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פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מס'  22-2010של "מועצת העיר"
מ01/0./2010 -
נכחו:
חברים:
מר וקנין בני
מר כהן שלמה
גב' ביילין סופיה
מר כהן שמעון
מר בן דוד עמרם
מר גלאם תומר
מר זמושצ'יק יורי
מר חרוביץ אלכס
מר בוסקילה מישל
מר צור שבתאי
מר קסנטיני איתן
מר שמעוני איתמר

-

לא נכחו:
חברים:
מר בוכניק יהושוע
מר גואטה רמי
מר כלפון ניסים
מר מנור בוריס
מר מהצרי רוני
מר אבנר סויסה
מר סולטנוביץ אלכס
מר שני אורן
מר שפר יורם

-

כן נכחו:
מוזמנים בעלי התפקידים
גב' עידית אדמוני
מר אברהם בן–דוד
מר משה ינאי
מר פיני בוסקילה
רו"ח אריאל גמליאל
עו"ד אילנה מרכוס
גב' איריס לייבוביץ
אינג' דוד ירון
מר עודד ירון
מר אורן גלעד
גב' זיוה מימון
מר משה פוקס
מוזמנים נוספים:
מר הנרי אוחיון

-

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 מועצת העיר

חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר

עוזרת רה"ע
מנכ"ל
סמנכ"ל לחינוך וחברה
גזבר
מבקר העירייה
ס/היועמ"ש
מנהלת האגף לקידום פרוייקטים
מהנדס העיר
מנכ"ל החברה העירונית לתנו"ס
מנכ"ל החברה הכלכלית בע"מ
רשמת הפרוטוקול.
מנהל מח' נכסים
מוזמן לקבלת פנים על קבלת עיטור "מפעל חיים בספורט".
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* בני וקנין ,רה"ע פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 22-2010

על סדר היום:
.1
.2

דיון בדו"ח המבקר לשנת .2002
אישור פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מתאריך .20.6.10

