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פרוטוקול
מוטי ששון:

אני פותח את הישיבה שלא מן המניין מספר ,7

 .7אישור דו"ח מבקר העירייה לשנת 1.71
מוטי ששון:

מצורף דו"ח מבקר העירייה והערות ראש העיר לדו"ח ,בהתאם למכתבו של
מבקר העירייה .בני ,תסביר גם למה זה מופיע היום ,פרק הזמן של 7
חודשים.

בני יונתן:

אני מתכבד להגיש בפני חבריי המועצה את דו"ח מבקר העירייה לשנת .2102
הדו"ח הוגש לראש העירייה ב .21.2.2102-עפ"י החוק ,מבקר העירייה נדרש
להגיש את הדו"ח השנתי עד  0לאפריל ,ואני מדי שנה משתדל להגיש לפני ה-
 0לאפריל .השנה זה היה ב.21.2.2102-
עפ"י החוק ,אם תוך  7חודשים לא התכנסה וועדת הביקורת ודנה בדו"ח,
מבקר העירייה מבקש מראש העיר להביא את הדו"ח בפני חבריי המועצה
ע"מ לדון בו ולאשר אותו.
מאחר וחלפו  7חודשים וטרם התכנסה גם וועדת ביקורת– גם טרם מונתה
וועדת ביקורת– עפ"י החוק אנחנו נדרשים להביא את הדו"ח הזה בפני דיון
במועצה.

שמעון חזן:

אתה הגשת את הדו"ח ב ,21.2-האם וועדת ביקורת צריכה לדון בו תוך-

בני יונתן:

אני אפרט :עפ"י החוק לראש העיר יש  2חודשים זמן ,ע"מ להתייחס לדו"ח
ולהגיש את הערותיו .מאחר והדו"ח הוגש ב 21-למרץ ,אז בערך לקראת סוף
יוני ראש העיר הגיש את התייחסותו וההתייחסות בצירוף הדו"ח ,נמסרה
לכל חבריי מועצת העיר כולל חבריי וועדת הביקורת מהקדנציה הקודמת.
עכשיו ,הוועדה בפועל לא התכנסה ,אני לא אחראי על הוועדה .יש לזכור שזו
תקופת חופשת הקיץ יוני-אוגוסט וגם היו בחירות .לכן ,גם בשנים קודמות–
מניסיון העבר אני אומר לך ,לפני  5שנים ולפני  01שנים– וועדת הביקורת לא
התכנסה ודנה באותו דו"ח.

רועי כהן:

לא ,הוועדה לא התכנסה לדון בהערות של ראש העיר .היא כן התכנסה לדון
בדו"ח של הזה.

בני יונתן:

לא לפני הבחירות .רק אחרי הבחירות .את הדו"ח אני מגיש– אבל הוועדה לא
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התכנסה .ומאחר והוועדה לא התכנסה ועברו כבר  7חודשים אנחנו חייבים
להגיש את הדו"ח בפני חבריי מועצת העיר.
דו"חות הביקורת בשנת  2102היו באגף גנים ונוף (דו"ח מאוד מקיף שאני
אכנס קצת לפירוט) ,במערך רישוי עסקים (שהוא מערך מאוד גדול) ,וגם
נכנסתי לנושא חדשני ,בנושא של הפרדה ומחזור– דבר שהוא היום מאוד
פופולארי בארץ.
באגף גנים ונוף (עמ'  02בסיכום)" :אגף גנים ונוף עוסק בתחומים רבים,
בתחום של תחזוקת גנים ,תחום פיתוח גנים ,בתחום מה שנקרא פסלים,
בטיחות של מתקני המשחקים בגני הילדים ,תפעול המשתלה העירונית
וכדומה .הביקורת היתה מאוד מקיפה וכללה ממש את כל תחומי הפעילות
באגף.
סיכום הביקורת הוא כדלקמן :מבחינת כספים ,מבחינת תקציבים ,מבחינת
בטיחות של מתקני משחק נמצא שהאגף פועל עפ"י כללי מנהל תקין .עם
זאת ,נמצאו מספר ליקויים שתיקונם יביא לשיפור ויעול של עבודת האגף.
במסגרת ליקויים אלו שתיקונם נדרש ,ניתן ללמוד בעיקר עדכון נהלי עבודה
ישנים והשלמת נהלים הקשורים לפעילות האגף; הקפדה על תחילת עבודת
הקבלן ,לאחר חתימה על חוזה ההתקשרות עימו; מימוש האופציה להארכת
החוזה עם הקבלנים במועד; קבלת אישורים על קיום ביטוחים וערבויות
מהקבלנים כנדרש; ניהול כרטסת מלאי ,לגבי מצעי הצמחים שבמשתלה
והקפדה על תחזוקה תקינה ופיקוח על פעילות קבלן התחזוקה בגנים
שבסמוך לרח' הערבה".
כפי שאתם רואים ,בסה"כ לאור היקף הפעילות של האגף הזה מבחינת
כספים ,הם בסדר גמור; גם מבחינת בטיחות .המימצאים האלה שהתגלו
בדו"ח נדרשים לתיקון ,ובעיקר בנושא של התקשרויות עם הקבלנים– מה
שנקרא קיום ביטוחים ,קיום של ערבויות ,התקשרות במועד– הדברים האלה
נדרשים לשיפור ,ואני תקווה שהדברים האלו גם יתוקנו.
אני בכל מקרה ,אני רוצה לעדכן אתכם :כשאני מגיש את הדו"ח ,למשל דו"ח
של שנת  ,2102בשנת  2101אני עושה גם מעקב אחרי תיקון הליקויים ואני
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מדווח גם למועצה האם הליקויים האלו אכן תוקנו .כמו שאתם רואים
בדו"ח הזה ,בסוף הדו"ח יש דו"ח שמתייחס למעקב אחרי הליקויים שהתגלו
בשנת  – 2101תמיד שנתיים קדימה.
הדו"ח השני הוא באמת דו"ח מאוד מקיף בנושא של מערך רישוי עסקים
בעיר .הדו"ח האחרון שבוצע ,היה בשנת  2112ובשנת  2102החלטנו לעשות
דו"ח חדש ,מקיף ,לראות מה קורה ,האם הדברים תוקנו  -בצורה הרבה יותר
יסודית .והדברים הם כדלקמן :בשנת  2100כמות העסקים עם רישיון עסק,
היא  86%גידול ,מרשים ,לעומת מה שהיה בשנת  )58%( 2112ובשנת 2100
הגענו ל .86%-כלומר  02%יותר.
יש לזכור שקיימת מורכבות ואנחנו מציינים את זה בדו"ח ,מורכבות רבה
בנושא רישוי עסקים ,בכל הקשור במתן האישורים .יש גורמים פנימיים
שצריכים לתת אישורים ,שזה הנדסה ,יחידת איכות סביבה .יש גם גורמים
חיצוניים כמו כיבוי אש ,משרד הבריאות ,לכן התהליך הוא מאוד מורכב.
כדי לבדוק את הנתונים האלה ,לקחנו מדגם מאוד מקיף .לקחנו  27תיקים
באופן אקראי– אבל עפ"י קטגוריות– ובחנו האם הנתונים הסטטיסטיים
האלה שמופיעים במחשב ,האם הם נכונים ואכן גילינו שהם נכונים87% :
מהעסקים שלקחנו במדגם ,היו עם רישיון (שזה דומה מאוד ל 86%-בנתונים
של המחשב) .בכל תיק ותיק ציינו את הליקויים שהיו בדו"ח .יש גם את
ההתייחסות של מנהל מערך רישוי עסקים ,לכל תיק ותיק בנפרד.
בנוסף ל 27-תיקים האלו ,גם לקחנו תיקים נוספים שעסקנו בהם בקטגוריות
ספציפיות .לדוגמא ,במקוואות הטהרה שיש בעיר ,אף אחד ממקוואות
הטהרה שבדקנו ,אין לו רישיון עסק– מטעמים שמשרד הבריאות לא אישר,
מטעמים סניטריים.
יעקב בבלי:

מה עושים בשביל לסדר את זה?

