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  : משתתפים 

ני י מר   חברים:   ראש המועצה   -  סן וסף 

 וסגנית ראש המועצה   חברת מועצה   -  גב' ברוריה אליעז 

 חבר מועצה וסגן ראש המועצה   -  עו"ד קובי נודלמן   

 חבר מועצה וסגן ראש המועצה   -  מר שלומי שטרית 

 חברת מועצה   - גב' רונית דמרי עייאש 

 חברת מועצה   -   גב' עדי זנד   

 חבר מועצה   -  פרופ' עפר לוי   

 חבר מועצה   -  ן ר מימו מר כפי 

 חבר מועצה   -  פרופ' מתי ליפשיץ 

 

 יועץ משפטי   - עופר -עו"ד יגאל ברק   סגל: 

 מבקר המועצה   -  מר שמואל לביא    

 מזכירת המועצה   -  גב' עדנה זטלאוי   

 גזברית המועצה   - גב' חגית מימון מגירה 

 מהנדס המועצה   -  מר אלעד ארזי   

 מועצה קב"ט ה   -   מר דני ביטון   

 

 

 על סדר היום: 

 : 2020ה לשנת  דו"ח מבקר המועצ  .1

 מערך הרכש והבלאי  • 

האינטרנט   •  רשת  ושדרוג  הרחבה  לבצוע  התקשרות  הליך  בדיקת 

 בביה"ס היסודי להבים 
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המניין   : יוסף ניסן מר   מן  שלא  לישיבה  ממשיכים  אנחנו  טוב  טוב.  ערב  חברים 

ו . בנושא מערך  2020בנושא דו"ח מבקר המועצה לשנת   אתה רוצה להציג    הבלאי. הרכש 

 משהו?  

 

   -אני חושבת ששווה אולי לגשת ישירות לפי נושאים   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 להמלצות?   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

   -, שזה הנושא הראשון, סליחה ועדת ביקורת 9לעמוד    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 .  9זה לא עמוד   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

ד  רונית  דקה. לא   עייאש:   . גב'  הסעיפים  בוועד   ,  את  שמסכמת  ובלאי,  לרכש  ביקורת  ת 

 .  9מסוכמת במסקנות בעמוד    הראשונים 

 

 זה נכון, אבל בואו נעשה את זה מסודר.   מר שמואל לביא: 

 

 בואו נשמע את הדו"ח.   : מר שלומי שטרית

 

אני אתן לכם סקירה, פשוט הדו"ח מורכב מדו"ח על מערך הרכש   מר שמואל לביא: 

   -הדו"ח הזה   ביצוע   וך כדי והבלאי, ת 

 

 דו"חות, בסדר?    2אבל יש כאן   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 כן, כן.   מר שמואל לביא: 

 

 תיקחו את זה בחשבון.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

בנושא   מר שמואל לביא:  הרכש  פעילות  בנושא  שעסק  אחד  דו"ח  עוד  נוסף  בדיוק, 

שם  שקרה  ומה  הספר  בבית  המחשבים  מערכת  שדרוג  של  יד   ספציפי  סגן  על  מהנדס  י 

הרכש.   לנושא  קשור  היה  וזה  קטנים,  לא  ליקויים  שמה  היו  אותו.  שהוביל  המועצה 

ועשיתי   אותו  צירפתי  כבר  אז  וההתקשרויות,  רכש  ביצוע  של  בתהליך  התחילה  הבעיה 
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כי היה חשוב מאוד לבצע אותה בזמן אמת און ליין, אז ככה זה   את הבדיקה נקודתית, 

עשיתי.  אז  בסמוך,  ש ודבר    נפל  מיוחד  נוסף  שהוא  דבר  בנספחים,  עכשיו  לצרף  החלטתי 

   -ללהבים, ואני חושב שצריך דווקא 

 

 אין לו מספיק זרקור.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -להעלות את ה  מר שמואל לביא: 

 

 כן.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

ביצוע,   מר שמואל לביא:  או  הנהלה  סקר  של  הנושא  זה  הזה,  הדבר  את  לחשוף 

וזה דבר שלמעשה מראה שהמועצה עובדת  שמוביל איזו    למעשה בדיקת  ה את זה עדנה, 

רשויות.   בהרבה  נעשה  לא  זה  חשוב.  דבר  וזה  הכול,  את  יש  דיווחים  יש  בקרות,  עם 

   -רשויות בודדות מאוד מפיקות דו"ח כזה. ולמעשה 

 

 מאמצות תקנים, מאמצות תקנים.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

הזה  מר שמואל לביא:  הדו"ח  כ   ולמעשה  ניה הוא  למנהלי  לי  במעלה  הראשון  ול 

מה  קו המחל  כל  את  ומיישמים  הזה  הדבר  לפי  כשעובדים  לכולם,  המועצה  לראש  ת, 

   -שכתוב שם. וגם אתם כחברי מועצה 

 

 יש פה תמונה ממש טובה לגבי כל מה שקורה בלהבים.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

זה  מעבר ל ממליץ  כן, למעשה גם אתם כחברי המועצה, אני מאוד   מר שמואל לביא: 

שאיזו   הזה  הנהלה  סקר  זה,  את  נעזוב  אבל  שלי,  הדו"ח  את  לקרוא  צריכים  שאתם 

את   פה  יש  כי  במועצה.  נעשה  מה  לדעת  מועצה,  כחברי  לכם  מעולה  דבר  זה  מייצרים 

הכול, עם סטטיסטיקות עם הכול, וחשוב שהוא יהיה. ומהיום מעכשיו אני מצרף את זה  

הזה. מה גם שזה עולה לאתר האינטרנט של  הדבר    יצורף   כנוהל, שבכל דו"ח שאני מגיש 

 המועצה, וזה עוד יותר חושף את המועצה בפן הבקרות הניהוליות שלה.  

