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על סדר היום:

אישור דו"ח מבקר העירייה וסיכומיה והמלצותיה של ועדת הביקורת לדו"ח מבקר
העירייה לשנת .2006

ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס'  78מיום 25.11.07
פרוטוקול מס' 320

מועצת העיר מחליטה לאשר דו"ח מבקר העירייה וסיכומיה והמלצותיה של ועדת הביקורת לדו"ח
מבקר העירייה לשנת  2006כולל התיקון :יש להעביר את תקציב התמיכה של עיריית חולון
לעמותת רשת קהילה ופנאי באמצעות נוהל מתן תמיכות ,אלא אם כן תתקבל הנחיה אחרת על ידי
משרד הפנים.
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מוטי ששון:

אני פותח את ישיבת המועצה מס'  ,78אישור דו"ח מבקר העירייה וסיכומיה
והמלצותיה של ועדת הביקורת לדו"ח מבקר העירייה לשנת  .2006נשלח לכם
בעבר .בבקשה יואל ,אתה,

יואל ישורון:

הוא ידבר על הדו"ח,

מוטי ששון:

בבקשה בני בוא תשב שישמעו אותך.

בני יהונתן:

טוב ,ערב טוב .אני שמח להציג בפניכם את דו"ח מבקר העירייה לשנת ,2006
לאחר שוועדת הביקורת דנה בדו"ח בראשות יו"ר הועדה יואל ישורון וחברי
הועדה ,ואני מודה להם על הישיבה .דו"ח מבקר העירייה ,המועצה נדרשת
לדון בסיכומיה והצעותיה של הועדה ולאשר אותו ואת דו"ח מבקר העירייה.
עכשיו ,דו"ח מבקר העירייה מורכב משלושה דו"חות שנעשו בשנת .2006
הראשון במחלקת אירועים .מחלקת אירועים בעירייה עוסקת בהפקת
אירועים .הביקורת התמקדה בבדיקת תהליכי העבודה במחלקה ,זאת בעיקר
תוך בחינת התנהלות המחלקה בעת הפקת אירועים מרכזיים ,שהם אירועי
יום העצמאות ואירועי העדלאידע בשנים  .2004-2005נמצאו ממצאים בסדרי
העבודה השוטפת בחלק מהפעילויות שנבדקו ,בכל הקשור לנהלים ,רישיון
ממחלקת רישוי עסקים ,התקשרות עם ספקים הדורשים תיקון .הביקורת
סבורה שהכנת נוהל עבודה עירוני למחלקה בשיתוף אגף ארגון ושיטות ,תוך
תיקון סדרי העבודה השוטפת ,בהתאם להמלצות הדו"ח ,יביאו לשיפור ויעול
תפקוד המחלקה.
הדו"ח השני ,אני אציג את הדו"חות ואחר כך מי שיש לו שאלות שישאל.
הדו"ח השני עסק בביקורת בבתי הספר ובגני הילדים במינהל החינוך .אז
בעקבות הביקורת שנערכה במינהל החינוך בשנים  99ו 2000-בבתי הספר וגני
הילדים בחולון ,מינהל החינוך הפיץ קובץ נהלים ודפוסי עבודה בתחום
הכספי .מונו שתי בקריות במינהל החינוך לפיקוח ובקרה ליישום הנהלים
במוסדות החינוך.
בביקורת זאת התמקדה הביקורת בבחינת יישום הנוהלים בבתי הספר וגני
הילדים הלכה למעשה ,תוך בדיקת הדו"חות הכספיים בהיבטים הכספיים
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התקציביים ואופן הגשתם .הביקורת בחנה באופן מדגמי עשרה בתי ספר
ושישה גני ילדים ,וממצאיה מפורטים בגוף הדו"ח.
הביקורת מציינת שבבדיקה זו חל שיפור ניכר בהתנהלות בתי הספר וגני
הילדים לעומת הבדיקה בשנים עברו  .99-2000יחד עם זאת ,על מינהל
החינוך לבחון היטב את הממצאים שהועלו בבדיקה זו לגבי יישום הנוהלים
ותיקון סדרי העבודה השוטפת בבתי הספר וגני הילדים .הביקורת סבורה
שקיום הנוהלים ותיקון סדרי העבודה השוטפת בהתאם להמלצות הדו"ח
יביאו לשיפור התפקוד בבתי הספר וגני הילדים.
אני באמת רוצה לציין פה את מנהל אגף ארגון ובקרה שיושב פה מאחורי,
שבאמת לקח לתשומת לבו את הדו"ח ותיקן למעשה.
מוטי ששון:

למה אתה לא מזכיר את השם שלו?

בני יהונתן:

יוני רובינשטיין ,ודאי ,יוני רובינשטיין.

מוטי ששון:

בעלה של ענבל רובינשטיין.

בני יהונתן:

שבאמת בשנים האחרונות לקח לתשומת לבו את הדו"חות של שנים עברו
וחל באמת שיפור ניכר ,ושמחנו לראות את זה .ואת יתרת התיקונים שצריך
לתקן כפי שמפורט בדו"ח הוא כבר התחיל ליישם אותם.
הדו"ח השלישי שהביקורת עסקה בו זה ברשת קהילה ופנאי .רשת קהילה
ופנאי הנה עמותה שהוקמה תוך שיתוף פעולה בין עיריית חולון לבין החברה
למתנ"סים .מטרתה של הרשת היא לאפשר לתושבי חולון לקחת חלק מחיי
קהילה פעילים ,תוך כדי הפעלת שבעה מתנ"סים ,ארבעה מרכזים יחודיים
וחמישה מרכזי נוער .הביקורת התמקדה גם בבדיקת תהליכי העבודה במטה
הרשת ובמתנ"ס נאות שושנים באופן מדגמי .בהיות העמותה עמותה מעין
עירונית ,היא אינה חברה עירונית ,היא מעין עירונית כפי שמגדיר אותה דו"ח
מבקר המדינה .אז העברת תקציב התמיכה של עיריית חולון צריכה להיעשות
באמצעות נוהל תמיכות .אני רוצה פה לעדכן את הנושא הזה ,את ההמלצה
הראשונה שלנו בנושא הזה ,שמאז כתיבת הדו"ח הגיע מסמך ממשרד הפנים,
שעד לסוף שנת  2002התיר לעירייה להמשיך ולהעביר כספים לעמותה בנוהג
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הקיים .לכן אני הייתי ממליץ בהמלצה הראשונה לתקן אותה,
מוטי ששון:

