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מר יורי ברנט

חבר מועצת העיר

מר משה אטיאס
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מר רמי סופר

חבר מועצת העיר
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חברת מועצת העיר

מר שלמה כהן

חבר מועצת העיר

מר שמעון לוגסי

חבר מועצת העיר

גב' שרה זכריה

חברת מועצת העיר
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מר בוריס מנור
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מר בני וקנין
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כמו כן השתתפו ה"ה מוזמנים בעלי תפקידים:
מר חיים סופר

מנכ"ל העירייה

מר הראל שמואל

עוזר ראש העיר

עו"ד משה ג'רפי

מנהל אגף תיאום מערכות עירוניות

עו"ד הילה רווח

היועצת המשפטית

גב' נחמה שריקי

גזברית העירייה

מר מישל ברק

ראש מינהל תפעול

מר אבי קמינסקי

ראש מינהל החינוך

מר איציק בריגה

מנהל אגף החינוך

מר אלון קאפח

מנהל אגף תקציב וכלכלה

גב' תמר יוספי

יועצת לקידום מעמד האשה

גב' לילי קידר

מנהלת אגף לקידום תעסוקה ותעשיה

גב' יפית בן-שושן

מנהלת מח' עסקים באגף הכנסות

גב' פלורה אוחיון

מנהלת יח' אכיפה באגף הכנסות

גב' ענת מגידיש

מפקחת תמיכות (רשמת הפרוטוקול)
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להלן הנושאים על סדר היום :
.1

פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  49-2016מתאריך . 13.6.16

.2

פרוטוקול מס'  3לאישור המועצה מוועדת הנחות מס'  2מיום
. 28.06.16

.3

פרוטוקול מס'  4לידיעת המועצה מוועדת הנחות מס'  2מיום
. 28.06.16

.4

שאילתה של חברת המועצה הגב' ריקי שי בנושא בקשה של משרד
הפנים.

.5

שאילתה של חברת המועצה גב' ריקי שי בנושא גני ילדים.

.6

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר בוריס מנור בנושא פתיחת
מסלול התנדבותי.

.7

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר משה אטיאס בנושא מלגות
לסטודנטים.

.8

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר בני וקנין בנושא מצבה
הכספי של העירייה.

.9

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר רמי סופר בנושא גגות
האסבסט בעיר.

. 10

אישור הארכת כהונתו והרחבת סמכויותיו של אינג' פרדי אברג'ל
מ"מ מהנדס העיר.

.11

הענקת תעודות הוקרה לחיילים מצטייני הנשיא ,תושבי אשקלון
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מהלך הדיון בישיבה:
מר שבתאי צור:
שלום לכולם ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצה מן המניין מס'  ,50/2016ברשותכם
אבקש לפתוח את סדר היום של ישיבת המועצה עם סעיף  – 11הענקת תעודות הוקרה
לחיילים בני העיר אשקלון ,מצטייני נשיא המדינה .מבקש להעלות להצבעה את השינוי
בסדר היום.
הצבעה:
בעד{ 14 :איתמר שמעוני ,אפי מור ,תומר גלאם ,סופיה ביילין ,שבתאי צור ,יורם שפר ,אברהם
עשור ,איתן קסנטיני ,דוד בן-אברהם ,חי דהרי ,יוסי כהן ,יורי ברנט ,משה אטיאס,
שרה זכריה}

החלטה :לאשר.
נכנסים לישיבה :גב' ריקי שי ,מר שלמה כהן ,מר רמי סופר ,מר שמעון לוגסי

