשטיין

 -עכשיו אני שואל  :משה אופיר

 כן בסדר.  : שלמה קטן

 בתוך השיח שהיה.  :דבורית פינקלשטיין

במקרה  2016אנחנו גם קיימנו בשנת  : שלמה קטן

דיון של הנהלה מול הנהלה ולא הצלחנו 

למצוא הרבה דברים, להיפך מצאנו 

שאנחנו לא נותנים מספיק לכמה נושאים 

כמו נוער כמו אחרים, ואפילו טיפה 

 . שיפרנו

זה לא שנותנים מספיק אלא הקיצוץ הוא :לוי-דליה נחום

  -ב

מי שזוכר  2017אפילו שיפרנו בתקציב  : שלמה קטן

 בעקבות הדיון. 

 הקיצוץ הענק. :לוי-דליה נחום

 תיקנו חלק.  2017-כן, אז ב : שלמה קטן

 אוקיי,...  : משה אופיר

  -אני אומר : שלמה קטן

 ילה. לא לפגוע בך חס וחל : משה אופיר

 לא, לא, לא. :דבורית פינקלשטיין

  -רק אני אומר מה שאני : משה אופיר

 יש עוד משהו להעיר?  : שלמה קטן

אני שואל, הדיון הזה, זה אני מבקש  : משה אופיר

שקובי או חייקין יענו לי, זה אמור 

להיות על הדו"ח עצמו או על ההמלצות 

 של ועדת ביקורת? 

 קורת. המלצות ועדת בי : שלמה קטן

אני שואל. כי אם המלצות ועדת ביקורת  : משה אופיר

 אין לנו המלצות, אז אפשר... 
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תראה, הדו"ח מונח בפני מועצה. אני  : שלמה קטן

מהניסיון שלי לא צריך לאשר אותו או 

 להתנגד. 

לא לאשר, אני שואל הדיון זה על  : משה אופיר

  -המלצת ועדת ביקורת

 דברים מהדו"ח.  אתה יכול להעיר : שלמה קטן

אתה יכול להתייחס לממצאים של  : אוחיון יעקב

 הדו"חות עצמם גם. 

זאת אומרת אני יכול להעלות עכשיו  : משה אופיר

 נקודות מהדו"ח? 

 כן.  : שלמה קטן

 תכלס.  : משה אופיר

 כן, כן.  : שלמה קטן

 שהם לא התייחסו אליהם?  : משה אופיר

 כן, כן.  : אוחיון יעקב

בסדר, זה מה שרציתי לדעת, כי אני לא  : ירמשה אופ

  -יודע מה

 בהחלט.  : אוחיון יעקב

 אתה רוצה להעלות?  : שלמה קטן

 אולי הם החמיצו משהו.  : אוחיון יעקב

 מה?  : משה אופיר

 אתה יכול להעלות.  : אוחיון יעקב

 אולי החמיצו משהו שאתה...  : גבי סויסה

תבים שהדיון בסדר, כי בדרך כלל כו : משה אופיר

הוא על ההמלצות בלבד, זה לא דיון על 

 המלצות. 

תראה אני שמעתי מדבורית, אולי לא  : שלמה קטן

שמת לב, ענתה לך גם על זה, היא 

  -אמרה

 לא שמעתי.  : משה אופיר

אנחנו ראינו את התשובות של המועצה,  : שלמה קטן

על חלק מהדברים שתוקנו וחלק למה אי 

יב הג"א שיש איזה אפשר לתקן, כמו תקצ
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ויכוח איך מציגים אותו, ועכשיו פתרו 

את הבעיה. הרוב זה תוקן תוקן, מה 

שלא תוקן כתוב. נגיד ועדות חובה לא 

קיימו, אחת הצרות הגדולות זה ועדת 

 הביקורת שלא התכנסה. 

 בואו נשמע אולי הוא לא נוגע... : אוחיון יעקב

ר כן, כן, שמעתי את זה מקודם כב : משה אופיר

 שלמה. 

