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עיריית אשקלון – חברי מועצת העיר

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 04/09
של "מועצת העיר" מ04/02/2009 -
נוכחים:
מר וקנין בני
מר כהן שלמה
גב' ביילין סופיה
מר כהן שמעון
מר בן דוד עמרם
מר בוכניק יהושוע
מר גואטה רמי
מר זמושצ'יק יורי
מר חרוביץ אלכס
מר כהן חיים
מר כלפון ניסים
מר מיכאל קובי
מר מהצרי רוני
מר סולטנוביץ אלכס
מר צור שבתאי
מר קריסי אברהם
מר שאול אלי
מר שמעוני איתמר
מר שני אורן
מר שפר יורם

-

לא נוכחו:
מר ברזילאי הרצל

-

מוזמנים בעלי התפקידים
גב' עידית אדמוני
מר אברהם בן–דוד
מר יוסי לוי
עו"ד איתן צוריאל
מר משה ינאי
רו"ח אריאל גמליאל
גב' ענת ברקוביץ
אינג' דוד ירון
מר ניסים סויסה
מר עודד ירון
מר קובי נעים
מר משה שמואל

ראש העיר
מ"מ רה"ע
סגנית רה"ע
סגן ראש העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר (הגיע בסעיף .)10
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
עוזרת רה"ע
מנכ"ל
סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל
היועץ המשפטי
סמנכ"ל לחינוך וחברה
מבקר העירייה
דוברת העירייה
מהנדס העיר
מנהל האגף לאיכות הסביבה
מנכ"ל החברה העירונית לתנו"ס
מנכ"ל החברה הכלכלית בע"מ
אמרכ"ל

בני וקנין ,רה"ע פותח את ישיבת המועצה.
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בראשית דברי אני רוצה לשלוח מכאן את תנחומיי לגב' זיווה מימון -רשמת הפרוטוקול על
מות אימה.


על סדר היום:
.1

פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  3/2009מתאריך 14/1/09

.2

תיקון פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  1/2008מתאריך 21/12/09

.3

פרוטוקול ועדת הנחות מס'  5מיום  – 28/10/08לאישור

.4

פרוטוקול ועדת הנחות מס'  6מיום  – 28/10/08לידיעה.

.5

שאילתא של חבר המועצה מר איתמר שמעוני בנושא העסקתו של הווטרינר
העירוני דר' יואב צדוק.

.6

אישור מסגרת אשראי לשנת 2009

.7

בקשות להנחה מארנונה למפעלי תעשייה

.8

אישור קריאת שם לבי"ס .

.9

אישור הענקת זכות חכירה לסוכנות היהודית לא"י  /המגבית המאוחדת לישראל
בנכסים שהופקעו ע"י העירייה לפי פירוט.

.10

אישור ועדות העירייה.

.11

מינוי דירקטורים בחכ"ל במקום המכהנים.

.12

מינוי דירקטורים בחברה לתרבות נוער וספורט בע"מ במקום המכהנים.

.13

אישור הקצאת מקרקעין לעמותת המפעל להכשרת ילדי ישראל.

מהלך הדיון בישיבה:


 .1פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  3/2008מתאריך 14.01.2009
מהלך הדיון:
אין הערות לפרוטוקול.
 .2תיקון פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  1/2008מתאריך 21.12/2008
דברי הסבר:
בסעיף  3לפרוטוקול  -אישור האצלת סמכויות חתימה למתן הרשאות ואישורי חתימה לסגני
רה"ע הושמט בטעות סעיף ד' להלן  :לחתימה על מסמך עם התחייבות כספית (עפ"י סעיף
 203לפקודה) – לכל אחד מסגני ראש העיר.
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מהלך הדיון:
הצבעה:
בעד :כולם.
נמנעים :אין
נגד :אין
החלטה :לאשר.
 .3פרוטוקול ועדת הנחות מס'  5מיום  – 28/10/08לאישור
מהלך הדיון:
הצבעה:
בעד :כולם.
נמנעים :אין
נגד :אין
החלטה :לאשר.


יהושוע בוכניק מצטרף.

 .4פרוטוקול ועדת הנחות מס'  6מיום  – 28/10/08לידיעה.
מהלך הדיון:
אין הערות.