מר איתמר שמעוני:
סמל שיראל מכלוף ,בת  ,20בוגרת בית הספר התיכון מקיף עירוני א' ומשרתת
כמש"קית הסמכות במוצב השליטה הזירתי אשדוד .שיראל התחילה את שירותה
הצבאי כמשק"ית (בקרית שליטה ימית) במרכז שליטה זירתי אשדוד והתקדמה
לתפקיד מש"קית הסמכות .שבועיים לפני שהתבשרה על בחירתה להיות מצטיינת
נשיא ,מפקד המש"ז רס"ן לירן בלנדר ,הודיע לה שהיא נבחרה להיות מצטיינת מפקד
בסיס חל הים באשדוד.
סמ"ר י ,שאת שמו ותמונתו אסור לפרסם עקב תפקידו הרגיש ,בן  21בוגר בית הספר
מקיף עירוני ד' ,משרת ביחידה המובחרת מגלן .הוא הפרוייקטור של התאמת התפיסה
לאמצעי לחימה .יחידת מגלן היא יחידת קומנדו בצה"ל המתמחה בהשמדת מטרות
איכות בעומק שדה הקרב וביצירת מודיעין .היחידה הוקמה ב 1986-ונקראת על שם
העוף מגלן ,שניתן לראותו גם בסיכת היחידה .מדצמבר  2015משתייכת היחידה
לחטיבת עוז.
אני רוצה להזמין את החיילים :סמל שיראל מכלוף ,משקית הסמכות בחיל הים.
וסמ"ר י ,לוחם מגלן ,ולהעניק להם תעודת הוקרה מעיריית אשקלון .הם גאוותה של
העיר שלנו .אנחנו גאים בכם.
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מר שבתאי צור:
נמשיך בסדר יום המועצה.
מר שלמה כהן:
אני רוצה להעיר שהגענו בזמן ולא אפשרו לנו להיכנס .מדוע התחלתם בישיבה? מדוע
לא לחכות דקה ואז להתחיל?
מר שבתאי צור:
לא ידעתי שאתם בחוץ.
גב' ריקי שי:
לא נתנו לנו להיכנס.
מר שלמה כהן:
הגענו בזמן ,ולא אפשרו לנו להיכנס ,יכולתם לחכות קצת.
מר שבתאי צור:
אתה צודק ,התחלנו בדיוק בזמן .ברשותכם ,נמשיך בסדר היום.

.1

פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  49-2016מתאריך 13.6.16
מר שבתאי צור:
אין הערות ,לא קיבלנו בכתב.
גב' ריקי שי:
לא קיבלנו אותו בזמן ולא הייתה לנו אפשרות להתייחס .אבקש הארכת זמן
ואם יהיו הערות ,הם יופיעו בישיבה הבאה.
מר שבתאי צור:
מקבל את ההערה שלך .במידה ותעבירו הערות ,יוכנסו לפרוטוקול.
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.2

פרוטוקול מס'  3לאישור המועצה מוועדת הנחות מס'  2מיום
.28.06.16
מר שבתאי צור:
יש הערות ,אם לא – אבקש להעלות להצבעה.
מר שלמה כהן:
 .1עמ'  24בחוברת של ועדת הנחות יש עמותות שקיבלו הנחה ולא ציינו את
שמן .נכון ,לא מציינים שמות עקב צנעת הפרט ,אך לגבי עמותות אני חושב
שמן הראוי לציין את השמות .יכול להיות שאנו מצביעים כאן ולחלק
מהחברים יש ניגוד אינטרסים.
 .2אני מבקש חוות דעת משפטית האם עמותה שמקבלת תמיכה יכולה לקבל
הנחה בוועדת הנחות?
עו"ד הילה רווח:
אם זה הנחה עפ"י חוק העמותה יכולה לקבל הנחה .לגבי ההערה הראשונה אתה
צודק ,צריך לרשום את השמות.
מר שלמה כהן:
בעמ'  28יש רשימות רבות של כ 700-חייבים ,שלא גבו מהם את החוב בטענה
שזה חוב קטן .מה זה חוב קטן? יש סכומים שמגיעים ל ₪ 1,500-כל הרשימה
הזו יכולה להגיע לסך של  500א'  .₪אני מבקש הסבר רציני למה לא גבו את
החוב.
מר איתמר שמעוני:
פלורה ,ממתי החובות?
גב' פלורה אוחיון:
מדובר בחובות מאוד ישנים משנת .1997
מר איתמר שמעוני:
שלמה ,מה עשית בנושא חמש שנים? אתה ישבת כאן .מדוע לא גבית את
החובות?
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מר שלמה כהן:
איתמר ,אתה כזה קטן ,אם יש לך מה להעיר ,אתה חושב שאתה חכם ,אתה
יכול לבעוט בזה .יכול להיות שזה מוצדק ,אתה מעיר לא לעניין.
מר איתמר שמעוני:
אני מוכן לנהל אתך שיח .לא אשתמש במילים כאלו .אני חושב שמן הראוי שלא
נשתמש במילים האלה.
אני רוצה להבין 5 :שנים היית פה והחובות האלו היו קיימים .מה עשית?
מר שלמה כהן:
אני שואל למה ויתרו על סכום של כ 500-א'  ,₪אני קורה את החומר .אני מבקש
הסבר ,יכול להיות שזה מוצדק אני רוצה שלשמוע.
גב' פלורה אוחיון:
מדובר בחובות משנת  1997עד שנת  2003התחילו כאגרת חינוך ,חובות מאוד
נמוכים .באותן שנים לא יכולנו לבצע פעולת אכיפה ,הואיל ועל סכומים כאלו
אין אפשרות לבצע פעולות אכיפה.
מר איתמר שמעוני:
זה קשור ליוזמה שהמנכ"ל החליט ,שנפנה לתושבים ונתן להם חצי שנה
להסדיר?
גב' פלורה אוחיון:
לא ,זה משהו אחר .הוצאנו אותם מהמערכת כי הם יושבים שם הרבה זמן לא
היה שווה לנקוט פעולות אכיפה ,הואיל והפעולות האלו עולות הרבה כסף.
מר רמי סופר:
בצער רב אני רוצה להעלות כאן את מר אלי ויזל ז"ל ,שהלך לעולמו הוא בנה את
בית ציפורה בגבעת ציון .אני קורא לכל חברי המועצה לעשות ערב לכבודו הוא
עשה המון .הילדים שלנו צריכים ללמוד מה זה שואה ,אני עובר תקופה מאוד
קשה בגלל ראש העיר.
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מר שבתאי צור:
רמי ,אנחנו בסעיף  2יש לך משהו להתייחס לסעיף?
מר רמי סופר:
אני מבקש לענות בשקט .אני בכל ישיבה מבקש לדבר ולא נותנים לי.
מר שבתאי צור:
אתה פנית אליי בכתב ,יש לי תשובה בשבילך .תן לי לתת לך את התשובה בנושא
הספציפי .אני רוצה להעלות להצבעה אישור פרוטוקול מס'  3מוועדת הנחות
מס'  2מיום .28.6.16
הצבעה:
בעד{ 18 :איתמר שמעוני ,אפי מור ,תומר גלאם ,סופיה ביילין ,שבתאי צור ,יורם שפר,
אברהם עשור ,איתן קסנטיני ,דוד בן-אברהם ,חי דהרי ,יוסי כהן ,יורי ברנט,
משה אטיאס ,ריקי שי ,רמי סופר ,שלמה כהן ,שמעון לוגסי ,שרה זכריה}

