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פרוטוקול
מר מוטי ששון :חברים.
מר יוסי זיידה :חברים ,תזכורת .מחר אנחנו יוצאים לטיול ,סיור וארוחת צהריים,
דובר:

היינו הולכים לירושלים לסליחות.

מר יוסי זיידה :חבר'ה ,זה לא טיול לבידור .זה סיור למידה.
דובר:

יש מישהו מהנוכחים שלא אישר ורוצה לאשר? איתי אמר לי לא ,מורן אמר לי לא,
אנשים עובדים .אילן ,אישרת שכן? אילן כן ,מיכאל לא אישר,

 .1שאילתא – של חבר המועצה חזן שמעון בנושא  -גני ילדים בחולון
מר מוטי ששון :טוב .אני פותח את הישיבה שמן המניין מספר  .48על סדר היום שאילתה של חבר
המועצה שמעון חזן בנושא גני ילדים .שמעון ,תקרא .שמעון ,תקרא את השאילתה.
מר שמעון חזן :אני מתחיל? זה לא סדר היום?... ,
מר מוטי ששון :הוא הוריד אותה.
מר שמעון חזן :אה ,הוריד  .אני מדבר עכשיו על השאילתה של גני הילדים .הראשונה .ואני רוצה פה
באמת ,מוטי ,לדבר על הילדים שלנו שהם כל כך חשובים .לי כבר יש נכדה שמה.
דובר:

מזל טוב.

מר שמעון חזן :תודה רבה .אני דואג ל ,באמת ,אתם צריכים לדאוג באותה מידה גם לנו .לילדים .אני
צריך במשך שנה לעתור ,לעשות עתירה מינהלית נגד העירייה ,נגד הזיהום ,ההזנחה,
העכברושים ,הפרעושים ,הילדים שמקבלים  ...במתנות ,אני צריך לרוץ? מה ,אני
מקבל משכורת פה? אני עובד עירייה? אני בסך הכול חבר מועצה שעושה בהתנדבות
ואני בנוסף לזה יושב ראש ועדת הבריאות ואם אני בא ואומר ומתרה וזה ,לא
חודשים ,זה כבר מעל שנה וחצי .העתירה שלי החלטתי להזיז אותה כרגע ואתה יודע
טוב את זה ,מוטי ,והיועצת המשפטית יודעת את זה טוב ,על סמך זה שהובטח לי
שיעשו את זה בצורה אינטנסיבית ,יתקנו את כל הניתן לתיקון וזה ילדים .זה יותר
חשוב מבניית מוזיאון או כל דבר שביד לבנים .אנחנו צריכים במלוא הקצב ואתה
עונה לי מוטי ,עם כל הכבוד לך ,אתה עונה לי שאתה תעשה את זה רק ב 2017-עם
השלכות ל .2018-מה זה? באמת ,מה זה? אתה יודע מה אמר ידידי סגן ראש העיר?
אפשר להגיד הנצחי גם.
מר מוטי ששון :שמעון ,זה שאילתה ,שתהיה קצרה.
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מר שמעון חזן :שנייה ,בסדר .אל תהיה צמוד יותר מדי לפרוטוקול כשנוח .עכשיו ,אני רוצה להגיד לך
מוטי ואתה יודע שיש גני ילדים של חרדים שאני טיפלתי בהם? זה עניין שלכם .אתם
חברי מועצה צריכים לדאוג לילדים האלה ... .נכון ,אתה צודק.
מר מוטי ששון :שמעון ,תהיה עם השאילתה.
מר שמעון חזן :מוטי ,אני רוצה דבר אחד .התשובה שלך לא מספקת אותי .לדעתי ,לדעתי ארגזי
החול עדיין לא ממולאים .אני רוצה להגיד לך מספר גנים שלא טופלו והנה הם .אני
מדבר על פשפשים ,פרעושים,
מר מוטי ששון :מה השאילתה? לא הבנתי אותך.
מר שמעון חזן :מתי גני הילדים האלה יהיו ראויים,
מר מוטי ששון :או קיי.
מר שמעון חזן :לילדים האלה .רגע ,אתה הבטחת למשרד הבריאות שבאו גם לבקר פה .ואני רוצה
לציין פה ,רבותי,
מר מוטי ששון :שמעון ,אתה מבין שמצלמים אותך שאתה עושה פה,
מר שמעון חזן :רבותי ,ואת  ...אני רוצה לציין שעוסקת בהתנדבות והיא פועלת רבות בעניין הזה
ועזרה לי מאוד בעניינים האלה .אז אני רוצה ,לא רק זה .אני רוצה באדיבותו של יוסי
זיידה שגם מטפל בנושא הזה קבע לי פגישה ב 26-לחודש עם קומא ,אילן .אני רוצה
לציין גם דבר חיובי.
דובר:

זה סוכות.

מר שמעון חזן :שכמה באמת גנים טופלו ונעשו,
דובר:

זה לא כמה.

מר שמעון חזן :הרבה ,הרבה .אבל ,אבל הרבה טופלו והרבה לא טופלו.
דובר:

יטופלו.

מר שמעון חזן :מתי?
מר מוטי ששון :שמעון ,שמעון ,זה אתה רוצה להפוך את זה לדיון? זה לא דיון.
מר שמעון חזן :זה ילדים ,לי חורה ,זה ילדים.
מר מוטי ששון :שמעון ,תפסיק עם הדמגוגיה.
מר שמעון חזן :זה לא דמגוגיה.
מר מוטי ששון :אבל השאילתה ,תשאל את השאילתה ,שמעון.
מר שמעון חזן :שמע טוב טוב.
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מר מוטי ששון :תשאל את השאילתה.
מר שמעון חזן :אני הייתי אבא שהלכתי לגן של הילדים שלי ותמיד הוצאתי אותם מהגן .הייתי אבא
במשרה מלאה,
מר מוטי ששון :שמעון ,מצלמים אותך ,בסדר .אבל השאילתה.
מר שמעון חזן :זה כואב לי .אני יודע מה זה גן.
מר מוטי ששון :כואב לך? לאף אחד לא כואב ,רק לך .אבל או קיי ,מה השאילתה?
מר שמעון חזן :אני שילמתי מכיסי על עתירות מנהלית ונתתי  30אלף דולר פה .אתה יודע מה זה
עתירה מנהלית? זה  30אלף דולר .מי היה נותן פה  30אלף דולר על חשבונו לעשות
עתירות מנהליות?
מר מוטי ששון :או קיי ,הקליטו אותך .יופי ,אני עכשיו עונה לך.
מר שמעון חזן :לא עניין שמקליט אותי .זה אמיתי.
מר מוטי ששון :טוב ,שמעון,
מר שמעון חזן :ואל תגיד לי דמגוגיה.
מר מוטי ששון :שמעון ,מה לעשות .שאלת את השאילתה ,אני אתן לך תשובה .קיימת תוכנית עבודה
מסודרת ולהלן הנתונים .בעיר  270גנים עירוניים 90 .גנים נבנו ב 4-שנים האחרונות,
 90גנים שופצו בשנתיים האחרונות ,כ 15-גנים שופצו ברמה שונה לפני  3שנים ,נותרו
כ 75-גנים להשלמת השיפוצים .עלות משוערת של כ 15-מיליון .התוכנית היא לסיים
עד סוף  2017את השיפוץ של כל הגנים הדרושים שיפוץ כפי שאנחנו עושים ואני חוזר
ואומר לך .להערכתי תהיה גלישה גם ל 2018-בהיקפים שונים ,השנה רק עשו  .57אין
יכולת ,אין כמויות של קבלנים שיכולים לבצע את כל העבודה שאנחנו רוצים .לכן כל
התוכנית הזאת היא ביחד עם משרד הבריאות ואין עיר בישראל ,תקשיב טוב מה
שאני אומר לך ותבדוק אותי ,שמסוגלת או שעשתה היקפים כאלה גדולים בשיפוץ גני
ילדים .זה השאילתה .או קיי ,אתה יכול,
מר שמעון חזן :רגע ,יש לי עוד להשיב ,יש לי עוד תשובה.
מר מוטי ששון :לא תשובה ,זו הייתה שאילתה.
מר שמעון חזן :לא ,לא,
מר מוטי ששון :לא ברור מה שאמרתי?
מר שמעון חזן :לא.
מר מוטי ששון :אז בבקשה ,תשאל שאלה .שאלה קצרה ,שמעון.
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מר שמעון חזן :יש גנים ,אני דיברתי והתרעתי לגבי מספר גנים שהם בדחיפות ,זה לא ,אתה לא יכול
לבוא לעשות תוכנית להגיד לי עד  .2018אתה צריך כל,
מר מוטי ששון :מה שאלת ,שמעון ,אתה לא יכול להשתלט על הדיון.
מר שמעון חזן :לא,
מר מוטי ששון :מה השאלת הבהרה שלך?
מר שמעון חזן :עזוב ,זה דבר,
מר מוטי ששון :הבהרה,
מר שמעון חזן :אתה תלך ותבדוק גני ילדים ,מוטי ,גני ילדים שמאוד דחוף ללכת אליהם שמה.
שקודם כל ...
מר מוטי ששון :מה שאלת ההבהרה שלך?
מר שמעון חזן :אז השאלה שלי ,מה עם גן  ...שאני דיברתי עליו? גן חוחית? אני רוצה שיירשם
בפרוטוקול .אלה ,אחר כך יש לך גן מפל ,טרם טופל .עכשיו,
דובר:

חרוז .מפל טרם טופל.

מר שמעון חזן :כן .רק רגע ,רגע.
מר מוטי ששון :מה שאלת הבהרה?
מר שמעון חזן :גן,
מר מוטי ששון :הכינו לך ,אני רואה שאתה יודע לקרוא מה שהכינו לך.
מר שמעון חזן :מה עם חוחית? מה עם,
מר מוטי ששון :שמעון ,לא קראת את זה לפני,
מר שמעון חזן :מה עם גן סער? סליחה .אני רוצה שיירשם בפרוטוקול .גן סער ,גן ברק ,גן אפרסמון,
גן דרורים .עכשיו ,ברק ,ירקון ,גן מירון שהוא גן דתי ,גן עדי ,משעול ,חלמונית,
כרמונים ,כרמלית סליחה ,פלמנגו .יש לך גם כי קוראים פלמנגו ,וסתוונית .אלה ,מה?
דובר:

מה יש ...

מר שמעון חזן :תגיד ,הנכדה שלך שם ואתה לא יודע כלום?
דובר:

אני יודע הכל.

מר שמעון חזן :לך תוציא אותה מהגן,
מר מוטי ששון :שמעון ,אה ,העלית את ההצעה,
מר שמעון חזן :רגע ,רגע,
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מר מוטי ששון :שמעון ,ענית .או קיי ,יש תוכנית עבודה מסודרת .אמרת לבד יש לך פגישה עם אילן
 ...יסביר לך את הכול ואני חוזר ואומר אני מלא הערכה ,למינהל החינוך.
מר שמעון חזן ... :לא רק,
מר מוטי ששון :שמעון בסדר .קראת מה שהעבירו לך בפתק ,בסדר .עשית את ההצגה ובזה נגמר
העניין.
 .2שאילתא  -של חבר המועצה חזן שמעון בנושא דמי שמירה
מר מוטי ששון :שאילתה הבאה ,שאילתה של חבר המועצה בנושא דמי שמירה .בבקשה.
מר שמעון חזן :או קיי.
מר מוטי ששון :גם פה יש לך פתקים?
מר שמעון חזן :תגיד לי ,מה אתה מסוגל,
מר מוטי ששון :שאלתי .שמעון ,שאלתי.
מר שמעון חזן :לא ,לא ,לא ,שאלת.
מר מוטי ששון :שאלתי ,יש לך פתקים?
מר שמעון חזן :אתה מסוגל,
מר מוטי ששון :שמעון ,בבקשה תקרא את השאילתה שלך.
מר שמעון חזן :תחזור על מה שאמרת.
מר מוטי ששון :תקרא את השאילתה שלך.
מר מוטי ששון :שמעון ,תשאל את השאילתה שלך.
מר שמעון חזן :כאילו הוא גאון ,הוא זוכר כל דבר .עכשיו ,ישנה,
מר שמעון חזן :בזמנו ,נדמה לי ב ,2009-עתרתי לבג"ץ בעניין אגרות ה ... ,שלוש שנים עם ארבע
ישיבות .כל פעם לנסוע לירושלים כל פעם .אתה יודע כמה עלות עבודה? אתה יודע מה
זה עבודה מול בג"ץ? לך לעשות בג"ץ ,תראה כמה ייקחו ממך .אז זהו ,עשרות אלפים.
מר מוטי ששון :הלאה.
מר שמעון חזן :עכשיו .וקיבלתי הוצאות עלובות למה אם זה היה לעירייה היו נותנים להם  20אלף.
לי .8,000
מר מוטי ששון :אתה אומר מניסיון אישי שלך עם העירייה.
דובר:

ברור ,מה זה .וגם משרד הפנים היו שם וגם השלטון המקומי ולכולם הייתי צריך,

מר מוטי ששון :התכוונתי לכמה שילמת הוצאות לעירייה.
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מר שמעון חזן ... :אז יש פה הרבה אנשים שיכולים  ...למה הם לא עושים את זה? בזמנו עתרתי
לבג"ץ נגד עיריית חולון בקשר לדמי השמירה ואכן בג"ץ  ...שדמי השמירה הם לא
חוקיים .פשוט לא חוקיים והם בגדר מס .עכשיו ראש העיר מכניס בדלת אחורית את
ה סיירת של חולון אשר ממומנת על ידי חשבון התושבים וזה הרי בניגוד להחלטת
בג"ץ ונכון ,התיקון בתקנות של משרד הפנים עדיין לא מהווים את האסמכתא
שאפשר להטיל מס כי מס אפשר להטיל רק בחוק ההסדרים ,או על ידי הכנסת ,ולא
על ידי העירייה וזהו מס .יש הגדרה מה זה היטל ,מה זה אגרה ,מה זה מס .הדבר
הזה הוא בגדר מס והטלתו היא אינה חוקית.
מר מוטי ששון :מאז החלטת בג"ץ אושר תיקון פקודת העיריות ותוקנו תקנות .מכוח אלה הובא חוק
עזר עדכני למועצת העיר אשר אישרה אותו .לאחרונה חולון צורפה לרשימת ערים
שצפויות לקבל בשנת  2017שיטור עירוני ובהתאם לכך מובא התחשיב לאישור משרד
הפנים לסכום המותר לגבייה מתושבי העיר חולון ,על פי התקנות.
עו"ד רועי כהן :זה אישור שאישרנו רק בסוף השנה.
מר שמעון חזן :זה גם לא חוקי.
עו"ד יונת דיין :ברגע שרשמו,
מר שמעון חזן :או קיי ,תבדוק את זה.
מר מוטי ששון :היא עונה לך.
עו"ד יונת דיין :ברגע שיאשרו את התחשיב ואת הסכום במשרד הפנים אנחנו נחזור עם זה למועצת
העיר ,כמובן.
מר מוטי ששון :נביא את העדכון.
מר איתי זילבר :מוטי,
מר מוטי ששון :או קיי ,אני עובר,
מר איתי זילבר :בהקשר הזה,
מר מוטי ששון :לא ,זה שאילתה.
.3סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת לדו"ח מבקר העיריה לשנת 2015
מר מוטי ששון :או קיי  ,אני עובר לסעיף הבא .סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת לדו"ח
מבקר העירייה לשנת  .2015סיטון ,אתה מציג?
מר עזרא סיטון :אה ,אני אאפשר ,קודם כל הוועדה או בני עסק בדו"ח שלו בארבעה נושאים ודיברתי
עם בני ,הוא יציג את הנושאים וכל מי שיש לו שאלה כמובן שיפנה לבני.
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מר מוטי ששון :בבקשה.
מר עזרא סיטון :בני ,בוא.
דובר:

מה שם המשפחה?

מר בני יהונתן :יהונתן .אני רוצה להודות ליושב ראש הוועדה ולחברי הוועדה על הדיון שהיה בוועדה
לענייני ביקורת בנושא הדו"ח מבקר העירייה לשנת  .2015גם לעוזר שלי עורך דין
דודו כהן שנמצא פה בפעם הראשונה שהוא בעצמו כתב שני דו"חות .אז הדו"ח
הראשון מדבר על נושא מחלקת רכש ולוגיסטיקה .הממצאים העיקריים שאין
הקפדה על קבלת הצעות מחיר חתומות ברות השוואה כוללת ,כולל אפיון מפרט ברור
של המוצרים ושירותים נלווים .אין הקפדה על ניהול אינוונטר העירוני וביצוע
ספירות המצאי השנתיות באופן מלא בכל יחידות העירוניות וגם כן בבדיקה שעשינו
בשטח המחסן מתברר ש,
דובר:

מה אתה מחפש? מזגן?

מר ישראל מורן :זה הנקודה הימנית.
מר בני יהונתן :מתברר שרק שטח קטן בלבד במחסן מתוך שטח המחסן המרכזי משמש לאחסון
ציוד מתכלה לשימוש שוטף של צורכי היחידות העירוניות ורובו משמש כשטח
לאחסון ארוך טווח ולציוד של היחידות השונות .כמובן שאת כל הדברים האלה צריך
לתקן,
דובר:

את היחידות שלא זזו עשר שנים.

