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 1 29מן המניין מספר    שלא   מליאה 

 2 1202  באפריל   6ישיבה מיום  

 3 

 4 : משתתפים 

 5 יו"ר המועצה   -  גב' ליזי דלריצ'ה 

 6 חבר מועצה   -   מר יניב אנגל 

 7 חברת מועצה   -  גב' שרון גל דרור 

 8 חברת מועצה   -  גב' לירון דורון לוי 

 9 חבר מועצה   -  ד"ר דן אויירו קדרי 

 10 מועצה חבר    -   מר יניב שחר 

 11 חברת מועצה   -  ו גב' אושרת פרימ 

 12 חבר מועצה   -  מר אמיר רחמנינוב כהן 

 13 חבר מועצה   -   מר עופר עזרא 

 14 חבר מועצה   -   מר טל מתתיהו 

 15 חבר מועצה   -   מר מיכאל לוין 

 16 

 17 : מוזמנים 

 18 יועצת משפטית למועצה   -  עו"ד אושרת מצליח 

 19 יועצת משפטית למועצה   -  עו"ד רונית עובדיה 

 20 מנכ"לית המועצה   -   גב' דליה לין 

 21 עוזרת ראש המועצה   -   גב' הלרן בשן 

 22 גזבר המועצה   -  יוסי שמעוני מר  

 23  מבקר המועצה   -  מר עודד גרונטמן 
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 1 92מן המניין מספר  שלא  על סדר היום לישיבת המועצה  

 2 

 3 

 4 .  2019דיון בדו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת   (1

5 
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 1 פרוטוקול 

 2 

 3 2019. דיון בדו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת  1

 4 

. ישיבת מליאה שלא מן המניין  30  - ו   29ישיבת מליאה מספר   ליזי דלריצ'ה:  5 

, מצ"ב  2019דיון בדו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת    29מספר   6 

 7 נספח א'. עודד. 

הפנים   עודד גרונטמן:  משרד  הפנים.  משרד  של  ביקורת  דו"ח  כאמור  אז  כן,  8 

בדיקה   דו"ח  גם  מפרסם  הכספיים  לדוחות  בסמיכות  שנה  כל  9 

. צירפנו בסוף הנספח טבלת  2019דובר על דו"ח לשנת  שלו. מ  10 

תיקון   ועדת  בעקבות  בדו"ח  שעלו  הממצאים  לכל  סטטוס  11 

ממצא   הממצאים.  על  אעבור  אני  אז  לנו.  שהיתה  ליקויים  12 

ל  מתייחס  מליאה  - ראשון  אישור  לפני  תב"ר  בביצוע  החלה   , 13 

 14 י אישור משרד הפנים.  נ ולפ 

גם   וסטטוס  הגזבר  גם של  פה התייחסות  כן    יש  וכמו  שתוקן  15 

על   מדבר  שני  ממצא  עצמו.  על  יחזור  לא  שהליקוי  נקפיד  16 

עמותות שהוקצה להן קרקע על לא נחתם מולן חוזה, גם פה   17 

התייחסות של מנכ"לית המועצה למועצה, טרם תוקן אבל כן   18 

 19 יש עבודה מולן לנסות ולהסדיר את הנושא.  

תקווה    מי  המים  תאגיד  של  כספיים  דוחות  השלישי  הממצא  20 

 21 טרם אושרו, זה יוצג במליאה הבאה, נכון יוסי?    2019שנת  ל 

 22 אני חושב.  יוסי שמעוני: 

אושר   עודד גרונטמן:  כבר  זה  לאישור.  הבאה  למליאה  לעלות  אמור  זה  כן,  23 

לשנת   דוחות  הוציאה  לא  המועצה  מבקרת  שם.  בדירקטוריון  24 

, הממצא הזה אני לקחתי אותו. אני לא יכול לחזור לשנת  2019 25 
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ולתקן את זה. ההתחייבות שלי שמהרגע שאני התחלתי    2018 1 

 2 והלאה יצאו דוחות.  

וממצא אחרון מתייחס לזה ועדת הביקורת לא ניהלה ביקורת    3 

שנת   בדו"ח  שעלו  ליקויים  תיקון  את  2018אחר  צריך  אז   . 4 

במשרד   שעלו  הממצאים  אלה  הביקורת.  ועדת  התייחסות  5 

 6 הפנים. 

קטנה רק, סתם להבין, כי תמיד כשדיברו על  דרך אגב, שאלה   יניב שחר:  7 

בישיבה   סעיף  היה  זה  חלק,  היה  זה  הביקורת  בדו"ח  דיון  8 

 9  והפעם עשו לזה ישיבה בפני עצמה, יש לזה סיבה? 

 10 זו ישיבה שלא מן המניין.  דליה לין: 

 11 כן.  יניב שחר: 

 12 דיון בדו"ח ביקורת זה ישיבה שלא מן המניין.  דליה לין: 

 13 כאילו,   אה, אוקי, אז  יניב שחר: 

 14 כמו שנה שעברה, לא שונה.   דליה לין: 

 15 לא, שנה שעברה זה היה סעיף,  יניב שחר: 

 16 לא, זה היה בישיבה שלא מן המניין.  דליה לין: 

תבדקי. טוב, אנחנו ועדת ביקורת ישבה על הדו"ח ביקורת של   יניב שחר:  17 

משרד הפנים ויש לנו כמה הערות. אז ככה, אני פשוט אקריא,   18 

 19 דו"ח ועדת ביקורת,   – את זה. פתח דבר  אחר כך גם נשלח  

 20 לישיבה?  עו"ד אושרת מצליח: יניב, הזמנתם את מבקר הפנים  

 21 לא.  יניב שחר: 

 22 שישבתם? עו"ד אושרת מצליח:  

 23 למה? לא חייב. לא.   יניב שחר: 

 24 ראוי.  עו"ד אושרת מצליח:  

אותו   יניב שחר:  נזמין  אנחנו  הזאתי.  בישיבה  צורך  ראינו  לא  חייב.  לא  25 

 26 בעתיד לדבר על הדוחות הבאים.  
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 1 זכותכם.  עודד גרונטמן: 

דו"ח ועדת ביקורת מוגש עם המלצתנו לדו"ח ביקורת מפורט   יניב שחר:  2 

שבוצע על ידי מנהלת אגף בכיר לביקורת ברשויות    2019לשנת   3 

חריג  על  זו  בשנה  גם  שהצביע  מהנחיות  המקומיות,  ה  4 

 5 המחייבות את הרשות המקומית. 