החלטה :לאשר.

.3

פרוטוקול מס'  3לידיעת המועצה מוועדת הנחות מס'  2מיום
.28.06.16
מר איתמר שמעוני
פרוטוקול זה הוא לידיעה בלבד.

.4

שאילתה של חברת המועצה הגב' ריקי שי בנושא בקשה של משרד
הפנים.
מר שבתאי צור:
ריקי ,תקריאי בבקשה את השאילתה.
גב' ריקי שי (מקריאה):
רקע לשאילתה
לאחרונה נערך שימוע לפי בקשת משרד הפנים לחיים סופר מנכ"ל העירייה ,הסיבה לכאורה
חשדות פליליות ,כידוע לי לרוב השימוע הוא לפני פיטורים נודע כי השימוע נרך על ידי אפי מור.
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השאילתה
מה התוצאות? מה הנימוקים והשיקולים להחלטה?

מר שבתאי צור :
אבקש מראש העיר מר איתמר שמעוני להשיב.

מר איתמר שמעוני :
עיריית אשקלון פעלה בנושא זה על פי הנחיות משרד הפנים; ומנכ"ל העירייה
ממשיך בתפקידו.
מר שבתאי צור:
ריקי ,האם יש שאלה קטנה?
גב' ריקי שי:
לא יכול להיות שבשנה האחרונה אנחנו נשאל שאלות ואתם לא תענו תשובות.
אני אדאג לדבר ואתה לא תסתום לי את הפה.
מר שבתאי צור:
האם יש לך שאלה קטנה?
גב' ריקי שי:
אי אפשר לשאול שאלה קטנה ,תתנו לנו לומר משפט וחצי .טוב ,השאלה שלי
היא האם זה נכון שהנימוק לזיכוי הוא חזקת החפות?
מר איתמר שמעוני:
אין זיכוי ,זה לא הליך של בית משפט .מנכ"ל העירייה ממשיך בעבודתו.
גב' ריקי שי:
במשך שנה קיבלתי כאלה תשובות.
מר שבתאי צור:
אנו ממשיכים לסעיף .5
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גב' ריקי שי:
אתה לא תיתן לי לדבר ,גם אתה לא תדבר.
מר שבתאי צור:
ריקי ,זה לא יפה .יש שאילתות ולאחר מכן צריך לשאול שאלה קטנה ,שאלת
קיבלת תשובה.
גב' ריקי שי:
לא יכול להיות שהרגולטור נותן לכם ,אנחנו מתריעים ,אתה לא מכבד אותי
כחברת מועצה ,שיש לה מה להגיד ,האם עובד על דבר קטן אתם שמים אותו
בבית ,ובמקרה הזה אתם נותנים לו להמשיך לעבוד .אתה לא יכול לשתוק.
מר שבתאי צור:
ד"ר ריקי שי ,תכבדי את המעמד שלך.
אני ממשיך לסעיף 5

.5

שאילתה של חברת המועצה הגב' ריקי שי בנושא גני ילדים
מר שבתאי צור:
ריקי ,תקריאי בבקשה את השאילתה.
גב' ריקי שי (מקריאה):
רקע לשאילתה
על פי ידיעות שהגיעו אליי אנו אמורים בנות כארבעים גנים נוספים ,מעונות יום לגיל הרך עד
תחילת השנה.
השאילתה
מתי יתחילו את בנייתם? ואם כן ,האם תסתיים הבנייה לפני תחילת הלימודים על מנת לאכלס
ילדים?