 

 ?  9001יש פה   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 . גם איכות שירות וגם סביבתי.  14001וגם    9000גם   גב' עדנה זטלאוי: 
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 ובטיחות?   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 לא.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ?  27-ה  : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 לא, פחות. אין לנו מפעלים שאנחנו...   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 לא, אבל יש לנו יועץ בטיחות קבוע אצלנו.   מר יוסף ניסן: 

 

 כן, אבל לא תקן, לא...   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 טוב, כן רונית יש לך הערות?   מר יוסף ניסן: 

 

   -מת יעה בא נית הצ אז עכשיו כמו שרו  מר שמואל לביא: 

 

 .  9כן, נלך למסקנות בעמוד   גב' עדנה זטלאוי: 

 

יש את המסקנות, תקראו אותם, אם יש שאלות תשאלו. אני רוצה   מר שמואל לביא: 

לומר לכם שהדו"ח הזה הוא לא כמו ששלומי אמר, שאנחנו מייצרים למדף. הדו"ח הזה  

יישמ  ועדת רכש מיישמת אותו  או  הגזברית  היום ה אותה מיישמים אותו,  נושא הרכש    . 

-ל   3היום הוא בין    1רמות, הוא היה ברמה    5-נמצא, בואו נאמר אם אני מחלק את זה ל 

 , הוא מתקרב לרמה טובה.  4

 

 מי מנהל הרכש היום?   : מר שלומי שטרית

 

 אין.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אין.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 מנהל רכש.    עדיין אין  : מר שלומי שטרית
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 עדיין.   : שטריתשלומי מר 

 

 זה כתוב בהמלצות.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

   -זו בדיוק הסוגיה  מר שמואל לביא: 

 

 שנים.    3, אחרי  אוי, אוי, אוי  : מר שלומי שטרית

 

עובד   מר שמואל לביא:  להיות  חייב  לא  הוא  רכש,  מנהל  שיהיה  זה  האקוטי  הנושא 

 מועצה, הוא יכול להיות פרילנסר.  

 

 עדיין אין?  למה  אבל   : מר שלומי שטרית

 

 יש פה הליך מכרז.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה לא התחום שלי.   מר שמואל לביא: 

 

 יש בהליך יוסי.   מר יוסף ניסן: 

 

   -עכשיו  מר שמואל לביא: 

 

ואכבד   : מר שלומי שטרית אליך  יפה  בצורה  אתנהג  שאני  רוצה  אתה  איך  יוסי,  נו 

 ?  דו"חות ואין מנהל רכש   3שנים    3אותך, שאחרי  

 

 דו"חות רכש?    3אין   וסף ניסן: י   מר 

 

 לא, דו"חות של מבקר המועצה.   : מר שלומי שטרית

 

 דו"חות.    3 מר יוסף ניסן: 

 

   -למה? מנהל רכש  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 עוד פעם לא בדקת?   מר יוסף ניסן: 
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 עוד פעם לא בדקתי.   : מר שלומי שטרית

 

 פני זה.  היה ל   זה, לא מנהל רכש הוספנו רק לתקציב ה  גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -כי  מר שמואל לביא: 

 

 לא העלית את זה מעולם, אני העליתי את זה.   מר יוסף ניסן: 

 

   -זה מאוד... בפרט  מר שמואל לביא: 

 

 אני הוספתי את זה.   מר יוסף ניסן: 

 

   -בפרט שהמועצה  מר שמואל לביא: 

 

 לא, אתה.   מר יוסף ניסן: 

 

מנהלי מחלקות ותיקים יותר,  . היו  מחלקות התחלפו הרבה מנהלי   מר שמואל לביא: 

רכש   ומנהל  ושם התחילו התקלות,  הגיעו חדשים ממערכות שונות  והכול.  לעבוד  שידעו 

   -זה תפקיד מהותי שלדעתי יכול לחסוך כסף למועצה. כי ברגע שהוא יעשה 

 

 לגמרי.   מר יוסף ניסן: 

 

ואיכ  : מר שלומי שטרית ותקינות  אמיתיות  מחיר  הצעות  יו   ותיות, בדיקות,  זיל  זה 

 -למועצה, אין פה חוכמות. אני לא מצפה 

 

   -מה שהיום קורה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -רגע שנייה  : קובי נודלמן   עו"ד 

 

ד  רונית  יקר.    עייאש:   . גב'  כך  כל  נראה שהסכום  לא  זה  לא,  ואומרת:  רואה  זה שעדנה 

   -₪   10,000-ב   ₪ היא מוציאה אותו   50,000-אז אני אתקשר ואני זה. וסכום שהגיע מ 
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 הלוואי, לא, לא, לא הצלחתי כל כך טוב.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -₪ סליחה אולי   20,000-הצלחת ב   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אבל היום עצרתי גם משהו שלא נראה לי, ואמרתי זה לא...   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 זה לא הגיוני, והחוש שלה עושה את זה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 זה רק אינטואיציה אבל. אני לא מבינה בכל.   לאוי: דנה זט גב' ע 

 

 ?  5-, מה חסר לנו להיות ב 4-3-ועלינו ל   1-אמרת שהיינו ב  : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 מנהל רכש.   מר שמואל לביא: 

 

 מנהל רכש.   : מר שלומי שטרית

 

 לדעתי מנהל רכש ייעל את עבודת הרכש.   מר שמואל לביא: 

 

 ע לעשות את זה.  עי ייד ש מקצו כן, רכ  גב' עדנה זטלאוי: 

 

כי הרי מה קורה היום? ההצעות מגיעות לוועדת הרכש, ואז ועדת   מר שמואל לביא: 

   -הרכש 

 

   -היא עושה את ה  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 הופכת להיות מנהל הרכש.   מר שמואל לביא: 

 

   -היא עושה את ה  גב' עדנה זטלאוי: 

 

לבדוק,   מר שמואל לביא:  מתחילה  עושה,  זה היא  הג   רגע  נתקשר,  לא  בוא  יוני, 

 מחפשים באינטרנט.  