יש לציין לטובה כי בניגוד לשנה שעברה השנה לא התמהמהה    6 

דבר   הביקורת,  לועדת  הפנים  משרד  דו"ח  בהעברת  המועצה  7 

שאפשר את הצגת ממצאי הועדה במועד. אולם לצערנו הועדה   8 

ובעיקר   ליקויים  לתיקון  מהצוות  פעולה  לשיתוף  זכתה  לא  9 

 10 על כך נרחיב בהמשך.  מהעומדת בראשו, ו 

בעמוד    א',  לפרק  התייחסותנו  על    1להלן  דיברה  אחת  הערה  11 

בצו   מהנדרש  פחות  התכנסו  ותמיכות  הנחות  ועדת  כי  כך  12 

גם   האלו  הועדות  שתי  כי  להדגיש  יש  המקומיות.  המועצות  13 

של שנה שעברה,   הביקורת  הועדות  2018בדו"ח  שתי  בדיוק   , 14 

א  עלתה  ביקורת  ועדת  גם  האמת  את  היה  האלה,  זה  אבל  ז,  15 

לפני שהיינו חברי מועצה. יש להדגיש כי שתי ועדות אלו גם   16 

בדו"ח   ועלו  התכנסו  לא  הקודמת  השנה  של  הביקורת  בדו"ח  17 

ונראה כי ליקוי זה משום מה לא תוקן. על המועצה והמנכ"לית   18 

להקפיד כי הועדות הסטטוטוריות וועדות החובה יתכנסו על   19 

הועדו  של  תפקידן  החוק.  הוראות  לדאוג  פי  ויש  חשוב  ת  20 

 21 שיבצעו עבודתן נאמנה.  

, ציינו בדו"ח שיש תביעות משפטיות לגביהן  9סעיף א  7עמוד   22 

לא קיימת הערכה של היועץ המשפטית. נושא זה חייב להיות   23 

לא   טופל.  הוא  אם  יודע  לא  אני  האפשרי.  בהקדם  מטופל  24 

 25 דיברת על זה, נכון?  

 26 איזה סעיף אתה מדבר?  עו"ד אושרת מצליח:  
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 1 .  7. עמוד  9א'   יב שחר: ינ 

טוב, אני אגיד על זה משפט, בסדר? הנושא הזה מטופל בצורה   יוסי שמעוני:  2 

פנימי   דיון  עושים  חודשים  לשלושה  אחת  אנחנו  מוחלטת.  3 

ובלי קשר מקבלים מהיועצת המשפטית של המועצה ולא רק   4 

גם   ויש  יועצים, אחד לענייני כוח אדם  כי יש עוד שני  ממנה  5 

פונקציות   של  שלם  מערך  זה  אומרת  זאת  ביטוחי,  נושא  6 

מבצעים  שנו  אנחנו  זה  סמך  ועל  דעת  החוות  את  לנו  תנות  7 

 8 הפרשה לחובות בהקשר הזה בדו"ח הכספי.  

 9 אז הנושא הזה הוא מטופל. אני שוב,   

עוד פעם, אני מתייחס למה שדו"ח משרד הפנים אומר. דו"ח   יניב שחר:  10 

משרד הפנים העלה את הנושא הזה אז אנחנו פשוט אומרים   11 

 12 הדעת והמועצה חייבת לדעת, שצריך לתת על זה את  

 13 תשומת לב על זה, אני נותן את התשובה, בסדר?  יוסי שמעוני: 

, בוא,  2019כמה היא חשופה, ואם אתם מטפלים, זה דו"ח של   יניב שחר:  14 

 15 . 2021  - אנחנו ב 

 16 לא, לא, ברור, אבל תשים לב זה רק תשומת לב.   יוסי שמעוני: 

 17 זה לא ממצא. זה לא ממצא.  עודד גרונטמן: 

 18 אמרתי,   שחר:   יניב 

זאת   יוסי שמעוני:  מרבית,  לב  תשומת  לזה  ניתן  שזה  שלי  התשובה  אז  19 

 20 התשובה.  

 21 אוקי.  יניב שחר: 

 22 בסדר?  יוסי שמעוני: 

 23 זה לא ממצא כי אין פה המלצה, שים לב.   עודד גרונטמן: 

 24 אני רק אומר שזה צריך להיות מטופל ואם זה מטופל מעולה.   יניב שחר: 

 25 כן.  יוסי שמעוני: 
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ב' שמדבר על הממצאים העיקריים שהועלו  התייחסותנו לפרק   חר: יניב ש  1 

אישור   לפני  תב"ר  בביצוע  החלה  המועצה  השנה.  בביקורת  2 

הממונה מטעם משרד הפנים, על המנכ"לית להקפיד להתנהל   3 

ניצול   לפני  הגורמים  כל  אישור  ולקבל  החוק  הוראות  פי  על  4 

 5 כספי תב"רים. 

 6 רגע, אני רוצה להגיד על זה משהו בבקשה.   יוסי שמעוני: 

 7 לא, לא, אבל זה לא נכון, העברנו אליכם את ההתייחסות.   עודד גרונטמן: 

 8 יש התייחסות.   יוסי שמעוני: 

 9 רגע, שניה.   יניב שחר: 

 10 אוקי.   יוסי שמעוני: 

הדעת.   יניב שחר:  את  זה  על  לתת  לקחת,  ויש  ציבור  כספי  על  מדובר  11 

על הדו"ח הזה בסוף חודש שעבר,    עכשיו, רגע, אנחנו ישבנו  12 

ההתייחסות   את  קיבלנו  לא  מה שרשמנו,  וזה  ביקורת,  ועדת  13 

שלכם לנושא הזה. דברים שמטופלים אנחנו רק יכולים לברך   14 

 15 על זה.  

זה   יוסי שמעוני:  כי  רוצה לתת תשובה, לתת מענה.  אני  ניתן,  בוא  אז  לא,  16 

ני  חשוב. אני חושב שהנושא של התב"רים הוא חשוב מאוד. א  17 

גורן   שגם  בטוח  אני  הרצינות,  במלוא  זה  את  לוקח  לפחות  18 

גזבר   סגנית  עכשיו  לנו  ויש  הרצינות,  במלוא  זה  את  לקחה  19 

שהולכת לטפל בזה, זה אחד הנושאים המרכזיים שהיא תטפל   20 

 21 בהם. לא קרה אף מקרה שאני יודע שקרה למעט המקרה הזה.  

ב   בזמנו  הזה?  המקרה  זה  מה  לקחה   2019  - עכשיו   22  המועצה 

הלוואה, עכשיו הלוואה היא גם אושרה פה במליאה וגם משרד   23 

הפנים אישר אותה כי אחרת הבנק לא היה נותן את ההלוואה,   24 

אבל צריך לעשות עוד טקט אחד שלוקחים הלוואה, זה לפתוח   25 
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, שזה לא היה תקין. ויחסית  delay  - תב"ר, והקטע הזה נעשה ב  1 

 2 ה יקרה שוב. זה ליקוי מינורי אבל אין ספק שזה לא נכון שז 

 3 עוד פעם, אני בסך הכל,  יניב שחר: 

 4 בסדר גמור.   יוסי שמעוני: 

 5 נותן את ההתייחסות של ועדת הביקורת,   יניב שחר: 

 6 בסדר גמור.   יוסי שמעוני: 

 7 .  2019לדו"ח של משרד הפנים לשנת   יניב שחר: 

 8 בסדר גמור.   יוסי שמעוני: 

נמצא    2דיברתם עליהם. סעיף  , דרך אגב חלק מהדברים  2סעיף   יניב שחר:  9 

כי ניתנה קרקע ללא תמורה לשתי עמותות ללא שנערך חוזה,   10 

המקרקעין   לכל  בתוקף  חוזה  יש  כי  לדאוג  המועצה  על  11 

המוקצים ברחבי המועצה על פי חוק. אני מבין שזה תוקן או   12 

 13 שזה בתהליכים? 

