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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,564מיום ראשון7.8.16 ,

.1

אישור סיכום והצעות ועדת ביקורת בנושא דו"ח מבקרת המועצה לשנת
. 2015

מר פטר וייס :

אנחנו פותחים עכשיו את המליאה מספר  . 564על

סדר היום אישור סיכום והצעות ועדת ביקורת בנושא דו"ח מבקרת המועצה
לשנת  . 2015ראשית אני מבקש לפתוח בתודה למבקרת המועצה ד"ר עמירה
מוסקוביץ' על הגשת הדו"ח השנתי ,זו כבר מסורת שנה חמישית בה מוגש דו"ח
שנתי מסודר ונראה כי הושקעה עבודה בהכנתו .כבר אמרתי במספר הזדמנ ויות
אני רואה חשיבות רבה ...תהליך ביקרות כאמצעי להתייעלות ולשיפור דרכי
העבודה במועצה ובכל ארגון שמחפש להתקדם ולהשתדרג .כאן המקום להודות
גם ליו"ר ועדת הביקורת תמיר ארז וכמובן לכל חברי הוועדה על עבודתם ,כמו
שציינה המבקרת בדו"ח ההתייחסות לביקורת מצד השותפים ל עשייה במועצה
היא עניינית .אנחנו שואפים ללמוד את הממצאים וליישם את ההערות ככול
שיש בכך צורך עוד במהלך הביקורת .שיתוף פעולה הוא טוב וראוי ואנחנו
לוקחים את הביקורת ברצינות הנדרשת.

מר תמיר ארז :

מי שרוצה לראות בחוברת בעמוד  6יש את פרוטוקול

ועדת הביקורת ,בעמו ד  6ו  7 -דו"ח ועדת הביקורת .אני רוצה להגיד תודה
לחברים יוסי גרשון ויואל חברי ועדת הביקורת ,אני רוצה להגיד תודה
לעמירה ,אני רוצה להגיד תודה ליו"ר המועצה ולמנהלי המחלקות אריאל דוד
ואיתי .אני חושב ששיתוף הפעולה הוא חשוב וטוב .השנה חרגנו מהרגלנו
ונפגשנו עם המבו קרים ושמענו גם מה יש להם להגיד .אני חושב שהייתה פגישה
מאוד טובה ויעילה .הוועדה ממליצה לקבל את דו"ח הביקורת ולאשר אותה.
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ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,564מיום ראשון7.8.16 ,

מר רמי רוזן :

האמת יש כמה שאלות שנוגעות לנושא של השירותים

הווטרינריים .יש פה למשל בטבלה נושא של בעל חיים מת בתוך היישובים,
בעמוד  33בטב לה למטה.

מר פטר וייס :

אתה מדבר על דו"ח ביקורת של המבקרת?

מר רמי רוזן :

כן .יש פה מקרים 32 ,מקרים .ואני למשל לא יודע

למי אני פונה על מנת לפנות כלבה שמתה ,וזה מקרה שהיה לפני שבועיים בחצר
של בית מישהו שנסע לחו"ל השאיר את הכלבה מתה הכלבה.

???:

מוקד.

מר רמי רוזן :

רק המוקד? המוקד מטפל בזה? למוקד שלנו של גזר

מתקשרים  106כמו כל המוקדים?

מר אריאל הילדסהיימר  :זו שאלה מצוינת זה חידוש מהיום שיזם פטר ,אנחנו
עוד לא פרסמנו את זה ,זה בתקופת הרצה ,יש מספר חדש למוקד *לגזר .עד
היום זה היה  105מטלפון קווי ו  001 -מטלפון נייד ומעכשיו זה יהיה *לגזר
אנחנו נוציא את זה גם...

מר רמי רוזן :

 ...פרסום טוב טוב.

מר אריאל הילדסהיימר  :ודאי ודאי.
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ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,564מיום ראשון7.8.16 ,

מר רמי רוזן :

אני בכלל חשבתי כל הזמן  106וענו לי מכל מיני

מקומות  . 106בכלל לא הבנתי מה -

מר דוד גמליאל :

לא היה מקום.

מר ארי אל הילדסהיימר  :בשטח הפרטי זה לא מדויק שתמיד המועצה ,אבל
תמיד אפשר להתקשר לדבר עם הווטרינר או עם הלוכד או עם סימה מזכירת -

מר פטר וייס :

עכשיו השבוע הקרוב אל תטריד אותו הוא יושב

שבעה.

מר אריאל הילדסהיימר  :הווטרינר.

מר רמי רוזן :

אני אשלח לו הודעה שאני משתתף בצערו ובצערי.