בני יונתן:

המועצה הדתית היא הגוף האחראי על מקוואות והיא צריכה לתקן את זה.
בנוסף נבדקו קטגוריות נוספות כמו אולמות שמחה שיש בעיר ,לקחנו עסקים
שיש בהם הרבה קהל ,שזה מאוד חשוב :אולמות שמחה ,אולמות ספורט,
מרכזי קניות גדולים מעל  511מ' ,וכן בדקנו את כל הנושא של ההיתרים
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הזמניים.
כפי שרואים וכפי שהסברתי לכם ,בחלק מהקטגוריות הספציפיות כן היה
רישיון עסק ובחלק מהקטגוריות לא היה רישיון .כמו כן ,בדקנו את הנושא
של הרישיונות הזמניים .לקחנו מדגם של  01תיקים והתברר שכל ה01-
תיקים האלה ,שום דבר לא נעשה .כלומר אנשים קיבלו רישיון זמני לעסקים,
ובפועל זה לא בא לידי תיקון .מה שקורה ,הם לא תיקנו את הליקוי שהם
צריכים לתקן ,כדי לקבל.
שי קינן:

הרישיון הוא זמני אבל הוא בתוקף?

בני יונתן:

כן ,התוקף חלף ולכן הם עכשיו בלי רישיון עסק .בכל תיק ותיק בצורה
פרטנית ,יש את ההתייחסות של המנהל בצורה מאוד מפורטת ואתם צריכים
להבין ,אחרי כל דו"ח שמונח בפניכם ,יש חוברת נספחים שכל הפירוטים ,כל
המסמכים נמצאים פה .לכן כל עסק ועסק הכל בדוק ומסודר .כמובן
שהדרישה היא להמשיך ולשפר את הנושא הזה ,להגיע לאחוז רישיון עסקים
גבוה יותר במשך השנים ,ועכשיו מנהל האגף יוחלף ואני מקווה שמנהל האגף
החדש שיתמנה ,ימשיך את העבודה בנושא הזה וימשיך להגדיל את אחוז
העסקים כפי שהם פה.
הדו"ח האחרון ,שנכנסנו אליו זה נושא תחום המחזור .תחום המחזור הוא
תחום מאוד חדש .כפי שאתם יודעים ,הוא מאוד פופולארי היום וזה גם
העתיד שמונח בפנינו .אז בדקנו מה קורה בנושא הזה ,והתברר לנו ש7%-
מהפסולת בעיר לא ממוחזרת (אני מדבר על נייר ,אשפה וקרטון .זה לא
מספיק טוב ,הממוצע – אנחנו נמצאים במקום  01מתוך  02במחוז ת"א–
והדרישה פה היא ,כמובן ,לקדם את הנושא כמו שצריך .יש פה ממש פירוט
של כל הדו"ח ,כפי שאתם יכולים לראות :מה קורה ,מה עושים.
אני יודע שמאז שסיימנו את הדו"ח ,חל קידום בחלק מהדברים :הוצבו בעיר,
הרבה רשתות ששמים את הבקבוקים הפלסטיים ,מאות כאלה פוזרו בזמן
האחרון ברחבי העיר .עכשיו ,בחודשים הקרובים יוצבו פחים כתומים (עקב
חוק האריזות) .כלומר ,מאז הדו"ח (שעברה שנה) ,חלה גם התקדמות
מסוימת ואני שמח לראות את ההתקדמות הזאת ואני מקווה שזה ימשיך.
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אין שום סיבה שלא נהיה טובים כמו ערים אחרות ,אולי אפילו יותר טובים.
בפרק של מעקב אחר ליקויים שהיו בשנת  ,2101כפי שאתם רואים ,חל שיפור
ניכר בנושא של היערכות העירייה לשעת חירום .הדו"ח של שנת  2101היה לא
קל ,היה אפילו קשה .מאז ,אני חייב לומר לכם ,שמונו מנהלים חדשים; נושא
הביטחון קיבל חיזוק ותגבור– ממעמד של מחלקה הוא קיבל מעמד של אגף,
יש שם מנהל אגף חדש (כבר שנתיים בתפקיד) ,ממלא תפקידו בצורה מאוד
יפה וחל קידום מאוד ניכר ואני עכשיו הרבה יותר רגוע.
שמעון חזן:

יש מנהל אגף ,לא מנהלת?

