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על סדר היום:
.1

דו"ח ביקורת משרד הפנים לשנה שנסתיימה ביום .31.12.05

.2

סיכומיה והמלצותיה של הועדה לענייני ביקורת לדו"ח מבקר העירייה לשנת .2005

ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין  58מיום 29.10.06
פרוטוקול מס' 300

 .1מועצת העיר מאשרת את דו"ח ביקורת משרד הפנים לשנה שנסתיימה ביום .31.12.05
 .2מועצת העיר מאשרת את סיכומיה והמלצותיה של הועדה לענייני ביקורת לדו"ח מבקר
העירייה לשנת  2005עם התיקונים שציין ראש העיר.
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מוטי ששון:

אני פותח את הישיבה שלא מן המניין מס'  .58דו"ח ביקורת משרד הפנים
לשנה שנסתיימה ביום  .31.12.05לאחר מכן אני אומר נעבור לישיבה שמן
המניין.

אהרון איסרס :אני מבקש שירשם בפרוטוקול ,אני נשאר פה תחת מחאה חריפה ,בישיבה
הזאת בנושא הביקורת ,ולו בגלל חשיבות העניין .אבל אני טוען ואני מבקש
שזה ירשם בפרוטוקול ,שהישיבות הללו אינן חוקיות ,הם בניגוד לחוק ואני
נשאר פה תחת מחאה.
מוטי ששון:

.1

או.קיי .אני פותח את הישיבה .בבקשה בני) .מדברים ברקע(

דו"ח ביקורת משרד הפנים לשנה שנסתיימה ביום .31.12.05

מוטי ששון:

בבקשה בני ,תדבר למיקרופון.

בני יהונתן:

הנושא הראשון :מועצת העיר מתבקשת לאשר את סיכומיה והמלצותיה של
הועדה לענייני ביקורת בנושא דו"ח ביקורת רו"ח משרד הפנים בעיריית
חולון בשנת .2005
הועדה לענייני ביקורת קיימה דיון בנושא ,לאחר שקיבלה התייחסות
העירייה לדו"ח על ידי גזבר העירייה בשם העירייה .בסך הכל הועדה רואה
בחיוב את המשך המגמה של צמצום מספר ההערות העיקריות בדו"ח ,תוך
תיקון מרבית הליקויים משנים קודמות .מבקשת לפעול להמשיך תיקון
הליקויים אשר טרם תוקנו בהקדם.
אם אנחנו מסתכלים על הסטטיסטיקה אנחנו רואים שבאמת בשנת  2005היו
 8הערות עיקריות .אם מסתכלים בעבר אז בשנת  2000היו  37הערות ,בשנת
 ,17 :2001בשנת  16 :2003 ,23 :2002ו .8 :2004-כלומר זה שיפור באמת
רציני מאוד .והועדה באמת רואה את זה בחיוב ומקווים שהמגמה הזאת
תימשך בעתיד.
עכשיו ,ההערות העיקריות נמצאות בגוף הדו"ח .חלקן כבר תוקנו ,אני חייב
לומר לכם שחלקם כבר תוקנו ,ואת אשר נותר לתקן ,התייחסות העירייה
שהם יתוקנו במהלך השנה הקרובה.
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אם יש למישהו הערות לגבי הדו"ח אז בבקשה.
מוטי ששון:

כן אהרון.

אהרון איסרס :ראשית אני רוצה להעיר לגבי כל ועדת הביקורת .קיבלנו פה איזשהו נייר...
מתי הישיבה הזאת התקיימה .לא כתוב מי נוכח בישיבה של ועדת הביקורת.
ואם זה ,היועץ המשפטי יכשיר שזה פרוטוקול חוקי וכשר ,אז אני חושב
שאנחנו באמת הגענו לימים של כפי שאני אמרתי מקודם ,הכשר של כל שרץ.
אני מחזיק את זה בידיי ,אדוני המבקר,
בני יהונתן:

לא לא ,אני רוצה לתקן,

אהרון איסרס :אני לא יודע ,אני לא יודע מה ש..
בני יהונתן:

פרוטוקול הועדה לא מופץ לחברי המועצה הוא נמצא אצלי .מה שעומד לפניך
זה מכתב של יו"ר הועדה אל ראש העיר,

אהרון איסרס :אדוני ,או.קיי,
בני יהונתן:

וזה מה שמונח על שולחן המועצה .פרוטוקול המועצה לא מונח...

אהרון איסרס :זו בדיוק הנקודה אדוני המבקר,
בני יהונתן:

אין שום בעיה בזה.

אהרון איסרס :זו בדיוק הנקודה אדוני המבקר ,שאני בגילוי מסמכים דרשתי ואני ממשיך
לדרוש ,שכל פרוטוקול של כל ועדה חייב להיות מונח על שולחן המועצה ,על
אחת כמה וכמה אדוני המבקר שהמועצה הזאת בתחילת הקדנציה אישרה
הצעת החלטה שאני יזמתי ,שכל הפרוטוקולים ללא יוצא מן הכלל ,הן של
הועדות והן של המועצה והן של התאגידים העירוניים ,יפורסמו באתר של
העירייה בדיוק כמו שמתפרסמים כל הפרוטוקולים ללא יוצא מן הכלל של
הכנסת .תרשה לי ,אני לא הפרעתי לך.
בני יהונתן:

הכל מונח לפניך.

אהרון איסרס :יכול להיות ,אבל שיונח גם פה ,שאנחנו נראה אותו ,שנדע מי השתתף .מן
הסתם אנחנו יודעים שישנם חברים שלא באו לישיבה כאקט מחאה על מה
שקרה בישיבה הזאת .ומן הראוי שאנשים פה ידעו .ושנדע מי חתום על
הפרוטוקול ומי השתתף בישיבה .כי אתה אדוני ,אתה אדוני גם כותב ,אתה
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גם כותב ,בדו"ח של ,בהקשר אחר ,שישיבות ועדות אחרות בכלל לא
מתכנסות .וזה נכון .לא רק ועדת הקליטה ,ישנן עוד ועדות סטטוטוריות שלא
מתכנסות .אבל פה הכל הפקר ,הכל מותר .וחוות הדעת של היועץ המשפטי
מן הסתם תכשיר את זה .אז זה לעניינו של הפרוטוקול .זה לעניינו של
הפרוטוקול .לעניין הדו"ח :הדו"ח הזה הוא לפחות בקדנציה שאני פה
במועצה ,הוא אחד הדו"חות החריפים ביותר ,אתה יודע מה? גם דו"ח משרד
הפנים וגם דו"ח מבקר העירייה ,תקשור את זה אחד לאחד .האמן לי.
מוטי ששון:

אהרון ,על סדר היום רק להזכיר לך ,על סדר היום כרגע מדובר על דו"ח
משרד הפנים .אתה דיברת על הנושא השני .אנחנו מדברים על משרד הפנים.

אהרון איסרס :אותם הדברים ,או.קיי .אז מה שבדו"ח משרד הפנים מן הסתם גם רשום פה
בחלק מהדברים ,ואני מדבר באופן כללי .ממש באופן כללי.
מוטי ששון:

אז תתייחס לשני דברים .יש דו"ח משרד הפנים ויש דו"ח מבקר העירייה.

אהרון איסרס :אדוני ,דו"ח מבקר משרד הפנים בחלקו ,בחלקו הוא חופף למה שבדו"ח
מבקר העירייה .ולכן אני אדבר ,ולכן,
מוטי ששון:

אני לא יודע מאיפה אתה ממציא את הדברים האלה .משרד הפנים מבקר ,זה
משרד רו"ח ,אם אתה רוצה להתייחס לזה יענה לך מבקר העירייה .אחר כך
הוא ידבר על הדו"ח השני,

אהרון איסרס :תקשיב ,אם בדו"ח,
מוטי ששון:

אבל אתה עושה סלט אהרון.

