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 . 8ישיבה שלא מן המניין מס'   :מיהרב יעקב מעלי

 

 .2012דו"ח מבקר העירייה לשנת אישור  (1

 

. 2012על סדר היום יש לנו דו"ח מבקר העירייה לשנת   :הרב יעקב מעלימי

  אלון. 

, 2014אנחנו מאשרים בשנת  2012נשמע קצת בעייתי,    :שמעון אלון

, אבל זאת 2013ר בשנת בדרך כלל היה צריך להיות מאוש 12אבל אין מה לעשות. 

 היתה שנת בחירות.

 . 2013בסוף    :משה מימון

המועצה אין מוסדות לעירייה.  2013כן, בסוף. סוף    :שמעון אלון

ועדת בחירות מקומית ואז אין ועדות, אין מועצה, ואז  ,הופכת להיות כבר גוף ...

 כל העסק נדחה להיום. 

רייה. בדרך כלל כל הדו"חות שלי זו פעם ראשונה שאני מבקר גוף חיצוני לעי

נוגעים למחלקות העירייה, למוסדות החינוך של העירייה. פעם ראשונה שאני מבקר 

שהוא לא העירייה אלא המועצה הדתית. באיזו סמכות אני פועל? אני פועל לפי גוף 

חוק הביקורת הפנימית שקובע שגוף חיצוני שהמועצה מתקצבת אותו בעשירית 

את בהנהלתו, המבקר הפנימי של עיריית נתיבות רשאי לבקר  מתקציבו או שותף

 אותם מוסדות שהם נקראים מוסדות חוץ.

. כי תכנית העבודה של בעצם הביקורת הזאת יצאה בעקבות בקשתו של ראש העיר

המבקר, סלחו לי שאני קצת מאריך, היא מורכבת מאפשרות שאני מגיש את 

ים יש לו אפשרות לקבוע חלק מתכנית מביא לידיעתו. ולפעמהתכנית לראש העיר, 

ניהלתי במקרה הזה הוא ביקש שאני אכנס למועצה הדתית ואז הביקורת גם הוא. 

נושא את כל  את הביקורת במועצה הדתית, שכללה את כל מחלקות המועצה.

גם  ספקים, קבלנים, הזמנות.הנהלת החשבונות, הנושא של מקוואות, הנושא של 

 ראש העיר, הממונה. בנושא של הרכב האישי של

ים, במהלך הביקורת תוקנו, ייאמר. הגשתי רשימת המלצות לתיקון חלק מהליקוי
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אות. הופסק קורת תוקנו ליקויים כמו במקוובעקבות הממצאים שלי במהלך הבי

אוטומטי שכל מי  הנושא הזה של שוכרים שהיו נכנסים, אלא יש היום מסלול

  שו במהלך הליך הביקורת.ועוד מספר פעולות נעשנכנס הוא משלם. 

לגבי הנושא הזה של ארגון מבנה הקבלנים, למי לפנות להגיש בקשות, הצעות 

, מי לא יבצע עבודה, גם זה נעשה איזשהו סדר עבודה, איזה קבלנים עשו עבודות

אופן קבלת ניפוק, מסוים עכשיו לאחרונה. גם נושא של הוצאת הזמנות, חתימה, 

 ם בתחום הזה נעשה.מי חותם עליהם. גהטובין, 

מי שקרא, אז הבין שנגעתי כמעט בכל המחלקות. בעיקר התייחסתי בפירוט לנושא 

בחורים שהם  7זה תחום לדעתי פרוץ והגיעו אליי לפחות של משגיחי הכשרות, 

עובדים כמשגיחי כשרות. ותבינו, הם דיברו בצורה גלויה, אני לא אוכל להגיד את 

על ההצבה שלהם לאיזה עסק להציב אותם. גם השמות, על אופן הקבלה שלהם, 

בעניין. כי מציבים אדם שבעסק רציני שמקורב לו לפי ותק, לא לפי בזה יש אפליה 

 מספר הילדים. דברים קשים שמעתי.

הנושא איך מקבלים משגיחים גם לתפקיד הזה, איזה כישורים צריכים להיות להם. 

להשגיח בו. איך מנהלים את משגיח או לעסק שהוא צריך איזה תיק יש לאותו 

 העסק הזה. מה השכר שלו, מי אחראי עליו, מתי הוא מגיע לעבודה, מתי לא. 

