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   על סדר היום:

לשנת סיכום והצעות ועדת ביקורת בנושא דו"ח מבקרת המועצה אישור  .1

2014. 
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אישור סיכום והצעות ועדת ביקורת בנושא דו"ח מבקרת המועצה לשנת  .1

2014. 

 

, ד"ר ראשית אני מבקש להודות למבקרת המועצה  :מר פטר וייס

וניכר  2014לשנת  4יקורת מס' עמירה מוסקוביץ', שהגישה למועצה את דו"ח ב

כי הושקעה בהכנתו עבודה רבה. זו השנה הרביעית בה מוגש דו"ח ביקורת 

מפורט, ואני רואה חשיבות רבה במיסוד התהליך כהזדמנות לייעול עבודת 

המועצה. כאן המקום להודות גם ליו"ר ועדת הביקורת, תמיר ארז, וכן לחברי 

 פה אף אחד. גרשון לא פה. הוועדה על פועלם. חוץ מאלוני אין 

כפי שצוין בדו"ח ע"י המבקרת, ההתייחסות להמלצת הביקורת מצד העוסקים 

במלאכה ומצדי הנה עניינית ומקצועית. המועצה שואפת ללמוד את ממצאי 

הביקורת וליישם את הדרוש עוד במהלכה. העבודה נעשתה תוך שיתוף פעולה 

 בין כל הגורמים, ואני מברך על כך. 

 

אני עשיתי לכם פה מבחן עירנות. כתוב בכותרת   :תמיר ארזמר 

 אף אחד לא התקשר להגיד לי יש טעות. . 4וזה דו"ח  3דו"ח 

 

 . שכחתי לשים פסיק נקודה. 4של המבקרת זה דו"ח   :מר פטר וייס

 

, שעשתה עבודה יפה. אני תן להגיד תודה למבקרת  :מר תמיר ארז

 חושב שצריך לציין את זה. 

 

 היא יסודית.   :מןייה היגב' מ
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היא עושה במשך השנים עבודה רציפה ומסודרת, עם   :מר תמיר ארז

בקרת סיכונים, וצריך להגיד לה כל הכבוד. אני חושב שצריך להגיד תודה רבה 

וכל הכבוד למועצה ולעומד בראשה, שלומדים תוך כדי ומתקנים תוך כדי את 

ריך לציין לטובה זה את שיתוף כל ההערות בתוך הדו"ח. והגורם השלישי שצ

בין המבקרת למועצה. אני חושב ששיתוף  –הפעולה בין השניים הראשונים 

 פעולה כזה פורה תורם לכולנו, וכל הכבוד. תודה רבה. 

 

 תברך את חברי הוועדה גם.     :???

 

אני מצטרף לדברים שלך, באמת, אבל רציתי לומר   :ישראל פרץמר 

החוברות למיניהן והדו"חות מהסוף להתחלה. זה  שאני בדרך כלל קורא את

מאוד מרענן את החשיבה. ופשוט רציתי, כתוצאה מזה, לשאול איזה שני דברים 

שראיתי במעקב אחר תיקון ליקויים. יש פה כמה סעיפים שמסומנים כקו ולא 

 פלוס. מה זה אומר? 

 

.  :גב' עמירה מוסקוביץ'  זה לא תוקן

 

 א תוקן גם את הפלוס. אבל יש בל  :ישראל פרץמר 

 

 יש לא תוקן ויש חלקי. :גב' עמירה מוסקוביץ'

 

לא, בלא תוקן יש לפעמים כתוב בפלוס ויש קו בלי   :ישראל פרץמר 

 פלוס. אז מה זה? מאיזה מעמד? 

 

 זה גם, זה לא תוקן. אם זה בלא תוקן זה לא תוקן.   :מר דוד גמליאל



 מועצה אזורית גזר
 15.206.28, ראשוןם מיו, 455מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 

 6 
 

 

  ו סעיף, מה זה אומר?ויש פעמיים פלוס על אות  :ישראל פרץמר 

 

 תבוא ואני אראה לך אחד אחד.  :גב' עמירה מוסקוביץ'

 

 האמת שהתיקונים נעשו מיידית.   :מןיגב' מיה הי

 

דבר שני ששמתי לב, דוד, כי זה מתייחס אליך, אתה   :ישראל פרץמר 

יודע, אז תשימו לב לתגובה של דוד  תמיד רוצה להראות את כל מה שאתה 

עמודים,  10לטיוטת הדו"ח, איזה תגובה הוא נתן באיזה  גמליאל לדו"ח,

היה בכמה שורות. כל  ולעומת זאת מנהלת מחלקת הרווחה שהתייחסה לדו"ח

 אחד שייקח את זה לאיפה שהוא רוצה. 

 

 כל אחד והסגנון שלו.   :מר פטר וייס

 

 יש לזה סיבה.  :גב' עמירה מוסקוביץ'

 

מנהלת מחלקת הרווחה. רק אני עובד מדי פעם עם   :מר תמיר ארז

 מילים חמות וטובות. 