אמרת  2002מה הכוונה ,מה זה ?2002

יואל ישורון:

עד  2002זה למסמך שאז,

בני יהונתן:

לא ,סוף  2007לא,

מוטי ששון:

אמרת .2002

בני יהונתן:

אז סליחה .הכוונה עד סוף  .2007מה שקורה אז הייתי מבקש לתקן את
ההמלצה הזאת ולרשום בהמלצה שמפורטת כאן אצלכם בנושא רשת קהילה
ופנאי ,שיש להעביר ,המלצה ראשונה יש להעביר את תקציב התמיכה של
עיריית חולון לעמותת רשת קהילה ופנאי באמצעות נוהל מתן תמיכות
ולהוסיף ,אלא אם כן תתקבל הנחיה אחרת על ידי משרד הפנים ,כפי שנעשה
באמת לשנת  .2007אבל אם לא תתקבל הנחיה אחרת בשנת  ,2008צריך
לעבוד לפי נוהל מתן תמיכות.

מוטי ששון:

מה ,מה ההגיון? לא הבנתי .למה זה נוהל הקצאה? זה שלנו.

בני יהונתן:

לא ,כי זאת עמותה ,היא לא חברה עירונית.

מוטי ששון:

בסדר ,אבל בפועל,

בני יהונתן:

אז אי אפשר להעביר את הכספים באמצעות סעיף תקציבי,

מוטי ששון:

מה היא עושה? היא שלוחה,

בני יהונתן:

היא שלוחה ,אבל החוק ,החוק,

מוטי ששון:

מה ההבדל בינה לבין התיאטרון ,מה ההבדל בינה לבין המדיטק? מה
ההבדל?

בני יהונתן:

ההבדל הוא שאנחנו מחזיקים רק .40%

מוטי ששון:

אבל זה לא נכון,

בני יהונתן:

ואילו בחברות האחרות יש לנו בעלות מלאה.

מוטי ששון:

אז צריך לשכנע אותם ,להסביר להם שזה לא  ,40%כי זה  40%העירייה,
 40%זה נציגי ציבור חולונים ,ומה אני ,אני לא נציג ציבור? אני נציג של
התושבים .אז יוצא שכאילו  80%מוחזק על ידינו ו 20%-מוחזק על ידי
החברה למתנ"סים.
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בני יהונתן:

בגלל זה באמת ,בגלל היחודיות של רשת המתנ"סים ,היתה פנייה למשרד
המשפטים ,ומשמה למשרד הפנים לא להכניס אותה לוועדת תמיכות.
בינתיים ההנחיה שהתקבלה במשרד הפנים היא שונה ,היא בשנת 2007
להמשיך בנוהל הקיים עד שתתקבל הנחיה אחרת .יכול להיות שההצעה
שאתה אומר תתקבל ויכול להיות שלא.

מוטי ששון:

זה אמור לגבי כל,

בני יהונתן:

זה לגבי כל הארץ.

מוטי ששון:

כל הערים שיש להם את,

בני יהונתן:

בודאי ,זו הנחיה כללית לכל הארץ ,לכל הארץ לעיריות שלא בתוכניות
הבראה כמובן.

מוטי ששון:

מי זה במשרד הפנים?

בני יהונתן:

מי זה במשרד הפנים? אני אומר לך .המכתב שהתקבל,

מוטי ששון:

יש לי פגישה עם המנכ"ל ,נעלה את הנושא הזה,

בני יהונתן:

מראש מינהל לשלטון המקומי ,מר רני פינצי .אז ,עכשיו ,מעבר לנושא של
העברת התמיכות נמצאו ממצאים המחייבים תיקון בסדרי העבודה השוטפת
בכל הקשור לנהלים ,נושאים תפעוליים ,רכש מצאי ואינוונטר וכדומה.
הביקורת סבורה שההקפדה על קיום הנוהל ותיקון סדרי העבודה השוטפת
בהתאם להמלצות הדו"ח ,יביאו לשיפור ויעול תפקוד הרשת .עד כאן ,אם יש
למישהו שאלות בבקשה.

מוטי ששון:

בסדר ,בבקשה.

יואל ישורון:

אני רוצה משהו להגיד.

מוטי ששון:

אדוני יו"ר הועדה בבקשה.

יואל ישורון:

יו"ר הועדה לענייני ביקורת ,דווקא להתחיל ,אולי באחת הדוגמאות
שמלמדות את האפקט של הפקת לקחים ,זה באמת מינהל החינוך יוני
רובינשטיין ,שזה ההזדמנות שלי כיו"ר ועדת ביקורת לציין אותו כאן
בפרוטוקול .אחת הדוגמאות העמוקות לשדרוג בעבודה של מינהל החינוך
היא למעשה הפקת הלקחים לעומת הבדיקה שנעשתה בשנת  ,99-2000כל
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הנוהל שחובר ,הבקריות שנתמנו ,הבדיקה שנעשתה ,הפכה למעשה ,קודם כל
היא שדרגה את יכולת העבודה של בתי הספר של מינהל החינוך בכלל ,את
האפקטיביות של הבקרה והביקורת .ואני חושב שבמובן הזה היא יכולה ,כל
מה שנעשה שם יכול לשמש מודל לחיקוי במקומות אחרים שאני בדקתי
אותם ,לכן דווקא התחלתי מכאן ,כיוון שזה יכול להשליך על כל אגף ואגף
אחר בעירייה ,או בכלל רשויות אחרות ,כשאתה מארגן דברים בנוהל כתוב
מסודר מובנה ויש תחת זה בקרה ,אז הבעיות שמתגלות הם באמת בעיות
טכניות ,למעט סוגיה אחת שהיה ,אמרתי את זה בישיבה של הועדה לענייני
ביקורת .זה הפער בתשלומי הרשות בין בתי הספר ,פער שיש לבדוק ממה
הוא נובע ,אבל מעבר לזה אני באמת רוצה לציין כאן את ה ,גם כשביקורת
מחפשת תמיד את הביקורת ואת הסדקים ואת החורים אז זה המקום לציין
את השינוי הזה .במחלקת אירועים אני בטח לא אפרט ,זה נמצא בנספחים
שהובאו בידי חברי המועצה .אבל יש נקודה אחת שבכל זאת חשוב לי לציין
אותה ,הערה שהעיר מנהל המחלקה עצמו ,שאמר שלמעשה הוא והמזכירה
עושים את כל אלמנט ההפקה ,מחלקת אירועים בסדר גודל של עיריית חולון,
לכן גם כתבנו את זה ב,
יהודה קהתי :מי זה זה ,דורון שלום זה?
יואל ישורון:

דורון שלום כן.

מוטי ששון:

רק לידיעתך,

יואל ישורון:

עניין כוח האדם ,אני חושב שיש הצדקה,

מוטי ששון:

יואל אבל הוא לוקח,

יואל ישורון:

ממש,

מוטי ששון:

הוא לוקח פרוייקטור לכל נושא ונושא.

יאיר טאו:

עניין של שיטת עבודה ,בדקת ,בדקת מול כמה אירועים הוא עושה בשנה?

מוטי ששון:

הוא לא מציג את זה ,יואל ,יואל ,תראה מה שהוא עושה ,יואל ,אני אגיד לך
מה שהוא עושה? קח את העדלאידע ,הוא לוקח נציג ,את ידידיה ,משלם לו.
הוא מוסיף את זה.
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משה רינת:

הוא רק מפקח עליהם,

מוטי ששון:

הוא מנחה אותו,

גדי וקס:

הוא רק קושר את הקצוות בין הדיונים ,עדיין זה נראה לי לא סביר.

מוטי ששון:

אני אומר דבר כזה ,מבחינתי ,אתה יודע מה יואל? יכול להיות שזה המודל
הכי טוב .שיש לך מישהו שהוא למעלה ,יש לך פרוייקטור ,מנהל המוניטין של
הסיפור הזה ,ויש את המפיק בפועל ,והם אלה שמנהלים את העסק .גומרים
את הפרוייקט הולכים הביתה ,בא פרוייקט חדש .זאת אומרת יש לו
פרוייקטורים לכל הדברים האלה.

יאיר טאו:

העלות של הפרוייקט זה כבר בתקציב,

מוטי ששון:

בדיוק,

יאיר טאו:

של האירוע כולו.

מוטי ששון:

אתה צריך להתייחס לא רק להרכב כוח אדם .למשל בני ,אמרנו לבני יש לך
תקציב ,אתה רוצה תיקח לך עוזר ,אתה רוצה להוציא את זה החוצה תוציא
החוצה ,תעשה מה שאתה רוצה ,אז הוא יכול בתקציב שלו לקחת עוזר ,מצד
שני ברגע שיש עוזר יש לו פחות כסף להוציא החוצה לביקורת חיצונית.
עכשיו ,פה אותו דבר .יש לך תקציב ,אתה רוצה לקחת עוזרים? זה יבוא על
חשבון זה .לכן השיטה שהוא עובד בה היא יותר נכונה .מה שווה דורון? לוקח
פרוייקטור.

גדי וקס:

צריך להבחין אם יש את היכולות לעשות גם את זה וגם את זה וגם את זה,
בלי אנשים,

מוטי ששון:

עובדה ,אין טענות לפרוייקט ,לכל האירועים שאנחנו עושים .רק הבעיה
שאתם מעירים על הנושא של הנוהל ,איך לעשות את הדברים? לפעמים צריך
לעשות את זה תחת לחץ ,לפעמים אין אישורים מהמשטרה ,ואם המשטרה
ברגע האחרון עוד לא נותנת לך רישיון,

יואל ישורון:

בגלל שהערנו שהוא צריך לעבור לשיטת עבודה של נוהל כמו מינהל החינוך,

מוטי ששון:

מי ,איזה?

יואל ישורון:

מחלקת אירועים הרי הוא לא עובד לפי נוהל עבודה פורמלי ,זה כמו מתווה
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של עבודה ,לא ,ואז ההצעה היתה שהוא יעבוד בצורה של נוהל מסודר ,ושם
הוא התלונן.
מוטי ששון:

זה בסדר גמור.

יואל ישורון:

שכוח האדם שיש ברשותו,

מוטי ששון:

אני אומר לך שיש לו פרוייקטורים שעושים את כל העבודה .עכשיו ,בוא נגיד
מאירוע לאירוע ,מהעדלאידע ,מאירוע לאירוע יש לו את כל הזמן שבעולם
לעבוד לפי הנוהלים .יש אירועים גדולים שהוא עושה אותם ואני חושב
שהאירועים מכובדים ואירועים יפים.

יואל ישורון:

עוד אולי דגש ,אני רוצה שוב להדגיש את הנושא של הפערים בסוגיה
הקודמת בבתי הספר בגובה התשלומים ,בין בתי הספר פערים שהגיעו על פי
דו"ח המבקר לכדי  .100%לא קיבלנו את ההסבר של קונה מרצון מוכר
מרצון ,לכן אמרנו שזה דבר שצריךלברר ,והסוגיה האחרונה ברשת קהילה
ופנאי זה באמת ההתאמה בין האמנה לתקנון ,כדי שניתן יהיה להפעיל את
הרשת גם במובן של המספר נציגים לצורך ההשתתפות של הנציגים בהנהלה,
זהו.