 14 בתהליך.   עודד גרונטמן: 

זה שתי עמותות היסטוריות, שתי עמותות, שני גורמים  עו"ד אושרת מצליח:   15 

להקים   פועלים  שכרגע  היסטורית  בצורה  בנכס  שיושבים  16 

 17 בעצם את השהות שלהם.  עמותה כדי להסדיר  

 18 הקושי שלהם זה בהקמת העמותה.   דליה לין: 

 19 זה תהליך. אבל אנחנו עובדים ויש ממשק קבוע ומטופל. עו"ד אושרת מצליח: 

 20 ליך.  אבל בתה  דליה לין: 

זה להעלות נושאים שצריך לטפל   יניב שחר:  המטרה של הדו"ח ביקורת  21 

 22 בהם. 

 23 . נכון עו"ד אושרת מצליח:  

הדוחות הכספיים של    3ואם מטפלים בהם הכל בסדר. סעיף   יניב שחר:  24 

לאישור   הדוחות  את  להביא  יש  אושרו,  לא  עדיין  תקווה  מי  25 

 26 בהקדם האפשרי.  
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 1 בחודש הבא. בחודש הבא.  דליה לין: 

אני מבין שאין קוורום, יש כבר קוורום לדירקטוריון דרך אגב?   יניב שחר:  2 

 3 יש קוורום לדירקטוריון של,  

 4 כן.   עודד גרונטמן: 

 5 יש, אושרת?   ליזי דלריצ'ה: 

 6 כן, כן.  עו"ד רונית עובדיה:  

 7 כן, כן. עו"ד אושרת מצליח:  

 8 כן, כן, אמרנו כן. עו"ד רונית עובדיה:  

 9 , - ו ש נעמה כבר בפנים א  יניב שחר: 

 10 לא. עו"ד רונית עובדיה:  

 11 עדיין לא אושרה.  עו"ד אושרת מצליח:  

 12 נעמה, עו"ד רונית עובדיה:  

 13 אוקי.  יניב שחר: 

 14 מעודכנת ומכותבת, אל תדאג.  עו"ד רונית עובדיה:  

 15 אפשר להזמין אותה לישיבות בתור צופה?  יניב שחר: 

 16 לא, למה? עו"ד רונית עובדיה:  

 17 למה לא?   יניב שחר: 

 18 למה כן?  עו"ד רונית עובדיה:  

 19 בהתנהגות טובה.   ליזי דלריצ'ה: 

מה   יניב שחר:  אז  דירקטורית.  בתור  מאושרת  להיות  אמורה  היא  כי  20 

 21 בישיבות?  הבעיה להביא אותה שהיא תהיה  

עובדיה:   רונית  מה  עו"ד  ותראו  מהתאגיד  תבקשו  דירקטורית.  לא  היא  22 

 23 תשובתם. 

כן או לא,   יניב שחר:  אבל את היועצת המשפטית. בסוף את תגידי להם  24 

 25 אז אני שואל אם אפשר,  

 26 מה זאת אומרת?  עו"ד רונית עובדיה:  
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אם אפשר שאנחנו בתור מי שאמורים להיות מיוצגים בתאגיד   יניב שחר:  1 

גם   פה  עליהן  נרחיב  שלא  ואחרות  כאלה  מסיבות  לא,  עדיין  2 

 3 כן,  

 4 כאלה ואחרות שוב.  נעמה ברון: 

 5 למה לא מאושרים עדיין בתאגיד,   ב שחר: יני 

 6 יניב, זה על סדר היום?  עו"ד רונית עובדיה:  

 7 מה?   יניב שחר: 

 8 זה על סדר היום הנושא הזה?  עו"ד רונית עובדיה:  

 9 זה סעיף בנושא הזה.   יניב שחר: 

 10 באיזה נושא?  עו"ד רונית עובדיה:  

 11 , - אז אם מאשרים את הדוחות של הדיר  יניב שחר: 

 12 באיזה נושא? עובדיה:  עו"ד רונית  

 13 ,  - אם הדירקטוריון מאשר את ה  יניב שחר: 

 14 לא הבנתי באיזה נושא.  עו"ד רונית עובדיה:  

 15 אני מסביר.   יניב שחר: 

 16 כן?  עו"ד רונית עובדיה:  

לשנת   יניב שחר:  אושרו  לא  תקווה  מי  של  הכספיים  הדוחות   17  2019אם 

 18 ואתם הולכים לאשר אותם בחודש הבא, 

 19 בחודש הבא.  דליה לין: 

בשביל לאשר אותם צריך קוורום בדירקטוריון. הדירקטוריון   יניב שחר:  20 

 21 ,  - צריך להתכנס, נעמה אמורה להיות חלק מה 

 22 הדירקטוריון כבר אישר את הדוחות.  עו"ד אושרת מצליח:  

 23 הדירקטוריון אישר את הדוחות.  עודד גרונטמן: 

 24 לא הבנתי האם, עו"ד רונית עובדיה:  

 25 ביחד( )מדברים  

 26 צריך לדון בהם במועצה. עו"ד אושרת מצליח:  
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... בנעמה, בתאגיד או ההשתתפות שלה זה על סדר היום  עו"ד רונית עובדיה:   1 

 2 בישיבת המועצה.  

 3 לא, ואני רוצה להעלות את זה.   יניב שחר: 

 4 אוקי, אז אני לא עונה על השאלה שלך.  עו"ד רונית עובדיה:  

זה,   יניב שחר:  את  להעלות  פעם,  אם אפשר  עוד  את  יודעת  את  לא,  אז  5 

ולא   לתקוף  של  בצד  שאת  או  דוגלת,  את  צד  באיזה  השאלה  6 

לתת לאופוזיציה שום מקום, כמה שאפשר, למשוך את זה כמה   7 

שאפשר, או שאת אומרת וואלה היא גם ככה צריכה להתמנות   8 

לה   ניתן  בוא  אז  משפט,  בית  של  החלטה  היתה  גם  זה  לשם,  9 

תוכל להצביע, היא לא אושרה    להיות נוכחת בישיבה. היא לא  10 

 11 אבל יכולה להיות שם. אפשר תשובה?  

עובדיה:   רונית  בשם  עו"ד  לדבר  יכולה  לא  אני  לשאלה.  עונה  לא  אני  לא,  12 

הדירקטוריון. זה לא על סדר היום. אנחנו לא עושים מסיבות   13 

 14 הפתעה בנושאים האלה ואני לא עונה על שאלתך. 

 15 בפרוטוקול.    הבנתי. אוקי. לפחות זה יהיה  יניב שחר: 

עובדיה:   רונית  אגב  עו"ד  דרך  בפרוטוקול.  יהיה  מה שרציתי, שזה  בדיוק  זה  16 

הזה   הנושא  כל  על  בדיוק  נעמה  עם  ארוכות  היום  התכתבתי  17 

של הדירקטוריון. היא יודעת, היא לא פנתה, היא לא זה, היא   18 

לא פונה לאף אחד, היא רק מתלוננת על למה אנחנו לא ממנים   19 

 20 חראית למינויים. אותה, כאילו אני א 

 21 אתם עצרתם את המינוי בלי סמכות להזכיר לך.  יניב שחר: 

אנחנו לא עצרנו שום דבר. אני גם עדכנתי אותה בנושא  עו"ד רונית עובדיה:   22 

הזה. אתם יכולים להפסיק להגיד את זה. אני לא יודעת מי זה   23 

כאילו מישהו   אתם, כל הטענות האלה כל הזמן כאילו אתם,  24 

 25 נכונות.    עושה משהו הן לא 

 26 זה מה שאמרו לנו ברשות המים.  יניב שחר: 



 

 

  

 6.4.21מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

12 

אתם חוזרים, אני לא יודעת מי אמר לכם, אתם יכולים  עו"ד רונית עובדיה:   1 

 2 לדבר איתם. 