 לא, אני אציין.  : שלמה קטן

 שמעתי את זה כבר מקודם.  : משה אופיר

אוקיי. וחלק מהדברים תוקנו. למשל לא  : שלמה קטן

  -היה

אולי אתה לא שמעת את זה, בגלל זה  : משה אופיר

 אני אומר לך שזה כבר נאמר. 

  -הא לא ידעתי, חשבתי שרק ממני : שלמה קטן

יל זה אני מעיר את תשומת זהו, בשב : משה אופיר

 ליבך. 

שכולם לא שמו לב שוועדת  חשבתי : שלמה קטן

. אורית אני 2015-ביקורת לא התכנסה ב

  -מברך אותך שהצלחת להחזיר

 הצלחת לשקם את ועדת ביקורת.  : משה אופיר

 יש לך שאלות בבקשה. : שלמה קטן

 לא, הוא אמר, בבקשה משה.  : אוחיון יעקב

 אתה רוצה לשאול תשאל.  : שלמה קטן

 אני יש לי כמה דברים.  : משה אופיר

 בבקשה.  : שלמה קטן

 אני רוצה לשאול.  : משה אופיר

 בבקשה.  : שלמה קטן

את האמת אני לא התעמקתי בזה כל כך  : משה אופיר

  -כי

 לא מאמין.  : שלמה קטן

 מה אמרת גבי?  : משה אופיר
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 לא מאמין אמרתי אני.  : שלמה קטן

אז בוא בלי להפריע לי בבקשה, ובלי  : אופיר משה

הערות ממך גבי, כי אני מכיר את 

ההערות שלך. אני אומר אני לא 

התעמקתי בזה כל כך, כי היו כל כך 

ישיבות וזה וזה, וגם  3הרבה נושאים, 

אני הייתי בטוח שדבורית ואני בטוח 

שעשתה עבודה מצוינת, יש לי רק כמה 

את דבורית. נקודות שרציתי פה לשאול 

בדו"ח הביקורת המפורט, את שומעת 

 דבורית? 

 כן.  :דבורית פינקלשטיין

יש פה כל מיני הערות של המבקר לגבי  : משה אופיר

התנהלות המועצה לתקציב הרגיל, כתוב 

פה שיש הרבה יעדים שלא עמדו בהם, 

כתוב הגדלת הכנסות מארנונה, צמצום 

הוצאות, אני מדבר על הדברים שלא 

 בהם, כן? עמדו 

 למה? בארנונה עלינו.  : שלמה קטן

הגדלת הכנסות מארנונה הרשות לא עמדה  : משה אופיר

ביעד, כתוב פה. לא יודע יכול להיות 

שזה גם כן מספרים לא נכונים כמו 

שאתה אומר על דברים אחרים, אני לא 

יודע, אבל אני קורא ממה שכתוב פה. 

לא עמדה  2014-כתוב פה שהמועצה ב

ת הכנסות מארנונה, לא עמדה בהגדל

  -בצמצום הוצאות

 באיזה עמוד?  : אוחיון יעקב

 באיזה עמוד?  : שלמה קטן

 בדו"ח המפורט. מצאת?  10בעמוד  : משה אופיר

  -2015-כן יכול להיות, חזינו ב : שלמה קטן

בסדר, לא, לא, אל תענה לי רק רציתי  : משה אופיר

לשאול אם מצאת, כי שאלת איזה עמוד 

ה, אתה לא צריך לענות לי, בסוף ז

 תענה לי. 

אתה  2014הנה מצאתי מצאתי. זה על  : שלמה קטן

 מדבר. 

אני מדבר על מה שכתוב בדו"ח שנקרא  : משה אופיר

 . 2015דו"ח ביקורת לשנת 

 כן.  : שלמה קטן
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וכתוב מה שכתוב, אני קורא ממה שכתוב  : משה אופיר

 לא ממציא דברים. 

