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פרוטוקול מועצה מועצה מן המניין מס' 31-2011
מ5.1.2011 -
מקום הישיבה :אולם הישיבות קומה ד'
נכחו:
חברים:
מר שלמה כהן
מר שמעון כהן
גב' סופה ביילין
מר בוכניק יהושוע
מר בן דוד עמרם
מר גלאם תומר
מר גואטה רמי
מר בוסקילה מישל
מר זמושצ'יק יורי
מר מנור בוריס
מר מהצרי רוני
מר אבנר סוויסה
מר סולטנוביץ אלכס
מר צור שבתאי
מר איתן קסנטיני
מר שמעוני איתמר
מר שני אורן
מר שפר יורם

-

לא נכחו:
חברים:
מר בני וקנין
מר ניסים כלפון
מר אלכס חרוביץ

-

מ"מ רה"ע
סגן ראש העיר
סגנית ראש העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העי
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת ה עיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר

ראש העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר

כן נכחו מוזמנים בעלי התפקידים:
מנכ"ל
מר אברהם בן דוד
היועץ המשפטי
עו"ד איתן צוריאל
מהנדס העיר
מר דוד ירון
מנהל האגף לתכנון אסטרטגי
ד"ר אלן מרכוס
מנהל אגף איכות סביבה
מר יוסי עמרם
סמנכ"ל חינוך וחברה
מר משה ינאי
מנהל אגף שפ"ע
מר ניסים סויסה
מבקר העירייה
מר אריאל גמליאל
מנכ"ל החב' העירונית לתנו"ס
מר עודד ירון
מנכ"ל החכ"ל
מר גלעד אורן
אמרכ"ל
מר משה שמואל
אגף הרווחה
גב' חנה יוגב
מציל"ה
גב' אורלי פולט
מפקד משטרת אשקלון
סנ"צ חיים בובליל
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גב' זיוה מימון

-

רשמת הפרוטוקול

על סדר היום:
סקירה בנושא "עיר ללא אלימות" מת"ח משטרת אשקלון סנ"צ חיים בובליל הגב'
.1
אורלי פולט – מנהלת התכנית "עיר ללא אלימות" באשקלון
.2

פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מס'  29-2010א' מתאריך 24.11.10

.3

פרוטוקול מועצה מן המניין מספר  29-2010מתאריך 1.12.2010

.4

פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מס'  30-2010מתאריך 20.12.2010

.5

אישור פרוטוקול ועדת הנחות מס'  5מיום 28.12.2010

.6

פרוטוקול ועדת הנחות מס'  6מיום 28.12.2010

.7

אישור פרוטוקול ועדת איכ"ס מס  28/2010מיום 27.10.2010

.8

שאילתא של חבר המועצה מר יורי זמושציק

.9

הצעה לסדר היום של חבר מועצה מר איתמר שמעוני בנושא חלוקה שווה של
תקציב הפרסום

.10

הצעה לסדר היום של חבר המועצה מר איתמר שמעוני

.11

הצעה לסדר היום של חבר המועצה מר יורי זמושציק בנושא שינוי תבחינים
לקבלת תמיכה מהעירייה.

.12

אישור הסכם בין העירייה למשרד השיכון.

