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פרוטוקול
סעיף  :1ברכות ששל מועצת העיר לעובד מצטיין ארצי מר אלי יפרח – מנהל מחלקת קבורה
במועצה הדתית אשקלון
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
סעיף מספר  1אנחנו רוצים ,חבר'ה ,בואו נהיה מרוכזים .יש לנו פה אורח מאד מאד חשוב .אנחנו
רוצים לברך ,כל חברי המועצה וכמובן כולם בלי יוצא מן הכלל את העובד המצטיין מר אלי יפרח,
מנהלת מחלקת קבורה במועצה הדתית אשקלון( .מחיאות כפיים) אני מאמין שכל אחד יש לו מה
להגיד פה .אנחנו נתחיל עם ראש העיר .בבקשה.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
טוב .אז קודם כבוד גדול לנו אלי ,שהבאת את ההשג המדהים כעובד מצטיין ברמה המדינית ולא
רק במונוציפלית .אני יכול להעיד גם כחבר וגם כראש עיר ,בכל שעה ,בכל יום שצריך ובכל תחום,
אתה נמצא שמה ,אתה מוביל את זה ביד רמה ,אתה מסב כבוד גדול לעיר אשקלון .אני שמח
שנבחרת להיות עובד מצטיין ארצי ולכן אני חושב שמן הראוי שאם בארצי מכירים שזה טוב אז
אין שום ספק שברמה שאנחנו כתושבי העיר צריכים להכיר לך את הטוב על העבודה המדהימה
שאתה עושה .יישר כוח .זה חסד של אמת ,זה ברגעים הכי קשים אתה נמצא ואני יכול לספר לכם
רק כמה מן הקצת שבאיזה שעות ועל מה ואיך ,ואיך מטפלים במשפחות ,ואיזה סוגיות מורכבות.
והוא עושה את הכל כדי לתת את המענה לתושבים .מי יתן ושתהיה לך הכי פחות עבודה בעיר
אשקלון ותמשיך תמיד בעשיה הברוכה .ישר כוח.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
בבקשה שרה.
גב' שרה זכריה  -חברת מועצת העיר.:
ברכה לאלי יפרח – מנהל מחלקת קבורה עובד מצטיין ארצי:
אלי ,איש חסד אתה .נעים הליכות עם רגישות גבוהה .נותן כבוד למתים ,נותן כבוד לחיים .ניתן
לומר עליך בודאות – אתה האיש הנכון ונמצא במקום הנכון .עוזר ונותן פתרונות קבורה למשפחות
העיר ,מלאי דאבה וכאב הבאות לטמון את יקיריהם ,גם למשפחות  ....המביאות את יקיריהם
מחוץ לעיר ,אתה מקבל בברכה ועוזר להם .וכאן המקום להודות לך בשמי ובשם קהילת העולים
מצרפת המקפידות להעלות ארצה את ארונות קברי יקיריהם לקבוצה באשקלון .אופן ההתיחסות
שלך ,תחושת ההזדהות שלך לכל צערם ולמסע הקשה אותו הם עוברים עד שהם מגיעים אליך.
וזאת בדגש על ההבדל ,על מה שקורה בערים אחרות בנושא .גם בימים אלה אנחנו שומעים וגם
אתה שומע .ישר כוח אלי .ותמשיך בדרכך .תודה רבה.
(מחיאות כפיים)
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
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אפי בבקשה.
מר אפי מור  -חבר מועצת העיר.:
תראו ,אני רוצה כבר הרבה זמן ,אני מתרגש שאני רואה אותו .ברמה האישית הוא עזר הרבה אבל
אני דווקא לא רוצה להתייחס ברמה האישית כי אני דווקא רוצה להתייחס לשניים שלושה
אירועים אחרים .ואני רואה אותו הרבה .אני רואה אותו כמעט כל יום אני שם .אני רואה אותו
המון .היכולת שלו ,ההכלה ,האיש חסד והנתינה זה משהו שהיא טבועה באישיות שלו ,גם
כשמדובר בלא יהודים .זה מאד מאד חשוב .לכאורה הוא ,יש לו איזה שהוא אינטרס מסוים,
קהילה מסוימת .אבל היכולת שלו להכיל גם כאלה לא יהודים ,והיה לי מקרה שביום ששי מאוחר
מאד שהמשפחה מאד רצתה לקבור ,לא יהודים ,רצתה מאד לקבור ,צלצלתי אליו .אמר – אל
תדאג .אני עכשיו דואג לזה .דאג להביא ,לעשות את מה שצריך לעשות ,לחפור את הקבר ,לדאוג
לטכס מכובד שיהיה שם .זה יכולת של אדם לעשות את מה שאנחנו היינו רוצים לעשות .ועוד דבר,
נקודה מאד מאד חשובה .אין זמן ,אין שעה ,אין יום ,ב –  24/7שהוא לא עונה לך .זה משהו ש,
משהו לא הגיוני .היכולת שלו לעזור ולסייע בנושאים האלה היא גדולה מאד .ואני מאחל לנו ולכל
אחד מאיתנו שיהיה לנו דמות כזו שנותנת מהלב ומהנשמה שלה .תודה רבה.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
איתמר בבקשה.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אלי אני מכיר ,הרב אליהו ,אני מכיר אותו כבר הרבה הרבה זמן .אז תדעו לכם עוד משהו שהוא
מתמחה בו .הוא כותב ספרים והספרים שלו הם לתפארת בשיא הצניעות ,באמת לראות אותם
ולעבור עליהם בשיא התפארת .צריכים להקשיב לו שהוא מדבר דברי תורה .הוא מביא דברים
מהספרים בנועם הליכות ואין אצלו ,תאמינו לי ,הוא גם מנחה אירועים .הוא יכול במקום להנחות
אירועים להיות רב העיר  .1ותמיד הוא יעשה את זה בצניעות .הוא ינחה ויעשה את העבודה .אני
אגיד לכם משהו על הניהול שנתקלתי בזה מקרוב .בית החיים עבר מהפכה .פעם היית צריך חלקה,
לבוא ,לחפש ,זה .היום אתה מתקשר ,מקלידים במחשב תיק תיק תיק ,נותנים לך הכל .זה נמצא
פה ,ימינה זה הנספח ,מה יש וכו' .דברים מדהימים שאני אומר לכם – צריכים לבוא מכל הארץ
וללמוד .ללמוד איך העסק הזה מנוהל פה .הענין שמאד מאד מרגישים אצלו אין יותר מצוקה לאדם
שהולך לו קרוב .באותו רגע הוא לא מבין כלום .הוא לא יודע מה קורה .הוא בדרך כלל לא יודע מה
עושים .מתעודת הפטירה ,איך עושים ,מאיפה יבוא הדברים ,מאיפה זה .ואתה חייב לידך את
הדמות שתחבק ,,שתאזן ,שתעזור .ואתם מוצאים בו הכל .הוא ילווה אותך למועצה הדתית,
מתעודת הפטירה ילווה אותך למועצה הדתית ,יראה שהכל נמצא בזמן ,שהכל מגיע בזמן ,יראה
שהעובדים ,תדעו לכם ,מבחינה ניהולית זה לא פשוט להגיד לעובדים – אתם באים ביום ששי,
כשאתם לפני כניסת שבת .זה לא פשוט לבוא ולהרגיל את העובדים ולחנך אותם לצורה כזאת של
מסירות לעבודה .זה דברים שאין כמותם והדבר האחרון ,אני אומר לכם את זה ,אין עצלו מעמד.
 ...אבל לא משנה .חבר מועצה מפה ,אדם פשוט ,כולם יקבלו את אותו יחס .הוא מבין ,הוא מבין
מה המשמעות של להיות במצוקה הזאת .ולא מענין אותו עכשיו איזה מעמד אתה .אז יהי רצון
שתצליח ותעלה מעלה מעלה
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מר תומר גלאם  -ראש העיר:
ותעבוד פחות.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
ותעשיר אותו ,ותעבוד פחות שיהיה תחיית המתים .זה בעזרת השם .כל הכבוד.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
בבקשה .יורם.
מר יורם גניש  -חבר מועצת העיר.:
אני מכיר את אלי כבר המון המון המון שנים ולצערי גם בפן האישי של אבא ,אמא ,אח .ליווה ד
אותנו מקרוב ואני רוצה להגיד לכם שכולם מברכים את אלי .גם אני מצטרף לברכות אבל אני
רוצה להגיד לכם שמפקד טוב חייב חיילים טובים ולאלי יש את החיילים באמת אחד אחד
מהחבר'ה שעובדים איתך ,לתפארת .כולם .כל אלה שעובדים איתך באותה מחלקה ומאחל לך
המון המון המון הצלחה ומעלה מעלה.
גב' שרה זכריה  -חברת מועצת העיר:
וחוסר מעש.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
יעקב.
מר יעקב חוטובלי  -חבר מועצת העיר:
אלי ידידי .אני נרגש .מי כמוני יודע מה אתה עושה בחברה קדישא .אנחנו יצא לנו לעבוד ביחד... ,
(לא ברור) .אין אצלו לא שעה ,לא יום ,לא לילה .אפילו מוצאי שבת עוד לא הגיע מהבית כנסת,
אתה מצלצל א ליו ,בן אדם ,כל הצוות שלו מופיע עושה את ה ,מגיע לך בזכות .אני עד לזה .גם פה
מה שהוא קיבל חילק את זה לעובדים .זה לא מובן מאליו .יש  ...יש צוות נהדר .ואני  ..תמשיך ...
כל טוב.
מר עמיחי סיבוני  -חבר מועצת העיר:
אני אוסיף רק דבר אחד למה שיעקב אמר .ולמה שאמרו .אני חושב שדבר מאד ניכר זה המיקוד
של אלי ,הרבה מאד העובדים זה אנשים שלא הסתדרו .לא הסתדרו בכל מיני ורסיות ופה הרבה
מאד מהעובדים שכל פעם יוצא לי לדבר איתו על זה ,אז  ...שיש שם ,זה על הרגישות שלהם ועל
הרצון שלהם ועל המחשבה שלהם והטהרה שלהם והכוונות שלהם ,והזהות בכבוד המת .זה אנשים
שבאמת הם הולכים בכיוון של להיות צדיקים .באמת הם לא באים לעבודה .הם באים לענין לשם
שמים והדבר הזה  ....מהמנהיג .זה מנהיגות .זה לא עבודה .וזה זכות ענקית אני חושב שיש לנו
בעיר אדם כזה ואני כמו כולם מאחל לך שלא יהיה לך עבודה ,שיהיה לך פרנסה  ...אני מקווה
שהזכויות שלך גם ישמשו אותך וכמובן המון בריאות והמון הצלחה בעזרת השם .תודה רבה לך.