מר בני יהונתן :יש פריטים שממש אין בהם תנועת מלאי וגם הערך הכספי הוא מאוד קטן יחסית,
דובר:

אז שיעשה עם זה משהו.

מר בני יהונתן :לכן הגענו להמלצה העיקרית של הדו"ח הזה שבשנים האחרונות אזור התעשייה
בקרבת המתחם הלוגיסטי העירוני משנה את פניו מאזור בתי מלאכה קטנים
למתחמי משרדים וסחר בחברות ,מפעלי הייטק המאופיינים בבנייה מודרנית וכולי.
עיריית חולון גם משקיעה בפיתוח תשתיות כבישים ומחלף אשר תורמים לשיפור
הנגישות והגדלת האטרקטיביות של אזור התעשייה .לכן אנחנו טוענים ככה,
ממליצים שהשימוש הנוכחי של השטח הוא לא מיטבי .לא מיטבי .להחזיק מחסן כזה
שהתקרות שלו הן בכלל חלק מהם זה תקרות אסבסט ,תחשבו ,משנות הזה .כאשר
באזור נמצאים בנייני משרדי מגורים בערך הכלכלי בעקבות מה שקרה באזור
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התעשייה עלה בצורה דרסטית ,אז אנחנו מציעים להנהלת העירייה לבחון בצורה
כלכלית ,כמובן יחד גם עם מהנדסת העיר את המעבר של המחסן הזה למקום אחר.
מר מוטי ששון :בני ,אתה לא מכיר את התוכניות של העירייה? לא היית בתוכניות עבודה?
מר בני יהונתן :אני תמיד נמצא.
מר מוטי ששון :לא היית .לא שמעת על התוכניות עבודה של העירייה?
מר בני יהונתן :בסדר .זו המלצה שלנו.
מר מוטי ששון :לא שמעת ,אתה לא מכיר את התוכניות של עיריית חולון באזור התעשייה על
המחסנים?
מר בני יהונתן :זה דו"ח של שנת  ,2015מוטי.
מר מוטי ששון :אתה יודע כמה שנים מדברים על זה?
דובר:

מדברים,

מר בני יהונתן :לא עושים.
מר מוטי ששון :זה תהליכים לא פשוטים.
מר בני יהונתן :לדבר על זה קל .לעשות זה קשה.
מר מוטי ששון :אתה לא מכיר את התוכניות ואתה ממליץ לנו לעשות תוכניות שאנחנו כבר מקדמים
אותם בשלבים מאוד מתקדמים?
מר שמעון חזן :אבל מתי אתה עושה אותם? זה הכול תוכניות .גם,
מר מוטי ששון :גם באזור ,גם המתחם של עזריאלי לא עשינו וגם,
מר שמעון חזן :אנחנו רוצים ביצוע ,לא תוכניות.
מר מוטי ששון :שמעון ,אני יודע ,זה מפריע לך אבל אתה תלך לאזור התעשייה ,אני יודע שזה כואב
לך,
מר שמעון חזן :למה כואב לי?
מר מוטי ששון :שזה מתפתח,
דובר:

למה ,הוא אמר שזה פרויקטים מדהימים.

מר מוטי ששון :כן ,אבל הוא שכח מה הוא אמר לפני דקה .בני ,תמשיך.
מר שמעון חזן :עזריאלי ,הוא נתן לו  83אחוז וקיבל  17וההוא בנה את זה .זה נקרא לעשות?
מר מוטי ששון :בני.
מר בני יהונתן :כן.
מר שמעון חזן :אתה גמרת עם הרכש? אפשר לשאול?
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מר מוטי ששון :לא .עד הסוף הוא יסיים ואחר כך תשאל.
מר שמעון חזן :לא ,כדאי,
מר מוטי ששון :אה שמעון ,אני מנהל את הישיבה .עד הסוף אחר כך תשאל שאלות.
מר שמעון חזן :טוב.
מר מוטי ששון :בבקשה.
מר בני יהונתן :הדו"ח השני מדובר על בית המשפט לעניינים מקומיים בחולון ,אז אנחנו טוענים
ככה .שבמהלך הביקורת נמצאו ממצאים בתחומי הבדיקה לרבות העדר נוהל עירוני
באופן עבודת מזכירות בית המשפט והיחידה להוצאה בפועל הנעשית באופן ידני ללא
ניהול אופציה ממוחשבת ,משופרת לכל הנוגע לאישורי מסירה והודעות זיכוי וגם
מצאנו שבשנים האחרונות מספר כתבי האישום המוגשים בתחומי ההנדסה ורישוי
העסקים ירד בצורה ממש דרסטית .לעומת זה בנושא של פיקוח עירוני יש עליה וקשה
להסביר את הדבר הזה .לא מצאנו הסבר מספק .עכשיו ,אנחנו מאמינים שבאמת
יישום המלצות הביקורת הבונות שהמלצנו בנושא הזה יביאו לשיפור וייעול סדרי
עבודת המזכירות ,בית המשפט ,בנושאים שנבדקו .אז זה לגבי בית המשפט ,צריך
לעשות שם קצת סדר.
עו"ד רועי כהן :למה אתה ממליץ אבל להעביר את זה לתל אביב?
מר בני יהונתן :זה ,זה לא היה בדו"ח שלי ,זה היה דו"ח של הוועדה .הוועדה חשבה ,הוועדה ,זה לא
מופיע בדו"ח שלי .זה תוספת של הוועדה שהם חושבים שברגע שזה יעבור לתל אביב
הזמינות של שופטים יהיה יותר טוב ,המקום הרבה יותר טוב אבל מצד שני יש לזה
חסרון.
עו"ד רועי כהן :וזה חסרון ענק .שתושבי חולון ייסעו לתושבים,
מר בני יהונתן :שהתושבים,
עו"ד רועי כהן :אני מבקש שבבניין העירייה החדש יבנו את ,יהיה חלק מזה יהיה בית המשפט.
מר מוטי ששון :בני ,בסדר .חברים ,תנו לו לסיים ואחר כך תשאלו שאלות .בני.
מר בני יהונתן :זו לא הייתה המלצה של מבקר העירייה ,זו המלצה של הוועדה.
עו"ד רועי כהן :אני קורא פה כמו כן מוסיפה הוועדה לבחון אפשרות להעברת בית המשפט המקומי.
אז זה כן המלצה .אז זה לא היה צריך להיות,
מר בני יהונתן :של הוועדה.
עו"ד רועי כהן :של הוועדה.
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מר עזרא סיטון :הוועדה פשוט דנה בזה ,פתאום ,כמובן שזה לא היה ,אף אחד לא התכוון לזה אבל,
שנייה רגע חיים ,שנייה .מותר איזשהו שיח בעניין,
עו"ד רועי כהן :אני ישר סימנתי את זה.
מר עזרא סיטון :אחד אמר משהו והשני אמר משהו אז בני הכניס את זה .זה לא אומר ש,
מר חיים סברלו :אנחנו יכולים אפשר לבקש לשפר את התנאים.
דובר:

לא ,לא .זה לא יקרה.

מר מוטי ששון :בני ,תמשיך.
מר בני יהונתן :כתבנו לבחון.
מר מוטי ששון :בני ,תמשיך בני.
מר בני יהונתן :אה ,הדו"ח השלישי זה בנושא מחלקת שומה באגף הכנסות במינהל הגזברות.
הביקורת בחנה התנהלות מחלקת השומה שאתם יודעים שעוסקת בסכומים אדירים
באופן פרטני בנושאים שונים ובאופן כללי ניתן לומר ואני שמח לומר את זה ,כן? שגם
כשדברים מתנהלים טוב צריך גם לומר את זה כי המחלקה מתנהלת באופן תקין
ומסודר ועבודה שוטפת אם כי ישנם מספר ממצאים שנדרש לתקנם שעיקרם קיום
נהלי עבודה עירוניים עדכניים ושיפור הממשקים בין מחלקת השומה למינהל
ההנדסה ולאגף רישוי עסקים וביצוע סקר נכסים מקיף בנושא חיוב הארנונה בעיר.
סך הכול העבודה השוטפת היא טובה ,יש כמה דברים שצריך לתקן.
עו"ד רועי כהן :הכי חשוב לא אמרת,
מר איתי זילבר :הסקר כמדומני נעשה כבר.
עו"ד רועי כהן :הכי חשוב זה המבנים מסוכנים ,שאין מהנדס למבנים מסוכנים.
מר מוטי ששון :אחר כך .כן ,יש לך עוד? זהו? סיימת?
מר בני יהונתן :לא .הדו"ח האחרון זה היה דו"ח במחלקת הפיקוח על הבנייה,
מר מוטי ששון :מה?
עו"ד רועי כהן :פיקוח על הבנייה.
מר בני יהונתן :דו"ח פיקוח ,הדו"ח לא טוב.
עו"ד רועי כהן :באמת לא טוב.
מר בני יהונתן :הממצאים לא טובים .יש הרבה הרבה המלצות,
מר חיים סברלו :ממתי הדו"ח הזה?
דוברת:

.2015
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מר בני יהונתן.2015 :
מר חיים סברלו :השתנו הרבה דברים מאז.
דובר:

מה השתנה?

מר מוטי ששון :רגע ,בואו נשמע אותו .מה ,מה לא בסדר.
מר בני יהונתן :אני כותב שצריך לעדכן את כל הנוהלים ואמנת השירות בנושא הזה .יש הצטברות
ועיכובים של ,רבותי 2,000 ,תיקי ציוד .כלומר יש פסקי דין שהעוזר שלי הלך לשמה
וממש נדהם .מצאנו מגירה שלמה ,מה זה ,ארונות שלמים עם תיקים אחרי פסק דין
שלא עושים בהם כלום.
דובר:

אבל מי צריך לעשות ,המחלקה המשפטית או הפיקוח?

מר בני יהונתן :המחלקה פיקוח על הבנייה צריכה להעביר את זה למחלקה ,לשירות המשפטי את
החומר ,כדי לטפל בנושא ,בנושא של ציוד.
מר שמעון חזן :אולי ,...
מר מוטי ששון :סליחה ,בני מדבר עכשיו .שמעון ,תן לו לדבר ,אחר כך תשאל אותו שמעון.
מר שמעון חזן :אולי זה  ...אילון.
מר בני יהונתן :כלומר ,זה לא טוב כי מה האזרח למד מזה? שהוא יכול היה לעשות מה שהוא רוצה,
יהיה גזר דין של בית משפט ולא קורה כלום 2,000 .תיקים ,רבותי .ארונות שלמים
שמה עם תיקים שמה.
מר אילן לוי:

אבל זה לא בידיים שלנו ,צריך לעבור למחלקה המשפטית.

מר בני יהונתן :זה האחריות של מחלקת פיקוח ,אני לא אמרתי .זה לא האחריות של השירות
המשפטי,
עו"ד יונת דיין :זה לא אחריות שלנו.
מר בני יהונתן :לא אמרתי את זה .למה לא? זה לא הגיע,
עו"ד יונת דיין :לא מביאים לתביעה העירונית,
דובר:

לא ,זה אי ציות אחרי פסק דין.

מר בני יהונתן :זה ההסבר למה ,אתם זוכרים בנושא של בית המשפט שראינו שמספר הימי הדיונים
בבית המשפט לעניין מקומי בנושא הנדסה הוא קטן .זה ההסבר ,תיקים לא מגיעים.
הם לא מועברים מה,
מר שמעון חזן :אילן ,סך הכול מהפיקוח צריכים לקחת את התיק ולהעביר אותו שמה אצלנו.
מר בני יהונתן :להעביר ,ומהם לבית המשפט.
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מר שמעון חזן :כוח האדם ,לקחת את התיק להעביר אותו לשמה.
עו"ד יונת דיין :שמעון ואילן .כשיש פסק דין שנותן ,שצריך להוציא היתר או להרוס תוך פרק זמן
מסוים ,התפקיד של הפיקוח על הבנייה זה בתום פרק הזמן הזה לבדוק נהרס או
הוצא היתר .אם לא נהרס ולא הוצא היתר להעביר דיווח עם פסק הדין אל השירות
המשפטי ואז התביעה העירונית מגישה לבית משפט .אבל אם זה לא מגיע מהפיקוח
אל התביעה העירונית זה לא יגיע הלאה לבית המשפט.
מר מוטי ששון :חבר'ה ,בו לא נשכח שמה שקורה ,שבית המשפט לא נותן את הביצוע של צו ההריסה
לעירייה .הוא מטיל את זה על זה שביצע את העבירה ואז הוא לא מבצע את העבירה,
עו"ד רועי כהן :לא מבצע את ההריסה.
מר מוטי ששון :את ההריסה ,ואז אתה צריך אי ציות ואחרי זה אי ציות הוא גם כן לא עושה .אני
ביקשתי כמה פעמים לפני שנים לבקש מהשופט בדיונים האלה שיטיל על עיריית
חולון לבצע את צו ההריסה או צו הסגירה .לצערי הם לא נותנים .הם אומרים מי
שבנה ,הוא יהרוס .לכן זה לא בידינו אבל אנחנו נטפל בזה.
מר איתי זילבר :בתל אביב זה אחרת.
מר מוטי ששון :רגע .כן ,בני ,סיימת?
מר בני יהונתן :עוד משפט קצר.
מר מוטי ששון :כן ,בבקשה.
מר בני יהונתן :האמת היא שמנהל המחלקה לקח לתשומת ליבו את הנושא הזה .לפי מיטב ידיעתי
שהוא עכשיו נותן פוש רציני בנושא הזה ואני מקווה שהוא יגמור את,
מר מוטי ששון :או קיי .שאלות.
מר שמעון חזן :או קיי .קודם כל אני מברך אותך על הדו"ח הזה .בוודאי ישבתם שעות ועשיתם
אותו ,אבל השאלה שלי ותענה לי כי אני שואל אותך ,אני שואל אותך שאלה ואתה
תענה .כמו שעכשיו  ...דיברתי .מי בוחר את הנושאים בכלל? למה בוחרים את
הנושאים האלה? יש נושאים מאוד כואבים שאפשר לבחור אותם .לא רק את
הנושאים האלה שהם חשובים לכשעצמם.
עו"ד רועי כהן :ועדת הביקורת בוחרת.
מר שמעון חזן :אז ,איך אתה עושה ,איך אתה בוחר את הנושאים?
עו"ד רועי כהן :ועדת הביקורת.
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מר שמעון חזן :זה אחד .שתיים .לגבי ,לגבי הביקורת של הלוגיסטיקה .שנייה .יש לכם רואה חשבון
שמפעם לפעם הולך לבדוק את המצאי ,הולך לבדוק במחסנים למשל מה יש .אולי יש
גרוטאות שצריך לזרוק אותם .כל כמה זמן נעשית הביקורת? אני אתן לך דוגמה.
הבובות של הקרנבל ,לא של ברזיל .של חולון .קרנבל הבובות של העדליידע .יש
בובות ,ממחזרים אותם .אני ראיתי מיחזור של בובות עשר שנים .מי מחליט מתי
זורקים בובה או מתי,
מר שמעון חזן :עכשיו ,אני רוצה לציין דווקא שהעבודה בבית המשפט העירוני ,נכון .התנאים הם לא,
אנחנו נמצאים בזמן העותומאני בבית המשפט הזה .אני הולך לבתי משפט ,אני רואה
בכל מקום איזה עיר הכול יפה וראש העיר ממש רוצה שבית המשפט יהיה אצלו ולא
יעבור למקום אחר .דרך אגב ,בית המשפט של ראשון היה צריך להיות בחולון אבל
זרקו אותם .עכשיו ,פה התושבים צריכים לקבל כמו שסברלו אמר ,צריכים לקבל את
השירות ולא להיטלטל לתל אביב,
דובר:

זה לא יקרה,

מר שמעון חזן :לא מספיק שדופקים להם על הראש כל מיני דברים וזה עוד צריכים ללכת לסבול בתל
אביב .אז פשוט לשנות .במקום ללכת לתל אביב תהיה הצבה ושה ...שיפוצים ,עכשיו
בעשרות מיליונים משפצים את יד לבנים .איזה  100אלף שקל לא יכולים לתת פה
לשפץ? לרווחת התושבים שהולכים שמה? נכון ,הם נאשמים ,אבל הם בני אדם עדיין
הנאשמים האלה ולא פרות הבשן .עכשיו ,תראה .אני רוצה להגיד שדווקא העירייה
וזה אחד הדברים הנדירים שאני מחמיא לעירייה ,שדווקא בענייני נכסים נטושים וכל
זה העירייה עשתה די סדר .אבל כמובן עשו את זה כדי לבדוק ,למכור את הקרקע ,אז
באמת היו פולשים רבים ואיש הישר בעיניו יעשה .זה היה מערב פרוע .היה כל אחד
לוקח קרקע של המינהל ,בונה שמה פחון או צריף .עושה איזה חנות ירקות או עושה
איזה כל מיני דברים והעירייה במשך השנים ,דווקא בזמן ששון ,דווקא השתלטה על
הנושא הזה .לשמחתו אחרי השליטה הוא  ...את הקרקעות האלה לכל המרבה במחיר
אז זה אני רוצה לציין את אגף הנכסים שמהבחינה הזו יש שיפור רב מהבחינה הזו.
עכשיו ,לבסוף .אני רוצה לציין ,למשל ,בעניין הבנייה .בפיקוח על הבנייה הדברים
מתנהלים מצוין .דווקא כל מי שחורג מייד באים אליו .יש פה משמעת בנושא של
חריגות וכן הלאה אבל הבעיה מתמסמסת כאשר יש פסק דין ולפעמים הפסק דין הזה
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אין לו הערת אזהרה .אתם לא ,היית צריך ,אני מפנה את תשומת לבך ,אולי מבחינה
משפטית ,צריך לעשות הערת אזהרה.
דובר:

היום עושים כבר.

