ה' אלול תש"ע
 15אוגוסט 2010

עיריית ראשון לציון
לשכת מנכ"ל העירייה
המועצה ה14 -

קובץ החלטות מס' 42/10
של ישיבת מועצה שלא מן המנין

שהתקיימה ביום רביעי ,א' אלול התש"ע,
11.8.10
בשעה 18:30
באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה
משתתפים:

דב צור – ראה"ע ,מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,ודים קירפיצ'וב – מ"מ ראה"ע,
אריה כהן – סגן ראה"ע ,דוד ביטן – סגן ראה"ע ,אבי דנינו – משנה לראה"ע,
רז קינסטליך – משנה לראה"ע ,ציון כהן ,אייל מושיוב ,איתן שלום ,דורון
אוזן ,גיל יודפת ,יפעת מאירוביץ יפת ,סורין גנות ,מיכאל רייף ,אלי יבלון ,דוד
ראובן ,שמעון טרבלסי ,משה יהושע ,שלמה לוי ,אסף דעבול.,

חסרים:

ליאל אבן זוהר בן דוד ,ד"ר אפי משה ,שלמה גרינברג ,שמואל ג'מיל,
ישראל דואני ,אסתר הבטם מקונן.

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,חיה ברנפלד – סמנכ"ל העירייה ,הרצל יוספיה –
גזבר העירייה ,איתן דורון – סמנכ"ל למינהל וכ"א ,אלי יהלום – מהנדס
העירייה ,יהודה המאירי – מבקר העירייה ,עו"ד אהובה קרוק-קורמן – היועצת
המשפטית לעירייה ,ישראל מוטעי – ראש מינהל שפ"ע ,איתמר לוי – ראש
מינהל איכות הסביבה ,אריאלה ישראלי – ראש מינהל החינוך ,שרונה וייזל –
ס/גזבר העירייה ,טובה סער – מרכזת מועצת העירייה ,עו"ד אופיר ארגמן –
יועץ משפטי לעירייה.,

.

הישיבה נפתחה בשעה18:47 :

על סדר היום :אישור המלצות ועדת הביקורת לדו"ח מבקר
העירייה מס'  30לשנת .2009
המועצה התבקשה לאשר המלצות ועדת הביקורת לדו"ח מבקר העירייה מס'  30לשנת .2009

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .סיכום והמלצות הועדה לענייני ביקורת לדו"ח מבקר העירייה מס'  30לשנת .2009
ב .ריכוז ההמלצות מדו"ח שנתי  30לשנת 2009
)שהועבר לטיפול הצוות לתיקון ליקויים(.
ג .מכתבו של יו"ר הועדה לענייני ביקורת – מר אסף דעבול לראה"ע בנושא:
הערות ראה"ע לדו"ח מבקר העירייה מספר .30

חברי המועצה התבקשו להצטייד בעותק דו"ח מבקר העירייה מס'  ,29שהופץ לעיונם
בתאריך .13.7.09
על שולחן המועצה הונח מסמך המפרט את הסתייגויות הצוות המקצועי לתיקון
ליקויים ,בראשות מנכ"ל העירייה – מר פרנקו גונן ,לחלק מהמלצות מבקר
העירייה.
בפתח הישיבה הציג מבקר העירייה – מר יהודה המאירי את עיקרי הדו"ח בפני חברי המועצה.
ציין ,כי הוא מקווה ,שגם השנה ראשון לציון תהיה הרשות הראשונה שתגיש למשרד הפנים את
אישור המועצה לדו"ח ולהמלצות ועדת הביקורת .זאת בהתאם לשיטת הטיפול הייחודית
שהציע ראה"ע בנושא ,עוד בעת שהיה יו"ר ועדת הביקורת.
חבר המועצה ויו"ר ועדת הביקורת – מר אסף דעבול הציג בפני חברי המועצה את התייחסות
ועדת הביקורת לדו"ח מבקר העירייה מס'  30לשנת  ,2009על פי נושאיה והמינהלים הנוגעים
בדבר.
הודה למבקר העירייה ולחברי ועדת הביקורת על עבודתם המסורה וציין את העדרו של נציג
הקואליציה מרוב ישיבותיה.
ראה"ע – מר דב צור השיב להמלצות ועדת הביקורת וציין ,כי רוב המלצות הועדה מקובלות
על חברי המועצה .ציין מספר סעיפים שלא היו ברורים כגון:
א.
ב.
ג.

סעיף 7ג' " -פעילות למניעת חשיפת העירייה לתביעות משפטיות בגין טעויות בתפעול
המינהל"
סעיף 11ב' – "לשאוף להגיש כבר מ 2010 -דיווח מסוקר לפי שיטת ועדת ברנע".
סעיף 17ה' – "כאשר השאלת ספרי מופעלת שנים בהיקף ניכר בערים אחרות ,לא ברור
מדוע יש צורך לניסוי בנושא ,בשלושה מוסדות חינוך בעיר בלבד".

יו"ר ועדת הביקורת – מר אסף דעבול ביקש לדחות הדיון בסעיפים הנ"ל לישיבת מועצה
קרובה ,בה יהיה נוכח חבר המועצה וועדת הביקורת – ד"ר אפי משה.

ראה"ע – מר דב צור הציע ,כי המועצה תצביע גם על המלצות ועדת הביקורת ,גם על המלצות
מבקר העירייה ,למעט ההסתייגויות שאינן מקובלות על ההנהלה והמופיעות במסמך שהגיש
ראש הצוות לתיקון ליקויים ,מנכ"ל העירייה – מר פרנקו גונן ,והן יעלו לדיון נוסף ,במידה
והמבקר או ועדת הביקורת יבקשו לדון בהם פעם נוספת .בינתיים יתחיל הצוות לתיקון
ליקויים לעבוד על כל שאר המלצות המבקר וועדת הביקורת.
התקיימו שתי הצבעות:
(1

אישור המלצות ועדת הביקורת לדו"ח מבקר העירייה מס'  30לשנת  2009ואישור דו"ח
מבקר העירייה מס'  30לשנת  ,2009בהסתייגויות המובאות בדו"ח המנכ"ל ,למעט סעיפים
7ג'11 ,ב'17 ,ה' בהם יתקיים דיון נפרד בהשתתפות חבר המועצה ד"ר אפי משה ,ולמעט
הסעיפים עליהם לא הושגה הסכמה )סעיף 8א',ב',ז',ט' וסעיף 12ו'(
מחליטים:

(2

מאשרים )פה אחד(

אישור סעיפים 8א',ב',ז',ט' וסעיף 12ו'.
להלן ההצבעה:
1
בעד-
12
נגד-
/
נמנע-
מחליטים:

)מר אסף דעבול(
מאשרים )ברוב קולות( דחיית סעיפים 8א',ב',ז',ט' וסעיף 12ו'.

הישיבה הסתיימה בשעה20:40 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

