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עיריית אשקלון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  10-2009של מועצת העיר
מיום ד' י"א בסיוון תשס"ט3.6.2009 ,
משתתפים:
מר וקנין בני
מר כהן שלמה -
גב' ביילין סופה -
מר כהן שמעון -
מר בן דוד עמרם -
מר בוכניק יהושע -
מר בוסקילה מישל-
מר ברזילאי הרצל -
מר גואטה רמי
מר זמושצ'יק יורי -
מר חרוביץ אלכס -
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

-

מוזמנים בעלי התפקידים:
גב' עידית אדמוני -
מר אברהם בן דוד -
מר יוסי לוי
ד"ר אלן מרכוס
רו"ח אריאל גמליאל -
עו"ד איתן צוריאל -
מ ר משה ינאי
מר פיני בוסקילה -
גב' ענת ברקוביץ
אינג' דוד ירון

ראש העיריה ,יו" ר הועדה
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
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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
מנהל האגף לתכנון אסטרטגי
מבקר העיריה
היועמ"ש
סמנכ"ל לחינוך וחברה
גזבר העירייה
דוברת העירייה
מהנדס העיר
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אדר' אריק ברששת -
מר עודד ירון
מר קובי נעים
גב' זיוה מימון
מר משה פוקס

אדריכל העיר
מנכ"ל החב' העירונית לתנו"ס
מנכ"ל החכ"ל
רשמת הפרוטוקול
מנהל מח' נכסים

מוזמנים:
ד"ר יואב צדוק
מר רוברט פישמן

הוטרינר העירוני
ב"כ ד" ר יואב צדוק

-

 3.6.2009ע.א.

על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מועצה שלא מן המניין ,מס'  9/2009מתאריך 6.5.2009
 .2אישור פרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות מס' .3
 .3פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מס' 4מתאריך . 26.5.09
 .4אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  3מתאריך 31.5.09
 .5אישור פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת מס'  2-2009מתאריך 13.5.09
 .6אישור פרוטוקול ועדת שמות מס'  1-2009מתאריך 22.4.2009
 .7שאילתא של מר שמעוני:
 .8הצעת החלטה לסדר יום – המועלית ע"י מר איתמר שמעוני:
 .9הצעת החלטה לסדר יום המועלית על ידי מר איתמר שמעוני:
 .10הצעת החלטה לסדר יום המועלית על ידי מר יורי זמושצ'יק
 .11מתן צו לשימוש ארעי במגרשים ריקים בשכונת מגדל.
 .12אישור מתן הנחה מארנונה למפעלי תעשייה חדשים
 .13אישור דוחות כספיים של המכון לטיפול בשפכי אשקלון,
 .14אישור החלפת חבר בועדת הרווחה מטעם סיעת הליכוד
 . 15החלטה על יציאת המועצה לפגרה בחודשים יולי-אוגוסט 2009
 .16שימוע ודיון בנושא הוטרינר העירוני ד"ר יואב צדוק
בני וקנין ,היו"ר:

אני מבקש שקט .ערב טוב רבותיי ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת

המועצה ,מס'  .10/2009על סדר היום סעיף ראשון.
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.1אישור פרוטוקול מועצה שלא מן המניין ,מס'  9/2009מתאריך 6.5.2009
בני וקנין ,היו" ר:
זמושצ'יק יורי:

היו הערות בכתב לפרוטוקול? לא היו הערות .יש לך הערות יורי?
אני מבקש איך אנחנו יכולים לשלוח הערות לפרוטוקול אם אנחנו

מקבלים פרוטוקול לפני הישיבה הזו .יש חוק ,הסבירו לי ,שלפני ,אתם
יכולים לשנות את הפרוטוקול לפני החתימה שלך ,רק לפני .אחרי אי אפשר.
אבל אנחנו לא מקבלים לפני החתימה שלך .אנחנו לא יודעים לתת הערות.
אני רציתי לתת הרבה הערות אבל לא יכול ,בגלל...
איתמר שמעוני:

אני מקבל את הפרוטוקול,

בני וקנין ,היו"ר:

איזה ,ששלחנו ,של המועצה שלא מן המניין ,האחרון?

איתמר שמעוני:

כן.

בני וקנין ,היו" ר:

כן.

איתמר שמעוני :

אני הבנתי שחוק העיריות קובע שיו"ר הישיבה והחברים בישיבות

המועצה יאשרו את הפרוטוקול בחתימת ידם .העתק ממנו יימסר לכל אחד
מחברי המועצה .לא יאוחר מ 14 -ימים .אני במקרה הטוב ,אדוני ראש העיר,
מקבל את הפרוטוקול  48שעות לפני .ובמקרה היותר טוב ,אני מקבל אותו
שבוע לפני .עכשיו מה שאני מבקש ,שתנהגו על פי החוק ,אדוני המנכ"ל,
מזכיר המועצה ,תנהגו רק על פי החוק ,תשלחו אותו לא יאוחר מ 14 -יום.
בני וקנין ,היו" ר:

בסדר גמור .פרוטוקול המועצה יישלח לפי פקודת העיריות ,בדיוק

כמו שכתוב ,תוך  14יום .אם לא הספקתם לכאן אין לי בעיה שאפשר לתת
הערות גם למועצה הבאה ,אין לי בעיה.
איתמר שמעוני:אם אפשר בכל זאת ,עוד ,ברשותך ,עוד פה קובעת פקודת העיריות
שהפרוטוקול יהיה ,הישיבה תוקלט ,תהיה מוקלטת .לצערי הרב בפרוטוקול
האחרון קיבלתי פרוטוקול שלא משקף את מהלך הישיבה .מאחר וגם לא
היה לי הרבה זמן להגיב כי הוא מאושרר גם ככה ,כי עברו ,אין לי זמן  7ימים
להגיש בכתב ,כמו שראש העיר מבקש ,אז יש עם זה בעיה .לכן הייתי מבקש
מראש העיר שהפרוטוקול יתומלל .זאת אומרת ,אם הוא מוקלט ,אבקש
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שיתומלל ,כי הוא לא משקף את מהלך הישיבה .אתם לוקחים ,מורידים
קצת ,מוסיפים קצת ,אדוני ראש העיר ,חשוב שתישמע כל הערה של חבר
מועצה ,כל דבר שנאמר בישיבה ,שיהיה מתומלל ,אבקש לקבל את זה
כתמלול.
בני וקנין ,היו" ר:טוב .אם אתה אומר שיש דבר שלא היה במועצה ,תעביר לי בכתב ,תגיד,
הדבר הזה והזה היה במועצה ולא היה בפרוטוקול ,ונראה ,נתייחס לכך.
איתמר שמעוני:האם אפשר אדוני ראש העיר שהפרוטוקול יהיה מתומלל?
בני וקנין ,היו" ר:אני אבדוק .היא כותבת פרוטוקול ,ולפי מה שאני קורא את הפרוטוקול ,זה
בדיוק מה שמתרחש כאן .אם יש לך הערה ,שזה לא כך ,תשלח מכתב ,ואנחנו
נראה ,אם זה אכן כך ,אז ייכנס לפרוטוקול ,אין שום בעיה.
איתמר שמעוני:איך יראה אדוני ראש העיר?
בני וקנין ,היו" ר:היא כותבת ,היא כותבת פרוטוקול ,אם יהיו לך הערות לפרוטוקול תשלח
בכתב ,ואנחנו ,זה ,זה החוק.
איתמר שמעוני :

תראו דרך ההקלטה ,ואז את התמלול .

בני וקנין ,היו" ר:

היא כותבת ,ככה ,כרגע זה מה שהחלטנו ,היא כותבת פרוטוקול ,למי

שיש הערות שישלח הערות בכתב לפרוטוקול ואנחנו נתייחס לכך.

 .2אישור פרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות מס' .3
בני וקנין ,היו" ר:טוב ,רבותיי ,סעיף  ,2אישור פרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות ,מס'  .3יש
הערות? אין הערות .אה ,אוקיי .פה צריך להצביע .בסדר גמור.
בן דוד עמרם :רגע .אז תרשום שאני יוצא.
איתמר שמעוני :

כל בעלי העניין שיצאו.

איתן צוריאל :את אותו נוהל שעשית פעם שעברה ,מי שיש לו עניין,
בני וקנין ,היו" ר:

לא ,אבל כמה ,נעשה כמו פעם שעברה ,אבל אין את כל העמותות.

איתן צוריאל :השאלות הן רלוונטיות ,מי שיש לו נגיעה ,לצאת.
בני וקנין ,היו" ר:

טוב רבותיי ,מי שיש לו נגיעה לאחת מהעמותות שנמצאת בפרוטוקול

הזה ,אני מבקש לצאת מהישיבה .זהו? אין יותר? טוב .אז בבקשה .מי בעד?
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תספרי ,מי נגד? בבקשה .מי נמנע? תודה .תקרא לו ,לעמרם .תכתבי ,עמרם בן
דוד ורוני מהצרי יצאו.

 .3פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מס' 4מתאריך . 26.5.09
בני וקנין ,היו" ר:

פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מס'  4מתאריך  .26.5.09יש הערות?

אין הערות .רגע ,פה גם צריכים להצביע? ועדה מקצועית ,אותו דבר ,יש חבר
מועצה שהוא נגוע לאיזושהי עמותה שנמצאת?

דאיתן צוריאל :מה זה משנה ,זה אותן עמותות.
בני וקנין ,היו" ר:

בבקשה ,אז תצא .טוב ,רבותיי ,מי בעד? תשעה .מי נגד? שלושה נגד.

מי נמנע? יורי נמנע .תודה רבה.

 .4אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  3מתאריך 31.5.09
בני וקנין ,היו"ר:

פרוטוקול ועדת כספים מס'  3מתאריך  31.5.09יש הערות

לפרוטוקול? בבקשה שבתאי.
שבתאי צור:

אדוני ראש העיר ,בטרם ניכנס לדיון לגופו של עניין והצבעה ,אני רוצה להביע
את מורת רוחי מהתנהגות בלתי הולמת ובלתי ראויה בעליל של מנכ"ל
העיריה מר אברהם בן דוד בישיבת ועדת הכספים האחרונה כלפי מי שהוא
איש ציבור נבחר ,חבר מועצת העיריה .מבלי להכנס לפרטים ,אציין כי על
מנכ"ל העיריה ,במסגרת תפקידו ,להיות ענייני בישיבות הועדות ,ואל לו
להכנס לויכוחים או הבעת דעה פוליטית אישית כלפי אנשים או גופים
אחרים ולהתמקד אך ורק בטיפול המקצועי שלו ,הוא מחוייב .וזאת תוך
שמירה על כבוד הנוכחים ,על שפה מכובדת וראויה וכבוד הדדי .תודה.

בני וקנין ,היו"ר:

טוב ,תודה רבה ,אנחנו נכניס את זה לפרוטוקול.

זמושצ'יק יורי :אני מתנגד ,לא לפרוטוקול ,אני מתנגד ל ...החלטות בועדת הכספים .אני
מדבר לא פעם ראשונה על זה .לא יכול להיות שאנחנו מקבלים ,אנחנו
תומכים ,אנחנו נותנים אישור לתקציב ,אנחנו ,המועצה ,לתקציב ,ואחר כך,
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מי שמצביע ,חברי ועדת הכספים מצביעים רטרואקטיבית על שינויים ....
שעשו ביחס לתקציב .זה דרך לא נכונה ,זה לא יכול להיות ,והדרך הזו אפשר
לשנות  90אחוז את התקציב בלי הצבעות ,רק בהצבעות רטרואקטיביות .זה
לא נכון.
בני וקנין ,היו"ר:

טוב ,בסדר ,אנחנו נרשום את זה גם בפרוטוקול .בבקשה

איתמר שמעוני:

בדף האחרון בעמוד  ,10יש פה סיכום רבעון של רבעון רביעי .2008

רציתי לשאול,
בני וקנין ,היו"ר:

סליחה ,איזה עמוד אמרת?

איתמר שמעוני:

עמוד  ,10בדף האחרון .יש פה משכורות של בכירי ה ,רציתי קודם כל

לשאול שאלה מה משמעות העמודה 'עבודה נוספת' .מה זה עבודה נוספת?
בני וקנין ,היו"ר:

פיני ,אתה יכול לענות?

פיני בוסקילה :יוסי,
יוסי לוי:

כן ,אני יכול להסביר .אם אתה רואה את הפרק 'עבודה נוספת' זה למעשה
כולל ,מכילה רכיבים ,אתה מתייחס לאדם ספציפי?