בני יונתן:

יש שמנכ"ל עירייה ,אבל אנחנו לא מדברים עכשיו על זה .אנחנו מדברים על
אגף פיקוח וביטחון ,אז חל באמת שיפור ניכר ואני שמח לציין בפניכם שאני
שמח לראות את הממצאים האלה :נרכשו גנרטורים ,הייתי בספירת מלאי
שהייתה בסוף השנה ,ראיתי אותם; הותקנו חיבורי חשמל בכל מרכזי
הפינות ,כדי שאם חלילה יהיה אסון המוני ותושבים יצטרכו להתפנות
למ קומות האלה ותהיה הפסקת חשמל ,יוכלו להציב את הגנרטורים ולחבר
אותם ללוחות חשמל– דבר שלא היה בעבר.

שמעון חזן:

קודם כל ,אני מצר על כך שוועדת ביקורת לא התכנסה ולא דנה בדו"ח עפ"י
מה שבהגינותה העירייה הודתה בסעיף ג' שהיא לא הגיעה ולא כתבה
סיכומיה ,והיחיד שסיכם זה ראש העיר ,אבל הסיכום שלו מתמצה בעמוד
וחצי ,ואנחנו מיישמים את וועדת הביקורת .מעבר לכך ,אני לא ראיתי כלום.
אני קודם כל מודה בהזדמנות הזאת לוידבסקי ולצוות המשרד שהכינו דו"ח
שהוא עבודה רצינית ,וכמובן גם לוועדת הביקורת וליו"ר וועדת הביקורת,
שעשו דו"ח מבטא.
עכשיו ,אני הייתי מצפה שוועדת הביקורת הפעם תיבחר ע"י מועצת העיר,
כוועדת ביקורת אמיתית ,ולא מדומה ,ולא איזה וועדת ביקורת שהיא דמה
באופוזיציה אבל היא למעשה בקואליציה.
אני מדבר על גנים ונוף ,כשאני מסתכל על גנים ונוף ,זה  5%בסה"כ מכלל
השטחים של עיריית חולון ,הנמצאים במסגרת גנים ונוף ,מתהדרים שיש
גנים וזה ,אבל זה  .5%רבותיי ,זה משהו מזערי מאוד לעומת ערים
8
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שמתהדרות באמת בגנים ונוף כמו ת"א ור"ג וכן הלאה.
בגנים ונוף יש בעיות רציניות מאוד שלא באו על פתרונן ,כמו למשל עניין
הקבלנים .זה שוב ,ללא מכרז ,כאשר  1שנים יכולים תמיד להאריך לקבלן
בשנה הראשונה ועוד  2שנות הארכה נוספות ,אופציה ,דבר שלא מקובל.
אנחנו מדברים על תקציב של  28מיליון שקל ,שזה תקציב רציני מאוד ואין
עליו פיקוח ואין מי שיבוא ויפקח ,איך למשל לחסוך ע"י מכרז ,ולא אותם
קבלנים שאנחנו לא יודעים מי הם ,דרך אגב .יש איזה  5קבלנים שהם
'חוגגים' פה על כל הנושא הזה ,ומאריכים את החוזים שלהם.
בני יונתן:

אבל החוזים הם עפ"י מכרז.

שמעון חזן:

זה לא נכון ,זה ל 1-שנים ,לא לשנה אחת.

בני יונתן:

אבל זה מתחדש ,כל שנה אופציה.

שמעון חזן:

זה מתחדש ,זה לא טוב.

מוטי ששון:

שמעון ,תקרא בעמ' ,22

שמעון חזן:

רבותיי ,אני אומר שצריך מכרז.

בני יונתן:

יש מכרזים,

שמעון חזן:

פעם ב 1-שנים ,למה אתה סתם מדבר?

עו"ד יונת דיין :אבל מה לא בסדר במכרז פעם ב 1-שנים .יש בדו"ח ,בעמ'  ,22התייחסות
מנהלת אגף גנים ונוף שאומרת שלפני שהיא מבקשת או מאשר הארכה לשנת
אופציה נוספת ,היא נפגשת עם הקבלן במטרה לקבל הנחה נוספת על המחיר
שזכה במכרז .מה לא בסדר בזה?!
שמעון חזן:

סליחה ,לא מדובר במכרז כל שנה ,מדובר במכרז אחת ל 1-שנים .זה הכל.

