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סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מס'  5של ועדת כספים מיום ה –  – 15.1.2020מצ"ב
 .2דיון ואישור תכנית עבודה ותקציב העיריה לשנת 2020
 .3אישור הצעת תקציב לשכת מבקר העיריה בהתאם לאמור בסעיף 170א ה .ו לפקודת העירית
(נוסח חדש)

פרוטוקול
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
ערב טוב .אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצה חגיגית שלא מן המנין מספר  02-2020אישור תקציב
תכנית העבודה לשנת  .2020כפי שראש העיר הבטיח למשפחת מגיסטו לפתוח את ישיבת המועצה
במנין הימים מאז חטיפתו לעזה של בן העיר אשקלון של בן אברהם מגיסטו ,מאז שנחטף חלפו
 1958ימים .ברשותכם ,לפני שנעבור לסדר יום אני מתכבד לפנות לראש העיר בכדי שיסקור בקווים
כללים לפני מועצת העיר את חזונו לשנה הקרובה במסגרת תכנית העבודה לתקציב העיריה לשנת
 .2020בבקשה אדוני ראש העיר.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
חברים ערב טוב לכולם .אני גאה להציג בפניכם את תקציב לשנת  .2020תקציב שפותח עשור
פורץ דרך ויוצר עתיד חדש לעיר אשקלון .מספר פרויקטים מחוללי שינוי בתחומים רבים – חינוך,
תחבורה ,תיירות ברצועת החוף ,ניקיון העיר והשקעה באיכות חיי התושבים ,מהגיל הרך ועד גיל
הזהב .זהו תקציב שנותן אופק ותקווה לתושבים הקיימים ,לצעירים שבינינו ,למשפחות ,גם
לעשרות אלפי התושבים החדשים שיצטרפו אלינו בשנים הקרובות .בנוסף ,השנה נראה לנגד עינינו
כיצד פרויקטים משמעותיים וחשובים מתממשים והופכים מחזון למציאות .לשמחתי ובזכות
העבודה המאומצת מקוצעית ומסורה שנמשכה ללא סייגים הצלחנו להתגבר על הפערים
התקצביים ואנחנו מציגים תקציב מאוזן ואחראי .כמו שאתם רואים ,תקציב העיריה השנה עומד
על קרוב ל –  1,700,000מיליארד שקלים ,כאשר החינוך תופס נפח משמעותי ממנו –  36%יחד עם
נסיבות נוספות בתקציב בתחום הרווחה עם למעלה מ –  17%ומיד אחרי תקציב שיפור פני העיר
– איכות הסביבה ,ביטחון וסדר ציבורי עם קרוב ל –  .17%אנחנו רואים הגדלה של  31מיליון
שקלים בתקציב החינוך השנה הקרובה שנבע בין היתר מן הצמיחה הטבעית של העיר .ויש לנו גם
בשורה משמעותית והשנה לראשונה תלמידי אשקלון  ..גם מי שלומד בחינוך הממלכתי ,הדתי או
החרדי ,העיריה משקיעה בכולם אותו הדבר ונותנת לכולם נקודת פתיחה שווה ושיויון הזדמנויות
אמיתי להצלחה שלהם .לצד זה אנחנו בונים את בית הספר החדש בשכונת  19 ...גני ילדים חדשים,
מקדימים את תכנון בית ספר יסודי נוסף בשכונת אגמים ,מוסיפים  4כיתות בבית ספר אילנות,
נשלים את בניית האודיטוריום  ...לתכנן את בית הספר לחינוך ימי במרינה וכן את ישיבת צבי
החדשה שתכלול  24כיתות לימוד .במקביל נתכנן בית ספר יסודי נוסף ,ממלכתי בשכונת אגמים
ונקדם את תכנון בית הספר העל אזורי למדעים ואומנויות בצפון העיר .לאחר עשרות שנים של
הזנחה .. ,השנה שיפוץ בבית ספר אוריה לילדים עם צרכים מיוחדים .אנחנו לא מסתפקים
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בהשקעה במבנים ובשיפוץ שלהם ומשקיעים כבר עכשיו בדור העתיד שלנו .בימים אלו אנחנו
עובדים על תכנית אסטרטגית החינוכית של אשקלון לשנת  2030כדי ליצור בוגרים בעלי מצוינות
ערכית והשגית .במקביל התכנית ללימוד אנגלית בגני החובה תימשך ואני חייב לציין שהיא עושה
פלאים בילדי הגנים שכבר יודעים לשיר ולומר מילים בשפה האנגלית .נגדיל את מספר החניכים
בתנועת הנוער ונקים מבנים לתנועת הנוער .אנחנו יכולים להיות גאים בבני הנוער שלנו שזוכים
שנה אחר שנה במקומות הראשונים בתעודת בגרות חברתית .מגיע להם את הכל .בנוסף נמשיך
את סבסוד העיריה בצהרונים .נדאג שהורים באשקלון ישלמו פחות ויהנו מערך צהרונים איכותיים
עם ארוחות בריאות ומפוקחות .לצד זה נדאג להטמיע גם בגיל הרך את ערכי השמירה על איכות
הסביבה על ידי פעילויות חינוכיות ,הסברתיות ואירועים ייעודיים בתחום .בתחום הרווחה,
לראשונה באשקלון ,ואני שמח לבשר שזה יקרה בחודש הבא ,נפתח את מרכז החוסן העירוני שלנו
לטיפול בנפגעי חרדה לכל הגילאים .נדאג למענה מקצועי איכותי ומסור עבור התושבים שלנו בתחו
ם הזה .בנוסף נקדם את הקמת מעון יום תמר ,נפתח את שלב א' של המרכז הרב תכליתי לאנשים
עם צרכים מיוחדים ונפתח  3מעונות יום .עוד בשורה חדשה שעם המעבר של אגף הרווחה שהוזנח
לאורך שנים למבנה החדיש בשכונת שמשון .מדובר במבנים חדשים ,מזמינים ונעימים והתושבים
יצטרכו לקבל שם שירות מקצועי ומסור כמו שנעשה בכל השנים .בתחום שיפור פני העיר אנחנו
מתחילים ברפורמה אדירה לשיפור הניקיון בעיר .אנחנו יכולים לראות השקעה מצטברת בניקיון
בעיקר בהשקעה של  13מיליון שקלים מאז כניסתי לתפקיד .הוספנו משאיות ומנופים .העיר
חלוקה לשני קבלני ניקיון על מנת לאפשר מענה רחב ומקיף יותר לעיר הגדולה ואנחנו מכניסים
טכנולוגיה חדישה ומתקדמת בתור חדר בקרה לאיתור ופיקוח מערך האשפה בעיר .בתחום
התחבורה – לאחר שנים של עבודת  ...בזכות התקציב שהצלחנו לשחרר ממשרד התחבורה ,אנחנו
הולכים לפתוח את היציאה הצפונית החדשה שתקל על עומסי התנועה גם בכביש  .3עוקף הרצוג
יפתח וייקצר לנהגים את זמני הנסיעה .אני לא הולך להתפשר  ...התחנה המרכזית החדשה
והצוותים המקצועיים עושים את כל הנדרש כדי לקדם את התהליכים .יחד עם זה גם מסוף רמז
קורם עור וגידים והשנה נחנוך את מסוף רמז החדש .במקביל ,אנחנו מקדמים פרויקטים
תחבורתים ושיפור הבטיחות בדרכים בעיר ואי אפשר להתעלם מהעבודות הנעשות להוספת נתיבי
אופניים כבר עכשיו וזה יימשך ביתר שאת גם בשנה הנוכחית .בתחום ה ...וההשכלה הגבוהה נקבל
חיזוק משמעותי בתקציב 2020 .ולבוא בסך  7מיליון שקלים לסטודנטים .הסכום הגבוה ביותר
בתולדות העיר .נ קדם את המרכז להורות צעירה שיתן מענה להורים צעירים הן ברמה הפרטנית
והן על ידי הרצאות ,סדנאות וכד' .ולעודד יזמות על ידי הקמת שני מאיצים טכנולוגיים ושני
מאיצים לעסקים .בנוסף לראשונה יקודמו סדנאות הכנה לעולם התעסוקה בשיתוף אינטל ומרכז
 ...ותיפתח תכנית לחיזוק אנגלית שפתית בקרב צעירים בעלות מסובסדת .גם בתקציב 2020
יימשך שידרוג השכונות הותיקות ,מהשקעה וטיפול ושיקום תשתיות הניקוז ,מניעת הצפות ,בעונת
הגשמים .בתחום התיירות וברצועת החוף כל רצועת החוף הולכת לשנות את פניה .היום מקדמים
תבע חדשה בכל רצועת החוף עם עיקרון חדש של  ...מעורבים ברצועת החוף  -מלונאות ,מגורים
ומסחר .במסגרת הזאת יתבצע שידרוג ברחוב יפה נוף ,רצועת המסחר ,בתי קפה ומסעדות ,מגורים,
מלונאות ומוסדות ציבור מושכי קהל ושידרוג הטיילת הצפונית .בהזדמנות זו גם אני רוצה להודות
למינהל התכנון ולרמ"י על זה שהשקיעו ומשקיעים עשרות מיליוני שקלים לטובת קידומי התבעות
הן מגדל ,הן רצועת החוף ,והן שדרות בן גוריון ומתחם האיצטדיון .בנוסף אנחנו מקדמים את
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הקמתו של החוף החדש שביעי במספר ברצועת החוף הצפונית בסמוך לשכונת עיר ימים ,שיתן
מענה לאוכלוסיה הגדלה בעיר .לצד זה נקדם שידרוג הטרסות בחוף בר – כוכבא ונשלים את
פרויקט הטיילת הדרומית שתהווה השלמה לרצועת החוף המרהיבה שלנו .לצד הפרויקטים
שמגיעים לסיומם נראה כיצד פרויקטים מתחילים והופכים את אשקלון לעיר שטוב לגדל בה
משפחה .פארק עיר היין ,השטח של  600דונם ,מתוכם  300בשלב הראשון – חדשנות לצד
ארכיאולוגיה  ,הופעות מוסיקליות לצד פעילויות אקטסרים ,מתחם אוכל לצד מתקני ספורט.
יוצאים למכרז בחודש פברואר ובתוך שנתיים אנחנו משיקים את הפארק בעיר ימים .אנחנו נשיק
את המציפור הנבנה ברצועת החוף בסמוך לשכונת ברנע ב' ו – ג' שיהווה נקודת תצפית ,בילוי
ופנאי מדהימה .ממש על קו המים .פארק האקו – ספורט בשכונת הגלים על שטח של  600דונם –
שילוב מרהיב ומהנה של ספורט ,אקולוגיה וטבע עם עוד פנאי ונופש .הפארק כולל אגם מלאכותי,
אמפי ,בית קפה ,אכסניה ,קמפינג ,אזור פיקניק ,בריכות חורף ועוד אטרקציות לכל המשפחה.
בזכות התקציב שהשגנו ממשרד הבינוי והשיכון ורמ"י אנחנו בהכנת המכרז לביצוע ובתוך שנתיים
גם נוכל לראות את הפרויקט בשטח .מתחם בן גוריון היכן שהיום פועלת המזרקה הולכת גם היא
לשנות את פניה עם תכנית חדשה לבפינת ישיבה ודק עם  ...לכל המשפחה .לצד זה נמשיך בקידום
המרכז הנפתי החדש הכולל את בנין העיריה וגם את תכנית מתחם הנופש והגולף שהולך לשים
את אשקלון במקום אחר לגמרי מבחינה תיירותית ותעסוקתית .אנחנו עושים תכנון מחדש במספר
אזורים בעיר .תכנון מחדש של שכונת מגדל ,התפיסה החדשה ,שינוי יעדים בזכויות בניה במגרים
ריקים במטרה לרענן את העסקים במקום וליצור  ...משולב של מגורים ומסחר .תכנון מחדש של
האיצטדיון בשדרות בן גוריון ,הקמת פארק ירק מהנה ורחב ידיים כולל מגורים ומסחר באיצטדיון
מנותק מצפון העיר .לאחר  6שנים מקימים שני מרכזים קהילתיים חדשים בשכונת אגמים ,וברמת
כרמים .אני רוצה בהזדמנות זו להודות לגברתי המנכלית ,הגברת אירית נתן ,ישר כוח ואדוני
הגזבר איציק ויצמן .זה לא מובן מאליו לעמוד באתגרים שעמדו .היו בפנינו השנה .ובכל זאת
עמדנו באתגרים .נמצאת פה גם מירב וכל החבר'ה מהגזברות וכל מנהלי האגפים .אני גאה בכם.
אני רואה שבאמת עם אנשים כמוכם אפשר להצעיד את העיר קדימה לעוד הרבה שנים יפות
וטובות .תודה.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
תודה רבה לראש העיר על הסקירה .אנחנו מצטרפים לברכות למנכלית ,לגזבר ,לכל אגף התקציבים
בעירית אשקלון ולכל העושים במלאכה .זה לא פשוט .אבל אנחנו יודעים איזה עבודה מדהימה
עשיתם ועל כך ברכות .אם מישהו רוצה להצטרף לברכות ,זה הזמן .בבקשה.
גב' שרה זכריה ,חברת מועצת העיר:
אני אדבר קצת על הגמלאים .לשם שינוי ובצניעות לא ארחיב על הפעילות שאנו עושים בעיר .אנחנו
מ ופיעים בארץ בשני פארקים לא שלנו והפכנו לשם דבר .הפכנו לשם דבר בעיר ומחוצה לה כידוע
לכולכם .אני מודה לך אדוני ראש העיר על שיתוף הפעולה המלא וכל הנעשה בארגון נעשה
בתמיכתך ובעידודך המלא .אני רוצה לברך את העוסקים במלאכת הכנת תכנית העבודה והתקציב
לשנת  .2020הפילוסוף דנץ גרף אמר – מטרתם העיקרית של רוב מנהלי העסקים היא לא לעשות
כסף עבור הלקוח .במקרה שלנו  ...מטרתם היא לדאוג לתושב .אני מצדיעה למנהלת אגף תקציב
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וכלכלה מרב בוסקילה (מחיאות כפיים) בשונה מכל השנים ,השנה מירב ניצחה ביד רמה על הכנת
התקציב כשלצידה עובדי האגף החרוצים והמיומנים והערך המוסף של פרט לישיבות עם האגפים,
צוות הגזברות עסק בעבודה השוטפת בבקרים ,ובלילות עסק בעבודה של תקציב והכנתו נטו .יישר
כוח מירב וכל הצוות .כמובן לגזבר איציק ויצמן (מחיאות כפיים) .למנכלית אירית נתן ,שאפו .ואני
אגלה לכם סוד .יש תחרות ביני ובין המנכלית והתחרות היא מי תגיע בבקר בשעה  6וחצי ,מי
תקדים אחת את השניה .או אני או היא .וככה אנחנו עושות כל בקר .שאפו גדול לראש העיר על
כך שהצלחת ליצור קשרים הדוקים עם שרי הליכוד וראש הממשלה ,קשרים המובילים לתוצאה
עבורך שהיא אשקלון וצרכיה נמצאים קרוב לליבם של מקבלי ההחלטות .נפוליאון בונפרטה אמר
– אם אתה רוצה שמשהו ייעשה עשה אותו בעצמך .כך עשית אדוני ראש העיר .תודה לך על כל
ההשגים .לחברי המועצה – יישר כוח על שיתוף הפעלה הפורה.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
תודה רבה( .מחיאות כפיים) עדנה.