ל העניין הזה כתבת פה ערציתי לשאול רק משהו, שמעון.    :אשר ביטון

ממשגיחי  80%כמה הערות לתיקון, התגובה של המועצה הדתית, אני קורא: "

ך". מה זה אומר, מה אנחנו יכולים הכשרות במדינת ישראל עובדים באותה דר

 ?כאלה לעשות שלא יפטרו אותנו בתשובות

מה שאני כותב, כל הממצאים שלי והמסקנות זה מתוך    :שמעון אלון

שמשגיחי הכשרות היום עובדים באותה השיטה בכל הארץ. הנחה או מתוך מודעות 

ודר שקובע בגלל שהם עובדים באותה השיטה, משרד הדתות יש לו חוזר מנכ"ל מס

איך מתנהל העסק. ברגע שעסק בא ומבקש תעודת כשרות, קודם כל צריכה להיות 

 אין פנייה בכתב. פנייה בכתב, לא משהו שביני לבינך.

וכאשר יש את הפנייה והמשגיח או המפקח יוצא, צריך שיערך חוזה, הסכם העסקה 

מה  לבין החנות המשגיחה, ושם נכללים כל התנאים.בין המועצה הדתית 

 הממצאים. זאת אומרת, בגלל המצב הזה ישנן הנחיות ברורות.
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 מה אפשר לעשות בדבר הזה?   :אשר ביטון

 אני המלצתי. אישרו את ההמלצות בוועדה.    :שמעון אלון

לעשות בשביל לאכוף את הדברים  מה אנחנו יכוליםלא,    :אשר ביטון

 האלה?

ון ליקויי הביקורת, ישנה ועדה ליישום ממצאי או תיק   :שמעון אלון

 ותפקידם,יו"ר הוועדה הוא מנכ"ל העירייה ויש לו גזברית, 

 -זה לא קשור. צריכה להיות ועדה של  :אנטולי אברבוך

 לעשות, אנחנו לא יכולים לצפות את המועצה הדתית   :אשר ביטון

לא לכפות על מסוגלת עירייה ב האם מישהו חושב שוועד   :משה מימון

המקומי, שהוא בעצם ממונה על המשגיחים, שהוא ממנה אותם  פקיד אלא על הרב

בפועל, עזוב כרגע את הנושא הנוהלי שמעון, הוא צודק. נושא הנוהלי איך מקבלים, 

מה התנאים לקבלה, שעות העבודה, השכר. כל זה נושאים מנהליים שהוא צודק 

 את זה גם,  ואני לא מתווכח על זה, ואני אמרתי

ודאי מדברים על הנושאים המנהליים בלבד.  אנחנו   :אשר ביטון

 שאנחנו לא נחליט מי המשגיח.

אבל מי שחושב שאנחנו כחברי מועצה, אתם כחברי    :משה מימון

 מועצה או אני כמנכ"ל וראש ועדה מסוימת יכול לכפות על הרב המקומי, 

 לא על הרב.   :ישראל חניה

קומי הוא מחליט על הרב. הרב בסופו של דבר, הרב המ   :משה מימון

מי הוא רוצה, את מי הוא לא רוצה, יש בזה פוליטיקה, אין בזה פוליטיקה, לא את 

נכנס. אבל הרב המקומי יש לו מנהל מחלקת כשרות, שהוא ממונה עליו באופן ישיר 

 בצד ההלכתי, 

 בצד ההלכתי. מה עם השכר?   :ישראל חניה

 ? השכר   :משה מימון

 זה גם הרב?   :ישראל חניה

אני מה שאני הבנתי, אחרי שקיבלתי ישירות לתיבה של    :משה מימון

לגבי השכר הדואר, קראתי לראש המועצה הדתית, ישבתי איתו לשיחה ארוכה, ו

הוא אמר לי ככה, בכל מדינת ישראל העובדים המשגיחים הם לא עובדי מועצה 
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לכן מכהן. הם עובדים, סתם דוגמא, שמים משגיח אצל כהן, הוא מקבל שכר  דתית.

נושא השכר הוא נושא בין העובד לבין מקבל השירות, שזה המסעדה, בית הקפה או 

 הסופר. 