עו"ד יונת דיין :נכון ,למכרז יש גם עלויות.
שמעון חזן:

עכשיו ,מגנים ונוף אני עובד לעסקים .רבותיי ,אף אחד לא שם את ליבו לכך
שלמעשה לפתוח עסק זה דבר שהוא מאוד קשה .יש דילמה .בא בן-אדם,
לוקח נניח איזה עסק של  011מ' .עכשיו ,הוא צריך לעבור את רישוי עסקים.
רישוי עסקים לוקח לו תמיד שנה-שנתיים .עכשיו ,מה אתם אומרים על בן-
אדם שייקח את העסק ,ישכור אותו ,ישלם דמי שכירות ,שנה-שנתיים ,הוא
צריך ללכת לפה וללכת לשם והביורוקרטיה,
9
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עו"ד יונת דיין :שמעת על הרפורמה ברישוי עסקים שהמדינה עשתה בזמן האחרון?
שמעון חזן:

אני יודע ,אני מודע לזה ,תתפלאי לשמוע .אבל אני אומר שכל עירייה ועירייה
לא צריכה להסתכל על המדינה ,אם יש לה מנהיגות ואכפתיות ,היא צריכה
לבוא ולבדוק את המצב הזה ולהיכנס לנעליו של אותו אדם עצמאי כאשר
בעיריית חולון כולם שכירים פה ,לכן לא מבינים מה הולך פה .מקבלים
משכורות כל חודש .אבל אותו עצמאי שהולך להקים עסק ,הוא צריך כמעט
שנה שלמה לשלם דמי שכירות בלי לעבוד ,עד שהוא יקבל את הרישיון .ואם
הוא מקים אותו ,הוא מקבל כל מיני רפורטים .עם תשומת לב מיוחדת אפשר
לעשות את זה.
עכשיו ,לצערי  22%אין להם רישיון עסק ,ופה מתהדרים שיש התקדמות,
אבל עדיין אנחנו נמצאים במצב לא הכי נוח ,לא רק שהוא לא הכי נוח ,יש
כאן לפ עמים עניין בטיחותי של מכבי אש ,יש עניין של בריאותי ,ואני מצר על
כך שיש לנו  7מקוואות שאין להם רישיון והעירייה שותקת .העירייה הכניסה
אותם למשפטים ויש להם צווי סגירה .עכשיו ,העירייה נמצאת במצב לא
טוב :מצד אחד יש לה קואליציה שמחזיקים את אנשי ש"ס .אני בא ואומר
שזה מנהל לא תקין ,ואני בא ואומר שגם אתם ,אתם פה ,צריכים לבוא
ולקבל צו רישיון ולא להיות תלויים בחסדם של מישהו שיסגור להם את הזה
מתי שהוא רוצה ,ו-

מוטי ששון:

הוא כנראה לא מבין שמי שמפעיל את המקוואות זו המועצה הדתית.

שמעון חזן:

אני מתפלא שיש מקומות ציבוריים שאין להם רישיון ,מקומות של העירייה,
למשל מכון כושר בקאונטרי קלאב שהחברה הכלכלית צריכה לדאוג להם.
אין רישיון ,אף אחד לא מדבר כלום .זה דבר ששייך לעירייה ,אבל מה אין מי
שיבוא וי יתן קנס לעירייה ,ולכן היא ,בתור דוגמא ,לא מראה דוגמא לציבור,
שיש לה תחומים שלה ,מבנים שלה שאין להם רישיון .צריך לבדוק את זה,
ואני מבקשת ממך בני יונתן ,תשים לב לדברים האלה בעיקר ,שזה מינהל
תקין!
עכשיו ,לגבי המחזור אני הייתי מצפה שיש לנו באמת דבר עלוב מאוד של
המחזור ,איפה הפרסומים ,היחצנות וכל הכספים שהולכים ליחצנות ,זה
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בשפע ,זה מיליונים על יחצנות וכל מיני חוברות שמחלקים לאזרח ,בואו
תעשו קצת יחצנות למחזור ,לא רק לראש העיר ולחנה הרטמן.
עכשיו ,יש לנו את המעקב .אני מצפה מוועדת הביקורת שלא תבוא ותעשה
מעקב משנת  .2101למעשה ,היא צריכה להיות ערוכה לגמור כבר עם 2101
ולסגור שהכל יסתדר .אנחנו ב ,2102-המעקב צריך להיות כבר ל.2102-
עכשיו ,אם תביא את המעקב ל ,2101-עכשיו תצטרך לעשות ל 2100-ו2102
מתי? שזה יהיה בעוד שנתיים?! רבותיי ,ביקורת שאין לה מעקב מיידי ואין
לה ממש -חבל על הזמן .אם עוברות שנתיים ואין עקב ואין כלום ,אי אפשר
לעשות כלום .לכן אני מצר על כך ,וצריך לעשות את המעקב – תמיד זה צריך
להיות סמוך לביצוע .תודה רבה.
רועי כהן:

קודם כל אני מברך על העבודה של המבקר והצוות שלו ,זה צוות מאוד
מצומצם .כמי שהיה גם חבר בוועדת ביקורת ,ראינו גם את העבודה שלו ויצא
לנו לקרוא-

יוליה מלינובסקי :וועדת ביקורת הזו?
רועי כהן:

וועדת ביקורת הזאת .לא נודע לי העניין הזה ,חבל שלא נודע שהיינו צריכים
להתכנס ,אולי זה בגלל הבחירות ,אני בדרך כלל עוקב אחרי הנושא .מי שהיה
יו"ר ,זה היה יואל ישורון ,לא משנה .אבל אני רוצה להתייחס לנקודה
ספציפית בתוך הדו"ח ולקרוא לראש העיר– דווקא שמעון אפשר להגיד הכל
על הדו"חות ,יש לי  01שנים פה בתור ניסיון ,הנושא של דו"חות ומעקב
בקרה ,ברגע שמוצאים תקלה בעיר חולון ,הפעילות היא באמת מהירה כדי
לתקן אותה ,ואני מכל כובע שאני יכול לדבר ,ברגע שיש תקלה– היתה פה
תקלה גדולה מאוד בנושא של מערך החירום ,מיליוני שקלים הוצאו בהוראה
חד-משמעית של ראש העיר ,כל סכום שצריך ,כדי להחזיר את המצב
לקודמתו ואני חושב שאפשר להגיד הכל– כמובן שהיה טוב אם לא היו את
הליקויים אבל ברגע שמוצאים אותם ,ההתייחסות פה היא מאוד מאוד
מקצועית ויסודית.
אני רוצה להתייחס למשהו שאני חייב ,והתריתי עליו כמה פעמים וחלק
מהבקשה זה הנושא של המחזור והתייחסות העירייה לנושא .זה לא סוד
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שאנחנו מפגרים בנושא הזה מול ערים אחרות ,ואני חושב שהדו"ח הזה בא
לתת לנו מראה איך אפשר לעשות את העיר חולון בצורה הרבה יותר
ידידותית לסביבה וגם הרבה יותר ממחזרת ותורמת לאיכות החיים .הנתון
הזה של  7%מחזור לא הולם  -ואפשר לבדוק את זה ,יש מחקרים – לא הולם
גם למצב הסוציו-אקונומי בעיר חולון ,וגם למודעות בעיר חולון .בעיר חולון
יש מודעות מאוד גדולה לנושא של המחזור ,ושילוב של מודעות ביחד עם
עשייה של העיר חולון ,יכול להקפיץ את האחוזים פה בעשרות מונים .ולכן יש
פ ה גם כמה פעולות שאנחנו כמועצת עיר צריכים לעשות :להתאים את חוק
העזר (כמי שקרא את החומר) ,ולכן יש פה גם פעילות שלנו כחבריי מועצה
ובכלל של המחלקה המשפטית ,יש להתאים גם מבחינת חקיקת עזר וגם
מבחינה שלנו ,כמי שיקצו לזה משאבים .אני אומר ,הדבר הזה הוא באמת
בנפשנו ,הנושא של המחזור .ראיתי את ההתייחסות שלך ,שבאמת הרצון הוא
לעלות את האחוזים ובאמת מעבר לזה ,אני חושב שמה שצריך לעשות ,זה
ממש אם אפשר ליצור איזשהו רפרנט שלש מחזור בעיקר חולון ,אני יודע
שיש ,אבל ליצור מנגנון סביבו שיוכל להביא לידי ביטוי את האמירה שלנו
כעיר חולון ושלך כראש העיר .אני עקבתי אחרי תקציב העירייה ,מונה רפרנט
אבל מסביבו ,בוא נגיד ,זה קול קורא במדבר ,צריך לעבות את העניין הזה.
בעיר חולון ,חשוב שהמודעות הסביבתית תהיה הרבה יותר גבוהה ויש לנו את
האפשרות לעשות את זה.
אני קורא לך ,אדוני ראש העיר ,מלעבר לנושא הדברים האלה ,לקחת את זה
מפרויקט עירוני לשנים הבאות .תודה רבה.
בני יונתן:

רועי ,עושים את זה בבתי ספר יסודיים.

