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מועצת העיר ה 18 -שלא מן המניין מס' 2
מיום 5.12.2018
פירוט הנוכחים בישיבה והנעדרים ממנה


משתתפים:
 oמר מוטי ששון – ראש העיר ויו"ר מועצת העיר
 oמר זוהר נוימרק – חבר מועצה ומ"מ ראש העיר
 oמר חיים זברלו – חבר מועצה וסגן ראש עיר
 oמר אחדות יעקב – חבר מועצה
 oמר בבלי יעקב – חבר מועצה
 oמר בוזגלו מיקאל – חבר מועצה
 oמר בר שי – חבר מועצה
 oדר' גונן קרן – חברת מועצה
 oמר גזית אילן – חבר מועצה
 oמר חלבי מאיר – חבר מועצה
 oמר ישראל מורן – חבר מועצה
 oגב' לביא ציון שירלי – חברת מועצה
 oמר מכלוף קובי – חבר מועצה
 oגב' מטלון אלינור – חברת מועצה
 oגב' מסילתי כהן שני – חברת מועצה
 oמר ניסים זאב – חבר מועצה
 oמר סוטובסקי מיכאל – חבר מועצה
 oמר סיטון עזרא – חבר מועצה
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 oגב' עדן רבקה – חברת מועצה
 oגב' עומרד לוי גליה – חברת מועצה
 oמר צדקה יפת – חבר מועצה
 oמר קייקוב ראובן – חבר מועצה
 oמר קינן שי – חבר מועצה
 oהגב' קפלן בשארי עינב – חברת מועצה
 oדר' רוק מאיר – חבר מועצה
 oמר שלומי תמם – חבר מועצה



נעדרו:
 oמר עמוס ירושלמי – חבר מועצה



כמו כן נכחו:
 oמר יוסי סילמן – מנכ"ל העירייה
 oמר בני יהונתן – מבקר העירייה
 oעו"ד יונת דיין – יועמ"ש העירייה
 oמר יצחק וידבסקי – גזבר העירייה
 oמר יהודה כהן – עוזר למבקר העירייה
 oהגב' נורית בייסקי – דוברת העירייה
 oמר ניצן ירושלמי – מנהל המחלקה לשילוט וחזות העיר

על סדר היום:
 .1דו"ח מבקר העירייה לשנת  -2017הערות ראש העיר לדו"ח מבקר העירייה.

ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין
מס'  2פרוטוקול מס' 496
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 .2מועצת העיר אשרה ברוב קולות את דו"ח מבקר העירייה לשנת  -2017הערות ראש
העיר לדו"ח מבקר העירייה.

פרוטוקול
מר שי קינן :אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי
במועצה .הנני מתחייב בזאת למלא באמונה וביושר את תפקידי כחבר מועצת עיריית
חולון .לעשות כמיטב יכולתי לפיתוחה של העיר ולרווחת תושביה במסגרת חוקי המדינה
וחוקי העזר העירוניים.
מר דובר :בהצלחה שי.
מר שי קינן:

תודה ....