בני וקנין:
ערב טוב ,יש לנו ישיבת מועצה שלא מן המניין
ברשותכם הזמנתי את מר הנרי אוחיון משפחתו ,וידידיו לטקס בישיבת מועצת העיר.
מר הנרי אוחיון הביא כבוד גדול לאשקלון מיום עלייתו ארצה לפני  55שנים.
בשבוע הבא הוא מקבל בכנסת עיטור "מפעל חיים בספורט" .כידוע ,אף אחד מאשקלון לא
קיבל עיטור כזה.
הנרי אוחיון היה אלוף הארץ שנים רבות ,בספורט רכיבה על אופניים ,ייצג את אשקלון
בגאווה והביא כבוד גדול לאשקלון ולמדינת ישראל .כשדיברו על נבחרת ישראל ברכיבה על
אופניים אמרו הנרי אוחיון ואשקלון.
באותם השנים כבר בשנת  59כבר היה אלוף הארץ ,היה  3שנים בנבחרת ישראל ,ברכיבה
על אופניים ,במשך עשרות שנים.
רכיבה על אופניים בארץ ,היה מתקשר להנרי אוחיון ואשקלון.
אנחנו כילדים זוכרים שהיינו עוזבים את ביה"ס והולכים ברגל לתחרויות כדי לראות את הנרי
אוחיון מזנק לטורניר של האופניים .באותה התקופה לא הייתה טלוויזיה אך כתבות רבות
בעיתונים וברדיו סיקרו אותו ואת אשקלון ,יש כאן משפחה וחברים המלווים את הנרי במשך
כל השנים האלה .אני רואה כאן את סמי ארמה קפטן אשקלון ,סמי היה מהכדורגלנים
המוכרים בארץ .דבר אחד איפיין את הנרי ,אהבה עזה לעיר אשקלון .היה מבטא זאת בכל
ראיון .לאחרונה הוציא ספר "גלגל החיים" מעניין לקרוא את הספר-סיפור חייו ,מתאר את
האליפויות ואיך ייצג את מדינת ישראל.
הנרי היום הוא בן  - 76מברך אותו .ממשיך לרכב על אופניים למרות שנפצע פעמים רבות.
גם בשבוע האחרון השתתף בתחרות רכיבה על אופניים.
הנרי אוחיון:
אני כל הזמן אלוף כי בגילי אין לי מתחרים.
בני וקנין:
בשנות ה 60-ספורט אופניים היה פופולארי ,הנרי היה דמות חיקוי שלנו.
גם במשפחתו מאיר אחיו וויקטור אחיו הצעירים היו אלופי הארץ .הייתי אומר שאני מתרגש
לראות כאן את הנרי .מאחל לך הרבה בריאות והרבה הצלחה ואני שמח להעניק לו תעודת
הוקרה בשמי ובשם מועצת העיר אשקלון (מקריא).
מישל בוסקילה:
צריך לעשות לו ערב שלם.
שבתאי צור:
מצטרפים לברכות של רה"ע.
הנרי אוחיון:
אני מצטער ,לדבר הרבה אני לא יודע ,אבל לדווש אני מוכן כמה שאתם רוצים .אני רק רוצה
בקיצור לומר ,כל הגביעים שיש לי ,כל הניצחונות והכול ,אף פעם לא עברו את ההתלהבות
שיש לי להיות אשקלוני ,ובמיוחד עכשיו שנבחרתי כנציג לקבלת עיטור בכנסת .בעיני זה
הכבוד הכי גדול שהבאתי לאשקלון .ואני נזכר כשהיינו בתחרות עוברים דרך מרכז אפרידר,
היינו עוברים מסביב כל הזמן ,לא היו קוראים לנו בשמנו ,אלא אשקלונה ,אשקלונה ,כל כך
היו גאים בנו .ומה שאני מאחל ,שיהיו לנו הרבה ספורטאים באשקלון שיביאו כבוד לאשקלון.
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בני וקנין:
בטקס יהיו ספורטאים נוספים כמו מלמיליאן ,שפיגל ,פייגנאום ,דמויות שתרמו לספורט בארץ
עשרות שנים .מישהו מהמשפחה רוצה לברך?
