עיריית אשקלון
ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר  09-2020מיום 17.8.2020

עיריית אשקלון
ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 9-2020
יום שני ,כ"ז אב תש"פ17.8.2020 ,
נוכחים -חברי המועצה:
מר תומר גלאם
גב' סופיה ביילין
מר דורון נקשרי
מר מישל בוסקילה
מר איתי סהר
הרב אברהם עשור
מר אייל אביטל
מר איתמר שמעוני
מר אלכס גרינברג
מר אפי מור
מר חי דהרי
גב' יוליה גיטין
מר יורם גניש
גב' מזל ברגמן
גב' שרה זכריה
גב' פאני לוי
מר משה אטיאס

-

ראש העיר
סגנית ,ממלאת מקום רה"ע
סגן ראש העיר
משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר
משנה לראש העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר (עזב בשעה )18:30
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר (עזב בשעה )18:45

לא הגיעו לישיבה:
גב' מיריי אלטיט
מר אבשלום יעקובי
מר אליק סולטנוביץ
מר יוחאי יפרח
מר יעקב חוטובלי
גב' עדנה שחר וולנשטיין -
מר עמיחי סיבוני
מר רמי סופר
מר שי רובין

חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
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סדר יום:
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.18
.19

פרידה מחה"מ מר אייל אביטל.
אישור מינויו של הרב אברהם עשור לסגן נוסף לרה"ע בשכר בהתאם לסעיף ( 15א) (1א)
וסעיף .15א 1לחוק הרשויות המקומיות (בחירת רה"ע וסגניו ובכהונתם) תשל"ח 1975
(להלן " -חוק הבחירות והכהונה) לאישור המועצה.
השבעת אימונים לחברת המועצה הגב' פאני לוי במקום חבר המועצה מר אייל אביטל
בהתאם לאמור לפי סעיף  24א' לפקודת העיריות (נוסח חדש).
פרוטוקולים מועצה שלא מן המניין מס'  07-2020ו 08-2020 -מיום  29.6.2020נשלח ב-
 8.7.2020לא נתקבלו הערות.
פרוטוקול וועדת כספים מתאריך  3.8.2020נשלח ב .3.8.2020 -לאישור המועצה.
פרוטוקול ועדה לענייני ביקורת מתאריך  10.6.20לאישור המועצה.
פרוטוקול וועדת הקצאות מתאריך  3.8.20לאישור המועצה.
חוק עזר לאשקלון (אגרת תעודת אישור) (תיקון) תש"פ  - 2020 -מצ"ב דברי הסבר ,נשלח
ב 3.8.2020 -לאישור המועצה.
תיקון צו העיריות (עבירות קנס) שתל"א  - 1971מצ"ב דברי הסבר  -נשלח ב,3.8.20 -
לאישור המועצה.
חוק עזר לאשקלון (מודעות ושלטים) (תיקון) תש"פ  - 2020מצ"ב דברי הסבר  -נשלח ב-
 3.8.2020לאישור המועצה.
מינויו של סגן רה,ע הרב אברהם עשור כממונה על החינוך החרדי ,פיוט ושירה  -לאישור
המועצה.
מינויו של חה"מ מר אבשלום יעקובי כממונה על קשרי קהילה במגזר החרדי  -לאישור
המועצה.
מינויו של חה"מ מר חי דהרי כממונה על הווי דתי נוער חרדי (נוח"מ) לאישור המועצה.
מינויו של חה"מ מר שי רובין כממונה אגף השירות  -לאישור המועצה.
מינויה של הגב' פאני לוי כיו"ר הוועדה לענייני ביקורת במקום חה"מ היוצא מר אייל
אביטן  --לאישור המועצה.
מינויו של חה"מ מר אבשלום יעקובי כחבר בוועדת הנחות במקום סגן רה"ע הרב אברהם
עשור  -לאישור המועצה.
מינויו של חה"מ מר אבשלום יעקובי כחבר בוועדת החינוך  -לאישור המועצה.
מינויו של חה"מ מר שי רובין כיו"ר וועדת שמות במקום סגן רה"ע הרב אברהם עשור -
לאישור המועצה.
מינויה של הגב' פאני לוי כחברה בוועדות הבאות במקום מר אייל אביטן:
•

וועדת הנחות

•

וועדת בטיחות בדרכים ותחבורה.

• ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים.
לאישור המועצה.
 .20אישור מינויו של מר בני וקנין כדירקטוריון בתאגיד מי אשקלון  -לאישור המועצה.
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 .21הארכת כהונתו של מר שמאור סימון כדירקטוריון חיצוני בתאגיד מי אשקלון החל מ-
 26.11.2020למשך  3שנים  -לאישור המועצה.
 .22אישור מינויו של מר מרקו סוויסה לעוזר בכיר לראש העיר .שכרו יהיה לפי 65% - 55%
משכר מנכ"ל בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  4/11ובכפוף לאישור משרד הפנים -
לאישור המועצה.
פרוטוקול
מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
חברים ,ערב טוב לכולם .אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן המניין  .09-2020כפי
שראש העיר הבטיח למשפחת מנגיסטו ,נפתח את ישיבת המועצה במניין הימים מאז חטיפתו לעזה
של בן העיר אשקלון אברה מנגיסטו מאז שאז שנחטף עברו  2162ימים .אנחנו רוצים לאחל מזל
טוב לחברי המועצה שחוגגים היום יום הולדת ובהמשך כל החודש .רמי סופר ,יורם גניש ,חי דהרי
ויוליה ביטון .ובנוסף אנחנו רוצים למסור מזל טוב לסגנית ראש העיר מיריי על הולדת הנכד החדש.
שיהיה מזל טוב.
תומר גלאם  -ראש העיר:
אני רוצה להגיד משהו .איתמר ,אני מאחל לך בעזרת השם שבחודש הבא  ...בתקווה שבעזרת השם
יהיו בשורות טובות כדי שתוכל להיות עם המשפחה ובכל התחומים שאתה רוצה להמשיך בהם.
מי ייתן שנתבדה כמו ש ...בערים אחרות .כולנו תקווה שבעזרת השם נתבשר בבשורות טובות.
מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
אנחנו מצטרפים לברכות של ראש העיר.
שרה זכריה  -חברת המועצה:
אדוני ראש העיר ,כל הכבוד לך .ומגיע לך מחיאות כפיים .אנחנו מצטרפים.
מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
חברים ,אנחנו נעבור לסעיף .3

