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______________________________________________________

פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 14-2009
של "מועצת העיר" מ 11/11/2009 -
מקום הי שיבה  :או לם הי שיבות קומ ה ד' בבניין העירייה
ה שתתפו:

מר וקנין בני
מר כהן שלמה
גב' ביילין סו פיה
מר כהן שמעון
מר בן דו ד עמרם
מר בוכניק יהושוע
מר בוסקילה מישל
מר ברזילאי הרצל
מר גואטה רמי
מר זמושצ'יק יורי
מר חרוביץ אלכס
מר כל פון ניסים
מר בוריס מנור
מר מהצרי רוני
מר סולטנוביץ אלכס
מר צור שבתאי
מר קריסי אברהם
מר שאול אלי
מר שמעוני איתמר
מר שני אורן
מר שפר יורם
כן השתתפו המוזמנים:
גב' עידית א דמוני
מר אברהם בן – דוד
מר יוסי לוי
עו"ד איתן צוריאל
מר משה ינאי
ד"ר אלן מרכוס
מר פיני בוסקילה
רו"ח אריאל גמליאל
מר יוסי אסולין
גב' איריס לייבוביץ
אינג' דוד ירון
מר ניסים סויסה
מר יוסף עמרם
מר עודד ירון
מר אורן גלע ד
גב' זיוה מימון
מר משה פוקס

-

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
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מוע צת 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
מנהל האגף לתכנון אסטרטגי
גזבר
מבקר העירייה
דובר העירייה
מנהלת האגף לקי דום פרוייקטים
מהנ דס העיר
מנהל האגף לאיכות הסביבה
מנהל אגף התברואה
מנכ"ל החברה העירונית לתנו"ס
מנכ"ל החברה הכלכלית בע"מ
רשמת הפרוטוקול .
מנהל מח' נכסים
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בני וקנין ,רה"ע:
אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין מספר .14/2009

על סדר היום :
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
. 10
. 11
. 12
. 13
. 14
. 15
. 16
. 17
. 18
. 19
. 20
. 21
. 22
. 23
. 24

הודעת הת פטרותו של מר קובי מיכאל  ,במקומו נכנס מר בו ריס מנור
במקומו .
אישור מינויו של מר בוריס מנור בוע דות העיריות במקומו של מר קובי
מיכאל .
ועדה לענייני ביקורת
 1.2א -
ועדת שמות
ב-
ועדת תיירות
ג-
 1.1ועדת חינוך – חבר ועדה במקומו של אלכס סולטנוביץ
 1.2ועדת התעשייה – חבר ועדה אל כס סולטנוביץ
 1.2יו"ר וע דת תיירות – הרצל ברזילי
הודעתו של מר קובי מיכאל .
פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  22 -1009מתאריך . 22.20.1009
אישור פרוטוקול הוע דה לאיכות הסביבה מס'  2/1009מיום . 9/2/09
אישור פרוטוקול הוע דה לאיכות הסביבה מס'  2/1009מיום . 27/6/09 .
אישור פרו טוקול הוע דה לאיכות הסביבה מס'  2/1009מיום . 9/9/09
פרוטוקול ועדה לענייני ביקורת מס'  2/1009מתאריך . 2/22/09
שאילתא של חבר המועצה מר איתמר שמעוני בנושא כספי ת רומות בס ך
 1.5מיליון  ₪מחברי הקהילה היהו דית בברזיל .
הצעה לסדר היום של חבר המועצה מר איתמר שמעוני ב נושא הצבת
מדחנים בעיר .
הצעה לסדר היום של חבר המועצה מר איתמר שמעוני בנושא הקמת גש ר
להולכי רגל מעל כביש רבין .
הצעה לסדר היום של חבר המועצה מר יורי זמושצ'יק בנושא מתן
פתרונות לשווקים ניידים ליד ההוסטלים ומקבצי ה דיור בפרט ו רוכלות
בכלל .
תחנה פחמית  -עדכון ה מצב – לאור התהליכים של ההתחממות
הגלובלית וזיהום האוויר – עדכון ע"י יורם שפר.
מתחם קצא "א – התפתחות המתחם והשלכות לגבי עתי ד העי ר – עדכון
ע"י יורם שפר .
אישור מינוי נציגי מועצת העירייה לוע דת מכרזים לבחירת רופא וט רינר :
אישור מכירת מגרשים בטיילת לצורך הקמת מסע דות  -מתחם 2
אישור מכירת מגרשים בטיילת לצורך הקמת מסע דות  -מתחם 1
אישור מכירת מגרשים בטיילת לצורך הקמת מסע דות – מתחם 5
דיון ואישור המלצת הועדה המקצועית להשתת פות בהוצאות מש פטיות של
עוב דים ,מיום . 12.9.09
שינוי שם בית הספר לח"מ "אורנים" לביה"ס בשם "איתן" על שמו של איתן
גבעתי ז"ל .
הקמת תאגיד מים וביוב
אישור הסכם בין עיריית אשקלון לבין קרן אשקלון לביצוע עבו דות בנייה
להרחבת מתנ"ס נווה אילן כשהבנייה מבוצעת ע"י העמותה וההוצאות
תחולקנה בין הצד דים (כל צד . ) 50%
אישור הסכם בעניין פארק בולטימור.
אישור הרכב המועצה הדתי ת .
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להלן הנושאים שנידונו:
 .1הודעת התפטרותו של מר קובי מיכאל ,במקומו נכנס מר בוריס מנור במקומו.
בני וקנין:
רבותי ,ידוע לכם שחבר המועצה מר קובי מיכאל הגיש את התפטרותו .במקומו נכנס מר בוריס
מנור ,אבל רק לפני כן ,מברך את חבר המועצה אלכס חרוביץ' מזל טוב להולדת הבן ,כמו כן את
יורם שפר להולדת הנכדה .העירייה קיבלה בתחרות של הערים חמישה כוכבי יופי כאשר
הקריטריונים היו גנים ,פארקים ,ניקיון ,גם בתי ספר .הפעם כללו אזורי תעשיה ,ואני רוצה
להודות ליורם שפר הממונה על איכות הסביבה ,הניקיון והתברואה ,אני רוצה להודות למנהלי
האגפים ,למנכ"ל העירייה אברהם בן דוד ,לניסים סויסה ,ליוסף עמרם מנהל אגף התברואה
החדש וגם מנהלי מחלקת הפיקוח שלומי בר ששת ,לכל המנהלים בשטח ,לגיהסי ,מנהל
מחלקת התברואה ,לפרדי אברג'ל ליזרעאלי ,ולכל האנשים שטרחו ועמלו .הייתה כאן ועדת
השיפוט ,אני גם השתתפתי בוועדה פה .יישר כח.
אני מברך את בוריס מנור .בוריס מנור הוא איש חינוך ותיק מהמדעים המדויקים ,מתמטיקה,
פיזיקה ,אני מאחל לך בוריס הרבה הרבה הצלחה.בוריס ,אני מזמין אותך לומר מספר מילים
שיכירו אותך האנשים.
* איתמר שמעוני מצטרף לישיבה.
בוריס מנור:
ערב טוב ,לנבחרי הציבור ,למשפחתי ,לחברי ,לשותפים לדרך .שמחתי לראות שבאו בהחלט
לחלוק איתי את רגעי השמחה הערב .לא אפרט את כל התכנית שאני מתכוון לעשות בתחום
המצוינות בחינוך .אני רק מקווה שסביב נושא החינוך נוכל להקים קואליציה ,זה נושא שלא חוצה
מפלגות סיעות ,משפחות .זה נושא שסביבו ניתן להקים קואליציה מקיר לקיר ,להתאחד ,ואני
מקווה שבעצם ההשקעה של זמן ,מאמץ ורצון זה בעצם ייתן לנו פירות לטווח ארוך .אני פספסתי
בעצם ערב שהיה לכל חברי המועצה ,טקס השבעה ,ומרגיש שאני צריך להשלים את זה אז אני
ארשה לעצמי כמה מילים .אני אגיד את המילים האלה ומקווה שזה קרוב למציאות" .אני בוריס
מנור ,בן לגרגורי ומריטה שייבדלו לחיים ארוכים ,מתחייב למלא תפקידי כחבר מועצת
העירייה בנאמנות ,יושר ,וללא משוא פנים .תודה לכם ,מקווה שאוכל לתרום".
בני וקנין:
תודה לבוריס ,אני מאחל לך הצלחה.
 .2אישור מינויו של מר בוריס מנור בוועדות העירייה במקומו של מר קובי מיכאל
ועדה לענייני ביקורת
 1.2א -
ב-

ועדת שמות

ג-

ועדת תיירות

1.1

ועדת חינוך – חבר ועדה במקומו של אלכס סולטנוביץ

1.2

ועדת התעשייה – חבר ועדה אלכס סולטנוביץ

1.2

יו"ר וע דת תיירות – הרצל ברזילי
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בני וקנין ,רה"ע:
אישור מינויו של מר בוריס מנור בועדות העירייה במקומו של מר קובי מיכאל .פה אני מבקש
להצביע .מר בוריס מנור ,חבר ועדה לענייני ביקורת,
צריך להצביע על כל אחד ,אני מבקש להצביע.
איתמר שמעוני:
בהרכב הקודם של ועדת הביקורת היה שם רוב לקואליציה .שאלה – ראשית ,האם מותר שכך
יהיה.
שנית ,אני גם קראתי שחברי הנהלה לא יכולים להיות בועדת ביקורת .אלה שתי סוגיות שרציתי
להעלות .אם היועץ המשפטי אומר שזה בסדר ,אני אשמח.
בני וקנין:
אין ועדת הנהלה ,יש רק קואליציה .מר בוריס מנור מתמנה במקום קובי מיכאל שהיה חבר
הועדה לענייני ביקורת .אנחנו מצביעים בעד ,תרצה נברר .זה מה שעל סדר היום.
איתמר שמעוני:
אבל היועץ פה ,איתן ,זה בסדר?
בני וקנין:
אבקש להצביע.
כולם בעד.
הצבעה:
החלטה :לאשר.
בני וקנין:
ועדת השמות מר בוריס מנור במקום מר קובי מיכאל.
כולם בעד.
הצבעה:
החלטה :לאשר.
חבר בועדת התיירות בוריס מנור
כולם בעד
הצבעה:
לאשר.
החלטה:
 2.2ועדת חינוך – חבר ועדה במקומו של מר אלכס סולטנוביץ'
בני וקנין :מבקש להצביע.
כולם בעד.
הצבעה:
מחליטים :לאשר.
 2.3ועדת תעשיה – חבר ועדה אלכס סולטנוביץ
בני וקנין :מבקש להצביע.
הצבעה :כולם בעד.
החלטה :לאשר.
 2.4יו"ר ועדת תיירות – הרצל ברזילי
בני וקנין:
אני מציע את מר הרצל ברזילי לתפקיד יו"ר ועדת התיירות.
הצבעה :כולם בעד
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החלטה :לאשר.

