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פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין ,מס' 03-2018
מיום שני ,כ"ה בכסלו תשע"ט03.12.2018 ,
מקום הישיבה :אולם קומה ד' בבניין העירייה
השתתפו ה"ה:
תומר גלאם

-

סופה ביילין
מיריי אלטיט
יעקב אביטן
דורון נקשרי
איתי סהר
משה אטיאס
אברהם עשור
אווה טוטאי
אייל אביטל
אליק סולטנוביץ
אלכס גרינברג
אפי מור
יוחאי יפרח
יוליה גיטין
יורם גניש
יעקב חוטובלי
מזל ברגמן
עדנה שחר וולנשטיין
עמיחי סיבוני
שי רובין
שרה זכריה

-

לא השתתפו ה"ה:
מישל בוסקילה
איתמר שמעוני
רמי סופר

-

-

ראש העיר חבר מועצת העיר
סגנית ,ממלאת מקום רה"ע
סגנית ראש העיר
סגן ראש העיר
סגן ראש העיר
משנה לראש העיר
משנה לראש העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר

משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
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כן השתתפו המוזמנים בעלי התפקידים:
מר איציק ויצמן
גב' גלית כהן
אנג' ויקטוריה ברנגל -
רו"ח אריאל גמליאל -
אדר' אריק ברששת -
גב' מזל לוי
גב' דנה גרינבלט
מר משה שמואל
גב' זיוה מימון

מ"מ מנכ"ל העירייה
עוזרת ראש העיר
מהנדסת העיר
מבקר העירייה
אדריכל העיר
מנהלת האגף לשירותי רווחה
מ"מ דוברת העירייה
אמרכל העירייה
מזכירת מועצת העיר ,רשמת הפרוטוקול

להלן הנושאים סדר היום:
.1

פרוטוקול מועצה חגיגית מן המניין  01-2018מתאריך .21.11.18

.2

פרוטוקול מועצה מיוחדת ,שלא מן המניין מס'  02-2018מתאריך .21.11.18

.3

שאילתה של חבר המועצה מר רמי סופר בנושא התנגדות היועצת המשפטית לקבלת חוות
דעת.

.4

מינויו של חבר המועצה מר עמיחי סיבוני כממונה על ציונות דתית.

.5

המלצה להקמת ועדת רשות שתקרא "ועדה לאוכלוסייה עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים".

.6

אישור מינוי חברי ועדות החובה כמפורט להלן:
א .ועדת בטיחות בדרכים ותחבורה:
יו"ר
תומר גלאם
חברה
סופה ביילין
חבר
אייל אביטל
חבר
יעקב חוטובלי
חבר
יורם גניש
ב .ועדה לשימור אתרים:
מיריי אלטיט
אפי מור
איתי סהר
שי רובין

יו"ר
חבר
חבר
חבר
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.7

אישור מינוי חברי ועדות רשות כמפורט להלן:
א .ועדת רווחה:
דורון נקשרי
יורם גניש
יוליה גיטין
מזל ברגמן
רמי סופר

-

יו"ר
מ"מ יו"ר
חברה
חברה
חבר

ב .ועדת נוער:
תומר גלאם
מיריי אלטיט
אפי מור
אליק סולטנוביץ

-

יו"ר
מ"מ יו"ר
חבר
חבר

ג .ועדת ספורט:
דורון נקשרי
אליק סולטנוביץ
איתי סהר

-

יו"ר
מ"מ יו"ר
חבר

ד .ועדת תעשייה ותעסוקה:
מישל בוסקילה
אפי מור
איתי סהר

יו"ר
חבר
חבר

ה .ועדת שמות:
הרב יעקב אביטן
אלכס גרינברג
איתי סהר
עמיחי סיבוני
רמי סופר

-

יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר

ו .ועדת תיירות:
סופה ביילין
אליק סולטנוביץ
אייל אביטל

-

יו"ר
מ"מ יו"ר
חבר
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ז .ועדה לאוכלוסייה עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים:
יו"ר
יורם גניש
מ"מ יו"ר
מיריי אלטיט
חברה
אווה טוטאי
.8

אישור מינוי דירקטורים חדשים לחברה הכלכלית:
גב' סופיה ביילין – חברת מועצה
גב' מירי אוחנה – מ"מ גזברית העירייה ,נציגת העירייה

.9

אישור מינוי דירקטורים חדשים לחברה העירונית:
א .גב' מיריי אלטיט – חברת מועצה.
ב .עמיחי סיבוני – חבר מועצה
ג .יורי ברנט – נציג ציבור

