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על סדר היום:

.1

סיכומיה והצעותיה של הועדה לענייני ביקורת בנושא :דו"ח רו"ח משרד הפנים
בעיריית חולון לשנת  ,2004בהתאם למכתבה של עו"ד שרון אביגד ,יו"ר הועדה לענייני
ביקורת.

ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין  47מיום 5.3.2006
פרוטוקול מס' 289

.1

הסיכומים וההצעות של הועדה לענייני ביקורת אושרו.
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מוטי ששון:

קיבלנו את ההמלצה  -סיכומיה והצעותיה של הועדה לענייני ביקורת ,כפי
שכתבה אותם שרון אביגד ,יו"ר הוועדה.

בני יהונתן:

הוועדה לענייני ביקורת בראשות הגב' שרון אביגד קיימה דיון בנושא דו"ח
הביקורת של רו"ח של משרד הפנים לשנת .2004
מועצת העיר מתבקשת לאשר את סיכומיה והצעותיה של הועדה-
"הועדה לענייני ביקורת ,רואה בחיוב שמס' ההערות המופיעות בדו"ח רו"ח
של משרד הפנים בעיריית חולון לשנת  ,2004ירדו ביחס לשנים קודמות.
הועדה מאמצת את דו"ח הביקורת של רו"ח משרד הפנים לשנת 2004
בעיריית חולון ומבקשת לפעול לתיקון הליקויים אשר טרם תוקנו ,בהקדם".
באמת ,מי שעוקב אחרי דו"חות של רו"ח משרד הפנים בשנים האחרונות,
רואה שבשנת  2004חל שיפור ניכר מאוד .מספר ההערות ירדו מאוד ,וגם יש
לציין שמאז שיצא הדו"ח ,ביוני  ,2005גם חלק מההערות שמופיעות בדו"ח,
גם הם  -חלקם תוקנו .את אשר לא תוקן ,הועדה ממליצה לתקן.
אם יש למישהו שאלות ,בבקשה.

עו"ד שרון אביגד :אני מצטרפת לדברים של בני .אני חושבת שאחד הדברים שבלט שם
בחוסר הטיפול שלו - ,באמת שיצא דופן ובלט )וכאן ישר יתנפלו עלי
החברים( ,זה הנושא של חובות בתי הכנסת ,חובות המים של בתי הכנסת
שאני מבינה ממכתב שקיבלתי עכשיו משושנה שפר ,שהחובות השוטפים
משולבים רובם ככולם  -אני לא יודעת כמה זה רובם ,אני לא יודעת כמה זה
ככולם  -המכתב הוא די סתמי ולא אומר לי הרבה) .מדברים יחד(
זה הנושא שבלט בחוסר הטפול שבו ,וגם המכתב לא מספיק מפורט לטעמי
ואני אבקש שיהיה פירוט נוסף ונעשה את זה במסגרת הועדה.
את הפירוט הנוסף אבקש במסגרת הועדה ואני אקבל את זה ,וכשיהיה לנו
מה להוסיף ואיך לפעול  -נביא את זה כאן לאישור המועצה.
רועי כהן:

משהו כללי ,לפני שאני נכנס לתוך הדו"ח ביקורת ,גם להביא את ההערות
שלי לפי מה שדני רייף רושם פה.
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אני חושב שלאור הפרסומים ,גם בעיתונות וגם שלא הוכחשו ,שבאמת הגב'
העו"ד שרון אביגד מתכוונת להצטרף לקואליציה ,ועל זה אני מברך ואני לא
יודע איך זה ייעשה) .מדברים יחד(
זו הערה ברמה כללית ולא ברמה אישית .במקום שמינהל תקין אמיתי אומר,
שבן-אדם שגם הוא בדרכים וגם הוא חושב להיכנס לקואליציה ,לא יכול
להיות בגוף שהוא מבקר את העירייה .זה הערה שלי לא ברמה אישית ולא
ברמה-
מוטי ששון:

אתה מרשה לי לענות לך?

רועי כהן:

זו הערה ,אתה רוצה להתייחס-

מוטי ששון:

אני רוצה ,כי שמעתי כל מיני דברים .אני רוצה להבהיר בצורה הכי -שאני
פניתי לשרון לפני שש"ס נכנסה לקואליציה .הודעתי לה שאני אכניס את ש"ס
וביקשתי ממנה להישאר בקואליציה והיא הודיעה לי בצורה חד-משמעית:
אם ש"ס בפנים  -היא בחוץ .שיהיה ברור ,אני הצעתי לה כבל עם ועדה ,לקבל
שנה אחת בתואר של סגן ראש העיר והיא סירבה לקבל את זה ,אשר על כן
היא באופוזיציה.
אני אשמח מאוד אם היא תצטרף לקואליציה) .מדברים יחד(
אתה צריך להבין שאם היא מצטרפת לקואליציה ,היא לא יכולה להיות יו"ר
ועדת הביקורת ואני חוזר ואומר לך ,אני מאוד אשמח אם היא תהיה חלק
מהקואליציה .לצערי היא לא.