 

 יש מכרז, אגב חלק מהבעיה זה אתה.   מר יוסף ניסן: 
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 למה?   : מר שלומי שטרית

 

 כי אם היית מאשר את התקציב בזמן, היום היה כבר מנהל רכש.   מר יוסף ניסן: 

 

 הא, אבל עברה שנה יוסי.   : מר שלומי שטרית

 

   בכלל.   לא עברה שנה  מר יוסף ניסן: 

 

   -למה? התקציב האחרון כמה  : מר שלומי שטרית

 

 לא עברה שנה בכלל, איזה שנה, עוד פעם לא בדקת?   מר יוסף ניסן: 

 

 באפריל אישרנו, באפריל, באפריל.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אישרנו באפריל.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 באפריל, נו מאפריל?   : מר שלומי שטרית

 

   -ל באפרי   אישרנו  מר יוסף ניסן: 

 

 חודשים.    6נו   : מר שלומי שטרית

 

 אז איך שנה?   מר יוסף ניסן: 

 

 חודשים.    6 : מר שלומי שטרית

 

 אבל איך שנה?   מר יוסף ניסן: 

 

 כמה זמן צריך לקחת שיהיה מנהל רכש?   : מר שלומי שטרית

 

   -הנה מזכירת המועצה  מר יוסף ניסן: 
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 נו?   : מר שלומי שטרית

 

 ה?  רז עדנ יצא מכ   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 עדיין לא.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 בבקשה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

אין משא   : מר כפיר מימון לא מים, הרי  פה?  יש  קניות  פה? כמה  מה תקציב הרכש 

 ומתן במים.  

 

 לא, לא, יש, יש הרבה.   מר שמואל לביא: 

 

   -זה הגזברית  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 כמה?  לא הרבה, בכסף   : מר כפיר מימון

 

 מיליון ₪.    30 : חגית מ. מימון גב'  

 

 מיליון ₪?    30קניות שאפשר להשפיע עליהם? מה   : מר כפיר מימון

 

 קבלנים.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא, לא.   מר יוסף ניסן: 

 

 ₪.    2,600,000למה? יש את זה, מערך הרכש   מר שמואל לביא: 

 

 לא, בוועדת הרכש.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 נבדוק ונבוא לישיבה הבאה.    או בו  : וןמר כפיר מימ

 

 ועדת הרכש.   גב' עדנה זטלאוי: 
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 ועדת הרכש.   מר שמואל לביא: 

 

 כן.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -כל הקניות  : חגית מ. מימון גב'  

 

   -בוצעו הזמנות  מר שמואל לביא: 

 

 כי השאר זה במכרזים.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 לא, לא במכרזים.   מר שמואל לביא: 

 

 מה ההיקף של כל ההוצאות שלנו.   : ן . מימו חגית מ גב'  

 

 מיליון ₪.    2.6-בערך מגיע ל  מר שמואל לביא: 

 

 מיליון ₪.    3-2.5 : חגית מ. מימון גב'  

 

 זה גם הרבה מאוד כסף, זה כסף ציבורי, אנחנו נאמן של הציבור.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

לפחות  : קובי נודלמן   עו"ד  לחסוך  יכול  אתה  אם  לחסוך,    15%ו  א   10%  אפשר 

 בהתנהלות נכונה, זה הרבה.  

 

 בטח, זה הרבה כסף.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 בטח.   : חגית מ. מימון גב'  

 

   -עזוב, אפילו לא כאן  מר שמואל לביא: 

 

 לפעמים גם יותר מזה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

רק בהתייעלות של עבודת ועדת הרכש. כי הרי תראה ועדת הרכש   מר שמואל לביא: 

   -והיא   בשבוע, ת פעם  מתכנס 
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 שזה המון למועצה קטנה.   : חגית מ. מימון גב'  

 

רכש   מר שמואל לביא:  מנהל  יש  ואם  דחוף.  של  למצב  מגיעים  שכאילו  דברים  יש 

שלה.   העבודה  את  לתקתק  צריכה  הוועדה  מסודר,  והכול  מסודרת  בצורה  שעובד 

 ההחלטות שלה צריכות להיות מהירות.  

 

הה בדרך    הוועדה  גב' עדנה זטלאוי:  מגיע  כלל  שזה  בגלל  אבל  מהירות.  שלה  חלטות 

   -לשולחן הוועדה 

 

 נכון.   מר שמואל לביא: 

 

היא   גב' עדנה זטלאוי:  דבר,  כל  בוחנת  היא  אז  העניינים,  את  מכירה  שהיא  ובגלל 

   -פותחת אותו מחדש 

 

 נכון בדיוק.   מר שמואל לביא: 

 

 ולכן זה מגיע...   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מתכוון, נכון.  אני  לזה   : מר שמואל לביא 

 

 יש מלא ריג'קטים שזה חוזר, ואז זה מגיע שוב, ואז אחרי שוב.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 וכמה דחיות יש? כמה לפעמים לא מחליטה, כי היא מחזירה.   מר שמואל לביא: 

 

 נכון.   : חגית מ. מימון גב'  

 

א  מר שמואל לביא:  זה  את  מביא  היה  הוא  רכש,  מנהל  היה  אם  הי   יכותי, אבל  ה  זה 

 נסגר באותו רגע.  

 

 כן נכון.   : חגית מ. מימון גב'  

 

   -יש פה סעיפים ששווה לקרוא אותם   עייאש:   . גב' רונית ד 
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 יצא מכרז...?   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 לא יצא מכרז, עוד לא יצא.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מתי?  : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 לא יצא.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

יודע שהגדרה של תיאורי תפקידים ברשויות המקומיות, לא   וי: ה זטלא גב' עדנ  אתה 

 אנחנו קובעים אותם, אתה יודע את זה.  

