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  :משתתפים

 ראש המועצה -   יוסף ניסןמר  חברים:

 חברת מועצה -   גב' יהודית בלום

 חברת מועצה -  גב' רונית דמרי עייאש

 חברת מועצה -    גב' עדי זנד  

 חבר מועצה -    ד"ר עפר לוי  

 חבר מועצה -   מר כפיר מימון  

 וסגן ראש המועצה חבר מועצה -   ו"ד קובי נודלמןע  

 וסגן ראש המועצה חבר מועצה -   מר שלומי שטרית

 

 וסגנית ראש המועצה מועצהחבר -   גב' ברוריה אליעז :החסר

 

 

 

 יועץ משפטי -   עו"ד קרין כהן  סגל:

 מבקר המועצה -   מר שמואל לביא   

  מזכירת המועצה -   גב' עדנה זטלאוי  

 גזברית המועצה -   "ח ליליאן אדרירו

 מנהל לשכת ראש המועצה -   מר נפתלי אדר

 מהנדס המועצה -  אדר' סלאבן פנוביץ'  

 מנהלת מחלקת חינוך -   גב' בתיה הרפז  

 קב"ט המועצה -    מר דני מלכה  

 מנהל שפ"ע -   מר עובדיה צבי  

  

 

 על סדר היום:

   . 2017ת דו"חות ביקורת מבקר משרד הפנים לשנ .1
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  -, הוגש לכם דו"ח ועדת ביקורתועדת ביקורת :יוסף ניסןמר 

 

 לא ועדת ביקורת, דו"ח מבקר משרד הפנים.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 )מדברים יחד( 

 

אוקיי, בואו נסיים את זה רגע, דו"ח ביקורת מבקר משרד הפנים  מר יוסף ניסן:

האישיות.  העתק במגירותנשלחו לכם במייל...  2017לשנת 

 למישהו יש הערות? 

 

 )מדברים יחד(

 

 

 זו ישיבה שלא מן המניין.  מר יוסף ניסן:

 

 אנחנו מצביעים?    :דובר

 

 כן.  מר יוסף ניסן:

 

 אתם משמשים עכשיו כוועדת ביקורת.  מר שמואל לביא:

 

 אנחנו לא מצביעים אנחנו דנים בדו"ח, זה לא הצבעה בעד או נגד.  גב' עדנה זטלאוי:

 

זה דיון על הדו"ח הזה, למעשה הסדר הנכון היה שהדו"ח הזה  מר שמואל לביא:

יעבור לוועדת ביקורת. ועדת ביקורת תדון תמליץ את המלצותיה 

למליאה, המליאה תקרא את המלצות ועדת הביקורת ותאשר 

  -אבל היות ואין ועדת ביקורת, אם הדו"ח הזה לא אותם. 

 

 מד פה מנובמבר. הדו"ח הזה עו גב' עדנה זטלאוי:
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 יאושר, אז תהיה לכם בעיה במשרד הפנים פשוט.  מר שמואל לביא:

 

 סנקציה.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 עכשיו אתם משמשים כוועדת ביקורת וכמליאה ביחד.  מר שמואל לביא:

 

. 2018שקיבלנו בנובמבר  2017של מבקר משרד הפנים לשנת  גב' עדנה זטלאוי:

  .2019אנחנו דנים באפריל 

 

 טוב היו בחירות.   ד"ר עפר לוי:

 

 ... delayלא, תמיד יש איזה שהוא  גב' עדנה זטלאוי:

 

 רונית הערות לדו"ח.  מר יוסף ניסן:

 

 אהבתי, אהבתי, אהבתי את הגישה האישית רונית הערות לדו"ח.  עייאש: .גב' רונית ד

אני קראתי את הדו"ח וכמה מסקנות מתוכו. אחד בעניין של 

בפלוס של . הסתיימה 2017הכספיים מרשים באמת, הדו"חות 

 ניגוד. בlook a likeכזה  0נראית בכיוון  2018גם ₪.  360,000

למה שהלכת ברחובות ואמרת גירעון, אבל אנחנו לא דנים עכשיו 

 , אז אנחנו נמתין. 2018-ב

 