אני מדבר איתך על מקרה שהבית סגור ,השכנים מצלצלים אומרים :תשמעו
הכלבה מסכנה מתה שמה בחצר ,מה אנחנו עושים? עם איזה טוריה ,וזה
בהרחבה זה לא באדמה ולא זה .צריכים לקחת את הכלבה צריכים להטמין
אותה צריך מקום להטמין אותה ,זה לא פשוט כמו שאתה חו שב .שאלה נוספת
שיש לי בעניין הזה ואין שום התייחסות בנושא של הביקורת ,זה נושא של
סירוס ועיקור חתולים והגיע זמן להתייחס לזה.

ד"ר עמירה מוסקוביץ' :

דווקא יש לזה.

מר רמי רוזן :

אני אשמח לראות אולי לא ראיתי .אבל מה שאין

אולי זה כסף לנושא הזה ,זה העניין.
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ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,564מיום ראשון7.8.16 ,

ד" ר עמירה מוסקוביץ' :

יש כסף ,זה לא שייך גם לכסף זה שייך ...סירוס

ועיקור חתולים ,צריך לקבל את החלטת פורום לעשות זה אחר כך כל שנה
בעצם צריך להעביר למשרד הבריאות איזה שהוא דו"ח מאוד מאוד מפורט ,כל
הזמן צריכים להתעסק בזה וכוח האדם שיש פה זה בעייתי ,זה עלה הנושא
עלה -

מר רמי רוזן :

איך אנחנו מקבלים תקציב לזה מהמשרד לאיכות

הסביבה ,לא ממשרד הבריאות למה משרד הבריאות?

מר אריאל הילדסהיימר  :רמי ,קודם כל אתה מבין את המצב שבו כמעט אין
אף מועצה אזורית שעושה את זה ,אתה מכיר את זה .זה גם לא זבנג וגמרנו זה
הרבה מאוד כסף ,י ש קולות קוראים של המשרד להגנת הסביבה ,דיברתם על
זה בוועדת איכות סביבה עם אלונה והוסבר לך ,זה עסק מאוד מאוד יקר.
עכשיו מאותה סיבה שאני בעיריית ירושלים היונים ,הזבל של היונים העירייה
לא עושה .יש בסל שירותים שכמעט כל המועצות האזוריות הם ביחידת
הכלבים ,במועצה הזו אני אומר לך בהחלטה של פטר מלפני  3שנים יש לוכד
פעם בשבוע בכל יישוב לפחות כולל בשטחים הפתוחים ,משקיעים בזה המון.
להשקיע גם בחתולים ,אתה יודע אין לדבר הזה סוף .אפשר לעשות את זה זה
מאוד מאוד מאוד יקר ,אמרתי לך אז תמצא ,אין מועצה אזורית אחת שמצאנו
שעושה את זה על בסיס קבוע ,זה מבדיקה עמוקה שעשתה תל י ,אתה מכיר את
זה.

ד"ר עמירה מוסקוביץ' :

עמוד  26יש לך תשובה רמי תקרא על עיקור וסירוס

חתולים.
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מר רמי רוזן :

טוב בסדר.

מר פטר וייס :

טוב חברים אני קודם כל מבקש -

מר רמי רוזן :

אריאל רק משפט לסיום  ,אני מבקש הנו שא הזה אני

הולך להעלות אותו שוב ,זה שלא עושים במועצות זה לא כל כך חשוב ,אבל
נושא של עיקור וסירוס חתולים -

מר דוד גמליאל :

מה תעשה? אתה רוצה לסרס  40חתולים.

מר רמי רוזן :

זה לא עסק שחתולים יסתובבו ויתרבו בצורה ,הם

עושים עבודה נהדרת עם עכברים ונחשים ,צריכ ים לטפל בהם כדי שלא יתרבו,
כדי שלא ידרסו אותם על הכבישים ,כדי שלא יקרו להם כל מיני דברים ,בסופו
של דבר אתה רואה ילדים ואתה רואה אנשים מבוגרים שבוכים על הדברים
האלה ,ואני מבק ש לפרוטוקול שצריך לטפל בזה ואני יעלה את זה בוועדה
לאיכות הסביבה ומבקש שהמועצה עצמה תטפל בזה גם בלי התייחסות
למועצות אחרות ,לא מעניין אותי מועצות אחרות.