 בסדר. אוקיי  : שלמה קטן

שאלת אותי אז גם אני הפניתי את  : משה אופיר

  -תשומת ליבך מאיפה אני מקריא

 . 2014זה על שנת  : לוי-דליה נחום

שלא תחשוב שאני מפנטז. אז כתוב שלא  : משה אופיר

  -עמדו בהגדלת הכנסות

 . 2014-ב : לוי-דליה נחום

  -אני יודע, אני יודע, אבל זה כתוב : משה אופיר

 אז תציין את זה. :לוי-וםדליה נח

דליה, את מאמינה לי שאני יודע  : משה אופיר

 לקרוא, או גם זה אני צריך להוכיח? 

זה שאתה יודע לקרוא אני מאמינה לך,  לוי-דליה נחום

  -אבל זה שאתה מקריא

  -אוקיי אז קורא : משה אופיר

 חלקי דברים אני גם שומעת. :לוי-דליה נחום

י לשאול שאלה, אבל תני לי אבל תני ל : משה אופיר

 לשאול שאלה, אפשר ברשותך? 

 תשאל.  : לוי-דליה נחום

בסדר גמור. ולא עמדו ביעד הגירעון  : משה אופיר

גם כן לא עמדו ביעד  2015ובשנת 

 הגירעון. האם התייחסתם לזה בזה? 

 כן.  :דבורית פינקלשטיין

ומה, וההסברים של הגזבר הניחו את  : משה אופיר

 כל הדברים האלה? דעתכם ו

בתוך העולם  תראה, אנחנו חיים :דבורית פינקלשטיין

הזה, זה לא זר לנו. ואנחנו גם 

לאור  2015-ו 2014יודעים שבשנת 

ההתפתחויות המדיניות ולאור ההקפאה 

כאן כל הדברים בעצם עמדו במקום, אין 

  -פה איזה

 ההקפאה השפיעה זה מה שהיא אומרת.  : שלמה קטן

כן, אני מזכירה לכם שרק בסוף  :לשטייןדבורית פינק
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התחיל להיבנות הבניין השלישי,  2015

נכון? ואני מזכירה לכם שכל התוכניות 

שרק עכשיו אושרו היו מתוכננות כבר 

 שנים אחורה. 

 אני רוצה להגיד עוד משהו.  : אורית שגיא

 אוקיי.  :דבורית פינקלשטיין

סכים אז מההסבר שלך דבורית, אתה מ : משה אופיר

 איתה נכון? 

 כן, גם סבסוד החינוך למשל...  : שלמה קטן

כן בסדר, אז אתה מסכים איתה לסיבות  : משה אופיר

לגירעון שנראות לא מוצדקות. אז אני 

שואל אותך באמת וגם אני הולך לדבר 

על זה יותר מאוחר עוד מעט. אז את 

חושבת אם לא הייתה בנייה, ולא הייתה 

שלא הייתה  בנייה, אנחנו יודעים

 בנייה. 

 כן.  :דבורית פינקלשטיין

אז זה מצדיק שיהיה גירעון? זאת  : משה אופיר

להתגבר על אומרת אין דרכים אחרות 

  -זה

 הא לא, בוודאי שיש.  :דבורית פינקלשטיין

אם אני למשל ראש מועצה, סתם דוגמא  : משה אופיר

אני לא ראש מועצה, אני אומר בואו 

  -אחרים נחפש מקורות כספיים

 נכון, אני מסכימה איתך לחלוטין.  :דבורית פינקלשטיין

 ונדאג לזה.  : משה אופיר

 נכון.  דבורית פינקלשטיין

התשובה שלך אומרת אוקיי לא הייתה  : משה אופיר

  -בנייה

  -משה, מה אמרת? אם אתה : אורית שגיא

 רק רגע סליחה.  : משה אופיר

  אבל אני מנסה לשמוע. : אורית שגיא

אם הוא היה ראש מועצה אז הוא היה  :דבורית פינקלשטיין

 מחפש מקורות אחרים להכנסה. 

