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פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מס' 42-2011
מתאריך  , 2.11.2011ה ' ב חשוון תשע"ב
מקום הישיבה :אולם הישיבות קומה ד '
נוכחים:
-

מר וקנין בני
מר כהן שלמה
גב' ביילין סופיה
מר בן דוד עמרם
מר אבנר סויסה
מר אורן שני
מר איתן קסנטיני
מר איתמר שמעוני
מר אלכס חרוביץ
מר יאיר חדד
מר יורי זמושצ'יק
מר יורם שפר
מר ניסים כלפון
מר מישל בוסקילה
מר רוני מהצרי
מר רמי גואטה
מר שבתאי צור
מר תומר גלאם

-

לא נכחו:
מר אלכס סולטנוביץ
מר בוריס מנור
מר שמעון כהן

-

מוזמנים בעלי התפקידים:
גב' עידית אדמוני
מר אברהם בן דוד
עו"ד איתן צוריאל
מר יוסי לוי
מר יוסי אסולין
מר משה ינאי
ד"ר אלן מרכוס
מר פיני בוסקילה
אינג' דוד ירון
מר גלעד אורן
מר עודד ירון
גב' זיוה מימון
מר משה פוקס

ראש העיר
מ"מ רה"ע
סגנית רה"ע
סגן ראש העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצה
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר

עוזרת רה"ע
מנכ"ל
היועץ המשפטי
סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל
דובר העירייה
סמנכ"ל לחינוך וחברה
מנהל האגף לתכנון אסטרטגי
גזבר
מהנדס העיר
מנכ"ל החכ"ל
מנכ"ל החב' העירונית לתנו"ס
רשמת הפרוטוקול
מנהל מח' נכסים
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על סד ר היום:
.1

איש ור דו"ח ביקורת של רו"ח של משרד הפנים.
א ישור דו" ח ביקורת מפורט לשנת . 2010
א.
א ישור דו "ח כספי שנתי מבוקר לשנת . 2010
ב.
בד יקת הת נהלות כס פית ומנהל תקין בתאגידים עירוניים –
ג.
החברה הכלכלית לאשקלון.

.2

א י שור פרוטוקול מישיבת הוו עדה לענייני ביקורת מס 13-2011
שהתקיימה בתאריך . 26.10.2011

מהלך הדיון בישיבה:
•

בני וקנין ,רה"ע פותח את יש יבת המועצה שלא מן המניין מס'
. 42/2011

בנ י וקנין:
לפני שנעבור לסדר היום אני רו צה להביע צער עמוק בשמי בש ם חברי
מוע צת ה עיר ובשם תושבי ה עיר למשפחת עמ י על הירצ חו של משה עמי מבניה
היק רים של ה עיר אשקלון על י די ט רו ריס טים ב טילים שירו במו צאי שבת לעבר
אש קלון .משה עמי ז"ל היה בן למשפ חה מותי קות ,הגי עו לאשקלון בשנת
 . 1948המשפחה גרה שכונת גבעת ציון ,משפחה לתפארת .האבא היה איש
עמל כ פיים ,איש ש עבד בסולל בונה ,בבניי ה ,אני זוכר את האבא וגם הבן
היקר  .הבן היה קבלן עבו דות ועב ד בכל ר חבי ה עיר ,איש מלא חיים ,היה אוהב
את שירת הא רץ ,חבר במקהלה של חוף ימי ם ,השאיר משפחה לת פארת ,העי ר
אש קלון איבדה בן י קר .ממש מלח הארץ . ,בשם מוע צת ה עיר רוצה לשלו ח
למשפ חה תנ חומים .השם יקום דמו.
ה שבו ע גם נפר דה מאיתנו אישה יק רה רו חמה צי טולובס קי ,הי י תה יו "ר
ארגון הגמלאים באשקלון ,מותיקות אשקלון ,אשת חינוך במשך שנים רבות .
עסקה בפ עילות קהילתית ,התנ דבה יום ולילה בשני ם האחרונות ראיתי אותה
כיצד ממש למ רות גילה היא עבדה יו ם ולילה ,היא התנדבה למען הקשישים .
ב שמי ובשם כל חב רי מועצת העיר ובשם תושבי אשקלון  ,שול חים תנ חומי ם
למשפ חה היקרה.
משהו משמח  -חב רנו שבתאי צור  -אני רוצה לבר ך את שבתאי צו ר חב ר
שלנו היקר לר גל קבלת תפקיד יושב ראש מוע צת ה נמלים של נמל אילת .אני
מאחל לשבתאי הרבה הצלחה בע "ה בתפקי דך החדש.
אני עוב ר ל נושאים על סדר היום– .
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אישור דו" ח ביקורת של רו"ח של משרד הפנים: .
דו"ח ביקורת מפורט לשנת . 2010
א-
ד ו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת . 2010
ב-
ב דיקת התנהלות כספית ומנהל תקין בתאגידים עירוניים –
ג-
החברה הכלכלית לאשקלון .

בני וקנין:
נמצאים אצלנו רואי החשבון הנכב דים .יש להם אי רוע משפחתי ולכן אנ חנו
נת חיל איתם .אולי ניתן להם לדבר קו דם .ה ם צריכים ללכת הביתה .
איתמר שמעוני:
לא יענו על שאלות ?
בני וקנין:
יענו הצוות שלנו .יש להם אי רוע משפחתי.
איתמר שמעוני:
יעלה על הדעת שאני אשאל את המבוק רים ?
ב ני וקנין:
קודם כל שמעונ י ,מ"מ יושב ראש ווע דת הביקו רת.
איתמר שמעוני:
מי שקרא למ עשה הפרו טו קול מייצג את מה שדיברנו בווע דה.
מ ה שאני ראיתי מהדו " ח אז לא היו לי פה הערות מיוחדות .ציינתי ,התיי חסתי
בפרו טו קול שאני א גיע גם לחברה הכלכלית אז אני אומר גם כמה דב רים ,
בי קו רת חיובית שאמ רתי .ל פי הע רות שראיתי פה ,אין לי הע רות מיוח דות .לכן
במקרה הזה אין לי הרבה מה לומר .כשיש מה לומר אני אומר ,כשאין מה
לומר אין לי מה לומר .
אורן שני:
אני אתיי חס ברשותכם קצת ל דו" ח ות .ק ראתי אותם ב עיון מאוד רב .נתחיל
בדו " ח בי קורת מפו ר ט לשנת  - 2010עמו ד  - 9ה צבע הצה וב  ,יש הסב ר על
אגרות והי טלים ,ואני מק ריא את ההסבר )מק ריא( היה צפי גבוה מאג רות
רישיון ,של טים ו גבייה מנהלית .לא גבו את הכסף הזה .נכנסו ל גי רעון ,החלי טו
להשלים בשנת  . 2011תומר ,תראה את הסיבות למה ה ם גבו .יש לנו בעמו ד
 , 17תב"ר ,מאוד חמור .לראות הסבר איך גודל או טומ טי  50%מכרז והתשובה
של ה עי רייה – לקבלן שולם ב פועל סך של  1 ,070,000כך אומרי ם המבק רים ,
ואז אומר מנהל מח ' כבישים ותשתיות בעי רייה – הגדלת היקף העבודה
נעשתה בהתאם לצרכים בשטח חוזה עם ה קבלן מא פשר הג דלת העבו דה 50%
מהסכום  .אני רוצה להגיד לכם שהעבודה לבי צוע בהי קף הי י תה  71 5,000שקל
וב פועל שולם  . 1,070,000זה מעניין  ,ק פי צה בלי מכ רז ,רק בגלל הסכמה של
הערכות .התב"ר .
הקמת בית ספר מ קיף ה' לא נגמר ,יש שם התחלת עבודה ב 1.9 -ב15.7 -
עדיין לא סיימו למ רות שהיה צרי ך להסתיי ם .אני רוצה הסבר בב קשה  ,אני לא
הבנתי .
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עמוד ד'  - . 3קבל ת עובדים ,מכרזים והת קשרות ב חוזים – כתבתם  " :תיע ר ך
בי קו רת בנושא קבלת עוב דים בהתאם לתוכנית בי קורת שנ קבעה על י די האג ף
הבכיר לבי קו רת ב רשויות המ קומיות .ממצאי הבי קו רת יכללו ב דו "ח בנפרד " –
אפשר לקבל הסבר מ רו"ח?
רו"ח משרד הפנים:
משרד הפנים ביקש לעשות ביקורת של קל יטת עוב דים .במהלך הבי קורת
החלי טו שתעשה בי קו רת וביקשנו ל עשות את הבי קורת הזאת.
אורן שני:
ב סדר גמור .אני מב קש גם על עמו ד  - 24מה אומר הס עיף ומה המל צה ל ראש
העי רייה או למועצה ואנחנו מדברים על ניתוח יתרת ה חוב לגבי סו גי הנכסים .
מקריא מה שאתם כתבתם ,מכאן ש על י די טי פול בכ 7% -מכלל אחרי ם ניתן
היה לה גיע ל גבייה של  79%מהחוב .אני מבין שאתה רואה בזה משהו כישל ון
מערכתי מאוד ,מאו ד הדוק .מה המלצה למוע צה ולראש ה עיר ב 1 -לינוא ר ,
תוכנית עבו דה ל ? 1.1.2012 -לגבות של טים או לגבות חוב? מה יותר י קר? מה
יותר זול? מה יותר טוב?