אחותו של הנרי אוחיון:
הנרי הוא אחי ,מי שלא יודע ,אני אחותו הקטנה .לא בכדי הנרי זכה בפרס מפעל חיים
בתחום הספורט ,הוא ניחן בתכונות של אלוף .התמדה ,דבקות במטרה ,חסר פשרות ,בלי
ויתורים גם לעצמו .את כל חייו הוא הקדיש לאופניים .האופניים בשביל הנרי הם סם החיים
שלו .איני זוכרת אותו בלי האופניים .כל שיחה איתו תמיד תיסוב בסופו של דבר על
ה אופניים .זה לא ספורט בשבילו ,זה אורח חיים .ועל כן תבוא עליו הברכה והאהבה של
כולם .ותקנו ותרכשו את הספר ,לא תצטערו.
בני וקנין:
פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין בנושא" :דו"ח מבקר העירייה לשנת  ,"2009דו"ח
מבקר העירייה שמונח לפניכם .מבקש מיו"ר ועדת הביקורת שבתאי צור לפתוח.
שבתאי צור:
יש לי כבוד לדווח בנושא דו"ח המבקר לשנת  . 2009אנחנו כחברי ועדת הביקורת קבלנו את
הדו"ח ב 28/3/10-והוא הונח בפני רה"ע וחברי ועדת הביקורת .זכותו של רה"ע היה לעיין
בדו"ח עד  28.6ולאחר מכן לכנס את ועדת הביקורת .הועדה התכנסה ,רה"ע ברך את דו"ח
ועדת הביקורת וציין שחלק מהמבוקרים דווחו בדו"ח והמנכ"ל שעומד בראש צוות הליקויים
התבקש להוביל ולתקן את הליקויים .מודה לרו"ח אריאל גמליאל ולמזכירתו ,שמאז שנבחרו
עושים את עבודתם על הצד הטוב ביותר .בדו"ח המבקר היה סעיף  – 1אוורורה  -3 -2בי"ס
תיכון מקיף ב'.
מודה לחברי מועצת העירייה על כך שבבדיקה חברי מועצה שלנו לא חייבים לעיריית אשקלון
ארנונה תמשיכו כך.
דו"ח מבקר העירייה שהגיש המבקר מדבר בעדו ,לא אפתח את הספר ,כולכם קבלתם
וקראתם את הספר ב 2010-קיימנו ישיבת ועדת ביקורת ואתם אמורים לאשר את הפרוטוקול
היום.
בקצרה אתייחס לנושא מס'  -1עמותת אורורה ,בדרך כלל המבקר לא בודק עמותות אלא אם
התבקש .יורי ואיתמר הגישו בקשה לבדוק את העמותה ותפקידנו היה לבדוק .המבקר בדק.
את המסקנות קבלנו ,מפנה אתכם בספר לעמ'  – 12מסקנות והמלצות .אנחנו בועדת
הביקורת קבלנו המלצות מבקר העירייה וכשנכנסו לפרטים הוספנו  2נושאים המבקר גם
מציין כאן (עמ' )10
עמותת אורורה מקבלת תמיכה מעיריית אשקלון והביקורת מצאה שהיא מקבלת הקצבת
חדר ,טלפון,חשמל ,שלא עפ"י הנוהל.
לרה"ע יש הרבה עמותות וצריך שיהיה שוויון -לא יכול להיות שעמותה אחת מקבלת חדר
בקומה ראשונה.
כל הכבוד שהיא השיגה  ₪ 40.000ו ₪ 30,000-מקצ"א ,כל הכבוד לך .מצוין בדו"ח
הביקורת ראינו דברים שהיו"ר מציינת שזו טעות ,בבחירות הוציאו כספים ובטעות זה נרשם
בהכנסות ורו"ח טעה ,היו כספים כמו דלק וכו' כשאדם משמש כעצמאי ,מגיש קבלות אלה,
יש לי נסיון בעירייה זה  18שנה ,כממונה על הכספים .זה לא תפקידה של העירייה ,כשיש
נוהל תקין מקבלים את הכספים ,לא בודקים  .כאן היו תלונות  ,בגלל זה נכנסנו .דו"ח המבקר
מאוד חמור אני לא צריך לבדוק מה ההשלכות של חמור המבקר בדק 1 ,נמנע