 .3השבעת אימונים לחברת המועצה הגב' פאני לוי במקום חבר המועצה מר אייל אביטל בהתאם
לאמור לפי סעיף  24א' לפקודת העיריות (נוסח חדש).
מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
השבעת אמונים של חברת המועצה הגברת פאני לוי במקום חבר המועצה מר אייל אביטל .לפי
סעיף  24א' .בבקשה ,מי נותן לה.
פאני לוי  -חברת המועצה:
אני ,פאני לוי ,מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא את שליחותי במועצה.
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(מחיאות כפיים)
תומר גלאם  -ראש העיר:
אנחנו רוצים לברך את פאני ,אני חושב שזה תרומה יפה מאוד לעיר אשקלון.
שרה זכריה  -חברת המועצה:
פאני ,תקשיבי רגע .בזרועות פתוחות ובחיבוק ,אמנם מרוחק בעת הזו ,אותך מברכת על הצטרפותך
כחברת מועצת העיר ובכך מחזקת את הכוח הנשי במועצה .הרזומה שלך לכולנו מוכר וידוע.
הצליחי ,היי ברוכה.
פאני לוי  -חברת המועצה:
תודה רבה .אני מעריכה מאוד .יש לי גם כמה מילים לומר לכם .אם אני קצת מתרגשת ,אתם
תתחשבו בי .כבוד ראש העיר תומר גלאם ,סגני ראש העיר ,חבריי למועצה ... .אני יושבת בשולחן
מועצת העיר כחברת המועצה מן המניין .אומר בגילוי לב ,הבנתי שאני ...הסיבה שבגינה התחלתי
לעסוק בפוליטיקה המקומית בפרט ובזה הלאומית בכלל ,הייתה פשוטה מאוד .כאשר נתקלתי
במכשולים קשים במישור האישי בין היתר משום היותי אם לילד עם צרכים מיוחדים ,שבאו על
פתרונם רק בעזרתם של נבחרי ציבור ,כאשר מוסדות השלטון הערימו עלי ועל משפחתי קשיים
בפתרון הבעיות האישיות ו ...אותנו בטפסים וניירות .כאשר אמרו לי עשרות פעמים לא ושוב לא,
ושוב סירוב ,אז החלטתי שאני חייבת לעשות מאמץ בחיי ולשנות את מה שאפשר בשירות הניתן
לציבור על ידי גורמי השלטון השונים .חשוב לי לספר גם שנולדתי בלץ .ואינני צברית אלא עולה
ממדינות חבר העמים .למרות שאני רואה בעצמי צברית לכל דבר ועניין וכמובן שתושבת אשקלון
מבטן ומלידה ,כעולה חדשה עברתי את כל השלבים שעובר מהגר שהגיע לארץ חדשה ,למרות היותי
ילדה צעירה .הוריי ואני השתלבנו בעיר אשקלון ואני למדתי לאוהב אותה ולרצות בטובתה.
בתפקידי כחברת המועצה אבקש לסייע ככל הניתן לתושבי אשקלון בקשר שבין העירייה לתושב.
אבקש לטפל בנושאים ציבוריים של האוכלוסייה עם צרכים מיוחדים ולסייע גם לעולים הותיקים
והחדשים ללא קשר לארץ מוצאם .כולם חווים מצוקות וכולם מתמודדים עם בעיות לא פתורות.
אני מבקשת מחבריי ממועצת העיר הוותיקים ,לעזור לי לקדם נושאים חשובים לציבור אותו אני
מייצגת ולשתף עמי פעולה ככל הניתן לחיוב .אני מקווה שהעיר אשקלון תגיע להישגים גדולים
ואני מקווה להיות שותפה בעשייה שתביא את העיר למקום טוב ורואי לה .בתקווה להצליח
בתפקיד ,אני מודה לחבריי לסיעה ,לחברי מועצה ולראש העיר ולציבור העיר אשקלון .תודה.
(מחיאות כפיים).
מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
חברים ,אנחנו עוברים בבקשה לסעיף .22
 .22אישור מינויו של מר מרקו סוויסה לעוזר בכיר לראש העיר .שכרו יהיה לפי 65% - 55%
משכר מנכ"ל בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  4/11ובכפוף לאישור משרד הפנים -
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לאישור המועצה.
מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
אישור מינויו של מר מרקו סוויסה ,מרקו לעוזר בכיר לראש העיר .שכרו יהיה  55-65%משכר
מנכ"ל בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  4/11ובכפוף לאישור משרד הפנים .אני מעלה להצבעה.
בבקשה ,איתמר.
איתמר שמעוני  -חבר המועצה:
אני ביקשתי להעלות את זה למעלה כי צריך לפרגן לפעמים .כשצריך להעלות ביקורת מעלים
ביקורת .תומר ,אני מודה לך על האיחולים שאיחלת לי .וכשאני אומר צריך להעלות ביקורת ,אני
מעלה את הביקורת ,אני מעלה את הביקורת .אני מסתפק בלהעלות אותה פה .אני לא רוצה שיקרה
לאנשים מה שקרה לי .כי לפעמים יכולים להיות דברים גם שאתה לא מודע להם ,תומר ,ודברים
יכולים להוביל לדברים לא טובים .אני אומר לך ,שכל עוד שאני פה ,כל הביקורת שלי פה והיא
תישאר פה .כי מול בורא עולם אני לא רוצה שיקרה לאף אחד שיושב פה מסביב מה שקרה לי .זה
סבל שאני לא מאחל לאף אחד .ולכן הביקורת שלי היא פה .שצריך לומר אותה אני אומר אותם,
כשצריך להשאיר אותה פה היא נשארת פה .וכשצריך לפרגן ,מפרגנים .במקרה הזה אני ביקשתי
להעלות את העניין של מרקו כנושא מפרגן .אני יודע מה זה עוזר ראש עיר .עליו נופל כל כובד
העבודה .שעות לא שעות ,הוא סופג לפני ראש העיר את כל מה שראש העיר צריך לספוג ,הוא בולם.
ואני שומע לא אחת שמרקו עושה עבודה טובה .לא אחת פניתי גם אני למרקו בבעיות אישיות של