רו"ח:
גבייה ב חייבים ה עיק ריים.
אורן שני :
אנחנו מ דב רים על חוב של  297מיליון?
רו"ח :
כן.
אורן שני:
לי די עתך א דוני רה"ע זו באמת עבודה.
עמוד  . 29אני רו צה הסבר על ס עיף . 6.2.3
בני וקנין:
פיני ,אני מב קש ת רשמו את ההע רות וא חר כך תתנו תשובות .ב קשה.
אורן שנ י:
לא הבנתי את ס עיף  6ד' ,בעמוד  . 29אני באמת לא מבין .הת חייבות ה עי רייה
להשלמת  2.33עבו ר מרכיב ה פי צויים ביום  , 31.12.2010מסתכמת בס ך
 .₪ 252,000זה אמו ר להיות משול ם ל עוב דים למרכיב ה פי צויים שלהם ,על זה
אני מב קש תשובה .יש חוב ב עי רייה עבור פיצויים? זה חוב של ה עי רייה עבו ר
הקו פות של ה עוב דים ?
פיני בוסקילה:
כל שנה  2 1/3זה חלק מהפי צויים לעוב דים משולמים על י די העי רייה .לא
משלמים לכל ה עוב די ם ביום אחד את הכו ל .
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אורן שני:
הדבר האח רון שאני רוצה לשאול ,עמו ד  3ווע דת חובה .מה זה וועדת
השק עות ,כי אני לא זוכר במוע צה שלנו פה בשנה הנוכ חית שמישהו מאיתנו
אישר וועדה כזו .השאלה אם בכלל זו וו עדה שמו רכבת מהמ עוצה ,או א ם
המועצה צ ריכה לאש ר את זה? ב עמוד  . 4בחוברת הו רודה .וו עדת השק עות
ישבה  ,אני לא זוכר שמוע צת ה עיר אישרה כזו וועדה .זאת היא וו עדת חובה.
פיני בוסקילה:
וועדת השק עות זו ו ו עדה שב עלי מקצוע ,גזבר ,אנשי כס פים שיושבת ומנהלת
את הכס פים.
אורן שני:
היא לא צריכה אישור מוע צה?
פיני בוסקילה:
לא צ ריכה אישור מוע צה.
אורן שני:
תו דה .ענית לי.
.
פיני בוסקילה:
זה מ דווח.
אורן שני:
אף פעם לא הייתי בוועדת השק עות .ווע דת ת עשייה ,את ה רו צה לה גיד לי
שווע דת התעשייה לא התכנסה אף פעם? תומר .שאלה אליך.
תומר גאלם:
וועדת הת עשייה מכונסת ב חמישי ,אתה מוזמן .לא קיבלת?
אורן שני:
וועדת שמות  -ציינת אותה כווע דת רשות וגם את הוועדה לשימור את רי ם
כוועדת רשות .אני ר ק רוצה להבהיר שווע דת שמות וועדת שימו ר את רים אלה
וועדת חובה .וועדת שמות מופיעה בזכויות ,בחובות המועצה .וועדה לשימור
את רים מו פיעה ב חוק תכנון ובנייה .ק חו את זה לתשומת ליבכם.
רוצה להבין ,ה עירייה סיימה ביתרה של
דו"ח כספי שנתי מבוק ר -
 . 1,300,000בסכום כזה יכולנו ל עשות עו ד גן יל דים ,יכולנו לב נות עוד שתי
מגוניות ,יכולנו ל עשות הרבה דב רים במ קום להעביר ית רה לשנת  , 2011יכולנו
אפילו לעשות אפילו אי רוע ל ציבור ה דתי .תסתכלו במאזן .סיימנו ביתרה .בוא
נמשיך הלאה בספר.
פיני בוסקילה:
או רן ,זה ית רה פיסקאלי ת .
בני וקנין:
קיבלת תשובות על מה ששאלת?
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אורן ש ני:
כן .זה בסדר גמור .קיבלתי תשובות.
בני וקנין:
נעבור לס עיף ב'.
צור שבתאי:
סליחה .אני רוצה לומר משהו.
בני וקנין:
ב ב קשה שבתאי.
שבתאי צור:
רוצה להפנות את תשומת הלב של חב רי המועצה ,בעמוד  6ובעמו ד  . 28כאש ר
מדובר כאן על ממ צאי הבי קורת ואת הע רותיהם דו ו קא אני את חיל בעמוד , 28
מדובר כאן על סעיף א' ,ב' ,ג' ,אם א פשר פה מי שממונה מטע ם ראש ה עיר
בנושא הלי קויי ם זה מנכ"ל ה עי רייה אם אפשר ל קבל ,דיווח מה נעשה בכל
הס עי פים האלה עד היום פחות או יותר  .אני קראתי את ה דו"ח של וועדת
הבי קורת ,אבל לצע רי הרב לא התיי חסתם  ,התיי חסתם רק נ קו דתית ל. 70% -
 30%לא דנתם.
בני וקנין:
עוד משהו?
צור שבתאי:
לא.
בני וקנין:
אפשר לענות לשבתאי? זה הערה?
שבתאי צור :
הערה גם לווע דות הביקו רת.
אברהם בן דוד:
נושא דו " ח מבקר המ דינה נ דון ווע דת הבי קורת ושם הבאנו דיווח על תי קוני ם
של כל הלי קויים האלה.
שבתאי צור:
לא ק ראתי מילה בנושא ווע דת בי קורת .לא ראיתי התיי חסות בכלל .
בני וקנין:
בווע דת הבי קו רת הוא אומר.
שבתאי צור:
כן .בווע דת הבי קו רת מו פיע שלא נעשתה התיי חסות בכלל בנושא הזה.
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בני וקנין:
סיימנו .אנחנו צ ריכים לאשר כל ס עיף בנפר ד .מבקש לה צביע .
סעיף  1א' – דו"ח הביקורת מפורט של רו "ח משרד הפנים לשנת . 2010
הצבעה:
בעד – פה אחד.
החלטה  :לאשר.