בני וקנין:
מי רוצה לברך?
שבתאי צור:
יש לי הכבוד והעונג לברך את חברנו היקר ,אני מברך אותך בתפקידך החדש .אומרים מעולה
לעולה כוחנו עולה ,יש  20אחוז אוכלוסיה של העולים בעיר אשקלון ואני מאוד שמחתי שעוד
אחד בא מהעלייה החדשה .ראינו את הנאום שלך ,אין לי צל של ספק שזה טוב גם לעיר
אשקלון ,טוב לתנועה ,טוב לאלכס גם ,לכולנו ,שיש כמוך ,שהתאסף כאן במועצת העיריה .אני
מברך אותך ואנחנו תמיד לרשותך.
בוריס מנור:
תודה .אני אשתדל.
בני וקנין:
בוריס ,במסגרת ועדת החינוך ופעילותו בכל הנושא של החינוך ,יתמקד בנושא של מצויינות
בחינוך .הוא יהיה מעורב בכל הנושא של מצוינות בחינוך ,בית ספר למצוינות ,ואני בטוח שהוא
יעשה עבודה מצוינת .הרבה הצלחה.
צריכה להיות הודעה של קובי מיכאל ,הוא מאחר לכן כשהוא יגיע נאפשר לו לדבר.
 .4פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  13-2009מתאריך 14.10.09
בני וקנין ,רה"ע:
היו הערות בכתב הפרוטוקול? לא היו הערות לפרוטוקול.
מר שבתאי צור:
משפט אחד אדוני רה"ע .בזמן הישיבה אני ומישל בוסקילה יצאנו מהישיבה ושם נכתב במקום
שיצאנו ,שלא השתתפו בישיבה .רק לתקן ,במקום לא השתתפו בהצבעה ,יצאנו מהישיבה בכלל.
זה הכל .אני הודעתי שאני יוצא.
עו"ד איתן צוריאל:
צריך להעביר בכתב את ההערות.
שבתאי צור:
לא העברתי בכתב ,היינו צריכים לקבל שבועיים מראש .זה הגיע ב 2.22 -ובגלל זה לא העברתי.
בני וקנין:
טוב .נוסיף את זה .אבל הכללים הם שצריך להעביר הערות בכתב לפני הישיבה.
שבתאי צור:
הכללים הם גם שצריך לשלוח שבועיים לפני.
איתמר שמעוני:
הפרוטוקול נשלח ב ,הגיע אלי ב .2.22 -ודיברנו על זה בעבר .דיברנו שצריך  22יום לפני,
שהחומר יגיע הביתה ,הפרוטוקול.
בני וקנין:
רבותי ,אני אדאג שהפרוטוקולים יישלחו בזמנים הקבועים בחוק.
יורי זמושצ'יק:
על הפרוטוקול .קודם כל ,הערה ראשונה ,למה אתם מוחקים את כל המהומות והמילים של קובי
מיכאל באותה ישיבה? אין כלום .אתה עובד כמו סטאלין.
אברהם בן דוד ,מנכ"ל העיריה:
תיזהר אתה ,התחלת לעבור את הגבול.
יורי זמושצ'יק:שמעתי.
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בני וקנין:
תסלח לי ,ההערה שלך להגיד על מנכ"ל העירייה כמו סטאלין זה לא במקום .אני כבר אפשרתי
לך להעיר לפרוטוקול למרות שהיית צריך להגיש בכתב ,הערות לפרוטוקול צריך להגיש בכתב.
מר יורי זמושצ'יק:
בפרוטוקול המועצה הבטחת לדווח על נסיעתך ואף אמרת שזו חובה לדווח אך לא עשית זאת.
אני לא רואה סעיף דיווח בסדר היום.
בני וקנין:
נדווח.
 .5פרוטוקול ועדה לענייני איכות הסביבה מס'  1/2009מיום .9/4/09
בני וקנין ,רה"ע:
יש הערות?
איתמר שמעוני:
יש לי הערות .אני קראתי בעיון ישיבה מס'  2/1009ושם אני מצטט ,כתוב על מצוק הכורכר.
המצב העגום הפך להיות קריטי ,הנזק נעשה מהיר יותר .כל תכנון לגבי המצוק ,טיילת מחייבת
קבלת תכנית הגנה על המצוק .התפיסה שרווחת היום הינה שובר גלים אך בעולם מדברים על
פתרונות אחרים .זה יפה מאוד שזה מוזכר פה ודנים בזה בוועדה לאיכות הסביבה .אבל אני
הולך בסוף לסיכום והחלטות .יורם ,אמרת פה דבר מאוד חשוב ,על המצוק .אבל מה החלטתם?
מה עושים? זה שזה כתוב זה בסדר ,אבל מה עושים ,מה ההחלטה?
יורם שפר:
הפעולות נעשות בלי קשר .גם אם אני לא מקבל ,מפני שיש פה סיכומים מ 1005 -שלא עמדו
בהם ברמת ועדת הביקורת של המדינה ,ועדת הפנים של הכנסת שהתחלפה .בשבוע שעבר
הייתי אצל חבר הכנסת דוד אזולאי ,הצגתי לו את שלושת הנושאים הכבדים שזה התחנה,
קצא"א ומצוק ,הוא ביקש להגיש אליו אישית מפרט בראשי פרקים ולהעלות את זה לדיון בועדת
הפנים לאיכות הסביבה כדי לדון בזה בצורה עניינית ולהביא את המשרד להגנת הסביבה ,שאני
כפי הנראה גם אפגוש את השר ונעשה את זה יחד עם ראש העיר שפנה ,יש ועדת מנכ"לים.
איתמר שמעוני:
רגע ,אז עכשיו מכינים מפרט לטיפול במצוק?
יורם שפר:
כן .מפרט לועדת הפנים ולועדת הביקורת.
איתמר שמעוני:
אם זה כך ,זה מצוין ,אם מכינים מפרט ,אני אשאל אותך במועצה הבאה.
יורם שפר:
אין בעיה .תהיה גם החלטה.
איתמר שמעוני:
הדבר השני ,כתוב פה בפורום ה ,25-זה דף  ,2כתוב" :אשקלון נמצאת בפורום ,ישנה ועדת
היגוי בשלב הראשון עריכת סקר לפני תכנית מתאר" .התכנית הינה הפצת גז החממה בכ10 -
אחוז .עד שנת  .1010כמה היום זה גזי החממה? מה האחוז ליום .אתה רוצה להתחיל ב10 -
אחוז,
יורם שפר:
אנחנו היום באזור ה 60-70 -אחוז.
איתמר שמעוני:
זאת אומרת עד  1010להוריד ל 50-אחוז.
יורם שפר:
בתנאי שלא יקימו עוד תחנה שתעלה בעוד  20-25אחוז ואז יש לנו סיפור מול כל העולם.
איתמר שמעוני:
טוב ,על תחנה תיכף אני אדבר .בניה ירוקה .מדברים פה על גגות לקליטת מתקנים סולריים,
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ניצול אנרגיית השמש ,ניצול מי הביוב ,זה להעלות את כל נושא הבניה הירוקה בעיר.
יורם שפר:
הוקם פורום.
איתמר שמעוני:
רציתי להציע משהו .קודם כל זה יפה מאוד וצריך לדחוף את זה .יש בפורום ה ,25 -יועצת
הפורום ,השם שלה עידית הוד-אלמוג ,היא יועצת לפורום ה 25-בכל נושא איכות הסביבה .היא
הגישה לנו תכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא .תכנית מעולה .אני הבאתי לפה את זה ,אוכל
להשאיר לך את זה ,לדעתי צריך לקחת את זה ולקדם את זה עם הועדה שלך ,זה דבר חשוב
מאוד.
יורם שפר:
אני רוצה רק לתקן דבר אחד .פורום ה 25 -זה פורום ערים במסגרת פרויקט מיוחד שבו דנים
במסגרת מאוד מסוימת באיזה תקציבים והתפתחות של תכנית .כרגע מכינים תכנית אב בעירייה
לאור כל הפליטות של גזים ודלק וצריכות ,טבלאות גיאוקרטוגרפיה ,חברה שהעירייה לקחה ,כי
זה השלטון המקומי ,מגישים כרגע תכנית מפורטת ויכול להיות שדברים כאלה צריך להציע להם
כי הם מחליטים על תכנית שנתית לגבי מה הם רוצים לעשות .אנחנו כרשות שותפים רק
למהלכים שמבקשים .אם אני אוכל לקדם מעבר לזה ,לבנייה הירוקה אני יכול להגיד לך ,יש
פורום בעירייה שדן לפני שלושה שבועות וממשיכים הלאה ורוצים לעשות גם תכנית יותר
פרקטית ,לדבר גם עם קבלנים וליזום את העניין מי רוצה להיכנס לזה שנוכל לחסוך בהשקעה
ראשונית יותר יקרה אבל בשנים הבאות זה יהיה חסכון לכולנו.
איתמר שמעוני:
אני סיימתי.
בני וקנין:
מי בעד אישור הפרוטוקול?
הצבעה :כולם בעד.
החלטה :לאשר.
 .6פרוטוקול הועדה לאיכות הסביבה  3/2009מיום 17/6/09
בני וקנין:
יש הערות?
איתמר שמעוני:
יש לי .קודם כל משהו לא מסתדר לי .יש פה פרוטוקול  2וקופצים לפרוטוקול  .2פרוטוקול  1היה
או לא היה?
יורם שפר:
יש פה כנראה טעות טכנית .זה  ,2 ,1כי הרביעית צריכה להתקיים בסוף החודש.
בני וקנין:
זה .2 ,1 ,2
איתמר שמעוני:
זאת אומרת  ,2 ,1 ,2צריכים רק לתקן .זאת אומרת זה הפרוטוקול השני.
בני וקנין:
כן .תיקון.1/1009 ,
יורם שפר:
אני משתדל כל אחת לפחות לחודשיים עד שלושה גג להתכנס.
איתמר שמעוני:
אני הבנתי שיש פה טעות ,לא קרה כלום .תראה יורם ,אם זה השני ,בפרוטוקול הראשון,
בסיכום ,כתבתם :הועדה הקרובה תהיה ועדה מורחבת עם ראש העיר ומוזמנים נוספים .פה אני
לא רואה שהיה ראש העיר .היה או לא היה?
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יורם שפר:
לא היה מפאת שזה לא הסתדר אבל בישיבה האחרונה שמסכמת את השנה כולל התחנה
הפחמית והמתחמים הגדולים אני אזמין את האורחים,
איתמר שמעוני:
אז הוא יהיה?
יורם שפר:
כן.
איתמר שמעוני:
לפחות תעמדו בסיכומים אם אתה לא יודע ,מתי הוא בטיול ,מתי הוא חוזר.
יורם שפר:
הוא מרושת והוא יודע בדיוק מה הוא עושה.אני רק רוצה לעדכן ,אתה יכול לפתוח את האתר של
עירית אשקלון שקשור לועדת איכות סביבה ,עוד בהיותו של רוני ראש עיר ,אישר לנו את
הפרוטוקולים של ועדת איכות הסביבה להכניס כסעיף נפרד ,אפשר לקרוא את זה ,זה לכל
הציבור פתוח לקריאה ולעיון ,סיכומים וכל ההתנהלות.
איתמר שמעוני:
יש פה סקירה של מר שלמה עובדיה על קצא"א .מה שכתוב פה זה כבד משקל ,דבר חמור
מאוד .פה הוא מדבר שמבוקשים לבנייה  5מיכלי דלק באתר קצ"אא שבפועל ישנם  .8ומיכלי
הדלק ממוקמים קרוב למיכלי הגז .הדבר נוגד את החוק ,הנהלים ותנאי ההיתר .ויש אפילו ציטוט
של איתן צוריאל היועץ המשפטי שלנו שאומר' ,יש צורך בדיון דחוף להליך משפטי .יש לערב את
הפרקליטות ,התקשורת ,להוצאת צו הפסקת עבודה ובסיכום הדיון אפילו לא התייחסתם לזה.
יש לי כמה שאלות לעניין הזה .השאלה מי הביא את קצא"א לאשקלון .מי הביא את קצא"א
לאשקלון? אושרי? אתה יודע כמה הם משלמים ארנונה? קצא"א לאשקלון? תשאל את פיני,
כמה משלמים ארנונה לאשקלון,
פיני בוסקילה:
 7מליון.
איתמר שמעוני:
אתה יודע שהיה הסכם עם קצא"א? יש הסכם עם קצא"א .מזמן .קראת אותו פעם?
יורם שפר:
הסכם באיזה תחום?
איתמר שמעוני:
מה זה משנה יש הסכם בין קצא"א לבין העיריה ,לא משנה מתי ,הסכם הוא הסכם.
יורם שפר:
יש לזה משמעות.
איתמר שמעוני:
אני מציע לך לקרוא ,ושתבקש לקרוא אותו לא יתנו לך ,יגידו לך שהוא בכספת.
רוני מהצרי:
נכון .זה גם ההתחייבות שהוא יישאר בכספת.
איתמר שמעוני:
לכן אני אומר לך תראה ,כשבאים ואומרים את כל זה ,ש פה מצב חמור .קבעתם סעיף דיון,
הפסקת עבודה ,אני אומר לך ,עוד לא התקיים דיון כזה.
יורם שפר:
התקיים.
איתמר שמעוני:
ומה היה?
יורם שפר:
אני אענה לך .זה כבר בפרקליטות .זה הולך לצו הפסקה ,וגם ישבו המנכ"ל ,יו"ר קצא"א ,מר
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עמוס ירון האלוף לשעבר עם ראש העיר ,הציג נתונים כוזבים ,הוכחנו לפני שבועיים היה מנהל
מחוז דרום של המשרד להגנת הסביבה ,שם על השולחן ש 5 -המיכלים לא אושרו ולא עברו
תהליך תכנוני ,בגיבוי ראש העיר הולכים לתביעה משפטית יחד עם האיגוד ועירית אשקלון
והיועץ המשפטי יכול להשלים איפה זה עומד כרגע בהליך של הפרקליטות דרך היועץ המשפטי
של הממשלה.
איתמר שמעוני:
ולמה זה לא מופיע בפרוטוקול?
יורם שפר:
מפני שזה צריך להופיע בישיבה הקרובה כדי לעשות את הסיכום בתהליך העבודה.
מר איתמר שמעוני:
קודם כל אני רוצה לומר לך יישר כח .אם הישיבה הזו התקיימה ב ,6/1009 -וכבר יש אתה
אומר ,כבר דיונים,
יורם שפר:
היה גם מפקח מטעם מינהל ההנדסה שהוציאה דו"ח על המצבה לא נכון שמתרחש שם.
איתמר שמעוני:
בקצב הזה מרץ  1020אשאל אותך אם יש צו הפסקת עבודה .עכשיו יש פה סיפור שמתואר על
מרינה אשקלון .ואתם כותבים ,פותחים את פתח המרינה ושואבים חומר שחור שהוא חומר
אורגני המפיץ ריח נוראי ,מסריח ,המוזרם לים .כתוב פה הוצא מכתב על ידי הממונה למנהל
המרינה ומודיע על איסור הזרמת החומר .ופה אומר היועץ המשפטי לעירייה לזמן את נציגי
החק"ל כדי ללבן את הנושא ,כמו כן יש לערוך דו"ח למספנה הפועלת ללא רישיון .זאת אומרת
המספנה במרינה פועלת ללא רישיון וצריך לזמן את נציגי החק"ל כדי ללבן את הנושא .חלק
מהמתקנים שאני אחראי עליהם בתל אביב זה המרינה תל אביב .ומספנה שפועלת ללא רישיון
זה הר אסון מבחינת איכות הסביבה .מוציאים יאכטה ,משייפים אותה ,כל החלקיקים ,וצבע,
הולכים באוויר ,לנשום דבר כזה זה אסון ,זה כמו לעמוד על יד תחנת רוטנברג ולשאוף את כל
העשן פנימה .עכשיו אומרים פה שהיא פועלת ללא רשיון .אני הייתי מצפה להחלטה ,דרך אגב,
אנחנו גם במרינה בתל אביב ,המרינה היחידה בארץ שהצליחה להוציא רישיון עסק למספנה.
אתה יודע במה זה עלה? לבעל העסק זה עלה  250,000שקל .הוא הביא מאהל ענק עם
מסננים מיוחדים שכל פעם שהכניסו יאכטה פתחו את המאהל הזה וטיפלו ביאכטה בפנים .אתם
מוזמנים לבוא לראות ,להעתיק את זה לעשות אותו דבר .אם כתוב פה שפועלים ללא רישיון אני
מצפה ממך כנושא דגל איכות הסביבה ,לא לישון בלילה ,לבוא לפה לעמוד על הפיקוח ,לדבר
עם שלמה כהן ,להגיד לו שלמה תראה מה הולך פה ,לדבר עם מחלקת רישוי עסקים ולא
להרפות מזה עד שיש רישיון עסק .לכן אני מבקש ,גם מבקש ממך אדוני ראש העיר ,תפעלו פה
בכל הכח שיהיה רישיון עסק למספנה .לגבי המרינה צריך ללבן את העניין .ללבן מבחינת החומר
המוזרם לים .בחומר השחור הזה יש משהו שהוא נקרא ,זה הדבר החמור  TBTזה חומר בתוך
בוצה שגורם לזיהום מי הים .אנחנו במחפר במרינה בתל אביב נטרלנו את זה .גם פה צריך
לטפל בזה מיידית .כל ההשלכה הזו היא מאוד מאוד חמורה ואם זה מוזכר פה אני מצפה
שבוועדה הבאה גם לראות התייחסות לזה ,לראות טיפול.
יורם שפר:
הטיפולים שאני עושה ,אני לא מחכה לוועדה .ישבתי עם מנכ"ל החכ"ל ,דיברנו על זה ,יש פה
מנהל אגף איכות הסביבה שיחד איתי פעלנו ומנהל איגוד ערים ,הבאנו את המפקח הימי של
המשרד להגנת הסביבה ,היה פה ,בדק ,הוא זה שהוציא דו"ח ומעדכן אותנו ,ולא כל דבר שאני
לא מצליח להעלות בוועדה אני מחכה ולא פועל .הפעולות הבאות עם מנכ"ל החכ"ל כבר חלק
נעשו וחלק בתהליכים .וגם את ההזרמה יפסיקו וגם את הצינור יניחו במקום אחר אם צריך .זה
הכל בתיאום ובשליטה.
איתמר שמעוני:
אני מאוד מקווה שלפחות ,את המספנה הזו לעצור לה את הפעילות .לא יקרה כלום לפי משרד
התחבורה כדי לקבל רישיון עסק למרינה ,זה תקן חדש .חייבת להיות מספנה כחלק מהשירות
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שנותנים .צריך לדעתי לתפוס ,אני לא יודע איך ,מי מפעיל את המספנה ,אם זה מכרז או זכיין
חיצוני או המרינה מפעילה את זה .צריך לתפוס את מי שמפעיל את זה ולומר לו אדוני ,צו איסור
לחכ"ל להגיד להם תעצרו את הפעלת המספנה עד שלא תסדרו רישיון עסק .איזה מן דבר זה.
כי הרישיון עסק מגן במיוחד בפני איכות הסביבה.
בני וקנין:
אבקש להצביע לפרוטוקולים של איכות הסביבה.
הצבעה :כולם בעד.
החלטה :לאשר.
בני וקנין:
קובי מיכאל הגיע ואני מתכבד להזמין אותו לומר דבריו.
 .3הודעתו של מר קובי מיכאל
בני וקנין ,רה"ע:
נעשה איזו הפסקה מתודית ,אני רוצה להזמין את חבר המועצה קובי מיכאל ,אני קודם כל רוצה
להודות לחבר המועצה קובי מיכאל על העבודה הטובה והפוריה שהוא עשה איתנו כאן שנה
שלמה .גם אם היו חילוקי דעות פה ושם ,בסוף קיימנו ישיבות ,אני חושב שקובי מיכאל תרם
רבות לכל הנושא של התכנון האסטרטגי לעיר אשקלון .גם בועדות שהוא השתתף ,בועדת בניין
ערים ,בועדת תיירות ,ראינו באמת עבודה רצינית ,עבודה חשיבתית ,אני מאוד רציתי שהוא
ימשיך ואני הייתי בטוח שהוא ימשיך לתרום ,הוא קיבל עבודה ,תפקיד בכיר במשרד ראש
הממשלה .אני מאחל לו הרבה הרבה הצלחה בעבודתו ואני מצפה שהוא יוכל להשתלב גם אם
לא בתור חבר מועצה ,קובי ,אני אומר לך שאתה יכול להשתלב בעוד הרבה תחומים ,הרבה
נושאים עירוניים לטובת העיר אשקלון ,הדלת שלי תהיה פתוחה לקבל עצה לקבל שיתוף פעולה
ביחד בכל מה שתוכל לעזור .אני מודה לך מאוד על השירות.
מר קובי מיכאל:
ערב טוב ,ראשית תודה .האמת היא שאני אפילו קצת נרגש .נדמה לי שכעת חיה לפני שנה היו
הבחירות .נדמה לי שזה היה ב 22.22.1008 -זאת היתה השעה שבה כבר התחלנו להרגיש את
מפלס המתח עולה .כמו שאתם יודעים אני מאוד רציתי להיות ראש עיר ולא נסתייע .ונהייתי
חבר מועצה ,ואני בעצם לאחר שנה של פעילות מסיים באיזושהי תחושה מעורבת של הייתי
אומר ,סיפוק ותסכול .סיפוק משום שזו הייתה שנה מאוד מלמדת מבחינתי ,בגישה
הסטודנטיאלית שלי לחיים בכל מקום ובכל חוויה שאני עובר אני מנסה ללמוד .אני חושב
שלמדתי כאן די הרבה ,למדתי על אנשים ,למדתי על ארגונים ומה קורה בין אנשים בתוך הארגון
ולמדתי על תהליכי עבודה ולמדתי על דברים שקשורים לרשות מוניציפאלית ותחומי החיים ואני
חושב שגם הצלחתי לעשות כמה דברים במהלך השנה הזאת במסגרות שבהן פעלתי ,ותסכול
על שום העובדה שלא הצלחתי לעשות את כל מה שרציתי ועל שום העובדה שאני עוזב לאחר
שנה .לא התכוונתי לעזוב ,התכוונתי לצמצם את היקף הפעילות אבל להישאר חבר מועצה ,אבל
במהלך תהליך הקליטה שלי במקום שאני נמצא בו עכשיו התברר שאינני יכול להישאר חבר
מועצה ולכן ,ואני בהחלט מנצל את ההזדמנות גם לאחל הצלחה לבוריס שנכנס כאן במקומי,
אבל אין ספק שאני אשאר מחובר למה שקורה כאן ולעשייה דרך האנשים ודרך העיתונות
והתקשורת והדברים האחרים .לו הייתה ניתנת בידי היום הזדמנות ,אני חושב שאני היום נמצא
במקום שהוא בהחלט מעניין ומרתק ובמידה רבה מאוד מרכז העצבים של מה שקורה כאן
במדינת ישראל ,אבל לו הייתה ניתנת בידי האפשרות לבחור היום בין לעשות מה שאני עושה
עכש יו לבין להיות ראש עיר ,שאף אחד לא יתבלבל ,גם לא בני ,הייתי בוחר להיות ראש עיר .אין
בעיני תפקיד שהוא יותר מעניין ויותר מאתגר ויותר מרתק ויותר משמעותי מאשר להיות ראש
עיר .אחת מההצדקות שאני מוצא בחשיבות של תפקיד ראש עיר זה ביכולת של ראש עיר לדכא
את העריצות הבירוקרטית .ראש עיר במסגרת מרחב הסמכויות שניתן לו ,יכול בעצם להפוך את
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הבירוקרטיה העירונית עם כל הקשיים והמגבלות שיש בה לכלי עבודה מאוד מאוד משמעותי
מכיוון שכאן יש ,ואני למדתי להכיר במהלך השנה הזו מאוד מאוד טובים ,לפעמים הם שבויים
ברגולציות שלהם ובפרוצדורות ובתהליכי העבודה ,ולפעמים קצת מתבלבלים מה שהוא אמצעי
לבין מה שהוא מטרה אבל בסך הכל יש כאן כוחות טובים של אנשים שעושים כמיטב יכולתם על
מנת לקדם את הדברים .אני במהלך השנה הזו ניסיתי לומר את מה שאני חושב ולחשוב את מה
שאני אומר .לחלק מהאנשים היה קשה עם העניין הזה ,גם לבני ,ובחלק מן הפעמים האמירות
שלי לא נתפסו ויושבו בהכרח במישור הענייני ,ובהחלט יכול להיות שבמעלה הדרך במהלך
השנה הזו גם עשיתי טעויות .אף אחד מאיתנו לא פטור מן העניין הזה ,אבל אני לא חשבתי
שבמקום שבו אתה נמצא ,גם אם זה במסגרת קואליציונית ,הרי שנגזר עליך להפסיק לחשוב או
שנגזר עליך להפסיק ולראות דברים ,או שנגזר עליך להפסיק ולומר את מה שאתה חושב שצריך
לומר ,ואין קשר בין הביקורת שאתה משמיע לבין העניין של המחויבות הקואליציונית שישלך
כאשר אתה חבר קואליציה .לקח לנו זמן בעניין הזה אבל אני חושב שבנקודת זמן מסוימת
מצאנו את הדרך בני ואני ליישר את ההדורים ,הרבה בעזרתו של שלמה שיושב כאן לימיני .אני
בתחושה לפחות שבחודשים האחרונים אנחנו בהחלט הצלחנו להרחיב את ערוצי שיתוף
הפעולה ואני באופן אישי די שמח על כך .במהלך התקופה הזו אני למדתי לדעת שכנבחר ציבור
הרבה מאוד פעמים בעיני הציבור אתה נתפס כמישהו על תקן שלפעמים כמעט עבד נרצע ,ולא
חשוב מה אתה עושה ,אתה לעולם לא תהיה בסדר .כאשר אתה יוצא בביקורת כנגד ראש העיר,
אתה נתפס כמרדן ,אתה נתפס כמישהו לא ענייני ,אתה נתפס כמי שמחבל בעבודה וכאשר
אתה משתף פעולה עם ראש העיר ,ואתה באותה מסגרת ,כן ,אז אתה נתפס כמתרפס או כפי
שכתב אחד מחברי הקרובים בעטו המושחז באחד המקומונים ,הפרקליט ,כן זאת אומרת זה
היה שם התואר שהוטבע .בסופו של דבר אני למדתי במהלך השנה הזו שהציבור לא באמת
מתעניין במה שעושים נבחריו .הציבור יותר מתעניין במרפקנות ,ברכילות ,בקטעים הצהובים,
במה זה אמר על זה ומה ההוא אמר על השלישי ,ואני חושב שבמידה מסוימת בחלק מן
הפעמים ,לא תמיד ,העיתונות גם משתפת פעולה עם המגמה הזו .ואני נתקלתי בפחות מדי
מקרים לטעמי של עיתונאים חוקרים ושל עיתונאים שבאמת רוצים לדעת איך מתנהלים תהליכי
העבודה ושל עיתונאים שבאמת באים לבקש דין וחשבון על דברים שנעשים על ידי חברי
המועצה ומסופקני אם יש מבין העיתונאים ובוודאי מבין הציבור הרחב שיודעים באמת מה נדרש
מחבר מועצה ומהם תהליכי העבודה .וכחבר מועצה שהיה חבר בכמה ועדות והוביל כאן כמה
פורומים ועשה כאן כמה דברים במהלך השנה הזו ,ונחשף לפעילות של חברי מועצה אחרים ,אני
חושב שבאיזשהו מקום נגרם אפילו סוג של עוול לחלק מחברי המועצה כאן ,ובמקומות שחשבתי
שזה קורה אני גם אמרתי את זה ,ואני חושב שאתה יכול להסכים עם דרכו של חבר מועצה,
אתה יכול להתנגד לדרכו של חבר מועצה ,אבל השיפוט וההתייחסות צריכים להיות עניינים .לי
מאוד חרה כשאני קראתי בטורו של מי שמחזיק מעצמו כיודע ומבין ושופט כל אחד מחברי
המועצה בכל שבוע על פי הסדר ,ודרך אגב אני מעולם לא ראיתי אותו כאן בפורום הזה ,אני לא
יודע כמה הוא בקיא בכלל בהלכי העבודה של המועצה והעיריה ,אבל הוא בשבתו ליד המקלדת
הוא מקליד את הגיגיו ומרשה לעצמו גם להשתלח ולומר דברים שבינם לבין המציאות לא
בהכרח יש דבר או חצי דבר ,ויורם שפר שיושב כאן לצידי יודע שהיו בינינו לא מעט חילוקי דעות
והיו בינינו אפילו חילופי מהלומות מילוליות ,אבל אני חושב שנגרם לו עוול באותו טור ,אני גם
אמרתי את זה ליורם ,אני חושב שזו דוגמה שמייצגת חוסר הבנה של עיתונאים ושל ציבור על
מה שנעשה כאן.
מישל בוסקילה:
סליחה שאני קוטע אותך ,אני לא חושב שזה הפורום להיכנס באנשי התקשורת.
קובי מיכאל:
אני אומר את דעתי ,אני נבחר ציבור שסיים את תפקידו כאן לאחר שנה .איפשר לי ראש העיר
לשאת כאן את דבריי ,אני אומר כאן את מה שאני חושב בעניין הזה ,סוג של הודעת סיכום .אני
לא משתלח באף אחד ,אני אומר את דעתי בעניין הזה.
מישל בוסקילה:
הבמה שנתנה לך התקשורת.
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קובי מיכאל:
חושב שמידת ההשקעה שנדרשת כאן מחברי המועצה ,ואני חושב שחלק גדול כאן מחברי
המועצה בהשקעה הזו שלו בהחלט ראוי להערכה ,גם אם לא תמיד מסכימים כמו שאמרתי על
דרך הביצוע .אני חושב שהעובדה שאנשים תורמים מזמנם ,ממרצם ,מהקשב שלהם לטובת
העשייה הציבורית הזאת היא מבורכת בעיני ואני באופן אישי הייתי רוצה לראות הרבה יותר
אנשים מעורבים בתוך מעגלי העשייה הזו כי אני חושב שזו סוג של עשייה שמשביחה את איכות
החיים שלנו ,משביחה את הקהילה שלנו ,ואני מקווה מאוד שב 2 -שנים שנותרו לפעילותה של
המועצה הזו הפעילות תימשך במשנה מרץ והרבה מאוד הישגים ובכל מקום אני תמיד רואה את
עצמי כשגריר נאמן של העיר הזו ,בכל מקום שבו אני נמצא ,ובכל מקום שבו אני אוכל לעשות
מעשה לקדם רעיון אני בוודאי אשמח לעשות את זה ואני בוודאי אשמח להישאר בקשר
ובערוצים פתוחים .תודה.
בני וקנין:
מודה לקובי מיכאל ואני שוב מאחל בשם כולם לקובי הרבה הצלחה בתפקידו החדש.
 .7אישור פרוטוקול הועדה לאיכות הסביבה מס'  3/2009מיום 9.9.2009
בני וקנין :איתמר בבקשה.
מר איתמר שמעוני:
יש התייחסות לקירוי של השוק פה .כתבו הקירוי יתבצע על בסיס תאים סולריים וכך נקדם
פ רוייקט דגל בתחום הבניה הירוקה המודרנית .שאולי יהווה גם חסכון כלכלי רב .אני מציע
שקודם כל כמו שהבטיח ראש העיר ,הרי הפרוייקט הזה של רוני מהצרי היה בעיצומו ועצרו
אותו .אחר כך אמרו יהיה פה דיון מעמיק במועצה שנחליט מה עושים .הבטיחו חודש ,שלושה
חודשים ,עוד מעט חצי שנה ,עוד מעט חורף ואנשים יקנו שם בלי קירוי ,בלי כלום .השוק הזה,
דרך אגב ,זו זוהמה של איכות סביבה מה שהולך שם .זוהמה של איכות הסביבה .עכשיו אתה
בא וכותב פה תאים סולריים ,בואו שיהיה פה דיון במועצה ,נדבר על קירוי השוק כמו שהבטיח
ראש העיר ,אז נקיים דיון ,אחר כך תחליטו בועדות פנימיות מה עושים עם קירוי השוק ,זה יותר
מכובד .זה הערה שיש לי לגבי הפרוטוקול.
בני וקנין:
מעלה את הפרוטוקול להצבעה.
כולם בעד.
הצבעה:
החלטה :לאשר.
 .8פרוטוקול ועדה לענייני ביקורת מס'  4/2009מתאריך 4/11/09
בני וקנין:
יש הערות לפרוטוקול?
איתמר שמעוני:
יש לי הערות .בנושאים לביקורת ,בסעיף הראשון שמופיע בסדר יום ,אמר פה יו"ר ועדת
הביקורת הכוונה היא לשני נושאי ביקורת שהועדה לעניין ביקורת רשאית מדי שנה להטיל על
מבקר העיריה לבדוק .מאחר והועדה הטילה על מבקר העירייה לבדוק את נושא המינויים
הפוליטיים בעיריה ,ועתה הוא מנוע לבדוק זאת ,עקב חקירת יאח"ה בעניין הזה ,אני מציע
שהמבקר במקום זה יבדוק את נושא החברה הכלכלית .בישיבת המועצה האחרונה אתה הבאת
עיתון ,אמרת לי ,כנופיה גרוזינית ,התחלת להטיל דופי,
בני וקנין:
זה הערה לפרוטוקול .יש לך הערה לפרוטוקול של ועדת הביקורת?
איתמר שמעוני:
לי מותר לדבר בהערות לפרוטוקול  20דקות.
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אברהם בן-דוד ,מנכ"ל
הערות לפרוטוקול זה אם הפרוטוקול נכון ,כתוב נכון או לא כתוב נכון.
איתמר שמעוני:
אני אומר לך לעניין הזה ,שאל את היועץ המשפטי לעירייה .אני יכול לדבר על זה  20דקות.
אתה פקיד ,אתה תתעסק בענייני ניהול העירייה .לא ניהול המועצה .יש הערות ,אל תפריע לי.
עו"ד איתן צוריאל:
יש לך חמש דקות לדבר.
עו"ד איתן צוריאל:
נושא שעל סדר היום מותר לדבר חמש דקות.
בני וקנין:
שמעוני תקשיב .אני רוצה לנהל את הישיבה .מי שיפריע בישיבה אני אוציא אותו .יש חמש דקות
לדבר .יש לך הערות לפרוטוקול?
איתמר שמעוני:
יש לי ,אני רוצה לדבר על זה חמש דקות .אל תפריע לי.
בני וקנין:
דברים שנאמרים מעבר להנחיות ,אני יכול להפסיק את הכתיבה בפרוטוקול על פי פקודת
העיריות .אז לכן אני מבקש .שמע ,אני מכבד אותך ,נותן לך לדבר ,תמלא אחרי ההוראות .מותר
לך לדבר חמש דקות ,דבר חמש דקות .למרות שלגבי הפרוטוקול אני אבדוק ,אבל עכשיו תדבר.
איתמר שמעוני:
אתה תבדוק .איתן ,תבדוק את עצמך גם ,חמש דקות כתוב לכל חבר מועצה .לסיעה  20דקות.
תבדוק ,אולי אני טועה ,אני זוכר את פקודת העיריה ,אבל תבדוק .אם נותרו לי עוד שלוש דקות
אני אמשיך .ואני מדבר לביקורת.
בני וקנין:
אבל יש לך הערות לפרוטוקול?
איתמר שמעוני:
כן .כתוב פה שהנושא הזה נמצא בחקירת יאח"ה.
בני וקנין:
איזה נושא?
איתמר שמעוני:
הנושא של המינויים הפוליטיים ולכן המבקר לא בודק אותם .יש חקירה ,אתה גרמת לחצי
מהעיריה הזו להיות בחקירה .יש חקירת יאח"ה .אתה בישיבה הקודמת באת ואמרת ,הוצאת
עיתון ,שהנה ,אני מחובר לפה ,מחובר לשם ,כדי שהדברים לא ישמשו נגדי ,ואני לא יכולתי
לעזוב את זה ,בגלל שמדובר פה על חקירת יאח"ה ,אני אראה לך מה קבעה הפרקליטות עלי.
הפרקליטות שלחה לי מכתב ,כתבה לי :הריני להודיעך שהתיק שבנדון נגנז בעילה שאינה
מצדיקה הגשת כתב אישום .תסתכל ,אתה רק התחלת בחקירות .אתה לא מבין עוד מה מחכה
לך ,לפני שאתה מנסה לומר עלי משהו ,תפשפש במעשים שלך ובציציות שלך ,ואני אחסוך ,לא
ארד לרמה שירדת בפעם הקודמת ,והראית עיתון ,סופשבוע מעריב ,אתה זוכר איזה תמונה יפה
הייתה לך ועם איזה כתבה.
בני וקנין:
אני מבקש לאשר את הפרוטוקול .אני מבקש להצביע.
כולם בעד.
הצבעה:
החלטה :לאשר.
 . 9שאילתא של חבר המועצה מר איתמר שמעוני בנושא כספי תרומות בסך  2.5מליון שקל
מחברי הקהילה היהודית בברזיל

