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מועצת העיר ה 18-שלא מן המניין מס' 29
מיום 01.11.2020
פירוט הנוכחים בישיבה והנעדרים ממנה


משתתפים:
 oמר ששון מוטי  -ראש העיר ויו"ר מועצת העיר
 oמר אחדות יעקב  -חבר מועצה
 oמר בבלי יעקב  -חבר מועצה
 oמר בר שי  -חבר מועצה
 oגב' גונן קרן  -חברת מועצה
 oמר גזית אילן  -משנה לראש העיר וחבר מועצה
 oמר האס שחר  -חבר מועצה
 oמר זברלו חיים  -סגן ראש העיר וחבר מועצה
 oמר זכריה ניסן  -חבר מועצה
 oמר חלבי מאיר  -משנה לראש העיר וחבר מועצה
 oגב' לביא ציון שירלי  -חברת מועצה
 oגב' מטלון אלינור  -חברת מועצה
 oמר מכלוף קובי  -חבר מועצה
 oמר נוימרק זוהר  -מ"מ ראש העיר וחבר מועצה
 oמר ניסים זאב  -חבר מועצה
 oמר סוטובסקי מיכאל  -סגן ראש העיר וחבר מועצה
 oמר סיטון עזרא  -סגן ראש העיר וחבר מועצה
 oגב' עדן רבקה  -חברת מועצה
 oגב' עומרד לוי גליה  -חברת מועצה
 oמר צדקה יפת  -חבר מועצה
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 oגב' צ'פליצקי נעה  -חברת מועצה
 oמר קייקוב ראובן  -חבר מועצה
 oגב' קפלן בשארי עינב  -חברת מועצה
 oמר רוק מאיר  -משנה לראש העיר וחבר מועצה



נעדרו:
 oמר בוזגלו מיקאל  -חבר מועצה
 oגב' מסילתי כהן שני  -חברת מועצה
 oמר קינן שי  -חבר מועצה



כמו כן נכחו:
 oגב' פנינה שנהב  -מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ
 oאדר' מימי פלג  -מהנדסת העיר
 oמר בני יהונתן  -מבקר העירייה
 oמר אמנון ארץ קדושה  -גזבר העירייה
 oעו"ד יונת דיין  -יועמ"ש העירייה
 oאדר' אביעד מור  -אדריכל העיר וסגן מהנדסת העיר
 oעו"ד עופר צילקר  -היועץ המשפטי למינהל הנדסה
 oמר רחמים בינוני  -מנהל אגף תקציבים ובקרה
 oגב' לירן אדרי  -ראש מינהלת להתחדשות עירונית
 oאינג' ולדימיר טפליצקי  -מנהל אגף תנועה
 oגב' לירון בכר  -עובדת ביקורת ,מבקר העירייה
 oאדר' תומר לאוה  -מחלקת תכנון עיר
 oאדר' אבנר ישר  -אדריכל
 oגב' עופרה ליפסקי  -אדריכלית מינהלת להתחדשות עירונית
 oמר קובי ענתבי  -מנהל כספים החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ
 oמר זהר רטנר  -שמאי העירייה
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 oמר יוסי זיידה  -עוזר ראש העיר ומרכז ישיבות המועצה
 oגב' עדי עייני

על סדר היום:
 .1סיכומיה והצעותיה של הוועדה לביקורת בנושא מעקב אחר דו"ח מבקר העירייה לשנת
 2017בנושא יתרות כספי הורים ודו"ח מבקר העירייה לשנת .2019

ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין
מס'  29פרוטוקול מס' 523
 .1מועצת העיר אישרה ברוב קולות את סיכומיה והצעותיה של הוועדה לביקורת בנושא
מעקב אחר דו"ח מבקר העירייה לשנת  2017בנושא יתרות כספי הורים ודו"ח מבקר
העירייה לשנת .2019

פרוטוקול
מר מוטי ששון:

תודה רבה לכל האורחים ,אני פותח את הישיבה .מי שצריך להציג ,בני ,איפה
בני אברהם? בני? מה עושים במקרה כזה יונת? בני ,בואו ,בואו חבר'ה .יש
לנו עוד יום ארוך .מי שרוצה ללכת לשירותים ,לאכול ,שיאכל .אין שום בעיה,
אני רוצה להתחיל .טוב חברים ,אני פותח את הישיבה שלא מן המניין.
סיכומיה והצעותיה של הוועדה לביקורת בנושא מעקב אחר דו"ח מבקר
העירייה לשנת  2017בנושא יתרות כספי הורים ודו"ח מבקר העירייה לשנת
 .2019יושב ראש הוועדה לא בא .אז בני בבקשה ,תציג.

.1

מר מוטי ששון:
מר בני יהונתן:

סיכומיה והצעותיה של הוועדה לביקורת בנושא מעקב אחר דו"ח מבקר העירייה
לשנת  2017בנושא יתרות כספי הורים ודו"ח מבקר העירייה לשנת 2019
טוב חברים ,קיבלתם את הדו"חות הביתה ובני עושה חזרה עכשיו .זה קצת
מוזר ,יושב ראש וועדת הביקורת שצריך להציג לא בא אז אתה תציג.
ברשותכם ,ברשותכם נתחיל עם הנושא הראשון ואחר כך ניגש יותר לדו"ח
מבקר העירייה לשנת  .2019אז הוועדה בישיבתה ביום  20.08זימנה את גזבר
העירייה וראש מנהל החינוך וקיימה דיון בנושא יתרות כספי הורים וספר
נוהלים עירוני ,כל זאת בעקבות דו"ח הביקורת שהיה בנושא רכש בבתי
הספר .אז ההחלטה ,ההמלצה של הוועדה שמובאת כאן לאישור מועצת
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העיר היא כזאת .שספר הנהלים לבתי הספר יפורסם ב'פורטולון' כדי שיהיה
נגיש' .פורטולון' זה הכוונה באתר העירייה שיהיה הפנימי של העירייה,
שיהיה נגיש לכל העובדים והוא יפורסם עד  31לדצמבר  '20דהיינו סוף השנה,
לאחר שיאושר על ידי ראש מנהל החינוך וגזבר העירייה בהיעדר מנכ"ל
העירייה כנוהל עירוני מחייב בשיתוף אגף פיתוח משאבי אנוש בעירייה .בתי
הספר יגישו בסוף כל שנת לימודים לעירייה דו"ח שימוש בכספי העירייה
ובכספי ההורים תוך שקיפות מירבית .בנוסף ,זה באמת דבר מאוד חיובי,
דו"ח כספי הורים יימסר גם ליושב ראש ועד ההורים של כל בית ספר ובית
ספר .ראש מנהל החינוך עידכנה בישיבתה כי נתנה הנחייה בכתב לכל מנהלי
בתי הספר להחזיר כספי הורים בסוף שנה או לחליפין לקזז מהתשלומים
לשנת הלימודים הבאה .אני חושב שזה פה התקדמות מאוד יפה שעשינו וזו
גב' נעה צ'פליצקי:
מר בני יהונתן:

ההמלצה של הוועדה.
יש לי הערה עם כל הכבוד ,אפשר?
כן.

גב' נעה צ'פליצקי:

זה יפה שהעירייה נכנסת לתמונה ובאמת מוציאה על זה חוזר משלה ,אבל
קודם כל יש חוזר מנכ"ל שמחייב לגבי כל הנושא של כספי הורים .אם זה
הפרדה ,לא שומעים? אז קודם כל ערב טוב .לגבי כספי הורים ,אז קודם כל
יש חוזר מנכ"ל שהוא מחייב עוד לפני שהעירייה מחויבת ,לפני שהעירייה
מחייבת.
נכון ,בעקבות החוזר מנכ"ל גם הוצאנו את הדו"ח וכתבנו שלפי חוזר מנכ"ל
צריך לעשות את זה בהתאם.

גב' נעה צ'פליצקי:

אז בדיוק ,קודם כל וזה כל בתי הספר יודעים ,זה לא משהו חדש .זה לא
משהו שעכשיו המציאו את הגלגל .וגם לגבי קיזוז של כספי הורים ,אז נכון
כמו שאמר ,איך קוראים לו? בישיבה ,שזה לא על כל  10שקלים יחזירו לכל
הורה אבל זה מחייב בלשאול את ההורים האם הוא מעוניין שיחזירו לו את
כספו בסוף שנה ,כשמגיע הדו"ח ,או לקזז לשנה הבאה .זה לא נתון רק
להחלטה של ועד הורים או להחלטת העירייה ,שזה יהיה ברור .כי על זה
נופלים המון המון דברים וגם וועדי הורים נופלים על זה ,בסדר? היה לי
חשוב להוסיף את זה.
אני רק רוצה לומר לחברים ,אנחנו מתייחסים אך ורק לדו"ח הביקורת.
לאשר או לא לאשר ,דו"ח הביקורת שנכתב על ידי מבקר העירייה ומוגש
למועצה על ידי יושב ראש וועדת הביקורת שבמקרה לא נמצא כאן ,לא יודע

מר בני יהונתן:

מר מוטי ששון:

מר בני יהונתן:
מר בר שי:
מר בני יהונתן:
גב' נעה צ'פליצקי:

מאיזו סיבה .אבל ההתייחסות היא לדו"ח הביקורת שנכתב ושהוצג בפניכם.
אני מציע שראש העיר ,לאשר את ההחלטה של הוועדה בנושא הזה.
זה רק לגבי תשלומי הורים?
כן .דו"ח מבקר העירייה זה,
זה כל כספי בתי הספר.
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מר מוטי ששון:

מר בני יהונתן:

אוקיי ,מי בעד סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת בנושא מעקב
אחר דו"ח,לא ,זה דו"ח מבקר העירייה .בנושא של יתרות כספי הורים
ולאחר מכן נתייחס לדו"ח מבקר העירייה .מי בעד? ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10בעד .מי נגד? מי נמנע? ניסן ,נמנע? נמנע?  1נמנע,
 1נגד .אוקיי .אני עובר לדו"ח מבקר העירייה לשנת  ,2019בבקשה.
טוב ,אני שמח להציג בפני חברי המועצה המכובדים את דו"ח מבקר העירייה
לשנת  .2019הדו"ח הזה כפי שאתם רואים הוא יחסית עבה מאוד ובעיקר
בגלל דו"ח הביקורת שעשינו בנושא אגף רישוי עסקים .המשכנו אחר כך
בנושא מבנים מסוכנים .טוב ,הנושא הראשון זה באגף רישוי עסקים כפי
שאמרתי ,דו"ח מקיף מאוד שנדבר עליו בהמשך .הדו"ח השני זה בנושא
מבנים מסוכנים במנהל הנדסה ,השלישי זה באגף תשתיות במנהל
ה תשתיות ,הרביעי זה בנושא משלחות ונסיעות לחו"ל והאחרון זה בנושא
התאמת מצבת כוח אדם למקבלי השכר בעירייה .אני אומר כמה מילים על
כל אחד .נתחיל בדו"ח הראשון .טוב ,הדו"ח הראשון באגף רישוי עסקים.
מאוד מקיף ,כולל  164עמודים שזה באמת יחסית הרבה מאוד" .הביקורת
התמקדה בבחינת הנהלים העירוניים" ,כל מי שרוצה יכול לראות את זה
בדו"ח בסיכום ,בעמוד  34אני מקריא משם לנוחיותכם ,מי שרוצה גם לעיין.
"התמקדה בבחינת הנהלים העירוניים ואמנת השירות הקיימים ועמידה
האגף בהם ,במבנה הארגוני ,באופן עבודת האגף בתחום הרישוי וחלוקת
המטלות בין עובדיהם ,בתוקף החוקי לעבודת האגף הלכה למעשה בעקבות
הרפורמות האחרונות שהיו ברישוי עסקים .אופן הטיפול בנגישות העסקים,
עבודת האגף בנושא אכיפה של עסקים שלא ממלאים אחר הדרישות ,מערכת
המחשוב וכן מדגם מייצג של עסקים בעלי סיכון לציבור הרחב .הביקורת
מציינת כי מדובר בתקופת ביקורת טרום כניסת סמנכ"לית תעשייה ומסחר
הנוכחית לתפקידה" ,כלומר איך שהתחלנו את הביקורת היא נכנסה לתפקיד
לכן זה לא מתייחס לתקופתה .לכן ההתייחסות כאן היא בעיקר של מנהל
האגף שלאחר ,שאני רוצה לציין בפניכם ,שלאחר שסיימנו את הדו"ח בחר
מבחינתו החופשית לסיים את עבודתו בעיריית חולון והוא לא עובד כרגע
ומאז נקלטה מנהלת אגף חדשה יחד עם הסמנכ"לית שהיא הממונה עליה
שהיא כבר בתפקיד .אז כפי שיפורט בגוף טיוטת הדו"ח" ,נמצאו ממצאים
בתחומי הבדיקה שנבדקו אשר חלקם חמורים לכאורה" ,שימו לב" ,חלקם
חמורים לכאורה" .אני ,כשכותב דבר כזה ,עד שאני כותב את זה לוקח לי
הרבה מחשבה .שאני כותב דבר חמור אז תבינו שזה לאחר מחשבה .חמור.
"המחייבים" ,שימו לב מה אני כותב .הדו"ח הזה נמשך המון זמן ,אולי 7
שנים ,אולי .לא זוכר ,משהו כזה" .המחייבים שינוי יסודי ומהותי" ,שימו
לב" ,של תפיסת העבודה והניהול של האגף בכל ההיבטים של רישוי עסקים
לרבות פיקוח ,בקרה ,אכיפה ,הרתעה ויחסי הגומלין בין האגף לבין גורמי
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מר מוטי ששון:
מר בני יהונתן:

הרישוי הפנימיים והחיצוניים .לאגף חסרים נהלים רבים ומגוונים והשירות
היחיד הנמדד על ידי אגף איכות ותהליכי עבודה הינו תלונות כאשר יתר
הנושאים באמנה לא נמדדים .בקשות לרישיון או היתר זמני לא מוגשות
בפועל בצורה מסודרת ובכתב" .אני פשוט מקצר ,כי יש המון" .רמת הפיקוח
על העסקים לוקה בחסר ,כשליש מהעסקים שנבדקו בהם מצוין שישנו
רישיון או היתר בתוקף אינם במצב כזה במועד הביקורת" ,כלומר לא ראינו
שזה נכון" .רמת הטיפול בנושא נגישות העסקים לוקה בחסר" .הוועדה לא
כתבה הרבה בנושא הזה ,אני צריך לפרט פה יותר.
אנחנו מביאים לאישור הוועדה את המלצותיה של וועדת הביקורת.
זה אותו דבר ,זה פשוט העתקה של ההמלצות .זה אותו דבר .זה פשוט אותו
דבר .פשוט ,כל ההמלצות זה העתקה מהדו"ח .אני פשוט קורא את הסיכום.

מר מוטי ששון:
מר בני יהונתן:

ישבתם ודנתם בביקורת?
בהחלט ,אנחנו כל הזמן יושבים .זה הדו"ח שלי .הרי הוועדה דנה על הדו"ח,
על ההמלצות בדו"ח ואחר כך אנחנו מביאים אותה לפה.

מר מוטי ששון:
מר בני יהונתן:

חשבתי שעשיתם דיונים והגשתם המלצות בעקבות דו"ח הביקורת.
כן ,אבל אני בגוף הדו"ח כותב המלצות .רגע ,אתם מעדיפים לפרט את
ההמלצות מאשר את הסיכום? אין בעיה .רציתי פשוט שתבינו.
תקרא את ההמלצות של וועדת הביקורת.
כן .אני חושב שקודם כל כדאי לקרוא את הסיכום ,שתבינו .רבותיי חשוב
להבין את הרקע ,לכן אני מוסיף כל מיני דברים באמצע בנושא הזה ואחר כך
אני אגש להמלצות ואת העיקר חשוב ,רבותיי ,העיקר זה לתקן את

מר מוטי ששון:
מר בני יהונתן:

הליקויים .זה העיקר .זה מטרת הביקורת הרי אנחנו פה עובדים עבודה
רצינית .בחודש יוני עוד שלחנו לכם עם הערות ראש העיר .אז ככה .אז ,אז
רבותיי כרגע יש מנהלת אגף וסמנכ"ל שהיא בערך שנה וחצי בתפקיד ומנהלת
אגף ,כמה זמן היא בתפקיד ,החדשה? ויש מנהלת אגף חדשה בתפקיד שלפי
מיטב ידיעתי שהם עמלים לתיקון הליקויים אבל אני לא יודע פרטים כרגע.
אז אני ניגש להמלצות כפי שראש העיר מבקש אחרי שהבנתם את הרקע" .יש
לדאוג למלא את התקן החסר" .עוד פעם" ,לוודא"" ,על המנהל אגף לוודא
שכל מפקח ומפקחת יקבלו רשימה של עסקים .יש לוודא שכל מפקח יידע על
עסקים שבטיפולו .יש לסרוק את כל תכניות הסניטריות של עסקים" .הכול,
הכול ,שימו לב .זה דו"ח שמאוד מקיף ,יש המון המלצות לפי תחומי
הבדיקה .אני לא אקרא לכם עכשיו את כל ההמלצות כי זה המון ,זה פשוט

מר מוטי ששון:
מר בני יהונתן:

המון המלצות .אבל הן מקיפות בכל התחומים ,במבנה הארגוני ,בנהלים
העירוניים ,אמנת השירות .אני אסביר את ההליך.
חבר'ה תנו לו להציג את הדו"ח ואת ההמלצות ואחר כך תשאלו שאלות.
אז שוב פעם ,יש המון המון עבודה מאוד יסודית שנעשתה במשך תקופה
ארוכה ,משהו כמו אולי  8חודשים שעבד על זה עובד אחד" .פיקוח על עסקים
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בעיר ובתעשייה" ,זה ממש המון המלצות ,באמת .ממש ,נכנסנו לעומקם של
עניינים ,לשורש של עבודת האגף" .נגישות" ,כל נושא של העסקים" .אכיפה
והרתעה" ,אני פשוט קורא את ראשי הפרקים .בכל הנושא של הבקרה.
לקחנו מדגם מייצג של כל מיני עסקים שונים בכל מיני תחומים ויחסי
הגומלין בין האגף לגורמי רישוי פנימיים עירוניים .עכשיו ,ההליך? מה קורה
עם הדו"ח ,אני רוצה לענות לראובן .המבקר ,אתם צריכים להבין ,כשמבקר
נכנס לעשות דו"ח ביקורת אנחנו עושים בדיקת רקע הכנה לקראת הביקורת,
רואים דו"חות קודמים ,רואים בערים אחרות אבל עדיין הרמה שלנו לא
אותה רמה של ידיעה של מנהל האגף .מנהל אגף עובד שנים ,הוא יודע את
המערכת לשורשה .ואנחנו צריכים להיכנס לעבודת מנהל האגף מההתחלה
למעשה ,רבותיי ,ולהגיע לרמה שהיא לא פחותה מהידע שיש לו .אחרת לא
נוכל לתת לו המלצות .כדי שנוכל לתת לו המלצות לתיקונים אנחנו חייבים
להגיע לרמת שיש לו לפחות אם לא יותר .עכשיו ,כשאנחנו מסיימים את
הדו"ח והנה הגענו על פי חוק אחרי  7חודשים זה החוק אומר ,לישיבת

דובר :1

המועצה ,אנחנו בעזרת השם אם תאשרו את הדו"ח הזה הוא צריך לעבור
להליך הבא שזה נקרא וועדה לתיקון ליקויים .וועדה לתיקון ליקויים צריכה
לשבת על הדו"ח הזה ,ללמוד את הדו"ח הזה ,לזמן את המנהלים האמורים,
גם אנחנו ,גם הייעוץ המשפטי ,יונת? איפה יונת ,תמיד משתתפת בישיבות
האלה וגם אנוכי משתתף בישיבה הזאת .זה לא ישיבה של ,וועדה לתיקון
ליקויים זה אחרי הדו"ח .אחרי שאתם מאשרים ,זה וועדה מקצועית.
בוועדה ,באים כל חברי הוועדה באים?

