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אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס'  .36על סדר
היום :סיכומיה והצעותיה של הועדה לענייני ביקורת בנושא דו"ח ביקורת
רואה חשבון משרד הפנים בעירית חולון לשנת  .2009רבותי ,כל אחד קיבל
את זה .יו"ר ועדת הביקורת משום מה,
דיברתי איתו ,הוא נמצא בבית חולים עם אביו והוא מתנצל שלא יכול להגיע

בני יהונתן:

והוא ביקש שאני אציג את הדברים.
יאיר טאו:

אשר על כן אני אתן למבקר העירייה להציג את הנושא .בבקשה.

)מדברים ביחד(
יאיר טאו:

מוטי יגיע מאוחר יותר ,בשל האירועים הדחופים של התקופה האחרונה וכו'
וכו' ,מוטי טוען מצוין ,עובר טלויזיה יוצא מן הכלל ,מבוקש על ידי הרשתות,
התנצל שהוא יגיע מאוחר .הואיל וכך אני ממלא את מקומו בדרך כלל וגם
הפעם ,ומר מועלם מתבקש שלא להפריע .את זכות ההפרעה נתתי לך פעם
ראשונה ועכשיו אתה תניח לנו ,ואני שוב חוזר ליהונתן ,בבקשה .תחזיקו
בבקשה את הסיכומים.

בני יהונתן:

כמידי שנה ,הועדה לענייני ביקורת קיימה דיון בנושא דו"ח ביקורת רואה
חשבון משרד הפנים בעירית חולון לשנת  .2009בישיבה נכחו כמובן חברי
הועדה המכובדים ,יו"ר הועדה ,חלק מחברי הועדה נמצאים פה ,וגם הוזמן
חשב העירייה וגם אני הייתי בישיבה .כפי שאתם רואים בעמוד  7בדו"ח
ביקורת של משרד הפנים מפורטים הממצאים העיקריים שהועלו בשנת 2009
ואחרי זה גם מעקב אחר שנים קודמות .בסך הכל כפי שרואים את זה
בתמונה וכך גם הוצג בוועדה ,שמספר הממצאים ,איך לומר ,ברוך השם
משנה לשנה הולך וקטן וזה מצביע על מגמה חיובית ,וגם כן האיכות ,כלומר,
של הממצאים ,הולכת ויורדת .כלומר בסך הכל,

יוליה מלינובסקי :אולי נקצץ ...אם הכול כבר כל כך יפה בני ,נחסוך בכוח אדם.
בני יהונתן:

אני לא אומר שהכול בסדר .אבל חשוב לדעת ,לקחת פרופורציות לעומת
שנים עברו ,לעומת עיריות קודמות .בסך הכול מדובר בשנת  2009בהערות
בסך הכול טכניות שכבר במגמה של תיקון וגם ההתייחסות של העירייה היא
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שהם יתוקנו כבר בשנת  2010וחלקם בשנת  .2011כלומר המגמה היא חיובית
עם רצון לתקן את הממצאים שקיימים .לגבי שנים קודמות גם כן כפי
שרואים זה גם חלק מההערות שחוזרות על עצמן מדי שנה .אם יש למישהו
שאלה לגבי דבר ספציפי ,אני אשמח לענות.
יעקב חרש:

יש לי ,בנושא של דו"ח הביקורת לשנת  2009ישנם נושאים קרדינאליים,
נושאים שהעירייה לא יכולה לדלג עליהם בשום פנים לפי דעתי ,זה סעיף ג6.
חלק מועדות החובה ברשות לא התכנסו מספר פעמים וזה כבר נמשך
שנתיים .מי שראש ועדה ולא מסוגל לעבוד בתוכה ולנהל אותה ,או שיפוטר,
או יתפטר.