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מר דורון נקשרי  -סגן ראש העיר:
גם אני רוצה להצטרף לברכה.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
רגע .רגע .בבקשה מיריי
גב' מיריי אלטיט  -סגנית ראש העיר:
אני גם את אלי מכירה המון זמן ,לצערנו הרב כל אחד במצב כזה או אחר במצב אישי נקרא ונעזר
באלי אבל אנחנו נעזרים בו לא מעט עבור התושבים ,עבור מקרים כאלה ואחרים וכן 24/7 ,ויתרה
מכך זה – אלי לא מכיר את המילה – לא .אז אני מאחלת לך המון הצלחה ,וראש העיר ,אני מברכת
על היוזמה להביא אותו ולחלוק לו את הכבוד הזה .זה לא מובן מאליו.
גב' סופה ביילין  -סגנית ,מ"מ ראש העיר:
כן .אני מכירה את אלי הרבה שנים .ברוך השם זה לא היה קשור אלי .אבל( ,צוחקים) אבל זה היה
באמת קשור המון על משפחות חדשות ,על עולים חדשים ,על ותיקים .לא משנה .אז מי שהיה זקוק
לעזרה והבן אדם הזה אלי ,אני אגיד לך – אני גאה בך שאתה בן אדם שיודע לסייע .אן לך באמת
מוצאי שבת ,יום ראשון ,לא משנה לך .באמת .ואני זוכרת את המקרה ה ,ממש כמה חודשים לפני
לגבי המשפחה שהם חלק גרים במוסקבה ,חלק גרים פה אבל הם רצו מאד לקבור את הקרוב
משפחה שלהם באשקלון .והוא עזר הכל .בלילה .דיבר איתי וזה .זה רק מקרה אחד לדוגמא שזה
טרי .ואני רוצה להגיד שאלי הוא יודע מה זה חמלה .וזה לא כל בן אדם בעבודה שלו יודע את זה.
ועבודה לא פשוטה .והוא נותן את הנשמה ,לב .קיצור אני גאה ש ,תומר ,גם תודה על היוזמה .זה
מאד מאד וחשוב .ובהצלחה .אנחנו איתך.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
טוב .אני באמת ,חברים יקרים .אני רוצה להצטרף לברכות על האישיות המדהימה של אלי .אלי
באמת אין לו שעון .הוא  24/7ממש פנוי .אני מאד מתרגש כי אני יודע ,הוא ליווה אותנו בשנה
האחרונה במקרה של אבא ואתה רואה בן אדם שאתה בא נסער ,קצת הולך לאיבוד ,והוא פשוט
מאד מכניס אותך לתלם .מדליק לך את הפרוז'קטור ומוציא אותך מכל הלחצים והמתחים והאבל
שאתה נמצא ומראה לך את הדברים בשום שכל .אבל אני רוצה גם להגיד משהו נוסף לגבי אלי.
אלי – אני חושב שהתפקיד הזה באמת עשית אותו בצורה מדהימה ,אבל בינינו זה גם קטן עליך.
היכולות שלך הן מדהימות .ופה יושבים פה צוות שאנחנו הנהגת העיר ,אני חושב עם כל המחמאות,
אני חושב שאלי יכול להמשיך לעשות את התפקיד הזה בהתנדבות אבל אני חושב שאפשר לקחת
אותו למקום הרבה יותר רציני .יש לו יכולות מדהימות לנהל מערכות גדולות ,לא רק את בית
העלמין ולא רק את האבלים שהוא שם עושה את זה בצורה מטורפת .ואני חושב פה ,ההנהגה
המקומית שיושבת פה ,אלי אני אומר לך את זה בצורה מאד ברורה – הגיע הזמן שתחשרר את
התפקיד ותעלה לתפקיד יותר בכיר .אני אומר את זה בצורה ברורה ,לא מגמגמת,
מר דורון נקשרי  -סגן ראש העיר:
רק תבדוק לפני כן מי הבא בתפקיד.
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מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
לא משנה .לא משנה .אני רק אומר דבר אחד .הוא יכול .הוא יכול לעשות את זה גם בהתנדבות ועל
כך אני יכול להגיד לחברים פה .אני חושב שיש לו יכולות מדהימות ואני מאמין יום אחד אני אראה
אותך בתפקיד יותר בכיר .אני אומר את האמת
גב' סופה ביילין  -סגנית ,מ"מ ראש העיר:
מה שהוא אמר – בהצלחה.
מר דורון נקשרי  -סגן ראש העיר:
אלי אני מצטרף לכל הברכות של ראש העיר וחברי המועצה .אני רואה את ההתרגשות המתבצבצת
בפנים שלך .כנראה שאתה שומע את האנשים אומרים עליך אולי ככה זה גם אתה מתרגש לשמוע
מה חושבים עליך .אני אגיד לך משהו שבטח אתה יודע ואתה מכיר את זה טוב .אה ,חסד שאתה
עושה לאנשים ,הם לא יכולים להחזיר ,אין מה לעשות ,זה החסד הכי גדול .התעודה הזאת זה
תעודה סמלית .אני לא יודע אם בעצם יש איזה משהו שיכול לעמוד בקנה מידה של כל ,לשקף את
העשיה שלך באמת ומה שאתה עושה למען האנשים ,למען הציבור ולמען המשפחות האבלות .ישר
כוח גדול ואני חושב גם כמו מישל אתה צריך להתקדם למעלה.
מר אברהם עשור  -חבר מועצת העיר:
אלי ידידי ,גם  ...גם איש ספר ,אני רוצה להגיד לכם ... ,שאלי דאג לתושבי חוץ .גם אם יש לנו ...
ומשפחה ב ,מחוץ לעיר ,אני חושב אלי יש לו קשר עם ראש מועצה דתית הזה והזה כדי שסדר את
הקבורה יותר מהר .זאת אומרת אלי דואג גם לתושבי אשקלון אפילו שקוברים את המתים שלהם
ב ,בחוץ לארץ .כמובן גם מה שאמר תומר ,אני מברך אותך שלא תהיה עובד מצטיין בדברים כאלה.
אנחנו  ...וכל מי שדיבר פה ,אני רוצה להגיד מאז שהיינו קטנים .כשהיינו קטנים שהיינו רואים
איש חברת קדישא עוברים לכביש השני .לא להיפגש איתו חס ושלום .אבל עכשיו אני רואה שכולם
אוהבים אותך ,זה לא  ...כולם אוהבים אותך פה ואני מאחל לך הצלחה בכל דרכיך.
מר אלי יפרח  -מנהל מחלקת קבורה:
חברים ,אני באמת ,אין לי פחד במות ,אני מתרגש .באמת שאני מתרגש .קודם כל אני רוצה להודות
לך ראש העיר ,אני חושב שזה יותר מדי בשבילי ,באמת .כי אני עושה את העבודה שלי .באמת שאני
עושה את העבודה שלי ולא יותר מזה .ולכל הנבחרת של העיר .אני עכשיו עומד מול הנבחרת הכירה
של העיר .אתם נבחרתם ל  ...העיר וזה בשבילי כבוד מאד גדול אבל אני רוצה להגיד לכם עוד דבר.
הזכיר את זה מר גניש .אני יכול להתוות דרך .אני יכול ל ,יש חבורה של צדיקים שעושים יום ולילה.
כאשר התבשרתי על הזכיה שלי במשרד הדתות ,השר העניק לי את הפרס .אמרתי לו – אני מציע
לך ,קצת חוצפה ,אני מציע לך שאולי תגביה את ה ,זה ,כי אני מתחייב מול כולם .כל זה לעובדים
שלי .אני אולי קיבלתי טיפה כבוד .זה מספיק לי .אבל לעובדים שלו זקוקים לזה ולכן אני אומר
לכם ,באמת ,לכל מי שאני פונה פה ,לראש העיר באמת שעוזר כל פעם ,לפעמים אפילו הוא מתקשר
אלי לשאול אותי אם אני צריך משהו .אם יש במה לעזור .וזה תמיכה שלא כל אחד זוכה לה ובאמת
אני מעריך את זה .גם כשאיתמר היה ראש עיר .גם היה מתקשר .תקציבים אתם צריכים? אז לא
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כל העיר זוכר לדבר כזה ואני התברכתי בזה שיש את העובדים הטובים ,וצריך לשבת איתם
ולעשות ,הם אנשים מקסימים .הם בחוד החנית ובאמת עובדים ,ובמתקפת טילים ,והיום קורונה,
ו ,אתם לא מבינים .זה עולם אחר .זה עולם שאולי קצת מוזר לאנשים אבל זה עולם אחר ,אבל אני
מקווה בעזרת השם שאני אמשיך להצדיק את מה שאמרתם עלי .באמת .אני הרגשתי בשמים ואני
מתרגש כי הרבה זמן לא התרגשתי בצורה כזאת .אז תודה לכולם .אני מודה לכם ו.... ,
(מחיאות כפיים)
גב' שרה זכריה  -חברת מועצת העיר:
התברכנו בכם.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
תודה רבה .אני עובר לסעיף מספר .2
סעיף  :2פרוטוקול מועצה מן המנין  06-2020נשלח ב –  10.6.2020לא התקבלו הערות
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
פרוטוקול מועצה מספר  2020מיום  .1.6.2020לא התקבלו הערות לפרוטוקול .אני עובר לסעיף
מספר .3
סעיף  :3אישור מועצה לדוחות כספיים של החכ"ל לאשקלון לשנת .2019
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
דוחות כספיים של החכ"ל לאשקלון לשנת  .2019לידיעה בלבד .סעיף מספר .4
(מדברים ביחד)
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
את רוצה לפני? בבקשה .קודם כל נעבור על של רונית ואחרי זה על שלכם.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אין לי בעיה רק זה לא הולך ככה .יש פה הערות.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
שנייה.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
לא .הוא אמר לידיעה בלבד... .
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
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בבקשה.
גב' מיריי אלטיט  -סגנית ראש העיר:
אני רוצה רגע לפני הסעיף של רונית ,אני חושבת שזאת הזדמנות טובה גם לעדכן את המועצה
שבשנה האחרונה אנחנו עוברים תהליך מאד עמוק ואנחנו ,כבד .אנחנו מעתיקים את כל הפעילות
של רשת ביתן על החברה העירונית .ב –  1למרץ העברנו את כל הצהרונים .אמנם היתה לנו פתיחה
של  15ימים ואז הגיעה הקורונה .חזרנו בחודש מאי ו ...