מר שבתאי צור:
אבקש מראש העיר ,מר איתמר שמעוני להשיב.
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מר איתמר שמעוני :
עיריית אשקלון משלימה בשנתיים האחרונות פערים של שנים בכל הקשור לבינוי
מוסדות חינוך,
ובכללם בתי ספר ,גני ילדים ,כיתות לימוד ,שיפוץ ומיגון מוסדות קיימים.
בשנת  2015נבנו  27גני ילדים 2 ,בתי ספר ,ושופצו 13כיתות גן ו 3-בתי ספר.
על פי תכנית העבודה לשנת  ,2016בימים אלו נבנים 19כיתות גן ,בית ספר מצפה ברנע
ב' ובניית שלב ג' של מצפה ברנע א' ,וכן כיתות לימוד ,במסגרת פרויקטים להרחבת
מוסדות חינוך קיימים.
אנו מבקשים להזכיר כי במשך חמש שנים משנת  2008עד  ,2013נבנו  22כיתות גן בלבד
בכל העיר ,בעוד שבשנת  2014לבדה ,בנינו  20כיתות גן ,בשנת  2015בנינו  27כיתות גן,
ובשנה הנוכחית אנו משלימים בנייה של  19כיתות גן .כלומר ,בתוך פחות משנתיים
וחצי בנינו  66כיתות גן – פי שלושה ממה שבנתה הנהלת העירייה הקודמת במשך
חמש שנים.
יחד עם זאת ,מינהל החינוך נערך מבעוד מועד לתת מענה לשיבוץ ילדים בגנים
שבנייתם לא תושלם עד  31באוגוסט ,והם ייפתחו על פי הצפי אחרי חגי תשרי.
כמו כן ,מיניתי לפני כחודש את ממלא מקום ראש העיר מר אפי מור ,להקים חמ"ל
שירכז את ההיערכות הכוללת לפתיחת שנת הלימודים.
באשר לבינוי מעונות יום ,החברה הכלכלית נערכת בימים אלו להגשת היתרים לבינוי
המעונות ,ועם פרסום קול קורא של משרד הכלכלה ,יוגשו בקשות להרשאות בינוי
למעונות יום.

מר שבתאי צור:
ריקי ,האם יש שאלה קטנה?
גב' ריקי שי:
אני רוצה לדעת מי אחראי לעיכוב הזה.
מר איתמר שמעוני:
זה היה התכנון.
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.6

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר בוריס מנור בנושא
"פתיחת מסלול התנדבותי"
ההצעה לסדר של חבר המועצה מר בוריס מנור בנושא פתיחת מסלול התנדבותי יורדת
מסדר היום ,לפי בקשתו ,מאחר והוא שוהה בחו"ל .היא תוכנס לסדר היום של ישיבת
המועצה הבאה.

.7

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר משה אטיאס בנושא
"מלגות לסטודנטים"
מר שבתאי צור:
משה ,בבקשה.
מר איתמר שמעוני
שוחחתי עם משה וסיכמנו יחד שנחלק גם לאברכים וגם לסטודנטים מלגות אני חושב

שהערה של משה הייתה טובה ולכן ההצעה לסדר היום של חבר המועצה מר משה
אטיאס בנושא מלגות לסטודנטים ,יורדת מסדר היום.