יאיר טאו

 :אני כבר יכול להגיד לך יעקב שאני א' מצטרף לדעתך ואני רוצה פה לפחות
לתת הערה בונה גם לחברים שלי שהם חברי מועצת עיר ויושבי ראש ועדות.
רבותי ,זה לא מספיק שנקבעת ישיבה ואו שבאים או שלא ,אלא אתם צריכים
להיות יזמים .אתם צריכים פשוט אחרי שנוכחתם פעם אחת שזה לא דופק,
להרים טלפונים ולהזמין את האנשים אישית ואפילו לנזוף בהם ולדאוג
שהועדה אכן תתקיים ותפעל ,בגלל זה שהועדות זה לא סתם .הועדות זה גם
אחד מהכלים לראש העיר כי כל החלטות של ועדה זו המלצה לראש העיר,
וראש העיר שעסוק בענייניו מקבל ממגוון שלם ומקבל את הריקושטים
והפרוטוקולים וההצעות ,זה כלי ,אני כבר לא מדבר על החוק שהחוק קובע
שיש לעשות אותם ,אלא זה מכשיר לא רע בכלל .יש לנו דרך אגב בחלק
מהועדות גם נציגי ציבור וזו דרך לשמוע את הציבור מבחינת ווקס פופולי
ווקס דיי.

אורה גזית:

יש גם בעיה אחרת ,שחברים לא מגיעים לועדות.

יאיר טאו:

אז אני אומר שבמקרה,

יעקב חרש:

תפטרו אותם מהוועדה.

יאיר טאו:

יעקב אומר יקוב הדין את ההר,

חיים זברלו:

ועדה שהיא החשובה בעירייה ,אתה במקרה מגיע .לא מגיעים כל,

אורה גזית:

אתה יודע כמה לא מגיעים.
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חיים זברלו:

ולא מגיעים ,עזוב אותך.

יעקב חרש:

לבקש את המפלגה להחליף.

 2/1/2011פרוטוקול מס' 374

)מדברים ביחד(
יאיר טאו:

חברה' אל תעשו ויכוחים כי לא שומעים אתכם .תראו ,הואיל ואנחנו בדיוק
הפורום הזה שאנחנו צריכים גם לדון בענייננו כי אנחנו בעלי עניין ,אני מציע
ואני אומר את זה אפילו גם כלפי ,כי בדרך כלל באים אבל לא תמיד ,שעל
ראש הועדה מוטלת האחריות לפנות לחברים וכו' .אם יש סרבן מקצועי או
אנשים שלא באים וקיבל התראה בעל פה ,אפשר גם לנקוט בכתב ,למרות
שיש קצת עניין של כבוד הדדי וחברות ,זה לא בית ספר עם כיתה פה .זה
נבחרי ציבור .שאפשר גם להגיע לכך שיוחלפו אנשים .אחרי שהוא לא הופיע
ואחרי שהוא קיבל אזהרות .אני אומר את זה גם כשאני מסתכל פה על מספר
הישיבות שהיו ,אני שאלתי כמה אנשים אז אמרו לי תשמע ,לא באים .לא
באים ,זה תפקידך לדאוג שיבואו .רועי רצית להוסיף משהו ,בבקשה.

רועי כהן:

כן .קודם כל משהו פרקטי ,התייחסות לגבי הנושא הזה .ביקשתי לפני כמה
ישיבות אם אפשר שנתי יביא את רשימת הועדות שבהם חסרים נציגים ובו
במקום ישלימו חברים ,כי אני כינסתי את ועדת הרווחה ומ 13 -איש הגיעו
שלושה וזה היה ממש לא מכובד.

דובר:

יש לך את הרשימה?

רועי כהן:

יש לי את הרשימה .חסרים שם שניים,

יאיר טאו:

לא מאויישים ,מקומות פנויים.

רועי כהן:

כן .אז לכן אני אומר לפחות בואו נעשה אנחנו את התפקיד שלנו ,נאייש את
כל הועדות ,נשתדל,

יאיר טאו:

אני מציע שאנחנו נארגן,

דובר:

יש לנו גם סבב טלפונים .הנציגים של הסיעה שלנו הגיעו.