איתמר שמעוני:
יוסי לוי:

אני לא רוצה להגיד שמות,

רכיבים שנגזרים מהסכמים קיבוציים ,בלבד .ומגדירים את זה תחת כותרת
אחרת שנקראת 'עבודה נוספת' זה לא עבודה נוספת שמתבצעת .זה רכיבים
כמו כוננות או הסכמים קיבוציים או הסכמים של עובדי הוראה והסכמים
קיבוציים של עובדים וטרינרים .אוקיי?

איתמר שמעוני:

אוקיי .מה שרציתי לומר ,ברבעון הזה ,הוא באמת שנה מאוד קשה.

אני יכול לומר לאדוני ראש העיר ,אצלי בחברת 'אתרים' ניתנה הנחייה שכל
הבכירים יוותרו על בונוסים השנה .ופה אני רואה עלות שכר ברבעון אחד של
 15עובדים שמגיע כמעט ל 6 -מליון שקל .שכר גבוה מאוד ,כולל עבודות
נוספות ותוספות שכר ,ושעות נוספות ,הייתי ממליץ שפחות יהיה פה ,קצת
נכונות ,מצד אותם עובדים ,להיות צנועים קצת ,לצמצם קצת ,מראש העיר,
להוזיל שכר בצורה חוקית או לתרום איזה יום חופש ,או משהו כזה ,קצת
צניעות ,זה נראה קצת גבוה 6 ,מליון שקל ,חבר'ה 15 ,עובדים  6מליון שקל.
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איפה המסכנים שלנו שבעיריה מתרוצצים ומקבלים שכר מינימום ומוסיפים
להם שעות כדי לקבל שכר מינימום .בואו נהווה להם דוגמה אישית ,ואותם
בכירים קצת ,יובילו קצת ,יתרמו משהו ,יעשו משהו בעניין הזה.
בני וקנין ,היו"ר:טוב .בסדר .שמענו .יש עוד הערות? יש עוד הערות לפרוטוקול רבותיי? טוב.
נצביע לאישור הפרוטוקול? טוב .רבותיי ,מי בעד אישור הפרוטוקול? מי נגד?
 4נגד.

 .5אישור פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת מס'  2-2009מתאריך 13.5.09
בני וקנין ,היו"ר:

רבותיי ,סעיף מס'  ,5אישור פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת ,אנחנו

מבקשים להוריד את זה מסדר היום ,ולהביא את זה למועצה הבאה.
שבתאי צור:

אני הייתי רוצה להתייחס.

בני וקנין ,היו"ר:
שבתאי צור:

בבקשה.

לפי פקודת העיריות סעיף  166ה' הנוהל בעבודת הוועדות .ההחלטות של
ועדות המועצה טעונות אישור המועצה אם אין בפקודה כוונה אחרת
משתמעת .ולפי פקודת העיריה סעיף  170א')' ,(3על פי דרישת הועדה לענייני
ביקורת ,ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני נושאים לשנת
העבודה' ,אני טוען אדוני ראש העיר ,אין לך זכות לבקש להוריד את זה.
אנחנו לא מבקשים אישור המועצה של ועדת הביקורת ,אנחנו הגשנו את זה
לידיעת חברי המועצה ,והנושא שהוגש כאן לידי מנכ"ל העיריה ,אישור
פרוטוקול ועדת ביקורת לפי סעיפים מה שהקראתי בפניך אדוני ראש העיר,
לא מחייב אישור ,לכן אין לך סמכות להוריד את זה מסדר היום ,ולכן אני
מבקש ,וזה כל היופי של הדמוקרטיה ,אוי ואבוי לנו ולמדינת ישראל ,ועדת
הביקורת ,וראש העיר שהוא נגוע בכלל ,אסור לו בכלל לנושא הזה להתייחס,
והוא מבקש מחברי המועצה להוריד את זה מסדר היום .לכן אני מבקש,
אדוני ראש העיר ,ועזרה מהיועץ המשפטי של העיריה וממבקר העיריה,
בנושא הזה ,אין לך שום סמכות שועדת הביקורת דנה כדת וכדין ,השתתפו
ארבעה חברי מועצה ,כולם הצביעו בפה אחד והעבירו את הנושא הזה

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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למבקר העיריה ,לעצור את זה ולטרפד את החלטת העיריה.
בני וקנין ,היו"ר:

טוב ,אתה קודם כל משתמש במילים שהן אינן נכונות .שני חברי

מועצה אתמול אמרו שהם קיבלו את הזימון לועדת הביקורת יום לפני .ואני
רוצה לומר לך ,גם אם היה הפוך ואתה ועוד חבר מועצה אחר ,שניים
מהאופוזיציה ,היו אומרים שקיבלו זימון לישיבה של ועדת הביקורת יום
לפני והם מבקשים לדון בפרוטוקול ,להוריד ,אף אחד לא אומר שהם
מורידים אותו ,אלא רק להעביר אותו למועצה הבאה ,תאמין לי שהייתי
מקיים את זה .תן לי ,אתה דיברת ,מה שאמרת ,למרות שהדברים לא נכונים,
לכן ,לא קרה שום דבר .אני רוצה לברר למה שניים קיבלו באמת זימון רק
יום לפני ולכן לא יכלו להגיע לישיבת הועדה ,בחרנו פה שניים ,להפך ,אני
מצפה שועדת ביקורת שמכבדת את עצמה ,רואה ששלושה חברים לא
מגיעים ,שניים אומרים שקיבלו רק יום לפני את הזימון ולא ידעו מבעוד
מועד ,אני הייתי מכבד ,שכשכבר דנים ,לי אין בעיה לדון בכל נושא ,על מה
שאתם רוצים ,מאלף עד תו .לכן כשבאים לדון ,לדעתי היו צריכים לבדוק
מדוע השניים לא קיבלו את הזימון בזמן ,ולא קורה כלום ,תהיה ישיבת
מועצה ,יכולה להיות ,גם הקרובה ,שבה נשמע ,במיוחד כשרוצים להציע
נושאים ,ויכולים להציע עוד נושאים .הנה אני מאפשר לך עוד נושאים,4 ,2 ,
,5
שבתאי צור:

שני נושאים זה המון.

בני וקנין ,היו"ר:

מה זה משנה ,זה לא בעיה של הנושאים.

זמושצ'יק יורי :אנחנו לא מבקשים אישור בכלל.
בני וקנין ,היו"ר:

הבעיה ,אני אומר ,הבעיה שהיה פה ,באו שניים ,אמרו שלא היו פה

כי קיבלו זימון רק יום לפני ,ראש העיר צריך לבדוק מה קורה .איך לועדת
ביקורת רק יום לפני ,שני חברים מקבלים זימון ,לכן הם לא באו לישיבה.
ותאמין לי ,רגע ,אם ,גם אתם שניים ,היו אומרים לי ,תשמע ,מה החליטו פה,
אני קיבלתי זימון רק יום לפני ,הייתי עושה אותו דבר .ו-ב' ,אף אחד לא
אומר שזה יורד ,זה לא אישור ולא כלום .בסך הכל להביא למועצה הבאה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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זה מה שנאמר .זה מה שנאמר ,לא מורידים ,זה יכול להשאר אותו
פרוטוקול ,אותו אישור ,רק יבוא למועצה הבאה ,כי שניים אמרו ,לא קיבלו
זימון בזמן וצריך להבדק ,אם אתה ,או עוד אחד מכם ,שניים היו אומרים לי
אותו דבר ,הייתי עושה את אותו דבר.
שבתאי צור:

אדוני ראש העיר ,בהמשך דבריך ,אני חוזר ומדגיש שועדת הפרטוקול רק ...
על השולחן של המועצה ,לידיעתך ,לפי סעיפים של  .....למרות שצריכים
אישור ,זה א .ב' ,אתה מתדפק על משרדו של מבקר העיריה ,למה לא קיבלו
שני חברי מועצה ,אני אישית לא שלחתי את המכתבים ,אני שלחתי בזמן
כיו"ר ועדת הביקורת ,אפילו נוהל העבודות ,ועדת המועצה שב2.9.2004 -
מאז אני מ ...קודם כל מועלה עבודות ועדות המועצה כראש העיר החדש
הנבחר לעשות מחדש ,לא נעשה מאפריל ,מספטמבר  .2004צריך לדון נוהלים
חדשים ,זה א .וב ,גם אני מבקש ,אדוני ראש העיר ,שזו לא סיבה מוצדקת,
בגלל שיש שני חברי מועצה ,בכלל כל מיני ,סיבה כלשהוא ,לא קיבל את סדר
היום ,לא מצדיק בשום דבר שזה אנחנו ,ואני אישית ,גם שני חברי מועצה,
אנחנו דנו את ועדת הביקורת מ 13.5 -במפתיע ,אדוני ראש העיר ,אתה מודיע
לי את זה בפעם הראשונה ,אף חבר מועצה לא דיבר איתי ולא שאל אותי,
אני ,כיו"ר ועדת הביקורת ,אף אחד לא התייחס ,אף אחד לא אמר ,להיפך,
מי זה השניים ,אם תגיד לי את השמות האלה אני מוכן לשאול אותם ,אדוני
ראש העיר .אף אחד לא פנה אלי ,אני מבקש מי השמות האלה שפנו אליך.

בני וקנין ,היו"ר:
שבתאי צור:

אני לא צריך אישור.

בני וקנין ,היו"ר:
שבתאי צור:

טוב .בבקשה ,קודם כל אתה אומר לא אישור ,רק להניח?

לא ,רגע.

כן .זה לא אישור ,לא צריך אישור מועצה ,אדוני .לא צריך אישור מועצה ב,

בני וקנין ,היו"ר:

רגע ,חכה ,אני שואל .האם זה רק אישור או להניח?

איתן צוריאל :הנקודה ששבתאי מעלה ,ביחס להנחה שועדת הביקורת להגיד שני נושאי
ביקורת,
בני וקנין ,היו"ר:

זה אנחנו יודעים ,כן.
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איתן צוריאל :הוא אומר שבנקודה הזו ,אין צורך באישור מועצה .עכשיו,
בני וקנין ,היו"ר:

רגע ,אני מדבר לגבי הפרוטוקול.

איתן צוריאל :אם זו פרוגטיבה של ועדת ביקורת שלא צריכה אישור מועצה ,אז ממילא
אישור מועצה לא יכול להעלות או להוריד ,אז זה לא משנה אם דוחים את
זה ,אז אני לא רואה בכלל את הבעיה כאן ,בנושא.
שבתאי צור:

אז מה אתה אומר ,ששני הנושאים הם מופרדים?

איתן צוריאל :צריך לבדוק את זה .גם אם זה נכון ... ,שום דבר.
בני וקנין ,היו"ר:
שבתאי צור:

שבתאי ,אני אתמול שאלתי את אותה שאלה,

אדוני ,אני מסביר לך ,שאלתי,

בני וקנין ,היו"ר:

או קיי .טוב שמעתי אותך ,עניתי לך .בבקשה יורי.

זמושצ'יק יורי :קודם כל ,הדבר הראשון ,אני חייב להגיד לכולם שאנחנו קיבלנו את
ההזמנות בזמן ישיבת המועצה הקודמת .זה היה ב .6.5 -זה לא היה לפני
יום .אנחנו קיבלנו הזמנות יחד עם כל המסמכים באותה ישיבת מועצה .מי
שלא זוכר את זה ,הזכרון שלו לא בסדר .אנחנו קיבלנו,
בני וקנין ,היו"ר:
שבתאי צור:

בסדר ,שמעתי אותך ,תקשיב.

המזכירה התקשרה טלפונית .וידאה ,מי קיבל ומי לא קיבל .מי החברי
מועצה האלה שלא קיבלו? אפשר לשאול את המזכירה.

בני וקנין ,היו"ר:
שבתאי צור:

טוב ,תקשיב ,כרגע עכשיו מה זה משנה,

מה לא משנה ,אתה אומר דבר שזה לא נכון .המזכירה התקשרה טלפונית
וגם שלחה מכתב ,וגם וידאה ,הכל.

זמושצ'יק יורי :אנחנו קיבלנו באותה ישיבה.
שבתאי צור:

איך אתה ממציא את זה?