מר בני יהונתן:

באו ,באו ,כמה אנשים היו .כן ,באו .אתה מדבר על וועדה לענייני ביקורת?
כן ,באים ,לא כולם אבל באים .כן ,וודאי .היושב ראש היה ,וודאי .הוא גם
חתום על המסמך ששלחנו לראש העיר לזמן את הישיבת המועצה לדון בזה.
שהוא חופף להמלצות שלי .ועוד פעם אני חוזר לוועדת ליקוי ,כי זה מה
שחשוב .כתבנו את הדו"ח יפה ,טוב ,יודעים מה המצב .עכשיו צריך לתקן.
עכשיו ,מי שמתקן ,לי אין סמכויות .מבקר העירייה אין לו סמכויות וטוב
שזה כך .מבקר העירייה לא צריך להיות גם שופט וגם שוטר וגם כותב דו"ח.
מי חברי וועדת התיקון ,התיקונים? או שאיך קראת להם.
חברי וועדה לתיקון ליקויים זה ברשות מנכ"ל העירייה שכיום איננו ונוכחים
בישיבה גזבר העירייה או נציגו ,הנה פה יושב פה ועוד פקידות ,והפקידות
הבכירה של העירייה.

מר שחר האס:

בקיצור לאחר אישור הדו"ח הזה היום ,אז לאחר האישור של היום אם
יאושר אז בעצם צריכה להתכנס הוועדה לתיקון הליקויים ובעצם לדון
בתיקונים.
לזמן את המנהלים ,אותנו ,את כל,
וללכת להליך של תיקון.

מר שחר האס:
מר בני יהונתן:

מר בני יהונתן:
מר שחר האס:
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מר בני יהונתן:
מר שחר האס:
מר בני יהונתן:

מר שחר האס:

מר בני יהונתן:

בדיוק ,עם לוח זמנים.
עם לוח זמנים .זה מפורסם? זה שקוף לציבור? איך זה עובד?
הדו"ח עצמו אחרי שהמועצה מאשרת בימים הקרובים אני מפרסם אותו
באתר העירייה ,כל שנה אני עושה את זה ,אבל רק אחרי אישור המועצה .אז
הדו"ח עצמו הוא שקוף לציבור .אם תיכנס לאתר העירייה תראה ב 10-שנים
האחרונות את כל הדו"חות שכתבתי לכן זה שקוף .הדו"ח של הוועדה
לתיקון ליקויים לא ,הוא פנימי .אבל מה? אחרי שנתיים ,כלומר בשנת 2021
אני עושה מעקב אחר ביקורות שעשיתי בשנה קודמת ומציג ,שימו לב אם
תסתכלו בדו"ח במעקב אני מציג את ההחלטות של הוועדה לתיקון ליקויים.
לכן בסוף הכול שקוף.
הבנתי ,אז בעצם אנחנו יכולים להסתכל על הדו"ח .אני פשוט לא קיבלתי
אותו כי אני הצטרפתי למועצה לא מזמן .אז בדו"ח משוקף לי גם אחורה,
כלומר תיקוני הליקויים של דו"חות ביקורת קודמים?
של לפני שנתיים.

מר שחר האס:
מר בני יהונתן:
מר שחר האס:
מר בני יהונתן:

של לפני שנתיים ,כלפי,
למשל פה מופיע של .2017
כן ,מובן.
למשל בדו"ח של  2020אנחנו נגיש את הדו"ח 2021 ,סליחה ,נגיש את הדו"ח
מעקב אחרי הדו"ח הזה שזה למעשה החלטות של הוועדה לתיקון ליקויים.
כי להם יש את הסמכות לומר לאותו מנהל אגף או סמנכ"ל לתקן בלוח זמנים
מסוים.

מר שחר האס:
מר ראובן קייקוב:

תודה על ההבהרה.
תודה רבה .האם בהמלצות לפי דו"ח המבקר ,קודם כל תודה על העבודה
המקיפה אני בטוח ,כפי שהצגת ,הצגת פה כרגע שמדובר פה בדו"ח עם
ממצאים קשים ,כך הצגת את זה.
חמורים ,חלקם.
חלקם חמורים .עכשיו ,מדובר גם על תקופה שהיא ארוכה ,לא ארוכה?
שנתיים 3 ,אחורה בדקתם אני לא יודע כמה .בכל אופן ,השאלה איפה כאן
הנהלת העיר? כביכול אם אתה אומר שהמצב והאגף היה במצב קשה ,מי
היה מנהל של אותו מנהל האגף? מדוע לא היה שם פיקוח ובקרה על אותו
מנהל אגף?
כפי שהסברתי מקודם ,בדיוק אותו סמנכ"ל שהיה ממונה על מנהל אגף

מר בני יהונתן:
מר ראובן קייקוב:

מר בני יהונתן:

רישוי עסקים הוא פרש מתפקידו ונקלטה מנהלת חדשה בפער זמנים ,לא
זוכר כמה זמן .לכן אין את מי לשאול .אין את מי לשאול .מה שחשוב ,שוב
פעם ,אני חוזר .לתקן ,לתקן,
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מר ראובן קייקוב:

מר בני יהונתן:
מר ראובן קייקוב:

מר בני יהונתן:
מר ראובן קייקוב:
מר בני יהונתן:
מר ראובן קייקוב:

מר בני יהונתן:
מר ראובן קייקוב:
מר בני יהונתן:
מר ראובן קייקוב:
מר בני יהונתן:
מר ראובן קייקוב:
מר מוטי ששון:
מר ראובן קייקוב:
מר מוטי ששון:
מר ראובן קייקוב:
מר מוטי ששון:

מדובר פה בתקופה אחורה של  3שנים ,שנתיים .מה יש מצב שהיה חוסר
בתפקיד של מישהו של גורם של שנתיים ?3 ,לא ,לא הגיוני .בכל אופן ,ואם
לא,
עוד פעם .חשוב לתקן את הליקויים ,לא לחפש פה אשמים כרגע כי אין את
מי לחפש.
בכל אופן ,אני חושב שההמלצות צריכות גם להיות המלצות לדרג הניהולי
של העירייה לעקוב אחר עבודות האגפים השונים ולאו דווקא האגף הספציפי
הזה.
מה זה "דרג ניהולי"?
מה?
המנהל אגף שבזמן הביקורת לא נמצא ,הסמנכ"ל פרש ,המנכ"ל שהיה
באותה תקופה גם פרש .אז אל מי לפנות?
לא ,אבל לתת המלצה כללית שמנכ"ל העירייה וסמנכ"לים שמתחת ינהלו
ויבקרו את האגפים שמתחתיהם ויערכו לפחות דיון אחת לרבעון עם כל
הממצאים והסקרים ,שיובא לאישורם ,לידיעתם.
זה דבר מובן מאליו .זה נהלי עבודה עקרוניים במערכת.
כי אתה אומר שהממצאים הם חמורים ,אם הם חמורים אז אני לא מבין
איך הנהלת העירייה לא עלתה על כך לפני כן.
הם צריכים לדעת.
מה ,הם צריכים לדעת? בוודאי הם צריכים לדעת .אם מקבלים דיווחים אז
הם יודעים ,אם הם לא מקבלים דיווחים אז הם לא יודעים.
עוד פעם ,עוד פעם .בשביל זה אני קיים .לא אני אישית אלא המשרד שלי
קיים כדי לבצע עבודת ביקורת ולחשוף,
אבל אתה השליח של ראש העיר ,לראות איך העירייה פועלת.
אתה באת להשתעשע כנראה .הוא כפוף לראש העיר? אתה לא יודע שמבקר
העירייה כפוף למועצה ולא לראש העיר? אתה עוד לא יודע את זה.
אוקיי ,אז אתה שליח שלנו בעצם.
הוא שליח שלך ,של המועצה.
שליח שלנו ,של הציבור.
והמועצה בחרה בו ,בחרה בו .המועצה ,לא ראש העיר .והוא לא ,אין לו שום
חובת דיווח לראש העיר .הוא כותב דו"ח ,הוא מביא את זה למועצה .יש
וועדת ביקורת שמורכבת מנבחרי ציבור ,היא דנה בדו"ח שלו ,מגישה את
ההמלצות שלה למועצה כמו שעכשיו הביאו ואנחנו צריכים או לאשר או
לדחות את הדו"ח שלו ,זה כל הסיפור .עכשיו ,אחרי השלב הזה יש שלב של
תיקון ליקויים .אם הוא מצא משהו שלא בסדר ,הוא כותב אותו בדו"ח ואז
הוועדה בודקת אם הדברים האלה אכן תוקנו בשלב הבא .לא תוקנו? הוא
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מר זאב ניסים:
מר ראובן קייקוב:
מר מוטי ששון:
מר זאב ניסים:
מר מוטי ששון:

מר זאב ניסים:
מר מוטי ששון:

מופיע בדו"ח של  2018ייכתב שלא תוקנו ,שחלק מהדו"חות ב '17-תוקנו
וחלק לא תוקנו .הוא כותב ,הוא גם מוציא את זה בדו"ח.
מוטי,
רגע אחד ,אני לא סיימתי .אני פשוט ביקשתי להוסיף להמלצות של המבקר
ושל וועדת הביקורת גם המלצה להנהלת העיר לבצע פיקוח גם על האגף.
תשמע,
מי מחליט על הנושאים שהולכים להיות בביקורת?
יש ,וועדת הביקורת מחליטה .המבקר עושה בדיקה מה הוא עשה בעבר ,איזו
בדיקה הוא עשה בעבר ,והוא אומר 'אני רוצה עכשיו לבחון את הנושא של
רישוי עסקים' .הוא סוברני להחליט באיזה נושאים הוא רוצה לטפל והוועדה
גם היא סוברנית לקבל החלטה איזה נושאים היא רוצה לחקור ,זה כל
הסיפור .ואז הם חוקרים.
זה אני יודע ,אתה צריך להסביר לו.
בסדר ,הוא חייב לשאול שאלות אז מה? אתה רוצה שהוא ישאל אותנו אחר
כך? עזוב .לכן אני אומר ,אתה עושה את זה כל כך פשטני ראובן ,זה ברור
שמנהל אגף או סמנכ"ל עושה מעקב אחרי העובדים שלו והתפוקות שהם
נותנים לו .אבל ,בא המבקר ,מוסד המבקר ,כדי לבדוק אם אכן פועלים
בהתאם לנוהלים .מי יבדוק את זה? המבקר .מבקר המדינה ,איזה בדיקה
הוא עושה? הוא עושה הלא בדיקה בכל משרדי הממשלה על פי נושאים שהוא
מחליט .הוא מגיע ושולח מכתב ואומר 'אני הולך לעשות בדיקה בנושאים
האלה והאלה ,תפנה לאנשים שנוגעים בדבר לשתף איתנו פעולה' .אני פונה

מר ראובן קייקוב:
מר מוטי ששון:

מר ראובן קייקוב:
מר מוטי ששון:
מר ראובן קייקוב:
מר מוטי ששון:
מר ניסן זכריה:

לאותם אנשים ,אומר 'חברים מבקר המדינה אומר אני הולך לבדוק את
הנושאים האלה ,תשתפו איתו פעולה' .זה כל הסיפור .ואז הוא בודק .אני
אומר לו מה לבדוק? לא אומר לו מה לבדוק .הוא שואל אותי שאלות? לא.
הוא מוציא דו"ח ואומר 'זה וזה וזה לא בסדר' .הוא מחליט.
המבקר עירייה ,בדקת את הסמנכ"לים שהיו שהם בדקו לא בדקו את מנהל
האגף הזה?
כל מי שהייתה לו בעיה בדו"ח הביקורת שלו הם הוזמנו לוועדת הביקורת,
אחרי שנכתב הדו"ח .הבנת? מזמינים אותם ואומרים 'תתייחסו להערות
שיש למבקר על מה שאתם עשיתם'.
אז כנראה שוועדת ביקורת לא עשתה את מלאכתה.
חבר'ה ,בואו ,הוא לא נמצא פה .זה הסיפור .עכשיו ,יש עוד שאלות?
לא ,לי אין.
בבקשה.
זו שאלה קצרה .האם לדעתך יש חשיבות לכך שיהיה מנכ"ל עירייה שירכז
את הנושא או שאין צורך?
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מר בני יהונתן:

מר ניסן זכריה:

מר מוטי ששון:

שוב פעם ,ודאי שצריך מנכ"ל עירייה זה גם כתוב בחוק .ואני מאמין שימונה
בסופו של תהליך גם כן מנכ"ל העירייה ,כך ראש העיר אמר מקודם .אנחנו
נמצאים בתקופה קריטית ,אל תשכח .ויש להבין אותה ,יש להבין אותה.
עכשיו כשימונה מנכ"ל עירייה חדש הוא ייכנס לעובי הקורה ויצטרך לטפל
בנושא הזה.
סומכים עלייך .אתה לפני זה אמרת 'הסתדרות וזה' אז אני אספר לך משהו,
ב"הסתדרות" עוזרים לאנשים מסכנים ,שדופקים אותם ,שמרמים אותם.
לפחות עושים מעשה חסד ,ולא צוחקים על אנשים אחרים מוטי .ואני מציע
לך לדבר אליי בצורה הגונה .אני לא קרן גונן שהיא לא נמצאת פה היום
אוקיי? אם אתה חושב שאני אוותר לך אתה טועה .תיזהר.
אני מכיר אותך כבר הרבה שנים.

מר ניסן זכריה:

אז אני גם מכיר אותך הרבה שנים ואני יודע שאתה יכול להתגאות בפרויקט
'חנקין' המופלא הזה ואתה אומר 'תסמכו עליי' .אז לא סומכים עלייך כי מה
שעשית שם זה סדום ועמורה.

מר מוטי ששון:
מר ניסן זכריה:
מר מוטי ששון:
מר ניסן זכריה:
מר מוטי ששון:
מר ניסן זכריה:
מר מוטי ששון:

שנים לא סמכת.
אני לא סומך עלייך?
העיר פורחת ,העיר משגשגת.
בטח ,איזה שאלה? הכול פורח.
נכון ,משגשגת ,העיר משגשגת.
בטח ,בטח הכול פורח.
כל דבר טוב אצלך זה נהפך לרע .זה בסדר ,אני מכיר אותך  30שנה.

מר ניסן זכריה:
מר מוטי ששון:
מר בר שי:

אני לא אמרתי ,למה אתה אומר את זה?
אוקיי ,יש עוד הערות ,שאלות?
כן ,יש לי בעיקר הבהרות שאני רוצה להבין .רגע אחרי המטוס ,אם יישמעו.
סתם ,כתוב בפרק  2שצריך למלא את התקן אז על זה איזה תקן מדובר
ספציפית? לא רשום בדו"ח.
בתקופה הזאת של המפקח היו חסרים מפקחים .בתקופה הזאת לפי מיטב
ידיעתי היו קלי טות של מספר מפקחים ,אני לא יודע כרגע בדיוק גם כן יש
היום מנהלת אגף לרישוי עסקים וגם כן תקן חדש שנתמנה ,מנהלת מחלקת
רישוי עסקים ובנוסף נקלטו חלק מהמפקחים הותיקים גם פרשו ונקלטו
עובדים חדשים .הסך הכול אני לא יכול להגיד לך היום .אבל אני כן יכול
להגיד לך שיש תקן היה חדש שנקלט היום ,שזה מנהלת מחלקת שהיא כפופה

מר בני יהונתן:

מר בר שי:
מר בני יהונתן:
מר בר שי:

למנהלת האגף.
הכוונה היא בעצם לתקנים באופן כללי?
באופן כללי ,כן .בתקופת הדו"ח היה חסר תקן מפקח.
הבנתי .רגע.
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מר בני יהונתן:
מר בר שי:
מר בני יהונתן:
מר בר שי:
מר בני יהונתן:

אבל שים לב את החשיבות שכבר לקחו ,מינו גם מנהלת מחלקה וגם מנהלת
אגף.
כן ,האמת,
כאשר מנהלת המחלקה היא למעשה אחראית על המפקחים וכל הדבר הזה.
לא ,האמת שבהמשך היה לגבי ההנגשה בעסקים.
כן ,בנושא הזה אני יכול להגיד לך ככה .שבעקבות דו"ח הביקורת באמת
קיבלו את המלצת הביקורת ,מה שקרה שהממונה על נגישות עסקים עבדה
באגף רישוי עסקים והיא בחצי משרה היא הייתה המפקחת למעשה במעמד
של סגן מנהל מחלקה וחצי משרה היא הייתה אחראית על נגישות כלל
עירונית .בעקבות דו"ח הביקורת ,בעקבות ההמלצה שלנו ,הנהלת העיר איך
שהוא קורא לה ,אני לא יודע ,קיבלה החלטה והיא למעשה נושא של נגישות
היא עלתה למשרה מלאה ,היא אחראית היום ב 100-אחוז משרה ,לא 50
אחוז ,על כל הנגישות בעיר לא רק בעסקים .במבני ציבור ,בכל מקום שהוא.
והיא היום כפופה גם כן למנהל הנדסה .ובמקומה נקלטה מפקחת אחרת.

מר בר שי:
מר בני יהונתן:
מר בר שי:
מר בני יהונתן:
מר בר שי:
מר בני יהונתן:
מר בר שי:
מר בני יהונתן:
מר בר שי:
מר בני יהונתן:
מר בר שי:
מר בני יהונתן:

כלומר כן לקחו את המלצת הביקורת ,את החשיבות הרבה שיש בנושא של
נגישות לא רק לעסקים ,בכלל העיר.
השאלה אם יש ,מוגדר האחוז של כמה היא מתעסקת בעסקים בנגישות
וכמה,
היא כבר לא קיימת שם.
לא אמרת שהיא,
היא לא ,היא עבדה באופן חלקי בחצי משרה.
אז מי עכשיו עושה את ה 100-אחוז משרה?
היא ,היא.
הבנתי .אז ,ויש,
והיא כבר לא מפקחת ,היא לא מפקחת ברישוי עסקים .היא עברה עכשיו
למנהל הנדסה והיא מטפלת בכל ,בכל.
כלומר מישהו פונה בעניין נגישות ,לא משנה אם זה עסק או כל דבר אחר או
מדרכה,
כן ,צריך לפנות אליה.
אליה.
היא הממונה העירונית מה שנקרא לזה ,בכל התחומים .טוב ,בואו נמשיך,
נתקדם ברשותכם .נעבור לנושא הבא .שזה דו"ח יותר קצר ,אבל חשוב מאוד
בנושא של מבנים מסוכנים .שוב פעם ,אנחנו ,בואו נכנס להמלצות .עוד פעם,
מבנים מסוכנים זו יחידה שקיימת באגף רישוי ובנייה במנהל הנדסה
ותפקידה לטפל במבנים מסוכנים בעיר .היא חלק מהפיקוח על הבנייה ,היא
באגף פיקוח על הבנייה .ההמלצות .אנחנו חשבנו שיש להגדיר בחוק העזר
העירוני ,אנחנו פה מדברים על המלצות בנושא חוק העזר ,מדרג יותר ברור
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מר זאב ניסים:
מר בני יהונתן:
גב' אלינור מטלון:
מר בני יהונתן:
מר מוטי ששון:
מר בני יהונתן:

ולגבי רמת המסוכנות הצפויה ממבנה מסוכן .רמת סיכון גבוהה ,בינונית,
נמוכה ,כדי שהדברים יהיו יותר ברורים .היום בחוק העזר יש הגדרה מבנה
מסוכן ומבנה מסוכן מידי .ואנחנו חשבנו שבהגדרה של מבנה מסוכן צריך
להגיע לפירוט יתר ,שהדברים יהיו יותר ברורים ,אם זה גבוהה ,בינונית או
נמוכה .זו ההמלצה שלנו.
יש מסוכן שממשיכים לגור בו בבית ,זה לא נקרא מסוכן.
בסדר בשביל זה יש מהנדסים ,אנחנו לא מהנדסים .זה המהנדסים החליטו.
גם במסוכן לדעתנו צריך לעשות מדרג.
שאלה רגע.
בואי ,בואי נסיים.
הוא עוד לא הציג.
בואי נסיים את הכול .בחוק העזר העירוני מגדיר שאפשר לגבות אגרה בגין
בדיקת מהנדס .הרי קודם כל צריך לבוא מהנדס לבדוק ,זה עולה כסף
לעירייה ,נדמה לי אלף ש"ח משהו כזה .החוק אומר שאפשר לגבות את

מר ניסן זכריה:
מר בני יהונתן:
מר ניסן זכריה:

האגרה רק אם היא בוצעה לבקשת בעל הבניין או המחזיק ,כלומר אם זה מי
שגר בדירה .כן ,ואנחנו חשבנו שצריך להוסיף הגדרת העזר גם במקרה
שהעירייה מוצאת לנכון לעשות בדיקה .כלומר ,בחוק הקיים אם העירייה על
דעת עצמה מוצאת לנכון לעשות בדיקה אז אי אפשר לגבות אגרה.
סליחה רגע ,אין סמכות,
תני לי לסיים .אני אסיים.
זה שאלת הבהרה ,אני לא מפריע לו .זה שאלת הבהרה.

