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כמו כן נכחו:
גב' יונת דיין  -יועצת משפטית
מר יצחק וידבסקי – גזבר העירייה
מר בני יהונתן – מבקר העירייה
מר אורי צור – חשב העירייה
מר יוסי זיידה – ע .ראה"ע
גב' קרן לוי גנני סניידר – ע .דוברת העירייה
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סדר יום:
.1

סיכומיה והצעותיה של הועדה לענייני הביקורת לדו"ח רו"ח משרד הפנים בעיריית
חולון לשנת  1111והערות ראש העיר לדו"ח המבקר כולל דוח הביקורת המפורט.

ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס'  62מיום  1/11/2012פרוטוקול 100
 .1החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את סיכומיה והצעותיה של
הועדה לענייני הביקורת לדו"ח רו"ח משרד הפנים בעיריית חולון
לשנת .2011
והערות ראש העיר לדו"ח המבקר כולל דוח הביקורת המפורט.
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21

סיכומיה והצעותיה של הועדה לענייני התקשורת לדו"ח רו"ח משרד הפנים בעיריית
חולון לשנת  1111והערות ראש העיר לדו"ח המבקר כולל דוח הביקורת
המפורט.

מוטי ששון:

נפתחת הישיבה שלא מן המניין מספר  61על סדר היום סיכומיה והצעותיה
של הועדה לענייני הביקורת לדו"ח רו"ח משרד הפנים בעיריית חולון לשנת
 1111והערות ראש העיר לדו"ח המבקר כולל דוח הביקורת המפורט שצירפנו
לכם .בבקשה יואל.

יואל ישורון :ערב טוב לכולם .אני מברך על איך בדו"ח ,החלק המצומצם יותר מתייחס
לממצאים העיקריים של דו"ח רואי החשבון של משרד הפנים מאחר ומדובר
בשני ממצאים בלבד שהם משמעותיים באופן יחסי ,הם שוליים ,טכניים אבל
הם היחידים שרואי החשבון של משרד הפנים הבליטו .אני אגע בשני בשתי
ההערות הללו ולאחר מכן לדעתי החלק העיקרי יותר מתייחס למעקב אחרי
תיקון הליקויים משנים קודמות ,שגם לזה יש משקל בהתייחסות ועדת
הביקורת .אני רוצה להקדים ולשוב להודות לחברי ועדת הביקורת על הדיון
הממצא ולאורי צור כמובן שהגיע לישיבת ועדת הביקורת והתייחס לשאלות
שלנו בכובד ראש ,וגם כמובן למבקר העירייה  ...אורגד על העבודה.
בממצאים העיקריים שרואי החשבון של משרד הפנים הציגו בדו"ח ,אחד
הממצאים ,כמובן אני חוזר ,אלה שתי הערות טכניות אבל בכל זאת כן
התייחסנו אליהן .הממצא הראשון כפי שאתם תראו ב-ב' ,1נדמה לי עמוד 8
בדו"ח ,שהעירייה בשוגג הפרישה לשני עובדים בכירים ,לקופות הגמל ,מעבר
לבסיס המאושר ,היו למעשה שני עובדים שקיבלו שכר של עובדים בכירים,
אחת עברה מדירוג המחר לדירוג בכירים והאחרת היא ישר התקבלה לעבודה
בשכר של בכירים .בשוגג ניתנו להם הפרשות ,התיקון נעשה מייד ,אפילו
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רטרואקטיבית ומייד כשעלו על הטעות של אותן הפרשות ,כמו שאנחנו
יודעים העובדים שחתומים בחוזה אישי אין להם את אותן הפרשות ולכן
הדבר תוקן מייד וגם רטרואקטיבית ,אז במובן זה הטעון תיקון תוקן ובעיה
זו נגמרה.
הסוגיה השנייה גם כן היא טכנית .מדובר בתב"ר ,הקמת רשת של בתי קפה
שהעירייה העבירה לחברה לבילוי ובידור בדצמבר  ,1112אם אני לא טועה,
 001,111שקל על חשבון הון מניות .בסופו של דבר העירייה יצאה מהעניין
הזה ,היא ביצעה תיקון רישומי בתחילת  1111כתשלום פרמיה על מניות אבל
כמו שגם אורי צור ציין בהתייחסות של העירייה אין פרמיה על מניות ללא
הנפקת מניות ומאחר שלא הייתה הנפקת מניות ממילא הציון של תשלום
פרמיה על מניות היא טעות ,היא טעות רישומית ,היא טעות טכנית ,היא גם
תוקנה ובמובן זה ועדת הביקורת קיבלה את ההתייחסות של העירייה
לסוגיה הזו.
אני רוצה להתייחס ברשותכם דווקא למעקב וכאן ניגע בכמה מהסוגיות,
למשל הנושא של בתי הכנסת ,חובות של בתי כנסת שהגיעו לסכומים לא
קטנים ואנחנו רואים גם שבהתייחסות העירייה שפעולות הגבייה נעשות,
החובות הולכים ופוחתים ולכן גם כאן הוועדה קיבלה את התייחסות
העירייה ,היא רואה בחיוב את עצם צמצום החובות של בתי הכנסת והיא גם
קוראת להמשיך באותה מגמה של גביית חובות והפחתת אותם חובות.
הערה אחרת שחוזרת על עצמה ,אני לא יודע אני נמצא פה כבר  10שנה ,זה
הסיפור המוזר הזה שבו משרד הפנים דורש להקים לכל פרויקט חשבון נפרד,
רק כדי לעשות את זה צריך להקים כאן אוגדה של עובדים ולכן אנחנו גם
מקבלים התייחסות לעירייה שההתייחסות של העירייה בכל השנים שהיו
בעבר הוועדה הזאת קיבלה את אותה התייחסות ,זו מן המלצה לא רעה לזה
ש (מדברים יחד)
מוטי ששון:

יצחק חשבתי ששכנעתי את המבקר
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וידבסקי יצחק :כנראה ,לא ,זה בדרך תוך  0,6שנים
יואל ישורון:

שכנעת אותם אבל עדיין לא הוציאו החלטה פורמאלית

יואל ישורון :אין פלא שראינו חליפת מכתבים בסוגיה הזו אבל מכל מקום אותם הנחיה
נשארה כאבן שאין לה הופכין אולי יגיע הזמן שזה ישתנה באיזשהו (מדברים
יחד)
מוטי ששון:

לא ,דווקא למי שבזמנו דיברתי איתו ,הקודם של דני רייך

מוטי ששון:

לא ,השם שלו ברח לי מהראש .הוא היה אצלכם נו ,הממונה על המחוז

יונת דיין:

עמרני (מדברים יחד) שוקי עמרני

מוטי ששון:

הוא השתכנע משנים כבר ,זה נראה לי תמוה (מדברים יחד)

יואל ישורון :אני אמשיך הלאה ,התייחסות אחרת ,מעקב אחר של הביקורת היה אחר
אותו עובד עירייה שצבר חובות ארנונה הומאניים ,אנחנו רואים שבמהלך
השנים על אף שהחוב פוחת לאט ,אבל הוא פוחת ,הוא פוחת בהדרגה,
ומדובר בעובד קטן ולכן המגמה שהוא בכל זאת משלם חובות ,העירייה לא
מוותרת על החובות ,אבל היא גם לא יושבת לו על הצוואר יותר מידי כדי לא
להפיל אותו לגמרי .הוא משלם ולכן גם במובן זה הוועדה ,וועדת הביקורת
מקבלת את ההתייחסות העירייה וקוראת לה להמשיך בגביית החוב.
חרש יעקב:

את השוטף הוא משלם?

אורי צור:

כן ,כן,

אורי צור:

אלף על חובות העבר וחמש מאות כל חודש

אורי צור:

חמש מאוד ,שש מאות...

