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 סדר יום:על 
 .2019לשנת  20דיון בדו"ח מבקר העירייה מס'  .1

 . 12.10.20מיום  1/2020פרוטוקול ועדת ביקורת מס'  .2

 
    :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 

ופרוטוקול ועדת ביקורת.   מי אמוראנחנו פותחים ישיבת מועצה מיוחדת לדון בדו"ח מבקר העירייה 
 להציג? 

 
 מבקר העירייה: – אלי הרציגעו"ד 

ו"ר ועדת הביקורתמי שאמור להציג את הנושא זה ועדת הביקורת.   אמור להביא את הצעותיה וסיכומיה י
 של הוועדה למועצה לאישור. קרה שוועדת הביקורת לא התכנסה. 

 
    :מנכ"ל העירייה –פיליפ אזרד 

לוועדה בזום ן  זימו , והייתה ועדה בספטמברו 2אחרי  -בחודש אוקטובר היה  ה שהיית עדות שנדחו
ים, אבל  ו"ר היה, לא הגיעו חברי הוועדהאמורה להתקי ניב,מה שקרה בפו. הי לי עם כל  על, גם אמרתי 

ון למועצ  .בדוח ביקורת משרד הפנים ה, כי אנחנו לא רוצים לקבל הערההכבוד אנחנו נעביר את הדי
 

 מבקר העירייה: – אלי הרציגעו"ד 
, חייבים  להביא את זה למועצה.  זה על פי החוק, על פי הפקודה, יש חובה. עברה תקופה מסוימת ולא דנו

 
    :מנכ"ל העירייה –פיליפ אזרד 

 . ן ו ן. הבאנו את זה למועצה לדי ועדת  אחדו הנדסהנוגעים למינהל ה שנייםפרקים,  3יש  בדוחנכו
 .תחבורה

 תחבורה: .1
: -הקצאת מקום חנייה לנכה 1.1  סמוך לבית מגוריו

 
 מבקר העירייה: – לי הרציגעו"ד א

חניות שמאשרים יש גם , בעיקר ליד הביתועדת תחבורה אמורה לאשר מקומות חנייה לנכים ליד הבית, 
ני . ליד מקום העבודה ג כל מי הוועדה. צריך לצרף לזה מסמכים מסוימים, להצי הייתה תקלה בעבודת 

לו לשמש רקע לוועדה, כדי לקבל החלטה ו כאי הי  .אישורים מסוימים שאמורים 
 

 חה"מ דובי כהן:
 וועדה מטעם העירייה?ה לעמי אחראי 

 
 מבקר העירייה: – לי הרציגעו"ד א

ו"ר הוועדה  . עובדי העירייה שנעזריםי י יו"ר הוועדה לנהל את הוועדה כראו וחובה של  ועדה,  ו"ר  י  יש 
 כלי עזר.  בהם בזמן העבודה זה

 
    :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 

יועץ תחבורהיש חברי ועדה מסב ו יועץ משפטי  בו יש  בסוף זה מגיע לראש הרשות. אני מקבל את . י
יועץסיכום הוועדה  ו יו"ר הוועדה מצד אחד  ל.  שעליו חתום   התחבורה, זה בגדו

ישיבות עם היועצת המשפטית את סטס,  עכשיושקשור לנושא חניות נכים, יש  כל מהב ישיבות על  ישבתי 
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בעיקר, ואמרתי שלא עולה על הדעת שאנחנו נהפוך להיות עיר של מגרש חנייה לנכים, לכן ביקשתי 
, שהעסק הזה יהיה ממוקד,  כי נוצר מצב שהוא מצב אבסורדי לנו רמה של שליטה ובקרה ופיקוח,  שיהיה 

ויש לך  ן  די יכול לקבל חנייה, נגיד קיבלת על פי  נגיד והצגת מסמכים, עבר 85%שאתה  , ת מקוםנכות, 
 . ן  אתה מקבל במקום השני ולא סגרת את המקום הראשו

 
ן. הדרך שאני מציע, סלי יש בהחלט לטעמי י , זה להפוך, אינפלציה בעני חה שאני מקדים את הזמן
למנכ"ל בהנחיה מאוד ברורה, אני ביקשתי שהמערכת הזאת תהיה ממוחשבת. אחרי  ואמרתי את זה גם

ונים מאוד מאוד ברורים ומאוד לא פשוטים, צריך בסוף זה שלגרום  בסוף, שכבר התקבל על פי קריטרי
כי בסוף עודף חנייה זה פגיעה בציבור."זול"לא יהיה   , 

 
 מבקר העירייה: –עו"ד אלי הרציג 

ליד הבית, לא עוקבים אם  ן מעקב. ברגע שאדם קיבל אישור חנייה  זה אחד הנקודות שעלו בדו"ח, אי
 חס וחלילה הוא נפטר.  