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
את דירקטורית בתנו"ס?
גב' מיריי אלטיט  -סגנית ראש העיר:
כן.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
לדעתי אסור לך לעסוק בזה .אני אסביר לך .מבחינת ניגוד עניינים אסור לך לעסוק בזה ואסור לך
גם להסביר את זה.
גב' מיריי אלטיט  -סגנית ראש העיר:
אמרו לי את זה גם ב  ..אבל בסדר.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אם את דירקטורית את לא יכולה להיות ממונה .נקודה .ניגוד עניינים טוטאלי .עדיף שתעצרי.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
או קיי .בבקשה .תמשיכי .מה.
גב' מיריי אלטיט  -סגנית ראש העיר:
וב –  1ל ,היום אנחנו נערכים ברוך השם לקיטנות שייפתחו ב –  1.7וב –  1לאוגוסט אנחנו מעבירים
את המרכזים הקהילתיים .אני מאחלת לכולנו בהצלחה .מאחלת לרונית מנכלית החברה העירונית
בהצלחה .זהו.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
בבקשה רונית .מי מציג את הדוחות הכספיים?
מר אלעזר טובול  -החברה העירונית.:
שלום לכולם .הדוחות הכספיים של החברה העירונית לתרבות נוער לשנת  2019מונחים לפניכם.
אני אציג את זה בצורה מהירה ... .באופן כללי כשאנחנו מביטים בדוחות כספיים ,זאת הערה
כללית ,המספר כמספר הוא פחות חשוב ,כי מה שאני רוצה לראות זה יותר את המגמה .את
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השימוש .כן? לאורך הדרך .אז אם אני מסתכל על הדוחות הכספיים שהם למעשה צבר של מסמכים
וכל אחד מביט בדפים מכיוון אחר ,אז יש את המסמך הראשון שנקרא מאזן .המאזן למעשה הוא
רשימה ,ליסט שמפרטת ,הרשימה הזאת מפרטת את הנכסים ואת ההתחייבויות שנמצאו בפירמה
ביום המאזן .ביום  31לדצמבר  2019שלמעשה נוכל לראות את הנכסים למעלה .זה הצד האקטיבי,
ואת ההתחייבויות למטה זה הצד הפסיבי .אני מסתכל בנכסים ,נוכל לראות שיש לנו נכסים של 12
מיליון שקלים ואם נסתכל בהתחייבויות נוכל לראות שיש לנו התחייבויות של בערך  10מיליון
שקלים ויתרה של בערך  2מיליון שקלים נטו .חשוב לראות גם שיש מבחינת ההפסד שעבדנו 4.3 ...
מיליון שקל גרעון  ...גרעון מצטבר ו –  3.8גרעון השנה .זאת אומרת שבשנת  2019צמצמנו את
הגרעונות .למעשה התייעלנו וצמצמנו את הגרעונות שהצטברו בשנים קודמות בכ  500,000 -שקלים
ותכף אני אעבור ל  ...ואני אציג מה כל הענין הזה .ואני אומר לך  ...למעשה דוח ההפסד זה הדוח
על התוצאות ה  ...הכלכלית .הוא בא ונותן לנו תמונה לגבי הפעילות הכלכלית ועל האופן שבו
הפעילות הזאת הושגה .אנחנו נוכל לראות שהמחזור של הפעילות של החברה שלנו גדל ב –  2מיליון
שקלים וזה למעשה המשך מגמה כאשר השנים האחרונות המחזור של החברה הזאת הולך
ומתפתח ,הולך וגדל .נוכל לראות שלמעשה לאורך כל הדרך של הדוח הזה כל הפרמטרים
משתפרים שאנחנו מצליחים לראות את  2019לעומת  2018ואם אני שם את  16 - 17ליד זה אז אני
רואה שבאמת המגמה מתעצמת מבחינת ההתייעלות של החברה וההתמודדות של המשברים כך
שלמעשה היום נוכל לראות שהיום ה  ...גדל מ –  4.4%ל –  7וחצי אחוזים .והרווחים הנקיים גדלו
מ –  261,000בשנה שעברה ל –  460,000שקל כשאנחנו צריכים לזכור שבשנים שקדמו היינו
בגרעונות כך שלמעשה עד סוף שנת  2017צברנו גירעון של  4וחצי מיליון שקלים כך שלמעשה אני
בא ואומר את זה פה – הפריחה הזאת שיש לנו פה וה  ..בשנתיים האחרונות למעשה הם מלווים
בצבר של  4וחצי מיליון שקל שלחברה מאד מאד קשה להתמודד איתם .מאד מאד קשה לזרום
איתם ובהחלט היא עדיין שרויה במצבים של קשיי נזילות ואת זה אנחנו צריכים לזכור .עם זה,
צריך להגיד מילים טובות להנהלה שבאמת מתקדמת בצורה החיובית בענין הזה.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
רונית ,את רוצה להתייחס?
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
אני חושבת שמה שלי מאד חשוב בדוח הזה זה באמת ,בסופו של דבר הגידול בהיקף הפעילות של
חברות  ...זה בעצם שירות טוב יותר לתושב .ממה נובע בעצם הגידול בפעילות? הגידול בפעילות
נובע שאנחנו נותנים יותר סייעות לילדים ,שאנחנו נותנים יותר שירות לבריכה ,שאנחנו נותנים
יותר שירות בקונסרבטוריון ,שאנחנו עושים הרבה יותר אירועים ,שאנחנו הרבה יותר בשביל
האזרח .החברה ,שהיא חברה לתרבות ,נוער וספורט המטרה שלנו כמו שהכתיב ראש העיר – מתן
שירות לאזרח .אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה טובה ,בלי גרעונות ,עם פריחה ,עם שגשוג ,עם
שיפור בתחזוקה ,באחזקה ,ידינו עוד נטויה .יש עוד הרבה מאד תכניות לחברה הזאת .אני בטוחה
שכשנעמוד פה בשנה הבאה אנחנו נמשיך ונראה לכם את ההתפתחות שיש בחברה שצריך לזכור,
בסופו של דבר ההתפתחות של החברה זה שרות לתושב .אם יש שאלות ,אני אשמח.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
9

עיריית אשקלון
ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר  08-2020מתאריך 9.6.2020
יש שאלות? בבקשה ,איתמר.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
או קיי .בוא נראה ב ,קודם כל לגבי הכנסות .אמר יפה רואה החשבון שההכנסות ,אני בעמוד .3
הההכנסנות עלו מ –  36מיליון ל –  38מיליון .זה יפה .אותי מדאיג למה הם עלו .זאת אומרת
מאיזה פעילויות .אני אתייחס לזה .אבל זה אליה וקוץ בה כי בהוצאות גם עלינו ב –  2מיליון.
עליתם בהכנסות ב –  2מיליון ועליתם בהוצאות  2מיליון .אין פה התייעלות.
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
לא .יש התייעלות אם אתה תראה גם במה עלינו בהוצאות.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
רגע .אני אגיד לך במה עליתם בהוצאות בדיוק 1.200,000 .שכר ועוד  300,000עלויות הנהלה.
תאמיני לי ,אני אגיד לך את הכל .אבל אני אומר ,איפה ?.זה שום דבר .התייעלות זה שההוצאות
נשארות אותו דבר במקרה הרע וההכנסות עולות .במקרה הטוב זה הוצאות יורדות והכנסות
עולות .כרגע הכנסתם יותר  2מיליון ,תצחק תצחק .תאמין לי

מר תומר גלאם  -ראש העיר:
אני צוחק ,איך בכלל אתה יכול לעלות על דל שפתיך את החברה העירונית בחברה הכלכלית
שרמסתם אותה ,אומר לך פה רואה החשבון – פתחתם קופות גמל של עובדים
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
תאמין לי ( ...מדברים ביחד)
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
השתמשתם בהם כדי לשלם את ה ...
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
הכל אצלי היה הכי טוב.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
כן .כן .ברוך השם.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אני לא זייפתי צ'קים וקראתי ....
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
ברוך השם  .ברוך השם.
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מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
לפני שאני אתחיל לדבר כי הכל ניצול ....
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
בבקשה .בבקשה .בבקשה איתמר.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אז עכשיו אני אומר .נגיע ל –  200,000פרסום שקרעתם צ'קים
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
בבקשה איתמר.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
וזייפתם ושלחתם את זה
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
איתמר ,בבקשה.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אז בוא .אני בינתיים לא עשיתי עם זה כלום .אל תאלץ אותי לעשות.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
בבקשה .תעשה מה שאתה חושב לעשות.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אני כבר עשיתי לא בגללך .בגלל אנשים אחרים.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
בסדר .תתקדם .בבקשה.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
עכשיו תראו .אז עלית ב –  2מיליון שקל בהכנסות ובהוצאות גם  2מיליון שקל .הכל זה כאילו אין
פה שום דבר מבחינתי .עכשיו הדבר הנוסף .אתם אומרים – מה העלות של ההוצאות? למה
ההוצאות עלו? אז לך בבקשה לביאור  ,18יש ביאורים .הרואה חשבון עושה לנו ביאורים  .לכו
לשמה ואתם תראו ,בביאור  18הנה תסתכלו .יש לכם שמה את ההוצאות .ביאור  17ו –  18אז יש
לך בשכר ,ראית ,אני דייקתי.
מר אלעזר טובול  -החברה העירונית:
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אני הרואה חשבון אני מבקש לתת תשובות להכל.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אבל תן לי לסיים.
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
 ...יש לנו גידול בסייעות .....
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אווווו !.זה הגידול שלך! .זה הגידול של הפעילות .בסייעות.
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
בהוצאות.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
במה שהעברתם מהעיריה לשמה.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
בוא ,חבר'ה ,בבקשה.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
רגע ,תנו לי לסיים .תאמינו לי ,אני בשיא ,לא ביהירות .אני יודע לקרוא דוחות .תאמינו לי .אז יש
פה גידול במשכורות ושכר עבודה מ –  21מיליון ל –  .22,440,000זה הגידול שאנחנו מדברים ועוד
דבר .יש לנו מהמלל ,אני לא יודע ,אתם הצלחתם לשלב שם תפקיד חדש ,סמנכלים ,אני לא יודע
מה,
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
 ...צריך גם סמנכל .אני אמנם וורקוהולית אבל יש גבול למה שאני יכולה.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אין לי בעיה שיהיה סמנכל רק שיתנו לך לבחור אותו לבד .אז זה ב –  300,000ענין עלויות של
סמנכל .אז זה עם כל הכבוד זה מבחינתי עליה .עכשיו ,אם הייתי רואה ,תסתכלי ב ,עמוד  12ביאור
 16זה הענין של ההכנסות .אז את הרגע דיברת – אנחנו גדלנו בהכנסות עם בריכת שחיה,
קונסר בטוריון והכל .תסתכלי מה הדוח .הדוח לא משקר .הנה ,לכי לבריכת שחיה .בריכת שחיה
היינו ב  294,000 - 18 -וב –  .291,000 - 19ירדנו בפעילות.