מוטי ששון:

תראה ,בדרך כלל אמרתי לך ,זה הנציגים של ה,

יואל ישורון:

משהו טכני,

מוטי ששון:

האנשים של העירייה .מי נמצא מהעירייה שמה?

רועי כהן:

אין ,כבר לא מינו כבר הרבה זמן ,יש שמה חוסר,

מוטי ששון:

אין דבר כזה ,אני נמצא בישיבות של האסיפה הכללית ואני לא רואה שיש,

בני יהונתן:

יש ,יש ,יש היום שבעה.

רועי כהן:

יש שבעה ואמורים להיות,

בני יהונתן:

שבעה ,מטעם העירייה זה נתנזון ,אריק מולה ואבינועם גרנות.

רועי כהן:

ואמורים להיות ,11

בני יהונתן:

יש ארבעה נציגי ציבור ואחד נציג החברה...

רועי כהן:

ואמורים להיות ,לפי האמנה .12

בני יהונתן:

 12אמורים להיות ,זה הכל.
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יואל ישורון:

אני רוצה להודות למבקר ולעובדי לשכת המבקר על העבודה ,וחברי ועדת
הביקורת שנטלו חלק בישיבות של הועדה הזאת.

רועי כהן:

אני רוצה להעלות פה שתי נקודות שאני חושב שיאירו קצת את מה שעבר פה
במהלך השנים האחרונות ,הביקורת של האופוזיציה שהיתה לאורך זמן
וקיבלה ביטוי עכשיו בדו"ח המבקר .אחד מהם זה היה הנושא של עדלאידע
בשנת  .2004אני זוכר את הכותרות שצעקו וכל מה שנאמר ,שראש העיר
יעשה על אפם וחמתם של חברי המועצה את עדלאידע  .2004מי שזוכר היתה
אז מועצה לעומתית ,והיה איזה אי רצון של ראש העיר לכנס את הישיבות
מועצה כתוצאה מאי אלו אילוצים .למרות שנמצא כל חברי המועצה ,גם
האופוזיציה וגם הקואליציה ,באו ,לאף אחד לא היה מניעה מלקיים את
העדלאידע וההפך ,היה רצון של חברי המועצה לאשר כל סכום וכל מה
שצריך .אבל לא יודע ,משיקולים מסוימים לא הובנו ,והדבר לדעתי קיבל
ביטוי עכשיו בדו"ח המבקר ,כאשר דו"ח המבקר מתעסק בעדלאידע 2004
שנעשה ללא רשיונות ,נעשתה ללא הצעות מחיר ,נעשה בחופזה ,נעשה בצורה
לא מקצועית ,בצורה שמבזה את עיריית חולון שבדרך כלל עושה את כל
האירועים בצורה מאוד מסודרת .אני חושב,

מוטי ששון:

רשת קהילה ופנאי עשתה את זה ,לא?

רועי כהן:

לא יודע מי עשה את זה.

מוטי ששון:

רשת קהילה ופנאי.

רועי כהן:

לא יודע מי עשה את זה ,אני חושב ,אני יודע ,כתוצאה מזה שלא עשו את זה
דרך העירייה ,כתוצאה מהחלטה לא יודע מה ,אז אני חושב שזה פה ,אף אחד
לא פה בא להאשים ,אבל אני חושב שאז צריך לבוא ולהגיד ,גם את האמת
לאישורה .אנחנו באנו ואמרנו שאפשר היה לעשות את זה דרך העירייה
ואפשר היה לעשות את זה נכון ,ואפשר היה לעשות את זה בדרך נאותה.
משום מה היתה בחירה אחרת ,אבל אז לבוא ולהגיד שחברי המועצה רק היו
פופוליסטים וזה ,צריך לבוא ולהגיד גם את האמת ,שכתוצאה מזה שלא פעלו
בצורה היסודית והמקצועית ,קרו אי אלו קשיים .ועל האמת צריך להעיד
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אותה .ואני חושב שזה נתן ביטוי בדו"ח המבקר לכל מה שנאמר פה ,חלק
מהאנשים שדיברו את זה נוכחים פה ,חלק אינם .אני חושב שצריך לבוא
ולהגיד ,שהיה אמת במה שהם טענו והדו"ח הזה ביצע את זה.
דבר שני ,לנושא של רשת קהילה ופנאי .אני מהיום שנכנסתי להיות חבר
מועצה ,אני באתי ואמרתי שהנושא של רשת קהילה וכל ישיבה שעסקה
בנושא ,שרשת קהילה ופנאי עובדת כגוף עירוני אבל ללא שום ייצוג עירוני
וללא שום פיקוח עירוני נאות .אני באתי ואמרתי את זה לאורך כל הזמן ואני
ואהרון עשינו המון פגישות ,ישבנו על התקנון ,ישבנו על כל הדברים ,הבאנו
את זה גם ,אז היתה ועדה ,ועדת תמיכות ,הבאנו את זה מול גורמי המקצוע.
אמרנו תשמעו ,יש פה בעיה ,העמותה הזאת מקבלת כסף לא בצורת תמיכות,
היא מקבלת כסף מהעירייה שאנחנו לא יודעים מה קורה .הסטיות הכספיות
שמה ,אין לנו פיקוח עליהם ,אין לנו שום פיקוח ,אנחנו נותנים להם את
הכסף ובתוך המערכות שמה הם יכולים לעשות ככל העולה על רוחם עם
הכסף .זה גם מה שעולה מרוח הדו"ח.
הדבר השני זה שהנציגים בהנהלה בחסר .אם יש  12לפי האמנה כיום
נמצאים  ,7שחלקם אגב לא מייצגים עדיין את העירייה .אני לא חושב
שנתנזון עדיין מייצג את עיריית חולון ,אני חושב שאם הוא כן אז הוא נציג
ציבור ,הוא לא נציג של עיריית חולון וצריך שיהיה נציג אותנטי של עיריית
חולון על מנת שהפיקוח יהיה הרבה יותר מודע .נושא של ,זה כל הכשלים של
העמותה שפשוט לא היה לה פיקוח .חבר ועדת ביקורת שמקבל שכר זה
מישהו שלא בדק שמה ,זה א' ב' של עמותה ,שאם חבר ועדת ביקורת מקבל
צל"ש זה הפקרות ,זה ממש הפקרות ,זה א' ב' של ניהול עמותה שחבר ועדת
ביקורת לא יכול לקבל שכר מהעמותה .ועוד יותר גרוע ,חבר ועדת הביקורת
הוא לא היה חבר עמותה ,זה עוד יותר גרוע ,זה משהו שמעיד שבכלל היה
שמה כאוס ,אף אחד לא בדק את הנתונים .ואנחנו באנו ואמרנו,
מוטי ששון:

אתה ידעת מה שקורה כשהתראת?