.8

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר בני וקנין בנושא מצבה
הכספי של העירייה
מר שבתאי צור:
בני וקנין לא נמצא.
מר שלמה כהן:
הוא הסמיך אותי להקריא.
מר שבתאי צור:
שלמה ,תקריא בבקשה את ההצעה לסדר יום.
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מר שלמה כהן (מקריא):
רקע להצעה
עיריית אשקלון זכתה ברצף במשך שנים רבות בפרסי ניהול והיא אחת משתי הערים הבודדות
שזכו אי פעם ,בפרס קפלן היוקרתי ,במשך כל שנות קיום השלטון המקומי בארץ.
הפרס ניתן גם ובעיקר בגלל התפיסה הייחודית לשעתה ,שהונהגה בתקופתי ,של קיום זיקה
בלתי נפרדת בין התקציב לתוכנית העבודה.
לצערי הרב ,ניכר כרסום אדיר במצבה הכספי והניהולי של עיריית אשקלון ,תוכנית העבודה,
בחלקים רבים ממנה ,אינה אלא פיקציה ,פרויקטים שונים בתוכנית העבודה שאושרו בהצעת
התקציב ,הינם פלואידים לחלוטין ואינם מבוצעים כלל מרגע שמילאו את תפקידם היחצני.
ההצעה לסדר של חבר הקואליציה מר משה אטיאס בנושא המלגות לסטודנטים עקב קשיים
תקציביים אינו אלא סימפטום אחד מני רבים למצבה הכספי של העירייה
הצעה לסדר
חברי המועצה ,בתוקף אחריותם ,יקבלו סקירה מלאה על קשייה הכספיים של עיריית אשקלון
ותאגידיה ועל סטטוס ביצוע תוכנית העבודה השנתית שאושרה לשנת  ( .2016ביצוע מול
תכנון).

מר שבתאי צור:
אבקש מראש העיר ,מר איתמר שמעוני להשיב.
מר איתמר שמעוני
עיריית אשקלון מתנהלת על פי תקציב שנתי הכולל הכנסות והוצאות .כמו בכל רשות
מקומית אחרת ,אנו מתמודדים עם נושאים מאתגרים ,המצריכים חשיבה מיוחדת
והם מטופלים במקביל בכל הרמות ובקרב הגורמים הרלוונטיים.
הנהלת העירייה עובדת בשיתוף פעולה מלא ובשקיפות מוחלטת עם כלל אגפי העירייה,
עובדיה ומשרדי הממשלה.
גם בשנתיים הקודמת ,עם כניסתי לתפקיד ,והחזון שהצבתי למען רווחת תושבי
אשקלון ,היו שניסו לתאר תמונה כוזבת אודות מצבה של העירייה.
העובדות הן שבשנת  2014סיימה העירייה את שנת התקציב בעודף של  700אלף
שקלים ובשנת  2015עם עודף של שני מיליון שקלים.
אנו בטוחים כי גם השנה נמשיך להשקיע בתבונה בעיר ובתושבים ,נסיים באיזון
תקציבי ונשמור על איתנותה הכלכלית של העיר.
כמו-כן ,מחר בשעה  18:00תתכנס ישיבה של ועדת הכספים ,וביום חמישי תיערך
ישיבת מועצה שלא מן המניין ,במהלכה תוצג בפני חברי המועצה סקירה תקציבית–
כספית מקיפה.
שלמה ,אני רוצה להראות לך כתבות מהעיתונים הלכת וצעקת לפני שנתיים אני צופה
שהגרעון יהיה  30מ'  ,₪העיתונאים בלי אחריות כותבים מצטטים אותך.
באותה שנה סיימנו עם עודף של  700א'  ₪ושנה אחר כך עם עודף של  2מיליון  ₪וגם
השנה נגמור מאוזן.
מחר יש ועדת כספים שם תראה הכל שתקציב התב"ר מאוזן .העיתונאים לוקחים את
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---------------------------------------------------------------------------מה שאתה אומר .אני כבר לא מתרגש מעיתונאים .אתם מפחידים את הציבור .שוב
ניסיון הפחדה ,אותו עיתון שנתן לך כותרת ייתן לך גם השנה .מה יצא בסוף? התקציב
יהיה מאוזן.
אני מציע להוריד את ההצעה מסדר היום .יש ביום חמישי מועצה ונדון בה.
מר שלמה כהן:
אני רוצה לשאול שאלה פשוטה ,אם אין בעיות כספיות ,למה לא לקיים דיון?
מר איתמר שמעוני:
יש ביום חמישי דיון.
מר שלמה כהן:
אל תענה לי.
נכנס שליח עם זר פרחים ומוסר לגב' ריקי שי
מר שלמה כהן:
אני רוצה לאחל לך יום הולדת שמח והמשך פעילות לטובת הציבור .אני שמח
שהצטרפת אלינו ותמשיכי להיות אמיצה.
מר שבתאי צור:
ממי הזר פרחים? תקריאי את הברכה!

