
From: אבי הוסמן  
Sent: Friday, October 5, 2018 4:55 PM 
To: זיו דשא <zivd@zy1882.co.il>; 0523811770> אריה פולק@walla.com>; דוד סברדלוב 
<davidzy@walla.com>; יפעת יהל <yahel1@hotmail.co.il>; יצחק בלה <bellaitzak@gmail.com>;  יצחק
 מאיר ואנונו ;<meir@law4u.org> מאיר אזוט ;<yitzhakb@zy1882.co.il> בלה
<meirvanunu1958@gmail.com>; מאיר ואנונו <meirv@zy1882.co.il>; מישה בלומנפלד 
<moshb4@walla.com>; אריה פולק <polak@zy1882.co.il>; יוסי ברזלי <yossib@zy1882.co.il>; דני ב 
<dannyb@zy1882.co.il>; ניר שליו <nirs@zy1882.co.il>; אביעד שק <aviads@zy1882.co.il>;  ישראל בן
 ;<pninalex@gmail.com> פנינה סלומון ;<hilac@zy1882.co.il> הילה כהן ;<israelb@zy1882.co.il> ישראל
 ;<tzahibaruch@gmail.com> צחי ברוך ;<tzook@tome.co.il> (tzook@tome.co.il) ' (E-mail) צוק אפרים'
 פאיז חנא ;<tsila.reshef@gmail.com> צילה רשף חיצוני ;<rivikshani1510@gmail.com> ריביק שני
<FayezHa@moin.gov.il>; רביע מקלדה <RabeaMa@moin.gov.il>; bshara@moin.gov.il 
Subject: RE:  2016בדיקת התנהלות כספית ומנהל תקין עד  -דוח ביקורת סופית בודק מיוחד  

 
 שלום לכולם,

 למייל הרצ"ב להלן התייחסותי הראשונית לנושא:כמענה 
 

 "מתפרסם" רק כעת. 11/12/17תמוה מאוד כיצד דו"ח אבו ח'דרה הנושא את התאריך  .1
 
 

אין בידיעתי מתי נמסר דו"ח אבו ח'דרה לראש המועצה, אך בניגוד להוראות הדין ובניגוד להנחיות  .2
ים הסטטוטורי של המועצה. אף תגובתו משרד הפנים לא כינס ראש המועצה את צוות תיקון הליקוי

לממונה על המחוז נעשתה ללא בחינת דו"ח אבו ח'דרה עם  03/10/18של ראש המועצה מיום 
 הגורמים הרלבנטיים במועצה, 

 
 

יתרה מכך, בניגוד לסדרי מנהל תקינים הועלה דו"ח אבו ח'דרה על ידי ראש המועצה כמו גם תגובתו  .3
מבלי שדו"ח אבו ח'דרה ו/או וז לאתר האינטרנט של המועצה של ראש המועצה לממונה על המח

אופן התנהלות זה ומטרתו מעלים  התגובה מועברים תחילה להתייחסות גורמי המקצוע במועצה,
 תהיות.

 
 

תהיות אלו מקבלות משנה תוקף לאור העובדה שמיד לאחר משלוח המייל הועלה על ידי ראש  .4
 .המועצה פוסט בנושא המפנה לאתר המועצה

 

 

יצוין כי התנהלותו של אבו ח'דרה במועצה העלתה תמיהות בקרב הגורמים המקצועיים, בין השאר  .5
 לגבי יוזמי הביקורת וחוסר תום הלב בעריכתה.

 
 

 נשלח לאבו ח'דרה מכתב )מצ"ב( ובו נכתבו בין השאר הדברים הבאים:  18/09/17ביום  .6
 

שת טיוטת דו"ח הביקורת חלפו "מכאן עולה כי החל ממועד קבלת כתב המינוי ועד להג
 חודשים. 7 -למעלה מ

 
ימי  7לאור זאת תמוהה ואף חסרת סבירות היא בקשתך כי תגובת המבוקרים תועבר תוך 

 עבודה בלבד !!!
 

לא זו אף זו, תמוהה אף העובדה כי במהלך כל שבעת החודשים בהם עסקת בעריכת הדו"ח 
 מ באופן אישי זולת פגישת הכרות שהתקיימה ביוםלא מצאת לנכון להיפגש עם הח"

ופגישה הכרות נוספת שבה נכחו סגן הגזבר וכן רו"ח ניר נחמני המשמש כרו"ח   08/03/17
 חיצוני של המועצה."