מר מוטי ששון :טוב ,מי עוד?
מר יוסי זיידה :חסרים לנו יעקב אחדות ,ברגע שהוא ייכנס נעשה עצירה אוטומטית כדי
להשביע אותו ,וכנ"ל  ...פעם הבאה.
מר מוטי ששון :אני פותח את הישיבה שלא מן המניין מספר  .2על סדר היום דוח מבקר
העירייה לשנת  ... .2017איפה אתה בני? בני יהונתן ,מבקר העירייה .בבקשה ,תפוס
איזה כיסא פנוי ותדבר למיקרופון.
מר בני יהונתן :ערב טוב ,חג אורים שמח .אני רוצה להציג בפניכם את דוח מבקר
העירייה לשנת  .2017הערות ראש העיר לדוח מבקר העירייה לדיון לאישור המועצה.
הדוח השנה מוגש אליכם ישירות בלי וועדת ביקורת מאחר ועברו  7חודשים מיום
הגשתו ,לכן זה עובר ישירות למועצה .הדוח הבא של שנת  2018יעבור לוועדה לענייני
ביקורת ואחר כך למועצה .הדוח הזה מקיף  5נושאים בנושא ביטוח העירייה ,ביקורת
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במחלקה הווטרינרית ממנהל תשתיות ונושא מקלטים באגף ביטחון ,במנהל התכנון
ומנהלה בנושא רכש חריג ,לכאורה ,בבתי ספר השש שנתיים שבבעלות העירייה ומעקב
אחר תיקון ממצאי הביקורת בדוח מבקר העירייה לשנת  .2015עכשיו ,למען חברי
המועצה החדשים ,חשוב שתבינו איך הדברים האלה מתנהלים .דוח מבקר העירייה
מתפרסם בדרך כלל בסוף מרץ בשנה שלאחר מכן ,דוח  2017הוגש בסוף מרץ ,17
ואחרי  7חודשים ,בדרך כלל ,הוא מגיע למועצת העיר ,ומה קורה אחרי זה? חשוב
שתבינו .דוח מבקר העירייה תפקידו זה לבדוק את היחידות הנבדקות ,להעלות את
הממצאים בדוח ,לתת המלצות וככה זה מגיע למועצת העיר .מה קורה אחרי זה? זה גם
לא פחות חשוב מהדוח עצמו .אחרי זה ,אחרי שהמועצה מאשרת את הדוח ,הדוח
מועבר לוועדה לתיקון ליקויים בראשות מנכ"ל העירייה יוסי סילמן שנוכח פה ,שנמצא
לידנו .הוועדה לתיקון ליקויים זו ועדה מאוד חשובה בראשות המנכ"ל ,בהשתתפות גיזבר
העירייה ,בהשתתפות עוזר ראש העיר ,בהשתתפות ,כמובן ,המערכת המשפטית של
העירייה ובהשתתפות סמנכ"ל משאבי אנוש ,והם דנים על כל נושא ונושא שמופיע בדוח,
מזמינים את  ...ועוברים נושא ,נושא .כך זה גם לדוגמה ,בשנה האחרונה ,בדוח ,2016
ועדה לתיקון ליקויים בדוח הקודם ,הקיימו הרבה ישיבות בהשתתפות המנכ"ל ,ואני שמח
לציין שממש ,רוב הליקויים שהועלו ,כמעט כולם ,של דוח מבקר העיר לשנת 2016
תוקנו ,לאחר הישיבות שהיו בוועדה לתיקון ליקויים .לכן ,זה גם כן לא פחות חשוב
מהדוח עצמו .זה סדר העבודה  ....אני אתחיל בכמה מילים בכל נושא ונושא ,נתחיל
בנושא ביטוחי העירייה .הדברים מופיעים ,מי שרוצה יסתכל בעמוד  10כסיכום .הדוחות
בסך הכל הם מאוד מקיפים ,ובכל דוח יש סיכום בסוף ,ריכוז המלצות ,ריכוז ממצאים ויש
סיכום .אז ככה ,נתחיל בנושא הביטוח ,המלצות העירייה היו לצאת למכרז  ...היועץ
לביטוח העירייה שעובד בעירייה במשך  28שנים רצופות .ההמלצה הייתה לצאת למכרז
ובגלל שהובטח לנו שהנושא יידון במהלך השנה בוועדת הביטוח  ,...יש מה שנקרא
ועדת ביטוח  ,...בהשתתפות סמנכ"ל תפעול ומנהלה וגזבר העירייה ,והנושא יובא לדיון
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ביציאה למכרז .המכרז האחרון שנעשה גם כן בנושא ביטוחים מהעירייה היה בשנת
 ,2012ואז מידי שנה הוא חודש וככה הגענו לשנת  ,2018מאחר ובמכרז משנת 2012
הייתה רק חברת ביטוח אחת שהשתתפה במכרז .הנושא של ביטוחים הוא נושא מאוד
מוכר ,חברות הביטוח לא ממהרות לבטח עיריות ,קשה מאוד לבטח את הנושא .אבל
בשנה האחרונה ,ישנם עוד חברות ביטוח שמוכנות להיכנס לנושא הזה ,ולכן כתבנו
שהיום יש עוד  3חברות ביטוח שמוכנות להיכנס לנושא הביטוחים של העיריות ,ולכן
ההמלצה הייתה פה שנצא למכרז .אותו דבר היה גם בנושא ניטור רכב ,ניטור כלי רכב.
אותה חברת ביטוח  ...גם בביטוח בכמה שנים האריכו לה כי הנושא הזה מאוד מורכב.
אז חברות הביטוח לא ששות לעשות ביטוח לעירייה ונאמר לנו שהשנה יצאו למכרזים גם
בנושא הביטוח ,ביטוח אש מה שנקרא וביטוח גנבות וגם בנושא הרכבים.
מר מורן ישראל :כשאתה אומר השנה זה רק ל?2018-
מר בני יהונתן :מה?
מר מורן ישראל :כשאתה אומר ,נאמר שהשנה זה הכוונה ל?18-
מר בני יהונתן :כן .כשיסתיים החוזה .אני לא זוכר מתי בדיוק זה התאריך שלו,
גב' דוברת :בסוף.... ,
מר בני יהונתן :אז מיד אחרי זה יצאו .עכשיו ,יש נושא של מה שנקרא ביטוח חסר.
בביקורת שעשינו התברר לנו שערך הנכסים של עיריית חולון הם  1.47סליחה1.7 ,
מיליארד  ,₪זו טעות פה ,לכתוב במקום מיליון מיליארד .₪
מר מורן ישראל :זה .1.47
מר בני יהונתן :כן 1.7 .מיליארד  .₪אז הכיסוי הביטוחי הוא  1.47מיליארד  ,₪שזה
חוסר של  .... 14%מה פה הנקודה החשובה שאתם צריכים להבין? יש מושג שנקרא
עלות-תועלת .מצד אחד זה טוב לבטח כמה שיותר ,להגיע לביטוח מלא ,ומצד שני,

