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 גזרמועצה אזורית 
 574מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 10.9.2017, ז"עתש"ט באלול י, ראשוןמיום 
         

 ראש המועצה -   פטר וייסמר   משתתפים:
 חבר מועצה -  ישראל פרץמר 
 חבר מועצה -   רפי וייסמר 

 חבר מועצה -  יוסי אלונימר    
 חבר מועצה -  יובל אנוךמר 
 חבר מועצה -  ישראל כהןמר 
 חבר מועצה -  חיים אלקובימר 
 חבר מועצה - יוחנן יומטוביאןמר 

 חברת מועצה -   כרמל טלב' ג   
 חברת מועצה -  אלונה ביטןגב'    

 חבר מועצה - יואל וינגרטן )ג'ינג'י(מר 
 חבר מועצה -  ניסים מימוןמר    
 חבר מועצה -  אבי אביטלמר    
 חבר מועצה -  אמתי עירםמר    
 חבר מועצה -  יוסף )ג'ו( לוימר    

 חבר מועצה -  משה סויסהמר 
 חבר מועצה -   אלוןיובל מר    

 חברת מועצה –  רותם בנבנישתהגב' 
 חברת מועצה - רוית יצחקי חלוץגב' 

 
 

  חבר מועצה - ישראל ויינברגרמר   :חסרים
 חבר מועצה -  תמיר ארזמר 
 חבר מועצה -  ויקטור חמנימר 
 חבר מועצה -  ראובן ביטןמר 
 חבר מועצה -   רמי רוזןמר 
 החבר מועצ -  יהודה גבאימר 
 חבר מועצה -  יוסי כחלוןמר 

 חברת מועצה -  בנישתהנרותם בגב'    
 חבר מועצה - גרשון צחור צחנובר מר 
 חבר מועצה -  יוסף וסרמןמר 
 חברת מועצה -  מיה היימןגב' 

 
 

 מנכ"ל  - אריאל הילדסהיימרמר   נוכחים:
 יועמ"ש -  חן סומךעו"ד    
 גזבר -  דוד גמליאלמר    
 מבקרת המועצה - מוסקוביץ'  עמירהד"ר    
 מנהלת לשכת ר. המועצה -   גלית דהן גב'   
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   על סדר היום:

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

2016.  
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אישור סיכום והצעות ועדת ביקורת בנושא דו"ח מבקרת המועצה לשנת  .1

2016.  

 

, 574רוצה לפתוח את ישיבת מליאה מספר אני   :מר פטר וייס

. 2016אישור סיכום הצעת ועדת ביקורת בנושא דו"ח מבקרת המועצה לשנת 

ראשית נבקש לפתוח את הישיבה ולהודות למבקרת המועצה עמירה מוסקוביץ' 

הצנועה, תראו איך היא יושבת פה בשקט, אשר עמלה רבות להכנת הדו"ח 

במועצה דו"ח שנתי מקיף ויעיל ונראה כי  השנתי. זו השנה השישית בה מוגש

הושקעו בו מחשבה ועבודה רבה. אני תמיד אומר, גוף שאין בו ביקורת לא יכול 

להתקיים, אני רואה חשיבות רבה בהליך הביקורת כאמצעי לשיפור עבודת 

הארגון. כאן המקום להודות ליו"ר ועדת הביקורת מר תמיר ארז על ההשקעה 

רי הוועדה ולממלא מקומו ג'ינג'י שאני שומע שמקפידים בצדו, וכמובן לכל חב

להגיע בהרכב מלא לכל ישיבה כמעט ועושים מלאכתם נאמנה. ההתייחסות 

לביקורת מצדי ומצד השותפים במועצה לעשייה היא עניינית, אנו שואפים 

ללמוד את הממצאים וליישם את הדרוש ככול שיש בכך צורך עוד במהלך 

ינג'י.   הביקורת, ג'

 

כן, ועדת ביקורת אני רוצה לציין עבודה יוצאת מן   :יואל ויינגרטיןמר 

הכלל של עובדי המועצה, הגזבר, המזכיר, מהנדס המועצה, ראש המועצה 

וועדת ביקורת ממליצה למליאת  6ובמיוחד מבקרת המועצה, דו"ח מספר 

 . 6המועצה לאשר את דו"ח ביקורת מבקרת המועצה מספר 

 

... בסך  20אבל תשים לב פטר עמוד   :ניסים מימוןמר   17.9אותו דבר. 

