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על סדר היום:
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לשנת .2008

רכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שלא מן המנין מס'  16מיום 1/11/09פרוטוקול 354

 .1החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות אישור סיכומיה והמלצותיה של
הוועדה לענייני ביקורת לדו"ח מבקר העירייה לשנת .2008
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משמעותיות מאד ,וגם היינו בוועדה לסטטיסטיקה בין השנים 2006 – 2003
שדיברנו בעשרות פצועים ,תלמידים שנפצעו כתוצאה מאי שמירה על כל מיני
דברים שאפילו בדו"ח הביקורת )מדברים ברקע( נעבור עליהם .צריך לומר
שמלבד משרד החינוך וחוזה ההסעות שלו גם מבקר המדינה בדוחות שלו נתן
את הדעת לסוגיה הזאת .ביחס למחלקה  ....שם לדעתי ,לפחות לדעתי גם
הדו"ח חמור במיוחד .די להביט בעמוד  150בדו"ח מבקר המדינה ,יש שם הצגה
של נתונים סטטיסטיים)מדברים ברקע( שלמעשה זה ספקים לכל דבר ועניין ,גם
אם חלק ממה שמעצים את אחוז העסקים ללא רישיון זה גם נובע מדברים
הקשורים בהנדסה ,העובדה שאחוז העסקים ללא רישוי עסק נכון ל2008-
למשל )רעש רקע(  ,50%גם אם נבחין בין אלה הדברים מביאים לכל מיני בעיות
)מדברים ביחד(

מוטי ששון:

יואל ,לא בעיות בהנדסה .לא בעיות שנובעות מהנדסה .אם מישהו עשה גלריה
לפני  40שנה 30 ,שנה ,הוא לא יכול לקבל רישיון עסק .זה לא בעיות של
ההנדסה.

יואל ישורון:

אני אומר שהנתונים שמופיעים בטבלה בעמוד  ,115גם אם מדברים על 50%
ללא רישיון לא כולם נובעים מהעדר רישיון עסק בגלל בעיות וטרינריות אבל
עדיין הנתונים הם חמורים ולכן הביקורת נתנה על זה את הדעת .בכל זאת
מדובר בבריאות הציבור ולכן יש משקל הן לביקורת בתחום הזה והן להמלצות.
בנוגע לחברת מוסדות הפעם יש ,המידע שאני הייתי רוצה להעיר לפני שמבקר
העירייה יפרט ,אנחנו צריכים לזכור שחברת מוסדות היא לא ,היא עמותה,
והיא לא חברת כוח אדם .מאחר וחברת מוסדות היא עמותה והיא לא חברת
כוח אדם ,ברור ש ,אני חוזר מאחר וחברת מוסדות היא עמותה ולא חברת כוח
אדם ,ברור שחייב להיות חוזה או הסכם בין העירייה לחברת מוסדות בכל
הנוגע לסייעות והמלווים זה מספר שלדעתי עבר את ה 300-אבל דבר שכן עלה
בדו"ח המבקר )רעש רקע( חצי שנה ,זה הסיפור של ה 52-עובדים שעוסקים בכל
מיני עבודות משרדיות בעירייה ,וחייבים לעבוד מחברת מוסדות לעובדי עירייה
מן המניין ,כאמור שמאחר וחברת מוסדות היא לא חברת כוח אדם ,אין לה
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רישיון לעסוק בכוח אדם ,אסור לה לעסוק בכוח אדם ,ולכן לנוכח הביקורת מה
שהייתי רוצה להדגיש )שיעול( מעבר הסטטוס של אותם  50עובדים ולאחר מכן
השלב הבא זה הסייעות והמלווים .אפשר לקבוע סכומים יותר גבוהים,
מוטי ששון:

אבל בנושא הזה ,יואל זה טופל.

יואל ישורון:

מה?

מוטי ששון:

הנושא הזה שאתה מדבר עליהם בנושאים האלה .מטפלים בזה.

דובר:

החוזה הוא לקראת סיום ולגבי ה 52-עובדים כבר מתחילים לטפל בהכנסתם
לעירייה.

יואל ישורון:

לא ,פשוט הנושא של )רעש רקע( דו"ח הביקורת ייכנס רגע) ,רעש רקע( רק לפני
מספר חודשים ...

מוטי ששון:

בני אתה רוצה? יש לך מה להוסיף?

בני יונתן:

נדמה לי שיואל הציג את הדברים בצורה יפה.

מוטי ששון:

אז בוא נשמע את החברים אם יש שאלות .כן ,חרש.