שלמה כהן:
ערב טוב ,אני מתכבד לפתוח ישיבה מן המניין מס'  31-2011של מועצת העיר .ישיבה
ראשונה השנה ,אני מקווה שתהיה לנו שנה מוצלחת .בחרתי לפתוח את הישיבה הזאת
בסקירה על הטיפול במסגרת עיר ללא אלימות .מי שזוכר ,הנושא הזה עלה עם כל מיני
השגות של חלק מהנוכחים פה ומצאתי לנכון לבוא לתת סקירה,אם יש פערים לסגור אותם
ואחר כך לפתוח מקום לשאלות לדיון ,כדי שהדיון יהיה באמת על בסיס מוצק של עובדות ולא
על סמך קביעת חלקי נתונים וכיוצא בזה.
שבתאי צור:
מבקש לציין לפרוטוקול שראש העיר לא נמצא.
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להלן הנושאים שנידונו:
סקירה בנושא "עיר ללא אלימות"
.1
שלמה כהן:
ביקשתי ממפקד התחנה חיים בובליל לבוא ולתת סקירה ,הוא הואיל בטובו לתת סקירה.
בבקשה.
סנ"צ חיים בובליל ,מפקד משטרת אשקלון
ערב טוב לכולם ,אני לפחות פה רק בחלק הראשון של לתת כמה מילים על עיר ללא אלימות,
איפה נקודות המפגש שלנו עם הפרוייקטור שאנחנו מפעילים ביחד עם אורלי .אני אגיד כמה
מילים ,אורלי תציג את הפרויקטים ,חלקם מוכרים חלקם פחות ,מה נעשה בתקופה
האחרונה ,קצת נתונים אינפורמטיביים בנושא הצלחה במקומות כאלה ואחרים ואחר כך אני
אשמח לענות על שאלות אינפורמטיביות ואחר כך אנחנו נעזוב ,את כל הנושא סביב העניין
כן או לא זה פחות מהצד שלנו .הפרויקט עיר ללא אלימות ,אנחנו בהמשטרה לאחר
שהפרויקט הונהג במספר רשויות ,הפרויקט מבחינתנו הוכרז כפרוייקט שהוא מאוד מוצלח
בכל מה שקשור בתופעות של מניעת אלימות .לא רק זאת ,מפקד המחוז החליט שכל המחוז
יהיה עיר ללא אלימות .מרבית הרשויות היום במחוז הדרומי מתכנסים תחת הכותרת של
עיר ללא אלימות .אנחנו כמשטרה לא משולבים בכל הפרויקטים ,אנחנו משולבים איפה
שאנחנו יכולים לבוא לידי ביטוי בהפחתת אירועי האלימות .אנחנו משולבים במוקד הרואה,
שתשתית המצלמות שאנחנו פה ,שהיא פרושה בעיר ואנחנו נותנים יד בעינין של איפה
להציג את המצלמות כדי שלנו כמשטרה ,כפיקוח ,כגורמים שיכולים להגיב יגיבו מהר יותר
לאירועי אלימות .אנחנו משולבים כמובן בסיירת שקד שהיא גם במעטפת של עיר ללא
אלימות ויש לסיירת הזאת הצלחות רבות ואני חושב שהיא תרמה הרבה לתחושת בטחון של