 

 גם לי, רק מילים חמות.   :מןיגב' מיה הי

 

 ברור. התכוונתי לכיוון ההפוך.   :ישראל פרץמר 

 

 -אני כל כך מרוצה ממנה בעבודה  :מר תמיר ארז



 מועצה אזורית גזר
 15.206.28, ראשוןם מיו, 455מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 

 7 
 

 

 גם אני.   :מר פטר וייס

 

אני חושב שאם היה אפשר להשאיר פה אותה עוד   :מר תמיר ארז

 שנים רק נרוויח מזה.  כמה

 

 זה מה שחשבו, אבל היא לא רוצה.   :ישראל פרץמר 

 

אתה אמנם בירכת, כל הכבוד, ואני מצטרף, אבל   :חיים אלקובימר 

 אולי קצת יותר לעומק. 

 

 איפה היא גרה?  :מןיגב' מיה הי

 

 ירושלים.   :מר פטר וייס

 

 אתה לא קראת את זה?  :מר תמיר ארז

 

 קראתי, אבל יש פה קהל ויש פה דברים חשובים.   :חיים אלקובימר 

 

 אז תקראו אותם ותעירו אם יש לכם.   :מר תמיר ארז

 

אתה מוזמן כמו בשנה שעברה לבוא ואני אשב איתך  :גב' עמירה מוסקוביץ'

 ואסביר לך את כל הדברים, כי זה כבר עבר את התהליך.

 

חשוב מה נעשה אני חושב שהמליאה באמת צריכה ל  :חיים אלקובימר 
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אני לא יודע מי זה ושא של הביוב. זה דבר מאוד חשוב. הזה. לדוגמה, נ בעניין

האחראי הזה, מה נעשה בעניין הזה. אנחנו צריכים קצת להתייחס לתוכן. אי 

אפשר לזלזל בזה. אז בסדר, ברכות זה דבר יפה, כל הכבוד למי שעושה עבודה. 

 ר לסדר יום, ככה אני חושב. אבל יש פה בעיה רצינית ואסור לנו לעבו

 

 לפטר את ראש המועצה.   :מר פטר וייס

 

לא, להפך, קיבלת מחמאה ממני, כי אתה באמת   :חיים אלקובימר 

 -נקטת בצעד

 

יודע, רק מי שלא עושה כלום אין לו בעיות.   :מר פטר וייס  אתה 

 

.   :חיים אלקובימר  לפי הדו"ח נקטת בצעד נבון ופיטרת את מי שאחראי

 אבל היתה תקופה ארוכה שהדברים האלה נעשו. 

 

בגלל זה יש ביקורת, והביקורת מעלה את הליקויים.  :גב' עמירה מוסקוביץ'

חיים, אבל אתה בכל תהליך יש ליקויים שעולים, ובסופו של דבר הם מתוקנים. 

 מוזמן כמו בשנה שעברה, אנחנו נשב נושא נושא, כל שאלה אני אענה לך. 

 

אני חושב שבאמת בדיון על הביקורת יש הרבה   :מר תמיר ארז

 נושאים, ואפשר להכין פה דיונים והכל, אבל אתם מקבלים את החומר הביתה

לא כדי להתקיל אותנו. אנחנו לא זוכרים מה כתוב פה בכל פיפס. אם אתה 

שואל, אתה מקבל את החוברת הביתה, תשאל, נכין את התשובות, נקרא לך 

ות מסודרות. אתה מבין? הדברים, אי אפשר לתת, זה לפגישה, ניתן לך תשוב

היא  המבקרת בדקהבלתי נסבל לעבוד עם תשובות. הדו"ח מוכן לפי מה ש
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כתבה. אנחנו רוצים לענות לכל אחד מכם תשובה מסודרת ולהתייחס לכל 

השאלה ולהתייחס בכבוד בכלל לשואלים ולנשאלים ולהכל. אני חושב 

ן, היחסים בינינו הם לא כאלה שאנחנו שהשאלות פה, אם לא הכנתם אות

מתקילים אחד את השני. היחסים צריכים לעבוד בעבודה שוטפת תוך כדי. יש 

ויכוח?  –לך שאלות, קיבלת דו"ח  תבוא תשאל. נענה לך, לא נענה לך, יש לך 

 תעלה פה במליאה. אבל נדע למה להתייחס. 

 

ך לסייג את זה תמיר, הרעיון שלך הוא טוב, אבל צרי  :מר משה סויסה

 עם המסמך הנלווה, שמי שיש לו הערות שיציג אותן לפני הישיבה. 

 

דבר בבקשה שחברים, איך לעבוד ביחד, ואני אני מ  :מר תמיר ארז

 חושב שהדרך הנכונה זה לבוא ולדבר. 

 

 עמירה, רוצה עוד משהו להגיד?   :מר פטר וייס

 

 לא, בסדר. כבר נאמר הכל. :גב' עמירה מוסקוביץ'

 

 מי בעד לאשר את הדו"ח? פה אחד. תודה רבה.  :מר פטר וייס

 

סיכום והצעות ועדת ביקורת בנושא דו"ח : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 .2014מבקרת המועצה לשנת 

_________________     ______________________ 

 מר אריאל הילדסהיימר             פטר וייס         

 מנכ"ל המועצה       ראש המועצה       
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 קובץ החלטות

אישור סיכום והצעות ועדת ביקורת בנושא דו"ח מבקרת המועצה לשנת  .1

2014. 
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