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
לאאא.
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מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
תסתכלי .תסתכלי .הנה .תראי .על מי אתם באים לטחון סיפורים? תסתכלי בדוח .כמה היינו ב –
 .294,000 ?18כמה ב .291,000 ?19 -
מר אלעזר טובול  -החברה העירונית:
בבריכה יש טעות.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אה .יש טעות?! אז תבטל את הדוח( ... .מדברים ביחד)
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
אתה  ...תשים לב .יש גידול של  400ומשהו אלף שקל,
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
תקשיבי,
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
לסייעות,
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
תקשיבי
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
זה סייעות ,זה סייעות צמודות שאנחנו נותנים לילדים,
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
זה סייעות .אני מדבר על מה ש ( ...מדברים ביחד) רגע רגע.
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
לא .אתה ( ...לא ברור)
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
שירשמו ויעלו .מה.
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
אני יודעת איך קיבלתי את החברה ואיך החברה נראית היום.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
בואי נלך ל
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גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
אגב  300,000זה לא סמנכל.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
את מפריעה לי.
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
סמנכל לא היה ב .2019 -
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
את מפריעה לי.
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
לא .רק הערת ביניים.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
את מפריעה לי .הכנסות מקונסטרבטוריון .אמרתם שעליתם .כמה היה ב  .1,600,000 ?2018 -כמה
ב –  .1,300,000 ?2019אז איזה עליה? תגידי את ...
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
איתמר ,לא לצעוק.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
לא .איזה עליה .על מי אתם מוכרים סיפורים? איזה עליה? אתם לא מבינים ....
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
איך אתה יכול להגיד את זה?  ...אתה רואה? ...
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
אני מבקש ,רגע חברים .שנייה .סיימת איתמר? לא צריך לצעוק .דבר בשקט.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
הרמקול עובד או שניתקתם אותי?
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
עובד .עובד.
( ....ויכוחים ,צעקות)
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מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
עמדה פה המנכלית ואמרה שעלינו בהכנסות בקונסרבטוריון .אני מסתכל ,ירדנו ב –  .300,000לא
עלינו .זה! זה! אתה רואה? אם הייתם עולים בבריכה ,בקונסרבטוריון ,הייתי אומר – זו עליה .יש
פה היקף פעילות גדול יותר של חוגים ,יותר ילדים באים לחוגים .אבל יש פה ירידה( .צועק) יש
פחות ילדים במקום הזה .כל מה שאתם מדברים זה מעשיות .הלאה .תלך הלאה .תלך הלאה .תגידו
לי .אני רק את זה לא הבנתי? איפה הרואה חשבון .באמת שאני לא מבין .יש פה ירידה ב  ....מ –
 1,290,000מה זה?
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
אני אסביר.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
בבקשה .קודם כל סיימת איתמר?
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
לא .לא!
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
אז בוא תציג את הכל .בבקשה.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
לא .לא .עכשיו ,הכנסות מיחידת חינוך? פה זה הסייעות ,זה עלה מ –  20ל –  24מיליון .זה הסייעות.
אה ,אני לא נותן אותך בסייעות .לא  ...כשהייתי יושב ראש אופוזיציה ... ,הכל טוב .אני כיושב
ראש אופוזיציה אני בודק אותך .תגדילי פעילות בבריכה ,תגדילי פעילות בקונסרבטוריון ,תגדילו
פעילות בחוגים .תתנו יותר שירות לתושבי אשקלון! פה אני בודק אתכם .לא בודק אתכם בדברים
האחרים.
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
אפשר לענות?
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
רגע .לא! לא סיימתי.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
לאיזה עמוד הגעת רק ,ברשותך?
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
תאמין לי ,לעומת החברה הכלכלית זה קטן.
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מר תומר גלאם  -ראש העיר:
איפה ,בבקשה?
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
שניה .הכל טוב.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
מקשיבים בקשב רב .בבקשה.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
תומר ,אני מתיחס לדברים ברצינות.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
גם אני .אני רוצה לדעת ...
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אתה יכול לזלזל כמה שאתה רוצה.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
אני רוצה לתת תשובות .סיימת?
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
עכשיו ,אמרתי על ה אליצור – 2 .אני רואה את ה ,יש פה את ה ,עירית אשקלון שמעבירה הקצבה
מעירית אשקלון .כדורגל .700,000 .700,000 .כמה המועצה אישרה להעביר?
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
.700
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
מה?
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
.700
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
לא  ..לא זה שאישרנו?  700אישרנו?
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
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כן.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
בסדר .או קיי .אז רק על אליצור אני צריך לסגור.
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
אז אני אענה כמה דברים.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
חבר'ה ,אבל בלי להתלהם .באמת .חשוב שאנשים ירגעו.
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
הדברים מדברים בעד עצמם .א' סייעות ,זה שירות לתושב .לא להתבלבל .סייעות זה סייעות
צמודות וסייעות רפואיות ,וזה בסדר גמור .זה שירות לתושב .אליצור ,בשנת  2018אליצור היו
בליגה הארצית ולכן הקבוצה הבוגרת היתה שייכת לחברה העירונית .מה לעשות? על פי חוקי
האיגוד כדוסל ,ברגע שהיא עולה לקבוצה הלאומית ,קבוצה בוגרת כבר לא יכולה להיות שייכת
לתאגיד .ולכן אנחנו עשינו בצורה מסודרת .יצאנו לקול קורא ונבחרה עמותה לנהל את אליצור.
ומשכך עברה הקבוצה הבוגרת לעמותת אליצור עם  ...התיקצוב הזה ירד מ  1,200,000 -ל  90 -כי
אני מחזיקה כרגע רק את מחלקת הנוער .שניה .ה ..
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
 1,200,000לא הועבר לאליצור?
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
 1,200,000היה ב –  2018אצלי כשניהלתי את הקבוצה הבוגרת.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
עכשיו זה עובר ל ...
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
לא 2019 .זה כבר לא שייך אלי ולכן יש את הירידה הזאת .מעבר לכך ,יש לך שם אתה אומר על
פעילויות? תסתכל כמה פעילויות .יש לך שם את האחלקרח שמעולם לא היה .יש לך את ה ...
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
לא .אבל אחלקרח ירד .ממיליון וחצי הוא עכשיו בגרעון של .145,000
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
מי?
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מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אחלקרח.
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
2018
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
היה מיליון וחצי.
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
נכון.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
ומה עכשיו?
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
והיה ב –  2019היה את האקסטרים,
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
לא .לא לא .תקשיבי
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
מה לא?
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אל תגידי לי קפה תזמיני אותי לסרט .אמרת אחלקרח ,תגידי לי כמה יש באחלקרח.
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
אז רשום לך( .מדברים ביחד) רשום לך באחלקרח .זה שייך בכלל ל  .2018 -וב –  2019היה את
האקסטרים ובאקסטרים אתה רואה בדיוק מה יש שם.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
מה זה ...
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
שנייה ,איתמר ,באמת ,אתה יודע מה? אני חייבת להגיד .הרי בתוך תוכך אתה יודע בדיוק איך
קיבלתי את החברה הזאת ואיפה היא נמצאת היום.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
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לא נכון.
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
אז חבל.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
לא נכון.
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
חבל .בוא .אתה רוצה ש ( ...צעקות ,ויכוחים)
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
זה כבר פוליטיקה.
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
זה לא פוליטיקה .אני לא פוליטיקאית .אני באתי לעשות  ...איתמר ,אני איש מקצוע .אני יכולה
להגיד מה נעשה .אתה מדבר על פעילויות? בבקשה .היה ...
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
רונית ,אם אפשר לסכם .רונית.
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
היו מופעים .בסופו של דבר החברה העירונית משרתת הרבה יותר תושבים .המאזן מדבר בעד
עצמו .הפעילות מדברת בעד עצמה תודה רבה ( ......מדברים ביחד ,צועקים)  ....זה  400,000נוספים
....
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
גברתי המנכלית ,אני רוצה להודות לך באופן אישי שמי ובשם חברי המועצה מי שמצטרף ומי שלא,
זה גם בסדר .על ההובלה המדהימה שאת מובילה את החברה העירונית מהמצב שהיא היתה בה
אל המצב שהיא הגיע אליו היום .רואים אותו רואה חשבון גם שליווה בתקופה ההיא ,בישיבות
עבודה ,ובישיבות דירקטוריון שמסביר אחד על אחד איך החברה הזאת היתה בתהום ובתקופה
קצרה הצלחתם לצלוח בצורה מהותית ומשמעותית .ישר כוח .תמשיכי בכל הכוח ודבר אחד הכי
חשוב – שהתושבים תמיד יהיו בראש מעיינייך .תודה רבה.
גב' שרה זכריה  -חברת מועצת העיר:
אני רוצה להודות לחברה העירונית .אני מקבלת שירות עבור הגימלאים גם בבריכה העירונית ,גם
בקונסרבטוריון משתתפים .נהנים .ממש תענוג .הם מנגנים ,הם ,הכל .תודה רבה.
מר יורם גניש  -חבר מועצת העיר:
19

עיריית אשקלון
ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר  08-2020מתאריך 9.6.2020
אני גם רוצה להודות לרונית ולחברה העירונית( .צועקים) אני רוצה להגיד לכם ש  ...בטיפול
באוכלוסיה עם צרכים מיוחדים ,הדלת של רונית פתוחה ,היא מעבירה חוגים לילדים עם צרכים
מיוחדים במינימום (מדברים ביחד ,צועקים ,אי אפשר להבין) בענין אוכלוסיה עם צרכים מיוחדים
רונית עצמה יחד איתי עושה עבודה מדהימה .היא פתחה ,פתחנו חוגי שחיה לילדים עם צרכים
מיוחדים .כל חוג שאני מבקש ממנה במינימום עלות .ו ,איתמר ,כשאתה אומר באמת ,אני עכשיו
נזכר אחורה .כשאתה אומר  -לך חשוב שילדים יגיעו לחוגים ,כשאני באתי אליך וביקשתי תקציב
לחוגים לילדים עם צרכים מיוחדים הושבת אותי עם אפי מור ומיריי והתקציב היה אפס .אפס
שקלים לחוגים לילדים עם צרכים מיוחדים .אז באמת ,קצת צניעות .פה יש לי חוגים כמה שאני
רוצה ,איך שאני רוצה .ברוך השם פתחנו עשרות חוגים
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
לא מתבייש לשקר.