בני וקנין ,היו"ר:

או קיי ,אתמול היה פה ,תקשיב ,קודם כל זה לא משנה ,אם אתה

אומר אישור או מונח ,אז מה זה משנה לך?
שבתאי צור:

לא ,זה לא אישור.

בני וקנין ,היו"ר:

אני נתתי לך לדבר ,מספיק .בבקשה ,יש עוד מישהו?

זמושצ'יק יורי :אני מציע ,דבר אחד ,החלטה הכי חשובה שזה מזכר ,שוב מזכר ,זה  ...אנחנו
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קיבלנו לפני כמעט חודש הזמנה לישיבת ועדה לענייני ביקורת ,קיבלנו ,ואני
יכול להגיע למשפט בעניין הזה.
בני וקנין ,היו"ר:

אבל אין בעיה ,אתה אומר שמונח,

זמושצ'יק יורי :אני לא מדבר על זה בכלל ,אני מדבר על,
בני וקנין ,היו"ר:

אתה אומר שלא צריך אישור מועצה ,נכון? לא צריך אישור מועצה,

תעשה מה שאתה רוצה.
שבתאי צור:

זה הוא אמר,

בני וקנין ,היו"ר:
שבתאי צור:

רגע ,מה שהוא אמר זה לא נכון?

אני לא יודע מה החוק אומר ,אני אומר לך את הפקודות ,אתה צריך לפעול
לפי פקודות העיריה ולא ,אפשר לשים...

זמושצ'יק יורי :אני אמרתי ...
בני וקנין ,היו"ר:

שבתאי ,אני מבקש ממך לדבר כשאני נותן לך רשות ,שמעת? אתה

נכנס לדברי .אתה דיברת? עכשיו תקשיב לתשובתי .מוצאת חן בעיניך
בבקשה .לא מוצאת חן? תקשיב .אתה אומר זה מונח ,מונח .אז לא נצביע ,זה
מונח .אתה שואל שאלה ,ואומר היועץ המשפטי שהוא רוצה לבדוק ,ניתן לו
לבדוק .מה הבעיה שלך?
שבתאי צור:

אין לו מה לבדוק ,בדקתי את זה במהלך כל היום ,אין לו מה לבדוק .אל
תעביר את הנושא ליועץ המשפטי ,הוא לא נגוע בכלל .אתה כן נגוע.

בני וקנין ,היו"ר:

יורי בבקשה.

זמושצ'יק יורי :דבר אחד ,שזה ההחלטה הראשונה ש ...שאתה אמרת בגלל שלא קיבלנו ,אני
מחר יודע שאני לא קיבלתי ,אני אגיד לכולם שאני לא אמרתי את ההזמנה
לישיבה,
בני וקנין ,היו"ר:

אני עכשיו שואל אותך ,הוא אמר שזה מונח ולא בוצע.

זמושצ'יק יורי :אני מבין את הטקטיקה שלך .מה שהוא אמר ,תדבר איתו .מה שאני אמרתי,
תדבר איתי .אני לא אמרתי מונח או לא מונח .ההחלטה שלך בעיקרה ,היה
שצריך להוריד בסדר יום ,אני מתערב עם מונח ,אישור או זה ,לא מעניין
אותי .זה העניין שלו ,הוא יודע על מה הוא מדבר.
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מה העניין שלך?

זמושצ'יק יורי :העניין שלי שההחלטות שלך לא נכונות ,בגלל שצריך ,אתה אמרת ברור וישר
לכולם ,בגלל ששני אנשים לא קיבלו את ההזמנות ,שני חברי ועדה לא קיבלו
הזמנות ,אנחנו נוריד מסדר היום .אני אומר לך שזה לא נכון ,זה שקר מצד
האנשים האלה .אני מוכן להגיש תביעה במשפט ,לדבר עם האנשים האלה,
קודם כל ,כל אחד שהשתתף בישיבת המועצה הקודמת ,ב ,6.5 -קיבל את
ההזמנות .זה לא נכון ,זה לא סיבה להוריד מסדר היום .אני רוצה להגיד עוד,
ואת זה אני,
בני וקנין ,היו"ר:

אני לא מוריד מסדר היום ,אני רק מעביר למועצה הבאה.

זמושצ'יק יורי :לא ,הבאה אחרי שלושה חודשים?
בני וקנין ,היו"ר:

רגע,וגם אם לא צריך אישור אז אין בעיה ,זה מונח.

זמושצ'יק יורי :תקשיב לי ,זה לא נכון כל הסיבות שאתה אומר.
בני וקנין ,היו"ר:

בסדר ,נכתוב בפרוטוקול שאתה אומר לא נכון ,מה הבעיה?

זמושצ'יק יורי :לא ,אבל המטרה שלך להוריד מסדר היום .בגלל זה ,להוריד מסדר היום ,מה
שעשינו בועדת ביקורת ,זה לא פשוט .מישהו מפחד מזה ,אני אומר ישר,
מפחד מזה ,בתנאי ששם יש דברים ,ואתה עוזר לפחד הזה .אתה רוצה
להסתיר במשך שלושה חודשים ,אפשר לשנות את כל המסמכים .את כל
המסמכים אפשר לשנות במשך שלושה חודשים ,ואני לא יכול לתת לזה
אפשרות .זה דבר פלילי ,מה שאתם עושים.
בני וקנין ,היו"ר:

טוב ,שמעתי אותך ,נכתוב הכל בפרוטוקול .כן שמעוני.

איתמר שמעוני:

אדוני ראש העיר ,אין סוף ,שוב ,עולה פה חשש לטריקים ותחבולות

שאתה עושה .ממה אתה פוחד?
בני וקנין ,היו"ר:

משום דבר .ממך ,בטוח לא.

איתמר שמעוני:

אתה אל תפריע לי ,אתה מדבר עשר דקות ,כשאני מדבר ,תשתוק ,אל

תפריע לי .אני לא מבין ממה אתה פוחד .שקיפות ,מה אתה מסתיר? תגיד לי
מה אתה מסתיר? החשש שקמה שלוחה בקרן אשקלון שאין דין ואין דיין,
אבל יש שם את אלי דיין שהוא יושב ראש הקרן ,החשש ,שהכנסת שם את
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הרב המהודר שאני מאוד מכבד אותו ,כדירקטור ,הרב אביטן ,והחשש שאח
של הרב אביטן מונה כאב בית ,והחשש שיובל אבני ,על פי מכרז ,נכנס
לעיריה ,כאשר זה שיושב לימינך ידידי ומכובדי שלמה כהן ,יושב בועדה,
וחשש כבד לניגוד עניינים ,החשש שמספר  15באשקלון בתנופה ,זוכה במכרז
 ....ושוב האיש שיושב לימינך נמצא בועדה ולא כאן ,וחשש לניגוד עניינים,
החשש שכל כך הרבה קורה בשלושה חודשים ,שרק אנשים שיש להם קשר
כזה ,בחשד ,לא ..לראש העיר ,שעבדו אצלך במטה בהסרת שלטים ,שעשו,
עבדו אצלך במטה ועשו כנסים והפכו להיות מפקחים על קבלנים ,חששות כל
כך כבדות ,ממה אתה פוחד? שיבדקו .מה אתה עושה עכשיו את ה ...,זה
קיבל ,זה לא קיבל ,אני קיבלתי ,שבתאי קיבל ,יורי קיבל ,חבר הקואליציה
העורך דין שאול ,שנמצא פה ,אלי שאול קיבל והצביע בעד .פה אחד .רוצים
לבדוק ,ואתה ,לא מבינים מה זה פה ,דיקטטורה? אתה חושב שזה איראן
פה? מה אתה חושב פה? נוציא את ועדת ביקורת ,לא דנים בה ,כן דנים בה,
אדוני ,אל תחשוש .החומר הזה ,אני הנחתי אותו בפני מבקר המדינה.
תתחמק פה ,תיתקע שם.
בני וקנין ,היו"ר:

נו אז מה הבעיה?

איתמר שמעוני:

רגע ,אל תפריע לי .אדוני ,עשר דקות ,אתה מפריע לי ,בוא נפזר את

המועצה .בפעם הקודמת ,יורי ,בבקשה ,בפעם הקודמת הגענו פה להרמות
קול ,לא מכובד ,אדוני ראש העיר ,ממש לא מכובד ,תהיה ממלכתי,
בני וקנין ,היו"ר:

נו ,דבר לעניין .דבר לעניין.

איתמר שמעוני:

אל תפריע לי אדוני ראש העיר ,אל תפריע לי .שיירשם בפרוטוקול

שהוא מפריע לי .ואני אומר לך ,בשקיפות ,באחריות ,אל תחשוש .שיבדקו.
מחר ,לא מוצא חן בעיניך ,אתה יודע ,יש משטרים שאנשים פוחדים .מדינת
ישראל מכונה דמוקרטיה ,בדיני העיריות ,אמר לך יו"ר ועדת הביקורת,
נהגנו בדיוק על פי דין העיריות .אז תגידו מה התירוץ? להמציא את החוקים,
לכתוב אותם ,לפקח עליהם? אני לא מבין .לכן אני מבקש שיירשם
בפרוטוקול ,אדוני היועץ המשפטי ,אני לא יודע מתי היה תקדים בעירית
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אשקלון ,בכל השנים ,ומתי היה תקדים במדינת ישראל שראש עיר ,שועדת
הביקורת פה אחד מבקשת לבדוק חששות שהוא נגוע בהם ,שהוא קם ואומר
לך ,תבדוק לי עד מחר אם אני יכול להוציא את זה מהועדה .מה זה פה?
איזה  .....אתם?
בני וקנין ,היו"ר:

סיימת?

איתמר שמעוני:

תודה רבה.

בני וקנין ,היו"ר:

טוב .סעיף  ,6פרוטוקול ועדת השמות.

זמושצ'יק יורי:

אבל מה ההחלטה,

איתמר שמעוני:

הסעיף הזה ,אתה צריך להסביר.

בני וקנין ,היו"ר:

אני כותב בפרוטוקול כל מה שאמרתם ,אתה אמרת לפני דקה שזה

מונח ולא צריך אישור.
זמושצ'יק יורי :אבל בכל מקרה ,אם אתה מוריד ,אתה צריך ל ...חברי מועצה.
איתמר שמעוני:

אתה מוריד ,לא מוריד?

בני וקנין ,היו"ר:

אני מוריד ,לא להצבעה .אני מביא את זה לישיבה הבאה ,מה הבעיה?

כתבתי מה שאמרתם ,אני מביא לישיבה הבאה ,מה הבעיה?
איתמר שמעוני:

אז תצביע ,בבקשה.

בני וקנין ,היו"ר:

אני לא רוצה להצביע ,אני מביא את זה לישיבה הבאה ,מה הבעיה?

איתמר שמעוני:

דיקטטורה ,מה זה פה?

בני וקנין ,היו"ר:

רגע ,אתה רוצה מונח או הצבעה? לפני חמש דקות אמרת מונח .

זמושצ'יק יורי:

אני מבקש,

איתן צוריאל:

מצד אחד אומרים לא צריך לדון בזה,

בני וקנין ,היו"ר:

נכון,

איתן צוריאל :מצד שני ,הם רוצים לדון בזה ,שיחליטו .אני לא מבין מה ,אם לא צריך לדון
בזה,
זמושצ'יק יורי :לא צריך לדון למה הוא מעביר לשלושה חודשים,
איתן צוריאל :אז לא צריך בכלל להעלות על סדר היום של המועצה .אם צריך לדון בזה,
בניגוד למה שהם אומרים ,אז לא יקרה שום דבר אם זה יידחה לישיבה
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הבאה ,אבל שיחליטו מה הם רוצים.
בני וקנין ,היו"ר:אני ,מקובלת עלי חוות הדעת של היועץ המשפטי .תגיד ,שבתאי ,תחליט.
שבתאי צור:

אני מבקש להצביע,

בני וקנין ,היו"ר:רגע ,תן לי לסיים .אני גם אתמול בישיבת הקואליציה התנהלתי רק לפי
חוות הדעת של היועץ המשפטי .עכשיו תקשיבו ,מה אתה רוצה .אם אתה
אומר מונח ,מונח ,מה אתה רוצה? אתה אומר צריך להצביע ,שיהיה בישיבה
הבאה ,לא קרה כלום .הישיבה הבאה יכולה להיות עוד שבועיים ,עוד חודש,
מה הבעיה .עכשיו מה אתה רוצה ,אתה אומר אסור להצביע? אז מה .אתה
רוצה להצביע? נצביע .זה יעבור לישיבה הבאה ,מה הבעיה.
שבתאי צור:

אני מבקש שהנושא הזה ,מהמועצה הזו ,שהמבקר מחר בבוקר ,אם זה ייקח
חודש או חמש שנים ,שיתחיל בעבודה ,זה מה שאני מבקש.