מר מוטי ששון:
מר ניסן זכריה:
מר מוטי ששון:
מר ניסן זכריה:
מר מוטי ששון:
מר ניסן זכריה:
מר מוטי ששון:
מר ניסן זכריה:
מר מוטי ששון:
מר ניסן זכריה:
מר מוטי ששון:

לא ,אני לא מרשה לך לשאול שאלה ,תמשיך הלאה.
בחוק יש גם אפשרות של מהנדסת העיר ,בני יהונתן.
אל תענה לו.
מה זה "אל תענה לו"? מה אתה משחק אותה כמו איזה,
אתה מפריע לו.
אני לא מפריע לו .אני שואל שאלה ,מה אתה רוצה?
לכן אמרתי תמתין,
אבל זה שאלה שקשורה לזה.
לא ,אמרתי לה תמתיני ,הוא יסיים את מה,
האם בחוק,
לא יענה לך עכשיו.

מר ניסן זכריה:
מר מוטי ששון:
מר ניסן זכריה:
מר מוטי ששון:

האם בחוק,
ניסן אני מבקש ממך .תאפשר לו ,סליחה רגע,
אתה סתם ,אתה סתם דורש.
לא ,אני ביקשתי גם ממנה .אמרתי 'תמתיני' ,אחרי שהוא יסיים תשאל כמה
שאתה רוצה שאלות.
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מר ניסן זכריה:
מר מוטי ששון:
מר ניסן זכריה:
מר מוטי ששון:
מר ניסן זכריה:
מר מוטי ששון:
מר בני יהונתן:

אני לא שואל אותו על הנושא .אני שואלת אותו אם בחוק מהנדסת העיר אין
לה סמכות לבדוק מבנים מסוכנים? זה מה ששאלתי.
למה ,תשמע ,אתה עושה דווקא?
כי הוא מציג משהו.
אז תשאל את השאלה אחרי שהוא יסיים.
אבל אולי הוא מציג אותו לא נכון? תשאל אותו.
תשמע ,לא אני לא אשאל אותו .אתה תמשיך להציג ,תגמור את זה.
הנושא הבא" ,יש לפעול בהתאם לחוק העזר העירוני המאפשר לעירייה
לגבות את העלויות בגין ביצוע עבודות העירייה שבוצעו על ידיה להסרת
סכנה במבנים שהוגדרו כמסוכנים" .מה שראינו ,שהעירייה שפועלת ומסירה
את הסכנה ,כן? לא גובים את העלויות למרות שחוק העזר הקיים כן מאפשר
את זה .הטענה הייתה שמדובר בדרך כלל באוכלוסייה חלשה שלא ניתן
לגבות את הכסף .לכן אנחנו הוספנו פה המלצה ,ההמלצה מוסיפה "אולם
במקרים בהם מדובר במבנים פרטיים בהם העירייה נאלצה לפעול" ,לא
הייתה ברירה" ,להסרת הסכנה ומשיקולים שונים לא ניתן לגבות את
העלויות ,יש להביא זאת" ,אנחנו חשבנו שיש להקים וועדה בעירייה" ,יש
להביא זאת לאישור וועדה עירונית בשיתוף הנדסה" ,כמובן מהנדסת העיר,
"גזברות" כי מדובר פה בעניינים כספיים" ,רווחה וכמובן המשפטית
בהתאם" .כלומר זו ההמלצה שלנו במקרים שלא ניתן לגבות את העלויות.
זה החוק ,זה החוק .נוהל עירוני ,עוד פעם "יש להגדיר בנוהל את המבנה
הארגוני ,סמכויות וכו' של כל תהליך העבודה" .הטיפול במדגם .במדגם
שראינו שהטיפול הוא לא יעיל ומהיר כמו שציפינו ויש קודם כל להבין גם
את המורכבות של הנושא הזה ,לכן חשבנו שיש לפעול באופן יותר יעיל
ותכליתי ובלוח זמנים יותר קצר ככל האפשר והאפקטיבי ביותר שניתן
לעשות .גם נושא של המחשוב ,חשבנו ש"על היחידה למבנים מסוכנים לבחון
הקמת בסיס נתונים אחיד" כי היום בסיס הנתונים שעומד בפני היחידה
הזאת הוא לא מרוכז" ,אשר ירכז את מירב המידע בנושא הזה" .כמובן,
רצינו שיהיה ,מה שקורה על היחידה ,מאחר והיחידה למבנים מסוכנים
פועלת עם גורמים נוספים בעירייה אז לפעול לקשרי גומלין בין יחידות
העירייה .והדבר האחרון זה טיפול במבנים של 'פל קל' בעיר ,בעיר יש ,לא
זוכר את המספר בדו"ח זה מופיע ,נדמה לי  ,15לא זוכר .יש" ,על היחידה
למבנים מסוכנים לפעול לגיבוש נוהל עבודה עירוני בנושא הטיפול במבני 'פל
קל' על פי חוזר מנכ"ל ויש לוודא שהבדיקות נעשות כל שנה" .בביקורת ראינו
שזה לא כך נעשה אבל בגלל ,אני אתקן את עצמי .בעקבות הביקורת הם
דיווחו לנו שהם עשו בדיקות בכל המבנים אבל לא צריך את הביקורת כדי
שיעשו את זה ,הם צריכים לעשות את זה לבד .זהו ,זה הנושא .טוב ,עכשיו
מי שרוצה שישאל.
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גב' אלינור מטלון:

יש לי שאלה .בעצם בחוק העזר העירוני ,צריך לעשות את השינוי האלה ,האם
היועצת המשפטית הזה מעלה את זה לסדר היום בישיבת המועצה ובעצם
מתקפת את זה את חוק העזר העירוני?
עכשיו ,עכשיו .בעקבות.
ברגע שאנחנו עכשיו מאשרים את,
לא ,לא ,אנחנו מאשרים עכשיו ,זה עובר לוועדה לתיקון ליקויים .עכשיו,
בוועדה לתיקון ליקויים גם היועצת המשפטית הנכבדה גם כן מופיעה שם
והיא שותפה להחלטות .כלומר ,אם משהו לא בסדר אז היא מעירה .וכמובן,
אחרי זה ,היא פונה לכל הגורמים והיא מפרטת יותר כמובן הפירוט כפי
שצריך להיות ,צריך להיות מנוסח על ידה ואז היא מעבירה את זה למשרד
הפנים.

מר מוטי ששון:
מר ניסן זכריה:
מר בני יהונתן:

כן ניסן.
האם בחוק אין למהנדסת העיר סמכות להכריז על מבנה כמבנה מסוכן?
בוודאי שיש לה ,אלא מה? לא ,מה שאני הבהרתי שהיא ,היום ניתן לגבות

מר בני יהונתן:
גב' אלינור מטלון:
מר בני יהונתן:

אגרה בגין בדיקת המהנדס שזה אלף ש"ח רק אם המחזיק או בעל הנכס
מבקש זאת .אם העירייה על דעת עצמה שיש לה את הסמכות כפי שאתה
אומר ,לעשות את זה ,היא לא יכולה לגבות את האגרה הזאת .אז מה שאנחנו
המלצנו שגם במקרה כזה ניתן כזה לגבות את האגרה בתנאי אחד שבאמת
אחרי הבדיקה התגלה שהוא מסוכן ,שלא יגבו מהתושב סתם כסף .כלומר,
אם אחרי הבדיקה גילו שהמבנה באמת מסוכן אז ניתן יהיה לגבות את
האגרה מהתושב .לכן המלצתי שתקום וועדה שבה יהיו שותפים גם מינהל

מר ניסן זכריה:

מר בני יהונתן:

מר ניסן זכריה:
מר בני יהונתן:
מר מוטי ששון:
מר בני יהונתן:
מר מוטי ששון:

הרווחה ,גם המשפטים ,גם הגזברות ,גם כמובן מינהל הדסה .פירוט יתר
כמובן שזה יהיה בוועדה לתיקון ליקויים ,מי יהיה בדיוק.
בני ,ב'ג'סי כהן' ברחוב ,ניסן ,בני .ב'ג'סי כהן' ברחוב ארבע ארצות לפני 7
שנים מהנדסת העיר הכריזה על בניין שם כמבנה מסוכן ולכאורה הקבלן
שקיבל את העבודות עשה חיזוקים אז הוא ציפה את העמודים עם ,עשה
איזשהו חיזוק .השאלה שנשאלת ,האם אחרי ביצוע עבודות כאלו מישהו
בדק את זה שזה מה שצריך? שזה התקן?
מה ,בשביל יש את המהנדס .עכשיו ,זה מה שקורה ,זה יכול להיות או מהנדס
עירייה אם הוא קיים ,לא תמיד קיים ,או שזה מהנדס חיצוני שהעירייה
שוכרת אותו.
אוקיי.
יש לו אחריות ,שמע .זה צריך להיות מסמך בכתב ,וודאי ,וודאי.
חבר'ה ,אם יש עוד שאלות בבקשה ,אם לא אז מי בעד?
לא ,יש עוד.
עוד נושאים? בבקשה.
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מר בני יהונתן:

מר שחר האס:
מר בני יהונתן:

הדו"ח הוא גדול .הנה ,קיצרתי ,עברתי לזה מוטי .ביקורת באגף תשתיות
במנהל תשתיות .טוב ,פה אני חייב לציין שאנחנו כשהתחלנו את הביקורת,
מנהל אגף מסיבות שלו בחר לפרוש .כן ,עבר למקום אחר .והסמנכ"ל שהיה
קיים שהוא עדיין עובד הוא היה ממש חדש בתפקיד אז הביקורת הייתה
מאוד ,לא הצלחנו להגיע לכל מה שרצינו אז הביקורת הייתה למעשה קצרה
יחסית אבל מה שראינו ,מה שקיבלנו חומר התייחסנו אליו .מה שלא קיבלנו
חומר לא יכולנו להתייחס .לכן ,הוועדה ,וועדה לענייני ביקורת גם בתמיכתי
החליטה שאנחנו לא נשכח את זה ואנחנו נעשה ,נמשיך את הביקורת
בתקופה הקרובה ,יכול להיות שב 2021-נראה ,מאחר והתמנה כבר מנהל אגף
תשתיות חדש והוא כבר עובד בעבודה הזאת כבר קרוב לשנה אז אפשר יהיה
להמשיך את הביקורת .אז אין טעם להחליט ,אני אעשה ביקורת ,אני מתחיל
ביקורת נוספת .חדשה ,בדיוק ,חדשה.
על נושאים חדשים?
לא ,לא .דברים שלא הספקנו .רבותיי ,זה אגף ענק .זה אגף ענק עם הרבה
עבודה ,הרבה פעילות .אז אנחנו נמשיך .הדו"ח ביקורת הבא זה בנושא
משלחות ונסיעות לחו"ל .עשינו ,שוב פעם ,אחרי משהו כמו  7שנים 8 ,שנים
שעשינו את הביקורת הקודמת ,עשינו את הביקורת החדשה .מי שהכינה את
הביקורת יושבת פה לצדי ,עוזרת מבקר העירייה וכתבנו ככה ,שיש לשנות
את המבנה הארגוני וכתבנו שמנכ"ל העירייה צריך להיות יושב ראש הוועדה.
היום מי שיושב ראש הוועדה לנסיעות לחו"ל הוא סמנכ"ל משאבי אנוש,
והיא ממליצה בפני המנכ"ל ואחרי המנכ"ל לראש העיר .אנחנו גם בתיאום
עם סמנכ"ל משאבי אנוש ,גם הוא חשב וגם אני חשבתי שזה צריך לעבור
למנכ"ל מאחר והמנכ"ל יש לו ראייה יותר היקפית ,יותר בנושא הזה.
והחלטנו ,אחת הבעיות בנסיעות לחו"ל כשאם אתה פונה ל 3-מסיעים לקבל
הצעות מחיר ,עד שוועדת רכש ,זה וועדה אחרת ,נסיעות של משלחות .אם
זה משלחות ,עוד פעם ,זה של משלחות של נבחרי ציבור וגם של עובדי עירייה.
משלחות גם נוער ,בוודאי ,משלחות לערים תאומות .כל משלחת מאושרת
במועצה .השנה הזאת ,לא ,השנה לא יצאו .הכמויות הן ממש קטנות ,אני
חייב לומר לכם ,טוב .מה שקורה בהצעות מחיר עד שמחליטים בינתיים כבר
ההצעה לא בתוקף כי אתם יודעים מה זה להזמין כרטיס טיסה ,בית מלון,
כל שעה המחיר יכול להשתנות .אז המלצנו שיושב ראש וועדת הרכש תהיה
לו סמכות עד  50אלף ש"ח לאשר ומעל זה שיביא את זה לעבודת הוועדה.

מר ניסן זכריה:
מר בני יהונתן:

עוד פעם ,כתבנו לעדכן את כל הנהלים ,כל מיני ,כל הקריטריונים ,תקציב
מפורט לנושא הזה .הנמקות לנסיעות ,וכו' ,כל מיני פרטים טכניים שעשינו
בנושא הזה .זה פחות או יותר הנושא .זהו.
אני רוצה לשאול אותך ,סיימת ,לא בני?
כן.
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מר מוטי ששון:
מר בני יהונתן:
מר ניסן זכריה:
מר בני יהונתן:
מר ניסן זכריה:
מר בני יהונתן:
מר ניסן זכריה:

סיימת בכלל?
לא ,לא.
כן ,הוא סיים את הפרק.
לא ,על הנושא הזה .אחר כך אני עובר לנושא האחרון ,החמישי.
הנושא של המשלחות סיימת לא?
כן.
אני רוצה בבקשה ,לא שמתי לב ,קראתי את ההמלצות שלך ,לא שמתי לב
למה אתה מתכוון בדיוק ב"הנמקות" .מה ,איזה הנמקות אתה מבקש?
כל נסיעה שיהיה מנומק .למשל ,אחד הדברים שצריך לעשות גם כן,
כשחוזרים מנסיעה צריך להוציא סיכום של הנסיעה .לא הקפידו על זה.
וזה מופיע בדו"ח? אני לא ראיתי שזה מופיע בדו"ח.

מר בני יהונתן:
מר ניסן זכריה:
מר בני יהונתן:

כן ,כן .מופיע בדו"ח.
באיזה סעיף?
את יכולה למצוא את זה לירון? כן ,פשוט קשה לי לראות כאן .קשה לי

מר בני יהונתן:
מר ניסן זכריה:

גב' לירון בכר:
מר ניסן זכריה:
גב' לירון בכר:
מר ניסן זכריה:
גב' לירון בכר:
מר ניסן זכריה:
גב' לירון בכר:
מר ניסן זכריה:
גב' לירון בכר:
מר ניסן זכריה:

גב' לירון בכר:
מר ניסן זכריה:
גב' לירון בכר:

לקרוא .כן ,לדווח .מה כתוב?
בהמלצות של פרק  6בהוצאות נסיעה ,הסעיף האחרון כחלק מהנספח בנוהל,
מספר  ,5צריך למלא דו"ח סיכום נסיעה ,העובד או הנבחר.
לאן יגיע הדו"ח סיכום נסיעה? למועצת העיר?
לא ,גם לחשבות כדי לקבל החזר כספי עבור אש"ל וגם לממונה ,לממונה.
כן ,אבל אם המועצה מאשרת משלחת לדוגמה .מוטי החליט להוציא את זאב
ואת זברלו למשלחת אוקיי? הם נסעו,
אבל מגיע להם הוצאות אש"ל אז כחלק מהתנאי לקבלת הוצאות אש"ל זה
להחזיר את הדו"ח מסוכם חזרה.
כן ,אבל מישהו צריך לקבל את הדו"ח .המועצה מקבלת ,שומעת מה היה
שם ,דיווח .לא יודע ,משהו .אין?
הממונה ,העובד נותן את הדו"ח לחשבות כדי לקבל את ההחזר הוצאות
אש"ל והוא מעביר את זה לממונה שלו ולמשאבי אנוש.
אני לא שואל על האש"ל ,הכסף לא מעניין אותי כרגע.
לא ,אני אומרת ,כחלק ,זה היה איזושהי התניה כדי שהם כן.
אני לא מדבר על העלויות .אני סומך על זה שמי שממונה על זה למצוא
כרטיסים זולים ,אני לא מאמין שאנשים מרמים בזה .אני שואל שאלה.
יצאה משלחת ,מוטי החליט להוציא את זברלו ואת זאב למשלחת באבו-
דאבי .האם לא צריך להכניס בנוהל שכל משלחת שיוצאת מה המטרות שלה
ומה היא עשתה? חתמה הסכמים ,לא יודע ,משהו.
זה חלק מהנספח בנוהל שהם צריכים למלא דו"ח מסכם.
לא ,הבנתי .ההנמקות.
זה חלק מהבקשה.
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מר ניסן זכריה:
מר בני יהונתן:

כן ,נסעה והצליחה ויצרו קשרים דיפלומטיים .לא יודע ,משהו.
אתה שואל אם זה צריך לבוא למועצה? זה החלטה של המועצה אם היא
רוצה כן או לא .מה שקורה,
אם המועצה מאשרת משלחת,
מה שקורה ,זה צריך לבוא לממונה.
אבל אם המועצה מאשרת משלחת? אני לא מבין את ההיגיון.
ניסן ,כשיוצאים חברי מועצה לפני האישור יציאה שלהם זה מגיע למועצת
לעיר ולמיטב זכרוני ,לפחות במשלחת שאני הייתי לפני  4שנים ,כשחזרנו גם
נמסר דיווח למועצה.
אני לא יודע ,אז שאלתי אם זה חלק מההמלצות.
היא אומרת זה לגבי חברי מועצה ,אחרים לא.

מר ניסן זכריה:
מר מוטי ששון:
מר ניסן זכריה:

ולמה אחרים לא מוטי?
משלחות של נוער.
לא נוער ,אל תגזים ,נו באמת.

מר מוטי ששון:
מר ניסן זכריה:
גב' יונת דיין:

אומר לך ,אמרת.
לא נוער ,אני מדבר על עובדים .שלחת את הגזבר למשלחת ,אני לא יודע.
העובדים שיצאו דיווחו חזרה לסמנכ"ל האחראי וזה נידון אחר כך בישיבת
סמנכ"לים .לזכור אני יכולה לזכור רק את מה שאני השתתפתי בו ואני
זוכרת על המשלחת שאני יצאתי בה ,לא זוכרת בעל פה על אחרות אבל זה
הנוהל.
אוקיי ,אוקיי ,חבר'ה .הבהרנו את זה .אתה רוצה להמשיך בני?

מר בני יהונתן:

כן ,בואו נתחיל עם הפרק האחרון ,עם הדו"ח האחרון 5 .דקות גומרים .זה
דו"ח ביקורת בנושא התאמת מצבת כוח אדם למקבלי השכר בעירייה .טוב,
הדו"ח הזה התחלנו את הדו"ח הזה מסיבה אחת פשוטה .אני מדי פעם עושה
גם סקר סיכונים שאני עושה אותו .כלומר ,אני בודק יחידות עירייה לא
במסגרת הדו"חות ,משהו באופן כללי ,ללמוד את היחידות ולראות אם יש
איזשהו סיכון בולט .ואז אני כמובן מחליט בעקבות זה לעשות ביקורת.
בסקר סיכונים שעשיתי ראינו מצב ,בדרך כלל כשעובד נקלט בעירייה דרגות
השכר שלו נקלטות במחשב ,רושם אותם מינהל משאבי אנוש ומי שמשלם
את השכר מי זה? זה יחידת השכר שבמינהל הגזברות .ובאמת זה עובד טוב
ככה בכל עובדי העירייה חוץ מעובדי חינוך .ראינו שאצל עובדי חינוך מה
שקורה ,שעתיים ,מה שקורה שמי שמזרים למחשב את הקליטה של העובד

מר ניסן זכריה:
מר בני יהונתן:
מר ניסן זכריה:
גב' יונת דיין:

מר ניסן זכריה:
מר מוטי ששון:

מר מוטי ששון:

זה יחידת השכר וגם אותה יחידה גם משלמת לעובד השכר .ופה ,וראינו פה
את הבעייתיות של הנושא הזה .כלומר ,אותו עובד הוא גם קולט ,אותו עובד
ביחידת השכר ,הוא גם קולט את אותו עובד בחינוך וגם משלם לו ,שזה דבר
שלא ייעשה .ויש פה חשש לעובד פיקטיבי במערכת .אם חלילה עובדות השכר
לא ישרות ,אז הן יכולות להזרים עובד ,לשלם לו שכר וגם אף אחד לא יידע.
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מר מוטי ששון:
מר שחר האס:

מר בני יהונתן:
מר שחר האס:
מר בני יהונתן:
מר מוטי ששון:
מר שחר האס:
מר בני יהונתן:

אז בעקבות הדבר הזה החלטתי לעשות ביקורת לכל עובדי העירייה .כלומר
מה שעשינו ,הרצנו את כל עובדי העירייה ,גם העובדים גם הפנסיונרים גם
עובדי המורים .משהו כמו  2,000עובדים .הרצנו אותם לבדוק אם יש חלילה
כפיל ות ,אם יש עובד שלא קיים במערכת שהוא מקבל שכר .הרצנו את זה
לפי תעודות זהות ,לפי מקום מגורים .ואני חייב לציין בפניכם שראינו
שבאמת הכול ישר וטוב .כלומר לא היה עובד ,אין עובד פיקטיבי אחד
בעירייה .אבל כן מצאנו כמה דברים שבעייתיים .שעובדים מסוימים בעירייה
שגם הם עובדים בעירייה וגם כן עובדים גם כן כקבלן .כלומר הוא גם כעובד
עירייה וגם כקבלן .ראינו את הבעייתיות הזאת ,הנושא טופל מידית על ידי
סמנכ"ל משאבי אנוש ופה יש גם כמה המלצות איך למנוע מצבים כאלה.
טוב ,יש שאלות?
אני רוצה רגע לשאול שאלה שוב .אני רק רוצה לשאול ,כשאתה מדבר על
הועדה ,הוועדה שאמורה לתקן את הליקויים .היא מגישה בסופו של דבר
דו"ח .אני יכול ללכת אחורה ולבדוק מה היה הדו"ח בשנה שעברה והאם
הליקויים תוקנו ,יש איפשהו איזשהו מקום?
אתה לא צריך את זה ,זה יופיע לך בדו"ח שלי.
למה? איך?
הנה.
בדו"ח שהוא מוציא מופיע תיקון ליקויים של העבר.
אבל אתה אומר שאתה לא בודק את אותם דברים.
לא ,לא ,עוד פעם.

מר מוטי ששון:
מר שחר האס:
מר מוטי ששון:
מר בני יהונתן:

בדו"ח הזה ,בשנה הבאה יהיה דו"ח נוסף נכון?
נכון ,אבל הוא אמר שהוא לא בודק את אותם דברים.
לא ,הוא יתייחס,
הנה ,בוא תסתכל .בספר הקיים שזה  2019אני כותב "מעקב אחר תיקון
ממצאי הביקורת בדו"ח מבקר העירייה לשנת  2017בנושא ביטוחי
העירייה" ,זה היה בנושא ביטוחי העירייה" ,על פי דיווחי הוועדה לתיקון
ליקויים מיום ."27.10.19
ואתם הולכים שוב ועושים את אותה בדיקה באותם מקומות ומוודאים
שאותם ליקויים שהוועדה אכן אומרת לכם שהיא עשתה ,אכן יצא לפועל?
עוד פעם ,אנחנו יושבים בוועדה ,מקבלים את הדיווחים .במקרה הצורך
אנחנו גם כן בודקים.

מר שחר האס:
מר בני יהונתן:
מר שחר האס:
מר בני יהונתן:
מר שחר האס:

רגע ,אז אני שוב ,אני מתעקש בכוונה כי חשוב לי לדעת.
אבל לא עושים בדיקה נוספת ,וודאי שלא.
לא עושים בדיקה נוספת?
לא ,אי אפשר לעשות.
אז אתם יושבים ,מקבלים בעצם את ההמלצות,

מר שחר האס:
מר בני יהונתן:
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מר בני יהונתן:
מר שחר האס:
מר בני יהונתן:

לא ,עוד פעם ,אנחנו שותפים בישיבות ,מקבלים את ההחלטות.
בסדר ,אז סתם לדוגמה אמרת לעשות פה את הנושא המחשובי,
אנחנו עושים ,עוד פעם ,אנחנו עושים מעקב אחר דיווחים של הוועדה לענייני
ביקורת .אנחנו לא עושים ביקורת חדשה ,אחרת אני צריך פה ,אני צריך 20
עובדים שיהיו לי.
בסדר ,אז אתה יושב ,אתה מקבל מהם מהוועדה לביקורת,
מה זה ,אני יושב בוועדה.
אני יודע .ובעצם אתם מקבלים מוועדת התיקונים דיווח בנוגע לדו"ח
האחרון ,האם בוצע או לא בוצע .אבל זה לא נבדק שוב.
לא ,לא.
זה ייבדק עוד  4 ,3שנים באחד מהדו"חות.

מר בני יהונתן:

מה שקורה ,העיניים שלי אמנם חלשות אבל מה שאני רואה שאם לא תוקן
אני מתייחס לזה.
מה זה אומר? תקשיב ,אני סתם מדמה איזה סיטואציה כי אני חייב להבין.

מר בני יהונתן:

לא ,משהו אם אני רואה למשל שההמלצה שלנו לא תקוים ,למשל אני זוכר
שהיה לנו הרבה וויכוחים בנושא ביטוחי העירייה ,גם בוועדה עם המנכ"ל
הקודם .והתעקשתי ,התעקשתי להגדיל את הפוליסה ובסוף קיבלו את
עמדתי .כלומר ,לא,
נהדר .אבל ישבת ,נתת בדו"ח הביקורת צריך להוסיף איזושהי מערכת

מר שחר האס:
מר בני יהונתן:
מר שחר האס:
מר בני יהונתן:
מר שחר האס:

מר שחר האס:

מר שחר האס:

מחשובית למעקב אחר ,לא יודע ,טיפול בגורמי  Xאצל התושבים .המלצת,
ישבה הוועדה לתיקונים ,ישבתם ביחד לאחר מכן ואומרים לך בדו"ח 'פתרנו
מר בני יהונתן:

מר שחר האס:
מר בני יהונתן:
מר שחר האס:

מר מוטי ששון:
מר שחר האס:
מר מוטי ששון:

את זה ,הוספתי רכיב חדש'.
כן ,אבל בוועדה יושבת ,אם זה בנושא מחשוב ,גם מנהלת המחשוב של
העירייה .זה לא ככה ,זו דוגמה .בנושא החינוך שהמלצנו בנושא רכש מחשוב
היא גם ישבה .כלומר ,וידאנו את זה מולה ,אם זה נכון או לא נכון.
בסדר אבל היא מציגה לכם משהו? היא מראה לכם את המערכת?
לא ,היא מציגה שהדברים באמת נעשו.
בסדר ,אבל שוב .היא בצד של העירייה .כלומר יש לה אינטרס ,אוקיי ,להגיד
'כן זה בוצע' כדי שלא תהיה איזושהי ביקורת או משהו כזה ,לכאורה כמובן.
לכאורה כמובן .אבל זה קיים .האפשרות הזאת קיימת.
שחר אתה עושה בלבול בין וועדת ביקורת לבין וועדה לתיקון ליקויים.
למה? אז אני אשמח אם תסדר לי.
אוקיי ,אז אני אומר לך .נעשה דו"ח ביקורת ,הם כתבו את מה שהם כתבו,
המועצה אישרה את ההמלצות שלה .שנה אחרי זה הוא בודק אם אותן
המלצות אכן יושמו .אם לא יושמו ,אז הוא כותב כמו שמופיע בדו"ח מבקר
המדינה ש'הנושא הזה והזה טופל חלקית או לא טופל או טופל בסדר' .והוא
מוציא את זה .זה מה שהוא מוציא את הדו"ח.
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מר שחר האס:
מר מוטי ששון:
מר שחר האס:
מר מוטי ששון:
מר ניסן זכריה:
מר מוטי ששון:
מר ניסן זכריה:
מר בני יהונתן:
מר ניסן זכריה:
מר בני יהונתן:
מר ניסן זכריה:
מר בני יהונתן:
מר ניסן זכריה:
מר בני יהונתן:
מר ניסן זכריה:
מר בני יהונתן:

אני שואל שוב ,איך הוא בודק את זה?
זה במסגרת העבודה ,הוא לא בודק .הוועדה.
הוועדה בודקת.
צוות לתיקון ליקויים בודק אם אכן הדברים נעשו או לא נעשו .זה לא
התפקיד שלו ,הוא עשה דו"ח ביקורת וזהו .טוב ,חבר'ה.
מוטי ,יש לי שאלה מוטי.
כן ניסן.
לגבי העובד קבלן הזה ,גם עובד וגם קבלן ,זה עובד שעדיין עובד בעירייה?
תן לי להיזכר.
בני אתה מבין את השאלה?
כן ,כן ,אני מבין את השאלה ,וודאי .אני יודע שהוא הוזמן ,לא ,מה שקורה,
כן רגע.
אולי תסביר את הסיטואציה ,איך עובד עירייה הוא גם קבלן של העירייה?
אני לא מבין בדיוק את הסיטואציה.
זה ,עוד פעם.
לא ,לא ,אני הבנתי ,אני מכיר את החוק מוטי 95 .אחוז .זה גם שמאית
העירייה הייתה ,עשתה הערכת מצב .אני מכיר את הסיפור.
היו שני עובדים .עוד פעם ,רבותיי,
אל תעשה ככה עם הראש .היא הייתה  95אחוז .שמאית העירייה הייתה
עושה עבודות פרטיות.
בוא ,בוא לא נדבר על מי שלא נמצא .היו שני עובדים .עובד אחד היה עובד
סוציאלי ,תן לי להיזכר ,אני בינתיים מחפש גם ,אני רוצה להסביר לך ,תראה
רק מה החלטתי בעקבות הבדיקה הזאת .זה חשוב שתדעו .שעובד ב 75-אחוז
משרה וגם כן עבד בתשלום ,פעם אחת הוא עשה את זה ,או פעמיים סליחה,
הוא קיבל  2,000ש"ח כי עשה אבחון במינהל החינוך בשעות העבודה .והוא
קיבל על זה  2,000ש"ח והוא החזיר את הכסף .סמנכ"ל משאבי אנוש הזהיר
אותו ובעקבות זה הוא החזיר את ה 2,000-ש"ח ובעקבות זה רבותיי אני
קיבלתי החלטה לבדוק את כל העובדים הסוציאליים ,סליחה את כל
הפסיכולוגים .הוא לא עובד סוציאלי ,סליחה ,היה פסיכולוג .בעקבות זה
אנחנו עכשיו רבותיי היום בודקים את כל הפסיכולוגים ,כי כולם ,כמעט
כולם יותר נכון ,בחלקיות משרה .ואנחנו בודקים אותם אחד אחד אם הם
עושים עבודות נוספות במסגרות אחרות של העירייה.