המליץ להביא זאת למועצה לכן דו"ח המבקר מאוד רגיש ,יש השלכות מנכ"ל העירייה אמר
שזה לא תפקידנו להעביר לרשויות החוק .נאמר לי שאיתמר ויורי מעבירים לרשויות החוק.
זה לא פגיעה אישית נגד אף אחד .המבקר כתב אנחנו התייחסנו להמלצות שלו ואנחנו
מחזקים את ידו.
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יש דבר שהעירייה פספסה -כשנבחרתי ליו"ר ועדת ההיגוי לפני –  15שנה התבקשתי
להתפטר מעמותת לפי נוהל משרד הקליטה התפטרתי במקרה ונודע לי על כך אתמול .לכן
ממליץ ,לטובתה ,כאשר ממנים יו"ר ועדת ההיגוי להתפטר מהעמותה או במועצה גם המבקר
לא ידע מה זה יו"ר ועדת ההיגוי .יו"ר ועדת ההיגוי תמיד הייתה יו"ר ועדת הקליטה .ממליץ
בפנייך ,כקולגה ,להסתמך על ההחלטה הזו או להתפטר מיו"ר ועדת ההיגוי .אנחנו מקבלים
בדו"ח הזה את כל המסקנות וההמלצות של המבקר.
בני וקנין:
יש כאן  2סעיפים נפרדים יש הערות לדו"ח .2
איתמר שמעוני:
קראתי את הדו"ח הזה בעיון רב ,התעמקתי בו המון וכולי התפעלות והערכה לצוות המקצועי
של עירית אשקלון בראשות מבקר העירייה שעשו פה עבודה ,הפכו כל אבן ,ירדו לפרטים,
והתייחסו קלה כחמורה ,ממש התייחסות אחת אחת לכל הערה .ושהעמקתי בדברים מצאתי
שהדברים חמורים הרבה יותר מאיך שהם מוצגים .אני רוצה גם לומר שאין לי שום דבר אישי
נגד כל שם ש מופיע בדו"ח הזה .אני רוצה להתייחס לאופן ההתנהלות ,ראשית בעמותת
אורורה .כשאני מסתכל שהדו"ח ,בדו"ח כתוב 'על פי תקנות העמותות הסכום המירבי לעניין
תרומות שרשאית עמותה שלא לרשום לגבייה בדו"ח של תורם  20,000שקל לשנה',
המשמעות היא שאם יש תרומות לעמותה של עד  20,000לא צריך לדווח מי תרם .לא חייב.
 20,001שקל ,צריך לדווח את השם .זה חוק .אדוני ראש העיר ,נמצאו פה תרומות של
למעלה מ 20,000 -שקל .שאלו למה לא דיווחתם את שמות התורמים? ענתה פה יו"ר
העמותה בתגובה שלה בדו"ח ,תרומות אלה דווחו לרשם העמותות בדו"ח המילולי .לפני כן
אני רוצה להזכיר לכם שיש פה חוק ,אני רוצה להקריא לכם את החוק .אנחנו כחברי מועצה,
אנחנו שומרים על כספי ציבור בנאמנות ,הכסף לא שלנו .אנחנו צריכים לשמור עליו ,זה כסף
של משלמי המ יסים והארנונה ,הם הילוו לנו את הכסף לקופה ואנחנו צריכים להשגיח עליו
שכל יציאה תהיה על פי חוק .והחוק קובע שלמבקר העירייה ,אני מקריא לכם 'ראש העירייה
וסגניו ,חברי מועצה ,עובדי עירייה ,ראש המועצה הדתית וסגניו ,חברי המועצה הדתית,
עובדי המועצה הדתית ,חברים ,עוב דים של כל גוף עירוני מוכר ימציאו למבקר העירייה על פי
דרישתו כל מסמך שברשותם אשר לדעת המבקר יהיה דרוש ,ידווחו אמת' .כשמבקר שואל
אתכם שאלה ,אנחנו כנבחרי ציבור ,צריך לומר את האמת .אסור לשקר .גם אם שוכחים צריך
לומר נזכרתי .אסור ,יש חוק .ואם מבקשים מאיתנו מסמך אנחנו צריכים לתת אותו .התגובה