בני וקנין ,היו"ר:אני מבקש מהמועצה ,לפי מה שאמר היועץ המשפטי לעיריה ,שהוא יבדוק
ואנחנו נדון בזה בישיבת המועצה הבאה.
זמושצ'יק יורי :שלושה חודשים.
בני וקנין ,היו"ר:אני מבקש להצביע.
זמושצ'יק יורי :מה יהיה עם ה...
בני וקנין ,היו"ר:שיהיה בישיבה הבאה.
בני וקנין ,היו"ר:רגע ,אז תחליט מה שאתה רוצה ,פעם אתה אומר מונח,
)מדברים ביחד(
זמושצ'יק יורי :בגלל שכולם דיברו את הסיבה שאתה רוצה להעביר ,כולם קיבלו את ה ...אני
מבקש ממך .לא יכול להיות ,אתה אמרת ,לא קיבלו ,אמרתי לך קיבלו כולם,
זה שקר .בגלל שקר אתה יכול להעביר לשלושה חודשים? בגלל שקר?
בני וקנין ,היו"ר:רבותי ,איתן ,אני שאלתי אותו אתמול האם אנחנו יכולים להביא את זה
למועצה הבאה?
זמושצ'יק יורי :לא.
בני וקנין ,היו"ר:הוא אמר לך ,כן .מה הבעיה להביא את זה למועצה הבאה?
שבתאי צור:

לא ,הוא לא אמר ,לא.
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זמושצ'יק יורי :הוא השתתף ,הוא השתתף באותה ישיבה.
שבתאי צור:

אדוני ראש העיר ,הנה פקודת העיריות ,בבקשה,

)מדברים ביחד(
בני וקנין ,היו"ר:אתה סיימת לדבר? אתה מפריע .רבותיי ,אני עובד לסעיף  6ואל תפריעו.
שבתאי ,אתה מפריע לי.
שבתאי צור:

תצביע ,אדוני ראש העיר.

בני וקנין ,היו"ר:לא .אנחנו מעבירים את זה לישיבה הבאה.
שבתאי צור:

מופיע הנושא על סדר היום ,אתה חייב להצביע.

זמושצ'יק יורי :באמת שלושה חודשים.... ,
שבתאי צור:

אני מבקש להצביע.

בני וקנין ,היו"ר:שבתאי אני מזהיר אותך ,אתה מפריע לי .סעיף,
שבתאי צור:

אני מבקש מהיועץ המשפטי ,אני מבקש להצביע ,זכותי לבקש מראש העיר
שצריכים להצביע בנושא .אני מבקש ,היועץ המשפטי ,לעזור לחברי המועצה
ולהגיד האם מותר לבקש מראש העיר להצביע? אתה לא יכול להמשיך עד
שאתה לא תצביע ,אדוני ראש העיר.

בני וקנין ,היו"ר:שבתאי אתה מפריע לי.
שבתאי צור:

אני לא מפריע .אדוני ראש העיר ,להצביע ,הנושא נמצא על סדר היום .אתה
חייב להצביע.

איתמר שמעוני:יש פה מועמדים שמקורבים לגורמים עברייניים ,תראו מה אתם עושים פה
במועצה .אתם צריכים לשמור על החוק ,ואתם מפירים את החוק.
שבתאי צור:

אין לך שום זכות .זה דיקטטורה מה שאתה עושה.

בני וקנין ,היו"ר:שבתאי ,אני מזהיר אותך אזהרה שניה ראשונה ,שלוש אזהרות ,שני פקחים
יוציאו אותך.
שבתאי צור:

אתה לא יכול בשום אופן להוציא אותי .מה אני מבקש?

בני וקנין ,היו"ר:אתה מפריע לי.
שבתאי צור:

להצביע .הנושא נמצא על סדר היום ,אתה לא מצביע .

בני וקנין ,היו"ר:שבתאי אתה מפריע .אתה מפריע .אני אוציא אותך מהישיבה .שבתאי ,לך
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תגיש תלונה לאיפה שאתה רוצה .אני מזהיר אותך פעם שניה .פעם שלישית
אתה תוצא על ידי הפקחים.
איתמר שמעוני:שיירשם בפרוטוקול,
בני וקנין ,היו"ר:שמעוני ,אני מזהיר אותך פעם ראשונה .רבותיי,

 .6אישור פרוטוקול ועדת שמות מס'  1-2009מתאריך 22.4.2009
בני וקנין ,היו"ר:

סעיף  .6אישור פרוטוקול ועדת שמות .רבותיי ,יש לכם הערות

לפרוטוקול ועדת שמות? למי יש הערות .בבקשה.
איתמר שמעוני:

בועדת השמות ,קודם כל אני מברך ,זו ועדה חשובה ,באמת ,לכל דבר

יש שם ויש סמל ,אבל יש שם קצת דבר שחורה לי .ראיתי שם כיכרות
שנותנים להן שמות ,כיכר השואה לדוגמה ,השואה היא פרק הסטורי כל כך
קדוש לעם ישראל ,לקרוא כיכר על שם שואה ,אני חושב שזה,
בני וקנין ,היו"ר:
שבתאי צור:

לא נכון ,הועדה הזו לא נתנה כיכר על שם השואה.

לא הבנת נכון את הפרוטוקול.

בני וקנין ,היו"ר:

אתה קראת את הפרוטוקול? הועדה לא נתנה,

איתמר שמעוני:

אני אשמח שתסבירו לי כי אם אין אז אני לוקח את הדברים,

בני וקנין ,היו"ר:

לא .אין.

שבתאי צור:

היות שהקריטריונים של ועדת השמות יובילו אותנו בחמש השנים הבאות
אדוני ראש העיר ,אני מבקש שהנושא הזה ,דווקא לדון בישיבה הבאה
שתהיה לנו זכות להתכונן ולהביא הצעות בפני יו"ר הועדה בנושא מאוד
חשוב לעיר ,למה ההחלטה שלו תוביל אותנו בחמש השנים הבאות .קיבלנו
את זה רק עכשיו ,לפני יומיים ,קשה לנו מאוד להתייחס ולא הספקנו להביא
את ההצעות שלנו ליו"ר ,אני מבקש לדון בזה במועצה הבאה ,על מנת שחברי
המועצה יוכלו להתכונן.

איתמר שמעוני:
שבתאי צור:

מה הבקשה?

הבקשה שאנחנו נעשה שיעורי בית מה טוב לעיר ,ונביא איזו הצעה ליושב
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הראש.
אורן שני:

שבתאי תסלח לי שאני מתפרץ .סעיף  ,2החלטות הועדה ,בישיבה הבאה,
בישיבה ,הם אומרים ,הועדה אומרת ,בישיבה הבאה נדון בנוהל קביעת
שמות לרחובות.

בני וקנין ,היו"ר:
שבתאי צור:

הוא לא קרא את הפרוטוקול ,לפי מה שאתה מדבר,

אני קראתי טוב מאוד,

בני וקנין ,היו"ר:

אם היית קורא את הפרוטוקול לא היית אומר מה שאתה אומר.

שבתאי צור:

לכן ,את הפרוטוקול כדאי להביא תמיד עם הנוהל .איך אפשר בלי נוהל?

דובר:

הם רוצים לקבוע נוהל.

שבתאי צור:

אז שיקבעו נוהל.

דובר:

יופי ,זה בדיוק מה שהם רוצים לעשות.

בני וקנין ,היו"ר:

כתוב בפירוש לקבוע נוהל .כתוב בפירוש שם שהם יקבעו נוהל ,כמו

שקרא אורן .טוב רבותיי ,תודה.
עמרם בן דוד :לגבי הכיכרות ,יש פה הצעה שכיכרות ייקראו על שם ,לא על שמות של
אנשים .נאמר שכיכרות לא ייקראו על שמות של אנשים .יש פה החלטה
גורפת ,ואני חושב ,אלא אם כן במקרים חריגים ,כמו שהועדה תמצא לנכון
מקרים חריגים ,היא אומרת ,להשאיר איזשהו פתח למקרים באמת חריגים,
כי יש פה החלטה גורפת שמחר ייווצר מצב שאולי בכל זאת רוצים על איזה
משהו מיוחד ,אז אנחנו פה כובלים את ידינו .אז אולי נוסיף פה ,אלא אם כן,
הועדה תמצא מקרים חריגים.
בני וקנין ,היו"ר:

הועדה תדון במה שאתה אומר .יש עוד הערות? רבותיי אני מבקש

להצביע על אישור פרוטוקול ועדת השמות .אני מבקש להצביע .טוב .מי נגד?
יש לנו שלושה נגד.

 .7שאילתא של מר שמעוני:
בני וקנין ,היו"ר:

שאילתא .להלן שאילתא של מר שמעוני .בבקשה ,תקרא את

השאילתא שמעוני.

"חבר"  -למען הרישום הטוב

18

 04698ישיבת מועצת העיר אשקלון

איתמר שמעוני:

19

 3.6.2009ע.א.

האם מר שלמה כהן ,ממלא מקום ראש העיר ומס'  2ברשימת

אשקלון בתנופה נטל חלק בדיונים של הוועדה לקליטת עובדים שעסקו
במינוי של יובל אבני לתפקיד תקציבן באגף הנדסה וכן בדיון שעסק במינויה
של צליל שוורץ לתפקיד רכזת תרבות במתנ"ס בית ווסק.
בני וקנין ,היו"ר:

טוב .תשובת ראש העיר .נוסח השאילתא – יש בו משום הטעייה.

קודם כל ,אכן מר שלמה כהן השתתף בועדת המכרזים וזה בהתאם לחוק.
לא מדובר במינויים,
איתמר שמעוני:

לא כתוב את זה שהוא השתתף.

בני וקנין ,היו"ר:

אני אומר ,אני אומר ,אני אומר לכם.

איתמר שמעוני:

אה ,אתה מוסיף.

בני וקנין ,היו"ר:

כן .אני מוסיף .לא מדובר במינויים לתפקידים אלא מכרזים פומביים

שבהם משתתפים גם נציגי ציבור וגם מבקר העיריה .מר יובל אבני נבחר
לתפקיד של תקציבן ,כאשר היה המועמד היחיד מבין כל המועמדים שהוא
בעל תואר שני .באשר לגב' צליל שוורץ ,ועדת המכרזים החליטה לשלוח
מספר מועמדים לתפקיד רכזת תרבות למבחני מיון במכון חיצוני ,תוצאות
המבחנים היו – רק לגב' צליל שוורץ היתה המלצה חיובית לקבלה לעבודה.
לאור המלצות המכון ועדת המכרזים החליטה על גברת צליל שוורץ כזוכה
במכרז .משה ,תוסיף גם מה שאמרת אתמול בקואליציה בכמה מילים ,זה
חשוב ,והוא ,בבקשה:
דובר:

אני בועדה לא הצבעתי לצליל שוורץ .היתה החלטה להגיש שלושה למכון.
כמובן כחבר ועדה ,בגלל שאני קשור ,זה קשור בחינוך ,הביאו לי את כל
ההמלצות .אני אומר לכם כאן ,ההמלצה על צליל שוורץ היתה טובה עשרת
מונים מבין שאר המועמדים.

בני וקנין ,היו"ר:
שבתאי צור:

בוודאי,

בני וקנין ,היו"ר:
שלמה כהן:

יש לך עוד שאלה?

רגע ,שלמה רוצה לומר משהו.