מר פטר וייס :

טוב ,אני מבקש לאשר -

מר יובל אנוך :

פטר רגע ,הערה קטנה יש לי ,הערה ושאלה .קודם כל

הערה אני רוצה לומר ,תמיר לזכותך אני אומר בתחילת כל שנה אנשים נלחמים
אצל ראש המועצה לשבת בוועדות שונות למלא תפקידים ובמשך השנה לאט
לאט הם שוכחים את זה .בעיקר בוועדה כזאת כמו ועדת ביקורת לא כל כך
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אוהבים לשבת שם ,אז אני רוצה לציין את זה לשבח ולטובה ,באמת ועדה
שעוב דת ואנשים נפגשים ומוציאים תוצאות ,זה דבר אחד .דבר שני שאלה
למבקרת ,אני מבין שאת חומר ההזרקה נגד כלבת קונים במחירי עלות נמוכים
מאוד במשרד החקלאות ,איך זה מגיע למחירים כאלה גבוהים פה אצלנו כאשר
בא לקוח לקבל את הזריקה ,את החיסון אני מתכוון לחיסון .מי קובע -

מ ר דוד גמליאל :

לא ,לא ,זה מחירון של משרד החקלאות יובל .זה

מחירון של משרד החקלאות זה החוק מחייב.

מר יובל אנוך :

זה משרד החקלאות קובע את המחיר?

???:

רשות הביוב.

מר דוד גמליאל :

לא רשות הביוב.

מר יובל אנוך :

רגע ,רגע ,זה לא מצב שאנחנו קובעים מחירים שונים

לגבי -

(מדברים יחד)

מר רמי רוזן :

אגרת הרישוי היא  ₪ 30או  ₪ 40משהו כזה .כלבים

לא מסורסים או כלבות לא מעוקרות יש תוספת של  ₪ 300נדמה לי בעקבות מה
שאמרת ...אז מישהו מקבל  ₪ 300ומשהו או  ₪ 400זה בגלל שהכלב שלו לא
מסורס או הכלבה שלו לא מעוקרת.
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מר י שראל פרץ :

קודם כל אני באמת רוצה לברך את המבקרת ואת

העוסקים במלאכה בהחלט דו"ח מאוד מאוד מושקע ומאוד חשוב ,גם בשני
נושאים מאוד חשובים .דבר נוסף שראיתי בדו"ח וזה גם מאוד חשוב ,הרי כל
פעם אנחנו אומרים בסדר יש הערות יש ביקורת מה עושים עם זה הלאה .ואני
רואה פה שיש פה מעקב אחרי ביצוע הדברים כאלה ואחרים עד כמה זה עומד,
וזה גם נקודה מאוד חשובה .יחד עם זאת ראיתי פה איזה  2דברים שאני רוצה
להעיר ,בעמוד  50תשימי לב עמירה תראי שמשהו פה התפקשש בסוף משהו לא
הסתיים ,זה פיסקה שלא מסתיימת .ודבר נוסף שהייתי רוצה לומר זה שיש
ס יכום והמלצות -

???:

 50זה?

מר ישראל פרץ :

לא ,אבל לא נגמר הפיסקה.

מר רמי רוזן :

צריך להיות י מ ונקודה ,נראה לי חסר שם.

מר ישראל פרץ :

אולי ,אולי חסר שם עוד משהו.

מר רמי רוזן :

יכול להיות.

מר ישראל פרץ :

דבר נוסף הנושא של הסיכום וההמלצות .ההמל צות

הם ככה הייתי אומר קצת פרווה.

???:

איזה עמוד?
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ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,564מיום ראשון7.8.16 ,

מר ישראל פרץ :

הייתי אומר קצת יותר משהו יותר נחוש .למה אני

מתכוון?

???:

איזה עמוד?

מר ישראל פרץ :

עמוד . 50

ד"ר עמירה מוסקוביץ' :

יחידה סביבתית לא היו שם ליקויים.

מר ישראל פרץ :

לא ,לא ,אני א ומר את דעתי ,אין לי טענה עמירה,

אני אומר את דעתי .אני מצא חן בעיניי דווקא הנקודה שציינת במועצה האם
יחידה אסטרטגית .אני חושב שדווקא בגלל העניין הזה ובכלל במועצה כמו
שלנו שמתפתחת -

ד"ר עמירה מוסקוביץ' :

תקרא אבל את כל המשפט ,תקרא את כל המשפט.

מר ישראל פרץ :

אני קראתי.

ד"ר עמירה מוסקוביץ' :

לא ,רצוי שהם ישמעו את כל המשפט.

מר ישראל פרץ :

אני יודע ,אני הייתי ממליץ למועצה לבדוק את

העניין של הקמת יחידה אסטרטגית למועצה.

(מדברים יחד)
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ד"ר עמירה מוסקוביץ' :

צריך לקרוא את כל המשפט ,כתוב ככה" :במועצה

אין יחידה אס טרטגית ובעצם" -

מר ישראל פרץ :

חבר'ה אפשר להשמיע גם דעות אחרות ,לא צריך...