 .5שאילתא של חבר המועצה מר איתמר שמעוני בנושא העסקתו של הווטרינר העירוני
דר' יואב צדוק:
להלן השאילתא:
בתחקיר "כלבוטק" ששודר בתאריך  ,14/3/08נחשפה פרשת הווטרינר העירוני דר' יואב
צדוק ,בתוכנית נצפה הורג ללא רחם בעלי חיים כלבים וחתולים במסדרונות הכלבייה
באשקלון ללא אבחנה ,ללא מעט חמלה ,ללא ניסיון או מאמץ לאתר את הבעלים של בעלי
החיים למרות שחלקם נשא שבב זיהוי ואף לא נעשה כל ניסיון למצוא משפחה מאמצת.
בתאריך  13/7/08משרד החקלאות מפרסם את מסקנות ועדת הבדיקה שמינה ,מסקנות
אלה הן קשות ,הדו"ח משתרע על פני  43עמודים ,כולל ממצאים העלולים לבסס ראיות
לכאורה לעבירות על החוק או להיות עבירות משמעת לפי חוק הרופאים הוטרינריים,
דר' יצחק הוקע מקצועית  -אקדמאית והושעה מהוראה באוניברסיטה העברית.
למרות הממצאים החמורים וההתנהגות הבלתי אנושית שהפגין הווטרינר העירוני דר' צדוק
כלפי בעלי החיים,כלפי התושבים בעלי הכלבים וכלפי חלק מעובדי הכלבייה והוא עדיין
ממשיך בתפקידו.
לפיכך ,אני מבקש לשאול :
 . 1מדוע לא פוטר הווטרינר דר' צדוק לאלתר מתפקידו בעיריית אשקלון וממשיך בעיסוקו
כרגיל?
 .2עד מתי עיריית אשקלון מתכוונת לתת גיבוי לאדם הנוהג בנורמות פסולות ציבורית
ואתית ,אשר גם תוקפן החוקי והמקצועי מוטל בספק.
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תשובת רוה"ע:
ראש העיר החל בבדיקת הפעולות שנעשו בעבר בנושא זה עוד לפני קבלת השאילתא של
מר שמעוני .לרה"ע חסר פרוטוקול השימוע שנעשה ע"י רה"ע הקודם רוני מהצרי .לאחר
שתושלם בדיקת הנושא ,תעודכן המועצה.

מהלך הדיון:
בני וקנין:
מר איתמר שמעוני אבקש לקרוא את השאילתא.



איתמר שמעוני קורא את השאילתא.
רה"ע קורא את התשובה.

איתמר שמעוני:
אני מבקש לקבל תשובה ,אני כותב לרה"ע חודש ימים למצוא את הפרוטוקול.
רוני מהצרי:
הפרוטוקול אצל זיווה.
בני וקנין:
אין פרוטוקול וגם ליועמ"ש אין פרוטוקול.
לפני הישיבה חולקה לכם התייחסותו של היועץ המשפטי בנדון (מצ"ל).
איתמר שמעוני:
אני פונה ליועץ המשפטי ולרה"ע ומבקש שהנושא יובא לדיון במועצה הקרובה.
בני וקנין:
אני אקבל את פרוטוקול השימוע ואעדכן את המועצה.
.6

אישור מסגרת אשראי לשנת 2009
הבקשה:
אישור מועצה להארכת מסגרת אשראי בגובה  20מיליון  ₪לשנת .2009
דברי הסבר:
עפ"י פקודת העיריות מותרת לרשות מסגרת אשראי של  5%מההכנסות.
מסגרת האשראי תנוצל על בסיס יומי בהלוואת "אונקול" בהתאם לצורך התזרימי.

מהלך הדיון:

אורן שני:
אבקש לדעת מה היו הכנסות העירייה לשנת .2008
כיצד ניתן לאשר את הבקשה כשלא ידוע לחברי המועצה מה הייתה ההכנסה הכוללת של
העירייה לשנת ?2008
אברהם בן דוד:
ההכנסות בעירייה לשנת  2008יהיו כ 400 -מיליון  ₪כאשר הבקשה להארכת מסגרת
האשראי מתייחסת לסך של כ 5% -מההכנסות.
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הצבעה:
בעד :כולם.
נמנעים :אין
נגד :אין
החלטה:
לאשר.
.7

בקשות להנחה מארנונה למפעלי תעשייה
דברי הסבר:
להלן רשימת מפעלים חדשים שהגישו בקשות הנחה למפעל חדש.
כמו-כן ,להלן הנתונים לצורך דיון בבקשות להנחה מארנונה בכפוף לכתב התחייבות שנוסח
ע"י העיריה ולפי תקנה  14לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,התשנ"ג-
.1993

מהלך הדיון:

בני וקנין:
מוגשות כאן לחברי המועצה  3בקשות לאישור הנחה מארנונה למפעלי תעשייה:
מס' בקשה122 :
פרטי המבקש/ת  -מ.ברזילי עבודות מתכת בע"מ
כתובת המפעל  -האופה  20א.ת.דרום
תיאור פעילות  -זיווד אלקטרוני ועיבוד פח
היקף תעסוקה  20 -עובדים
  1623מר' מבנים  1516 +מר' קרקע תפוסהשטח מחוייב
שומה שנתית ₪ 168,533 -
 ספטמבר 2008תחילת חיוב
המלצה להנחה  4 -חודשים פטור מארנונה – לתקופת התארגנות.
 50%הנחה מארנונה  -שנה ראשונה
 25%הנחה מארנונה  -שנה שנייה
 10%הנחה מארנונה  -שנה שלישית
מס' בקשה123 :
פרטי המבקש/ת  -או.וי.וי.די קלין טכנולוגיס בע"מ
כתובת המפעל  -הנפח  ,24א.ת.דרום
תיאור פעילות  -בניית מגדלי זיקוק
היקף תעסוקה  5 -עובדים
  390מבנים  617 +קרקע תפוסהשטח מחוייב
שומה שנתית  41,216 -ש"ח
 נובמבר 2008תחילת חיוב
המלצה להנחה  3 -חודשים פטור מארנונה – לתקופת התארגנות.
 50%הנחה מארנונה  -שנה ראשונה
 25%הנחה מארנונה  -שנה שנייה
 10%הנחה מארנונה  -שנה שלישית
מס' בקשה124 :
פרטי המבקש/ת  -מ.כהן מפעלי מתכת בע"מ
כתובת המפעל  -הצורף  12א.תעשייה דרום
תיאור פעילות  -הקמת פרוייקטים חקלאיים בארץ ובחו"ל
היקף תעסוקה  41 -עובדים
  1847מבנים  1982 +קרקע תפוסהשטח מחוייב
שומה שנתית  299,153 -ש"ח
 אוגוסט 2008תחילת חיוב
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המלצה להנחה  50% -הנחה מארנונה  -שנה ראשונה
 25%הנחה מארנונה  -שנה שנייה
 10%הנחה מארנונה  -שנה שלישית
* המפעל קיבל הנחות בתעשייה בשנת  .2005המפעל הכפיל את פעילותו העסקית
וכן את שטחו .בקשת ההנחה על התוספת בלבד.

איתמר שמעוני:
כל המפעלים הם חדשים למעט האחרון .לגבי מפעל מ .כהן מפעל מתכת בע"מ צריך
לבדוק אם אכן הוא הגדיל את פעילותו העסקית.
בני וקנין:
אנחנו בזמננו עודדנו גם הרחבת מפעלים .במקרה של מ .כהן מפעל מתכת בע"מ מדובר
בהרחבת מפעל.
רוני מהצרי:
אני מציע שהיועץ המשפטי יתייחס לעניין אישור צו הארנונה ,צריך לדון בצו הארנונה
ולאחר מכן לבקש אישור הנחות בארנונה.
הצבעה:
בעד :כולם.
נמנעים :אין
נגד :אין
החלטה:
לאשר.
.8

אישור קריאת שם לבי"ס
הנושא:
אישור המועצה לקריאת שם לביה"ס למדעים – "ביה"ס הממ"ד התורני למדעים אשקלון".

מהלך הדיון:

בני וקנין:
אני מבקש מחברי המועצה לאשר קריאת שם לבית הספר מדעים אשר יקרא "ביה"ס הממ"ד
התורני למדעים לאשקלון"
עמרם בן דוד:
מדוע צריך לאשר את שם ביה"ס שכבר קיים?
בני וקנין:
אבקש ממשה ינאי להסביר.
משה ינאי:
זהותו ,מהותו ותכניו של ביה"ס מחייבים שינוי שמו ,עפ"י המלצת היועמ"ש יש להביא זאת
לאישור המועצה כהליך פורמאלי במשרד החינוך עפ"י חוזר מנכ"ל משה"ח.
בי"ס מסוג זה של ממלכתי דתי תורני יכול לקיים מיון בקבלת תלמידים ולגבות תשלום בגין
תוספת של שעות לימוד.
הליך זה מתחיל בפרוטוקול של הנהלת ביה"ס בדבר שינוי שם ביה"ס ובפרוטוקול של
המועצה המאשר את השם של ביה"ס .לאחר מכן נשלחים  2הפרוטוקולים למשה"ח לאישור
שם ביה"ס במשה"ח.
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עמרם בן דוד:
אני מציע להוריד את הנושא מסדר היום .אני לא מודע להשלכות של הליך זה למשל גביית
כספים מההורים.
יורי זמושצ'יק:
אני מכבד את חברי הדתיים למועצה.
בשכונות נווה אילן ,נווה דקלים וכוכב הצפון ישנם בתי ספר דתיים יותר מאשר בתי ספר
ממלכתיים ,כאשר רוב הציבור בשכונות אלה הוא חילוני.
בני וקנין:
אבקש מחברי המועצה לאשר את הבקשה.
הצבעה:
בעד18 :
נמנעים -1 :יורי זמושצ'יק.
נגד :אין.
החלטה :לאשר.
אישור הענקת זכות חכירה לסוכנות היהודית לא"י  /המגבית המאוחדת לישראל
בנכסים שהופקעו ע"י העירייה לפי פירוט כדלקמן:

.9

/

חלקה

גוש/חלקה ישן

כתובת

תק' חכירה

מסד'

שם המוסד

גוש
חדש

שיבת ציון  7ג.
ציון

1.4.1976
30.3.2025

–

.1

גן ילדים ע"ש
לויטס (גן צאלון)

66/1656

10/1223

22.2.1976
21.2.2025

–

.2

גן ילדים ע"ש גולדי
(גן ברקן)

47/2383

 / 1218ח"ח ,79 ,64
80

הריף  39רמת
אשכול

–

.3

גן ילדים ע"ש
וישניק (גן סביון)

/1962ח"ח 122

 / 1930ח"ח 6 ,1

הבעש"ט  15א'
שמשון

3.9.1972
2.9.2021

.4

גן ילדים "דקל"

44 / 1653

5 / 1226

חנניה  10ג .ציון

6.2.1983
5.2.2032

–

.5

גן ילדים "סמדר"

11 / 3014

/ 1945ח"ח ,17 ,16
29

שפירא
שמשון

24.1.1982
23.1.2031

–

.6

גן ילדים "תאנה"

211 / 1207

29 / 1207

אפרים  38ג .ציון

– 29.10.1983
29.10.2032

.7

מתנ"ס שפירא

25 / 3019

שכונת שמשון

– 20.11.1988
20.11.2037

30

דברי הסבר:

 .1מבני הציבור המפורטים לעיל הוקמו מכספי תרומות של הסוכנות היהודית או המגבית
המאוחדת לישראל.
 .2השטחים עליהם הוקמו מבני הציבור היו בבעלות מינהל מקרקעי ישראל ולפיכך נחתמו
הסכמי חכירה בין המינהל לבין הסוכנות היהודית והמגבית המאוחדת.

פרוטוקול מועצה מן המניין  4-2009מתאריך 4/2/09

05/12/2017

8


 .3עפ"י הסכמי החכירה ,הקרקע הוחכרה לסוכנות לצורך הקמת מבני הציבור המפורטים
לעיל והפעלתם .דמי החכירה אשר שולמו עבור זכות החכירה היו סמליים.
 .4מבני הציבור הועברו ע"י הסוכנות לשימוש העירייה ללא תמורה.
 .5כל הנכסים הנ"ל הופקעו ע"י העירייה והם בבעלותה המלאה.
 .6הסוכנות היהודית פנתה לעירייה בבקשה שהעירייה תאשר כי היא מכירה בזכות החכירה
של הסוכנות עפ"י הסכמי החכירה הנ"ל וכי העירייה מקבלת על עצמה הזכויות והחובות
של המינהל עפ"י הסכמי החכירה ,וכל זאת בכפוף למתן זכות שימוש ללא תמורה לעירייה
להמשך הפעלת מוסדות הציבור .הסוכנות זקוקה לאישורים אלה לצורך הליכי רישום
הקרקעות.
 .7הנושא אושר בישיבת צוות היגוי נכסים מיום .18/10/2006
 .8מצ"ב המכתבים המאשרים האמור לעיל אשר נחתמו ע"י הסוכנות היהודית.
 .9אין מניעה משפטית.
 .10לאחר אישור העירייה יועבר הנושא גם לאישור משרד הפנים.
 .11מצ"ל המלצת עו"ד אבישור.
מהלך הדיון:
הצבעה:
בעד :כולם.
נמנעים :אין
נגד:אין
החלטה :לאשר.

.10

אישור ועדות העירייה:
א -ועדת כספים:
 )1עמרם בן-דוד
 )2שלמה כהן
 )3סופיה ביילין
 )4שבתאי צור
 )5אבי קריסי
 )6יהושוע בוכניק
 )7הרצל ברזילי
 )8רמי גואטה
 )9איתמר שמעוני

-

יו"ר הוועדה
חבר
חברה
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר

מהלך הדיון:
הצבעה:
בעד :כולם
נמנעים :אין
נגד :אין
החלטה :לאשר
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ב -ועדת מכרזים:
 )1אלי שאול
 )2שלמה כהן
 )3שמעון כהן
 )4סופיה ביילין
 )5שבתאי צור
 )6אלכס סולטנוביץ
 )7יורם שפר
 )8רוני מהצרי
 )9איתמר שמעוני