גב עדנה שחר ולנשטיין – מועצת העיר:
אני אגזול מזמנכם ממש מעט .אני גאה על כך שבהיותי בקוריאה גיליתי את הסיפור של ילדים
שרים באנגלית והחלטתי ,חזרתי לארץ והחלטתי שזה יהיה הפרויקט שלי .והפרויקט הזה עובד
נפלא .אני מציע לכם לנסוע לברנע ,ל  ..לכל המקומות שיש ,ויש ,אבל מה שאני רוצה לומר שזאת
חוויה לילדים .אני מגיעה לשם .ניסים איתי ואני כל כך גאה בכך שיש לי גם את העזרה הזאת של
אנשים שיבואו וימלאו את התוכן לילדים .והתוכן הוא הדבר הכי חשוב.
גב' שרה זכריה – חברת מועצת העיר:
עדנה ,אני מקווה שאת לא מכינה אותם לעזיבה של הארץ בגלל האנגלית.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
תודה רבה עדנה ..כבוד הרב אביטל בבקשה.
הרב יעקב אביטל  -סגן ראש העיר:
ערב טוב לכולם .אני רוצה לומר שני דברים .אחד במקרו אחד במיקרו של התקציב הזה .דבר
ראשון במקרו של התקציב – מגרעון מאד מאד גדול ,אני חושב שמגיע לראש העיר הרבה הרבה
ישר כוח על כך שהוא הצליח להביא אותנו לייצב את הספינה .לייצב את הספינה שלא תטבע ולדאוג
להביא תקציבים מאד מאד גדולים .זה לא דבר מובן מאליו .לא יודע כמה מבינים איזה משמעות
של לסיים שנה בצורה מאוזנת .דבר ראשון זה שומר על האיתנות של העיר ,על העיריה כאיתנה
וצרי ך לזכור את זה .זה מאבק עיקש .אני זכיתי לחוות חלק ממאבקים מוסריים מול הממשלה,
מול מנכל רוה"מ ,מול הרבה דברים שנעשו בלילות בתחנונים ,לעתים בציפרניים שלופות ,לעיתים
בתחנונים ובסוף זה סיפור הצלחה מאד גדול כיוון שברגע שיש לנו עיר איתנה ועיר מאוזנת ,גם
עובדים יכולים להיות רגועים מכל מיני שמועות וכל מיני דברים .הם יודעים שמטה לחמם יימשר,
והפרנסה שלהם אין להם מה לדאוג לה וזה מאד חשוב לשקט של העובד .חשוב זה מקטין לנו את
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הוצאות המס ,שאפשר יהיה להסתדר עם התקציב הזה ולכן כאן לראש העיר מגיעה ברכה מאד
מיוחדת על כך שהצליח בעצמו לכתת את רגליו ולהעביר תקציב שהוא מאד מאד ,לאזן את
התקציב ומקו  0להתחיל שנה שהיא שנה חדשה .לגבי המיקרו אני רוצה לומר לכם דבר מאד מאד
חשוב .מי שיתבונן בספר התקציב הזה ,אני לא ממונה על הכל אז אני לא יודע הכל .אני מדבר
בתחום שלי כממונה על החינוך .של הציבור התורני .ושם אני רוצה לומר לכם שפה נעשתה פעילות
לראשונה בתולדות ספר התקציב של עירית אשקלון שכל ילדי העיר השוו .זאת אומרת בבית ספר
ממלכתי ,ובית ספר ממלכתי דתי מקבלים סכום מסוים .ובתורנים היו מקבלים פחות .בא ראש
העיר ,הכניס את היד לכיס ,שם עוד כסף .אמר – כל הילדים שווים .ומהשנה הזאת כל ילדי
ה"מוכשר" הופכים להיות בניהול עצמי למרות שהוא יכל לתקצב ב –  75%אפשר לומר ,הגענו ל –
 . 100%אם נצטרך איזה תיקון קל הוא יתבצע ,ועל כך מגיע תודה רבה לראש העיר( .מחיאות
כפיים) אני רוצה לומר שזה היסטורי .זה היסטורי ,בספר התקציב גם מי שמבין זה גם עולה הרבה
מאד כסף .זה היינו כחולמים .זה פשוט חלום .אני מכאן רוצה להודודת לראש מינהל יובל ,למשה
אמסלם אבל אני רוצה כאן בקטע הזה במיוחד להודות ליובל הגזבר ,אבל בקטע הזה אני רוצה
להודות גברתי המנכלית לאשה אחת .שחוץ מבאחת בלילה ו –  7וחצי בבקר שלא ניהלתי איתה
שיחות ,לא היתה שעה בשעות היממה בין  7וחצי ל  1 -בלילה לא משנה אם היא ממתינה ,לא
ממתינה ,חוזרת לא חוזרת ,עבדה עם משרד רואה החשבון ,עבדה עם הצוות הנפלא שיש לה ואני
לא רוצה להזכיר שמות שלא אשכח שם וזאת מירב .עשתה מלאכת קודש .באמת באה בלב פתוח,
בלב נקי ,בידיים נקיות ,והלכה להלכים מאד מאד מאד גדולים .אני אומר לך מירב ,את הקטע
הזה שהשווינו היום ,וראש העיר השווית את כל תלמידי אשקלון לאותה רמה ,זה דבר שיש לך בו
ברכה מרובה( .מחיאות כפיים) אני לא אשכח לך את כל הפעולה שעשית ואת עושה .אני יכול לספר
לכם רק קוריוז אחד קטן .נכנסנו לפגישה אצל ראש העיר ,והיה מחלוקת .ראש הער אמר – אני
סומך עליכם ויצאנו ,ומספיק הרצון טוב וזה סידר את הדברים .אני אומר לך עשית פה מהלך מאד
מאד גדול .אני כבר בישרתי לכל בתי הספר של ה "מוכשר" שהם נכנסים להיות שווים לכל ה ...
זה משהו שהוא ברמה העירונית .צריך לזכור עוד כמה דברים בתקציב הזה .שלראשונה המלגות
גם כן עלו מ  3 -ספרות ל –  4ספרות וגם עלו בנפח של כמות מקבלי המלגות .אני רוצה לומר תודה
מיוחדת ליד שלא פחדה לחתום על התמיכות – לאיציק ויצמן .אתה רעדת .אמרת – לא יודע מה
עשיתי .ראש העיר אמר לו – תחתום ,אל תפחד יהיה בסדר .אז גם בתמיכות זה לא מובן מאליו
השנה כולם לפני דצמבר קיבלו את התמיכות שלהם .אני אומר לך המנכלית ,אני אומר לגזבר ,כל
הצוות הזה ,ראש העיר ,נעשתה פה עבודה נפלאה וגם בזה מגיע לכם הרבה הרבה יישר כוח .אני
רוצה לומר לכם עוד דבר .שאנחנו לא רק לוקחים .אנחנו גם משתדלים להביא .מהאנדרטה שנפגעה
בפעולות איבה ניגשנו לכל קורא והבאנו גם סכום מאד מאד יפה של כסף וגם מגיע הרבה ישר כוח
לפנינה חכמון שפעלה בנושא הזה ומגיע לה הרבה הרבה ישר כוח .שני דברים נוספים שאני רוצה
לומר לכם .אף אחד לא הרגיש ,לא דיברנו על זה ,אבל בשקט בשקט שנת הלימודים שנפתחה אז
פתחנו עוד בית ספר אחד בעיר .פתחנו עוד בית ספר תיכון לבנות שהוא במסגרת "המוכשר" עם
"עמית" וזה ראש העיר נתן לזה יד וזה בשקט בשקט .אף אחד לא שמע על זה .לא דיברנו על זה.
הרבה דברים נעשים מתח לרדאר .אני כבר יכול לומר לכם שכבר בתקציב הזה אנחנו הולכים
לעשות פינוי בינוי לשבור את בית הספר הישן ולבנות את  ...חיים ,זה אחד מבתי הספר שייבנה
בצורה חדשה וזה גם כן מלאכה מאד מאד מאד גדולה .אני שוב מודה לך כבד ראש העיר ,אני מודה
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לגברתי המנכלית ,אני מודה לגזבר .תודה מיוחדת שוב למירב .אני רוצה לומר שבשם חבריי לסיעה
שבודאי חלק מהם ירצו לדבר יוכלו לדבר ,שעושים מלאכת קודש הרב עשור ,ישי רובין ,חי דהרי,
שעושים מלאכה נאמנה בשקט בשקט .בסוף דברים שנעשים בסתר אתה מוצא אותם בגלוי .ולכן
בתקציב הזה לו רק השוונו את התלמידים אז אנחנו נתמוך בו באהבה ובשמחה ואני קורא לכולכם
להצטרף .יש עוד הרבה דברים .אי אפשר לפרוט את הכל בכינורות הללו .תודה רבה.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
תודה רבה( .מחיאות כפיים) .בבקשה.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
רק איתמר ,ברשותכם אם אפשר רק דבר שלא הזכרתי ,קודם כל ברוך השם אושר לשמחתי
החלטת המועצה להפחית ב  7 -וחצי אחוזים שזה המקסימום למשרדים ל  ,100 -לעסקים קטנים
ובינוניים עד  150מטר ב –  .2020זו בשורה גדולה .הולכים להמשיך במגמה הזאת .בהחלט מגיע
להשוות ולקדם את הנושא הזה ולהצמיח את אותם בעלי עסקים קטנים ובינוניים שנותנים מענה
לא קטן גם ברשות וגם ב  ...לכולם ישר כוח .בבקשה איתמר.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
טוב .קודם כל באמת ישר כוח לכל מי שעמל על התקציב ועשה עבודה ולכל מי שישב פה שעות ואני
יודע באמת מה זה תקציב .לכל העובדים ,לגזבר,למנכלית ,לך ראש העיר ,לכל הנוגעים בדבר
באמת ישר כוח ,ולשבת ולהכין תקציב למרות שאנחנו הגשנו אותו באיחור ,אבל אני מבין מה
שקורה בלחצי הזמנים ולשבת המון שעות ,בהחלט ניכר שנעשתה פה עבודה ועל כך מגיע לכם יישר
כוח .אבל לצערי אני לא רוצה להשתמש במילה להרוס את החגיגה שיש פה .אני רוצה קצת לשקף
את המציאות .קצת לשקף אותה ולהראות לכם כמה דברים ולשקף אותה .אז קודם כל רק שאלה
 קודם כל כבוד הרב אביטל ,אין שנה שלא נגמר תקציב מאוזן .שתבין .תקציב שוטף אי אפשרלא לסיים אותו .אחרת היה פה חשב מלווה .כל השנים הגיע הזמן שנאמר ואם מישהו פה חושב
אחרת שיקום ויאמר עכשיו .הכל נרשם בפרוטוקול .יש שנה שלא היה פה מאוזן גם בתקופתי,
איזון מלא אחד?  – 2מה הגרעון המצטבר היום? מישהו יכול לומר ,כי לא ראיתי.
(צועק)
 7מיליון .הוא לא השתנה.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
וזה מה שאני רוצה גם אני גם לשקף לכם קצת .על פי רוב לא השתנה.
דוברת:
מה זאת אומרת?
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
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זאת אומרת הוא נשאר  7מיליון .בסדר .ואני צמצמתי אותו .אם תסתכלו אני קיבלתי גירעון יותר
גבוה ,צמצמתי ואתם עכשיו נפריח את כל הסיפורים שלכם 3 .שנים לא צמצמתם .אז זה דבר אחד
משקף את המציאות .בסדר? עכשיו נתקדם .תראו ,באמת נתחיל דבר אחד שמאד מענין אותי.
דיברתם על ניקיון .אז או שמי שדיבר על ניקיון לא נמצא בעיר או העיר שהוא נמצא בה היא לא
אשקלון .כי העיר מטונפת ברמות שאתם לא מבינים .הפחים עולים על גדותיהם ,הפניות של
התושבים הם עד כאן .אי אפשר להסתובב בעיר מרוב צחנה ולכלוך ואתם מדברים לי פה על עיר
נקיה .עכשיו בואו אני אגיד לכם באמת מה נעשה .מה נעשה בניקיון .אתם יודעים שב  2016 -סך
כל הניקיונות בעיר ,מערך פינוי אשפה וניקיון ,אחזקה ,גינון ותאורת רחובות ,הפעילות ,הכל .כל
כל כל כל הניקיון בעיר העלות שלו היתה  131מיליון שקל .אנחנו עלינו ב –  32מיליון שקל .אנחנו
היום  133מיליון שקל .ומה קיבלנו? עיר מטונפת .עכשיו ,מכרתם לי סיפורים של מכרז ,של לצאת
לקבלן אחד ,לאגד הכל אצל מיה ,שהכל יהיה אצל אחד .אחר כך אמרתם – לא ,עוצרים את המכרז.
מפצלים אותו .עד היום עם המכרז ,בחרתם מישהו? שיחררתם מישהו? הכנסתם מישהו? אני רוצה
להגיד לכם נתונים מתוך מערכת .יכול להיות שהדברים האלה  ...אני מציע לכם להקשיב .תאמינו
לי שמה שאני אומר לכם הוא נכון .תראו ,ככה .מה היה במכרזים בעירית אשקלון בחורף דצמבר
 2019הוציאה עירית אשקלון מכרז שבו היא מוציאה את פינוי הגזם המוטמנים דחס ועגלות
כתומות ,מכרז אחד .מה שבסוף לא צלח והמכרז פוצל והעיריה הוסיפה תנאי סף רק למי שהיא
בדקה לעומק שיוכל להתמודד .החברות שהתמודדו הן מיה ,חברת ג'אן .מי שזכתה בסופו של
דבר ,חברת מיה .שזכתה בפינוי הגזם ,עגלות ,אשפה ,מכולות וכתומות .גם חברת דחס זכתה
במכרז המוטמנים .מה קרה בסוף? אני אתן לכם קצת נתונים .פרח השקד ,עסקו בפינוי גזם בסכום
של  1295שקל ליום עבודה של משאית .יום עבודה של משאית  .1295 -היו לה  5משאיות .סך
הכל יום עבודה של כל המשאיות  6,475 -שקל .מה קורה עכשיו? מיה תקבל סכום של  1750שקל
למשאית .זה קופץ מ –  6,475ל –  14,000שקל ליום.