מוטי ששון:

אנחנו מסדרים לו הלוואה כדי שיחזיר את החובות שלו

יעקב חרש:

יכול להיות שהוא משלם מאחורה אבל לא משלם מקדימה

מוטי ששון:

לא ,משלמים שוטף ועל חשבון העבר

יואל ישורון:

חמש מאות שש מאות

מוטי ששון:

אבל כשאתה רואה כמה הוא חייב (מדברים יחד) זה לא עובד בכיר ,זה עובד
זוטר עם משכורת לא גבוהה
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יואל ישורון :אני אמשיך הלאה להתייחסות ,אני מחבר את ג'  0וג'  6כי הנושא הוא אותו
נושא וועד ות החובה אמורות להתכנס  ...לראשי הוועדות שעליהם לכנס את
הוועדות ובכללן הוועדה שאני עומד בראשה כקבוע בפקודת העיריות ,אני רק
רוצה לתקן את ההמלצה הנוגעת לוועדה שאני עומד בראשה ,ועדת הביקורת
לא תעשה מאמץ להתכנס אלא תתכנס ארבע פעמים בשנה ולא תעשה מאמץ,
כיוון שזה חובתה לקיים ואנחנו גם (מדברים יחד)
אורה גזית:

תן ליוסי ,יוסי צריך...

יואל ישורון:

לא זה הוא קובע

אורה גזית:

לא ועדת ביקורת (מדברים יחד)

בני יהונתן:

כל נושא הביקורת אבל הוא חייב

יואל ישורון :יצא מכתב לכל ראשי הוועדות ,גם הוועדה שאני עומד בראשה לא התכנסה
ארבע פעמים לכן אני מתקן פה את המלצת הוועדה ,היא לא תשתדל אלא
היא תתכנס ארבע פעמים בשנה ,כי הוועדה שאני עומד בראשה אמורה למלא
יותר מכל ועדה אחרת עם המבקר.
יוסי זיידה:

יצאה באמת קריאה לכולם ,לכל ראשי הוועדות (מדברים יחד) ולדווח על
ביצוע (מדברים יחד).

מוטי ששון:

אבל חבר'ה ,הרבה שנים אני ראש עיר ,זה דבר שחוזר על עצמו בכל הרשויות
בארץ שהוועדות לא מתכנסות כי לוועדות אין למעשה שיניים (מדברים יחד)
שלא לדבר על הוועדות הסטטוטוריות כמו ועדת מלח ,ועדת כספים ,ועדת
משנה ,ועדת מכרזים ,ועדת ביקורת ,ועדה לתכנון והבניה ,כל יתר הוועדות
אין להן שיניים ואנשים לא באים.

דובר:

נכון

מוטי ששון:

אנשים לא באים וזה צרה צרורה .אבל כולם רוצים להיות בוועדות.

דובר:

אם ישלמו יתחילו לבוא

מוטי ששון:

אגב ועדת התנועה מתכנסת לעיתים קרובות

דובר:

אני לא יודע אם זה עוזר
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מוטי ששון:

טוב חבר'ה ,זהו יואל סיימת? (מדברים יחד)

יואל ישורון :עוד  1,0דקות אני מסיים .הערה אחרת שהוועדה עקבה אחריה זה הרשות
העסיקה ארבעה עובדים בתקן לעומת  8.8כמופיע בתקנה  310של הג"א.
במקרה הזה הוועדה לא קיבלה את התייחסות העירייה וניסחה את זה
בצורה כזו שיש להיצמד להנחיות הג"א ביחס לתקני כוח אדם על פי תקנה
 , 310אלא אם כן הג"א תאשר אחרת ,שהג"א מדברת על תקנים שמקובלים,
העירייה מחויבת ללכת על פי אותם תקנים גם אם נדמה לה או שהיא חושבת
שניתן לעשות את העבודה בפחות תקנים אבל אם הג"א תשנה את
ההתייחסות שלה מבחינת תקנים ,אנחנו נאמץ את זה כמובן.
מוטי ששון:

רק דבר אחד ,היא לא משלמת.

