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פרוטוקול מליאה מס'  9#2022מיום – 4/7/2022
נוכחים  :גדי ירקוני ,איתן אהרון ,שמואל ספקטור ,יהודית מימון ,השי רובין ,תמיר בוקובזה ,רונית בן רומנו,
סילביה גרין ,רויטל דג'אווי ,קובי רביבו ,דני ברזילי ,שמואל בלברמן ,חנניה אווקרט ,דורון צמח ,אמיר פלג,
תמי בר מאיר ,נעמי סלע ,אריק דניאל ,נועם גל.
מתנצלים  :דודי אלון (חו"ל) ,יובל בר ,רבקה בן ארי ,מזל ערוסי ,מירב כהן.
חסרים  :אליהו אוזן ,אדוארד קוברסקי ,רותם בוקסבאום ,משה טל ,טל בורנשטיין ,אליהו שמעיה ,דנה אדמון.
סה"כ חברי מליאה .31 :
ממתינים להחלפה  :מאיר יפרח ,עופר קיסין ,צפניה משה ,שרון קלדרון.
נוכחים קבועים  :ניר-מנכ"ל ,עידו-גזבר ,יפה-הנה"ח ,אודי-מבקר ,מתן-אגף מנכ"ל.
חסרים קבועים  :ניר-מנכ"ל (מחלה) ,תמרה-לשכה ,ענת חן-קידום האישה.
אורחים ומציגים  :רונן-מקליט ,מיכל עוזיהו ,דורון נחמני ,עופר מימון ,נפתלי לדר.
על סדר היום :
 .1מידע.
 .2שאילתות.
 .3אישור פרוטוקול מליאה  8#2022מיום .13/6/22
 .4אישור דו"ח מבקר המועצה לשנת .2020
 .5תגובת ועדת הביקורת לדו"ח המבקר .2020
 .6דו"ח מעקב תיקון ליקויים.
 .7דו"ח תקופתי ועדת חינוך.
 .8צו ארנונה .2023
 .9תב"רים למליאה.
 .10תב"רים לסגירה.
 .11גיוס כ"א בתקן (פקח רב תכליתי ,רכז תב"רים).
 .12מדיניות אכיפה ופיקוח.
 .13קורס דירקטורים.
 .14אירוע פרס חינוך.
 .15תשתיות פיתוח מבטחים.
 .16תפעול בריכת צוחר.
 .17הסדר מכינת עוצם.
 .18הסדר שביל הליכה.
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 .4אישור דו"ח מבקר המועצה לשנת – 2020
עידו – הדו"ח נשלח לחברי המליאה לפני מספר שבועות.
אודי – הדו"ח עסק בעיקר בנהלי רכש והתקשרויות .החומרים נשלחו לחברי המליאה ,וועדת ביקורת
התייחסה לליקויים ועברה על תיקון הליקויים .נוהל הרכש שונה והותאם לאחר ניתוח הדו"ח.
רוב הליקויים בדו"ח תוקנו ,ואלה שלא – נמצאים בעבודה .מוסכם על מנהל המועצה שכל הליקויים
שעלו ע"י המבקר שנדרשים בתיקון .במקביל ,הוקם צוות תיקון ליקויים שמתכנס אחת לחודש על מנת
להשלים את הפערים שנותרו .דו"ח המבקר  2020כלל גם מעקב אחר ליקויים משנת .2015
החלטה מס' 1-49-9#2022
מליאת המועצה מאשרת את דו"ח מבקר המועצה לשנת .2020
בעד –  ,16נגד –  ,0נמנעים – .2