5

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  2ליום  5.12.2018 -פרוטוקול 496
עלויות הביטוח השוטפות הם יותר גבוהות ,והעירייה לוקחת לעצמה איזשהו סיכון מסוים
בנושא הזה ,בדרך כלל עושות את זה גם כל העיריות ,כמעט כל העיריות .עכשיו ,אם
אנחנו משווים את תת הביטוח שהיה בשנת  2017שהוא  14%אז הוא במגמת שיפור,
אין ספק שיש פה מגמת שיפור ,לעומת הדוח שהיה ב 2013-שם היה ביטוח חסר
בשיעור  . 40%אז אני מבין את גזברות העירייה שרוצה לחסוך כסף ,אבל ההמלצה שלנו
היא להמשיך ולהתקדם  ...ולהגיע למעשה לביטוח מלא .באילוצי התקציב הקיימים ,אבל
יש להשתדל כל שנה קצת להתקדם ,ובאמת ,זה מה שנעשה משנת  ,2013שזה היה אז
 40%תת ביטוח והיום  .14%אז יש להמשיך במגמה הזאת ,היא מגמה חיובית ויש
להמשיך בה .הסכנה העיקרית היא לא בשוטף אתם צריכים להבין ,כי בשוטף לא תהיה
בעיה ,הבעיה אם חס וחלילה תהיה רעידת אדמה קיצונית בחולון ,בארץ גם כן ,ואז יהיה
נזק כספי מאוד אדיר ואז יהיה חוסר בתת ביטוח וזה בעייתי .לכן יש להמשיך את
המגמה ,המגמה של גזברות הרי חיובית כמו שאמרתי ,מ 40%-הגענו ל 14%-תת
ביטוח ,אבל יש להמשיך את המגמה הזאת לשיפור נוסף.
מר מורן ישראל :אבל אם כבר הורדת את כל השטח באיזה רעידת אדמה כזאת של,
ואתה מקבל  1.5מיליארד בעבור זה אז אתה בונה מבנים חדשים ,אתה לא,
מר בני יהונתן :זה מה שנקרא ,אמרתי לכם ,עלות מול תועלת ,סיכון מחושב.
מר זאב ניסים :אבל עיריית חולון ,יש לה איתנות פיננסית ,אז אל תגיד לי שיש לה
אילוצים להיכנס לתת ביטוח ,אין דבר כזה .צריך להמשיך באותו,
מר בני יהונתן :מדיניות.
מר זאב ניסים :בדיוק.
מר בני יהונתן :אני אמרתי ,יש להמשיך את המדיניות ,לשפר כל שנה,
מר חיים זברלו :יש לנו יכולת פיננסית ויש כסף ברוך השם .ראית את כל הקוסמטיקה
בחצי השני האחרונה? יש כסף ,אז למה לחסוך בביטוח? למה לנו את כאב הראש הזה?
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מר בני יהונתן :אז יש להמשיך את המדיניות כדי להגיע לביטוח ....
מר מוטי ששון :זאב ,אין ביטוח בנושא של רעידות אדמה.
מר זאב ניסים :בסדר ,רעידות אדמה זה צרת רבים ,זה כל המדינה ,אנחנו ,אין לנו
שליטה על זה .גם תמיד ,אולי ארצות הברית תיתן לנו איזה  200מיליארדים במקרה
ונצטרך אני יודע ,לתקן את הליקויים.
מר בני יהונתן :הנושא הבא ,ברשותך  ,...אתם רוצים אני אסיים ....
מר זאב ניסים :זאת אומרת ,ביטוח חייבים ,אי אפשר להישאר עם תת ביטוח.
מר מוטי ששון :חבר'ה ,סליחה ,יש פה סדר .תגמור את מה שיש לך להגיד ,מי שרוצה
להתייחס נאפשר לו.
מר בני יהונתן :יש פה רצף מחשבה ,זה קשה להמשיך בלי רצף .הביקורת הבאה
הייתה במחלקה הווטרינרית.
גב' שני מסילתי כהן :רגע ,אבל לי יש שאלה לגבי הביטוח.
מר דובר :בסוף שני ,בסוף ,בסוף.
מר מוטי ששון :רגע ,רגע ,סליחה ,את צריכה לבקש רשות דיבור .אנחנו נאפשר לו
לסיים את הדוח ולאחר מכן נאפשר לחברי המועצה לשאול שאלות.
מר בני יהונתן :הנושא הבא זה היה ביקורת במחלקה הווטרינרית .אתם צריכים להבין
שבמהלך כל בערך ,כל  7שנים ,פחות או יותר ,אנחנו בביקורת משתדלים להגיע לכל
יחידות העירייה ,וכשאנחנו מסיימים מתחילים מה שנקרא מחזור חדש ,כמובן אף אחד
לא יודע מתי נבוא .החשיבות קודם כל ,תמיד ,אני תמיד אומר 50% ,מחשיבות
הביקורת ,החשיבות של הביקורת היא קודם כל מעצם קיומה ,ברגע שיש ביקורת זה
 50%עבודה .כמובן ,אם ברגע שמבוקר יודע שיום אחד יגיע אליו המבקר והוא אף לא
ידע מתי ,אז זה כבר בפני עצמו חשוב ,וכמובן ש 50%הנוספים זה העבודה עצמה .אז
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הגענו שוב פעם למחלקה הווטרינרית אחרי ,עוד פעם ,בערך כ 7-שנים מהביקורת
הקודמת ,ואני חייב לציין פה ,בנקודה הזאת ,את שיתוף הפעולה הפורה מאוד של מנהל