רועי כהן:

לא ,התראתי לא הודעתי ,אבל אני באתי ואמרתי לך לבדוק ,אני לא אמרתי
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לך ,אני אמרתי לך יש לנו משהו פה שאתה מעביר קרוב ל 6-מיליון בשנה,
והעירייה לא יודע מה קורה שמה.
מוטי ששון:

אם היית מכיר את האנשים אחד אחד שיושבים שמה ,שכולם מתנדבים
שמה,

רועי כהן:

מה מתנדבים ,המנכ"ל מתנדב ,העמותה מתנדבת ,מה מתנדב?

מוטי ששון:

מה זה קשור למנכ"ל? מנכ"ל של מתנ"ס זה מתנדב?

רועי כהן:

לא של המתנ"ס ,אני מדבר איתך,

מוטי ששון:

אני מדבר איתך על ההנהלה ,כולם מתנדבים שמה.

רועי כהן:

לא ,על ההנהלה,

מוטי ששון:

עושים את עבודתם נאמנה.

רועי כהן:

אבל ההנהלה ,ההנהלה,

מוטי ששון:

מתנדבים ,מה אתה רוצה? ואת המאזנים,

רועי כהן:

אז מה ,בגלל שהוא מתנדב אז הוא לא צריך לעשות את העבודה.

מוטי ששון:

את המאזנים באים לפה .אל תטיל דופי באנשים ,אנשים,

רועי כהן:

אני לא מטיל דופי ,אני מטיל ,בנתונים ,אני מציג את הנתונים לאשורם ,אני
לא מטיל באף אחד .יכול להיות שהוא כן עשה לא עשה ,זה כרגע הנתונים.
מרכזי הרשת הם ללא רישיון בר תוקף ,את זה אתה ידעת?

בני יהונתן:

חלק חלק.

רועי כהן:

מה חלק? מה שאתה בדקת רשמת מרכזיה אז זה ללא,

בני יהונתן:

לקחתי חלק,

רועי כהן:

בסדר ,אז אתה תגיד את המספר ,אתה צריך להגיד את המספר ,לדעתי,

בני יהונתן:

חלק ,לא כולם.

רועי כהן:

לדעתי רשמת כולם .דבר נוסף שאפילו הרשת בנושא של המכרז של ההסעות,
הם לא מסרו ,הם לא מסרו את החוזים של ההסעות ,אתה יודע מה זה?
שההנהלה מסרבת למסור לביקורת את החוזים של ההסעות ,זה משהו שהוא
מהותי ,זה משהו שצריך להדליק נורה אדומה .ואני חושב שהיום פה הדו"ח
של רשת קהילה ופנאי הוא דו"ח חמור מאוד .אני לא יודע למה כולם פה
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יושבים בשוויון נפש ,זה כסף שציבורי ,זה כסף של התושבי חולון שאמור
לחזור להם בצורה מסוימת של רווחת הקהילה ופנאי ,ואנחנו כרגע כעירייה
שאמונה לא יודעים לאן מגיע הכסף ,לא יודעים אם זה נכון ,השימוש הנכון
של הכסף .יש סתירות שאתה ראש העיר אתה יכול לאשר ,אבל אתה לא יודע
מה הם עושים בתוך הסתירות של הכסף ,אתה לא יודע מה הם מעבירים.
מוטי ששון:

אני מאוד מעריך את הפעילות של רשת קהילה ופנאי ,מאוד.

רועי כהן:

בסדר ,אתה מאוד מעריך.

מוטי ששון:

ובתרומה שלהם לחיי הקהילה ,מאוד.

רועי כהן:

אתה מעריך אבל יכול להיות יותר טוב.

מוטי ששון:

ואם יש דברים פרוצדורלים או דברים שנעשים ,שעשו אותם לא לפי
הנוהלים וצריך לתקן אותם ,אז כמו כל פעילות של יחידות העירייה ,שגם שם
בודקים ,ואם נצטרך נוהלים חדשים ונצטרך לרענן נהלים אז אין שום בעיה,
אנחנו בעד ,אני בעד ביקורת .אבל לא צריך לבוא ולהפוך ,להגיד מה שאתה
אמרת .אני נותן קרדיט גדול למה שהם עושים ,עושים עבודה יפה .אם הייתם
רואים את הצוות הניהולי של רשת המתנ"סים ,אני חושב שהיא הטובה
ביותר בארץ .של רשת קהילה ופנאי הטובים ביותר בארץ.

יואל ישורון:

היה דו"ח של מבקר עירייה ,הועדה התכנסה והמליצה המלצות בגלל שהיו
ועדות ,אם לא היו בעיות הועדה לא היתה ממליצה.

מוטי ששון:

זה לגיטימי לעשות ביקורת.

יואל ישורון:

אתה אומר שיש שוויון נפש ,שוויון נפש לא היה.

יהודה קהתי :מודה ועוזב ירוחם ,יואל.
יואל ישורון :העירו הערות ,זה לא שמישהו גנב כסף,
רועי כהן:

לא ,אני אומר ,אבל אנחנו ,אתה יודע כמה אתה ,אתה היית ,אנחנו פה
במועצה ,אני לפחות ,משנת  2003אומרים את זה ,משנת  2003אנחנו אומרים
את זה.