 .5תגובת ועדת ביקורת לדו"ח המבקר – 2020
תמיר  -זהו דו"ח ראשון שלי כיו"ר ועדת ביקורת .נפגשנו עם כל בעלי התפקידים הרלוונטיים לליקויים
שצוינו .רוב הליקויים תוקנו .החלק היותר חמור של הדו"ח זה מעקב אחר תיקון ליקויים של התברואה
מדו"ח  2017ובעיית פינוי האשפה מהבסיסים .היו החלטות שצריך לבצע אותן ,כמו איתוראן ברכבים
של המשאיות בכדי לעקוב אחריהן .מנהלת האגף הקודמת ציינה בדו"ח שזה בוצע באופן מלא.
בשיחה שניהלנו עם מנהלת האגף החדשה היא טענה שזה לא משהו שנעשה והיא לא מכירה את זה.
זה יצר פער בין מה שהמבקר קיבל בתגובה שלו מהמנהלת אגף הקודמת .עפ"י המבקר הנזקים
נאמדים במיליוני שקלים .מבדיקה שלנו מרבית הליקויים של אגף איכו"ס לא תוקנו וממשיך להצטבר
נזק .בעמוד  17אפשר לראות שאנחנו ממליצים לבצע חריש עמוק ולבצע את הליקויים שעלו משנים
קודמות ומדו"ח המעקב ,בו גם עלו ליקויים חדשים .אנו ממליצים למליאה לדרוש מהנהלת המועצה
להגיש תלונה במשטרה בגין חשד לשיתוף פעולה והפסד של מיליוני שקלים למועצה מכספי ציבור.
גדי  -חוזרים פה טיעונים שלא הוסכם עליהם בדו"ח הראשון ולא מוסכם עליהם עכשיו .נאמרים כאן
דברים לא נכונים .אני חושב שהמבקר הקודם עשה עבודה לא רצינית ולא מקצועית .המסקנות שהוא
הגיע אליהן הוכחו כלא נכונות והוא לא שינה את עמדותיו בעקבות זה .מנהלת האגף הקודמת הוכיחה
מספרית שהמבקר טעה בחישובים שלו .זו הסיבה שלא הלכנו עם הקבלן לבתי משפט .המועצה לקחה
חוקר פרטי ,וגם הבדיקה שלו לא הניבה תוצאות חד משמעיות .היו השערות אבל לא היו הוכחות ולכן
לא התקדמנו עם זה .בנושא הצ'יפים ,אשכול היא היחידה שעובדת עם צ'יפים בפחי אשפה .לקח הרבה
זמן להכניס את המערכת הזו ולסמוך על האמינות שלה .בנושא תיקון הפחים ,לא קל לנהל את
הקבלנים הללו ולתת להם קנסות .קשה לשלוט בתיקון הפחים ,ומתוך מטרה לטפל בפחים כמו שצריך,
העמדנו לצורך העניין עובד מועצה .המועצה לא מתכוונת להגיש תלונה במשטרה .יש התקדמות גדולה
בנושא של פינוי הזבל והעבודה מול הקבלנים .בקרוב נעבור קבלן אחרי שלא הסכמנו לשלם יותר
לנוכחי ,שלא עמד בהסכם .לצערי לא הצלחנו להגיע להוכחה חד משמעית שאותם קבלנים לא ביצעו את
העבודה וגבו את הכסף ,אחרת היינו הולכים לבית משפט עם זה .הדו"ח אושר דאז ,מאחר וסברתי
שאפשר יהיה לתקן את הליקויים שבו .אני מקווה שבעוד שנה או שנתיים יוכחו היתרונות שבצ'יפים.
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אמיר – בנוגע לתיקון הפחים ,זה עולה בוועדת איכו"ס ונכון שעובד מועצה עושה את זה .מנהלת האגף
מודעת לזה ומנסה לייצר שינוי .ביקשנו כוועדה שאם יש לנו עובד שעובד עבור החברות הללו ואנו
משלמים לו עלות מעביד ,נקזז את זה מהחוזה עם החברה .בעמוד  37לדו"ח מבקר המועצה מדגיש
שהוא מפרסם את ממצאי החוקר הפרטי ,ומציין שהדוח של החוקר הפרטי מאשרר את האומדנים של
מבקר ואף מצביע עליהם כחמורים יותר .עוד הוא ממליץ לבקש ממשרד הביטחון נתונים של כניסות
לבסיסים מאחר והוא מקבל כסף על פינוי אשפה ולא מבצע.
רויטל – כל שירות שהמועצה משלמת עליו ,ולא תורם למועצה ,זה בזבוז כסף.
נעמי – היו אז הערות גם בנוגע לשטיפה ותיקון של פחי אשפה .למיטב ידיעתי ,לא בוצעה שטיפה ולא
בוצעו תיקונים כשמי שעושה את זה הוא עובד מועצה.
התייחסויות :
תמיר – האם הוכן כתב תביעה כנגד הקבלן ?
גדי – התחילה עבודה בנושא ע"י היועץ המשפטי לבקשתי כראש מועצה אך הוא נעצר מכיוון שלא היה
בסיס משפטי להתקדם.
סילביה – יש אפשרות להכניס בהסכם עם הקבלן הבא מנגנון פרס-קנס ? גדי  -נבחן את זה.
אמיר – אמרת דברים מאוד קשים על ועדת ביקורת .היו"ר הקודמת ,שכבר לא במליאה ,דיברה על זה
שיש קבלן תברואה שמעסיק את הבן שלו שלא כחוק ,והיו עניינים נוספים על סף הפלילי.
תמיר – אני לא מכיר את המנהלת הקודמת ואין לי נגדה שום דבר אישי .לא מדובר פה במשהו ברמה
האישית ואני זה שכתב את תגובת ועדת הביקורת על סמך הנתונים שהוצגו לי ולוועדה.
רונית – אני חושבת שלהגיד חשד לשיתוף פעולה זה חמור מאוד וצריך לשנות את הניסוח.
החלטה מס' 1-50-9#2022
מליאת המועצה מאשרת את תגובת ועדת הביקורת לדו"ח המבקר לשנת ,2020
בעד –  ,9נגד –  ,7נמנעים – .3

ואת המלצותיה.

 .6דו"ח מעקב תיקון ליקויים –
הדו"ח הוצג למליאה ע"י אודי-מבקר המועצה.

גדי ירקוני
ראש המועצה

ניר ים
מנכ"ל המועצה

אושר בתאריך :