ד"ר עמירה מוסקוביץ' :

אני רק רוצה לקרוא את כל המשפט כי מה שישראל

הביא זה חצי משפט .מה שאני כתבתי זה ככה" :במועצה אין יחידה אסטרטגית
ובעצם הגדרת היחידה כיחידה סביבתית הופך אותה ליחי דה אחראית גם על
נושא אסטרטגיה בקיימות כפי שמצוין בתוכנית פיתוח בר קיימא של המועצה
משנת  " 2012זה כל המשפט .היחידה הזאת עוסקת באסטרטגיה על פי הגדרתה.

מר ישראל פרץ :

א' זה לא במשתמע מה שכתוב כאן ,אבל לא חשוב.

זה לא במשתמע ,אפשר לקרוא את זה  4פעמים וזה לא בד יוק ,מעבר אני לא
מתווכח .אני אומר דבר אחר ,אני אומר דבר מפורש לחלוטין מועצה כמו שלנו
שמתפתחת גם מבחינה דמוגרפית גם מבחינת שטחים בכל זאת וגם מבחינת
האיום הסביבתי עלינו מבחינת יחסי ממשל מוניציפאליים ,יחידה אסטרטגית
דווקא יש לה מקום ואפשר לשקול את זה.

מר פט ר וייס :

יש מקום פה לעוד  20תפקידים רק תביא לי את

התקציבים לזה.

מר ישראל פרץ :

זה לא תפקידים.

מר פטר וייס :

ואחרי זה לא יישאר כלום לפעולות.
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מר ישראל פרץ :

פטר יחידה אסטרטגית זה יחידה שתפקידה לחשוב

ולבנות על פי נתונים בפרמטרים גם קיימים וגם עתידיים.

מר פטר וייס :

ראיתי בעיר השכנה יחידה אסטרטגית איך היא

מקדמת אותם ,ראיתי.

מר ישראל פרץ :

איפה?

מר פטר וייס :

בעיר השכנה.

מר ישראל פרץ :

תעזוב ,אז בסדר ,בוא ניקח דוגמאות טובות לא

דוגמאות רעות.

מר תמיר ארז :

אנחנו

אמרנו

בישיבה

דיברנו

על

התפקידים

האסט רטגיים שעושה הממונה על איכות הסביבה .ואמרנו שהיא עושה את
תפקידה יפה מאוד ,ואנחנו רוצים לערב אותה .פטר ,אנחנו דיברנו על המנהלת
הסביבתית פה במועצה ואנחנו אמרנו שהיא עושה עוד פעולות מעל ומעבר של
הדרכות וכל מיני תפקידים כאלה במועצה ,היא עושה עבודה יפה מאוד
ובי קשנו לשלב אותה גם בעוד כל מיני החלטות במועצה מעבר לזה .אני חושב
שהיא ראויה לציון תלי על העבודה שלה עבודה יפה ורחבה ,והיא כן עושה
עבודה אסטרטגית זאת אומרת צריך לראות את החיובי בעבודה שלה.

מר ישראל פרץ :

 100%אז זה כיוון טוב ,אני רק חושב שצריך גם

יותר מזה אחרי זה ,למסד את זה למצוא את הדרך שתהיה -
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מר פטר וייס :

ישראל ,אצלנו כל בעל תפקיד עושה כמה תפקידים,

מה לעשות -

מר ישראל פרץ :

זה לא סותר.

מר פטר וייס :

כשאתה רוצה לנצל תקציב שיש לך שהוא לא בלתי

מוגבל ,ואתה רוצה גם להשקיע בחינוך וגם בקשישים וגם באיכות ה סביבה וגם
בפיתוח ,אתה צריך להביא באיזה שהוא מקום את הכסף הזה .אבל אם תתחיל
לפזר ג'ובים אין שום בעיה ,כל עובד פה רוצה עוד...

מר ישראל פרץ :

אתה יודע יפה מאוד שזאת לא הכוונה לג'ובים  ,זה

הכוונה למשהו שיהיה הרבה יותר מתודי מבחינת עבודה ויש מקום לזה
במועצה של נו.

מר פטר וייס :

אני חלוק איתך על זה.

מר ישראל פרץ :

מותר לך ,זה בסדר.

מר פטר וייס :

אני מאוד מכבד את מה שהעלית שאמרת לי את זה

ב  4 -עיניים ולא הסתפקת ...עכשיו זה חשוב שיהיה כתוב בפרוטוקול ,בסדר.
אני רואה שמידי פעם זה קופץ לך .אני מבקש לאשר את סיכום ו הצעות ועדת
הביקורת בנושא דו"ח מבקרת המועצה לשנת  , 2015מי בעד? תודה רבה הישיבה
נעולה.
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מר אריאל הילדסהיימר

פטר וייס

מנכ"ל המועצה

ראש המועצה
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