להלן השאילתא :
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בסוף חודש יולי האחרון נסע ראש עיריית אשקלון ,ב ני וקנין ,בפעם
החמישית השנה לחו"ל ,כשהיעד הפעם – ריו דה ז'נרו בברזיל .התלווה
לווקנין בנסיעתו יו"ר קרן אשקלון ,אלי דיין.
עם שובו ארצה טען ראש העירייה כי מדובר בנסיעה חשובה מאוד ואף
מועילה לקידום פרוייקטים כלכליים גדולים בין אשקלון לעזה .ואף כי
בעקבותיה הצלי ח להשיג לאשקלון מקהילת יהודי ברזיל תרומה בסכום של
לא פחות מ  1.5 -מיליון שקלים.
השאילתא :
 . 2מי מימון את הנסיעה האמורה לחו"ל?
 . 1האם כספי התרומה בסך  1.5מיליון שקלים כבר התקבלו בקופת
העירייה?
תשובת רה"ע :
 - 2הנסיעה לברזיל היית ה מטעם האו"ם ובמימונו.
 - 1רה"ע דווח למועצה על הנסיעה בישיבת המועצה מס' 21/09

מיום

. 1.9.09
בני וקנין:
מדגיש פה את פקודת העיריות ,היה תיקון בשנת תשס"ח ,סעיף  -26על שאילתא המוגשת,
ראש העיר או חבר מועצה שהסמיך אותו ראש העיר נותנים תשובה ,ולא מתקיים דיון במועצה.
איתמר שמעוני:
הבהרה קטנה ,או שאלה קטנה ,אפשר.
בני וקנין:
שאילתא קטנה וקצרה ,כתוב .אני מדגיש את זה .יש פה שאילתא ,יש פה את התשובה ,נסיעה
לברזיל הייתה מטעם האו"ם ובמימונו .ראש העיר דיווח למועצה על הנסיעה בישיבת המועצה
מספר  21/09מיום  .1.9.09יש לך שאילתא קטנה?
איתמר שמעוני:
כן .לא ענית לי על השאלה .האם כספי התרומה בסך  1.5מליון התקבלו בקופת העיריה?
בני וקנין:
אני דיווחתי על הנסיעה הזו בישיבת המועצה מספר  21/09מיום .1.9.09
איתמר שמעוני:
איפה הכסף?
 .10הצעה לסדר היום של חבר המועצה מר איתמר שמעוני בנושא הצבת מדחנים בעיר

להלן ההצעה :
המועצה מתבקשת לקיים דיון בנושא הנדון ולקבל החלטה בעניין הנדון כדלקמן:
הצעת החלטה:
לבטל את ההחלטה להציב מדחנים בעיר (גם כתוכנית פיילוט) ,ולהקים ועדה מקצועית שתגבש
תוכנית רב-שנתית שתציג פתרון שיסייע להכפיל את מקומות החנייה הציבוריים בעיר ,בתוך
שלוש שנים.
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בני וקנין:
אני מבקש להוריד את ההצעה מעל סדר היום .המנכ"ל יסביר.
איתמר שמעוני:
רגע ,צריך לקרוא את ההצעה ,לא?
בני וקנין:
רק אם אני מוריד אותה מסדר היום ,אז אתה יכול לדבר .אבל בוא אני אגיד לך למה אני מוריד
מסדר היום .המנכ"ל ידבר ,בבקשה ,המנכ"ל.
אברהם בן דוד ,מנכ"ל העיריה:
 -2אין החלטה להציב מדחנים.
 -1יש ועדה מקצועית בתוך העירייה שמגבשת את התכנית באם להציב מדחנים באם לאו.
שבתאי צור:
אם אתה יכול להוסיף ,ברגע שיגבשו היועצים יעבירו לאישור המועצה.
בני וקנין:
זה ברור.
מר שבתאי צור:
תוסיף את המשפט הזה שיובא לדיון במועצה.
בני וקנין:
אני מבקש להצביע להוריד את ההצעה מסדר היום כי לא היה דבר כזה.
כולם בעד.
הצבעה:
החלטה :להוריד ההצעה מסדר היום.
 .11הצעה לסדר היום של חבר המועצה מר איתמר שמעוני בנושא הקמת גשר להולכי רגל
מעל כביש רבין

להלן ההצעה :
המועצה מתבקשת לקיים דיון בנושא הנדון ולקבל החלטה בעניין הנדון כדלקמן:
הצעת החלטה:
להקים לאלתר גשר להולכי רגל מהשכונות נווה אילן ונאות אשקלון ,שיוביל היישר לקריית
החינוך ,ויסייע לתלמידים להגיע לבית הספר וחזרה ממנו הביתה ,בבטחה.
בני וקנין:
אני מבקש להוריד את ההצעה מסדר היום ,מנכ"ל העירייה יסביר את הנושא.
אברהם בן דוד ,מנכ"ל העיריה:
הנושא נמצא בהליכי בדיקה .בבדיקה משתתפים יועצים מקצועיים ומשטרה על מנת לתת את
המענה הטוב ביותר מבחינה בטיחותית.
איתמר שמעוני:
אני לא מבין .יש לי הצעה להקים גשר .אני רוצה להציע את ההצעה הזו פה לסדר היום .איתן,
אתה רואה מה עושים פה ,אנחנו משחקים פה פינג פונג ואתה יושב פה רק עם הספרים.
עו"ד איתן צוריאל:
אני לא פוליטיקאי.
איתמר שמעוני:
זה לא פוליטיקה ,זה מועצה .זה לא פוליטיקה .זה מועצת עיר ,חבר נבחר שבא לייעץ לראש
העיר איך לנהל את העיר הזו .אני מציע לעשות גשר הוא מוריד את ההצעה כי הוא אומר ,דנים
בה .זו הצעה לסדר היום פה.
בני וקנין:
אני מבקש להוריד את ההצעה מסדר היום .המנכ"ל הסביר.
איתמר שמעוני:
איתן ,זה חוקי להוריד?
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בני וקנין:
אני מבקש להוריד ההצעה מסדר היום .גשרים לא מרימים בהבל פה .גשרים ,יש יועצים של
משרד התחבורה שמשתתפים גם ,מהנדס התחבורה ,משטרת אשקלון ,זו התשובה למעשה
שאמר אברהם בן דוד.
איתמר שמעוני:
אבל אני רוצה לקרוא את ההצעה.
בני וקנין:
אתה העלית הצעה על סדר היום ,אני מציע למועצה להוריד אותה כי מקובלת עלי התשובה
שהמנכ"ל אומר.
איתמר שמעוני:
אבל אתה לא יכול להוריד אותה עד שתשמע את ההסבר שלי.
בני וקנין:
עכשיו אני אשמע אותה.
איתמר שמעוני:
אחר כך תוריד את ההצעה.
בני וקנין:
אני מציע ,עוד לא החלטתי.
בני וקנין:
אתה מדבר כשאני רוצה להציע להוריד את ההצעה מסדר היום .אבל אם רוצים לדון בה זה כבר
משהו אחר .עכשיו אתה יכול לדבר.
איתמר שמעוני:
אני רוצה בזמן ההסבר שיש לי ,איתן ,בדקת אם זה  20דקות לסיעה? תבדוק .יש  5דקות לחבר
מועצה לדבר בהצעה לסדר ויש  20דקות לסיעה .תבדוק אם אני טועה .עכשיו ,אני רוצה
להראות ,ברשותך ,ביקשתי אם אפשר להראות איזה סרטון קטן על הכביש .יש לי פה נתון ,יש
לי סרטון ,אני רוצה להראות אותו .אני רוצה להסביר עם סרטון .אני הבאתי נתונים ,הסברים.
בני וקנין:
למה לא שלחת את הסרטון עם ההצעה?
איתמר שמעוני:
אני לא חייב לשלוח .אני יכול לבוא ובהסבר שלי להראות אותו.
בני וקנין:
כמה זמן הסרטון?
איתמר שמעוני:
הסרטון שלוש דקות .אני יכול להראות.
בני וקנין:
טוב ,תתייחס בינתיים.
איתמר שמעוני:
בני ,מנסה פה בכל מיני דרכים .בפעם הקודמת המועצה לא הוקלטה כי המקליט לא קיבל
הזמנה .עכשיו ידעתי שתגיד שלא יהיה מחשב ,הבאתי מחשב .עכשיו אתה גם לא רוצה לתת לי
להראות עם המחשב הזה ,תגיד שאתה לא רוצה לראות את הסרטון.
בני וקנין:
אין לי בעיה לראות את הסרטון .בינתיים תדבר.
איתמר שמעוני:
מה שאני רוצה לומר ,בינתיים ,תראה ,אני ראיתי את הסרטון הזה .זה דבר מחריד מאוד .וראיתי
שם בכמה בקרים איך הילדים חוצים את כביש רבין בצורה כזו שאני הייתי חרד מלהסתכל.
עכשיו אני חושב ,אתה צודק ,להקים גשר זה לא לבוא ככה ולהציע .צריך לעשות את זה ,צריך
לקחת יועץ תנועה ,ויועץ בטיחות ,וקונסטרוקטור ,ואגף ההנדסה ,ולקיים דיון ,ולהביא חומר
להיתר לועדה המקומית אם צריך או לא ,שתתחיל לצאת לדרך ,עלות כזו יכולה לנוע בין מליון
שקל ל 6 -מליון שקל ,דרך אגב ,אפשר גם לייצר הכנסות .אפשר עם הגשר ,לעשות פרסום על
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הגשר .אני חושב שהיה לך פעם רעיון כזה ,בני ,היה לך פעם רעיון כזה לעשות גשר ולשים עליו
פרסום .אתה מחזיר גם הכנסות .תראו ,אני מבקש ,הייתה הצעה גם של ראש העיר הקודם רוני
מהצרי לקדם את הנושא והצעה גם שלך לקדם ,בוא ,אתה הרי אומר כל הזמן שאתה ראש עיר
של עשייה .בוא תעשה ,תקים את הגשר .זה מה שאני מבקש .זה יכול למנוע את האסון הבא,
זה נותן בטיחות לילדים ,זה נותן בטיחות לתושבים שנמצאים שם .בקשתי והצעתי להצביע היום
לקבל החלטה להקים גשר ,אני מציע להקים את הגשר הזה תחת פיקוחו המבוקרת של אגף
ההנדסה ,עם אנשי המקצוע המתאימים ,שראש העיר יקבל החלטה ,שזה ייכנס לתכנית
העבודה של  .1020זו ההצעה שלי.
בני וקנין:
שמעתי .אתה כנראה יודע שבעייריה דנים בפתרונות לבטיחות בשדרות רבין ויש דיונים ,כולל
בדיקות הנדסיות של גשר ,כולל גשר תמורת פרסום ,מה שאני פעם יצאתי למכרז ואולי הפעם כן
אנחנו נעשה ,כולל גם נושא גדרות ,גם משמעויות ,יש יתרונות ,זה מה שענה לך המנכ"ל .הוא
לא ענה לך שהוא פוסל גשר .לא ענינו לאף אחד שפוסלים גדרות .ענינו שפתרונות כאלה
מחייבים חשיבה תכנונית של אנשי מקצוע וזה בדיוק מה שעושים היום .לכן אף אחד לא פסל.
מר שבתאי צור:
אדוני רה"ע ,אני מסכים איתך .לפני  20שנים זה היה הבייבי שלך .הגשר ,דיברנו על זה כל
הזמן .לצערי הרב ,לא מצאנו ,גם היום מדברים .בשכונות מדברים ,בכל מקום מדברים ,וזה לא
הצעה לא שלו ולא של אף אחד ,הציבור מבקש .ובאמת אני זוכר כמה דיונים אני הייתי אישית
עם אברהם בן דוד .אתה נתת הנחייה לבדוק את כל הדברים האלה .אנחנו מבקשים רק לחסוך
את כל הבירוקרטיה שיהיה גשר.
מר שלמה כהן:
מה זה שיהיה גשר .אני רוצה לשאול אותך שאלה .מה יקרה אם נשקיע מליון עד שישה מליון
שח' כמו שאתה אומר ,ואחרי שנקים את זה נראה שאף אחד לא עולה על הגשר .דבר כזה יש
תהליך,
יורי זמושצ'יק:
אתה תומך באיתמר בגלל שאתה אמרת צריך דיון,
מר שלמה כהן:
יש תהליך בדיקה,
בני וקנין:
אני מסיים את הדבר .הצעת החלטה כשמגישים הצעה ,כתוב הצעת החלטה .מה שמצביעים זה
על הצעת ההחלטה .אני מבקש להוריד את הצעת ההחלטה מסדר היום .מה הנימוק? ישנו
תהליך ,רבותיי ,מה כתוב? מה הצעת ההחלטה? רק על זה מצביעים ,מה שכתוב .זה החוק.
להקים לאלתר גשר להולכי רגל .הנה ,זה התשובה של המנכ"ל .היום ,ממש היום ,בימים אלה,
בשעות אלה ,יש תהליך תכנוני של מומחים שהם בודקים את האמצעים הנכונים לפתרון.
שבתאי צור:
את לוח הזמנים תוסיף.
בני וקנין:
אם בניה על ידי העירייה או גשר באמצעות פרסום ,גם זה אנחנו בודקים .אני יצאתי למכרז מעל
רבין לגשר לפני  20שנים .לא היה אף משתתף ,אבל היום יכול להיות שישתנו דברים .היום
הפרסום יכול להיות שישתנה.
מר שבתאי צור:
זה מה שמבקשים.
בני וקנין:
הנה התשובה .אני מתייחס להצעת ההחלטה .היום אנחנו בודקים את העסק הזה של הגשר.
אבל אני צריך להתייחס להצעת החלטה להקים לאלתר .זו הצעת החלטה .אני מבקש להוריד
את ההצעה מסדר היום .אני מבקש להצביע .מקובלים עלי דברי המנכ"ל מתקיים היום עליך
מקצועי כולל חשיבה לגבי גשר ,גדרות או אולי העירייה או ע"ח פרסום.
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החלטה :להוריד הנושא מסדר היום.
 .12הצעה לסדר היום של חבר המועצה מר יורי זמושצ'יק בנושא מתן פתרונות לשווקים
ניידים ליד ההוסטלים ומקבצי הדיור בפרט ורוכלות בכלל