 זה הודות לפעולות.  מר יוסף ניסן:

 

  -הודות לפעולות עייאש: .גב' רונית ד

 

 שהוא עשה.  :קובי נודלמן "דעו

 

  -איך אומרים, תקשיבו עייאש: .גב' רונית ד

 

 לא, לא עשה כלום.  מר יוסף ניסן:
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 ₪  360,000 2017ברור שעצבנת את עצמך ונרגעת. אז קודם כל  עייאש: .גב' רונית ד

מעולה, אני מאוד שמחה, שאפו לגזברית ששומרת, גזברית יקרה 

על כל שקל, באמת כל הכבוד. אז זה  שאפו לגזברית ששומרת לנו

  -בעניין הדו"חות הכספיים

 

 תודה רבה.  גב' ליליאן אדרי:

 

 דבר שני, התייחסותי לדו"ח  וזה כמעט כל העמודים הראשונים. עייאש: .גב' רונית ד

 הביקורת אני קראתי, אני באתי יום קודם לבוא לקרוא אותו. 

 

 )מדברים ביחד(

 

 , 2017-דו"ח הביקורת המפורט ל ,אחד .דיוק, לקחתי מהתאב גב' רונית ד. עייאש:

קראתי... יש פה אני אגיע למסקנות, חכו שנייה, דבר אחד בולט 

מכיוון שאני הייתי בתקופה הזאת כבר חברה אז דבר אחד בולט 

  -זה הפורום ועדות, שתמיד בא

 

 שלא מתכנסות כנדרש.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 , שלא התכנסו כנדרש, אני חייבת להגיד שהוועדה של בדיוק עייאש: .גב' רונית ד

החינוך ברשותה של ראש מחלקת חינוך הייתה מתכנסת כל 

 שבועיים, הרבה מעבר לסטטוס. 

 

 פעמים.  3עכשיו  גב' בתיה הרפז:

 

 עכשיו יש גם תתי ועדות.  גב' עדנה זטלאוי:

 

  -עכשיו זה כל שעתיים. אז מהבחינה הזאת עייאש: .גב' רונית ד

 

 גם את הוועדה לא הובילה מנהלת מחלקת חינוך.  מר יוסף ניסן:

 

 לא הובילה, אמרתי בריכוזה של ראש מחלקת חינוך, אני הובלתי  עייאש: .גב' רונית ד

 את הוועדה הזאת, לא נותנת שאפו לעצמי יוסי. 
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 אני אתן לך, אין בעיה.  מר יוסף ניסן:

 

  -בדיוק, אז זה בעניין הזה עייאש: .גב' רונית ד

 

  .לא הובילה אבל היא הגורם המקצועי גב' עדנה זטלאוי:

 

 נפגעתי, קובי זה דווקא אני רוצה  by the wayנכון מאוד, אני  עייאש: .גב' רונית ד

ו' עד זה, זה נורא -שאתה תקשיב, נפגעתי כשמוציאים קייטנה ל

  -נחמד שאתה חתום

 

 ד' עד ו'.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 ד' עד ו', זה נורא נחמד שאתה חתום והוא חתום, אבל יש גם  עייאש: .גב' רונית ד

 מישהו שעושה את העבודה. 

 

 נכון, נכון.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 אז היה מאוד נחמד אם הייתם מוסיפים את בתיה. כשאני קיבלתי  עייאש: .גב' רונית ד

 סגרתי סוגריים.  את זה כהורה, זה צרם לי,

 

 רגע שנייה, אני מכבד, אבל זו הייתה באמת יוזמה שלי ושל יוסי  :קובי נודלמן עו"ד

  -שישבנו, זה לא בא מהחינוך

 

 לא, סבבה.  עייאש: .גב' רונית ד

 

  -הכול בסדר :קובי נודלמן עו"ד

 

 דרך אגב אין לי בעיה עם זה.  מר יוסף ניסן:

 

 בעיה עם זה.ואין לנו  :קובי נודלמן עו"ד
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 )מדברים יחד( 

 

 יוסי די תפסיק להכניס אותנו לפינות...  עייאש: .גב' רונית ד

 

