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סדר יום
 .1סיכומיה והצעותיה של וועדה לענייני ביקורת לדו"ח מבקר העירייה
לשנת .2013

ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס'  17פרוטוקול מס' 431
 .1מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את סיכומיה והצעותיה של וועדה לענייני
ביקורת לדו"ח מבקר העירייה לשנת .2013
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פרוטוקול
מוטי ששון:

אני פותח את הישיבה שלא מן המניין מספר  .17על סדר היום
סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת לדוח מבקר
העירייה לשנת  .2013עזרא סיטון בבקשה.

דובר:

ביקשתי מיוסי להודיע איזה שהיא הודעה בהתחלה.

יוסי:

סליחה ,הוא ביקש להודיע שהישיבה היא מן המניין.

מוטי ששון:

טוב ,בבקשה.

עזרא סיטון:

אנחנו מתייחסים לדוח המבקר לשנת  .2013אני מבקש להודות
למבקר העירייה ,לבני יהונתן על העבודה שלו ועל שיתוף הפעולה
וגם לחברי הוועדה שהגיעו בהרכב מלא וגם (מדברים ביחד) וזה
דבר יפה .לעצם העניין ,דוח מבקר העירייה .הדוח עצמו דן ,למי
שקרא ,זה ארבעה תחומי ביקורת .1 .המועצה הדתית .2 ,מחלקת
פרויקטים והתקשרות במנהל טיפול ומנהלה .3 ,יישום יעדי ...
דיני עבודה במערך התברואה .4 ,מעקב אחרי עדכונים מממצאי
הביקורת לשנת  .2011אני אתייחס ממש בקטנה לכל נושא .אז
לגבי המועצה הדתית ,המועצה הדתית כפי שאתם יודעים מספקת
ארבעה שירותי דת עיקריים ,נושא הכשרות ,הנישואים,
המקוואות והעירובים ,ומטרת הביקורת כפי ש ...הייתה לבדוק
את הפעילות המנהלתית והכספית של המועצה בהתאם לחוקים
והתקנות ,הצגת הליקויים ,וכמובן בעקבות זה המלצות וזאת
כמובן על מנת לייעל את עבודת המועצה .הביקורת הקיפה כ8-
נושאים בתחום אחריותה של המועצה .כוח האדם ,המקוואות,
הארכיון וכיוצ"ב .לפיכך ועדת הביקורת הוציאה כ 7-המלצות
בהתאם לדוח המבקר .לא ניתן להתייחס כרגע לכלל ההמלצות,
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אפשר לדבר פה שעות .אני אתייחס רק לשתי המלצות בדוח
המבקר והמלצת ועדת הביקורת .אז יש שתי המלצות .קודם כל
הסעיף הראשון ,מי שרוצה יכול לראות בהמלצות כפי שקיבלתם
בהמלצות הוועדה ,אז אני אתייחס לסעיף הראשון ואולי השלישי.
הסעיף הראשון ,המבקר מצא כי המועצה הדתית אינה מקיימת
ישיבות כנדרש בתקנות .למשל בשנת תשע"ב קיימה המועצה
ארבע ישיבות מתוך  10נדרשות ,בשנת תשע"ג אחת מתוך .10
תשובת יו"ר המועצה הדתית היא כי ישיבות המליאה מתכנסות
בהתאם לצרכים וכמובן לסוגיות נדרשות ,מה שנשמע הגיוני
מאד .בנוסף נטען כי המועצה אינה מקפידה להוציא הזמנות
לישיבות המועצה ,אז תשובת יו"ר המועצה הייתה שהזימונים
נשלחו לחברי המועצה במסירה ידנית כפי שנוהגת העירייה
לעשות ,שאנחנו עושים .כי הרי עמוס היה חבר מועצה אז הוא
מבין שכך צריך לעשות .אבל מעתה יישלחו ההזמנות בדואר רשום
בהתאם לנהלי ההזמנה הקיימים ,וזה יפה .סעיף אחר ,המלצה
אחרת מחלקת הנישואין .בין היתר מחלקת הנישואין מנפיקה
תעודת רווקות ותעודת נישואין .ומי שכמובן מוציא את תעודת
הנישואין אז הוא משלם כ .₪ 600-כך כתב בני לגבי אוקטובר
 .2013בכל אופן ישנן הנחות בשיעור של  40%למי שהוא חייל או
אולי סטודנט או תלמיד ישיבה וכיוצ"ב .עכשיו הביקורת בחנה
באופן מדגמי  50תיקי נישואין ב 2013-שכללו את ההנחות של ה-
 .40%נמצא כי ב 13-מקרים לא צורפו מסמכים שמוכיחים את
הזכאות להנחה .אמנם צורפו מסמכים אבל לא המסמכים
הנדרשים על פי התבחינים או הקריטריונים .על פי יו"ר המועצה
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הדתית בעקבות הערת הביקורת נערכו מחדש נהלי העבודה
במחלקת הנישואין וכל תיק שבו הוגשה בקשה להנחה יובא
מעתה לאישור מנהל המחלקה .בסיכומו של דבר קראתי את כל
ההתייחסויות של יו"ר המועצה עמוס ברנס להמלצות המבקר
והוועדה ,וכמובן אני מודה לו על שיתוף הפעולה וכן גם על עבודת
הקודש תרתי משמע שהוא עושה במועצה הדתית בשנים
האחרונות בעבודה נכונה ביעילות ,בשקיפות ,וזאת כדי לייעל את
המערכת המורכבת שבה הוא עומד ומי שמכיר את המועצה טרם
כניסתו של עמוס לתפקיד מבין כמובן במה דברים אמורים .זה
לגבי המועצה הדתית .נושא שני זה מחלקת פרויקטים
והתקשרויות במנהל תפעול והנהלה .מחלקת פרויקטים
והתקשרויות ,בני ,אחראית על תחומים רבים .נושא חשמל,
מכונות צילום ,דפוס וכיוצ"ב ,ביטוחי עירייה .והייתי מבקש
בנקודה שאני מסיים מבני להרחיב בנושא ביטוחי העירייה שאני
זוכר שגם שמריהו וגם אתה דיברתם על נושא קרדינלי שלא
תיפגע בהמשך .אז בני ירחיב .נושא שלישי זה יישום העירייה את
החוק להגברת האכיפה על דיני העבודה במערך התברואה .ביוני
 2012נכנס לתוקפו חוק האכיפה שמטרתו כמובן להגביר את
אכיפתם של דיני עבודה והיות ומדובר כמו שציינת בני בחוק חדש
באופן יחסי שמצריך היערכות רחבת היקף ,הנושא עדיין נמצא
בשלב למידה גם ברשות שלנו וכמובן גם ברשויות מקומיות
אחרות .משום כך המבקר ביקש לבחון באופן מערכתי את
היערכות הרשות ופועלה כדי ליישם את החוק כדי לבנות ביקורת
בונה בעתיד בצורה נכונה וכמובן גם הגיונית .יחד עם זאת הייתי