להלן ההצעה :
מועצת העירייה ,מתבקשת לקיים דיון בנושא הנ"ל ולקבל החלטה כדלקמן :
הצעת החלטה :
 . 2לשנות העקרונות וחוק עזר לאשקלון (שמירת הסדר והנקיון) ,התשל"ט -
 . 2979לדעתי ה פתרונות צריכים להתבסס על עקרונות שונים מהעק רונות
הקיימים :במקום מכשולים לרוכלות צר יך לפתח אותו כ די לקרב זאת
לקשישים שמתגוררים בהוסטלים ומקבצי דיור בפרט ולקשישים שמת גור רי ם
בשכונות חלשות ורחוקות מהשוק בכלל ,ע "מ להקל על חייהם .
 . 1לחייב את עיריית אשקלון :לקבוע מקומות לרוכלות בקרבת ההוסטלי ם
ומקבצי ה דיור ,להנהיג שיטות עבו דה ,ולהנפיק אישורי ם לרוכלים .
בני וקנין:
לפני שאני נותן תשובה ,אברהם בן דוד יענה .אני רוצה להגיד לך ,יש הרבה במה שאתה אומר
יורי .יש מקומות שזה מוצדק כי זה באמת רחוק .המנכ"ל יקרא את התשובה .הוא נותן לך את
התשובה ואחרי זה אתה תדבר.
יורי זמושצ'יק:
אני רואה בהצעה הזו בסדר מה שאתה מציע ,אני לא יודע איך מתייחסים לזה הנהלים .אבל
בני ,תחשוב ,זה לא הגיוני ,אני צריך להגיב ולשכנע חברי מועצה לפני שאתה תקבל תשובה
והחלטה .אולי אני יכול לשכנע אותך? מה אתה יודע ,זה לא הגיוני הסדר שאתה מציע .זה לא
יכול להיות ככה .ואני מבקש ,מהצד המשפטי ,אני מבקש מהיועץ המשפטי להגיד מה כתוב .חוץ
מזה ,בשנים רבות היתה צורה לסדר יום ,הצעה לסדר יום שכתבו מבוא ,שכל אחד בקואליציה
יכול לדעת על מה אני מדבר .פתאום יש שינוי ולא כותבים מבוא ,הסבר שלי ,כותבים רק
החלטה .אני רוצה לדעת מהצד המשפטי אם זה נכון או לא נכון .זה לא הגיוני ,אני רוצה לבדוק.
זו זכותי לשאול את היועץ המשפטי ולשאול אותו ,דוגמה ,אתם יושבים לפני יום ,לפני יומיים,
לפני ישיבת מועצה ,ואתם דנים נכון או לא נכון בעניין כולל ההצעות לסדר היום .איך חברים
יכולים לדעת על מה אני מדבר ,על מה הוא מדבר ,אם אתם לא מפרסמים בסדר יום מבוא,
הסבר שלי .איך זה יכול להיות? זה לא הגיוני בכלל.
בני וקנין:
אני מבקש מהיועץ המשפטי איתן צוריאל ,אני חייב להצמד להוראות החוק.
יורי זמושצ'יק:
בואו נבדוק.
בני וקנין:
מה שאני רוצה להציע ליועץ המשפטי ,כשהוא ייכנס נגיד לו את זה ,הוא יוציא חוות דעת בכתב
לגבי כל הנושא של הצעה לסדר היום ושאילתות ,איך צריך להתנהל.
יורי זמושצ'יק:
מסכים במאה אחוז.
בני וקנין:
מה שהוא יכתוב – לפי זה אנחנו נתנהל .מקובל ,יורי?
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יורי זמושצ'יק:
מקובל.
שבתאי צור:
אני רוצה להוסיף משהו בנושא ההצעה שלך אם אפשר ,שיקדיש מחר  20דקות ,חברי המועצה
כולנו נפגשים מחר בנושא הזה 20 ,דקות שייתן,
בני וקנין:
וגם זה מקובל עלי .הצעות פרקטיות מקובלות עלי .אז עכשיו יורי ,הוא יכול לתת את התשובה?
יורי זמושצ'יק:
לא ,אני מוכן,
בני וקנין:
אז אנחנו פורמלית מורידים את ההצעה.
יורי זמושצ'יק:
עכשיו אני אדבר מהתחלה .בלי הסבר אני אדבר ואני אתן לכם לדבר.
אורן שני:
בני ,אני רק רוצה להגיד לך משהו ,בתוספת לדברים שלך ,ואני מציע גם ליורי ,המחוקק נתן את
הדעת על מה שיורי אמר.
בני וקנין:
אני יודע.
אורן שני:
אם אתה חושב שאתה מקופח בצורה כזו ,ויורי מה שאני אומר לך זה עובדתי ,אתה יכול
להסתכל בתקנון ,אם אתה חושב שיש פה איזה משהו שראש העיריה ,יושב ראש המועצה
לצורך העניין ,מקפח אותך בדברי ההסבר ,אתה רשאי על חשבון קופת הרשות ובלבד שלא
תכביד ,להביא לנו דפים מראש ,ולהגיש לנו .הוא עשה את העבודה שלו ,הוא מביא את
ההחלטה,
יורי זמושצ'יק:
אורן אני מצטער מאוד ,אני לא ביקשתי ממך עזרה.
בני וקנין:
בבקשה יורי .הוא באמת מעלה פה בעיה שהיא כואבת ,אבל לפעמים גם בעיה כואבת צריכה
פתרונות חוקיים .בבקשה.
יורי זמושצ'יק:
(מקריא) באשקלון ישנם מאות קשישים המתגוררים בהוסטלים ובמקבצי דיור .מדובר בקשישים
מבוגרים מאוד עם בעיות בריאותיות קשות ,מוגבלים מאוד בחיים ומתקשים לדאוג לעצמם .על
מנת להקל את זה ,בהמשך לארוחה ,מגיעים מדי שבוע רוכלים מתחום הירקות והפירות והיו
מציעים לקשישים את מרכולתם .הפתרון הזה היה לשביעות רצון של הקשישים ולדעתי היה גם
מודל באופן שבו יש לדאוג לאוכלוסיה הזו .לצערי הרב ,הפסקת פעילות מבורכת זו על ידי
העיריה ,האוכלוסיה הזו נותרה ללא מענה .ברור כי הדרך הקלה אינה לסגור כל מקום שיש בו
בעיות תברואה ולכלוך ,דרך אגב ,אין שם זה אני אדבר אחר כך .ולהתמודד עם הבעיה מצד
העיריה ,תוך רצון לעשות כל מה שניתן על מנת לפתור את הבעיה ולתת פתרון לציבור בשירות
האמור ,הגיון זה של העירייה צריך לחול גם על השוק העירוני ,שם מלוכלך .אולי אתם לא
מבקרים בשוק ,לא קונים שם ,אני קונה .שם משהו יוצא מן הכלל .היורם הזה הוא צריך קודם כל
לבדוק על זה .תבואו לשוק .כל השוק העירוני ,הטיילת אתרי הבילוי וחופי העיר .שם מלוכלך ,על
הפנים .זה לא דרך בכלל .אני מצטער בפני מי שיכול לקבל את זה כפגיעה ,זו אינה פגיעה .זו
אמת .העבודה של העירייה היום ,אומרים יס-מן .קיבלו את ההוראה ,ראש העיר הכריז מאבק
בלכלוך .עושים .מה עושים? במקום לעשות במקומות ,אני יכול להראות לכם ,עשרות מקומות
בעיר מלוכלכים .במקום זה ,מציעים מישהו ,אנשים חלשים ,תוקפים אותם ,ועושים מה שרוצים
איתם .בגלל שאין תגובה .זה לא רק בעיה שאני מדבר עליה .זה סימפטום העבודה של העירייה
ואני יכול להוכיח את זה .פועל באיכות הסביבה ,אני פניתי הראשון ליורם שפר ,הוא שותק .בגלל
זה אני מציע קודם כל ,אני מציע ,אחר כך אני ...כמה דברים מעניינים מאוד .לאחר שכתבתי כל
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זאת במכתב לראש העיריה ,לא קיבלתי תשובה ,כתמיד ,ממנו .אני רוצה לראות בנאדם בעיר
שקיבל תשובה מראש העיר .לא רואה .לא מכיר בנאדם כזה .קיבלתי תשובה מעירית אשקלון,
לא אני קיבלתי ,עיתונים קיבלו ,לא אני .בשמי ,אבל עיתונים ,שישנה אפשרות למכור פירות
וירקות לטובת אותם קשישים רק במקרה שבעלי ההוסטלים ומקבצי הדיור יאשרו זאת בשטח
שלהם .מבחינתי זה לא פתרון בכלל .רוב הבעלים האלה מצאו אותו פתרון לפני שהעיריה
פנתה .הם עשו הרבה זמן .חלק מהם ,הבעל בית הכי חשוב זה עמיגור הוא מתנגד לזה .דיברתי
איתם ,יש מכתב במשרד הבניה או בעמיגור מרכזי ,שאסור .שם יש משהו הגיוני ,במכתב הזה.
לדעתי ,הפתרונות צריכים להתבסס על ,זה הכי חשוב מה שאני מדבר .הכי חשוב .על פתרונות
שצריכים להתבסס על עקרונות שונים מהעקרונות הקיימים .במקום מכשולים לרוכלות צריך
לפתח אותה .כדאי לקרב ,זה חשוב ,אני פונה לחברי המועצה .צריך לקרב לכל קשיש שיש בעיר
שלנו .לא רק מי שגר בהוסטלים ובמקבצי דיור .תקחו את שמשון ,שם אנשים לא גרים
בהוסטלים .הם לא יכולים להגיע לשוק .מה עושים ,ובדקתי ,בכוונה בדקתי את המחירים
בחנויות הירקות והפירות .שם המחיר יותר ,לא יכולים  ....הקשישים .לא מתאים לקשישים
המחיר .עוד משהו ,לקרב לקשישים שמתגוררים בהוסטלים ובמקבצי דיור בפרט ולקשישים
שמתגוררים בשכונות חלשות .דוגמה ,לא רק קשישים ,אנשים שאין להם מכוניות .איך הם יגיעו
לשוק ,איך הם יכולים להגיע לשוק .היתה רוכלות שם .אני ראיתי רוכלות .על מנת להקל את
החיים שלהם .אגב ,זה קיים בערים אחרות ,בכוונה הלכתי לאשדוד .חברי המועצה ,אני פונה
אליכם .הלכתי לאשדוד .ברחובות שם יש רוכלות .עובדים ברוכלות .שאלתי בעירייה למה לא
עוזרים לרוכלות בכלל .קודם כל אני פונה לחברי המועצה ,שוב ושוב ושוב .תשכחו את
המשחקים ,תשכחו דברים אחרים ,תחשבו על תושבי העיר הקשישים שלא יכולים להגיע .השוק
בצד אחד ,מצד השני המחיר בחנויות הירקות והפירות ,מחיר לא מתאים להם .תחשבו על זה,
באשדוד ,עובדים על זה .עוד דבר אחד .אני מדבר לא רק ההוסטלים ,ההצעה שלי ,חוץ מזה,
קראתי את התגובה גם סימפטום שלך ,לפי המקצוע שלי אני מחפש למצוא פתרון בעניין
קונקרטי .אני רואה את הסימפטומים מערכתית .דבר פשוט לגמרי ,שאלתי בעיריה ,למה אתם
עושים ,זה חוק משנת  ,2979חוק דרך אגב לא אוסר לעשות רוכלות .הוא נותן דרך לא לקבל
את הרשיון לזה .רשיון מיוחד ,משהו כזה ,שנותן אפשרות לפקידות לא לתת בכלל .ומה שאני
עוד רוצה להגיד ,הסימפטום גם שקיבלתי תשובה בעיתון ,כותבים ככה ,שכאילו שם מלוכלך
אחרי שהעירייה עשתה נקיון .זה שטות .אני לא רוצה להגיד שקר .מה יפה להגיד במקום שקר?
לא מדייקים .לא רמאות ,לא שקר ,לא מדייקים .זה תמיד בתגובות העירייה כותבים באופן
פורמלי ,וכתוב שם מלוכלך ,אנחנו עושים במקומו את הנקיון ,והכל ,בדקתי .בדקתי בשני
הצדדים .אני מעדיף עכשיו בכתב .אם אתם פניתם אלי ,תכתבו בכתב שהוא עושה נקיון משהו,
אחרי שהוא עושה את זה .דבר שני קיבלתי בכתב ממנהלי השכונה .הם כותבים ששם הנקיון
משהו .למה? העירייה נתנה תשובה לא דייקנית .וזהו ,אני סיימתי .אבל צריך לסיים בדבר אחד.
זה יוצא מן הכלל בכלל .בזמן עופרת יצוקה כשהקשישים לא יכלו לצאת ,פחדו לצאת ,הוא הביא
לכולם את הירקות והפירות .מה עשו? עצרו אותו .עצרו אותו בזמן עופרת יצוקה .עצרו אותו
בגלל זה ,לקחו ממנו  21,000שקל.
בני וקנין:
המנכ"ל יתן לך תשובה
יורי זמושצ'יק:
אני קיבלתי בעיתון.
בני וקנין:
הוא יענה לך פורמלית.
אברהם בן דוד ,מנכ"ל העיריה:
הבעיה של רוכלות הוא נושא בעייתי בכלל מבחינה תברואתית.
יורי זמושצ'יק:
אבל שירות של האוכלוסיה זה יותר חשוב .העקרונות הישנים מה שאני אמרתי ,תשכחו.
אברהם בן דוד ,מנכ"ל העיריה:
דבר שני הוא שאנחנו עושים בדיקות קודם כל עם בעלי ההוסטלים על אפשרות לעשות את זה
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בתוך השטח של ההוסטלים.
יורי זמושצ'יק:
לא יכול להגיד שהעקרונות שלו הם עקרונות נכונים .למה? העירייה לא צריכה לשלוט ,היא
צריכה לשרת .מה שהוא אמר זה לשלוט.
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בני וקנין:
אני מבקש להצביע להוריד את ההצעה מסדר היום.
הצבעה:
בעד15 :
נגד3 :
החלטה :להוריד ההצעה מסדר היום.
 .13תחנה פחמית – עדכון המצב – לאור התהליכים של ההתחממות הגלובלית וזיהום
האויר -עדכון ע"י יורם שפר
בני וקנין:
עדכון קצר לגבי התחנה הפחמית .אם נצטרך להרחיב ,נרחיב במועצה אחרת .בבקשה יורם .רק
עדכון בכמה מילים ואחרי זה נעשה דיון.
שבתאי צור:
אני לא מבין את המילה עדכון ,זה לא מתאים .זה לא עדכון ,למחוק את זה מהפרוטוקול.
בני וקנין:
אבל יש חברי מועצה שביקשו עדכון קצר.
שבתאי צור:
הצעה לסדר ,אסור להביא עדכון .לא כותבים עדכון.
בני וקנין:
ממונה על תיק ,בבקשה מר יורם שפר.
שפר יורם:
מאז שנת  1001שאושרה הקמה בות"ל ועד היום טרם הוקמה התחנה ובמידה והתחנה תקום,
אם תקום בין  ,1022-1026דהיינו זה מוכיח על פניו שהמצוקה לא קריטית עבור המדינה וניתן
לדחות את הקמתה ולדון עניינית על כל משק האנרגיה של מדינת ישראל ,שלא נעשה עד כה
ברמה הלאומית.
בשנים האחרונות חל שינוי תפיסה לכיוון התייעלות אנרגטית ואנרגיות מתחדשות ,דהיינו :גז,
סולארי וכיו"ב .לגבי ישראל – זה אומר שיש להתארגן לאותו כיוון בפרט שאנחנו לקראת ועידת
קופנהגן ,שאמורה להחליט על סנקציות בתחום פליטות הפחמן ,שיהווה לישראל תשלום קנסות
שעשוי להגיע לכדי כ 2 -מיליארד  $בשנה.
בנוסף לכך – עלות הטיפול בהיבט הרפואי-תחלואתי שבמחיר לזה מספר עשוי להגיע למיליוני
דולרים.
כיום ,הדיונים הציבוריים מקבלים הד לאומי בכל מסגרת והתחושה שלאור המצב סביר להניח
שהממשלה תבין שיש להקפיא את הקמתה.
לגבי קצא"א – מתחם קצא"א מתנהל כמו מדינה עצמאית .חוק הזיכיון אינו מקנה זכות לפעול
ללא היתרים ומוסגות תכנון כמקובלים במדינה .כך קבע היועמ"ש לממשלה בצורה מפורשת נכון
להיום ,בקצא"א תוספת של כ 1150 -טון גז ללא היתר ונמצאים בעתירה משםטית מול עיריית
אשקלון ואיגוד ערים לאיכות הסביבה .כמו כן ,הקימה קצא"א חמישה מיכלי ענק עם קיבולת דלק
של דלק גולמי ,ללא היתרים ,וללא אישור המשרד להגנת הסביבה ,כשבכוונתן להקים עוד 2
מיכלים.
בבדיקה משםטית כולל עם מנהל מינהל ההנדסה בעיר ,נקבע שיש מקום לעתירה משפטית
בנושא ,ובימים הקרובים תוגש עתירה משפטית כנגד קצא"א.
בימים אלה ,מתקיים דיון בבג"צ בנושא הגדלת נפח הגז ללא היתר.
קצא"א שנמצאת בקרבת עיר מתפתחת וקבעה שכל הליך יתואם עם הרשות ,מתעלמת בצורה
בוטה מצרכי העיר וההשפעות הביטחוניות שכרוכות בהתנהלותה.
שבתאי צור:
מצטרף למה שהממונה על איכות הסביבה חבר המועצה יורם שפר אמר ,ואני כמובן מצטרף
לקריאתו של הש ר להגנת הסביבה שהיה פה ח"כ גלעד ארדן ואני ממליץ בפני ראש העיר ,חברי
מועצה חייבים להצביע שאנחנו תומכים בקריאתו של יורם שפר ואנחנו נגד הקמת תחנת כח.

פרוטוקול מועצה מן המניין  14-2009מתאריך 11.11.2009

23
עיריית אשקלון – חברי מועצת העיר

______________________________________________________
איתמר שמעוני:
אני יושב בעניין הזה ,רוצים לעשות הצבעה ,ואנחנו בראשות ראש העיר ,פה אחד נגד הקמת
תחנת הכח.
בני וקנין:
מצויין ,כולם פה אחד.
שבתאי צור:
אדוני ראש העיר אני מבקש להצביע .בגלל זה אמרתי שזה לא עדכון .זה נושא מאוד חשוב,
חברי מועצה חייבים להביע את הדעה שלהם.
עו"ד איתן צוריאל:
יש שתי עתירות לבג"צ בנושא תחנת הכח .גם עירית אשקלון היא משיבה ותשובת העירייה
לבג"צ שאנחנו לא רוצים את תחנת הכח הפחמית אלא רוצים תחנה מונעת בגז.
בני וקנין:
כל המועצה פה אחד נגד תחנת הכח.
אורן שני:
אני רוצה להבין מה זה יש הצעת החלטה? מה הצעת החלטה? מה זה הבדיחות האלה? זה
ישיבה מוקלטת ,זה פרוטוקול רציני.
רמי גואטה:
רוצה לומר שאני בעד הקמת תחנת הכח.
בני וקנין:
אני רוצה לתת גיבוי לעשות הצבעה דקלרטיבית/הכרזתית – שכל מועצת העיר נגד הקמת תחת
הכח הפיחמית .בעד תחנה המונעת על גז.
הצבעה :כולם בעד.
נגד :רמי גואטה.
רמי גואטה:
לגבי העובדים – תהיה פגיעה בהעסקת עובדים.
יורם שפר:
אענה לרמי – יש כאן מחקר כלכלי מוכח שעצם הקמת התחנה תביא לפליטות עודפות של פחמן
שיאלץ את המדינה לשלם עבור הצריכה ובכך לפגוע בתעשיות האחרות שיביאו לידי פטורים.
רמי גואטה:
תחנת דורת הבעלים שלה זה קצא"א.
בני וקנין:
קיבלו כבר היתרים הכל?
מר רמי גואטה:
אי אפשר ביד אחת להחזיק את קצ"אא כאיזה פושעת שאנחנו לא רוצים אותה בעיר וביד השניה
לקדם את תחנת הכח שלה .שבתאי ,השר לאיכות הסביבה אם הוא רוצה ,הוא יוריד את התחנה
מסדר היום.
בני אתה יודע את דעתי על תחנת הכח .אני בעד הקמת תחנת כח .אני רוצה לראות את כל
הגיבורים מול ה 2,000 -איש שיעמדו שם עם אופציות ולהגיד ,לא ,אנחנו הצבענו פה אחד.
יורם שפר:
אני רק רוצה להגיד שבקדנציה הקודמת התקבלה החלטה בהמלצת ועדת איכות הסביבה לא
להקים את התחנה .חלק מחברי המועצה גם הצביעו .ודבר שני גם לרמי אני אענה ,שיש פה
מחקר כלכלי מוכח בלי קשר לעובדים ,בלי לפגוע ,שאם הלחץ הזה של חברת החשמל יפתחו
את התחנה יעברו על כל התעשיה האחרת לצמצם ולהפוך להפחתת פחמן ,ואז תפגע בעובדים
אחרים שילכו הביתה.
הרצל ברזילאי:
אבל זה גם לא רק  2000עובדים ,זה יהיה  8000עובדים ,כי אתה צריך  2000רופאים ואחיות
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שיטפלו באנשים.
בני וקנין:
רבותי ,הרצל ,תבוא תשמע הרצאה שלי בכנס שדרות ,מזמין את כולם .שתראה ,שזה הטעייה,
וההפך ,זה יכול לגרום לנזקים הכלכליים המצטברים יכולים לעלות כביכול על אותו נזק של כמה
מאוד עובדים .אבל זה לא הדיון.
 .14מתחם קצא"א – התפתחות המתחם והשלכות לגבי עתיד העיר – עדכון ע"י יורם שפר
בני וקנין:
את ההרחבה אני מציע נעשה במועצה הבאה ,כי את עיקרי הדברים כבר אמרת.
יורם שפר:
רק לחדד כמה דברים .אתה דיברת על המיכלים .מר איתמר שמעוני העיר בועדת איכות
הסביבה כשאמר  8מיכלים .אכן  8מיכלים .הדיוק הוא ככה ,שאחרי בדיקה של מפקחת מינהל
ההנדסה מאשקלון יצא דו"ח ,אתה צודק ,אתה עוד מעט תראה את החמישה שהוקמו היום,
שבתהליכי הקמה ,החמישה האלה לא אושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה ,לא שיתפו ויידעו
את עירית אשקלון משנת  1008יש מסמך של הועדה המחוזית שהורתה לשתף את העיריה.
העירייה לא שותפה ,בשבוע שעבר מנהל מחוז דרום של המשרד להגנת הסביבה אמר חד
משמעית שום אישור למיכלים האלה .יתרה מזאת ,היום תיקנו את התקן לא אירופאי,
האמריקאי ,שמחמיר ,בשביל להגן עלינו היום על ה 1 -מיכלים שנמצאים במרחק  85מ' מ....
ואזור התעשיה זה קיר של  80מ' ,הם שמו סוללה של כמה מטרים ואמרו רק שלא תראו אותנו.
זה עבודה בעיניים ,זה נזק תדמיתי ,כי אני לא רוצה לדבר על ההיבט הבטחוני מה קורה
במתחם .יש שם היום מליון וחצי קוב של דלק עוד  800,000זה אומר  1ומשהו מליון ,לא מדבר
על  6,750של גז,
מר איתמר שמעוני:
אני רוצה לשאול שאלה אחת ,ופה אני שואל אותך ,בני ,תראה ,אני סטודנט ,אתה ראש עיר 10
שנה ,מנוסה מאוד ,כשזה מופיע בסדר היום ,כתוב מתחם קצא"א וכו' ,צריך להתלוות לפה ,לפי
פקודת העיריות ,זה נמצא בסדר היום בהצעות,
בני וקנין:
אמרנו ,במועצה הבאה זה יעלה.
איתמר שמעוני:
לא ,זה עדכון .לכן עכשיו אני רק רוצה לשאול אותך.
מר וקנין בני ,ראש העיר:
תקשיב ,פנו כמה חברי מועצה ,ביקשו בכמה מילים עדכון,
איתמר שמעוני:
תעשו יום עיון.
מר וקנין בני ,ראש העיר:
תרצה יום עיון נעשה יום עיון ,אין בעיה .נעשה ימי עיון.
 .15אישור מינוי נציגי מועצת העירייה לוועדת מכרזים לבחירת רופא וטרינר:
א .מר שלמה כהן
ב .מר שבתאי צור
בני וקנין:
הנציגים הם :מר שלמה כהן ,מר שבתאי צור.
שבתאי צור:
אדוני ראש העיר ,תודה רבה ,אני מודה לך ,נתת לי את הכבוד להיות חבר ,אני מבקש ממך על
מנת לחסוך עוד פעם בעתונות כל מיני דברים ,בוא ניתן לאיתמר שמעוני שהוא ישב במקומי ,לא
יהיה שום ביקורת.
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בני וקנין:
אין שום בעיה ,אתה רוצה ,שמעוני? אין שום בעיה.
שבתאי צור:
חסכנו עוד פרסום.
בני וקנין:
איתמר שמעוני במקום שבתאי צור .נא להצביע.
הצבעה :כולם בעד.
החלטה :לאשר  .איתמר שמעוני במקום שבתאי צור.
 .16אישור מכירת מגרשים בטיילת לצורך הקמת מסעדות – מתחם 4
דברי הסבר:
יעוד המגרש :שטח ציבורי פתוח עליו מותר לבנות מסע דה או קיוסק .
שטח הקרקע :כ  220 -מ"ר .
הקרקע הינה בבעלות העירייה מכוח הפקעה עפ"י סעיף  29לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור )  2922ולפי חוק התכנון והבנייה תשכ"ה
. 2965
מ צ"ל חוות דעת משפטית .
בני וקנין:
הכוונה היא רבותי ,לאורך הטיילת הקיימת שנסללה וגם בהמשך ,אנחנו רוצים להקים מסעדות
יש פה שטחים שאותרו על הטיילת.,
מר יורי זמושצ'יק:
איפה בדיוק?
בני וקנין:
יציגו בפניכם את המקומות .רוצים מסעדות ובתי קפה.
שבתאי צור:
אני רוצה להביע את עמדתי לפני שמתחילים.
בני וקנין:
הנה בוא תראה את המקומות.
שבתאי צור:
לא מקומות ,מקומות לא אומר לי כלום.
בני וקנין:
רק יציגו את המקומות וההתייחסות.
אינג' דוד ירון  -מהנדס העיר:
אני מציג את המקומות( .מציג ע"ג מפה)
בני וקנין:
עכשיו עושים את ההמשך של הטיילת.
אינג' דוד ירון:
הוא יהיה צפונית להולידיי אין אז אני לא יכול להראות לכם.
איתמר שמעוני:
איפה המקום השני ,תראה רגע.
אינג' דוד ירון:
הראיתי.
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בני וקנין:
זה בשטחים שהם היום קרחות ,הכוונה היא שכשמפתחים לאורך הטיילת ,כי אחרת מתחילים
לבוא כל מיני רוכלים וכל מיני קרוואנים ,ואנשים מטיילים לאורך הטיילת ,זה יתן התפתחות
ויחיה אותה.
אינג' דוד ירון:
אנחנו נכין תכנית עקרונית לחזיתות.
בני וקנין:
הכוונה היא שהעירייה תכין את התכנון ,תכנון ארכיטקטוני יפה והמכרז יהיה כך שהזוכה במכרז
יהיה חייב לבנות לפי התכנון העקרוני של העירייה שאנחנו כמובן נדון בו ונאשר אותו ובלוח
זמנים נקוב ,עוד יבוא לפה הסכם .לוח זמנים שיהיו חייבים תוך פרק הזמן המתאים להקמה.
יורי זמושצ'יק:
מה עם המשאיות שם?
וקנין בני ,ראש העיר:
שבתאי ביקש ראשון ,אחר כך יורי .בבקשה.
שבתאי צור:
אני רוצה לומר משהו חשוב מאוד לגבי העניין הזה .תראה ,אני מגיע לפה למועצה ישר ממצגת
שהצגתי אצל ראש עירית תל אביב מר רון חולדאי תכנית אב לפיתוח טיילת החוף של תל אביב.
ובתכנית הזו יש התייחסות להקים מסעדות ,מקומות תרבות פנאי ובילוי ,והצגנו תכנית כוללת
של כל רצועת החוף .ותראה כמה דברים חשובים שאני לא שומע אותם פה .אני שומע פה
מקטעים ,מסעדה פה מסעדה פה.אני הייתי מצפה ,תביא תכנית כוללת ,שמדברת קודם על
תמהיל עסקים שם .זאת אומרת מה אתה רוצה לעשות לאורך רצועת החוף 20 .אחוז הסעדה,
 10אחוז חיי לילה 20 ,אחוז תרבות 5 ,אחוז למקומות דת והסטוריה .ואת כל התמהיל הזה
תביא כאשר היעד הוא שיבקרו שם  20000מבקרים כל שבוע .עכשיו ,תביא לנו על זה תכנית
כוללת שמדברת על הסדרי חניה במקום ,על תשתיות חניה ,מה יקרה עם המצוק שיורם אומר
שהמצב שלו קשה ועכשיו אתה שם עליו מסעדה ,ואני אומר לך ,שאתה תראה ,נראה ,חברי
המועצה יראו את כל התכנית ,יראו מה המשמעות מבחינת העיריה ,המשמעות הכלכלית ,האם
זה ייצר הכנסה לעירייה ,לא ייצר הכנסה לעירייה ,האם החברה הכלכלית יכולה לעשות את זה
או לא ,שאלות שהן שאלות ברומו של עולם שמפתחים רצועת חוף .יש פה  210עמוד שהצגנו
היום .תסתכל 210 ,עמוד .עם תמונות ,עם הדמיות ,איך זה יהיה ,איזה גרנוליט תהיה בטיילת,
איזה מסעדה נקים ,מה לוחות הזמנים ,מהרגע שמישהו זכה במכרז ,תוך כמה שנים הוא צריך
להקים את המסעדה ,ואם הוא לא יקים לוקחים לו את הזכות .לבוא לפה למועצה ,אני רוצה
למכור שלושה שטחים .פה מסעדה פה מסעדה פה מסעדה ,ככה העיר אשקלון נראית .מספיק
עשית פיל לבן אחד במרינה ואנחנו תקועים איתו ,עכשיו אתה רוצה לתקוע לי מסעדות ולהקים
פה עוד פיל לבן .אני מבקש ממך לקיים פה דיון מעמיק ,לעשות תכנית אב ,לנתח אותה ,לפרט
אותה להביא אותה לעיון המועצה ואז נקבל החלטות בעניין.
בני וקנין:
בבקשה ,יש עוד מישהו שרוצה להתייחס?
יורי זמושצ'יק:
לא ,אחרי מה שאמר איתמר אין לי שאלות.
שלמה כהן:
שמעוני ,רק להעיר הערה קטנה ,התהליך שאתה מתאר פה הוא תהליך מאוד יפה,למה
כשמדובר על גשר מעל כביש רבין אתה אומר בואו מיד ,אתה הולך על הפתרון ,ולא על אותו
תהליך מסודר?
יורי זמושצ'יק:
לא ,שם יש תקנה.
רוני מהצרי:
קודם כל ,איתמר ,יש תכנית כזאת .התכנית בחלקה הצפוני היא תכנית מפורטת שהוכנה עוד
לפני שנתיים ,ונדמה לי שהיא כבר בשלבי הכנה למכרז אם לא במכרז מלא ודבר אחד אתה
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צודק ,שצריך להציג את זה בפני מועצת העיר .התכנית קיימת ,כוללת את כל אזורי המסחר
בחלק הצפוני .לגבי החלק הדרומי,
איתמר שמעוני:
רוני האם זה חלק מהתכנית ,המסעדות האלה?
מר רוני מהצרי:
כן .הדבר השני ,לצורך העניין הזה גם קיבלנו  20מליון שקל מאולמרט לפני שלוש שנים
כשמתוך זה  16לטובת הטיילת כשכל החלק הצפוני מופיע בתקציב ,החלק הדרומי עד השער
הכנעני של הפארק מופיע בתכנית בסיסית אבל גם זה קיים ,כולל כל מה שהזכרת ,תיירות
והכל .אני מסכים איתך בדבר אחד ,צריך לציין את זה ,אבל שלושת הנקודות האלה שמציגים
כאן הם חלק מתכנית מפורטת שקיימת.
בני וקנין:
תודה רבה לרוני .שבתאי בבקשה.
שבתאי צור:
אני מבקש ,באמת ההצגה הזו ,לדעתי זה לא מתאים לשנת  1009לבוא ולהציג שאני רוצה
למכור כך וכך ,מה שהיה חסר בהצגה הזו רוני השלים.
בני וקנין:
יש תכניות יפות ,מתוכננות ,על כל רצועת החוף כולל מלונאות מסחר ,תמהילים ,אף אחד פה לא
המציא את הגלגל ,והתכניות הן יפות .אני מבקש רבותיי להצביע .אנחנו צריכים להצביע סעיף
סעיף.
יורי זמושצ'יק:
אני יכול להגיד שאני לא יכול להיות בעד בגלל שאני גם רוצה לקבל את התכנית ,אני רוצה
להבין ,לא חלקים קטנים.
בני וקנין:
בסדר ,רבותי ,מי בעד .אני מבקש להצביע .מי נגד?
יורי זמושצ'יק:
אני נגד בגלל זה.
בני וקנין:
אתם  1נגד.
שבתאי צור:
אנחנו נמנעים בגלל שלא הציגו תכנית כוללת.
בני וקנין:
שבתאי נמנע.
הצבעה:
בעד15 :
נגד – 2 :איתמר שמעוני ויורי זמושצ'יק
נמנע – 2 :שבתאי צור ,ומישל בוסקילה
החלטה :לאשר.
 .17אישור מכירת מגרשים בטיילת לצורך הקמת מסעדות – מתחם 2