 

 משרד הפנים.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

התפקיד   גב' עדנה זטלאוי:  בתיאור  הפנים  משרד  עכשיו  הפנים.  משרד  למדת,  כבר 

ואז  איתו,  לוויכוח  שנכנסתי  עניין  שהוא  איזה  שם  היה  ב   שלו  ממ הוא  כמה  יקש  ני 

 דברים, ואני מחכה לקבל אותם.  

 

 אוקיי.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 .  9אבל יש פה סעיפים שאומרת, סתם אני בעמוד    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 .  9בעמוד   גב' עדנה זטלאוי: 

 

כן, רק למסקנות לעניין הרכש וההתקשרויות. אז יש פה, איפה זה    עייאש:   . גב' רונית ד 

סליחה  סעיף היה?  "ה 5  .  של  :  ספקים  אחרי  וסדירה  מלאה  בקרה  מבצעת  אינה  מועצה 

 ₪."    70,000רכישות בהן חוזרות, וקיימת מגבלת התקשרות עד  

 

 בסדר, זה תוקן.   מר שמואל לביא: 

 

 טופל.   : חגית מ. מימון גב'  

 

   -זה כבר  מר שמואל לביא: 
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   -עוד פעם, אני רק אומרת שזה נושא   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 .  3.5-ועלינו ל   1-הוא אומר שהיינו ב  : ודלמן י נ קוב   "ד עו 

 

ד  רונית  סעיף    עייאש:   . גב'  דבר  אותו  אחד.  שזה,  אומרת  רק  אני  "המועצה  6בסדר,   :

   -אינה נוהגת לפרסם מכרזי זוטא בסכומים" 

 
   -בסדר  מר שמואל לביא: 

 

 ₪." עוד הפעם.    350,000-₪ ל   70,000"שבין    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא, אני עניתי על זה.   אוי: נה זטל גב' עד 

 

 היא ענתה, עדנה ענתה.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 כן, כן.   מר שמואל לביא: 

 

 בתגובה שלי אני עניתי. אנחנו לא רוצים...   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 היא לא רוצה, וזה בסדר אפשר.   מר שמואל לביא: 

 

 לא, אני קוראת את המסקנות.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אנחנו לא מפרסמים מכרזי זוטא בכוונה.   : זטלאוי עדנה    גב' 

 

 למה?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

פ  גב' עדנה זטלאוי:  מכרז  לפרסם  מעדיפים  כי    70,400-מ   ומבי אנחנו  והלאה,   ₪

   -בשביל מכרז זוטא את צריכה לנהל ספר קבלנים 

 
 כן.   מר שמואל לביא: 

 

   -צריך בשביל זה מנגנון  גב' עדנה זטלאוי: 



 

 15 

 

 ספר יועצים כן.   : מימון מ.    חגית '  גב 

 

   -י די מייגע וסיזיפ  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 לא מתאים למועצה קטנה.   מר יוסף ניסן: 

 

 אין לנו מקום למנגנון הזה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 והכמות היא לא גדולה.   מר שמואל לביא: 

 

 אין לזה הרבה יתרונות.   עו"ד יגאל ברק: 

 

 נכון.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

אני חייבת להגיד שאני ראיתי רכישות זה, אני ראיתי, העבירה לנו    :י זנדגב' עד

יותר מאשר   וראיתי הרבה  וראיתי  5רכישות ביחס לסעיף    3חגית רכישות שהתקיימו.   ,

   -. אני חייבת להגיד ש 6הרבה יותר רכישות ביחס לסעיף  

 

 לכל דבר יש זה, לכל דבר יש הסבר.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

כספי    :די זנדגב' ע על  יושבים  אנחנו  דבר  של  בסופו  הכול  בסך  עדנה,  עדנה, 

 ציבור.  

 
 נכון.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -והמחויבות שלנו   :גב' עדי זנד

 

 לגמרי.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -היא לעשות   :גב' עדי זנד

 

 אני רואה את זה כמחויבות שלי טוטאלית.   גב' עדנה זטלאוי: 
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בכספי  שהמחו   חושבת   אני   :גב' עדי זנד מיטבי  שימוש  לעשות  היא  שלנו  יבות 

 הציבור שהם נפקדים בידינו.  

 

 אני מסכימה איתך.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

תקינה    :גב' עדי זנד לא  היא  ספקים,  מול  בסיפור  שההתנהלות  חושבת  אני 

 .  3וצריך להכניס אותה לנהלים, וזה הרבה יותר מאשר  

 

 ת זה.  עדנה אמרה א  : מר שלומי שטרית

 

 .  3אבל זה הרבה יותר מאשר    :גב' עדי זנד

 

   -היא אמרה את זה שהמועצה שלנו משלמת  : מר שלומי שטרית

 

   -3-זה הרבה יותר מ   :גב' עדי זנד

 

 הכי יקר לספקים.   : מר שלומי שטרית

 

 ? לא הבנתי.  3מה זה מאשר   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 היא אמרה את זה.   : מר שלומי שטרית

 

ה   5יף  ע ס   :נדגב' עדי ז על  שמעל    70,000-האמירה  זה.    ₪70,000,  ואנשים   ₪

 פשוט לא הבאתי את זה היום, כי לא חשבתי.  

 

 יש הסבר לכל דבר.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -יש הסבר לכל מה שעבר  : חגית מ. מימון גב'  

 

   -יש הסברים שהם  מר שמואל לביא: 

 

ם שהם לא חוקיים.  ם דברי א עושי עדי, יש הסבר לכל דבר, אנחנו ל  גב' עדנה זטלאוי: 
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 אני מקווה שאת מאמינה לי.  

 
נמצאו   מר שמואל לביא:  ידנית,  בקרה  נעשתה  גם  3תראי,  וזה    3.  בסדר,  לא  זה 

 תוקן, זה לא חוזר על עצמו. הוועדה הבינה, הכול בסדר.  