אהרון איסרס :אם בדו"ח של מבקר משרד הפנים ,לדוגמה ישנן הערות לנושא משלחות
לחו"ל ,לדוגמה .אז מה זה חשוב? זה אותו דו"ח ביקורת .הנושאים הם
שונים .אבל הביקורת היא ביקורת חריפה בשני המובנים.
מוטי ששון:

אני לא מבין מה שאתה אומר.

אהרון איסרס :אתה לא מבין ,אתה לא מבין ,אז תקרא את הדו"ח ,אולי לא קראת את
הדו"ח.
מוטי ששון:

דו"ח משרד הפנים של רוה"ח,

אהרון איסרס :דו"ח משרד הפנים,
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מוטי ששון:

זה דיבר עליו מבקר העירייה ,או.קיי?

אהרון איסרס :אדוני ,אני קורא,
מוטי ששון:

יש לך הערות לדו"ח הזה? תתייחס .אחר כך תעבור לדו"ח ,דו"ח מבקר העיר,
זה שני דברים שונים ,תעשה הבחנה ,אתה בלבלת ביניהם ,עשית סלט שלם,
מישמש מהם.

אהרון איסרס :אני לא עשיתי סלט,
מוטי ששון:

לכן תתייחס לזה ,יש לך הערות לדו"ח של משרד הפנים ,של רוה"ח? דבר על
זה.

אהרון איסרס :אני מפנה אותך ,אולי אתה לא קראת את זה ,אבל לדוגמה ,לעמוד ,תן לי רק
למצוא את העמוד ,כן ,נו מה לעשות? אני רציתי לדבר באופן כללי ,לא רציתי
לדבר לזה ,הנה ,לדוגמה בעמוד  .28אולי אתה לא קראת את זה אבל אני
קראתי.
מוטי ששון:

אז תקריא ,תגיד,

אהרון איסרס :ומה כתוב? כל הנסיעות של המשלחות השונות ,אין אישור מוקדם במליאת
המועצה .לא אני כתבתי אדוני ראש העיר.
מוטי ששון:

ומי אמר שצריך?

אהרון איסרס :אדוני ,תקשיב ,אולי אצלך שום דבר לא צריך.
מוטי ששון:

לא לא לא לא,

אהרון איסרס :לא ,אולי לא צריך שום דבר .אבל אם כותב מבקר משרד הפנים אז כנראה
שהוא מסתמך על משהו.
בני יהונתן:

אני רוצה להעיר בנקודה הזאת חבר המועצה ...דיבר איתי על הנושא הזה
לפני הישיבה ,ואמרתי לו שההערה הזאת בעמוד  28אינה ליקוי אלא זה ציון
עובדה שזה לא עבר ,שהנסיעות בחו"ל לא עברו דרך אישור המועצה.

אהרון איסרס :נו ,בסדר ,נכון.
בני יהונתן:

אולם הראיתי לו את ההנחיות המקצועיות לרואי החשבון של משרד הפנים
שאומר :בסעיף הזה של נסיעות לחו"ל,

מוטי ששון:

תקרא את השורה התחתונה.

7

מועצת העיר חולון ,ישיבה שלא מן המניין מס'  58מיום  29.10.2006פרוטוקול מס' 300

בני יהונתן:

על פי חוות דעת משפטית אין חובה לאשר כל נסיעה במליאה.

אהרון איסרס :איזו חוות דעת משפטית ,של?
בני יהונתן:

זה של משרד הפנים.

אהרון איסרס :על איזה חוות דעת משפטית? לא הבנתי.
בני יהונתן:

לא ,משרד,

אהרון איסרס :אתה אומר על פי חוות דעת משפטית,
מוטי ששון:

אהרון ,הוא עונה לך ,אולי תקשיב רגע?

אהרון איסרס :לא ,אני מקשיב,
בני יהונתן:

בהנחיות המקצועיות של משרד הפנים רואי החשבון שהוציאו את הביקורת,
רשום במפורש שעל פי חוות דעת משפטית ,אין חובה לאשר כל נסיעה
במליאה.

אהרון איסרס :אז אני שואל,
בני יהונתן:

לכן אין פה ליקוי.

אהרון איסרס :אז אני שואל ,על פי איזה חוות דעת משפטית אתה מקריא?
מוטי ששון:

משרד הפנים ,אתה לא מבין מה הוא אומר לך?

אהרון איסרס :אז זאת אומרת ,אז מה שאתה בא ואומר ,בני,
בני יהונתן:

ציין עובדה ,בדו"ח ב 28-צויין בעובדה שהנסיעות לא אושרו במליאה ,אבל
זה לא צויין כליקוי,

אהרון איסרס :בני,
בני יהונתן:

לכן ברשימת הממצאים העיקריים זה בכלל גם לא מופיע ,כי זה לא ליקוי.

אהרון איסרס :או.קיי .אז אתה ,אתם חושבים ,אתם חושבים שזה לא ליקוי ואנחנו ,ואני
חושב שזה הדברים,
מוטי ששון:

זכותך לחשוב,

אהרון איסרס :כן ,כי אלה הם ישיבות ,אלה הם סליחה ,אלה משלחות של המועצה .וככה
הם ,תקשיב עוד פעם ,אני מאמין לך ,אמרתי לך שאני לא מאמין? אבל יש פה
מצד שני ביקורת של משרד הפנים.
מוטי ששון:

אין ביקורת ,הוא מציין עובדה ,שהמליאה לא אישרה את הנסיעות ואין
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צורך לאשר את זה במליאה.
אהרון איסרס :אתה אתה,
מוטי ששון:

נקודה.

אהרון איסרס :אתה הרי כל דבר תגיד שזה לא ביקורת .גם,
מוטי ששון:

או.קיי .הלאה ,תעיר את ההערות שלך ,חבל על ה..

אהרון איסרס :נכון .אז אני ,אז זה חלק לדוגמה מהדו"ח של מבקר משרד הפנים ,שהוא
מתייחס לדבר הזה שזה לא בסדר ,עובדה שהוא מתייחס.
מוטי ששון:

הוא לא אמר שזה לא בסדר ,למה אתה מכניס דברים שהוא לא אומר?

אהרון איסרס :תקשיב ,אני אמרתי לך ,או שאתה רוצה לתת לי לדבר או שלא .אני חושב
שזה לא בסדר,
מוטי ששון:

אבל מותר לי ,מותר לי,

אהרון איסרס :זכותך לחשוב,
מוטי ששון:

ברמה האישית כן ,תדבר ברמה האישית.

אהרון איסרס :נכון ,הכל ברמה האישית.
מוטי ששון:

או.קיי.

דקלה צדוק :לא ,אז אל תגיד שהוא חושב ,תגיד אני חושב.
אהרון איסרס :אני אמרתי שאני חושב,
דקלה צדוק :לא ,אמרת הוא חושב.
אהרון איסרס :אמרתי שאני חושב ,ואמרתי לראש העירייה שזכותו לחשוב ההפך ,מה
לעשות?
מוטי ששון:

טוב ,אתה רוצה לענות לו בני?

בני יהונתן:

לגבי הפרוטוקולים אין שום בעיה,

אהרון איסרס :אני עוד לא סיימתי.
מוטי ששון:

בבקשה ,תרשום בני ,מה שהוא רושם לך תרשום ,תענה לו.

אהרון איסרס :יש פה הערות,
מוטי ששון:

עמוס ,לא מנהלים ישיבה במקביל ,בבקשה.