הנושא:
אישור למכירת קרקע "מתחם מס'  " 2בת"מ  165/03/4גוש 1938
ח"ח 117 , 8
ייעוד המגרש :שטח ציבורי פתוח עליו מותר לבנות מסעדה או קיוסק
שטח הקרקע  :כ  220 -מ"ר
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הקרקע הינה

בבעלות העירייה מכוח הפקעה עפ"י סעיף  29לפקודת

הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור )

 2922ולפי חוק התכנון והבנייה

תשכ"ה . 2965
מצ"ל חוות דעת משפטית.
בני וקנין:
אבקש להצביע:
בעד15 :
נגד – 2 :איתמר שמעוני ויורי זמושצ'יק
נמנע – 2 :שבתאי צור ,ומישל בוסקילה
החלטה :לאשר.
 .18אישור מכירת מגרשים בטיילת לצורך הקמת מסעדות – מתחם 5

הנושא:
אישור למכירת קרקע "מתחם מס'  " 5בת"מ  165/03/4גוש 1937
ח"ח 416
ייעוד המגרש :שטח ציבורי פתוח עליו מותר לבנות מסעדה או קיוסק
שטח הקרקע  :כ  220 -מ"ר
הקרקע הינה

בבעלות העירייה מכוח הפקעה עפ"י סעיף  29לפקודת

הקרקעו ת (רכישה לצורכי ציבור )

 2922ולפי חוק התכנון והבנייה

תשכ"ה . 2965
מצ"ל חוות דעת משפטית .
בני וקנין :אבקש להצביע:
בעד15 :
נגד – 2 :איתמר שמעוני ויורי זמושצ'יק
נמנע – 2 :שבתאי צור ,ומישל בוסקילה
החלטה :לאשר.
יורי זמושצ'יק:
אני רוצה שיהיה בפרוטוקול את הדעה שלי למה אני מצביע נגד.
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 . 19דיון ואישור המלצת הועדה המקצועית להשתתפות בהוצאות משפטיות של עובדים,
מיום 24.9.09

מצ"ל דברי הסבר של היועמ"ש  +פרוטוקול הועדה המקצועית מיום .20/9/09
רוני מהצרי:
יש לי בקשה לפני שאתה ממשיך .אני מציע שמישהו אחר כך ייקח את כל החומר של הפרוטוקול
כי פירטתם את השם של הסייעת והכל בטעות ,בשביל חיסיון הפרט ,תיקחו את החומר אליכם.
עו"ד איתן צוריאל:
* איתן מסביר.
בני וקנין:
מדובר בכ.₪ 2,500 -
יורי זמושצ'יק:
זה נוגע גם לנבחרים.
עו"ד איתן צוריאל:
זה גם לנבחרים ,בתנאים שיש פירוט בנוהל .אני אראה לך את הנוהל.
יורי זמושצ'יק:
אם אני למשל מתערב ,שימוש בכח מופרז מצד המשטרה ואתם יכולים לתמוך בי?
עו"ד איתן צוריאל:
נושא שקשור לעבודה בעיריה.
בני וקנין:
צריך לבדוק משפטית.
בני וקנין:
אני מבקש להצביע.
הצבעה :כולם בעד.
החלטה :לאשר.
 .20שינוי שם בית הספר לח"מ אורנים לביה"ס בשם "איתן" על שמו של איתן גבעתי ז"ל

מצ"ל פנייתו של מר משה ינאי ו בקשת בית הספר בצירוף נימו ק י
המועצה הפדגוגית.
בני וקנין:
מצורף בזה פנייתו של משה ינאי ,בקשת בית הספר וצירוף נימוקי המועצה הפדגוגית .בכמה
מילים ,איתן גבעתי זכרונו לברכה היה אדם שתרם רבות לבית הספר הזה עוד בחייו .היתה לו
חברה לעבודות עפר ,היה עוזר לבית הספר ,תורם לה ,והוא נפטר מדום לב ,צעיר יחסית .אביו,
ייבדל לחיים ארוכים הביא תרומה שבאמצעות התרומה ,בין השאר ,היו עוד תרומות ,לבניית
הבריכה הטיפולית בבית הספר .אביו תורם רבות לבית הספר ,מביא תרומות ,והוא מבקש
שנקרא לבית הספר על שם איתן .אנחנו חושבים שהוא ראוי לכך ,אני מבקש שנצביע.
יורי זמושצ'יק:
זה נוגע לועדת שמות?
בני וקנין:
לא ,זה בית ספר ,לא ועדת שמות .זה בית ספר.
מר מישל בוסקילה:
יש לי הערה קטנה .להבא ,כשרוצים להחליף שם של בית ספר על שם אדם כזה או אחר אני
חושב שמן הראוי שנקבל קצת פרטים בצורה יותר מסודרת על אותו אדם שקוראים את בית
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הספר על שמו.
בני וקנין:
כתובה ,מה שהסברתי.
הצבעה :כולם בעד
החלטה :לאשר.
 .21הקמת תאגיד מים וביוב

