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על סדר היום
 .1מינוי גברת דורית בן יהודה לראש מנהל חינוך בהתאם להמלצת הוועדה למינוי בכירים
בעירייה.

רכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס'  33מיום  28/11/2010פרוטוקול 371
 .1החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את מינוי גברת דורית בן יהודה לראש מנהל
חינוך בהתאם להמלצת הוועדה למינוי בכירים בעירייה.
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סעיף 1
מוטי ששון:

ישיבה מספר  33שלא מן המניין ,מינוי הגברת דורית בן יהודה לראש מנהל
החינוך בהתאם להמלצת הוועדה למינוי בכירים בעירייה .דורית בואי לפה.
אני רוצה להציג את הגברת דורית בן יהודה ,יש וועדה שנבחרה בתחילת
הקדנציה ,היו חברים בה אני כיו"ר ,נציג הוועדה על פי חוק שאנחנו בחרנו
אותה ,נציג הקואליציה ויוליה מלינובסקי ,נציגת האופוזיציה ,זו הוועדה
שנבחרה ונוספו לה גם מנהלת המחוז וגם נציג של עיר גדולה ,ראש מנהל
החינוך .הוועדה פרסמה מכרז .במכרז ,אחרי שבדקנו את המועמדים ,ראיינו
אותם ,החליטו לשלוח כמה מהם לבדיקה ,מבחני התאמה לתפקיד ,קיבלנו
את התוצאות ואז החליטו שאנחנו לא יכולים להמליץ על אף אחד והוועדה
החליטה להקים וועדת בדיקה ,וועדת איתור ,סליחה ,בוועדת האיתור היו
רבקה עדן ,חנה הרצמן וראש מנהל החינוך של עיריית רמת גן ,נציג משרד
הפנים והוועדה ראיינה אנשים ,פנתה לאנשים ,אנשים פנו אליה ואחרי
שבחנה את כולם ,המליצה הוועדה ,וועדת איתור בפני וועדת המכרזים על
דורית בן יהודה ,המליצו ואנחנו  ...פה אחד ,ראיינו אותה ,דיברנו איתה
והחלטנו פה אחד להמליץ עליה בפני המועצה כראש מנהל החינוך הבא של
העיר חולון ואני מבקש מדורית שתציג את עצמה .בבקשה.

דורית בן יהודה :ערב טוב ,שמי דורית בן יהודה ,אני תושבת העיר רחובות .נשואה ואם ל5-
ילדים ,שימשתי ב 6-השנים האחרונות כמנהלת אגף החינוך של עיריית נס
ציונה ,לפני כן ניהלתי בית ספר ,לפני כן הייתי מנחה פדגוגית ,לפני כן הייתי
מתרגלת באוניברסיטת ירושלים ,בוגרת אוניברסיטת ירושלים ,הייתי מורה
ומחנכת במועצה אזורית גדרות עשרת ולפני כן לפני כן לפני כן ,קיבוצניקית
במקור ,קיבוץ מרום גולן ברמת הגולן .יש לי תעודת הוראה בספרות.
רועי כהן :

קודם כל אני רוצה לברך את דורית על הבחירה  . ...אני ראיתי שהציגו אותה
ואני רוצה רק לשאול קודם כל ,הוועדה איתור הזאת ,אני לא ראיתי בחוק
שאפשר להקים את הוועדת איתור הזאת ,רשום שם שהוועדה  ...היא אמורה
לבחור את ראש מנהל החינוך אחרי שהיא עושה את הבדיקות שלה .מכח מה

4

מועצת העיר חולון

ישיבה שלא מן המניין מס' 33

 28/11/2010פרוטוקול מס' 371

קמה וועדת האיתור ואני לא ראיתי את הסעיף בחוק שמאפשר את הקמת
וועדת האיתור .דבר שני ,אני לא יודע ,זה משהו ,בגדר שמועות או בגדר זה,
הייתה אמורה להיות טובה דולב ,היה איזשהו ממלא מקום עד שעושים עוד
פעם את ההליך ואז החליטו על וועדת איתור ,אני פשוט שואל את השאלה
הזאת כי יש פה  ...ואני אוהב שאנשים אומרים כל מה שיש ,מאיפה צצה
הוועדת איתור ,מדוע הוועדה לבחירת תפקידים  ...שבפועל בחרה,
ליפא קמינר  :קודם כל הוועדה הזאת היא שונה גם בהרכב שלה וגם בפרוצדורה שלה
מוועדה רגילה של וועדת מכרזים לבחירת עובדים .שנית ,כל החוקים חוץ
מהוועדה לבחירת עובדים ,גם בצו המועצות המקומיות ,המועצות האזוריות,
בוועדת הבחירות של וועדת המכרזים לעובדים של הממשלה ,יש גוף שנקרא
וועדת איתור .בפקודת האיתור אין .ועדת האיתור שלנו הוקמה ,אנחנו קראנו
לה ועדת איתור כאשר אם אתה רוצה נקרא לה ועדת המשנה של ועדת
המכרזים ,שהיא ,הרי זה היה בעצם הסיפור .המכרז הראשון לא נשא פירות
ומכיוון שכך היו צריכים ,הייתה אחת משתי אפשרויות ,או לקחת מישהו
כממלא מקום תקופה מסוימת ולצאת למכרז שאז לדעתי הרינונים היו הרבה
יותר גדולים כי זה בעצם תפקיד תפור ,די ברור שכאשר מישהו מתקבל
כממלא מקום ,הוא בסופו של דבר גם זוכר במכרז ,וכממלא מקום לא צריך
לשאול את אף אחד ,מי שמחליט זו העירייה מחליטה ,ההנהלה ,אז את זה
הורדנו מהפרק ,כדי שלא יהיו רינונים ולא יהיו שאלות ואני אצטרך לשבת
ולהשיב ,ובמקום זה הלכנו בעצם בשיטה שנוהגת ברוב הרשויות במדינה ,לא
הרשויות המקומיות ,אני מסכים .הקימו ועדה שהיא ועדת משנה של ועדת
המכרזים שבסופו של דבר מי שהחליט ולא החליט על פי ניירת ,אלא הגברת
הופיעה בפני וועדת המכרזים בסוף ,אחרי שוועדת האיתור המליצה עליה
ונשאלה את כל השאלות שועדת המכרזים רצתה לשאול ,וכאן אני צריך לתת
צל"ש ליוליה שהיא באמת ,שדרבנה לכיוון הזה ,כי חוות הדעת שלי הייתה
ועדיין שאפשר להשתמש בועדת איתור נטו לצורך בחירה אחרי מכרז,
קיבלתי על כך אישור ממשרד הפנים .אבל מכיוון שבכל זאת חברה בוועדת
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המכרזים טענה שזה לא נראה יפה ,אז את אותה המלצה של ועדת האיתור
הבאנו בפני ועדת המכרזים ,ועדת המכרזים אישרה פה אחד את המועמדות
הזאת ואיך אומרים ,וזאת הכלה .לדעתי הפרוצדורה הייתה מעל ומעבר.
מוטי ששון :