יאיר טאו:

ניתן תזכורת לכל יו"ר ועדה שאין לו את המספר המלא ,שוב ,איזה מקומות
ישנן ונבקש מראשי הסיעות לתת את ההמלצות במידה ועוד לא נתנו כדי
למלא את התקנים .או קיי ,ההערה מתקבלת ,רועי.
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לגבי ההערות פה .אני חבר מועצה מזה שבע שנים בערך .ואני כל פעם ,זה
ויכוח ישן-חדש שלי עם מבקר העירייה יונתן שאומר מדוע יש ליקויים
שחוזרים על עצמם לאורך שנים .אני לא מקבל את הורסיה הזאת שצריכים
להיות ליקויים שחוזרים על עצמם לאורך כל השנים כמעט באופן רוטינה
מסוימת .ואני הפעם החלטתי לעשות מעשה וריכזתי אותם .ואני רוצה
להתריע שוב פעם פה ,כדי להראות לכם שבשנה הבאה האם עוד פעם יהיו
את אותם ליקויים וזה דברים ,אחד מהם זה הנושא שכבר עלה פה ,הנושא
של הועדות .הנושאים האחרים בעמוד ,ורשמתי את זה גם לפי עמודים ,בתוך
הדו"ח ,עמוד  .14העירייה אינה פועלת בהתאם לסעיף 213א' לפקודת
העיריות ואינה מפקידה כספים המתקבלים בגין תקציבים בלתי רגילים
בחשבונות בנק נפרדים .כל שנה באים אלינו ואומרים,

נתי לרנר:

הסברנו את התשובה ,רועי ,סליחה שאני אומר .הסברנו את התשובה .כיום,
כמו שאתה גם יודע ,למרות שזה בסדר ,אז אפשר להיות טכנוקרט ולהגיד או
קיי ,לא מעניין אותי כלום ,לא מעניין אותי ההתנהלות של העירייה .השלטון
המקומי ופורום ה 15-יחד עם משרד הפנים שירד האסימון בשעה טובה
במשרד הפנים ,מנסים לתת לזה היום מענה ופתרון להנחיה ,סליחה שאני
מתבטא כך לגבי ההנחיה של חוזר מנכ"ל ,הנחיה אווילית ,לא ניתן לפתוח
מאות חשבונות בנק שלא נוכל גם לפקח עליהם .זה משמעות הפיקוח
החשבונאי .אומרים כאן רואי החשבון ,אנחנו נאבד את היכולת החשבונאית,
נמצא כאן גם מבקר העירייה שהוא בעברו גם איש תקציבים ,וניהל את
התקציבים בעירייה ,הוא יסביר לך את הסכנה הגדולה בפתיחה הזאת ואוי
ואבוי אם חס וחלילה עם כל מאות החשבונות האלה מישהו יעשה לנו מעשה.

רועי כהן:

תראה ,אני פה משנת  2003וכל שנה זה יעלה.

נתי לרנר:

וזה ימשיך גם לעלות.

רועי כהן:

אני לא יודע ,אני הסתכלתי בדו"חות של עירית רמת גן ,זה לא מופיע ,של
עירית תל אביב ,זה לא מופיע ,אז אל תגיד לי רגע,

נתי לרנר:

לא יכול להיות שבעירית תל אביב זה,
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רועי כהן:

הנה ,אתה יכול להכנס לדוח"ות ביקורת שלהם.

נתי לרנר:

אני אכנס .עירית תל אביב מנהלת את התב"רים בדיוק ...יש להם תפיסה
קונספטואלית מאוד מאוד מקצועית של עולם הגזברות,

רועי כהן:

אין לי שום בעיה.

נתי לרנר:

באו ואמרו הנהלת העיר ,מגבים ,יצאו גם על כך תכתובות וגם השלטון
המקומי מעודכן בעניין .אז ...

רועי כהן:
יאיר טאו:

אני רוצה להבין ,קודם כל,
רועי יש לך עוד הערות? ולא בטוח אם כל מה שמופיע בעירית רמת גן שזה
טוב ואמנם כך .נתת דוגמה ,בוא נמשיך הלאה.

