
  
  
  

  04' נוב 16 �מ מ"קהת בע" חלופה"' הסכ
 חב  :הנדו�
  

  כללי  
  
כשבמסגרת ההסכ
  ,04' נוב 16ביו
 " חלופה"' ערכה הסכ
 ע
 חב העירייה  .1

י "א בעירייה ועפ"בתחו
 ניהול כ, יוע� מר מאיר פאר/מועסק פרוייקטור
א "כ/ הגדרת ההסכ
 הוא ישמש למעשה ממלא מקו
 מנהל משאבי אנוש 

  .בעירייה
  
 25תנאי התשלו
 , מ"מע+ #  112,600ההסכ
 קובע כי התמורה תהיה ס" של   .2

  .שי עבודה שוט'דחו 4במהל" , אחוז לחודש
 4בסיו
  כשהתוצאה הנדרשת, חודשי
 4י הגדרתו עד "תקופת ההסכ
 עפ  

 
  ."הגשת דוח תוכנית מפורטת להתייעלות כולל לווי היישו
"ציטוט  (החודשי
  
מר�  16 (א ב"ז, חודשי
 מיו
 חתימתו 4של ההסכ
 פג בתו
 כאמור תוקפו   .3

נחת
 מסמ" , יומיי
 לפני מועד פקיעתו של ההסכ
, 05מר�  14 (אלא שב, 05
יואר� ההסכ
 לפיו , "חלופה"' ל חב"ל העירייה דאז ומנכ"י מר ח+ דגני מנכ"ע

כולל #  163התמורה תעמוד על  כאשר, וללא הגבלת שעות ללא הגבלת זמ�
  .לשעת עבודה מ"מע

המועד בו , 05' נמש" בער" עד תחילת אוק, ההסכ
 לאחר ההארכה כאמור  
במסגרת הרמת כוסית לקראת , הודיע ראש העירייה לכל עובדי העירייה


מרצו+ של  הפרישהתהלי" בהיבט של , על סיו
 תוכנית ההתייעלות, החגי

  .העובדי

  
 ( ע
 תחולה רטרואקטיבית מ, "אתגר"' נחת
 הסכ
 נוס' ע
 חב 06' פבר 27 (ב  .4

  .06מאי  30ועד  06ינואר  1
  
  :מצביעות על הממצאי
 הבאי
, העובדות שפורטו להל+  .5
  

ובתמורה של , חודשי
 4למש"  04' נוב 16 ( ב" חלופה"' נחת
 הסכ
 ע
 חב  .א  
א" מכיוו+ , כנדרש סכו
 זה שוריי+ עבור ההסכ
.  מ"מע+ #  112,600

 � עומדת על כ, 06' ועד אפר 04' ששולמה בפועל מנוב התמורה, שההסכ
 הואר"
ולמרות זאת נמצא , נהשוריי#  131,179 �מעבר ל מבלי שהתוספת, # 300,000

  .מקור תקציבי לתשלומו
/...2  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



) 2 )  
  

 דבר לא סביר ולא, הארכת ההסכ
 אינה מוגבלת בזמ� ולא בשעות עבודה  .ב  
צאה כל פג
 בעובדה זו והמשיכה לשל
 ולמרות זאת הגיזברות לא מ, מקובל

  .ט של העובד"שכהאת 
ל "י מר ח+ דגני המנכ"רק ע, חתו
 מצד העירייה ארכההמסמ" ה, יתר על כ+  

כהגדרת , מתחייב ממסמ" בעל ער" כספיכ, י הגיזבר"א� אינו חתו
 ע, דאז
  .החוק

ה הודיע ראש העיריי, במסגרת הרמת כוסית לקראת החגי
, 05' אוק 2 (ב  .ג  

הפרישה מרצו+ של בהיבט של  ,כי תוכנית ההתייעלות הסתיימה, לכל העובדי


  .העובדי
שתפקידו של מר מאיר פאר הסתיי
  ,ההודעה הייתההמעשית של משמעות ה  

עליו להגיש  ,בסיו
 תקופת ההסכ
, כהגדרת ההסכ
 הראשוני לפיו, ג
 הוא
  .ילותודבר שמעיד בעצ
 על סיו
 פע, לותתוכנית מפורטת להתייע

' מועד חתימת ההסכ
 הנוס' ע
 חב, 06' פבר 27ועד  05' מתחילת אוק, לפיכ"  
מכוחו הועסק , לא היה כל הסכ
 בתוק), חברתו של מר מאיר פאר, "אתגר"

  .חודשי
 5 �במש� כ, מאיר פאר
לתו ותח" אתגר" 'ע
 חב 06' פבר 27 ( ההסכ
 החדש שנחת
 ב  .ד  