 . 2016בשנת ₪ מיליון  37.2לסך  2015בשנת ₪ מיליון 
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 מה זה?   :מר פטר וייס

 

 זה מחיקת חובות.   :ניסים מימוןמר 

 

זה הדו"ח של הגבייה של החובות האבודים. אבל  :ד"ר עמירה מוסקוביץ'

אין אפשרות לגבות צריך למחוק, אתה מבין למה צריך למחוק את זה, ברגע ש

 אין מה לעשות. 

 

  -מה לעשות? זה דו"חות  :מר פטר וייס

 

 אי אפשר להשאיר את זה.  :ד"ר עמירה מוסקוביץ'

 

כל שנה והמדיניות היא  5%, אם 95%אנחנו גובים   :מר פטר וייס

 לא למחוק, זה מצטבר מה לעשות. 

 

 . 1לו עד לפני שנה לא מחקנו אפי  :מר דוד גמליאל

 

 בגלל זה זה הצטבר לסכומים כאלה.     :???

 

 פטר אני רוצה להגיד כמה דברים.   :ישראל פרץמר 

 

 כן.   :מר פטר וייס

 

קודם כל אני רוצה לשבח את הדו"ח לא רק בעצם   :ישראל פרץמר 
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איך שהוא נעשה, אלא אני עברתי על הדו"חות הקודמים וראיתי את 

יקורת, ועל כך עמירה אני חייב להגיד לך ההתקדמות הממשית בביצוע הב

שאפו, כי ראיתי את ההבדלים ואת ההדגשים. יחד עם זאת יש לי כמה הערות, 

קודם כל בנושא הגבייה, ציינת שמה בין היתר שהיו הרבה תלונות בנושא 

המים. וסיימת בזה שנאמר שמה שמפאת מחסור בכוח אדם לא היו תשובות 

 יות או לא ניתנו תשובות מספיקות לתלונות האלה. עניינ

 

 למה אתה מתייחס?  :ד"ר עמירה מוסקוביץ'

 

אני מדבר לנושא של הגבייה, בנושא של המים   :ישראל פרץמר 

 והביוב. 

 

 באיזה עמוד?  :ד"ר עמירה מוסקוביץ'

 

 עד היום אין תשובות.     :???

 

  -ושבעד היום אין תשובות. אני ח  :ישראל פרץמר 

 

 )מדברים יחד( 

 

שהייתה בעיה של רישום,  אתה יודע על המים :ד"ר עמירה מוסקוביץ'

.. ששינינו את זה. התכוונו בעצם להעביר את  שהייתה לנו בעיה בבית חשמונאי.

 זה מהמועצה ובעצם השארנו את זה. 

 

ברשותך אני רוצה להגיד כמה דברים בעניין הזה.   :ישראל פרץמר 
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ניזוק מעצם קודם כל אני  חושב שבעניינים כאלה שהתושב בסך הכול יוצא 

העובדה שהוא לא מקבל תשובה, במיוחד אם יש קריאה של מים לא נכונה, אז 

אני לא חושב שתשובה כזאת שאין כוח אדם זאת תשובה שמספקת, צריך 

  -למצוא את הדרך לתת לו תשובה, זה לא

 

.   :מר דוד גמליאל .  אין מצב כזה.

 

 מה זה כתוב.   :פרץ ישראלמר 

 

  -תקשיב  :מר דוד גמליאל

 

 אבל כתוב.   :ישראל פרץמר 

 

  -תקשיב, אני מכיר מקרים אחד אחד  :מר דוד גמליאל

 

 אבל אנחנו מדברים על הדו"ח עכשיו בחייאת דוד.   :ישראל פרץמר 

 

 על איזה עמוד אתה מדבר?   :מר דוד גמליאל

 

 . 33עמוד     :???