מר שמעון חזן :אני יודע שהיום עושים .אבל מה עם לגבי כל התיקים? בסדר ,אל תטפלו.
דובר:

כי הם משנים.

מר שמעון חזן :אין לכם ,אבל רגע .הערת אזהרה יש פה מחלקה משפטית ,מוטי ,שיכולה לעשות
הערות אזהרה עליהם .כל התיקים האלה שהיום במגירה שמה בזה ,ואין פקיד שיביא
אותם לשמה ,לזה.
עו"ד יונת דיין :אבל שמעון ,גם  ...רישום הערת אזהרה צריך לבדוק אם חריגת הבנייה עדיין קיימת
או נהרסה,
דובר:

לא ,אבל ההערה נרשמת במעמד פסק הדין.

מר שמעון חזן :רגע,
עו"ד יונת דיין :אותה בדיקה,
מר שמעון חזן :אני מפנה לכם עורך דין מטעמי שבמשך שבוע הוא יעשה את זה .שבוע הוא יעשה את
זה.
מר מוטי ששון :טוב ,שמעון .תשאל ,שמעון תשאל על הדו"ח.
מר שמעון חזן :רגע ,אבל דווקא מבחינת הפיקוח על הבנייה ,אתה יודע ,גם את הפרצלציה של ח300/
עשיתם את זה בשנה .אתם את הפרצלציה של רבין 2,200 ,יחידות ,לא עשיתם עשר
שנים אבל לא משנה .עכשיו ,רציתי בעניין הפיקוח על הבנייה .ההתמסמסות הזאת
שבין פסק הדין לבין ביצועו זה צריך ממש בדחיפות לסדר את העניין הזה אבל יחד
עם זאת ,אין ,לא חושב שתהיה סכנה שאנשים יגידו הנה ,לא עושים לנו כלום .זה לא
נכון כי היום כל אחד יודע שאם הוא בונה ,הפיקוח דווקא תופס אותו בזמן ורק
הפיקוח שוגה בנושא הזה של העברת התיק,
מר אילן לוי:

אבל הוא ציין שצריך לעשות צווי הריסה מנהליים ,לתפוס אותם באמצע הבנייה .זה
מה שחסר ,כי רוב התיקים הם תיקים קטנים.

מר שמעון חזן :תאמין לי ,גם בהערות אזהרה,
מר מוטי ששון :חבר'ה ,אבל תתייחסו לדו"ח.
מר שמעון חזן :אם הוא רוצה למכור את הדירה הוא לא יכול .ואז הוא צריך לתקן את זה .תודה
רבה ,מוטי.
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מר מוטי ששון :או קיי ,מורן רצית.
מר ישראל מורן :כן.
מר מוטי ששון :בבקשה.
מר ישראל מורן :יש לי כמה שאלות .טוב ,נתחיל .עמוד .8
מר מוטי ששון :המבקר יושב לידך.
מר ישראל מורן :רשום ציוד וחומרים עבור מינהל החינוך .איזה חומרים של מינהל החינוך עדיין
יושבים במחסן העירייה ,זה חומרים מתכלים? לא מתכלים?
מר בני יהונתן :ספרים .יש שם כל מיני ספרים ,חוברות ,מצאנו משחות שיניים ,לא יודע.
דובר:

ספרי ההיסטוריה ,סיטון.

מר בני יהונתן :דברים ממש ישנים בתוך קרטונים,
מר מוטי ששון :משחות שיניים מתייחס גם,
מר ישראל מורן :את המשחות שיניים קראתי ,אני מניח שזה לא של מינהל החינוך .אם זה של מינהל
החינוך אז בכל מקרה אפשר  ...תוקף,
(מדברים יחד)
מר ישראל מורן :אז מה החומרים של מינהל החינוך שיושבים שם .האם זה חומרים מתכלים או לא
מתכלים .האם,
מר בני יהונתן :כתבנו .זה ספרים וחוברות.
מר ישראל מורן :יכול להיות שיושבים שמה דפי נייר שמנפקים אותם אחר כך .הם מזמינים לשם או
כל ציוד מתכלה נגיד מגיע ישר,
מר בני יהונתן :ספרים וחוברות ישנים.
מר מוטי ששון :הוא אומר לך.
מר ישראל מורן :שאין שימוש בהם?
מר בני יהונתן :מה שצריך לעשות ,כל יחידה ויחידה ... ,של כוח אדם ,כל יחידה צריכה לבוא לשמה
לבדוק מה טוב ,לקחת .מה לא ,חוץ מזה מחסן לא צריך לשמש לצורך כזה.
גב' נעה צ'פליצקי :אולי גם הייתה רכישה עודפת.
מר ישראל מורן :אמרו,
גב' נעה צ'פליצקי :יכול להיות שהייתה רכישה עודפת ולכן הדברים שוכבים שם.
מר ישראל מורן :אני לא יודע.
גב' נעה צ'פליצקי :ואף אחד לא משתמש בזה.
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מר ישראל מורן :עמוד  .14עמוד .14
דובר:

הבזבוז בכלל שלא זורקים את זה לפח.

גב' נעה צ'פליצקי :לא ,וגם כשאתה מזמין,
מר מוטי ששון :חברים ,אה מורן ,נועה .עכשיו מורן מדבר .כן מורן.
מר ישראל מורן :רשום בעמוד  3.1.4 14שרכש מתכלה לא נרשם באינוונטר העירוני .נכון?
מר בני יהונתן :כן,
מר ישראל מורן :ואז השאלה אם בכל זאת יש איזושהי ביקורת כלשהי על המלאי הזה בצורה כזו
שאנחנו יודעים נגיד בסוף שנה לומר אילו יחידות קיבלו איזה כמות של ציוד מתכלה.
מר בני יהונתן :לא ,לא .עוד פעם .מה שקורה 3.1 ,זה כללי .מסבירים מה זה נושא רכש.
מר ישראל מורן :כן ,אני מבין .אבל אינוונטר,
מר בני יהונתן :ציוד מתכלה לא נרשם .בוודאי .לא יירשם באינוונטר העירוני כי הוא מתכלה.
מר מוטי ששון :מתכלה ,בדיוק.
מר בני יהונתן :הוא לא יישאר .מה שקורה באינוונטר ראינו שלא עושים ספירות מלאי בכל יחידות
העירייה .זה אם זה בתי ספר ,אם זה משרדי של העירייה,
מר ישראל מורן :זה אני יודע ,זה אני שואל דווקא לגבי ציוד מתכלה .האם ציוד מתכלה שמגיע
למחסני העירייה ומופיע,
מר בני יהונתן :לא ,הוא מועבר ליחידות אחר כך.
מר ישראל מורן :אבל ברמת העיקרון ,זה אומר שהוא נמצא שמה באופן זמני.
מר בני יהונתן :כן.
מר ישראל מורן :כי לדעתי,
מר בני יהונתן :אין שמה,
מר ישראל מורן 25 :אחוז ממה שנמצא במחסן דווקא היה ציוד מתכלה שלא סופק בכלל מעולם
ליחידות .אני טועה?
מר בני יהונתן :מה שקורה,
מר ישראל מורן :שיושב שמה מעל שנה.
מר בני יהונתן :היו שמה כל מיני ברזים,
מר ישראל מורן :שהוא נחשב ציוד מתכלה?
מר בני יהונתן :לא ,לא.
דובר:

זה כל כך הרבה שנים שם,
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מר בני יהונתן :לא,
גב' נעה צ'פליצקי :זה אנשים שמזמינים ,אין להם צורך ואז זה שוכב.
מר ישראל מורן :אין בעיה .אז השאלה אם יש ביקורת ,האם מישהו שולח ,מישהו מהמחסן שולח
מכתב,
מר חיים סברלו :כמה?
מר ישראל מורן :שולח מכתב ליחידות,
מר חיים סברלו :כמה ציוד יש שמה?
מר איתי זילבר :אלפי פריטים.
מר בני יהונתן :משהו כמו  150אלף שקל.
מר איתי זילבר :לא ,אלפי .אני קראתי שיש אלפי פריטים.
מר בני יהונתן :וחלקו ,רבע לא שמיש בכלל.
גב' נעה צ'פליצקי :לא שמיש ,אתה מבין.
מר ישראל מורן :יש כאלה שיושבים מעל שנה,
מר בני יהונתן :פשוט צריך ללכת לשם ,דבר פשוט .לראות מה שמיש ,מה לא שמיש ,מה שווה,
מר בני יהונתן :ובכלל את המחסן הזה לפרק ,להוציא אותו משמה.
מר ישראל מורן :יש לי עוד שאלות.
מר מוטי ששון :טוב ,הלאה ,מורן.
מר ישראל מורן :בסדר ,אבל אם לא יהיה דיון על כל דבר,
מר מוטי ששון :הוא עונה לך.
מר ישראל מורן :סדרי ,יש לי שאלה,
מר מוטי ששון :הלאה.
מר ישראל מורן :לגבי הסדרי גודל של הרכש כי יש פה רכש מחולק לפי  4סעיפים שהרכש הוא ,רגע,
אני שואל את השאלה ואז יהיה לך יותר קל לענות .רכש של עד  ,5,000בין  5,000ל-
 142לצורך העניין ,מ 142-עד  692ומעל  .692אם אנחנו היום רוצים לקבל פרופורציות
של מה הסכום הכולל של כל אחד מכל אחד מהרובריקות .כמה רכש מתבצע בעירייה
עד  5,000שקל .כמה רכש מתבצע בין  5,000ל ,142-באיזה סכומים? האם לצורך
העניין אנחנו מוציאים  100מיליון שקל ,סתם דוגמה ,עד  5,000שקל? כי אם כן האם
אנחנו עושים,
מר מוטי ששון :מורן ,זה ועדת ביקורת.

21

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שמן המניין מס'  9.10.2016 48פרוטוקול 462

מר ישראל מורן :אין ,אנחנו לא יושבים בוועדת ביקורת .זה דיון .פה ...
מר מוטי ששון :הדיון על דו"ח ועדת הביקורת.
מר ישראל מורן :אני קראתי את הדו"ח .אני נותן  ...ספציפי לאיזה עמוד.
מר מוטי ששון :אז הוא לא ייתן לך את התשובה.
מר בני יהונתן :אין לי,
מר ישראל מורן :אז אתה רוצה תביא את כולם לפה .אני רוצה לשאול שאלה.
מר מוטי ששון :לא נביא לך אף אחד לפה .יש דו"ח ביקורת ,תתייחס אליו.
מר ישראל מורן :אני מבין שאתה רוצה להסיט את הדיון ,אני רוצה לשאול שאלות ,מוטי.
מר מוטי ששון :למה להסיט את הדיון?
מר ישראל מורן :אני רוצה גם לקבל תשובות .אתה יודע לענות לי על זה?
מר בני יהונתן :לא ,לא,
מר ישראל מורן :מי יודע לענות על זה?
מר בני יהונתן :זה תשאל את מנהל המחסן ,כי,
מר ישראל מורן ... :את הרכש של העירייה?
מר מוטי ששון :מה פתאום,
מר בני יהונתן :לא ,כי זה ציוד שבא ויוצא .זה לא נשאר שמה.
מר ישראל מורן :לא ,זה לא קשור למה נשאר שמה.
מר בני יהונתן :החלוקה היא לפי החוק .עד  5,000צריך הצעות מחיר.
מר ישראל מורן :חבר'ה ,זה שבדו"ח על הרכש אנחנו לא רואים תמונה כוללת שאומרת,
דובר:

זה דברים אחרים ,מורן,

מר בני יהונתן :זה לא דו"ח סטטיסטיקה .זה לא דו"ח סטטיסטי.
מר מוטי ששון :טוב מורן ,שאלת .הוא אומר לך הוא לא ,אין לו תשובה .הלאה.
מר ישראל מורן :מי יכול לתת את התשובה הזאת?
מר מוטי ששון :לא הוא .אתה דן עכשיו בדו"ח ביקורת .תפנה למי שאתה רוצה ,אל תפנה אליו .הוא
לא הכתובת ,עכשיו דו"ח ביקורת על ההמלצות שלה.
מר ישראל מורן :אבל  ...משהו שהוא ספציפי.
מר בני יהונתן :אבל זה לא דו"ח סטטיסטי פה.
מר מוטי ששון :זה לא המקום .אתה מתעקש שזה המקום ,זה לא המקום.
מר ישראל מורן :אני רוצה לשאול בהקשר של נוהל .למשל ,אני אתן דוגמה.
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מר מוטי ששון :אני לא אענה לך על נוהל .אתה מדבר על דו"ח ועדת הביקורת,
מר ישראל מורן :אני מדבר,
מר מוטי ששון :אז תתייחס ,הנה המבקר פה .המבקר פה הוא ייתן לך תשובה .מה שהוא יודע הוא
ייתן .מה שהוא לא יודע הוא לא נותן.
מר ישראל מורן :בסדר ,אם תצעק זה לא ,אני שואל שאלה ספציפית לגבי הדו"ח .אני מבין
שהשאלות פחות נוחות או פחות יש לכם כוח או סבלנות ,לי יש עוד כמה עמודים .אם
למישהו אין כוח הוא יכול לצאת.
עו"ד יונת דיין :מורן ,רגע ,כי הוא לא שומע כלום בגלל המלל רקע .אז זה לא ייצא אחר כך בתמלול
ממילא.
מר ישראל מורן :אני לא אחראי על השקט הזה.
מר בני יהונתן :חשוב להבין שדו"ח ביקורת זה לא דו"ח סטטיסטי.
מר ישראל מורן :אבל אם אני מבקש לקבל הבהרה להאם יש כזה איזשהו דו"ח אז צריך להגיד,
מר בני יהונתן :יכול להיות שיש דו"ח אבל לא אצלי.
מר ישראל מורן :ראוי כשמתעסקים במחסן לשאול שאלה כזאת כי היא כל כך טריוויאלית .אני
אשאל שאלה נוספת ,ברשותך .כי בהנחה ולצורך העניין יש איזשהו רכש שהוא רכש
שהוא גדול ,או קיי? הרי מחלקות העירייה למשל אם שמתם לב בדו"ח ,בתקציב ,אם
אתה לוקח את הסעיף של כלי כתיבה ,כלי כתיבה מכל מחלקות העירייה עובר את
המיליון שקלים ביחד .האם ,לצורך העניין ,יש מישהו שיודע להסתכל באופן מאורגן
על המשאבים האלה ולהגיד שזה לא רכש של עד  5,000שקל כי אם אנחנו יודעים
להגיד בשנתי לאורך שנים אחורה שהרכש של עטים עובר ,סתם דוגמה ,את ה100-
אלף שקל כי זה ,כי ככה זה עולה ,זה מה שאנחנו רוכשים ,אז נרכוש בעירייה
במיוחד ,מה גם שאנחנו ,כתוב בדו"ח פה שהמחסן של העירייה לא מלא כמו שצריך
במלואו ,תרכוש העירייה במרוכז את העטים או מה שזה לא יהיה ,כלי כתיבה ,כי
הסכום הכולל שהעירייה מוציאה על זה הוא סכום גדול ,תוציא לצורך העניין מכרז
מסודר ולא רכש של עד  5,000שקל ,תקבל הנחה מין הסתם שהיא הנחה ,הנחת
כמות ,ונראה לי גם סביר יותר בהנחה ויש לנו את השטח הזה לנצל אותו בצורה
הזאת .האם היום יש איזשהו פעולה בנוהל שמופיעה או לחילופין האם אנחנו מציעים
נוהל כזה ואם לא אנחנו יכולים להציע כחלק מההמלצות ,האם לצורך העניין אנחנו
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יכולים להכניס איזשהו נוהל שמישהו יבוא ויגיד בסוף כל שנה יסתכל על כל הרכש
של העירייה בתחום מסוים ,יראה שחוזר בין מחלקות למשל סעיף מסוים,
דובר:

אי אפשר בכמות כי הם מתקלקלים.

מר ישראל מורן :לא,
מר ישראל מורן :אני אבהר לך את השאלה ,תגיד לי אם ,רגע .אם למשל מחלקת נוער רוצה לקנות
עטים ומחלקת הייעוץ המשפטי קונה עטים והם קונים ,עכשיו כל אחד  ...עטים,
עטים זה  4,000שקל.
מר רחמים בינוני ... :מורן ,כלי כתיבה יש מכרז של המחסן כי מה שאתה אומר אתה צודק .הוא
רואה שיש לו הרבה דרישות ולכן המחסן קונה כלי כתיבה במכרז.
מר ישראל מורן :מעולה.
מר רחמים בינוני :העטים במכרז ,הדפים במכרז.
מר ישראל מורן :זה אומר שהוא מקבל במכרז אחד גדול,
מר רחמים בינוני :כן.
מר ישראל מורן :וזה לא ...
מר רחמים בינוני :לא.
מר מוטי ששון :או קיי,
מר מוטי ששון :נועה ,עכשיו מורן שואל .אחר כך את.
מר בני יהונתן :לא ,יש לך טעות בסיסית .אתה צריך להבין .פה מדובר על הזמנות מהיחידות,
מר ישראל מורן :אין לי טעות ,יכול להיות שלא הבהרתי את עצמי כמו שצריך או שלא הבנת אותי
כמו שצריך .אני לא יודע מה הטעות שאתה חושב שיש לי ,אני אשמח לשמוע.
מר מוטי ששון :מורן ,בסך הכול נציג לך את ההמלצות ,מה ש ...לא מה ש,
מר בני יהונתן :החלוקה היא פה לפי החוק.
דובר:

רחמים הסביר את העניין.