מר יורם גניש  -חבר מועצת העיר:
אפי יגיד לך אם אני משקר ומיריי תגיד לך אם אני משקר .מיריי ,מה היה התקציב? מיריי ,מה
היה התקציב .תגידי .אפס .בבקשה .בבקשה.
(צועקים ,מדברים יחד)
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
חבר'ה ,אני עובר לסעיף מספר  .3אני חוזר לסעיף מספר  .3דוחות כספיים( ,מדברים ביחד) .יושב
ראש תנועת ש"ס רוצה לדבר.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
בבקשה .הרב עשור.
מר אברהם עשור  -חבר מועצת העיר:
אני גם רוצה להודות לרונית .שבמגזר שלנו תמיד יש לנו  ...היא מאד מתחשבת ובאה לקראתנו
ואנחנו מאד נהנים מהפעילות( ... .לא ברור)
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
תודה רבה חברים .אני חוזר
מר עמיחי סיבוני  -חבר מועצת העיר:
רגע ,סליחה על העיכוב .אבל אני  ..פה בחברה העירונית לפני שנתיים .אני חייב להגיד שהעבודה
שרונית עושה ,בשפה אחרת
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
וכל הצוות .גם הצוות המקצועי.
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מר עמיחי סיבוני  -חבר מועצת העיר:
ברור .אני רק אומר לה בעיקר .קודם כל היא חסרת פשרות לפעמים באופן שאתה אומר (מדברים
ביחד) רונית ,חסרת פשרות ואני חייב להגיד שהדבר הזה עומד לטובת החברה העירונית .עוברים
על כל סעיף גם בראייה התקציבית וגם בראייה של הבן אדם .רואים עכשיו בהרשמה לקייטנות.
אני הגעתי שם לאיזה ועדה .ראיתי אותה יושבת .מנכלית עם בעיות של הורים שלא הבטיחו ,כן
הבטיחו ,כן בעיות ,לא תקנות .יושבת אחד אחד ואת הועדה שלנו דחתה ,כן .אני מתנדב .היא דוחה
אותי ,דוחה אותי ,כי יש דברים שלא ( ...צעקות) התמונה הכוללת היא שיש בן אדם שמוביל את
החברה העירונית לעבודה מקצועית חבל על הזמן ...
גב' מיריי אלטיט  -סגנית ראש העיר:
איתמר ,אני מצטערת שאני מתפרצת .יש עובדה פשוטה .יש גירעון של  4וחצי מיליון מצטבר .יש
שנתיים קפואות שלא משנה שלא הרוויחו כסף או הכניסו כסף,
גב' רונית מצליח  -מנכלית החברה העירונית לתנו"ס:
הרוויחו.
גב' מיריי אלטיט  -סגנית ראש העיר:
עזבי ... .הגירעון לא עלה ,לא ירד ,לא זז .עובדה פשוטה ... .זו המציאות ואתם יודעים אותה.
(ויכוחים צעקות) מכירים את הנתונם .אתם מכירים את הנתונים .זה גם לא  5 – 4שנים.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
חבר'ה תודה רבה .אני חוזר לסעיף מספר .3
מר איתי סהר  -משנה לראש העיר:
 ...אתם יודעים מה צריך פה להיות .מעבר לדיון ,מאיפה נכנס הכסף זה שלכם .אבל אתה דיברת
על הכנסות שעולות ולא היתה התייעלות בהוצאות .אבל האמת שזה לא נכון .זה לא מדויק מה
שאתה אומר .עלות המכר מה שנקרא ,ירדה מ  95 -וחצי אחוזים ,ל – 93%
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
עוד פעם ,עלות המכר זה לא התייעלות.
מר איתי סהר  -משנה לראש העיר:
אז יש פה גם התייעלות וגם ...
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
איתי תודה רבה.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
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חבר'ה ,מספיק .אני מסיים את הדיון הזה .בסעיף  3תגיד את סעיף .4
מר אייל אביטל  -חבר מועצת העיר:
לא לא .אני חייב להגיד משהו .אני חייב .אני חייב להגיד משהו .אני אומר את זה בצורה חיובית.
מה שאני ,אני חושב שמה ש ,אני מנסה לדייק או לפרשן את איתמר .מה שאנחנו ,מה שהתכוונו
כאן זה מאד פשוט .כל הדוח התקציב מובן .בסדר .ממנו ,ממנו ניתן ללמוד שהפעילות השוטפת
ירדה .זה המשחק .זה מה שהוא התכוון .מהדוח ,מהמספרים.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
תודה רבה.
מר אייל אביטל  -חבר מועצת העיר:
ממנו אני לומד  ...רגע רגע .שנייה .רגע רגע .זה מה שהוא התכוון .זה מה שהוא התכוון .לדוגמא
הוא אומר – אם ההכנסות מהקונסרבטוריון ירדו ,אז זאת אומרת הפעילות ירדה אז כל המשחק
של הדוח הוא לא מענין .כל מיני מילים – רווח תפעולי ,רווח הון זה ,זה הכל משחקי מילים .מה
שהוא אמר מזה אני לומד שהפעילות ירדה .זה הכל .זה מה שהוא אמר.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
חבר'ה ,אתם הופכים את ישיבת המועצה לקרקס .לא מבינים אחד את השני .חברים ,מספיק .אני
עובר לסעיף מספר  .3דוחות כספיים של החברה הכלכלית בבקשה .איתמר ,סעיף  .3יוסי.
מר אלעזר טובול  -החברה העירונית:
שוב ,מוצגים לפניכם הדוחות הכספיים של החברה הכלכלית לשנת  .2019אני ניגש ישר למספרים.
אני מציג לפניכם שהנכסים של החברה גדלו מ –  151מיליון שקלים ל –  167מיליון שקלים ,בצד
הנכסים .בצד ההתחייבויות נוכל לראות שלמעשה אנחנו היינו ב  148 -ועכשיו אנחנו ב –  163מיליון
שקלים ובצד ה  .. ...העצמי אז אין לנו גרעון שפה בכל זאת מצטבר שלמעשה בהון העצמי יש לנו 2
מיליון שקל בשנת  2018לעומת  3מיליון שקל וחצי בשנת  .2019שנוכל לראות שיתרת ההפסד היום
למאזן למעשה היתה  64מיליון שקל בשנה שעברה וירדה ל –  62,9מיליון שקל השנה .זה למעשה
מביא אותנו לקראת דוח הפסד שלמעשה יכולים לראות שבשנת  2019סיימנו אותה בגרעון קטן
מבחינת הפעילות,
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
תגיד לי ,מה הגרעון המצטבר?
מר אלעזר טובול  -החברה העירונית:
הגרעון המצטבר כרגע ב ,אני אגיע זה .זה כתוב .אני תכף אגיע לזה .אם אם אני ניגש לדוח רווח
והפסד שזה הדוח השני
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
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לא,
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
לא .אל תפריעו לו .תמשיך .ובסוף יהיה שאלות.
מר אלעזר טובול  -החברה העירונית:
אנחנו נגיע ל ,אני ממשיך עם המחזור של הפעילות .נוכל לראות  ...המחזור עלה ל –  92,000שקלים
וברווח הגולמי יש לנו  10מיליון שקלים ובשורה התחתונה בשנת  2019הרווחנו מיליון וחצי לעומת
 2.3שנה שעברה שיצאנו אבל למעשה אנחנו צריכים להבין כרגע ש  ...השנים הקודמות שלמעשה
אנחנו מגיעים ל –  2018לקראת  2018שאנחנו מגיעים לשם עם גרעון  ...השנה של  62מיליון שקל
ולמעשה ,כך שלמעשה החברה גוררת גרעונות מאד כבדים ,לצד זה שהיא מתייעלת בשנים
האחרונות ,לצד זה שההון החוזר שלה משתפר משנה לשנה ,אנחנו צריכים לזכור שיש לה גם נטל
של מקדמות בגין עבודות שהיא גבתה מהתושבים ובגין פיתוח והיא עדיין לא עשתה את הפיתוח
הזה .ה  ...הזה עומד על  113מיליון שקל .כאשר אנחנו צריכים לזכור שיש הרבה הרבה מאד דברים
שעומדים בחברה ,דברים שהתקדמו ו ,פרמטרים מאד חיוביים .שבעזרת השם הם צריכים גם
לדעת שהם צריכים  ...את היכולות לתת ...
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
מה הגרעון המצטבר?
מר אלעזר טובול  -החברה העירונית:
הגרעון המצטבר ליום  31לדצמבר  2019הוא  62.9מיליון שקל.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
כמה היה ב – ?2016
מר אלעזר טובול  -החברה העירונית:
ב –  2016בוא בוא
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אני שואל ,מה היה ב – ?2016
עו"ד יוסי דיין  -מעכל החברה הכלכלית בע"מ:
אחרי שדיברנו ,אחרי שהגשנו דוחות מתקנים את כל מה שעשיתם ,אתה עוד לא מתבייש לשאול
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
 9 . ...מיליון שקל
עו"ד יוסי דיין  -מעכל החברה הכלכלית בע"מ:
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 6מיליון שקל של הדוח היה כוזב.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
 9מיליון שקל.
עו"ד יוסי דיין  -מעכל החברה הכלכלית בע"מ:
כוזב .אנחנו הגשנו דוח מתקן .על התקופה שלכם .זאת פשוט חוצפה ...
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
תמיד אתה תגיד כוזב 9 .מיליון.
עו"ד יוסי דיין  -מעכל החברה הכלכלית בע"מ:
דוח מתקן ,הגשנו על התקופה שלך אדוני .על התקופה שלך .חצוף!.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
חבר'ה ,אני מבקש ,בוא נכבד אחד את השני.
(מתווכחים)
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
קודם כל אני חשבתי שאני אמצא חברה שעובדת יותר קשה .אני מוצא חברה שבאמת עובדת קל.
הרבה פחות קשה .תסתכלו בעמוד  3הכנסות מ  ...פיתוח .ירדנו מ –  204מיליון ל –  170מיליון.