אהרון איסרס :יש פה הערות לנושא התקשרויות עם יועצים חיצוניים .ואנחנו רואים את
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זה,
דקלה צדוק :איזה עמוד אהרון?
אהרון איסרס :גם זה לא כתוב? גם זה לא כתוב? אני רק רוצה,
דקלה צדוק :איזה עמוד?
אהרון איסרס :עמוד  27לדוגמה ,כתוב ,ואני מצטט :ההתקשרות עם עו"ד צילקר אינה
מתיישבת עם הוראות הסעיף כאמור ראה פרק ב' סעיף ..גם זה לא כתוב או
שגם את זה אני ממציא?
בני יהונתן:

לא ,זה כתוב,

אהרון איסרס :בני,
בני ,תענה לו אחר כך.

מוטי ששון:

אהרון איסרס :בעמוד  ,27מה לעשות? אז כל הדו"ח הזה ואני לא אכנס לפרטי פרטים ,כי
אני לא חושב שצריך להלאות פה את החברים .אבל כל הדו"ח הזה כולל
הדו"ח של מבקר משרד הפנים ,הוא דו"ח חריף .הוא דו"ח של מינהל לא
תקין .ומן הראוי פעם אחת ולתמיד שהמועצה הזאת תיקח על עצמה ובודאי
ובודאי חברי הקואליציה וחברי ההנהלה ,מן הראוי שפעם אחת החברים
יקחו אחריות ,כי אנחנו משרתי ציבור .וראוי שהדו"ח הזה לא ילקח ויתוייק
אלא תיקונים באמת ובתמים יתוקנו ,כי הדברים הללו חוזרים עליהם מדי
שנה בשנה.
תודה.

מוטי ששון:

אהרון איסרס :זה ההערות שלי לגבי דו"ח,
או.קיי .וידבסקי תתקרב ,משה דקה ,תן לוידבסקי.

מוטי ששון:

אהרון איסרס :קופת העירייה מן הסתם תמיד תגיד שהכל בסדר ,מה?
יצחק וידבסקי:
מוטי ששון:

רק משפט אחד אני רוצה.
יצחק וידבסקי.

יצחק וידבסקי:

אני בדרך כלל לא מגיב אבל הפעם אני חייב להגיב .אם מר איסרס

יסתכל בדו"ח הכללי של משרד הפנים ויראה את הדו"חות על שאר העיריות,
יבין כמה עיריית חולון מתנהגת בסדר ,תן לי משפט .זאת אומרת עיריית
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חולון מבחינת הסדר התקין שלה היא לדוגמה ,ואני חושב שהיא אחת
הטובות בארץ אם לא הטובה ביותר .מודה ,יש גם לפעמים תקלות בעיריית
חולון ,אין שלמות .אבל כשאתה משווה אותנו לרשויות אחרות ,אנחנו
עומדים ברמה הגבוהה ביותר של המינהל הציבורי התקין .כדאי שתדע את
זה ,תבדוק ותשווה.
אהרון איסרס :אני לא משווה לשום דבר .אני לא משווה לשום דבר .אני רוצה ...זה הכל.
מוטי ששון:

בבקשה אהרון ,עכשיו הוא יענה לך.

בני יהונתן:

ההערה הזאת שדיברת עליה לגבי העו"ד היא כבר תוקנה,

יאיר טאו:

אבל כתוב פה אפילו ,תגובת העירייה ,העירייה הפסיקה להעסיק את צילקר,
הפסיקה להעסיק את ורזיגר ,הפסיקה להעסיק את ...יש תשובות פה ,מה
הבעיה?

מוטי ששון:

בעקבות הערות המבקר הפסקנו .בבקשה בני.

בני יהונתן:

לגבי הפרוטוקולים אין שום בעיה בפרוטוקולים של הועדה ,וזה מה שיש לי
להגיד.

מוטי ששון:

בסדר ,אני רוצה רק להעיר הערה עקרונית ,אהרון תראה ,ועדת הביקורת
דנה בכל אותם נושאי ביקורת שהמבקר בדק או שמשרד הפנים בדק .היא
מגישה את ההמלצות שלה ואת המסקנות שלה וההמלצות היא מגישה
למועצת העיר .זה הנוהל ,זו הפרוצדורה .חבר מועצה שרוצה לקחת את כל
הדו"חות ולעיין בהם ,פונה למבקר העירייה וזכותו לקבל את כל הדו"חות
ולעבור עליהם .אבל אנחנו במועצה מאשרים לא את הביקורת שהם עשו אלא
את ההמלצות של ועדת הביקורת .זה הנוהל .מי בעד אישור דו"ח הביקורת
של משרד הפנים,

אהרון איסרס :אגב בני ,סליחה ,אומר ראש העיר שאנחנו מאשרים פה ,סליחה מוטי,
מוטי ששון:

טוב ,אני,

אהרון איסרס :מוטי מוטי מילה .אתה אמרת שאנחנו אמורים לאשר את ההמלצות של
ועדת הביקורת .אני לא ראיתי המלצות של ועדת הביקורת לגבי,
נתי לרנר:

הקריאו הקריאו,
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אהרון איסרס :אני רואה רק את זה ,זה מה שקיבלנו ,חבר'ה ,אנחנו קיבלנו סיכומיה
והמלצותיה של הועדה לענייני ביקורת לדו"ח מבקר העירייה לשנת  ,2005זה
מה שקיבלנו בחומר.
מוטי ששון:

קיבלת את דו"ח הביקורת של משרד הפנים ,את זה.

אהרון איסרס :נכון .נו ,אבל איפה ההמלצות של ועדת הביקורת לדו"ח הזה?
מוטי ששון:

עכשיו הוא הקריא לך אותם.

אהרון איסרס :אבל אנחנו לא קיבלנו אני אומר לכם את זה ,מה אנחנו חיים ב..
מוטי ששון:

בני להבא ,דקה דקה ,להבא תצרף כמו שאתה מצרף לדו"ח ביקורת שלך,
תצרף את ההמלצות שלכם.

בני יהונתן:

הערה נכונה.

מוטי ששון:

לפני שנה לא נהגתם לעשות ככה?

בני יהונתן:

זה צורף זה צורף ,זה פשוט בטעות זה לא נשלח לחברי המועצה.

מוטי ששון:

או.קיי .אז אמרת,

אהרון איסרס :תשמע בני ,יותר מדי טעויות יש.
מוטי ששון:

טוב ,או.קיי .אז אנחנו מאשרים את דו"ח הביקורת של משרד הפנים.

החלטה:

מועצת העיר מאשרת את דו"ח ביקורת משרד הפנים לשנה שנסתיימה ביום
.31.12.05

מוטי ששון:

ואני עובר לסעיף של דו"ח הביקורת .דו"ח הביקורת של משרד הפנים
מתייחס לשנה שהסתיימה ב.31.12.05-

.2

סיכומיה והמלצותיה של הועדה לענייני ביקורת לדו"ח מבקר העירייה לשנת .2005

מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא .סיכומיה והמלצותיה של הועדה לענייני ביקורת לדו"ח
מבקר העירייה לשנת  .2005דו"ח מבקר העירייה והערות ראש העיר נשלחו
לחברי המועצה בעבר .קיבלתם את כל החומר .תציג בבקשה את ההמלצות
ואת המסקנות שלכם.