מה עוד שכאמור התקופה , קוי לכשעצמודבר ל, 06ינואר  1 � רטרואקטיבית מ
  .חודשי
 5 �במש� כא יה, הועסק היוע� ללא הסכ
 ההאמיתית שב

, ומאז ממשי" היוע� בעבודתו, 06מאי  30 (ג
 הסכ
 זה פג תוקפו ב, יתר על כ+  
  .ללא הסכ
 בר תוק)

מפורטי
 , י הפרוייקטור"רשימת השירותי
 שצריכי
 להיות מסופקי
 ע  .ה  
  .04' נוב 16 ( שנחת
 ב, בנספח להסכ
 הראשו+

הוא בכל הנוגע לריכוז תהלי" , עיקר פעילותו של הפרוייקטור לפי נספח זה  
למעשה ממלא מקו
 מנהל  לשמש", א" ג
 כהגדרת הכתוב, הפרישה מרצו+
  ".יהכח אד
 בעירי/ משאבי אנוש 

יעל חיו+ החלה לחתו
 , 2005יוני / הדבר תמוה משו
 שבמהל" חודשי
 מאי   
תגובה לשאלתי הא
 זכתה במינוי זה ב .מ מנהל משאבי אנוש"על מסמכי
 כמ

 לפיו ,ל דאז מר ח+ דגני"מכתב מאת המנכהיא קיבלה , מגור
 מוסמ" כלשהו
  .מ מנהל משאבי אנוש"לשמש כמ ,מועד מאותו הוא מינה אותה

, בתוספת שכר משמעותיתחיו+ מכתב זה זיכה את יעל  ,למע+ הסר ספק  
 את העבודה מבצעתמשו
 שא
 היא , דבר שהוא נכו+, ר"כמתחייב מהתקשי


  .היא צריכה להיות מתוגמלת בהתא
, כממלאת מקו
, אי� עובדה זו מתיישבת ע
 הגדרת תפקידו של הפרוייקטור, יחד ע
 זאת  

  .ממלא מקו
 מנהל משאבי אנושכ ,ג
 הוא שאמור לשמש למעשה
: להסכ
 2בסעי' אמנ
 כתוב , 06' פבר 27 ( בהסכ
 החדש שנחת
 ב, אגב  
זה מאת היוע� את השירותי
 המוזמני
 כמפורט בהסכ
 בהמזמי+ מזמי+ "

אי� כל איזכור לשירותי
 , וחצי עמודי
 2א" בכל ההסכ
 שמשתרע על , ..."זה
  .לספק לעירייהשעל היוע+ 

להשאיר פתח משו
 שהוא נועד לכאורה , לקוי ג
 הוא רוט השירותי
היעדר פי  
 
  .בהסכ
שידרשו לבצע לשינויי

ובהסכמי
 שנחתמו  ל"הליקויי
 שנמצאו בהעסקתו של הנלאחר פירוט   .ו  
בעניי+ המקור , אצביע על הליקוי החמור ביותר לדעתי והוא ,לצור" העסקתו

  .התקציבי להעסקתו
 ( מעבר לסכו
 של כ, תקציב עבור הוצאה זו א שוריי+ל, זכרתי בתחילהכפי שה  

  .הראשוני מההסכ
שהתחייב , # 131,179
/...3  
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 170,000 ( בסכו
 של כשאר התקציב  ,בבדיקה שערכתי נמצא כי, יחד ע
 זאת  
הוצאות תיכנו� של הועדה  ,היאשהגדרתו המילולית , 1732950חוייב מסעי' , #

  .המקומית לתיכנו� ובניה
למטרות לכאורה  "מבוזבז"שתקציב התיכנו+ של הוועדה , ביותרראה לי חמור נ  


ג
 ממקרי
 קודמי
 , על עצמו זה חוזר" פיתרו+"מה עוד ש, שלא יועדו לה
  .מ"י הח"שנבדקו ע

של חיוב סעי' הוצאות תיכנו+ בוועדה המקומית , כיצד עובדה זו, יתר על כ+  
מתיישב ע
 הצהרותיו , שאבי אנושמ' עבור העסקת עובד במח, לתיכנו+ ובניה

חברי הביקורת מטע
 משרד , של הגיזבר בפורומי
 שוני
 כמו וועדת הביקורת
שבו מעבירי
 תקציבי
 מסעי' לסעי'  אי� מצבלפיה , הפני
 וראש העירייה

איני , א
 פעולה זו לא נחשבת להעברה מסעי' לסעי'. ללא אישור מועצת העיר
  .יודע העברה תקציבית מהיא

  
6.  
 ליקויי
 י
ממנה עול, אני מבקש לקבל את התייחסות" להתנהלות זו, לסיכו

אינ
 עולי
 בקנה אחד ע
 , שניתנו" פיתרונות"ה יוכ, ל"בדר" העסקתו של הנ
  .או החוק עצמו/ו, רוח החוק

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

             