 3 אז למה את עונה בכלל? תתקדמי.   ליזי דלריצ'ה: 

אני לא, אבל כל פעם זה נאמר לפרוטוקול כאילו מישהו,  עו"ד רונית עובדיה:   4 

מש  לכם  עושים  בחזרה  אתם,  לומר  מבקשת  ואני  בכוונה,  הו  5 

לפרוטוקול ולכן גם אני שמחה שזה נאמר שאף אחד לא עושה   6 

שום דבר בעניין הזה שהוא לא כדין. הנושא מטופל לא על ידי   7 

 8 אלא על ידי רשות המים ואתם יכולים לפנות לשם. 

 9 , - אבל רשות המים טענו שאתם ביקשתם להקפיא את ה  יניב שחר: 

עובדיה  רונית  אתה  :  עו"ד  מה  יודעת  לא  ואני  טענו  הם  מה  יודעת  לא  אני  10 

 11 יודע. 

 12 סתם, בכוונה עושה את זה לפרוטוקול.   ליזי דלריצ'ה: 

 13 הבנתי.  יניב שחר: 

 14 תפסיקי.  ליזי דלריצ'ה: 

 15 זה הכל לפרוטוקול.  עו"ד רונית עובדיה:  

 16 טוב, בואי נמשיך.  יניב שחר: 

 17 אני גם שמחה שזה לפרוטוקול.  עו"ד רונית עובדיה:  

 18 הבנו. אוקי. בואו נמשיך.   יניב שחר: 

. יש  2018המבקרת הפנימית לא הוציאה דוחות ביקורת לשנת    19 

המבקרת   דוחות  לנו  הועברו  לא  שגם  אני  2019לשנת  לציין   . 20 

 21 לא יודע אם היא הוציאה. היא הוציאה? 

 22 לא הוציאה.  דליה לין: 

 23 לא הוציאה.  עו"ד אושרת מצליח:  

נושא שמה   יב שחר: ינ  דווקא מעניין, כי זה השנה שביקשנו להעלות  זה  24 

 25 לביקורת של הועדת תמיכות. אז היא לא הוציאה אז זה לא, 

 26 לא הוציאה. פנינו אליה, היא יודעת והיא לא מוציאה.   דליה לין: 
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 1 טוב, זה עודד אנחנו נצטרך לדבר על זה גם כן.   יניב שחר: 

לחזור   עודד גרונטמן:  לעשות,  יכול  אני  דברים  הרבה  יניב,  יכול,  לא  אני  2 

 3 אחורה בזמן אני לא יכול, אמרתי. אני יכול להתחייב קדימה.  

 4 יש דברים שאפשר לבדוק אותם אפשר גם לחזור אחורה.   יניב שחר: 

.  2018, זה יהיה אותו דבר כמו  2019אין לי מה לעשות גם על   עודד גרונטמן:  5 

' סביר להניח שזה  20וגם    2019ח על  לא יכול לעשות דו" אני   6 

אין לי מה לעשות, באמת. לחזור אחורה בזמן  יהיה אותו דבר.   7 

 8 אני לא יכול. 

זה מדהים איך כאילו מבקרת שלוש שנים לא הוציאה דוחות   :יניב שחר  9 

 10 ביקורת ואף אחד במועצה לא, 

למה אתה אומר אף אחד? אני התפקיד שלי זה לפנות אליה,   :דליה לין  11 

א  שלכם  להעיר  התפקיד  מה  ממנה.  ולבקש  לבה  תשומת  ת  12 

 13 בעניין הזה?  

 14 אבל אם היא שלוש שנים,  :יניב שחר 

 15 מה התפקיד שלכם בעניין הזה.   :דליה לין 

 16 אבל אתה היית ועדת ביקורת כל התקופה הזו.  :עו"ד רונית עובדיה 

 17 מה התפקיד שלכם?   :דליה לין 

 18 אתה פה.   :ליזי דלריצ'ה 

 19 אתם ועדת ביקורת.   :דליה לין 

 20 אבל היית ועדת ביקורת.  :עו"ד רונית עובדיה 

 21 נכון, אז לא היה, אנחנו פנינו,  :יניב שחר 

 22 למה לא ... למבקר?   :עו"ד רונית עובדיה 

 23 יש לך מייל שפנית אליה?  :דליה לין 

 24 בטח. וישבנו איתה גם וביקשנו שתעשה.   :יניב שחר 
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לא   :ליזי דלריצ'ה  אתה  יניב,  בסדר,  לא  זה  בסדר.  לא  הצלחת?  לא  איך  אז  1 

שישמעו   חשוב  בסדר.  לא  ממש  זה  שלך,  העבודה  את  עושה  2 

 3 את זה.  

 4 יפה מאוד.  :יניב שחר 

 5 לפרוטוקול.   :ליזי דלריצ'ה 

 6 לא, באמת.   :עו"ד רונית עובדיה 

 7 זה התפקיד היחיד שיש לך.  :ליזי דלריצ'ה 

 8 )מדברים ביחד( 

 9 כולה ועדת ביקורת, תעשו את העבודה שלכם.   :ליזי דלריצ'ה 

 10 אני יכול,  :יניב שחר 

 11 תדרשו ממנה דוחות.  :ליזי דלריצ'ה 

 12 אני יכול בתור,  :יניב שחר 

 13 באמת.   :ליזי דלריצ'ה 

 14 יו"ר ועדת ביקורת לבקש ממנה,   :יניב שחר 

 15 אז זה לא בסדר,  :ליזי דלריצ'ה 

 16 לדרוש ממנה להוציא, רגע, רגע,   :יניב שחר 

 17 שלא הצלחת. באמת שלא.  :'ה ליזי דלריצ 

 18 שניה, תני לי,     :יניב שחר 

 19 זה ממש לא בסדר.   :ליזי דלריצ'ה 

 20 ליזי, תני לי להגיד.   :יניב שחר 

 21 ממש לא.  :ליזי דלריצ'ה 

לבוא   :יניב שחר  יכול  ביקורת  ועדת  יו"ר  ביקורת,  ועדת  בתור  אני  22 

לה   ולהגיד  ואמרתי    – למבקרת  דוחות,  הוצאת  לא  תקשיבי,  23 

שתכניס   וביקשנו  לה,  ואמרתי  דוחות  להוציא  וצריך  לה,  24 

אתם   אם  אבל  בכלל.  דוחות  ואין  לדוחות  מסוימים  נושאים  25 
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דוחות   מוציאה  לא  היא  שנים  ששלוש  מנכ"לית  בתור  רואים  1 

 2 ר אותה נביא מבקר אחר.  בואו נפט 

 3 יניב, אתה כתבת לי, אתה פנית אלי בעניין הזה?   :דליה לין 

 4 אתה יודע מה זה לפטר מבקר?   :עו"ד אושרת מצליח 

 5 הטריד אותך כיו"ר ועדת ביקורת,   :דליה לין 

 6 , - אם אני אל טועה פנינו בזמנו ל  :יניב שחר 

שניה, בתור יו"ר ועדת ביקורת ראית ששלוש שנים המבקרת   :דליה לין  7 

 8 לא מוציאה,  

 9 ' אני לא ידעתי.  18 :יניב שחר 

 10 פניתי אליה ויש לי תכתובות שפניתי אליה,  :דליה לין 

 11 אני גם פניתי אליה.   :יניב שחר 

ויש לי גם את התשובות. אתה פנית אלי? הערת את תשומת   :דליה לין  12 

 13 לבי? אמרת זה מטריד אותך? 