סעיף  1ב' – דו"ח שנתי כספי מבוקר לשנת 2010
אורן שני:
אני הת חלתי ל דבר על הרעיון ש עי ריית אש קלון סיימה בית רה של . 1,314,000
בכסף הזה יכולנו לב צע הרבה פע ולות ולנ צל את התק ציב עד תומו .אבל לא
נכנס לזה ,זה עניין של מ דיניות.
בני וקנין:
או רן ,אתה יודע יש גיר עון מצ טבר שכל הזמן אנ חנו נד רשים על י די משרד
הפני ם לכסות אותו  .אגב ,דו"ח מ צטבר ,גיר עון מצ טבר ,היו הרבה פעמי ם
בי קו רת על ה גיר עון המצטבר .א גב ,הרבה ערים זוכו ת להע רות לא קלות ב גין
גיר עון מצטבר .ה גיר עון המצטבר הוא  14מיליון ש קל . 14,400,000 .גירעון
מצטבר ,ב שנה מסוימת היה עודף זה יור ד מה גיר עון המצטבר  ,אבל זה לא
אומר מה יהיה בשנה הבאה.
אורן שני:
נכון .שנה הבאה אנ חנו נג דיל את ה גיר עון.
רוני מהצרי :
הגיר עון הזה ה וא אותו סכום ,הוא אותו סכו ם משנת . 2002
אורן שני:
אתה רוצה שאני אביא לך את זה של  ? 2002אומר לך בני למה זה מ דיניות ,
 1,300,000אנחנו יכולי ם לב צע כל מיני דברים ל ציבור בשביל ה ציבור לתו עלת
הציבור ל רוב זה לא הולך ככה .אני אמ רתי מ דיניות ,אני לא מדבר עכשיו
מהקטע של המנכ "ל ,אני מ דבר מהקטע של המדיניות.
בני וקנין:
מבקש מ פיני לענות על הס עיף הזה.
פיני בוסקילה:
אנחנו עכשיו מכינים את התק ציב לשנת  . 2 012אנחנו ב רישומים שלנו עד
 31.12חלק מהתקבולים נעשים גם בתחילת שנת  , 2012נ רשו ם אותם בשנת
 . 2011אני לא מכיר הרבה קוסמים שיכולים ,יש לנו מ דיניות לא גיר עונית,
אנחנו מעבי רים את כל המ דיניות שלנו ואנחנו משקיעי ם ה רבה מאמץ לסיי ם
בצו רה מאוזנת .אנחנו שמים גיר עון ק טן ואני רוצה לראות את הקוסם הג דול
הזה או המתכנן הג דול הזה שי צליח לסיי ם בדיוק  520נקודה ,שנה שעברה
אתה אמרת את אותו משפט על עודף של  50,000שקל ,אמ רת מה היינו
יכולים לעשות ב 50,000 -שקל .אני רו צה ל ראות מישהו שי צליח לסיים פ רויק ט
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אחד ,לא את אל פי הפרויק טים שאנחנו עושים  ,לסיים אותו על הש קל .אנחנו
מסיימים ,ובגלל זה גם משרד הפנים גי רעון של עד א חוז א חד לא נחשב
לגי רעון ,וכנ"ל עודף קטן שמצמצם לנו את הגיר עון שצברנו אותו לפני שנים .
אין מה לראות בזה .יש איזו פעולה שלא עשינו? יש תקבולים שאנחנו מ קבלים
בינואר ,פב רואר ,ממוסדות ממשלה  ,אנחנו מושכי ם אותם  ,וזה אף אח ד לא
יכול לצפות.
אורן שני:
הגיר עון הזה מאיפה הוא? מהתב"ר או מהשוטף? אז יש לך שלי טה.
פיני בוסקילה:
שוטף.
א ברהם בן דוד:
לגבי מ דיניות  -צרי ך לעבור ל פי תק ציב .במסג רת של תק ציב יש תקבולי ם
שיכולים לקבל אותם ב 31.12 -בשבו ע אח רון כש חייב אחד של ארנונה מחלי ט
בשבוע א חרון לשלם ,אין לנו את השלי טה ואנחנו בשבוע אח רון שאם קיבלת
מיליון שקל נוסף את ה לא מתכנן הוצאה .תסתכל על התק ציב ות ראה שה עוד ף
בא מסעיף של תכנון ובניין עיר שזה היטלים של מיליון ש קל ש קיבלת בשלב
האח רון .אתה לא מתכנן הו צאות בשבוע אחרון בגלל שמישהו מביא לך מיליון
שקל .זה לא תכנון.
אורן שני:
תשובה מנומקת ,בניגוד לתשובה שבני נתן כשהוא די בר על משרד הפנים.
אם אתה מבין אותי זה בדיוק ככה .הוא דיב ר על משרד הפנים שקובע מדיניות
שלא יהיה במינוף ,אתה מדבר איתי על מישהו שמשלם לך ב 31.12 -ואין ל ך
שליטה.
עמ'  - 21לא הבנתי את הס עיף הזה של תאגיד המים והביוב .אני רו צה לדעת
כמה כסף אנ חנו קיב לנו ונ קבל ב שנת  2010מתא גיד המים ?
ס עיף  – 5הסכם מיום  27.5.2010להעב רת נכסים בסך  195מיליון .עי ריית
אש קלון תישא בכל ה חיובים והתשלומים – 3 .תי טול הלוואת ב עלים מהעי ריות
המייס דות כנג ד  40%מס ך ערך המופחת של הנכסים בערך של  78מיליון .
חלקה של עי ריית אשקלון נ קבע  . 80%דהיינו 62,600,000 ,וטרם מומש .
פיר עון הלוואה למש ך  15שנה .תשלום בכל יום עס קים .השאלה שלי הא ם
אנחנו קיבלנו את ה 60 -מיליון האלה בשנת  2010או שנת  , 2011ומה קו רה
עם הכסף? כאילו זה לא הכל .חלק מו פיע כהת חייבויות לקבל במאזן של
העי רייה .בזמן שיש לנו פה חובות .וכמה מ גיע לנ ו עוד מתא גיד אשקלון ,כי לא
נראה לי שאנ חנו הולכים לס גור אותה .כי אם הולכים להביא לנו הרבה כסף,
לא נ ראה לי שמישהו הולך לס גור את התאגיד ,אלא ההפך ,מ עודד את קיומו
וה צלחתו ואת תפ עולו  .זה מה שנ ראה לי וזאת השאלה.
בני וקנין:
פיני  -כ שיסיים את כל השאלות .תרשום ו נ ענה על כל השאלות.
אורן שני:
הדבר השני זה ב , 23 -חב' ק צ "א מב יאה תרומות ,לא משלמת ארנונה .אני
רואה שיש פה שתי ת רומות .אני פשו ט רו צה לדעת אם הבנתי נכון .
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אם הבנתי נכון  -יש לנו ארנונה של  6,050,000שקצה מעבירה לנו ויש לנו ג ם
תרומה בסך  560,000שקל כל שנה ?
פי ני בוסקילה:
כן.
אורן שני:
עמוד  - 24אנ חנו כנראה לפני זה ,תבי עות שאינן מכוסות על י די חב רות
הבי טוח בסך כולל של  91מיליון .לא מבין למה זה הולך ואי ך זה בא לי די
בי טוי בספ רים שלנו ,במאזנים ,ומה קורה אם באמת אנחנו צ ריכים לשלם ר ק
 20מיליון.
עמ'  - 25בי קורת ש נעשתה על ידי חב רת בי קו רת שנייה ישראל בע"מ .אני
קראתי את הס עיף הזה ,אני פונה למבקרי ם  ,יש לי פה משהו שהוא לא מובן .
החברה הזאת עשתה כסף ,היא למ עשה הביאה כסף ל עי רייה  .מצד שני
העי רייה פעלה וסגרה איתם את ההסכם והפסיקה את העבודה עם החב רה
הזאת .אני רו צה לד עת למה ? משהו כאן אני לא מבין ואתם תסבי רו לי.
פיני בוסקילה:
לגבי התא גיד .אנחנו אמו רים ל קבל  62מיליון  ₪עבור הנכסים  ,קיבלנו 30
מיליון ו 30 -מיליון אנ חנו נקבל .אנ חנו קיבלנו את זה השנה.