המחלקה הווטרינרית שהוא הווטרינר העירוני שכבר ,תוך כדי הביקורת ,ממש תוך כדי
הביקורת כשה עוזר שלי הכין את הדוח הזה ,הוא כבר התחיל תקן ,כבר התחיל לתקן,
הוא היה ,ברגע שהיינו יושבים איתו על ליקוי מסוים הוא כבר התחיל תקן ,זה דבר מאוד
חיובי וראוי לציון .אז ההערות שלנו זה היה בנושא של הנהלים העירוניים  ...שאינם
מעודכנים ,שצריך כמובן לעדכן אותם .וכבר ,לפי מה שאני יודע ,עובדים על זה ממש
עכשיו בצורה רצינית מאוד .יש  ...לתעד ולעקוב אחרי התמונות בצורה יותר מסודרת
ממה שקורה היום שם במחלקה .נושא ההסכמה של פקודת העיריות גם כן צריך לתקן.
זה בעיקר מה שראינו במחלקה הווטרינרית .הנושא הבא שאנחנו מדברים עליו זה נושא
המקלוט בעיר חולון שזה בבתי ספר ,בבתים פרטיים ,כמובן ובמוסדות ציבוריים .קודם
כל ,אני כותב את זה גם בדוח שאחריות ,קודם כל חשוב לזכור שאחריות של נושא של
תקצוב של מקלטים ציבוריים  ...במדינת ישראל ולא של הרשות המקומית ,הרשות
המקומית לא מתקצבת דברים כאלה ,לבנות מקלטים חדשים ,היום גם לא עושים דבר
כזה.
מר חיים זברלו :אולי היא משפצת אותם ....
מר בני יהונתן :משפצת ,מתחזקת ,נכון ,אבל היא לא יכולה לבנות חדשים ,זה לא נעשה
היום ,ובכל מקרה זה צריך להיות באחריות של מדינת ישראל .כמובן התחזוקה והכל זה
באחריותנו .אז מצאנו שבבתי הספר יש חוסר מה שנקרא ,יש פער מקלוט של  ,17%כן?
בגני ילדים גם כן יש חוסר מקלוט ,מתוך  245גני ילדים 117 ,גנים ,יש להם פתרון,
ולאחרים אין פתרון .שזה .49%
מר חיים זברלו :מה יש גנים בלי ממ"דים?
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מר בני יהונתן :גם בבתים פרטיים יש מה שנקרא חוסר של  ,7%להם לא נמצא פתרון
 ...ובמסגרת חלופה במקלט ציבורי באזור מגוריהם .כלומר ,יש בעיה ,אין ספק שיש
בעיה ,אבל הבעיה הזאת חשוב לציין שהיא קיימת בכל הארץ ,לא רק בעיר חולון .כמובן
שצריך להמשיך בתחזוקה של המקלטים כמו היום ותמיד ,תמיד ,תמיד לפנות למדינה
לקבל סיוע נוסף בנושא הזה .זה בנושא המקלוט ,הסיכונים הכוללניים .הביקורת
האחרונה הייתה ביקורת מאוד מקיפה בנושא רכש  ,...לכאורה ,בבתי הספר התיכוניים.
אנחנו בדקנו  8בתי ספר תיכוניים ,יש הרבה עבודה לעשות שם ,אני חייב לציין שיש פה
הרבה עבודה לעשות .קודם כל ,דבר ראשון זה להוציא ספר נהלים ברור למנהלי בית
הספר .מה שקרה בשנים האחרונות ,פעם ,כל הרכש של בתי הספר התיכוניים היה
נעשה על ידי עיריית חולון ,מחלקת הרכש של העירייה ומחלקת הרכש של מנהל החינוך.
מה שקורה ,במשך השנים ,כמו כל מדינה ,כמעט כל מדינה ,ישראל ,לא יודע אם כולם,
יש מה שנקרא אוטונומיה בית ספרית ,כלומר ,העירייה ,במקום לבצע את הרכש בעצמה,
היא מעבירה תקציבים למנהלי בתי הספר ,ומנהלי בתי הספר רוכשים בעצמם את
הרכש .עכשיו ,אין ספר ,לא ,אין להם ספר נהלים שאומר להם מה מותר ומה אסור ,זה
תפקיד שצריך להיות של מנהל החינוך ,שלא נעשה ושצריך להנחות את מנהלי בתי
הספר מה מותר להם ומה אסור להם לקנות ,וגם כן מה שמותר ,איך לקנות ,מאיזה
ספקים לקנות ,במכרזים לעשות זה .מנהל ,אם תשימו לב יש הרבה הערות בנושא הזה,
ההערות מפורטות בדוח ,וההתייחסות של מנהל אגף לחינוך יסודי ,על יסודי סליחה,
הסיכום היה שהוא כותב "אין ספק שדוח המבקר העלה ליקויים אשר יש צורך להתייחס
אליהם ותקן אותם" ובסיכום הוא כותב "כל הערות הביקורת התקבלו ,הופקו הלקחים
והמנהלים יונחו בהתאם" .עכשיו ,הדוח הזה מובא לוועדה לתיקון ליקויים ,אני מאמין
שיושב הראש הוועדה שזה מנכ"ל העירייה ,כמו שהוא עשה עבודה טובה במעקב אחר
דוח הביקורת של שנת  ,2016כך יעשו גם לגבי דוח  ,2017יזמנו את ראשי מנהל החינוך
וינחו אותם לתקן את כל הליקויים האלה .זה דוח חלקי משנת  ,2018אנחנו המשכנו את