בישיבת מועצת העירייה מתאריך  2.2.1009אושרה הקמת תאגיד מים
וביוב בהתאם לדרישת החוק .מועצת העירייה מתבקשת לחזור ולאשר
הקמת התאגיד .מצ"ל הצעת החלטה.
בני וקנין:
אני מבקש מהיועץ המשפטי איתן צוריאל להציג את הנושא של הקמת תאגיד מים וביוב.
 איתן צוריאל מסביר.
רוני מהצרי:
איתן ,מה מאשרים ,מאשרים על תנאי? אם לא מאשרים את הדו רשותי הזה זה חוזר למועצה?
או שאוטומטית אתה אומר או זה או זה.
עו"ד איתן צוריאל:
מאשרים מראש שאם מתקיימים התנאים שפורטו בהצעה כאן ,שבעיקר תנאים כלכליים ,אם הם
יתמלאו ,אנחנו הולכים לתאגיד יחד עם נתיבות.
רוני מהצרי:
ואז מביאים את ההסכם עוד פעם?
בני וקניו:
לא ,מאשרים את האפשרויות.
עו"ד איתן צוריאל:
אם התנאים האלה לא מתקיימים אנחנו עוברים לתאגיד חד רשותי .רק עירית אשקלון ,תאגיד
רק של העיריה.
מישל בוסקילה:
נתתם פה משקל לנושא לעובדי העירייה שבעצם יצטרכו להיות פה באיזושהי נקודה מאוד
רגישה שמעמד שלהם יתערער.
בני וקנין:
בואו נלך לפי סדר .רבותי ,אורן שני ,עמרם בן דוד ,בוסקילה ,שבתאי ,שמעוני ,כל אחד מדבר
לפי התור .בבקשה.
אורן שני:
כמי שחלק מהמועצה כבר מכירים אותי ,הם יודעים שנגעתי בעניין הזה לפני שלוש שנים עם
הצעה לסדר היום וכו' .אני קודם כל שמח שמקימים את זה היום .אם אנחנו לא נצביע היום,
נרצה או לא נרצה ,איתנו או בלעדינו ,התאגיד הזה יקום ,ייכפה עלינו וגם עירית אשקלון לפי
מיטב הבנתי ,את החוק ואת כל הדברים הרלוונטיים ,עירית אשקלון והעיר אשקלון תינזק כ
תוצאה מכך .זאת אומרת האקסיומה הזאת ,הדבר הזה שנכפה עלינו ,צריך להיות .לדעתי אם
היינו מקימים את זה כבר לפני שלוש שנים הדברים היו אחרת .זה ויכוחים שאפשר לנהל אותם.
זה לא העניין .קודם כל יש פה הערה לגבי התקנון .קראתי גם את ההסכם וגם את התקנון .לגבי
התקנון הייתי מבקש שבסעיף ,התקנון בעמוד  ,20אסיפה כללית ,25.2 ,אני מבקש שזה יירשם
כהסתייגות מדרכי הצבעה" .האסיפה הכללית תכלול את כל בעלי המניות בחברה .לעניין זה
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מורשי החתימה שבעירייה ייחשבו לנציגי המועצה באסיפה הכללית על פי חלקה בבעלות
החברה" .עכשיו ,אני מבקש במקום שיירשם "לעניין זה מורשי החתימה של העירייה ייחשבו
כנציגי המועצה באסיפה הכללית' יירשם "חברי האסיפה הכללית לעניין זה יהיו חברי מועצת
העיר" אני בטוח ,ובדקתי ,שחברי האסיפה הכללית יכולים להיות גם חברי מועצה .אפשר להגיד,
אתה קובע מי יהיו חברי האסיפה הכללית.
עו"ד איתן צוריאל:
חברי אסיפה הכללית הם בעלי המניות.
אורן שני:
נכון .אתה אמרת בתקנון מי יהיה.
אם זה יהיה נתיבות אני בטוח ,על דבר אחד אי אפשר להתווכח איתי ,אנחנו לא מוגבלים בדבר
הזה ,מבחינת אסיפה כללית .אסיפה כללית ,אני מבקש ,וזה בהסתייגות ,שיהיו חברי מועצת
העיר מטעם אשקלון .יכול להיות שאת התקנון של ,שיהיו שם מי שהם רוצים .חברי האסיפה
הכללית יהיו חברי מועצת העיר אשקלון .אני חושב שזה דבר יחידי ,המקום היחידי שנציגי
הציבור יכולים לדבר ,להביע עמדה ,לבדוק ,לשאול .זה המקום היחידי ,ואני יודע שבתקנון כתוב
שזה יהיה פעם בשנה שנתכנס .זה בסדר .אבל אני מבקש את זה כהסתייגות לחברי המועצה.
דבר נוסף ,לעניין ההסכם .בהסכם המפורט בינינו לבין מי אשקלון בע"מ שזה התאגיד ,אני חושב
שהכל נכנס לתוך ההסכם .לא יהיה דבר שנעלם מכותבי ההסכם ,אני חושב שבאמת נעשתה
פה עבודה בסדר ,למעט דבר אחד וזה גם מה שהערנו .זה נ ושא עובדי העיריה .אני יודע
שהנושא הזה רגיש .אני יודע ,הנושא ה זה רגיש לא רק מצידנו ,הוא מצד כולם .אבל אני אומר,
תשמע ,בני ,אני אמרתי ,ירדנו פה לרזולוציות ברמות של מי ,גם אם החברה תקבל את
המקדחה ואת הקונגו ואת הבורג ,היא תשלם על זה .לא ירדו פה לרזולוציות בנושא עובדים
כשאני יודע שיש את הבעיה ,את עניין ההשאלה .אני חושב ,אם הם מושאלים ,מה דינם .פשוט
להוסיף את זה ,לראות האם ניתן לחייב את החברה לקליטה לצורך העניין נקרא לזה בסוג כזה
של קביעות שהם ירגישו בטוחים ,מה קורה בינינו ,איתנו ,אנחנו כמועצה ,מה קורה עם אלה
שנמצאים בשנת פרישה .מה קורה עם כל הנושא הזה .המשאב האנושי הזה ,אסור לנו
להתעלם ממנו כחברי מועצה .אני יודע בני את המוגבלות שלנו בחוק .אני אמרתי את זה שלוש
פעמים ,אני יודע.
רמי גואטה:
קודם כל אני אומר למי שלא השתתף אתמול בישיבת הקואליציה מכח המעמד ,אני אומר את
מה שאמרתי אתמול .קודם כל אני נמצא פה בניגוד עניינים בין תפקידי כיושב ראש ההסתדרות
במרחב לבין העניין הזה .הדבר השני ,אני שמח שיש פה עוד חברי מועצה שמעלים את העניין
ומגלים את הרגישות כלפי העובדים ,אבל אני חוזר ומדגיש ומבקש מכל חברי המועצה לשים את
הדגש ,עד שלא יוסדר מעמד העובדים בתוך התאגיד הזה ,לא יתבצע שום צעד שהוא סוגר
אותנו מבחינת מה יהיה אחרת .אני מוכרח לומר אבל שגם מנכ"ל העיריה וגם ראש העיר עושים
פעילות על מנת להסדיר את העניין הזה וועד העובדים ביחד איתי כבר ביום ראשון הקרוב
נפגשים כי התאגיד הזה הוקם בעוד מקומות ,זה לא איזה המצאה מקומית של אשקלון .אז
בעניין הזה ,שימו לבכם לעניין הזה.
שבתאי צור:
אני באמת מבין את הנושא ,הקמת תאגיד מים וביוב בהתאם לדרישת החוק זה חובה .אבל מצד
שני ,אני מבקש לחשוב היטב לפני שנכנסים לשותפות עם נתיבות .לדעתי ,אני אומר לכם ,לא
עכשיו אולי עוד  20שנים ,עוד  10שנה ,ההסטוריה תשפוט אותנו ,אני אומר לכם את זה,
כשאנחנו עושים את הצעד הזה .לכן אף פעם לא היינו שותפים עם אף אחד ,במשך כמעט 20
השנה האחרונות .לכן אני מבקש לחשוב היטב .אני נגד שותפות של נתיבות ,אני בעד החוק
באמת שיקום באשקלון הכל ,אבל שותפות עם נתיבות אני נגד.
בני וקנין:
נתייחס לזה.
שבתאי צור:
אני לא רוצה שום יתרונות .שותפות זה תהליך לא טוב .אתה משווה את עירית אשקלון עם
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עירית נתיבות?
יורי זמושצ'יק:
מה שאני אגיד עכשיו אני מבין שזה מתייחס בדיוק לאותו סעיף שאנחנו דנים בו .אני חוזר ואומר
שאני אמרתי כבר שנים ,יש לנו בעיה גדולה בעיר .זו בעיה של זרימת המים ,בעיות בצינורות,
לא מתייחסים לאחריות של העירייה באחריות של החברה הזו .מה שבפנים הצינורות
המשותפים בבתים ,של אוכלוסיה חדשה שמתגוררת שם ,ואני מציע שוב ושוב ושוב ,קודם כל
משני צדדים .מצד אחד אנחנו מפסידים הרבה מים .במצב שיש לנו במדינה שאנחנו מחפשים
דרכים לחסוך את המים .אנחנו מפסידים מאות אלפי טונות בשנה .בכל הבתים המשותפים
הישנים יש בעיות עם צינורות .האוכלוסייה שמתגוררת שם לא יכולה לתקן את זה .הם משלמים
הרבה כסף ,הרבה כסף .והמדינה מפסידה בזה .בגלל זה אולי בקונסטלציה הזו אנחנו יכולים
למצוא דרך .קודם כל דרך אולי ,מה שאתה רצית להתחיל בזה ,הבטחת ,לא הספקת ,לעשות
קרן שאנחנו צריכים להפקיד את הכספים ,ובמקום ,אנשים חלשים ,לתקן את כל הצינורות ,שלב
שלב ,בעיר ,בשמשון ,בשכונות אחרות ובשכונות חלשות .עוד פעם ,אנשים מפסידים הרבה
כסף .אנשים שאין להם כסף בכלל ,מפסידים כסף והמדינה מפסידה יותר .הרבה הרבה מים.
ואני מבקש לקחת בחשבון אולי בשינוי הזה עם החברה אנחנו יכולים לעזור בזה .אני מבקש לא
לשכוח את זה ,זה דבר הכי חשוב ,יותר חשוב מהרוכלות שאני דיברתי.
איתמר שמעוני:
אני רוצה שלושה ד ברים לומר .אחד ,להצטרף למה שאמר רמי ואורן על כל נושא שימור זכויות
העובדים שלא ייפגע ,צריכה להיות איזושהי ,להכניס איזושהי התנייה ,להתייחס לזה.
עמרם בן-דוד:
התנייה למי?
איתמר שמעוני:
זה שזה חוק בסדר ,אתה יכול לעשות איזשהם התנייות.
עמרם בן-דוד:
זה בידי העיריה ,מה יש להתנות.
איתמר שמעוני:
צריך לשמור על זכויות העובדים.
עמרם בן-דוד:
העירייה צריכה להתחייב.
איתמר שמעוני:
כן .הדבר השני ,אני הייתי מציע שאם כבר דנים על התאגיד ,הייתי מציע במקשה אחת גם
להביא את שמות הדירקטורים שיהיו ,אם כבר ,הייתם מביאים את שמות הדירקטורים בישיבה
הזו כדי שנחסוך את הזמן הזה ,להיות מוכנים ,לראות ,חשוב מאוד שהייתם מביאים את זה
היום ,מאוד מאוד חשוב .דבר השלישי בצירוף העיר נתיבות ,בדף הזה מתוארים באמת מבחינה
כלכלית כל ההכנסות שיגדלו וכל המענקים שנקבל מתוצאה של השותפות עם העיר נתיבות .מה
שח סר פה זה מה המצב הקיים בעיר נתיבות .זאת אומרת צריך לבדוק היום את צד ההוצאות.
יש את מה שאתה הולך לקבל בעצם היתרון לגודל .בעסקה הזו גם יש לבדוק מה הנדוניה
שאתה לוקח איתך מאותה עיר נתיבות .מה מצב השעונים שלהם ,אולי הם שבורים ,מה מצב
הצנרת ,מה המצב הסוציו אקונומי שם ,כל הדברים האלה עלולים להשפיע על הכדאיות
הכלכלית המוצעת פה במסמך הזה .לכן אני אומר ,לא כדאי לנו ,אשקלון זו עיר בריאה ,לא צריך
להכניס גוף בריא למיטה חולה .אנחנו הולכים לעניין הזה ,תעשה את זה עם העיר אשקלון,
המערכות מצוינות ,התנאים מצוינים ,האגפים שמטפלים בנושא הזה זה אגפים מעולים.
התחזוקה של הצנרת ,של השעונים ,אחוז הגבייה בעיר אשקלון הוא אחוז מהגבוהים בארץ.
אתה יודע מה אחוז הגבייה בנתיבות? מה יקרה לנו?
שבתאי צור:
הושקעו כאן מליונים במשך  10שנה .אתה משווה לנתיבות.
בני וקנין:
שבתאי ,אני לא יודע את הדברים האלה? אתם מחדשים לי דברים?
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שבתאי צור:
מישהו יכול בכוח לחתן אותך עם אישה שאתה לא רוצה אותה? תתנגד ,לא יקרה כלום .אנחנו
איתך.
איתמר שמעוני:
אני גם מאמין שאתה מקבל כל מיני סנקציות משרים שרוצים להעביר לנו תקציבים אומרים לך
לא מעבירים כי לא עשית תאגיד .צריך לעשות את זה.
בני וקנין:
אחר כך ניתן תשובות ונצביע.
עמרם בן-דוד:
אני רוצה לגעת בנקודה שנגעו בה חבריי ,אתמול אני באמת שאלתי את המנכ"ל והתשובה שלו
הדאיגה לגבי העובדים .אני רוצה להרחיב את העניין של העובדים ,לסבר את האוזן מה יקרה
אם בתאגיד העובדים האלה ייקלטו ,האם העיריה תתחייב להעסיק אותם כי הם עובדים של
העיריה או שהיא תפטר אותם .מה קורה לעובד שלא מוצא חן בעיניו ,הוא לא רוצה להמשיך
לעבוד בתאגיד של המים ,האם העירייה תקלוט אותו .שאלתי את המנכ"ל אתמול ,הוא אומר,
אם יהיה מכרז ואם יתברגו במכרז הזה ,יתקדמו ,במידה ולא מה יהיה איתם? אמרת לי יהיה
מכרז ,אני מצטט את זה .לכן אני חושב ,אין פה להתנות .העובדים הם עובדים שלנו ,התאגיד
הוא תאגיד אמנם עצמאי אבל העובדים הם שלנו ,אנחנו צריכים לדאוג להם .לכן אני ביקשתי
סעיף כזה שהעירייה תתחייב ,שהעובדים האלה לא ייפלטו ותינתן להם אפשרות לבחור האם
להמשיך כעובדי עירייה או תאגיד.
בני וקנין:
המנכ"ל יענה לכם את כל התשובות.
יורי זמושצ'יק:
מ שפט אחד .קודם כל אני תומך בהצעה הזו .אני בטוח שזה יעבוד יותר טוב ויעבוד במשך
העירייה הכוללת ,שאלה אחת אצלי על נתיבות .אבל אני תומך .כל חברת תאגיד יכולה לעזור
לעיר.
שמעון כהן:
שתי נקודות .דבר ראשון ,ככה לחשו לי היום ,שאולי בעוד כמה שנים בעתיד הלא כל כך רחוק
נראה שהתאגידים האלה הולכים להיות תחת שליטה של כרישי הון במדינת ישראל .יכול להיות.
דבר שני ,שיש לו אולי באמת השלכה מהותית שגם אם יכולים להתייחס ולתבוע זה שנושא
ההנחות כיום תושבי העיר שמסתבכים בחובות ,שלא יכולים ,שקשה להם כלכלית ,אז יכולים
להגיש בקשה לועדת הנחות ,יש להם עם מי לדבר פה .מחר זה יהיה כמו חשבון חשמל ,לא
שילמת – התראה וניתוק .לכן לפי דעתי אנחנו צריכים לצאת בקריאה מכאן לרשויות החוק
שיכניסו לתוך העניין הזה תקנה שמי שיהיה מוסמך להעניק הנחות זה חברי מועצת העיר או
איזושהי ועדה מקומית.
שבתאי צור:
בגלל זה אני אומר אשקלון חייבת להיות בנפרד .אכפת לנו את התושבים שלנו ,מה הקשר של
נתיבות .זה טעות היסטוריית ,אני אומר לכם .אנחנו לא נגד אף אחד ,אנחנו צריכים לדאוג
לתושבים שלנו.
אברהם בן דוד ,מנכ"ל העיריה:
העובדים חשובים לנו ואנחנו יחד עם ועד העובדים דואגים שכל השינוי הזה ייעשה בצורה
הטובה ביותר ,בתיאום גם עם ועד העובדים וגם עם ההסתדרות כדי שיעשה לפי החוק ,קודם כל
השינוי כתוב גם במסגרת החוק .השיטה היא למעשה אנחנו ,התאגיד שיקום ישאיל מהעירייה
את כל העובדים .במקרה זה שלנו ,שאנחנו מדברים על התאגיד ,ישאיל אותם  ,התאגיד יקבל
את העובדים ,בתנאי השכר שלהם ,בתנאים שלהם ,אנחנו נמשיך לשלם להם את המשכורת
במשך שלוש השנים הקרובות .כמו שאמרתי ,לעמרם בן דוד ,רוצה שיהיה ברור ,במשך כל
התקופה הזו אם יש ,מכרזים בעירייה ואותם עובדים רוצים להשתלב אמרתי שכל עובד ,אם הוא
רוצה להשתלב במסגרת של עירייה במסגרת של מכרז ,הוא יכול .בקשר לעובדים אני מציע כבר
להוסיף כהחלטה סעיף השאלת העובדים לתאגיד ,ואני מציע להוסיף אותו כבר היום כדי לקצר
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תהליכים ,בעמוד  27שמופיע אצלכם שזה כתוב בצורה כזו שבכפוף לאישור הממונה בהתאם
לסעיף  16א' לחוק מסכימים הצדדים כי החל מהיום הקובע החברה תשאל מהרשויות את
העובדים שעסקו בתחום המים בעיריה .העובדים הנ"ל יוצבו לעבודה בחברה ,על פי הסכם
להצבת עובדים וההסכם הזה מצורף ,יהיה מצורף להסכם .כך שמבחינת העובדים אני חושב
שזה המצב הטוב ביותר האפשרי מבחינתם ומבחינת העיריה .עכשיו בקשר לתאגיד .אנחנו
וראש העיר עושים הכל כדי שיהיה תאגיד חד רשותי .אבל יש מלחמה ורשות המים עושה את
כל המלחמות ולוחצת עלינו כדי שהתאגיד יהיה אזורי .
שבתאי צור:
רוני מהצרי שלוש שנים לא עשה ,לא עשו לו כלום .גם אנחנו נחכה שלא יעשו.
אברהם בן דוד ,מנכ"ל העיריה:
שהתאגיד יהיה תאגיד אזורי .עכשיו ,שאלתם מה קורה .לכאורה בתאגיד אזורי יש יתרונות.
היתרונות האלה שמסרו לנו הואיל וזה מתנדנד ,כתבנו אותם בסעיף  2בהצעת ההחלטה
שהמועצה צריכה לקבל .אנחנו עומדים על כך שמאשרים הקמת תאגיד אזורי זה בתנאי שכל
הסעיפים האלה מתמלאים .בסעיפים האלה יש לכאורה הטבות כלכליות .יש כמה הטבות
כלכליות של מענקים מוגדלים שאנחנו יכולים לקבל ,הלוואות גדולות יותר .וגם חלק מהתנאים,
ציינו גם ב -סעיף  2.2לדוגמה בקשר לנתיבות ,שיוצג מפקד נכסים מאושר על ידי ממונה בקשר
לנתיבות כך שלמעשה כל התנאים האלה הם תנאים יחסית קשים .אני מתאר לעצמי שברשות
המים לא ימהרו לעשות את זה .ואחרי אישור מועצה פה ואישורו של ראש העיר ,ברגע
שהמועצה מאשרת ורשות המים לא תאשר מיידית את הדברים ,ההנחיה שאנחנו נותנים
ליועצים שלנו זה לרשום את התאגיד באשקלון כתאגיד חד רשותי .כך שלמעשה אנחנו באים,
אומרים ,אנחנו קובעים ,מתחילים תאגיד חד רשותי.אלא אם יתמלאו כל התנאים שפרטנו בסעיף
.2
שבתאי צור:
תשכנע אותי מה ההבדל אם אתה רושם עכשיו ולא עם התנאים .מה ההבדל?
אברהם בן דוד ,מנכ"ל העיריה:
יש תנאי של רשות המים שמחייבת תאגיד אזורי -אנו מסייגים זאת כפי שציינתי.
שבתאי צור:
אבל מועצת העיר החליטה ,רצית ,אבל לא שכנעת אותה .החליטה ,בוא נלך על זה.
בני וקנין:
שבתאי אנחנו לא יכולים להחליט מה שאתה רוצה.
אברהם בן דוד ,מנכ"ל העיריה:
נגיד ככה ,היום רשות המים לא מאשרת את זה .אנחנו התכתבנו במשך החודשים האחרונים
שאנחנו רוצים רק חד רשותי והם חזרו בהם ולא מסכימים .אבל אמרתי ,יכול להיות שבגלל
התנאים האלה שיהיה להם בעיה לאשר ,אנחנו נעשה חד רשותי.
בוסקילה מישל:
הייתי רוצה לציין דבר אחד .הנושא של תאגיד המים ועובדי העיריה .אם חלק מהעובדים יעבור
הייתי רוצה שהעירייה תתחייב לדאוג להם.
בני וקנין:
יש חוק ,הם קבעו בחוק הכל ,יש דרכי התנהלות .כתוב איך יהיו בדיוק הסדרים.
בוסקילה מישל:
עם כל הכבוד ,בני ,נכון שאנחנו נצמדים לחוק ,אבל יש פה בני אדם ,ועובדי עיריה מדהימים
שאני חושב שהם אוצר לא פחות מהתאגיד הזה .אלה  20משפחות שבנו את התשתיות האלה.
בני וקנין:
נכון .העובדים יקרים לנו ואנו נדאג להם .אבקש להצביע
אורן שני:
רק שניה ,אנחנו נצביע גם על ההסתייגות?
בני וקנין:
איזו הסתייגות.
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אורן שני:
אני אחזור עליה .האסיפה הכללית ,עמוד .20
בני וקנין:
אתה אתמול אמרת את ההסתייגות הזו?
אורן שני:
אתמול קיבלתי את החומר.
בני וקנין:
מה ההסתייגות?
אורן שני:
האסיפה הכללית,
שבתאי צור:
היא לא בעייתית.
אורן שני:
היא לא בעייתית .האסיפה הכללית תכלול את כל בעלי המניות בחברה .לעניין זה מורשי
החתימה של העיריה ייחשבו לנציגי המועצה באסיפה הכללית .במקום זה ,אני מבקש לרשום,
"לעניין זה חברי האסיפה הכללית יהיו חברי מועצת העיר".
אברהם בן דוד ,מנכ"ל העיריה:
יש לך בעיה פורמלית.
אורן שני:
אין לך בעיה פורמלית .אני בדקתי את זה.
אברהם בן דוד ,מנכ"ל העיריה:
יש לך בעיה מעשית אם זה שתי מועצות,
אורן שני:
אז לא יהיו כל חברי המועצה .אנחנו נקבע  10חברי מועצה ,מה זה משנה .אנחנו נקבע את
החלק היחסי של המועצה .אני חושב שזה המקום היחידי שחבר מועצה יכול לבוא לשם ולהגיד,
בני וקנין:
אורן ,אני צריך לבדוק את העניין .היית צריך להביא לי את זה אתמול,
אורן שני:
קיבלתי את החומר ממך אתמול.
בני וקנין:
אני מבקש להצביע על ההצעה כמו שהיא .את ההסתייגות שלך ,אתה רוצה תביא לי אותה .אני
מבטיח לך ,אני רוצה לבדוק אותה.
אורן שני:
בני ,אם אני לא מעלה את ההסתייגות הזאת עכשיו זה לא שווה .אתה מבין ,זה לא יהיה שווה.
זו הסתייגות שאפשר להוריד אותה ,אני לא יכול אחר כך להוסיף אותה.
אברהם בן דוד ,מנכ"ל העיריה:
מעשית תהיה לך בעיה.
אורן שני:
איזה בעיה ,מה זה מורשי חתימה .מי אלה מורשי החתימה?
אברהם בן דוד ,מנכ"ל העיריה:
אם תהיה גם נתיבות,
שבתאי צור:
לא יהיה ,נתיבות לא יהיה.
אורן שני:
את החומר על הדבר הזה קיבלנו אתמול .תשמע .את העניין של האסיפה הכללית ,במידה וזה
כבר יהיו שני ערים שיש להם ,אז אתם קובעים שחברי האסיפה הכללית הם מועצה ,וקובעים
את היחס ,אותו יחס שקבעת לדירקטורים ,אמרת  ,1:7אז פה אתה תגיד  10:20או  .10:5זה
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לא משנה .יש לך את הבמה האנושית לקחת ממנה חברי אסיפה כללית.
בני וקנין:
מה החוק ,מי זה האסיפה הכללית?
ארז ימיני -יועץ  -איגוד המים:
זה נושא פרקטי .מב חינה הפרקטית זה משתק את האסיפה הכללית .להביא כל החלטה
בשלוש מליאות ,רוב ההחלטות של האסיפה הכללית הן החלטות טכניות .החלטות שניתנות
פעם בשנה ,דברים שאסיפה כללית צריכה לקבל באופן טכני .אפשר להגיש בתאגיד האזורי,אם
מ דובר בתאגיד חד רשותי ,מהסיבה הפרקטית אין בעיה שתהיה מליאה .אבל ברגע שהתאגיד
הוא דו רשותי ,אולי אפילו תלת רשותי ,העניין הפרקטי מסבך את העניין .אבל זה לא עניין
מהותי .אפשר להחליט ככה ואפשר להחליט ככה.
אבל בכל מקרה ואיך שלא יהיה ,אנחנו גם צריכים להעביר את המסמכים האלה לאישור במינהל
המים .בסופו של דבר המילה האחרונה לאישור של התקנון זה של המינהל .לבקש אם אתם
רוצים ,כל עוד שהתאגיד הוא רשות אחת או שתיים זה לא כל כך קריטי .אבל ברגע שזה יהיה,
אם הוא יהיה תאגיד ,אם תחליטו ,תבחרו שזה יהיה תאגיד של יותר משתי רשויות.
עו"ד איתן צוריאל:
בשנת  1020הסמכות של העיריה לספק שירותי מים וביוב נפסקת .לא יכול להיות מצב שלא
יהיה תאגיד אז ,אם לא יהיה תאגיד אין שירותי מים וביוב לתושבים .אסור לנו ,אם אנחנו
מתעכבים אנחנו נעבור על החוק ,ולכן חייבים לגמור את זה כמה שיותר מהר.
רמי גואטה:
אני מבקש שיירשם שאני לא משתתף בהצבעה.
יורי זמושצ'יק:
גם ההסתייגות של שבתאי.
בני וקנין:
רבותי ,אני מבקש להצביע.
יורי זמושצ'יק:
אני בעד ,רק עם ההסתייגות של שבתאי.
בני וקנין:
רמי גואטה יוצא החוצה ,הוא לא משתתף .מי נגד?
יורי זמושצ'יק:
אני בעד רק עם ההסתייגות של שבתאי.
.בני וקנין:
אני מנסה כבר שלושה חודשים אני איתם במלחמות עד שהגעתי לאמצע נובמבר .והוא
החזיר את זה .בהחלטה כתוב שאנחנו משתדלים ונעשה הכל שיהיה חד רשותי.
יורי זמושצ'יק:
מתנגדים אנחנו קודם כל.
אבל אני מבקש בפרוטוקול שיירשם שהמועצה מתנגדת לזה.
בני וקנין:
אז אתה בעד ,יורי?
יורי זמושצ'יק:
אני בעד עם הסתייגות.
שבתאי צור:
הוא לא מצביע בעד .הוא נגד עם הסתייגות .בגלל נתיבות .גם אני אותו דבר .אנחנו בעד החוק
אבל נגד נתיבות.
בני וקנין:
אנחנו נצביע בעד ,ואני אוסיף אתכם .אתם אומרים במידה ולא תהיה נתיבות ויהיה חד רשותי,
אתם מצטרפים להיות בעד.
שבתאי צור:
נכון.
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בני וקנין:
קודם כל בואו נצביע בעד ההצעה .אני מבקש להצביע כולם .מצביעים על ההצעה כמות שהיא.
הצבעה:
בעד( 15 :רמי גואטה לא משתתף)
נגד3 :
החלטה :לאשר.
יורי זמושצ'יק:
אני בעד ,עם הסתייגות של שבתאי.
בני וקנין:
הוא אומר שהוא בעד במידה ובלי נתיבות.
מר שבתאי צור:
אנחנו נגד.הצעה לסדר – מה שמופיע עם נתיבות ,נגד .אני בעד החוק.
בני וקנין:
אתם שלושה נגד .במידה ולא תהיה נתיבות גם יורי בעד .בסדר? את ההסתייגות שלך אני
אבדוק אותה.
שבתאי צור:
אנחנו בעד החוק ,החוק מחייב אותנו שיהיה,
בני וקנין:
במידה ולא תהיה נתיבות גם שבתאי ומישל ושמעוני בעד .עכשיו ,ההסתייגות של אורן אני לא
מכיר אותה .רבותי ,אני מבקש לא לדון בה עכשיו .אני אבדוק אותה.
אורן שני:
נגד ובעד ,זה מה שאתה עושה בני ,אין פה עניין של אני רוצה לדון או לא רוצה לדון.
בני וקנין:
טוב ,אני מבקש מהקואליציה להצביע נגד הדבר הזה .אתה לא צריך להביא את זה ואני לא
מקבל דבר כזה.
אורן שני:
בני ,מותר לך גם להצביע נגד .אני לא כופה עליך ,זו דעתי .אני לא אשפוט אותך,
בני וקנין:
אני לא חייב ,אני לא יודע אם אני חייב להצביע על ההסתייגות.
אורן שני:
אתה חייב .אם אני מעלה הסתייגות אתה חייב.
בני וקנין:
אני לא חייב.
בני וקנין:
תעביר לי את ההסתייגות ,אני אבדוק אותה.
 . 22אישור הסכם בין עירית אשקלון לבין קרן אשקלון לביצוע עבודות בניה להרחבת מתנ"ס
נווה אילן כשהבנייה מבוצעת ע"י העמותה וההוצאות תחולקנה בין הצדדים (כל צד 50
אחוז)

דברי הסבר:
.2

עמותת קרן אשקלון קיבלה תרומה להרחבת מתנ"ס נווה אילן.

.1

העירייה מעוניינת ב הרחבת המתנ"ס
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הבנייה

המוערכת

של

כ-

$ 750,000

תישאנה

העירייה

.2

בעלות

.2

הבנייה תבוצע ע"י העמותה ,עבור העירייה ועפ"י דיני המכרזים.

.5

רצ"ב ההסכם.

והעמותה בחלקים שווים :עיריית אשקלון – $ 275,000
קרן אשקלון

$ 275,000 -

בני וקנין:
איתן יסביר.
* איתן מסביר.
יורי זמושצ'יק:
יש לי .כתוב כאן שעמותת קרן אשקלון קיבלה תרומה להרחבת מתנ"ס נוה אילן .שאלה ,איזו
תרומה היא קיבלה .לא כתוב כאן.
בני וקנין:
 275,000דולר .זה כתוב בהמשך.
איתמר שמעוני:
בענין הזה רוצה לברך על התרומה הזו של הקרן ועל פועלה בעניין ה זה להביא  275,000דולר
למטרה כזאת .שאפו גדול וכן יירבו .הדבר השני ,אני מבקש ,לומר לך איתן מה בדיוק החוק .קרן
אשקלון זה לא תאגיד ,זו עמותה.
עו"ד איתן צוריאל:
עמותה היא תאגיד .זה תאגיד לפי החוק.
איתמר שמעוני:
זה לא תאגיד עירוני .היא עמותה .יש נוהל בפקודת העיריות .אתה לא יכול להעביר כסף
לעמותה ,ושוב כתוב פה במפורש ,שלא תינתן תמיכה מאת רשות מקומית אלא לאחר שהבקשה
לתמיכה נדונה בועדת התמיכות .דבר נוסף הגשתי לכם עתירה מינהלית בימים האלה ,ופה זה
קצת יותר מתקדם ,וכתוב בפירוש בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  1006נקבע כי נוהל התמיכות
אוסר על כל הוצאה כספית מקופת העיריה לכל גוף חיצוני ,אלא לפי הוראות הנוהל עצמו .נקבע
כי לא תינתן תמיכה בין ישירה ובין עקיפה אלא לפי נוהל זה .עוד נקבע כי לשם הוצאת כספים
מקופת העיריה יש לקבל בקשה מהגוף המבקש ולדון בבקשתו בועדה מייעצת .נקבע כי יש
לפרסם קריטריונים ברורים ,שוויוניים וסבירים שיאפשרו לכל גוף דומה תמיכה שוויונית
מהעיריה .אני אגיד לך עוד דבר ,אתה יודע מה ,הקראתי לכם,
עו"ד איתן צוריאל:
אם תתן לי להשיב אני אחסוך לך הרבה זמן.
איתמר שמעוני:
בסוף אתה תשיב על הכל .אתה תבוא ותאמר לי מדובר פה על נוהל תמיכות לעמותה שיש
תקציב ,והם מגישים תמיכות ,כמו אוהל משה ,כמו כל עמותה אחרת .אני רוצה להסביר לך ,אני
עכשיו יוצא מפה ואומר ,כל מה שאמרתי עכשיו ,נגיד והוא יתן הסבר שזה לא לגיטימי .הביאה
העמותה תרומה ,כל הכבוד .תעשה מכרז ,יהיה כתב כמויות ,תעשו מכרז קודם כל .הרי
התרומה הגיעה ,היא מיועדת למתנ"ס .היא קיימת ,היא פה .תעשה מכרז ותאמר במכרז הזה
מי שמבצע את העבודה זה העיריה ,מי שישלם עבור העבודה 250,000 ,דולר הקרן ,תתן את
הכסף שלה ,והעיריה תתן את השאר ,תתן את הנוסף .איך אתם מעבירים כסף בלי מכרז .אנחנו
צריכים לבצע את זה .צריך להיות פיקוח שלנו ,צריך להיות מכרז שלנו ,צריכה להיות העבודה,
אנחנו צריכים לבצע .מה פתאום הקרן מבצעת את העבודה?
שבתאי צור:
יש בעיה של מיסוי .ברגע שזה אצל העיריה זה קצת מורכב.
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איתמר שמעוני:
זה בדיוק כמו שאתה מפתח כל מתנ"ס אחר .תגיד לי אתה עכשיו ,מחר תבוא ותגיד יש לי רעיון.
יש לי עמותה ,נתנו לי תרומה להקים מקווה .הנה  200,000דולר ,אני מבקש  200,000דולר
בתמורה .יגידו לך קח  200,000דולר ותקים את המקווה?
בני וקנין:
שמעוני תן לאיתן שיענה לך .העניין הוא משפטי ,היועץ המשפטי יענה.
עו"ד איתן צוריאל:
לא מדובר בתמיכה ולכן כל מה שכתוב בפקודת העיריות לא רלוונטי לנושא הזה .מדובר
בתרומה ,תרומה היא לא תמיכה .הכסף שמועבר הוא לא תמיכה לעמותה ,הוא נועד לבנות
מבנה לעיריה .לכן כל מה שאמרת לגבי תמיכה לא רלוונטי .מבחינת מי בונה ,הגיעה קרן
אשקלון ,הביאה תרומה .מי שנותן תרומה הוא הקובע .הוא בא ואומר ,אני רוצה שזה ייבנה
באמצעות קרן אשקלון ,אם בגלל מיסוי שהוא צריך לקבל ניכוי ממס באנגליה או במקום אחר.
נגיד לו אדוני ,לא רוצים ,אנחנו רוצים שהעיריה תבנה .יגיד לנו רבותי ,אין תרומה .אז מה אנחנו
עושים? עכשיו ,מה שכן ,אנחנו חייבנו אותם והם עשו ככה ,הם עשו מכרז כי אנחנו חייבנו אותם
כמו שאתה מחייב את העיריה ,מזה אנחנו לא מתעלמים .אם העיריה מחוייבת במכרז והם
רוצים הם חייבים במכרז.
איתמר שמעוני:
רגע ,הם עשו כבר מכרז?
עו"ד איתן צוריאל:
כן.
איתמר שמעוני:
אז איך אני מצביע על זה היום אם כבר עשו מכרז?
עו"ד איתן צוריאל:
הם עשו מכרז ,זו בעיה שלהם .אין להם היתר בניה ,הם לא יכולים לבנות.
איתמר שמעוני:
אני גם ראיתי הבוקר ,אתה טועה ,עובדים שם כבר כמה ימים .עובדים במתנ"ס ,עשו מכרז
ומביאים אותי היום להצביע לתת להם כדי שיעשו מכרז .תשמע ,אתה יודע מה ,עדיף שלא היית
אומר מה שאמרת.
עו"ד איתן צוריאל:
תצביע נגד ,זכותך.
איתמר שמעוני:
בטח שאני אצביע נגד .זה לא חוקי מה שאתם עושים.
בני וקנין:
יש הערות? אז קודם כל באמת ,סוף סוף מרחיבים את המתנ"ס נוה אילן שיש שם פעילות
גדולה וטובה ושוקקת ,וסוף סוף בימים כאלה לא קלים לגייס גם תרומות וגם תקציב עיריה כדי
להרחיב את המתנ"ס .אין הרבה עיריות היום שזוכות לדבר זה .מי בעד? אני מבקש להצביע.
יורי זמושצ'יק:
אני בעד מתנ"ס אני נגד הדרך.
הצבעה:
בעד15 :
נגד –  1יורי זמושצ'יק
נמנע – 3 :איתמר שמעוני ,מישל בוסקילה ושבתאי צור
החלטה :לאשר.
שבתאי צור:
מברך את התורמים ,את הנהלת הקרן והנהלת העיריה ואת כל העוסקים בדבר שיעשו את
הדבר הזה.
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 .23אישור הסכם בעניין פארק בולטימור

הנושא :
אישור הסכם חכירה בין העירייה ליונייטד ישראל אפיל אינק ביחס
לשטח של כ  6 -דונם המהווה חלק מחלקות  97ו  221 -בגוש . 2922
דברי הסבר :
כמפורט בחוות דעת היועמ"ש הרצ"ב
העתק ההסכם רצו"ב.
בני וקנין:
הנושא הוא אישור הסכם חכירה בין העיריה ל'יונייטד ישראל אפיל אינק' ביחס לשטח של כ6 -
דונם המהווה חלק מחלקות  97ו 221-בגוש  .2922דברי הסבר ,כמפורט בחוות הדעת ,היועץ
המשפטי ירחיב .העתק ההסכם מצורף .אתם רוצים הסבר פה או שנצביע?
הצבעה:
כולם בעד.
החלטה :לאשר
 .24אישור הרכב המועצה הדתית.