 
 רוב הדברים תוקנו במהלך הבדיקה, זה צריך לומר.   מר יוסף ניסן: 

 

 יותר בכל הדו"ח הזה, זה, עוד לא הגענו לזה אבל.  הדבר המצער ב  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 כן, זה הדו"ח השנה.   מר שמואל לביא: 

 

 זה השדרוג.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -שדרוג בית הספר  מר שמואל לביא: 

 

 שבאמת הייתה הוצאה מיותרת לחלוטין.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

ב היא מתחילה מזה שאין מנהל  הייתה בעיה שמה, שגם כן היא שו  מר שמואל לביא: 

, אין אדם מקצועי. אדם לא מקצועי, התעסק עם זה, עשה את כל הטעויות שבעולם  רכש 

 כמו טירון, וגרם למועצה להוצאה מיותרת של כסף.  

 

 תגידו, היה כבר בעבר פעם בתפקיד של מנהל רכש?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 לא, לא. לא היה.   מר שמואל לביא: 

 

 אף פעם זה לא היה.   יפשיץ: פרופ' מתי ל 

 

 לא היה.   מר שמואל לביא: 

 

   -שנה   40זאת אומרת שהמועצה הסתדרה מצוין במשך    :גב' עדי זנד

 

תפקידים,   גב' עדנה זטלאוי:  מיעוט  עם  קטנה,  מועצה  אנחנו  קטנה,  מועצה  אנחנו 

 וכל אחד מאיתנו עושה כמה תפקידים.  
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שא  מר שמואל לביא:  הדברים  אחד  מתי,  הראשונות,  תראה  בישיבות  עוד  העליתי  ני 

-3שעוד התחלתי להיות מבקר. אמרתי שהמועצה נמצאת בסיכון, בגלל שכל עובד עושה  

חולה,    4 או  הביתה  הלך  אחד  יכול    4תפקידים.  לא  ואתה  לך,  חסרים  עכשיו  פונקציות 

אנשים   היו  הסתדרו.  כי  פעם  אף  רכש  מנהל  היה  לא  פה,  דבר  אותו  אותה.  להשלים 

הי  בזה.  שכבר  הצעות, ראש המועצה היה מתערב  להביא  היום מצליחים  ניסיון.  ה להם 

כמו   חמורה  כזאת  לתקלה  האלה,  למצבים  הגיעו  לא  אבל  בזה,  בוחשים  היו  כולם 

שנה, לא שמעתי על מקרה כזה, שעובד טעה    22שהייתה במחשבים. תשמע, אני בלהבים  

 טעות של טירון.  

 
 ראו.    ושכולם במועצה לא  : מר שלומי שטרית

 

 ואף אחד לא ראה את זה.    :גב' עדי זנד

 

 ואף אחד לא ראה את זה.   : מר שלומי שטרית

 

 אף אחד לא ראה את זה, כי זה היה מתחת לשטיח.    :גב' עדי זנד

 

 אף אחד לא ראה,...   : מר שלומי שטרית

 

מספיק    :גב' עדי זנד זה,  את  רואה  הייתה  עדנה  אם  לשטיח.  מתחת  היה  זה 

 ביל לראות ולהגיד את זה שזה לא בסדר.  הניסיון בש 

 

 אתה בעל הבית יוסי.   : מר שלומי שטרית

 

 וזה לא תקין. יש פה עובדים עם ניסיון, אל תבטלו אותם.    :גב' עדי זנד

 

ד  רונית  בצורה    עייאש:   . גב'  יסתכל  שמישהו  כדי  אכתוב,  שאני  למכתב  חיכו  וכולם 

 כזאת או אחרת על כל הכמויות.  

 

לי   לאוי: גב' עדנה זט  עכשיו  נעשו.  כבר  הטעויות  רכש,  לוועדת  מגיע  כשזה  עדי  אבל 

הדברים   כל  את  ההצעות,  את  המסמכים,  את  מקבלת  אני  רכש.  ועדת  לפני  שליטה  אין 

   -בוועדת הרכש. אם מטעים אותי ואני לא יודעת 
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 אני חושבת שעדנה אומרת פה דברים מאוד מאוד...    :גב' עדי זנד

 

   -ם מטעים אותי ואני לא יודעת א  גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -רגע, רגע, עדנה   :גב' עדי זנד

 

 אל תדאגי הם ישמעו את זה בפרוטוקול.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

אני חושבת שצריך להקשיב    :גב' עדי זנד דברים מאוד קשים,  פה  עדנה אומרת 

שעדנה   למה  רגע  שתקשיבו  מבקשת  אני  וכפיר,  מתי  מבקשת  אני  אומרת.  שהיא  למה 

מגיע  אומ  עדנה, כשזה  והדברים שמגיעים לשולחנה של  רכש,  ועדת  הנושא של  לגבי  רת, 

 לוועדת רכש.  

 
עובד   גב' עדנה זטלאוי:  לא  אחד  אף  כל  קודם  משהו,  לכם  להגיד  רוצה  אני  אז 

לעבודה   מגיעה  שכשאני  לקוות,  לפחות  רוצה  אני  ככה  אותו.  מרמה  שמישהו  בהרגשה 

 נסה לרמות אותי.  הצעות, הוא לא מ   3ומישהו נותן לי  

 
 היא כתבה, את כתבת שהיה פה מעשה רמייה.   מר יוסף ניסן: 

 

שנייה, אני ככה רוצה לקוות שאני עובדת עם אנשים שלא מרמים   גב' עדנה זטלאוי: 

 אותי.  

