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על סדר היום:
.1

אישור סיכום והצעות ועדת ביקורת בנושא דו"ח מבקרת המועצה לשנת
. 2017

.1

אישור סיכום והצעות ועדת ביקורת בנושא דו"ח מבקרת המועצה לשנת
. 2017

מר פטר וייס :

אישור סיכו ם והצעות ועדת ביקורת בנושא דו"ח

מבקרת המועצה לשנת  . 2017אני מבקש ברשותכם לפתוח את הישיבה ולהודות
למבקרת המועצה עמירה מוסקוביץ אשר טרחה ועמלה והוציאה תחת ידיה
דו"ח חשוב ומשמעותי ,זו השנה השביעית בה מוגש במועצה דו"ח ביקורת
מקיף ורחב ,ואין ספק שזהו כלי חשוב ל שיפור מתמיד בעבודות המועצה .כאן
המקום להודות גם ליו"ר ועדת הביקורת תמיר ארז על ההשקעה והרצינות
מצידו ,וכמובן לכל חברי ועדת הביקורת אשר עושים מלאכתם נאמנה ,יישר
כוח אנו משתדלים ללמוד את הממצאים כבר במהלך הביקורת וליישם את
הדרוש ככול שיהיה בכך צורך.

מר ארי אל הילדסהיימר  :עמירה ,את רוצה להגיד משהו לפני תמיר? תמיר
יו"ר ועדת הביקורת.

מר תמיר ארז :

פטר אמר יפה באמת תודה לעמירה ,היא מכינה פה

את הדו"חות ועושה עבודה יפהפייה כבר שנה שביעית ,ואני אקריא לכם עכשיו
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מילה במילה את כל הספר .אני רוצה להודות לחברים שלי בוו עדה לגרשון,
לג'ינג'י וליוסי ,באמת תודה רבה לכולם .הוועדה השנה נפגשה במסגרת
הביקורת לתחבורה ,עמירה בדקה בעיקר גם את נושא הרווחה ונפגשנו עם
מחלקת הרווחה ,ובמסגרת תיקון הליקויים נפגשנו גם עם מחלקת הגבייה,
ואני רוצה לציין את שיתוף הפעולה והדברים מטופלים ומתעדכ נים ונלקחים
בחשבון .אני רוצה בשם ועדת ביקורת כולה להגיד תודה לאריאל מנכ"ל
המועצה ,לדוד גזבר המועצה ,לאיתי מהנדס המועצה ,לכל עובדי המועצה
ולסגן יו"ר המועצה וליו"ר המועצה בראש ובראשונה ,תודה על שיתוף הפעולה
ועשייה במשך כל השנה ,שנה טובה.

מר יובל אנוך :

אול י תספר לנו משהו פיקנטי?

ד"ר עמירה מוסקוביץ' :

לא הכול טוב.

מר תמיר ארז :

אני אגיד לך משהו מאוד פיקנטי ,בדו"ח האחרון של

משרד הפנים הדף של הריג'קטים היה לבן לגמרי נקי ,זאת אומרת זה מאוד
פיקנטי במועצות ברוח של היום ,אז אתה יכול לציין את זה.

מר דוד גמליאל :

נקווה שימשיכו להיות הרבה דפים לבנים .אומרים

על הפלשתינאים יש ספר היסטוריה ,כולו דפים לבנים .בלי להיכנס לפוליטיקה.
מר פטר וייס :

כן ישראל.

???:

ישראל קורא את כל הדו"ח ,שתדעו כל שנה הוא ה -
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מר דוד גמליאל :

ישראל פרץ.

???:

ישראל פרץ קורא כל מי לה.

מר ישראל פרץ :

אז קודם כל אני רוצה לברך את עמירה וגם את

תמיר על העבודה באמת המושקעת ורואים את זה ,אבל אני רוצה לציין ב 2 -
משפטים  2דברים מאוד חשובים שנוגעים בנושא הזה של הביקורת ,שהרבה
פעמים אנחנו אומרים שזה אולי סוג של טיוח ,סוג של רצון איך שהוא לרצו ת
את ראש המועצה את הנהלת המועצה ,והרבה פעמים אנחנו רואים עימותים,
ברשויות אחרות ,אני מכיר את זה מקרוב אני מרצה בנושא ,זה נושא מאוד
קרוב לליבי ואני אוהב אותו ,ואנחנו רואים עימותים בין ראש הרשות לבין
המבקר/המבקרת ,נושאים שעולים ויורדים כל פעם ,אבל אני רוצה פ ה לציין
באמת בהער כה רבה את עצם העובדה שראש הרשות שלנו פטר מאוד רואה
חשיבות גדולה בנושא הזה של הביקורת ובשקיפות שלה ,וזה מצוין גם על ידי
עמירה ,והיא כותבת פה במפורש וזה אומר הכול" ,אני מודה לך ראש המועצה
על פועלך למען הביקורת במועצה ,הערכה והחשיבות שאתה מייחס לה תורמים
לשיפ ור מתמיד בעבודתי ובעבודת המועצה ".זו נקודה מאוד מאוד חשובה ,כי
הביקורת מטרתה במפורש לייעל ולשפר את העבודה ,היא לא מטרתה כדי
ליצור איזה סוג כזה או אחר של אמירה רק כדי לסגור עניין ,אלא להיפך כדי
לייעל את העבודה ,ואם רואים את זה באופן הזה התוצאות נפלאות .ופטר עונה
לה במכתב שהוא מסכם" :אני שותף לתחושתך לגבי הרצינות והחשיבות שאנו
מקנים לתהליך הביקורת ,ואני רואה בעבודה זו ערך חשוב ומרכזי לייעול
ושיפור עבודת המועצה ".אני חושב שעצם הנקודות האלה מצביעות עד כמה
הנושא הזה גם חשוב וגם הוא מיושם בתוך המועצה ,זו נקודה שצ ריכים בשלל
הדברים שאנחנו מדברים על פעילותה של המועצה לומר את זה לציבור ,זה
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מאוד חשוב כי זה העניין ,ולא מטייחים פה ומנסים להעביר את הדברים שם.
ועל כך באמת יישר כוח.
מר יובל אנוך :

כל הכבוד.