להלן ההרכב המוצע:
נציגי מועצת העירייה :

נציגים מטעם השר

נציגים

מטעם הרב
.2

מר שמעון עמר

.5

.1

מר אברהם עשור . 6

מר רמי איבגי

.2

מר יעקב חוטובלי . 7

מר אולג זלמנוב

.2

מר חנניה כהן

.8

מר רחמים גואטה . 9

מר אפרים ימין

מר אליהו ברדה

* שלמה כהן ורמי גואטה יצאו – אינם משתתפים בדיון.
בני וקנין:
יש פה הרכב מוצע למועצה הדתית .המועצה הדתית 9 .חברים ,ארבעה מטעם המועצה ארבעה
מטעם השר ואחד מטעם הרב הראשי .הארבעה שרשומים כאן בסדר היום ,מר שמעון עמר הוא
נציג בש"ס ,אברהם עשור הוא מאגודת ישראל ,מר יעקב חוטובלי הוא מהאופוזיציה ,מר חנניה
כהן -אשקלון בתנופה .מטעם שר :רחמים גואטה – מפלגת העבודה ,רמי איבגי – מפד"ל ,אולג
זלמנוב – צדק חברתי ,אליהו ברדה – אחדות ישראל ואפרים ימין הוא של הרב הראשי .רבותי,
יש בקשות ,הסתייגויות?
אורן שני:
אני אודה ,פניתי לראש העיריה וביקשתי ממנו לדחות את ההרכב המוצע לפחות בשבועיים
שנקיים ישיבה מיוחדת לעניין הזה ולקבל הסכמה של כל חברי המועצה .אני אתמול בישיבת
ההנהלה הבעתי את התנגדותי הנחרצת להרכב המוצע .ואני יכול להודות שגם קיבלתי את זה
בהרבה .בואו נתייחס לעניין הראשון .אני רוצה להגיד לכם שאני חושב שצריך להיות לנו גם קצת
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מידה של הגינות .אני מסכים שצריך למנות מקורבים ,אבל לא אחים .אני לא חושב שעניין של
אחים צריך להיות בפוליטיקה .זה עניין שכבר ,משהו יותר ציבורי ,רחב .אם אנחנו באים לפה
ואנחנו מתחילים למנות אחים במועצה הדתית ,ברור לנו שזה כבר לא ,אנחנו כבר לא ניתן
שירותי דת .אנחנו ניתן יותר שירותים של פוליטיקה .כי ממה נפשכם? אם אתה ממנה מישהו
ציבורי ,לדוגמה ,מפד"ל מביא את הנציג שלו ,אז אתה אומר ,או קיי ,באו מוסדות המפד"ל ,ישבו
ביניהם ,קיבלו החלטה ,ואמרו ,תשמעו רבותי ,אנחנו מינינו את האיש הזה באיזשהו הליך
מסודר ,של דיון מסודר ,וקיבלנו החלטה שפלוני אלמוני יהיה נציג שלנו .אבל פה לא ,פה אנחנו
באים ,ההליך הדמוקרטי היחידי שיש ,זה אני ממנה את אחי .אני חושב שהמועצה צריכה לדחות
את זה .זו סיבה ראשונה .סיבה שניה – תסתכלו על הרשימה .קהילה תימנית יושבת בעיר
הזאת 10,000 ,תושבים בעיר הזאת תימנים.
בני וקנין:
כמה אמרת?
אורן שני:
 .10,000אני אומר לכם ,לפני שאני מדבר על הקהילה התימנית .ראש העיריה מסכים איתי .הוא
מסכים שצריך להיות ,אני טועה?
בני וקנין:
אני אוהב את התימנים.
אורן שני:
ראש העיריה מסכים איתי שצריך להיות ,נציג תימני צריך להיות חבר במועצה הדתית .לזה
התכוון המחוקק כאשר הוא דיבר על יצוגיות מוחלטת בתוך העיר .ממה נפשכם? מדובר
בקהילה ,שרובה ה מוחלט דתי מסורתי באופן שאי אפשר להתווכח עליו .מצביעי ש"ס ,מצביעי
מפד"ל ,מצביעי האגודה .קודם כל ,דתיים .אם אתם לא תשימו ,אתם ,המועצה ,ותתקוממו ,אתם
צריכים להתקומם ולהגיד ,לא ,זה לא צודק .צריך להיות נציג לעדה הזו .זו לא עדה קטנה .זו
עדה שהיא מיוצגת ונמצאת בעיר ומושרשת בעיר ,עם בתי כנסת לרוב .אני חושב שצריך לתקן
את העוול הזה .לכן זו עוד סיבה ,למה אני אבקש מחברי מועצת העיר להוריד את זה .אני בטוח
ב 200 -אחוז שלחלק מאלה שהולכים לבית כנסת ,לא יכולים להתפלל בבית כנסת של תימנים
כי הם לא מבינים את החולם של התימנים הם לא מבינים את ההגייה ,בני ,כשאבא שלי בנה
בית כנסת הוא בנה עוד אחד ליד .הוא ידע שלזאת הוא לא ייכנס לעולם .לי ספק שכולכם פה
מסכימים איתי שהעדה התימנית יש לה את הייחוד שלה .מה לעשות? אתם לא יכולים להגיד
שאתם תבואו להתפלל בבית כנסת תימני באופן קבוע .אתה לא יכול .אתה יכול להגיד אני יכול
להתפלל בבית כנסת של תוניסאים למרות שאתה מרוקאי מכיוון שזה אותו נוסח תפילה שברור
ומובן .לכן גם לאשכנזים יש בעיה כי גם להם יש את הבעיה עם החולם ועם הקריאה ועם
התפילה .לא ניכנס לזה ,מה שא ני רוצה להגיד שצריך יצוגיות של תימנים .כמו שצריך ייצוגיות
של אשכנזים ,כמו שצריך ייצוגיות של אישה ,אבל אני יכול להתפשר.
בני וקנין:
אישה תימנייה .אתם מסכימים?
אורן שני:
כן .אפשר להביא,
הרעיון הבסיסי .כפי שהיה פה ב ,1005 -שישב פה המבקר ואמר את הדברים שלו ,הוא לא
אמר דברים סתם .הוא עשה ביקורת על המועצה הדתית .הדברים שקיבלנו בספר לא מחמיאים.
אנחנו יודעים ומקובל עלינו גם ,שדו"ח מבקר הוא לא דו"ח פלילי .אנחנו לא רוצים להתעסק
בפלילים אלא באמת לתקן את המעוות .זה הזמן לתקן .עכשיו עכשיו זה הזמן להסתכל על
הרשימה ולהגיד מי יכול ,מי לא יכול .מי מסוגל לתת שירותי דת בעיר הזאת.
אני יכול לאמר שאם יש לי הסכמה על מועמד אחד ,זה דווקא על העולים ,כי הווה מקרב את
הבריות ולא מרחיקן .אצלך לומדים בישיבת ההסדר כל יום .הווה מקרב את הבריות .לקרב את
האנשים ,לא להרחיק אותם .לכן הנציג הרוסי הוא דווקא בסדר.
עמרם בן-דוד:
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זה לא נוגד .מה הקשר?
אורן שני:
אני אגיד לך מה הקשר .אני מבקש מכם להסתכל על הרשימה ,זאת היא מועצה דתית שאנחנו
בוחרים לחמש שנים .לא יהיה אחר כך תחלופה .חמש שנים ,חצי שנה אחרי הבחירות אנחנו
נמנה מועצה דתית חדשה .לכן לחמש השנים הקרובות אנחנו צריכים לתת את הדין .נצטרך
לתת את הדין בפני האנשים ולהסביר להם כנציגי ציבור למה מינינו את האנשים האלה .לכן אני
מבקש ופונה אליך בתחינה ,בבקשה הכי של תחינה שיכולה להיות ,לשקול לדחות את הישיבה
הזו בנושא המועצה הדתית לשבוע ,לשבועיים ,ככל שתעשה .לדעתי על  80אחוז מהאנשים פה
ישנה הסכמה  .אף אחד לא אומר שאין הסכמה .אף אחד לא אומר ש ,אני לא רוצה לדבר על
שמות ,אבל אף אחד לא אומר שפה כולם לא בסדר .הרוב בסדר .צריך לתקן את המעט ,ולדעתי
זה אפשרי .לכן אבקש מהמועצה לקבל את ההצעה שלי שמותר לי להעלות הצעה ולהצביע
עליה ,ולדחות את הישיבה הנ"ל בנושא ה זה ,לשבועיים ,לחודש ,כפי שיקבע ראש העיר.
רוני מהצרי:
אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהגיד לאלה שעושים את העבודה כבר חמש שנים ,אני ממש
מצדיע להם ,גם לאתי בר ששת וגם לאלי יפרח וגם לכל חברי המועצה ,מהבלנים ,בלניות ,עבור
למשגיחים וכלה באחרים .אני יכול להגיד לכם שהיום המועצה הזו מנוהלת בצורה פנטסטית ,עם
עודף תקציבי של מי יודע ,כמעט או אפילו יותר מ 1 -מליון שקל .אני רק רוצה להזכיר ,כשאני
קיבלתי את המועצה היא היתה בגירעון של  1מליון שקל.
שמעון כהן:
לטובת מה הולך היום העודף הזה?
רוני מהצרי:
העודף הזה הולך,
אורן שני:
למשכורות בזמן.
רוני מהצרי:
שמעון ,אני מציע לך תקשיב .אתה סגן ראש עיר כבר כמעט שמונה שנים.
שמעון כהן:
למה? שלוש שנים ומשהו.
מר רוני מהצרי:
לא ,אז כבר התכוננת להיות ראש עיר .אם אתה רוצה לדעת ,יש לך אישור ללכת למועצה
הדתית לשבת איתה ,לשמוע ,כאחד שמעוניין לקבל שירותי דת או כאחד שמקבל ,לך תשמע
איזה תכניות יש ,מה עושים עם הכסף ,מה עשו לפני שהיא היתה ,ומה עושים היום כשהיא
ישנה .אל תשאל אותי ,אני לא שם ,אתה בתפקיד ,מקבל שכר ,שם תשאל .ועכשיו לעצם העניין.
תשמע ,בני ,אני אומר לך ,אני אמרתי לך את זה ואני יודע מה אתה חושב .אני יודע שזה פרך,
שזה משהו שאתה לא אוהב .כי ההתעסקות ,תראה ,זה פעם ראשונה אני רואה ישיבת מועצה
מלאה ,עם קהל עד סוף הערב .אז אני הצעתי שנביא הרכב של מועצה דתית כל ישיבת מועצה,
ואתה תראה קהל פה קבוע.
אבל תראה במה אנחנו מתעסקים כבר כמעט שבוע ימים .כולם בוחשים בעניין הזה ואנחנו בסוף
מביאים לכאן ואתה מצפה שמועצת העיר הזאת תאשר הרכב של מועצה שמייצגת את עצמה
ולא את אף אחד אחר .את אותם אנשים ולא את אף אחד אחר .אני מצטער מאוד ,אני רוצה
להכניס שלושה סעיפים שהחוק קובע בהרכב מועצה .על זה הלכתי לבג"צ ,על זה נלחמתי
בבג"צ בקדנציה הקודמת ,על זה לא היה הרכב למועצה ולא נפגעו שירותי הדת .אני רק אקריא
מה כתוב בנוהל ,בחוק ,ואני מאוד מבקש ממך כראש עיר ,תעמוד בזה ,אתה מייצג את העיר
אשקלון ,את תושבי העיר 210,000 ,תושבים ,ואתה לא מייצג סיעות פוליטיות .עם כל הכבוד,
ועם כל הקושי שיש ,ואני מבין אותך ואני מבין את המצוקה שאתה נמצא בה ,ואני מבין את
האיומים שמאיימים עליך ואני מבין את הלחץ ואת הכל ,אבל אני חושב שבעניין הזה אתה צריך
לעמוד על שתי רגליך ולא לפחד מאיומים לא של זה ולא של זה ,ואני יודע כמה איומים יש ,גם
עלי היו כאלה איומים .אני רק רוצה להגיד את שלושת הסעיפים .כתוב' :יש לוודא כי המועמדים
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המוצעים נותנים ייצוג מתאים לגופים ולעדות המעוניינים בקיומם של שירותי דת יהודיים
במקום '.אורן זה אולי כנראה עונה לך ,התימנים לא מעוניינים בשירותי דת ,לא צריך כלום אז לא
צריך לתת להם ייצוג.
שמעון כהן:
זה נכון למתי מה שאתה מקריא?
רוני מהצרי:
שוב ,אני מפנה את תשומת לבך למכתבו של יעקב מרגי ,השר שלך ,מלפני חודש ימים שכותב
לראש העיר בדיוק איך למנות נציג של מועצה דתית .הלאה ,אני אמשיך עוד לקרוא .הוא כותב
ככה ,השר מרגי :על מליאת המועצה לשקף את כלל הסיעות החברות במליאת הרשות
המקומית ו בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה ,תקשיב טוב שמעון כהן ,אין סיעה יכולה
לוותר על ייצוג במליאת המועצה הדתית .אחר כך מי שירצה לעשות חשבון יראה איך זה בדיוק
משקף את הרכב הסיעות,
אם יש פה חמישה אנשים מסיעה אחת ,היא לא יכולה להגיד אני לא רוצה נציג ,אני מוותרת ,אין
דבר כזה .היא צריכה לתת נציג שלה .אבל מה כאן? בש"ס ,סיעה של שני נציגים ,מקבלת שני
מקומות .זה מייצג בדיוק את כל הסיעות כאן .והדבר האחרון ,אמרתי שההרכב באמת ייצג גם
את הסיעות וגם את האנשים,
בני וקנין:
אגב ,הנציגים מטעם השר הם ,השר חייב לאשר אותם?
רוני מהצרי:
אני אגיד לעניין הזה ,לשון החוק אומר ככה :שלושת הגופים הרלוונטיים יחוו דעתם על כל
המועמדים .דהיינו אפילו הרב הראשי צריך לבוא להגיד אם כל המועמדים שהוצגו כאן ,חוץ
מהנציג שלו ,כמובן הם צריכים לבוא להגיד,
בני וקנין:
גם אנחנו צריכים ,על הנציג שלו,
רוני מהצרי:
ואנחנו צריכים להגיד על השר,
אורן שני:
אנחנו מאשרים אותו עכשיו.
רוני מהצרי:
ולכן זה נראה לי באמת מוגזם העניין הזה .ההרכב הזה הוא לא לטעמך ,אני אומר את זה פה,
אני בטוח שהוא לא לטעמך ,אני לא מתנגד להקים הרכב למועצה .אני מתנגד להרכב הזה כמו
שהוא ,ולכן לא תהיה לי ברירה אלא להצביע ,אני מציע לך בני ,אמרתי לך את זה אתמול ואני
אומר גם היום ,כדי שיהיה הרכב מקובל על כולם ,תדחה את ההחלטה ,בוא נשב ,ננסה לקבל
משהו שהוא באמת ייצג את כל התושבים ,שייצג את הסיעות כאן ,לטעמי אפשר להגיע להרכב
מקובל.
יורי זמושצ'יק:
קודם כל ,כשאני עליתי לישראל לא ידעתי ,עדיין לא הבנתי בשביל מה יש  100בתי כנסת .לא
הבנתי ,אני לא מבין .אני הבנתי מה שאמרת אבל אני לא מבין מה זה הדת המחולקת .אני לא
מבין .זה דבר אחד.
תחשוב עוד משהו .יש לי שאלה פשוטה .רוני מה שהוא סיפר הוא סיפר דבר אחד .שהוא פועל,
פועל טוב ,אני יודע ,לא רק מה שאתה אמרת ,פועל טוב בכלל למועצה הדתית .למה לא אמרת,
אמרת המועצה הדתית ,עבדה טוב ,אבל היתה החלטה של שרון ,אני זוכר ,להפוך למחלקה של
עירייה.
בני וקנין:
הלוואי .אתה לא זוכרת את המכתב שכתבתי לפני  28שנה?
יורי זמושצ'יק:
לא יודע ,לא הכרתי אותך לפני  28שנה .אבל זה רטוריקה מה שאני אמרתי .אם צריך להיות,
אני נגד המועצה דתית .ואני לא מתבייש להגיד את זה .אני מעדיף את המחלקה שפועלת טוב

