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 .2009דו"ח מבקר העירייה לשנת 

 

אני מציע שנתחיל עם דיווח קצר של מבקר העירייה לגבי   :יחיאל זוהרמר 

. אם יהיו שאלות לחברים, אז בבקשה. נעשה את זה מסודר. 2009הדו"ח לשנת 

 שמעון אלון, מבקר העירייה. 

 ערב טוב.   :אלוןשמעון  מר

שמעון, לפני שאתה מתחיל, סליחה, יש גבול לדעתי לכל   :מר אייל מסיקה

 ראות. דבר. להת

 

חברי המועצה מר אייל מסיקה ומר דוד פורטל, עזבו את חדר  :הערה

 הישיבות. 

 

, הוא דן מבחינה 2009הדו"ח מתייחס לשנת ערב טוב,   :אלוןשמעון  מר

משק לשעת  –ביקורתית בנושא של היערכות הרשות למצב חירום, קרי מל"ח 

יצד הם מוכנים במצב חירום, כמו כן, מרחיב את הטיפול בכל ראשי המכלולים, כ

של משק לשעת חירום, נבדקו כל המכלולים, נבדקו תיקי התכנון שלהם, יש 

מסקנות, נבדק הנושא של מוקד ההפעלה העירוני, נבדקו הפעולות והתפקידים של 

ונושא  מרכז ועדת מל"ח העירונית, וכן הנושא של מחסני חירום, משק לשעת חירום 

 של מערכת מים וביוב.

ות רצינית מאוד בנושא של הביקורת, בנושא של משק לשעת חירום. ישנה התמקד

הביקורת נמשכה תוך כדי פעילות מבצע "עופרת יצוקה", וציינתי את ההתנהלות 

 במבצע "עופרת יצוקה". 

תנהלות כספית בגני הילדים, והטיפול בנושא של טיפות כמו כן, היו נושאים של ה
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מבנים ששייכים לרשות המקומית חלב שמנוהלות על ידי משרד הבריאות, מ

 והעובדים באותן טיפות חלב גם כן מועסקים על ידי הרשות המקומית. 

מי שקרא את הדו"ח ורוצה להתייחס, אשמח לענות. לא מצפים שאזכור את כל 

ההמלצות שלי בכל תחום ותחום, אבל אשמח, מי שרוצה לקבל הערות והבהרות, 

 בבקשה. 

בדו"ח, היא החליטה לאשר את ההמלצות של  הוועדה לענייני ביקורת דנה

 הביקורת, של המבקר, את אותן המלצות אני מביא עכשיו לדיון ולקבלת החלטה. 

אני רק אתייחס לעזיבתם של חלק מחברי המועצה את   :מר יחיאל זוהר

האולם בעת שמבקר העירייה הוצג והוזמן. יכול להיות שמבחינתם נעשה מה 

מתערב באקט, אבל אני מזכיר שמסיקה, בישיבה שצריך להיעשות, אני לא 

הקודמת, דרש שהמבקר יהיה פה, אז הבאנו את המבקר, הוא היה בטיפול בבית 

חולים בשבוע שעבר, ביקשנו ממנו להיות פה, הוא נמצא פה, אז יכל לשאול שאלות 

 במקום העזיבה, אבל הוא החליט מה שהחליט, ולי אין טענות בעניין. 

 יש התייחסות לגופו של עניין לדו"ח, מי שרוצה להתייחס, בבקשה.  בבקשה,

כ  :מר אבי מור יוסף  שעות. 48-הדו"ח הזה התקבל אצלנו לפני 

 לפני כמה זמן?   :מר יחיאל זוהר

 ביום שני.   :מר אבי מור יוסף

 אבל יש חברי ועדה,   :מר יחיאל זוהר

י או לכל אחד מחברי יחיאל, זה לא רציני לשלוח ל  :מר אבי מור יוסף

המועצה, דו"ח כזה, בזמן כל כך קצר. אתם לא רוצים שיהיה דיון ענייני, מעמיק, 

יודע מה, אז  10מהותי? לטפל? לעשות? באמת. זה שכב  חודשים בלשכה או לא 

 למה? יחיאל, באמת. 

 אבי, אני מקבל את ההצעה הזו.   :מר יחיאל זוהר

נ  :מר אבי מור יוסף דחה את זה. אנחנו צריכים ללמוד את אני מציע, בוא 
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 החומר. 

ניתן משהו אחר. אני אתן לך אפשרות אחרת. קיבלנו את   :מר יחיאל זוהר

שעות. הבאנו את הדו"ח בפני חברי המועצה, אני  48הדו"ח כפי שהחוק מחייב, תוך 

 ..  מבקש מ.

 שעות.  72ההזמנה נשלחה   :מר משה מימון

 ? 72למה   :מר אבי מור יוסף

 ביום ראשון שלחנו את ההזמנה.   :ר משה מימוןמ

לא, הדו"ח הגיע ביום שני. תסלח לי. לפני שהוא התחיל   :מר אבי מור יוסף

 לדבר, אמרתי בכלל לדחות את זה, כי זה לא לעניין. זה לא חוקי. 

אתה כבר מסכים, אז אני בא לטובת העניין ואתה לא   :מר יחיאל זוהר

כדי לא להביא עוד פעם את המבקר, הדו"ח הונח רוצה להקשיב. אני רוצה, 

בפניכם, מבקר העירייה אמר מה שאמר, בישיבה הבאה נביא את הדו"ח הזה, ואני 

 מבקש לקבל התייחסות שלכם בכתב, אני אתן אותה לפרוטוקול. 

 לא, למה שהמבקר לא יהיה?   :מר אבי מור יוסף

צה שהוא יבוא? הוא למה להביא אותו עוד פעם? אתה רו  :מר יחיאל זוהר

יוכל הוא יבוא, בסדר.   יבוא עוד פעם, בסדר? אם הוא 

.   :מר אבי מור יוסף . .  ,  כאילו זה נשמע משהו

בסדר, בסדר. נזמין אותו. אני מציע שלישיבה הבאה,   :מר יחיאל זוהר

 במקום שנתחיל את כל הסיפור מחדש, תכינו את ההערות, 

י  :מר אבי מור יוסף ובא לדיון בישיבה הבאה. תודה רבה. אין בעיה, שזה 

 בצורה מסודרת. 

יודע מתי הישיבה הבאה? אחרי פסח.   :מר יחיאל זוהר  אתה 

יחיאל, זה לא משנה, אתה לא יכול לעשות צחוק. אם זה   :מר אבי מור יוסף

 חודשים,  10התעכב 
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יודע, כשאתה צודק ומישהו אחר אשם והוא יושב   :מר יחיאל זוהר אתה 

 י, אז אני מחזיר לו את הדו"ח. פה מימינ

שעות,  48סליחה, אדון נכבד, יש צו עיריות, בצו כתוב   :מר משה מימון

 לא כתוב דקה יותר. 

 אבל יכולת לשלוח, משה.   :מר אבי מור יוסף

 יכולתי.   :מר משה מימון

 אז מה, בכוונה?   :מר אבי מור יוסף

 כמה זמן זה שוכב אצלך?   :מר יחיאל זוהר

ימים, ראיתי  10חוקי העזר,  אני הסתכלתי אם זה כמו  :שה מימוןמר מ

 שלא.

 אבל שיהיה ענייני, משה, באמת.   :מר אבי מור יוסף

 תודה רבה. הישיבה הסתיימה.   :מר יחיאל זוהר

 

 

 

 

 

    _____________ 

 משה מימוןמר 

 מנכ"ל העירייה

    _____________ 

 יחיאל זוהרמר 

 ראש העירייה

 

 