מר בני יהונתן :זה הכול .פה לא מדובר על סטטיסטיקה אבל רחמים ענה לך.
מר ישראל מורן :עמוד  .16סתם כי כבר אתם לקחתם את המתקן חניה לאופניים .מתקן חניה
לאופניים זה נשמע לי משהו שהוא לא נכנס ברכש של עד  5,000שקל ,נכון? אלא זה
אמור להיות ברכש איזשהו גדול יותר ובפריסה עירונית כי אתה לא קונה מתקן
אופניים במקום אחד ,אתה קונה ריהוט נקרא לזה ציבורי או איך קוראים לזה,
ריהוט רחוב בצורה מרוכזת ,לא איזשהו משהו שהוא חד פעמי ועד  5,000שקל .אז א'
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למה זה נכנס בעד  5,000שקל ,זו שאלה שהיא מעניינת ,והדבר השני שגם מה שזכה
שמה וחשוב לשים לב זה ,ההצעה הזוכה היא הצעה שתוקנה בכתב יד גם אחר כך.
האם מישהו מוודא מי מפקח על וזו שאלה שלא הבנתי בנוהל ואני אשמח אם יגידו לי
רק מי האדם שמפקח או מה הנוהל שמפקח ,מי אחראי על עבודתה של הקניינית
למשל .הקניינית מבצעת ,מקבלת  3הצעות מחיר .היא מעבירה אותם למנהלת שלה,
מי בודק ,אומר רגע אקראית באופן בשוטף או מי אמור לעשות את זה גם אם זה
אחריות שלו ,להגיד רגע ,הבאת שלוש הצעות ,בוא נבדוק .אני רוצה להרים טלפון
סתם דוגמה לספק רביעי לראות האם סדר הגודל של ההצעות שקיבלתי לא עכשיו,
באופן אקראי כמה פעמים במהלך השנה כי על פניו עבודה של קניינית ש,
דובר:

 ...סומכים על הקניינית,

מר ישראל מורן :אין בעיה ,לא ,רגע .שנייה,
מר מוטי ששון :אני לא מבין ,מה זה קשור לדו"ח.
מר מוטי ששון :מורן ,אתה גולש כל הזמן לדברים .תשמע ,יש דו"ח .תתייחס לדו"ח.
מר ישראל מורן :אני מתייחס לדו"ח.
מר מוטי ששון :הוא כותב את זה? תשאל אותו .הוא יושב לידך.
מר ישראל מורן :לא,
מר מוטי ששון :אתה מחפש מה הנוהלים האלה ,מה,
מר ישראל מורן :אני מתייחס ספציפית,
מר מוטי ששון :תתייחס לדו"ח מה שהוא כתב ,זה הכול.
מר ישראל מורן :אני מתייחס,
מר מוטי ששון :עשו עבודה ,תתייחס לדו"ח שלו.
מר ישראל מורן :אני מתייחס .נו ,אז אמרת את זה כמה פעמים לפרוטוקול ,בדיוק כמו שאמרת
לשמעון קודם .זה שאתה ,אני מתייחס בדיוק לעמודים הספציפיים .או שתהיה לך
סבלנות לשמוע אותי או שתפסיק עם זה .תודה .האם הבנת את השאלה ,מי עושה
עבודת פיקוח על הקניינית בשוטף.
מר בני יהונתן :מי שצריך לעשות את זה ,זה מנהל המחלקה והחשב.
מר ישראל מורן :או קיי ,תודה .זה לא הופיע במי שאחראי לפקח על הזה ,באיזה סדר של הדברים.
עמוד  .17עמוד  17מדבר על ועדות רכש ואחד מהדברים שלא מצויינים ,הייתי שמח
לדעת פעם בכמה זמן מתקיימת ועדת רכש? בשוטף?
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מר בני יהונתן :בשוטף ועדת הרכש קודם כל מתקיימת בערך פעם בחודש.
דובר:

פעמיים בחודש.

מר ישראל מורן :פעמיים בחודש .זה אומר שאנחנו לא מרגישים וזה משהו שהייתי שמח להרגיש
ממך כי אתה מכיר את החומר יותר טוב ,אנחנו לא מרגישים שהעבודה השוטפת של
העירייה נפגעת בגלל שיש מועדים רחוקים של ועדת רכש אלא היא מתכנסת בצורה
תכופה .מעולה ,זה שאלה שהיא ,תשובה שהיא מספקת לחלוטין .עמוד .30
עו"ד יונת דיין :יתרה מזה ,מורן.
מר מוטי ששון :אל תספרי ,תני לו לגמור,
מר ישראל מורן :למה לא,
מר ישראל מורן :תודה רבה .למה שהיא לא תספר לי? היא הרגע הרחיבה את ידיעתנו .עמוד ,30
שאלה לגבי,
מר מוטי ששון ... :שאתה,
מר ישראל מורן :אני מבין את מה שאתה רוצה להגיד אבל אני  ...עמוד  30שאלה לגבי הערכה של
הסכומים .זה כולל פחת שמתבצע על הדברים שקורים? יש איזשהו שמאות על
הדברים שנמצאים במחסן?
מר בני יהונתן :מה שקורה ,בסוף כל שנה ,אני רוצה להסביר את ההליך .שכל סוף שנה  ...לקראת
סוף דצמבר בדרך כלל אני וחשב העירייה באים למחסן העירייה לאחר שהמחסן עשה
ספירת מלאי .כלומר ,הם עושים ספירת מלאי משלהם של כל הפריטים ,עטים מסוג
הזה כך וכך ,עפרונות זה כך ,מטאטאים כך וכך .ואז חשב העירייה בא ,בדרך כלל ...
הוא עושה בדיקה מדגמית ובודק האם רשום  5מטאטאים האם באמת יש 5
מטאטאים .וגם אני לוקח בדיקה מדגמית ובודק האם הרישום של  ...זה נעשה בצורה
מדגמית .ואז לוקחים את הכמות שמאושרת ,כן? על סמך מדגם ,כן? ומכפילים אותה
במחיר הקנייה ואז מגיעים לערך המלאי ואז אתה רואה איך ערך המלאי בשנים,
מר ישראל מורן :או קיי ,אז למעשה זה במחיר הקנייה.
מר בני יהונתן :מחיר הקנייה.
מר ישראל מורן :זו הייתה השאלה .האם ישנה שמאות ,האם יש פחת,
מר בני יהונתן :לא ,לא.
מר ישראל מורן :סבבה.
מר בני יהונתן :שים לב שערך,
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מר ישראל מורן :האם יש דברים שיש עליהם פחת במשך השנים כי הם,
מר בני יהונתן :לא ,לא .הם לא עושים את זה.
מר ישראל מורן :כי מה שנשאר שם עשר שנים ומעלה זה ספרים והערך של ספרים נשמר יופי.
מר בני יהונתן :לא .הספרים שדיברנו עליהם מקודם זה ציוד שסופק ליחידות ולא נלקח מהמחסן.
זה משהו אחר לגמרי .פה מדובר על ערך מלאי ששייך למחסן.
מר ישראל מורן :עמוד ,33
מר בני יהונתן :זה לא שייך לספרים שדיברנו עליהם.
מר ישראל מורן :שאלה לגבי נגיד מבנים של בתי ספר ,גני ילדים ,כשרשמתם אחר כך שמי שאחראי
בסופו של דבר ,מי שכתבתם ב ... 6-באחריות מנהל המוסד העירוני לבצע .אז זה בתי
ספר וגני ילדים אני מבין .מי אחראי על הביצוע של המצאי בבניין העירייה?
מר בני יהונתן :יש מה שנקרא אב הבית.
מר ישראל מורן :יש אב בית בבניין העירייה והוא אחראי להגיש את הדו"ח הזה של מצאי ,של כל מה
שנמצא בבניין העירייה .עמוד  .35 ,34יש לי שאלה שמתייחסת לכל מה שקשור
לספירת המצאי במרחב הציבורי ששייך לעירייה .סתם דוגמה ,סלי רחוב .אני אתן
דוגמה אפילו ממשית שנתתי לפני שנתיים .לפני שנתיים ביקשתי לקבל את רשימת
הברזיות בעיר .למה? כי רציתי לוודא שבאמת עושים עליהם ביקורת ,שיש עליהם
ביקורת תברואתית כמו שצריך .ביקשתי רשימה של ברזיות ,אמרו לי אין .אמרתי יש
מיפוי ,משהו? אמרו לי אין .מי אחראי לוודא שרכוש שהוא ציבורי מחר בבוקר שהוא
באמת קיים .איך בודקים שהוא קיים אם אין מיפוי כזה.
מר בני יהונתן :אז זה בדיוק ,קלעת למה שכתוב בדו"ח .כתוב בסעיף  ,6.3.5באגף גנים ונוער בשנים
 ,15 ,14לא הושלמה ספירת המלאי.
מר ישראל מורן :ואיפה זה מופיע בהמלצות שזה?
מר בני יהונתן :בבדיקת הביקורת עולה כי בוצעה בדיקת מצאי במחסן הכלים בלבד ועוד שאר
המצאי המעודכן ברחבי העיר ,ריהוט רחוב ,מתקנים בגני משחקים לא נספר.
מר ישראל מורן :כן ,את זה אני מבין בממצאים אבל אני מחפש בהמלצות כי בהמלצות אני מוצא
שצריך לוודא שספירת המצאי השנתית תתבצע בכל המוסדות העירוניים .את
המוסדות העירוניים אני מכיר .זה פיזי .את זה ההמלצה אני מקבל .מה קורה במרחב
הציבורי שהוא לא מרחב פיזי ושייך בבעלות שלו לעירייה? נתתי לך דוגמה לדברים
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שהם שייכים לעירייה ואף אחד לא הולך וסופר אותם .האם לצורך העניין כמו
שאמרת באגף גנים ונוף שלא מוצאים ,האם את ההמלצות שאנחנו כותבים,
מר בני יהונתן :כתבנו ,בכל המוסדות העירוניים.
מר ישראל מורן :כן .המרחב הציבורי עד כמה שאני מכיר אותו לא נחשב ,אתה הגדרת אפילו,
מר מוטי ששון :גן ציבורי זה לא מרחב ציבורי גן ציבורי?
מר ישראל מורן :לא .כי לא ,הנה ,כי רשום ...
מר בני יהונתן :כתבתי את זה .לוודא כי ספירת המצאי השנתית תתבצע בכל המוסדות העירוניים.
מר ישראל מורן :או קיי ,אני אשמח שהמוסדות העירוניים ובמרחב הציבורי,
מר בני יהונתן :אז זה כולל ,אז זה כולל.
מר ישראל מורן :אז אני אשמח להוסיף את זה לפרוטוקול עכשיו שלימים שנוודא ונבדוק יבדקו
ויהיה לנו מיפוי של כל הרכוש הציבורי של העירייה.
מר בני יהונתן :אין בעיה,
דובר:

בסדר.

מר מוטי ששון :הלאה.
מר ישראל מורן :הפרק של שומה .אני רק רוצה לברך באמת ,כל הכבוד ,גם את אמנון וגם את הצוות
שלו .אני בוועדת כספים רואה במשך כל השלוש שנים האחרונות עבודה רצינית ,גם
במיצוי של הכספים ,כל פעם שנשאלים שאלה רואים שהם עושים את העבודה שלהם
אז זה לא ,לא סתם עולה גם בדו"ח הביקורת אז כל הכבוד על העשייה .עמוד .117
עמוד  117רשום שיש מכתב התייחסות של מהנדסת העיר ומנהל מחלקת הפיקוח,
מספר  .53את זה לא קיבלנו בחומר .אני תוהה אם נוכל לקבל כאילו את המסמכים
כי אנחנו לא רואים מה ההתייחסות המלאה .ראינו את ההתייחסות במקטעים שונים
לאחר כך.
מר בני יהונתן :זה מה שאנחנו עושים .תראה ,אני אסביר לך .מה זה דו"ח נספחים? מה שקורה,
מר ישראל מורן :זה הגיע למישהו?
מר בני יהונתן :לא ,לא ,לא .עוד פעם ,אני רוצה להסביר את זה.
דובר:

אני פעם הייתי יושן אצלו ב...

מר בני יהונתן :שיטת העבוד ה העקרונית .הדו"ח הזה הוא מספיק עבה והוא כולל את הממצאים
שהתגלו והמלצות .עכשיו ,אם הייתי מצרף את הנספחים ,הדו"ח הזה היה ככה נהיה,
ככה .אם אתה רוצה ,יהודה ,לך תביא להם את הנספחים רק שתבין מה זה .עכשיו
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בנספחים יש שמות ,יש כל מיני דברים שהם חסויים בגלל צנעת הפרט .לכן אנחנו לא
מפיצים אותם אלא בפני הוועדה לביקורת וגם אם חבר מועצה רוצה לבוא ולעיין הוא
מוזמן לבוא לראות.
מר ישראל מורן :או קיי.
מר בני יהונתן :אם הוא רוצה לראות את המכתב אין בעיה .אבל את המכתב עצמו ,את הפירוט של
המכתב אנחנו מכניסים בצורה,
מר ישראל מורן :ראיתי,
מר בני יהונתן :פרטנית .אז זה זה .אבל אם אתה רוצה לראות את המסמך בפני עצמו אין בעיה ,הוא
לא,
מר ישראל מורן :מעולה .עמוד  118אני רוצה להעיר ממצאים כדי שכולנו גם נתייחס אליהם וגם
לדעתי צריך לשים אליהם לב .כל הנושא של נהלים שחסרים .נוהל עירוני שמסדיר
את הטיפול בתלונות ,מהשלב של הקליטה שלהם ועד הסגירה .דרך אגב ,זה הנוהל
הכי שמטריד אותי כרגע כי לדעתי זה אחד מהדברים המערכתיים שצריכים להיבדק
בכלל לעתיד .כל מה שקשור לשירות לתושב ,בסופו של דבר היעוד של העירייה היא
לתת שירות לתושב .אם בסופו של דבר זה אפילו לא נכנס ,אין נוהל כזה במחלקה
עירונית שמגדיר מה קורה מרגע שנפתחת פנייה ועד הסיום שלה ,זה לדעתי הסעיף
הקטן הזה צריך לפתוח פרק בתחום הביקור לעתיד ,ואני אומר את זה גם לך וגם
לוועדת הביקורת לעתיד כי אתם תקבעו את הנושאים .זה צריך להעמיק .אמנת
השירות לתושב .תוך כמה זמן אנשים מקבלים פניות ,כמה זמן הם נענים ,כמה זמן
לוקח ממתי שהם פותחים ,איפה זה קורה ולא קורה .זה אחד מהדברים הכי
קריטיים כי התפיסה צריכה להיות שהתושב הוא במרכז ולא אחרת .עמוד ,121
בקשר לטפסי  .4אז הוועדה המקומית או ועדת רישוי מקבלת החלטה לאופן ביצוע
מסוים אבל בפועל אם אתם קוראים זה גם הועלה בהערות קודם ,לא הולך מישהו
אחר כך ממחלקת הפיקוח על הבנייה ועושה צ'ק ליסט ומוודא שהדברים באמת
בוצעו בשטח .עזבו שהוא אמור להגיע פעם בחודש לאתר בנייה ,זה בטוח לא קורה,
אבל בוא נניח שבסוף ,לא ,זה לא קורה ,זה כתוב בדו"ח .בוא נניח שבסוף לפחות
בטופס  4טופס ,5
דובר:

 ...זה קורה.
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מר ישראל מורן :רגע ,אז אתה לא קראת את הדו"ח .תקרא שוב את הדו"ח .בסוף בטופס  4בטופס 5
זה כמעט ולא קורה .כמעט בכל ה ,אפילו איפה שנגעו לא קרה .אז זה כאילו למה יש
טופס  ?4אני באמת שואל .אם אף אחד לא מוודא שזה קורה מה זה שווה ,שרק
חותמים וזה גם במקרה מסוים שקיים בסוף אז רושמים ,בסדר ,נתנו טופס  .4אין
לזה שום משמעות .אני אתן לכם דוגמה למה זה חשוב .כי למשל ברחוב הגד  8אז
בזמנו באנו לוועדה המקומית .טופס  4היה אז קיבלו ,הם קיבלו טופס  ,4איישו את
הבניין ,את השביל גישה שהיה אמור לחבר לרחוב המעפילים לקח אחר כך עוד שנה.
עכשיו תבינו ,אם הקבלן בבנייה שלו לפני שהיה מקבל טופס  4היו אומרים לו רגע,
אתה צרי ך לדאוג לשביל גישה ,יומיים היה לוקח לסדר את זה .במשך מעל לשנה
התושבים היו צריכים לעשות סיבוב של כל הרחוב ,להיכנס,
מר מוטי ששון :אז מה אתה מציע .בסדר ,שמענו.
מר ישראל מורן :לצאת חזרה .זה הסיפור של טופס  4וחוסר הביקורת ,לעשות צ'ק ליסט על כל
הדברים וההחלטות של הוועדה המקומית .אנחנו נותנים החלטות,
מר מוטי ששון :אני בטוח,
מר ישראל מורן :אין לזה שום משמעות,
מר מוטי ששון :אני בטוח שאתה לא צודק אבל לא חשוב .הלאה .מה עוד יש לך שאלות.
מר ישראל מורן :עמוד  .122אה ,זה כבר נעניתי על ידי המהנדסת קודם והיא אמרה שהיא תטפל בזה
אז פחות משמעותי .עמוד  .123סגנית מנהלת מחלקה ,זאת אומרת כמו שאתם
בוודאי קראתם ,עוסקת ב 60-אחוז מהזמן שלה במבנים מסוכנים .עכשיו ,זה חשוב
רק שזה לא ,זה  ...שהיא קיבלה ובאיזשהו שלב זה הפך להיות רוב התפקיד שלה.
אותה סגנית מנהלת מחלקה היא אחראית על כל האזור של ח ,300/מגדלים בשדרה
ופארק פרס .אולי אחד האזורים שבשנים האחרונות היה בו את הבינוי הכי גדול .זה
אומר שהמפקחת על הבנייה שהייתה אמורה לפקח על הבנייה בכל האזור ,לוודא
שלא ייפול חס וחלילה מנוף ,לוודא שלא יקרסו קומות כמו בחניונים ,שהייתה
אמורה להיות בשטח ,לא עשתה את זה וזה מצוין,
מר אילן לוי:

היא עשתה.