רבותי ,הרבה פעמים בשאילתות האלה מוזכרים שמות של אנשים ,באמת
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נושאים שהם נושאים אישיים ,ולצערי מועלים בשמות מלאים .אני מאוד
מבקש ,כאשר השמות האלה עולים ,ויש מקרה כזה שבו מישהו העלה שאלה
לגבי מינוי כלשהוא ,הסתבר לו שהוא טעה ,הסתבר לו שהוא טעה ,התקשר
לאותה אישה ,התנצל בפניה ,אמר לה שהוא טעה ,ואני אומר ,זה מזכיר לי
את הבדיחה על זה שבבית הנבחרים הבריטי ,השמיץ אותו בבית הנבחרים
והתנצל בפניו בשירותים .והוא אמר לו אני מבקש ,להפך ,תשמיץ אותי
בשירותים ותתנצל בפני בבית הנבחרים .אז מה שאני מבקש ,מי שבאמת
נאלץ ,נאלץ לפגוע ולהזכיר שמו של מישהו ,לפחות שיהיה לו את אותו כבוד,
את אותה הגינות ,את אותה יושרה ,להתנצל קבל עם ועדה ולהגיד שהוא
טעה באותו מקרה ,כי באותו מקרה שאני מדבר עליו  ,לא רק אותה מועמדת
נפגעה ,אלא גם היו השמצות שכרוכות בהוצאת דיבה לגבי אנשים שהם
מעורבים כביכול באותו מינוי ,אז אני מבקש ,באמת ,זה נדרש מכל אחד
מאיתנו ,אם מישהו טעה ,כפי שהסתבר אחר כך בהמשך ,שיהיה את אותו
יושרה לבוא ולהגיד 'אני מתנצל' ולעשות אותו לפחות ,לפחות באותו פורום
שהנושאים האלה הועלו .זה אני חושב ,אנחנו מחוייבים וצריכים להתחיב
בפני הישיבה הזו ,בפני המועצה הזו וגם בפני אותם אנשים.
איתמר שמעוני:

האם זה שמספר  2באשקלון בתנופה ,מר שלמה כהן ,נכח בישיבה של

מס'  15של אשקלון בתנופה ,הגברת שוורץ ,האם אין פה אדוני ראש העיר,
חשש לניגוד עניינים? הרגע אמרת שהוא השתתף ,אני שואל את השאלה הזו.
בני וקנין ,היו"ר:

כן הוא השתתף ,הוא היה יו"ר הועדה.

איתמר שמעוני:

אז רק את השאלה ,תגיד לי,

בני וקנין ,היו"ר:

השתתפותו של שלמה כהן ,לפי חוות הדעת שקיבלתי ,היא השתתפות

על פי החוק.
איתמר שמעוני:

תודה רבה .שיירשם בפרוטוקול .

 . 8הצעת החלטה לסדר יום – המועלית ע"י מר איתמר שמעוני:
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סעיף  ,8הצעת החלטה לסדר יום המועלית על ידי מר איתמר

שמעוני .ההצעה ,אתה רוצה לקרוא או שאני אקרא? אני אקרא.
אורן שני:

בני ,הצעה .הצעה לסדר יום של מר איתמר שמעוני ,בבקשה איתמר.

בני וקנין ,היו"ר:
אורן שני:

לא ,הוא צריך לדבר עשר דקות ולהציע את הצעת ההחלטה.

איתמר שמעוני:
אורן שני:

תקרא את ההצעה.

אדוני ראש העיר ,יש לי עשר דקות ,אני אנסה,

שלוש דקות ,דקה.

איתמר שמעוני:

זה שני נושאים ,שאני מציע ,גם ההצעה הבאה ,חשובים ורציניים,

לכן כתבתי משהו שאני אקרא אותו .סביב שולחן המועצה ישנם לא מעט
חילוקי דעות בין החברים .אבל על דבר אחד כולנו מסכימים .אין דבר חשוב
יותר ממערכת חינוך שתקבע לטוב או לרע את עתיד ילדינו .כמי שהתעמק
בלא מעט מחקרים שנעשו בתחום ,אני יכול לומר לכם בוודאות מוחלטת
ששיטת חטיבות הביניים המיטה אסון על מערכת החינוך במדינת ישראל
בכלל ,ובאשקלון בפרט .ההחלטה לכנס זה לצד זה ילדים שזה עתה הגיעו
לגילאי העשרה ,עם נערים המצויים רגל וחצי מחוץ למערכת החינוך ,היא
הרת אסון .מי שהגה את הרעיון להקים בעיר את חטיבות הביניים ,בוודאי
ראה לנגד עיניו מערכת חינוך מתקדמת ,מערבית ,שהישגיה תמיד בראש
מעייניה וגם טובתו האישית .בפועל ,דבר מזה לא נותר .אם לא די בכך
שחטיבות הביניים הרסו כל חלקה טובה במערכת החינוך ,הרי שהן
אחראיות גם לשורה ארוכה של תופעות לוואי קשות ,שהחברה בישראל
תיאלץ להתמודד עם השלכותיהם עוד שנים רבות.
בני וקנין ,היו"ר:

אתה תיתן לה את זה אחר כך והיא תכניס את זה לפרוטוקול?

איתמר שמעוני:

לא ,אני רוצה לקרוא.

בני וקנין ,היו"ר:

אבל אתה יכול לתת לה .תקרא ,רק תעביר לה ,היא לא מספיקה

לכתוב.
איתמר שמעוני:

אין שום בעיה .אני אסיים אתן לה את זה .במקום לחזק את

המשמעת בקרב התלמידים קיבלנו גילויי אלימות מהקשים שנראו
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במוסדותינו .במקום לשפר את הישגי התלמידים קיבלנו תלמידים חלשים
שלא מעטים מהם נשרו ממערכת החינוך ופנו לרחוב ולפשע .במקום להקל
על המורים בהתמודדות הלא קלה מול התלמידים ,ערערנו את מעמדם
ופגענו בכבודם .חטיבות הביניים העניקו קרקע פוריה לאלימות ,סכינאות,
שימוש באלכוהול ,סמים ,וכל הנגעים שהקפדנו במשך שנים להרחיק
מילידינו .היום הורים השולחים את ילדם לחטיבת הביניים אינם בטוחים
שהילד יחזור חי הביתה .יש תלמידים שמגיעים לבית הספר עם אולר בתיק.
כל אחד מהם עסוק בהגנה עצמית במקום להתעסק במבחני המגן .בני
אשקלון שומעים את הקולות ,רואים את המראות הקשים ,מודעים לנתונים
המזעזעים ועומדים מנגד מבלי לנקוף אצבע .לא לחינם הבטחתי במהלך
מערכת הבחירות את ההבטחה לפעול לביטול חטיבות הביניים באשקלון
ואני משוכנע שמשם יחל תהליך ההבראה של מערכת החינוך .זו תהיה....
שרק בעוד שנים נראה את פירותיה .אבל אין מנוס אלא לזרוע את הזרעים
כבר היום .אני קורא כאן מעל שולחן מועצת העיר לראש העיריה וקנין .בוא
נתעלם מעל כל שיקול פוליטי צר ,או חשבונות אישיים ,ונפעל כבר היום
להקמת ועדה בראשות אנשי חינוך שייעודה יהיה ביטול חטיבות הביניים
באשקלון .אנחנו יריבים פוליטיים אך אני יכול להבטיח לך כי אם תתחיל
במהלך תמצא בי שותף לדרך .אפנה לכל מי שיידרש בכנסת ,או בממשלה
כדי לקדם את היוזמה ולהציל את הדורות הבאים שלנו .אני יודע שאם
הרשות לא תרים את הכפפה ,אף אחד לא יעשה את זה .שלא יספרו לי
סיפורים שאי אפשר ,ובהחלטת ממשלה ,החלטת משרד החינוך ,אני מאמין
שאין דבר העומד בפני הרצון ואם תגייס את כל הכוחות כדי ליישם את
ההחלטה הזו היא תצא בסופו של דבר לפועל ,ותגרום לעשרות אלפי
תלמידים להאמין שאפשר גם אחרת ,שסביבת הלימוד שלהם לא חייבת
להיות רוויה באלימות ,סכינאות ,אלכוהול ,הגיעה העת להחליט ולבצע,
עכשיו נדרש רק האומץ לעשות אותה .אני אמנם מקווה שתמצא לנכון לקבל
את היוזמה בזרועות פתוחות אך עם זאת מקנן בי החשש שבמציאות
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הקיימת לא תהיה מסוגל לעשות זאת .נטלת את הכובע הממונה על החינוך
בעיריה ,ואני לא בטוח שנשאר לך מספיק מקום על הראש לחבוש אותו,
בשלל התפקידים והתארים שהחזרת לעצמך .אני גם לא בטוח שחבריי
במועצה מודעים לעובדה שהממונה על החינוך לא ממש מציב את החינוך
בסדר עדיפויות עליון ,תבדקו כמה פעמים התכנסה ועדת חינוך בתקופה של
החצי שנה האחרונה .ובאמת אנחנו עדים לתקריות קשות מאוד של בני נוער,
בבתי ספר ,יש ילד שמאושפז בטיפול נמרץ בבית חולים ברזילי במצב קשה.
לא ראיתי שהתקיימה איזושהי ישיבת חירום כדי לדון איך פותרים את
בעיית האלימות .לכן לסיכום אני רק רוצה לומר ,מבדיקה שנערכה עולה כי
חטיבות הביניים גורמות נזק בלתי הפיך למערכת החינוך .דרך אגב ,אני גם
הייתי ,אדוני סגן ראש העיר מר שמעון כהן ,סגן ראש העיר ,אני ראיתי גם
במערכת הבחירות את המנשרים שהעברתם לרב רון בן דוד ,על נושא הפרדת
ה,
שבתאי צור:

זה הועבר אצלנו כאן.

איתמר שמעוני:

כן כן .ראיתי את זה ,ואני חושב שזו יוזמה מבורכת .ואני מעלה את

זה פה .אדוני ראש העיר ,באמת שתקום ועדה ,זה נושא חשוב ,תעמוד אתה
בראשה ,נירתם כולנו לעניין הזה ,והלוואי ונצליח.
בני וקנין ,היו"ר:

טוב .רבותיי ,כל הנושא הזה של הרפורמה אני מציע שנעביר את זה

לועדת החינוך .בכל מקרה ,יש פה תשובה שהוכנה ,אני לא אקריא אותה היא
ארוכה ,אני אכניס אותה לפרוטוקול ,שבה היא מתארת את המצב של לפני
הרפורמה ואחרי הרפורמה ,אפשר לקרוא את זה בפרוטוקול .אנחנו נעביר
את הדיון על הרפורמה לועדת החינוך .בסדר? רבותיי ,אני מבקש להצביע,
אנחנו צריכים להצביע ,נכון? טוב ,אני מבקש להצביע ולהעביר את הנושא
לועדת החינוך ,אני מבקש להצביע.
שבתאי צור:

אני מבקש לקרוא מה שכתוב שם .אנחנו לא יודעים מה כתוב ,איך אפשר
לדעת ,לא שמעתי ,אני לא יודע מה הכיוון.

בני וקנין ,היו"ר:

זו רק תוספת שאני מביא אותה.
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בסדר ,זה יכבד עוד את ה,

זמושצ'יק יורי :הדבר העיקרי ,מה שצריך להיעשות לפי החוק ,להצביע ,לדון או לא לדון.
חייבים.
בני וקנין ,היו"ר:

רבותי ,אני מבקש להצביע להעביר את הנושא לועדת החינוך ,או קיי,

זה הבקשה שלי.
שבתאי צור:

אין לי בעיה עם להצביע .אבל מה כתוב שם ,אני לא יודע מה כתוב.

בני וקנין ,היו"ר:

אין תשובה ,עזוב את זה עכשיו .אין תשובה .אני אשלח לך את זה

בדואר .רבותי ,אני מבקש להצביע ,אני מבקש שאנחנו נעביר את זה לועדת
החינוך .רבותי ,אני מבקש להצביע ,מי בעד ,מי נגד? שלושתכם נגד .בבקשה.
זמושצ'יק יורי :אני נגד בגלל שזה לא לפי החוק .הצבעה או לא הצבעה ,לדון או לא לדון ,שם
כתוב ברור.
איתן צוריאל :לא ,יש אפשרות להעביר את ההחלטה .יש תיקון בחוק .תקרא את התיקון.
זמושצ'יק יורי :דרך אגב לא קיבלתי נוהלים חדשים ,לא קיבלתי אותם.
שבתאי צור:

סליחה ,בנושא הזה לא הצבעתי נגד ,אני נמנע כי לא שמעתי מה כתוב.

בני וקנין ,היו"ר:
שבתאי צור:

לא ,זה לא קשור ,זה בנוסף .או קיי .שבתאי נמנע.

אני מכבד ומוקיר את פעילותו של סמנכ"ל החינוך.

בני וקנין ,היו"ר:

סעיף  ,9הצעת החלטה לסדר יום המועלית על ידי מר איתמר

שמעוני .בבקשה שמעוני.