.10

אישור מינוי דירקטורים חדשים לתאגיד המים "מי אשקלון":
א .תומר גלאם – חבר מועצה
ב .בני וקנין – נציג ציבור
ג .איתמר סעדון – נציג ציבור

מהלך הדיון בישיבה:
ראש העיר ,תומר גלאם:
ערב טוב וחג חנוכה שמח .כפי שהבטחתי ,נפתח את ישיבת המועצה במניין הימים ,מאז
חטיפתו לעזה של בן העיר אשקלון ,אברה מנגיסטו – מאז נחטף ,חלפו  1548ימים.
היום ,כ"ה בכסלו ,הדלקת נר שני של חנוכה מתכבד להזמין את סגן ראש העיר הרב
יעקב אביטן להדליק נר ולברך.
(הרב אביטן יחד עם ראש העיר דליקים נר שני ומברכים)
תומר גלאם  -ראש העיר:
טוב ,חברים היות וחלק מחברי המועצה לא נכחו בישיבה הקודמת ,אני מבקש מחברי המועצה אייל
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אביטן ,אפי מור והרב עשור להישבע אמונים כל אחד לפי תורו .בבקשה.
אייל אביטן  -חבר המועצה:
"אני אייל אביטן מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שירותי במועצה".

תומר גלאם  -ראש העיר:
בהצלחה ,אפי .בבקשה.
אפי מור  -חבר המועצה:
"אני אפרים מור מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שירותי במועצה".
תומר גלאם  -ראש העיר:
בהצלחה ,אפרים .הרב עשור.
אברהם עשור  -חבר המועצה:
קודם כל אני רוצה לברך את כל החברים החדשים והוותיקים וגם לברך את החברים שיוצאים,
מאחל להם הצלחה .מצהיר" :אני אברהם עשור מתחייב בלי נדר לשמור אמונים למדינת ישראל
ולמלא באמונה את שירותי במועצה".
תומר גלאם  -ראש העיר:
תודה רבה .ממשיכים את ישיבת המועצה .כמנהגינו כל השנים לברך את חברי מועצת העיר שחוגגים
יום הולדת בחודש דצמבר .מברך את שרה זכריה ,הצעירה שבחבורה .ואת איתי סהר שחוגג יום
הולדת.
מיריי אלטיט  -חברת המועצה:
אני רק אוסיף שגם ראש העיר חוגג ב 15-לדצמבר.
תומר גלאם  -ראש העיר:
תודה רבה.
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ראש העיר ,תומר גלאם:
היום יתקיימו שלוש ישיבות מועצה:
ראשונה  -מן המניין;
שנייה  -מיוחדת שלא מן המניין בנושא דוחות ביקורת;
שלישית  -מיוחדת ,שלא מן המניין בנושא חוקי העזר.
לאחר ישיבות אלה תתקיים ישיבת הועדה המקומית לתכנון ובנייה.
מבקש לאשר התוספות לסדר היום כדלהלן:
 .1אישור מינוייה של גב' מירי אוחנה ,מ"מ גזברית העירייה כנציגת העירייה
בדירקטוריון החברה הכלכלית.
הצבעה :כולם פה אחד.
החלטה :לאשר התוספת לסדר היום.
 . 2אישור מינוייה של גב' מיריי אלטיט כחברת מועצה בדירקטוריון החברה העירונית
לתנו"ס.
הצבעה:
כולם בעד פה אחד.
החלטה :לאשר התוספות לסדר היום.
ראש העיר ,תומר גלאם:
נעבור לנושאים על סדר היום:
סעיף מס' :1
פרוטוקול מועצה חגיגית מן המניין  01-2018מתאריך . 21.11.18

לא התקבלו הערות בכתב לפרוטוקול.
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ראש העיר ,תומר גלאם:
סעיף מס' :2
פרוטוקול מועצה מיוחדת ,שלא מן המניין מס'  02-2018מתאריך .21.11.18

לא התקבלו הערות בכתב לפרוטוקול.
סעיף מס' :3
שאילתה של חבר המועצה מר רמי סופר בנושא התנגדות היועצת המשפטית לקבלת חוות דעת.
רמי סופר לא נמצא ולכן הנוהל יהיה כזה ,במידה וחבר המועצה לא נמצא אנחנו לא מעלים את זה
לסדר היום .זה יעלה במועצה הבאה .אני עובר לסעיף הבא.

סעיף מס' :4
אישור מינויו של חבר המועצה מר עמיחי סיבוני כממונה על ציונות דתית.
מעלה להצבעה :מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה:
כולם בעד פה אחד.
החלטה :לאשר.
תודה רבה ובהצלחה לעמיחי.