גב' ריקי שי:
לריקי ,יום הולדת שמח מחברי מועצת העיר.
תודה רבה לכולכם.
מר שלמה כהן:
אני רוצה להמשיך ,עכשיו אדבר על אנשים פחות אמיצים .עפ"י חוק אחת לשלושה
חודשים ,ראש העיר אמור להציג את המצב הכספי וזה מעולם לא נעשה.
אתה מדבר על תקציב מאוזן.
בשנה הראשונה היו צריכים למכור נכסים ,שהיו אמורים ללכת תקציב פיתוח ,מכרו
סיפורים למשרד הפנים ,שבגלל צוק איתן והכסף עבר לתקציב שוטף במקום לתקציב
פיתוח.
נכון ,נשפתי בעורף שלכם .אתם מתרוצצים כמו עכברים מורעלים .איך הגענו למצב
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---------------------------------------------------------------------------של  287מ'  ₪הלוואות?
היום דיברתי עם פיני בוסקילה והוא אמר שהיה בקופת העירייה  100מ'  ₪סגור ו70-
מ'  .₪כל זה נעלם .אנחנו פה חברי המועצה ,לא מקבלים הסבר הגיוני למה אנחנו
נזקקים להלוואות שלעולם לא לקחנו בצורה כזו?
אתה טוען שאני מפיץ שמועות ומפחיד אנשים ,פה פקחים הולכים עם  4טפסים של
דוחות חניה ,אין עשייה .עכשיו אני יודע בדיוק איך עושים מאזן חשבונאי ,אתם לא
כוללים את החובות של התאגידים .נחמה ענתה לי בכנות ,יש גרעון למה אתה מביא
לאישור הלוואה של  40מ'  ₪נוספים אם התקציב הוא מאוזן? המצב הכספי הוא
בעייתי אסור לכם לעשות זאת בתקציב השוטף .זה לא חוכמה לפסול פרויקטים
כשאתה רואה שאתה בגרעון ,איפה תכנית העבודה שהמועצה אישרה? זה לא מתבצע
פרויקטים נגררים .לא סתם הייתה הצעה לסדר של משה אטיאס בנושא מלגות
לסטודנטים כי לא היה כסף למלגות.
העברות מסעיפים כדי לממן את מה שדחוף ולא מה שתוכנן תציבו את הנתונים למה
חוסר השקיפות הזה אתם פוחדים מעצמכם בנושא זה תן לקיים דיון ונשמע תשובות.
מר תומר גלאם:
אני מבקש להעיר הערה לגבי הגדרות עכברים מורעלים .זה לא מכבד את המעמד
והמקום.
מר איתמר שמעוני:
מחר יש ועדת כספים ,שם יוצגו כל הנתונים בשקיפות ,וביום חמישי יוצגו בישיבת
המועצה .אמרת שאני צריך כל שלושה חודשים להציג מצב כספי –  5שנים ישבתי
באופוזיציה ולא קיבלתי מצב כספי .באמת עכברים מורעלים .דבר אחרון אני רוצה
לומר לך ,שלמה ,פעם היית מאתגר אותי יותר .אני אסביר לך למה אתה חלש – כי
אתה כבר לא מדייק בנתונים.
לגבי  40מ' זה הלוואה שתוכננה כל חברי המועצה הצביעו .אני אענה לך על הכל.
קיבלתי עירייה עם  44%ביצוע של תכנית העבודה .היה לכם תקציב של  25מ' ₪
למיגון ולא מיגנתם .נתתם לילדים להתחבא מתחת לשולחנות .זו אחריות שלכם .מה
בניתם במשך  5שנים? במשך שנתיים בנינו כמעט  70גני ילדים .אנחנו מבצעים 80%
מתכנית העבודה .זה ההבדל בין עירייה שמייצרת עבודה .אתה אולי תקבל עוד כותרת,
אבל בסוף – נחמה תעשה את העבודה ,המנכ"ל עושה עבודה מדהימה ,חברי מועצה
עושים עבודה מדהימה .זה תרגילים של ילדים מתחילים ,ולכן אני בטוח שהשנה הזו
תסתיים טוב ומאוזן .עושים הרבה עבודה.
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---------------------------------------------------------------------------מר שלמה כהן:
ישיבת המועצה אמורה להתכנס ביום חמישי ,ועד לרגע זה לא קיבלנו מסמך אחד
לקראת הדיון .כדי שהדיון יתקיים כמו שצריך למה אתה לא נותן להם את החומר
להתכונן?
אני לא יודע אם בני וקנין עשה  40%או  .60%איתמר ,חלק מהדברים שלך פה הם
פשוט בגדר שקל להגיש ,שלא נעשה כלום בנושא מיגון .יש שקרים אחרים ,אני אוכיח
לך אלו דברים נעשו פה.
מר שבתאי צור:
מאחר ומחר מתקיימת וועדת כספים וביום חמישי תתקיים מועצה שלא מן המניין,
אני מבקש להעלות להצבעה להוריד ההצעה לסדר של מר בני וקנין בנושא מצבה
הכספי של העירייה.