זאת אומרת יחסית ל –  2018אנחנו עובדים הרבה פחות ומתוך ה –  170מיליון 133 ,מיליון זה של
הסכם הגג .בסדר? והיה יכול להיות גם הרבה יותר .פשוט הם צולעים .אז קודם כל יש ירידה
בהיקף .בוא נגיד כמה שאתם רוצים .אני הולך מספרים .אותו דבר מפעילות ושירותים .ירידה מ
–  11מיליון ל –  7.8מיליון .עכשיו ,תסבירו לי עוד משהו .היכל התרבות ההכנסות שלו ,הכל ,אני,
תסתכלו כולם בעמוד  3אתם יכולים לראות הכנסות מהיכל התרבות .אתם רואים?  5.4מיליון.
נכון? תראו כמה ההוצאות שלו .הוצאות זה למטה 7.8 .מיליון.
עו"ד יוסי דיין  -מעכל החברה הכלכלית בע"מ:
תמיד גרעוני אבל היכל התרבות.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
רגע רגע .שנייה .שנייה .שנייה שניה .יש פה היכל שהוא מכניס (מדברים ביחד) קודם כל יש פה
עלות .היכל התרבות מכניס לחברה גירעון של  3מיליון שקל בשנה .עכשיו תגידו לי על מה .על מה?
למה צריכים לסחוב את הדבר הזה .דרך אגב ,רק שאלה .אני לא רוצה להזכיר שמות .אותה
פונקציה שאמר ו שהיא לא יכולה לעבוד שם יותר ,עובדת שם? עוד יוצא משכורת שם כל חודש?
אם יוצא ,תדעו לכם ,זה חיוב אישי .מהרגע שמשרד הפנים החליט ,אני אומר את זה פה ,תומר,
24

עיריית אשקלון
ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר  08-2020מתאריך 9.6.2020
תאמין לי אל תיתן לי לעשות את הצעד .תקשיב טוב מה שאני אומר לך .אמרתי לך את זה על הבתי
כנסת,
עו"ד יוסי דיין  -מעכל החברה הכלכלית בע"מ:
ראש העיר נותנים לו מכונית ,הכל מתואם עם משרד הפנים? משרד הפנים יודע .הכל מתואם עם
משרד הפנים .אנחנו לא ...
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אדוני המנכל ,אדוני המנכל
עו"ד יוסי דיין  -מעכל החברה הכלכלית בע"מ:
ולא אותנו יכולים ...
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אדוני המנכל אני מבקש ,חבר'ה ,זו תפקידה ( ...אי אפשר להבין ,מדברים יחד ,צועקים ,מתווכחים)
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
איתמר ,אני מבקש .תכבד את ראש העיר .אני מבקש ממך אדוני המנכל
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
שלא יכנס לי לדיבור .זה זמן שלי.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
בוא  ...תענה על כל השאלות ,על כל התשובות .זה תפקידה של אופוזיציה .להשחיר ,להראות שכמה
לא טוב ...כל אחד עושה בדרכו שלו ... .חברים ,תכבדו את ראש העיר .אתם לא רוצים חברים
חדשים זה בעיה שלכם ולכן אני מבקש .תשאל את השאלות ,תקבל את התשובות .בלי הערות.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אני אומר לך ככה .היכל התרבות מכניס  5.4מיליון ומוציא  7.8מיליון.
עו"ד יוסי דיין  -מעכל החברה הכלכלית בע"מ:
הוא לא מוציא .מיליון שקל מתוכם זה ...
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
יוסי ,בסוף תענה לו על הכל.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
יש פה הוצאות,
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
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יש פה הוצאות ,ואני קורא את הדוח .בעלות ההכנסה – הוצאות הפעלת היכל התרבות  7.8מיליון.
שחור על גבי לבן .כתוב .אז יכולים להגיד מה שרוצים כאן.
עו"ד יוסי דיין  -מעכל החברה הכלכלית בע"מ:
אתה יכול לפנות לביאורים ולראות מה שחור על גבי לבן.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אני יודע שאני נוגע בנקודה רגישה .די ,שיירגע.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
אדוני המנכל ,בבקשה .תענה לו בסוף.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
ההפעלה ,ההכנסות מהיכל התרבות  .5.4וההוצאות  .7.8זה דבר במיוחד ,במיוחד שכל מה שקורה
שם .דיברתי על משרד הפנים .יש אישור משרד הפנים ,אני שמח .את זה אני לא יודע .אני לא יודע.
עו"ד יוסי דיין  -מעכל החברה הכלכלית בע"מ:
זה לא מה שאמרתי.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אני לא יודע .אמרת שיש אישור .הרגע.
עו"ד יוסי דיין  -מעכל החברה הכלכלית בע"מ:
לא אמרתי דבר כזה.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אז שנגיש את החיוב אישי ,נראה .עכשיו בחרת אותי להגיש .תאמין לי ,מחר זה ....
עו"ד יוסי דיין  -מעכל החברה הכלכלית בע"מ:
 ...אנחנו פועלים כחוק .לא מפחדים מאף אחד.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
בסדר .אני רואה בדיוק איך אתה פועל ... .אם אומרים לך
עו"ד יוסי דיין  -מעכל החברה הכלכלית בע"מ:
אני מתקן את כל מה שאתה עשית.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אם אומרים לך ... ,במשרד הפנים שאסור ל ( ...לא ברור) (מדברים ביחד)
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עו"ד יוסי דיין  -מעכל החברה הכלכלית בע"מ:
כשאתה תנהל את החברה הכלכלית ,תנהל אותה איך שאתה מבין .אני מנהל אותה ,הלוואי ואתם
הייתם ( ....מדברים ביחד)
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
איתמר ,אתה תגיד את מה שאתה חושב .יוסי ,תענה לו כשהוא מסיים .יוסי,
עו"ד יוסי דיין  -מעכל החברה הכלכלית בע"מ:
אכלתם את כל הכספים של העיריה.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
איתמר תהיה ענייני.
עו"ד יוסי דיין  -מעכל החברה הכלכלית בע"מ:
כואב לי מה שעשיתם .שאני צריך לבוא ....
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
איתמר תהיה ענייני ,יוסי תענה לו בסוף .יוסי ,אני אתן לך את כל הזמן שבעולם .מה ש ,כמה זמן
שאתה צריך תוכל לענות לו.
גב' מיריי אלטיט  -סגנית ראש העיר:
סליחה איתמר ,אני יכולה להגיד משהו?
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
לא .לא.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
תני לו לסים.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אחר כך תגידו מה שאתם רוצים .גם ככה יש אחד רותח עצבני ,עוד מעט יזרוק עלינו עגבניות.
תקשיבי .אני סך הכל מעצבן אותו .מה לעשות.... .
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אני חוזר עוד פעם .אמרת כרגע שיש אישור ממשרד הפנים ..אני לא יודע שיש אישור ממשרד
הפנים.
עו"ד יוסי דיין  -מעכל החברה הכלכלית בע"מ:
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לא אמרתי דבר כזה.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
בתיאום עם משרד הפנים.
עו"ד יוסי דיין  -מעכל החברה הכלכלית בע"מ:
לא .אל תשים לי מילים בפה.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
בתיאום עם משרד הפנים.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
איתמר ,נו ,תעבור לנושא הבא.
עו"ד יוסי דיין  -מעכל החברה הכלכלית בע"מ:
אני אתן לך את הכתובת של המשטרה .אולי ...
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
תגיד לי ,מה יהיה איתו? אני יודע שזה קשה לו .קודם דיברתי על השותפות של ה  ...ירושלים של
אשתו .עוד לא אמרתי כלום אז אני אתחיל לדבר עכשיו? מה ,באמת ,עוד לא דיברתי על כל
השותפות הסמויות  ...והם מתנקמים לקבלנים ,ומה הוא עושה .עוד לא הגעתי... .
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
חבר'ה אני מבקש .איתמר ,תתקדם עם הנושאים .
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אני לא נכנס לעניינים אישיים( .מדברים ביחד)
גב' מיריי אלטיט  -סגנית ראש העיר:
איתמר סליחה ,להגיד מתנקמים בקבלנים אני לא אסכים לזה .כי אני יושבת בועדה ואני יודעת
בדיוק מה נעשה בדבר הזה .אני מטפלת בזה .אני לא מסכימה .אתה גם ככה נוגע אישית בפרסונות
קבל עם ועדה .יש גבול! אתה רוצה להתלונן? תתלונן .אבל אל תגיד על קבלנים .כי אני מטפלת בזה
ועדיף שאני אשתוק באמת
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
עדיף שתשתקי.
גב' מיריי אלטיט  -סגנית ראש העיר:
עדיף שאני באמת אשתוק.
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מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
באמת .עדיף שתשתקי וגם אני ( ...צועקים ,מתווכחים)

מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
מספיק .אני יודע לצעוק יותר מכולם .או שתשתקו או שאני אנעל את הישיבה .אני לא ממשיך דקה
אחת .אני נועל את הישיבה אם זה ימשיך.
גב' מיריי אלטיט  -סגנית ראש העיר:
עדיף.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
אני אנעל אותה ,איתמר .יוסי ,איתמר .אני אומר לכם – אני כיבדתי ,נתתי לכם לעשות חגיגה .אם
זה ממשיך אני נועל את הישיבה ולא מענין אותי מה יהיה.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
מישל תמשיך.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אני מבקש שלא יפריעו לי .אני יש לי זכות כחבר מועצת העיר ויושב ראש האופוזיציה לדבר ,ואף
פקיד לא ייכנס לדברים שלי .אתה גם
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
איתמר ,תהיה ענייני .בוא נמשיך .בוא נתקדם .תהיה ענייני .חלאס.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
עכשיו אני חוזר עוד פעם .אמרתם בתיאום עם משרד הפנים מעסיקים אותה .זה נבדוק את זה.
בסדר.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
חזרת על זה  20פעם .תמשיך.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
כי כל פעם עצרו אותי .אתה מבין? עכשיו ,יש פה ,אמרתי גם ירידה בהיקף הפרויקטים .איפה עוד
אפשר לראות את הירידה בהמקיף הפרויקטים? כשאתה מסתכל בביאור  ,24אז אתה הולך לביאור
 24ואתה רואה שם את העמלות של ניהול הפרויקטים .עמלות של ניהול הפרויקטים ירדו בשני
שליש .עמוד  .15ביאור  .24אתם רואים שעמלות ניהול הפרויקטים ירדו מ –  430,000ל – .158,000
זאת אומרת מנהלים פחות פרויקטים .יש פחות היקפים .וזה כתוב שחור על גבי לבן .אם היו עושים
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יותר פרויקטים אז העמלה ,התקורה היתה עולה והיו מקבלים יותר כסף .לכן יש פה ירידה גם.