בני יהונתן:

בדו"ח מבקר העירייה לשנת  ,2005שלושת הנושאים הגדולים שהיו בדו"ח.
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הראשון זה ביקורת במינהל הנדסה ,אגף רישוי הבנייה ומחלקת הפיקוח על
הבנייה .הועדה לענייני ביקורת קיבלה את המלצות המבקר ,דהיינו יש לפעול
בהתאם בתיקי הבנייה .בחלק מתיקי הבנייה ,בהתאם לתוכנית בניין ערים
על פי היתר בנייה כדין .בסך הכל הביקורת קיימה ביקורת בששה תיקי
בנייה ,שניים באזור התעשייה ,אחד תיק בנייה בעיר במרכז מסחרי גדול.
תיק בניין בבנייה רוויה במתחם ח 300/ושני תיקי בניין צמודי קרקע במתחם
ח .300/וכאמור הביקורת המליצה לפעול בהתאם בחלק מתיקי הבנייה
בהתאם לתוכנית בניין ערים ,על פי היתר בנייה כדין .והועדה קיבלה את
ההמלצה.
הדו"ח השני שמופיע בדו"ח מבקר העירייה זה בנושא של מחלקת קליטה.
הביקורת התמקדה בבדיקת תהליכי העבודה בפעילות של ארגון אירועים
ופעילות רווחה במחלקת הקליטה .נמצא שלאורך כל הנושאים אותם בחנה
הביקורת ההתנהלות במחלקת קליטה אינה מלווה בנוהלי עבודה בכתב,
וללא תיעוד כנדרש .וממצאי הדו"ח הנ"ל דורשים תיקון בסדרי העבודה
השוטפת בהתאם לכך .ובהתאם לכך הביקורת ממליצה להכין נוהלי עבודה
בשיתוף אגף ארגון ושיטות ,והכנת תיעוד לפעילויות כנדרש .יישום המלצות
אלה יביאו לשיפור ויעול תיפקוד המחלקה .היום דיברתי עם מנהלת אגף
ארגון ושיטות ,ואני שמח לומר לכם שעומדים לסיים את הנוהל העירוני
בנושא הזה ,ואני מקווה שהדברים יבואו לידי תיקון.
הנושא השלישי שהביקורת בחנה זה היה באגף תברואה וסביבה .שוב פעם,
הביקורת באגף תברואה וסביבה התמקדה בבדיקות שטח ,תהליכי בקרה
ודיווח בפינוי אשפה באזורי מגורים ותעשיה על ידי עובדי עירייה וקבלנים
עירוניים ,וכן ניקוי רחובות ופינוי גזם וגרוטאות על ידי קבלנים עירוניים.
נמצא כי עבודת פינוי האשפה וניקיון הרחובות ופינוי גזם המבוצעת על ידי
קבלנים עירוניים מתבצעת באופן תקין .לעומת זאת בעבודת פינוי אשפה
במיכלים על ידי עובדי עירייה ,קיימים דילוגים בפינוי מיכלי אשפה ביתית,
וכן משך פינוי ארוך גורם להימצאות של מיכלים ברחובות העיר במשך שעות

13

מועצת העיר חולון ,ישיבה שלא מן המניין מס'  58מיום  29.10.2006פרוטוקול מס' 300

ארוכות ,בעיקר במשמרת שנייה.
אלי נעים:

אז מה ההמלצה שלך ,לפטר את עובדי העירייה?

בני יהונתן:

לא ,ההמלצה ,אני כותב :מדיניות העירייה בשנים האחרונות היא להרחיב
את עבודת הקבלנים ,תוך צמצום עבודת,

אלי נעים:

אולי גם את ועדת הביקורת נרחיב לועדת קבלנים,

בני יהונתן:

תן לי לסיים .תוך צמצום עבודת פינוי האשפה על ידי עובדי עירייה ,במטרה
לשפר את רמת השירות לתושב,

אלי נעים:

תאמין לי בושה וחרפה.

בני יהונתן:

תוך צמצום עלויות פינוי האשפה .המלצת הביקורת בנושא הזה :יש להגיע
לאופטימום ברמת השירות לתושב ,המשלב בין מדיניות העירייה לטווח
ארוך להפרטת עבודת פינוי אשפה באמצעות קבלנים ,ובין האילוצים בטווח
הקצר ,בעבודה עם צוותים של עובדי עירייה...

אלי נעים:

 ...להפריט ,אתה לא מבין מה אומר לך המבקר?

משה רינת:

זכותו לומר ,זכותנו לא לקבל.

אלי נעים:

זכותו לומר?

מוטי ששון:

המבקר לא אמר...

דקלה צדוק :לא אמר להפריט ,תקרא את כל המשפט.
אלי נעים:

אמרת ,אמרת להמיר לקבלנים ,מה אתה אומר?

דקלה צדוק :תקרא את החצי השני .אלי ,אלי,
אלי נעים:

זה מה שאמרת.

בני יהונתן:

לא אמרתי.

אלי נעים:

אמרת ,המגמה להעביר לקבלנים ,תגיד.

דקלה צדוק :אתה לא שמעת את הסוף.
אלי נעים:

להרחיב את עבודת הקבלנים ,הוא יודע מה שהוא אומר.

מוטי ששון:

זה לא לקלוט וגם לא לפטר.

אלי נעים:

מה לא לפטר?

בני יהונתן:

אף אחד לא דיבר,
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עמוס ברנס:

אלי צודק ,להרחיב את ה ..להרחיב לאיזה כיוון?

אלי נעים:

להרחיב לקבלנים,

עמוס ברנס:

להרחיב לקבלנים.

אלי נעים:

 ...מה שהוא אמר עכשיו?

בני יהונתן:

מה שקורה לא נקלטים עובדי עירייה כבר מזה מספר שנים .ועובדי עירייה
שנקלטים,

אלי נעים:

מה אתה ציינת ,מה אתה המלצת?

בני יהונתן:

אני ציינתי עובדות.

אלי נעים:

מה המלצת? תגיד.

בני יהונתן:

אני המלצתי להגיע לאופטימום.

אלי נעים:

שמה הוא?

בני יהונתן:

ברמת השירות לתושב.

אלי נעים:

שמה?

בני יהונתן:

המשרת בין מדיניות העירייה,

אלי נעים:

מה ,במה?

מוטי ששון:

רגע ,תן לו הוא אומר,

אלי נעים:

לא ,הוא לא ,את השורה הראשונה הוא,

מוטי ששון:

רגע ,הוא ימשיך ,הוא ימשיך.

בני יהונתן:

אל תגיד לי את מה שלא אמרתי .אני לא אמרתי לפטר,

אלי נעים:

לא אמרת לפטר ,אמרת להעביר לקבלנים.

בני יהונתן:

לא אמרתי.

משה רינת:

להפרטת עבודה אמרת.

אלי נעים:

מה אתה אומר לי לא? הוא אומר לי לא אמר .מה אני,

בני יהונתן:

לא ,אני אמרתי,

אלי נעים:

נכון שיש לי בעיית אוזניים אבל לא ברמה הזאת.

מוטי ששון:

אלי ,תעיר את ההערות שלך אחר כך ,כן.

בני יהונתן:

שוב ,יש לשלב בין הטווח הקצר לטווח הארוך כדי להגיע לאופטימום .כי
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היום אין קליטה של עובדים .עובדים שנפלטים מהמערכת במקומם צריך
לפנות את האשפה .כדי לפנות את האשפה פונים לקבלנים .זה מה שאני
אומר ,להגיע פה למצב של אופטימום ,לא אמרתי לפטר ,אף אחד לא מתכונן
לפטר אף אחד.
מוטי ששון:

אף אחד לא מפטר ואף אחד לא קולט ,שיהיה ברור.

עמוס ברנס:

אני רק לא מבין שאלה ,יש לי שאלה .לפי מה שאומר בני ,המערכת לא
קולטת .ויש קווים שעובדים עליהם עובדי עירייה .לפי מה שבני אומר
נפלטים מאותם ,מפנסיה או מכל מיני סיבות ,איך משלבים את העבודה? איך
אתה משלב את העבודה של) ,מדברים יחד(

עמוס ברנס:

היה עשר ,עברו לשש ,שש התמוטטו ועזבו את העבודה.