הצבעה:
בעד{ 15 :איתמר שמעוני ,אפי מור ,תומר גלאם ,סופיה ביילין ,שבתאי צור ,יורם שפר,
אברהם עשור ,איתן קסנטיני ,דוד בן-אברהם ,חי דהרי ,יוסי כהן ,יורי ברנט,
משה אטיאס ,שמעון לוגסי ,שרה זכריה}

נגד3 :

{ ריקי שי ,רמי סופר ,שלמה כהן}

החלטה :לאשר.
מר שבתאי צור:
לפני שנעבור לסעיף  9אני רוצה להקריא הודעה שמסר לי מר רמי סופר לפני
הישיבה" :הודעה אישית על פי סעיף  39לפקודת העיריות :על פי הסעיף הנ"ל
בפקודת העיריות אבקש להודיע במהלך הישיבה או בסופה הודעה אישית
המתייחסת לפגיעה בי ובזכויותיי בעקבות הוצאתי מישיבת המועצה מן המניין
הקודמת".
רמי ,להלן התשובה להודעתך:
אני רוצה להבהיר :שבהתאם לסעיף ( 39ב) לפקודת העיריות נקבע כי רשות
להודעה אישית תינתן רק לשם תיקון אי הבנה שחלה בדבר המבקש או בקשר
לדבריו לשם הכרת אשמה שהושמעה כלפיו בישיבות המועצה.
ככל שחבר המועצה רמי סופר מעוניין לקבל רשות להודעה אישית עליך
להתמקד אך ורק בנושאים שפורטו בסעיף  39לפקודת העיריות.
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נמשיך לסעיף  9הצעה לסדר של חבר המועצה מר רמי סופר.

.9

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר רמי סופר בנושא "גגות
האסבסט בעיר"
מר שבתאי צור:
ריקי ,תקריא בבקשה את ההצעה לסדר יום.
גב' ריקי שי (מקריאה):
רקע להצעה
כידוע בבתים רבים בשכונת גבעת ציון באשקלון מותקנים גגות אסבסט .גגות אלו הוכחו
כמסרטנים וכגורמים למחלות רבות לבאים במגע עימם .לאחרונה אף נשבר גג אסבסט בבית
משפחה בשכונה ותושבי הבית ובכללם ילדים קטנים נחשפו ונשמו חומרים מסרטנים אלו.
ההצעה לסדר
המועצה תקיים דיון בנושא ותקבל החלטה לתקצב ולפעול למתן עזרה לתושבים שבבתיהם מותקן
גג אסבסט על מנת להחליפו לגג בטוח ולא מסרטן.