רועי כהן:

לא משנה ,אני אומר אם יהיה פה הסבר מסודר אז אני ,בעמוד  .31אישור
התבחינים מאוחר מהמופיע בחוזר מנכ"ל .זה גם קרה בשנה שעברה .אי
העמדה לעיון הציבור את התבחינים לתמיכות בנושא דת חינוך ורווחה
ותנועות נוער .אי הגשת דו"חות פיקוח על השימוש בתמיכות בנושא דת חינוך
ורווחה ותנועות הנוער .אי פרסום החלטות הועדה בציון שמות המוסדות,

נתי לרנר:

זה השנה ,זה .2009

רועי כהן:

נכון ,אבל גם בשנת  2008הייתה ההערה הזאת ,אותו דבר גם שאני אמרתי.

נתי לרנר:

אתה הולך אחורה אבל? תעשה קדימה.

דובר:

את הפרסום אנחנו פרסמנו בזמן ,נראה לי מוזר.

רועי כהן:

הנה ,הוא יגיד לך.

בני יהונתן:

לא ,מדובר שב 2008 -היינו צריכים ועשינו ב.2009 -

נתי לרנר:

אה ,בסדר .או קיי .כי מ 2009 -אנחנו בסדר.

יאיר טאו:

התשובה היא רועי ,ב 2009 -זה תוקן ,זאת אומרת ב 2010-זה תוקן.

נתי לרנר:

זה תוקן.

רועי כהן:

אז אני אומר ,לכן אני רוצה להסב דברים לדברים שחוזרים וצריך באמת
לפתור אותם ואם זה תוקן ,אז עוד יותר טוב ,אני עוד יותר שמח.

יאיר טאו:

אז הנה ,תקבל הודעה ,זה תוקן.

בני יהונתן:

יש הערה אחת שבאמת גם ,אני הייתי מבקר העירייה גם בדו"חות שלי
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כתבתי ,זה הערה ג 9.באמת צריך לעשות מאמץ .אני מסכים עם רועי להגיש
את הדו"חות הרבעוניים בזמן.
רועי כהן:

אני אגיע לזה גם ,תיכף.

בני יהונתן:

וזה באמת צריך לעשות מאמץ .אבל חשב העירייה אמר שהוא יעשה את
המאמץ הזה .אנחנו נראה אותו.

נתי לרנר:

רק בגילוי לב ,צריך להגיד מה הוסיף בנוסף ,במקביל ,מה הסביר חשב
העירייה ,מה מונע ממנו בדרך כלל להגיש את זה  ...לאו דווקא הוא .זה
חשוב ,רועי סליחה שניה ,רועי רק סליחה ש ....משמש אולי כשופר לאורי צור
בחלק הזה .אומר אורי ,עיקר הבעיה זה אישור של משרד הפנים .לא יכול
להביא את הדו"ח אם לא קיבלתי את האישור .אני מזכיר לכם חברי המועצה
את אישור צו המיסים .בשנת  2010זוכרים מתי קיבלנו את האישור שלו?
בסוף דצמבר ,במחצית השניה של חודש דצמבר  2010על דו"ח הוגש כבר
במהלך נובמבר  .2009תבין את ההתנהלות גם של משרד הפנים .צריך לכרוך
אחד בשני ולא לשים את הראש בחול להגיד וואלה אנחנו אאוט אוף דה בלו.

רועי כהן:

אני ניגש לעמוד  .41והוא התפרץ לדלת פתוחה .הנושא של הדו"חות דיווח
כספי והתקשרויות .חלק קשור למשרד הפנים וחלק לא קשור למשרד הפנים.
הדו"חות הרבעוניים הוגשו באיחור כדלהלן :רבעון ראשון הוגש באיחור של
 54יום ,רבעון רביעי הוגש באיחור של  85יום .זה לא קשור אך ורק ל,

נתי לרנר:

לא ,זה קשור בפירוש .דיברנו על זה פעמיים .אתה זוכר,

רועי כהן:

תראה ,אני אומר לך את זה .משנת  2003זה באופן תדיר קורה העניין הזה.