תושבים .הוא נתן מענה מהיר .יאמר לזכותו ואני מאמין שזה הברקה שלך ,תומר ,בלי שום עניין
לא לאופוזיציה ולא לקואליציה ולא משנה מי ביקש ,התגובה שלו הייתה מהירה .לכן ביקשתי
להקדים את זה ,אני צריך להיות גם ...וגם עם חני ,ודווקא שראיתי שהולך להיות ביקורת  ...אז
אני פונה גם לעיתונאים ,זה לא הזמן וזה לא העניין להטיל ביקורת ,כי זה באמת אדם שראוי
והדבר הזה מגיע לו .לכן כשהדבר מגיע לאדם ...גם לא מדובר פה על איזה ,לא באו ואמרו בואו
נאשר למרקו איזה רכב או שעכשיו קונים לו חדש .באו ביקשו את הדבר המינימאלי שמגיע לו ואני
חושב שכולם צריכים להיות  ...במקרה הזה .מרקו ,אני רוצה להגיד לך תודה ותצליח .הצלחה שלך
זה הצלחה של כולנו.
שרה זכריה  -חברת המועצה:
אני אומרת שמרקו באמת ראוי כמו שאיתמר אמר ,בכל פניה אליו ולא רק לצרכים שאני צריכה,
אני רואה הרבה אנשים ,מאחר ואין קבלת קהל ,הוא עוזר לי בכל מה שאני צריכה .ועצם זה שהוא
עומד בקצב של ראש העיר כל השבוע ,כולל שישי כולל מוצאי שבת ,שאפו ,מרקו .מגיע לך.
אפי מור  -חבר המועצה:
למרות ה ...שהייתה כשאנחנו העלינו את רועי שוורץ ואת הראש שמואל אז ,העלאת שכר גם כן 55
או  , 45קצת פחות ,הייתה ביקורת קטלנית לאופוזיציה שלא בצדק .וזה רקע שלימד אותי והראה
לי ,אני יודע בדיוק מה הם עשו ...עזרו לי כל כך בתקופה הזו שהבנתי מה זה עוזר .אני יודע מה
עושה מרקו .הוא עושה עבודה טובה מאוד ,נאמר כאן .הוא סופג משני הצדדים ,אבל הוא ממשיך
בדרכו ועושה את זה בצורה טובה .ולכן ,מה שקרה לנו אז לא יקרה שוב .ולכן אני חושב שכן מגיע
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לו .למרות ,ואמר את זה איתמר ,למרות הביקורת ש ...העלאה היא לא מי יודע מה ,אני חושב
שמגיע לו ומגיע לו בצדק.
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סופיה ביילין  -סגנית ,מ"מ רה"ע:
אני רק רוצה ,קודם כ ל טוב לשמוע מה שאתם אמרתם ,גם איתמר וגם אפי .רק אני רוצה לשאול
את איתמר ,כמה היה אחוז רועי וכמה היה אחוזים של הראל?
איתמר שמעוני  -חבר המועצה:
אני לא זוכר.
סופיה ביילין  -סגנית ,מ"מ רה"ע:
אז אני אגיד לך ... ,שנתיים יותר לא מקבל את האחוזים האלה מה שהיה מגיע לו .ואני בגלל זה
אני חושבת שמה שמגיע זה לא אנחנו ,זה משרד הפנים .ואני כאחראית על המנגנון אומרת אם
מגיע צריך לתת .זהו .אנחנו לא יכולים ללכת על מישהו אמר משהו .יש חוק .ואנחנו חייבים לעבוד
על פי חוק .זהו.
(מדברים ביחד ,צעקות)
מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
קודם כל אני רוצה גם להגיד מילה טובה למרקו .מרקו זה מסוג האנשים לא משנה איפה הוא
נמצא ,ובאיזה תפקיד הוא נמצא הוא תמיד יודע להיות חבר ,הוא יודע להיות קשוב לציבור .ומי
שמכיר קצת פוליטיקה ואיתמר ,ואפי וכמובן ראש העיר ,אתם מכירים מה זה עוזר ,ואנחנו מכירים
שרים וחברי כנסת ,הוא מתעורר ראשון והולך לישון האחרון .והוא סופג את כל הביקורות מסביב.
ולכן אני אומר ,מרקו מוכשר מאוד ,הוא מתנה למערכת .תצליח ,מרקו .והמערכת יכולה לספוג
משכורת כזו ולא יקרה שום דבר .אז אני מעלה להצבעה .מי בעד?
איתמר שמעוני  -חבר המועצה:
גם סעיף  20אפשר.
מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
בסדר גמור .יופי .אנחנו ממשיכים את המשך ישיבת המועצה .איתמר צריך ללכת.
בעד15 :
נגד- :
נמנע- :
החלטה :לאשר
אישור מינויו של הרב אברהם עשור לסגן נוסף לרה"ע בשכר בהתאם לסעיף ( 15א) (1א)
.2
וסעיף .15א 1לחוק הרשויות המקומיות (בחירת רה"ע וסגניו ובכהונתם) תשל"ח ( 1975להלן -
"חוק הבחירות והכהונה) לאישור המועצה.
מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
חברים ,אני עובר לסעיף מספר  .2אישור מינויו של הרב עשור לסגן נוסף לראש העיר בשכר בהתאם
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לסעיף ( 15א) (1א) וסעיף לחוק הרשויות המקומיות .אני מעלה להצבעה .מי בעד?
תומר גלאם  -ראש העיר:
רק דבר אחד ,הוא גם יהיה כמורשה חתימה.
מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
זה בהמשך ,כן .התפקידים בהמשך .קודם כל אישור מינויו של סגן ראש עיריית אשקלון ,מר עשור,
שיהיה לך בהצלחה ,איש ראוי ,איש מוכשר מאוד .אני מאמין שכולם רוצים להגיד גם משהו לסגן
ראש העיר ,מר עשור .איש של עשייה ונתינה לציבור .בבקשה ,אדוני ראש העיר ,תתחיל אתה.
תומר גלאם  -ראש העיר:
קודם כל ,אני מכיר את הרב עשור כעשור .עם כניסתי לתחום הפוליטי והקשרים בינינו תמיד היו
טובים ומניבים .הרב עשור כשהוא איתך הוא איתך ואם הוא לא איתך ,הוא לא איתך .אז אני
רוצה לומר לכם שבאמת החריצות שלו והרצון שלו להשתלב .אתמול בלילה הוא מרים אלי טלפון