 בסוף קובי זה תמיד יוזמות של חברי מועצה.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 אני רוצה להגיד לך שיש יוזמות של אנשים גם מתוך המערכת.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 ומישהו... ומישהו מארגן את  את העבודהמישהו בסוף עושה  עייאש: .גב' רונית ד

האנשים וזה וזה. מה עוד היה לי, היה פה כמה דברים שתוקנו 

מעקב אחרי תיקון  7. בעמוד 7וזה אני כן רוצה להגיד, אני בעמוד 

  -2ג' -תב"רים ב 3-בדיוק, ב  -ליקויים

 

 תגובת הגזברית. את אבל יש שם  גב' עדנה זטלאוי:

 

 נכון מאוד.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 תוקן בעניין מבקר המועצה.  1ג' -אולי לפרוטוקול פשוט נאמר ש עו"ד קרין כהן:

 

 השנה כבר תוקן.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 זה באתי להגיד, סגור.  עייאש: .גב' רונית ד

 

  -2לעניין ג'  עו"ד קרין כהן:

 

 . 1.3.19-תוקן החל מ גב' עדנה זטלאוי:

 

 תוקן? גם  2ג'  עו"ד קרין כהן:

 

  -2כן, ג'  :מר נפתלי אדר

 

 )מדברים יחד( 
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 שלומי יש הערות לדו"ח?  מר יוסף ניסן:

 

 לא.  :מר שלומי שטרית

 

 קובי?  מר יוסף ניסן:

 

... היינו אמורים לסיים בגירעון ומרגע 2018לא, רק שנדייק לגבי  :קובי נודלמן עו"ד

ל דברים זה שיוסי עשה פה הרבה עבודה, צריכים להגיד תודה ע

 שעושים. 

 

 שאפו יוסי.  עייאש: .גב' רונית ד

 

נוכל  הוא הוריד פה מהרבה קבלנים כסף וישב איתם, כדי שאנחנו :קובי נודלמן עו"ד

  -להוציא את זה על דברים אחרים, אז בקטע הזה לפחות

 

 תודה קובי.  מר יוסף ניסן:

 

 שאפו על זה.  :קובי נודלמן עו"ד

 

  -קול המועצה מאשרתלפרוטו מר שמואל לביא:

 

 לא, היא לא מאשרת.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 דנה.  מר שמואל לביא:

 

 אין מסקנות היא דנה.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 לא, לא, צריך לכתוב צריך להודיע.  מר שמואל לביא:

 

 ברור.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 המועצה דנה.  עו"ד קרין כהן:
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 המועצה דנה במסקנות.  מר יוסף ניסן:

 

  -אין מסקנות, דנה בדו"ח מבקר המועצה גב' עדנה זטלאוי:

 

  -והיא לא צריכה להצביע עבור מר יוסף ניסן:

 

 היא לא צריכה להצביע.  גב' עדנה זטלאוי:

 

  -לא צריך לקבל החלטה עו"ד קרין כהן:

 

 אין החלטה.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 ... תיקון ליקויים.  עו"ד קרין כהן:

 

 אין החלטה.  :גב' עדנה זטלאוי

 

 ... תיקון ליקויים.  עו"ד קרין כהן:

 

 אין ליקויים.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 אין ליקויים.  מר שמואל לביא:

 

 אין ליקויים. טוב תודה רבה לכם, שיהיה לכם ערב טוב.  מר יוסף ניסן:

 

, 2017דו"ח ביקורת מבקר משרד הפנים לשנת בכועדת בקורת המועצה דנה : החלטה

התכנסות ועדות המועצה על פי ליקוי בגין ו מציין ליקויים חדשים ולמעט אשר אינ

  דין, ליקוי אשר נותר על כנו, הליקויים מהדו"ח הקודם תוקנו. 
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__(-)___ 
 יוסף ניסןמר 

 ראש המועצה

___(-)_____ 
 גב' עדנה זטלאוי
 מזכירת המועצה

 
 

 לסדר יום הישיבה.כים הערה: מסטנוגרמה זו נשמטו חלקים אשר אינם שיי