 14 אלייך לא.   :יניב שחר 

 15 לא, יופי, זהו, נגמר הסיפור.   :דליה לין 

 16 לאירית דיברנו, עם אירית דיברתי בזמנו.  :יניב שחר 

אירית שנה וחצי כבר לא פה, יותר, שנתיים. כל הקדנציה היא   :ליזי דלריצ'ה  17 

 18 לא פה.  

 19 טוב, אז אני, אפשר לבקש, לקוות רק שהדוחות הבאים יצאו.  :יניב שחר 

 20 יצאו, יצאו, יצאו גם יצאו.  :לין דליה  

ליקויים   :יניב שחר  תיקון  אחר  מעקב  ביצעה  לא  ביקורת  ועדת  אוקי.  21 

לשנת   הפנים  משרד  בדו"ח  שעלו  הביקורת  המלצות  ויישום  22 

 23 . ליקוי זה דורש בכלל הסבר בהרחבה. 2018

ה   בבקשה    23.9.20  - בתאריך  המועצה  למנכ"לית  מייל  נשלח  24 

ועדת לקבל   של  הפרוטוקולים  ולהזמינה    את  ליקויים  תיקון  25 

לישיבה בנושא מעקב אחרי תיקון ליקויים. שבעה ימים אחר   26 
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ביקשה המנכ"לית הבהרות על איזה דוחות אנחנו    30.9  - כך ב  1 

מענה   התקבל  כך  אחר  ימים  עשר  אחד  בכלל.  מדברים  2 

לתיקון   הועדה  של  פרוטוקולים  שני  שלחה  בו  מהמנכ"לית  3 

. זה פרוטוקול  29.9.20  - והשני מה   3.12.19  - ליקויים, אחד מה  4 

את   לבקש  הבקשה  את  ששלחנו  אחרי  ימים  שישה  שנרשם  5 

מה   על  מבינים  שלא  לנו  ששלחו  לפני  אחד  ויום  הדוחות  6 

 7 מדובר.  

בנוסף ציינה המנכ"לית שכל שאלה שיש לנו אליה יש להפנות    8 

להגיע   רוצה  לא  בגדול  להגיע,  רוצה  לא  והיא  בכתב  אליה  9 

 10 ישיבות היו בזום.  לישיבות הפרונטליות. דרך אגב ה 

צוות    על  יודעים,  שאנחנו  מה  לפחות  החוק,  הוראות  פי  על  11 

לשלושה   אחת  ביקורת  לענייני  לועדה  לדווח  ליקויים  תיקון  12 

על המלצותיו וזה אומר שהוא גם צריך להתכנס אחת  חודשים   13 

 14 לשלושה חודשים. לצערנו אף פעם לא קיבלנו, 

 15 הביקורת התכנסה? תגיד ועדת   :עו"ד רונית עובדיה 

 16 בטח.  :יניב שחר 

 17 כמו שצריך?  :עו"ד רונית עובדיה 

 18 פעמים,   5שנה שעברה   :יניב שחר 

 19 כן?  :עו"ד רונית עובדיה 

 20 כן. השנה כבר פעם אחת.   :יניב שחר 

 21 השנה מה?   :עו"ד רונית עובדיה 

 22 השנה ...   :יניב שחר 

ליקויים    תיקון  מצוות  דיווח  אף  קיבלנו  לא  פעם  אף  לצערנו  23 

שתנו המוזכרת למעלה לקבל את פרוטוקול הישיבות  למעט בק  24 

את   לקבל  בקשתנו  כי  נראה  מכך,  יתרה  שהתקיימו.  25 

הטריגר   את  היוו  ליקויים  לתיקון  הועדה  של  הפרוטוקולים  26 
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בשנת   הראשונה  בפעם  הועדה  היה  2020להתכנסות  שזה   , 1 

 2 שישה ימים אחרי שביקשנו.  

יקורת,  בתגובת המנכ"ל היא התחמקה מלהופיע בפני ועדת הב   3 

שאלות   לקבל  וביקשה  בזום,  להתכנס  אמורה  שהיתה  ישיבה  4 

משרה   בעלי  מזמנת  ביקורת  כשועדת  הכבוד  כל  עם  בכתב.  5 

 6 במועצה לישיבה, 

 7 זאת רצינות ...   :דליה לין 

 8 מה?   :יניב שחר 

 9 אתה רוצה שאני אבוא בצורה לא רצינית?   :דליה לין 

מזמנת   :יניב שחר  הביקורת  שועדת  הכבוד  כל  במועצה  עם  משרה  בעלי  10 

לישיבה, מה גם שהיא נערכת בזום, על בעלי התפקיד להגיע,   11 

 12 במיוחד שמדובר במנכ"לית שגם יו"ר צוות תיקון ליקויים. 

צוות    כי  נראה  לא  נקודות.  כמה  עולות  המנכ"לית  מתשובת  13 

תיקון   צוות  הדרושה.  בתדירות  התכנס  ליקויים  תיקון  14 

כל   בחוק  כמתחייב  הביקורת  לועדת  העביר  לא  הליקויים  15 

הליקויים   בתיקון  ההתקדמות  לגבי  עדכון  חודשים  שלושה  16 

תפקיד   את  פה  צירפנו  כמו  שנמצאו.  ליקויים  לתיקון  הצוות  17 

מה  לנבחר    שמופיע,  המדריך  הפנים  במשרד  קיבלנו  שאנחנו  18 

שכתוב הצוות יגיש את המלצותיו לראש הרשות תוך שלושה   19 

חודשים מיום שדו"ח מבקר הרשות נדון על ידי המועצה לדווח   20 

לשלושה   אחת  המלצותיו  יישום  על  ביקורת  לענייני  לועדה  21 

 22 חודשים. 

הפרוטוקולים    לפי  לפחות  ליקויים  תיקון  צוות  אגב,  דרך  23 

שהדו"ח  שאנ  אחרי  חודשים  שלושה  התכנס  לא  קיבלנו  חנו  24 

המלצות   שום  הוציא  לא  גם  כנראה  הסתם  ומן  באמצע  ניתן  25 

 26 לראש הרשות. 
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מקיום    מתחמקת  המנכ"לית  כי  נראה  בזהירות,  נתנסח  אם  1 

פגישות עם ועדת הביקורת ועם כל הכבוד לא ניתן לנהל את   2 

 3 מעקב תיקון הליקויים במיילים.  