מחפש אחרים, את אומרת: לא, אם לא  : משה אופיר
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הייתה בנייה אז אני מקבלת את 

  -ההסברים של

  -לא, זה לא שאני :דבורית פינקלשטיין

 זה לא הולך ככה.  : משה אופיר

נו לא דנים קדימה, אנחנו אבל אנח :דבורית פינקלשטיין

דנים  2017דנים אחורה. אנחנו בשנת 

 . 2015על 

תכף אני אגיד לך מה היה בישיבת  : משה אופיר

 לעניין הזה.  2017תקציב 

אוקיי, ששם לא היו תכניות קדימה,  :דבורית פינקלשטיין

הייתה פה  2016-ואני מזכירה לך שב

ישיבת מועצה שבה הוצגה מצגת עם כל 

 קדימה.  התוכנית

 נכון.  : משה אופיר

  -נכון? עם כל :דבורית פינקלשטיין

 אני זוכר, זה נקרא תכנית עבודה.  : משה אופיר

 -נכון. הייתה לנו ישיבה :דבורית פינקלשטיין

 משום מה.  2017-שלא הוצגה לנו ב : משה אופיר

נכון, הייתה לנו ישיבה של תכניות  :דבורית פינקלשטיין

אוד יפה, עם הכנסות עבודה עם מצגת מ

  -קדימה

כל הדברים היו אמורים להסתיים כבר  : משה אופיר

 . 2016-ב

 כן, ככה היה כתוב? תסתכל טוב שם.  : שלמה קטן

  -לא, יש דברים שיש להם :דבורית פינקלשטיין

 אני יכולה להגיד משהו?  : אורית שגיא

אין בעיה, מה שאני אומרת זה שבכל  :דבורית פינקלשטיין

רה כשאתה דן אחורה אז אין לך כל מק

 כך מה לעשות עם זה. 

וכשאני דן קדימה כן הייתי צריך לקחת  : משה אופיר

 את הדבר הזה. 

 כן, חד משמעית בוודאי.  דבורית פינקלשטיין

 בסדר.  : משה אופיר
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 בשביל זה יש בעיניי חברה כלכלית.  :דבורית פינקלשטיין

 סדר. אז טוב שאמרת את זה ב : משה אופיר

אני רק יכול להגיד דבר אחד, אין שום  : שלמה קטן

גירעון? היה ₪  800,000בעיה מה זה 

לבוא ולהחליט למשל אנחנו מסבסדים את 

 ₪.  1,250,000-הסעות התלמידים ב

-קראתי את מה שאמרת בישיבת תקציב ב : משה אופיר

  -ואם אני רוצה₪,  1,000,000

 אתה מפסיק אותי?  : שלמה קטן

  -אז אני : אופירמשה 

 תן לו...  : גבי סויסה

-חבל שתחזור על זה שאתה מסבסד ב : משה אופיר

ואנחנו הולכים לצמצם את ₪  1,000,000

הסעות, כמו שמשרד החינוך  2-זה ל

נותן וכל הדברים, שמעתי את זה, אתה 

 לא צריך לחזור על זה. 

 אז מה אתה מציע?  : שלמה קטן

טוקול ויש לי גם על זה קראתי את הפרו : משה אופיר

 הערות. 

אם יש הערות בסדר. אז אני רוצה  : שלמה קטן

 להגיד... 

אתה רוצה להגיד את זה לפרוטוקול עוד  : משה אופיר

 פעם? 

כן. הנהלת המועצה מודעת לזה שבשביל  : שלמה קטן

לאזן, אם היינו מתכנסים למשל למה 

 3.7-שרצה אותו גורם התייעלות לרדת ל

סבסוד החינוך, זה אומר ל₪ מיליון 

פגיעה בתוספות שאנחנו נותנים פה 

לבתי הספר, זה היה אומר שהיינו 

פוגעים בהסעות תלמידים, זה היה אומר 

בכל מיני פרויקטים חינוכיים שאנחנו 

מסבסדים, ואנחנו במודע לא יכולים 

לרדת, זה לפגוע במהות של אלפי מנשה. 

 אותו סיפור ברווחה, זה הכול. 