 .9הצעת החלטה לסדר יום המועלית על ידי מר איתמר שמעוני:
איתמר שמעוני:

טוב ,פסטיבל הבריזה .אני מוכרח לומר שלמדתי את כל מה שקורה

לגבי הפסטיבל מהתקשורת,
בני וקנין ,היו"ר:

קראת את פסקי הדין או שאתה קורא רק מהתקשורת? קראת את

פסק הדין ,קראת את התשובה,
איתמר שמעוני:

פסק הדין ,אם ראש העיר היה שומע נכון,
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בני וקנין ,היו"ר:

אתה שלחת את המכתב לפני כן,

איתמר שמעוני:

מה ,את זה ?

בני וקנין ,היו"ר:

את המכתב שלחת לי ,הוא היה לפני שהיה פסק דין.

איתמר שמעוני:

שלחתי לך מכתב ,בדרישה לגילוי מסמכים ,כולל פסק הדין כולל זה,

ואתה,
בני וקנין ,היו"ר:

מתי? לא קיבלתי.

איתמר שמעוני:

לא קיבלת?

בני וקנין ,היו"ר:

מתי שלחת את זה? את מה ,את הפסק דין? מתי?

איתמר שמעוני:

לא את הפסק דין.

בני וקנין ,היו"ר:

תקריא את המכתב.

איתן צוריאל :תקריא את הקטע שמעוני.
איתמר שמעוני:

אני קודם כל ,רגע

בני וקנין ,היו"ר:

לא ,לא ,תקריא תקריא מה שאמרת בעל פה .

איתמר שמעוני:

אתה נותן לי עכשיו להציג את ההצעה?

בני וקנין ,היו"ר:

לא .תקריא קודם כל את השאלה.

איתן צוריאל :שמעוני ,תאמת את מה שאמרת ,יש פה עניין של כבוד ,תאמת את מה
שאמרת ,תקריא שבו אתה ביקשת את המסמכים של היועץ המשפטי.
זמושצ'יק יורי ... :כל הזמן על כבוד .זה,
איתמר שמעוני:

אדוני ,אני אקריא לך את המכתב שראש העיר קיבל .יש לי הצעה

לסדר היום.
בני וקנין ,היו"ר:

אבל אני מציע שקודם כל תקרא את ההצעה.

איתמר שמעוני:

אתה לא יכול להחליט מה אתה רוצה שאני אגיד ,יש לי הצעה לסדר

היום .אל תפריע לי .אני אקריא את המכתב .אין ספק שחגיגות ופסטיבלים
הם דבר מבורך אבל האם בשם החגיגות מותר לעבור על החוק? אני שואל
את השאלה הזו בעקבות סדרת פרסומים שליוו את היוזמה לחדש את
פסטיבל בריזה מהם עולה חשש כבד שהנהלת העיריה ובראשה ראש העיריה
מצפצפת על החוק ,מצפצפת על החלטות של אנשי מקצוע של ועדות עירוניות
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והופכת את כולם במחי החלטה לחותמת גומי .אני נאלץ להסתמך בעניין
הזה על פרסומים משום שראש העיריה חשש ,ממשיך לרמוס ברגל גסה את
החוק ואף אינו מוטרד מהמכתב שקיבל מהממונה על המחוז שסירב להציג
בפני מסמכים בנושאים שונים ,כפי שקבע המחוקק .לצערי הרב ,אדוני ראש
העיר מרגיש שהוא מעל לחוק ,אחרת לא ניתן להסביר את העובדה שכבר
לפני מספר ימים פניתי אליו בכתב בהתאם לסעיף  140א' בפקודת העיריות,
בדרישה לחשוף בפני את המקרים שקדמו לבחירת מפיק הבריזה .ואולם עד
לרגע זה המסמכים לא הגיעו לידי וגם לא הופניתי לעיין בהם .אני שואל מה
יש לך להסתיר.
בני וקנין ,היו"ר:

תביא את המכתב ,אתה תקבל ,אין פה בעיה ,אני לא ראיתי את

המכתב.
איתמר שמעוני:

אל תפריע לי .אני שואל ,מה יש לך להסתיר ,ממה אתה חושש .אני

אקריא את המכתב ,לכבוד מר בני וקנין ,ראש עירית אשקלון דרישה לגילוי
מסמכים על פי סעיף  140א' לפקודת העיריות .מפרסומים שהופיעו במהלך
השבוע האחרון בעתונות המקומית אני למד כי קיבלת החלטה תמוהה לבטל
את שכירתו של המפיק בנדה הפקות ,להפקת פסטיבל הבריזה בקיץ הקרוב,
מסיבות השמורות עמך .במקביל ,נודע לי מאותם פרסומים כי ניהלת משא
ומתן עם חברת הליקון ,לאחר שכבר נפלה החלטה על זהות המפיק בועדת
המשנה בה לקחו חלק כל הגורמים המקצועיים בעיריה ,ובעקבות אותו משא
ומתן החלטת לבטל את שכירתו של המפיק בנדה ולמנות את משרד ההפקות
הדרן-הליקון תחתיו .משאר הפרסומים בעיתון עולה תמונה קשה של
התערבות בוטה בהחלטות מקצועיות המתקבלות בעיריה .ברור כשמש כי
הליך בחירתו של המפיק שמונה להפיק את הפסטיבל ,אינו תקין ולא נעשה
בדרכים המקובלות .בטרם אפנה לועדה לחיוב אישי ,שבמשרד הפנים
בדרישה לחייב אותך באופן אישי על נזקים שייגרמו לעיריה בעקבות תביעות
שהוגשו נגדה בעקבות פסילת המפיק שנבחר על ידי הועדה ,אני פונה אליך
בדרישה לחשוף בפני את כל החומר שבו תועד בהליך שהוביל עד כדי הוצאת
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צו מניעה נגד קיום פסטיבל הבריזה .תראה אדוני ראש העיר ,אתה אפילו לא
מתייחס .החוק קובע שלושה ימים .ואני חוזר ,מה יש לך להסתיר ממה אתה
חושש ,הכל נעשה כשורה ,תפעל בשקיפות ,תראה לכולנו מה בדיוק קרה שם,
בימים שהתהפכו היוצרות ובנדה הפקות שזכה כחוק במכרז נדחק הצידה
לטובת הדרן-הליקון .זכות הציבור לדעת מדוע ראש העיר מתערב באופן
אישי בהחלטות שכאלה ,לאחר שההכרעה כבר נפלה על ידי הגורמים
המקצועיים שאתה מינית לטובת העניין .אולי היה אפשר לעבור על העניין
לסדר היום ,אלמלא מדובר היה ברמיסה סדרתית של החוק .זה התחיל
במסירת הדוכנים במדרחוב בפורים לגברת מוסקוביץ ,מי שפעלה נמרצות
לבחירתך לראשות העיר ,אין לי דבר אישי נגד הגברת ,אבל אדוני ראש העיר,
לא רומסים ככה את החוק כדי לגמול טובה תחת טובה לפעילים שלך .לצערי
הרב ,זה גם לא המקרה היחיד שבו מצאת לנכון לתגמל פעילים שלך בדרך
כזו או אחרת ,במשרות בעיריה ,כאילו אין דין ואין דיין .אמרתי כבר קודם
שיש קרן אשקלון עם אלי דיין ,ומתברר לי גם ,כי לא מזמן ,אדוני ראש העיר,
גם נכנסה לשם ,נודע לי ,צריך לבדוק את זה ,גיסתך לעבוד בקרן אשקלון
לעבוד שם .אדוני ראש העיר ,אני לא מבין מה הולך פה .זה נהיה משפחתי,
קרן אשקלון משפחתית ,תעשו הכל ,תכתבו עליה ,אשקלון בתנופה ,תעשו ...
אשקלון בתנופה .זה מה שנשאר .כשסיפרו לי על הדוכנים בפורים הייתי
משוכנע שמדובר במעידה חד פעמית .אבל נחרדתי לגלות שמה שהיה לכאורה
אירוע חד פעמי הפך לשיטה .אני פותח את אחד המקומונים ואני רואה
הודעה ,חדש במרינה אשקלון ,בשבתות ,בשבתות ,פותחים את המרינה,
עושים דוכנים ומופעים ומפרסמים .ויש שם טלפון ,מי שרוצה דוכנים,
תתקשרו .ומי עונה בצד השני של הקו? אידה מוסקוביץ .ממשיכים ,לא קרה
כלום .למה אידה? תסביר לי .למה אידה ,למה? למה לא אשתי ,למה לא
דודה שלי ,למה אידה? חשבתי שזו תהיה הטעות האחרונה .אבל התברר לי
שהקצב שלך הרבה יותר מהיר .עוד לא הסתימה פרשת הדוכנים במרינה,
וכבר התבשרנו מעל כל דפי העתונים המקומיים ,בצו מניעה שהוצא נגד קיום
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פסטיבל הבריזה .על ידי הזוכה/המפסיד המפיק בנדה הפקות .ולמרות שצו
בית המשפט עמד תלוי באותה תקופה ,ומה שהיה פה ,או שאתה ,או שאדון
לוי ביזה צו מניעה של בית המשפט .שבוע אחר כך עוד פעם בעתונים ,פרסום
על הבריזה .דרך אגב ,ויש שם ,חברי המועצה יש שם גם דוכנים .ומי מופיע
בדוכנים הפעם? אידה מוסקוביץ .עוד פעם .תראה ,אני לא יודע ,אולי אם
הייתי שולח את דודה שלי לסופי שבוע עם ראש העיר בים המלח אולי גם
היא היתה זוכה ומפעילה דוכנים .אין בעיה ,נלך איתך לסוף שבוע בים
המלח ,נפעיל דוכנים .וזה ממשיך ,ואתם מפרסמים הודעות שעליהם
מתנוסס שם המפיק שאתה חפץ ביקרו ,ולא הספקנו להתאושש מבזיון בית
המשפט הזה ,ובראשית השבוע אנחנו מתבשרים באורח פלא שהמפיק הזוכה
 ...לקראת המשפט .זה בדיוק מה שאתם עושים מועדת הביקורת ,מחליטים,
מוציאים ,המפיק הזה יוציאו ,תבע ,מוציאים ,למה הוא עשה זאת? מה
בדיוק קרה שם? אי אפשר להתעלם מצירוף המקרים הזה .ואם אתה סובר
שאעבור בכך לסדר היום אתה טועה .שלא תטעו ,לא ארפה מהעיסוק בנושא
הזה עד שיתברר לעומק מה התרחש שם מאחורי הקלעים .מה גרם לך
להעדיף מפיק אחד על חשבון האחר .מה גרם למפיק הזוכה למשוך את
עתירתו ,וישנן עוד לא מעט שאלות שנותרו ללא מענה .משום שאתה מסרב
בתוקף לחשוף את המסמכים שיכולים אולי לשפוך אור על  ....שהפכה
לתעלומה ,אני מציע ,אני מציע ,כפי שהגשתי הצעה לסדר היום ,להקים פה
ועדת אירועים ,חברי המועצה ,שתבדוק בשקיפות את נושא האירועים
שתהיה מעורבת ותראה שההחלטות המתקבלות אין בהן משום חשש
לעבירה.
בני וקנין ,היו"ר:

טוב .כל הליך של פסטיבל הבריזה היה כדת וכדין .אני מבקש

מהמנכ"ל להעביר לו את כל החומר .הוא פשוט 'נתקע' במקומונים שלפני
שבוע ולפני שבועיים ,הוא כנראה לא מעודכן מה היה השבוע .אתה תקבל את
כל החומר ,הכל כדת וכדין ,הליך ראוי ואפשר יהיה גם לקרוא את התשובה
של עורך הדין שלנו ואת ההליך בבית המשפט ואת הפסיקה של בית המשפט.
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אני מבקש להוריד את ההצעה מסדר היום .אני מבקש להצביע ,רבותיי.
שבתאי צור:

לפני זה ,אם אפשר משפט אחד .מי ייצג את העיריה בבית המשפט?

בני וקנין ,היו"ר:
שבתאי צור:

עורך דין.

איזה עורך דין?

איתן צוריאל :עורך דין ...
איתמר שמעוני:
שבתאי צור:

למה משרד חיצוני?

למה אתה לא ייצגת?

איתן צוריאל :כי לי יש רק שבוע ימים לעבוד ,ולא  20ימים.
בני וקנין ,היו"ר:

טוב רבותי אני מבקש להצביע ,אני מבקש להוריד את ההצעה מסדר

היום .אני מבקש להצביע רבותיי .טוב .בבקשה .מי נגד? ארבעה נגד .סעיף 10
הצעת החלטה לסדר יום המועלית על ידי מר יורי זמושצ'יק .בבקשה יורי.