מר ניסן זכריה:
מר בני יהונתן:
מר ניסן זכריה:
מר מוטי ששון:

אבל בני,
לא של העירייה ,בחוץ מותר להם .בתוך העירייה אסור להם ,כן ,וודאי.
לא ,אני ,אפשר,
ניסן ,היה מצב ,היה מצב שלקחו אותם ל'מאור' ,לעשות אבחונים .נוצר מצב
שלפי עובדי עירייה הם קיבלו תעריף מסוים אבל לפי זה שהם עשו עבודה
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מר ניסן זכריה:

בתור מישהו מבחוץ כי רצו אותם ,קיבלו יותר והיה פער בין מה שהם
מקבלים שם ומה שהם מקבלים שם .אבל זה נעשה לא בזמן העבודה.
המקרה שהוא מדבר שתפסו מקרה אחד שהוא עשה את זה בזמן העבודה.
אתה לא יכול לקבל פעמיים משכורת על יום עבודה שלך .לכן הם עושים את
זה אחרי שעות עבודה .אבל הייתה מצוקה מאוד של פסיכולוגים ואת
החבר'ה שעשו את האבחונים ב'מאור' שזה שייך לעירייה ומסובסד על ידי
העירייה למען ילדים ,משפחות שאין להם כסף לעשות אבחון .כי אבחון עולה
למעלה מ 3,000-ש"ח .ופה עשינו תעריף מיוחד לתושבי חולון עד ,אם
אפשרות לתת להם עד  90אחוז הנחה על פי מצב כלכלי .אבל הוא ,המקרה
שהוא תפס זה מקרה של אחד שעשה בזמן העבודה.
ברור.

מר מוטי ששון:
מר ניסן זכריה:
מר בני יהונתן:

קיבל פעמיים.
אבל השאלה אחרת מוטי או מבקר העירייה .בני,
לגבי העובד השני ,פשוט שלא נשאיר אותך פתוח .לבורנט מחשבים במשרה

מר ניסן זכריה:

מר בני יהונתן:
מר ניסן זכריה:

מר בני יהונתן:
מר ניסן זכריה:
מר בני יהונתן:
מר מוטי ששון:
מר ניסן זכריה:
מר בני יהונתן:
מר ניסן זכריה:

מלאה בתיכון אשר בשנת  2019במקביל לעבודתו נתן שירות לעירייה כאמן.
הוא עבד בערב במחלקה אחרת בסך  2,100ש"ח כולל מע"מ .שני העובדים
דרך אגב ,כשזומנו לסמנכ"ל משאבי האנוש לא ידעו שאסור להם .לכן אחד
הדברים שצריך לעשות זה לחדד את הנוהלים בעירייה שדבר כזה לא
יתקיים.
בני ,השאלה היא אחרת בני .השאלה האם בדקת האם קיימת אפשרות,
יכולה להיווצר סיטואציה שעובד שעובד פחות ממשרה מלאה ,עובד חצי
משרה ,הוא יכול ,הוא רשאי לעבוד גם מחוץ לעירייה זה בסדר.
זה בסדר.
השאלה שנשאלת האם בדקת מצבים שיכול להיות שהם קיימים והם יוצרים
מצב של ניגוד עניינים גם? כי פסיכולוג אין פה ניגוד עניינים .הוא בדק ,עשה
בדיקה פרטית ,בסדר .אפשר לחשוב ,ביג דיל .אני מדבר על עובד שעובד
משרה חלקית ,לא משרה מלאה.
בוא נאמר ,אתה מדבר בעיקר על הפסיכולוגים ועובדים סוציאלים.
לא ,פסיכולוגים זה לא הבעיה ,פסיכולוג אין לו ניגוד עניינים .איזה ניגוד
עניינים יכול להיווצר פה? איזה ניגוד עניינים?
על מה אתה מדבר?
בדקת או לא בדקת?
אני שואל אם בדקת.
לא אני לא יכול לבדוק ,אין לי סמכות לבדוק את העבודה שלו שהיא לא
במסגרת העירייה .הסמכות שלי לבדוק רק עובד במסגרת העירייה.
אבל אתה כמבקר העירייה יכול לקבל נתונים כמה עובדים בעירייה עובדים
בחלקיות משרה ,אוקיי?
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מר בני יהונתן:
מר ניסן זכריה:
מר בני יהונתן:
מר ניסן זכריה:
מר בני יהונתן:
מר ניסן זכריה:

אבל אני לא יודע מה הם עושים מחוץ לעירייה.
רגע .סביר להניח שחלקם עובדים גם בעבודות פרטיות.
כן.
השאלה אם יש פה ניגודי עניינים ,זה השאלה שאני שואל.
איך אני יכול לדעת?
שאלה תיאורטית .אתה מכיר לא הרבה זמן ,אם אני שואל שאלה תאמין לי
שאני יודע מה שאני שואל ואני יודע גם את התשובה .אני לא רוצה לפתוח
את זה עכשיו .אני לא חושב שהוא הריץ .כי אם אין לו תשובה הוא לא הריץ.
לא ,אתה שואל מה מחוץ לעירייה .בתוך העירייה הרצנו את כל העובדים.
ברור בני ,מחוץ לעירייה אני שואל לא בתוך העירייה.
איך אני יכול לדעת מחוץ לעירייה?

מר ניסן זכריה:

אבל אם אני מהנדס ועובד בעירייה ,אני מהנדס העיר ,עובד בעירייה חצי
משרה.
לא ,מהנדס העיר הוא משרה מלאה.

מר ניסן זכריה:
מר בני יהונתן:
מר ניסן זכריה:
מר בני יהונתן:
מר ניסן זכריה:
מר מוטי ששון:

בסדר ,נו בני ,אני לא רוצה לנקוב בשמות .טוב בני ,תעזוב את העניין.
לא ,לא ,ניסן .חשוב שתבין.
לא ,לא ,אני לא רוצה להבין .אני הבנתי את התשובה.
העובדים הבכירים כולם במשרה מלאה ,כמעט כולם.
לא ,אתה טועה .אתה טועה .לא כל העובדים הבכירים במשרה מלאה.
הוא לא נתן לך דוגמה ,הוא אמר ברמה העקרונית הוא שאל .טוב חברים ,יש
עוד שאלות? אם אין אז בבקשה מי בעד אישור סיכומי והמלצותיה של וועדת

מר בני יהונתן:
מר ניסן זכריה:
מר בני יהונתן:

מר בני יהונתן:

מר מאיר חלבי:

מר מוטי ששון:
מר מאיר חלבי:
מר מוטי ששון:

הביקורת בדו"ח מבקר העירייה לשנת  ?2019מי בעד? ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9בעד .מי נגד?  1נגד .מי נמנע?  2 ,1נמנעים.
עינב את? אה את היית בעד ,אני צריך להוסיף אותך .גם כן שירלי בעד? אז
 20בעד לא  18בעד.
מוטי אני רציתי להגיד משהו .דו"ח מבקר העירייה זה ממש אירוע מאוד
מאוד חשוב ,מבקר העירייה עובד על זה שנה שלמה ,עושה עבודתו נאמנה.
ממש בשנה פעם אחת מגישים את דו"ח מבקר המדינה ומצא לנכון יושב
ראש וועדת ביקורת המדינה ויושב ראש האופוזיציה לא להיות פה ,ואני
מציע שהאופוזיציה תבחר גם כן יושב ראש מבקר העירייה ,וועדת ביקורת
וגם יושב ראש אופוזיציה חדש מכיוון שהמקרים האלה חוזרים ונשנים כל
פעם .יש פה גם רשימה של שאילתות ואנשים שמגישים שאילתות ולא
נמצאים .אני מבקש את חוות דעת היועצת המשפטית.
חלבי ,חלבי רגע תקשיב .הוא לא נמצא ,אתה לא יודע למה הוא לא בא .אולי
הוא חולה?
אבל המקרים האלה חוזרים ונשנים.
אז בסדר ,אז תקשיב .אני לא רוצה להיכנס לזה ,הוא לא בא.
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מר ניסן זכריה:
מר מאיר חלבי:
מר ניסן זכריה:

הוא במילואים מה אתה רוצה?
איזה מילואים? תגיד לי ניסן אתה עושה צחוק? זה זמן לבדיחות?
תגיד מה אני ראש אכ"א? מה אתה רוצה ממני? אני אומר לך שהוא
במילואים.
אז תגיד לי דבר אחד ,מה כל בן אדם קונה מדים בשוק הפשפשים ולובש.
די ,די ,לא יפה.
תגיד לי מה אתה רציני?
די ,די .חלבי ,עזוב .הוא לא פה .חבל .הוא לא פה.
דרך אגב מוטי תגיד לו ,תספר לו שמי שממנה את יושב ראש וועדת ביקורת
זה מועצת העיר לא האופוזיציה ,ומי שמדיח בזמנו יושב ראש בזמנו זה היית
אתה דרך אגב.

מר מוטי ששון:
מר ניסן זכריה:
מר מוטי ששון:

נכון.
ומי זה היה היושב ראש אתה זוכר?
אתה.

מר ניסן זכריה:
מר מוטי ששון:
מר ניסן זכריה:
מר מוטי ששון:
מר ניסן זכריה:
מר מוטי ששון:
מר ניסן זכריה:

כן .ומתי הדחת אותי? כשנסעתי לחו"ל ,לא במשלחת.
לא הבנתי ,מה?
הוא לא זוכר ,יא אללה.
מה אמרת? לא הבנתי מה אמרת ,המשפט האחרון.
אתה זוכר מתי הדחת אותי לא? כשעשית קואליציה עם זברלו.
נו ,בסדר.
ואת מי מינית ליושב ראש וועדת ביקורת? את יואל ישורון .אתה זוכר? לא,

מר מאיר חלבי:
מר מוטי ששון:
מר ניסן זכריה:
מר מוטי ששון:
מר ניסן זכריה:

מר מוטי ששון:

אני מזכיר לו נשכחות .תזכיר לחלבי גם איך ממנים יושב ראש וועדת
ביקורת.
טוב ,חברים .אוקיי .אישרנו את זה .אני נועל את הישיבה ואני פותח את
הישיבה שמן המניין.
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