בעשר בלילה אומר לי ,תקשיב ראש העיר ,קשה לי קצת להירדם ,אני נרגש .אמרתי לו תישן ותישן
טוב .ואני אומר לך פה ,שכמו שמקבלים את כל חברי המועצה ,כולל אופוזיציה ,המדיניות שלי
היא לעזור לכולם ולשתף את כולם ולתת לכל חברי המועצה לבוא לידי ביטוי וכולם באים לידי
ביטוי .ואני אומר לך דע לך שיש לנו עיר מאוד מאתגרת ,מאוד מאתגרת אבל עם כל האתגרים
שעומדים לפנינו אנחנו מצליחים למנף ,מהמשברים להפוך את המשבר לצמיחה .רואים את
ההתפתחות המדהימה בכל התחומים בעיר .וזה הרבה בזכות כל אלה שיושבים פה סביב השולחן
שנרתמים ועוזרים .אופוזיציה ,קואליציה ,סגנים .אז לך אני מאחל המון הצלחה .לוועדות אתה
חייב לבוא כי במידה ולא מפטרים .אבל ,מבחינתנו אנחנו ואני כראש עיר ,גם קח בחשבון שתוך
כדי תנועה ואפי גם מכיר אותי בתחומים האלה ,כל פעם יש משימה ועוד משימה .ואתה תקרא
לפתור בעיות ולא רק משברים ,גם פרויקטים שיש כמות אדירה של פרויקטים בתחום הפיתוח.
והיום בכלל הנושא של ה ...שזה בא לידי ביטוי בקדנציה הזאת כמו שלא קרה באף קדנציה הן
בתחום הפדגוגי שבאנו והגדלנו את הכלים ... ,כל תלמיד ותלמיד .גם בתחום של מוסדות ציבור
היה איתנו נוכח חי דהרי חבר המועצה ואדון אבשלום יעקובי ,והרב עשור ,וראינו באמת איך אתם
מצמצמים פערים במגזר .ועשינו השנה דברים שלא עשו .ועוד יש לנו פערים להשלים ויש לנו את
הזמן ואת היכולת להשלים אותם .אין לי ספק שתצליח ,אתה שותף אמיתי .ואיך אומרים ,קדימה
לעבודה .באנו לעבוד.
שרה זכריה  -חברת המועצה:
אדוני סגן ראש העיר .לתפקיד הנכסף הדעת והציפייה תמה .ועתה ,העת להסתער על העבודה .על
פי עשייתו של המנטור ,הרב יעקב אביטן ,עבודה רבה מצפה לך .עם כל הצניעות ,האדיבות וכיבוד
האדם תשרת את הציבור שהביאך עד הלום ,ואת מדיניות הרשות כנציגה תכבד ביושרה ,בחריצות
ובאהבה .כמובן הכול יעשה בשיתוף פעולה פורה עם חברי סיעתך ,חברי המועצה ובראשם ראש
העיר של כולנו .עלה והצלח!
(מחיאות כפיים)
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מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
אפי ,בבקשה.
אפי מור  -חבר המועצה:
אני פגשתי את אברהם עשור ב 2013-לא אישי אבל ב ...2013-אדם מדהים עם יכולות גבוהות מאוד,
הוא שקט וצנוע אבל יש לו יכולות גבוהות .אני בכמה צמתים ממש בקצרה ,כשנפגשנו ראיתי כמה
היכולות שלו .ועוד בצוק איתן הוצאנו אוטובוסים והוא בא אלי אמר לי תשמע ,אני מביא ,הוצאנו
אוטובוסים ,אני מביא  ... .400אומר לי אני ,תראה .למחרת בבוקר אנחנו הכנו חמישה ,שישה
אוטובוסים זה לא היה מספיק .הרצנו לשמונה תשעה אוטובוסים .יכולות גבוהות מאוד לארגן את
האנשים .יכולות נתינה ,כשאתה גם בודק למה אנשים מגיעים אז זה בגלל האדם .האדם יודע
לגשת לאנשים ולהביא אותם ,יודע לדבר אליהם .היה לנו איזה שהוא חייל עם בעיה מאוד מאוד
רצינית במשפחה .משפחה שעברה מראשון לאשקלון ובמעבר הבת חלתה בסרטן והיה לה בן חייל
והם לא יכלו למממן את כל מה שהיה ,הם לא צפו שגם המעבר יהיה והם לא יוכלו לעבור בגלל
הבעיה של הילדה .ובאתי אליו אמרתי לו תשמע זה הסיפור .הוא אמר לי אל תדאג ,תוריד אותו
למטה ... .אותו בצורה מדהימה וזה חייל שהוא ביחידה קרבית ,כל מה שקשור לגעטקס ,לאוכל,
לגרביים ,מילא אותו .ו ...לאורך זמן ארוך מאוד .ועל כך באמת אני מודה לו .אני רוצה להגיד
שהעיר באמת באמת הרוויחה אדם עם אישיות מיוחדת .זה היה צריך להיות מזמן ,מזמן .לדעתי
עשו לו עוול ומשכו אותו יותר מדי זמן .אבל עזוב ,בסוף הוא קיבל את זה .אתם תיהנו ממנו ,הוא
יעשה עבודה טובה מאוד .הוא אדם שקט ויודע לעבוד .וצריך לעזור לו להיכנס ולרתום את העשייה
הברוכה שהוא יודע לעשות אותה .וכל הכבוד.
יורם גניש  -חבר המועצה:
אני רוצה לברך את הרב עשור .המון המון הצלחה .אני מקווה שבאמת נוכל לעשות ביחד ,לשתף
פעולה לטובת ילדים או אנשים עם מוגבלויות .לצערי זה לא פוסח על  ...ונמצא בכל מקום .וישר
כוח והצלחתך הצלחתנו.
אלכס גרינברג  -חבר המועצה:
אני רוצה להוסיף למה שאמרת ,אפי ,שבן אדם ראוי וגם היה לנו וועדה שהיה חסר יושב ראש.
והוא היה ממלא מקום .זה בן אדם באמת ראוי.
דורון נקשרי  -סגן ראש העיר:
גם אני ,סגן ראש העיר ,הרב אברהם עשור ,אני באמת רוצה לאחל לך בהצלחה .אני שמעתי שיש
לך יכולות גבוהות בנושא  ...בגמרא ,שולט ברמב"ם ,בשלושת עמודי ההוראה .כנראה שאנחנו נזכה
ללמוד איתך איזה דף גמרא פה בעזרת השם .ואני רוצה להגיד לך משהו ,כשאתה נכנס ללשכה
שהיא כבר מתוקתקת ,יש לך מנהלת לשכה ,אחת המנהלות הטובות שיש לנו בעירייה .ובעזרת
השם כל מה שתעשה ,תעשה ותצליח למענך ולמען התלמידים.