מר רמי רוזן :

הכול טוב ויפה אבל אני לא רואה ,יש לנו עוד ישיבת

מ ליאה עד הבחירות?
מר דוד גמליאל :

זו האחרונה.

מר פטר וייס :

מה שיש לך תגיד עכשיו.

מר רמי רוזן :

אני חשבתי -

מר אריאל הילדסהיימר  ... :לעולם אומרים בחתונה הנוצרית.

מר רמי רוזן :

יושבים פה אנשים בכל מיני ועדות לא רק בוועדת

ביקורת ,יש חקלאות ,ויש איכות הסביבה ,יש ועדת חינוך ,חשבתי שכל ועדה
כזאת הייתה צריכה לשבת ולדבר אם יש דברים אם אין דברים ,אם היו דברים,
אם היו הישגים לא היו הישגים וזה לא התקיים ואני חושב שזה לא בסדר.
כאילו אם זאת הערה לביקורת אז זאת הערה לביקורת ,כי אם אני רוצה לדבר
על איכות הסביבה ו השירותים הווטרינריים אז אין לי אף פעם את ההזדמנות,
ואני חושב שהייתה צריכה להיות הזדמנות כזאת.

מר אריאל הילדסהיימר  :בישיבת תקציב מידי שנה אבל יש ,רמי עולה -
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מר רמי רוזן :

עזוב את ישיבת תקציב ,אנחנו בסוף שנה אנחנו לא

מדברים על בחירות או לא בחירות ,סוף שנה -

מר אריאל הילדסהיימר  :זה לא בחירות ,תקציב שנתי -
מר רמי רוזן :

אתה יודע מה אני אתן לך נקודה אחת -

מר פטר וייס :

על כלבים או חתולים?

מר רמי רוזן :

על חתולים .נקודה אחת שאף אחד אני לא יודע אולי

יש חלק שכן מכירים את זה ,אבל עשינו מאמץ ,המועצה עשתה מאמץ ובשנה
שעברה הגישה בקשה לקול קורא ,קיבלה איזה שהוא סכום ,עשינו עבודה יפה
מאוד לדעתי ,ואין לזה המשכיות ,ואני חושב שזה לא בסדר .לא בסדר מבחינת
זה שלא עמדנו על זה שאנחנו נמשיך לקבל מהמדינה ותקציב יותר גדול על מנת
לעשות את זה ,ואני מקווה שבשנים הבאות אנחנו נתי יחס לזה ביתר רצינות
וגם לדברים אחרים כמובן.

מר פטר וייס :

אנחנו נבנה את גזר מחדש.

מר רמי רוזן :

נבנה את גזר מחדש .למה אתה אומר את זה? מה יש?

מר פטר וייס :

הא לא שמעת?

מר רמי רוזן :

אני אמרתי את זה?
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מר פטר וייס :

לא ,זה דווקא לא הצד שלך ,זה צד אחד  .גזר

מרוסקת נבנה אותה מחדש.
מר רמי רוזן :

אבל אני מתייחס לדברים ,אני חושב שוועדה הייתה

צריכה להציג את פועלה במשך השנה ,לא במשך ה  5 -שנים במשך השנה ,כל שנה
צריכים לתת ליו"ר הוועדה כל ועדה לדבר .ועדה חקלאית למשל היו פה פגישות
עם מאיר צור יו"ר תנועת המושבים בנושא של קיצוצי מים ,בנושא של עובדים
זרים ,אף אחד פה לא מתייחס לזה בכלל .אבל אנחנו מועצה שאנחנו בעיקרה
יישובים חקלאיים .חבר'ה מהיישובים שלך הם חקלאיים ,אז איך לא בא לידי
ביטוי בישיבת המליאה דבר כזה?
ד"ר עמירה מוסקוביץ' :

כי וועדת ביקורת זאת ישיבה מיוחדת שקבועה

בחוק.
מר רמי רוזן :

אני לא מתייחס לביקורת ,אני מתייחס באופן כללי.

ד"ר עמירה מוסקוביץ' :

בסדר...

מר פטר וייס :

רמי תודה רבה על זה שקצת ככה עוררת את המליאה

האחרונה לפחות.
מר רמי רוזן :

אני מקווה שזה -

מר פטר וייס :

היית ילד טוב כל הקדנציה .תוד ה רבה לכם,

לקדנציה הזאתי סיימנו .אני מאמין שאותם אלה שימשיכו ימשיכו ,ואותם
אלה שלא נעשה איזה ישיבה כזאתי של פרידה ,נגיד תודה לאלה שיפסיקו
להיות פה ,הכול פתוח יכול להיות שגם אני לא אהיה פה .הכול יכול להיות.
8

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,582מיום ראשון02.09.2018 ,

שנה טובה לכולם ,אתם מוזמנים להרמת כוסית.
_________________

______________________

פטר וייס
ראש המועצה

מר אריאל הילדסהיימר
מנכ"ל המועצה
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