עיריית אשקלון
ישיבת מועצה מן המניין מספר  23-2019מיום 11/11/2019

עיריית אשקלון
ישיבת מועצה מן המניין ,מס' 23-2019
יום שני י"ג חשוון תשע"ט 11.11.2019 ,בשעה  18:00מקום הישיבה :אולם קומה
ד' בבניין העירייה
נכחו ה"ה:
תומר גלאם
סופה ביילין
מיריי אלטיט
יעקב אביטן
דורון נקשרי
מישל בוסקילה
אברהם עשור
איתי סהר
אלכס גרינברג
אפי מור
חי דהרי
יוליה גיטין
יורם גניש
יעקב חוטובלי
מזל ברגמן
עמיחי סיבוני
עדנה שחר ולנשטיין
שרה זכריה

-

ראש העיר חבר מועצת העיר
ממלאת מקום ראש העיר
סגנית ראש העיר
סגן ראש העיר
סגן ראש העיר
משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
משנה לראש העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חברת מועצת העיר

לא נכחו ה"ה:
אייל אביטל
איתמר שמעוני
אליק סולטנוביץ
יוחאי יפרח
משה אטיאס
רמי סופר
שי רובין

-

חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר ,מ"מ יו"ר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
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עיריית אשקלון
ישיבת מועצה מן המניין מספר  23-2019מיום 11/11/2019

כן נכחו המוזמנים בעלי התפקידים:
מר מרקו סויסה
מר אליהו ברדא
גב' איילת טפירו
גב' אירית נתן
עו"ד הילה רווח
מר איציק ויצמן
גב' מירי אוחנה
גב' מירב בוסקילה
מר יובל זוזט
אנג' ויקטוריה ברנגל
רו"ח אריאל גמליאל
גב' מלכה גרשון
גב' מזל לוי
מר ארז שטרית
מר בועז תנעמי
מר אלון קאפח
גב' דנה גרינבלט
גב' ענת מגידיש
מר משה שמואל

-

עוזר ראש העיר
עוזר ראש העיר
עוזרת סגנית רה"ע
מנכ"לית העירייה
היועצת המשפטית
גזבר העירייה
מ"מ גזבר העירייה
מנהלת אגף תקציבים ובקרה
ראש מינהל החינוך
מהנדסת העיר
מבקר העירייה
מנהלת אגף משאבי אנוש
מנהלת האגף לשירותי רווחה
מנהל אגף ביטחון
מנהל אגף מערכות מידע ,חדשנות וטכנולוגיה
מנהל אגף איכות הסביבה
ס/דוברת העירייה
מנהלת מח' תמיכות
אמרכל העירייה ,מרכז ישיבות המועצה

להלן הנושאים על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  22-2019מתאריך .06.10.2019
 .2אישור פרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות מס'  6מתאריך .04.11.2019
 .3אישור הסכם שימוש (הקצאה) לצרכי ציבור בין העירייה לעמותת "בנות רחל ונוות שולמית".
 .4אישור הסכם שימוש (הקצאה)  -מקלט ,בין העירייה לעמותת "אגודת חב"ד אשקלון".
 .5אישור חתימת הסכם ברית ערים תאומות בין עיריית אשקלון לבין פושקין (סנט פטרסבורג).
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ישיבת מועצה מן המניין מספר  23-2019מיום 11/11/2019