אורן שני:
כמה קיבלת?
פיני בוסקילה:
 30מיליון.
לג בי התבי עות -אתה שאלת ל גבי הנוהל ,זה נוהל מוכתב איך מנהלים את
התבי עות וכמה מק ציבים .היות ומ דובר ב 92 -מיליון ,זה כבר הרבה שנים,
והתבי עות האלה באו פן טב עי הן מנופחות כולם יוד עים ,ה עובדה היא שלאור ך
כל השני ם לא נד רשנו לא לשלם לא  30מיליון ולא  40מיליון .הנוהל הוא שיש
הערכה של יועץ מש פטי כאשר ההערכה נ עשית על י די ב די קת סיכוני ם וסיכויי ם
מה שמעל  50%אנ חנו צ ריכים להק צות להפריש כס פים אנ חנו עושי ם את זה
בהתאם לנוהל .זה מידע שנמסר לכם ,זה לא הערה .אם היינו עושי ם את זה
לא נכון הייתם מקבלים את זה ברשימת ההערות  ,את זה צרי ך להבין .בי קו רת
שנייה ,לק חנו חברה שת עשה ב די קה .אני רוצה לומר לכם ,לא חברה אחת ,
אנחנו לקחנו הרבה חברות ,כמה אנחנו משלמי ם עבור טל פון  ,כמה אנ חנו
משלמי ם עבור דלק ,כמה אנחנו מקבלי ם ממשר די ממשלה ,את כל זה אנח נו
לוק חים ,ויש ה רבה כספים שמ גי עים לנו .כל אחד שבי קשנו ל עשות בסוף שנה
מביא את ה 106 -שלו ,מקבל ה חז רים אותו דבר .החברה עשתה לנו עבודה ,
מול מס הכנסה ,היא עדיין עוב דת מולנו  ,כיוון שההסכם הוא עד שתהיה
תו צאה סו פית ,ב 6.11 -יש ישיבה מול מס הכנסה שלהם ,אנחנו לא סיימנו את
ההת קש רות.
אורן שני:
אבל שכ"ט זה חשבון החברה בסך  ₪ 1,050,000כאשר לא ק יבלנו כסף.
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פיני בוסקילה:
הכסף נמצא אצלנו רשום בק רן .קיבלנו את הכסף.
אורן שני:
אז למה ה פסקת את העבו דה איתם?
פיני בוסקילה:
לא ה פסקנו .ברגע שיש לי ,אני רו צה להיות בטוח שמה שנעשה תקין מאושר,
ואם כן אנ חנו נמשיך ונקבל את הכסף.
בני וקנין :
מבקש לה צביע גם על ס עיף  1ב' ,דו"ח שנתי מבוקר לשנת  2010מי בע ד
אישור ה דו"ח ?
הצבעה:
בעד – פה אחד.
החלטה:
לאשר.