לכן יש פה ירידה מ –  204מיליון ל –  170מיליון .הדבר הזה בא ככה .עכשיו ,ה ,יש לנו גם אם
תסתכלו הכנות מהתחדשות עירונית .התחדשות עירונית זה יפה מאד .יש  437,000הכנסות כל
הכבוד .רק מה? שפה זה הגיע ממשרד השיכון ולא עושים שום התחדשות עירונית בעיר .מסתובבים
סביב זה ומסתובבים סביב זה ומה ההוצאות? ההוצאות  384,000שקל .מתוך ה ,יש  430הכנסות.
הוצאות  .380משכורות .משכורות .זה מה שיש .זה מה שעושה התחדשות עירונית .אני אין לי בעיה.
זה מה שיש .תראו ,אין פה עמלות .אין פה הכנסות אחרות מהתחדשות עירונית .זה הדוח .תסתכל.
אתם יכולים לראות בביאור  .30שלא יצא שאני סתם מדבר .איפה ביאור  ?30ביאור  .30הנה .אתם
רואים את ה ,איפה זה? ביאור  .30אה ,זה משכורת של חצי מיליון שקל .אתם רואים בביאור .30
אתם רואים משכורות שגדלו בחצי מיליון שקל .תראו מה קורה בחברה .הפרויקטים ההקפיים
יורדים .עובדים פחות קשה .ההקפים של הפרויקטים יורדים .העמלות של הפרויקטים יורדים.
והמשכורות עולות בחצי מיליון שקל .לעומת זאת ,לעומת זאת הימי גיבוש תסתכלו על הימי גיבוש.
הם עולים מ –  138,000ל –  .224,000אז יש להשקיע עוד  100,000שקל 120,000 ,שקל בימי גיבוש.
להראות את הדבר הזה .להראות פחות בפרויקטים .להכניס פחות מעמלות ניהול אבל להוציא את
כולם לימי גיבוש  -וואלה ,סבבה ,ימי גיבוש כולם.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
איתמר ,תסכם.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אני אומר לך  ...אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה אבל  ...אם הייתם יכולים לטוס הייתם טסים.
אבל יש קורונה .קורונה .קורונה.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
איתמר ,בבקשה לסכם.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
רגע .אז זאת אומרת אנחנו רואים ככה .גם ירידה בהכנסות .גם עליה בהוצאות .ירידה בפעילויות,
עליה בהוצאות הפעילויות .ירידה בעמלות מפרויקטים ועליה בימי גיבוש.כל מה שאני רואה פה
אפשר למחוק .עכשיו לא בצורה אישית ,לא מדבר באופן אישי .אפשר למכור כמה שרוצים
סיפורים .על זה תגידו כל הכבוד ,מחיאות בסוף .יש פה דוח .הדוח קוראים אותו וזה מה שמשתקף
מהדוח .ואם בפעם הבאה בדוח של  2020אתם תראו שיש עליה בפרויקטים מ  170 -מיליון
שעשיתם ב –  2019ל –  300מיליון ,אני הראשון שיגיד דברים טובים .ואם יהיה עליה מעמלות
פרויקטים מ –  150,000למיליון שקל ,אני הראשון שיגיד לכם בדוח כל הכבוד .ואם יש את הדבר
הזה אני אהיה הראשון שיגיד .כרגע זה לא המצב.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
תודה איתמר .בבקשה,
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מר אפי מור  -חבר מועצת העיר:
אני חושב ,איתמר ,אני קראתי את הדוח ואני רוצה להיות גם ישר עם עצמי .הדוח הזה שקוראים
אותו באופן אמיתי ונכון מראה על ירידה בהוצאות .חד משמעית .מ –  2018ל  2019 -יש ירידה
בהוצאות .בוא נסתכל .בוא נסתכל .הוצאות הפעלת מרינה ,יש לך פה – היכל התרבות ירידה.
ירידה .מ –  8מיליון ...
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
או קיי .יש ...
מר אפי מור  -חבר מועצת העיר:
לא משנה .אבל אפשר גם להגיד משהו שיש כאן איזה שהוא תהליך של התייעלות .אפשר להגיד
שיש פה תהליך שאתה רואה ,אני לא נכנס עכשיו לגירעון שסוחבים אותו כגיבנת על  67מיליון.
עזוב את זה .אני מדבר כעיקרון – יש ירידה בהוצאות ועל זה צריך לברך.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
תודה רבה רבה .איתי ,אתה רוצה להגיד משהו? אבל ענייני ,קצר.
מר איתי סהר  -משנה לראש העיר:
הכספים בחכל ,הרי החכל היא לא יזמית של פרויקטים .היא לא מייצרת ומוכרת .היא מחזיקה
את ה  ...לכן הכסף שם הוא רק משכורות ושירותי המינהלת .היא מקבלת ממשרד השיכון .זה ...
זה הסכום הזה וזה לא עלות  ...גם ....
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
תודה רבה רבה .שרה ,את רוצה להגיד משהו?
גב' שרה זכריה  -חברת מועצת העיר:
רק להסב את תשומת ליבך שנושא התרבות אין בו רווח בכל הארץ .זה לא רק בהיכל התרבות פה.
המטרה היא רק להנגיש את התרבות לתושבים .ואני רוצה להגיד שהגימלאים ממלאים את האולם
...
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
ב ... 17 – 2016 -
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
תודה רבה .הבנו .תודה .יוסי בבקשה.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
תודה רבה .אני הולך.
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עו"ד יוסי דיין  -מעכל החברה הכלכלית בע"מ:
קודם כל מה שנעשה כאן זה קצת דה – לגיטימציה לחברה הכלכלית ,בעיקר ש ,או שהיתה כאן אי
הבנה אמיתית של הדוחות או שנעשו כאן כל מיני מניפולציות כדי לפרש דוחות שלא כדרך הטבע
ולא על פי כללי חשבונאות מקובלים .אני סתם אתן כמה דוגמאות .למשל ענין אחד תרבות .היכל
התרבות זה משהו שבמודע אנחנו לוקחים על עצמנו לממן חלק מהפעילות שלו .זה אופציה אחרת
וזה משהו שאני עושה אותו בגאון ,האופציה האחרת להפוך את היכל התרבות לרווחי למשל זה
פשוט להעלות מחירים .אני לא חושב שזה הוגן כלפי העיר אשקלון .אני לא חושב שזה הוגן כלפי
תושבי אשקלון ובטח ובטח לא כלפי תושבי אשקלון שידם אינה משגת אז אני אומר את זה בגאון
ובאהבה רבה .אנחנו נמשיך וזה לא יעד שלי .ודבר נוסף  ...אני רוצה להגיד משהו .כל מה שנעשה
בענין הזה זה בהנחיה וידיעה של ראש העיר .שמגבה את המהלך הזה .ואני חושב שזה דבר ראוי
להנהגת עיר שאנחנו ניקח על עצמנו גם חלק ממימון של פעילות תרבות לעיר הזאת .אשקלון זה
לא עיר ב ,אפריקה או אני לא יודע איפה .אשקלון צריכה לקבל תרבות כמו כל עיר נאורה
ומתקדמת ואני גאה בכך .מעבר לכך כפי שאמרתי אולי קצת בלהט ,ועל כך אני מתנצל ואם איתמר
היה פה אז הוא היה גם שומע .חלק ממה שרשום שם בהוצאות זה פחת .זה לא כסף שאנחנו באמת
מוציאים .זה ענין חשבונאי של פחת .וזה פחת של כמיליון שקל רק מהיכל התרבות .וזה חלק
מהמאזן וזה בסדר.
מר אייל אביטל  -חבר מועצת העיר:
יש גם ירידה בהוצאות.
עו"ד יוסי דיין  -מעכל החברה הכלכלית בע"מ:
יש ירידה ואני רוצה לומר ,אם כבר אנחנו מדברים ואולי זה לא כל כך הפורום אבל אני בכל זאת
אומר זה .יש גם עליה משמעותית באיכות ההצגות שאנחנו מביאים לעיר אשקלון .האיכות עלתה
מאד וזה שוב פעם ,זה גם באישור ובתמיכה של ראש העיר .האיכות ,עלויות של ההצגות עלו ואני
גאה בכך .אני לא מתבייש בזה ,ואני באמת גאה בזה .לענין המשכורות – אז חבל שמי שבאמת
העלה את הנושא הזה לא נמצא פה ,אבל כמעט אותו סדר גודל של משכורות סדר גודל של  3מיליון
שקלים שנתיים היה בחברה הכלכלית גם בשנים עברו ,מתי שהחברה הכלכלית ההיקף הכספי שלה
היה בערך  70מיליון 80 ,מיליון .היה אותו היקף הוצאות .וההפך הוא הנכון .אנחנו כאן בנינו בשנה
האחרונה גם באחרונה גם זו שלפניה וגם זו הנוכחית אנחנו בנינו תשתית לפרויקטים עתידיים
ולדברים נכונים לחברה הכלכלית וליצירת פרויקטים רווחיים בפני עצמם .ואני חושב שזה גם כן
עלויות שיש לקחת אותם בחשבון והם נכונות לחברה .חברה צריכה ליצור גם מקורות עצמאיים
וזה קשור גם לענין שאמר כאן חבר מועצת העיר איתמר ,בנוגע לעמלות .זה אנחנו פחות מבצעים
עבודות עבור העיריה וגובים מהם עמלות .אנחנו עושים עדיין עבודות אבל אנחנו פחות גובים מהם
עמלות כי אנחנו יכולים להרשות לעצמנו .ומי שמרוויח מזה זה הציבור .העמלות זה לא שעשינו
פחות היקפים וניתן לראות את זה .עשינו הקפים גדולים מאד .ואנחנו עדיין עושים לעיריה הקפים
גדולים מאד .אנחנו מרשים לעצמנו להריד את העמלות .ואני גם בזה ,אני אומר את זה בפה מלא,
אני גאה בכך.
מר אייל אביטל  -חבר מועצת העיר:
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יכול להיות גם שהעמלות יעלו זה בגלל שאולי בעיקר הפרויקטים ביחד  ...פרויקט אחד אז לא כל
( ...לא ברור)
עו"ד יוסי דיין  -מעכל החברה הכלכלית בע"מ:
מה שכיוון חבר מועצת העיר הוא דיבר רק על העמלות והעמלות האלה זה עמלות מפרויקטים
שאנחנו מקבלים מהעיריה .אז שוב פעם .שם יכול להיות שאנחנו עושים גם את הדברים הללו גם
את הדברים הללו אנחנו עושים אבל בסופו של יום אנחנו הסטנו את דרכנו מהדרך הקלאסית של
רק ליפול על העיריה ורק להרוויח מהעיריה ואם באמת היו קוראים את הדוח הזה היו מבינים
שהיום החברה הכלכלית נשענת הרבה פחות על העיריה .והרבה פחות ניזונה מכספי העיריה וזה
לדעתי יעד אחד הראשונים של כל חברה כלכלית .העיריה לא משלמת את זה מכסף של מדינה זרה.