6

מועצת העיר ה –  17חולון

ישיבה שלא מן המניין מס' 17

5/10/14

פרוטוקול 431

מבקש בני להתייחס לשני נושאים .אחד נושא בודק השכר מול
הקבלנים שהערת שם ,וגם לגבי החסר במנגנון שיאפשר לעובדי
קבלן להגיש תלונות לממונה מטעם הרשות כמו שאמרנו .הנושא
הרביעי זה מעקב אחר תיקונים וממצאי הביקורת מדוח משנת
 .2011אז שם כמובן ישנם ממצאים שתוקנו ,ישנם כאלה שלא
תוקנו או תוקנו באופן חלקי כמו סעיף  16ו 17-ו 25-ו ,26-ניתן רק
לקוות שגם אלה יתוקנו .תודה רבה ,בני ימשיך.
בני יהונתן:

סך הכול הציג יו"ר הוועדה את הדברים בצורה רהוטה .אני רק
אדגיש כמה נקודות שאני חושב לנכון להוסיף על הדברים .בנושא
המועצה הדתית יש פה נקודה מאד חשובה .הם עובדים שש שעות
ביום .על פי התקנון הם צריכים לעבוד  8וחצי שעות ביום .הם
עובדים שש שעות ביום כמשרה מלאה .וגם כאשר הם לא עובדים
את השש שעות לא מקזזים משכרם .העירייה משקיעה כל שנה
בסביבות ה 6-מ'  ₪למימון המועצה הדתית ,וזה לא נכון שעובדי
המועצה יעבדו רק שש שעות .הם לא צריכים להיות שונים מכל
עובדי השירות הציבורי במדינה.