סעיף מס' :5
המלצה להקמת ועדת רשות שתקרא "ועדה לאוכלוסייה עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים".
זה ועדה שאנחנו רוצים להקים אותה .זה ועדת רשות אותה ינהל הממונה יורם גניש.
מעלה להצבעה :מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה:
כולם בעד פה אחד.
החלטה :לאשר.
תודה רבה .בהמשך נאשר את הרכב הוועדה.
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סעיף מס' :6
אישור מינוי חברי ועדות חובה כמפורט להלן:
ועדת בטיחות בדרכים ותחבורה:
א.
יו"ר
תומר גלאם
חברה
סופה ביילין
חבר
אייל אביטל
חבר
יעקב חוטובלי
חבר
יורם גניש
מעלה להצבעה :מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה:
כולם בעד פה אחד.
החלטה :לאשר.
תודה ובהצלחה לחברים.
ב.

ועדה לשימור אתרים:
מיריי אלטיט
אפי מור
איתי סהר
שי רובין

יו"ר
חברה
חבר
חבר

מעלה להצבעה :מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה:
כולם בעד פה אחד.
החלטה :לאשר.
תודה ובהצלחה לחברים.
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סעיף מס' :7
אישור מינוי חברת ועדת רשות כמפורט להלן:
א .ועדת רווחה:
יו"ר
דורון נקשרי
מ"מ יו"ר
יורם גניש
חברה
יוליה גיטין
חברה
מזל ברגמן
חבר
רמי סופר
מעלה להצבעה :מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה:
כולם בעד פה אחד.
החלטה :לאשר.
תודה ובהצלחה לחברים.
ב .ועדת נוער:
תומר גלאם
מיריי אלטיט
אפי מור
אליק סולטנוביץ
מעלה להצבעה :מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

יו"ר
מ"מ יו"ר
חבר
חבר

הצבעה:
כולם בעד פה אחד.
החלטה :לאשר.
תודה ובהצלחה לחברים.
ג .ועדת ספורט:
דורון נקשרי
אליק סולטנוביץ
איתי סהר

-

יו"ר
מ"מ יו"ר
חבר

מעלה להצבעה :מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה:
כולם בעד פה אחד.
החלטה :לאשר.
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תודה ובהצלחה לחברים.

ד .ועדת תעשייה ותעסוקה:
מישל בוסקילה
אפי מור
איתי סהר
מעלה להצבעה :מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

יו"ר
חבר
חבר

הצבעה:
כולם בעד פה אחד.
החלטה :לאשר.
תודה ובהצלחה לחברים.
ה .ועדת שמות:
הרב יעקב אביטן
אלכס גרינברג
איתי סהר
עמיחי סיבוני
רמי סופר
מעלה להצבעה :מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר

הצבעה:
כולם בעד פה אחד.
החלטה :לאשר.
תודה ובהצלחה לחברים.
ו .ועדת תיירות:
סופה ביילין
אליק סולטנוביץ
אייל אביטל
מעלה להצבעה :מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

יו"ר
מ"מ יו"ר
חבר

הצבעה:
כולם בעד פה אחד.
החלטה :לאשר.
תודה ובהצלחה לחברים.
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ז .ועדה לאוכלוסייה עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים:
יו"ר
יורם גניש
מ"מ יו"ר
מיריי אלטיט
חברה
אווה טוטאי
מעלה להצבעה :מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה:
כולם בעד פה אחד.
החלטה :לאשר.
תודה ובהצלחה לחברים.

סעיף מס' :8
אישור מינוי דירקטורים חדשים לחברה הכלכלית:
סופיה ביילין  -חברת מועצה
מעלה להצבעה :מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה:
כולם בעד פה אחד.
החלטה :לאשר.
תודה ובהצלחה לחברים.

סעיף מס' :9
אישור מינוי דירקטורים חדשים לחברה העירונית:
א .עמיחי סיבוני  -חבר מועצה
ב .יורי ברנט  -נציג ציבור
מעלה להצבעה :מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה:
כולם בעד פה אחד.
החלטה :לאשר.
תודה ובהצלחה לחברים.
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סעיף מס' :10
אישור מינוי דירקטורים חדשים לתאגיד המים "מי אשקלון":
ג .תומר גלאם  -חבר מועצה
ד .בני וקנין  -נציג ציבור
ה .איתמר סעדון  -נציג ציבור
מעלה להצבעה :מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה:
כולם בעד פה אחד.
החלטה :לאשר.
תודה ובהצלחה לחברים.

• ישיבת המועצה מן המניין ננעלת  ,נעבור לישיבה המיוחדת שלא מן
המניין מס' .04-2018

____________
תומר גלאם
ראש העיר
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