 
 נכון.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

ואני חושבת שגם חבריי לוועדה, עובדיה והיועץ המשפטי וגזברית   גב' עדנה זטלאוי: 

מצער   מקרה  ממש  היה  השני,  בדו"ח  שמתואר  ובמקרה  לעבוד.  מקווים  ככה  המועצה, 

   -עבודות עם   2מאוד שגילינו שהייתה הפרדה בין  

 

 כדי לחלק למינימום.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

של    2 גב' עדנה זטלאוי:  המנהל  הוא  גורם  שאותו  פירמות  של  הפירמות.    2שמות 

   -שגילינו 

 
 ייתה הפרדה לצורך הקול קורא.  ה  : חגית מ. מימון גב'  
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   -גילינו את זה  עו"ד יגאל ברק: 

 

 הייתה הפרדה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 לצורך הקול קורא.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 הייתה הפרדה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 לצורך מה שהקול קורא ביקש.   : חגית מ. מימון גב'  

 

שלך,  גב' עדנה זטלאוי:  הפרשנות  זה  יודעת,  לא  הפרשנות    אני  את  מכירה  לא  אני 

 הזאת.  

 

   -גם גילינו את זה רק בגלל  עו"ד יגאל ברק: 

 

גילינו במקרה, כי אתה מכיר. אני אפילו לא גיליתי את זה, זה מה   גב' עדנה זטלאוי: 

לי:   יודעת. במקרה היועץ המשפטי אמר  יכולה לדעת אם אני לא  שאני אומרת. אני לא 

. איך?' ואז כשפתחנו את זה יותר, גילינו כמה  ם הוסר( )הש וגם זה    )השם הוסר( 'רגע, זה  

שהחברה   וגם,  מוציא  וגם  משלם  וגם  מחליט  גם  הוא  שאחד  עמוק,  ויותר  יותר  שזה 

שעשתה כאן את השירות, היא גם החברה שהציעה מה צריך לעשות, ואז היא גם קיבלה  

מביאים   לנו  זה,  כל  את  יודעים  לא  אנחנו  העבודה.  אנחנו    3את  יכולים  הצעות.  לא 

 לדעת.  

 

אף פעם לא לוקחים חברה אחת, לוקחים אותה לבית הספר, היא   מר יוסף ניסן: 

חברות נוספות, שיתנו הצעת מחיר    2-זאתי שבנתה את המפרט, ועם המפרט הזה הלכו ל 

 לפי המפרט הזה.  

 

 שהם בכלל...   :גב' עדי זנד

 

   -האינטרנט לא, וההצעות הם היו דרך האינטרנט, דרך   מר שמואל לביא: 

 

 את יודעת מה את זה אני עוד לא יודעת.   גב' עדנה זטלאוי: 
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זה    :גב' עדי זנד מי  להסתכל  נכנסתי  אני  להסתכל.  נכנסתי  אני  יודעת,  אני 

 החברות האלה.  

 

 לא צריך להבין במחשבים כדי להבין שזה לא נכון לעשות.   מר יוסף ניסן: 

 

 מה?   מר שמואל לביא: 

 

 צריך להבין במחשבים.  לא   מר שמואל לביא: 

 

עם   גב' עדנה זטלאוי:  להתמודד  איך  ידעתי  לא  גם  אני  האמת,  את  לך  לומר  עכשיו 

 זה, לקחנו יועץ.  

 

   -הבעיה היא במחשוב  מר שמואל לביא: 

 

 ₪.    5,000ושילמנו לו   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -גם כש  מר שמואל לביא: 

 

 פו.  כדי שיברר את זה מתחילתו ועד סו  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 רגע, זה חשוב, רגע.   מר יוסף ניסן: 

 

   -הראוטרים יש להם  מר שמואל לביא: 

 

   -אחריות, אלה שזרקנו   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 שם מסוים, פירמה מסוימת.   מר שמואל לביא: 

 

 היה להם אחריות.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

שווק את זה.  אותו אחד שנתן את המחיר, הוא נתן אותו כי הוא מ  מר שמואל לביא: 

אז הוא כתב במפרט את זה. האחרים יכול להיות שהם יכלו להביא ראוטר מקביל יותר  
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הגבוה   המחיר  את  נתנו  הם  אז  רוצים,  אנחנו  זה  שאת  שם  כתבו  שהם  ברגע  אבל  זול. 

יותר, ואז כאילו היה שמה עיוות על עיוות, ולא היו פרוטוקולים. היו ישיבות, התקיימו  

   -אני שואל את המנהלת ישיבות בבית הספר,  

 

 אף אחד לא סיכם.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

הישיבה,   מר שמואל לביא:  את  סיימו  דיברו  כאילו  פרוטוקול.  כתב  לא  אחד  אף 

   -והלכו לבצע. ואז כשאתה הולך אחורה, אין לך תיעוד, אין לך כלום, אתה לא 

 

 ברור.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

איש, וכל    4יודע שכשאתה עושה עבודה ויש  הכול בדיבורים. אתה   מר שמואל לביא: 

אחד דיבר, אחרי יום כל אחד זוכר משהו אחר. ואז איך אתה מחקר לחקר האמת? אתה  

   -לא יכול בכלל להבין מה שעשו שם. אז אני בדו"ח ניסיתי איך שהוא להבין 

 

   -לשחזר את ה  : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 אבל בסדר.    כן, לשחזר ולהבין למה התכוונו.  מר שמואל לביא: 

 

   -לא רק זה, חברי הוועדה הביאו בודק חיצוני  מר יוסף ניסן: 

 

 כן.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

ה  מר יוסף ניסן:  כל  שבכלל  שאמר  זה  אותו,    100,000-שהוא  על  הכול  היו   ₪

₪. זה הכול עבודות    30,000-₪ וה   70,000-עבודות תשתיות, לא היה צריך להפריד את ה 

 תשתיות.  