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הדוח בנושא הרכש ונושאים נוספים ,ובדוח של שנת  2018אתם תיראו גם את החלק
השני  ,...בנושאים נוספים ,בנושא רכש ומנהל החינוך ,לא הספקנו לסיים אותם עד
למועד הגשת הדוח .אז פה יש הרבה עבודה לוועדה לתיקון ליקויים ,ואני מאמין שהם
יפעלו לתקן את הליקויים הללו .אז זה פחות או יותר הדוח.
מר מוטי ששון :כן ,מישהו רוצה להתייחס? בבקשה.
מר מיקאל בוזגלו :ערב טוב .כמה דברים ברשותך .קודם כל באמת  ...עברתי על הדוח
בזמן שהיה לי ויש לי כמה שאלות .נתחיל  ...לפי מה שהסברת ,על נושא הביטוח .זה
נכון שלפני כמה חודשים נודע שמבנה העירייה ,אין לו  ... ?...ולכן הוא לא מבוטח.
מר בני יהונתן :כל מבני ביטוח העירייה  ,...מה שקורה ,הביטוח של העירייה  ,...זה סך
הכל ,כל  ,...השיטה היא כזאת ,היא לא מפורטת לפי נכסים כמו כל ביטוח רגיל ,אלא
הביטוח נעשה ברמה כוללת של כל נכסי העירייה.
מר מיקאל בוזגלו :זאת אומרת שיש ביטוח?
מר בני יהונתן :אז זה כולל  ....אבל עוד פעם ,אני מבקר ,אני לא מנהל היחידה ,קודם
כל חשוב שתזכרו ,אני לא מנהל היחידות האלה ,אני המבקר של היחידות האלה .כלומר,
כל דבר שצריך לתקן יש להפנות לגורמי הביצוע לא למבקר העירייה ,מבקר העירייה אין
לו סמכויות לטפל.
מר מיקאל בוזגלו :לא ,לא ,בסדר גמור ,זה היה שאלות הבהרה .עכשיו ברשותך הנושא
השני ,הנושא של המקלוט .דיברת על המקלוט ואת האמת זה קצת צרם לי ואני אגיד לך
למה ,כי ניסית להקטין ולהמעיט במספרים אז בוא נעשה קצת סדר .סעיף מספר ,3
ביקורת בנושא מקלוט באגף ביטחון במנהל תפעול ומנהלה ,עמוד  .107סעיף " ,10בעיר
 66מקלטים ללא היתר לשימוש חורג ,אך מהם רק  24בקשות מאושרות וכל היתר
נמצאים בשלבים שונים בתהליך" .אז לפני שאני נוגע והולך לדבר על נושא של היתר
לשימוש חריג ,כי גם הייתי רוצה מאוד לראות את הנספחים של הדוח הזה שאני לא
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רואה אותו ,אני כן הייתי רוצה להבהיר ,כדי שגם כולם ידעו וישמעו ,למי שלא קרא
ולתושבים ,את הנתון .אז הנתון הוא קצת יותר מדאיג ממה שאתם חושבים כי ,לידיעת
ההורים ,הפתרון כרגע שיש לילדים זה ל 21,460-תלמידים ,לפי תקן של  0.5מטר
מרובע לאדם ,לפי כך ,מתוך  22,557תלמידים ,ל 4,097-תלמידים אין פתרון מקלוט
במצב הקיים .אני עכשיו הולך לגנים .בגנים ,מתוך  245גנים ,סך הכל באמת ,ב117-
גנים קיים פתרון מקלוט שיאפשר המשך לימודים ,תחת התניה של לימודים ,תחת
התנית מקלוט ,בעוד שב 128-הנותרים לא ניתן יהיה לקיים לימודים .מה שאומר של-
 3,573ילדים ,המהווים  ,49%לא יוכלו להמשיך ולקיים שגרת לימודים גנים ,זה מה
שקורה בחולון עיר הילדים ,לא אכפת לי מה קורה בשאר המקומות של הארץ ,אני מדבר
על כאן .אז זה לגבי החוסר במספרים המדוברים על נושא של מקלוט .ממצאי הביקורת
לגבי המקלוט ,יש כאן מעניין בעמוד  ,134אם אנחנו נלך ל ,134-יש כאן משהו מעניין.
"המלצת הביקורת ,יש לפעול בהתאם לקבלת היתרי שימוש חורג לכל המקלטים
העירוניים" ,השימוש חורג ,תקנו אותי אם אני טועה ,בא בעצם ואומר להשמיש את
המקלטים לצרכים נוספים כמו משמר אזרחי שזה דבר מבורך ... ,שהכל בסדר ,אני צודק
או לא צודק? אז זאת אומרת ,האם בשנה הזאת ,מי שלא קיבל היתר חורג להשתמש
במקלט ,כי מהנדסת העירייה ,... ,נתנה המלצה ,רגע ,המלצה מה 3-למאי .2017
ממכתב של מהנדסת העיר אל עוזרת המנכ"ל מתאריך  3למאי  ,2017נספח מספר ,20
זה מאוד מעניין  ,...איך אנחנו יכולים לראות את הנספח הזה?
מר בני יהונתן :אז בוא אני אסביר לכם .הדוח הזה הוא דוח של  220עמודים ,אתם
צריכים להבין מה זה נספחים ,.. .זה רק הנספחים של החינוך.
מר מיקאל בוזגלו :מה זאת אומרת החינוך?
מר בני יהונתן :כל בתי הספר.
מר דובר :זה הרכש של החריג.