האזרחים ,לאכיפה ,גם לסיוע למשטרה ,גם בדברים שקשורים לסיוע למשטרה באירועים
בטחוניים כאלה ואחרים .סיירת ההורים שאנחנו מפעילים ביחד עם מציל"ה ומתנדבים שלנו
ושלהם .פרויקט משאלה שזה במאפיינים שונים של סיכויים לבוא ולתת הזדמנות שנייה
לחברה צעירים שנפתח נגדם תיק פלילי ואנחנו יכולים להחזיר אותם למעגל של למחוק להם
את הרישום הפלילי בהתניות כאלה ואחרות ,כדי ליצור נוער שנותנים לו הזדמנות נוספת,
וכמובן פרויקט שהוא רחב היקף שנקרא הכל בטוח ,זה כל הפעילות שאנחנו באים לידי
ביטוי בבתי הספר ,זה כולל נוכחות שוטרים בבתי הספר ,תחנות הסעה ,הרצאות בבתי
הספר ,הנושא של שיקוף  ,ששמעתם עליו בכניסה לבית הספר ופעילויות כאלה ואחרות.
אלה חמישה מודלים עיקריים שאנחנו כמשטרה באים לידי ביטוי בעיר ללא אלימות .אני
חושב שהפרויקט ,אם אני היום ,עדיין אנחנו לא מפיצים נתונים שמסכמים את השנה ,אבל
אם אנחנו היום מסתכלים על פרויקטים בראייה לאחור של בחינת אירועי האלימות בדגש
לבני נוער שאיתם אנחנו מתעסקים על פי רוב אני יכול להגיד באופן ודאי שבסל עבירות
האלימות ,עבירות האלימות שהן לא עבירות חשיפה ,עלו .תשימו לב מה שאני אומר ,צריך
לדעת לנתח מה אומרים כשמדברים על עבירות אלימות שהן חשיפה .לצורך העניין אם היום
מנהל בית ספר מרשה לעצמו להתקשר אלי ולהגיד לי תשמע ,יש אירוע אלימות כזה ואחר,
אתם חייבים להבין שתכנית עיר ללא אלימות מעודדת דיווח על אירועי אלימות .אם בעבר
אנחנו כמשטרה ,המשרד לביטחון פניים ,שירותי הרווחה ,העדפנו לא לדווח על אירועי
אלימות כי זה יפגע בתדמית של בית הספר ,זה יפגע בתדמית של הילד ,אין לנו יכולת,
אנחנו לא רוצים לפתוח תיק פלילי לכל ילד ,היום בפרויקט עיר ללא אלימות אנחנו מעודדים,
זה הכותרת של עיר ללא אלימות .לבוא ולעודד דיווחים על אלימות כי יש לנו כלים לא
לפתוח לנער תיק פלילי .ויש לנו כלים כן להתמודד ואנחנו לא מתביישים להגיד ,פה יש
תרבות של דיווח מצד המנהלים ,יש תרבות של דיווח מצד העובדים והעוסקים במלאכה ולכן
יכול להיות שיהיה היתכנות ועליה בעבירות אלימות .ולכן פה בסל עבירות האלימות ,שזה,
אני לא אגזול לכם את כל ישיבת המועצה ואציג לכם פה ,יש מאות עבירות אלימות וחלוקה

פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  13-1133מ 12321133 -

עיריית אשקלון – חברי מועצת העיר
4
_______________________________________________________________
לסוגים שונים .חלק מהם נחשבים חשיפה ,חלק מהם נחשבים לא חשיפה .כשאתה מקבל
מכות ואתה הולך למשטרה אז קיבלת מכות .זה לא חשיפה ,קיבלת ודיווחת למשטרה.
כשילדים הולכים מכות ואם הם יסגרו את זה ביניהם ואף אחד לא ידע ואתה ורכז מודיעין בא
למפקד תחנה אומר לו תשמע ,בבית הספר הזה יש חבורות בני נוער שהולכים מכות .אז
אנחנו עושים פעילות ,אנחנו חושפים את העבירה .יכולנו גם לא לעשות .אבל זה המהות של
העניין  ,לבוא ולחשוף .לכן חשוב לעשות את ההבדלים .אורלי תציג ככה בריצה כי הבנתי
שיש לכם עוד הרבה דברים אחרים לעשות אז בריצה את הפרויקטים ואם יש שאלות
אינפורמטיביות שאתם רוצים לשאול שאלות על הפרויקטים אנחנו נענה.
שלמה כהן:
רק לפני אורלי אני רוצה לציין שנמצאים איתנו פה נציגי ועד ההורים שהם חלק מרכזי בתוך
הפרוייקט עצמו.
* אורלי פולט מציגה ע"י מצגת.
חיים בובליל:
יש הרבה אירועים של ילדים שמדווחים על ,כמו שאורלי אומרת ,שמגיעים למשטרה ,שבעבר
היינו פחות .היום אנחנו מחזירים לילדים פלאפונים ,כרטיסיות ,דברים שגונבים להם מתוך
התיקים .בעבר לא התעסקנו עם זה ,היום בעקבות המודל והרצון של המנהלות שכן ניתן
כתף ונמצא פה קצין הנוער ,אנחנו מחזירים בממוצע  2טלפונים לילדים שלקחו להם את
הטלפון בשבוע בעקבות תלונה במשטרה .בעבר לא היינו מתעסקים בזה כי השארנו את זה
לטיפול בית ספר ,היום אנחנו כן מתעסקים בזה.
אורלי פולט:
זה בעצם אירועים ,אותם אירועי אלימות אבל פה שכבר היה צורך לערב את המשטרה שבית
הספר לא התמודד והיה צורך ,שזו עבירה קצת יותר חמורה והיה צורך לערב את המשטרה.
הנושא של איתור נתוני התנהגות סיכונית .התנהגות סיכונית זה בעצם פרופר מניעה.
מבחינתנו זה אותם ילדים וילדות שנמצאים בסיכון מסיכון של קשרים חברתיים ,אינטרנט,
התנהלות מינית כזאת ,קשרים חברתיים כאלה ,שזה  100אחוז מבחינתנו מניעה ואנחנו
שמחים שיש יותר ויותר פניות של בני נוער ,גם בגלל העבודה שלנו בלילה ברכב ,ובקומנדו
חברים ובאמת התכנית מעודדת לבוא לדווח ,לשתף ,ופה באמת  100אחוז מניעה ביחד עם
הרווחה ,ביחד עם שירות מבחן ,כל אחד והגורם שמתאים לו ,אז בהחלט יש פה איזשהו,
תומר גלאם:
סליחה אורלי ,לגבי זה יש מערכת הסברה גם לתלמידים בנושא זה?
אורלי פולט:
בוודאי.
תומר גלאם:
הם מקבלים בשיעורים גם ,במה זה מתבטא?
אורלי פולט:
יש תכנית משולבת ביחד עם היועצות שאנחנו יחד עם משרד החינוך ,יש תכנית של
היועצות בנוסף לזה ,היופי בדו"חות האלה שאנחנו יכולים למפות על פי כל בית ספר מה
מאפיין אותו .אם למשל בבית ספר מסוים רואים ששכבה ז' או ח' יש יותר בעיות כאלה או
אחרות ,אנחנו עושים התערבות ישירה בבית הספר עם אותם גורמים .,למשל רק החודש
האחרון המשטרה נכנסה בהרצאות מסיביות בבתי הספר בעקבות פניה שלנו סביב נושא
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האינטרנט ,סביב כל מה שיש בפייסבוק ,נושא של האלכוהול ,זאת אומרת דברים שעולים
כצרכים ,בנוסף לתכנית הייעוצית אנחנו ממושבים עם אנשי מקצוע בישוב או אנשי מקצוע
חיצוניים.
אורן שני:
מה האינטרנט תורם לעליית האלימות?
אורלי פולט:
קודם כל קראתם עכשיו על נער שהתאבד ,בפייסבוק ,עקב עידוד של חברים שלו.
אורן שני:
כמה גולשים באינטרנט? כמה גולשים בפייסבוק?
אורלי פולט:
לא משנה ,אבל הכלי הזה הוא כלי,
סנ"צ חיים בובליל:
רק בשביל לסבר את האוזן ,בגלל ששאלת ,אתמול קיבלנו מקרה של אדם שנכנס לפייסבוק