מר ישראל מורן :יש לה עוד מלא מטלות.
מר אילן לוי:

מה שהיא עושה  20פקחים לא עושים .אולי צריך,
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מר ישראל מורן :רגע ,אני לא מאשים אותה ברמה האישית ,יש לה מלא מטלות .יש לה רשימה מפה
ועד הודעה חדשה.
עו"ד יונת דיין :אז אתה מצטרף להמלצות ,אם אני מבינה נכון.
מר ישראל מורן :שנייה .צריך לשים לב למה שקורה .האם יש מצב כזה ,אם יש מצב כזה שהיא בכלל
מקבלת  ...שתופס את כל זמנה צריך לוודא .יכול להיות שצריך עוד תקן .עכשיו,
עמוד  128זה מה שמדהים בתגובה שקיבלנו .שזה באמת,
מר מוטי ששון :טוב ,מורן .אתה מדבר,
מר ישראל מורן :אני יש לי עוד שאלות.
מר מוטי ששון :הרבה זמן .אז תשאל אותן בקצרה ו,
מר ישראל מורן :אני שואל בקצרה .יש דו"ח,
מר מוטי ששון :תשאל שאלה וייתן לך תשובה .תקשיב רגע .תקשיב .תשאל שאלה ואל תיתן לי פה
הרצאות .שמעתי דברים לא לעניין אבל לא חשוב .תשאל שאלה ,המבקר פה.
מר ישראל מורן :אתה יכול להתייחס אליהם ,אני אשמח,
מר מוטי ששון :בבקשה ,בבקשה.
מר ישראל מורן :אין בעיה ,אני אמשיך.
מר מוטי ששון :תשאל שאלה ,הוא יענה לך המבקר.
מר ישראל מורן :לא הכול שאלות .יש דיון ויש הערות .חלק מהעניין זה להביא דברים ,לדוגמה כמו
שעשינו קודם ,כדי שיכנס להמלצות .לא הכול שאלות.
מר מוטי ששון :אני לא יודע מה זה  ...להמלצות .יש פה  ...של ועדת הביקורת,
מר ישראל מורן :עמוד  128זה אחד מהדברים שכאילו מדהימים בתגובה ,או קיי? אני רוצה לצטט
לכם פשוט .הביקורת מאמינה שיישום המלצות הביקורת הבונות ובכלל המבנה
הארגוני של המחלקה מבחינת שדרוג מעמדה של המחלקה בשל היקף עבודתה ,או
קיי ? מספר  ...זה ,הביקורת פה מסכמת ומודה לביקורת וזה גם אנחנו מודים לכם על
זה שסוף כל סוף יש ביקורת שאפשר להגיד הנה תראו ,חסר כוח אדם ,הנה חסר
דברים .ואני שואל ,האם במחלקה עירונית צריך לחכות בכל פעם עד שאגף הביקורת
שעשה את עבודתו נאמנה ייכנס לתוך מחלקה כדי שיתחילו לפתוח ,לשאול את
השאלות .האם חסר כוח אדם ,האם נותנים שירות כמו שצריך .כל פעם כאילו עצם
התגובה שאומרים סוף כל סוף יש ביקורת ,עכשיו נוכל להתמקח ולבדוק האם אנחנו
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עושים את עבודתנו זה תגובה שהיא מדהימה .עמוד  132שזה אני לא מבין בכלל ביעד
שנתנו להם .אני קורא .בעדכון נהלי העבודה,
מר מוטי ששון :אני רק מזכיר לך ,מורן,
מר ישראל מורן :נו?
מר מוטי ששון :שמותר  20דקות לדבר בשם הסיעה.
מר ישראל מורן :אין בעיה .כמה זמן קיבלנו?
מר מוטי ששון :אתה כבר הגעת  18דקות לפי מה שביררנו איתו יש לך עוד  2דקות,
דובר:

לפי שעון ציריך.

מר ישראל מורן :יופי .נבדוק את זה תיכף.
מר מוטי ששון :הנה.
מר ישראל מורן :אנחנו ,זה שעכשיו אמרתם  18דקות אני בטוח שאתם אף אחד לא בודק מההתחלה.
מר מוטי ששון :רגע ,רגע ,כמה זמן,
מר ישראל מורן :אין בעיה,
דובר:

 20פלוס .20

מר ישראל מורן :נרשם ,תודה.
מר מוטי ששון :הוא כבר מדבר כמה?
מר ישראל מורן :אז סעיף,
מר מוטי ששון :אתה מדבר למעלה מ 20-דקות.
מר ישראל מורן :אני מבקש שיורידו מהברוטו את כל הזמן שאחרים דיברו,
מר מוטי ששון :תשמע מורן ,מספיק .אני מבקש לסיים ,נקודה .תסיים .אתה לא מנהל את הישיבה
ואתה לא יכול להשתלט עליה .אתה יכול לשאול שאלות ,יענו לך ותצטמצם באותם
השאלות ותפסיק להרחיב על כל מיני דברים כי זה דו"ח ביקורת שנעשה ואת כל
הענ יין שלך איך אתה תופס את העירייה שהתושב במוקד זה לא מעניין .אנחנו כבר
ותיקים בנושא ,לא צריכים הטפות ממך .אז בבקשה מורן ,תצטמצם .עברת יותר מ-
 20דקות.
מר ישראל מורן :בעמוד  132אני אצטט לכם .כתוב המטרה לסיימם של עדכון הנהלים של העבודה זה
עד  .2018עכשיו ,מה ,איך עובד הפרוצדורה של הביקורת? ב 2015-זה קורה ,ב2017-
אתם תקבלו בסוף אנחנו נקבל כל הזמן עוד פעם תזכורת האם בוצע לא בוצע2018 .
אף אחד לא יבדוק שוב פעם האם הנהלים האלה בוצעו.
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מר מוטי ששון :מה השאלה?
מר ישראל מורן :זה שנותנים יעד ואני אומר ,זה שהיעד הזה  ...של  2018הוא בעיני צריך לרדת
ולהיות במינימום ,במקסימום עד  2017כדי שנוכל לוודא האם זה קרה ,כן או לא.
דובר:

אתה רוצה לשנות את המדינה.

מר ישראל מורן :אני ממשיך.
מר מוטי ששון :הלאה.
מר ישראל מורן :עמוד  134עד  ,135לא להפריע לי .שזה זעקה של העסקים בעיר שחייבים לזעוק
אותה ,אני באמת לא מבין איך .אם אתם תשימו לב ,מעמוד  134עמוד  135הרמה של
השירות לעסקים בעיר של השביעות רצון ושל אחוז עמידה ברמת השירות ,ככה זה
מוגדר ,של העסקים ,בקשה לרישיון עסק ,התחיל ב 46.6-אחוז  47.6 ,שזה כבר נמוך,
זה פחות מ 50-אחוז שכל השאר עומדים על  .70 ,60בשנת ,ב .2013-ב 2014-ירד ל-
 ,34.7בשנת  2015זה ירד ל 30-אחוז  .עכשיו ,אם אנחנו לא מבינים שהעסקים צריכים
להיות במרכז ואנחנו צריכים לעודד פה עסקים ו 30-אחוז מהעסקים,
דובר:

עסקים הקטנים,

מר מוטי ששון :מה זה קשור לוועדת ביקורת?
מר ישראל מורן :זה  ...של הטיפול ברישיון עסקים ,זה גורר ,זה הופך את העיר לעיר ענייה.
דובר:

זה בעיה מערכתית,

מר ישראל מורן :נכון.
מר מוטי ששון :בני ,בני .מה המלצת?
מר ישראל מורן :חולון צריכה  ...עסקים שלה לטפל בנושא הזה,
מר מוטי ששון :יש המלצה של הוועדה?
מר ישראל מורן ... :בתוך העיר והיא רוצה להגדיל את הארנונה,
מר מוטי ששון :מורן ,מורן .אתה גלשת מעבר לזמן שמותר לך .לא ,מורן .אתה לא תשתלט.
מר ישראל מורן :יש לי עוד חצי דקה.
מר מוטי ששון :עוד חצי דקה ,בבקשה.
מר ישראל מורן :אחלה.
דובר:

יש לי סטופר.

מר ישראל מורן :אני רוצה לומר משהו להוסיף את זה בבקשה לביקורת לעתיד לבוא .כל פעם אנחנו
מקבלים בחינה של שנתיים אחורה האם הדו"ח בוצע או לא בוצע ,ואני מציע הצעה
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שמעכשיו אני מקווה שיכנס להמלצות ,כל עוד בסעיף כתוב לא בוצע זה ייכנס לסעיף
לפרק חדש של דברים שנגררים במשך כל שנה וכל שנה יבדקו את הסעיף הזה עד שזה
בוצע וגם נגלה אחרי  10שנים המועצה שהסעיף הזה סוף כל סוף בוצע צריך לייצר
פרק חדש .לא יכול להיות שאחרי שנתיים בוצע לא בוצע קיבלנו דברים לפני שנתיים,
מר מוטי ששון :כן ,בני .יש לך מה לענות לו?
מר בני יהונתן :אם תיקח  ...תראה שתשובת,
מר מוטי ששון :תודה רבה .מישהו רוצה להתייחס? בבקשה נועה ,מה רצית?
גב' נעה צ'פליצקי :אני רוצה להתחבר,
מר מוטי ששון :נועה ,להתייחס לדו"ח .רק לדו"ח.
גב' נעה צ'פליצקי :מתי הדברים האלה ייושמו? כל הליקויים ,כל ההמלצות שלכם .שנה? שנתיים?
מר בני יהונתן :את צריכה להבין,
דובר:

אני יכול גם לדבר  20דקות?

גב' נעה צ'פליצקי :לא ,כי יש דברים שהם חייבים להיות במיידי.
מר מוטי ששון :את רוצה תשובה? הוא נותן לך תשובה ,את לא נותנת לו לדבר.
מר בני יהונתן :אתם צריכים להבין שקודם כל יש הפרדת סמכויות .אני מבקר העירייה.
מר מוטי ששון :בדיוק.
מר בני יהונתן :אני לא בהנהלת העיר .אני לא מיישם .אני לא מתקן את ההמלצות .אני עושה בדיקה
ורבותי ,לכתוב דו"ח ביקורת זה לא דבר קל.
דובר:

אבל אתה יכול כמו אי ציות,

מר בני יהונתן :כשאתה לדוגמה אתה נכנס למחלקה כמו פיקוח על הבנייה ,רבותי .אתה צריך להגיע
לרמת ידיעה של החומר יותר טוב ממנהל המחלקה כדי שתוכל לעשות עליו ביקורת.
עכשיו ,זה לא קל .זה לא קל,
מר שמעון חזן :ואתה באמת יודע יותר טוב ממנהל המחלקה?
מר בני יהונתן :אני ,אני רק מקווה .משתדל .אתם מבינים? אז זה לא קל .אז התפקיד שלנו בסופו של
דבר זה למצוא את הממצאים ,להגיש את ההמלצות ואז השרביט עובר להנהלת העיר
ולמנהלים .עכשיו ,מה שאנחנו כן עושים ,התרומה שלנו הנוספת היא כאן שאנחנו
באים אחרי שנתיים כדי לבדוק האם אכן הדברים תוקנו ,אבל מתי יתוקנו ,איך
יתוקנו ,זה לא בסמכותנו.
מר מוטי ששון :לכן יש דו"ח,
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גב' נעה צ'פליצקי :הנהלת העיר צריכה,
מר מוטי ששון :יש ועדת מעקב אחרי התיקון ליקויים .הלאה ,בבקשה ,רועי .יש לך שאלות?
עו"ד רועי כהן :גם שאלות וגם אני חושב שחלק מהדברים אתה צריך להתייחס.
דובר:

יש לך  20דקות.

עו"ד רועי כהן :לא ,אני לא אדבר  20דקות .אני גם מציע ,אני הייתי בעבר עושה את זה הרבה
תיאטרלי אז הייתי מציע לך שאתה מדבר אז,
מר מוטי ששון :תעשה על ...
עו"ד רועי כהן :שזה יהיה יותר,
מר ישראל מורן :אני מצטער ,אני לא שחקן.
עו"ד רועי כהן :טוב ,אז אני ,מה לעשות .צריך גם בסופו של דבר זה ,אתה מעלה דברים שבאמת צריך
אבל צריך להסתכל גם על הנקודה ,בסופו של דבר ,אם אפשר לבצע אותם וזה הכי
חשוב .יש דברים שאפשר ודברים שאי אפשר .אני רוצה להתייחס לסוגיה שאני לא
יודע איך ,קודם כל כבר הצפתי אותה וזה שיש בתוך מסמך של עיריית חולון ,בתוך
מסמך של עיריית חולון המלצה להעביר את בית המשפט למקום אחר .אז קודם כל
אני מבקש שההמלצה הזאתי תצא מהדו"ח .אני חשוב שזה כולם פה זה ,לא יכול
להיות שאנחנו,
מר בני יהונתן :היא לא בדו"ח.
עו"ד רועי כהן :היא לא ,היא מופיעה כרגע בתוך ספר,
מר בני יהונתן :בסיכומי הוועדה.
עו"ד רועי כהן :בתוך ספר של עיריית חולון,
מר בני יהונתן :אין בעיה ,אפשר להוריד.
עו"ד רועי כהן :שאני שותף ואני חושב שאין שום סיבה,
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,אבל אתם לא צריכים את הוועדה כדי,
מר בני יהונתן :אין בעיה .זה לא.
גב' נעה צ'פליצקי :לא כאילו ככה סתם,
עו"ד רועי כהן :אני אומר את זה ,אני חושב שגם ראש העיר יצטרף לדבר הזה .לא צריך להיות בתוך
מסמך של עירוני להוציא את בית המשפט שלנו מתוך חולון ולהעביר אותו לתל אביב
בתוך בוא נגיד דוקומנט של עירייה.
מר מוטי ששון :זה נכתב ,מה אתה רוצה .זה מה שנכתב.
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עו"ד יונת דיין :ברשותכם ,תקשיבו רגע .א ני רוצה לתת לכם קצת מידע שאולי אתם לא מודעים אליו
עד הסוף לגבי בית המשפט לעניינים מקומיים .בלא מעט ערים שאתה היית עורך דין,
חזן ,בית המשפט המקומי הוא חלק מבית משפט שלום שיושב באותה עיר,
מר שמעון חזן :נכון.
עו"ד יונת דיין :ואז כל השירותים ,כל העובדים ,כל המזכירות ,כל מערכת המחשוב שם היא של
מערכת בתי המשפט,
מר שמעון חזן :נכון.
עו"ד יונת דיין :כמו שאתה מכיר אותו בכל בית משפט אחר .זה נט המשפט ,זה עובדים של מערכת
בתי המשפט והנהלת בתי משפט,
עו"ד רועי כהן :העירייה משלמת,
עו"ד יונת דיין :אם שופט איננו נמצא ,חולה ,זה אחריות של הנהלת בתי המשפט .בחולון ובעוד כמה
ערים בודדות ,מאחר אין בית משפט שלום ,יש מבנה קטן ,ספורדי ,מקומי .במקרה
שלנו גם במקום לא הכי נעים ,נכון ,שמשמש כבית משפט לעניינים מקומיים .עובדי
המזכירות וההנהלה הם עובדי עירייה ,הנהלת בתי משפט שולחת שופט .בית המשפט
לעניינים מקומיים בחולון עובד  3ימים בשבוע .הצוות עובד  5ימים בשבוע .הצוות
מונה כמה ,בני? ?10 ?9
מר בני יהונתן.9 :
עו"ד יונת דיין 9 :אנשים במשרה מלאה ,או קיי? מגיעים תושבים  3ימים בשבוע .הם לא יכולים
לשלוח דרך נט המשפט כלום .עורכי הדין שמייצגים אותם לא יכולים לשלוח דרך נט
המשפט כלום ,התביעה העירונית לא יכולה לברר בנטע משפט כלום .לא מזמן קראתי
באחד המקומונים שהונחה אבן פינה לבית משפט בבת ים .דרך אגב ,היומיים
האחרים השופט שיושב אצלנו יושב בבת ים .הונחה אבן פינה בבת ים לבית משפט
שלום לתעבורה ,עבודה ומקומי.
עו"ד רועי כהן :ונוער כנראה.
עו"ד יונת דיין :הבית משפט המקומי של בת ים שפועל יומיים בשבוע יהיה חלק ממערך בתי המשפט,
הנהלת בתי המשפט והנט משפט.
דובר:

השאלה למה היא  ...מקומונים?