יוליה מלינובסקי :בואו נקרא אותו לעמוד בזמנים,
רועי כהן:

צריך לפתור את הבעיה,

נתי לרנר:

יוליה ,הרבעון הרביעי הוגש פעמיים ,פעם אחת בלי אישור של משרד הפנים
והוא אמר שזה לוקח זמן ,בגלל זה העבירו אותו,

יאיר טאו:

רועי ,תקשיב ,תגובת העירייה וכמובן שתגובת העירייה היא לא תגובה סתמית.
זו תגובה לאחר שנבדקה עם אנשי מקצוע" .ייעשה מאמץ לקצר את הימים
מה שיותר ולהגיש את זה בזמן" אני רק יכול לחזק את הדברים שאנחנו
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יודעים שאמרו חבריי ,שלפעמים זה בא דווקא בגלל משרד הפנים ,ואין
עירייה ,תאמין לי ,כמו עירית חולון שמבחינה כספית וכל הדו"חות מוגשים
בזמן והם מאוד מקפידים ולכן אנחנו גם כל כך מצליחים .אבל מקבלים את
ההערה הזאת וכפי שאמרנו ,ומקוים לצמצם את ה,
נתי לרנר:

 ...כתובה ב-ג .9.את זה הוא לא קורא.

אורה גזית:

אתה חבר ועדת ביקרות רועי ,הייתה ישיבה ,אני הייתי בה וכל הדברים
האלה עלו .אתה משום מה לא הגעת ,אני מניחה שהייתה סיבה מוצדקת .דנו
בזה ויש את התשובות.

רועי כהן:

אבל אני מסב את תשומת הלב על דברים שעולים לאורך כל השנים .את
חברת מועצה משנת  .2000אני אומר לך שמשנת  2003עולים הדברים האלה
לכן צריך למצוא לזה פתרון,

אורה גזית:

לא ,אבל דיברנו.

יאיר טאו:

אתה לא עונה לה .היא התכוונה להגיד לך רועי ,אם יש לך מה להגיד תבוא
לישיבת הועדה.

רועי כהן:

אני הייתי בישיבה.

אורה גזית:

לא היית.

רועי כהן:

לא בזאת,

אורה גזית:

בזאת לא היית.

יאיר טאו:

תשפיע על הדו"ח בהערות שלך.

רועי כהן:

אבל זה הערות שלא נכללו בתוך ה,

אורה גזית:

אנחנו דנים פעמיים.

רועי כהן:

בסדר.

יאיר טאו:

אני רק מסביר לך מה היא התכוונה .אל תעשו ...

אורה גזית:

אני  ...פעמיים באותו דבר.

רועי כהן:

קודם כל במועצת העיר,

יאיר טאו:

אני עזרתי לה להבהיר את הנקודה .בוא תמשיך.

רועי כהן:

לגבי עמוד  .39העירייה לא קיימה את הוראות החוק בדבר דיווח על איכות
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המים בכך שלא פירסמה דו"ח חצי שנתי מצטבר אלא דו"ח לחודשים אפריל-
יוני בלבד .אגב ,אין התייחסות של העירייה לעניין הזה ואני חושב שאין שום
סיבה שהעירייה לא תפרסם את דו"ח על איכות המים .זה לא משהו שהוא,
דובר:

העירייה לא צריכה לפרסם ,זה התאגיד.

יאיר טאו:

יש דיווחים.

רועי כהן:

אני מקריא פה .העירייה לא קיימה את הוראות החוק .תקראו ,אני למדתי,
קראתי את זה .כתוב פה .העירייה לא קימה את הוראות החוק בדבר דיווח
על איכות המים.

יאיר טאו:

הדיווחים האלה ניתנים באינטרנט אפילו.

רועי כהן:

אבל תראה מה רשום פה.

יאיר טאו:

תלך לחשבון המים ,אני לא מבין מה פרק ההערה הזאת אבל,

רועי כהן:

בשנת  2009לא תוקן .לא נעשה .יש לך גם טבלה.

יאיר טאו:

רבותי ,לא צריך להתווכח .רועי סיימת?