יעקב חרש:

תראה ,לגבי הנושא הווטרינרי .אני רוצה לחזור לנושא הווטרינרי .בשר ודגים.
אין להם איסוף אשפה .אין להם איסוף אשפה ,הם לבד אוספים את האשפה.

מוטי ששון:

נתי.

נתי לרנר:

זה נכון העניין ,הייתה עתירה .העתירה נדחתה ואנחנו רשאים לחייב אותם
באיסוף אשפה עצמי או שהם ישלמו עבור )רעש רקע(

יעקב חרש:

למה? מה הסיבה?

נתי לרנר:

כי הדרישות של משרד הבריאות ושל משרד החקלאות ,ושל העירייה לפינוי
אשפה של אטליזים וחנויות דגים הן דרישות מאד מאד קשות לביצוע .העירייה
לא יכולה לעמוד הכן ובכל פעם שמתמלא איזה מיכל אשפה שיבואו לפנות
אותו כי אסור שהאשפה הזאת תישאר ברשות הרבים אפילו שעה אחת,

דובר:

כן ,אבל הם זורקים את זה במרכזים,

נתי לרנר:

לכן מחייבים אותם לעשות את זה או להתקין בתוך החנות שלהם וזה בדרך
כלל אין להם היכן ,להתקין מיכל אשפה בתוך החנות שלא יהיה ברשות הרבים
והפינוי נעשה ,נכון אנחנו מחייבים אותם לפנות בעצמם על פי חוק ,על פי חוק
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העזר שלנו אנחנו רשאים לעשות את זה .ועושים את זה פשוט למען בריאות
הציבור.
יעקב חרש:

זה משפיע במשהו על הארנונה שלהם?

נתי לרנר:

זה לא משפיע על הארנונה שלהם ,מפני שהאשפה שהיא לא בשר ודגים וכדומה,
האשפה הרגילה שלהם כמו בכל חנות אחרת ,העירייה מפנה אותה.

יעקב חרש:

אין להם אשפה אחרת .יש להם רק עצמות,

נתי לרנר:

כמו בכל חנות אחרת .בחנות למכשירי חשמל יש אשפה,

)מדברים ביחד(
יעקב חרש:

הכול נכון ,יאיר ,כבוד ראש העיר וממלא מקום ,להכול יש תשובות .וברגע שיש
תשובה ,ישנה אפשרות לאסוף בשעות קבועות ,לתכנן,

מוטי ששון:

אבל אוספים לך לפי חוק הוא אומר לך.

נתי לרנר:

לפי חוק שלא מזמן הסתיים,

מוטי ששון:

היה גם דיון בבית המשפט.

נתי לרנר:

עתירה בבית המשפט העליון .לידיעתך.

מוטי ששון:

יש עוד שאלות?

עמוס ירושלמי:אני רציתי לשאול בנושא של דווקא החנויות דגים .אני יודע שהקריטריון אומר
שהם צריכים לעשות מחזור מים .האם זה נכון? מים ,מים שחוזרים בחזרה
שלא ירדו לביוב .כאילו המים האלה הם ישתמשו בהם ,מחזור מים.
ליפא רמינר:

אני לא מכיר את התנאים המיוחדים ,יכול להיות.

עמוס ירושלמי:מה זה יכול להיות .זה ככה אמרו לי אנשים שיש להם חנויות.
ליפא רמינר:

אני מוכן לבדוק ולתת לך תשובה.

עמוס ירושלמי:תבדוק את זה ,זה קיים.
מוטי ששון:

יש עוד שאלות?

יוליה מלינובסקי :כן .האם המחלקה הווטרינרית עושה משהו בנושא של החיות בר
שמסתובבות ב...
נתי לרנר:

אפשר להגיד תלונה?

יוליה מלינובסקי :תלונה למה? לאלוהים? )מדברים ברקע( צחוק צחוק ,אבל אני
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על מה את מדברת? על השועלים ,על מה?

יוליה מלינובסקי :אני שאלתי אם אתם  ...בשעות בוקר ,שבת ,אני רואה אותם חופשי ,גם כל
הפחי אשפה של  ...לא ,לא .אני רואה אותם .לצערי הרב אני קמה מוקדם בגלל
הילד ,ואני רואה אותם .ואני גם כן רואה את הפחי אשפה ,יש חיות בר,
נתי לרנר:

שאלת שאלה ,לא?