 
 



 נשלח מכתב נוסף לאבו ח'דרה )מצ"ב( ובו נכתב בין השאר:  27/09/17ביום  .7
 

מ לא היו נוכחים בפגישה נוספת אצל ראש המועצה "בניגוד למצוין בהודעת דוא"ל הנ"ל הח"
 .2017למרץ  8בנושא הביקורת למעט פגישת ההיכרות ביום 

 
בניגוד לטענתך המסמכים המבוקשים הועברו אליך בסמיכות למועד בו נתבקשנו להעבירם 

 11/7/17ביקשת מסמכים אלו הומצאו אליך באותו יום. ביום  20/5/17כך למשל ביום
נוספות שהוצאו באותו יום   ים אלו הומצאו אליך באותו יום כולל הבהרותמסמכ  ביקשת

יודגש כי במהלך שבעת החודשים בהם ערכת את הדו"ח הח"מ לא קיבלו פניות   לבקשתך.
 לגבי עיכוב כלשהו בהמצאת מסמכים ולכן טענתך בעניין זה אינה ברורה." 

 

 

המועצה שיתפה פעולה באופן מלא עמו כפי שהיא יודגש כבר עתה כי בניגוד לנטען על ידי אבו ח'דרה  .8
 נוהגת בכל ביקורת אחרת וכל המסמכים והנתונים הומצאו אליו לבקשתו בזמן.

 
 

ו"קבע ממצאים" לכאורה חסרי שחר ומנותקים  היה זה אבו ח'דרה שערך טיוטת דו"ח מגמתית ומוטה .9
המחשת האבסורד בטיוטת מהעובדות, הכל תוך התעלמות מנתונים רלבנטיים. כך למשל ולצורך 

הדו"ח טען אבו ח'דרה )אשר מונה על ידי משרד הפנים( כנגד המועצה כיצד העניק משרד הפנים 
 למועצה פרסי ניהול תקין !

 

 

 נשלח לאבו ח'דרה מכתב מסודר )מצ"ב( הכולל עובדות מהותיות וכן אסמכתאות. 29/10/17ביום  .10
 
 

לא נענה  המכתב שנשלח לפני כשנהמפורט זה. אבו ח'דרה בחר מטעמיו להתעלם ממכתב ארוך ו .11
 על ידי אבו ח'דרה וזאת בניגוד להוראות הדין ולכללים המחייבים כל עורך ביקורת.

 
 

 במכתב שנשלח לאבו ח'דרה נכתבו בין השאר הדברים הבאים: .12
 

בעובדה זו כשלעצמה כדי להעיד על היות הביקורת מוטה וחסרת תום לב באופן "אין חולק כי די 
משווע. ביקורת שדומה שנערכה על פי הזמנה תוך פגיעה מהותית בזכויותיהם הבסיסיות של 

 הח"מ ותוך פגיעה בכללי הצדק הטבעי."
... 

וסר תום לב "אין חולק כי די בטענות המועלות לעיל כדי להוכיח שעריכת הביקורת נעשית בח
 משווע תוך סימון הח"מ כ"מטרות דמות" עבור עורך הביקורת מטעם מזמין הביקורת."

...   
"מאז העברת טיוטת דו"ח הבדיקה שלך אל ראש המועצה ציין ראש המועצה לא אחת כי 

בשבועות הקרובים יונחו לפתחה של המועצה "דוחות מאוד לא פשוטים" "המתייחסים לתפקודה 
עצה. ... כלום יתכן כי העברת טיוטת דו"ח הבדיקה לח"מ הינה למראית עין בעבר" של המו

בלבד, וכי ראש המועצה אשר קיבל ממך את טיוטת דו"ח הבדיקה יודע כי הדו"ח עצמו כבר נכתב 
? או לחילופין יודע הוא כי לא משנה מה תהיה תשובת הח"מ הדו"ח יהיה לא פשוט כדברי ראש 

 המועצה." 
... 

ה באשר לאופן עריכת טיוטת דו"ח הבדיקה עניינה הערתך "תמוה מאוד איך "תמיהה דומ
המועצה קיבלה בשנים אלה פרס על ניהול תקין !!!". מבדיקה בארכיון המועצה נמצא כי הפרסים 

על ניהול כספי תקין ניתנו על "ניהול אחראי של המערכת הכספית של הרשות המקומית." 
 נים מר אליהו ישי ומר עמרם קלעג'י מנכ"ל משרד הפניםהפרס נחתמו על ידי שר הפתעודות 

דאז. כלום גם בהם בחרת להטיל דופי במסגרת בדיקתך ??? האם פנית לקבל את התייחסותם 
 של ה"ה ישי וקלעג'י במסגרת עריכת הבדיקה ?"