ישראל מורן:

זה גם עוד שעתיים וחצי שנותנים לשירות פשוט.

בני יהונתן:

הטענה שלהם הייתה שזה מאז ימים ימימה ,זה לא מתקופת
עמוס ברנס.

ישראל מורן:

 30שנה.

בני יהונתן:

נכון .אבל זה לדעתי לא מצדיק את ההמשך ואני חושב שצריך
לתקן את הדבר הזה .שיעבדו כמו כל השירות הציבורי.

דובר:

הם תיקנו את זה.

בני יהונתן:

הם לא תיקנו .הם הוסיפו ,בעקבות הלחץ של הביקורת ,הם
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הוסיפו עוד יום אחד קבלת קהל ,כלומר עוד שעתיים בשבוע .זה
לא מספיק .זה צעד בכיוון הנכון אבל לא מספיק.
ניסים זאב:

זה המלצה חדשה?

בני יהונתן:

לא.

ניסים זאב:

לא ,האם זה פעם ראשונה שהביקורת ממליצה?

דובר:

לא ,עשו פעם .ופעם שעברה לא אמרתם את זה וזה גם היה.

בני יהונתן:

הנושא השני שהייתי רוצה להדגיש אותו זה כמו שאמר יו"ר
הוועדה ,נושא הביטוח של העירייה .האמת היא שבנושא הזה אני
לא רגוע .אנחנו מבטחים את כל נכסי העירייה בסכום של 1.2
מיליארד  .₪כאשר בדקנו מה ערך הנכסים של העירייה ,התברר
שערך המבנים ,הבניינים שבבעלות העירייה ,הם  1.6מיליארד .₪
זה לא כולל תכולה שמעריכים משהו כמו עוד איזה  200מ'  ,₪וזה
גם לא כולל תשתיות תת קרקעיות .כלומר אנחנו נמצאים בביטוח
חסר של למעלה מ .40%-עכשיו אם לא יקרה אסון ,אז חסכנו
בפרמיה לחברת הביטוח .סך הכול פקידי העירייה רוצים לחסוך
בכסף ,אני מבין אותם .הם רוצים לחסוך בפרמיה .אז אם לא
יהיה אסון אז לא קרה כלום .אבל אם חס וחלילה יהיה אסון,
יהיה רעידת אדמה חזקה ,ואף אחד מאיתנו לא נביא ,לא יודע
מתי זה יקרה ,אז פשוט עיריית חולון תפשוט את הרגל.

יעקב חרש:

אתה רוצה להגיד לי שכל ה 100%-יימחק?

בני יהונתן:

לא ,אבל בכל מקרה אתה תקבל  40%פחות .כלומר כל נזק
שיקרה אתה תקבל  40%פחות כי זה ביטוח חסר.

יעקב חרש:

ומה עם השתתפות עצמית?

בני יהונתן:

ההשתתפות העצמית היא גבוהה מאד ,היא בסביבות החצי
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מיליון .כי העירייה לא מבטחת סכומים קטנים .אבל הבעיה היא
רק אם יהיה חס וחלילה אסון בקנה מידה גדול .אם המדינה
תעזור במצב כזה ,אני לא בטוח .אני חושב שיש לה סדרי עדיפויות
אחרים .יכול להיות שהיא תעזור קודם כל לעיריית תל אביב .לכן
לטעמי אני חושב שצריך להגדיל את ערך הביטוח בצורה
משמעותית כדי להימנע מסיכון גבוה מידי.
יעקב חרש:

אני רוצה להגיד לך ,בשנים האחרונות עיריית חולון בנתה מבנים
נגד רעידות אדמה .זה היה אחד מתקני הבנייה .אז למה אני צריך
לבטח אותם?