 4 אני רוצה לעצור אותך רגע.  רגע,   :ליזי דלריצ'ה 

 5 כן?  :יניב שחר 

המב  :ליזי דלריצ'ה  את  מזמין  לא  אותך  - אתה  הזמין  לא  הוא  הזמנת,  לא   , 6 

 7 לישיבת ביקורת?  

 8 לא.  :עודד גרונטמן 

 9 רונית, לא חייבים להזמין לישיבת ביקורת?   :ליזי דלריצ'ה 

 10 בטח.   :דליה לין 

 11 אושרת?  :ליזי דלריצ'ה 

הועדות בעיקרון צריך להזמין את המבקר. הוא לא  לכל   :עו"ד אושרת מצליח  12 

ישיבות   לכל  אותו.  להזמין  צריך  אבל  נוכח  להיות  חייב  13 

 14 המועצה ולכל ישיבות ועדות המועצה. 

 15 לא, אבל,  :עו"ד רונית עובדיה 

 16 )מדברים ביחד( 

אבל זה לא השאלה. הוא לא הזמין אותו לועדת ביקורת   :עו"ד רונית עובדיה  17 

שמתחמקים ממתן תשובות לטענות    בשביל שהוא יוכל להגיד  18 

 19 שלו. הוא יושב עם עצמו ודן בעניינים ואז הוא חושב שהוא, 

הוא לא רוצה תשובות כי אז הוא רוצה להראות שאנחנו לא   :ליזי דלריצ'ה  20 

 21 עושים. 

 22 לא,  :יניב שחר 

ברור. כי אם היה מגיע המבקר הוא היה אומר לך שהוא   :עו"ד רונית עובדיה  23 

ושאין שום טענה    2018  - לא היה יכול לעשות דו"ח ביקורת ל  24 

 25 בהערה הזו, נכון? ואם היה מגיע המבקר,  

 26 בטח שיש טעם בהערה הזאת.   :יניב שחר 
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הוא יכול היה להגיד עוד כמה דברים אבל למה שתשאל   :עו"ד רונית עובדיה  1 

 2 הגיד?  אותו מה שיש לו ל 

 3 אבל בטח שיש טעם. אבל שניה אחת.  :יניב שחר 

עובדיה  רונית  להקריא   :עו"ד  לך  מתאים  מה  את  להקריא  רוצה  אתה  4 

 5 לפרוטוקול, אז בבקשה תמשיך. למה אתה, 

 6 זה יפה העמדה שאת תופסת, זה נחמד.   :יניב שחר 

 7 אני לא תופסת עמדה, אני,  :עו"ד רונית עובדיה 

 8 ן אותי למה לא הזמנת אותם.  אבל למה, מעניי  :ליזי דלריצ'ה 

 9 אתה כל הזמן בא בשם החוק,   :עו"ד רונית עובדיה 

 10 אז רגע, למה לא הזמנת אותם?  :ליזי דלריצ'ה 

 11 את האמת,   :יניב שחר 

 12 הרי אתם מדקדקים בציציות. למה לא הזמנתם אותם?   :ליזי דלריצ'ה 

 13 את האמת לא ידעתי שצריך להזמין אותו לכל ישיבה.  :יניב שחר 

 14 אבל את אסתר הזמנת.   :עו"ד אושרת מצליח 

 15 מה?   :יניב שחר 

 16 את אסתר הזמנת.   :עו"ד אושרת מצליח 

ישיבות שקיימנו ביחד   :יניב שחר  לא לכל הישיבות. הזמנו אותה לשתי  17 

 18 איתה על נושאים מסוימים.   

 19 אני ראיתי אותה הרבה במועצה בישיבות שלכם.  :עו"ד אושרת מצליח 

 20 מה?   :יניב שחר 

 21 אני ראיתי אותה הרבה במועצה בישיבות שלכם.  :שרת מצליח עו"ד או 

 22 פעמיים.  :יניב שחר 

אני לא יודע, יניב, אני בסך הכל בוא, התחלתי וזה. אני חושב   :עודד גרונטמן  23 

 24 שמן הראוי מאחר וגם,  

 25 אני לא בא אליך בטענות.   :יניב שחר 
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אני   :עודד גרונטמן  אליך,  פניתי  אני  לי.  תן  אבל  לסיים.  רגע  לי  תן  שניה,  1 

ברגע   הדו"ח.  את  זה שהעברתי  אני  לבך,  הסבתי את תשומת  2 

שהתקבל דו"ח משרד הפנים מיד דאגתי להעביר אותו לחברי   3 

ועדת הביקורת, כיתבתי את כולכם, אמרתי לכם צריך לקיים   4 

 5 דיון.  

 6 גמור.  נכון, גם דליה העבירה אותו. בסדר   :יניב שחר 

שצריך   :עודד גרונטמן  לזה  לבכם  תשומת  את  שהפניתי  זה  ואני  שניה.  רגע,  7 

נוסף   מייל  שלחתי  לי,  עניתם  לא  בדו"ח.  דיון  אחרי  לקיים  8 

ימים   עשרה  זה  את  להעביר  נספיק  לא  לי  אמרת  ואז  שבוע  9 

לפני המליאה לכן דחינו את זה למליאה הזאת כי אמרתי לכם   10 

למנה  זה  את  להעביר  צריכים  גם את  אנחנו  כתבתי  ל המחוז,  11 

 12 כל התאריכים. 

 13 נכון, אמרת,  :יניב שחר 

 14 )מדברים ביחד( 

אז מן הראוי היה, אתה לא רוצה לזמן אותי זה זכותך או לא   :עודד גרונטמן  15 

, לכל הפחות תענה לי, כבוד.  whateverזכותך, לא יודע, אבל   16 

לא   תוכל  לא  תגיע,  תוכל  נתכנס,  תראה,  תענה,  אליך  פניתי  17 

משנה, אבל הסבתי את תשומת לבכם, העברתי את  תגיע, לא   18 

 19 הדו"ח. 

אוקי, עודד, אמרתי אם לא, אם לא הזמנתי אותך זה בשוגג.   :יניב שחר  20 

 21 של הועדה.   מהיום נזמין אותך לכל הישיבות 

 22 לא ענית לו, הפנייה שלו לא ענית לו.  דליה לין: 

 23 עניתי לו. אמרתי לו,  יניב שחר: 

 24 מרת לי שיש ועדה. לא, לא ענית ולא א  עודד גרונטמן: 

 25 לא ענית. ... לא ענית.  דליה לין: 

 26 לא אמרת לי שמתכנסת ועדה. אני לא ידעתי שהתכנסה ועדה.   עודד גרונטמן: 
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 1 לא התייחסת.  דליה לין: 

 2 לא יידעתם אותי.   עודד גרונטמן: 

 3 דרך אגב בישיבת מועצה הקודמת העלינו,   יניב שחר: 

 4 אני הסבתי את תשומת לבכם לזה שצריך להכנס ועדה.   עודד גרונטמן: 

הביקורת.   יניב שחר:  דו"ח  נושא  את  העלינו  הקודמת  מועצה  בישיבת  5 

לא       זה  הבאה.  בישיבה  זה  את  ונעלה  נתכנס  אנחנו  אמרתי  6 

 7 , - ש 

 8 אבל לא הזמנתם אותו, זה מה שהוא אומר.  ליזי דלריצ'ה: 

 9 לא ידעתי מתי. לא אמרתם.   עודד גרונטמן: 

דורשים   י דלריצ'ה: ליז  אתם  יושבים,  אתם  שהתכנסתם.  לו  ענית  לא  אתה  10 

להתנהל בדיוק כמו שאתם רוצים ואתם מבקשים כבוד אז גם   11 

 12 לא מתייחסים באותו כבוד שאתם מבקשים. 