 

אני מתכוון שבכל מקרה בדברים כאלה צריך לתת   :ישראל פרץמר 

 . 1את הדעת זה 

 

 זה בטוח.   :מר דוד גמליאל
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דבר שני רציתי לשאול בנושא של המעקב לתיקון   :ישראל פרץמר 

  -ליקויים

 

.   :מר דוד גמליאל . הוא מתכוון למשהו אחר, זה משהו אחר, זה לא.

 טוב לא חשוב נו.  ,Xאם תושב... יש לו אבל לא חשוב, נו בסדר. 

 

אני רוצה לשאול בנושא של מעקב אחר תיקון   :ישראל פרץמר 

הליקויים שאת כתבת, האם אין איזה נוסח שהוא אחיד שכולם יענו אותו 

  -בצורה אותו דבר. כי מה שקורה למשל

 

  -לכל מחלקה יש משהו :ד"ר עמירה מוסקוביץ'

 

. מה שקורה למשל השנייה, אני רק אשלים את השאל  :ישראל פרץמר 

הדו"ח בנושא רכש שכתבה ליאת הוא מאוד... ומסודר, שיש משהו וטופל. למה 

אי אפשר ליצור מצב שיהיה סוג של טופס ומענה כך שהוא יהיה מוגן, שאכן 

הדברים, זה מדובר על סעיף א' וטופל או לא טופל או טופל חלקית. ואילו כל 

 אחד פה ענה איך שהוא רוצה. 

 

  -לא, זה גם איך טופל ולא טופל :מוסקוביץ' ד"ר עמירה

 

 לא, לא, אני עברתי על כולם זה לא ככה.   :ישראל פרץמר 

 

 תסתכל על הכול.  :ד"ר עמירה מוסקוביץ'
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ישראל אנחנו עוד לא בשוויץ, אנחנו קרובים אבל לא   :מר פטר וייס

 שם. 

 

 -אפשר לתקן  :ישראל פרץמר 

 

עשות את זה מאוד פשוט ולעשות איזה שהיא אפשר ל :ד"ר עמירה מוסקוביץ'

  -טבלה כן טופל לא טופל, כמו שעושים במשרד הפנים. אבל חשוב לנו 

 

היא רוצה להציג תהליכים, אני אומר לך כגוף  :אריאל הילדסהיימרמר 

 -מבוקר, היא מבקשת מאיתנו

 

 )מדברים יחד( 

 

ות אבל זה לא מובן, אם תעברו אתם על הדו"ח  :ישראל פרץמר 

  -שקיבלנו

 

 הם עברו, מכירים אותם בעל פה.  :ד"ר עמירה מוסקוביץ'

 

 בעל פה.   :מר דוד גמליאל

 

 עברו מכירים בעל פה כל תשובה.  :ד"ר עמירה מוסקוביץ'

 

 אני חושב שזה פחות נהיר, זו הנקודה.   :ישראל פרץמר 
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 לא, ממש לא, מי שצריך מבין את זה.  :ד"ר עמירה מוסקוביץ'

 

 . האבל בסך הכול עבודה יפהפיי  :שראל פרץימר 

 

  -אני מבקש לאשר את דו"ח הביקורת  :מר פטר וייס

 

 ואת המלצות ועדת הביקורת.   :מר דוד גמליאל

 

והמלצות ועדת ביקורת. תודה רבה. חברים שתהיה   :מר פטר וייס

 שנה טובה, אתם מוזמנים להרמת הכוסית. 

 

 . 14:00ה ביום חמישי בשע  :מר דוד גמליאל

 

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

 .2016מבקרת המועצה לשנת 

 

 

 

_________________     ______________________ 

 מר אריאל הילדסהיימר             פטר וייס         

 מנכ"ל המועצה       ראש המועצה       
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 קובץ החלטות

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

2016.  

 

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

 .2016מבקרת המועצה לשנת 

 

 