דנה
 ....הוספת את  ...בגלל זה (לא ברור)
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אתם תקשיבו ,תראו .מוציאים  14,000שקל על  5משאיות .יש פה תוספת של כמעט  7000והעיר
מטונפת .אני מציע ש  ...את ההסברים הכל בדוק .תאמינו לי ,יש לי גם מסמכים .אז או שאתם
רוצים להפריע לי,
(מדברים ביחד)
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
נתתי לכם לדבר והקשבתי .פרגנתי לכל מי שאמר בעבודה .אני רוצה רק לשקף לכם .יש עיר
מטונפת .יש עיר מטונפת וחברת מיה עושה הכל עכשיו עם  5משאיות במחיר הרבה יותר גבוה שלא
לדבר עוד מה מסתתר מאחורי מיה .אני לא אביא את זה היום .אני אביא את זה אולי בישיבה
הבאה .אני לא יודע.
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(הערה לא ברורה)
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
שמע ,אם אתה רוצה להפריע לי ,אתה רוצה שאני אגיד לך מי תורם ולאיזה עמותה? ומי עובד שם
ומה עובד שם ומי מהמשפחה שלך עובד שם?
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
אתה יכול להגיד הכל ,אתה יכול להגיד הכל גם אם יש טענה ניתן לגורמים הרלוונטיים
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אבל למה אתה עכשיו מפריע לי?
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
ככה .כי אני לא אוהב את הסיסמאות האלה.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אתה יודע כמה סיסמאות זרקת פה על ניקיון? .עיר ירוקה .עיר נקיה .עיר זה .זה לא סיסמאות?
נו אז מה סיסמאות? זה כאילו שאתה ישן בטבריה .עיר מטונפת .תקום תתרומם תעשה עבודה.
אתה ראית איך העיר נראית? אני מתבייש לצאת( .צועקים ומדברים ביחד)
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
 ....וזה התקציב החדש.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אני אחזור למטרה .לגרום לך קצת גירוי .שתבין שאתה נמצא בעיר מלוכלכת ותטפל בה .זו המטרה
שלי ואני מאד מקווה שתעשה את זה .העיר מטונפת.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
איתמר ,בוא נתקדם.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
זה לגבי ניקיון הוא יקר ב –  31מיליון .יותר .היגיון .רציתי לשאול עוד משהו שגם לא ראיתי את
זה בתקציב .הכנסתם לגבי ,להכניס לתקציב השופט קיזוז מתביעות משפטיות? יש מסמך של
עורכי דין לפי התקציב שצריך לומר מה מתביעות משפטיות של העיריה ישמש כהכנסה .כהכנסה.
לדוגמא תביעת קצא .התביעות שלנו מקצא בכסף.
(צועק)
בעצם מוציאים שומת ארנונה ו  ...חלק מההכנסות ה  ..כמובן מגלמות בתוכן גם את קצא( ... .לא
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ברור)
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
כמה כסף?
(צועק)
הפירוט הוא ,חלק מ ,אתה רואה שם .. ,קצא אני לא מפרט מסיבות ש  ...זה נושא משפטי שאני
צריך ( ... ...לא ברור)
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
זאת אומרת אתם מאזנים את התקציב עם איזה שהיא ארנונה שאמורים לקבל מקצא ,שהיא
תיכנס פנימה ואני אומר לך שזה יותר מ –  20מיליון ויותר מ 30 -מיליון.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
איתמר ,אני חייב לעצור אותך .שנייה .בבקשה .אני אגיד לך .אני אגיד לך מה הרעיון .בבקשה
תקשיב לי  20שניות .אני נתתי לכולם לדבר ברעיון של מי שרוצה להגיד משהו לגבי גזברות
והתקציב .שאני אפתח את הסדר יום ,כשאני אפתח את הסדר יום אחי יהיה לך את הזמן שלך.
אני אומר לך בכנות .אני עדיין לא פתחתי את סדר היום.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
לא הבנתי .לא הבנתי( .מדברים ביחד) ...
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
בסדר .תסיים .תסיים ואני אפתח ...
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
עכשיו אני רוצה רק שתדעו
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
סליחה איתמר .לאחר שאיתמר יסיים אם יש למישהו להוסיף מהחברים.... ,
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
ב –  2017מינהל כללי היה לו הוצאות שכר  31מיליון ,מינהל כספי  15מיליון ,התחדשות ופיתוח
 17מיליון ,תפעול  33מיליון ,חינוך  120מיליון .סך הכל  216מיליון .ב –  2020 .2017אתם מתכננים
 50מיליון יותר 265 .מיליון 265 .מיליון 50 ,מיליון יותר .פה צריך קצת הסבר .לכן אני מפנה
שיגיע התור שלכם לדבר ולומר תסבירו לי למה מתנפחים ב –  50מיליון הוצאות שכר .על מה?
תעשו את החישובים שלכם .תגיעו לזה ... .אבל תדעו שאתם מדברים ,שאתם רוצים לצמצם
גרעונות ומנפחים ב –  50מיליון הוצאות שכר ,אה .המון .אז תסבירו .בואו  ...לחברי המועצה איפה
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ה –  50מיליון האלה 50 .מיליון 50 .מיליון שקל .לא מיליון .לא שניים.
(מדברים ביחד)
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
אני מבקש ,בואו ,תרשמו ...
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אין בעיה .תרשמו את העובדי הוראה ,עובדי זה .בסדר .אין שום בעיה .רק תגידו למה  50מיליון.
לדוגמא ,אני  ...לשכת מנכל 7 .תקנים .ב –  2017 – 2016היו  5תקנים .מה קרה עוד שני תקנים?
(תשובה לא ברורה)
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
בסדר .שאלה – 2 .אתם מדברים ,קיימים ,שהלכתם ודיברתם עם  ...ולא עשיתם כלום אז לבוא
להגיד מנכלית חרוצה מגיע לה עוד שני תקנים ועליות בשכר  50מיליון עם כל הכבוד זה לא
סיסמאות .ועכשיו תראו ,עוד דבר .דרך אגב דיברת שתקציב החינוך מהווה  36%מהתקציב .זה
יפה מאד .רק ב  2016זה היה  .39זאת אומרת ירדת.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
 ...הכל היה מונח לפניך ,זה היה תקופה שלך ,תקופה שלי .2017 ,2016 ,יש גדילה של גדילה
טבעית .בגלל הגדילה של האוכלוסיה ובנוסף להכל אנחנו מוסיפים בתקציב לטובת החינוך.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
תומר ,אני אסביר לך משהו .אני בטוח שאתה יודע אותו .רק אני אסביר לך משהו .זה שרואים
גדילה באגודות ,זה יכול להיות גם ירידה .כי אחוז ,לוקחים את סך הכל ההשקעה בחינוך
ומחלקים לכל התקציב .כל שנה התקציב גדל .אז החינוך גם .אבל היחסיות ירדה .זה אומר שביחס
לגודל התקציב אתה משקיע פחות מ –  .2016ככה עושים יחס .אז הייתי רוצה לראות עמודה הרבה
יותר גבוהה ותחזרו ל –  .39%אני חושב מה שעושים בגנים לימודי אנגלית ,שאפו .עבודה יפה מאד.
זה מצוין .זה דבר שצריך וראוי לעשות אותו .אבל להשקיע יותר .להגיע לשמור על ה –  .39%יש
לזה משמעות .דרך אגב העליה בעמוד  77אתם תראו בלשכת מנכל בשכר ,היא מ –  3.3מיליון ל –
 4.3מיליון .מיליון שקל יותר עליה בשכר .מענין .זה שני תקנים של מיליון שקל .אני רוצה
שתסתכלו ב ,אם בא לכם .בעמוד  82אני אדבר ,אכנס לפרוטוקול .עמוד  82חשבתי שהיתה תקלה
השנה .שהיו קצת פחות אירועים לתושבים .אמרתי – תקלה ,השנה בטח תפצו על זה .אבל אני
רואה שיורדים .אנחנו יורדים באירועים מ  8.6 -מיליון ל –  .7.6מיליון פחות .למה? כי רוצים
לחסוך.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
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לא .כי יודעים להתייעל.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
להתייעל באירועים של התושבים? או לנפח בשכר? ממש מצוין
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
יודעים להתייעל.
מר אפי מור  -חבר מועצת העיר:
איך יודעים להתייעל בהתאמה של  50מיליון יותר ,ואירועים יורד? איך? אני לא מבין.
(מדברים ביחד)
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
יש את הגדילה הטבעית של העליה בשכר,
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
במי פוגעים? רגע ,במי פוגעים בעיר?
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
בואו ,חבר'ה,
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
באיזה ....
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
אתם רוצים לזרוע חול בעיני הציבור אבל לטעון את זה לא לזה התכוון המשורר .יש גדילה
(מדברים ביחד)
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
בוא אני גם אלמד אותך.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
כסף יש פה .תסתכל.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
אני אשמח שתלמד גם אתה.
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מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אני אשמח אם ....אני לא מתבייש.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
למה לא?
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
מאד אשמח.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
למה לא? יש הרבה פרויקטים גם פה שאני מוציא אותה הלכה למעשה והצלחנו לגייס תקציבים,
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
מה הקשר לפרויקטים? אני שואל אותך שאלה.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
גם ,שנייה .אתה לא נותן לי לדבר.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
ירד המיליון ,מי נפגע?
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
תקשיב ,אתה רוצה להקשיב?
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
מי נפגע?
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
אף אחד לא נפגע .אף אחד לא נפגע .יש לך מכונה איך לנהל את התקציב .איך להגיע לכל המגזרים,
בעיקר לראות את השלבים שלנו באשקלון .יש פה שיטה שונה ממה שהיתה ...
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
יש לי הצעה ,ושזה יירשם כהסתייגות .קחו את המיליון שקל שניפחתם את לשכת מנכל ותיתנו
אותה לאירועים.
גב' אירית נתן  -מנכלית העיריה:
לא ניפחנו ,סליחה.
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מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
לא ניפחתם? אני אומר את זה סתם .זה צ'ק דחוי.
גב' אירית נתן  -מנכלית העיריה:
אז אני מוכנה לענות לך .יש משרות
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
תענו לי אחר כך .בסדר?
גב' אירית נתן  -מנכלית העיריה:
לא .אני יכולה לענות כרגע ... .לפי החומר לשכת מנכל ( ...מדברים ביחד) זה לא
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אני לא יודע .אני רואה שהתקציב שלך עלה במיליון והתקציב של התושבים ירד במיליון .אז עם
כל הכבוד
גב' אירית נתן  -מנכלית העיריה:
אז תקבל תשובות.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אתם פוגעים בתושבים .גם נותנים להם עיר מלוכלכת וגם אומרים להם – יש עיר מלוכלכת ,אל
תלכו לאירוע ,שלא תדרכו על פסולת .אז אין הסבר .חוץ מזה שאתה מתייעל .אתה מתייעל על
חשבון התושבים .תגידו ,מופיע לי גם בעמוד  82שיווק תיירותי .200,000 .אני מבין שהפכנו להיות
בירת התיירות.
גב' אירית נתן  -מנכלית העיריה:
הלוואי.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
הלוואי .אבל שיווק תיירותי .מישהו יכול להגיד לי מה עשיתם ב  200,000 -ב  ?2019 -זה מופיע
שהשקעתם  200,000ב – .2019
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
לא .אני אגיד לך את זה לענין התיירות.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
לא .מה עשינו? במה הושקע הכסף? אני שואל שאלה .שאלה.
14

עיריית אשקלון
ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר  02-2020מתאריך 26.1.2020

מר תומר גלאם  -ראש העיר:
חבר'ה ישנם אירועים שמתבצעים שזה לעשות ייצוג לעיר .יש בעיה מאד קשה ,עם רצועת החוף
ולכן עם כניסתי לתפקיד נלחמתי ,וגייסתי תקציב של מעל  8מיליון שקלים לטובת שינוי התבע של
רצועת החוף כדי ליצור תמהיל וליצור מקומות לצורך
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
לא ,אבל 200,000
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
שנייה.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
שיווק תיירות .למה?
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
איתמר ,אתה חייב להבין שבסופו של דבר כדי ליצור תיירות ,אתה צריך להקים את המתקנים,
לקדם את הפארקים ,להקים בתי מלון .לא היתה היתכנות כלכלית להקים בתי מלון באשקלון.
ולכן התבע שעכשיו עומדת בפתחנו וגם דרך אגב סיימו כבר את המדידות ,תיתן מענה בצורה
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
שנייה .שנייה.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
שנייה תהיה איתי .תהיה איתי .תקשיב .אתה אומר שירדו  .200,000סבלנות.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אני שואל ,אתה לא עונה לענין .מה עשית עם  200,000שיווק תיירות ב  ?2019 -איזה מלונאות?
של  ...מה עשית? תגיד לי.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
איתמר ,איתמר
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
מה עשית עם  200,000שקל
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
איתמר ,ולכן
15

עיריית אשקלון
ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר  02-2020מתאריך 26.1.2020

מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
שיווק תיירות ב .2019 -
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
נכון.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
מה?
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
יש שידרוג תיירותי
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
מה .מה עשינו?
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
יש  ...שגם של הפארק העירוני
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
איפה?
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
של העיר שלנו המדהימה ,גם את רצועת החוף .עשיתי את הזכויות .אתה מוזמן להגיע גם אליהם.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אני לא יודע מה אתם מבקשים ... .זה לא שיווק .שיווק זה קמפיין.... .
גב' סופה ביילין  -סגנית ומ"מ ראש העיר:
איתמר ,אפשר להגיד? רק שיווק דיגיטלי עלה לנו .90,000
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
זה שיווק?
גב' סופה ביילין  -סגנית ומ"מ ראש העיר:
רגע ,אז זה ....
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
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מה עשיתם בשיווק דיגיטלי? זה שיווק .זה מה שהוא אמר.
גב' סופה ביילין  -סגנית ומ"מ ראש העיר:
אם אתה  ...רגע .איתמר ,אני
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
את עונה לענין .אני מקשיב.