רועי כהן:

בנושא השני :בעמ'  ,3בוועדות עפ"י פקודת העיריות בדו"ח של הביקורת
לשנת  - 2004אני באמת לא מבין ואני גם הבעתי אז תלונה בפני -גם מבקר
העירייה )מדברים יחד( הבעתי גם מול משרד הפנים וגם מול מבקר העירייה
 בשנת  2004כידוע לכם ,היתה השנה הראשונה לכינון המועצה הזאת ופהרשום "ועדות רשות ,הפעילה העירייה  20ועדות".
להזכירכם שבשנת  2004לא הופעלה כמעט אף ועדה וזה לא קיבל התייחסות
בדו"ח וזה מוזר מאוד שלא מבקר העירייה ולא יו"ר ועדת הביקורת שבדקה
את דו"ח הביקורת ,לא מצאה לנכון להתייחס.
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ועדת בטיחות בדרכים שראש העיר עומד בראשה ,לא כונסה אפילו פעם אחת
בשנת  ;2004כנ"ל ועדת בטחון ,כנ"ל ועדת קידום מעמד הילד וכנ"ל ועדת
מל"ח.
אני חושב שעפ"י החוק  -וזה רשום בסעיף )166א( )ואני אקריא את הסעיף(
יהודה קהתי :למה אתה אומר שמל"ח ובטחון לא כונסו? אני השתתפתי-
רועי כהן:

בשנת  2004לא כונסה .עד יולי  2004לא אישרו לנו את ה-

יהודה קהתי :לא ,יש לך טעות .אני השתתפתי בכמה ישיבות.
רועי כהן:

אז השתתפת ב.2005-

יהודה קהתי :לא ,זה היה ב.2004-
רועי כהן:

אני מוכן להתחייב שלא היתה שום ישיבת בטיחות בדרכים ,לא היתה ישיבה
של קידום מעמד הילד ,לא ) -מדברים יחד(
אני חושב -וגם יישלח הפרוטוקול ואני אשלח גם מכתב ל )מדברים יחד( וגם
אני הבאתי את זה לבני וגם )מדברים יחד(

מוטי ששון:

רגע ,אני מבקש שבני יבהיר-

בני יהונתן:

אני רוצה להבהיר פה משהו חשוב שידעו חברי המועצה ,שהועדה לענייני
ביקורת דנה וגם המועצה דנה רק על נושא שכתוב בדו"ח .הדברים שאומר
חבר המועצה רועי כהן ,לא מופיעים בתור ליקויים בדו"ח לכן אי אפשר
להתייחס אליהם.

רועי כהן:

רשום פה "להביא את הדו"חות לדיון בפני הועדה לענייני הביקורת" ואני
חושב שזה מופיע וזכותי להעלות את זה וזה רשום פה גם וזה חלק מהדיון,
ולא נתנה התייחסות בסעיף א) (6בוועדת הרשות והעירייה לא הפעילה בשנת
 20 2004ועדות .אני לא עמדתי לא בראשות ועדת בטיחות בדרכים ולא
בראשות ועדה.
"עפ"י סעיף ) 166א( ועדה שחובה להקימה לפי כל דין ,תכונס לפחות אחת
לשלושה חודשים .לא כונסה ועדה כאמור ,יורה ראש העירייה לכנסה ,והוא
יקבע את סדר היום של ישיבת הועדה.
לא נכח יו"ר הועדה בישיבה או סירב לנהלה ,ינהלה זקן חברי הועדה".
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כלומר משנת -2004
מוטי ששון:

אתה מרגיש שאתה מדבר לא לעניין?

רועי כהן:

לא ,אני רוצה שידעו-

מוטי ששון:

אתה רוצה לדבר? זה לא מופיע בדו"ח.

דובר:

אדוני היו"ר ,אתה לא מדבר לנושא .אתה צריך להגביל אותו 'תדבר לנושא'.

רועי כהן:

מה זה לדבר לנושא? זה רשום בדו"ח-

מוטי ששון:

המבקר אומר שלא רשום בדו"ח ,ואתה מתעקש שרשום בדו"ח?

רועי כהן:

אבל אני אומר שזה-

מוטי ששון:

אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה ,אבל תתייחס לדו"ח.