11

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  2ליום  5.12.2018 -פרוטוקול 496
מר מיקאל בוזגלו :מעולה ,בתי הספר ....
מר בני יהונתן :תראה ,אחרי כל דוח יש חוברת נספחים ,עם כל הנספחים ,כל נספח
מתועד פה  ....עכשיו ,אנחנו לא מצרפים את זה לדוח ....
מר מיקאל בוזגלו :לא ,לא ,ברור לי.
מר מוטי ששון :בני ,בני ,תרשום את ההערות שלך ואחר כך תענה לו ,כי יש לנו זמן
קצוב... .
מר מיקאל בוזגלו ... :אבל מכיוון שהזמן קצוב  ...לדבר עליו בכל מקרה ... ,שימוש חריג,
ואם לא היה ,למה זה נדחה ולמה זה עומד .ברשותך ,רכש חריג ,לכאורה ,נכון? יש את
בית ספר קריית שרת זה שני דברים נורא  ,...ותיכון קריית שרת לפי מה שאני שקראתי,
נשאר עודף תקציבי של למעלה מ ,₪ 200,000-שה ,₪ 200,000-לפי חוזר מנכ"ל,
אמרו שיעבירו אותו לשנה הבאה לצרכי פיתוח ....
מר בני יהונתן :הכסף  ...אבל הם משתמשים בו לצרכים לא נכונים .לא נכונים ,...
מר מורן ישראל :לא ,לא נכון ,לא ,הוא צודק .עמוד  154לדעתי.
מר בני יהונתן :רגע ,בוא נראה ,רגע ,מורן.
מר דובר :לא לקופת העירייה.
מר מורן ישראל :לא ,לא ,זה הועבר לקופת העירייה .סעיף פיקוח ורווחת תלמידיה
בחטיבה העליונה ....
מר מוטי ששון :חבר'ה ,חבר'ה ,אני מבקש שכל אחד ידבר בתורו ,כי אתה גוזל את הזמן
של בוזגלו .ובני ,תרשום לך כי יש לנו זמן קצוב ,אני מבקש שתרשום את ההערות ותענה
אחר כך לכולם.
מר מיקאל בוזגלו :ברשותך מר מוטי ששון ,זה האחרון וזהו .בוודאות הכסף הזה עבר
לקופת העירייה תחת סעיף פיקוח.
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מר דובר :לא לקופת העירייה ,קופת בית הספר.
מר מיקאל בוזגלו :לא ,לא ,אני אמצא את זה אז ברשותך ,כי זה נתון מאוד חשוב.
מר מורן ישראל.155 :
מר מיקאל בוזגלו ... ?155 :לא ,זה מה שעשו ,הדוח שהיה אמור ללכת לפיקוח?
מר מוטי ששון :מורן ,מורן ,אני מבקש.
מר מיקאל בוזגלו" :בבדיקה שנעשתה בבית ספר קריית שרת עולה כי ביום  24לאוגוסט
חתמו יושב ראש וועד ההורים ומנהל בית הספר על  3מכתבים לפיהם הם מאשרים
להעביר חלק מהיתרות בסעיפי חשבון הורים משנת הלימודים תשע"ח" ,משנת
הלימודים תשע"ח ,משנת הלימודים " ,whateverוהחלק הנותר שעמד על סך כולל של
כ ,₪ 260,000-הועבר לחשבון הרשות ,תחת סעיף",
מר בני יהונתן :אז תן לי להסביר את חשבון הרשויות .בבתי הספר יש שני חשבונות ,יש
חשבון רשות ,זה כספים שמתקבלים מהעירייה לבית הספר ויש חשבון נוסף שנקרא
כספי הורים ,ויש הפרדה בין שני החשבונות האלה ,בין כספי הורים לחשבון הרשות .מה
שהם עשו ,עוד פעם ,הכסף הזה מבתי הספר לא מקופת העירייה.
מר מיקאל בוזגלו :מה זה חשבון הרשות? זה חשבון של העירייה?
מר דובר :לא ,חשבון בית הספר שבו מופקדים כספים ....
מר בני יהונתן :זה חשבון של בית הספר שהכספים ,מקור הכספים באים מהעירייה,
ואילו החשבון השני כספי ההורים ,מקור הכספים הוא מההורים .מה שהם עשו ,הם
העבירו מכספי הורים לחשבון הרשות ואז השתמשו בזה לצרכים ....
מר דובר :אבל זה נשאר בבית הספר?
מר בני יהונתן :בדיוק .אז זה נשאר בכל מקרה בבית הספר ,זה לא ....
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מר זאב ניסים :יש להם אוטונומיה להחליט ,אין מה לעשות ,זה הנהלים... .
מר מיקאל בוזגלו :לא ,זה לא מה הסיפור ,אי אפשר לקנות מזה אייפדים למורים ,אי
אפשר לקחת ולעשות עם זה ימי כיף להורים.
מר מוטי ששון :בוזגלו ... ,בדוח הביקורת  ....אוקי ,בבקשה ,מי רוצה להתייחס עוד?
בבקשה קרן.
מר קרן גונן :אני רוצה להתייחס ולהוסיף כמה דברים שלדעתי לא עלו בכלל ... .יש כמה
סעיפים .קודם כל יש את הסעיף של אחריות מקצועית ,שלצערי הרב ,כשאני נכנסתי
לתפקיד לא ידעו בכלל מה זה אחריות מקצועית וזה חמור ביותר .השאלה שלי ,זה טופל
במרכז מטרה  ...וכולי ,השאלה שלי ,בתוך העירייה ,בתוך היחידות השונות של כל
העירייה ,... ,כל הנושא הזה ,האם זה מטופל כל הנושא של אחריות מקצועית ... ,בטוח
לעבוד כאן בחולון או שלא? זה נושא שאני רוצה שתענה לי עליו .בנוסף ,אפרופו
ביטוחים ,אני רוצה לדבר על נושא של נגישות ,אני לא יודע מה ,מה קורה נכון להיום,
אבל גם בנושא של בטיחות היום ,כלומר בנושא של פוליסת ביטוח ,אם אתה לא עומד
בנגישות יש בעיה עם פוליסת הביטוח .במטרה ,החליטו הרבה מאוד אנשים ... ,בתנאי
נגישות ,יש כאן בעיה .זה אומר ,אני נותנת לך כדוגמה את מטרה אבל זה כולל את מבני
כל המרכזים של העירייה ,זה גם משהו שצריך לטפל ,אגב ,כל העניין של נגישות .אז
השאלה שלי אם בכלל התייחסת לזה  ,...אז אני מבקשת . ...
מר יוסי זיידה :חברים ,בבקשה לשמור על השקט.
מר מוטי ששון ... :אני רק מציע להתייחס רק למה שכתוב בדוח הביקורת ,דברים
אחרים הוא לא יכול לענות.
גב' קרן גונן:

אני יודעת ,ואני רוצה להעלות את זה  ....אם כבר דיברתם על ביטוחים

אז אני מעלה עוד איזושהי נקודה שהיא חשובה וקריטית לעירייה ,זה מה שאני חושבת.
 12 ...שנה לא הייתה  ...במטרה.. .
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מר מוטי ששון :חברים ,חברים ,תאפשרו למבקר לענות.
מר בני יהונתן :כן ,אבל זה ,זה מה שנקרא אחריות מקצועית של מהנדסת העיר ,של
מנהלים ,אני מדבר על ....
גב' קרן גונן :אני מדב רת על כל האחריות המקצועית של כל היחידות השונות ,כולל
המטפלים ,כולל אנשי מקצוע.... ,
מר בני יהונתן :לא ,את צריכה להבין ....
גב' קרן גונן:

עדיין ,הן שייכות לעירייה ....

מר מוטי ששון :קרן ,תאפשרי לו לענות ,את אמרת משהו ,תאפשרי לו לענות לך .לא
לנהל פה דיון ,הוא יכול לענות רק על מה שכתוב בדוח הביקורת.
גב' קרן גונן ... :בכל מקרה שכולם ישמעו שהנושא מאוד מאוד חשוב .צריך לטפל בו ....
מר מוטי ששון :אבל קרן ....
גב' קרן גונן :אבל זה עלה ,זה עלה בדוח ביקורת אז אני מעלה את זה.... ,
מר מוטי ששון :הערת את ההערה שלך ,הערת את ההערה שלך ,הוא יתייחס לזה.
בבקשה בני .מי עוד רוצה לדבר? כן ,מורן ,בבקשה.
מר מורן ישראל :שתי שאלות שהן יחסית קצרות .אחד לגבי המקלטים הציבוריים .בזמנו
אני זוכר ,לפני  4שנים נראה לי או  5שנים ,מה שהתחלנו בפעם הקודמות ,דיברה אז
מהנדסת העיר על זה שאנחנו עוברים לתהליך שבו גם נצטרך לייצר הקצאות למקלטים
ולא רק ,לא דובר בכלל על הליך ההקצאה למקלטים שנמצאים פה ,מעבר למקלטים
עצמם ,האם יש הליך כזה? האם זה הולך לצאת לפועל?
מר יוסי זיידה :זה עבר בוועדת הקצאות הרגילה ,ואנחנו דנים במקלטים ,בכל אחד ,זה
חלק מהוועדה.
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מר מורן ישראל :כי לכאורה כל הקצאה אמורה בסופו של דבר להגיע למועצת העיר.
מר יוסי זיידה :כן.
מר מורן ישראל :אז מתי להערכתך זה יקרה?
מר יוסי זיידה :אנחנו כבר עובדים על זה.
מר מורן ישראל :לא ,היום יש רשימה של מקלטים שאנחנו רואים את השימושים שלהם,
מתי הם יעברו לאישור הקצאות של מועצת העיר?
מר יוסי זיידה :תראה ,יש פה עניין על הבדיעבד ,הרי כל אלו נעשו כבר עם תמ"א 30
שנים .אנחנו לאט לאט מסדירים את כל הבדיעבדים שלא עברו תהליך הקצאה.
מר מורן ישראל :איך שאני מבין את המציאות ,עדיף לעשות איזשהו  ...מצב ולהגיד
מעכשיו "אנחנו מעבירים"?
מר יוסי זיידה :לא ,מעכשיו ,דרך אגב ,כל הקצאה חדשה עוברת לוועדת ההקצאות
בראשותי.
מר מורן ישראל :אוקי .כל המקלטים הנוכחים והשימושים הנוכחיים במקלטים ,אמורים
להסתיים עד מתי? כאילו מתי אנחנו למעשה פותחים דף חדש עם כל המקלטים? כאילו
מה המועד של החוזה האחרון שקיים לנו היום עם אחד הגופים או העמותות ,שהוא
בסוף ,יעבור גם הוא להקצאה בנוהל הקיים .לא ,לא ,באופן רוחבי על כולם .כשאנחנו
מסתכלים היום על כל המקלטים ,אתה אומר יש,
מר דובר :אבל אין תאריך אחד ,כל מקלט זה תאריך אחר.
מר יוסי זיידה :אני צריך להסתכל ,יש ,חלק מהמקלטים,
מר מורן ישראל :אין בעיה ,אז אני אומר מה האחרון?
מר יוסי זיידה :תשמע ,טוב ,אתה ,אתה רוצה לבדוק את הנתונים ,חבל לשלוף סתם.
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מר מורן ישראל :אז אני אשמח שאנחנו נקבל תשובה .הדבר השני זה כן להתייחס ל-
 ,154כי זה נושא שהרי ליווינו אותו גם פעם הקודמת ,שמדבר על היתרות ולהצטרף
לדברים .בסופו של דבר ,רשום פה בפירוש ,גם מצוטט הנוהל שמופיע בחוזר מנכ"ל.
מראים מה מותר ומה אסור ,זה לא איזשהו משהו שהוא חדש ,כתוב שחור על גבי לבן.
ומצוין שאסור להעביר את הכספים האלה ,אלא אם זה לשימוש לאותם  ...לשנה הבאה,
אוקי? בשנה שלאחר מכן .אז מותר להעביר את השימוש וגם אז באישור ההורים ,ופה
זה לא צוין בכלל כהערה בדוח הביקורת ,כי זה בניגוד לחוזר מנכ"ל ,ואני תוהה איך זה
לא צוין בכלל כהערה אם זה בניגוד לחזר מנכ"ל.
מר בני יהונתן :זה בדיוק מה שמצוין .אתה בעצמך מציין שכתבנו את זה.
מר מורן ישראל :לא ,אתם ציינתם עובדתית.
מר בני יהונתן :גם כתבנו שזה ....
מר מורן ישראל :כן ,נכון ,זה לא הופיע לא ,זה מופיע כאיזשהו  ,briefקיבלתם את
ההתייחסות ,קיבלתם את ההתייחסות ,אבל עדיין זה לא הופיע כאיזשהו ממצא בביקורת
שהייתם צריכים לעלות עליו .אז בוא ,אז אני אשמח שתסב את תשומת ליבי.
מר מוטי ששון :טוב חברים ,חברים ,רגע ,סליחה ,תן לחבר ....
מר מורן ישראל :ואיפה בסופו של דבר ההמלצות שלכם על מנת שדבר כזה לא ...
לעתיד? שקשורות ,רלוונטיות לנושא הזה .בסופו של דבר תשלומי ההורים ,וראינו גם,
קודם כל אני רוצה לברך ,עצם זה שעסקתם בביקורות שנוגעת לתוך הנושא של
החשבונות האלה בתוך בתי הספר ,זה משהו שלא עשו אותו שנים ,בעצם משנגעתם בו,
אני מניח שייצר נורמות חדשות בתוך המערכת שיחשבו לעתיד כל מי שעוסק בקופות
הציבוריות האלה ,אז בתחום הזה אני רוצה ....
מר מוטי ששון :מורן ,זה התפקיד של הביקורת.... .
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מר מורן ישראל :מעולה .ויחד עם זאת ,לא ברור לי מה ההמלצה הקונקרטית שבסופו
של דבר זה ,דבר שכזה ,לא יחזור בשנה הקרובה .עכשיו ,בתשע"ט.