סעיף  1ג' – בדיקת התנהלות כספית ומנהל תקין לתאגידים עירוניים
החברה הכלכלית לאשקלון.
בני וקנין:
יש הע רות לס עיף הזה? ב בקשה איתמר.
איתמר שמעוני:
כל מה שאני אמ רתי בפרו טו קול .
.
אורן שני:
חשוב לי שתד עו שחברה כלכלית זו היא ז רועה ביצועית של העירייה .אנ חנו
נושאים בנטל הכלכלי שיהיה יתרת זכות או חובה ,אני יכול לה גי ד לכם ש דו" ח
בי קו רת ההתנהלות הכס פית במנהל ת קין בתא גי דים עי רוניים וה חברה
הכלכלית .כפי שניתן לעיין וללמוד ב דו"ח המצב של החברה הכלכלית ר חו ק
מלהיות מ צוין כדב רי ר ה"ע ויושב ראש החב רה הכלכלית .מ עיון מ דוקדק ב דו " ח
ניתן להב חין בלי קויים מהותיים ועד לי קויים טכניים.
אברהם בן דוד:
הדו " ח הזה לא של רו"ח האלה זה של משר ד הפנים.
אורן שני:
פונה ל רו"ח  -אתם עשיתם את החברה הכלכלית ?
רו"ח משרד הפנים:
ל א עשינו .י ש רואה חשבון ש עושה את ה חברה הכלכלית וזה לא אנחנו .אנחנו
לא התב קשנו על ידי משרד הפנים לעשות עבודה מיוח דת לא קשו רה ל עי רייה.
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אורן שני:
דו די ס פיר רואה חשבון במשרד ה פנים הוא הכתובת?
רו "ח משרד הפנים:
כן.
אורן שני:
מצוין ,הוא י קבל ממני מכתב מפורט.
רו "ח:
אין בעיה.
בני וקנין:
אני מב קש ש רואה חשבון של משרד ה פנים יענה.
רו "ח משרד הפנים:
אנחנו מבקשים פשו ט להו דות לכם קודם כל להו דות לכל ה צוות ,כי אנחנו
קיבלנו עזרה ואנ חנו חייבים עזרה כל הזמן ושיתוף פ עולה מלא מהאנ שי ם
שלכם ובדרך כלל לשבי עות רצוננו וגם הממונים שלנו יוד עים מהדבר הזה.
רמת המק צו עיות ואין מילים ,אנ חנו ממש משב חים ויש לנו ניסיון רב ולכן א ני
חייב לומר לכם בפני כל ה צוות.
בני וקנין:
תו דה רבה לכם .ב ב קשה שבתאי.
שבתאי צור:
היום בגלל שמ דוב ר בנושא של ה חברה ה כלכלית בשנתיים האח רונות ב ראשותו
של מנכ"ל החב רה חלו הרבה שינויים ב חב רה ,אם זה מב חינה כספית ,אם זה
מב חינה אר גונית וגם אנחנו מרגישים את זה בשטח .אנ חנו זוכ רים שנבח רנו
בקדנ ציה הזו איך קיבלנו את החב רה הכלכלית  ,גם המנכ"ל שלה הוא ב חו ר
עם הרבה מזל .אני רוצה לברך א ותך ,יישר כוחך ,אתה ראוי לזה.
בני וקנין:
תו דה רבה שבתאי .ב קשה או רן.
אורן שני:
כן .כ פי שניתן ל עיין וללמוד ב דו " ח אני מבין שאת הדב רים אמרת שבתאי מתו ך
עיון ב דו " ח?
בני וקנין:
שבתאי ,מה אתה אומר?
אורן שני:
אני אמרתי שאת המסקנה שלו הוא הסיק,
בני וקנ ין:
קודם מ דבר ראש האופוזי ציה .אתה ב קואליציה.
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אורן שני:
לא התווכחתי על זה.
בני וקנין:
יתו קן.
יורי זמושצ'יק :
זה לא ראש או פוזי ציה ,זה ראש וועדת ב רכות.
אורן שני:
כפי שניתן ל עיין וללמוד בדו " ח המ צב של ה חברה הכלכלית ר חוק מלהיות מ צוין
כדב רי רה"ע יושב ראש החברה הכלכלית .בעיון מ דוקדק ב דו"ח ניתן להב חין
בלי קויים מהותיים וא ף בלי קויים טכניים .ל דוגמא ,עמוד  , 6ס עיף  . 2הי חס בין
חברי ה דירק טו ריון אינו תואם .יש כאלה יגי דו לי קוי טכני ויש כאלה שי גי דו
לי קוי מהותי .אני רו צה לשאול ואני רו צה להבהיר את העניין .למה זה לא
בוצע? למה לא בו צע הלי קוי הזה? מה ,אנ חנו צ ריכים לחכות שבאמת מבקרים
יבואו? כמה פעמים הת ריע חבר המועצה מר איתמר שמ עוני בדבר חוס ר
האיזון של ה דיר קטוריון .בשבוע שעבר אני הצגתי את מה שמבקר ה עי רייה
כתב על ה חברה הכלכלית הסב רתי על חוס ר האיזון בוועדת ההת קש רויות ,הנה
מגיע דו " ח בי קורת חיצוני ומ עיר על הלי קוי .בתחילת דברו רו צה לומר שאין
איזון.
בני וקנין:
גלעד או רן ירכז את השאלות .ב קשה אורן.
שבתאי צור :
הערה בסוג ריים ל חב רי או רן שני ,בסך הכ ול הצטרפתי לברכות של יושב ראש
וועדת הבי קו רת והוא כותב כאן איתמר שמעוני לכולם שגלעד  ,מצ עיד את
החברה ק דימה ,אני מאחל לך גלעד  ,יישר כוח על מעשיך ,מדובר על . 2009
איתמר שמעוני:
בשנת  , 2009אני לא יודע כמה זמן גלעד או רן כיהן כמנכ"ל .ה דו"ח מדבר על
 , 2009חצי שנה ,ארבעה חו דשים ,לא יודע  .שבתאי ת ראה ,ההבדל לא צ רי ך
לברך כל הזמן .א פשר לברך בבית כנסת בשבת ,לא כל הזמן לברך .אבל
כשצ ריך לברך מברכים .ולכן דובר על חלק יחסי של  , 2009מה שהיה ע ם
החברה הכלכלית בשנת  2010שמעתם כולכם במועצה ה קו דמת ,אז לבוא
לקחת דף ולק רוא שו רה וח צ י.
בני וקנין:
כל אחד אומר את דעתו.
איתמר שמעוני:
נכון.
אורן שני:
אני מק ריא מהדף .עמוד  , 6סעיף  . 2הי חס בין חב רי ה דירק טו ריון אינו תוא ם
את האמור בתקנות העי רייה ,בשנת  - 2006הנצי גים בתא גיד ה עירוני ימונו כך
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ששליש מהם יהיו מ קרב חב רי מועצת ה עי ר ,שליש יהי ו מקרב עובדי העירייה,
ושליש יהיו מ קרב ה ציבור ,לא כך הם פני הדב רים בחברה הכלכלית .זה לא
אחד .זה שליש ,שליש ,שליש .עכשיו ,המב קר מתחיל את זה בת חילת הדברים
שלו ו ל פי דב ריו אין איזון ,אם אין איזון יש חשש לקבלת ה חל טות לא ת קינות .
דו"ח המבקר מ חזק את הטי עונים של חב ר המועצה מר אבנר סוויסה ,למה
אבנר סוויסה התפט ר מיושב ראש ווע דת ההת קש רות ,לאמור  ,חוסר האיזון
פוגע בתהליך קבלת החל טות ,אי אפש ר שחב רי וועדת ההתקש רויות יהיו
חותמת גומי ושלא נדבר על חב רי ה די רקטו ריון שצ ריכים ל קבל החל טות
שעלולות להביא את העיר וה חברה לי די הוו עדות .ונגי ע לזה עוד .על כן ,אבקש
לת קן מיד את הלי קוי ,להגביר את הש קיפות המ חויבת מה חב רה הכלכלית
לאשקלון ,כי להזכיר לכם כמה אנ חנו חשו פים ל חיוב אישי .נ.ב  – .התשובה של
החברה לא מעודד .עמוד  , 11תסתכלו מה התשובה של החב רה .עמוד , 11
ס עיף  . 1.6בוא נסתכל על התשובה .ת גובת החברה .מ קבלים את הני קוד .לפיו
בדיר קטוריון החב רה יכהנו שליש חב רי מועצה ,שליש עוב די עירייה ,שליש
נצי גי ציבור  ,אז מה הוא אומר? הנושא יועבר לתגובתו המוחלטת של יושב
ראש הדירק טו ריון .עכשיו נשאלת השאלה ,לי קוי טכני או מהותי  ,תחשבו על
זה .הלי קוי דיווח כספי ,נמשיך ה לאה .לי קוי דיווח כספי עמוד  , 6סעי פים , 4 , 3
 . 6 , 5זה לי קוי .לי קוי .אני יוד ע איפה זה לי קוי ואיפה זה הערה .גם ב דו" ח
הקודם) .מק ריא( " לא נמסר לנו פרו טו קול מישיבת מועצת העיר על אישו ר
ה דו" ח ות הכספיים של החב רה לשנת  . 2009נמצא לא תקין "  .הלי קוי דיווח ,
במיוחד ס עיף  , 3הוא אמר " כעת ה גשתי בקשה לראש ה עי רייה מכתב ובו
דרישה לכנס את המועצה ל דיון או דות החכ"ל .יש המון על מה לדון ,מ דוב ר
בעתיד של ה עיר ובכאוס הכלכלי שאתה עלול אדוני רה"ע להכניס את העיר,
כפי שאומ רים  :לסח רור כלכלי .אבל פ חות חמור .אני מ צי ע לקרוא את