של יו"ר העמותה הייתה שב 2006 -ו 2008-היא דיווחה בדו"ח המילולי את שמות התורמים.
אז אני רוצה לומר לכם שב 2006 -לא היה דו"ח מילולי .לא היה דו"ח מילולי בכלל ,עוד לא
היה חוק שצריך דו"ח מילולי .רק מ .2007 -אז לא יכול להיות שיו"ר העמותה דיווחה בדו"ח
מילולי .במקרה ,השגתי את הדו"ח המילולי של הגב' ביילין .והנה הדו"ח המילולי שלך .זה
הכתב שלך וזו חתימת ידך .זה הדו"ח המילולי שהגשת ב .2008 -אני לא רואה פה שם או
שמות התורמים כפי שהצגת בדו"ח המבקר .אולי שכחת ,יכול להיות ,אבל זה מה שדיווחת.
וזה מעשה חמור .למבקר צריך לתת את הדברים האמיתיים ולומר את האמת .יש חוק
שקובע גם שנבחר ציבור שמוסר דבר כזב ,זו עבירה פלילית .עבירה פלילית .אני מקווה
שהיא שכחה ולא רשמה ,והיא שכחה גם למבקר לומר שלא רשום .יכול להיות ,אני מאוד
מקווה .אבל הנה ,הדו"ח הוא פה ,הוא נמצא פה ,הדו"ח המילולי .דבר נוסף ,יש פה גם
תרומות של קצ"א ,תרומות של עשרות אלפי שקלים .אני לא מבין למה באמת קצ"א תתרום
לעמותת אורורה  .אני מבטיח לכם שעל כך עוד ידובר ,על העניין הזה.
* איתן קטסטיני הגיע.
איתמר שמעוני:
רוצה לומר בקשר לאגף החינוך -כשעושים ביקרות בבי"ס מסויים בעיר אשקלון והמבקר
אומר "הביקורת רוצה לעשות בקרה בגלל שלא הוגשו"
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החוק קובע שמה שמבקר מבקש הוא צריך לקבל .מוסד חינוכי לא רוצה לתת למבקר דוחות
נוכחות?
למה הוא ביקש – ישנה עובדת עירייה עובדת כמורה ,נמצא שהיא מדפיסה כרטיס גם כשהיא
עובדת בעירייה זו עבירה על החוק ,וזה זועק לשמיים עוד דבר -סגן המנהלת קיבל ב-
 3/8/08בניגוד לתקשי"ר .סגנית המנהלת קבלה גמול ניהול בניגוד לתקש"ר ,יישר כוח אדוני
המבקר על תעוזתך .אך מתבייש שמוסד חינוכי מסתיר דברים ממבקר העירייה .זה נרשם
כאן בחומרה רבה הייתי מצפה כאן לפעולות שקשה נגד בי"ס ונגד תפקידים בי"ס אתה
רה"ע ואתה צריך להיות קשה.
יורי זמושצ'יק:
מה שאמרו שבתאי ואיתמר ,יש להם הוכחות .תגובת יו"ר העמותה" ,התשובות לא נכונות
יש לנו הוכחות אני הייתי יו"ר עמותה ומנכ"ל עמותה הראשונה בישראל להגנת זכויות עולים
חדשים לפני ב חירות חצי שנה אמרו לי שאני צריך להתפטר והתפטרתי מהעמותה .אחרי זה
כשהייתי סגן רה"ע בישיבת מועצה ניסים אמר לי על העמותה.
אמרתי שאין זכות לעמותה שלי לקבל אני עוזר בהתאחדות עולים מאוקראינה אמרתי יש
דבר יותר קשה ,יותר חריף יותר חמור ,הפרת אמונים.
אך זה יכול להיות אדם שנבחר לייצג אינטרסים של הציבור ,לתת שמות לא נכונים רוצה
להביא אליכם  3דוגמאות אתם זוכרים כשהכריזו את ניקסון למה הכריזו? בגלל שהוא שיקר
את הסנט .אני מדבר על תחום מוסרי ,אתי .איש ציבור שיקר את הסנט .דוגמא אחת ,