 

 הם לא קראו את הקול קורא כמו שצריך.   יא: מר שמואל לב 

 

 איפה הקונטרול של המועצה על כל הדברים האלה?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 אין קונטרול.    :גב' עדי זנד
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   -ועדת הרכש אמורה להיות קונטרול, אבל אם גם איתנו  גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -אבל היא לא מבינה, כשהיא קוראת את ה  : חגית מ. מימון גב'  

 

   -כן, אבל אם ועדת רכש זה הגוף המבצע   :גב' עדי זנד

 

 עדנה אומרת שרימו אותה, זה מה שהיא אמרה.   מר יוסף ניסן: 

 

   -היא לא זאת שמקבלת את ההחלטות   :גב' עדי זנד

 

 היא כתבה את זה גם.   מר יוסף ניסן: 

 

   -אז   :גב' עדי זנד

 

 כתבה, הייתה פה רמייה.   מר יוסף ניסן: 

 

 מה זה הגוף המבצע, הם לא הגוף המבצע, הם צריכים לאשר.   : נודלמן   קובי   עו"ד 

 

   -לא, אומרת עדנה הכול כבר מובא סגור בפניי כל מה שנשאר לי   :גב' עדי זנד

 

 זה מה שלא היה בסדר.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

להזכיר    :גב' עדי זנד רוצה  אני  בזה.  רק  לא  זה  בזה,  רק  לא  זה  זה לאשר. אבל 

 ה סיפורים שהיו לנו בדרך בשנה הזאת. בסכומים קצת יותר גדולים.  לכם עוד כמ 

 

כן, וגם הורדנו למשל את הנושא הזה בוועדת רכש, הייתה תופעה   מר שמואל לביא: 

שהם צריכים משהו. ואז דחוף    90-של דחוף דחוף, מנהלי המחלקות היו נזכרים בדקה ה 

   -מלחיצים את הוועדה 

 

 -וראי עלינו, אני לא הסכמתי, לא הסכמתי היה לחץ נ  גב' עדנה זטלאוי: 

 

צריך   מר שמואל לביא:  שאתה  יודע  אתה  פרויקט,  יש  בתכנון,  עבד  לא  אחד  אף 

ה   10לרכוש   נזכר ביום  שאתה צריך את המזגנים    100-מזגנים מתחילת הפרויקט, אתה 
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 מחר. כאילו מה אתה מצפה שייקרה?  

 

מז  : מר שלומי שטרית לקנות  של  התערבות  הייתה  ממיתר  לא  מישהו  איזה  של  גנים 

 למשל?  

 

   -תראה  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 למה לא מדברים על הדברים האלה?   : מר שלומי שטרית

 

 עוד פעם לא בדקת?   מר יוסף ניסן: 

 

 למה לא מדברים על הדברים האלה?   : מר שלומי שטרית

 

 עוד פעם לא בדקת?   מר יוסף ניסן: 

 

 לא, אתם צריכים...   : מר שלומי שטרית

 

 איזה מיתר? על מה אתה מדבר?   מר יוסף ניסן: 

 

אתה מבין, ברגע שאתה מלחיץ את הוועדה, אתה אומר להם מחר   מר שמואל לביא: 

 בית הספר לא ייפתח, כי אין מזגנים, אז הוועדה מה נשאר לה?  

 

שהוא   : מר שלומי שטרית שלך,  החבר  את  שיבדקו  שביקשת  לוועדה  נכנסת  לא  מה 

 וא מוכר יותר זול? לא היה דבר כזה עדנה?  מוכר גם מזגנים כי ה 

 

 אוי.   מר יוסף ניסן: 

 

   -אני לא מכירה את החבר שלו, אבל  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אבל היה דבר כזה שהוא התערב אדון יוסי.   : מר שלומי שטרית

 

   -אנחנו בוועדה מקבלים  גב' עדנה זטלאוי: 
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 אני אגיד עוד הרבה.  אני אגיד כמה מקרים אם אתה רוצה,   : מר שלומי שטרית

 

 אנחנו בוועדה כבר מקבלים את...   גב' עדנה זטלאוי: 

 

אמרתי,   מר יוסף ניסן:  ואז  לוועדה,  אותה  הביאו  שלא  זולה  יותר  הצעה  הייתה 

לא הביאו אותה לוועדה, תביאו את ההצעה הזאת לוועדה, זה בסדר גמור, באתי לחסוך  

 כסף למועצה.  

 

 כן.   : מר שלומי שטרית

 

 בוודאי.   ף ניסן: מר יוס 

 

 תספרי בדיוק עדנה, תספרי.   : מר שלומי שטרית

 

עוד   מר יוסף ניסן:  בדקת?  לא  פעם  עוד  בכלל...,  אותו  מכיר  לא  אני  שלו,  חבר 

 פעם לא בדקת?  

 

 כבר נקנה הכול, זה החבר שלך.   : מר שלומי שטרית

 

 אבל השאלה אם ניתנה הזדמנות גם לאחרים לשפר.   : מר כפיר מימון

 

 בוודאי.   וסף ניסן: מר י 

 

 לא, לא, לא.   : מר שלומי שטרית

 

 כי אז זה לא הוגן.   : מר כפיר מימון

 

 לא.   : מר שלומי שטרית

 

 כן. פנו אלינו אחרי זה עוד פעם.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא, לא.   : מר שלומי שטרית
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   -במקרים שבהם פנה  עו"ד יגאל ברק: 

 

 לא. אני אציין עוד מקרים.   : מר שלומי שטרית

 

   -מקרה שקיבלנו  : חגית מ. מימון גב'  

 

 עוד מקרים אתם רוצים?   : מר שלומי שטרית

 

 משהו יותר זול, אז עשינו טלפונים לקבל...   : חגית מ. מימון גב'  

 

   -אני באמת רוצה להגיד לכם  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 זה היה עם המחשבים.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 אני אתן עוד מקרים?   : מר שלומי שטרית

 

 זה היה עם המחשבים שהתקשרנו...   : חגית מ. מימון גב'  

 

 אני מכבד אותך, אני לא רוצה לתת עוד מקרים.   : מר שלומי שטרית

 

   -אני באמת רוצה להגיד לכם  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אל תתערב להם בוועדת רכש.   : מר שלומי שטרית