 .10הצעת החלטה לסדר יום המועלית על ידי מר יורי זמושצ'יק:
זמושצ'יק יורי :קודם כל אני מבקש כמה משפטים שיהיו בהתחלה ,לא בחשבון שלי ,בגלל
שזה מתיחס בדיוק להצעה ,אבל מתיחס לצורה .קודם כל ,אני כבר קדנציה
שלישית בעיריה ואני לא מתרגל להפתעות .הפתעה חדשה ,כל הזמן ,שתי
קדנציות ,אנחנו הצענו ,הגשנו את ההצעה לסדר יום ,וכתוב היה 'הצעה
לסדר יום' ,מה כתוב היום? מה כתוב היום זה טריק של מנכ"ל .אני מכיר
אותו .הוא יגיד אני לא ידעתי .אתה לא ידעת ,אני יודע שאתה ידעת.
בני וקנין ,היו"ר:

מה ההצעה?

זמושצ'יק יורי :הצעה לסדר יום עם תוכן העניין רק להחלטה .קודם כל רק להחלטה .אתם
הפכתם ,הצורה של ההצעה לסדר היום ,במקום לתת לכולם ,למה אני מבקש
החלטה זו ,לא מתאים את זה ,זה אבל טריק קטן ,ומסריח .זה טריק
מסריח .אני לא צריך תשובה ,אבל אתה תהיה אשם בגלל שא תה מנכ"ל
העיריה .אני חוזר ,אני עכשיו מדבר לתוכן העניין .קודם כל מה אני כתבתי,
מה אני מתכוון ,אני בטוח ,קודם כל דבר ראשון אני בטוח שהעיר שלנו
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עומדת בפני אתגרים קשים וחזקים .יורם ,אתה יודע ,אני מכבד מאוד
החלטה שלך ,אבל אתה בתחום שלך ,בכל התחומים ,בגלל זה אני אבקש,
עכשיו אני אדבר על מה שהוא אמר .עכשיו אני אדבר לחברי מועצה .קודם
כל אני בטוח ,אני בטוח ,שאנחנו עומדים בפני אתגרים קשים מאוד .אני
מבין שלא אכפת לך ,אבל ,אני מדבר לחברי מועצה ,אני לא פונה לחברי
מועצה שהם אינטרסנטים ,לא פונה בכלל .אני לא פונה לחברי מועצה
שחושבים שהכל בסדר אצלנו בעיר .אני לא פונה ,אני לא פונה לאנשים
שאומרים שעם עוני בין שלושה לארבע המצב הכי נמוך במדינה ,כמעט אין
בעיות אצלנו .אין בעיות בחינוך ,מדברים שיש לנו הכל בסדר בחינוך ,ויחסית
לערים אחרות .לא אכפת לנו שיש לנו ילדים ,נכדים ,שלומדים בבית ספר
שמקום  43בכל העולם במקום שלנו ,בישראל ,ואנחנו צריכים לחשוב על זה,
לא רק שיש לנו  ....כזה ,דרך אגב כמה שנים אני לא יכול לקבל ,המספרים
הנכונים אני לא יכול לקבל .זה דבר חשוב .מי שחושב שיש לנו ,אין לנו בעיות
עם הנוער ,אין לנו בעיות עם אלימות ,אני לא פונה אליהם בכלל .אני פונה
לאנשים שדואגים היום לעתיד של עירנו ואני לפי הנסיון שלי ,לפי המקצועי
שלי ,אני יודע שהיום בזמן הזה בלי שותפות מלאה בין הפקידות ,ראש העיר
וחברי המועצה ,לא יהיה בזה כלום .אתם לא יכולים לעשות בלי חברי
מועצה .אבל שותפות ,לא שותפות כמו היום .אני רוצה לספר את הדברים
האלה .קודם כל ,בואו נגיד אולי אנחנו לא צריכים ,קודם כל ,תקחו את
הפרוטוקולים 10 ,ישיבות ,תקראו ,מה אנחנו עושים בכל הישיבות? אנחנו
מצביעים .מה שמתאים לנו ,מצביעים .מי שנגד ובעד ,אבל אף אחד לא  ....זה
הדרך ,בסדר ,לא נכון בכלל .אני בטוח שדרך פקידות אנחנו מקבלים ...קודם
כל אי אפשר לדרוש שהפקידות ,המשימה שלהם לשמור את המצב
במשכורת .זה אובייקטיבי ,אני אין לי טענות לאף אחד .ואני קודם כל ,אני
רוצה להגיד ,אני השתתפתי בישיבות ,ועדות ,קודם כל תודה לכם ,לרוב
האנשים ורוב חברי המועצה ,היום המועצה אחרת .אל תשכחו את זה.
בבחירות האלה הגיעו למועצה אנשים עם רצון ,עם הנסיון ,קודם כל רצון
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להשיג משהו ,לא לשבת ככה עם האינטרסים שלהם .אני שמח על זה .בכל
ישיבות הועדות שאני השתתפתי ,ועדת תיירות ,ועדת ,אחרים ,תעסוקה ,מה
אנחנו רואים בועדת התעשייה ,מה אומרים מי ש ,הוא הזמין ,אנשים.
האנשים ,בעלי העסקים ,מה הם אומרים ,מה מפריע לו ,מה  ....של העיריה.
ואני יודע שזה נכון .ואנחנו שותקים ,אנחנו יושבים ,אנחנו מצביעים .זה דבר
אחד .בועדת תיירות מה בסוף סוף ,אני לא ידעתי ,לא השתתפתי בזה ,אבל
מה המסקנות של ועדת התיירות? שהתיירות במיתון אין לנו .תיירות
אמרתי ,המועדון ,זה וזה ,מישהו מזמין ,השתתפות ,וזה ,העיריה לא
משתתפת בתיירות בכלל .אני מדבר חד משמעית בכל האחריות ,לא
משתתפת לא עושה כלום ,התחום וירטואלי .אנחנו חושבים ,אנחנו רוצים,
העיריה לא משקיעה בתיירות בכלל .העיריה לא עושה כלום לעזור לבעלי
העסקים .דבר שלישי ,אני יכול  ....אני ביקשתי בועדה תקציב לעשות ועדת
חיסכון ,אני בכל האחריות ,שאנחנו מפסידים עשרות מליונים .הולכים
לאיבוד .כמה שנים אנחנו עשינו את ה ,היועץ וראש העיריה בזמן שאני מדבר
צוחקים ביניהם זה לא כבוד .כבוד זה דבר הדדי .שתדע ,אל תגיד על כבוד
אחר כך.
איתן צוריאל :אני מקשיב לך בשקט.
זמושצ'יק יורי :אני מדבר על מה שאתה אמרת .אתה אמרת לפני שצריך להיות כבוד ,אמרת
לאיתמר שמעוני .אני אומר לך ,כבוד זה דבר הדדי .אבל אתם לא עושים את
זה .אני הבנתי עכשיו ,כדי להיות סגן ראש העיר צריך לצחוק .לצחוק בזמן
שראש העיר צוחק.
בני וקנין ,היו"ר:

סיימת יורי?

זמושצ'יק יורי :אני עוד לא סיימתי.
בני וקנין ,היו"ר:

מה יורי ,לא צחקת שתי קדנציות?

)צוחקים(
זמושצ'יק יורי :אני פונה אליכם ,יש הרבה ,נוער ,הרבה פרויקטים הלכו לאיבוד הרבה
מליונים ,לא עשו כלום .אני לא מאמין שהפקידות שלנו יכולה להבין עד
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הסוף ,בגלל שיש הרבה מאחוריהם ,ואת ההצעות ,יש אין קשר .זה הרבה
פרויקטים .עוד דבר אחד ,על הפקידות .בישיבת ועדת הסמים ,באתי וסוף
סוף הבנתי שהכל פה הפעילות ,הכל דיבור ,הכל ,של כמה עשרות אנשים ,זה
קבוצה קטנה ,150 ,100 ,אבל כמה בעיר ,לא יודעים .יש סמים .לא יודעים,
לא מעניין אותם בכלל .על דיווח עושים  ...ומקבלים פרס .זה הועדה .אני
פונה אליכם ,חברי המועצה ,לפי הנסיון ,לפי המקצוע שלי .אתם יושבים
עכשיו ,אתם מצביעים ואתם לא יודעים מה יש לנו בשטח היום .מה
הפרויקטים שלנו .רק דיווח טוב .דבר שלישי ,מה שרציתי להגיד ,אני גם
אמרתי לראש העיריה בישיבת התקציב אמרתי ,בני ,יש לי אכזבה גדולה .אני
הייתי בטוח שאתה ביום הראשון תתחיל לעבוד כמו שצריך .מה זה לעבוד?
זה דבר לא פשוט .אפשר לעבוד ,סתם ,או  ....זה גם חשוב ,העוני ,במיוחד
המצב הלאומי ,דברים ממשיכים להיות ,וכל זה .אמרתי שהתקציב לא
מתאים לי .אתם הצבעתם .מה עוד ,לקחתי רעיון של בני וקנין ,לקחתי את
העיתון ומילה מילה מילה ,עשיתי ניתוח .חיפשתי שם הרעיונות איך אנחנו
מתקדמים .איך מתקדמת העיר .איך לעשות לעיר משהו.
בני וקנין ,היו"ר:

יורי זה לפני הבחירות או אחרי הבחירות? שאלה.

זמושצ'יק יורי :אני הבנתי על מה אתה מדבר .אמרתי בישיבה ,לא שמעת את התשובה שלי,
שמעת מה שאמרתי בישיבת המועצה על התקציב שם .אתה לא שמעת ,אתה
שומע מה שצריך .רציתי למצוא משהו חדש ,משהו חשוב ,קודם כל  ,אני יכול
להגיד ,כל הכבוד לבני וקנין ,הוא היה ,למרות  ....אני תומך בו בפעילות שלו
בזמן המלחמה .אבל אם ,מה הוא אמר ,אל תפחד .בבית הספר שלך יהיה
הכל בסדר .אתה תצביע נכון.
בוכניק יהושע :מה הקשר יורי ,מה אתה סתם זורק דברים באויר? אולי תהיה ענייני ,אנחנו
שומעים בסבלנות כל מילה ,אבל די מספיק כבר ,יש גבול לשטויות שלך.
זמושצ'יק יורי :אני אמרתי ,היה עבודה טובה ,אבל ,פעם אמרת ,אני ....
בני וקנין ,היו"ר:

יורי ,רק שתדע שאתה מדבר  20דקות כבר.

זמושצ'יק יורי :שרוני מהצרי הכין הכל ,הרבה ,עזר ,חוץ מזה אין בריזה ,זה חשוב ,לחברי
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המועצה ,מישהו הצביע לפני בהחלטה לפסול את הבריזה ותמך ,היום
מצביעים הפוך .הם מצביעים הפוך .זה אינטרסנטים .אני רוצה להגיד לכם,
אני לא מאמין ,אני לא מאמין שראש העיריה שלנו בני וקנין והפקידות
יכולים לעשות משהו בלי השתתפות מלאה של חברי המועצה .זה דבר חשוב,
ובגלל זה עוד הערה אחת .מה זה קריטריונים? מה זה הישגים? אתם
הגדרתם מה זה בעיות ,איזה סדרי עדיפויות בעיר .מה המטרות ,אין ,בגלל
שבמצב הזה אפשר דבר אחד ,הישגים ,תמיד .אני ,מפה אני אצא בסוף ,אני
מציע ,דרך אגב ,אמרתי לרוני ,דרך אגב ,אתה אמרת על חינוך .אבל בחינוך,
אתה לא אמרת כלום .להגדיל עזרה לאמצעיים ,להגדיל עזרה ל ,זה לא
תשובה .בבתי ספר שלנו אין שיטות יותר טובות .אני חושב שאני מעריך
מאוד למרות היחסים ,עם אלי שפרן ,הוא עשה בית ספר למחוננים זו פריצת
דרך .צריך להמשיך בזה .חוץ מזה ,אני קיבלתי בישיבת ועדת התעסוקה ש....
הוא לא חבר שלי .אבל אני רוצה להגיד ,בזמן שלו ,האבטלה ירדה ב45 -
אחוז בזמן שלך .ב 45 -אחוז .כל הכבוד לך.
בני וקנין ,היו"ר:

טוב ,יורי ,אני כיבדתי אותך ,כבר  25דקות.