 
 :דובי כהןחה"מ 

ו עושה אישור. אז זה ל  או כל שנה אני צריך לחדש את זה?  30, 20, 10-לא, השאלה אם אני עכשי
 

    :ראש העירייה –הלוי מאיר יצחק 
חכמה  צריכה להיות שנה, שבה נבנית מערכת 2021בלי להיכנס להמלצות המבקר, אני חושב ששנת 

 .שיודעת למפות
 

 מבקר העירייה: – אלי הרציגעו"ד 
 .. לפעמים קשה להטמיע את המערכתיש מערכת שהכינו להם, שיעבדו עם המערכת

 
    :מנכ"ל העירייה –פיליפ אזרד 

 פער ממועד השלמת התקנת המערכת, שהיא כללה סקר תמרורים מקיף לכל העיר, כולל מקומות קיים
למרות  לצערי מי שנמצאת שם לא מתפעלת את המערכתמספרי רכב לאותם מקומות החנייה. והחנייה 

המקצועי שינהל  הדרכות שהיא עברה. כנראה הגורם הלא מתאים. אנחנו כרגע בוחנים מי יהיה הגורם
כי היא גורם לא מתאים. מהאת  בקשה גשת כל נושא השנעשה בעקבות דו"ח מבקר, זה  המערכת. 

ו גם מוגשות בכתב. ל , הם לא הי ן ו גם בטלפו חניית נכה, מי שקרא את הדו"ח הוא מבין שהבקשות הי
היום, אתם יכולים להיכנס לאתר העירייה, כל בקשת נכה  ןר שלחנייה אמה שנעשה  ו חייבת  ,באה לדי

 .עם הטופס החתוםמוגשת ת להיו
 

יוצאים  נושא התחבורה. אנחנו  ין את  יותר רחבה, חשוב גם לצי לקליטה של לפרסום מכרז בראייה 
אה ראייה רחבה ושלמה של כל התחבורה בעיר, שכל פרויקט רימהנדס תחבורה, בתוך מינהל הנדסה ש

יה כוללת ולא ראייה של פרויקט.   שאתה עושה, גם להיכנס אליו תחבורתית וראי
 

    :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 
, אני אומר לכם, הסיפור הזה של חניות נכים. זה הפך להיות   -אחד האתגרים הכי משמעותיים שלנו

 בואו נעבור לנושא השני, אחרי זה אנחנו נעלה להצבעה את המלצות המבקר. 
 מבקר העירייה: – אלי הרציגעו"ד 

 זה סקירה כללית. זה הכול כתוב בדו"ח. 
י ופיקוח על הבנייה .2  אגף רישו
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ן  2.1 י  :xxxxבניית מרפסת בבני
 

 מבקר העירייה: – אלי הרציגעו"ד 
ין שני   , XXXפרקים בתחום של מינהל הנדסה. פרק אחד עוסק בביקורת על בנייה של מרפסת בבני

ן , כעיקרו ן י נים את הבני נים שמות ומקומות -אנחנו לא מציי ן לא מציי  -אנחנו בדו"חות ביקורת כעיקרו
נו גם את הרציונל שעומד מאחורי הנושא הזה. כשמדובר בעוב די לא, לא, אני אגיד לכם גם למה, שתבי

יודעים מי זה מנכ"ל  יודעים מי זה מנהל האגף, כולם  עירייה, עובדי ציבור אז אין בעיה, אז כולם 
יודעים מי זה ראש העירייה ומי זה הגזבר.   העירייה, וכולם 

 
בדו"ח הזה זה סיפור של איזה מרפסת שבנו אותה ללא היתר. זה התגלגל בשלב מסוים לנושא של 

למרות  רפסת,את המבעל המרפסת קיבל היתר לחזק  ופו של הגלגולמבנה מסוכן. בס תחום הריסת
 שהמרפסת נבנתה ללא היתר. 

ו צריכים לאשר לו, למרות שהוא קיבל גם דרישה מכוח חוק  הייתה שם תקלה, הייתה שם תקלה שלא הי
ויש לו  . יקונסטרוקטיבאישור העזר מבנים מסוכנים להרוס את זה, בסוף הוא חיזק את זה, קיבל אישור 

ו המרפסת קיימת, היא מחוזקת, אבל היא נבנתה ללא היתר.   ועכשי
במקרה רק אתמול הוא קיבל את דו"ח הפיקוח.  עם התובע.לפתחו של התובע, אני דיברתי זה מונח 

ויחליטו מה לעשות עם הנושא הזה.  . הוא יעבור על הממצאים  זו ההחלטה שלו לא שלנו  ,  החלטת תובע 
 

    :ראש העירייה –הלוי  מאיר יצחק
ניגע בפואנטה, דבר.   בואו 

 
 מבקר העירייה: – אלי הרציגעו"ד 

ו צריכים הי נולדה בחטא,  הפואנטה היא שלא  לאפשר לו לחזק את המרפסת, כי מלכתחילה היא 
 והיא נבנתה ללא היתר. 

 
    :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 

 ומה ההמלצות? 
 