יוליה מלינובסקי :כן.
נתי לרנר:

הסיירת הירוקה ,כבר אמרתי ,מטפלת בזה .ואלא אם כן הוא קיבל הנחיות,
הסיירת הירוקה ,אז הוא יטפל בזה.

יוליה מלינובסקי :כן ,אבל מה במחלקה הווטרינרית שלנו עושים?
נתי לרנר:

זה בשיתוף איתם ,הם עושים מבצעים מוסקים שגם חלק זה נושא של זריקת
חיסונים,

יוליה מלינובסקי :אתה מתחמק מהתשובה ,יש בעיה.
נתי לרנר:

אני לא מתחמק ,אני אומר שחיות בר הן תחת פיקוח של הסיירת הירוקה.
כאשר הסיירת הירוקה מחליטה להנחות את המחלקה הווטרינרית לבצע
פעולה ,היא מבצעת .יש פעמים שהיא מחליטה לבצע כי יש חלילה סכנת כלבת,
יש פעמים שלא .ביחד אם זאת לידיעתך החיות האלה מוגנות.

יוליה מלינובסקי :עיריית חולון לא מעוניינת לטפל בזה ,נכון? כי זה לא באחריותנו.
נתי לרנר:

אני כרגע הסברתי שמי שמבצע את זה זה דווקא המחלקה הווטרינרית ,תחת
הפיקוח של הסיירת הירוקה.

יוליה מלינובסקי :אז ככה ,עשו עם זה משהו השנה?
נתי לרנר:

עושים ,עושים פעולות בהתאם לנהלים שלהם .אבל הנהלים שלהם נקבעים ב2-
אופנים .אופן אחד זה שימור חיות הבר ,שהם מחוייבים על פי חקיקה וזה
בעצם המוסד הזה שהוא שומר ,והמצב השני שיש סכנה לבריאות הציבור ,קרי
מצבי כלבת .ואז אמרתי לך ,הם מבצעים הדברה דרך מסוקים .זאת אומרת הם
גם מבצעים לפעמים מצבים שבהם הם מרדימים שועלים ,וגם לפעמים לוכדים
שועלים ועושים את זה בהסקה ,עם הסיירת הירוקה.

עמוס ירושלמי:סליחה ,אני רציתי לשאול ,אתה מכניס אותי לנושא של המחלקה הווטרינרית,
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אני יודע שבחולון בפינת הליטוף אנחנו דיברנו על זה בקדנציה הקודמת ומוטי
אמר שכאילו ינסו למנוע ,אבל אני מוכן לבוא עם כל חבר מועצה וכולל אתה
אדוני ראש העיר ,ולראות בלילות איזה עכברושים מסתובבים שם בפינת
הליטוף ,ואחר כך מגיעים ילדים ומלטפים את החיות האלה .אני מבקש שיעשו
בדיקה,
מוטי ששון:

קודם כל אני רוצה שתדע ,א' עושים שמה כל הזמן הדברה ,אני הייתי כמה
פעמים בלילות שמה,

עמוס ירושלמי:יש לי תמונות ,אתה רוצה אני אראה לך .כל עכברוש בגודל של חתול.
מוטי ששון:

אבל אני אומר לך הייתי גם שם בלילות ולא ראיתי עכברושים אבל אני מודיע
לך שכל הזמן ,כל הזמן יש הדברה .עמוס ,תבדוק את זה פעם נוספת.

עמוס ירושלמי:לא ,מה אני אומר? אני בכלל חושב שפינת הליטוף לא צריכה להיות ליד
תושבים .עם כל הכבוד שאני גם אוהב חיות ואני אוהב ללטף והכול ,אבל לא
יכול להיות שזה יהיה במקום שאנשים גרים שם.
זה לא קשור,

דובר:

עמוס ירושלמי:זה קשור ,תמצא מקום אחר .יש לך,
מוטי ששון:

בסדר ,אבל זה לא קשור לדו"ח הביקורת.

עמוס ירושלמי:לא קשור ,אבל תחשוב על זה .תוסיף עניין ,מה קרה?
מוטי ששון:

טוב ,יש עוד הערות? טוב מי בעד אישור המלצות ועדת הביקורת? כפי שהונחה
בדו"ח מבקר העירייה לשנת  .2008מי בעד?  16בעד אישור המלצת ועדת
הביקורת .מי נגד? מי נמנע?  3נמנעים .המלצות ועדת הביקורת אושרו.
אני נועל את הישיבה.

נתי לרנר
ע/ראש העיר
ומרכז המועצה

מוטי ששון
ראש העיר
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