פרוטוקול מועצה מן המניין  14-2009מתאריך 11.11.2009

44
עיריית אשקלון – חברי מועצת העיר

______________________________________________________
לטובת הדתיים ולטובת הדת ,קודם כל .זה דבר אחד .בגלל זה ,אבל אם אי אפשר ככה ,החוק
דורש ,אני תומך שוב ברוני ,לאפשר לחשוב על זה ולבחור אנשים שיעבדו בדת,
רוני מהצרי:
שירותי דת .יתנו שירותי דת לעיר.
יורי זמושצ'יק:
כן .לכלל הציבור .בגלל זה אני מבקש לחשוב ,לא למהר.
ניסים כלפון:
יורי ,כמו מחלקת הקליטה בעיריה?
יורי זמושצ'יק:
חס וחלילה.
ניסים כלפון:
אני מפחד שזה יהיה מחלקת הקליטה שלך ,שהיתה.
יורי זמושצ'יק:
שלי? אתה אמרת ,אתה אחראי במילים שלך.
ניסים כלפון:
היתה מחלקת קליטה פעם.
שבתאי צור:
אדוני ראש העיר ,ההסטוריה חוזרת .כשעבדתי איתך היה לך חלום ,בתור ממלא מקום ראש
העיר וסגן ראש העיר ,היה לך חלום שיגיע היום הזה שהמועצה הדתית תהפוך למחלקה של
העיריה ונלחמת בשביל זה .כאשר עזבת והחלפתי אותך ,ולא נבחרתי ראש העיר ,ורוני זכה,
הרגשתי מקופח כמו אורן שני שמרגיש היום מקופח .מינו את כולם חוץ מקהילה יוצאי גיאורגיה.
הרגשתי מקופח ,ברוך השם ,אני לא עשיר ,אבל לא חסר לי כלום ,אבל יצא לי הבן עורך דין,
כלה עורכת דין ,הבת שלי עורכת דין ,עשו בג"צ נגד רוני מהצרי .הבן שלי במדינת ישראל זכה
עם בג"צ ,קיבל  28,000שקל ,תקדים במדינה ,והיום אני שמח מאוד שראש העיר הקודם מדווח
למועצה ,לא צריכים מועצה דתית ,להמשיך במתכונת הקיימת .תודה לך .עכשיו אני ממשיך,
היה יורי זמושצ'יק ואלי דיין גם הצטרף אליו ,בבג"צ .מה אני מנסה להגיד? ההרכב שהוצע
בפנינו ,אני מסתכל עליך ,באמת ,יש לך אילוצים פוליטיים ,גם אתה לא מסכים .אבל השתנית
אדוני ראש העיר .אתה צריך לחזור כפי שהיית כל הזמן .לא יעלה על הדעת פוליטיקאים שישנו
אותך ,את האופי שלך ,את העבר שלך ,את הכל ,תחזור בך ,תביא את זה לישיבה הבאה.
יורי זמושצ'יק:
אין תהליך אחורה.
שבתאי צור:
אני קודם כל ,כשבאו אלי ,אמרתי להם ,הציעו לי שניים .אני אגיד לך את האמת ,הוצע לי שניים.
אמרתי להם לא ,טובות של א ף אחד .אנחנו ארבעה חברים באופוזיציה ,אני רוצה רק אחד בשם
האופוזיציה .חתמנו ארבעתנו ,רק תמכנו ביעקב חוטובלי בלבד .זה לא ראש העיר נותן לי ולא
השר נותן .וביקשנו לעדה התימנית שיהיה ייצוג ,אני אהיה הראשון שאצביע .אבל הייצוג שהוצג
פה ,חסרים לי ,אני אומר לכם את האמת ,מי שסובל פה ,עוד פעם אני חוזר ,שההסטוריה
תשפוט אותי ,מצויינים שני חברים ,לא יודע למה לא נכנס בפנים ,למרות שהוא מזוהה עם ראש
העיר ואני מוקיר ומכבד אותו עושה עבודה טובה מאוד ,הרב אביטן ,שלא יספרו לי סיפורים פה.
הוא מספר אחד .משה בוזגלו מצויין ,יושב פה ,יש אנשים טובים .אני מבין ,יש אילוצים פוליטיים,
אבל אדוני ראש העיר ,מבקש ,תוריד את זה מסדר היום ,עוד נדון ,וכל אחד מאיתנו יוותר ,אין לי
שום דבר נגד אף אחד ,יש פוליטיקה ,אנחנו מבינים את זה .ראש העיר חייב לנווט במועצה
דתית שלא יהיה עוד שבוע ,אני צופה ,אני אגיד לכם את האמת ,כיסאות מוזיקליים במשך חמש
שנים אתה תתעסק עם המועצה הזאת .עוד שנתיים וחצי מתחלף .זה לא עיריה .זה שירותים
דתיים ,זה מתחלף עם זה ,זה מתחלף עם זה ,אי אפשר לעשות צחוק מהעיר .רבותי ,יש
פוליטיקה אבל צריך את האנשים המתאימים .תודה רבה.
אלכס סולטנוביץ:
אנחנו מייצגים מפלגה שלישית בארץ .עם  25מנדטים .לא נראה לי שזה מקובל שלא קיבלנו
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מקום .יש פה צדק חברתי,
שבתאי צור:
נמחק ,צדק חברתי נמחק ,לא קיים כבר.
אלכס סולטנוביץ:
אין לי שום בעיה איתם ,אבל אנחנו מייצגים מפלגה פי כמה יותר גדולה .ומגיע לנו שיהיה לנו שם
מקום.
סופיה ביילין:
שבתאי ,אני עדיין קיימת.
שבתאי צור:
את ליכוד עכשיו ,לא צדק חברתי.
רוני מהצרי:
את לא קיבלת על חשבון הסיעה ,צדק חברתי.
ביילין סופיה:
לא ,אני פה עצמאית ,אני לא צדק חברתי ,אני צדק חברתי אשקלון.
רוני מהצרי:
לא .תקראי את ההרכב ,את יושבת על הרכב של צדק חברתי שלא קיים.
סופיה ביילין:
אני נבחרתי כעצמאית.
חרוביץ אלכס:
אין לי שום ספק שסופה ידועה שהיא חושבת בהגיון ,ואני בטוח שהיא תסכים לוותר על המקום
לטובת ישראל ביתנו.
איתמר שמעוני:
אחרי ששמעתי את הדברים ,אני משער ,שלא תהיה מועצה .אני להערכתי ,נוח לך שלא תהיה
מועצה .הרי לא הגיוני ,אומר רוני ,הנה החוק ,אנחנו בוחרים לא לפי החוק .אורן אומר אין
תימנים .החוק אומר לא אישה .אישה רפורמית .אני אומר ,הרי מה יהיה ,אתה יודע מה? הנה
פעם ראשונה ,אני הולך איתך ביחד .אני אעזור לך .אני אלך לתרגיל היפה שאתה עושה .אתה
עכשיו עשית פה סלט ירקות .אני אעזור לך .תעביר את זה ,הרי לפי כל מה שנאמר פה ברור לך
שאם אני אגיש בג"צ יפסלו את זה .אין אישה ,אין תימני ,אין אשכנזי ,אין אישה רפורמית ,אין
אישה תימניה ,אין כלום .יש בדיוק מה שלא צריך להיות .לכן אני אומר לך ,אני הולך איתך יד
ביד הפעם .בני ואיתמר לבג"צ ויפסלו את המועצה.
אלי שאול:
אני ממוצא עיראקי אבל אני לא מבקש נציג .הסיבות שלי להתנגדות גם ,אני גם פניתי אתמול
לבני וביקשתי ממנו לדחות את הישיבה הזו או לדחות את ההרכב המוצע על מנת שאנחנו נשב
בדיון נורמלי ,בדיון מוקדם ,מקדים לכל הנושא הזה ונלבן את כל הנושא של הסוגיות שהועלו פה
ואני לא אחזור עליהן .באמת ,דיברו כולם ,אני לא הולך לחזור על כל הדברים .אני וגם חברי
הרצל לסיעת אחדות אשקלון סוברים שיש פה גם ניגוד או הנושא הזה של ההרכב המוצע הוא
מנוגד להסכם הקואליציוני שאנחנו גם חתומים עליו אבל לא זו הסיבה .לא היה פה לא בירור ,לא
דיון לפני ,יש פה ה רכב ,אני חושב שכבר ראש המועצה כבר נבחר ,הוא נמצא ,ראינו את זה
בעיתון ,לא רק ראש המועצה אלא יש רוטציה כבר קיימת ,וכל הנושא הזה לא נראה טוב.
שמעון כהן:
בין מי למי?
שבתאי צור:
בין ש"ס למפד"ל.
אלי שאול:
בואו לא ניתמם .על פניו אנחנו רואים פה שיש פה מה שנקרא הרכב מתוכנן ,מסודר ,אני לא
מסכים איתך ,מי אמר חמש שנים קדימה ,לא ,אין חמש שנים ,יש הכל ,יש סידור לכל הנושא
הזה .ואני לא רוצה להיות פה ,לא אני ולא חברי לסיעה ,לא חותמת גומי של אותו הרכב .אנחנו
לא מ וכנים להסכים לנושא כזה כאשר אני מזכיר גם את חוסר היצוגיות בנושא האישה ,ועם

פרוטוקול מועצה מן המניין  14-2009מתאריך 11.11.2009

46
עיריית אשקלון – חברי מועצת העיר

______________________________________________________
הנושא שזה בניגוד לחוק וכו' .אני לא רוצה לראות ,ואני מסכים עם העובדה של מה שרוני אומר,
שיש לנו מועצה היום ,ובדקתי גם אצל רואה החשבון שבדק את כל המועצות הדתיות בחצי
השנה האחרונה ,וראיתי גם את הדו"ח שלו שמצביע על ניהול כספי תקין של מועצה שעוד לא
היה כמוהו.
בני וקנין:
כולנו מסכימים.
אלי שאול:
עכשיו אני מציע ,לא לקלקל את המצב כפי שהוא היום ,ואנחנו רוצים רק לשפר.
אני מציע לטובתך לדחות את זה וניתן להסכים על הרכב שהוא מקובל גם על מי שאתה רוצה
שיקובל עליו ,אבל בוא נשב עליו .לא נביא רשימה אתמול ,ואנחנו רואים את הישיבה וזהו,
ונצביע עליה ,אנחנו לא יודעים מי הייצוג ,אתה רק אמרת אותו היום ,מי מייצג את מי וכו' .וכל זה
למרות שראש העיר נתן לנו ייצוג לאחדות ישראל ,למרות שאנחנו סיעה של שניים ,והייצוג הזה
למעשה מייצג את הסיעה ואין לי בעיה עם זה ,אבל למרות כל זה אני מתנגד לנושא הזה ואני
מציע לך באמת למשוך את הנושא ולעשות מה שנקרא קו חדש והתחלה חדשה לנושא הזה.
הרצל ברזילאי:
אני רק רוצה לחזק את דברי אלי ולהגיד שבעצם אנחנו באחדות ישראל שנבחרנו ,ואנחנו
מהתח לה ,אחדות זה אחדות ,אנחנו מהתחלה ביחד והוא הסביר את זה וזה ברור ,לא מתכוונים
לפלג לעולם והמטירה שלנו ,כשאנחנו מדברים על משהו זה הכיוון והוא הסביר את הכל ,רק
רציתי שיהיה פה ,שלא יהיו אי הבנות.
עמרם בן-דוד:
צר לי שבאמת בנושא מאוד חשוב כזה ,מתן שירותי דת ,האוירה היא כזו היתולית ,זה מעיד אולי
קצת על התייחסות לנושא .חבל ,חבל שהיא לא קצת יותר רצינית.
רוני מהצרי:
מצידכם .תסתכל במראה ,תעשה לי טובה ,איך אתה מעיר לנו.
דוד עמרם:
ראש העיר הקריא פה את הרכב המועצה הדתית ,שמי שמייצג את המפד"ל חד משמעית הנציג
שראש העיר קרא לא מייצג את המפד"ל.
אורן שני:
על מה אתה מדבר?
עמרם בן-דוד:
אני חושב שמי שמוסמך לקבוע את הנציג של המפד"ל זה מוסדות המפד"ל הבלעדיים ופה
היתה התערבות בוטה בקביעת נציג של המפד"ל.
שבתאי צור:
מי זה הנציג?
עמרם בן-דוד:
לא יודע ,תשאלו את ראש העיר ,הוא קרא אותו ,יש אותו בסדר היום.
בני וקנין:
אין סיעת מפד"ל במועצת העיר יש בש"ס.
עמרם בן-דוד:
אז זה מטעם השר ,יש מפלגת אם והוא נקבע על ידי השר? צר לי שגם בהסכם הקואליציוני
בינינו ,הוא לא מומש בתחום הזה .יחד עם זאת ,אני רוצה לכבד את החתימה שלי שחתמתי על
ההסכם .אני את הת חיבותי כלפי ההסכם אני אכבד .מי שלא יכבד הוא צריך לדאוג ,לא אני .אני
אכבד את חתימתי .יחד עם זאת אני אעשה את הכל במסגרות הקיימות כדי שהייצוג ייקבע על
ידי מוסדות המפד"ל.
מישל בוסקילה:
אדוני ראש העיר ,שמענו פה את הנציגים של רוב הסיעות וחברי המועצה ,אני חושב שלא
נתבזה בתור נבחרי ציבור ואתה שעומד בראש הפירמידה ,אני מאוד מאוד הייתי מבקש לאמץ
את החלטת הרוב ,חברי המועצה ,וממש להוריד את הרעיון הזה מסדר היום עד שבאמת ישבו

פרוטוקול מועצה מן המניין  14-2009מתאריך 11.11.2009

47
עיריית אשקלון – חברי מועצת העיר

______________________________________________________
הצוות המקצועי שלך עם חברי המועצה ,להגיע להסדר ,שחלק מהאנשים הם מאוד מאודי
איכותיים .אנחנו רואים פה אנשים באמת מדהימים שיכולים להשתלב .אבל פשוט מאוד שלא
נתבזה וגם אתה תתבזה אני מאמין.
שמעון כהן:
תמיד צריך לראות את חצי הכוס המלאה ,את האור בתוך החושך .אני חושב שמה ששמענו
וראינו פה הערב זה הרבה אהבת ישראל ,הרבה אחדות ישראל .הליכוד דואג למפד"ל ,המפד"ל
דוא ג לרוני מהצרי ,התימנים ,זה באמת ,אפשר להגיד לכם שאני יוצא מכאן הערב ממש מלא
וגדוש באהבת ישראל ,אני ממש שמח על ההזדמנות הזו.
אני חושב שאני מייצג את כולם .מדובר כאן באמת על הגינות בפוליטיקה ועל זה נאמר בהרבה
ציניות כאיל ושאנחנו נמצאים בבית המקדש הפוליטי .אני פשוט לא מבין מה שנאמר כאן .רוני
מהצרי ,אתה היית ראש העיר ,רצית לכונן מועצה דתית אבל רצית אותה כמו שאתה רוצה
אותה .אני לא מבין על מה אתה מלין היום ,לא יודע על מה אורן שני מלין ,אני כשראיתי את פאר
העדה התימנית בעיר ,הרב יוסף סמין ,דמו נשפך ,היחיד שיצא להגנתו זה שמעון כהן .כמו
שיצא להגנתך .היחיד זה שמעון כהן ,לא ראיתי שום תימני אחר בעיר .זה פאר העדה התימנית,
רב העדה התימנית ,זה כבר לא מינוי אישי.
אורן שני:
על מה ,הגנה על מה?
כהן שמעון:
בשביל מה ,בשביל מה להעכיר ,אורן ,כולנו יודעים על מה.
ניסים כלפון:
לא יודע ,אבל למה אתה אומר בצורה כזו כאילו אני הבלעדי פה בעסק?
שמעון כהן:
מה שאני יודע.
ניסים כלפון:
כדאי מאוד שלא תדע .היחיד שמעון כהן.
שמעון כהן:
לא שמעתי אותך ,באיזה נושא אני שומע אותך בכלל? להגנת מי אתה כן יוצא? אתה רוצה שאני
אזכיר מה עשית בקדנציה הקודמת? לקחת אותי לבתי דין ... ,על מה אתה מדבר בכלל? בשביל
מה אתה מזכיר?
רוני ,דיברת על זה שאפשר לנהל את המועצה הדתית גם בלי הרכב ,גם בלי ראש מועצה דתית,
אני גם מסכים איתך .יתרה מזאת ,הייתי מחלק את המדינה לארבעה רבעים ,לא צריך עיריות.
אני אומר לך ,הכל מיותר ,הכל בולשיט ,אפשר לנהל את המדינה ב 15 -אחוז מכח האדם
הציבורי ולשלוח את כולם הביתה .למה לא עושים את זה? לא יודע .לאלוקים פתרונים .תשאל
את  21שרי ממשלת ישראל למה לא עושים את זה .יש סיבות טובות.
אורן שני:
לפני עשר דקות אני מציע שנבחרים יקחו את האחריות לידיים שלהם והוא ממלא את פיו במים
והוא אומר לי ,בוא נחלק את העיר.
בני וקנין:
רבותי ,אני מבקש שקט .שמעון כהן מדבר .כשאתה דיברת הוא לא הפריע לך ,אז אל תפריע
לו.
כהן שמעון:
רוני אמר שיש עודף של  1מליון שקל בקופה במועצה הדתית ,אני רוצה להגיד לך ,זה מחדל
איום ונורא .אתה יודע כמה אנשים משוועים ל 1 -מליון שקל האלה .כמה מסכנים? כמה עניים?
אתה יודע כמה?  1מליון שקל ,לדבריך ,שוכבים במועצה הדתית.
רוני מהצרי:
תאמין לי אתה ,ככה לא צריך הרכב .אם זה מה שאתה רוצה לעשות עם הכסף ,לא צריך הרכב.
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זה לא שירותי דת .אתה יודע מה זה מועצה דתית?
כהן שמעון:
אנשים פה מדברים בציניות ,מתעלמים מזה שיש שרים ויש הסכמים ,והמדינה בנויה כך שיש
משרד שממונה על העניין הזה וברוך השם היום במשרד הזה מרן הרב עובדיה והמשרדים
האלה הולכים עם הקו שלו במשרד השיכון ,במשרד הדתות ,במשרד הפנים,השר משולם נהרי
שמסייע למוסדות העיקריים של הרב ניסים ,של הרב יהושע ,ודאי ,הכל בסדר .יש שרים
שדואגים לדברים האלה .אבל כשזה מגיע למועצה הדתית ,לא ,מה פתאום ,הם לא יכולים
להתערב ,הם לא יכולים ללחוץ .זה לחץ מאוד חיובי שלאשקלון תהיה אחרי  27שנה הרכב של
מועצה דתית .ואני רוצה לומר לך ידידי איתמר שמעוני ,תקשיב ,אתה כבר העלית הרבה פעמים
את הנושא הזה של מינויים או מכרזים כאלה ואחרים .אני לא ראיתי בכל המינויים האלה מישהו
שזכה שם באיזושהי משרה שמכבדת את בעליה מבחינת הכנסה כספית .על מה מדובר שם?
אלה עולים ,המסכנים האלה ,כל שבוע לעתונות עם רשימות ,עם מספרי זהות .למה ,למי זה
טוב? אני שואל אותך באמת איתמר ,לו אתה היית נבחר ,אתה היית ממנה ,היית לוקח לעבודה,
לו יכולת להשפיע ,את כל חברי המטה של ראש העיר הנבחר או של מישהו אחר מהנבחרים?
הרי זה ציני ,זה לא רציני לומר את זה .יבוא יום בעזרת השם אולי תהיה ראש עיר ,אולי גם ראש
הממשלה.
איתמר שמעוני:
מה זה קשור למועצה הדתית?
כהן שמעון:
בוודאי ,מר שמעוני ,אח של ובן של ודוד של.
איתמר שמעוני:
אחים? למנות אחים?
כהן שמעון:
סליחה ,שרון והבן שלו לא היו בכנסת? אז מה?
אורן שני:
מי בחר בשרון? מי בחר בבן שלו?
מר וקנין בני ,ראש העיר:
שמעון אתה מסיים? תדבר לעניין .יש פה הצעה להוריד מסדר היום ולדון בפעם אחרת .תסביר
למה לא .אני אומר מה להחליט ,ובוא תסביר למה לא .תתמקד ,מה הוא כתב ,אני מתייחס מה
הוא כתב .תתמקד ,תדבר אלי ,דבר על הנושא של המועצה הדתית.
כהן שמעון:
אני חושב שהגיע הזמן שלאשקלון יהיה הרכב של מועצה דתית שזה הרוח הגבית הציבורית
הנכונה.
איתמר שמעוני:
אני מסכים איתך ,שלא תופתע.
כהן שמעון:
אתה יודע מה עוד צר לי ,לא שמעתי פה שום עניין של מהות .אף אחד לא דיבר ,נושא שצריך
לעלות פה ,יש פה רמה מצויינת .בכל תחומי הדת בעיר .החל מהחברה קדישא ,ולהבדיל
המחלקה לנישואין ,דרך הכשרות ,שהרב סמין עשה שם נפלאות ,דרך מחלקת המקוואות שהרב
שמעון עמר הוא זה שביסס אותה ועמל למענה ,ידידי משה בוזגלו עשה רבות ,יהודה רביד,
ידידי שהלך מכאן בובליל ,היום כל זה חסר ,צריך להעצים את זה ,צריך לתת לזה גיבוי ,ולא,
אפשר ללכת לבג"צ .אפשר לתקוע הכל במדינה .אני מבקש בואו נהיה יצירתיים וחיוביים,
וו משפט אחרון ,אלי שאול דיבר על כך שאין יצוג לזה ,גם אורן ואחרים .איך אפשר בתשעה,
בעצם רק  ,8שבעצם זה רק ארבעה שלנו ועוד ארבעה של השר ,איך אפשר לייצג תימנים
ועדות ,יש  22סיעות ,כשראש העיר אומר שזה  28סיעות בתוך המועצה ,אני לא מבין איך
אפשר .לא יודע איך אפשר .אלא אם כן מביאים את הבן של ואת האח של.
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שבתאי צור:
שמעון איך אתה אומר את זה ,ליכוד לא קיים ,ישראל ביתנו לא קיים ,קדימה לא קיים ,וצדק
חברתי רק קיים.
כהן שמעון:
שבתאי ,שר הדתות קיבל אתכם ,הציע לך שניים ,דחית את זה.
שבתאי צור:
אני לא רוצה לקבל טובות של אף אחד.
רוני מהצרי:
שמעון ,רק שתי הערות .אחת – אפשר ,שתיים ,אם אתה דיברת על אהבת ישראל ,למה את כל
מה שאמרת עכשיו לא ניסית לפני כן לבוא לתאם בין האנשים .למה חיכית לרגע הזה להביא את
זה לכאן ,הבאת את כל הציבור הזה ,אנחנו מדברים פה בפני המועמדים בעצמם .למה? זו
הדרך? זו הדרך לכפות עלינו? למה לא הלכת לשבת עם כולם?
כהן שמעון:
ישבו עם כולם.
רוני מהצרי:
מי זה ישבו? מי ישב?
כהן שמעון:
ראש העיר.
רוני מהצרי:
לא ,אף אחד לא ישב .על מה אתה מדבר?
כהן שמעון:
אורן לא ישב? כמה ניסו להשיג אותך.
אורן שני:
בני נמצא פה ,אם בני יגיד ישב איתי ,הוא ישב איתי.
בני וקנין:
אתכם ישבתי אבל דיברנו על הרב אביטן.
אורן שני:
נכון ,אני מסכים ,ישבנו שם.
בני וקנין:
אבל שמעון עמר הסתובב עם כולם .הוא ישב עם כולם ,לא?
רוני מהצרי:
מסכן מה שלחתם אותו ,את שמעון כהן .מה שלחתם אותו ,מסכן ,בתור מה שלחתם אותו? הוא
היה צריך ללכת לדבר עם כולם ,את שמעון עמר.
שבתאי צור:
השר הסמיך אותו.
אורן שני:
אתה שלחת תעודת מינוי אמרת יבוא אליך שמעון ידבר איתך? מה זה הבדיחות האלה ,מה זו
הפוליטיקה הזו?
מר אלי שאול:
אני רוצה להוסיף משהו .סיעת אגודת ישראל ,אין לכם מה לומר בנושא הזה?
מר כלפון ניסים:
יש לי מה להגיד .אנחנו רוצים אישה ,אחרי שאני שואל את הרב שלנו ,הרב ברדה ,אם הוא
יסכים ,אני מוכן גם ללכת איתה עכשיו .אתה אמרת עכשיו שאתה מוכן לקחת אישה ,אז אני
רוצה לשאול את הרב שלך והוא שלי גם כן אם הוא יסכים להביא אישה נציגה ,ואז אני אכניס
לפה אישה ,ונראה ,תשעה מועמדים אחרים ,אין לי בעיה .אתה מוכן לבדוק את זה? תרים
טלפון.
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אלי שאול:
אם שמעון היה פונה באמת ,כמו שאמרו ,והיינו יושבים שבוע לפני,
שבתאי צור:
אדוני ראש העיר אני מבקש להוריד מסדר היום.
בני וקנין:
אבל בטלפון אמרת לי משהו אחר.
שבתאי צור:
מה שאמרתי הוא מה שהיה ,עכשיו תוריד את זה.
יורי זמושצ'יק:
אני מבקש בעניין דיווח על הנסיעה ,אין לנו זמן ,לחכות עוד חודש אני לא רוצה ,בגלל זה אני
מבקש לעשות תא זה בכתב ולשלוח לכל חברי המועצה.
בני וקנין:
מצויין ,מקובל ,לשלוח בכתב .קיבלתי את הבקשה שלך
רוני מהצרי:
אני מבקש שתעלה את זה להצבעה.
בני וקנין:
אני מוריד את זה מסדר היום .רבותי אני מוריד את זה מסדר היום ,את סעיף  .12אחר כך אני
אשב אתכם ואדבר .יש זמן .להוריד מסדר היום ,תצביעו כולם .כולם פה אחד .רבותי ,לדחות.
הצבעה:
להוריד הנושא מסדר היום.
 שלמה כהן ורמי גואטה לא השתתפו בדיון.



ישיבת המועצה ננעלת.

_________________
אברהם בן-דוד
מנכ"ל העירייה

___________________
בני וקנין
ראש העיר

פרוטוקול מועצה מן המניין  14-2009מתאריך 11.11.2009