 13 אמרתי אם,  יניב שחר: 

זה צורם לעיניים. לכולם זה צורם פה אני חושבת. אז קח את   ליזי דלריצ'ה:  14 

 15 זה לתשומת לבך.  

 16 צורם, אבל אמרתי לקחתי לתשומת לבי.  חר: יניב ש 

 17 אוקי.  ליזי דלריצ'ה: 

זה שתגידו עשר פעמים זה עדיין אותה תשומת לב. אני אקח   יניב שחר:  18 

 19 את זה בכובד ראש. 

 20 אוקי.   ליזי דלריצ'ה: 

ואנחנו נזמין את עודד לכל הישיבות שאנחנו נקיים בעתיד זה   יניב שחר:  21 

 22 בטוח, ונשמח גם שתבוא, לא רק, 

 23 תזמין אני אגיע. אין לי, בוא,   עודד גרונטמן: 

 24 בסדר גמור. אוקי.   יניב שחר: 

 25 אבל בכל מקרה,    

 26 אתה רשאי, אתה לא חייב.   ליזי דלריצ'ה: 
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אם הועדה מזמינה את ראש צוות תיקון ליקויים לישיבה אז   יניב שחר:  1 

אי אפשר להגיד לה אני לא מתכנסת ותשלחו לי את השאלות   2 

 3 שלכם במייל.  

זכותה של ראש צוות תיקון ליקויים לבקש לדעת על מה אתם   דליה לין:  4 

 5 מבקשים,  

 6 תיקון ליקויים.   יניב שחר: 

בי  דליה לין:  לא מה שאתה  זה  לא,  אותי.  לקבל תשובות,  והזמנת  קשת  7 

 8 אני שאלתי באיזה נושא, זאת מקצועיות, לא ענית. 

 9 זה המייל, תיקון ליקויים.  יניב שחר: 

 10 לא ענית. התכוונת שאני לא אבוא. לא ענית.  דליה לין: 

 11 חס וחלילה.   יניב שחר: 

 12 טוב, בואו נתקדם, יש עוד יום ארוך.  ליזי דלריצ'ה: 

עו  יניב שחר:  הועלו  לכך,  מעבר  הלאה.  ידי  טוב.  על  ליקויים  מספר  ד  13 

המענה   מבחינתנו  מהמועצה.  מענה  שקיבלו  הפנים  משרד  14 

 15 מספק ואין צורך להרחיב לגביהם. 

והן    פנימית  הן  המקומיות  ברשויות  ביקורת  מטרת  לסיכום,  16 

מנת   על  קיימת  להן  הביקורת  ועדת  התייחסות  וכן  חיצונית  17 

תקין,   מנהל  וסדרי  דין  פי  על  מתנהלת  המועצה  כי  להבטיח  18 

הליקויים    זאת  תיקון  על  ופיקוח  בקרה  מעקב,  באמצעות  19 

סמכויות   הביקורת  לועדת  ניתנו  כך  לשם  השונים.  בדוחות  20 

לספרי   גישה  ביניהן  להתנות,  ניתן  לא  עליהן  בדין  שונות  21 

לישיבות   משרה  נושאי  הזמנת  ניירותיה,  מסמכיה,  המועצה,  22 

פעולה   לשיתוף  זוכה  אינה  הועדה  לצערנו  אך  הועדה  23 

ה שיושבת ראש ועדת תיקון ליקויים. נראה  ממנכ"לית המועצ  24 

דין   מעביר  ואינו  הנחוצה  בתדירות  מתכנס  לא  הצוות  כי  25 

 26 וחשבון לועדת הביקורת כמתחייב בחוק כל שלושה חודשים.  
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 1 מתכנס.  דליה לין: 

הביקורת,   יניב שחר:  ועדת  עם  מפגישות  נמנעה  המנכ"לית  לכך,  מעבר  2 

 3 מצפה לקבל שאלות רק בכתב. 

 4 ממש קריאה לסדר.   דליה לין: 

 5 תקשיב,  עו"ד אושרת מצליח:  

 6 אני מקריא.   יניב שחר: 

 7 אני לא ידעתי שאתה,   דליה לין: 

 8 את רוצה שאני לא אקריא?   יניב שחר: 

 9 )מדברים ביחד( 

 10 באמת אני, זה אפילו מחמיא לי קצת.   דליה לין: 

ל  יניב שחר:  ניתן  לא  הכבוד  כל  במיילים.  עם  הליקויים  נושא  את  נהל  11 

 12 מינה את יו"ר הצוות, ראש צוות,  הועדה מז 

 13 עכשיו בכלל אל תבואי. כזה יחס לא הייתי, מה,  ליזי דלריצ'ה: 

 14 אנחנו גם חברים בצוות.   דובר: 

 15 נכון.   דליה לין: 

מניעה מפגישות ואי עדכון ועדת הביקורת בהתקדמות תיקון   יניב שחר:  16 

ושקיפות   תקין  מנהל  עם  אחד  בקנה  עולה  אינה  הליקויים  17 

ואנחנו תקווה כי התייחסות המועצה לועדת הביקורת תשתנה   18 

לטובה בעתיד ונזכה לשתף פעולה באופן פורה יותר בדוחות   19 

 20 הביקורת הבאים. 

 21 וכמו שאמרתי,  

לא   דליה לין:  שאני  להגיד  לי  חשוב  לפרוטוקול  רגע,  לפרוטוקול,  רק  22 

אם   הדו"ח,  את  מיוזמתי  חודשים  שלושה  כל  להגיש  נדרשת  23 

 24 נדרשת אז אני מגישה. נדרשתי והגשתי, זה הכל. אני  

 25 כתוב,   יניב שחר: 

 26 לפרוטוקול.  דליה לין: 
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 1 אני לא יודע, בסדר, מקבל את מה שאת אומרת.   יניב שחר: 

 2 כן, בדקתי. אתה יודע, אני בודקת לפני שאני עונה.   דליה לין: 

 3 אני מסתכל על החוברת שמדברת על ועדת ביקורת וכתוב,  יניב שחר: 

 4 אני לא נדרשת להגיש מראש,  ין: דליה ל 

הצוות, לא את, הצוות יגיש את המלצותיו לראש הרשות בתוך   יניב שחר:  5 

 6 שלושה חודשים,  

 7 לראש הרשות, אנחנו מגישים לראש הרשות.  דליה לין: 

חודשים   יניב שחר:  שלושה  בתוך  לסיים,  לי  תני  רגע,  שניה,  רגע,  רגע,  8 

צה וידווח לועדה  מיום שדו"ח מבקר הרשות נידון על ידי המוע  9 

לענייני ביקורת על יישום המלצותיו אחת לשלושה חודשים,   10 

 11 וידווח. זה מה שכתוב.  