מר איתמר שמעוני:
אני מוכרח לומר שמקריאה ראשונה ,יש פה הצעה עניינית .אני עוד לא התעמקתי ולא
יודע איך לעשות זאת .יש כמה דברים שאפשר לעשות :אחד להוריד אותה מסדר היום,
או לקיים דיון כשאני לא מוכן .יש אופציה ,להקים ועדה שתבדוק את הדרך ,איך
אפשר לטפל בנושא זה .אני חושב שזו הצעה עניינית.
מר תומר גלאם:
אם במידה וחברי המועצה יודעים על בתים ששייכים לעמיגור אפשר לעזור ולפתור
במיידית.
מר רמי סופר:
היום ה ייתי בעמיגור ואני מנסה לקדם .נמאס לי לראות משטרה ,ספגתי מראש העיר
הזה מעצר .אני גדלתי בגבעת ציון .זו שכונה יקרה לי ולכל התושבים משם יצאו
מהנדסים ,ראשי ערים וכו' .אני לא אומר שאתם אשמים אני בא ואומר מה עושים
לקראת מחר הגעתי למשפחה כאשר דוד שמש קרס ונפל על המיטה של התינוקת – נס
משמיים ,אם לא ניקח את הנושא הזה ,לשפר את התנאים לתושבים ,אנחנו עושים
עוול לתושבים אלו .אני חושב שבאמת צריך להקים ועדה שאני אוביל אותה.
ידיי נקיות באתי לכאן לעשות ואף אחד לא יקח ממני זאת.
אני רוצה לחזור לנושא של רה"ע .אני לא עובד כבר שנתיים וחצי מאז המעצר ,הלכתי
לטפל במשפחה .מצאתי להם פינה בגבעת ציון .אני מנסה להתקשר לרועי שוורץ והוא
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במקום והיה רועי שוורץ ואני צעקתי אליו שאני אמחק אותך פוליטית .אחרי מספר
דקות ראש העיר יוצא ,יש כאן כתבה ותמונה שאני ואבי קריסי תמכנו בראש העיר.
האיש הזה אומר לי אתה עבריין ,ככה הוא אומר לי ,אתה תהיה אחרי סורג ובריח.
רבותיי ,לאיש הזה עבדתי יומם ולילה וככה הוא אומר לי ,ומסמן לי וי ,אני אכניס
אותך לבית הסוהר .בחיים שלי אני לא יודע מה זה בית סוהר ,אף אחד לא ייקח ממני
את מה שבניתי בעשר ידיי .אף אחד לא יצייר אותי כעבריין ,הצלחתי למגר את הפשע.
לא פחדתי מעבריינים ,פחדתי מדבר אחד ,שחבר תוקע לי סכין בגב .רבותיי ,הוא לא
מתקשר  ,100אלא לאדון פורטל יד ימינו .הוא לא מגיש תלונה ,בא שוטר אליו ומגיש
תלונה בכתב יד .אני מגיע לתחנה ,נחקר ,פוגעים בי ,משפילים אותי .לא מכיר אדון
שצועק אליי שימו לו אזיקים בידיים וברגליים ,עד שיקבלו את מה שמגיע להם .מה
שעשית פה לפני שבועיים לא אשכח לך .שכחת שהייתה באופוזיציה?
מר שבתאי צור:
רמי ,נותרה עוד דקה.
מר רמי סופר:
אני אדבר עוד כמה דקות.
מר שבתאי צור:
רמי תכבד את המעמד.
מר רמי סופר:
אדון ראש העיר מטיף לי ,היית באופוזיציה ,גידפת ,איפה הכבוד שלך? איפה המראה?
לך מחכה תיק גדול במשטרת ישראל .אני מאחל לך שתעבור זאת בשלום.
מר איתמר שמעוני:
תודה רבה .נעביר לוועדת איכות הסביבה ורמי יוביל זאת יחד עם יורם.
מר שבתאי צור:
אני מבקש להעלות להצבעה להוריד ההצעה לסדר של מר רמי סופר בנושא "גגות
האסבסט בעיר".
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הצבעה:
בעד{ 15 :איתמר שמעוני ,אפי מור ,תומר גלאם ,סופיה ביילין ,שבתאי צור ,יורם שפר,
אברהם עשור ,איתן קסנטיני ,דוד בן-אברהם ,חי דהרי ,יוסי כהן ,יורי ברנט,
משה אטיאס ,שמעון לוגסי ,שרה זכריה}

נגד3 :

{ ריקי שי ,רמי סופר ,שלמה כהן}

החלטה :לאשר.

.10

אישור הארכת כהונתו והרחבת סמכויותיו של אינג' פרדי אברג'ל
מ"מ מהנדס העיר
מר איתמר שמעוני
בשעה טובה התקבלה מהנדסת עיר והיא תגיע במהלך היומיים הקרובים.
אני רוצה להודות לכל מי שטיפל בקליטתה עשו עבודה נהדרת – לחיים ,יורם.
אנחנו מבקשים להאריך לפרדי את כהונתו והרחבת סמכויותיו לשלושה חודשים
עד שהיא תסיים את הקליטה והחפיפה.
מר שלמה כהן:
הנושא הוא גם הארכה וגם הרחבת סמכויות.
עו"ד הילה רווח:
מופיע בחומר שצורף לישיבה סעיף  4וסעיף .5
מר שבתאי צור:
הבקשה היא לטובת התושבים לעזרתם ע"מ שלא ניתקע.
אני מעלה להצבעה אישור הארכת כהונתו והרחבת סמכויותיו של אינג' פרדי
אברג'ל מ"מ מהנדס העיר.
הצבעה:
בעד{ 18 :איתמר שמעוני ,אפי מור ,תומר גלאם ,סופיה ביילין ,שבתאי צור ,יורם שפר,
אברהם עשור ,איתן קסנטיני ,דוד בן-אברהם ,חי דהרי ,יוסי כהן ,יורי ברנט,
משה אטיאס ,ריקי שי ,רמי סופר ,שלמה כהן ,שמעון לוגסי ,שרה זכריה}

החלטה :לאשר.
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שבתאי צור:
לסיום,
אני שוב רוצה לברך את ריקי שי ליום ההולדת מאחר ואנו יוצאים לפגרה אני
רוצה לברך את יורם שפר ליום הולדתו שיחול בתאריך  6/7וליורי ברנט שיום
הולדתו יחול ב .29/7-ואני רוצה לסיים במשפט אחרון חביב אני רוצה לומר לכם
שאני אוהב אתכם.
אני סוגר את הישיבה.

ישיבת המועצה ננעלת.

_______________

__________________

חיים סופר
מנכ"ל העירייה

שבתאי צור
משנה לראש העיר
ויו"ר מועצת העיר
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