פרוטוקול (מהלך הדיון בישיבה)
מישל בוסקילה -יו"ר מועצת העיר:
ערב טוב לכולם ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין  .23-2019כפי שראש העיר
הבטיח למשפחת מנגיסטו ,נפתח את ישיבת המועצה במניין הימים מאז חטיפתו לעזה של בן העיר
אשקלון אברה מנגיסטו ,מאז חטיפתו חלפו  1882ימים.
אנחנו רוצים לאחל מזל טוב לשי רובין ,מחר יש לו יום הולדת.
 .1אישור פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  22-2019מתאריך .06.10.2019
מישל בוסקילה -יו"ר מועצת העיר:
לא התקבלו הערות בכתב לפרוטוקול ,מאושר.
 .2אישור פרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות מס'  6מתאריך .04.11.2019
מישל בוסקילה -יו"ר מועצת העיר:
הסעיף יורד מסדר היום.
אפי מור -חבר מועצה:
אני מבקש להגיד משהו .אני הגשתי הצעה במועצה הקודמת ,חוק עזר לאשקלון ,שמירת הסדר
והניקיון ,התש"פ .2019-זה נדחה בכל מיני טיעונים .אני רק רוצה להגיד שב 2/2/2015-היה משהו
דומה שבני וקנין הגיש גם הצעת חוק ,ההצעה הייתה העברה מתקציב הפיתוח השוטף לכיסוי
גירעונות  .בפעם הקודמת אמרו לנו שלא מעלים דברים ...צריך להיות ישיבה שלא מן המניין .זה
לא נכון אז היו כבר מקרים כאלה.
תומר גלאם -ראש העיר:
זה רעיון טוב .יש תהליך שאפשר להעביר מהתב"ר לשוטף?
אפי מור -חבר מועצה:
זה לא קשור אמרתי שהייתה הצעת חוק .אני עכשיו לא נכנס למהות הבקשה .אתה היית ממלא
מקום ראש העיר.
בהתאם לפקודת העיריות אם הצעה נדחית במועצה היא אמורה להגיע למועצה הבאה והיא לא
הגיעה .אני בסבלנות גם לא עשיתי מזה הרבה עניין.
תומר גלאם -ראש העיר:
לדעתי דנתם בזה במועצה.
אפי מור -חבר מועצה:
לא דנו .קודם כל לא נתנו לי להגיד את מה שרציתי ,לא הייתה הצעה כתובה לא היה סדר יום.
תומר גלאם -ראש העיר:
אני הבנתי שדיברו רק על השוק.
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אפי מור -חבר מועצה:
לא יודע מה הבנת ,לא היית ,לא הבנת .אני אומר לך ההצעה לא עלתה .היא הייתה צריכה לעלות
עכשיו והיא לא עלתה .אני לא רוצה להיות בוטה יותר מדי .ההתנהגות שלכם היא התנהגות של
חונטה .לא יכול להיות שאני מעלה הצעה ,אתם יודעים אני לא מעלה יותר מדי הצעות .מדי פעם
אני מדבר ,מעלה הצעה ,זלזול מוחלט .היום זלזול בי מחר זלזול ברב אביטן וכן הלאה ,זלזול בכל
אחד .לא יכול להיות מצב כזה שאני מעלה הצעה והיא לא עולה ,היא פשוט לא עולה ,מתעלמים
לגמרי .גם הבא אחריה שצריך לבוא בחודש הבא היה צריך לעלות אותה ,לתת אפילו ,איזה שהוא,
אני כבר לא מדבר על כבוד ,להיות מסודרים .אני חייב להגיד זה מזכיר לי תסלחו לי על הביטוי.
זה מזכיר לי ארגוני פשע שכשלא עושים את מה שהם רוצים אז הם מחסלים .אני כבר לא מדבר
על הפיטורים .יש לי מה להגיד על הנושא הזה ואני אגיד את זה בהזדמנויות אחרות ,אני לא רוצה
לדבר על זה .אבל לא יכול להיות הצעה שהיא דבר פרוצדורלי מסודר אתם לא מעלים?
אני עם הרבה סבלנות ישבתי ושתקתי .אם היה לכם מספיק שכל תומר אז הייתם מעלים את
ההצעה ואומרים אנחנו נדון בה .אז אני הייתי שותק ומחכה שתדונו בה .אמרו לי דרך אגב עשרה
ימים ידונו בה .עשרה ימים לא באו .אתה יודע על מה הייתה ההצעה?
תומר גלאם -ראש העיר:
אני יכול לענות?
אפי מור -חבר מועצה:
ההצעה דיברה על ימי פעילות ,בימי שישי יום נוסף .ההצעה דיברה על  ...של הדוכן וההצעה דיברה
על הסמכות של מי שיכול לתת את התשלומים .מי שצריך לתת זה המועצה ולא ראש העיר .אז
הייתם דנים בה ,עבר כמעט חודש ובאים ואומרים דנו ועשינו .זה זלזול ,כשאתם מזלזלים גם
אנחנו נזלזל בכם בדיוק באותה צורה.
תומר גלאם -ראש העיר:
אף אחד לא מזלזל בך אפרים ואתה יודע כמה אני מוקיר ומעריך אותך .אני תמיד זמין ונגיש אליך
בכל סיטואציה .לגבי אותה הצעה מהשיח שהיה לפחות במועצה שדיברתם.
אפי מור -חבר מועצה:
תגיד לי אתה חושב שאנחנו מטומטמים מה הבנת? הייתה הצעה או לא?
תומר גלאם -ראש העיר:
אתה רוצה להקשיב לי?
אפי מור -חבר מועצה:
הצעה כתובה או לא ,יש פרוטוקול .אתה עושה ממני מטומטם? מה הבנת? איך אתה יכול להגיד
שההצעה הייתה .אני ביקשתי שההצעה תיכנס אמרה היועצת המשפטית בצדק אי אפשר.
תומר גלאם -ראש העיר:
אתה לא מקשיב.
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אפי מור -חבר מועצה:
מה זה רלבנטי?
תומר גלאם -ראש העיר:
אתה רוצה להקשיב עד הסוף?
אפי מור -חבר מועצה:
ודאי שאני רוצה להקשיב .אבל אתה לא מדבר...
תומר גלאם -ראש העיר:
אתה רוצה להקשיב עד הסוף או שאתה רוצה לצעוק .לא בהכרח שכשאתה צועק אתה צודק .אני
אומר לך תקשיב.
אפי מור -חבר מועצה:
דבר לעניין אני לא אצעק.
תומר גלאם -ראש העיר:
גם אם כן אלה החלטות שלך ,אתה מחליט איך אתה מדבר ואיך אתה בא לידי ביטוי.
לגבי הנושא הזה ,הנושא הזה צריך לבוא לישיבה שלא מן המניין ,זה מה שהבנתי מהיועצת
המשפטית בגלל שמדובר ותקני אותי אם אני טועה .תקשיב עד הסוף ,מדובר בסוג של הצעת חוק
לא הצעה לסדר .לשנות חוק עזר עירוני.
אפי מור -חבר מועצה:
זה לא נכון.
תומר גלאם -ראש העיר:
תתקנו אותי אם אני טועה .אלה התשובות שקיבלתי ,שההצעה הזאת צריכה לבוא בישיבה שלא
מן המניין.
אפי מור -חבר מועצה:
ב 2015-היית הצעה של בני שכשהיא עלתה אנחנו נתנו לה לעלות.
תומר גלאם -ראש העיר:
יופי שנתת לה לעלות יכול להיות שזה לא תקין ואני לא מתנהג לא תקין .בגלל זה אני בא ואומר
לך.
אפי מור -חבר מועצה:
אני מתנהג לא תקין?
תומר גלאם -ראש העיר:
אני לא מתכוון( ...נכנסים אחד לדברי השני)
בבקשה ,תתמוך במי שאתה רוצה.
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אפי מור -חבר מועצה:
זו פחדנות ממדרגה ראשונה .אם אתה ככה אומר אתה מפחד .על מה אתה מפחד? החבר'ה של
השוק ,המסכנים האלה ,מה אתה רוצה להגיד להם? אני ראש העיר אני קובע את מה שאני רוצה?
זה דביליות.
תומר גלאם -ראש העיר:
כן דביליות גם לקחת כספים מציבור ולתת אותם לאנשים שהם לא מעוטי יכולת ולא לגבות את
מה שמגיע ולא ...
אפי מור -חבר מועצה:
על מה אתה מדבר?
תומר גלאם -ראש העיר:
כל מה שהיה בשנתיים.
אפי מור -חבר מועצה:
אתה תראה בהמשך מה יקרה.
תומר גלאם -ראש העיר:
אני כבר רואה היום מה קורה.
אפי מור -חבר מועצה:
אם תמשיך להתנהל בצורה הזאת .תמשיכו להתנהל בצורה הזאת ותראו מה יקרה.
 .3אישור הסכם שימוש (הקצאה) לצרכי ציבור בין העירייה לעמותת "בנות רחל ונווה
שולמית".
מישל בוסקילה -יו"ר מועצת העיר:
אני מעלה להצבעה לאישור ,מי בעד? כולם בעד.
 .4אישור הסכם שימוש (הקצאה)  -מקלט ,בין העירייה לעמותת "אגודת חב"ד אשקלון".
מישל בוסקילה -יו"ר מועצת העיר:
אני מעלה להצבעה מי בעד? כולם בעד.
אפי מור -חבר מועצה:
אני רק רוצה להעיר כאן .כבר פעמים דיברנו על זה שנתינת מקלטים לכל מיני ארגונים.
תומר גלאם -ראש העיר:
יש נוהל ,ממשיכים בו.
אפי מור -חבר מועצה:
לא ,זה נוהל חדש .אנחנו לא הסכמנו בכלל ,אני אישית כממונה על הביטחון התנגדתי ,אני אומר
לכם .צריך לחשוב על זה.
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כבר הבאתי הרבה דוגמאות שהיה ירי מסיבי ורצו אנשים למקלט בצומת סולטן ולא נתנו להם
להיכנס ,לא נתנו לאישה להיכנס ,אני הייתי נוכח .אז צריך להיות מאד זהיר בנקודה הזו וצריך
לחשוב פעמיים כשעושים את זה.
 .5אישור חתימת הסכם ברית ערים תאומות בין עיריית אשקלון לבין פושקין (סנט פטרסבורג).
מישל בוסקילה -יו"ר מועצת העיר:
מי בעד? כולם בעד.
אני נועל את ישיבת המועצה מן המניין מספר .2019-/23
 -הישיבה נעולה -

משה שמואל ,מרכז
ישיבות המועצה
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מישל בוסקילה
משנה לראש העיר
ויו"ר מועצת העיר

עמוד 7