... 
"דברים אלו בעניין העדר תקפותו של דו"ח הבדיקה מתחזקים לאור העובדה כי מרבית ההערות 

רואי  על ידינכללות בו לא באו לידי ביטוי בדו"חות הבדיקה השנתיים אשר נערכו במועצה ה



. אך דומה כי במאוצך "לסמן" את הח"מ בחרת להתעלם חשבון שמונו על ידי משרד הפנים
 מדוחות אלו."

... 
ן "מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יציינו הח"מ כי בהתאם להלכות הפסוקות בעניין עריכת בדיקה מ
הסוג בו עסקינן על עורך הבדיקה לתמוך טענותיו במסמכים וראיות. אולם מעיון בטיוטת דו"ח 

הבדיקה עולה כי טענות רבות נטענו על ידך בעלמא וללא כל תימוכין וחמור מכך תוך התעלמות 
ממסמכים הקשורים לעניין. במצב דברים זה בו אינך מבהיר על איזה מסמכים נסמכים 

וטת דו"ח הבדיקה ועל מה נשענות ה"מסקנות" אליהן הגעת אין בשלב זה ה"ממצאים" שבטי
 באפשרות הח"מ להשיב לגופו של עניין באופן שימצה את זכות הטיעון שלנו."

 

 

במסגרת התעלמותו הגורפת של אבו ח'דרה מהמכתב בחר הוא שלא להתייחס גם לסוגיות הבאות  .13
 שהועלו במכתב, כך למשל:

 
ומיום  24/11/13הדעת של היועץ המשפטי של החברה למשק מיום "מדוע התעלמת מחוות 

בהן צויין כי המציע הראשון משך את הצעתו וכי אין מניעה מצד החברה למשק לקבוע  18/12/13
 את המציע השני כזוכה במסגרת הנוהל ?"

... 
"מדוע התעלמת מאישור משרד הפנים לחברה למשק וכלכלה בעניין מכרזים לבניית מוסדות 

 ינוך וציבור ?"ח
... 

"על פי איזו פרקטיקה הנדסית קבעת כי המבנה המקורי יכול להיבנות על ידי קבלן א' והתוספת 
 תבנה באותו זמן על ידי קבלן ב' ?"

... 
"האם לשיטתך ככל שיש עיכוב בהעברת כספים ממשרד החינוך רשאית המועצה להפר חוזה עם 

 הקבלן ?"
... 

 בטיוטת דו"ח הבדיקה(  30 -ל  29)עמ' לא ממוספר בין עמודים   "תשלום היטלי השבחה
. לאור זאת תמוה כי הוא  14.3.17נושא זה לא נכלל במסגרת הבדיקה המתוארת במכתבך מיום 

 זוכה להתייחסותך בטיוטת דו"ח הבדיקה. 
ח הבדיקה באופן ענייני וממצה נודה על התייחסותך במטרה להגיב לחלק זה של טיוטת דו"

 לסוגיות הבאות : 
 מי ביקש לכלול נושא זה בטיוטת דו"ח הבדיקה ? ומדוע ? 

מאחר והעמוד בעניין זה בטיוטת דו"ח הביקורת איננו ממוספר במספור השוטף של העמודים 
ח הביקורת ? ועל ידי מי ( נבקש לדעת מתי הוא הוכנס לטיוטת דו"30לעמוד  29)נמצא בין עמוד 

"? 

... 

בהתאם להוראות הדינים הרלוונטיים מכירת נכסים של רשות מקומית טעונה אישור של משרד "
הפנים. משרד הפנים אישר את כל מכירות הנכסים המפורטים בטבלה לאור זאת לא ברור למה 

 נכלל נושא זה בטיוטת דו"ח הבדיקה ולא ברורה מה הטענה כלפי המועצה ?"
... 

בה ניתן צו  6.3.16"מדוע התעלמת מהחלטת בית המשפט העליון )כבוד השופט דנציגר( מיום 
 ארעי בעניין זה בהתאם לבקשת המועצה ?"

... 
לממונה על  4.5.17מיום  ממשרד האוצרמורלי -"האם קראת את מכתבה של גב' אתי גבאי

 אכיפת שכר בפרקליטות המדינה בעניין החלטת המבקר ?"
 
 

 י די בשלב זה בדברים שהובאו לעיל על מנת להציג את העובדות כהוויתן.דומה כ .14
 
 

, לאור כל האמור לעיל הנך מתבקש להעלות מייל זה כמו גם כל מצורפיו לאתר המועצה בצמוד אביעד שלום

  לדו"ח אבו ח'דרה ולמכתבו של ראש המועצה לממונה על המחוז.

 בברכה,              



              
 אבי הוסמן              

 גזבר המועצה            
 זכרון יעקב              

 
           04-6297107  

      Avih@zy1882.co.il 
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