מוטי ששון:

בחלק שלהם.

עמוס ברנס:

יפה.

מוטי ששון:

בשביל זה נותנים להם משמרת שנייה ,לא יכולים מעבירים לקבלן.

עמוס ברנס:

ואז שולחים אותם הביתה.

אלי נעים:

אתה מבין? זה הרמה שלנו,

עמוס ברנס:

אני לא מבין ,אני מבין,

מוטי ששון:

חבר'ה ,אני רוצה רגע להבהיר,

עמוס ברנס:

אם עשרה אנשים עשו קו,

מוטי ששון:

לא ,לא ,אתה לא מבין ,אני אסביר לך פשוט.

עמוס ברנס:

תסביר לי.

מוטי ששון:

יש  50עובדים שמבצעים עשר מטלות ,יצאו עובדים מהמערכת ,מישהו צריך
לבצע את העבודה?

עמוס ברנס:

כן.

מוטי ששון:

אין קליטת עובדים במערכת,

אלי נעים:

למה אין?

מוטי ששון:

אין.

אלי נעים:

למה אין?
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מוטי ששון:

כי אין ,זו המדיניות...

אלי נעים:

למה אין?

מוטי ששון:

כי זו המדיניות של משרד הפנים,

אלי נעים:

לא ,זו המדיניות שלך ,לא נכון,

מוטי ששון:

זו המדיניות של משרד האוצר,

אלי נעים:

זה המדיניות שלך.

מוטי ששון:

תראה אלי ,אני מציע לך לקרוא,

אלי נעים:

אל תתן לי לקרוא ,תקרא אתה ,מה אתה אומר לי לא?

מוטי ששון:

את עיקרי התקציב של שנת  ,2007שמדברים על פיטורים של אלפי עובדים,
ואנחנו לא מפטרים אלפי עובדים,

אלי נעים:

אתם כבר ,אתה...

מוטי ששון:

אין לי שום כוונה לקלוט עובדים,

אלי נעים:

לפטר יש לך? פיטרת כבר אלף,

מוטי ששון:

שהעלויות שלהם פי שלוש מעובד תברואה.

אלי נעים:

פיטרת כבר  1100עובדים פיטרת כבר.

מוטי ששון:

טוב ,או.קיי.

אלי נעים:

 1100עובדים פיטרת.

מוטי ששון:

או.קיי .אז אתה מסתייג,

אלי נעים:

מה ,מה ,מה או.קיי?

מוטי ששון:

אתה מסתייג מדו"ח הביקורת בנושא התברואה.

אלי נעים:

איך? אני מסתייג ממה שאמר המבקר.

מוטי ששון:

זה לא הפרטה ,סליחה? זה לא הפרטה.

משה רינת:

לנסח את זה אחרת ,הפרטה לא יכול...

אלי נעים:

מה זה הדבר הזה?

מוטי ששון:

סליחה ,איך אתה ,אתה עכשיו סיימת,

אלי נעים:

כתב.

משה רינת:

כתוב להפרטת...
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גדי וקס:

הוא לא קובע מדיניות,

מוטי ששון:

סליחה ,זה המלצות של ועדת הביקורת .ההמלצות הם,

גדי וקס:

לאשר ולא צריך להמליץ מוטי,

מוטי ששון:

אתה לא רוצה לאשר אל תאשר.

גדי וקס:

לא,

מוטי ששון:

אז אל תאשר ,נעשה את ההצבעה ואל תאשר ,מה הבעיה?

עמוס ברנס:

סליחה ,רגע ,מוטי מוטי ,אני לא מבין ,דקה,

גדי וקס:

אפשר הערה אחת בשקט?

מוטי ששון:

כן.

גדי וקס:

המבקר לא צריך לא להמליץ ולא לגעת בנושא של מדיניות של הנהלת העיר.
הוא לא צריך להיכנס לזה בכלל .למה? אם הוא נכנס ,הוא גם יכול להביע
דעה מקצועית,

אלי נעים:

הוא הביע,

גדי וקס:

סליחה,

בני יהונתן:

אני מבקש לתקן ,המבקר לא ...של מדיניות ,שום,

גדי וקס:

דעה מקצועית אחרת שלא מקבלים עובדים ,ואז ישנה בעיה בגלל מדיניות של
ההנהלה ,הוא לא צריך לגעת בזה .פשוט לא צריך להיכנס לזה ,זה הכל .זה
לא מתפקידו...

בני יהונתן:

המבקר ,המבקר הציג עובדות ,הוא לא הציג המלצות לפטר עובדים,

אלי נעים:

לא אמרת לפטר אמרת להפריט.

גדי וקס:

אני סליחה דקה ,אני יכול לתת לך תשובה לדוגמה בביקורת,

מוטי ששון:

חברים ,לא להיתפס ,גדי ,סליחה ,לא להיתפס למילה.

דקלה צדוק :לא צריך את כל המשפט ,פשוט מאוד .לא צריך את כל המשפט.
מוטי ששון:

אז תוציא את המשפט הזה ,לא מעניין אותי מה המשפט .ומציאת העובדה
הבסיסית...

משה רינת:

יש לשמור ,להגיע לאופטימום) ,מדברים יחד(

גדי וקס:

אם אני הייתי המבקר הייתי יכול לבוא ולהגיד ,בגלל זה שלא מכניסים
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עובדים העבודה שלהם נפגעת .בני ,בני ,בכלל לא היה צריך להיכנס לקטע
הזה ,למה? כי בתור מבקר גם יכולת להגיד מקצועית ,נטו .היות ולא
מכניסים עובדים חדשים למי שעזב את העבודה או פרש ,יוצרת פגיעה
באופטימום של העבודה.
מוטי ששון:

דיברת כללית ,דבר.

אהרון איסרס :לא ,לא,
גדי וקס:

מוטי ,מה אתה אומר על להשמיט את זה בכלל?

מוטי ששון:

דקה דקה) .מדבירם ברקע(

אהרון איסרס :חברים ,היות והיתה פה קצת התפרצות ,אז אני רוצה להפנות את תשומת
לבך אלי ,שמי שאמר את זה זה לא המבקר .אמר את זה בעמוד  77מנהל
האגף .אני מקריא לך מילה במילה :במשך השנים קיימת מגמה של העירייה
להקטנת צוותי העירייה והחלפתם בצוותי קבלן .תהליך זה הינו תהליך
מתמשך ,כחלק מהעמקת ההפרטה בהיותה שיטה יעילה וכלכלית יותר ,וזאת
תוך אילוצי הסכמים ,בתי דין והתנגדויות של ועד העובדים .זה אמר מנהל
האגף ,שמן הסתם הוא אומר את דברה של הנהלת העיר .אני לא חושב
שצריך להתנפל על המבקר .וזו ,אלי ,אלי ,זו,
גדי וקס:

זכותו להביע את דעתו,

אהרון איסרס :נכון ,אלי אלי ,לא צריך פה להסתתר .זו בדיוק המדיניות של העירייה .בדיוק
כפי שהיא,
אלי נעים:

אני אתן לזה לקבל פומביות כזאת? אולי צריך...