 

 שאני מאמינה בחברים שלי לוועדה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ברור.   : בי נודלמן קו   עו"ד 

 

   -כולנו, כולנו מנסים לצמצם את הכסף הציבורי  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אתה יודע טוב מאוד שנכנסת... לא רוצה להלבין את פניך פה.   : מר שלומי שטרית

 

 ואני מקווה שתמשיכו להאמין בנו.   גב' עדנה זטלאוי: 
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 ישוב הזה קטן.  על הזה אנחנו מכירים הכול יוסי, הי   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אני מסכים, הכול שקוף והכול ישר.   מר יוסף ניסן: 

 

 אל תתערב בוועדת רכש, אל תתערב.   : מר שלומי שטרית

 

 הכול שקוף והכול ישר.   מר יוסף ניסן: 

 

כל   : מר שלומי שטרית ועדה...  יש  רכש.  לוועדת  תתערב  ואל  לחגית,  לא  תתערב  אל 

 הבלגן.  

 

שאלה   : מר כפיר מימון לי  לגבי  יש  וההמלצות.  הדו"ח  על  תודה  כל  קודם  למבקר, 

 תפקיד הרכש, יש לך אפשרות להגיד מה היקף המשרה שלו?  

 

 חצי משרה.   מר יוסף ניסן: 

 

 חצי משרה.   מר שמואל לביא: 

 

 מה העלות של חצי משרה? בערך גס?   : מר כפיר מימון

 

 ₪ בחודש.    ₪6,500,    6,000נגיד   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ₪? עם עלות מעסיק.    ₪100,000 בשנה?    100,000 : וןמר כפיר מימ

 

 קצת יותר.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אפילו פחות.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 לא.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ₪?    100,000 : מר כפיר מימון
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   -לא, עלות  : חגית מ. מימון גב'  

 

 עלות, יותר.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -אפשר להגדיר את זה  : מר כפיר מימון

 

 ₪.    100,000-חצי משרה לא יותר מ  : חגית מ. מימון גב'  

 

 זמני כאילו שזה לא יהיה לכל החיים?   : מר כפיר מימון

 

 בטח.   מר שמואל לביא: 

 

 ₪.    100,000-₪, חצי משרה לא יותר מ   100,000-לא יותר מ  : חגית מ. מימון גב'  

 

 כן, כן, כן.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ל להיות חיצוני.  זה יכו   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

חיצוני זה הכי טוב, הכי טוב שזה יהיה חיצוני, הוא לא יהיה טוב,   מר שמואל לביא: 

 תחליפו אותו.  

 

   -₪ שנה אחת, רואים, נותנים יעדים   100,000חצי משרה   : מר כפיר מימון

 

   -מחליפים ראש מועצה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -ה. לא אם הוא מביא את היעדים סבב  : מר כפיר מימון

 

 שתבין מנהל רכש זה בתקנות.   מר שמואל לביא: 

 

   -אני חושבת שמנהל רכש... צריך להיות  גב' עדנה זטלאוי: 

 

לדעתי אפשר לקבל   מר שמואל לביא:  אורגן של המועצה, בתקנות כתוב אורגן. אבל 

 אישור.  



 

 29 

 

 יותר קל...   פרופ' עפר לוי: 

 

 )מדברים יחד(  

 

   -א בחשבונית, זה עדיין לא אומר שהוא עושה... אבל זה שהו  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 נכון, לגמרי.  מר שמואל לביא: 

 
 )מדברים יחד(  

 
 חברים לא לדבר, כי אחרי זה אי אפשר להבין מההקלטה.   מר יוסף ניסן: 

 

עובד   עו"ד יגאל ברק:  המועצה,  של  עובד  זה  אם  אבל  זה,  את  להגביל  אפשר   ...

 בתקן...  

 

 ממשכורת מנכ"ל?    90%א יקבל  גם הו  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא, זה לא עובד...   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מה אם הוא לא יהיה בכיר, אז לא יהיה ערך לעבודה.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 אתה לא תמצא אותו פה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 "ל.  משכר מנכ   90%אם אתם רוצים אפקטיביות, שהוא יקבל   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 שנה.    40משרה ועם ניסיון של    90%כן,    :גב' עדי זנד

 

 .  90%אני אצביע בעד   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 אפשר לפתוח את זה גם לגבי מי שקיימים?   גב' עדנה זטלאוי: 
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 כן.    :גב' עדי זנד

 

 בואו נעשה הצבעה, אני בעד. רק בעד עדנה.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 דנה, תאמין לי שאישרנו לה.  אישרנו לע  : מר שלומי שטרית

 

 .  80%אני פה, זאתי שמשתכרת   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ועד היום היא לא קיבלה.   : מר שלומי שטרית

 

 היא לא קיבלה?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 עד היום, ואישרנו לה.   : מר שלומי שטרית

 

 לדיון בפגישה הבאה.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 חסכתם על גדר...   ליפשיץ: פרופ' מתי  

 

 טוב חברים, סיימנו?   מר יוסף ניסן: 

 

 מה אנחנו עושים?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 צריך להחליט, אתם מאשרים את הדו"ח?   מר שמואל לביא: 

 

 מאמצים את המסקנות.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מאמצים את המסקנות.   מר יוסף ניסן: 

 

 ודה רבה.  מאשרים את הדו"ח ות  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 מאשרים.   מר יוסף ניסן: 
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 תודה רבה.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 תודה, תודה רבה.   מר יוסף ניסן: 

 

 תודה רבה לכם.   מר שמואל לביא: 

 

, מסקנותיו  2020דו"ח מבקר המועצה לשנת  פה אחד    מאמצת מליאת המועצה  :  החלטה 

 והתגובות שהועברו בגינו. 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________ 
 יוסף ניסן מר  

 ראש המועצה 

 ____ __________ 
 גב' עדנה זטלאוי 
 מזכירת המועצה 

 
 
 