ואני טוען, לסגור את הדבר הזה לפני  : רמשה אופי

שאני עובר לנקודה הבאה, שכל זה נובע 

מתפיסת עולם לא נכונה, שאומרת אנחנו 

יש לנו תקציב נתון ואנחנו ננסה 

להסתדר איתו ולעשות גם גירעון מובנה 

קטן, שאני יש לי איזו מילה אחרי זה 
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לנושא גירעון מובנה, בלי לראות 

מועצה זה כמו שמועצה זה כמו עסק, 

עסק, צריכים לדעת לנהל אותו, צריכים 

לדעת להביא כספים, וצריכים לדעת 

לפתח אותו, ולא להירדם על השמרים 

ולחכות שאולי טראמפ יעלה לשלטון 

ויאפשר לנו פה ויהיה לנו כסף לעשות 

 את זה, לא. 

  -בגלל זה החלטנו לבטל את ה : שלמה קטן

 עסקים את יודעת.  את אשת עסקים יש לך : משה אופיר

אני מזכיר להנהלה, בגלל זה ההנהלה  : שלמה קטן

קדימה לא מקדמת את אזור שלא מסתכלת 

 התעשייה, לזה הכוונה. 

 כן.  : משה אופיר

  -אני מסכימה איתך עקרונית שזה :דבורית פינקלשטיין

לא רק אזור תעשייה דרך אגב, אזור  : משה אופיר

דבר  תעשייה אני לא רוצה להגיד שום

עכשיו בשלב הזה על זה, כי אני הולך 

להגיד משהו על זה יותר מאוחר, אבל 

זה לא הדבר היחיד שאפשר לעשות 

ביישוב הזה, ולא כל הזמן להסתדר 

ולהגיד אין לנו כסף, אין לנו כסף, 

אין לנו כסף, ולא לעשות כלום. פרט 

  -לחכות לכספים ש

 אני רוצה רק להגיד משהו.  : אורית שגיא

חכי, הוא יסיים קודם, הוא עדיין.  : ה קטןשלמ

אני אומר אנחנו נשמח לקבל ממך כל 

 מיני רעיונות. 

אני כבר העליתי רעיונות שהפורום הזה  : משה אופיר

 דחה אותם בשאט נפש. 

 בשאט נפש?  : שלמה קטן

בשאט נפש כן. למשל את נושא קופת  : משה אופיר

חולים מכבי שהיה נותן לנו כסף אתה 

  -אמרת

  -סיפורי סבתא, סיפורי סבתא : שלמה קטן

סליחה, סליחה, אתה לא ראית בזה  : משה אופיר

  -פרויקט

 סיפורי סבתא.  : שלמה קטן
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 אתה לא ראית בזה פרויקט.  : משה אופיר

  -ולהחזיר₪ מיליון  8לקחת הלוואה  : שלמה קטן

 כן, כן, כן.  : משה אופיר

 היו מאשרים.  : שלמה קטן

 bake toעם ₪ מיליון  8לקחת הלוואה  : משה אופיר

bake וליהנות כל שנה מכספים  ממכבי

ומי שעדיין לא הבין את זה סביב 

השולחן הזה, אז אסור לו לשבת סביב 

 השולחן הזה, כי הוא לא איש עסקים. 

  -אני רק ארצה אחרי זה : שלמה קטן

 שלמה אתה לא איש עסקים.  : משה אופיר

אילתה שלך אני אבקש בסופה כשנגיע לש : שלמה קטן

שתשאל את אותו אדם שהיה אחראי 

לרעיונות האלה שיסביר לך איך הושתו 

על המועצה עוד ועוד הוצאות ולא 

 נרשמו. 

שלמה, אתה יודע מה זה סקירה  : משה אופיר

 פיננסית? שמעת על כזה דבר? 

אוקיי, אני לא מתכונן להיכנס.  : שלמה קטן

יבור עוד בבקשה. אתה תציג את זה לצ

 שנה וחצי וכו', יש זמן. 