גב' סופה ביילין  -סגנית ומ"מ ראש העיר:
אם אתה היית אומר שלא מספיק או אני רוצה לשמוע ממך איך אנחנו מקבלים ....
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אז מה עשית בשיווק? דיגיטלי  . 90,000מה עוד? מה עשיתם? הלאה .מה עשיתם?
גב' סופה ביילין  -סגנית ומ"מ ראש העיר:
תנו לי להגיד .אז אתם שואלים מה מה .תנו לי להגיד.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
בסדר .את מבינה .בסדר.
גב' סופה ביילין  -סגנית ומ"מ ראש העיר:
רגע .אני אגיד לכם .בתקופתך איתמר היה בכלל  100,000וזה לא היה מספיק .אנחנו עשינו את זה
כפול וזה קצת אנחנו עלינו את השיווק כמו שצריך .אם אתה היית ב ,בגני תערוכה ואתה ,באמת
איתמר
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
סופה סופה תקשיבי לי.
גב' סופה ביילין  -סגנית ומ"מ ראש העיר:
אתה יודע מה,
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
חבר'ה רגע .תקשיבו לי רגע .אני רוצה לענין הזה רגע ,שקיפות .שנייה .בדרך כלל גם אני  ...כי
זה צריך להתנהל שאני צריך לומר את הכל ,רושמים ואחר כך עונים תשובות .זה לא נכנס ל ...
כנראה שזה יוצא פה מ ( ....לא ברור) אני אגיד לכם משהו לגבי ה  ...תראו ,ה  ...שלי ,יש הכנסות
מה  ...שזה גורם ישיר של פיתוח העיר .לא רק .אני חוזר ואומר .תקשיב לי תומר ,תאמין לי ,עשיתי
תקציב או שניים .יש פיתוח של אגרות והטלים ,מכל מה שבונים .גני ילדים ,ובתי ספר .אתה לא
 ...בשום דבר .זה מושגם וכו' .גם כשאתה מפתח את רצועת החוף כמו שעשיתי את הסי – פארק,
17

עיריית אשקלון
ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר  02-2020מתאריך 26.1.2020
ואת הפיתוח של המרינה ,ואת הקניון המול הזה ,זה מפה אתה רואה אגרות והטלים והכל .אבל
מה קרה בתקציב? שנה שעברה תכננתם  42הכנסות מאגרות והטלים מאגף הנדסה ועכשיו יורדים
ל –  . 39מה זה אומר? מה זה אומר? שכל מה שמנית פה ,ואני רוצה להגיד לך ,והלואי ותעשה את
זה ,כי כל מה שמנית פה לא ראיתי דבר אחד חדש .את הכל תכננו עובדי העיריה יחד איתנו ואיתך
כשהיית ממלא מקומו  ...אין פה פרויקט אחד חדש .כל מה ששמת פה כולם
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
אתה יודע מה ההבדל אבל?
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
כולם ,שנייה .שנייה.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
כשנכנסתי לא היה כסף .ואני דאגתי להגדיל את התקציבים .זה מה ששונה.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אני חושב שאתה גם פה טועה .מי שחתם על הסכם הגג זה אנחנו .מי שדאג לכל ה
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
ואני אומר לך שהוא נחתם  ...כן.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
כי אתה אמרת לא לחתום ובגלל זה אתה עושה היום את היציאה הצפונית .עכשיו אני אגיד לך
משהו .כל מה שאתה מונה היום לא היית יכול לעשות אלמלא חתמנו על הסכם הגג ואלמלא פיתחנו
את רצועת החוף .היציאה הצפונית פרויקט שחתמנו וקיבלת תקציב .האקו – ספורט ה – 50
מיליון שאמרת משרד השיכון ,לא הגיע הסכם הגג חתום על גופתי על  50מיליון.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
כסף לא היה.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
רגע .רגע.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
נקודה .זה המצב .היה הרבה חלומות באספמיה.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אני אומר לך
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מר תומר גלאם  -ראש העיר:
הרבה רחפנים ,מסוקים ,כל מיני דברים ...
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
תכף נגיע  ...נראה כמה הצילומים שלך ....
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
תל אביב ו  ...פתיחת סרט ,ואז נכנס הליצן ואומר – הופה .. ,שיפצתי אין ספור גני ילדים לא
יצאתי....
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
תגיד לי ,למה אתה
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
אבל זה ההבדל בין להיות יעיל לבין להיות צנוע.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
תכף נדבר על הצניעות שלך .אבל אתה מפריע לי .אני אגיע לצניעות שלך במספרים .תכף תראה.
תאמין לי ,כדאי לך להקשיב( .מדברים ביחד) אני אומר עוד פעם ,תנו לי רק לסיים.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
תנו לו  5דקות שיסיים ואז ....
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
תנו לי רגע לסיים .כל מה שיש פה ,שום דבר חדש .בהסכם הגג שחתמנו למעשה מביא את
התקציבים ואתה יודע מה? איך שאמרת  ...לא משנה מי ... .זה יתבצע .אבל עכשיו אני אגיד לך
עוד דברים כדי לשקף .דיברת על צניעות .יש פה בעמוד  89תקציב דובר העיריה .תגיד ,אם אתה
מדבר על צניעות למה בתקופתי הצילומים שלך ,הצילומים שמסתובב לך הצלם היו  100,000שקל
ו  150,000 -שקל ועכשיו אצלך ?250
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
זה עלות של של סרטון אחד שעשית.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
לא לא לא לא.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
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סרטון אחד שעשית ,כולל את כל התקציב השנתי של ראש העיר לצילומים .על מה אתה מדבר
 ...אתה רוצה להגיע שנזכור אותך .כמה אפשר ל  ...אתה פשוט ,אתה חי ,איתמר ,זה  ...זה עבורך.
סרטון אחד בעשרות אלפי שקלים .מאיפה הבאת את הכסף? איפה? ( ...מדברים ביחד)
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אני מזמין את כולם להסתכל בעמוד  .89תסתכלו .סעיף צילומים  252שקל .הנה ספר התקציב.
הבאת אותו? ב  2017 -באותו עמוד סעיף צילומים  150,000זאת אומרת הצילומים שלך שרץ
אחריך צלם העלית אותם ו  100,000 ,שקל .אז זה לא צניעות – 2 .יש פה פרסומים באמצעות
המדיה . 1,400,000 ,עלייה .אני לא יודע אם הפייסבוק שלך שמה עם ה  ... -האלה של כל
הפרסומים ששם הסתבכת קצת בגלל ...
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
כן ,כן.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
1,400,000
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
 1,400,000כאשר בתקופתנו היה  .1,100,000אז איזה צניעות? הנה עוד צניעות .אני לא מבין למה,
למה  ..אצלנו עלתה  700,000שקל והיום היא  1,200,000שקל .למה? מה קרה?
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
ולמה ,למה תגיד לי ,למה יועצים  6מיליון שקל ,זה ....
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
לא לא... .
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
למה לא? איפה כל ה  ... 700,000 ...ו 800,000 -
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
תכף נגיע ל  ...ודאי שנגיע ל ...
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
די .די .הגיע הזמן שתוכל לשים את כל ה  ...איתמר ,די .אתה יודע,
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
 ...אני מדבר.
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מר תומר גלאם  -ראש העיר:
אני מתאפק כי אני מכבד אותך מאד.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אז תן לי לסיים.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
ראית פעם את  ...אבל באותה ...
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
 ...כי אני מדבר... .
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
 ...צריך להגיד את הדברים בצורה
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אבל אתה לא נותן לי לדבר.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
ברורה ונעימה שהציבור באמת ידע.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
תומר ,אני הלכתי ל  ...אתה לא נותן לי לדבר .אני אמשיך .אני עשיתי עבודה,
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
איתמר ,איתמר ,אתה יודע כמה ( ....מדברים ביחד ,צוחקים)
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
שנייה .אז עכשיו ....
גב' סופה ביילין – סגנית ומ"מ ראש העיר:
אתם רוצים להישאר כאן לבד? באמת .אז תעמדו לבד ו ( ...מדברים ביחד)
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
 ...את ספר התקציב .הרי ברור לי שבסוף הוא יאושר .זה ברור .אבל לקחתי את ספר התקציב
ועשיתי קצת שיעורי בית .אז או שתקשיבו ,או ש  .... ...אז לכן אני אומר ,ה –  1,400,000שהיה
 1,100,000אני לא יודע אם הפייסבוק שלך שם או לא ,וה –  250,000עוד  100,000צילומים בוא
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רק נרגע קצת עם המצלמות .תגיד ,אם אתה מדבר על כל כך הרבה פרויקטים זה יפה .אז למה
בעמוד  110בכוח אדם שאתה  ..יש ירידה בפרויקטים .זה התייעלות .נכון? תגיד כן .כן .טוב.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
מה עוד איתמר?
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אה ,בעמוד  244אתם יכולים להגיד לי למה תכננתם כסף לישיבת צביה לשדרג אותה ועכשיו זה
 ?0הורדתם את זה .עמוד  .244תסכלו רגע .חבל .חבל .דווקא במקום שיש לך שם הצלחה כל כך
גדולה בבגרויות ומביאים סייבר ומביאים הצלחה כל כך גדולה לעיר אתה מוריד להם את התקציב
ל –  .0למה? למה?
גב' מיריי אלטיט  -סגנית ראש העיר:
בונים ישיבה חדשה .עכשיו הוא הראה ...
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
על זה אני מדבר .מה?
גב' מיריי אלטיט  -סגנית ראש העיר:
בונים ישיבה חדשה .עכשיו זה היה במצגת.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
מצגת .אני לא רואה את זה בתקציב.
גב' מיריי אלטיט  -סגנית ראש העיר:
איך?
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אני לא רואה את זה בתקציב .עכשיו רגע ,שנייה .... .תראו 244 ,היה פה תכנון בית ספר חדש.
מיריי ,מה שאת מדברת ישיבת צביה שאמרת לי עכשיו,
גב' מיריי אלטיט  -סגנית ראש העיר:
באיזה עמוד אתה?
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
רגע .שנייה .שנייה .אני עושה לך סדר .תסתכלי עמוד  .244את אומרת – עכשיו בונים .ואני מראה
לך שאת התכנון הורידו ל –  .0אפילו עוד לא תכננו .הורידו ל –  .0היה פה תכנון ישיבת צביה2 ,
וחצי מיליון שקל .שאת רואה ,זה לא אשמתך .את אומרת – הנה בונים ,המצגת .אבל התכנון ירד
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ל –  0ועוד רוצים לתכנן רק ב  .2021 -למה .מה קרה?  .....אה ,העבירו ל –  .2012למה? אתם
ראיתם איך נראה הבית ספר? ראיתם איך נראית הישיבה? ראיתם איך זה נראה שמה? אי אפשר
...
גב' מיריי אלטיט  -סגנית ראש העיר:
אתה יודע שבאישור של משרד החינוך
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
שנייה רגע .רוצים שם לבנות  100% ...בבגרות .הבגרות הכי גדולה בעיר אשקלון.
גב' מיריי אלטיט  -סגנית ראש העיר:
בגלל זה מחליפים ...
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
 ...שלומדים שם.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
גם הבנים שלי ,גם הבן שלי לומד שם .זה לא ענין של ניגוד עניינים .יש פה ענין שזה דגם של העיר
אשקלון .ישיבת צביה זה הדגם של העיר אשקלון ואתם מתכננים ,הרי שמתם תקציב והורדתם
אותו ל –  .0זאת אומרת אם יתכננו ב –  2021וב  2021 -אתם יודעים מתי זה יהיה?
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
יש הרשאות איתמר
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
עזוב יש הרשאות .יש  .0תסתכל 244 .יש .0
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
יש הרשאות לבניית בתי ספר ...
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אני אומר לך ,אתה עוד פעם עונה לי בכללי .אני מפנה אותך לעמוד ,תגיד לי .תפתח את ספר
התקציבים .לך לעמוד  ,244תראה לאן שלחתי אותך ותראה שזה .0
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
איזה סעיף אמרת עכשיו?
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
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אני ב –  .244עמוד  244ישיבת צבייה.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
או קיי .כן.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
למה זה  ?0למה אי אפשר לתכנן את זה עכשיו? למה אי אפשר ?...
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
....
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
זה התייעלות?
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
כן.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אני חושב ,אני אומר לכם ,אמרתי לכם .תראו ,אתם ,אני אצמצם .הענין אני לא הגעתי לפה כדי
לומר משהו שהתקציב לא יעבור .התקציב יעבור .אני כן פה כדי לשקף לכם דברים שהם חשובים
לתושבי העיר .רמת הניקיון ,ישיבת צבייה ,מערכת החינוך ,עד לרווחה .זה חשוב לתושבי העיר.
אני אומר את זה לא כדי שתצביעו נגד התקציב .אתם לא יכולים להצביע נגד התקציב ,גם אני לא
הייתי מצפה מהקואליציה שלי להצביע נגד כשהייתי ראש העיר וככה צריך לנהוג .אתם נוהגים
נכון .אבל ,אבל ,אבל ,אם תחזיר לצביה ,הנה ,אתה רוצה שלצביה  ...תחזיר לצביה  2וחצי מיליון.
תחזיר מיליון שקל לאירועים של התושבים .תעשה את ההערות שאני אמרתי לך פה .אני מצביע
בעד .אני לא באתי להתנגח .אין לי מטרה להתנגח עם אף אחד .אני באתי לומר איך אני רואה,
איך אני רואה את ה  ...איך אני תוקף אותה .והלוואי ותצליח לעשות את כל מה ש  ..זה טוב לילדים
שלי גם .אני לא באתי לפה להתנגח עם אף אחד .אני מעיר הערות והייתי מצפה שתהיה פה
התייחסות רצינית ,שתגיד – פה אתה צודק ,פה אתה לא צודק... .
(מדברים ביחד)
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
כראש עיר שעבד איתו כממלא מקום ראש עיר ,עבדנו תקופה שהיא תקופה מטורפת ,בתקופה
שכיהנת כראש עיר ,ואכן באמת גידלנו הרבה פרויקטים .ישנם דברים שהיו בקנה .והם בתקופתנו
שהיו צריכים לקדם אותם .היו פערים תקציביים מול אותם משרדי ממשלה שחזרו ואמרו שזה כן
וזה לא .מבחן התוצאה הצלחנו לממש הלכה למעשה את החזון שלנו ולהביא את זה לידי ביטוי
בפרויקטים הגדולים .אז מה ששלך ,זה שלך ואני לא מתבייש ללמוד .מכל אחד .כי כולם פה  ...עם
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כל זה ש  ...אחד החברים הטובים והקרובים שלי וגם איתו יש לי שיחות גם לפעמים עבודה בגלל
פרויקטים שאני לא מתבייש לדבר גם איתו .וכל חברי המועצה .חברים ,תבינו .בסופו של דבר יש
לנו מגמה אחת להצלחתה של העיר אשקלון .בסופו של דבר כל כל כל התמהיל של התקציב ,הן
בחינוך הפורמלי ,ה  ...הרווחה ,הניקיון ,נכון .יש בעיות בניקיון ונכון ,הבעיות נובעות מזה שהעיר
גדלה והיו צריכים לגייס ולהוסיף יותר תקציבים כדי שזה יבוא לידי ביטוי ולהתקדם עם הקידמה.