רועי כהן:

בעמוד  52יש לי שאלה כדי להבין .סך הפיצויים שנצברו בקופות אצל חלק
מהעובדים גבוהה מן החבות ולפיכך לא נלקחו בחישוב יציאות מההתחייבות.
אני לא הבנתי את העניין הזה של הפנסיה הצוברת ,כי רשום פה שיש פה
יתרה ,התחיבות לא מכוסה באלפי שקלים .פה מדובר על  2,248,000והשני
 2,830,000אני רוצה להבין מה זה חושף את העירייה מבחינת ההתחייבויות
שאנחנו לא מכוסים.

בני יהונתן:

זו שאלה שצריך להפנות לגזבר העירייה ,זה לא מופיע בממצאים העיקריים.

רועי כהן:

זה מופיע.

בני יהונתן:

הועדה לא דנה בו כי זה לא מופיע בממצאים העיקריים .אבל זו שאלה שצריך
להפנות לגזבר העירייה.

יאיר טאו:

יש תשובה שזה הובא לתשומת ליבו של צור וצור פתר את העניין ותיקן אותו.
למרות שלא התייחסתם .אבל הוא התייחס .כן רועי.

רועי כהן:

לגבי העניין של ,אני רציתי להשלים עם העניין של כל התב"רים .יש פה
התייחסות ,הם עשו בדיקה מאוד מאסיבית בנושא התב"רים .מה שאני
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חושב ,שהיכולת של המועצה לפקח על הנושא של התב"רים חייבת להיות
הרבה יותר גבוהה .אנחנו רק עכשיו התוודענו לכל מיני דברים שקשורים
לתב"רים שנעשו לפני בכלל שהיה אישור ,שני תב"רים כאלה שנעשו ,יש
תב"רים פתוחים משנים קודמות .אני חושב שרק בשנת  2010זה הובא
לאישור הסגירה של תב"רים .פעם ראשונה שאני השתתפתי שהגיע הסגירה
של תב"רים מסוימים .אני חושב שהנושא של תב"רים צריך לקבל משנה
חשיבות מול מועצת העיר מבחינת הדיווח .כי מה שאני ניתחתי וראיתי את
זה ,זה באמת נתן איזו תמונת מצב מה התב"רים הפתוחים ,אבל קיבלנו את
זה רק מדו"ח הביקורת ,לא קיבלנו את זה באופן יזום מצד העירייה.
נתי לרנר:

מקבלים.

רועי כהן:

אני לא קיבלתי.

נתי לרנר:

בסדר .כיום מאז שהשתנו גם התקנות בתוך משרד הפנים וקצין התקציבים
של המחוז נותן את האפשרות להחזיק בעצם את התב"רים כפתוחים במשך
שלוש שנים ,אנחנו היום עומדים תחת בקרה תקציבית .מי זה אנחנו? זה
אומר אגף התקציבים של העירייה שמנהל את התב"רים ,נמצא בבקרה
תמידית בכל רבעון ,הוא מייצג מה פתוח ,מה הופקד ומה לא בוצע בו פעולות,
הוא מחייב אותנו פרק זמן של שלוש שנים אם לא יתבצע,

רועי כהן:

לא ,אבל מתי זה הובא למועצה ,לא הובא.

נתי לרנר:

רגע ,אני אומר ,מחייב אותנו לבצע סגירה .הסגירות האלה מגיעות למועצה
ונסגרות באופן תדיר .אם תשים לב ,כשאנחנו מביאים תב"רים באופן
סיסטמטי אנחנו גם מעידים על אותם תב"רים שנסגרו.

רועי כהן:

היה הליך פעם אחת של סגירת תב"רים .תקרא.

נתי לרנר:

לא ,אני אראה לך שהייתה הרבה יותר מפעם אחת .אני אומר לך עובדתית.
ההליך הוא הליך שגרתי .תבין ,אתה מדבר בתב"ר ,שזה בעצם תקציב שהוא
פעיל.