 12 כשאתה שואל מה, כשאתה פונה אלי לגבי הליקויים,  דליה לין: 

 13 לא, לא,   יניב שחר: 

 14 אז אני אדווח.   דליה לין: 

 15 לא את, כתוב,  יניב שחר: 

 16 לא מראש אני שולחת.   דליה לין: 

 17 ת ידווח. הצוות. לא ועדת הביקורת תבקש.  הצוו  יניב שחר: 

 18 נתון לפרשנות.   דליה לין: 

 19 אין לי בעיה גם לתזכר אותך כל שלושה חודשים.   יניב שחר: 

 20 אוי, תודה.   ליזי דלריצ'ה: 

 21 אני לא צריכה מזכירה נוספת. יש לי עבודה קשה מאוד.   דליה לין: 

 22 ואז תדעי גם לקיים את הישיבות.  יניב שחר: 

אגב, אני רק רוצה לציין שגם אני חבר בצוות תיקון ליקויים   שמעוני: יוסי   23 

וגם אושרת, אבל היא תדבר בשם עצמה. מאז שאני נמצא פה,   24 

התכנסנו   מהר,  כך  כל  טס  הזמן  איך  יודע  לא  שנה,  כבר  וזה  25 

 26 פעמים אז,    5או    4לפחות  
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 1 וגם לפני שאתה היית התכנסנו לפחות פעמיים.   דליה לין: 

 2 קודם כל אני ממש שמח.   יניב שחר: 

לא, אני אומר אני, אני יכול להעיד על הזמן שאני נמצא ואני   יוסי שמעוני:  3 

 4 בטוח, ואני, רק שניה, אבל הייתי מוסיף, 

 5 כל מה שאני עושה כל היום זה רק לכנס את הועדה הזאת.   דליה לין: 

ואני  ש  יוסי שמעוני:  בפסיק.  הייתי  שניה,  דליה,  בפסיק,  והייתי  דליה,  ניה  6 

גם בטוח, כי כמו שאני מכיר גם את גורן וכמו שאני מכיר את   7 

צריך   שבאמת  חושב  רק  אני  התכנס,  הזה  שהצוות  דליה  8 

 9 להסדיר את הדבר הזה אבל זה, 

 10 תקשיב, אני לא יושב במועצה,  יניב שחר: 

, רגע, שניה, להגיד שהצוות  - שהצוות לא התכנ לא, אבל להגיד   יוסי שמעוני:  11 

 12 לא התכנס זה קצת צורם כי, 

 13 לא אמרתי לא התכנס. אמרתי לא ... בתדירות, למה?  יניב שחר: 

 14 זה מה ששמעתי, אלא אם כן שמעתי,  יוסי שמעוני: 

כי אני ביקשתי את כל הפרוטוקולים של הישיבות של הצוות.   יניב שחר:  15 

מה  אחד  פרוטוקול  מה 3.12.19  - קיבלתי  והשני  אוקי?   , -  16 

 17 חודשים אחר כך.   9,  29.9.20

 18 מה הבקשה שלך הראשונית היתה? עו"ד אושרת מצליח:  

וזה שני הפרוטוקולים שהעבירו לי. אז אני יוצא מנקודת   יניב שחר:  אז  19 

 20 הנחה, 

 21 מה הבקשה הראשונית שלך היתה?  עו"ד אושרת מצליח:  

 22 לקבל את,   יניב שחר: 

סתם דליה אמרה לך תמקד לאיזה תקופה אתה  הרי לא  עו"ד אושרת מצליח:   23 

 24 רוצה.  

לך   יניב שחר:  ... להגיד  היתה,  לך מה הבקשה הראשונית שלי  אני אגיד  25 

 26 גם. 
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 1 '. 20  - ' ו 19הוא ביקש   דליה לין: 

 2 ' למיטב זכרוני.  20  - ' ו 19עו"ד אושרת מצליח:  

 3 '. 20  - ' ו 19הוא ביקש   דליה לין: 

 4 ', 19', בסוף  19  - התכנסה פעם אחת ב '. היא  20  - ' ו 19כן, נכון.   יניב שחר: 

 5 נכון, מה לעשות?   דליה לין: 

עשר  יניב שחר:  בסוף  אחת  פעם  פעם  - והתכנסה  והתכנסה  שניה.  רגע,   , 6 

 7 אחת,  

 8 '?  19מה לעשות שהגעתי באמצע   דליה לין: 

 9 ',  19היא התכנסה פעם אחת בסוף   יניב שחר: 

 10 שלחתי את מה שביקשת.   דליה לין: 

 11 . 9/20  - פעם ב   והתכנסה עוד  יניב שחר: 

 12 ,  - לא, לא, ב  יוסי שמעוני: 

 13 חודשים התכנסה פעם אחת.   9 יניב שחר: 

 14 ' התכנסנו יותר. 20  - לא, ב  יוסי שמעוני: 

 15 התכנסנו יותר.   דליה לין: 

 16 אני, תקשיב יוסי, יכול להיות שהתכנסתם.   יניב שחר: 

 17 לא, אני מבין, אני מבין.  יוסי שמעוני: 

 18 ,  - אבל אם אני לא מקבל את הפרוטוקולים של ה  יניב שחר: 

 19 אני מבין. אני מבין.   יוסי שמעוני: 

 20 , - של הישיבות האלה אז איך אני יכול לדעת שהם התכ  יניב שחר: 

 21 אני מבין מה שאתה אומר.  יוסי שמעוני: 

הדו"ח   יניב שחר:  של  בהתחלה  שאמרתי  כמו  תראה,  בוא,  אז  הכל.  זה  22 

דו"ח   שנה  לטובה,  חודשים    2018ציינתי  כמה  אותו  קיבלנו  23 

שבועיים   תוך  מאתנו  וביקשו  אותו  קיבלה  שהמועצה  אחרי  24 

לדון בו, וזה נדחה כי אמרנו אי אפשר, כאילו זה יושב אצלכם   25 

כמה חודשים לפחות שאתם מקבלים אותו תעבירו אותו. אז   26 
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השנה הדו"ח הגיע וישר העברתם אותו ובאמת אני מברך על   1 

גם את העדכונים של צוות    זה. שנה הבאה אני בטוח שנקבל  2 

ולשבת   דליה  איתך  וגם  המבקר  עם  גם  לשבת  ונוכל  ליקויים  3 

,  2020על התיקון ליקוים. ואני בטוח שהדו"ח של שנה הבאה,   4 

,  delay  - אנחנו נהיה בעשרים ואלוהים יודע כמה, כי הכל פה ב  5 

שלי,   התקווה  זה  דבר  של  ובסופו  טוב  יותר  הרבה  יהיה  הוא  6 

 7 שהנושא של הביקורת ישפר את ... של המועצה.  

 8 יהיה הרבה יותר טוב כי קיבלנו מבקר מאוד טוב.  ליזי דלריצ'ה: 

 9 נכון.  דליה לין: 

 10 בהצלחה עודד.  ליזי דלריצ'ה: 

 11 תודה.  עודד גרונטמן: 

 12 זהו.  יניב שחר: 

 13 

 14 - תמה ישיבת היום - 