הקידמה היתה בעוכרנו ולכן התקופה הזאת היא תקופה של אותם קבלנים ,אותו חזון של ראש
העיר איך לקדם ולשפר את רמת השירות תושבים .תאמין לי שבסופו של דבר כל חפיפה של שני
קבלנים ואתה יודע את זה זה גורם לזה שיש פעמים ,יש מחלוקות ,כל אחד הולך לבגצ ועושה ...
מספרית היום אני יכול להגיד שתוך חדשיים מהיום ,עם התקציב שהוספנו ,ועם אותם מכרזים
שהתקדמו וקידמנו זה יבוא לידי ביטוי בצורה ניכרת בשירות לתושבים .והיו פערים .היו 4
משאיות בסך הכל שמפנים גזם ,בעיר שאפילו בקרית מלאכי יש  6משאיות ,בסדר גודל .לכן הוספנו
 8משאיות .והן לגבי המוטמנים אותו דבר .יש קבלן חדש שהיה עתירה .בעתירה עצמה הוא התעכב
ולא קנה את אותם כלים .הוספנו כלים כדי לתגבר ולשפר .גם בנושא העגלות אותו דבר .היו
מכרזים .נכון .יוצאים לפעמים למכרזים שבסופו של דבר הם לא צולחים .המטרה היא בסופו של
דבר לתת את השירות הטוב לתושבים .יש לנו אתגרים .אתגרים לא פשוטים .יש לנו תביעות גדולות
שעומדים לפתחנו ,יש לנו גם מול ראש הממשלה עבודה אינטנסיבית וכל שרי הממשלה כדי לקדם,
איתמר ,תהיה איתי .זה חשוב .כי לקדם ,אם זה איכפת לך .כדי לקדם באמת תחומים שלא קודמו
ופערים שישנם בין ראשות העיר אשקלון לבין רשויות שנמצאים במצב בטוחני לא פחות משלנו
ואנחנו אפילו עוד יותר .היה לנו פה  ...גם מבחינה בטחונית ולבוא ולהביא את הדברים לידי ביטוי.
אם זה אותו חדר מצב ששודרג בתקופתנו והיום צריך להגדיל אותו כי הוא לא תואם למצב ולגייס
תקציבים לאותה משימה .זה משימות שצריך לעשות פה  ..לחברי מועצה .אני פה באופן אישי
רוצה להודות לכולם .הן לחברי הקואליציה והן לחברי האופוזיציה שאני אומר לכם פה – חברי
הם .אני פני לשלום עם כולם ורוצה לתת את השירות הכי טוב לתושבים ,שאני אוהב אותם .אני
אומר את האמת .אני עובד ,אנחנו עובדים כל כך קשה .עובדים כל כך קשה כדי באמת להביא את
הדברים האלה לידי ביטוי .אנחנו מצליחים .אנחנו עוד לא שם בחזון שלי בהתפתחות ובקדמה של
העיר .אבל כל דבר זה תהליך .להגיע להתחדשות עירונית .עוד תהליך שהתחלנו .ולהעלות את זה
בותמל .ולהחליט שבותמל  ...זה תהליך .לקח לנו חצי שנה .אבל התחלנו ,הכנסנו את רחוב  ...ואת
רחוב התחיה ואת רחוב בנימין .דברים שלא היתה היתכנות כלכלית בכלל לבוא לידי ביטוי בצורה
ניכרת .ועם אותם תקציבים אנחנו מדברים על ,מה לעשות ,לפעמים צריכה להיות התייעלות
בתחומים מסויימים כדי להיות מאוזנים .אי אפשר תמיד כמו שאתם אומרים להכניס את היד .יש
סדרי עדיפויות .ואם אני מוריד באירועים ואני אשווה בין החינוך החרדי של המוכשר לבין הילדים
הרגילים ולילדים המיוחדים מבחינתי זה משהו שהוא קצת הרבה יותר ערכי מאשר לקחת את
הכסף לאירועים .אני לא רואה בזה משהו שהוא פסול .כי רוצים לעשות חשיבה .אם אני יושב
בדיונים וישבתי גם איתך איתמר ,וכל כך כעסת על זה שאפילו הגיעו למצב שמתקשרים לתקן
מזגן - ,לא .אתה "מוכשר" לא מתקנים לך .אז גם לזה מצאנו פיתרון כי זה לא הוגן .כל הילדים
שווים וכל הילדות שוות (מחיאות כפיים) ואני עושה הכל ביחד איתכם כדי שהעיר הזאת תצליח.
הן לקואליציה והן לאופוזיציה .תודה רבה.
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מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
תודה רבה( .מדברים ביחד) אני רוצה להעביר את רשות הדיבור לאפי .אחרי זה אני אסכם.
מר אפי מור  -חבר מועצת העיר:
תראו ,אני רוצה להגיד ,אני הכנתי איזה  27נושאים (צוחקים) אני רוצה להגיד שני דברים לפני
ש  ...האחד ,אני יודע מה זה לעשות תקציב .אני במהלך הקדנציה הקודמת הייתי שותף ל  ...הרבה
מאמץ והמחיאות כפיים מגיעים כמובן לאלה שעשו ועסקו במלאכה וגם שעובר על הספר אתה
רואה שהושקע בהמון דברים .אבל מה לעשות ,יש מספרים ואנחנו ישבנו עשינו הרבה שיעורי בית
עם המספרים ובדקנו ,ולצערי יש שם הרבה דברים שהם לא בסדר .אני מניח שאם אתם רשמתם
אותם אז אתם גם תתיחסו אליהם בהמשך .גם אם זה יאושר אתם תתיחסו אליהם בהמשך ואני
מקווה שאכן זה יהיה כך .מכיוון שזה משהו אישי יותר ,ש ,אני שמעתי את התגובות של תומר,
לגבי איתמר .הוא טוען זלזול .קדימה ,תתחיל ,תעשה תעשה .אבל זה היה הרישא .בסיפא אז
הוא תיקן את זה .אני רציתי להקריא כאן משהו של ,אני לא אעשה את זה כי אני ,אני מבטיח
לעשות את זה באחת מהישיבות הבאות .אני גם מכה על חטא על עצמי כשאני הרבה פעמים עושה
משהו שאני פוגע באחר ,אני לא מתכוון לעשות את זה .אבל אני אשאיר את זה לישיבה אחרת .אני
אתחיל בנושאים .תראו ,השאלה היא מה התקציב לנושא השטפונות וההצפות בחורף .אתם
יודעים ,וזה לא סוד ,קודם כל יש לי הצעת סדר שבעזרת השם תהיה בפעם הבאה אז אני לא אתיחס
להצעה לסדר .אבל לפחות
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
אנחנו נוודא ש  ..אני ביקשתי ממנו ונעביר את זה לישיבה הבאה.
מר אפי מור  -חבר מועצת העיר:
אבל לפחות נושא אחד של מה הם התכניות להערכות ,אני אשאיר את זה לפעם הבאה להצעה
לסדר .אבל אני שואל – מה התקציב? מה התקציב לנושא של שטפונות? תראו ,אנחנו יודעים שזה
מכה .מכה חזקה מאד .אנחנו נחשפנו אליה כבר ,לא רק אנחנו ,נחשפנו אליה ב –  2015והכנו
תכניות לנושא הזה .חשוב לי לדעת מה התקציב.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
אתה רוצה שאני אתייחס אני לנושא?
מר אפי מור  -חבר מועצת העיר:
תגידו לי מספרים .בתקציב.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
בוא אני אגיד לך .בעיקרון בביקור שהיה פה מול משרד האוצר ומשרד השיכון
מר אפי מור  -חבר מועצת העיר:
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תומר ,אני שואל שאלה פשוטה .מה התקציב?
גב' אירית נתן  -מנכלית העיריה:
 20מיליון.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
סדר גודל של  20מיליון שקל.
מר אפי מור  -חבר מועצת העיר:
 20מיליון .אז בואו תפתחו בעמוד  .237בעמוד  237סעיף  36טיפול בבעיות ניקוז  ...זה  .24וזה ירד
ל .21 -
דוברת:
זה לא ירד .זה מתחיל ... .21 ,20 ,11
מר אפי מור  -חבר מועצת העיר:
ב –  20אנחנו משקיעים  .21נושא שהיה בעייתי ,נושא שיש עליו מה להשקיע .אני אדבר עליו ,אני
לא רוצה להיכנס יותר מדי .ואני רואה שיש פחות ממה שצריך .עכשיו תראו ,הנושא הוא נושא
מאד מאד בעייתי .בעיקר בתקופה שלנו ,בתקופה הזו שלנו שכל המערכת ביוב  ...לנושא הזה וגם
הפתרונות שאנחנו נותנים הם לא פתרונות .אני אתייחס לזה בהמשך .אבל ,לרדת ממה שיש ,יש
לנו בעיה .זה אחד .הדבר השני ,זה תכנית הפיתוח של הכלביה הציבורית .לא ראיתי שזה מופיע.
נושא של ,פיטרו את הוטרינר ואין ( ...מדברים ביחד) אין ,אני לא ראיתי בתקציב אלא אם זה
נעלם מעיני .לא ראיתי בתקציב ,לא ראיתי בסדר התקציבים תכנית של פיתוח כלביה ציבורית.
מה ,אין? אין תקציב לנושא? תראו ,אני חשוב לי מאד להגיש ,אני הובלתי את הנושא בקדנציה של
 ...קבענו מקום ,קבענו תקציב ולצערי קרה מה קרה ואנחנו המשכנו .הייתי מצפה שהנושא הזה
יקבל איזה שהוא  ...בעיקר במכת הכלבים והחתולים שיש לנו באזור שלנו ,הנושא הזה צריך לקבל
פיתרון .לצערי אני לא רואה פיתרון לנושא הזה .דבר שלישי זה המצוק .תראו ,תסתכלו ב – .233
ב –  233התרופפות מצוק חוף הים התיכון ,אנחנו רואים שזה  21 .21מיליון .עכשיו 21 ,מיליון.
אז מה נעשה בנושא? מה עשינו? מה אנחנו עושים בנושא? בפעם שעברה שה
עליתי את זה אז אתם אמרתם – הנושא הסתיים ,גם יש כאן איזה שהיא כתבה שמדברת על כך.
הצלחה או כישלון .אני מדבר על כתבה של  ...הצלחה או כישלון .הסתים הפרויקט .הפרויקט
הסתיים והשאירו כאן  15מיליון .לאן הולך ה –  15מיליון? אם הסתיים הפרויקט לאן הולך 15
מיליון? נשארו כאן  15מיליון.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
אני אתייחס.
מר אפי מור  -חבר מועצת העיר:
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השתמשו רק ב  .6 -מה תכנון? תכנון הניקוז  ? ...אנחנו מדברים על הצוק( .מדברים ביחד) תראה,
יש לי תחושה ,אני חייב להגיד משפט .יש לי תחושה בהרבה סעיפים ,איתמר כאן קיצר כי הוא
היה צריך להעלות לפחות כמה נקודות .יש לי תחושה שיש איזה שהוא סכום בתקציב ובכלל לא
מתכוונים להשתמש בו .משתמשים בו לדבר אחר .עכשיו זה בכלל זה מאשש לי את זה מהתשובות
שקיבלתי .אפשר להעביר ממקום למקום ,יהיה קל מאד להעביר .אם  21מיליון זה לצוק,
והשתמשו רק ב –  ,6רק ב –  6השתמשו ,ונשארים עוד  ,15לאן הולך ה –  ?15עכשיו מספרים לי
לניקוז ,למעלה ,למטה ... .הערכות לחירום .בעמוד  .231סעיף  .32הערכות לחירום 50 .מיליון.
מה? מה זה? סליחה .50,000 .סליחה .מה זה בדיוק? מה מתכוונים לעשות?
גב' מיריי אלטיט  -סגנית ראש העיר:
זה מיחשוב... .
מר אפי מור  -חבר מועצת העיר:
אבל כתוב הערכות לחירום .זה בדיוק מה שאני מתכוון .אתם מבינים? זה בדיוק מה ש  ...רק
שנייה( .מדברים ביחד) זה בדיוק שהתחושה שלי .כשאני הלכתי לספר התקציבים וישבתי ככה
אחד לאחד ,זו התחושה שקיבלתי ... .ישבתי עם איתמר ,גם היתה תחושה שלו שישנם מלבד מה
שהוא העלה כאן ,בהרבה דברים שהוא לא העלה אותם ,מלבד זה יש סכומים שמקובעים בשם
משהו מסוים ,תקציב מסוים אבל הם לא יגיעו לשם .הם יגיעו למקום אחר .וזה המשחק שאני
חושב שאסור לעשות אותו כי אנחנו מצביעים על ספר התקציב .וכאן יש בעיה 50,000 .לנושא הזה.
זהו .עד כאן .אני לא רוצה ,האמת היא שאני החלטתי לקצר אבל  ...רק שנייה .עוד אחד .אגף
השירות .תראו ,באגף השירות ,תפתחו בעמוד  .176אגף השירות הוא הדגל של כל ראש עיר.
השירות לתושב .כשאנחנו מסתכלים על התקציב אז זה  429וזה יורד ל –  .146יורד בכ – .285
יכול להיות ,תסתכלו למטה .תסתכלו על  86למטה
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
יורד מ – 429
מר אפי מור  -חבר מועצת העיר:
יורד מ –  429ל 176 -
גב' מיריי אלטיט  -סגנית ראש העיר:
אבל במקביל אפשר לראות עליה בדוברות ... ,כי עשו שם הרי ארגון
דוברת
כשאתה דיברת ,כשאיתמר דיבר על הדוברות ,כשאיתמר דיבר על העליה בדוברות זה גם השינוי.
מר אפי מור  -חבר מועצת העיר:
אה .דוברות מטפל בשירות לתושב?
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דוברת:
כן.
מר אפי מור  -חבר מועצת העיר:
באמת?
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
הוא אומר לא את אומרת כן .מי צודק?
