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אלכס קורנייב:

כמידי שנה אנו דנים בדו"ח הביקורת .בהתאם לפקודת העיריות הדו"ח הועבר
לחברי ועדת הביקורת ולראש העיר .ועדת הביקורת דנה ב –  3מישיבותיה
בממצאים ,בליקויים ובהמלצות הביקורת.
לישיבות ועדת הביקורת הוזמנו בעלי התפקידים :גזבר ,מהנדס ויועמ"ש
העירייה.
בהמשך לדיונים שהתקיימו הועדה הוציאה מסמך סיכומים והמלצות הוועדה,
וכעת אני מביאים את הדו"ח לאישור מועצת העיר.
אני מבקש להודות ליו"ר הוועדה ,מר טנוס נחלה על העבודה המשותפת ,אני
זוכה לשיתוף פעולה עם כל חברי הוועדה אשר מתייחסים ,דנים ברצינות
ודורשים הסברים.
הדו"ח נדון בצוות לתיקון ליקויים בראשות מנכ"ל העירייה ,הוכנה טבלת ריכוז
ממצאים וליקויים וההמלצות לתיקון .כ 80% -מהליקויים כבר תוקנו ו80% -
מהמלצות ועדת הביקורת כבר בוצעו.
כעת אני מבקש ממועצת העיר לאשר את הסיכומים וההמלצות של ועדת
הביקורת,
ומצוות לתיקון הליקויים להמשיך ולהשלים את עבודת תיקון הליקויים.
טנוס נחלה:

ראשית אני מבקש להודות לאלכס קורנייב ,מבקר העירייה על העבודה שעשה.
אני רוצה להתייחס לנושא רשלנות מספר מחלקות העירייה בנושא מסוים.
מדובר במחלקות אשר הן עמוד השדרה של העירייה :מחלקת גבייה ,מהנדס
העירייה ויועמ"ש.
מדובר בנושא שנפל בין הכיסאות ולא טופל כנדרש .הטיפול בנושא ארך תקופה
ארוכה ,ולאחר שהעירייה פנתה לבית המשפט ,כבר חלה עליו התיישנות.
ראש העיר:

על מה מדובר?
טנוס נחלה:

מדובר על נושא ההיטלים לתושב מסוים .בשל רשלנות של בעלי התפקידים
בעירייה התושב זכה בסכום של כמעט  120אלף  ₪על היטלי פיתוח שהעירייה
היתה צריכה לגבות ולא גבתה ,וצריך ללמוד מכך.
ראש העיר:

אני שואל שוב על איזה תושב מדובר?
טנוס נחלה:

אני מדבר על העיקרון ולא על אדם מסוים ,אני מדבר על בעלי התפקידים
בעירייה שהיו מעורבים בנושא ולא עשו את עבודתם .יש כישלון גדול
בהתנהלות .צריך להבא ללמוד את הלקח.
שוב תודה למבקר העירייה על העבודה שעושה.
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ראש העיר:

מדובר בתושב אחד שאם נבדוק אותו נגלה שעשה את הכל כדי לא לשלם ,אנו
נבדוק גם את נושא מחיקת החובות ,ואם יהיה צורך נגיש תלונה במחלקת
ההונאות במשטרה.
אני מבטיח לך שהעירייה תקבל את כל הכסף שמגיע לה .נכון שהנושא נפל בין
הכיסאות ,התושב הזה היה מאוד חכם ופעל בעורמה.
ארקדי פומרנץ:

אני מבקש להתייחס למספר נושאים בדו"ח ביניהם הנושא שהוזכר ע"י טנוס
נחלה .אתם כותבים שהנושא נפל בין הכיסאות ,זה לא מעניין כרגע אם גביתם
או לא ,המעניין הוא שכשראש העיר רוצה לתבוע תושבים ,דבר לא נופל בין
הכיסאות.
ראש העיר:

הבעיה שלך היא שאינך מבין כלום ,אם היית מבין במי מדובר לא היית מדבר
כלל.
ארקדי פומרנץ:

זה לא מעניין אותי במי מדובר ,מדובר על כך שמחלקות בעירייה עובדות כדי
לרדוף אנשים פוליטית מצוין.
ראש העיר:

זו רדיפה פוליטית ?
ארקדי פומרנץ:

יש מספר תביעות שאתה מגיש עכשיו כנגד תושבים.
ראש העיר:

חברים ,מי בעד הדו"ח ומי נגד.
ארקדי פומרנץ:

גם אני אגיש תלונה נגד הבריונות שלך.
אתה מביא לכאן עבריינים שמנסים להפחיד אותנו ועל כך אני אגיש נגדך
תלונה.
הצבעה:

הצביעו בעד :ראש העיר ,שמעון בן נעים ,איימן שנאתי ,ליאור לסרי ,יורי קוצ'ר,
שלמה סויסה ,טנוס נחלה
הצביעו נגד:
ארקדי פומרנץ ,מקסים בריינין ,יוסף ברדא ,חליל אבו חסאן,
החלטה בסעיף מספר ( :1החלטה מס' )001

בהתאם להצבעת החברים מאשרים עפ"י רוב את דו"ח מבקר העירייה לשנת
 ,2015ומסמך סיכומים והצעות של ועדת הביקורת .יש לכנס את הצוות לתיקון
הליקויים לדיון בדרכים ולו"ז לתיקון הליקויים.
רושמת הפרוטוקול :כלפון יהודית
מזכירת מנכ"ל העירייה
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______________________
שלמה בוחבוט ,ראש העיר
______________________
סילס לבילייה ,מנכ"ל העיר
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