עו"ד יונת דיין :הונחה אבן הפינה.
עו"ד רועי כהן :אבל אני רגע שואל שאלה .למה ,למה אנחנו צריכים לבקש,
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עו"ד יונת דיין :בנוסף ,רגע.
עו"ד רועי כהן :שזה ייצא מהעיר חולון?
עו"ד יונת דיין :רגע .הליך נוסף שקורה בזמן האחרון,
מר מוטי ששון :לא יוצא ,לא יוצא.
עו"ד יונת דיין :זה חלופת הברירות.
מר מוטי ששון :כן רועי ,יש עוד משהו?
עו"ד רועי כהן :כן ,אני חושב שאתה גם ,הנושא הזה של מבנים מסוכנים .אני לא פעם גם מגיע לאגף
ההנדסה ואנשים מתלוננים על מבנים מסוכנים ואני אומר לך שיש פה קושי רב מאוד
בנושא של ההכרה במבנה מסוכן בעיר חולון .אני חושב שיש מבנים בודדים וכאשר
הבעיה היא נעוצה בהעדר ,כבר כמה שנים ,של העדר של מהנדס מבנים מסוכנים .זה,
מר אילן לוי:

יש כבר מישהו בפועל.

עו"ד רועי כהן :אין מישהו בפועל.
מר אילן לוי:

מעוז כבר שנים יושב שם.

עו"ד רועי כהן :אבל הוא יושב.
מר מוטי ששון :חבר'ה ,לא פשוט להשיג מהנדסים בתחום הזה.
עו"ד רועי כהן :אבל רגע .אני אומר,
מר מוטי ששון :או קיי ,רועי.
עו"ד רועי כהן :הנושא של מבנים מסוכנים זה נושא שאי אפשר לשחק בו פעם שכן יהיה פעם שלא
יהיה .צריך להיות כתובת לציבור בחולון לנושא של מבנים מסוכנים .הנושא הזה הוא
נושא שאי אפשר לזלזל בו ולהשאיר את זה בתפקיד של רכזת .צריך להיות מהנדס
שכל התפקיד שלו הוא לאתר מבנים מסוכנים .היום אנחנו עדים למה שקורה
ברעידות אדמה כאלה ואחרות .אם אנחנו לא נטפל בזה עכשיו אנחנו נשלם את
המחיר.
מר מוטי ששון :טוב .או קיי תודה.
עו"ד רועי כהן :זה שייך,
מר מוטי ששון :רועי ,תודה.
עו"ד רועי כהן :מבנה רעוע ,לא מתוחזק .הוא מבנה שהרבה יותר יינזק בכל רעידה או בכל משהו
כזה.
מר מוטי ששון :או קיי .חברים.
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מר ראובן קייקוב :ראיתי את הדו"ח של אגף ההכנסות ,רוצה לציין אותו ממש לשבח .יש שם ממש
תפקוד נאות.
מר ראובן קייקוב :רבותיי ,שנייה .יש שם ממש מתודולוגיה של בקרות ,של בקרה שעובדת בכל מיני
מקומות שמתי לב ... .למשל אם יש שם  ...חריגה אז יש דו"ח שיוצא על כל ...
קטגורית ובודקים אותם כמו שצריך ,או כל מיני שינויים חריגים ובודקים אותם
ולדעתי זה כל המחלקות ,כן? אמורות לאמץ  ...ממש ללמוד את הנושא ,ללמוד איך
הכו ל מתבצע .להתאים ,שוב ,אנחנו נצליח ליישם ,הנהלת העיר תצליח ליישם בכל
המחלקות  ...בקרות ,לחשוב אולי על שיטות ... ,של יועץ ארגוני שיבוא ייעץ להם איך
לבצע את הכול ואיך ליישם ,אנחנו,
דובר:

לא צריך יעוץ ארגוני .יש פה אנשים שיכולים,

מר מוטי ששון :או קיי ,חברים.
מר שמעון חזן :שנייה אחת .רק ,שנייה .חצי דקה .אני אומר .בכל דו"ח ביקורת זה לא חוכמה לתת
את הדו"ח .זה חוכמה .נותנים את הדו"ח ,נותנים המלצות,
דובר:

מעקב אחר ביצוע.

מר שמעון חזן ... :אמר באימרת אגב שיש איזה ועדה שהיא עוקבת אחרי  ...ואם מורן ,אני מציע לך
היות ואתה עשית עבודה מדוקדקת .אני לא ,חס וחלילה אני דווקא מעריך את זה וזה
קרוב לחצי שעה הארת את עינינו .הערת והארת את עינינו ,אז אני דווקא חושב
שאתה תמשיך ,אומר המתחיל במלאכה אומרים לו גמור .תבדוק ותביא לנו מה קורה
עם כל ההמלצות האלה .ועוד דבר מחוץ לפרוטוקול .חבר'ה ,אני רוצה שתכבדו כל
חבר מועצה חדש שנכנס .אני רואה שהגברת נכנסה פה ,אני לא יודע אפילו מה השם
שלה,
דובר:

לא היית בפעם שעברה.

מר שמעון חזן :וניסיתי לראות ,אני רואה עורכת דין מרינו בסקי יוליה .אני אומר לעצמי אחר כך יש
פה ,אה ,יצחק רון זה אתה? אז למה למערך דאגתם ולישראל ביתנו לא?
מר מוטי ששון :טוב ,חברים,
מר שמעון חזן :מרוב  ...ב 2016-נגמר התקציב.
מר מוטי ששון :מי בעד ,מי בעד אישורה ,סיכומיה והצעותיה של הוועדה לעניין ביקורת לדו"ח מבקר
העירייה לשנת  ,2015מכתבו של עזרא סיטון מה 13-בספטמבר  ,2016יושב ראש ועדת
הביקורת .מי בעד? 16 ,בעד .מי נגד? מי נמנע? שמעון .אחד נמנע ,אושר.
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 .9אישור דו"ח רבעוני לשנת  2016לתקופה רבעון ( )2שנת 2016
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .אני רק מבקש להקדים את  9לפי בקשתה של אסתי ,אמא
לתינוק .צריכה ללכת הביתה להניק .אז אנחנו נעביר את זה ,בסדר? טוב ,בבקשה.
אסתי.
גב' אסתי וייס הרצוג:

כן .ערב טוב .אני מציגה את הדו"ח הכספי התקופתי ל 30-ליוני .2016

ההכנסות ברבעון השני של שנת  2016היו נמוכות בכ 3-אחוז מהתקציב היחסי
לתקופה והסתכמו בכ 577-מיליוני שקלים .ההוצאות ברבעון השני היו נמוכות בכ3-
אחוז מהתקציב היחסי לתקופה והסתכמו בכ 576.7-מיליוני שקלים והעודף לתקופה
הגיע לכ 300-מיליון שקלים ,300 .סליחה 300 ,אלף .והגרעון הנצבר עומד על כ3.1-
מיליון שקלים .בתקציב הפיתוח הכנסות ברבעון השני הגיעו לכ 122.5-מיליון שקלים
וההוצאות ל 106.8-מיליון שקלים .סך הכול העודף לתקופה בתקציב הפיתוח יגיע
לכ 15.7-מיליוני שקלים והעודפים הזמניים נטו בתקציב הפיתוח הגיעו לסך של 356.6
מיליוני שקלים .יתרת הקרנות נכון ליום ה 30.6-קרנות הפיתוח הגיעו לכ 83-מיליוני
שקלים .בהתאם לנתוני הכנסות וההוצאות בתקציב הרגיל לתקופה ינואר עד יוני
 2016ותחת ההנחה שלא תהיה הרעה כלכלית במדינה במהלך השנה שתגרום לפגיעה
בהכנסות העירייה ,עיריית חולון תצליח לסיים את השנה ללא גרעון תקציבי .זה
הכול .יש למישהו שאלות?
מר שמעון חזן :אני רואה שתקציב הפיתוח יש עודף למען האמת .זה ,הכסף משיג את ה ,אז מה
עושים לגבי הכסף הזה? האם הוא מיועד לעוד פיתוח או שאחר כך הולך לכל מיני
מקומות אחרים ,דבר שהוא לא חוקי
גב' אסתי וייס הרצוג:

כמו שלעירייה,

מר מוטי ששון :שמעון .כשאתה בונה תקציב פיתוח אתה צובע אותו ואתה מתחיל להוציא עליו.
אתה לא יכול לנגוע בו.
מר שמעון חזן :ברור .אז עכשיו יש יתרה.
מר מוטי ששון :או קיי ... .כמות הפרויקטים.
גב' אסתי וייס הרצוג:

יש גם יתרה של תב"רים.

מר שמעון חזן :לא ,יש עוד פרויקטים לבצע ,מה?
גב' אסתי וייס הרצוג:

בוודאי ,כן.
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דובר:

מה שצבוע  ...מישהו אחר.

מר יצחק וידבסקי :מה  ...לא עובר מתקציב הפיתוח לתקציב הרגיל.
מר מוטי ששון :כן ,יש עוד שאלות? או קיי ,מי בעד אישור הדו"ח הרבעוני לשנת  2016לתקופה רבעון
 2שנת  .2016מי בעד?  17בעד .מי נגד? מי נמנע? אחד נמנע ,אושר .אסתי תודה.
גב' אסתי וייס הרצוג:

תודה.

מר מוטי ששון :רוצי לבן שלך.
 .4אישור תקנון חברה מוגבלת במניות חברת מי שקמה בע"מ
מר מוטי ששון :אישור תקנון חברה מוגבלת במניות ,חברת מי שקמה בע"מ .אריק ,מי מדבר?
עו"ד יונת דיין :לבקשת אריק .מדובר בתיקונים שגם הרגולטור ביקש וגם התיקוני חקיקה .מדובר
בתיקונים בתקנון שהם לדרישת הרגולטור ,רשות המים ,וגם בעקבות תיקונים
בחקיקה בנושא .רובם נובעים מהצירוף של אור יהודה לתאגיד ואיזון התנאים
והכוחות.
דובר:

בית דגן?

עו"ד יונת דיין :סליחה?
דובר:

בית דגן?

עו"ד יונת דיין :אור יהודה.
דובר:

אור יהודה.

עו"ד יונת דיין :שהצטרפה.
מר מוטי ששון :ביקשו להצטרף אלינו גם כן.
דובר:

מה עם אזור

עו"ד יונת דיין :גם בפנים .ממזמן .חולון ,אזור ,בית דגן ,אור יהודה .זה היה סדר הצטרפות.
מר מוטי ששון :הם לא רצו להצטרף לראשון .ביקשו להצטרף אלינו .או קיי.
מר שמעון חזן :אפשר להגיד משהו? רבותי ,מאז שהועבר הנושא של המים מהעירייה לתאגיד ,אני
חושב במאות אחוזים התשלום של כל אזרח עלה .רגע ,מה אתה עושה ככה ,אילן?
אני רוצה להגיד לכם ... .לא להעביר את זה לרשות,
מר מוטי ששון :אבל זה חוק .זה חוק.
מר שמעון חזן :מה ,כולם העבירו?
מר מוטי ששון :כן .האחרונים עכשיו רחובות העבירה.
דובר:

היא המתנגדת הגדולה והעבירה את הזה בלית ברירה.

40

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שמן המניין מס'  9.10.2016 48פרוטוקול 462

מר שמעון חזן :מי זה ,רחובות?
דובר:

האחרונה שהעבירה.

דובר:

בוקר טוב אליהו.

דובר:

החוק חוקק ב.2001-

מר מוטי ששון :אבל שמעון,
מר שמעון חזן :אני רוצה לשאול שאלה .יש לכם פה חברה מוגבלת במניות ,אני מבין שאתה
ווידבסקי מחזיקים ב 51-אחוז מהמניות ,נכון?
עו"ד יונת דיין :עיריית חולון מחזיקה ב,51-
מר שמעון חזן :כן ,בסדר.
דובר:

,77

מר שמעון חזן :אז אם הוא היה עושה את זה בשם עצמו הוא היה מרוויח הרבה ,אבל אני שואל
שאלה .איך אפשר למנוע ,מוטי ,את ההשתוללות הזו,
עו"ד יונת דיין :אבל שמעון,
מר שמעון חזן :לא יודע מה זה ,הם גונבים כסף.
עו"ד יונת דיין :שמעון,
מר שמעון חזן :אבל  ...מחיר ,אומרים לך יש נזילה ואין נזילה .ולוקחים כסף מפה עד הודעה חדשה.
עו"ד יונת דיין :שמעון.
מר שמעון חזן :מה זה אתה עושה ככה? אתה יודע מה זה? זה כבר משתווה לארנונה.
עו"ד יונת דיין :שמעון ,קודם כל הדיון כרגע הוא על תיקון התקנון של החברה ולא על עניינים אחרים
הנוגעים לחברה.
מר שמעון חזן :לא ,אבל פה אתם,
עו"ד יונת דיין :מעבר לכך,
מר שמעון חזן :יש לכם כוח.
עו"ד יונת דיין :תנאי הפעולה של החברה ,תעריפי המים ,איך מתנהגים עם נזילה או עם צריכה
חריגה ,מה עושים עם חיובי הביוב ,אין סמכות לתאגידי המים להחליט .הכול מוכתב
מלמעלה ,מה התעריף ,על מה גובים מע"מ ועל מה לא.
מר שמעון חזן :כשאומרים לך יש נזילה ואין נזילה ,מי אחראי לטפל באנשים האלה?
מר מוטי ששון :תפנה למנכ"ל.
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מר אריק מולה :יש בכללים בדיוק הנחיות איך לטפל באנשים עם נזילות .הם קובעים גם מאיזה
אחוזי חריגה ניתן לתת להם ואיזה מחירים נותנים להם .הכול כתוב בכללים ואנחנו
עובדים כמה שאפשר ,אנחנו עובדים לפי הכללים ומשתדלים הרבה פעמים גם לעשות
מעבר לזה ואיפה עמוס? לא פה? יעיד על כך עמוס.
מר שמעון חזן :דווקא פה,
מר שמעון חזן :נדמה לי מר  ...הוא אחראי על הנושא הזה .ואני רוצה ,המנכ"ל .ואני רוצה להגיד
שכשפונים אליו הוא דווקא מטפל בנושא.
מר מוטי ששון :או קיי.
עו"ד יונת דיין :אז אפשר להצביע?
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד? מה השאלה ,כן?
דובר:

חברים ,סליחה ,יש פה שאלה.

מר מוטי ששון :מה השאלה ,מורן?
מר ישראל מורן :בסעיף  32מפרט את הדירקטוריון .יש  7דירקטורים שממונים על ידי עיריית חולון.
הייתי שמח לדעת מי הדירקטורים.
מר מוטי ששון :תפרט ,תגיד לו.
מר אריק מולה :אז יש לנו את זוהר שהוא היושב ראש ,את אילן שהוא סגנו ,דני פדרמן הגזברות,
שרית אברבוך מההנדסה ,יש נציגי ציבור מיטל יש לנו ויש לנו ,מי עוד? וחסר לנו עוד
אחד.
דובר:

וקרן,

מר אריק מולה :קרן .וקרן פאר
מר ישראל מורן :יש,
מר אריק מולה :וחסר לנו עוד אחד.
מר ישראל מורן :יש נציגים מהאופוזיציה או שרק קואליציה?
מר מוטי ששון :הכול ,זה לא רלוונטי עכשיו לתקנון .מה זה רלוונטי לתקנון?
מר ישראל מורן :לאופן שבו בוחרים נבחרי ציבור ,זה מופיע ב,
מר מוטי ששון :נבדוק את זה ואני אגיד לך,
דובר:

אבל זה לא קשור כרגע לדירקטוריון.

מר ישראל מורן :עושה רושם שהדירקטוריון נלקח לפי קואליציה.
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מר מוטי ששון :מי בעד אישור תקנון חברה מוגבלת במניות ,חברת מי שקמה בע"מ .מי בעד?  14בעד.
מי נגד? מי נמנע?  ,3 ,2 ,1שלושה .ארבעה נמנעים ,אושר.
אני עובר לסעיף הבא.
דובר:

מוטי ,תצרף .מוטי ,מוטי .תצרף אותי גם כן נמנע.

מר מוטי ששון 5 :נמנעים ,בסדר .לא חשוב ,גמרנו .יש רוב.
 .5אישור חוזה שכירות עם קופת חולים לאומית לפי סעיף  188לפקודת העיריות ,חלקה 232/82
בגוש  7166סוקולוב  45חולון .
מר מוטי ששון :או קיי ,אישור חוזה שכירות עם קופת חולים לאומית לפי סעיף  188לפקודת העיריות
חלקה  232/82בגוש  7166סוקולוב  ,45חולון .מי מציג את זה? כן.
גב' פנינה שנהב :קופת חולים לאומית יושבת כבר למעלה מ 10-שנים  ,...בזמנו היינו עושים להם
חוזים ,נחתם איתם חוזה לפני כשנה נדמה לי ספטמבר  2015ל 5-שנים עם אופציה
לעוד  5שנים .אנחנו כעת מבקשים את אישור המועצה שהחוזה עם קופת חולים
לאומית יהיה ל 10-שנים .סך הכול זה שקופת חולים לאומית יושבת במקום אחד
לאורך זמן זה לטובת התושבים .בזמנו העירייה חשבה אולי להוציא אותה משם,
דובר:

זה שלנו?