היא משלמת את זה מכספה ואם אני לוקח את ה ,אם הרווחים שלי הם מהעיריה אז לא עשינו בזה
שום דבר .וזה דבר שחייב
מר אפי מור  -חבר מועצת העיר:
היעוד של החברה הכלכלית ,המטרה הראשונית בהקמת חברה כלכלית היתה שנעשה עבודות
לעיריה .ואם זה נכון מה שאתה אומר ,זה גרוע .זה היה היעוד שלה .לא ה ,העיריה לא לקחה עכשיו
חברה שתתחיל לעבוד ותעשה נכסים במקומות אחרים .היא צריכה לעזור לעיריה .ואם היא לא
עושה את זה ,וזה בדיוק הנקודה שיש ירידה שם מ –  700ומשהו ל –  381זה מראה שיש פחות סיוע
לעיריה.
עו"ד יוסי דיין  -מעכל החברה הכלכלית בע"מ:
אפי מכובדי ,אנחנו מסיימים ואנחנו עושים פרויקטים לעיריה .אנחנו עושים .אמרתי שאנחנו
הורדנו ,לא .אמרתי שהורדנו את העמלות לעיריה .יכול להיות שיש גם צמצום כי מה לעשות ,אנחנו
גם עסוקים בהסכם הגג ובפרויקטים אחרים .ובפרויקטים פיתוח ששייכים לחברה הכלכלית
כמובן כידה של העיריה .אבל אנחנו לא הורדנו פעילות עם העיריה.
מר אייל אביטל  -חבר מועצת העיר:
מה שהתכוונת אפשר להגיד ,להסביר את זה .אתה לוקח פחות כסף מהעיריה.
עו"ד יוסי דיין  -מעכל החברה הכלכלית בע"מ:
נכון.
מר אייל אביטל  -חבר מועצת העיר:
כי אתה רוצה להקל על העיריה .זה מה שהתכוונת?
עו"ד יוסי דיין  -מעכל החברה הכלכלית בע"מ:
לא שמעתי.
מר אייל אביטל  -חבר מועצת העיר:
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אתה לוקח פחות כסף מהעיריה.
עו"ד יוסי דיין  -מעכל החברה הכלכלית בע"מ:
נכון.
מר אייל אביטל  -חבר מועצת העיר:
בגלל זה הסעיף הזה ירד.
מר אפי מור  -חבר מועצת העיר:
הוא לא יכול לעשות את זה .הוא לא יכול לעשות את זה.
עו"ד יוסי דיין  -מעכל החברה הכלכלית בע"מ:
אני  ...מר אפרים ,מר אפרים ( ...צעקות) זה לא נכון .מר אפי מור( ,מדברים ביחד) אפרים ,אני גם
אומר דבר נוסף .כולם צודקים .אפי מור ,אמרתי – אנחנו הורדנו ,אני אומר את זה שוב .הורדנו
עמלות לעיריה .לא יודע אם השאירו לי ברירה אבל הורידו לי עמלות.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
תודה רבה רבה .יוסי ,תודה לכולם .בבקשה ראש העיר ,תתיחס.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
 ...של החברה הכלכלית .קודם כל זו תפקידה של אופוזיציה אתה לא צריך להתעצבן ,ו
עו"ד יוסי דיין  -מעכל החברה הכלכלית בע"מ:
לא .אני אומר לך ראש העיר ,באמת קצת כואב לי .אנחנו פה קיבלנו חברה ,ואני באמת אומר את
זה עכשיו מהבטן ,ב  ...גדול .אני יודע את זה  ...כי אתה גם  ...אותי הרבה פעמים את התיסכול
ואת החוסר שביעות רצון מ ,אנחנו קיבלנו חברה לא קלה .וזה באמת אנדר סטייטמנט .קיבלנו
חברה ששכחו לציין פה אבל אנחנו מתמודדים עם שתי הלוואת שלקחה החברה הכלכלית בשנת
 2015שרק הקדוש ברוך הוא יודע למה הם נלקחו ואני משלם אותם כל שנה בשנה  20מיליון שקל
לקחו הלוואות שאני משלם כל שנה.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
תודה יוסי .ראש העיר ,בבקשה.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
קודם כל  ...אני רוצה להודות לכל עובדי החכל ,לחברי הדירקטוריון על העבודה המסורה והנאמנה
והלויאליות לעירית אשקלון .כשאני נכנסתי לתפקיד ,ואני אומר לכם אני נמצא פה כבר עם שני
ראשי ערים .כיהנתי גם כחבר מועצה ,כממלא מקום ,ראש עיר בפועל וראש עיר שנבחר על ידי
הציבור וכל הזמן היו חילוקי דעות קשים בין הרשות לבין החברה הכלכלית .והיום במדיניות שלי
ובהובלה של אדוני המנכל הגענו להרבה השגים לא רק ברמת הפיתוח ,וברמת האיכות וברמת
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השירות אלא גם סוף סוף כל המנגנון הבין והדרג הניהולי שחייב לעבוד ביחד .דיברנו על ענין
הבחירות .חשוב .כן .חשוב ,חברה כלכלית צריכה לתת מענה וגב לרשות .זה ייעודה .נכון .ופה גם
זה בא לידי ביטוי בתרבות ,ופה זה בא לידי ביטוי בפרויקטים כאלה ואחרים .וזה בא לידי ביטוי
בזה שהתקורות הם הרבה יותר נמוכות ממה שהם היו בעבר .ואני אומר לכם פה  -הלוואי ,כן?
והיום ההיקפים של העבודות הם מיליארדי שקלים בנושא של בניית מוסדות חינוך .הלוואי
והחברה הכלכלית היתה יכולה לבוא ולהמשיך ולעשות וגם זה יהיה בהמשך .רק שהיא תסיים את
הפרויקטים הגדולים של התשתיות של הסכם הגג .אבל יוצאים הקפים מטורפים גם למשכל ,גם
לחברה הכלכלית .הזכרתי גם את החברה העירונית וגם תאגיד המים שאני היושב ראש של
התאגיד .אני אומר לכם – ההקפים של העבודות והפרויקטים לא היו שנים ,לא היו אף פעם ברה
הזאת בעיר אשקלון .ובכל זאת עם כל האתגרים שעמדו בפנינו אדוני המנכל ועם כל ישיבת
הדירקטוריון אני רוצה פה להודות לחבר יקר ,לאפי ,באמת שעזר לי במשך שנה ו –  3חודשים ואני
אשמח אם תחזור כי עשית עבודה מדהימה .גם כאופוזיציה .גם כאופוזציה בא ,והשקיע ,ושאל,
והתעקש כי זה גדולה גם של אופוזציה לבוא ,לשאול ,ואם צריך גם לתקן אז גם לתקן .אז ישר כוח
גדול .אדוני המנכל ,אני גאה שיש לי מנכל כמוך.
עו"ד יוסי דיין  -מעכל החברה הכלכלית בע"מ:
תודה רבה לך.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
לזה שיש לי איש שיודע להוביל את החברה הזאת למקומות גבוהים ,טובים ורחוקים .אין לי ספק
שעוד אתגרים גדולים בפנינו אבל כמו שאומרים ,עם כל זה שלפנינו ,בעזרת השם גם זה ...
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
תודה רבה .אני רוצה ברשותכם להצטרף גם כן לברכות של ראש העיר .אני מודע לכל הפרויקטים
שהחברה הכלכלית עושה .אני לא דירקטור לא כלום אבל רואים את זה על פני העיר .אתה מסתובב
ברחובות ,אתה רואה את ביצוע של הסכם הגג ,אתה רואה את כל התשתיות ,אתה רואה את כל
מה שרק זז מסביב ועל כך ישר כוח אדוני המנכל.
עו"ד יוסי דיין  -מעכל החברה הכלכלית בע"מ:
תודה רבה אדוני.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
טוב ,חברים .אני עובר בבקשה לסעיף .5
סעיף  :5אישור מינויו של מר ואדים שפרבר במשרת אמון כעוזר מ"מ רה"ע הגברת סופיה ביילין,
במקום מר רמי צפון .שכרו יהיה לפי שיעור של  40% - 30% -משכר מנכל בכפוף לאישור משרד
הפנים - .מצ"ב קורות חיים.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
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מינויו של מר ואדים במשרד אמון כעוזר ממלא מקום ראש העיר הגברת סופה ביילין .במקום מר
רמי צפון .שכרו יהיה לפי שיעור של  40 -3אחוז מכר מנכל בכפוף לאישור משרד הפנים .ברשותכם,
לפני שהיא יוצאת היא רוצה להגיד משהו והיא התחייבה לשלושה חודשים.
גב' סופה ביילין  -סגנית ,מ"מ ראש העיר:
לצערי ה ,רמי שהיה עוזר זמן קצר אני הכרתי אותו ,הוא הולך למקום יותר גבוה ואני מאחלת לו
הצלחה והוא ימשיך להיות איתנו ותודה על העזרה.
גב' שרה זכריה  -חברת מועצת העיר:
בהצלחה.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
חברים ,אני מביא להצבעה .מי בעד? כולם בעד.
סעיף  :6אישור מינויה של גברת ליאת הדר פרטוק כדירקטורית בכח"ל – מצ"ב קורות חיים.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
סעיף מספר  .6מינויה של גברת ליאת הדר פרטוק כדירקטורית בחברה הכלכלית .מי בעד? כולם
בעד.
סעיף  :7אישור המועצה על עבודה נוספת עבר מר אהרון ששון – מצ"ב בשה להיתר עבודת חוץ.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
סעיף מספר  - 7עבודה נוספת עבר מר אהרון ששון .מי בעד? כולם בעד.
סעיף  :8יציאת המועצה לפגרה בחודשים יולי – אוגוסט  2020בהתאם לסעיף  5לתוספת שניה
בפקודת העירית.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
חברים ,חופשה ,יציאה המועצה לפגרה .כולם בעד .חברים אני נועל את הישיבת מועצה ושיהיה
לכם בהצלחה.

 -הישיבה נעולה -
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