  -רגע, אז אפשר להמשיך ל : משה אופיר

בוא נתמקד בדו"ח, בדו"ח. קדימה  : שלמה קטן

הלאה. אחרי זה את אורית, אחרי שהוא 

 יסיים לשאול שאלות. 

 לא, אין לי הרבה דברים.  : משה אופיר

 בסדר.  : שלמה קטן

וגם זה  אמרתי לכם שלא התעמקתי בזה, : משה אופיר

. אבל דבר 2015לא כל כך חשוב, כי זה 

אחד אני רואה פה, באמת לכד את תשומת 

  -ליבי מה שנקרא

 באיזה עמוד?  :דבורית פינקלשטיין

 . 19בעמוד  : משה אופיר

 יש דבר כזה?  19 : שלמה קטן

יש, יש דבר כזה, אתה רואה אפילו  : משה אופיר
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 הגעתי לזה. 

זה מה  19זה. עמוד  2 בסדר, לא יש פה : שלמה קטן

 שנקרא שעבודים ומשכונות? 

 לא, מה פתאום.  : משה אופיר

 יתרת חוב.  לוי-דליה נחום

 איפה זה יתרת חוב?  : שלמה קטן

 . 19בעמוד :לוי-דליה נחום

 . 19, אני אומר לך 19בעמוד  : משה אופיר

פה, אחד הדו"חות, יש  19הא יש לי גם  : שלמה קטן

 פה כמה דו"חות. 

 לא, בדו"ח המפורט.  : ה אופירמש

 אוקיי בסדר.  : שלמה קטן

 בדו"ח המפורט.  : משה אופיר

 אין בעיה דבר.  : שלמה קטן

אני רואה שיש פה חובות של חברי  : משה אופיר

 מועצה בראשי תיבות. 

 נכון.  : שלמה קטן

 אתה רואה?  : משה אופיר

הכול בסדר, אני מכיר את זה, זה  : שלמה קטן

שקיבלו, הגישו השגה כמו כל אנשים 

 תושב אחר על הסקר. 

 הא זה כולם השגות?  : משה אופיר

 . 2 : שלמה קטן

אני לא רואה פה השגה, אני רואה  : משה אופיר

 שכתוב אולי השגה. 

 שאלת אותי על נבחרים.  : שלמה קטן

אני רואה שכתוב על מ.א. שאני מנחש  : משה אופיר

  -מי זה

 בסדר.  : שלמה קטן

לא, בסדר עזוב, אני לא מדבר על  : שה אופירמ

ד.ל., לא מדבר על ד.ל שלא יהיה אי 

  -הבנה. אבל עובדי מועצה
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 זה שולם גם דרך אגב.  : שלמה קטן

  -לא סתם : משה אופיר

 חברי מועצה עובדי מועצה.  : שלמה קטן

עובדי מועצה, אני מדבר על עובדי  : משה אופיר

ר על מועצה כעת, אני לא רוצה לדב

  -חברי מועצה. עובדי מועצה

 זה יתרות לסוף שנה זה יכול לקרות.  : אילן דולב

 כן?  : משה אופיר

 כן בהחלט.  : אילן דולב

  -מציינים את זה כאילו זה איזה משהו : משה אופיר

אבל זה החוק, החוק מחייב, זה החוק.  : שלמה קטן

אם אתה רואה למשל יש מישהו שיש לו 

 1,000ות מדו"ח אחד. זה פח₪,  1,000

  -זה₪ 

 ₪?  1,000הא זה  : משה אופיר

 כן, דוגמא.  : שלמה קטן

 בסדר, אין לי שאלות.  : משה אופיר

  -לא באמת : שלמה קטן

 בסדר.  : משה אופיר

  -אני רוצה בכל זאת להגיד שוב : שלמה קטן

 עובדה שלידי רשמתם שהוגשה השגה.  : משה אופיר

הציבור אין חוב כזה  לגבי נבחרי : שלמה קטן

היום, אין חוב כזה היום לגבי נבחרי 

 הציבור. 