יואל ישורון :אני קראתי את כל הדו"ח תאמין לי ,אני יודע אותו בעל פה .אני שוב אומר,
התגלו סדקים ובשביל זה הביקורת פעלה שם ,ועדת הביקורת ועדת הביקורת
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מה שהיא המליצה,
מיקי שמריהו :סדקים יש גם בכל מחלקה בעירייה ,בתוך תעשיה תמיד יש סדקים ותמיד
צריך,
יואל ישורון :לא אמרתי שאין,
רועי כהן:

המשפט שהוא אמר שגם משרד הפנים ,משרד הפנים אומר שהגוף הזה הוא
מעין עירוני ,הוא צריך להשליך לגבי ההתייחסות של המועצה לגוף הזה.
ברגע שיש מסמך גם של משרד הפנים ,מה שאנחנו אמרנו כל הזמן ,שאנחנו
צריכים לראות את רשת קהילה ופנאי ,אתה עכשיו גם אמרת את זה ,שהיא
סדר גודל ,יש  40%ועוד  80% ,40%שקשורה לעירייה .אני חושב שצריך גם
להתייחס גם לביקורת וגם לפיקוח וגם למעקב ,כי הם כמו חברה עירונית
וכמו,

מוטי ששון:

כך אנחנו מתייחסים ,עובדה שעשינו שם ביקורת.

רועי כהן:

בסדר ,אבל ככה אתה מתייחס רק בביקורת אבל הדברים האלה גם,

מוטי ששון:

גם המאזנים שבאים לפה,

רועי כהן:

הדברים האלה אתה ער להם ,לא משנת  ,2000משנת  2003אומרים לך שיש
לך שם רק שבעה נציגים מתוך  ,12משנת  2003אומרים לך שהפעילות שלהם
לא תואמת בדיוק למה שהעירייה ביקשה .משנת  2003אנחנו אומרים לך
שמרכזי הרשת הם ללא רישיון עסק .בפעם האחרונה ניהלתי איתו ויכוח ,אני
ניהלתי איתו ויכוח.

מוטי ששון:

אתה כל כך בקי ויודע מה שקורה ברשת.

רועי כהן:

אבל ...לפני כמה זמן מאזנים ושאלתי אותו שאלה חותכת ,אמרתי לו האם
המרכזים הם בעלי רישיון עסק והאם יש לך תקציב כדי לעשות אותם...
אומר לי אין לי תקציב לפיתוח שקל ,שקל אין לי תקציב פיתוח .זה מה שהוא
אמר ,ומולך ומול כולם ,ואני חושב,

מוטי ששון:

יש הבדל בין מה שהעירייה עושה והיא צריכה לעשות כי המבנים האלה הם
שלה .אם אני צריך לשפץ אז העירייה משפצת ,זה המבנים שלה.

רועי כהן:

העירייה אבל פה אומרת שהיא מעבירה להם כספים ושהכסף,
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מוטי ששון:

אם אני עכשיו צריך ויש בעיות של בטיחות ,רשת קהילה ופנאי חברת
המתנ"סים לא מעבירה לה כסף ,אני עושה את זה ,העירייה .מבחינתי זה
נכסים שלי ,הנכסים של העירייה .אתה תראה ,אם היית עוקב אחרי ספרי
התקציב בפיתוח היית רואה שיש שם תקציבים לדברים כאלה.

רועי כהן:

הוא טען שלא.

מוטי ששון:

העירייה לא הם ,אני ,זה מבנים שלי ,של העירייה ,או.קיי? כמו שאני הולך
עושה שיפוצים בבית ספר או במבנה תרבות ,אני עושה גם שם .זה אני עושה.

גדי וקס:

הוא אולי חדש ולא הבין את השאלה.

מוטי ששון:

אני ,העירייה בעלת הבית של המבנים ,זה לא,

רועי כהן:

בסדר ,אם העירייה בעלת הבית איך זה שבלי רישיון ,איך העירייה מאשרת
פעילות של מרכז ללא רישיון עסק?

מוטי ששון:

יש כל מיני דרישות של כל מיני גופים ,שברגע שצריך ובאו ואמרו צריך
לעשות אחד שתיים שלוש וארבע,

רועי כהן:

אז מבעלי העסקים אתה דורש רישיון עסק ואתה שאתה עירייה אתה אפילו
אומר שיש דרישות,

מוטי ששון:

סליחה ,ברגע ,אתה לא מקשיב ,אתה רוצה דמגוגיה? נו באמת.

רועי כהן:

לא ,אני שואל.

מוטי ששון:

ברגע שבאים ומציגים ושיש בעיות של בטיחות ,שלא תוכל לקבל רישיון עסק
ויש בעיות אחרות ,אז אנחנו מיד ,יושבים איתי ,אני מאשר תקציבים ומתחיל
לפעול לכיוון זה של לאשר את אותם מבנים ,זה תהליך שלוקח זמן.

רועי כהן:

מתי אנחנו נראה תרגום של התהליך הזה?

מוטי ששון:

הוא אומר לך שכבר חלק ,זאת אומרת,

בני יהונתן:

הוא התחייב פה עד סוף  2007שכל המתנ"סים יהיה להם רישיון עסק .כמובן
שאנחנו נעשה מעקב אחרי זה.

גדי וקס:

יהיה דיון נוסף כשהוא יבקש תקציב ,שנה הבאה.

יואל ישורון :ההתחייבות היתה עד סוף .2007
מיקי שמריהו :זה לא דברים שתלויים בו ,ואם יהיה חלק ב?2008-
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מוטי ששון:

חבר'ה ,למשל בא מכבי אש ,בא לו בדרישות פתאום ,אתה לא יודע מאיפה
הוא נופל לך עם הדרישות שלו .אתה צריך להשקיע מיליונים.