גב' פנינה שנהב :מה? זה נכס בצמרות בקומה שנייה ,נכס של העירייה.
דובר:

צמרת.

גב' פנינה שנהב :צמרת ,אתה צודק.
מר שמעון חזן :מה ,ל 10-שנים?
גב' פנינה שנהב :ל 10-שנים.
מר שמעון חזן :צריך להיות חוזה חכירה אם זה ל 10-שנים.
גב' פנינה שנהב :לא .זה חוזה בסדר ,זה  10שנים,זה אופציה לעוד  5שנים ,זה יום פחות עשר שנים.
זאת אומרת זה לא,
מר שמעון חזן :אה,
גב' פנינה שנהב :כן ,אתה צודק .אבל לצורך הדיון פה זה  5שנים ועוד  5שנים .העלינו להם מאוד את
שכר הדירה בחוזה שנחתם,
מר אילן לוי:

כמה הם משלמים?

גב' פנינה שנהב :ב 36 .2015-אלף שקל פלוס מע"מ,
מר אילן לוי:

לכמה זמן? לכמה מטר?
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גב' פנינה שנהב 480 :מטר .זה  ...יפה.
מר מוטי ששון :או קיי .מי בעד?
מר ישראל מורן :שאלה ,כי אז בזמנו דובר שחלק מהשטח שם זה  ...לרשת ...
גב' פנינה שנהב :היינו ....
גב' פנינה שנהב :גם  ...עם מנכ"לית העירייה וגם בעצה עם יצחק וידבסקי הוחלט שהשירות הזה מדי
חשוב לתושבים כדי להוציא אותם משם .נתנו להם הרבה זמן למצוא מקום,
מר מוטי ששון :פנינה ,תודה .או קיי ,מי בעד אישור חוזה שכירות עם קופת חולים לאומית לפי
סעיף 188 ,בפקודת העיריות בגוש  7166רחוב סוקולוב  .45מי בעד? 17 ,בעד .מי נגד?
מי נמנע? שמעון ,מי נמנע? מי נמנע? שמעון ,אתה נמנע?
מר שמעון חזן :כן.
מר מוטי ששון :אחד נמנע .אושר.
 .10אישור בקשה למחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה
מר מוטי ששון :אני רוצה רגע את סעיף  10להקדים רגע את  .10אישור בקשה למחיקת חובות
שאינם ניתנים לגביה .כן .ואחר כך נעבור לסעיף  .14אישור התיקון המבוקש
לסעיף  29.4שכותרתו מועדי תשלום ארנונה לשנת  2016שנת ,2017
דובר:

חברים,

מר מוטי ששון :כן.
דובר:

לא שומע המקליט.

מר אמנון ארץ קדושה :טוב .אנחנו מביאים לאישור המועצה בהתאם לנוהל מחיקת חובות,
בראשות איתנה .אנחנו מביאים שלוש טבלאות למחיקה .כמעט כל החובות זה חובות
של אנשים שבהפטר ,שעל פי חוק אנחנו חייבים למחוק את החובות שלהם למעט
אחד שהאישה לא הייתה בהפטר אבל היא לא ברת פירעון .לכן כל הסכומים פה הם
מה שנקרא אין ביכולתנו לגבות אותם בכלל.
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד?
מר איתי זילבר :רגע ,יש לי שאלה מוטי .ב ...הקודמים שאישרנו ,בחודשים הקודמים בישיבות
הקודמות ,לכל סעיף הייתה סיבה למה אי אפשר לגבות .למה יש לו חוב ,מה המקרה,
זה יכול להיות מקרה אישי או מקרה ,אתה יודע ,אם זה עסקים,
מר אמנון ארץ קדושה :הקודמים היו הסכמי פשרה .פה אין ,הקודמים היו הסכמי פשרה,
מר איתי זילבר :או קיי.
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מר אמנון ארץ קדושה :שבאנו ונתנו את הסיבה למה אנחנו רוצים להקל בחוב וגבינו גם אם אתה
זוכר בערך שליש מהחוב .פה זה הפטר .יש החלטה של בתי המשפט שאי אפשר
לגבות .הפטר זה אומר שהוא פטור ,כן.
מר מוטי ששון :או קיי  ,אז מי בעד אישור בקשה למחיקת חובות שאינם ניתנים לגביה לפי המכתב
המצורף? מי בעד?  16בעד .מי נגד? אין נגד ,אחד נמנע .אושר.
אני עובר לסעיף  ,14בבקשה.
 .14אישור התיקון המבוקש לסעיף  29.4שכותרתו מועדי תשלום ארנונה לשנת  2016ולשנת 2017
והסדרי תשלום
מר מוטי ששון :אם כבר המשכת ,תמשיך אמנון.
מר אמנון ארץ קדושה :סעיף  14אנחנו מבקשים לשנות את צו הארנונה לשנת  2016ו 17-בעקבות
תובענה ,בקשה לתובענה ייצוגית נגד העירייה .זה רק סעיף להבהרה כי המדיניות לא
משתנה ,לגבי תאריך חישוב ריבית הפיגורים .על פי חוק אנחנו יכולים לחייב ריבית
פיגורים  30יום לאחר מועד החיוב .המועד שנקבע לתשלום .יש כאן הבהרה שפשוט
המועד לתשלום הוא הראשון לחודש בכל חשבון תקופתי .המדיניות לא השתנתה ,זה
רק להבהרה בגלל התובענה הייצוגית.
מר שי קינן:

כן ,אבל יש משהו שכן אני רוצה לשים עליו את הדעת .לשים עליו דגש .זה אני מדבר
על סעיף  ,2.9.4.6אתה רואה את הסעיף הזה?

מר אמנון ארץ קדושה :כן.
מר שי קינן:

זה דבר מדהים .אני לא יודע אם חברי המועצה יודעים וכדאי שמי שלא מקשיב
שיקשיב ,כי כשאני חקרתי את הנושא אני הזדעזעתי לא פחות .אם אני או חיים,
אנחנו לא נשלם במשך חודשיים פלאפון ,יתכן שחברת פלאפון תיקח לנו ,תעשה
ממוצע של החשבון השנתי ותיקח לנו את כל השנה? אם לי יש  100שקל ולא שילמתי
חודשיים זה  200שקל .חברת פלאפון תתבע אותי על  200שקל .בעירייה לא .בעירייה
יתבעו אותך על  1,200שקל .מה זה אומר? שאם תושב ,שאם תושב לא שילם ,מה?
אם תושב לא שילם  700שקל ארנונה והוא לא שילם שתי תקופות ,במקום שהעירייה
תתבע את ה 1,400-שקל שהוא חייב לה וזה בדין ,אין לי בעיה .מה היא עושה? היא
עושה לא .היא תובעת ממנו את ה 700-שקל כפול  .6כפול כל השנה .ואני שואל ,האם
במאי הוא קיבל את השירותים של דצמבר? איך אנחנו יכולים לעשות את זה? עכשיו
רגע ,אני יודע ,את נשענת על זה שזה בסמכות המועצה.
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עו"ד יונת דיין :לא.
מר שי קינן:

אז על מה?

עו"ד יונת דיין :זה החוק.
מר מוטי ששון :זה חוק.
מר שי קינן:

רגע ,ידעתי שתגידו זה החוק.

מר מוטי ששון :אה.
מר שי קינן:

בסעיף  274ג' כתוב המועצה רשאית לקבוע מועדים לתשלום הארנונה ,ואני מבקש
ממך מוטי לבחון מחדש את הדבר הזה .למה? כי לפני בערך חודשיים ,זה היה בערך
חודשיים כשהוצאתם את כל ה ...לבתים? הגיעו אלי פתאום ביום אחד עשרות
טלפונים .אני לא הבנתי במה מדובר .ביום אחד.

מר מוטי ששון :מעניין איך הם מגיעים אליך ולא אלי.
מר שי קינן:

כן ,אני אגיד לך מה קרה .אני אגיד לך מה קרה .האנשים המוחלשים ביותר בחברה,
הרי מי לא משלם חודשיים? זה אני ואתה? לא .זה האנשים החלשים ביותר .הם
פתאום נדרשו לשלם אלפי שקלים כאשר המכתב אומר אם לא תבוא ותסדיר אנחנו
נגיע אליך ונעקל לך ציוד מהבית .ממש כמו,

דובר:

אני חושב שאין פקחים שיבואו ,אל תדאג.

מר שי קינן:

לא ,אבל רגע,

מר מוטי ששון :שי ,אתה רוצה תשובה?
מר שי קינן:

כן .אבל רגע ,משפט נוסף לפני התשובה .אין לי שום בעיה ,אין לי שום בעיה ,רגע,
רגע .אין לי שום בעיה שהעירייה תלחם בדין ,אין בעיה .תשלחו מעקלים ,בסדר .למי
שלא שילם .אבל על החוב שלא שולם .אני לא מקבל את זה שעירייה תבקש את כל
הכסף שנה מראש ועוד ממי? מהאנשים החלשים ביותר.

מר מוטי ששון :אמנון .תסביר לו.
מר אמנון ארץ קדושה :על פי החוק כל תושב צריך לשלם ארנונה ב .1.1-את כל השנה מראש.
מר מוטי ששון :זה החוק ,זה החוק.
מר אמנון ארץ קדושה :העירייה נותנת הסדר תשלומים בשישה תשלומים לאורך השנה.
מר שי קינן:

אין בעיה.

46

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שמן המניין מס'  9.10.2016 48פרוטוקול 462

מר אמנון ארץ קדושה :עכשיו .ברגע שהתושב לא עמד בהסדר ,לצורך העניין ,כביכול ההסדר הזה
צריך להימחק ועל פי החוק אני יכול לחייב אותו גם את כל הארנונה לפי ערך של ה-
 .1.1זה החוק ,אלה הם התקנות.
מר שי קינן:

נכון.

מר אמנון ארץ קדושה :עכשיו .אנחנו עושים את זה קודם כל מה 1.1-אנחנו עושים את זה מאותה
תקופה שהוא לא שילם מחייבים אותו את יתרת התשלומים עד סוף השנה ,כלומר
אם נשארו לו ארבעה הוא יחוייב בארבעה ,נכון .זה הוכיח את עצמו בגביה כי תושב
שיגיע אלי אני אעשה לו את הסדר התשלומים עד סוף השנה אבל רק או בצ'קים או
בכרטיס אשראי או בהוראות קבע חובות.
דובר:

אבל הוא צריך להגיע.

מר אמנון ארץ קדושה :שיגיע אלי כדי שאני לא אצטרך לרדוף אחריו עוד פעם כל השנה .העירייה
מוציאה מאות אלפי שקלים בשנה בלרוץ אחרי אותם חייבים .ברגע שהוא לא שילם
לי חודשיים אני אומר לו תבוא אלי ,עכשיו או שתיתן לי צ'קים או שתיתן לי הוראת
קבע ככה אני לא רץ אחריו ואני פותר את הבעית גבייה עד סוף השנה.
מר מוטי ששון :זה לא במכה אחת ,שי.
מר אמנון ארץ קדושה :אני עדיין אבל תשלומים אבל בוא תסגור.
מר מוטי ששון :זה לא במכה אחת.
מר שי קינן:

רגע ,אני רוצה לחדד את זה .זאת אומרת שהתשלום הוא תשלום עתידי .זאת אומרת
הוא ישלם על נובמבר דצמבר,

מר מוטי ששון :בתשלומים,
מר אמנון ארץ קדושה :נכון .אבל שייתן לי צ'קים עד סוף השנה כי מה אחר כך? הוא כן קיבל שובר,
לא קיבל שובר .הוא כן רוצה לשלם ,לא משלם .ככה אני הבטחתי את התשלום עד
סוף השנה.
מר שי קינן:

מה קורה עם אדם שאין לו צ'קים?

מר אמנון ארץ קדושה :יש לו הוראת קבע חובות שיעשה .הוראת קבע בנקאית.
דובר:

כרטיס אשראי.

דובר:

חבר'ה ,זה מצמצם את האפשרויות למינימום ,זה מקטין את הסיכון.

מר מוטי ששון :טוב ,חברים .מי,
דובר:

סליחה ,הקשבה.
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מר מוטי ששון :מי בעד אישור התיקון המבוקש לסעיף  29.4שכותרתו מועדי תשלום ארנונה לשנת
 2016והסדרי תשלום שמצורף בזאת .מי בעד?  17בעד .מי נגד? אין נגד ,אחד נמנע.
אושר.
 .6אישור עדכון תקציב רגיל לשנת 2016
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף  ,6חוזר ,אישור עדכון תקציב רגיל לשנת  ,2016בבקשה תציג .הם
מבקשים ללכת ,מה אני,
מר מוטי ששון :הלאה ,כן .רחמים בבקשה.
מר רחמים בינוני :תכנון התקציב הרגיל ... ,בתוספת של  5מיליון,
דובר:

חברים ,חבל על הזמן .תנו למקליט לשמוע ,רחמים.

מר רחמים בינוני :לתקציב הרגיל ,תוספת של  5,882,500מיליון מ 1,194,629,500-מיליארד ל-
 .₪ 1,200,512,000אתם רואים יש פה הכנסות ממשרדי ממשלה ,יש פה הכנסות קצת
מהעירוניות שעלו ,למול זה יש את ההוצאות .אם יש למישהו שאלות אשמח לענות.
מר מוטי ששון :כן ,שאלות יש?
מר ישראל מורן :כן ,יש לי שתי הערות.
מר מוטי ששון :בבקשה .הערות או שאלות?
מר ישראל מורן :הערה אחת זה משהו שדיברנו עליו בעבר כשדיברנו על מלגות כי יש את הסעיף של
 8.1.1.1שהוא משתנה .אני יודע ,מוטי ,אתה אמרת בזמנו שמלגות פר"ח ,כל מי
שירצה ויבקש לעשות מלגת פר"ח יקבל,
מר מוטי ששון :נכון.
מר ישראל מורן :זה לא יהיה תלוי ב ,אני יודע היום שיש עשרות גם מתושבי חולון ,אני אומר לכם .יש
לי צילום מסך של רשימות המתנה,
מר מוטי ששון :איפה?
מר ישראל מורן :אני אומר לך .שהם רוצים לעשות פר"ח,
דוברת:

פר"ח בעיר?

מר מוטי ששון :לפר"ח בעיר?
מר ישראל מורן :כן ,פר"ח בעיר ,ורשימות המתנה.
מר מוטי ששון :המתנה למה?
מר ישראל מורן :אז אני אשמח,
מר יוסי זיידה :לא ,יש מכסות של פר"ח .זה אחד ,שלא קשור לעיר.
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דובר:

ראש העיר אמר שכמה שרוצים.

מר יוסי זיידה :לא ,אבל פר"ח מגבילים במכסות.
מר מוטי ששון :פר"ח.
דוברת:

לא העירייה.

מר מוטי ששון :לא העירייה.
מר יוסי זיידה :העירייה תיתן,
מר מוטי ששון :תן לי לעשות סדר .בזמנו שהקמתי את פר"ח בחולון היינו הראשונים .נפגשנו אני
והמנכ"לית עם עמוס כרמלי במכון וייצמן ואמרתי לו( ,קובי ומועלם ,זה מפריע).
ביקשתי ממנו ,הוא אמר לי תגיד לי כמה אתה מוכן לתת .הוא אמר לי כמה שאתה
רוצה .אמרתי לו אני הולך להקציב מיליון שקל ואני נותן אלף שקל לסטודנט .אתה
מוכן להתחייב? הוא אמר לי אני מוכן להתחייב .אין דבר כזה ואתה לא תגיע
למספרים האלה .אבל הוא אומר אני מתחייב .בינתיים עמוס כרמלי הזה התחלף,
באים אנשים אחרים והם צריכים ,גם קיצץ אותם משרד החינוך .מקצצים אותם כל
הזמן וזה הולך ויורד והיה מצב שאמרתי בואו תוסיפו ואני אוסיף .בסוף יצא
שאנחנו ,העירייה הוסיפה והם אמרו אתה הוספת אז אנחנו נוריד לך .ואז הם לקחו
את הכסף הזה ,אמרתי אין בעיה .אתם מוכנים להוריד לי? בתנאי שתתנו לי לבית
ספר וייצמן.
דובר:

לבן גוריון שעבר לוייצמן.