לגבי טובה דולב ,אף אחד לא הבטיח וטובה לפני שהגישה את המועמדות
ביררה מה מצבה ואני הודעתי שדינה כדין כל אחת שמגישה את המועמדות
ואין שום העדפה לאף אחד ומה שהוועדה תחליט זה מה שיהיה .שקלה
ושקלה ושקלה ,הגישה את המועמדות ,הייתה צריכה להופיע בפני הוועדה,
באותו בוקר הסירה כי הבטיחו לה במקום אחר ,אמרה טוב ציפור ביד מ12-
באוויר ,אז העדיפה ללכת לשם ,במפורש לא ניתנה לה הבטחה ,היא גם לא
אהבה את הקטע הזה של בחינות התאמה כי אמרה אני עובדת כל כך הרבה
שנים במערכת ,למה לעשות בחינה ,אבל לא עזר שום דבר ,ועדת האיתור או
ועדת המשנה היא זו שראיינה את האנשים והתרשמה,

יוליה מלינובסקי  :לדבורה היה את הבחינות לפני כמה שנים שזה עדיין בתוקף אז לא היה
טעם לשלוח בן אדם שוב פעם לאותה בחינה כי הבחינה הקודמת הייתה
בתוקף וראינו אותה ,לאותו תפקיד ,לאותו דבר ,לא הייתה שום סיבה לעשות
את הדבר הזה שוב פעם  8שעות את הסבל הזה.
עמוס ירושלמי  :אני רציתי קודם כל ,באמת ,יושבת פה אישה מאוד מאוד ,עם רקורד רציני,
דורית וגם עיניים כחולות יש לה ,זה גם מוסיף ,משהו שבאמת רציתי לשאול
אותך מוטי ,ראש המנהל הקודם ,גרנות ,היה מכפר סבא ,עכשיו הגברת
הנכבדה באה מרחובות ,תפקידי מפתח בחולון ,רובם לא מחולון ,אני שואל,
באמת ,כל כך הרבה תפקידים יש בעיר הזו ,לא שחס ושלום יש לי משהו נגד
הגברת הנכבדה ,אבל אנחנו לא מוצאים בתוך העיר שלנו כל כך הרבה אנשים
עם ראש על הכתפיים ,אנשים שיכולים לתת כל כך הרבה כבוד לעיר הזאת,
אומרים פרנסי העיר קודמים לעניי העיר,
מוטי ששון :

עמוס ,החוק לגבי נבחרים חד ,חלק וברור ,נבחרי ציבור חייבים לגור באותה
רשות שהם נבחרים .לגבי הפקידים ,פקידים בכירים וזוטרים ,לא יעזור שום
דבר ,החוק מדבר על שוויוניות לכולם ,זה שגר באילת וזה שגר בתל אביב וזה
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שגר בחיפה ,אין ,כולם שווים .אוי ואבוי לך אם אנחנו נרשום העדפה לתושבי
חולון .זה נקרא ,כמו שאומרת אביבה ,זה נקרא אפליה .על פי החוק אסור לך
לעשות העדפה לתושב המקום .עכשיו ,כל אחד יכול לגשת .רק אני אגיד לך,
הגזבר של ראשון לציון הוא תושב חולון .מהנדס העיר שהיה של רמת גן,
תושב חולון .אין דבר כזה ,תמצא ,לך לעיריית תל אביב ,תראה כמה עובדים
יש שם ,לך לעיריית ראשון לציון ,תראה כמה עובדי חולון יש שם ,אסור ,זה
מגזר ציבורי ,אסור לתת העדפה לתושב המקום אלא אתה חייב לבחון כל בן
אדם לפי כישוריו והתאמתו לתפקיד ,כנגד זה אין מה לעשות ,זה החוק.
או.קי ,מי בעד מינוי הגברת דורית בן יהודה לראש מנהל החינוך ,בהתאם
להמלצת הוועדה למינוי בכירים בעירייה?  21בעד ,אין נגד ,אין נמנעים ,אני
מאחל לך בהצלחה ושיהיה לך כל טוב ,הישיבה נעולה.

נתי לרנר

מוטי ששון

ע/ראש העיר

ראש העיר

ומרכז הישיבות
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