9

עיריית אשקלון
ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר  09-2020מיום 17.8.2020
סופיה ביילין  -סגנית ,מ"מ רה"ע:
אני קודם כל רק מאחלת לך בריאות .הרבה בריאות ...לתת מענה לציבור .ואני ורצה לאחל לך
הצלחה רבה .וגם שאתה תשתף איתנו פעולה .זה מאוד מאוד חשוב שכל אחד יעשה את העבודה
שלו ואני רוצה שביחד אנחנו מציגים הכול ,כל התושבים .זה מאוד חשוב .ואתה כבר הוכחת שאתה
כן יודע להיות ביחד וממש לשתף פעולה
חי דהרי  -חבר המועצה:
הרב עשור ,שיהיה לך המון בהצלחה .הרב עשור הוא לא רק חבר סיעה שלי ,הוא גם חבר אישי.
אנחנו חברים כבר כמה וכמה שנים .גם כשהיינו בסיעות נפרדות ,הוא תמיד היה שומר איתי על
קשר ,תמיד מציע לנו שיתוף פעולה .אתם תראו אותו ,אני בטוח שכמו שהוא היה חבר מועצה,
וכולנו הרגשנו אותו הוא יהיה גם עכשיו הוא יהיה ,על אחת כמה וכמה כולנו נרגיש את העשייה
ברוכה ובעזרת השם תעשה ותצליח.
איתי סהר  -משנה לראש העיר:
אני מאחל באהבה הרבה בהצלחה .התפקיד החדש שאתה נכנס אליו .ההיכרות שלי עם הרב הייתה
פה בלילה לבן של ספירת קולות החיילים .היכרות טובה .הוא איש ציבור שעושה הרבה בענייני
ציבור .אני מעריך מאוד את  ...אני מאחל לו הרבה בהצלחה לטובת העיר שלנו.
הרב אברהם עשור  -חבר המועצה:
אני מאוד מתרגש .להגיד מה אני רוצה לעשות ומה אני הולך לעשות ,זה לא הזמן .בזמן הזה נותר
לי רק לומר תודות .קודם כל אני רוצה להודות  ...אני רוצה להודות גם כן עכשיו לראש העיר שכמו
שאמר לכם אני מתקשר אליו בלילות ,אני בטוח שאני אצליח לעבוד איתו כי הוא רוצה לעשות רק
טוב לעיר .כל דבר הוא אומר שאני בא ומציע לו ,הוא משתמש במילה "בשורה"" .זה בשורה יפה
נקדם את זה"" ,זה בשורה יפה" .הוא הולך לישון וקם עם כל מה יהיה טוב לעיר .כמובן שאני
רוצה להודות גם לראש התנועה שלנו .שר הפנים ושר הדתות .שר הפנים אריה דרעי ,שר הדתית
יעקב אביתן ,כמובן גם שר האוצר איציק כהן שעשה ,פעל ועמל להגיע למצב הזה .וגם להודות
לניסים חלפון ש ...שלושים שנה ביחד .וכמובן לאהוביי ,חברי מועצה ,שאני מאוד שמח לעבוד
איתם .כמו שאומרת סופה ,אנחנו בעיר שאנחנו כולם חיים ביחד .אין לנו פה בעיר שלנו מה שקורה
במקומות אחרים .אלכס גרינברג יודע שאנחנו הולכים ביחד ,מטפלים ביחד ,אנחנו המטרה שלנו
היא לעשות לטובת העיר .אז אני מודה לכם חברי מועצה .וכמובן ,לא אשכח ,כולם אהוביי ,כולם
ידידיי ,כולם חבריי .אני רוצה להודות לשרה זכריה ,בחודשים האלה היא הייתה לעזר ושיחות.
ויש פה עוד הרבה אנשים שאני רוצה להודות להם .כמו שאמרתם אפי ,מרקו עובד  24/7באמת
מגיע לו ואני שמח שהאופוזיציה הבינה ויודעת את הערך שלו .גם  ...גם כן תומך ועוזר כדי שהעיר
הזאת באמת תתקיים בהצלחה .תודה רבה.
(מחיאות כפיים)
ישראל שיטרית:
רק שתי מילים .מזל טוב! אני אגיד את האמת מה שאני מרגיש מהלב אני אומר .כל סגן ,כל אחד
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שמגיע לאיזה דרגה איזה משהו אז בראש ובראשונה הוא שמח שמגיע לאן שהוא רצה .זה יכול
להיות אינטרס אישי ,כסף ,מעמד ,כבוד .אני חשוב שבמצב הזה שחמי היקר נבחר להיות הסגן,
אני חושב שהעיר והתושבים הם צריכים להיות שמחים .כי שמו באמת בן אדם שבאמת מתאים
שהוא לא מחפש את הכבוד ואת המעמד ואת הכסף .ממש לא מעניין אותו ,אני מכיר מהיכרות
אישית .מה שמעניין אותו זה באמת לעזור לתושבים ,באמת אכפת לו ,לעזור .וזה לא רק כשהוא
בעירייה ,בכל דבר הוא יעזור לחתנים ,לאנשים ,כל מי שצריך עזרה ,זה המקום .אז אני חושב
באמת שזה שמחה לעיר ושמחה לתושבים שהוא נבחר .ונאחל לו בהצלחה ונאחל לכל העיר
בהצלחה.
בעד14 :
נגד- :
נמנע- :
החלטה :לאשר
 .1פרידה מחה"מ מר אייל אביטל.
מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
אנחנו עוברים לסעיף מספר  .1פרידה מחבר מועצה אייל אביטל שהוא פורש .עוזב אותנו .ואני
חושב שאפשר לומר עליו שהוא עם לב רחב ,איש מדהים ,עם יכולות .נתן את תרומתו בתקופת
המעבר ,ידע לחבר ...גם מתוך האופוזיציה ידע למצוא את שביל הזהב .מתוך מחלוקות ידע למצוא
את המחבר ולא את המפלג .ואנחנו רוצים לומר לך ,אייל ,תודה רבה .אנחנו מאוד מעריכים אותך.
ושיהיה לך בהצלחה בכל אשר תפנה .אדוני ראש העיר ,בבקשה.
תומר גלאם  -ראש העיר:
קודם כל ,עכשיו אני מבין  ...לא היה לי כל כך איך לאכול אותו ואיך בכלל לשבת איתו ולנהל איתו
שיח על דברים שצריכים להתנהל במועצות .אבל תוך כדי תנועה נחשפתי לאדם שקודם כל באמת
הוא ...בא ומציג את הדברים בצורה עניינים גם כאופוזיציה ,מעלה את הדברים בצורה מכבדת.
אם מדי פעם יש התלהמות שיכולה לקרות לכל אחד ,אבל הנחישות והרצון שלך והאהבה שלך
לעיר בתקופה מאוד קצרה שהיה לך ...ולחזור הביתה לבית שבנית ב ...בית בן פורת יוסף ,לכל אחד
אני מאחל לו להיות בבית שכזה  ...ולהגיד ,חבר'ה ,אני בא ונרתם למשימה כחבר מועצה מתוך
האופוזיציה כי זה מה שנגזר עלינו .והבנתי מהר מאוד שהכנות שלך והאמינות שלך לפעמים גם
שזה גרם ל ...בין החברים בסיעה ,והלכת עם האמת שלך לאורך כל הדרך .אני מאלך לך המון
הצלחה .אני חושב שהיה לנו יו"ר וועדת ביקורת ענייני ,שבא ושם את הדברים .וגם בזכותו או
בגללו קרו והיו שינויים לאחר הוועדות שהתקיימו .הדרג המקצועי כל פעם היה בא ומבשר שהכול
מתבצע בצורה מכובדת ומכבדת את הבריאות .אני מאחל לך המון הצלחה .אין לי ספק שבעזרת
השם תצליח .אתה תמיד מוזמן לפה לבוא לעיר אשקלון .אני חושב שהתברכנו בך .ואין ספק
שהתברכו בך כבר בנתיבות .אתה תוכל לעזור גם לציבור שם .המון הצלחה ,בריאות ואושר לך
ולבני משפחה.
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שרה זכריה  -חברת המועצה:
כאשר הכרתיך לראשונה ,נדמה לי היה בוודאות שאני מכירה אותך מזה שנים .ונדמה לי שגם
אמרתי לך את זה .פיך תמיד הפיק חוכמה וידע .ומכל לכל חייכן .תראו אותו .ושומר על קשר טוב
עם כל הסובבים אותך .עד כי לעיתים היה נדמה שאוטוטו בשורת הקואליציה בך נצפה .ממש.
מאחלת לך המשך הצלחה בעבודתך .שיהיה לך משרד מצליח .שא ברכה .ואל תשכח לבקר אותנו
ואנחנו אוהבים אותך.
יורם גניש  -חבר המועצה:
כמי שהיה  ...בוועדת ביקורת ,אני רוצה להגיד לכם שזה אחת הוועדות שאמורה להיות וועדה
הקשה בין אופוזיציה וקואליציה .ומעולם לא הרגשתי ככה .למדתי ממך המון .והכול היה ענייני.
הכול היה לטובת העיר .תמיד עניין אותו מה בסוף האזרח הקטן יקבל .מה ייצא לאזרח הקטן
בסוף מהוועדה הזו .וקודם כל הרגישות שלו זה מפה ועד ל ,כשהייתי מדבר איתו על איזה נושא...
הייתי מסתכל רואה בעיניים שהוא עומד לדמוע .יש לו רגישות מדהימה .המון המון הצלחה,
שמחתי להכיר אותך .ונקווה שתישאר איתנו בקשר שנוכל ללמוד ממך עוד.
סופיה ביילין  -סגנית ,מ"מ רה"ע:
קצר מאוד .אני חייבת להגיד לך שאתה חיובי ,פוזיטיבי ,תמיד מחייך .אני הכרתי אותך אחרי
בחירות אבל האמת אני יכולה להגיד שאתה בן אדם מדהים וכל המחמאות ממני תקבל .ואם אתה
צריך משהו מאשקלונים.
אייל אביטל:
אני חייב להגיד כמה דברים .קודם כל אני באופן אישי לא עזבתי את אשקלון .אולי אשתי אבל אני
לא .אני רוצה להגיד כמה דברים וזה חשוב לי להגיד אותם בצורה ברורה .הרבה אנשים שאלו אותי
למה אתה עוזב את המועצה .אני גר פה לבד ,נכון .אשתי והילדים עברו ,זה משהו אחר .אני רוצה
להגיד כמה דברים .קודם כל תודה רבה ,מישל ,על המחמאות .תודה רבה לכם .קודם כל זאת זכות
גדולה וכבוד גדול להיות חבר מועצה .קודם כל .זאת זכות גדולה.
שרה זכריה  -חברת המועצה:
באשקלון.
אייל אביטל:
באשקלון ובכל מקום .יחד עם אותה זכות ישנה חובה מרכזית והיא לפעול למען הציבור .זו החובה.
אין חובה אחרת .לפעול למען האינטרס הציבורי של אותו ציבור ששלח אותנו לכאן .אני במהלך
השנה וחצי האחרונות שהייתי חבר מועצה נחשפתי לבוא נגיד שלושה דברים מרכזיים .הדבר
הראשון שנחשפתי אליו שהכרתי אנשים נפלאים .באמת אנשים טובים .חברי מועצה פה אנשים
שכבוד גדול לשבת איתם סביב אותו שולחן .במהלך השנה וחצי הייתי יושב ראש וועדת ביקורת.
מי שהיה איתי ,אני ניסיתי להיות אייל אביטל ,ניסיתי להיות אני .לא ניסיתי למכור שום שרלטנות
ושום פומפוזיות או איזה סופרלטיביות .הייתי ענייני ,הייתי אייל אביטל .אם היה צריך ,אם
המבקר דוגמה נתן ביקורת לפלוני אלמוני ,קראתי לפלוני ואלמוני ועשינו הצבעה ,אתה זוכר? בוא
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נעשה הצבעה נגד המבקר .הצבעה מי בעד? אנחנו נגד אותה ביקורת .נכון? המבקר מסתכל אומר
מה אתה עושה? אמרתי ככה אני רוצה לעשות .ואותם פקידים שעבדו במועצה לא יקבלו ביקורת