בני יהונתן:

אני מדבר איתך על סכומי עתק.

מוטי ששון:

בני ,יש לכם המלצה לוועדה?

בני יהונתן:

כן.

מוטי ששון:

אוקי .אז יש את ההמלצה לוועדה .כל מה שנעשה ,יש לנו פה את
וידבסקי ,גזבר העירייה .זה נעשה כל הזמן בתיאום איתו ,עם
היועץ של הביטוח .הערתם את ההערות שלכם ,זה מופיע כאן,
אנחנו נאמץ את זה.

ישראל מורן:

אפשר לשאול שאלה את יו"ר הוועדה? אתה אמרת משהו ואני
רוצה רק להבין .במה שהיה בפנים ,היה שם התייחסות של
הביקורת ואמרת שיש עוד  7סעיפים שוועדת הביקורת התייחסה
אליהם.

עזרא סיטון:

באיזה תחום?

ישראל מורן:

בהתחלה ,כשרק התחלת לדבר .לדעתי על המועצה הדתית אמרת
שיש איזה  .7אז השאלה היא אם הם מופיעים בפנים ההמלצות
של ועדת הביקורת גם?
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עזרא סיטון:

(מגיב .לא שומעים ברור)

ישראל מורן:

כן .קראתי ,רק רציתי לוודא שהם בפנים ולא בחוץ.

מוטי ששון:

קראתם? מי בעד לאמץ?

יוליה מלינובסקי :אפשר לשאול שאלות?
מוטי ששון:

כן ,בבקשה.

יוליה מלינובסקי :לגבי שעות של המועצה הדתית ,שעות העבודה שלהם .זה לא רק
במועצה הדתית אלא בכל  ...מה אתה מתכוון לעשות עם הדבר
הזה?
מוטי ששון:

לאמץ.

יוליה מלינובסקי :אמרתי עם השעות החסרות של עובדי המועצה הדתית .זה שזה
היה אתמול ככה ,בסדר .אבל (מדברים ביחד) אם יש משהו לא
בסדר ,זה לא אומר שזה צריך להישאר לא בסדר ,כמו שהוא
אמר.
מוטי ששון:

עכשיו אנחנו דנים בהמלצות של ועדת הביקורת .בהמלצות
והסיכומים שלה .אני בעד לאמץ את ההמלצות של הוועדה.

יוליה מלינובסקי :עוד דבר אחרון שרציתי ,זה משהו שכואב לי באופן אישי ,וזה מה
שעזרא דיבר על זה על האכיפה של דיני העבודה .תראו ,אני
מדברת עם אנשים ברחוב .רק שתדעו ,האנשים שמנקים את
הרחובות שלנו,
רועי כהן:

הם טוענים שהם לא מקבלים את הכסף הזה .זה מה שבדיוק
רשמתי לי.

יוליה מלינובסקי ₪ 17 :לשעה ,והם לא יודעים מה זה הבראה ,מה זה חופש ,מה זה
מחלה .זה העובדים שלנו .אנשים שמנקים את הרחובות שלנו
בעיר .אני ביקשתי ממנו שיזהה את עצמו .אנשים לא מוכנים.
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אנשים לא מוכנים להזדהות ולתת את הפרטים כי הם עדיין
צריכים את ה ₪ 17-האלה.
רונה עמרם-נתיב :זה בדיוק הסוגיה של העובדי קבלן שדיברנו עליה.
מוטי ששון:

מאחר ויש מעקב.

יוליה מלינובסקי :דקה ,תנו לי לסיים .כי כולנו בני אדם ,אף אחד מאיתנו לא ירצה
לקבל  ₪ 17בשעה ,אוקי? וגם שההורים שלנו יקבלו ככה.
יעקב אחדות:

אבל למה זה ככה?