הביאו רים ולהבין מת וך השורות עד כמה חמו רים הלי קויים .ל דוגמא ,עמוד , 13
ס עיף  . 6.2ה דו" ח ות הכס פיים של התא גיד .ת סתכלו  -לא נערכו דו" ח ות
כספיים אתמול דנו בזה ,וזה בתקנות ה חברה .זה לא חוק .יש הבדל ב ין
תקנות ה חברה לבין החוק " .ה דו"ח ות הכספיים של התא גיד 31.12.2009
נחתמו ביום ה 2.5.2010 -ואוש רו ב דיר קטו ריון החב רה ביום  2.5.2010למרות
בקשתנו לא נמסר לנו פ רו טו קול מישיבת מוע צת ה עיר על אישור ה דו" ח ות
הכס פיים "  .מי בי קש חומר ולא מס רו לו בוועדת הבי קורת? זו שיטה ,ברג ע
שזה פעם אחת שבתאי ,מ חלי קים .אבל כשזה בא פעם שנייה זה מת חיל להיות
שיטה .לא מוסרים דו"ח ות .זה מה ש הוא כותב .אני לא מאמין לו .א גב
הבי קורת מ קבלת ,מבקשת ולא מקבלת ,אני חושב שזו שיטה פסולה במ דיניות
שלכ ם א דוני רה"ע ,מ"מ רה"ע מר שלמה כהן ,ג ם מבק ר ה עי רייה ביקש ולא
קיבל מסמכים ,אסו ר לכם לנהוג ב צורה כזאת .זאת החב רה הכלכלית
לאשקלון ,אל תה פוך אותה לחברה כלכלית של אשקלון.
ס עיף  , 7עמו ד  - 6א ין הפרדת תפ קי די ם בין ה גור ם המכין את המשכו רות
לגורם המנהל את החשבונות " זו ה כותרת  .ריכוז הלי קויים .אין הפרדה ב ין
גורם שמכין משכו רות  ,רו צה לד עת על איזו הפרדה מ דובר .מה אפשר להב ין
מהתשובה של יושב ראש החכ"ל .חשבת החב רה ,מה זה? ואני מדבר על
הביאו רים .ב ביאו רים אתם כתבתם שאתם תעשו הפרדה בין חשבת חב רה
לחשבת שכר ,האם חשבת השכר עובדת בתוך ה ח כ"ל או במשרד חי צוני ?
ס עיף  8עמ'  - 6חמו ר ביותר .א גב ,מ דוע הסכם שכי רות רכב חתו ם על י די יו" ר
החכ"ל ,מ דוע לא נער ך מכרז?
ס עיף  - 8הסכם שכי רות רכב  -א ין חוזה התקש רות עם ספק להיק ף
ההת קש רות שלו ,הסכם שכי רות רכב עבור היכל הת רבות נחתם על י די מו רשה
חתימה אחד ,כך כתוב.
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הטבלה מאו ד
הביאור בעמוד  , 17ס עיף  - 4.7ספ קים ונותני שירותי ם-
מעניינת .האם נערך מכרז? לא .איפה ש רשמו לא רלבנ טי הם כתבו ל ציין
בבי קו רת לא רלבנ טי .אבל איפה ש רשמו האם נערך מכ רז ,לא .רשמו בהע רות :
אנחנו ברכב נסמכים על הסכם עם עי ריית אשקלון .אבל למה נ עשה מכ רז? זה
כש רו צים  -הם גוף אחד ,כשלא רו צים  -הם לא גוף אחד .אני חושב שזה ג ם
גובל באח ריות פלילית .ה רי כל איש שד עתו עמו או כל איש בעל השכלה
פ ורמאלית משפ טן מתחיל  ,הוא בטח איש שיש לו ניסיון ניהולי שיש לו תוא ר
בכלכלה ,בשמאות ,ואפילו במשפ טים ואולי גם תואר שני  -מב ין שהחכ"ל כפו ף
לחו קיות המנהל , ,כ ל תא גי ד שסמוך ל עי רייה הוא כ פוף ל חו קיות המנהל .לא
צריך בכלל לתת על זה בי קו רת .זה ב רו ר מאליו .חו קיות המ נהל ,משמ עו
מכרזים .משמע הצעת מחיר ,משמע הכ ו ל כמו שכתוב בספר .כל דבר שמתנהל
אחרת ,י כול לה גיד לכם צ פו ל עונשים על פי ה חוק .זה ב רמה האישית
למנהלים ,את ם עם ההחל טות האלה הם גור רים אותנו  ,את חברי המוע צה
כחב רי אסי פה כללית והכי חמור לד עתי גם העיר הולכת לאבדון.
עמו ד  , 7ס עיף  - 2מומלץ לקבל רשימת ס פקים ,מומלץ לכלול בתקנון התאגי ד
הו ראה כי החב רה תכיל על ע צמה את הכללים לה עסקת ק רוב משפחה בהתא ם
להנ חיות נוהל ההס דרה .ראו את התשובה המתחמקת של י ו"ר החברה .
התשובה בעמוד  8ס עיף  1.3.3למרות שאין התיי חסות לכך בת קנון ,החב רה
נוהגת ב פעילותה השוטפת על פי נוהל הס דרה .דהיינו ר גול ציה .מומלץ לכלול
בתקנות התאגיד הו ראה ב דבר ני גוד עניינים והעס קה של ק רובי משפחה
בהתאם להוראות נוהל ה חברה ה עי רונית בנושא וכו' .אין התיי חסות בת קנות ,
אני הסברתי גם מ קו דם מה זה חו קיות המנהל ש דין החב ' כ דין חוקיות המנהל ,
התשובה הזאת בכלל לא עניינית .ה גוף הזה הוא גוף מנהלי שחייב ומ חו יב
לחו קיות המנהל .אבל כנ ראה שצ ריך יועמ "ש ואני חושב שיי עוץ משפ טי א פש ר
לקחת רק שת עשו מכ רז כמו שצ ריך .יש ט עות מאו ד צורמת ,ואני גם לא אתן י ד
לט עות הזאת.
עמו ד  - 3.9 -15קיימת ק רבה משפ חתית מדרגה ראשונה בין ראש ה עיר יו " ר
די רק טו ריון החב ' לבין עובדת המועס קת בהיכל התרבות כ 15 -שנה .תראה
מה הם רשמו בסוגריים .וזה זמן רב ל פני מינויו של מר בני וקנין כראש
עי רייה לי ו"ר דירק טוריון ה חב '  .הת קבלה הצהרת המנכ"ל ועכשיו אני א גי ד
להם את זה  ,אני לא יודע אם את ם יוד עי ם  ,מי שבנה את היכל התרבות ,זה
אני אומר לכם .זה בני וקנין ,את היכל הספורט בנה בני ,ואת המ רינה .ואת
רצועת ה חוף שק צת נהרסה ,זה גם בני בנה .כאשר הוא היה ר ה"ע זה היה
לפני  19שנה ,בשנת  1992בני כיהן כר ה" ע אז צ ריך ל דייק ב עובדות האלה .
ככה מתנהלים .אבל איזו שאלה חשובה צריך לשאול ב דו"ח איתמר ,זאת
שאלה חשובה מאוד חשובה שהיית ה צריכה להישאל ב דו"ח הבי קו רת ולא
נשאלה משום מה  -הא ם במהלך השנה א חרונה ,אותה עוב דת קיבלה קי דום,
האם היא קיבלה שכר  ,קיבלה תוספת שכר? אני יודע את התשובה.
איתמר שמעוני:
זה  2010 . 2009אורן צריך לש אול עוד שאלה ,למה פיט רו כמעט את כל עוב די
החברה הכלכלית ורק אותה השאי רו.
בני וקנין:
אני כן אומ ר ל ך שזה עשר ד קות אבל אני נותן ל ך להמשיך  ,אבל יש את הז מן
של האנשים .זה לא תמיד.
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אורן שני:
ה דו"ח הוא לשנת  . 2009 , 2 008יש רוברי קה לשנת  . 2008 , 2009כפי
שבאמת זה ,תסתכלו בעמוד  - 21תכף אנחנו נ גיע לעמוד הזה ,לדעתך בסד ר .
בני ,ת ראה מה הבעיה ,א ם ה דו"ח הזה אתה מקבל אותו ואתה אומר שהוא
בסדר ,אתה מצדיק את ההתנהלות של רוני .
בני וקנין:
אתה מדבר בשמך .אתה מדבר בשמי מה אני אומר ,הוא אומ ר .תגיד מה
דעתך.
אורן שני:
או קי .זה מ קובל עלי בני.
בני וקנין:
נחשוב בני חותא .גם נותן לך זמן .אני מוסיף לך עוד.
אורן שני:
ה דו"ח לשנת  . 2009 , 2008אם המועצה ור ה"ע  -יושב ראש דירק טו ריון
החברה הכלכלית אומרים ש 2008 -ה דו"ח הוא בסדר ,כי זה ביקו רת לשנת
 . 2009 , 2008אז גם רוני ,אתה גם בקט גור יה של הניהול הוא בסדר .כי מי
לא יודע  ,למי לא נטר ח לומ ר או אמ רנו שההתנהלות של ה חברה בזמנו של רוני
לא הי י תה כשורה .ולדעתך בני אתה דוו קא עשית וניהלת באמת את החברה
בצו רה יוצאת מן הכלל ,אני חושב שהיום היא נמצאת באולימפוס .גם א ם
טעיתי תן לי תשובה .מנגד רוני  ,ה צ יבו ר ישמח לשמוע את ד עתך ,אגב רוני,
אתה לא צריך לה גיד לי איך התנהלה החב ' או מה אתה חושב על ההתנהלות ,
יש את זה כתוב מכתבה שהוצאת ממש בסמוך לב חי רות ,רכבת על החב רה
הכלכלית .אני נותן לכם את זה בכתב ב צו רה מצוינת.
א ורן שני:
שבתאי ,על שו רה א חת בתו ך ה דו"ח של  . 2 1י חס עלות הכנסות מהכנסות.