רועי כהן:

כל בעלי העסקים פה בדרישות האלה.

מוטי ששון:

יש הרבה ,כן ,גם ברישוי עסקים דורש ,כולם דורשים ,גם הנדסה ,כולם
דורשים.

משה רינת:

גם שמה דרך אגב לא סוגרים מיד את העסק ,אפשרות,

גדי וקס:

אם היה זמן לתקן מפעל כיבוי אש וכל מיני דברים אחרים.

מיקי שמריהו :אתה יודע כמה שנים לוקח לעסקים לקבל רישיון עסק? בכל הארץ ,זה לא
רק...
מוטי ששון:

ברגע שמגיע לידיעתי הם מיד מאשרים תקציבים ,אבל התהליך הזה לוקח
זמן.

אהרון איסרס :חסר לי ,חברות וחברים ,חסר לי בדו"ח הביקורת שביצע המבקר וגם ביצע
יו"ר ועדת הביקורת,
יואל ישורון :לא אני לא ביצעתי.
אהרון איסרס :חסר לי ,שלא ביצע,
מוטי ששון:

הוא מביא את ההמלצות.

אהרון איסרס :כן ,בסדר ,חסר לי בקרה ברשת קהילה ופנאי ,בתקנון העמותה .לא ראיתי
שום התייחסות בדו"ח הביקורת ,ואם אנחנו כפי שאתה אדוני ראש העיר
התייחסת לזה ,אמרת שצריך לראות ברשת הזאת כרשת עירונית ,אז אם
אנחנו נכנסים לתקנון העמותה,
מוטי ששון:

התקציב ,חוקית אני אמרתי ,מבחינה אולי פורמלית אבל אולי לא הייתי
צריך להגיד פורמלית ,חוקית זה לא ,אבל בפועל דה פקטור מה היא עושה?
היא שלוחה שלנו.

אהרון איסרס :אני מבין ,אני מבין .ולמרות הכל היות ו 80%-מהאנשים שאמורים לכהן
בהנהלה הזאת  40%נבחרים על ידי ,נבחרים כנציגי ציבור ,ותכף נתייחס
לנציגי הציבור ,ו 40%-ממונים על ידי ראש הרשות ,אז כשאנחנו בוחנים את
התקנון ותקנון הרשת מצוי בידי ,אני רוצה להקריא שני סעיפים .אני
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מתייחס קודם כל לנציגי ציבור .כתוב לפחות  40%מחברי ההנהלה יהיו נציגי
ציבור ,אשר יבחרו לפחות אחת לארבע שנים על ידי כלל חברי העמותה
באסיפתם הכללית ,על אף האמור לעיל להנהלה הזכות להציע הליך בחירה
לנציגי ציבור .הליך הבחירה יאושר על ידי האסיפה הכללית ,ולאחר מכן על
ידי הרשם .אז אני בחנתי את הסעיף הזה קצת לעומק ,ולא ראיתי בשום
מקום שפורסם על ידי הרשת הזאת שחברי ההנהלה או הועד המנהל או באי
האספה ,שאמנם מתקיימת אספה כללית כזו או אחרת ונציגי ציבור יכולים
לבוא ולהציג את מועמדותם .ולחילופין גם לא ראיתי שהוצע איזשהו הליך
בחירה ,שאושר על ידי רשם העמותות .אז נציגי הציבור הללו הם נבחרו על
ידי מאן דהוא ,אבל בודאי ובודאי שלא בהתאם לתקנון הזה .לא זכור לי
שאמנם מאז שאנחנו מכהנים פה בקדנציה הזאת ,שאמנם היו בחירות כאלה
בארבע השנים האחרונות .אני יודע ,אני יודע,
בני יהונתן:

בתקנון כתוב שהם צריכים להיות מאושרים באסיפה הכללית.

אהרון איסרס :נכון.
מוטי ששון:

האסיפה הכללית התכנסה,

בני יהונתן:

זה מצוי לפניך פה ב.13/5/07 -

אהרון איסרס :רגע ,אז תן לי להתייחס ,אני יודע ,אני אומר,
בני יהונתן:

והם אושרו באסיפה הכללית.

אהרון איסרס :לכן אני ביקשתי .אז אני יודע שב,2005-
בני יהונתן:

,2007

אהרון איסרס :ב ,2007-נכון 2007 ,אושרו חברים ,אבל על סמך איזה הליך? כאילו איפה היו
בחירות ,על פי איזה נוהל? האם הנוהל הזה ,כי כתוב פה ,כתוב פה ,שאם
רוצים לעשות איזה הליך בחירה לנציגי ציבור ,הליך הבחירה יאושר על ידי
האסיפה הכללית ולאחר מכן על ידי הרשם .לא ראיתי שאצל הרשם יש
איזשהו הליך לבחירת נציגי ציבור .ואני רוצה להמשיך .בסעיף נוסף כתוב,
לא יבחר ולא יכהן כנציג ציבור מי שמכהן באותה עת כחבר מועצה ברשות או
דירקטור בחברה ,או מישהו עובד ציבור שיש לו סמכות ישירה בתחום האזור
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שבו פועלת העמותה .אז אני באמת לא חס וחלילה מדבר כנגד אדם לגופו של
עניין ,אבל נראה לי לפחות ,שכשיושב בהנהלה הזאת מנהל אגף הכספים של
העירייה ,שהוא נציג הרשות המקומית והוא עובד ציבור ,שבודאי ובודאי יש
לו סמכות ישירה בתחום האזור שבו פועלת העמותה .ואני יכול עוד להיכנס
גם לעובדים אחרים,
בני יהונתן:

אין שום בעיה שאותו עובד עירייה יהיה גם חבר דירקטוריון.

אהרון איסרס :תקשיב ,אם ,אני קורא את הסעיף הזה,
מוטי ששון:

עובדי עירייה הם חברים גם בחברות הזמניות דירקטורים ,מה קרה?

בני יהונתן:

כן ,אין בעיה עם זה.