מר אפי מור  -חבר מועצת העיר:
זה ממש מענין .רק שנייה ,תראו ,אני כבר לא רוצה לדבר מה ה ..שנעשו בשירות ,איך השירות
עובד .עזבו .אני לא רוצה להיכנס .יש לי דעה מאד מאד ברורה בנושא הזה אבל לפחות במשפט
אחד אין שירות וגם כשהאזרח פונה ,אני מדבר לא רק טלפונים .גם כשהאזרח פונה ,פשוט לא
עונים לו .אלא אם הוא מאיים ואומר נפנה לראש העיר או למנהל אגף וזה ואז מתחיל להיות בלגן,
לצלם ,צילום ,עונים לו .אז כלל לא עונים לו .בזמננו היתה פונקציה של  ..אגב שירות ,ידענו בדיוק
כמה תלונות יש לנו ,כמה זמן  ,מה התחושה של האזרח ,איך האזרח מרגיש ,מה נענה ,מה לא נענה.
ומה שלא נענה למה לא נענה .ולמה לא אמרו לו .אנחנו לא רואים את זה פה .לא ראינו את זה
בצורה מאד מאד מסודרת ,ומאורגנת ולהוריד  285,000שקל ככה סתם ,בלי מחשבה ,זה חבל מאד
שאתם עושים את זה ואני חושב שאתם עושים כאן טעות גדולה .עד כאן.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
אני רוצה להתייחס לכל הדברים .בענין הניקוזים .נכון ,השקענו עשרות מיליוני שקלים ועדיין יש
פערים .אנחנו צריכים להשלים אותם ונשלים אותם.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
עשרות מיליוני שקלים בניקוזים?
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
כן .אם אתה מדבר על הנגר העילי שנתנו מענה בשדרות ירושלים ,את הכיכר ,כן .את הכיכר ,יש
את הדגל האנגלי  ...זה ה  ..שאתם מסתכלים על ,יש כמה פרויקטים במצוק .אחד זה הנגר העילי
שקרס ולכן כל שדרות ירושלים היתה מוצפת לצערי ולכן
מר אפי מור  -חבר מועצת העיר:
אבל זה מתכנון לא נכון .נעשה תכנון לא נכון ולכן זה הוצף .אם הייתם חושבים לפני כן הוא לא
היה מוצף .אתה העלית משהו ש ...
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
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עשרות מיליונים .כמה השקעת ב  ? ...שזה המוקד של ההצפות ששם הגינה מוצפת( .מדברים ביחד)
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
קודם כל
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
זה העשרות מיליונים?
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
או קיי ,בואו חברים .הושקעו  ...ועדיין ... ,חברים ,ועדיין יש פערים בנושאים האלה ואנחנו
מטפלים בהם ונטפל בהם כדי לתת את השירות הכי טוב .אבל באותה נשימה אני אומר – בכמות
המשקעים ובמזג האוויר הלא סביר בעליל במה שקורה במדינת ישראל יהיה עדיין מקרים של
חריגים וצריך להתמודד איתם.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אני מציע לך
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
ככל שנשפר
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אני מציע לך לא להגיד את זה .גם אמרת את זה ב ,אמרת את זה גם בראיון וזה לא נכון להגיד
את זה .יש אופק ,יש חזון( .. ,מדברים ביחד) במקום להגיד לתושבים  -אין לנו פיתרון ,תדעו
לכם שזה יחזור .די עם זה .די עם זה.
מר אפי מור  -חבר מועצת העיר:
צריך להגיד לתושבים את האמת.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
תגיד את האמת .אתה לא  ...תגיד לי ,מהקסמים שירדו על מדינת ישראל ב  2000 -לא זוכר2003 ,
לא היו פתרונות .למדינת ישראל יש כיפת ברזל .אין פיתרון?  ...אין פיתרון? אתה אומר לי אם
יהיה פיתרון אנחנו נגיע בסוף.
מר שי רובין  -חבר מועצת העיר:
למה לא הצלחתם לפתור את הבעיה ברחוב ...
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אתה רוצה שאני אגיד לך מה? אז תבוא ,תבוא לישיבה הבאה ותקבל בדיוק ,בדיוק  ...אתה טועה
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מאד .אתה טועה מאד .אתה טועה מאד .אני אביא לך נקודות  ...אני אביא לך על מה ( ...מדברים
ביחד) הלכה למעשה לצערי לא קרה כלום אבל ,אני בא ואומר .זה רגע האמת.
מר אפי מור  -חבר מועצת העיר:
אנחנו לא ישבנו על טרקטור  ... ...ביד רמה בזמן שאתם ,אנשים טיילו בחוץ לארץ.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
אנחנו היינו בחוץ לארץ?
מר אפי מור  -חבר מועצת העיר:
לא .לא אתה .אתה רוצה עוד זמן .אתה יומיים לפני כן ,היית בנופש באילת שאיתמר התקשר
אליך ,שאל אותך תקשיב ,יש הצפות פה .מה אתה עושה? אמרת לו – אני חוזר .באותו לילה ,בעצם
למחרת עלית על טרקטור.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
להעברות תושבים .ברור.
מר אפי מור  -חבר מועצת העיר:
להעברות תושבים על טרקטור.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
כן.
מר אפי מור  -חבר מועצת העיר:
סגן ראש העיר לעבור לתושבים על טרקטור.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
למה לא? זה החמל.
מר אפי מור  -חבר מועצת העיר:
 ...למה שצריך לעבור( ... .מדברים ביחד ,אי אפשר להבין ולתמלל)
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
שמעתי את הזלזול שהיה כאן .הוא מאד עיצבן אותי ובכל זאת שתקתי .אני רוצה לספור עד ,10
לנסות  ...אז אתה אל תטיף לי מוסר על צניעות ,אל תטיף לי מוסר ... .אם אתה מרשה לעצמך
לזלזל ולעשות ככה וכשמתחילים לדבר איתך אתה מתחיל לסגת אחורה אז אתה לא רוצה לדבר
אל תדבר .אתה רוצה לדבר תדבר .מה שאתה חושב ,תעשה.
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מר תומר גלאם  -ראש העיר:
או קיי חברים .כל הנושאים שהעלה אפרים הם יטופלו על הצד הטוב ביותר וזה מה שצריך לעשות
ונשקיע את כל כולנו כדי להשלים את המשימות שלא הושלמו .ובעתיד הם יבואו לפיתרון שיתן
את המענה לתושבים .תודה רבה.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
רגע .עמיחי סיבוני הוא ממהר .אז בבקשה.
מר עמיחי סיבוני  -חבר מועצת העיר:
כמה מילים קצרות על התקציב ,על הכספים וגם בחודש אחרון הייתי שותף ל  ...של ראש העיר
מול הממשלה ,שרים ,והיה לי  ...באמת על האיזון של התקציב למרות כל הקשיים ... .בענין
תקציבים לאיציק ,למירב התקציבנים .הם עובדים קשה .כמה מילים בגדול אפשר להגיד על השנה
שהסתיימה וגם על השנה הקודמת .עיקר העיסוקים כרגע זה בכל ה  ...כל הציוד הערכי ,גם בתי
הספר ,גם גנים ,גם תנועות הנוער .אני יכול להגיד ש ...הצלחנו להביא התקדמות מאד מאד גדולה
גם בהשכלות ,גם בשיפוצים .אפרופו ישיבת צביה השבוע היתה שיחה עם משרד החינוך על
העדיפות בקדימות של ההכשרה של זה ... .דוגמא מי שצריך קורת גג כתה א' ... ,כולם .תיכון ...
בתיכון ש
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
 ....בתקציב  2וחצי מיליון הורדתם לאפס .על מה אתה מדבר? עזוב אותך ,נו .הורדתם את זה ל –
... .0
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
תן לו בבקשה.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אבל בוא ,תקשיב,
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
הוא כיבד אותך .הוא מילה אחת לא אמר.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אז מה אני מדבר ....
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
איתמר ,הוא לא אמר מילה אחת כשאתה דיברת .בבקשה.
מר עמיחי סיבוני  -חבר מועצת העיר:
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גם בדבר הזה נותנים עדיפות ... ,בבתי הספר ,שהם הצעות גבוהות ,חזקות ויציבות ... .שהם
בשיתוף בתי הספר אפילו באים ושמים וזה לא מובן מאליו .כמו כן הוספנו המון פרויקטים
פדגוגיים שמחלקים  ...כמו כן אפשר להגיד בשקיפות שהמון שנים היתה בעיה ב  ...בשנה האחרונה
הבאנו הנהלה חדשה והמקיף עולה ,הרישום שלו בתשן ,לתשפ עלה .הביקוש לתשפא ,הוא
משמעותי .הוא גדל ,התחרות בין בתי הספר התיכונים בעיר  ...משמעותית וזה בעצם גם מעלה את
הרמה .אותו דבר בתנועות נוער .השנה הצבנו סניף לתנועת עזרא .הצבנו עוד סניף בברנע .אנחנו
עכשיו באגמים .וזה ברוך השם עם כל שיתוף פעולה מלא גם של נופר ,גם של דפנה ,ושרון ,ברוך
השם הבאנו המון המון פעילות עם  ...ועל זה תודה רבה .ואני שוב רוצה להגיד ,בעזרת השם בשנה
הקרובה גם  ...תקציבים עולים ו  ...פעילות נוער בתי הספר ,נוער ( ...לא ברור).
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
יורם .בבקשה.
מר יורם גניש – חבר מועצת העיר:
אני רוצה לדבר קצת על הנושא של ( ...רעשי רקע) הרב אביטל אמר שאצלו עשו היסטוריה ,כבוד
הרב ,אני ,אצלי עשו ממש היסטוריה .כאילו ,זה ההיסטוריה .אם אני מדבר על חוגים לילדים עם
צרכים מיוחדים .עד  16 – 2015מעולם מעולם לא יצא שקל ,שקל אחד לילדים עם צרכים מיוחדים
לחוגים .היה  0שקלים בתקציב .היום ברוך השם יש לנו תקציב גדול .יהיו בכל המתנסים פעילות,
לכל הילדים עם צרכים מיוחדים יש מענה של גיל .אנחנו פותחים המון המון חוגים לילדים האלה.
יש  12מתנסים באשקלון 11 .מתנסים .בכל מתנס יש שני חבר'ה ש ,רכזים .רכזי חוגים .יש רכז
ספורט ורכז  ...לא היה רכז אחד ,אחד ,שמרכז את החוגים לילדים עם צרכים מיוחדים .ברוך
השם השנה ראש העיר דחף ואמר – חבר'ה ,לא יכול להיות .יהיה משרה לדבר הזה ,תהיה פונקציה
לדבר הזה שתרכז חוגים לילדים .חוף הים – כולם הולכים לחוף הים בשבתות ,בחגים ,בימי חול.
 70שנה ... ,בכסא גלגלים  70 ..שנה .השנה בתקציב בסדר עבודה מיליון וחצי שקל להנגשת כל
החופים האלה .עד קו המים.
מר אפי מור  -חבר מועצת העיר:
רק להזכיר לך שההנגשה היתה כבר ב  2016 -או  15אפילו ..אבל לא משנה .אתה לא היית פה ...
(מדברים ביחד)
מר יורם גניש – חבר מועצת העיר:
היתה הנגשה לחוף אחד... .
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אתה יכול להגיד לנו את זה יום יום ,היה ....
מר יורם גניש – חבר מועצת העיר:
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היה בחוף אחד ולא עד המים .לא עד המים( .צעקות ,ויכוחים)
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
חברים ,שי רובין רוצה להגיב.. .
מר שי רובין  -חבר מועצת העיר:
אני רוצה לדבר על בית ספר  ...ששודרג ושופץ והפך לאחד מבתי הספר הנגישים והמכילים בין
היפים ביותר בארץ .מרכז יום רב תכליתי .פרויקט שאני כבר  9שנים מלווה אותו עוד מעט .ואו טו
טו גזירת סרט פתיחה .ובתקציב החדש אני רואה תכנון ומהלך שלב ב' .שזה דבר מבורך .מרכז שם
תמר .הילדים חבר'ה ,מי שהיה במרכז שם תמר הישן בוילה ב  ...היה בוכה שם .מי שנכנס לשם
יצא בוכה .היום הילדים האלה הפכו למקום מסודר ,מונגש ,ובעזרת השם ...
מר דורון נקשרי – סגן ראש העיר:
ברוך השם צריך להודות לסגנית ראש העיר מיריי אלטיט ו .....
מר שי רובין  -חבר מועצת העיר:
( ....מדברים ביחד) מרכז למשפחה .כמו שאתם יודעים במשפחה כשיש ילד עם צרכים מיוחדים,
 ...זה לא רק ילד נכה .יש משפחה מאחורי הילד הזה .ושאפו ענק למזל לוי שבאמת פותחת מרכז
למשפחה באשקלון ,לראשונה ,עם תקציב גדול שיהווה באמת מענה להורים .לא לילדים .להורים
ולמשפחה שמסביב .ולאותו ילד עם המוגבלות שזה דבר גדול .יש פה הורים שהם רק מקבלים את
הבשורה שהילד שלהם אם סי .פי .או פיגור ,או אוטיסט והם ב  ..הראשונה .אתם לא מבינים כמה
חשוב מרכז המשפחה כדי לתת הדרכה להורים ,לתת סדנאות להורים ... ,זה דבר אדיר .שלא היה
באשקלון מעולם .זהו .אני רוצה להודות ל,
מר אלי סולטנוביץ – חבר מועצת העיר:
גם בית ספר איתן.
מר יורם גניש – חבר מועצת העיר:
גם בית ספר איתן ,נכון .שעבר מיגון .חבר'ה ,בית ספר איתן שהיתה אזעקה הילדים יכלו רק
להתפלל .כי הם לא רגילים .הם מוגבלים פיסית ,ו ,מאז שאפי הקים את הפרויקט הזה ,היום זה
יצא הלכה למעשה .הבית ספר ממוגן וכיף לשמוע שהילדים נמצאים במקום בטוח .אני רוצה
להודות לדפנה על העזרה ,על הסיוע במציאת התקציב ,שאפו ענק .שאפו ענק למירב ,לויצמן
וכמובן למנכלית שלנו .מבחינתי  ...הילדים עם צרכים מיוחדים ,באמת היסטוריה.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
שי רובין ,בבקשה.