אהרון איסרס :לא לא לא ,אני רק אומר שזו המדיניות ופה גדי ,ופה גדי שאתם אנשי מפלגת,
אתם מפלגת העבודה ,המפלגה שאמורה לדאוג לעובדים ,זה בדיוק מה
שאתם עושים לעובדים .זה בדיוק .ואני רוצה להמשיך .לא ,אני רוצה
להמשיך .לא ,אל תפריע לי ,דבר בתורך .תיתן בתורך ,אל תפריע לי.
דקלה צדוק :לא סיימת?
אהרון איסרס :לא ,ממש לא .דו"ח הביקורת הזה כפי שהוא ,הוא אחד הדו"חות החריפים
ביותר שאני קראתי בשלוש שנות כהונתי במועצה .יש פה דברים שלאורך,
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כחוט השני ,לאורך כל הדרך .מדברים פה על סדרי מינהל לא תקינים,
שחלקם אתם יודעים מה? אני מנסה להיות זהיר אבל אני חייב להגיד .חלקם
הם על גדר השוחד והשחיתות .יש פה הפלייה משוועת ,הפלייה משוועת בין
התושבים ,כאשר התושבים המסכנים הדלים הקטנים העירייה רצה מהר
לעקל להם את המים ולעקל להם חשבונות ואילו הגדולים שיכול מאוד
להיות שקשורים למאן דהוא בעירייה ,אז נהנים .וזאת אנחנו רואים היטב
בדו"ח הביקורת של מינהל ההנדסה .אגיד אגיד.
גדי וקס:

אם יש כזה דבר למה אתה לא...

אהרון איסרס :אני אגיד ,אני אגיד .הכל כתוב .הכל כתוב .הכל כתוב) .מדברים ברקע(
אהרון איסרס :אני אגיד ,מאיפה אני מבין את זה? תסתכל בבקשה בדו"חות של מינהל
ההנדסה ושיסבירו לי מדוע אותם האנשים שאני לא רוצה להזכיר את
שמותיהם ,אבל אפשר לבדוק בתיק הבנייה ,בתיקים שמוזכרים פה ,על אף
שיש צווי בית המשפט ,על אף שיש התראות ,ועל אף שיכול מאוד להיות שיש
גם צווי הריסה .מדוע העירייה לא נוקטת נגדם שום דבר? מדוע העירייה ככה
מתעלמת? תשמע ,אתה רוצה שאני אקריא לך? אתה רוצה שאני אקריא לך?
מוטי ששון:

הוא לא יסיים ככה.

אהרון איסרס :לצערי ,חלק מהאזרחים אינם מכבדים התראות וצווי הפסקת עבודה בגין
חריגות בנייה וצווי הריסה שיפוטיים אינם מבוצעים .כתוב משה רינת ,אתה
אחראי על תיק ההנדסה .דבר הגורם לביזויים של מוסדות החוק במדינה
כולל בתי המשפט .אם זה לא הערה חריפה תגיד לי מה זאת הערה חריפה.
ותאמר לי אדוני ,ותאמר לי ,למה אתם לא מיישמים אותם?
דקלה צדוק :אבל למה אתה אומר שזה רק...
אהרון איסרס :למה אתם לא מיישמים נגד הגדולים? התיקים האלה ,התיקים האלה הם
תיקים הגדולים ,זה בדיוק הנקודה .אתם גיבורים על החלשים ,על המסכנים,
אבל על הגדולים אתם לא עושים מאומה .עושים? למה זה לא מתבצע?
משה רינת:

זה מתבצע.

אהרון איסרס :כן ,איך זה בדיוק מתבצע? הרי הדו"חות האלה,
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מוטי ששון:

לא נגמור ככה משה ,אתה,

אהרון איסרס :משה בחייך ,משה,
משה רינת:

...זה לא מתבצע לא לגבי אלה ולא לגבי אלה...

אהרון איסרס :כן באמת באמת ,רחמנות ,אנחנו לא קוראים פרוטוקלים.
מוטי ששון:

אתה רואה? תראה עכשיו מה קורה ,הוא לא יסיים.

אהרון איסרס :רחמנות ,לא אני כתבתי את הדברים האלה ,אני מצטט מדו"ח מבקר
העירייה .אני לא המצאתי את הדברים האלה משה רינת .זה מבקר שלך.
מוטי ששון:

טוב ,תמשיך.

אהרון איסרס :אתה רוצה שאני אצטט עוד? בבקשה .קיימת התראה של התביעה העירונית
כנגד החברה בגין אי קיום צו בית המשפט.
משה רינת:

קיימת?

אהרון איסרס :קיימת התראה ומה אתם עושים למימושה? כלום .מן המפורסמות כי חוק
התכנון והבנייה על מורכבותו וסרבולו הרב גורם קושי הן ביישומו התכנוני
ועד לאכיפתו באמצעות המערכת השיפוטית במהלך וסיום הבנייה בשטח.
שוב אתם לא עושים מאומה .ואתה רוצה? הרי אנחנו יודעים ,אנחנו יודעים
משה רינת ,אנחנו יודעים שיש פה תושבים שגם הם נתקלים בבעיות
הנדסיות ,והם פונים והם מבקשים סעד .ואותו דבר ,סליחה ,אותו דבר מעבר
לכביש.
ויש פה אנשים שאני לא אזכיר בשמותיהם יודעים על מה אני מדבר .מעבר
לכביש ועושים להם את המוות .את המוות עושים להם .ותאמין לי שאני יודע
מה שאני מדבר ,כי יש פה תושבים ,יש פה חברים שאני לא אגיד את
שמותיהם אבל הם יודעים בדיוק על מה אני מדבר.
אלי נעים:

אהר'לה ,אתה מדבר באופן פרטני .אנחנו מדברים על ,ברמה העקרונית של
מדיניות .אז אם יש בנאדם שבאיזשהו מקום לא טיפלו בו כל כך טוב זה לא
אומר שזאת מדיניות של העירייה ,תפסיק באמת.

אהרון איסרס :זה באמת ,זאת בדיוק הנקודה.
אלי נעים:

אני נמצא  20שנה בוועדה הזאת.
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אהרון איסרס :זה ,אלי ,זה בדיוק הנקודה שאתה רואה את התושבים המסכנים הקטנים
שלהם צ'יק צ'ק עושים צווי הריסה,
אלי נעים:

אתה יודע כמה תושבים קטנים מסכנים שלא עושים להם כלום? בוא אני
אראה לך כמה,

מוטי ששון:

אהרון ,אהרון,

אהרון איסרס :אני רוצה לעבור הלאה .אני לא סיימתי) .מדברים יחד(
אני לא סיימתי ,אני לא מפריע לאף אחד.
אלי נעים:

לפטר  1000עובדים ,זה מדיניות .זה לא איזה סוג פתרון כזה,

אהרון איסרס :אלי ,אני הסכמתי איתך ,הפניתי אותך למה שכתוב ,אני רוצה לסיים.
מוטי ששון:

אהרון ,רק להחכים אותך במשהו.

אהרון איסרס :אני רוצה לסיים.
מוטי ששון:

אני רוצה להחכים אותך במשהו.

אהרון איסרס :לא ,אבל תדבר בתורך ,מה ,למה אתה מפריע לי כל הזמן?
מוטי ששון:

לא ,שלא תחזור על זה עוד פעם.

אהרון איסרס :אני לא אחזור ,תאמין לי ,אני רוצה להגיד את מה שיש לי להגיד.
מוטי ששון:

אז תגיד .אף אחד לא מונע בעדך.