שמחתי מאוד על הדוגמא.למשל רה"ע רחובות  3פעמים היה במשפט יצא מחוסר ראיות.
בפעם השלישית -החלטת בימ"ש מ"חוסר ראיות" פנה לבית משפט עליון לבקש לחזור
לתפקידו .בית משפט עליון דחה בקשתו מהסיבה של הפרת אמונים.
דבר שלישי – אתם זוכרים פרשה ח"כ בלומנטל .היה שם שנה שוחד ,למה נכנסה לכלא ,כי
כשנבחרה לכנסת אמרה שלא נברא ולא היה.אומר שוב שכל הספר הזה דוגמא להפרת
אמונים.
בני וקנין:
בבקשה המנכ"ל
מר אברהם בן-דוד ,מנכ"ל
בקשר לבי"ס תיכון ,הערתי בפרוטוקול ,שהמבקר הלך לעשות ביקורת בבי"ס ,שלא מנכ"ל
עירייה ולא מנהל האגף ידעו ולא המציא את הממצאים כדי לטפל בהם.
עד שהדו"ח לא היה מוכן לא ידענו שהוא היה שם ,זה חלק מנוהל עבודה ,לכן ציינתי
שהממצאים שהועלו ייבדקו ע"י מנהל אגף.
בני וקנין:
אנחנו מדברים על סעיף ראשון.
 .1אישור דו"ח מבקר העירייה
השקעתי שעות רבות עם המנכ"ל והמנהלים .הרבה מהדברים תוקנו ,מציע למועצה לקבל
את ההחלטה שהמנכ"ל יעמוד בראש צוות הליקויים.
שבתאי צור:
שהצוות יתכנס פעם בשלושה חודשים.
בני וקנין:
בסדר גמור.
עמרם בן-דוד:
מברך את המבקר על הדו"ח:
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חושב שיושבת לפני נו סגנית רה"ע  ,עולה חדשה ,הקליטה שלה לא קלה ,לא מקל ראש על
מה שנאמר כאן .אך צריך לתת ימי חסד לעולה חדשה שהגיעה לתפקיד.
גם רשם העמותות שלא מעדכן יש לו חלק מכישלונם של חלק מהעמותות.
לא מקל ראש אך לא צריך לערוך כאן משפט ראווה או צליבה זה לא פשוט ללמוד את נבכי
הבירוקרטיה לכן אני אומר שוב ,לא מקל ראש צריך לבדוק אך צריך להעריך שעולה חדשה
מחבר העמים הגיעה למעמד ,מאמין שזה לא במזיד  ,לא במתכוון ,יש מעידות מחוסר ידיעה
שצריך לתקן .צריך גם לדון אדם לכף זכות .אדם שמעד למה לא לדון אותו לכף זכות.
שמעון כהן
לא תאמתי את הדברים עם עמרם ,אך רוצה לחזק את הדברים שאמרת בישיבת קואליציה
ברוח הדברים האלה ,כמי שבאמת זכה לעסוק עשרות שנים במיסוד וניהול של עמותות
הפרטיים כל כך רבים .רוב העמותות זה מתנדבים ,פעילי ציבור ,לא כל כך בקיאים ,לא רואים
כאן מגמה של שחיתות ,אלא מעידות של טעויות.
עמותות בסדר גודל כזה ,אין לך יכולת להחזיק מערכת של משפטנים ,רו"ח צמודים ,לכן
אומר -לא רוצה להטיל דופי ולהתבטא ולומר שחלק מהמניעים של אותם גורמים מבקרים
(פוליטית) זה לא שיקולים עניינים גרידא .מציע להם שייסדו עמותות שיתנו לנו דוגמא איך
לנהל עמותה אני לא מכיר דבר כזה.
בני וקנין:
מזכיר לכולם – מה שטעון תיקונים יתוקן .ע"י העמותה 2,000 .מטופלים ע"י העמותה ,ילדים
,צעירים ,וצעירות ,לומדים מחול ,מוזיקה.פעילויות מדהימות .אם ישנם דברים שצריכים לתקן
יתוקנו .אני אבדוק את מה שאתה עושה לגבי ועדת ההיגוי .כאן כתוב מנהל העמותה כפי
שאמרתי מנכ"ל העירייה ירכז את הצוות וידווח על תכנון הליקויים.
הצבעה
כולם הצביעו בעד.