אבל בפועל מי אוכף את זה שבאמת המשגיח בא ונותן   :ישראל חניה

את השירות. אני אגיד לך, אני הייתי בעל מסעדה, המשגיח בא, חוזר, הולך, בכל 

 לחץ. שעות ב 10חודש שלם אולי הוא היה נותן 

 של הרבנות?    :משה מימון

 על מה אני משלם לו את הכסף הזה?   :ישראל חניה

תעודה ברבנות קובעים האז אני אגיד לך משהו,  תשמע,   :משה מימון

 בשנה, 12,000בשנה. בית יוסף גובים שקל  2,000זה  ,ככה אמרו לי

 לא, לא, לא.   :ישראל חניה

נ   :משה מימון  ו, מסעדות, בתי קפה, מה אתה אומר לי לא? 

 ויותר.   :הרב יעקב מעלימי

לפעמים הזה של  ני אומר לך משהו, הביקורים שלהם,וא   :משה מימון

  להיכנס לנושאים האלה. הרבנות פה, עזוב. אנחנו לא יכולים

יודע כמה עולה בירושלים?   :הרב יעקב מעלימי  אתה 

ום כוח על אתה אומר אין לעירייה ולשום ועדה ש  :ישראל חניה

  המועצה הדתית.

 זה התשובה שצריכה להינתן?    :יובל לוגסי

 שמה?   :הרב יעקב מעלימי

   במקום להגיד לבדוק אותם?תעשה או לא תעשה,    :יובל לוגסי

  לבדוק? מה אתה יכול לעשות? מה אתה יכול  :הרב יעקב מעלימי

 תבדוק אותם, את המשגיחים. תעשה להם,   :ישראל חניה

יגיעו    :לוגסי יובל  יותר זמן, שיעשו את העבודה שלהם. לוודא שהם 

 בא בבוקר למסעדה,  שעון נוכחות.  :ישראל חניה

 יובל, יש להם מן פלאפון מיוחד.   :הרב יעקב מעלימי

אני הבנתי ככה, שכל הנושא של הנוכחות במקום של כל    :משה מימון

 בארץ, כנראה משהו חדש,  דבר שקיים היום המשגיחים, הבנתי שיש להם היום
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 הכניסו את זה בנתיבות.   :הרב יעקב מעלימי

יודע בוודאות    :משה מימון שהרב המקומי ומנהל מחלקת הכשרות 

 מתי המשגיח נכנס לעסק, 

 כמה זמן הוא היה, מתי הוא יצא.   :הרב יעקב מעלימי

 מתי הוא יצא מהעסק.    :משה מימון

 הכל.  :הרב יעקב מעלימי

  איך הוא יכול?  :חניהישראל 

 יש טלפון.   :הרב יעקב מעלימי

יודע את זה. אני שאלתי ואני יודע    :משה מימון אני אומר לכם, אני 

 . זה קייםאת זה היום, 

 זה מעצבן זה שאין אכיפה,  :ישראל חניה

משהו  אבל הוא מסביר לך שכן יש, אבל כן יש היום.   :הרב יעקב מעלימי

 חדש. 

הוא צריך לברור את האורז, הוא צריך לברור את   :ישראל חניה

 הכוסברה, את הפטרוזיליה, כן. 

של המבקר  גיד לך שזה בזכות הדו"חרוצה להאני לא    :משה מימון

חודשים,  10, 7,8בעניין הזה, לגבי המשגיחים, אבל עובדתית שלפני כמה חודשים, 

תי המשגיח נכנס, מתי בוודאות מ עובדה שהכניסו את התוכנה הזאת והיום יודעים

 המשגיח יצא. 

 לא ידעתי את זה. עכשיו אני שומע את זה.   :שמעון אלון

הנה. ומסתבר שלפעמים, אתה יודע, לפעמים חושבים    :משה מימון

שזה דו"ח ביקורת שמים אותו באיזו מגירה. אבל תאמין לי שהמבוקרים לפעמים 

 להם לקנות אותם.  יודעים שכדאי להם, שיש שם עצות והמלצות שכדאי 

יש חוזר מנכ"ל של משרד הדתות שקובע נהלים    :שמעון אלון

מסודרים איך לנהל את העסק. כתוב. פשוט יש לו מנהל מחלקת כשרות שהוא גם 

כי המפקח תפקידו להשגיח על משגיחי הכשרות. הוא גם המנהל וגם המפקח אגב, 

. והוא עושה את תפקידי המפקח כי אין, אין תקן כנראה למפקח במועצה הדתית

אז הפיקוח. אחד העסקים בכלל המשגיח לא היה מגיע. מי שהיה מגיע זה המפקח. 
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אמרתי לו את המכיר את המשגיח? אצלי מדווח שיש משגיח כשרות איקס. אני 

 מגיע לעסק, הוא אומר לי מעולם לא ראיתי אותו.