זמושצ'יק יורי :תודה רבה ,ואני מבקש החלטה.
בני וקנין ,היו"ר:

הצעת החלטה רבותיי ,אנחנו ,הנושאים הללו,

זמושצ'יק יורי :לא ,ההחלטה שאני מציע.
בני וקנין ,היו"ר:

אתה רוצה לקרוא אותה? תקרא בבקשה.

זמושצ'יק יורי :אני מציע קודם כל כהכנה לישיבות לכל הועדות להכין את ההצעות ,כמו
שהעברת היום בעניין החינוך ,לחינוך .כל ההצעות .חוץ מזה ,לפני כל חברי
המועצה ,צריכים להכיר את ההצעות ,כל הועדה ,מה צריך לעשות ,אנחנו
חייבים לדבר על זה עם הציבור .אל תשכחו את הציבור .בגלל שאנחנו
חושבים לא נכון ,אחרי זה ,צריך לעשות ישיבת ועדה,
בני וקנין ,היו"ר:

יורי ,תקרא את ההצעה.

זמושצ'יק יורי :זה הכל .ועדה ,ואנחנו נחליט אחרי  ...בכל התחומים.
דובר:

ועדה מיוחדת לועדות.
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רבותיי ,העיריה מטפלת בנושאים רבים ,חינוך ,רווחה ,תרבות ועוד

נושאים רבים .חלק מהם יידונו ,רובם יידונו בועדות ,חלק מהם יידונו
במועצה ,וכך זה יהיה ,יבואו נושאים גם למועצה גם בועדות ,הכל לפי
הנושאים השונים .טוב רבותיי ,אני עובר לסעיף הבא .סעיף . 11

 .11מתן צו לשימוש ארעי במגרשים ריקים בשכונת מגדל.
בני וקנין ,היו"ר:

רבותיי אני מוריד את הסעיף הזה מסדר היום.

בני וקנין ,היו"ר:

רבותיי ,סעיף  10אני מבקש להוריד את ההצעה מסדר היום .תצביעו.

מי נגד? אתם נגד ,שניכם.

 .12אישור מתן הנחה מארנונה למפעלי תעשייה חדשים
בני וקנין ,היו"ר:

יש את רשימת ההמלצות של המפעלים החדשים .יש הערות? אין

הערות .מי בעד? הכל על פי התקנות ,רק על פי התקנות .או קיי ,כולם בעד,
ובא לציון גואל.
שבתאי צור:

אבל מה עם  ,11לא הבנתי.

בני וקנין ,היו"ר:

 11הורדנו אותו מסדר היום ,אנחנו צריכים לקבל עוד איזושהי

אינפורמציה ,זה יידון בפעם אחרת.
איתמר שמעוני:

אולי ינמק ראש העיר מדוע יורד הסעיף,

בני וקנין ,היו"ר:

נימקתי.

איתמר שמעוני:

נימקת? אני אקרא את הפרוטוקול ,בסדר ,או קיי.

 .13אישור דוחות כספיים של המכון לטיפול בשפכי אשקלון,
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מצורף הדוחות הכספיים של המכון .יש הערות רבותיי? אין הערות.

מי בעד אישור הדו"ח? אני מבקש להצביע .מי נגד? אתם נגד או לא? ארבעה
נגד.

 .14אישור החלפת חבר בועדת הרווחה מטעם סיעת הליכוד
בני וקנין ,היו"ר:

אישור מר ניסים אבי בר-ששת במקומו של מר ריימונד בר ששת.

מאשרים רבותיי .כולם בעד בסדר? כולם בעד ,אין נגד .שבתאי אתה לא
מצביע?

 .15החלטה על יציאת המועצה לפגרה בחודשים יולי-אוגוסט 2009
בני וקנין ,היו"ר:

על פי החוק אנחנו צריכים להכריז על יציאת המועצה .אבל כמובן

אם יהיו דברים שאני אהיה חייב לכנס מועצה ,אני אכנס מועצה.
זמושצ'יק יורי :אני מצטרף ל ....גם אני רוצה ל...
בני וקנין ,היו"ר:

לא ,אנחנו חייבים .אתה רוצה שיסביר לך איתן? כנראה יהיו מועצות

ביולי אוגוסט כי יהיו לנו נושאים .אבל חייבים להכריז מבחינה פורמלית על
פי החוק.
זמושצ'יק יורי :לא בטוח שזה נכון .לא בטוח ,צריך לבדוק .אני רוצה להסביר .קודם כל ,יהיו
מועצות אחרות .אתה אמרת בראיון שלך ,זה דבר אחד .בגלל המצב המיוחד,
מצב מיוחד אצלנו ,בני אתה יודע ,צוחק מי שצוחק אחרון.
בני וקנין ,היו"ר:

מאיפה אתה יודע מה אמרתי לו? אתה כל דבר ,אני לא דיברתי עליך.

זמושצ'יק יורי :זה דבר אחד .אני לא צחקתי ממך .אתה רוצה שאני אתחיל לצחוק? אני
יכול .אנחנו במצב הזה רק תחילת המשבר הכלכלי ,רק מתחיל ,ואנחנו
צריכים לדון על זה ,תמיד לדבר על זה ,אני נגד ,בכלל נגד הפגרה.
איתמר שמעוני:

אדוני ראש העיר ,בחוק לא כתוב חודשיים .כתוב עד חודשיים .זאת

אומרת ,לא חייב להכריז חודשיים ,אתה יכול להכריז גם חודש .עכשיו ,אני
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זוכר ,שכשראש העיר נבחר היתה מלחמה .ובאמת תודה לאל שראש העיר
היוצא מר רוני מהצרי הכין את העיר כמו שצריך .והכל היה  ...ולמרות זאת
עבדת קשה ,באותם שלושה חודשים ,מאוד קשה .בכל ערוץ ,ערוץ  ,1ערוץ ,2
בכל טלויזיה רצת ,עכשיו עברו שלושה חודשים של המלחמה ,הגענו חצי
שנה ,בראיון לאחד המקומונים אתה אומר ,לא היה זמן לעבוד .חצי שנה,
תנו לי זמן לעבוד .עכשיו כשנותנים לך זמן לעבוד אתה רוצה חופש .תחליט
מה שאתה רוצה .עכשיו אומרים אתה רוצה חופש חודשיים ,אדוני ראש
העיר ,מספיק חודש .המצב קשה,
בני וקנין ,היו"ר:

זה פגרה זה לא חופש .

איתמר שמעוני:

אל תפריע לי ,בני ,באמת ,מה אני אביא לפה מורה שתגיד לך כל

הזמן ,אל תפריע לי .עבדת קשה בטלויזיה שלושה חודשים .שלושה חודשים
אמרת לא עשית כלום ,ואמרת חצי שנה זה לא זמן .עכשיו אתה רוצה חופש.
החוק אומר עד חודשיים .תשמע ,באמת ,העיר במצב קשה .מערכת החינוך
בקריסה ,המצב הבטחוני עוד לא אמר די .ברוך השם לקחת חופשים ,היית
כמה פעמים בחו"ל ,טיילת ,ים המלח ,סופשבוע ,די ,מספיק ,בוא תעשה,
תיקח חודש אחד חופש וזהו ,למה חודשיים? מה קרה לנו? מה ,העיר במצב
כל כך טוב שאפשר ללכת לחודשיים?
בני וקנין ,היו"ר:

טוב .אתה דמגוג .אתה יודע מה זה דמגוג? אתה מדבר על אחד

שרוצה לצאת שישי שבת ,אתה דמגוג .הבנת? גם דמגוג וגם מה שדיברת
בעניין הבריזה זו הוצאת דיבה .אני יכול להוכיח לך ,אז תדבר לעניין .אתה
עושה צחוק מעצמך .רבותי ,על פי פקודת העיריות ,אנחנו צריכים להצביע על
פגרה .בהתאם לנושאים שונים ,לפי מה שצריך ,אנחנו נכנס ישיבת מועצה.
אז רבותי ,אני מבקש להצביע,
שבתאי צור:

לא צריך להצביע ,צריך להודיע.

בני וקנין ,היו"ר:
רוני מהצרי:

רגע ,איתן ,צריך להצביע או רק להודיע?

לפי החוק עליך לכנס  10ישיבות במהלך השנה מתוך  12חודשים .אם יהיה
לך במהלך השנה  10ישיבות ,אתה לא מודיע כלום.
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זמושצ'יק יורי :לא חייב ,אבל יכול.
בני וקנין ,היו"ר:

תשמע ,רוני ,למען הסר ספק ,קודם כל אם יהיה צורך ,לפי נושאים,

אם יש נושא תוך  48שעות ,זו הפררוגטיבה שלי וזה על פי החוק ,אני יכול
לכנס ישיבה כל שבוע .אין לי שום בעיות ,אני עובד פה יום ולילה ואני אכנס.
רבותיי ,צריך להכריז ,יש לזה כללים ,המחוקק כשהוא קבע שצריכים לקבל
החלטה על פגרה של מועצה ,היתה לו כוונה ,הוא לא המציא משהו .אז בואו
נקבל החלטה ,להצביע .אני מבקש להצביע על יציאה לפגרה.
זמושצ'יק יורי :זה נכון שכתוב ,אבל אני שואל.
בני וקנין ,היו"ר:

רגע ,שאלתי את איתן והוא אמר שכן.

זמושצ'יק יורי :זה נכון שכתוב עד חודשיים,
בני וקנין ,היו"ר:

רבותיי ,אני מבקש להצביע על יציאת המועצה לפגרה בחודשים יולי-

אוגוסט  2009יהיו נושאים ,יש לי פרוגטיבה ,לראש העיר ,ויש חוקים ,אם
נצטרך ,נושאים ,נגבש נושאים ,ועשינו את זה כל השנים ככה .אז אני מבקש
להצביע רבותיי .בבקשה .אתה מצביע? נגד .טוב.
איתן צוריאל :מחליטים על פגרה של חודשיים ,אבל אם תהיינה נסיבות שמחייבות ישיבה,
בני וקנין ,היו"ר:

אני אמרתי את זה ,אתה לא הקשבת .אמרתי ,אמרתי את זה בדיוק

כמו שאמרת.
איתמר שמעוני:

לא ,לא ,אתה טועה ,על פי חוק ,כשאתה ..מותר לי להציע הצעה .אני

מציע,
בני וקנין ,היו"ר:

אל תציע ,לא .לא נתתי לך רשות דיבור ,אל תפריע .אתה מפריע .יש

חוקים ,תקרא את החוק .זהו ,היתה הצבעה .רבותיי ,אל תפריע לי.
איתמר שמעוני:

אדוני ראש העיר ,אני מבקש.

בני וקנין ,היו"ר:

אל תפריע .סעיף  ,16רבותיי  15הצבענו? אתם ארבעתכם נגד.

איתמר שמעוני:

אתה לא יכול להשתיק אותי.

בני וקנין ,היו"ר:

לא ,אם יש לך הצעת החלטה היית מגיש הצעה .אתה לא יכול להציע .

איתמר שמעוני:

אתה לא יכול להשתיק אותי.

בני וקנין ,היו"ר:

אני כן יכול להשתיק אותך .אני מנהל את הישיבה .אז אל תפריע.
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איתמר שמעוני:

אתה לא תסתום לי את הפה.

בני וקנין ,היו"ר:

אני אוציא אותך מהישיבה.

איתמר שמעוני:

תוציא ,אני רוצה לראות.

בני וקנין ,היו"ר:

אני כן אוציא אותך .למה מי אתה?

איתמר שמעוני:

תוציא אותי .בוא נראה אותך .תוציא אותי.

בני וקנין ,היו"ר:

רבותיי ,סעיף  15הצבענו ,ארבעה נגד ,כולם בעד .אתה רוצה להגיש

הצעה ,תגיש הצעת החלטה לפי החוק.
איתמר שמעוני:

זה לא משנה ,אני אגיש הצעה ואתה תמשוך אותה ,אתה עושה מה

שאתה רוצה.

· סוף החלק הראשון של ישיבת המועצה מן המניין  -ישיבה פתוחה.
· בהמשך יידון סעיף מס'  16בסדר היום שתיערך בדלתיים סגורות .

____________________

__________________

אברהם בן -דוד

בני וקנין

מנכ"ל העירייה

ראש העיר
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