–
–
–
–
–
–
–
–
–

יו"ר
חבר
חבר
חברה
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר

מהלך הדיון:
הצבעה:
בעד :כולם.
נמנעים :אין
נגד :אין
החלטה :לאשר.
ג -ועדת משנה לתמיכות
 )1יהושוע בוכניק
 )2שלמה כהן
 )3עמרם בן-דוד
 )4סופיה ביילין
 )5אלי שאול
 )6אלכס סולטנוביץ
 )7יורי זמושצ'יק
 )8יורם שפר
 )9אבי קריסי
מהלך הדיון:

–
–
–
–
–
–
-

יו"ר
חבר
חבר
חברה
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר

הצבעה:
בעד :כולם.
נמנעים :אין
נגד :אין
החלטה :לאשר.
ד -ועדת קליטה ועלייה:
 )1אלכס סולטנוביץ
 )2איידה מוסקוביץ
 )3גדליה מלמד
 )4אולג זלמנוב
 )5אנטולי כצנלסון
 )6שלמה חבטנסקי
 )7רמי גואטה
 )8יעקב גולן
 )9ד"ר אירנה לוין
 )10פאני לוי
 )11שלמה בלאי
 )12יורי זמושצ'יק

–
–
–
–
–
–
–
–
–
-

יו"ר
חברה
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חברה
חברה
חבר
חבר
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נציגי העירייה:
 גב' מזל לוי -מר שלמה קבסה

–
–

מנהלת אשכול קהילה
מנהל המחלקה הפדגוגית

מהלך הדיון:
הצבעה:
בעד :כולם.
נמנעים :אין
נגד :אין
החלטה :לאשר.
ה -ועדת איכות הסביבה:
 )1יורם שפר
 )2שלמה ששפורטה
 )3שמעון כהן
 )4סולטנה קליימן
 )5עליזה ארבלי
 )6אתי אמנון
 )7רחמים מכלוף
 )8הרצל ברזילי
 )9קובי מיכאל
 )10משה מהצרי
 )11לילי קידר
 )12טדי סימון

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-

נציגי העירייה:
 מר ניסים סוויסה – נציג השר לאיכות הסביבה נציג ארגון -נציג ארגון.

יו"ר
חבר
חבר
חברה
חברה
חברה
חבר
חבר
חבר
חבר
חברה
חבר
מנהל אגף איכות הסביבה  -מרכז

מהלך הדיון:

בני וקנין:
אנו מורידים מסדר היום את ועדת איכות הסביבה ,ונציג את הרכב הוועדה בישיבה הבאה.
החלטה :להוריד מסדר היום.

ו-

ועדת חינוך:
 )1בני וקנין
 )2אלי שאול
 )3אלכס סולטנוביץ
 )4שירי תימורה
 )5אווה טוטאי
 )6יעקב בטיטו
 )7אתי אמנון
 )8אבשלום דנוך
 )9אבי קריסי
 )10משה טויטו

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

יו"ר
מ"מ יו"ר 1
מ"מ יו"ר 2
חברה
חברה
חבר
חברה
חבר
חבר
חבר

פרוטוקול מועצה מן המניין  4-2009מתאריך 4/2/09

05/12/2017

11

 )11איתן בן עמי
 )12ניר מליחי
 )13מורדי אסייג
 )14רונית נשיא

–
–
-

נציגי העירייה ומוסדות:
–
 מר משה ינאי–
 מר יצחק בריגה–
 גב' יפית ברזילי מר שלמה קבסה – יו"ר ועד ההורים העירוני. -יו"ר מועצת התלמידים

חבר
חבר
חבר
חבר
סמנכ"ל לחינוך ותרבות
יו"ר חבר מנהלים
מנהלת בי"ס תיכון
מנהל המחלקה הפדגוגית – מרכז הועדה

מהלך הדיון:

רוני מהצרי:
הרכב ועדת החינוך אינו תואם לפי מה שכתוב בפקודת העיריות.
היועץ המשפטי:
בפקודת העירייה ישנה רשימה סגורה מי יכול לכהן בוועדת חינוך.
רוני מהצרי:
מלבד נציגי העירייה ומוסדות חינוך שזה בסדר.
לגבי יתר חברי הוועדה ,צריכים להיות  6חברי מועצה.
בני וקנין:
בשלב זה נאשר את חברי המועצה הרשומים .בישיבת המועצה הבאה אביא את ההרכב
המתוקן של וועדת החינוך לאישור המועצה.
הצבעה:
כולם בעד
אין נמנעים
אין נגד.
החלטה :לאשר.
ז -ועדת נוער וספורט:
 )1אורן שני
 )2אסתר גולן
 )3אלכס חרוביץ'
 )4מישל בוסקילה
 )5שי עמירה
 )6בוריס ויינר
 )7פנחס כנפו
 )8יורי זמושצ'יק
 )9תבור מנצור
 )10דני רחמים
 )11יורם מכלוף
מהלך הדיון:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-

יו"ר
חברה
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר.