 מבקר העירייה: – אלי הרציגעו"ד 
נח  ים, התיק מו לי נים פלי יש לנו תובע לעניי ן ובנייה,  לו היבטים משפטיים של תכנו נושא שיש  מאחר וזה 

, והוא יחליט מה שיחליט, איך להתקדם.   אצלו
 

    :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 
ן צורך?   הבנתי. אתם רוצים להגיב לזה או שאי

 
 מהנדס העיר: – אסף אריכאאינג' 

ר  אני אעבוד מול התובע על הנושא. אני חייב להגיד רק שיש הרבה אי דיוקים בדברים, כדי שלא נעבי
וקים די  .בדברים, אבל אני אפעל מול התובע את זה ככה. יש הרבה אי 

 
    :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 

 מה עוד?   - .ok מאחר וזה נמצא אצל התובע, בסדר
 

 פיקוח על הבנייה: 2.2
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 מבקר העירייה: – אלי הרציגעו"ד 

נוסף בנושא של י ופיקוח על פיקוח על הבנייה. פרק  יש הרבה פניות לאגף רישו  התקבלו הרבה פניות, 
, כל מה שקשור  נות לא מטופלות. מבנייה ללא היתר, מהשתלטות על שטח ציבורי הבנייה. והרבה תלו

ן ובנייה.  לתכנו
 

 : דובי כהןחה"מ 
דיור, בנייה בפועלחריגות בנייה,  יחידות   ,  -בנייה בשטח ציבורי

 
 מבקר העירייה: – אלי הרציגעו"ד 

וק, הכול ב יש לכם.שאם תראו בדו"ח   . בדי ים  היה סטטוס  27.10.19-אנחנו הגענו למצב שבמועד מסו
 פניות פתוחות, שנמשכות כבר משנים אחורה.  1,937של 

 
    :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 

ין שיש מה ההמלצות?  נויראיתי שאתה מצי ן?  ,גם שי  נכו
 

 מבקר העירייה: – אלי הרציגעו"ד 
נות  ו גם תלו הי ייאמר, ברגע שנודע לה הסיפור, היא התלבשה על הנושא,  . זה  לזכותה של סימה  ן נכו

נות והם הגיעו נדמה לי ל נות או ל 600-כפולות הבנתי ממנה, שהם צמצמו את התלו , הם 900-תלו
 מטפלים בזה. 

 
    :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 

ובלי שום קשר לדו"ח, אין ספק שכל הנושא של הפיקוח  ,אין ספק אני אומר את זה פה עם קשר לדו"ח 
חנו על הבנייה מאוד מאוד מאוד מאתגר, בין היתר משיקולים שנגדיר אותם שיקולים פרסונאליים, אנ

יות לא פשוטות  ו יחידה שחייבת עם כח האדם. עוברים חו , כדי לתת את המענים רביזיהברור לכולם, שזו 
נים, ואני מ  דבר על זה כמי שמאוד מאוד מאוד מעריך את נושא האכיפה. הנכו

 
ני שזו משימה של כולנו לגרום לכך, שכללאומר לכם אני שמח על הדו"ח, אני חושב  האכיפה  מנגנו

והופכים אותה להיות פעולה לראות איך משדרגים בעיר עובדים. אני מאמץ כל אמירה שעניינה 
ן, דרך אגב זה א' ב' באיכות חיים של תושבים.  ממקצעת  שמגיבה מהר, נכו

 
נו ו נות בנייה זה בדיוק כמו ברי  ת אחרת, ולכן צריך לעשות כל מאמץחשוב שנבין את זה. מבחינתי עבריי

 .כדי לאפשר למינהל ההנדסה ולגורמי הפיקוח לעשות את העבודה בצורה הטובה ביותר
 

 אכיפה .3
 :וילות רועשות 3.1

 
 מבקר העירייה: – אלי הרציגעו"ד 
וילותהעלית את הנושא של האכיפה. לאחרונה אנחברשותך,   רועשות.  נו מקבלים תלונות בנושא של 

 
  :סגן ומ"מ ראש העירייה –אלי לנקרי 

ד. נושא כאוב מאו  אני אשמח שתתייחס לזה.  זה 
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    :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 
ן לאורך  נושא ראשו בוועדת אלימות שאני עומד בראשה ביחד עם  3התייחסו לזה. דרך אגב זה   שנים 

 .מפקד המשטרה
 

   :מנכ"ל העירייה  –פיליפ אזרד 
וילות רועשותאפרופו  ניתוק תהחלטה לראשונה יודע הוועדה המקומית קיבלה למי שלא  ,ו שתיות על 

וילות,  ן נטפים, זה נמצא לאחת מהו ניתוק התשתיות הועברה גם לחברת חשמל גם לעי ההודעה על 
ניתוק.  4אצלם והוציאו מכתב. כמו שיש לך טופס   לחבר, אתה יכול גם להודיע על 

 
 הצעת החלטה:

 2019לשנת   20העירייה מספר מבקר אישור דו"ח  .1
 התקיימה הצבעה:

 פה אחד
 :1/32/14 החלטה מס'

 מאושר
 
 

 החלטה:הצעת 
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 חתימות

 ראש העירייה -מאיר יצחק הלוימנכ"ל העירייה  -פיליפ אזרד
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