בשביל להבין את ה דו"ח הזה פגשתי בשבוע אח רון אולי עשרה רואי חשבון .
ולא הבנתי את ה דו" ח  ,נשאר לי מכל ה דו"ח הזה ר ק שורה א חת .מה זה י חס
הכנסות מהכנסות?
אברהם בן דוד:
עלות הכנסות.
אורן שני:
מה זה עלות? אתה מנכ"ל.
איתמר שמעוני:
סך הכל עלות הכנסות חלקי .
אורן שני:
אני קניתי בש קל מכ רתי ב 90 -אגו רות .הפסדתי כסף .היא ל עולם לא ת רוויח.
כל הדף הזה הוא ד ף בעייתי ל חברה הכלכלית ,אנ חנו עוד ננת ח אותו ,נביא
אותו למוע צה ,נביא אותו ל ציבור ,אולי נ חליט לסגור את החב רה הכלכלית .
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תסתכל  ,בשנת  2008הפ סדנו  . 106%אתם יוד עים כמה ה פסדנו בשנת ? 2009
תסתכל ,הפס דת פחות .אתה קנית בש קל מכרת ב 99 -אגו רות ,בשנת 2009
קנינו בשקל ומכרנו ב 90 -אגו רות  .עקב הק טנת אש ראי מהבנק ו גידול הה פסד .
איתמר ,לו הסתכלת על הדף הזה היית מכנס ארבע פעמים את ווע דת
הבי קורת כ די לקבל מסקנות ו המל צות על הח ברה הכלכלית .אני אומר לך .
איתמר שמעוני:
אתה היית מסתכל ש ם על שורה של יחס הוצאות על השכר  ,היית רואה 29%
בלי להסתכל בדף ,ל. 16% -
אורן שני:
נכון.
איתמר שמעוני:
אז היית מבין כי הוצאות השכר בת קופתו של בני הרבה יותר גבוהות מהוצאות
השכר של רוני.
אורן שני:
בוו דאי .אבל לא רק זה.
איתמר שמעוני:
אבל מאחר ואמרתי שמדובר על ארבעה חו דשים נתתי לך להמשי ך לדבר.
אורן שני:
יחס הון בי חס למאזן  -כמה יש לנו חובות בי חס להון ,אתם יו דעים מה זה
חובות? תב קשו מפיני הסבר לכך הוא  . 131%פיני ,ת קשיב ,בשנת  2008י חס
החוב לה ון היה  720%כאשר בשנת  2009הוא . 1120
שבתאי ,אולי תסביר לי את האמי רה שלך במה החברה הכלכלית טובה? לא
בושה להביא ל פה ,וזה מה שאני מ ציע לך אדוני רה"ע ,בוא נביא רק על סמ ך
ה דו"ח  ,הדף הזה ,נביא שניי ם שלושה יוע צים ,רואה חשבון שיתנו לנו ב דיוק
את התמונה על החברה הכלכלית .למה אנחנו צריכים להיכנס למצב? או לי
נקבל ה חלטה שאנ חנו מפרי טים את היכל התרבות? אולי אנחנו נקבל החלטה
שאנחנו מפרי טי ם את המ רינה? אולי נקבל ה חלטה שמוכ רים את החב רה
הכלכלית ,ובלבד שלא נכניס את ה עיר הזאת לאיזה גיר עון ולא נמ צא את
עצמנו פה בבעיה ש כל תושבי ה עיר יצט רכו להחזיר כסף .תודה רבה.
בני וקנין:
תו דה .יו רי בב קשה .
יורי זמושצ'יק:
אני שמעתי את ה דברים של אורן אבל שורה תחתונה א צלו שצריך להזמ ין
מישהו לב דוק ,אני לא רו צה להזמין אף אחד .יש שאלה ששאלתי באסיפה
כללית ואני שוב רוצה לשאול ,אם החב רה הכלכ לית הי י תה פר טית היא חיה או
לא חיה .נתנו לי תשובה ש חיה אבל יש לי שאלה נוס פת .אם אני למשל בעל
הבית של החב רה הכלכלית ,אני א קבל משהו בכיס או לא .זה במקום מה
שאתה אמרת הרבה אני מכבד את מה שאתה אמ רת.
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אורן שני:
תראה ,אני לא אמרתי דברים ,אתה יכול לשאול את השאל ה.
יורי זמושצ'יק:
כן .זו שאל תי ו לא קיבלתי תשובה.
בני וקנין:
אני מב קש מ גלעד או רן מנכ"ל ה חברה הכלכלית לענות .מב קש לה קשיב .
גלעד אורן  ,מנכ"ל החכ"ל:
קודם כל אני רוצה לציין ק צת ולהפי ג את החששות של או רן שהוא כל כ ך
מתבסס על המספ רי ם ואגב ה דו"ח של היחסי ם ה פיננ סיים זה משהו שאני
עשיתי ,אבל עם תו צאות אי א פשר להתווכח .שנת  2010ה חברה הכלכלית
סיימה ע ם רוו ח של  15מיליון שקל  .שנת  2011עד אמצע השנה ה חברה
הכלכלית סיימה עם רווח גם כן של ק רוב ל 7 -מיליון שקל .הח כ "ל כ שאנחנו
קיבלנו אותה ה י יתה עם מזומנים ב קופה בסדר גודל של  4או  5מיליון ש קל
ואנחנו היום מתקרבים ל 70 -מיליון עם הוצאות ופ רויק טים בהיקפים מאו ד ,
מאוד גדולים ,אני מ דבר על קרוב ל 110 -מיליון שקל בשנה וזה לא סוד שהיה
גיר עונות בחב רה ,יכול להיות כמו שאומר צור שבתאי מזל ,יכול להיות שאנחנו
יכולים א חרת ,אבל היום החב רה הכלכלית מרוויחה כסף ,עם עודף תז רימי ,
אני לא חושב שיש איזה חשש נכון לעכשיו מאיזה ח דלות פיר עון של ה חברה .
לגבי הע רות שאו רן אמר ,לגבי הי חס בין חברי הדי רק טו ריון ,כמו שהתקנות
אומ רות באמת צריך לעשות שליש ,שליש ,שליש ,כל ההפ רש הוא שיש חמישה
עוב די עי רייה ושני נ ציגי ציבור ,מב חינת נבחרי ציבור ראש ה עי ר על פי ה חו ק
הוא חייב להיות יושב ראש ה דירק טו ריון ו חוץ מראש ה עיר יש ,זה החוק .ראש
העיר חייב להיות יושב ראש ה די רק טוריון.
אורן שני:
כל אחד יכול להיות יושב ראש דירק טו ריון.
גלעד אורן:
או רן ,יושב ראש ה די רקטו ריון של החברה גם על פי משרד הפנים וגם בבי קורת
שנ עשתה חייב להיות ראש ה עיר .חוץ מראש העיר יש עוד שלושה חברי מועצה
שהם חב רי דיר קטוריון ,יש חמישה עוב די עי רייה שהם חברי די רקטו ריון ,ויש
שני נצי גי ציבור .סלי חה ,ארבעה עוב די עירייה ושני נ ציגי ציבור .להעביר א ח ד
מעובד עירייה ,ארבעה עוב די ע י רייה .
בני וקנין:
ארבעה עוב די עי רייה.
אורן שני:
יפית נכנסה במ קום איריס.
גלעד אורן:
נכון .צ ריך אחד מ עוב די ה עי רייה צ ריך לה חליף אותו נ ציג ציבור.
ל גבי הפ רו טו קול שכביכול לא נעשה ,נמסר לבי קורת פ רו טו קול .יש פ רו טו קול ,
הם פשוט לא אהבו את הפו רמט שלו מהב חינה הזאת .אי אפשר לבוא ולה גיד
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שיש איזו שהיא סיס טמה שלא לספק חומ רים .אנחנו סיפקנו את כל החומ רים
שמעתם גם את המב קרים פה .
אברהם בן דוד:
אני אסבי ר את הסי פור של הפ רו טו קול .יש פרו טו קול הזה הוא פרו טו קול של
האסיפה הכללית ונכתב בתוך פ רו טוקול האסי פה הכללית רו"ח אומ ר צריך דיון
כתוב פרו טו קול עיריית מוע צת העיר .פרו טו קול מועצת ה עיר י צא כפרו טו קול
אסיפה כללית וזה מה שכתוב בו.
גלעד אורן:
לגבי נושא הפר דת תפקי דים .קו דם כל ,כל הנושא של השכר יבוצע בתו ך
החברה הכלכלית ,ב חברה הכלכלית יש חשבת ,יש חשבת שכר ,ויש מנהלת
חשבונות .מה שהיה נעשה ב עבר זה ש חשבת השכר הי י תה מכינה את השכ ר ,
ה י יתה יושבת איתי ,אני הייתי בודק את המשכו רות ואח רי זה מהמחשב שלה
הי י תה עושה את הה עברה והייתי בודק בתזרים של הבנק שזה נעשה ,באה
הבי קורת בי קשה ש ההעברה עצמה תבוצ ע ממחשב אחר למחשב של חשבת
השכר ,זה מבוצע .היום ההעב רה מבוצעת מהמחשב של חשבת החברה .ל גבי
הסיפור של השכירות רכב ,יש הסכ ם של עי ריית אשקלון ע ם אלדן פר ט לזה
שמ דובר בהת קשרות שהיא נמוכת היקף ,כי יש לנו אך ורק רכב אחד שהוא
שכור ,שהוא לא מחייב בכלל מכרז ,אלא איזה שהוא הליך של הצעות מכיר ,
אבל גם כן ,זה פ חות מ 30,000 -שקל לשנה שזה לא מ חייב .לגבי כל הנושא
של ספקים ללא מכ רז .