אהרון איסרס :אני לא מפריע לך .ואנחנו רואים בהמשך הדרך ,אנחנו רואים בהמשך הדרך
שזה משתקף גם בדו"חות אחרים .לדוגמה ,כשהיה על החברה לבילוי או על
ימית  ,2000אנחנו רואים גם שם שחולקו כרטיסים ללא תיעוד ,ללא רישום,
ניתנו הנחות למי שחפצים ביקרם .ואותו דבר גם בוועדת הקליטה אנחנו
רואים את זה לכל אורך הדרך לא נמצא תיעוד פעם אחת ,לא נמצא תיעוד
פעם שנייה .אנשים לא מזדהים ,נכנסים לכל מיני פעולות של העירייה מבלי
שנעשה פיקוח .וזה השתלשלות עניינים לכל אורך הדרך.
ודבר אחרון שכבר אמרתי ,שגם זה אופייני ,בדיוק כמו שקורה בוועדת
הקליטה ,כפי שהמבקר טוען שהיא לא מתכנסת ,או שהיא התכנסה פעם
אחת בניגוד לחוק ,כי כתוב ואני מקריא :ועדת חובה ,יש הכרח להקים ועדת
חובה לפי כל דין והיא תכונס לפחות אחת לשלושה חודשים .יעידו פה
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החברים ,יעירו לי שיש עוד ועדות חובה ,ושיגידו לי מתי הם התכנסו .שיראו
פה פרוטוקולים.
מוטי ששון:

או.קיי .תודה .אני רק רוצה להעיר לך הערה אולי תחכים .כשעירייה נוקטת
בהליך של צווי הריסה ,עבדך הנאשם חתם על עשרות ומאות צווי הריסה.

אהרון איסרס :נגד החלשים.
מוטי ששון:

ומאחר ואותם אנשים ,ומאחר,

אהרון איסרס :אנחנו יודעים טוב מאוד משה ,די להיתמם.
מוטי ששון:

אתה רואה שאתה מפריע לי?

אהרון איסרס :לא ,לא ,אני קראתי קריאת ביניים למשה.
מוטי ששון:

אתה מפריע לי.

אהרון איסרס :או.קיי .סליחה.
מוטי ששון:

מאחר ובתי משפט נדרשים בעקבות זה שאותם אנשים הולכים להגיש
בקשה לצו מניעה כנגד צו ההריסה ,ואתה יודע שהחוק מאפשר להם את זה,
וגם אם בית המשפט ואני לא מדבר על צו מנהלי שלי ,שאני חותם ,אלא גם
אם עבר חודש ימים וזה התגלה אחרי חודש ימים ויש צו שיפוטי ,אני רוצה
שתדע שבית המשפט מטיל את ההריסה אתה יודע על מי? לא על העירייה.
אני ביקשתי ,על אותו אדם שעבר את העבירה .ואותו בנאדם שעבר את
העבירה לא מבצע ,אנחנו הולכים לביזיון בית משפט .ואתה יודע כמה תיקים
כאלה שיש בעיר הזאת? מאות אם לא עברו את האלף .כי המשטרה לא תמיד
באה לסייע לנו לבצע את ההריסה.

אהרון איסרס :משום מה בעיריית תל אביב,
מוטי ששון:

דקה ,אני מציע שתבדוק,

אהרון איסרס :משום מה בעיריית תל אביב ,אנחנו קראנו,
מוטי ששון:

אני מציע שתבדוק,

אהרון איסרס :קראנו לפני חודשיים בכפר שלם,
מוטי ששון:

טוב ,אני לא אתווכח איתך ,אתה יודע,

אהרון איסרס :בכפר שלם עיריית תל אביב באה עם הבולדוזרים והרסה.
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מוטי ששון:

מה הקשר? ואנחנו לא עשינו דברים כאלה?

אהרון איסרס :אה?
מוטי ששון:

כן כן,

אהרון איסרס :זה בדיוק הנקודה ,נכון נכון,
מוטי ששון:

לכן,

אהרון איסרס :גם שמה לא בסדר ,נכון ,גם שמה לא בסדר.
מוטי ששון:

לכן הדברים) ,מדברים יחד(

מוטי ששון:

מערכת בתי המשפט ואותם גורמים במשטרה שצריכים לסייע לפעמים לבצע
הריסות ,לא תמיד עוזרים לך ,ואני חוזר ואומר לך ,להערכה שלי יש מאות
אלפי צווי הריסה במדינת ישראל שלא מבוצעים כי צריך את הכוח של
המשטרה .ובתי המשפט לא אוכפים את הנושא של ביזיון בית משפט.

אהרון איסרס :יש לך סיירות ביטחון?
מוטי ששון:

או.קיי .אני מציע ,כן עמוס.

עמוס ברנס:

אני עדיין לא מבין דבר אחד .לגבי ,הטענות שלי הם לא לגבי בני ,כי בני הוא
בסך הכל עושה את הדו"ח ,מה שמכתיבים לו מהמדיניות ,השאלה היא
אחרת,

מוטי ששון:

לא מכתיבים לו מדיניות ,אני מצטער.

עמוס ברנס:

יש מדיניות שקיימת.

מוטי ששון:

זה לא קשור למדיניות ,יש ועדה שיושבת ,עושים ביקורת ,הועדה מתייחסת
לביקורת שנעשתה ומגישה את ההמלצות שלה למועצה .אין פה שום מדיניות
ואי אפשר להגיד למבקר העירייה ,כשהוא לא כפוף לראש העיר ולא
למנכל"ית העירייה ,הוא כפוף למועצה ונבחר על ידי המועצה ,לבוא ולהגיד
לו מה המדיניות .זה כאילו ,מה ,אתה בא ורומז ,יש איזה התערבות
מלמעלה ,אין דבר כזה.

עמוס ברנס:

אני לא רוצה להתייחס לזה בסדר? אני רוצה לשאול ,יש לי דבר אחר להגיד.
אני אומר ,לגבי מה שבני פה מציין ,לגבי הדברים שלך ממקודם .אם יש
עשרה עובדים במינהל תברואה ,אני סתם לוקח מספר כדי לסבר את האוזן.
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וארבעה מאילוצים שונים עזבו .ובני טוען שצריכים לתת רמת שירות אחידה
לתושבים .אותם ששה שנותרו במערכת ,אם הם עובדים  2או  3משמרות הם
יכולים לתת את אותה רמת שירותים?
מוטי ששון:

תקשיב,

עמוס ברנס:

רגע ,אבל במקביל ,אם אתה לוקח קבלן ומכניס אותו למערכת הזאת ,מה
אתה עושה עם הששה האלה ,שולח אותם הביתה?

מוטי ששון:

לא.

עמוס ברנס:

אז אני רוצה לדעת.

מוטי ששון:

אתה לא נוגע בעובדים הקיימים ,נקודה.

עמוס ברנס:

אז מה נעשה איתם?

מוטי ששון:

אתה לא נוגע .יוצא בנאדם לפנסיה ,אתה לא יכול לקלוט עובד בתברואה ,זה
הוראות ,החלטה של הממשלה ,החלטה של האוצר .תקרא את המדיניות של
הממשלה שמדברת על קיצוצים בכוח האדם .אבל כשבנאדם פרש אתה לוקח
עובדי קבלן.

עמוס ברנס:

יחסית למצבת כללית,

מוטי ששון:

אני לא פוגע בהם.

עמוס ברנס:

אתה מכניס לאותם עשרה אנשים ארבעה עובדי קבלן?

מוטי ששון:

עוזר להם ,כן.

אלי נעים:

כן ,אתה מבין?

מוטי ששון:

אין קליטה של עובדים קבועים בעירייה ,נקודה.

אלי נעים:

כי אתה החלטת שאין.

מוטי ששון:

לא ,תקרא את המדיניות של הממשלה.

אלי נעים:

כי אתה החלטת אתה נמצא בתו תקן ,מי שיש לו ,מי שהתקן שלו מלא,

מוטי ששון:

עזבו את התקן ,נו באמת ,משרד,

אלי נעים:

באמת ,מישהו יש לו,

מוטי ששון:

אתה מאשר תקן כל שנה אלי,

אלי נעים:

איך?
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מוטי ששון:

אתה בספר התקציב מאשר תקן.