מר בני יהונתן :רשום בעמוד  144סעיף .6
מר מורן ישראל :כן? סעיף .144
מר בני יהונתן :לא ,עמוד  ,144סעיף .6
מר מורן ישראל :זה אומר ,זה אומר שכבר בשנה הזאת ,למיטב ידיעתכם,
מר בני יהונתן :גם אמרתי  ...זה דוח שמתייחס לשנת  .2017מה שב 2018-אני לא
יודע ,זה לא דוח של שנת  .2018עכשיו ,אתם צריכים להבין את התהליך ,אני חזור
לחזור שתבינו את התהליך .אנחנו מכינים דוח ,אחרי הדוח הזה ,של שנת  ,2017זה
עובר לוועדה לתיקון ליקויים בראשות מנכ"ל העירייה ,בהשתתפות כל האנשים
המכובדים ,המערכת המשפטית ... ,וכולי .הם יושבים עם כל המנהלים לתקן את כל
הליקויים הללו .אנחנו גם כן מוזמנים לאותן ישיבות .יוצאים פרוטוקולים כמובן אחרי זה,
ואנחנו בכל מקרה ,הדוח שיהיה לשנת  ,2019צריך זמן לכל דבר ,אנחנו עושים מעקב
אחר תיקון הליקויים .כמו שאתם רואים שבדוח של  2017יש מעקב אחר טיפול ליקויים
של  ,2015כך גם אנחנו עושים בדוח של  ,2017בשנת  2019אנחנו נעשה מעקב אחר
תיקון הלי קויים ונדווח למועצה  ...בדוח .כמובן שזה יהיה אחרי שהוועדה לתיקון ליקויים
בראשות המנכ"ל תפעל לתיקון הליקויים ,אני מאמין ומקווה שככה יעשו ,כי הניסיון שלי
מדוח של  ,2017המנכ"ל עשה ....
מר מורן ישראל :אוקי ,אז קודם כל ,למיטב זכרוני ,הבקשה שאנחנו ביקשנו ,לגבי ריכוז
יתרת ,התייחסה ,כולל לשנת  ,2017זה אומר שאנחנו כבר קיבלנו לעיון במועצה,
בשאילתא ,עז שהגשתי ,את כל היתרות של בתי הספר .זה אומר שאם הדוח הזה נעשה
בשנת  ,2017ואחרי שנת  ,2017כשהוגשה שאילתא ,קיבלנו כולל  ,2017 ...שעדיין
נותרו יתרות בתוך בתי הספר ,והם לא הושבו ,למרות שהיה תהליך של ביקורת באותה
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שנה של  , 2017אז זה אומר שבאותה שנה שאתה עורך ביקורת והביקורת אמורה
להיות מוטמעת ומיושמת בשטח ,עדיין במקביל אנחנו מציאות שמסיימים שנה תקציבית
עם יתרות בבתי הספר ,ולא משיבים אותם להורים כמו שמקובל וצריך על פי חוזר
מנכ"ל  .אז זו הערה שחשוב שכולנו נדע ,כי כנראה כבר באותה שנה ,למרות שהתקיימה
ביקורת ,זה לא באמת מחלחל למטה וזה לא קורה ,כנראה שצריכה לצאת הנחיה ברורה
יותר על מנת שהכספים האלה ישובו להורים.
מר מוטי ששון :אוקי ,מישהו רוצה עוד לשאול? להתייחס?
מר ראובן קייקוב :זה בנושא ביקורת  ...אבל  ,...מה עם נושאים .2018 ...
מר דובר :זה לא שייך לדוח.
מר בני יהונתן :מה ש ,2018-כפי שאני אמרתי ,בתחילת  2019אנחנו נגיש לראש העיר
ולמנכ"ל העירייה את דוח  ,2018זה יעבור לוועדה לענייני ביקורת וזה יונח על שולחן
המועצה ,לא יודע באוגוסט ,ספטמבר.
מר ראובן קייקוב :מה עם הנושאים  ?...מה הם הנושאים העתידיים?
מר מוטי ששון :ראובן ,לא שייך לרגע ,כרגע אתה מדבר על דבר ....
מר ראובן קייקוב :לגבי המקלטים ... ,לגבי כל הקצאה שניתנה הוא יעבור נוהל הקצאות.
עכשיו ,אני קצת מכיר את נוהל ההקצאות מקרוב ,הוא מנוהל מאוד מאוד מסובך.... ,
מר מוטי ששון :אבל ראובן ,התמודדו עם זה בעבר.
מר ראובן קייקוב :בעבר לא ,לא,
מרר מוטי ששון :יושב פה המנכ"ל,
מר ראובן קייקוב ... :מקלטים ללא נוהל הקצאות ,נוהל הקצאות זה דבר מסובך.
מר דובר :זה לא בסדר ,אנחנו נעשה את זה בנוהל ,לא ,אל תשכח,
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מר ראובן קייקוב :לא ,אז אולי נוהל מקוצר יותר ,אולי נוהל מקוצר יותר שיהיה מותאם.
מר בני יהונתן :אל תשכח שאתה לא הולך להקים שם ולבנות ,ולכן מטבע הדברים  ...כי
יש לך כבר נכס מוכן.
מר מורן ישראל :גם ההקצאה לא תהיה לפרק זמן ארוך אלא לפרק זמן קצר.
מר בני יהונתן :בדיוק .ולכן ,מטבע הדברים  ...קצר ,אבל הוא יתבצע על מנת להסדיר
את החוזה עם המשתמש של המקלט וכולי .אנחנו מוצאים את זה כנוהל נכון,
מר ראובן קייקוב :אז זה נוהל מרוכך יותר.... ,
מר בני יהונתן :לא מרוכך אלא יותר קומפרטיבי ,יותר מותאם.
מר זאב ניסים :אנחנו כבר העברנו בוועדת משנה  ...הכל מוכן .רק הם צריכים לדעת
למי לתת ,לפי קואליציה ,אופוזיציה.
מר מוטי ששון :טוב ,אוקי ,יש עוד שאלות? אין שאלות ,אין  ....בני ,אתה רוצה לסכם?
ענית לכולם?
מר בני יהונתן :כן.
מר מוטי ששון :טוב ,אז תודה רבה לך ולצוות שלך על העבודה שעשיתם .ברור שפועל
יוצא מזה אנחנו צריכים לעדכן את הנהלים שלנו ,הנהלים הפנימיים שלנו ,ולעשות הכל
כדי להיות כמה שיותר טובים וכמה שיותר מעודכנים ותואמים את החוק .אז ישר כוח
לכם ותודה רבה .ואני עובר להצבעה .כאן אנחנו מצביעים  ...אז אנחנו מצביעים על
החוק ,על הדוח וגם על המכתב שאני הוצאתי .טוב ,מי בעד אישור דוח מבקר העירייה
לשנת  ,2017עם הערות של ראש העיר ,ההתייחסות של ראש העיר לדוח הביקורת,
איזה תאריך זה יוצא ההתייחסות שלי? כן ,מה 25 -ביוני  ,2018מי בעד דוח הביקורת?
 24בעד.
מר דובר :אני אמנע ,מה יכול להיות?
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מר מוטי ששון 24 :בעד ,מי נגד?  ...יצאו החוצה ,טוב .שניים נמנעים ,אחד יצא החוצה.
אוקי ,תודה רבה .ברשותכם אני סוגר את הישיבה ומתחיל בישיבה.

סיום הישיבה
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