מר יורם גניש – חבר מועצת העיר:
34

עיריית אשקלון
ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר  02-2020מתאריך 26.1.2020
אני רוצה להודות לראש העיר תומר גלאם ,יש פה ספר תקציב שהוא באמת לכלל האוכלוסיה
באשקלון ,זה דבר מאד חשוב .ודבר נוסף אני רוצה  ...לגבי שירות לתושב .אני באופן אישי נתקלתי
במספר דברים באשקלון שהיו  ...התקשרתי למר כפיר קריצי .הדברים טופלו בצורה אדירה .אני
רוצה להודות על כך
מר אפי מור  -חבר מועצת העיר:
כי אתה היועץ של כל הצוות .ואתה מבין
מר יורם גניש – חבר מועצת העיר:
לא נכון .גם כשאחרים מתקשרים
מר אפי מור  -חבר מועצת העיר:
 ...אז גם אני מתקשר.
גב' שרה זכריה – חברת מועצת העיר:
אני כל יום בקשר עם המוקד והם מטפלים.
מר יורם גניש – חבר מועצת העיר:
אפי ,צריך גם להגיד דברים חיוביים,
מר אפי מור  -חבר מועצת העיר:
יש המון דברים חיוביים.
מר יורם גניש – חבר מועצת העיר:
אני יכול להגיד לך ש  ..ופגשנו אותם ו  ..והם היו רטובים ועשו הכל למען התושבים ( ...מדברים
ביחד)
מר אפי מור  -חבר מועצת העיר:
כולם רוצים את אותו דבר.
מר יורם גניש – חבר מועצת העיר:
כולם רוצים מהעיר אשקלון  ...וגם בהתנדבות ללא שכר.
מר אפי מור  -חבר מועצת העיר:
לכן אני מציע לכם לשמוע רעיונות שאנחנו מעלים.
מר יורם גניש – חבר מועצת העיר:
אנחנו עושים הכל כדי ...
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מר אפי מור  -חבר מועצת העיר:
יש לנו ניסיון.
מר יורם גניש – חבר מועצת העיר:
תקשיב ,אני גם רוצה לציין עוד משהו .זה שתומר גלאם ראש העיר כרגע חזר מחופשה מאילת ועמד
על טרקטור ונתן הוראות בזמנו ,זה מגיע לו שאפו .זה לא הפוך כמו שאתם מנסים לצייר את זה
ככה .אם אני מסתכל ....
מר אפי מור  -חבר מועצת העיר:
אתה ....
מר יורם גניש – חבר מועצת העיר:
אני מכיר את ה  ...אני רואה אותו עכשיו פה בגוגל ,בעיתון הארץ .אני אגיד לך .לגבי הצפות שהיו
מר אפי מור  -חבר מועצת העיר:
אני לא רוצה לפגוע בתומר אבל ...
מר יורם גניש – חבר מועצת העיר:
בנובמבר 2019
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
פעם הבאה אני לוקח אוך איתי בטרקטור.
(מדברים ביחד)
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
הרב עשור.
הרב אברהם עשור – חבר מועצת העיר:
האמת מספר דקות מצומצם כדי להודות למנכלית ,להודות לגזבר ,למירב .אני רוצה להגיד לכם,
אני מאד שמח שעשיתם  ...פורץ דרך( .צוחקים) .אני אגיד לכם ,זה לא לחינם .זה לא לחינם .בוא
נדבר על תרבות ה  ...זה דבר קטן .יש שם תרבות  ...נותנים מענה .רק היום פה ,בגלל זה  ...יש לנו
מטורף כמו שאמר היסטוריה .תודה לך ראש העיר .אם הייתי יכול לבוא להדליק איזה מוסיקה
ולרקוד אתה נתת פה שיוויון לכל ילד .לא ייתכן שילד בגיל  3בגלל שהוא לובש כיפה או מוריד כיפה
או יש לו פיאות הוא ( ...מחיאות כפיים) .תודה לכם( ... .צוחקים) .עוד דבר אני רוצה להגיד לך
ראש העיר .ידעתי שאתה בסוף תהיה שיוויון כל ילד כי אני יודע שאפשר לדבר איתך מכל הלב,
אתה מאמין ו ...
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מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
תודה הרב עשור.
הרב אברהם עשור – חבר מועצת העיר:
רק רגע .איתמר ,איתמר ,אני גם זה הדעה לי ,אני חי באשקלון ... .אני נוסע באוטובוס והולך
הרבה ברגל .אני רואה שכונות ,כולם משופצות .יהודה הלוי ,חתם סופר ,שפירא ,גבעת שרת .איפה
אני רואה את הלכלוך? לא ראיתי אנשים באשקלון מסתובבים עם מסכה ... .מקום מסודר ,הנה
לאחרונה גם שפירא עכשיו .זה  ...להיות ככה .אם יש נייר ,מסתובבים שים אותו  ...או ששמו את
הנייר או שמשהו אחר .אבל אני יכול להגיד לך שאני מסתובב הרבה ,רוב המקומות באשקלון,
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
בגלל שאתה הולך ברגל אתה לא מספיק ...
הרב אברהם עשור – חבר מועצת העיר:
אני לא מגיע ל ...
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
רגע עשור ,שאלה .איזה קו עלית? קו  5עלית?
הרב אברהם עשור – חבר מועצת העיר:
קו  5לא.
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אההההה! תעלה על קו  5לברנע... .
הרב אברהם עשור – חבר מועצת העיר:
איפה צריך לשפץ? באפרידר? בברנע? בכל השכונות הישנות? אתה יודע שאתה איש אמיתי... .
אתה צריך להגיד – תשמע אדוני ראש העיר ,נולדתי בעיר ,ראיתי את העיר ,כל השכונות הישנות
הם נראות ,נראות יפה .זה אני חייב להגיד בכל הלב שלי .זה האמת ולא הולכים עם מסכות
באשקלון .לא הולכים עם מסכות.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
ועדיין צריך לשפר את המצב.
הרב אברהם עשור – חבר מועצת העיר:
ועוד דבר .אתם פירגנתם לראש העיר ( ...לא ברור) מקום שלישי בארץ על התרבות ש  ..תודה
לך ראש העיר .תמשיך ככה והכל יבוא על מקומו בשלום.
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מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
תודה רבה .חיים.
מר חי דהרי – חבר מועצת העיר:
אני רוצה לומר בהמשך הדברים של כבוד הרב אביטל והרב עשור .כל החברים פה ,הרבה מכירים
את הציבור החרדי ואני עוסק בו המון .גם בגלל שכבוד הרב אביטל אמר על זה שעכשיו שיוויון
לכל ילד ,זה בשורה גדולה .ומכירים בציבור החרדי גם באירועים של תרבות תורנית .אבל אנחנו
התקציב הזה והשנה הזאת ,אחרי פגישות עבודה עם הצוות המקצועי וגם עם ראש העיר מר תומר
גלאם ,אנחנו בתקציב הזה השנה הזאת נתמקד גם במגזר החרדי בדבר שלא היה עד כה – חינוך
ותעסוקה .השנה הזאת יש לנו כסף שאנחנו ניקח אותו בשיתוף פעולה עם משרד הכלכלה והנגב
והגליל ונעשה הכשרות ,ונוציא קורסים ,גם לאלה שמרוויחים וגם אלה בחורים צעירים חרדים
שלא התקבלו לכוללים ורוצים להכנס לשוק העבודה ,על מנת גם לתרום לכלכלה בודאי ,לתרום
לעצמם למשפחה ובעיקר לעיר אשקלון .צריך להגיד תודה רבה .זה דבר שלא היה .מביאים חידוש
פה .זה בשורה מאד טובה.
הרב יעקב אביטן – סגן ראש העיר:
שמרתי לך פרי .חשבתי שאתה מדבר על הבית ספר החדש שעומד להיפתח.
מר חי דהרי – חבר מועצת העיר:
אני בכוונה לא ..
מר איתי סהר – משנה לראש העיר:
שני דברים .אחד הראשון שאפילו מופיע בפרק המבוא כיוון שהוא באמת אירוע דרמטי .אנחנו
מדברים עליו פה מדי פעם .נושא ההתחדשות העירונית ... .ובהתעסקות עם השכונות הותיקות,
עם פערי המיגון .זה אחד האתגרים הכי משמעותיים .אנחנו בעיר אשקלון כולנו מבינים את
החשיבות של זה ועשינו פה השנה אולי אינדיקציה הכי טובה לזה שאנחנו מצליחים שפתאום
קראתי שאנשים ,וכולם תכננו את זה ביחד וזה מצוין ,צריך לתת את הקרדיט ,כל מי שנגע זה
חשוב וזה טוב .אנחנו בזכות הנכונות לקבל את המיסגור של הענין הזה ,לבוא לבעית מיגון ,שאנחנו
עוסקים פה בבעית מיגון ,בזכות הדחיפה גם של גדעון קינג ,של המנכלית  ...אז יש לנו אפיק אחד
שהוא פרויקטים של מסלול רשויות ... .בנימין ,זה ,המדינה נושא בחלק עצום מהתכנון של הדבר
הזה ויש לנו פרויקט אחר שבטח הולך עכשיו להסכם גג של התחדשות עירונית .אנחנו מביאים
הטבות ליזמים שלא תוכננו ולא דימינו שיהיו כאן באשקלון .תהליך סדור שלקח לנו שנה להגיע
לנקודה הזאת וכבר בפרק המבוא שכתבת דיברת על הסכם לשנה הבאה אם נעשה את זה ,זה יהיה
בשורה משמעותית .אני מאמין שאנחנו נגיע לשם .זה דבר אחד .בתחום העסקים הורדנו  7וחצי
אחוז בארנונה .עמדתי אני אומר אותה הרבה .אני חושב שאנחנו צריכים להתחייב לירידה של 30
–  35אחוזים בארנונה לעסקים .זו עמדתי .לי קל להגיד ,אני לא צריך לחתום על התקציב בסוף
אבל אני מאמין שיחד עם מה שאנחנו עוברים היום בעסקים הקטנים ,עם העריכה של הקולות
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קוראים שאנחנו מנסים להגיש ,עם הזמינות של לשכת המנכלית לפגישות של  50דקות עם
הצוערים הנהדרים שעובדים תחתיה ,גם רועי ,שיושבים וכותבים ומפנימים ברמה של דיונים ,גם
בתחבורה ,גם בעסקים אנחנו בכיוון נכון .אנחנו לא שם .יש הרבה מאד עבודה .הרבה מאד עבודה
בתחום העסקים ואני ,ה –  7וחצי אחוזים האלה זה התחלה .זה חץ בכיוון הנכון .אנחנו צריכים
להשקיע שם עוד המון .אני מאמין שנעשה את זה בשנה הקרובה .הסעיף האחרון הוא סעיף
התחבורה .אפי הזכיר ,השנה היתה  ...בשנה הקרובה  ...נושא התחבורה שפרט להשקעה
בתשתיות ,יש קשב רב בהשקעה בחדשנות ,ולהכניס לכאן טכנולוגיה ולהכניס בתוך הדרג המקצועי
שיח תומך בייעול ולגשת לעולם הידע של הטכנולוגיה של החבורה .דבר שהוא צומח היום .אני
מקווה שהשנה הקרובה תהיה זמן לפרוע את השטרות האלה שאנחנו עובדים עליהם במהלך השנה
הזו .תודה לכל מי שהכין את התקציב .אני גם בועדת הכספים .השקענו ארוכות .דיברנו סעיף
סעיף .תודה ל  ..קשה ומורכב.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
תודה איתי .בבקשה ,סגן הראש העיר ,דורון.
מר דורון נקשרי – סגן ראש העיר:
קודם כל תודה באמת לכל אלה שעסקו במלאכה של התקציב .איציק ויצמן בראש ,מירב ,ולא
לשכוח את ענת מגידיש שיושבת על ה  ...זה אמנות  ..ולהכפיל כמעט את כולם ( ...צוחקים,
מחיאות כפיים) פשוט אמנות .אני אדבר קצת על הפרויקטים ,פרויקטים של בינוי בתחום הספורט
בנוסף למה שראש העיר אמר בהתחלה על כל הענין של האקו – ספורט והמתחמים שנמצאים גם
באגמים וגם בעיר היין .יש פרויקט שהתחלנו לעבוד עליו ,מספר פרויקטים שהחלנו לעבוד עליהם.
אחד הפרויקטים שהם בשלב של כמעט חתימות ,חלופת טיוטות וכאלה ,זה  ...פרויקט הנבחרות
זה פרויקט שהולך לקום במשותף עם התאחדות הכדורגל ומשרד הספורט .איפה זה עומד הנושא
הזה?
גב' אירית נתן  -מנכלית העיריה:
ישבנו איתם לפני בערך שבועיים ,אנחנו ב ,נושא של פרוצדורה .זה יהיה בעיר היין.
מר דורון נקשרי – סגן ראש העיר:
עכשיו אנחנו בשלב איתור קרקע .כבר איתרנו קרקע אבל יכול להיות שאנחנו נשנה אותה לשלושה
פרויקים שיהיו תחת קורת גג אחת .כמו מתחם אוטו – קרוס ,מתחם קלקין ומתחם של ...
איתמר ,אתה יכול לעזור לנו בזה אם אתה רוצה .יש גם איזה פרויקט אחד של החווה הטיפולית.
אז בזמנו אתה התחלת ,עשית איזה תמהיל מסוים .שאני חושב שצריך לשנות אותו .שם תכננת
אולם שמחות ,שלדעתי צריך להוריד את האולם שמחות ולארגן פה תכניות של רווחה .פשוט
להוריד את הזכויות בניה ולהפוך אותם לתכניות של רווחה כמו בית חם ... ,אני חושב שאתה יכול
לעזור לנו בנושא הזה .התחלת אותו .יש לנו גם פרויקטים של בילוי בתוך הרווחה שכאן אני באמת
רוצה שמזל קצת תדבר עליהם .חשוב מאד שאנשים ידעו את הפרויקטים האלה שמתקדמים.
בבקשה.
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גב' מזל ברגמן – חברת מועצת העיר:
בשעה טובה קיבלנו היתר בניה לבנית מרכז  ...וסוף סוף ב –  2020אנחנו בעצם  ...לצד החלק
הישן ... .של מעונות יום שכרגע לא  ..על ידי אף אחד ,ועוד  16בתכנון .אני מזמינה את כולם בעזרת
השם לחנוכת המבנה שלנו בשדרות  ...לראות איך שיבצנו את ה  ...באופן ש  ...ולחדד אותם .אנחנו
גם הקשבנו לדורון כדי לאתר קרקע למבנה המרכזי של האגף ולעבור מהמבנה  ...מי שמכיר אותו.
כמובן לקח  5שנים  ...בעזרת הם נתחיל להקים את המבנה החלופי .יש  ...התחלנו בהצטיידות.
העבודה שנעשה את זה במהלך  2020ויש עוד מעונות  ...ועוד היד נטויה במחשבות איך לדרג ולפתח
 ...אנחנו נמצאים בשעת רצון מאד מאד רצינית וזה בתמיכה מדהימה של ראש העיר ושל הסגן שלו
לכל הנושא הזה.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
תודה רבה .בבקשה סופה.