אחד שמגיע לו הסלקציה שעושים שם בתוך משגיחי הכשרות, שלפעמים נותנים ל

שקל לחודש  500משגיח באיזה משהו פעוט שמקבל איזה  והוא ותיק ויש לו ילדים,

זה דבר שהוא  שקל. 5,000, 4,000מקבל השגחה של  שקל. ואדם ש... 1,000או 

הפריע לי. אבל הם אומרים שזה לא תלוי בהם. לא יודע. לא יודע איך זה בנוי. איך 

ים, איך אתה מציב  משגיח לעסק מסוים, איך לפי ותק, כישורהעסק הזה נבנה. 

 אתה עושה את זה. 

 אני לא אעבור על הדו"ח כי אני אעסיק אתכם כמה שעות. 

אני ראיתי משהו שבאמת תפס לי את העין, זה העניין   :ישראל חניה

שיש  שיוצאים עם עבודות בלי מכרז במועצה הדתית. כמה פעמים כתבת את זה?

צאים אנשים, באים, לוקחים עבודות בלי הזמנות עבודה, עבודות בלי מכרזים. יו

 תשמע, זה חפלפ. אמרת קשרים, בלי כלום. 

אני אגיד לך, לפני כמה חודשים שרצו לארגן עוד כמות    :משה מימון

 בחלקה החדשה, פרסמו מכרז.  בריםקשל 

 אולי למדו.   :ישראל חניה

 לה, הא לא, אז מה אני אומר לך, הדו"חות   :משה מימון

 וגם אתם. אם מיישמים אז עשינו את שכרנו. גם אני    :שמעון אלון

נכון. אני אומר לכם, חלק מהדברים שהמבקר כתב, אני    :משה מימון

  אומר לכם תוקנו. בוודאות.

יש תופעה שאני הצגתי אותה כמה פעמים בדו"ח, יש לזה    :שמעון אלון

נקרא, יש דבר כזה שנקרא מעגל משמעות אדירה וחשוב שתדעו, זה הנושא הזה ש

עבודה. הביקורת מאוד רגישה כשלוקחים מעגל עבודה שלם בידי אדם אחד. חייבת 

וכדי לשמור על בקרה נכונה אנחנו להיות הפרדה, אחרת יש בעיה של קיום אי סדר 

 נסים לפצל את העניין. וזה בנושא של המזכירה. מ
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פעולות, החל ממסירת הקבלות מזכירת המועצה הדתית היא עושה כמעט את כל ה

, הוצאת קבלה והפקדה או הפנקס הכספי שהוא בעל ערך כספי, קבלת הכספים

וזיכוי. תבינו, זה מעגל שלם שעושה אדם אחד.  החוק כותב חייב להיות גובה בבנק 

 שהוא גובה כספים, שזה לא קשור לנושא של הנהלת החשבונות. נפרד 

, זה בדרך כלל אומר שצריך להיות נעול, וגם מי שאחראי על המסמכים הכספיים

שאני גם מזמין אותו בדפוס, אני ממוספר, מסודר. כי נספח כספי או פנקס כספי 

. וגם אני מקבל שומר עליו, אני מנפיק אותו, הגזברית בטח יודעת למה אני מתכוון

את הכספים, מעביר את הפנקס בתמורה, מקבל את הכספים, שולחת להפקיד 

 קבל את ההפקדות וגם היא מקלידה.בבנק, אני מ

זה אחד ההערות חבר'ה, זה לא מקובל. ואם זה לא יתוקן זה לדעתי פתח לא טוב. 

 החשובות שאני ציינתי בדו"ח. 