יאיר טאו:

הוא יכול להיות גם שלוש שנים וכו' ,עד ש,

נתי לרנר:

והוא עובד .אז אתה ביצעת ,בנית את בית ספר שמיר לדוגמה .הגדלת
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באיזשהו שלב את התב"ר כי היו איזשהם שינויים .לאחר מכן נוצר לך עודף
שאותו אתה סגרת בחוסר שימוש .זה עבודה די יומיומית ,כמעט כמו בניהול,
תסלחו לי על ההשוואה ,אבל זה כמעט כמו ניהול חשבון עו"ש היומיומי של
כל אחד ממשקי הבית .תב"ר הוא באמת באותו מעגל ועליו באמת הם
עובדים .זה מה שקורה .אז ההגעות וההבאות שלהם למועצת העיר ואני הלא
מביא אותם ,את התב"רים ,ולא פעם אחת בשנה כפי שאתה יודע ,לא פעם
אחת אנחנו מבצעים להם לא רק פתיחות אלא גם סגירות .ואני אומר לך ,על
זה אתה יכול להיות סמוך ובטוח ,תרצה תשב גם עם רחמים שנכנס לנעליו
של אריק ,ואתה תראה כמה קצין התקציבים של המחוז כי זו הנחיה גם של
משרד הפנים ,מקשה את העניןי ,עוקב אחריהם ברזולוציה של תב"ר תב"ר.
זו עבודה מאוד סיזיפית וקשה.
רועי כהן:

אני אקריא לך מעמוד  .16במהלך עבודת הביקורת נמצאו שבעה תב"רים
בהם לא הייתה תנועה במשך שנה ואשר לא נסגרו .להלן רשימת התב"רים.

נתי לרנר:

כמה תב"רים יש?

רועי כהן:

לא יודע ,אבל אני אומר,

נתי לרנר:

רועי ,יש תב"רים רבים.

רועי כהן:

אני מסכים ,אבל אני לא רוצה לקבל את זה בדו"ח ביקורת .אני רוצה לקבל
את זה לפני .למה אנחנו צריכים לקבל את זה בדו"ח ביקורת ,אנחנו חברי
מועצה ,אנחנו צריכים לקבל את זה לפני שמגיע לדו"ח ביקורת.

דובר:

אבל בתור חבר מועצה מותר לך לראות כל חומר שאתה רוצה.

רועי כהן:

לא ,אבל אתה יכול להביא את זה לדיווח .תראה מה רשום פה .הפרוייקט
ממתין ,כל מיני דברים שאתה בכלל לא יודע ,אין לך אינפורמציה בכלל על
זה .אין לך שום אינפורמציה .תראה ,נמצאו  31תב"רים בהם הגירעון
המימוני הינו בסך של  20,000בתום השנה ,להלן רשימת התב"רים .אתה לא
קיבלת את זה בכלל.

יוליה מלינובסקי 20000 :סך הכול זה לא כזה סיפור.
רועי כהן:

לא ,זה  20מליון .זה באלפי  20 .₪מליון .אנחנו לא קיבלנו בכלל את
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האינפורמציה הזאת .אז אני אומר ,א ני חושב ,להלן הסברי הרשות :הגירעון
ימומן מהשתתפות בעלים ,הגירעון מהיטל השבחה ,אנחנו צריכים לדעת את
זה .אני אומר ,לא צריך להגיע למצב של ביקורת כדי לקבל אינפורמציה.
נתי לרנר:

בסדר גמור ,לעירייה כמות הסעיפים הם ענקיים ,של תב"רים ,אז על  ,7אף
אחד,

יאיר טאו:

בדיוק .תראה ,במקרה לעניין של התב"רים ,אתה נגעת דווקא בדבר שהפיקוח
עליו הוא לא יכול ,הדיווח עליו לא יכול להיות באופן רציף רק בגלל זה
שהתב"ר נמשך לפעמים לכמה שנים,

רועי כהן:

שיהיה חצי שנתי ,שיהיה לא יודע מה ,שימצאו דרך.