גב' סופה ביילין  -סגנית ומ"מ ראש העיר:
שלום לכולם .קודם כל (מדברים ביחד) אז קודם כל אני רוצה להודות לכמה אנשים שבאמת עבדו
מאד קשה לגבי לבצע את כל התקציב מה שאנחנו מסתכלים עליו היום .שזה מירב קודם כל אני
רוצה להגיד שמירב כל הזמן ,אני לא יודעת מאיפה יש לה כוח ,כל הזמן לענות ,כל הזמן להיות
בקשר ובאמת ,זה מגיע לך ותודה רבה קודם כל מירב .תודה .באמת .בטח שברשות איציק ויצמן
בטח ובטח שברשות אירית מנכלית שלנו וחשוב שבאמת היא שומעת ומקשיבה ומנסה באמת
לבצע כמה דברים נכונים .ובטח שראש העיר .אני אגיד לכם אני ראיתי את ראש העיר בזמן
האחרון ,אני הייתי איתו בכמה משרדים ,ואני אגיד לכם ממש ,יש לשנות ,ממש להשיג את
המטרות .באמת הוא השיג כמה דברים בשבילנו .התקציב שלנו וזה מאד מאד חשוב .אני חושבת
שצריך להגיד את האמת בזמן הנכון .ועכשיו אני אגיד לכם משהו .העיר שלנו גודלת וברור שמגיעים
עוד אנשים ועוד תושבים ואני מסתכלת בגדול .אני לא מסתכלת  -שם יש חוסר ,פה יש חוסר .בטח
שתמיד הפוליטיקאי לא מרוצה .תמיד הוא רוצה להשיג עוד יותר ,עוד יותר ,הוא מייצג את המיגזר
שלו .זה ברור .קודם כל אני מודעת לכל החברי מועצה .אני היום רואה שיתוף פעולה אצל כולם.
באמת אני רואה שיתוף פעולה .אני מדברת אם אחד ,אם שתיים ,שלש ,ואני רואה שאנחנו באמת
אפשר להגיד דברים שהם הבינו וגם מי שמייצג מגזר אחר .אז חוזרת אני על לגבי מגזרים ואני
אגיד לכם .אני היום ,לא רק היום ,מסתכלת בגדול .בגדול אני אגיד לכם .אנחנו היום בשנת 2020
ועדיין יש לנו  11מתנסים .זה קטסטרופה .אנשים אנחנו מדברים על מקלטים ,שלמה כל הזמן
גודלים את העמותות .בגלל שהמדינה שלנו לא יכולה לבצע את מה שצריך ,כל הצרכים האלה.
ועכשיו שנה הזאת אנחנו מתכננים בעזרת השם ,אולי גם  ..שני מתנסים .ויש לנו בתור עוד שניים.
וגם אני רוצה להדגיש שאנחנו מתכננים עכשיו בית עולה שהוא גם יהיה פונקציה של מתנס .לא
יהיה בדיוק את הבית עולה .ברור שזה יהיה מתנס .זה יהיה פונקציה של מתנס ששתי השכונות
האלה אף פעם לא היה להם מתנס בכלל .זה בושה וחרפה .ואני מאד גאה היום שיש כמה דברים
שאנחנו מקדמים .יש כמה שבינתיים אני לא יכולה להגיד שאני כל כך מרוצה ,אבל ביחד עם כולם
בראשות ראש העיר תומר גלאם ,המנכלית ,וכל החבר'ה ,אני חושבת שאנחנו נצליח .תודה רבה
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לכולם.
גב' מיריי אלטיט  -סגנית ראש העיר:
טוב .אני לא רוצה לגעת בתיקים שאני ממונה עליהם .אפשר לקרוא בהקדמות ואני חושבת שחלק
מהתי קים כאן נוגעים לי בקשר כזה או אחר .אם זה בחינוך הבלתי פורמלי ,אם זה בבינוי .אני
דווקא רוצה לגעת במשהו שלא נגענו בו היום וזה ,כשאני נכנסתי בזמנו לקואליציה בישיבת תקציב
הראשונה אז כל חבר מועצה למעשה רצה לבנות איזה בית .לא משנה איזה בית זה היה .בית
הצעירים ,בית הגמלאי ,בית העולה ,בית העיריה ,ואני באותה ישיבה שאלתי אם הגעתי לאיזה
שהיא תכנית של בוב הבנאי .ואנחנו תושבי העיר ואנחנו רוצים שייבנו דברים .אנחנו קודם כל
רוצים שהדברים האלה והמוסדות האלה  ...אנחנו רוצים קודם כל שהמבנים האלה באמת יתחילו
במה שנוגע לילדים שלנו שזה באמת נושא בתי הספר והגנים .אבל נעשה כאן עוד תהליך מאד
משמעותי לפחות מבחינתי .ככה אני יודעת לעבוד .וככה התחלנו לעבוד ביחד עם ראש העיר ועם
המנכלית ואני חושבת שכל נושא המיפוי והמדידה אלה דברים שכמעט לדעתי עשרות שנים לא
נגעעו בהם בעיריה .למעשה בכל תחום שאנחנו באים לשבת וכשאנחנו רוצים לגעת באותו נושא
מסתמן שאין יותר מדי נתונים וצריך לשבת ופשוט לאסוף את הנתונים ודרך הנתונים האלה גם
לארגן משאבים .זו אחת החוזקות לדעתי של מקום עבודה שרוצה באמת לצאת לעבודה ,לדרך.
שהוא יודע מול מה הוא עומד ,ממפה את הדברים ויודע להוציא תקציבים .אני מי שעבר על ועדת
הכספים אז אני באמת הודיתי לכל מי שצריך .זה מתחיל מהתקציבנים ,ממנהלי האגפים שיושבים
כאן ,ממנהלי ה ,מנכלי התאגידים שלנו הן בחכ"ל ,הן בחברה העירונית ,הן ברשת פי כמה ,ומינהל
החינוך ,מינהל ההנדסה ,רווחה ,משאבי אנוש ,ביטחון .אני מקווה שאני לא שוכחת אף אחד .אני
רואה משהו אחר היום .אני רואה עבודה משותפת של כולם כולל כולם וזה מתחיל בין מנהלי
האגפים וממשיך לחברי המועצה .אני חושבת שהתקציב הזה לא היה עובר כמו שהוא עובר היום
אלמלא השיתוף פעולה של חברי המועצה .אלמלא הישיבות שלהם מול ראש העיר שידע לתת
ולהקשיב ולתת את מה שאפשר בגדר התקציב ולדעת שחברי המועצה קיבלו בהבנה את התקציב
עם כל מה שיש .דבר נוסף אני רוצה להגיד ,כל ימי ,אפי אני ביקשתי עכשיו ,סתם .לא רצו לעשות
את זה .לא יודעת למה .אם זה באמת .אני באמת רציתי שיעלו מצגת עכשיו שעוברת כל שבוע כמו
שעשינו אם אתה זוכר ,אני הייתי ממונה על השירות .דבר לא השתנה .בודקים את אותן שיחות
שמתפספסות .בודקים את אותו מענה .אותם ישיבות מתקיימות כולל כל מנהלי האגפים .נעשית
כאן באמת עבודה שלפעמים אני אומרת – חבר'ה ,בואו נעצור רגע .גם בימים הנוראים של מזג
האויר אני באמת יושבת ,אני אמנם לא הגבתי .סגן ראש העיר הרב אביטל הגיב וכולם אבל באמת
יש קבוצה עם מנהלי השטח ,עם מנכלית העיריה ,עם עובדים כאן שאמורים כן ,מה לעשות ,גם אם
הם עובדי רשות הם יכולים לשבת בשעות האלה בבית ולהגיד – סליחה ,אני לא יכול להגיע .אבל
נעשית כאן עבודה .אני באמת ,אני מתרגשת כשאני אומרת את זה ,כי כשאני שומעת את
הביקורות מבחוץ זה משהו שהוא לא נתפס .אנשים פשוט צריכים להבין מה עושים כאן הגורמים
המקצועיים ,איך הם מובילים את כל השטח באותם ימים בזמן שכולם יושבים מתחת לפוך ועם
יד על המקלדת  .לעשות את זה זה הכי קל .אבל להכיר בזה ולראות את זה ואולי לרדת לשטח
באותו יום ,זה משהו שאחרים לא יודעים לעשות .אז באמת אני אישית מודה לכל אחד ואחד מכם.
אני מודה לך ראש העיר ,אני מודה לחברי המועצה ,אני מודה לכל עובדי הרשות על כל שעה שאתם
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נמצאים בחוץ ואתם נותנים את הזמן הזה בזמן שאתם מקבלים ביקורות מכל מקום בחוץ ,גם
מתושבים שלפעמים לא רואים את מה שאתם עושים .תודה רבה לכולם .שיהיה לנו בהצלחה.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
אדוני ראש העיר.
מר תומר גלאם  -ראש העיר:
טוב חברים .כמו שאנחנו רואים אנחנו ממשיכים את מגמת העשיה האדירה שלנו וכל זה לא היה
קורה בלי העובדות והעובדים ,בלי המנהלת והמנהלים ,בלי מנהלי אגפים וראשי המכלולים
שעובדים ועושים הכל כדי להביא את התוצאה למצב שאנחנו נמצאים בו .אני רוצה להודות באופן
אישי לך אדוני המנכל ,מנכל החברה הכלכלית שעושה עבודה מדהימה בחברה לקדם את
הפרויקטים המהותיים והמשמעותיים לפי חזונו של ראש העיר .ישר כוח גדול .אני רוצה להודות
למנכלית החברה העירונית הגברת רונית מצליח על עבודה מדהימה שעושה ,באמת לגלות שעיצבה
את המערכות אלא גם להרים את הפעילות הענפה שהיא מקדמת .אני רוצה להודות לממלאת
מקומי לסגנית ממלאת מקומי סופה ביילין ,לסגנית ראש העיר מיריי אלטיט ,לסגן הראש העיר
אדון הרב אביטן ,לסגן ראש העיר הרב דורון נקשרי .ואני אומר לכם פה חברות וחברים אני מודה
לכל אחד מחברות וחברי המועצה על הנחישות ,על ההתמדה שלכם לתת לתושבים את הטוב
ביותר .ובעזרת השם נממש את תקציב  2020על הצד הטוב ביותר .אני מודה גם פה לחברי
האופוזיציה שבאמת עושים את עבודתם וישר כוח .וקורא להם גם אם ירצו לסיע ולעזור בכל
דבר ,נקבל את זה באהבה .עשו את זה בעבר ,נמשיך לעשות את זה גם היום .תושבים יקרים,
אנחנו אוהבים אתכם ואנחנו נעשה הכל כדי שתקבלו את השירות הכי טוב ושהעיר אשקלון תוביל
בכל התחומים בעזרת השם נעשה ונצליח.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
תודה רבה אדוני ראש העיר .לפני שאני עובר להצבעה אני רוצה להגיד גם כמה מילים .אני מצטרף
לברכות של כל הדוברים ,גם לאופוזיציה ,איתמר ,אני חושב איתמר אפשר לקחת חלק מהדברים
שלך ,ואם אפשר לשפר היית ראש העיר ,מסתכל לך בעיניים ואומר – אם צריך לשפר נשפר .זה
בסדר איתמר ,אני לא אפתח את זה לדיון כי אנחנו באווירה טובה .אני חושב שבאמת היום אנחנו
בעצם עומדים לאשר את התקציב ואני אשמח מאד איתמר אם תצביע עם הקואליציה לשם שינוי.
(מדברים ביחד) וגם אפי ,הביקורת שלך ,גם אפי הביקורת שלך היא ביקורת בונה .אני  ..להגיד
לך אבל  ..כמה אפי אוהבים את העיר אשקלון וגם כמה איכפת להם מדור ההמשך שיהיה פה ויהיה
לו טוב .באמת ,אני מצטרף לברכות של כולם בלי יוצא מן הכלל .אני חושב שראש העיר יצא
מגידרו ,באמת ,יצא מגידרו עם הצוות המקצועי ,עם המנכלית של החברות העירוניות לארגן לנו
תקציב מאוזן ,תקציב ברור ,חד  .אני מאמין ואני יוצא מנקודת הנחה איתמר ,אתה מכיר את
המספרים האלה .זה תקציב של  1,700,000מיליארד שקל .אפשר למצוא את המיליון שקל לפה
ואת המיליון שקל לשם .אני מאמין שראש העיר יקח את מה שאמרת לתשומת ליבו .זה לא יעבור
ליד .אני מכיר אותו וגם אתה מכיר אותו ולכן מינינו אותו .ולכן חברים אני רוצה באמת להגיד
תודה רבה לכל העוסקים במלאכה .ברמה האישית אני רוצה להודות למירב בוסקילה על העבודה.
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עיריית אשקלון
ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר  02-2020מתאריך 26.1.2020
אני הייתי חלק מהזמן הבייבי סיטר שלך אין מה לעשות .מירב ב –  12ורבע ,עדיין 1 ,בלילה .עושה
את זה עם הרבה מאד אהבה .חברים ,בואו נעבור בבקשה להצבעה .עכשיו אנחנו מתחילים את
הישיבה .אני עובר לסעיף מספר .1
סעיף  .1אישור פרוטוקול מספר  5ועדת כספים מיום .15.1.2020
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
סעיף  .1אישור פרוטוקול מספר  5ועדת כספים מיום  .15.1.2020אני מעלה להצבעה .מי בעד? מי
נגד? מי נמנע? נמנעים ,בסדר גמור.
סעיף  .2דיון באישור תקציב ותכנית עבודה לשנת .2020
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
סעיף מספר  .2דיון באישור תקציב ותכנית עבודה לשנת  .2020מעלה להצבעה .מי בעד? (מדברים
ביחד) מי נגד?
מר איתמר שמעוני  -חבר מועצת העיר:
אני רוצה שיהיה רשום ,אלא אם יקבלו את מה שאנחנו אמרנו ,וישנו .אני יודע שכבר הדפסתם
את זה  ..זה כבר מוכן .אבל בסדר.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
יש לנו סעיף נוסף.
סעיף  .3אישור הצעת תקציב לשכת מבקר העיריה בהתאם לאמור בסעיף 170א )ה.ו ).לפקודת
העיריות נוסח חדש.
מר מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר:
צריך  ...את תקציב המבקר גם .אישור הצעת תקציב מבקר העיריה .מי בעד? (מדברים ביחד)
תודה רבה לכולם.
 -הישיבה נעולה- .
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