יוליה מלינובסקי :כי ככה זה .כי יושבת חברת קבלן שיושבת על יד משרד הרישוי,
יש שם חברת קבלן ,נכון שהם יושבים שם? זה מה שהם משלמים
לנו .מה שאני מציעה ,זה שאנחנו נרדוף אותם דרך הרואי חשבון
ושבדיווחים לכאורה הכול יהיה בסדר ,אתה מבין שזה נראה לא
טוב .אפשר לכתוב הכול ,נייר יסבול הכול.
מוטי ששון:

לא בדיווחים למס הכנסה.

יוליה מלינובסקי :אני אומרת שאנחנו יכולים בתור מה שנקרא קודם כל מה שדיברו
פה על איזה שהוא אפשרות תרומה בלי להזדהות .או שאנחנו
יכולים,
רונה עמרם-נתיב :מישהו מוכן לצלם תלוש שכר שלו ולמחוק את השם שלו?
מוטי ששון:

יוליה ,אין דבר כזה.

יוליה מלינובסקי :אתה רוצה שאני אשיג לך בן אדם?
רונה עמרם-נתיב :אבא שלי גם עובד קבלן ואין דבר כזה לקבל בשחור .יש שמנסים
להעלים דמי הבראה.
יוליה מלינובסקי :אני רק מבקשת לחשוב מה שנקרא  ...או לשאול אנשים ברחוב.
אנחנו כגוף שמשרת ואחראי וגם כן רובם תושבים שלנו ,איכשהו
גם כן לנסות לברר את הדברים ולא בדרכים הכי ציבוריות ,משהו
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עם קצת פרטיות .יכול להיות .כי הנושא הזה כואב ואני לא
מרגישה עם זה.
מוטי ששון:

כן ,רועי.

רועי כהן:

אני רוצה להתחבר למה שנאמר .כמובן שרשום פה שהוועדה
מאמצת את הממצאים וההמלצות בדוח בנושא יישום העירייה
את חוק להגברת האכיפה על דיני העבודה במערך התברואה.
מעבר לזה שמאמצת את הממצאים ,גם אני חושב שצריך להיות
פה איזה שהיא החלטה שלא ניתן לעבור על דיני העבודה .כלומר
אין מקום ש ...לא ,אבל היא מאמצת את הממצאים .הממצאים,
אם אני אראה לך ,הממצאים שאני יודע שכרגע מלינים את השכר
של האנשים האלה ולא משלמים להם.

מוטי ששון:

יש לך הוכחות ,רועי?

רועי כהן:

כן ,מה זה הוכחות? הבן אדם אומר לך ,מה? הוא אומר לך את זה,
הוא לא יודע בכלל.

מוטי ששון:

רועי ,שאלת שאלה? תבין .העירייה לא מלינה שכר.

רועי כהן:

לא העירייה ,חלילה.

מוטי ששון:

יכול להיות שהקבלן מלין את השכר .אבל אני אומר לך שיש
בדיקה על הקבלן.

בני יהונתן:

יש משרד רואי חשבון ,מוטי ,יש משרד רואי חשבון שבודק את זה
כבר קרוב לשנה .הוא מקבל מדגם של  10%מהתלושים של כל
קבלן ניקיון והוא בודק אותם לפרטי פרטים ,מעיר את הערותיו,
מביא אותן לחשב העירייה.

רונה עמרם-נתיב :רק ?10%
בני יהונתן:

זה הדרישה ,על פי החוק.
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רונה ,הוא אומר לך מה שעושים.

רונה עמרם-נתיב :זה  ,10%אני רוצה לדעת אם זה בדיקה רנדומלית?
בני יהונתן:

זה על פי החוק .החוק אומר שהוא צריך לקחת מדגם .הוא לא
יכול לבדוק את כל התלושים .החוק דורש  .10%הוא לוקח מדגם.

מוטי ששון:

בבקשה ,עמוס.