הצבעה:
בעד :כולם.
נמנעים:אין
נגד:אין
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החלטה :לאשר.
ח -ועדה לקידום מעמד הילד
 )1אבי קריסי
 )2אלברט אלבר
 )3אווה טוטאי
 )4ענת ברששת
 )5גניה פודולובסקי
 )6שי רובין

–
–
–
–
–

יו"ר
חבר
חברה
חברה
חברה
חבר

נציגי עירייה ומוסדות:
–
 מר משה ינאי–
 מר מוטי סיבוני–
 גב' עליזה כרמל–
 מר דוד מנצור נציג אירגון המורים העל יסודיים ––
 יו"ר ועד ההורים העירוני–
 יו"ר מועצת התלמידים–
 נציג המשטרה–
 נציג תנועות הנוער -נציג אירגון התנדבותי שעניינו קידום ענייני ילדים ונוער

סמנכ"ל לחינוך ותרבות
מנהל בי"ס
נציגת אגף הרווחה
נציג הסתדרות העובדים

מהלך הדיון:

אברהם בן-דוד:
בוועדה לקידום הילד חסרות  2חברי מועצה.
בני וקנין:
בישיבת המועצה הבאה נציג שמות חברי המועצה החסרים בהרכב הוועדה.
הצבעה:
בעד :כולם
נמנעים :אין
נגד :אין
החלטה :לאשר.
ט -ועדת רווחה:
 )1סופיה ביילין
 )2דוד פחימה
 )3ריימונד ברששת
 )4יאיר חדד
 )5שי רובין
 )6רינה ברגמן
 )7דוד ברכה
 )8נורית בנימין
מהלך הדיון:
בני וקנין:
אנחנו נאשר הרכב הועדה ,בישיבה הבאה נוסיף חבר מועצה אחד מהאופוזיציה.
–
–
–
–
–
–
–
–

יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חברה
חבר
חברה

הצבעה:
בעד :כולם.
נמנעים :אין
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נגד :אין
החלטה :לאשר.
י-

ועדה למאבק בנגע הסמים מסוכנים:
יו"ר
 )1סופיה ביילין
חבר
 )2אריק כהן
חבר
–
 )3יוני רהימי
חבר
–
 )4אילנה ירמיהו
חבר
–
 )5יצחק כהן
נציגי העירייה ומוסדות:
–
 מר משה ינאי גב' שולמית מיימון ––
 גב' אסתר אורן–
 -גב' אורלי פולט

סמנכ"ל לחינוך ותרבות
מנהלת אגף הרווחה
מנהלת בי"ס
נציגת הרשות למלחמה בסמים

מהלך הדיון:
הצבעה:
בעד :כולם
נמנעים :אין
נגד :אין
החלטה :לאשר.
יא -ועדת בטחון ומל"ח:
 )1בני וקנין
 )2שלמה כהן
 )3סופיה ביילין
 )4עמרם בן-דוד
 )5אורן שני
 )6יורי זמושצ'יק
 )7אבי נורני
 )8מאיר בוסקילה
 )9שלום צור
 )10קובי מיכה
 )11אריה נחום
 )12ליאור שוורץ
 )13מושיקו גיאת

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-

נציגי העירייה ומוסדות:
 נציג שר הביטחון נציג שר החינוך נציג שר המשטרה מר אברהם בן-דוד ––
 מר יוסי גרינפלד -מר פיני בוסקילה -

יו"ר
מ"מ
חברה
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר

מנכ"ל
מנהל ביטחון
גזבר

מהלך הדיון:
הצבעה:
בעד :כולם
נמנעים :אין
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נגד :אין
החלטה :לאשר.
יב -ועדת בטיחות בדרכים ותחבורה:
–
 )1בני וקנין
–
 )2משה זיו
–
 )3עמרם בן-דוד
–
 )4יעקב חוטבלי
–
 )5מרדכי סולטן
–
 )6אריק פילוס
–
 )7פאפו עטון
–
 )8אריה ליאור
–
 )9זיו מילר
–
 )10מר אבנר מימון
 )11מהנדס העיר או נציגו
 )12נציג המשטרה
 )13נציג שר התחבורה
 )14נציג השר לביטחון הפנים
 )15נציג משרד החינוך
נציגי עירייה נוספים:
מר שלמה קבסה
מר ניסים סוויסה
מר ננו אנדראסקו
מר סלבה לייקין