למה? לא נכון, לי יש עדיין חוב. למה  : משה אופיר

 אתה אומר שאין חוב? 

 אני מדבר פה על אלה של הדו"ח.  : שלמה קטן

 אני מופיע בדו"ח.  : משה אופיר

 אוקיי.  : שלמה קטן

  -אז למה אתה אומר : משה אופיר

, 2016כי אתה לא, לא, היה לי בסוף  : טןשלמה ק

 סליחה טעות. 
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 חייב.  2016אני גם בסוף  : משה אופיר

  -אוקיי, לא, אני מדבר : שלמה קטן

 , לא נסגר. -כל עוד העניין של ה : משה אופיר

אני טעיתי, אני טעיתי, טעיתי לגבי  : שלמה קטן

 השם. 

 טעית, בסדר.  : משה אופיר

 ן שולם. בכל אופ : שלמה קטן

 אני מקבל את...  : משה אופיר

שולם, כי היה תהליך השגה. שלא יהיה  : שלמה קטן

שאלה. עכשיו אורית רצתה לשאול, 

 אורית בבקשה. 

טוב, אני רוצה להגיד משפט אחד קצר,  : אורית שגיא

אני רוצה להזכיר שהתחלנו את שנת 

במצב תקציבי מאוד מאוד קשה.  2014

ית התייעלות. ולכן יצאנו לאותה תכנ

ותוכנית ההתייעלות בעיניי זה אחד 

הצעדים היותר אמיצים שהמועצה הזאת 

עשתה, זה לא פופולרי זה לא כיף, אבל 

יותר חשוב לי להגיד שאני שמחה שלא 

עמדנו בכל היעדים שהגדרנו לעצמנו, 

מהסיבה הפשוטה שהקיצוצים שנדרשנו 

לעשות באותה שנה היו כואבים וקשים, 

רא קל לעמוד ביציע וזה נורא נו

ולהגיד מצד אחד שלא נותנים שירותים 

ולא עושים ומקצצים ומקצצים, ומהצד 

השני להתלונן על זה שלא עמדנו ביעדי 

הקיצוץ המלאים. אני לא מכירה דרך 

שבה אפשר לעשות גם את זה וגם את זה 

 וליהנות מכל הזה. 

 גם אני...  : משה אופיר

ני מדברת עכשיו, אני לא סיימתי, א : אורית שגיא

 אני לא הפרעתי לך. 

 , אתה הצגת את עמדתך. תאתה גמר : שלמה קטן

חושבת שההבדל בין פקידות  אני : אורית שגיא

למנהיגות זה בדיוק זה. בפקידות אתה 

יושב על הטבלה ואתה מסתכל על כל 

מספר ומספר וכשאתה לוקח מנהיגות 

ואחריות אז אתה יודע גם להפעיל 

ני חושבת שהפעלנו שיקול דעת. וא

שיקולי דעת, ואני חושבת שנלקחו 
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ההחלטות הנכונות שהביאו אותנו היום 

למצב שהוא הרבה יותר טוב ממה שהיינו 

. זהו, זה מה שרציתי 2014בשנת 

 להגיד. 

אני רק רוצה לציין עוד משהו, שאנחנו  : שלמה קטן

מעמיסים לפעמים דברים, שאני מקבל 

מסתבר שיש ו₪ מיליון  6חוב מסוים של 

עליו ריבית שמישהו לא העמיס אותה, 

בשנים שלא הייתי, אז זה מופיע 

 בדו"ח. 

 זה בשאילתה...  : משה אופיר

אבל זה מופיע פה. חלק מהגירעון בשנת  : שלמה קטן

₪ מיליון  6זה אותה ריבית על  2015

 שהופיעה... 

שלמה אבל אתה מנסה לשכנע בהיגיון,  : אורית שגיא

  -ל, זה לאאין פה רציונ

בסדר, אני רק אומר, אבל זה שייכנס  : שלמה קטן

 לעם. 