אורן שני:
למה הוא ה עיר ?
גלעד אורן:
כי היה חתימה של מורשה חתימה אחד .היה חתימה בט עות ,לא הי י תה ש ם
עוד חתימה .הוא לא העי ר על ע צם ההת קש רות ,הוא ה עי ר על חתימה שהיה
חתימה של מו רשה חתימה אחד במ קו ם שניים.
אורן שני:
מה ש רשום ב טבלה זה לא נכון? לא מכ רז?
גלעד אורן:
לא היה מכרז על ה רכבים.
או רן שני :
תסתכל ב . 17 -סליחה  .תתקן ,אין לי ב עיה לט עות איתך ,רק תו דיע לי מראש
שאני אהיה מוכן .רשום בעמוד  , 17האם נ ערך מכרז ,עמוד  . 17אלדן ,השכ רת
רכב ? לא.
גלעד אורן:
אז אני אומר לך,
אורן שני:
אז עכשיו אתה מספר לי סיפור יפה.
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גלעד אורן:
הוא רושם אי פה הממ צא ת קין ואיפה לא ת קין ומ ציין עוב דות.
אורן שני:
אז הוא טועה ?
גלעד אורן:
זה ציון עוב דה.
אורן שני:
הוא טועה ?
גלעד אורן:
שים לב שבס עיף  4הוא רושם אל ד ן ,בחברה הליסינג החברה הכלכלית
התלבשה על הסכמי הליסינג של עי ריית אשקלון ,הממ צא תקין .שכי רות ,
בהיכל הת רבות יש רכב בשכי רות .נ חת ם הסכם עם החב רה הכלכלית לחתימה .
אורן שני:
סליחה ,איפה רשום ממצא ת קין ?
גלעד אורן:
עמוד  . 18שכי רות – בהיכל התרבות יש רכב לשכי רות נ חתם הסכם ע ם
החברה הכלכלית ל חתימה של מו רשה חתימה אחד ,לאור הממ צא קיי ם לי קוי
שיש חתימה אחת ולא שניים ,זה הכל .אין פה לי קוי ברמה של מכרז או לא
מכרז .ל גבי שאר הספקים שלא היה ל גביהם מכרז או מ דוב ר בעו רכי דין
ובי טו חים של פי התקנות יש פ טור ממכרז בנושא של עורכי די ן  ,לגבי ה דל ק
ב מ רינה ,בוצעה הצ עת מ חיר בשנת  , 2007בימי ם אלה אנחנו אמו רים לצאת
למכ רז חדש ,אבל גם כן ב דלק המ חירים ה ם מחי רים מ פוק חים .אנחנו יוד עים ,
אנחנו משלמים מ חירים טובים או לא טובי ם ,כל הזמן מבו צעת בדיקה ואנחנו
עכשיו יו צאים למכרז כדי לשווק את הת ח נה כדי לעשו ת אותה עם אש ראי וכו .
איתמר שמעוני:
לגבי תחנת ה דלק אמ רתי לכם שיש מכרזים של ה חשב הכללי באו צר.
גלעד אורן:
אני חיפשתי את זה ולא מצאתי את זה.
איתמר שמעוני:
אני אשלח לכם.
גלעד אורן:
לגבי נושא תקנון ה חברה ,כל הנושא של החב רות ה עי רוניות יש גם חברות
משנת  1950בארץ ,לכל חברה יש לה את התקנון שלה ,למשרד הפנים יש לו
היום אינטרס לבוא ושכל ה חב רות יהיה להם תקנון א חיד .ה ם לא יכולי ם
להכ ריח את החב רות לשנות את הת קנון ,כי זה משהו וולונ טא רי אז הם באים
ו רושמים כל מיני המלצות שהם חושבים ש צריך להיות בתקנון של החברה .עו ד
פעם ,החברה הכלכלית היא חברה שהוקמה בשנת  , 1988תקנות מסוים ,כל
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העניין הזה של המל צות בתקנון ,לא מ דובר בלי קוי .זה המל צות של משר ד
הפני ם מה הם חושבים שצ ריך להיות בת קנון ה חברה ,ואנ חנו בוחני ם את זה
ונ חליט מה לעשות בעניין .לגבי כל הנושא של היחסי ם ה פיננסיים של שנת
 2009 , 2008שציינתם ,בס ה"כ זה המספרים הק טני ם שמדב רים על הפס ד
שהיה  10מיליון שקל מהון שהיה אז  15מיליון ש קל ,אז פתאום ה 10 -מיליון
שקל נהיה מהפס ד של  30מיליון שקל ,אז באמת הפערים במספ רים הם מאוד
גבוהים ,אבל אנחנו לא מסתכלים על זה ,אני אשמח לעשות לכ ם את הי חסי ם
הפיננסיים של שנת  2010וגם של שנת  2011ותראו שיש שינוי מהותי ,אנ חנו
לא באים ל חלק ציוני ם על מה שהיה ,כל א חד ניהל טוב את החב רה הכלכלית .
ה יום המ ציאות היא שונה ,הח כ"ל עושה היו ם פרויק טים במאות מיליוני ש קלים ,
היא עתי דה לעשות בשנים הק רובות פ רוי קטים גדולים מאוד ש יניבו לה ה רבה
כסף ,ה ח כ"ל היא חב רה של ה עי רייה  .כל ה רוו חים של החברה למ עשה הולכי ם
לטובת ה עיר ,אני לא חושב שיש איזה שהן בעיות .בסך הכ ו ל ה דו"ח  ,אם אני
מסכם את ה דו"ח של המבק רים של משרד הפנים ,באמת ה לי קויי ם הם לקוניים,
אין פה שום לי קוי בהתנהלות וא גב הם עשו בדי קה במשך כמה חודשים מאו ד
מעמיקה ,הם בחנו את המכרזים שלנו ,ה ם בחנו את הפרוי קטי ם שלנו  ,שאלה
הם הדב רים הגדולי ם והכ ו ל נמצא ת קין .אז יש כמה לי קויים לקוניים ,דב ר
שהוא ל גי טימי לחלו טין באר גון אשר עושה מחזו רים של עש רות מיליוני ש קלים
או מאות מיליוני ש קלים ומ עסיק עש רות עוב דים ואנחנו מטפלים בלי קויי ם
הללו.
איתמר שמעוני:
יש לי שאלה קצרה .א' – אני ממש שמ ח לשמוע כל מה שנאמר פה .שיש
בקו פה כסף וזה ,אם כך הייתי מב קש ממך אדוני יו"ר ה דירק טו ריון  ,אדוני ראש
העי רייה  ,שאם באמת יש ה רבה כסף בקו פה של החב רה הכלכלית גלעד ,כנסו
מחר לברנ ע ,גבו ש ם  170,000שקל ,האזור לא מ פותח ,לא שום דבר ,יש
כסף.
שבתאי צור :
רוני העלה את זה בבניין ערים וביקש.
איתמר שמעוני:
כל האזור הזה אם יש תפת רו את הב עיה של התושבים.
בני וקנין:
מודה לכם .אני רוצה להודות ל גלעד אורן ,מנכ"ל החברה הכלכלית .אני חושב
שהו א עושה עבו דה מצו י נת  .זה ילך ויגבר עם הפיתוח וזה יור גש הרבה מאו ד
בשנים הק רובות.
עתה מעלה לה צבעה לאישו ר ס עיף ג'  ,ב דיקת התנהלות כס פית במנהל ת קין
בתא גי דים עי רוניים ,החברה הכלכלית לאש קלון ,מי בעד ?
הצבעה:
כולם פה אחד.
החלטה:
לאשר.
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שבתאי צור :
מבקש באמת לפני ם משורת ה דין ,אני התפטרתי מהוועדה ל ענייני בי קורת
וע דיין איתמר שמ עוני כותב על זה מ " מ יו"ר הווע דה .צריך לבחור אותו כיושב
ראש.
בני וקנין:
זה לא היה על סדר היום.
שב תאי צור :
גם בו ריס מנור הוצא מהרשימה .לא מופיע גם כחבר .
בני וקנין:
אני אבדוק זאת .
מבקש לה צביע  -מי בעד אישור ה פ ר ו טו קו ל ?

הצבעה:
כולם פה אחד
החלטה:
לאשר.

•

הישיבה נ נעלת.

______________
אברהם ב ן -דוד
מנכ"ל העירייה
מרכז ישיבות המועצה

_________________
בני וקנין
ראש העיר
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