עמוס ירושלמי:

אני רוצה להגיד דבר שאני מחברת חשמל למדתי .שהיה אדם
שמואל ,הקב"ט הארצי ,דרך אגב הנכד שלו זה אדם הזמר ,מי
שלא יודע .הוא במכרז הוציא דבר יפה .שממחיר זה וזה יתקבלו
להכניס את זה להסכם ,לחוזה הזה בין חברת חשמל והעובדים,
חברה קבלנית שהייתה מביאה אנשי ביטחון שיעבדו ,ואז הוא
אמר :נגיד דוגמה מ ₪ 25-והלאה .פחות הם לא יקבלו .ואז זה
נכנס לחוק .וככה עשו ,ואני מבקש ליישם את הנושא.

מוטי ששון:

בני ,אתה יכול לענות לו?

עמוס ירושלמי:

רגע ,אני אומר מכרז שעיריית חולון מוציאה היא יכולה לכתוב
את הסעיף הזה.

בני יהונתן:

כתוב ,בטוח .אז מה? אבל צריך לקבל את ההסכמים.

עמוס ירושלמי:

אבל אתם מדברים על !₪ 17

מוטי ששון:

עמוס ,תשמע .בא מישהו וזרק  .₪ 17בסדר ,בזמנו פנו אליי
אנשים ,ביקשתי מאותו חבר :אני בא ,אני רוצה לפגוש אותם ,אני
רוצה לדבר איתם .אז אף אחד ,תראה ,אני באתי לא לבוש כמו
שאני עכשיו .הוא לא אמר להם עם מי הם הולכים לדבר .הוא
אומר ,אני רוצה שתדברו עם חבר שלי .ובאתי לשם ,והם לא
הגיעו .אבל הם זורקים מילים .אני צריך אסמכתא.

עמוס ירושלמי:

יש תלוש? אפשר לבדוק את התלוש.
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יש תלוש שבודקים אותו.

יוליה מלינובסקי :אבל כתוב משהו ופה זה משהו אחר.
מוטי ששון:

מי שרוצה לעשות עבירה פלילית אז הוא עבר עבירה פלילית.
חברים ,מי בעד סיכומיה והצעותיה של הוועדה לביקורת לדוח
מבקר העירייה לשנת .2013
מי בעד?  22בעד .מי נגד? אין נגד .מי נמנע? אין נמנעים .אושר.
תודה רבה.
אני נועל את הישיבה.

דובר:

מוטי ,אתה בטוח שיוסי הודיע את ההודעה?

מוטי ששון:

כן .נתתי את זה ליונת והיא אמרה שהיא לא מכירה דבר כזה
והיא רוצה לבדוק את זה.

יוליה מלינובסקי :אבל יש לה את זה כבר.
מוטי ששון:

מה? אני אומר לך מה היא אמרה לי.

יונת דיין:

יוליה ,אם יש לך מה ללמד אותי אני אשמח.

יוליה מלינובסקי :אבל איך עשיתם את זה קודם?
מוטי ששון:

אני אומר לך ,תגידי מה שאמרת לי .היא לא מכירה את זה ,היא
רוצה לבדוק את זה .אז אני אודיע לך בישיבה הבאה .כי עכשיו
רק הנחת את זה ,אתה מבין? היא רוצה לבדוק.

יוליה מלינובסקי :אבל דקה ,זה לא הגיוני .יש לך כבר פרסדנט על זה.
מוטי ששון:

יועצת משפטית אומרת לך אני לא מכירה דבר כזה .היא תבדוק
את זה ובישיבה הבאה היא תודיע לך( .מדברים ביחד) תקשיבי,
אומרת היועצת המשפטית אני רוצה לבדוק .מניחים לה כרגע
מסמך ,היא רוצה לבדוק את זה ותודיע לך בישיבה הבאה ,מה
קרה?
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יוליה מלינובסקי :בסדר ,הבנתי אותך .אבל אתה נמצא במצב שכבר קרה לך את זה.
אתה פעם שנייה עושה את זה .ואתה כבר לא יכול להגיד.
מוטי ששון:

לא הודענו .אני לא חושב שהודענו .אני לא זוכר.

יונת דיין:

אני לא זוכרת את ההודעה הרשמית על איחוד סיעות שלכם.

מוטי ששון:

שמעת? היא רוצה לבדוק וזהו.

סוף ישיבה

מוטי ששון

יוסי זיידה

ראש העיר

עוזר ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה
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