ישראל מורן :אני אמשיך את רועי ברשותכם .קודם כל ,גם להודות על עבודת הביקורת
שנעשתה ,וגם לחזק .אבל מעבר לעניין האידיאולוגי של איכות הסביבה
והעניין של העלאת איכות החיים ,יש פה עניין כלכלי שצריך להבין אותו.
בסופו של דבר ההטמנה עולה וכמובן ,שככל שנמחזר יותר ,אנחנו נוריד את
עלויות ההטמנה שראינו -אישרנו את זה בתקציב האחרון ,שהן מאוד מאוד
גבוהות ,תקציב שיתפנה לעשות דברים אחרים .אז מעבר לנושא של איכות
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חיים שהוא מאוד מאוד חשוב ,אני חושב שאנחנו צריכים לשים את זה כיעד
ארוך טווח .הלכתי היום לבני ,כדי ללמוד על הנושא יותר ,יש ערים שהגיעו
כמעט ל 21-ו 21%-של מחזור .אם ניקח ונעלה מ 7%-ל ,21%-תחשבו ש02%-
מעלויות ההטמנה שהיום הם כמה עשרות מיליונים ,ירדו לנו מהתקציב ,זה
יתפנה לנו לפעילות חינוך או דברים אחרים ולכן אני חושב שצריך לקחת את
זה גם כיעד כלכלי.
יוליה מלינובסקי :קראתי את הדו"ח ,באמת עבודה מקצועית ברמה .יש לי שאלה אחרת –
ואני מנצלת את ההזדמנות לשאול את השאלות האלה -אני באמת חושבת
שהביקו רת זה דבר חיוני לכל מערכת .ביקורת בונה זה דבר שממנו אפשר
ללמוד המון .אני חושבת שהמבקר שלנו סובל מחוסר כ"א ותקציבים ,ואני
מעלה פה את העניין הזה ,ואני מבקשת מראש העיר לבדוק את העניין,
מוטי ששון:

כל מה שבני יבקש ,יקבל .לצערי הוא מעדיף להוציא את זה החוצה מאשר
להעסיק עוד כ"א.

יוליה מלינובסקי :עיר חולון היא עיר גדולה ,עם התקציבים ,יש גם חברות עירוניות ,יש גם
מערכות שסמוכות לעיר ,תפקיד המבקר פה הוא תפקיד ממעלה ראשונה .מה
שלא יהיה תקין ,האמת אני אאשים אותו .אז הוא לא עושה את העבודה שלו
כמו שצריך .אני מבקשת ממך בני ,לבדוק את הנושא הזה .יש לך הבטחה של
ראש העיר ,שאמר שהוא מוכן לתת לך הכל ועוד קצת.
אתם חושבים שככה צריך להיות? בני לא אומר ,הוא בן-אדם מנומס אז הוא
לא יגיד ,אבל יש בעיות .וביקורת זה כלי מצוין כדי לבדוק את עצמם ,זה לא
בושה לבדוק את עצמם.
דבר שני ,לא מתאים שאנחנו מקבלים את דו"ח ביקורת של  2102בינואר
 , 2101ופה גם ביקורת לחבריי מועצה ,רועי בוועדת ביקורת ,שאתה צריך-
מי שיהיה יו"ר וועדת ביקורת הבא ,וחבריי וועדת ביקורת ,אני מצפה מאיתנו
שזה לא יהיה המצב .תודה רבה.
שי קינן:

כשגלעד ארדן היה השר לאיכות הסביבה ,הוא הציג פה את השינוי במפוחים,
אפרופו אגף גנים ונוף .לצערי ,קבלני המשנה של העירייה משתמשים
במפוחים ועוברים על החוק ביודעין,
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עו"ד יונת דיין :לא תמיד זה הם אלה שמשתמשים במפוחים .לפעמים קבלני גינון פרטיים,
אנחנו מקבלים תלונות שמטופלות ,גם תקרא בדו"ח של המבקר שהם קיבלו
מכתבי התראה ונקנסו בזה.
שי קינן:

בסדר גמור .אני קצת התעסקתי בנושא הזה ,שלחתי את מכתב ההתראה
ואני אראה ,מכתב האתראה לא מרתיע .למה? בכמה הם נקנסים? כשאזרח
'מגדיל' ראש ומגלה תושבות ראויה ,אז הוא הולך ,מצלם,צריך להגיש את
זה ,ואז אותו קבלן נקנס ב 511-שקלים .הדבר הזה ,כנראה ,לא מרתיע כת
הקבלנים .לראיה הם חוזרים ועוברים על החוק .אז אני הייתי מבקש גם
ממועצת העיר וגם ממי שמנסח את המכרז הבא ,שאני מבין שהוא בקרוב-

מוטי ששון:

זה מופיע במכרז,

שי קינן:

כן ,אבל איזו סנקציה מופיעה כלפי אותו קבלן שעובר על החוק ביודעין?! הרי
הם מקבלים אתראה פעם אחר פעם .מה אתה ,כאביר איכות השלטון עושה,
כדי שזה לא יחזור על עצמו?

מוטי ששון:

לומד מעסקן כמוך,

שי קינן:

זאת התשובה של ראש העיר ,בסדר גמור .אני מסביר לך שאתה נותן קנס
לקבלן ,של  511שקלים ,הקנס הזה לא עושה שום דבר .לחרת שוב פעם-

מוטי ששון:

גם כשאנחנו קונסים את אלה עם צואת הכלבים שלא אוספים אותם ,גם כן
זה לא עוזר כל כך.

שי קינן:

מה שאתה אומר :אין מה לעשות,

מוטי ששון:

לא ,אומרים לך שקונסים אותם .קראת את הדו"ח ואתה זוכר מה כתוב
בדו"ח?

עו"ד יונת דיין :עמ'  23-11לדו"ח הביקורת" :בדיקת חיוב הקבלנים בתשלום פיצוי :בחוזה
עם הקבלנים נקבע ,כי מפקח רשאי להמליץ ,לנקות לפי סעיפים שונים (אני
מדלגת) עבודה עם מפוח ניקוש  .₪ 511נמסר לביקורת ,מנהל מח' אחזקה
ממלא דו"חות" (אני מדלגת) "הביקורת סקרה מדגמית  8מכתבים שהגיעו
אל מנהל המחלקה ונמצא כי אכן מבוצעים ניכויים בגין היעדרות עובדים
מביצוע נקיון ,ביצוע טיפול  ...ועוד בסכומים שתאמו לאלה שנקבעו בחוזה.
מבוצעים ניכויים .הם נקנסים .הם לא מקבלים רק מכתבי התראה ,הם גם
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נקנסים.
זה מה שאמרתי ,הם נקנסים ,זה לא מתריע ,וחוזרים ועוברים על החוק.

שי קינן:

עו"ד יונת דיין :אבל אני גם יכולה לתת לך דוגמא שתושב התלונן ,צילם את משתמש המפוח,
שלח לעירייה ,העירייה הלכה ובדקה ,הסתכלה טוב בתמונה ,בדקה את
הקבלנים השונים שלה ,אפס משתמש המפוח אף אחד לא מקבלני העירייה.
אני רוצה לשאול איך העירייה מתכננת את המכרז הבא ,כך שיהיה בו סעיף

שי קינן:

סנקציה אמיתי כלפי הקבלן משנה של העירייה ,כדי שלא יעבור על החוק .זה
מה שאני שואל ,איך אתם מתכוונים לעשות את זה?
עו"ד יונת דיין :כמיטב היכולת.
מוטי ששון:

מי בעד אישור דו"ח מבקר העירייה לשנת  ,2102פלוס המלצות המבקר,
בצירוף מכתב ההערות של ראש העיר( .נערכת הצבעה)
בעד–  ;08נגד–  ;2נמנעים – .2
ה ח ל ט ה :דו"ח מבקר העירייה לשנת  ,1.71המלצות המבקר ומכתב
הערות ראש העיר מאושרים.
תודה רבה לכם ,אני נועל את הישיבה.

תום הישיבה.

מוטי ששון
ראש העיר

יוסי זיידה
עוזר ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה
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