בגוף כזה שהוא גוף מקביל משפט אחרון, הבעיה    :משה מימון

משפטי, אני לעירייה. מצד אחד אין לי אפשרות לכפות עליו, כי הוא נחשב גוף 

 שקל,  10,000תקצב אותו. אם אני מחר מוריד לו מ

 משרד הפנים עושה עיקול.   :הרב יעקב מעלימי

  יש לו עיקול.   :משה מימון

 יש לך סיבה לעשות את זה.   :עו"ד יריב סומך

 בדיוק. אם הוא לא עובד לפי הנהלים, מה?   :ישראל חניה

נניח אני לא יב, אם אתה נתקלת בשימוש לא נכון בתקצ  :עו"ד יריב סומך

 יודע מה, העבודות נעשו ללא מכרז, יש סיבה, 

  .הזזה בסדר, לא מדבר על    :משה מימון

 אפילו העיון בשימוש בכלי כזה,   :עו"ד יריב סומך

לא משנה. אני אומר לכם שהדו"ח הזה עשה הרבה    :משה מימון

אני מאוד שמח. דברים טובים, אני אומר לכם את זה מידיעה אישית. ועל הכיפאק. 

בעצם צריכה להיכתב החלטה שאומרת, מועצת העיר רשמה בפניה את טענות 
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 מקבלת אותם, מאשרת אותם, ממליצה לוועדה לתיקון ליקויים, המבקר, 

איך אנחנו יכולים לבדוק שבאמת הדברים נאכפים שם   :ישראל חניה

 לפי המלצת המבקר? 

שהמועצה מאשרת, אני  , הנוהל הוא אחריאני אומר לך   :משה מימון

 עוברים על הדו"ח, מכנס ישיבה של הוועדה, 

 מי בוועדה?   :ישראל חניה

ו   :משה מימון ..אני, הגזברית  , עוברים על הדו"ח, עוברים על .

צד המבוקש, יושבים איתו, בודקים בדו"ח הדברים המרכזיים בדו"ח. קוראים ל

טופל, זה נעשה.  והדברים חלק מהדברים כמו שאמרנו פה, נגיד זה תוקן, זה 

 . ולאחר מכן אנחנוהנוספים אנחנו בודקים אותם ביחד איך אפשר לתקן אותם

  מוציאים בעצם למועצה, 

איזו סנקציה אפשר להטיל אם הדברים הכספיים    :אשר ביטון

 המנהליים לא מסתדרים?

שמעת את היועץ המשפטי, אני לא יודע כמה הוא צודק,    :משה מימון

 יד לכם מה הבעיה. אני אג

 אז כשדיברנו אמרת לנו שגם זה לא אפשר.    :אשר ביטון

אני אגיד לכם מה הבעיה. המועצה הדתית יש לה גוף    :משה מימון

לא מזמן הוציאו . אני גם הייתי עכשיו לא מזמן, דתותלמבקר נוסף, זה המשרד 

. עכשיו, םדו"ח גם עם ליקויים על המועצה הדתית נתיבות על נושאים מסוימי

השאלה פה בעצם בתפר הזה איפה בעצם היא, כי היא יכולה להגיד לך סליחה, 

 10%למרות שהסמכות שלו במאה אחוז קיימת, אנחנו גוף מתקצב ואנחנו מעל 

 ואנחנו יש לנו זכות מלאה לבקר שם, מה שקורה שם. 

הביקורת של שמעון היתה פה בגלל שהעירייה פה    :אשר ביטון

מועצה הדתית. בתור גוף שמתקצב את המועצה הדתית יש לנו זכות מתקצבת את ה

לראות שהכל מתנהל תקין. אנחנו לא יכולים לזרוק את הכסף של התושבים באוויר 
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בלי אסמכתא. אז אם עכשיו אנחנו מוצאים שההתנהלות הכספית היא לא בסדר, 

 צריך להיות איזו סנקציה שאפשר לעצור את זה.

 יע שהיועץ המשפטי ששומע פה את הדבריםאני מצ   :משה מימון

יבדוק את העניין, את הסמכות שלנו כעירייה, אני באמת לא יודע מה הסמכות 

 שלנו. יש פה יועץ משפטי, יבדוק את זה. 

את היועץ. תגיד לי, הסמכות שלנו שאלה, אני אשאל   :ישראל חניה

יו"ר המועצה הדתית?  ראש העיר וחברי כחברי עירייה, מי בעצם מחליט מי יהיה 

 העירייה? 