כשהם לא צריכים לקבל ביקורת .יש פה אנשים והם יודעים את זה ומחייכים .מהדוברות ומכל
מיני מקומות ,שעשו להם ,נתנו להם ביקורת ואנחנו הסרנו את אותה ביקורת .כי הביקורת לא
הייתה לדעתנו לא הייתה צודקת .זה דעתנו .זה דבר ראשון שנחשפתי אליו .דבר שני שנחשפתי
אליו ,מהמקום שבו הייתי כחבר מועצה ניסיתי לפעול למען הציבור .נכון ,אמרנו חובה לפעול למען
הציבור .זו הזכות .בשביל זה אנחנו פה .ניסיתי לעבוד למען הציבור ולא הצלחתי .כי אני אגיד לכם,
אני אדם שאוהב להגיד את הכול בפנים בלי הרבה זה ,כי אני הרגשתי שאג'נדה שאני נמצא בה היא
שנאה .אין אג'נדה אחרת .שנאה .אני מסתכל ואני אין לי שום שנאה .מה ,אני צריך לשנוא בגלל
שאתה שונא? לא ,אף אחד לא יגיד לי את מי לשנוא ואת מי לא .ניסיתי וניסיתי ,ו ...היקרה אפילו
אמרה ,אפילו הציעו לי להיכנס לקואליציה כדי לפעול למען הציבור באמת ולא לקדם אג'נדות
אחרות שלפי דעתי הן לא ענייניות.
(קריאות ביניים)
תומר גלאם  -ראש העיר:
בבקשה ,אייל .סליחה.
אייל אביטל:
כפי שאמרתי ,אני ניסיתי לפעול מהמקום שבו הייתי למען הציבור ואני הרגשתי שהאג'נדה
המרכזית היא אג'נדה של שנאה ואני לא הייתי שותף לה ,מה לעשות .והאמת שאלו אותי למה
אתה ,אפילו אחד הכתבים התקשר אלי ,הייתי באמצע הפעילות אחרת ,רגע אז למה לא הצטרפת
לקואליציה לפעול באמת כמו שאתה מאמין ,גם אתם שאלתם .אז אני אמרתי לו ,תשמע אני לא
בוגד .אני אייל אביטל אני גבר .אני מי שמכיר אותי אם אני עשיתי משהו ,לחיצת יד זה מספיק,
ככה אני .אני לא זגזגן ולא אחד בפה ואחד בלב .אני אומר מה אני חושב .ואני לא יכול להיות עם
קבוצה מסוימת ואחר לך לעזוב ולהגיד וזה אופורטוניסט .אתם יודעים מי זה אופורטוניסט ,רוכב
על גבם של אחרים בשביל להתקדם .זה לא אני .אני מתקדם בזכות עצמי כל חיי .אני עשיתי ועושה,
יש לי משרד מצליח .אני אוהב את העבודה שלי ,דרך אגב .אני אוהב להיות עורך דין .אני עורך דין
פלילי בלב ובנשמה .מי שמכיר אותי ,זה אהבה שלי .יש אחד שאוהב לצייר ,אני אוהב להגן על
אנשים .זה אהבה שלי .זה כמו סרט מתח .אני קורא תיק פלילי כמו סרט מתח .כמו סרט וצריך
לנתח אותו וזה אהבה שלי .זה אני יושב עד הלילה וקורא זה אני אוהב לעשות .זה דבר שני
שלמדתי.
ואז את הדבר השלישי ובזה אני אסיים שנחשפתי אליו .הדבר השלישי שנחשפתי אליו זה נחשפתי
לראש העיר ממעלה הראשונה .כל המחמאות שנתתם לי צריכות להיות אצלו .אני לא צריך אותם.
אני נחשפתי ,יש לנו ראש עיר מצוין .אדם צנוע ואני אומר את זה בכוונה ,הנה מפה ,שלא יבואו
ויגידו הוא רוצה אולי איזה תפקיד .הציעו לי הכול דרך אגב ,לא צריך כלום .אני אומר את זה
בצורה ברורה ,אני יצאתי לדרך עצמאית .אני עכשיו אגיד מה אני רוצה בצורה עצמאית .יש פה
ראש עיר מצוין .אדם צנוע .הצניעות היא נר לרגליו .אדם צנוע ,אדם חכם מאוד .אדם מקצוען ,כי
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זה חשוב ,הוא מקצוען שלומד מהר .אין אדם שלמד הכול במהירות ונהיה ,זה צעד צעד ,הוא לומד
מהר ומקצוען ,ואני יושב איתו והייתי מדבר איתו .נחשפתי ,זה הדבר השלישי ,לאיש מדהים .שאני
לא מבין איך בכלל אפשר לתקוף את העבודה שלו ,באמת .אני אומר ,אדם ישר ,אדם צנוע ,אדם
חכם ,אדם מקצוען שעושה את העבודה ,שאתה בא ואתה מנהל איתו דיון .היו לי כמה בעיות
בוועדת ביקורת ,הלו ,תומר .אתה רואה בן אדם מבין עניין ,אתה רואה אדם שגם מבין את החומר.
יש אנשים שלא מבינים את החומר .מבין את החומר ,לומד ,מבין .אז אני באמת ,תומר ,רוצה
להגיד לך תודה רבה .זה הדבר השלישי שנחשפתי אליו .ואני שמח מאוד שבורא עולם הביא אותי
לאותה הדרך .ואני רוצה להגיד לכם ולהגיד לך תודה רבה .אשקלון זכתה בראש עיר מצוין .ראש
עיר מצוין .ראש עיר מהמעלה הראשונה .וצריך להגיד את זה בצורה ברורה ,לא משתמעת לשתי
פנים ובלי אינטרסים.
(מחיאות כפיים)
 .4פרוטוקולים מועצה שלא מן המניין מס'  07-2020ו 08-2020 -מיום  29.6.2020נשלח ב-
 8.7.2020לא נתקבלו הערות.
מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
חברים ,נמשיך את ישיבת מועצה .סעיף מספר  4פרוטוקולים מועצה שלא מן המניין מס' 07-2020
ו 08-2020 -מיום  29.6.2020נשלח ב 8.7.2020 -לא נתקבלו הערות .מאושר .בסדר גמור.