–
–
–
–

יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
סמנכ"ל לחינוך ,מרכז הועדה

מנהל המח' הפדגוגית
מנהל מחלקת איכות הסביבה
מנהל מדור תנועה
מנהל מח' כבישים

מהלך הדיון:
הצבעה:
בעד :כולם
נמנעים :אין
נגד :אין
החלטה :לאשר.
יג -ועדת הנחות:
 )1סופיה ביילין
 )2ניסים כלפון
 )3עמרם בן-דוד
 )4איתמר שמעוני

–
–
–
–

יו"ר
מ"מ יו"ר
חבר
חבר

 ונציגי העירייה עפ"י החוקמהלך הדיון:

רוני מהצרי:
וועדת ההנחות צריכה למנות  3חברים בלבד.
בני וקנין:
בסדר אז ניסים כלפון ועמרם בן-דוד יעשו רוטציה בניהם.
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עמרם בן-דוד:
אני לא מסכים.
בני וקנין:
נוריד מסדר היום את הרכב וועדת ההנחות ונביא אותה שוב בישיבה הבאה.
החלטה :הנושא יורד מסדר היום – יובא לישיבה הבאה.
יד -ועדת תעסוקה:
 )1רמי גואטה
 )2שמעון כהן
 )3יורי זמושצ'יק
 )4גבי גבריאלוב
 )5מישל בוסקילה
 )6תומר גלאם
 )7מרים דמריז
 )8חיים אביבי
 )9צחי שוורץ
 )10איריס ליבוביץ
 )11דר' אלן מרכוס
מהלך הדיון:
הצבעה:
בעד :כולם
נמנעים :אין
נגד :אין

–
–
–
–
–
–
–
–
-

יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חברה
חבר
חבר
מנהלת האגף לקידום פרוייקטים כלכליים
מנהל האגף לתכנון אסטרטגי

החלטה :לאשר.
טו -ועדת תעשייה:
 )1הרצל ברזילאי
 )2יורי זמושצ'יק
 )3קובי מיכאל
 )4אריה ברדה
 )5מישל בוסקילה
 )6אליהו עוזר
 )7שלומי סולטן
 )8ערן בניטה
 )9יוסף קדיס
 )10יניב גולן
 )11גב' איריס ליבוביץ

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר

מהלך הדיון:
הצבעה:
בעד :כולם
נמנעים :אין
נגד :אין
החלטה :לאשר.
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טז -ועדת שמות:
 )1שלמה כהן
 )2משה בוזגלו
 )3יוליה מגידס
 )4חנוך עמר
 )5עשור אברהם
 )6דינר מאיר
 )7דב גלבוע
מהלך הדיון:

–
–
–
–
–
–
-

יו"ר
חבר
חברה
חבר
חבר
חברה
חבר

בני וקנין:

ועדת שמות -עד לישיבה הבאה נציג עוד חברי מועצה.
הצבעה:
בעד :כולם
נמנעים :אין
נגד :אין
החלטה :לאשר.
יז -ועדה לענייני ביקורת:
 )1שבתאי צור
 )2אבי קריסי
 )3ניסים כלפון
 )4אלי שאול
 )5קובי מיכאל
 )6יורי זמושצ'יק
 )7איתמר שמעוני
מהלך הדיון:

–
–
–
–
–
–
–

יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר

הצבעה:
בעד :כולם
נמנעים :אין
נגד :אין
החלטה :לאשר
יח -ועדת תיירות:
 )1קובי מיכאל
 )2הרצל ברזילאי
 )3אורן שני
 )4יורי זמושצ'יק
 )5דמיטרי ז'ברק
 )6עמי חכמון
 )7שרה זכריה
 )8אילנה גנון
 )9ניסים קורן
 )10מאיר אברג'ל
 )11אורן חזוט
 )12שלמה סויסה
 )13דר' אלן מרכוס
 )14איריס ליבוביץ
 )15שמעון הרם

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-

יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חברה
חברה
חבר
חבר
חבר
חבר
מנהל האגף לתכנון אסטרטגי
מנהלת האגף לקידום פרוייקטים כלכליים
מנהל מח' תיירות
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מהלך הדיון:
הצבעה:
בעד :כולם.
נמנעים :אין
נגד :אין
החלטה :לאשר.
יט -ועדה חקלאית:
 -צבי אייזק

–

חבר

מהלך הדיון:
הצבעה:
בעד :כולם
נמנעים :אין
נגד :אין
החלטה :לאשר
כ -ועדה לשימור אתרים
 בני וקנין רפי זגורי יורם שפר-