מר מוטי ששון :בוייצמן ,התלמידים של וייצמן שעברו לבן גוריון תנו לי שיהיה חונך לילדים האלה
שעברו לבית ספר בן גוריון.
מר יוסי זיידה :גם מעבר למכסות.
מר מוטי ששון :זה היה מעבר למכסות .עכשיו ,אין בעיה ,לא תהיה בעיה ,לא צריכה להיות בעיה.
פר"ח צריך להקצות כי רוב הסכום זה פר"ח .הוא נותן איזה קרוב ל.4,000-
מר ישראל מורן :אז שני דברים .אחד ,אני אשמח אם נוכל לראות אם אפשר להגדיל את זה כי אני
יודע על עשרות חולונים שמחכים ברשימות המתנה וזה כוח אדם הכי איכותי וטוב
לנו בתוך העיר.
מר מוטי ששון :אבל קודם כל ,אני אומר לך .אנחנו משוועים לסטודנטים שיחנכו,
מר יוסי זיידה :מורן ,נוצר ביקוש גדול כי עשינו השנה חיבור למלגות פיס .הגדלנו 200 ,מלגאים של
פר"ח יקבלו השנה גם  5,000שקל.
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מר ישראל מורן :הם מקבלים בסך הכול  10,000שקל,
מר יוסי זיידה :נכון ,וזה יצר כנראה ביקוש גדול מעבר למכסות שפר"ח יכול להקצות.
מר מוטי ששון :אה ,מורן .בסך הכול יש גידול של הסטודנטים שמקבלים מלגות ואם יש אנשים ,אם
יש סטודנטים שלא נתנו להם בפר"ח את האישור תביא את הרשימות שאני אדבר
איתם.
מר יוסי זיידה :אני כבר אבדוק עם ליאת.
מר ישראל מורן :שנייה ,שנייה .מצוין .אז א' ,תודה .דבר שני ,אני אשמח לראות אם אנחנו נותנים
תעדוף לפחות לתושבי העיר על פני מי שאינם תושבי העיר במלגת פר"ח בתוך העיר.
מר מוטי ששון :אז יש לי חדשות בשבילך,
מר ישראל מורן :כי אז אנחנו נוכל לתעדף,
מר מוטי ששון :בגלל שחסר לי סטודנטים,
מר ישראל מורן :עד היום פשוט לא היה מתקיים פה מצב ש,
מר מוטי ששון :יש לי חדשות בשבילך .שיש לי סטודנטים,
מר ישראל מורן :נו?
מר מוטי ששון :הייתי ,מאוד רציתי שהם יחנכו את הילדים החולונים .הם לא גרים בחולון ,הם חנכו
ילדים בחולון ולא היה לי לב לבוא ולהגיד להם לא תקבלו,
מר יוסי זיידה :שמנו את הילד במרכז.
מר מוטי ששון :שמנו את הילד במרכז ,אמרנו לא יהיה .אין לי סטודנטים חולונים ,אני אקח
סטודנטים מערים אחרות והם גרים ,למשל אלה שלומדים במכון הטכנולוגי.
מר ישראל מורן :אני מסכים ,אתה צודק שלא היו לך,
מר מוטי ששון :הלכו חנכו ילדים ,אני אתן להם את הכסף הזה.
מר ישראל מורן :מוטי ,אתה צודק .אם יש כזה סטודנט שהתחיל אף אחד לא יפסיק אותו אבל לעתיד
אני חושב שנכון,
מר מוטי ששון :רק חולונים.
מר ישראל מורן :רגע ,אז לא בטוח .תיבדק.
מר מוטי ששון :אני אומר לך בטוח ,רק חולונים.
מר ישראל מורן :היום זה רק חולונים כל ,כולל אלה ש,
מר מוטי ששון :אין לי ,חסר לי.
מר ישראל מורן :אז לא חסר .היום יש בהמתנה.
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מר מוטי ששון :מורן .זה עוד פעם,
מר יוסי זיידה :מורן ,זה ביקוש עכשווי כנראה ,אני בודק עם ליאת אברמוביץ' שהיא אחראית על
הנושא.
מר ישראל מורן :הבנתי ,אני אשמח  ...הדבר השני זה את הסעיף של התאמת שכר של מחלקת
צעירים של  150אלף שקל .אנחנו נשמח להחריג אותו בבקשה ולהצביע  150 ...אלף
שקל ,זה יוצא מהמחלקה ,זה לא נשאר במחלקה .לדעתנו יש מה לעשות עם  150אלף
שקל בתוך המחלקה ולא להעביר את זה למקום אחר.
מר מוטי ששון :רגע ,על מה אתה מדבר?
עו"ד יונת דיין :זה סעיף שכר ,אתה לא יכול להעביר אותו לנושאים אחרים.
מר ישראל מורן :אין שום בעיה .אנחנו נשמח ,אפשר גם,
מר רחמים בינוני :מה שקרה ,מוטי ,אנחנו העברנו כסף ,סליחה .העברנו כסף ליעוץ חיצוני ונשאר פה
כסף ביתרות שכר ולקחנו את הכסף הזה כדי לתת אותו לפעילויות לחינוך ולהכול,
מר מוטי ששון :אה ,זה היה יעוץ חיצוני?
מר ישראל מורן :אין בעיה,
מר רחמים בינוני :ונשאר כסף כי הם לא הצליחו לקנות בהתחלה,
מר מוטי ששון ... :הוציאו את זה.
מר רחמים בינוני :כן ,אבל שני תקנים שלא הצליחו לקלוט ,נשאר שם עודף של כסף .אמרנו כדי
שהכסף,
מר מוטי ששון ... :משתמשים בזה זה לא אומר שבשנה הבאה זה לא יהיה.
מר רחמים בינוני :בטח.
מר ישראל מורן :זה ברור לנו.
מר מוטי ששון :זה לא כתוב.
מר ישראל מורן :יש מספיק פעילות בתוך מחלקת צעירים לעשות.
מר מוטי ששון :זה שכר.
מר ישראל מורן :אנחנו בסך הכול מבקשים להחריג את ההצבעה של הסעיף הזה.
מר מוטי ששון :או קיי .מי בעד,
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,אני רוצה שאלה .מה זה הקיטון במלגות ?...
מר רחמים בינוני :פשוט נשארו שמה יתרות ,אמרנו חבל שהכסף הזה,
גב' נעה צ'פליצקי :מה זה ,יתרות מהמלגות? מה ,לא מספיק,
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מר רחמים בינוני :אנחנו מתקצבים הרבה יותר כסף במלגות ממה שצריך כדי שאם יהיו דרישות של
ילדים אנחנו ניתן אותם.
דובר:

ה 150-אלף שקל האלה זה בשכר?

מר רחמים בינוני :לא ,היה ,יצא איזה  150אם אני לא טועה אז שמנו  300אלף אז אמרנו את ה150-
שנותרו בואו ניקח אותם לפעילויות אחרות כי אם לא הכסף הזה יישאר שם עד סוף
השנה.
מר מוטי ששון :כאילו  ...ניצל אותו .טוב ,מי בעד עדכון התקציב? מי בעד? מי בעד עדכון התקציב
הרגיל לשנת ?2016
מר ישראל מורן :למעט הסעיף,
מר מוטי ששון :מייד ,קודם אנחנו נצביע ואחר כך נחריג את מה שאמרת ₪ 1,200,512,000 .גם בצד
ההוצאות וגם בצד ההכנסות ומורן ביקש להחריג ,איזה סעיף זה?
מר ישראל מורן.8.2.8.1.3 :
מר מוטי ששון .8.2.8.1.3 :או קיי ,מי בעד? לא ,מה רגע .קודם כל מי בעד הסעיף,
דובר:

לא ,הכול חוץ מהסעיף הזה.

מר מוטי ששון :לא ,אני רוצה להצביע.
מר ישראל מורן :אי אפשר הכול.
עו"ד יונת דיין :על הכול חוץ מהסעיף הזה.
מר מוטי ששון :או קיי .מי בעד על הכול חוץ מהסעיף הזה?  17בעד .אין נגד .יש נגד? יש נמנעים?
הלך .או קיי.
עו"ד יונת דיין :עכשיו תצביע על סעיף .8.2.8.1.3
מר מוטי ששון :כאילו להחריג אותו?
עו"ד יונת דיין :עכשיו אתה מצביע,
דובר:

לא ,אתה מצביע עליו.

מר מוטי ששון :מי בעד ,מה לעשות איתו עכשיו?
עו"ד יונת דיין :מי בעד סעיף .8.2.8.1.3
מר מוטי ששון :מי בעד?
דובר:

כולם בעד.

מר מוטי ששון :לא הבנתי.
דובר:

ראש העיר ישאל ,תצביעו.

52

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שמן המניין מס'  9.10.2016 48פרוטוקול 462

מר מוטי ששון :מי בעד?  15בעד .מי נגד? שניים נגד .מי נמנע? אין .אושר.
אני עובר לסעיף הבא ,עדכון,
 .7עדכון התקציב הרגיל לשנת 2016
מר מוטי ששון :עדכון התקציב הרגיל לשנת .2016
מר רחמים בינוני :מה שקורה ,שקיבלנו פה תוספת של וטרינר.
מר מוטי ששון :חברים .קיבלנו תוספת,
מר רחמים בינוני :ושני פסיכולוגים .ואמרנו חבל לחכות למועצה של נובמבר ולכן ביקשנו לעדכן את
זה כדי שנוכל לצאת למכרז ולקלוט וטרינר ושני פסיכולוגים .קיבלנו ממשרד החינוך.
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד?  16בעד .אין נגד ,אין נמנעים ,אושר.
עכשיו אני עובר לסעיף ,רגע ,אני רק לא אמרתי את הסכום .עדכון התקציב הרגיל,
מר רחמים בינוני 85 :אלף  ₪השני,
מר מוטי ששון :כמה?
מר רחמים בינוני :השני היה  85אלף .₪
מר מוטי ששון 85 :אלף  .₪עכשיו עדכון תקציב בלתי רגיל.
 .8עדכון תקציב בלתי רגיל.
מר רחמים בינוני :יש לנו כאן עדכון תוספת של  .₪ 4,264,000כמו שאתם רואים יש לנו פה קיבלנו
הכנסות גם ממשרד התחבורה ,ממשרד החינוך ואם יש שאלות נוכל לענות.
דובר:

 ...הסעיפים  ...בית ספר ...

דובר:

תחזור על זה.

מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד?
דובר:

אתה צריך בבקשה לברך על השיפוצים של בתי הספר,

מר מוטי ששון :התוספת לתב"רים מסתכמים ב ₪ 4,264,000-לפי מכתבו של גזבר העירייה מה-
 .19.9.2016הצבענו בעד? 16 ,בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר.
 .11אישור חוק עזר (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) (תיקון – הארכת תקוף) התשע"ו –
2016
מר מוטי ששון :עכשיו קופצים ל .11-עדכון חוק עזר ,מניעת מפגעים לשמירת הסדר והניקיון.
התיקון ,הארכת תוקף עד תשע"ו  .2016קיבלתם את החומר.
עו"ד יונת דיין ... :אם יש שאלות ...
עו"ד רועי כהן :מה זה,
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עו"ד יונת דיין :תקרא את דברי ההסבר,
עו"ד רועי כהן :קראתי .מה זה מגבלת הגבייה? מה המגבלה?
עו"ד יונת דיין :בפסיקה של בג"ץ הוא נתן שנה ,בזמנו ,למשרד הפנים לקבל קריטריונים .לכן משרד
הפנים הגביל אותנו בשנה תוקף .השנה החולפת לה בסוף דצמבר .משרד הפנים לא
קיבל קריטריונים .גם אנחנו וגם יבנה מבקשים להאריך את התוקף עד שמשרד
הפנים יקבע קריטריונים כדי שנוכל להמשיך לגבות את האגרת פינוי אשפה .מדובר
על מעבר לכמות האשפה הביתית ,מה שנקרא פסולת עסקית עודפת.
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד? חוק עזר לחולון מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון .תיקון,
הארכת התוקף 16 .בעד .אין נגד ,אין נמנעים ,אושר.
 .12הארכת תוקף גבייה לפי חוק העזר לחולון (סלילת רחובות) ,התשע"ב – 2012
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .12 .הארכת תוקף גבייה לפי חוק העזר לחולון סלילת רחובות
התשע"ו  2016שמצורף בזאת .כן.
עו"ד יונת דיין :אנחנו לקראת סיומו של התחשיב לבדוק את הצורך בעדכון התעריפים ואז ישנו
תהליך אישור מול החברה החיצונית של משרד הפנים חברת ג'ידה ובינתיים צריך
הארכת תוקף כדי שלא נשאר בלי תעריף ...
עו"ד רועי כהן :מה זה ,זה בפיתוח חדש? מה זה סלילת רחובות?
עו"ד יונת דיין :סלילת רחובות זה האגרה שנגבית,
עו"ד רועי כהן :כן ,אבל נגבית מפיתוח בנייה חדשה ,לא מבנייה,
עו"ד יונת דיין :חלק ,מה שהתחשיב בודק זה אם יהיה כל הישוב או שאר הישוב לפי השינויים
בבנייה בעיר שקורית .ברגע שיתחילו לבצע תמ"א  38בתוככי העיר זה משפיע.
עו"ד רועי כהן :כיום לוקחים ממי?
עו"ד יונת דיין :אני לא זוכרת בעל פי .יצחק ,אתה זוכר אם זה שארית הישוב כיום בסלילת רחובות?
מר יצחק וידבסקי :לא .לא שארית הישוב,
עו"ד יונת דיין :כל הישוב.
מר יצחק וידבסקי :אלא כל הישוב.
עו"ד יונת דיין :כל הישוב.
עו"ד רועי כהן :אז מה זה אומר ,שהיום,
מר מוטי ששון :עכשיו אנחנו,
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עו"ד יונת דיין :כל הישוב .מתחשבים בכל הישוב כשגובים .התחשיב בנוי על כל הישוב ולא רק על
פיתוח,
עו"ד רועי כהן :אבל לא על בנייה ,זה רק על בנייה חדשה .לא על מישהו שעכשיו בונה בתוך הבית
שלו,
עו"ד יונת דיין :עוד חדר?
עו"ד רועי כהן :עוד חדר ויצטרך לשלם פה עכשיו כי אנחנו לא הסכמנו במועצה .לא ,לא הסכמנו,
עו"ד יונת דיין :זה הולך לפי תוספות בנייה נספרות.
עו"ד רועי כהן :מה?
עו"ד יונת דיין :בניית יחידה חדשה.
עו"ד רועי כהן :אבל לא הסכמנו ,היה דיון על זה במועצה ולא הסכימו על זה.
עו"ד יונת דיין :זה חוק העזר הקיים.
עו"ד רועי כהן :לא .אנחנו החרגנו את זה.
מר מוטי ששון :לא.
עו"ד יונת דיין :זה היה כבר כמה שנים .הוא קיים כבר  5שנים.
עו"ד רועי כהן :אנחנו החרגנו את הנושא הזה של הבנייה החדשה ,אנחנו החרגנו את הנושא של בנייה
חדשה .היה פה החרגה .מה ,אני,
עו"ד יונת דיין :יצחק ,אתה זוכר משהו כזה?
מר יצחק וידבסקי :לא הבנתי .עוד פעם ,תחזור?
עו"ד רועי כהן :הבנייה החדשה שהייתה שאמרנו שאם בן אדם עושה פרגולה או עושה זה ,אין לו את
האגרת סלילת כבישים על כל הישוב אלא יש רק לבנייה חדשה של בניינים וכל זה .זה
היה פה דיון שלם פה במועצה ואמרנו שעל בנייה חדשה של חדר,
מר יצחק וידבסקי :זה לפי החוק .אנחנו מחייבים לפי החוק.
עו"ד רועי כהן :רגע .אז אתה מביא פה עכשיו משהו אחר.
מר מוטי ששון :לא מביא .הארכה.
עו"ד יונת דיין :לא ,כרגע מבקשים הארכה,
מר מוטי ששון :הארכה כי הם עוד לא גמרו .הם עוד לא גמרו את התחשיב.
עו"ד יונת דיין :לא גמרו עד סופו ועוד לא הגיע לאישור משרד הפנים .אם לא נעריך ,ב 1.1-לא תוכלו
לגבות בכלל.
מר מוטי ששון :אתה לא יכול לגבות.
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עו"ד רועי כהן :אבל ,אז אין פה איזה משהו חדש.
מר מוטי ששון :לא ,רק הארכה.
עו"ד יונת דיין :לא ,כרגע זאת רק הארכה.
עו"ד רועי כהן :בסדר.
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד? הארכת תוקף גבייה לפי חוק העזר לחולון סלילת רחובות התשע"ו
 15 ?2012בעד ,אין נגד ,אין נמנעים אושר.
 .13הארכת תוקף גבייה לפי חוק העזר לחולון (שטחים ציבוריים פתוחים) ,התשע"ב – 2012
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .13 .הארכת תוקף גבייה לפי חוק העזר לחולון שטחים
ציבוריים פתוחים התשע"ו .2012
עו"ד יונת דיין :אותו מקרה קורה לנו גם עם ההיטל של השטחים הציבוריים הפתוחים שצריך
להאריך את הגבייה.
מר ישראל מורן :ממי ...
עו"ד יונת דיין :בנייה חדשה .כרגע זה בבנייה החדשה.
מר מוטי ששון :או קיי .מי בעד? 4 ,3 ,2 ,1
עו"ד יונת דיין :גם תמ"א  38משפיעה עכשיו על התחשיבים.
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד?  ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1מורן?  15בעד ,אין נגד ,אין נמנעים .אושר.
 . 15מינוי מר רמי אהרוני ליו"ר זמני של ועדת רכש במקום גדעון גבאי
מר מוטי ששון :מינויו של מר רמי אהרוני ליו"ר זמני של ועדת רכש במקום גדעון גבאי .מי בעד? .15
תודה רבה,
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,מה ההבדל בין  19ל?20-
דובר:

מה זה זמני?

מר מוטי ששון :אין לי  .19או קיי ,אושר .תודה רבה ,חג שמח .שנה טובה וכל טוב ,ביי.

** סוף הישיבה **

יוסי זיידה

מוטי ששון

עוזר ראש העיר

ראש העיר
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