יואל ישורון :נכון ,אבל אתה יודע כשקורית תקלה (מדברים יחד) .אבל כשהג"א קובעת
תקנים ,אם תקרה איזו תקלה יגידו שהעירייה פספסה בחלק הזה והטענה
של אנחנו בכוח אדם פחות יכולים למלא לא ,לא תיתפס.
הערה אחרת ,ואולי האחרונה ,שתי הערות קטנות .אחת ,לגבי הגשה הדוחות
הריבעוניים אנחנו מקבלים את התייחסות העירייה ,אנחנו קוראים לעירייה
לעשות מאמץ לעמוד בלו"ז של מסירת הדוחות הרבעוניים בכל שנה ושנה,
והדבר האחרון מתייחס להעברה של  6.0מליון שקל לחברה לבילוי ובידור
שנועדה להנפקת הון מניות ,זה מדובר בדבר שנועד ,אם אני לא טועה ,לטיפול
ל ...רב תכליתי ,זה העירייה ביצעה העברה כזו ב 1113-לזכות החברה לבילוי
ובידור למטרת הנפקת הון מניות ,אך למעשה לא בוצעה כל העברה כספית
מהעירייה לחברה ,בכל מקרה ברישומים זה לא בא לידי ביטוי .התנהל משא
ומתן ,העירייה ,החברה החזירה את הפרויקט הזה לעירייה ככה שהפרויקט
למעשה ,מבחינת הרישומים הייתה שם טעות ,אנחנו קיבלנו את הערת
העירייה שהתיקון הרישומי ,אם אפשר להגדיר אותו ,מולא כהלכה ,ושוב
טעות רישומית לחלוטין והיא תוקנה.
זהו ,שוב אני רוצה להודות לעמיתיי חברי וועדת הביקורת לאורי צור
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ולמבקר העירייה ,לגזבר כמובן.
מוטי ששון:

בני אתה רוצה להוסיף?

יואל ישורון ... :דוחות עם כאלה מינימום של הערות כן? (מדברים יחד)
בני יהונתן:

אני חושבת שיו"ר הוועדה הציג טוב ,ואין טעם להוסיף יותר.

מוטי ששון:

מישהו רוצה להתייחס או שאנחנו? אם אין התייחסות אני מציע לאשר את
הסיכום ואת ההמלצות ,את סיכומיה ואת הצעותיה של הוועדה לענייני
ביקורת בנושא דו"ח ביקורת רו"ח של משרד הפנים לעיריית חולון לשנת
 1111ואת ההתייחסות של כל הנוגעים בדבר שהופיעו בפני הוועדה או ששלחו
מכתבים ,אז אני רוצה להודות לך בני ולצוות שלך.

בני יהונתן:

ליואל

מוטי ששון:

חכה ,קודם מודים למבקר ,אח"כ ליואל.

דובר:

ולגזבר

מוטי ששון:

אתה אומר לי עם מי להודות?

יצחק וידבסקי :מזכיר לך
מוטי ששון:

יש מבקר ואנשי הכספים וידבסקי ואורי צור וכל צוות העובדים .ליואל ,יו"ר
הוועדה ולחברי הוועדה על העבודה שהם עשו ,ואני תמיד אומר דו"ח ביקורת
זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות בתוך מערכת כי מזה לומדים .סה"כ אנחנו
בני אדם ,אנחנו עושים אלפי אם לא מיליוני פעולות ואין דבר כזה שבתוך
מי ליוני הפעולות שאנחנו עושים לא יהיה איזה פרומיל אחד שטעינו ,אנחנו
סה"כ בני אדם .אז גם ,ויפה אמרת יואל ,הדברים שנעשו בשוגג ,זאת אומרת
לא מתוך כוונה זדונית אלא בשוגג ,ואם יש תקלה כזאת או אחרת ועליתם
עליה ובדו"ח המבקר הזה ואתם מעלים אותה בפני המועצה ,אני חושבת
שתבורכו ,ככה צריך להיות ,לא צריך להתבייש אף פעם מביקורת ,הביקורת
היא בונה.
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מי בעד?
מוטי ששון:

 18בעד ,אין נגד ואין נמנעים.

מוטי ששון:

וואי אולי זו תהיה הקואליציה הבאה ,מי יודע .טוב ,אני מודה לכם ,אני נועל
את הישיבה.

מוטי ששון
ראש העיר

יוסי זיידה
ע0ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה
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