 לא, אני אגיד לך. יש שני גופים.    :משה מימון

 מי?   :ישראל חניה

יש ממונה, ששר הדתות הוא הממנה שלו. ויש מועצה.    :משה מימון

, ממליצה 3חברי מועצה, מועצת העיר בוחרת  7-מועצה מורכבת מנציגים, נניח מ

שר קובע שהוא רוצה הרכב. בנתיבות , זה כאשר הנוספים, והרב המקומי 3לשר על 

ובעוד כמה עשרות ישובים בארץ, השר של הדתות החליט להמשיך למנות את האיש 

במינוי נוסף. הוא קיבל מינוי מהקודם, משרד הדתות הקודם, ועכשיו השר  שקיים

 הזה חידש את המינוי. 

 שנים, לא?  5-ל  :הרב יעקב מעלימי

כך שהתפקיד שלו מתבצע עפ"י נוהל,  לא יודע לכמה זמן.   :משה מימון

 עפ"י חוק. 

כן, אבל אם הבן אדם לא מבצע את תפקידו, הוא מתרשל   :ישראל חניה

 בעבודתו, איך מטפלים בדבר הזה? 

יש ליקויים ויש לא צריך להגזים. כמו כל עובד ציבור    :משה מימון

. אותםדברים שהוא צריך לתקן אותם. וכמו שאמרתי לכם, הוא צריך לתקן 

הדברים שמבקר העירייה כתב, יצא פה דברים שהם לטובתו בסופו של דבר, לטובת 

המועצה הדתית, ולכן כמו שאמרתי לכם חלק מדברים כבר תוקנו. ואני בטוח 
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 שהדברים הנוספים יתוקנו. ואם לא, 

 אין בעיה. יתוקנו או לא יתוקנו זו שאלה אחת.   :ישראל חניה

היועץ המשפטי שיש לנו, לא לי, לכם,  חושבואם לא, אם    :משה מימון

סנקציה, תפעילו את הסנקציה, אין בעיה. קודם צריך להיבדק. אני התפקיד שלי 

לבדוק ולוודא שמה שמבקר העירייה המליץ בדו"חות שלו ומועצת העיר עכשיו 

אישרה, יתוקן. מה שלא, אני יכול להגיד לכם חבר'ה זה לא תוקן. ואז היועץ 

 ך לבוא ולהגיד מה אתם כחברי המועצה יכולים לעשות.המשפטי יצטר

 בעצם זו שאלה ליועץ המשפטי שהוא צריך לדון בה.   :ישראל חניה

 יש משה זמן מסוים שזה צריך להיות מתוקן?    :עדי חורי

.., אני רואה פתאום מישהו קיבל    :שי מעלימי . אם נגיד עכשיו כל 

חשבוניות כתוב שם דברים, יש כסף  הזמנה בלי מכרז, יצאה הזמנה בלי קבלה,

 קטן, שום דבר לא רשום, שום דבר לא ממוספר. 

 שי תראה,    :משה מימון

הוא אמר שאותה הוא לא אמר ששום דבר לא ממוספר.    :יובל לוגסי

 אישה עושה את כל העבודות.

 יש שם דברים, לא, נכתב בדו"ח, אני קראתי אותו טוב.    :שי מעלימי

גם מועצה דתית יש לה עד סכום מסוים, היא רשאית    :משה מימון

 והצעות, לבצע עבודות

 בלי מכרז.   :הרב יעקב מעלימי

נניח כולל מע"מ, אצלו אני  150,000בעירייה אצלנו זה    :משה מימון

יודע מה הסכום המדויק,  נוהל בצע תסכום שמותר לו. יש אבל אצלו גם בנוהל לא 

ו הצעות מחיר כמו שאנחנו עושים מעבר לזה, הוא חייב מכרז. אז אנחנו בעירייה 

אנחנו הולכים שטעית, ואם בעבר עשית את זה, נניח כוועדה נגיד לו אדוני הנכבד, 

ואתה חייב על הכל בסדר. אבל מעכשיו והלאה אתה חייב להבין שאתה גוף ציבורי 

 מחיר, נוהל מסודר. סכומים מסוימים מסכום מסוים, תראה הצעות 
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מסודרת שהוא יעמוד בראשה, שיפתחו  לו להקים גם אצלו ועדת קניותאני אציע 

את הצעות המחיר בהצעות מחיר ומכרזים שימנו ועדה מסודרת, שהכל יהיה 

מסודר. אין עובד ציבור ואין משרת ציבור שלא רוצה שהגופים הציבוריים יעבדו 

 לפי הנהלים. זה חובה של כולנו. 

 תודה רבה לכם.    :שמעון אלון
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