 .2אישור הועדה לענייני ביקורת מה20.6.10-
בני וקנין:
בבקשת שבתאי.
הדו"ח מדבר בעדו ,בנוסף המלצות ומסקנות של מבקר העירייה
שבתאי צור:
סעיף  – 1בגלל שועדת ההקצבות החליטו עד הבירור להקפיא הכספים האלה בקשנו פעם
נוספת שימשיכו בהנחיות זו עד הדיון.
בני וקנין:
לגבי סעיף א' -שמתייחס לעמותת אורורה להצעתכם לא לתת הקצבה ,לאחר מכן יש
הקצבה ודברו של המנכ"ל ולאחר מכן דבריו של שבתאי שאומר בסדר.
אברהם בן-דוד ,מנכ"ל
בקשר להקצבה לעמותה – עפ"י הנחיות משרד הפנים ,אם יש ניהול תקין פועלים במסגרת
של תמיכות ולא יכולים למנוע נושא הקצבה .ציינתי שאם יש בעיה אפשר לפנות לרשם
העמותות שימנה חוקר לבדיקת הממצאים.
דבר שני -צריך להעביר הדו"ח לרשויות החוק ,הסכמנו וציינתי שמי שרוצה להגיש תלונה
חופשי לעשות זאת שבתאי ציין שאיתמר יטפל.
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בני וקנין:
יש כאן פרוטוקול ועדה .מועצת העיר יכולה לאשר כולו או חלק לכן נאשר את כולו ולכן נאמץ
את דבריו של המנכ"ל שבנושא ההקצבות הנושא צריך להידון בועדת תמיכות ולאחר מכן
במועצת העיר .מי שרוצה לטפל בתלונה יטפל.
שבתאי צור:
לגבי ועדת הקצבות -תפקידה להמליץ למועצה אנחנו המלצנו לפני המועצה להקפיא עד
הבירור .זכותה של ועדת הביקורת להמליץ לפני הועדה התייעצנו עם היועץ המשפטי.
בני וקנין:
מאשרים את הפרוטוקול אולם לגבי סעיף א' ההקצבה לעמותת אורורה .הנושא יובא לוועדה
מקצועית לתמיכות ולפי הדיון זה יבוא למועצה והמועצה תאשר ,מבקש להעלות להצבעה.
עמרם בן-דוד:
חושב שבלאו הכי כל הנושא ייגמר בספטמבר אוקטובר .לכן יש זמן להעיר ולתקן.
בני וקנין:
לפני שאנו נצביע סופה רוצה להתייחס (*הפרעה של קדוש )
סופה ביילין:
יש אמרה "טול קורה מבין עיניך" קיבלתי היום תמיכה משני אנשים שמייצגים את המגזר
הדתי ,לא ציפיתי ,התרגשתי מזה .אני לא אשמה ,אעשה מסיבת עיתונאים ואומר הכל ,הכל
לטובת הציבור .תמיד יש ליקויים ,טענות ,מי שלא עושה לא טועה .חושבת שאדם צריך
להתחיל מעצמו .מודה למי שתומך בי ,מבטיחה שאמשיך לעשות למען הציבור.
בני וקנין:
מעלה להצבעה  -מועצת העיר מאשרת ,את הפרוטוקול ,אינה מאשרת את ההחלטה כפי
שנוסחה ,אלא מאמצת את דבריו של המנכ"ל שהיו בועדת הביקורת ,דהיינו שנושא
ההקצבה תדון בו מקצועית ותמיכות ותובא למועצה.
הצבעה
בעד – 8 :בני וקנין ,סופה ביילין ,שלמה כהן ,שמעון כהן ,איתן קסנטיני ,אלכס חרוביץ ,תומר
גלאם ,עמרם בן-דוד.
נגד3 :
החלטה:
מועצת העיר מאשרת את הפרוטוקול ,אינה מאשרת את ההחלטה כפי שנוסחה ,אלא
מאמצת את דבריו של המנכ"ל שהיו בועדת הביקורת ,דהיינו שנושא ההקצבה תדון בו
מקצועית לתמיכות ותובא למועצה.


ישיבה שלא מן המניין  24-2010ננעלת.

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