אלי נעים:

תגיד לי,

מוטי ששון:

משרד הפנים מאשר לך תקן כל שנה.

אלי נעים:

לא ,הוא מאשר לך אותו כל ,הוא מוריד לך את זה כל פעם,

מוטי ששון:

הוא מאשר לך וגם הוא עומד מולך,

אלי נעים:

אתה מחליט לפטר.

מוטי ששון:

טוב ,אני מה אני יכול לעשות? כולם פה יודעים יותר ממני ,בבקשה...

אלי נעים:

אני יודע יותר טוב ממך ,כן מוטי ,מה לעשות? בעניין הזה אני יודע יותר טוב
ממך.

מוטי ששון:

אז אני לא...

אלי נעים:

אתה אמנם בעל הכוח אבל אני יודע יותר טוב ממך.

מוטי ששון:

בסדר ,או.קיי.

משה רינת:

אני מציע את סעיף  2לשנות בנוסח הזה :יש לשאוף להגיע לאופטימום ברמת
השירות לתושב ,בעבודה עם צוותים של עובדי העירייה ...מצומצמים יחסית
להיקף המשימות ,נקודה.

מוטי ששון:

מה ההצעה שלך? מה ההצעה?

גדי וקס:

לא ,אני רוצה להתייחס לשתי נקודות.

משה רינת:

אני רק מציע את הסעיף הזה...

גדי וקס:

נקודה ראשונה .אני חושב שאיסרס צריך להיות ,אהרון צריך להיות קצת
זהיר יותר בלשונך .דווקא מתוך זה שאתה מתייחס ברצינות ,אתה לא יכול
לזרוק ולהטיל מום ודופי בכל המערכת של מינהל א' או מינהל ב' או מחלקה
כזו או מחלקה אחרת .זה מצד אחד .ואם יש לך דברים באמת בפועל גלה את
אוזנינו או גלה את אוזניהם של הרשויות.

מוטי ששון:

נכון.

גדי וקס:

ואם אתה לא סומך על הנהלת העירייה או על הממונה על כוח אדם או לא
יודע מה ,יש משטרה,

אלי נעים:

יש משטרה.
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גדי וקס:

יש בדיוק כמו שמפעילים את זה לגבי כל אחד ואחד.

אלי נעים:

מה הבעיה? אתה יודע שגם אני נמצא במשטרה ,אין בעיה .יש משטרה...

גדי וקס:

ובכלל המבקר,

אלי נעים:

יש משטרה...

גדי וקס:

אלי דקה ,רק) ...מדברים יחד(

אהון איסרס :אז אתה רוצה ...עוד פעם נוספת שם? אתה בקואליציה.
גדי וקס:

באותו נושא,

אהרון איסרס :אתה מאשר את הדו"ח.
גדי וקס:

באותו נושא אהרון,

אלי נעים:

אני לא אאשר לך את הדו"ח הזה ,אין לך מה לדאוג.

אהרון איסרס :אה ,בסדר...
גדי וקס:

באותו נושא אהרון ,מבקר עיריית חולון מודע לתקדים שישנו עכשיו בין
מבקר המדינה לבין היועץ המשפטי של המדינה ,שאומר שברגע שנתגלה חשד
לעבירות לממשלה סליחה ,ברגע שנתגלו עבירות שיש בהם חשדות לפלילים,
מועבר הנושא ליועץ המשפטי ,שהוא מורה למשטרה לפתוח בהליכים .לא
ממשיך בעבודתו בעניין .אז אם יש לך הערה תגיד את ההערה הזו ,אל תגיד
הערה אחרת ואל) ...מדברים יחד(

אהרון איסרס ... :העירייה שנת  2002היו מעילות כספים ...מה אתם עשיתם בנושא הזה?
מוטי ששון:

אהרון ,הוא לא הפריע לך ,למה אתה מפריע?

אהרון איסרס :כן כן.
גדי וקס:

הערה שנייה ,אני משפר אותך ,גם זה יתפוס כותרות גדולות יותר בעיתון.
נכון .הערה שנייה ,דווקא בגלל כניסה למין ,בסעיף  ,2לנושא של מדיניות ,אז
אני תמה שדווקא ב ..ואני לא מבין מה פתאום ,על פי מה לקחו ארבעה
תיקים ובדקו אותם במינהל ההנדסה ,ולמה דווקא ארבעה כאלה או על פי
הגרלה ,אינני יודע על פי מה ,וזה גם לא משנה לי מה אמרו למינהל הנדסה,
לפקיד זה או פקיד אחר לתקן א' או לתקן ב' .מה שכן אני מצפה מהמבקר או
מוועדת הביקורת ,שתתייחס לגבי נוהלים או למסקנה כללית מבחינת העניין.
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שתיתן ,אם פה ישנה טענה על איפה והתעלמות מחלשים ואני יודע מה?
קיפוח ועושק של עניים ולא יודע מה ,אז שתהיה התייחסות לעניין ,אמיתית.
במדיניות ,דווקא במדיניות ולא באיזשהם תיקים .זה לא תפקידו.
מוטי ששון:

טוב ,אני רק רוצה לומר לך תדע אהרון ,ברגע שמבקר מגיע למסקנה שיש
דבר שיש בו חשד לפלילים ,הוא מעביר תלונה במשטרה והוא עשה את זה.
משה תקרא את מה שאתה אמרת ונביא את זה להצבעה.

משה רינת:

אני מציע את סעיף  2לשנות את הסעיף כדלהלן :יש לשאוף להגיע
לאופטימום ברמת השירות לתושב ,בעבודה עם צוותים של עובדי העירייה...
רכבים מצומצמים יחסית להיקף המשימות) .מדברים יחד(

גדי וקס:

עובדתית בלבד ,בלי שום מדיניות ו..

מוטי ששון:

לא לא ,תמחוק" ,יש לשאוף להגיע לאופטימום ברמת השירות לתושב,
המשלבת בין מדיניות העירייה לטווח הארוך והקצר" וזהו ,בלי הפרטה ובלי
בטיח' .אני מציע לקרוא" ,יש לשאוף להגיע לאופטימום ברמת השירות
לתושב ,המשלב בין מדיניות העירייה לטווח הארוך ולטווח הקצר" .זהו.
נמחק את היתר .גם בסדר .גדי עזוב .מי בעד הצעת המלצות דו"ח המבקר?
דו"ח המלצות הועדה לענייני ביקורת מה ,2.8-מי בעד?  12בעד .בתיקון הזה
שהקראתי ,שאני הקראתי .מי נגד?  2נגד .מי נמנע? אין נמנעים .ההצעה
אושרה .אני נועל) ,מדברים יחד(

מוטי ששון:

ספרתי אותך פעמיים? רגע ,מי נמנע?  3נמנעים ו ,11-אני אומר אנחנו
מאשרים את סיכומיה והמלצותיה של הועדה לענייני ביקורת לדו"ח מבקר
העירייה לשנת  .2005דו"ח מבקר העירייה והערות ראש העיר נשלחו לחברי
המועצה בעבר .ההמלצות הם מה .2.8.2006-כמו שאמרתי  11בעד ,3 ,אתה
נגד?  1נמנע ו 2-נגד.
הצבעה:
בעד11 :
נגד2 :
נמנע1 :
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מועצת העיר חולון ,ישיבה שלא מן המניין מס'  58מיום  29.10.2006פרוטוקול מס' 300

החלטה :מועצת העיר מאשרת את סיכומיה והמלצותיה של הועדה לענייני ביקורת לדו"ח מבקר
העירייה לשנת ) 2005עם התיקונים שציין ראש העיר(.

מוטי ששון:

הישיבה נעולה .תודה רבה.

הישיבה נעולה.

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע/ראש העיר
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