אהרון איסרס :אבל בחברות ,תראה ,בחברות ,רגע,
מוטי ששון:

איפה כתוב שהם לא יכולים להיות?

אהרון איסרס :רגע רגע ,אבל פה כתוב ,אני קורא ,אני קורא,
בני יהונתן:

איזה סעיף?

אהרון איסרס :אני קורא בסעיף  1074לתקנון העמותה .מונח בפניך התקנון? לא יכהן ,לא
יבחר ולא יכהן מי שמכהן באותה עת כחבר מועצה ברשות ,שזה מועצת העיר
או דירקטור בחברה ,או מישהו עובד ציבור ,שיש לו סמכות ישירה בתחום
האזור שבו פועלת העמותה.
בני יהונתן:

זה משהו אחר.

אהרון איסרס :מה משהו אחר?
בני יהונתן:

זה לא אומר שהוא לא יכול להיות חבר דירקטוריון ,זה אומר שהוא לא יכול
להיות מה שנקרא חבר בהנהלה מה שנקרא .לא לא ,מה שנקרא חבר בביצוע.
כתוב לך שיש לו סמכות ישירה,

מיקי שמריהו :לביצוע באזור שהוא נמצא,
בני יהונתן:

בביצוע ,לא כנציג העירייה .כנציג העירייה הוא יכול להיות ,אבל אין לו
סמכויות ביצוע ,אסור שיהיה לו סמכויות ביצוע .זה לא אותו דבר ,הוא צריך
לפקח ,הוא צריך לפקח.

אהרון איסרס :תקשיב בני בוא ,אתם רוצים לעשות אורחה והיתלולה מכל הביקורת הזאת
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תעשו .אבל אני חושב שיש פה טעם לפגם ,ואני חושב שמן הראוי להתייחס,
ואין לי בעיה שתשנו את תקנון העמותה ,באמת שאין לי בעיה ,ותכניסו
אנשים שיקרים ללבכם ,אבל ובלבד שהדברים האלה יבואו לידי ביטוי
ויאושרו על ידי רשם העמותות .הדברים הללו כפי שהם נראים רע ,נראים לא
טוב ,נראים בניגוד לתקנון של העמותה הזאת .בניגוד לתקנון של העמותה
שאתם חתומים עליה ,וזה נראה רע ונראה לא טוב ,ולכן תתייחסו .אבל אם
אתם רוצים לעגל פינות ולעשות צחוק מכל דבר ,מכל הביקורת תעשו.
תודה רבה.
בני יהונתן:

לא ,לא ,אני רוצה פה לתקן ,יש לקרוא את הסעיף במלואו.

מוטי ששון:

רק רגע ,דקה ,הוא עונה לו .בני עונה לו.

בני יהונתן:

כתוב ,הסעיף הזה שהוא מדבר כתוב ,לא יבחר ולא יכהן כנציג ציבור.

אהרון איסרס :נו ,אז מה?
בני יהונתן:

עכשיו ,אותו מנהל אגף שמשמש כחבר דירקטור הוא לא משמש כנציג ציבור,
הוא משמש כנציג העירייה .אתה מדבר על מנהל האגף .אז אין בעיה ,הוא לא
נציג ציבור ,הוא נציג העירייה.

מוטי ששון:

נציג ציבור זה לא נציג העירייה.

בני יהונתן:

ודאי.

משה רינת:

מה אומר התקנון לגבי עובדי העירייה ,כמה,

אהרון איסרס :אין עובדי עירייה ,פה לא כתוב ,לא כתוב ,כתוב  ,40%לא ,כתוב  40%נציגי
ציבור ,שאף אחד לא יודע איך מינו אותם ,איך בחרו בהם ,כי אין הליך אין
שום דבר ו 40%-שממונים על ידי ראש העירייה .ואני בעד שראש העירייה עם
המאה אנשים שלו יבוא.
מוטי ששון:

אני לא ממהר ,אני מקבל רשימה ,המלצות ,מנהל בית ספר ,חבר ועד שכונה,
נתנו רשימה,

אהרון איסרס :מה זה שכונה ,איזה שכונה? איפה היו בחירות ,איפה ועדי שכונות? הרי גם
כתוב ,כתוב שצריך להיות ועד שכונה וצריך לעשות בחירות בוועדי שכונות,
וזה לא נעשה אני חושב כבר  10שנים אם לא יותר .איפה כל הדברים האלה,
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מוטי ששון:

טוב ,מי בעד אישור דו"ח מבקר העירייה וסיכומיה והמלצותיה של ועדת
הביקורת ודו"ח מבקר העירייה לשנת .2006

בני יהונתן:

מוטי עם תיקון ,מוטי עם תיקון של ההמלצה מס'  ,1ברשת קהילה ופנאי כפי
שהצגתי אותו מקודם.

מוטי ששון:

או.קיי .עם התיקון שבני מדבר עליו .איך אמרת בני? בסעיף הראשון התיקון
ש ,תקריא את התיקון.

בני יהונתן:

התיקון יהיה כזה .יש להעביר את תקציב התמיכה של עיריית חולון לעמותת
רשת קהילה ופנאי באמצעות נוהל מתן תמיכות ,אלא אם כן תתקבל הנחיה
אחרת על ידי משרד הפנים.

מוטי ששון:

או.קיי .מי בעד?
הצבעה:
בעד16 :
נגד1 :
נמנע :אין
ההצעה אושרה.

החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר דו"ח מבקר העירייה וסיכומיה והמלצותיה של
ועדת הביקורת ודו"ח מבקר העירייה לשנת  ,2006כולל התיקון :יש להעביר את
תקציב התמיכה של עיריית חולון לעמותת רשת קהילה ופנאי באמצעות נוהל מתן
תמיכות ,אלא אם כן תתקבל הנחיה אחרת על ידי משרד הפנים.

הישיבה נעולה.

מוטי ששון

נתי לרנר
ע/ראש העיר

ראש העיר
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