 .5פרוטוקול וועדת כספים מתאריך  3.8.2020נשלח ב .3.8.2020 -לאישור המועצה.
מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
פרוטוקול וועדת כספים מתאריך  .3.8.2020לאישור המועצה .אני רוצה להעלות להצבעה .מי בעד?
מי נמנע? כולם בעד.
פאני לוי  -חברת המועצה:
אני נמנעת.
מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
בסדר גמור .פאני נמנעת ואפי נמנע .וכל השאר בעד.
בעד12 :
נגד- :
נמנע2 :
החלטה :לאשר
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 .6פרוטוקול ועדה לענייני ביקורת מתאריך  10.6.20לאישור המועצה.
מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
סעיף מספר  .6פרוטוקול ועדה לענייני ביקורת מתאריך  10.6לאישור המועצה .מי בעד? כולם בעד.
פאני לוי  -חברת המועצה:
אני נמנעת היום.
בעד13 :
נגד- :
נמנע1 :
החלטה :לאשר
 .7פרוטוקול וועדת הקצאות מתאריך  3.8.20לאישור המועצה.
מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
סעיף  .7פרוטוקול וועדת הקצאות מתאריך  .3.8לאישור .מי בעד?
תומר גלאם  -ראש העיר:
וועדת הקצאות אני יוצא בחוץ( .עוזב את הישיבה)
מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
אין בעיה ,ראש העיר יוצא .בסדר גמור .מעלים להצבעה .כולם בעד .פאני נמנעת .ראש העיר יכול
לחזור.
בעד12 :
נגד- :
נמנע1 :
החלטה :לאשר
 .8חוק עזר לאשקלון (אגרת תעודת אישור) (תיקון) תש"פ  - 2020 -מצ"ב דברי הסבר ,נשלח ב-
 3.8.2020לאישור המועצה.
מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
סעיף מספר  8חוק עזר לאשקלון ,אגרת תעודת אישור (תיקון) .תש"פ  ,2020דברי הסבר נמצאים.
אם לא ,אני מעלה להצבעה .רגע ,הסבר בבקשה.
אוחיון פלורה:
חוק העזר הקיים משנת  1966ויש גם הוראות חוק ותעריפים  ...שהיה נדרש לעדכן אותם .חלק
מהוראות החוק אנחנו בכלל לא משתמשים בהם והתעריפים מדובר על לירות והיה צריך לשערך
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אותם וכו' .ובשנה אחרונה היינו בתביעה ייצוגית ובמסגרת התביעה בית המשפט המליץ לנו לעדכן
את חוק העזר ולקבע תעריפים .אנחנו באמת קיבענו את התעריפים הקיימים מה שהיה עד עכשיו
אנחנו אפילו הפחתנו אותם .זה היה  78שקלים לאגרת אישור פלוס העתק .היום אנחנו גובים את
זה בנפרד ,לפי הנחיית בית משפט ,גובים  47שקלים לאגרה .ועוד  21שקלים להעתק .זה פחות ממה
שגבינו בעבר .ואנחנו מבקשים להביא את זה ,את חוק העזר.
תומר גלאם  -ראש העיר:
הם מצאו את הדרך ,אפשר להישאר באותם ...לכן אנחנו מעלים את זה עם אותם סכומים לפחות.
אוחיון פלורה:
זה לא מכסה את העלויות שלנו בכלל.
מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
אני מעלה להצבעה .מי בעד? כולם בעד .פאני נמנעת .חוק העזר כולו אושר ,לפרוטוקול.
בעד13 :
נגד- :
נמנע1 :
החלטה :לאשר
 .9תיקון צו העיריות (עבירות קנס) שתל"א  - 1971מצ"ב דברי הסבר  -נשלח ב ,3.8.20 -לאישור
המועצה.
מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
סעיף מספר  9תיקון צו העיריות (עבירות קנס)  .1971מישהו צריך הסבר או שנעלה להצבעה?
בבקשה ,הסבר גם בסעיף הזה.
שלמה פרץ:
אני מבקש מכם להסביר לעניין הזה שיש שני חוקי עזר שאנחנו הולכים לאכוף ,שנוכל לתת דוחות
בעבירות שיש בתוך חוקי העזר ,אנחנו צריכים את האישור שלכם כדי שנוכל להעביר את האישור
הזה לוועדת חוקה חוק ומשפט ... .חוק העזר החדש ... .אז אנחנו לא נוכל ...נכון להיום מה שאנחנו
מבקשים...
(מדברים ביחד)
שלמה פרץ:
אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לעשות סדר העיר ,גם למתן התרעה וסדר ציבורי .לכן אני מבקש
מכם לאשר .אין פה קואליציה ואופוזיציה ,אני מאוד מבקש שיהיה פה פה אחד.
מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
אני מעלה להצבעה .מי בעד? כולם בעד .פאני נמנעת.
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בעד13 :
נגד- :
נמנע1 :
החלטה :לאשר
 .10חוק עזר לאשקלון (מודעות ושלטים) (תיקון) תש"פ  - 2020מצ"ב דברי הסבר  -נשלח ב-
 3.8.2020לאישור המועצה.
מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
סעיף מספק  .10חוק עזר לאשקלון ,מודעות ושלטים תיקון  .2020אני מעלה להצבעה.
תומר גלאם  -ראש העיר:
כדי להביא לידי ביטוי את הנושא של ההנחה לעסקים אנחנו חייבים לעשות את התיקון בחוק .גם
בגלל שמשרד הפנים יאשרו את זה .זה הנחה.
מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
אני מעלה להצבעה .מי בעד? כולם בעד .פאני נמנעת.
בעד13 :
נגד- :
נמנע1 :
החלטה :לאשר
 .11מינויו של סגן ראש הער הרב אברהם עשור כממונה על החינוך החרדי ,פיוט ושירה  -לאישור
המועצה.
מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
אנחנו עוברים למינוי של סגן ראש העיר אברהם עשור כממונה על החינוך החרדי פיוט ושירה
ומורשה חתימה .מי בעד? כולם .ראש העיר בעצם מאציל את סמכויות החתימה ,שיירשם
בפרוטוקול בבקשה .אז כולם בעד .ברכות.
בעד14 :
נגד- :
נמנע- :
החלטה :לאשר
 .12מינויו של חה"מ מר אבשלום יעקובי כממונה על קשרי קהילה במגזר החרדי  -לאישור
המועצה.
מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
סעיף  .12לבקשתו של חבר המועצה אבשלום יעקובי יורד מסדר היום.
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 .13מינויו של חה"מ מר חי דהרי כממונה על הווי דתי נוער חרדי (נוח"מ) לאישור המועצה.
מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
סעיף  . 13מינוי של מר חי דהרי כממונה על ההווי הדתי ,נוער חרדי .מי בעד? כולם בעד .פאני גם
בעד.
בעד14 :
נגד- :
נמנע- :
החלטה :לאשר
 .14מינויו של חה"מ מר שי רובין כממונה אגף השירות  -לאישור המועצה.
מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
סעיף מספר  14מינוי חבר המועצה מר שי רובין כממונה על אגף השירות .מעלה להצבעה .כולם
בעד.
בעד14 :
נגד- :
נמנע- :
החלטה :לאשר
 .15מינויה של הגב' פאני לוי כיו"ר הוועדה לענייני ביקורת במקום חה"מ היוצא מר אייל אביטן
לאישור המועצה.מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
סעיף מספר  15מינויה של גברת פאני לוי כיו"ר הוועדה לענייני ביקורת במקום חבר המועצה היוצא
מר אייל אביטל ,לאישור המועצה .אני מעלה להצבעה .כולם בעד.
בעד14 :
נגד- :
נמנע- :
החלטה :לאשר
 .16מינויו של חה"מ מר אבשלום יעקובי כחבר בוועדת הנחות במקום סגן רה"ע הרב אברהם
עשור  -לאישור המועצה.
מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
סעיף  16יורד מסדר היום.
 .17מינויו של חה"מ מר אבשלום יעקובי כחבר בוועדת החינוך  -לאישור המועצה.
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מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
סעיף  17יורד מסדר היום.
 .18מינויו של חה"מ מר שי רובין כיו"ר וועדת שמות במקום סגן רה"ע הרב אברהם עשור -
לאישור המועצה.
מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
סעיף  ,18מינויו של חבר המועצה מר שי רובין שיו"ר וועדת שמות במקום אברהם עשור .מי בעד?
כולם בעד .פה אחד.
בעד14 :
נגד- :
נמנע- :
החלטה :לאשר
 .19מינויה של הגב' פאני לוי כחברה בוועדות הבאות במקום מר אייל אביטן :וועדת הנחות ,וועדת
בטיחות בדרכים ותחבורה ,ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים .לאישור המועצה.
מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
מינויה של הגברת פאני לוי כחברה בוועדות הבאות :ועדת הנחות ,וועדה לבטיחות בדרכים
ותחבורה ,וועדה למאבק בנגע הסמים .מעלה להצבעה .מי בעד? כולם בעד.
בעד14 :
נגד- :
נמנע- :
החלטה :לאשר
 .20אישור מינויו של מר בני וקנין בדירקטוריון בתאגיד מי אשקלון  -לאישור המועצה.
מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
סעיף  .20אישור מינויו של מר בני וקנין בדירקטוריון בתאגיד מי אשקלון ,מעלה להצבעה .מי בעד?
כולם בעד .פאני לא .פאני נמנעת.
בעד13 :
נגד- :
נמנע1 :
החלטה :לאשר
 .21הארכת כהונתו של מר שמאור סימון כדירקטוריון חיצוני בתאגיד מי אשקלון החל מ-
 26.11.2020למשך  3שנים  -לאישור המועצה.
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מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
סעיף מספר  .21הארכת כהונתו של מר שמאור סימון כדירקטוריון חיצוני בתאגיד מי אשקלון .מי
בעד? זה רק להאריך .כולם בעד.
בעד14 :
נגד- :
נמנע- :
החלטה :לאשר
מישל בוסקילה  -משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר:
חברים יקרים ,ברגע זה אני נועל את ישיבת המועצה .שיהיה לכם ערב נפלא.

 -הישיבה נעולה -

תאריך____________ :
מישל בוסקילה יו"ר מועצת העיר __________________
משה שמואל אמרכל העירייה ומרכז ישיבות המועצה ___________________
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