–
–
–

יו"ר
חבר
חבר

ונציגי העירייה עפ"י החוק:
מנהל האגף לאיכות הסביבה
ניסים סויסה
מנהל מח' תיירות
ששמעון הרם
מנהל מח' נכסים
משה פוקס
מהנדס העיר
דוד ירון

מהלך הדיון:
בני וקנין:
בוועדה זו חסרים  2חברי מועצה .נביא את כל ההרכב בישיבה הקרובה.
החלטה :להוריד מסדר היום – יובא בישיבה הקרובה.
.11

מינוי דירקטורים בחכ"ל במקום המכהנים:
להלן הדירקטורים המוצעים בנוסף לדירקטורים שנבחרו בישיבת המועצה הקודמת 3/2009
מיום 14.01.09
עובדי עירייה:
 אברהם בן-דוד ניסים בן-חמו איריס ליבוביץ -עידית אדמוני

נציגי ציבור:
-

-

מנכ"ל
סגן מהנדס העיר
מנהלת אגף לקידום פרוייקטים כלכליים
עוזרת ראש העיר

סימון בניטה
עשור אברהם
פרץ מצרפי
מישל בוסקילה
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נציגי ציבור:
-

ויויאן חי
דיין סיגל
דוד סעדון
רפי דיין

המלצות המועצה לועדת המינויים שהוקמה בהתאם לתקנות.
מהלך הדיון:

בני וקנין:
ישנם  4חברי מועצה שהם דירקטורים.
כל המועמדים עובדי העירייה ונציגי הציבור ימלאו טפסים ויגישו את מועמדותם לוועדת
המנויים שהוקמה בהתאם לתקנות כמומלצי הוועדה.רק לאחר שהוועדה תאשר את
מועמדותם .אז המועצה תאשר אותם כדירקטורים בחכ"ל.
איתמר שימעוני:
אני מחזיק את השאלון המועמדות לחברי הדירקטוריון לחכ"ל .רשום בשאלון שרה"ע צריך
לבדוק אם יש זיקה פוליטית למועמדים לראש הרשות או לחברי המועצה.
אני יכול לומר על סמך שיחה שלי עם חבר בוועדה שטייניץ שהיום נפסלו  41מועמדים על
זיקה פוליטית קלה.
בני וקנין:
נציגי העירייה ונציגי ציבור ילכו לבחינת מועמדות בוועדת המנויים שהוקמה ורק אלה
שיאושרו יכהנו כדירקטורים.
שבתאי צור:
אני מבקש שמישל בוסקילה יהיה חבר דירקטור בחכ"ל ויורי זמושצ'יק בחברה לתנו"ס.
בני וקנין:
שבתאי -אני מציע שקודם כל נשלח את כל המועמדים לאישור הוועדה ,לאחר מכן נעשה
איזונים בין הסיעות בייצוגם בחכ"ל ובחברה לתרבות נוער וספורט בע"מ.
הצבעה:
בעד :כולם
נמנעים :אין
נגד:אין
החלטה :לאשר.
 .12מינוי דירקטורים בחברה לתרבות נוער וספורט בע"מ במקום המכהנים.
נציגי מועצת העיר:
 בני וקנין שבתאי צור או חיים כהן - אלכס סולטנוביץ אלכס חרוביץנציגי ציבור:
 משה גיאת אווה טוטאי אריה קרן -ערן בניטה

יו"ר
ליכוד
ישראל ביתנו
צדק חברתי
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עובדי עירייה:
-

ינאי משה
פיני בוסקילה
שמעון הרם
אבנר מימון

המלצות המועצה לועדת המינויים שהוקמה בהתאם לתקנות.
מהלך הדיון:
הצבעה:
בעד17 :
נמנעים3 :
נגד :אין
החלטה :לאשר.
 .13אישור הקצאת מקרקעין לעמותת המפעל להכשרת ילדי ישראל
דברי הסבר:
 .1הקצאת מקרקעין בשטח של  4.5דונמים ברח' יואב ,שכונת גבעת ציון ,אשקלון גוש  1657ח"ח
.104
 .2תקופת ההקצאה  25שנה.
 .3ההקצאה אושרה ע"י ועדת ההקצאות ביום  1.8.06בהתאם לנוהל משרד הפנים.
 .4ההסכם נחתם ביום  1.5.94ומבוקש לאשרו יחד עם נספח לו עפ"י הנחיות משרד הפנים.
 .5רצו"ב חוו"ד היועץ המשפטי בנוגע להקצאת מקרקעין.
 .6רצו"ב אף ההסכם ונספחו.
מהלך הדיון:
הצבעה:
בעד :כולם
נמנעים :אין
נגד :אין
החלטה :לאשר.



ישיבת המועצה ננעלת.

________________
אברהם בן-דוד
מנכ"ל העירייה
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בני וקנין
ראש העיר