הצעת החלטה: מליאת המועצה דנה בדו"ח  : אוחיון יעקב

הכספי ובדו"ח המפורט של משרד הפנים 

. ובהתייחסות ראש המועצה 2015לשנת 

וועדת הביקורת לממצאי דו"חות אלה, 

והיא מאמצת את המלצות ועדת 

לא. מליאת ביקורת... ליישומן המ

המועצה מודה לוועדת ביקורת ולעומדת 

 בראשה על עבודתם המקצועית. 

 חידוש, כאילו שיש עבודה...  : שלמה קטן

 )מדברים יחד( 

לא, על יישום לא מצביעים, חבר'ה אתם  : אוחיון יעקב

 לא מצביעים. 

 מצביעים, מצביעים, קובי סליחה.  : אילן דולב

מכם לאשר את  אף אחד לא ביקש : אוחיון יעקב

 הדו"חות, אבל לאשר המלצות ועדות כן. 

אני זוכר שבזמנו נאמר... שלא צריך  : שלמה קטן

 לאשר. 

זה לא קשור. חבר'ה, אתם עושים את זה  : אוחיון יעקב

 כל כך הרבה שנים ושוכחים. 

 לא צריך.  : שלמה קטן
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יש פה דו"חות עם המלצות וההמלצות הם  : אוחיון יעקב

ורת. ... רק עיינתי הונח של ועדת ביק

 על שולחני וזהו. 

 אין המלצות של ועדת ביקורת.  : משה אופיר

 יש המלצות.  : אוחיון יעקב

איזה המלצה יש של ועדת ביקורת? אין  : משה אופיר

שום המלצה. יש המלצה לדון בתקציב 

 המתנ"ס. 

 נכון.  :דבורית פינקלשטיין

 מלצה. זה המלצה. אז יש ה  :עו"ד חייקין ברוך

 אני לא חושב שזה רלוונטי לדו"ח הזה.  : משה אופיר

 אבל זה המלצה.  : אילן דולב

 תצביע נגד.  :עו"ד חייקין ברוך

 למה משנה.  : שלמה קטן

  )מדברים יחד( 

 משה אפשר לאשר פה אחד את זה?  : אוחיון יעקב

 מה? מה?  : משה אופיר

 אפשר לאשר פה אחד?  : אוחיון יעקב

 את מה?   :משה אופיר

 את מה שאמרתי כרגע.  : אוחיון יעקב

אני אומר, לא אכפת לי, אבל אין פה  : משה אופיר

 שום המלצה שרלוונטית. 

 יש המלצה אחת ודי.  : אוחיון יעקב

אבל זה לא רלוונטי ההמלצה. ההמלצה  : משה אופיר

  -הם יכולים לאמץ

 אז מה אתה רוצה?  : אוחיון יעקב

ת ביקורת המליצה... בקיץ, זה ... ועד : משה אופיר

 קשור לזה? 

ועדת ביקורת אם היא ממליצה בנושא  : אוחיון יעקב

השתתפות המועצה ובתקציב המתנ"ס והיא 

  -חושבת שצריך לעשות... ולראות

 אבל מה זה קשור...  : משה אופיר
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יכול להיות שחלק ממצאי, זה המלצה  : אוחיון יעקב

 לכל דבר. 

פת לי, בסדר אני מצטרף בסדר. לא אכ : משה אופיר

 פה אחד, פה אחד. 

 הישיבה נעולה.  : שלמה קטן

 

מליאת המועצה דנה בדו"ח הכספי השנתי המבוקר  : החלטה

, 2015ובדו"ח המפורט של משרד הפנים לשנת 

בהתייחסות ראש המועצה לממצאי דו"חות אלה 

ובפרוטוקול ועדת הביקורת. מליאת המועצה מודה 

ולעומדת בראשה על עבודתם  לועדת הביקורת

המקצועית והיא מאמצת את המלצת ועדת הביקורת 

 ככל שהיא נוגעת לנושא המתנ"ס. 

 
 

 

 

 

 

 יעקב אוחיון

 המועצה מנכ"ל 

 שלמה קטן 

 ראש המועצה

 