רועי כהן:

זה היה צריך להיות רשום ,וחברי המועצה צריכים לדעת) -מדברים יחד(

גדי וקס:

מבקר העירייה לא מבקר את פעולות הועדות) -מדברים יחד(

מוטי ששון:

אתה צריך להבין ,אתה מתייחס כרגע להמלצות של ועדת הביקורת .אתה לא
מתייחס כרגע לדו"ח .אתה )מדברים יחד(

רועי כהן:

לא מעניין אותי .זה עובדה שזה גם )מדברים יחד(

מוטי ששון:

אתה בעד לקבל את ההמלצה של ועדת הביקורת ,כן או לא .לאמץ או לא
לאמץ .זו ההחלטה ,אתה צריך את זה לאשר .תקרא את פקודת העיריות.

רועי כהן:

פתחתי בזה שאמרתי ,יש לי הערות לגבי דו"ח הביקורת.
הראשונה היתה לגבי יו"ר הועדה; השנייה היתה לגבי זה שלא הופיע.
עכשיו לגופו של עניין ,לגופו של הדו"ח  -זה ההערות שלי ,שמותר לי להגיד
אותן ואף אחד לא יסתום לי את הפה ,לא אתה ולא אף אחד .זה דבר-

מוטי ששון:

כשתדבר לא לעניין ,אני לא אתן לך לדבר.

רועי כהן:

אבל לטעמי זה כן לעניין ,ועדיין אתה לא קובע מי ידבר ומי לא ידבר .יש לי
זכות להגיד עשר דקות את מה שאני רוצה ,ו-

מוטי ששון:

אתה יודע מי מנהל את הישיבה? אתה יודע שראש העיר רשאי להפסיק אותך
אם אתה מדבר לא לעניין?

רועי כהן:

לא רשאי ולא יכול להפסיק-
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מוטי ששון:

אתה לא יודע לקרוא את פקודת העיריות? תקרא שמי שמדבר לא לעניין ולא
לנושא הזה  -רשאי ראש העיר להפסיק אותו) .מדברים יחד(

רועי כהן:

לגופו של עניין ,אני זוכר שבשנת  2005היה פה דיון לגבי הנושא של ארנונה
ומים ,לגבי ההפרדה בין גביה שוטפת לבין גביה בגין הפיגורים ואני זוכר
שנתת התייחסות לזה כראש עיר ,לגבי הנושא הזה .ורשום פה שהנושא לא
תוקן) .בעמ'  (7ארנונה ומים  -זה עלה עוד מספר פעמים והעירייה לא
הפרידה במערכת גבית המים ,בין גביה שוטפת לגביה בגין פיגורים.
רוצה לדעת מדוע זה לא נעשה .זו השאלה שלי.

שמואל ברטנשטין :אני גם חושב שהערות דו"ח של ועדת ביקורת כל כך לקוני כמו שראינו
הפעם ,זה אולי אפשר להכניס אותם לספר השיאים של גינס .משפט אחד
שמצא משהו חיובי בדו"ח ולא מתייחס בכלל ,לשום דבר מההערות של
המבקר עצמו.
אולי זה באמת לא מקרה שחברת האופוזיציה הנכבדה ,יו"ר הועדה ,יושבת
בקרב חברי הקואליציה ,בניגוד למקובל גם פה וגם במקומות אחרים.
את המינימום הנדרש ,להגיד שההערות של המבקר ,אנחנו -לא יודע,
מקבלים או לא מקבלים אותם ,עושים או לא עושים אותם ,או קיבלנו
תשובות מהגורמים המתאימים בעירייה -אין ספק ,הדברים שלך לגבי מידת
היותה אופוזיציונרית-
מוטי ששון:

או.קיי .אני רק מזכיר לך ,אם היית קורא ולא היית נעול כל כך בנושא של
כאילו ,לחפש ולתקוף את היו"ר -מה היא אמרה? היא אמרה ככה" :הועדה
מאמצת את דו"ח הביקורת של רו"ח של משרד הפנים ,לשנת  ,2004ומבקשת
לפעול לתיקון הליקויים אשר טרם תוקנו ,בהקדם".
מה היא אומרת? שהיא מאמצת את ההחלטות שלה-

שמואל ברטנשטין :אפשר להעתיק את זה כל שנה.
מוטי ששון:

טוב ,מי בעד אישור הדו"ח?

שמואל ברטנשטין :המשפט הזה מבייש את ה )מדברים יחד(
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מוטי ששון:

מי בעד אישור סיכומיה והצעותיה של הועדה לענייני ביקורת בנושא דו"ח
רו"ח משרד הפנים בעיריית חולון לשנת  2004בהתאם למכתבה של עו"ד
שרון אביגד ,יו"ר הועדה לענייני ביקורת.
נערכת הצבעה:
בעד14 :
נגד1 :
נמנע2 :

ה ח ל ט ה:

הסיכומים וההצעות של הוועדה לענייני ביקורת אושרו.
תודה רבה .הישיבה נעולה.

הישיבה נעולה.

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע/ראש העיר
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