יאיר טאו :בסדר .סיימת? רבותי ,אני רוצה להגיד לכם עוד דבר .שהוא יהיה לנגד עינינו.
העירייה פועלת בכל כך הרבה מישורים ויש כל כך הרבה פעולות וכל כך
הרבה חוקים ,שתמיד ,יש אפשרויות שנעשים דברים ,שהכי חשוב זה התיקון
שלהם ברגע שיש הערות .ואם תשימו לב תראו שהתיקונים של העירייה אחרי
ההערות הן תוך כדי עבודה ותוך כדי השנה שחולפת ואני חושב שזה תעודת
כבוד במיוחד לניהול העירייה שלנו שמקבלים את ההערות ותראה איך
התייחסנו גם אליך .חלק מהדברים שלך אמרנו או קיי ,אתה יודע מה זה
ראוי ,לבדיקה ,לעיון ,והדברים נפתרים ואני חושב שזה תעודת כבוד לכולנו
וגם לכל הפקידים .אשר על כן רבותי ,אני מבקש שאנחנו,
יעקב חרש:

יש לי גם שאלה .בסעיף חייבים,

יאיר טאו:

אתה כבר גמרת לשאול ,יש לך עוד? יוליה ,רצית להגיד משהו?

יוליה מלינובסקי :רציתי לשאול משהו .יש לי שאלה לבני ,אני רציתי לשאול ,בדו"ח
הביקורת שעשית ולחברי הועדה ,יש איזשהם מקרים שהם מקרים יוצאים
מן הכלל ,אני מבינה התנהלות רגילה של העירייה פה ושם תוך כדי העבודה,
לא תמיד אפשר לפי הנוהל ,תמיד יש ...
רועי כהן:

אבל זה לא ביקורת שלו ,זה ביקורת של משרד הפנים.

יוליה מלינובסקי :או קיי ,ביקורת של משרד הפנים .רציתי לשאול שאלה כזאת .האם
בביקורת של משרד הפנים אתה כמבקר ואיש מקצוע ואתם חברי הועדה
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ראיתם איזשהו מקרה שהוא באמת כזה רציני משהו יוצא מן הכלל ,גניבה או
מעילת כספים או דברים כאלה?
בני יהונתן:

לא ,לא היו דברים כאלה.

יוליה מלינובסקי :לא ,כי אני אומרת דבר פשוט .מי שלא עובד לא טועה .תוך כדי תמיד
יהיה ,אני לא מצפה מעצמי לדעת על כל דבר שיש בעירית חולון.
יאיר טאו:

שאלת ,קיבלת תשובה ,אני שמח על התשובה .הערה אחרונה של יעקב.

יעקב חרש:

בעמוד  8יש בחייבים ,ג .4.עובד עירייה חובות בגין ארנונה ו,בסביבות 66,000
שקל .למה זה מופיע ב ,מה עושים לטובת העניין?

יאיר טאו:

יש חוק ,הוא בדק ,העיר את ההערות שלו וגם אם זה לא נעים הוא העיר את
ההערות כי זה על פי החוק.

יעקב חרש:

זה עובד עירייה?

נתי לרנר:

עובד עירייה שלא שילם מים או ארנונה,

יעקב חרש:

הרבה שנים.

נתי לרנר:

יש עובדים כאלה .יעקב ,בגלל החסיון אנחנו כמובן לא מדברים על שמות.
מדובר על עובדים שהם עובדים לצערנו זוטרים ,שמשכורתם לא כל כך קלה
וגם הם יכולים להקלע לסיטואציה .והחוק מחייב את אותם עובדים לציין
ולרשום בדו"ח ,והדבר הזה נבדק על ידי רואה החשבון של משרד הפנים.

רועי כהן:

גם חברי מועצה.

יעקב חרש:

מה העירייה עושה?

יאיר טאו:

היא באה לקראתו,

נתי לרנר:

נותנת לו את האפשרויות לסגור את אותן חובות .עם העובד הספציפי הזה יש
הסדר.

יאיר טאו:

רבותיי ,אני מביא את זה להצבעה לגבי אישור הסיכום של ועדת הביקורת .מי
בעד?  .16מי נגד? יש נמנעים? אין .פה אחד .אני נועל את הישיבה .רבותי,
חוזר ,הצביעו פה אחד  15איש.
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הצבעה לגבי אישור הסיכום של ועדת הביקורת :אושר פה אחד.

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע/ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה
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