של החברה שלו ,יש משהו שלא ידעתי ,יש משהו שאתה בפייסבוק ,דרג את החברים שלך.
מי יותר מי פחות .אז היא דירגה אותו נמוך ומישהו אחר במקום גבוה .הוא התקשר אליו,
נכנס איתו לצ'ט ,התחילו לריב בפייסבוק ,קבעו מקום ,הוא הלך אליו ,נפגש איתו ,פוצץ אותו
במכות ,אישפז אותו בבית חולים,
אורן שני:
אבל לזה אף תכנית לא תעזור.
אורלי פולט:
לא נכון,
סנ"צ חיים בובליל:
אתה נחשף להרבה אלימות של אנשים שמשתתפים באינטרנט .יש המון פתח לאלימות
בתוך העניין הזה.
אורלי פולט:
האינטרנט הוא כלי נהדר להתחבא אחריו כדי לעשות איומים ולסגור חשבונות ,ולכן צריך
לתת את הדעת גם לילדים וגם לנוער על הסכנות .גם סכנות אחרות .פדופילים.
שמעון כהן :
אורן ,אומרים לך את זה אנשי מקצוע ,למה אתה מתווכח עם זה כל כך ,מתעקש להגיד שזה
לא ככה? הרי המציאות צועקת את זה .מה יש להתווכח?
אורלי פולט:
תכנית עיצוב התנהגות שפירטתי ,השנה התחלנו שירות לאומי של אברכים במסגרת תכנית
עיר ללא אלימות ,במסגרת חוק טל ניתן אפשרות לאברכים לעשות שירות לאומי יחד עם
המשרד לביטחון פנים והם יכנסו וישתלבו איתנו .יש לנו כרגע כבר ארבעה מועמדים לבצע
את הפעילות ,הם יעבדו איתנו בשעות אחר הצהריים והלילה לאיתור נוער ויעבדו ביחד בליווי
מלא שלנו ובהדרכה מלאה שלנו .מועדונים מיוחדים לנוער עולה ,אקסודוס ואתגר שפועלים
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חמישה ימים בשבוע ,הם נמצאים בעצם ופעילים שם כ 400 -בני נוער בממוצע .תכנית ים של
שקט.המועדונים לנוער בעצם נולדו כתוצאה מצורך בהרחבת פעילות לבני נוער שיש את
מועדון אקסודוס של יוצאי חבר העמים ומועדון אתגר לאתיופים שבעצם יש שם רכזות
שמפעילות שם פעילויות בקבוצות ,בסדנאות ,בחוגים ,בחינם לבני נוער ,הם מאוד מאוד
פעילים  ,הם עובדים עד עשר וחצי בלילה שזה שעות מאוד זמינות לבני נוער להגיע ,והם
מאוד מאוד מוצלחים ,הפעילות שם היא מגוונת ,לרוב זה נוער נורמטיבי שמגיע .תכנית
פרויקט ים של שקט שהתחלנו אותה עם מפקד התחנה הקודם ,חיים דונפלד ,זה בעצם ליווי
של המשטרה קבוצה של נערים אתיופים ומחבר העמים כשהמטרה היא שבעצם ששוטר
יאמץ אותם ,השוטר הוא רפי לוי ,שהוא בעצם יאמץ אותם בקטע של הדרכה והנחיה יותר
בליווי משטרתי .אנחנו מדברים על נוער בסיכון ,נוער עובר חוק ,שכמו שחיים אמר המטרה
היא לשלבו ולהחזירו למוטב .הפרוייקט נבחר בעיקרו לעשות את הפעילות הימית ביחד עם
השיטור הימי ובעצם לעשות שם שיט במפרשיות ,איזשהו תהליך טיפולי ביחד עם חונכות
משטרתית .רכב הקופיסיט שלנו ,שאתם בטח רואים אותו בחניה ,רואים אותו מסתובב ,פועל
בשעות הבוקר בין  9ל 12 -לאיתור משוטטים ,זה חבר'ה שלא מגיעים לבית הספר והולכים
לשווקים ובשעות הלילה ,כל לילה בין  9ל 12 -בלילה בשכונות בחופים בחניות.
תומר גלאם:
כמה ניידות כאלה יש?
אורלי פולט:
יש לנו רכב אחד כזה,
תומר גלאם:
זה מספיק לכל אשקלון?
אורלי פולט:
כן .זה בנוסף לפעילות של קומנדו חברים בלילה .תיכף אני אסביר.
אבנר סויסה:
זה קשור למד"סים גם?
אורלי פולט:
המד"סים גם מסתובבים איתנו
אבנר סויסה:
ביחס ,בשילוב?
אורלי פולט:
כן .בוודאי .המטרה של הניידת היא בעיקר איתור ומניעה ,והיה ומוצאים נער ,ומצטרפים
לניידת כזאת גם אנשי מקצוע מהרווחה ומהחינוך ,בנוסף אלינו ,בנוסף לסטודנטים גם
שמאיישים אותה ,ונער שצריך טיפול מעבר מופנה לגורם הרלוונטי .כל הנושא של טיפוח
ההון האנושי וההדרכה לאנשי מקצוע להורים ולתלמידים במסגרת תכנית עיר ללא אלימות,
כל הנושא של מיומנויות וכישורי חיים בתחום הזה של מניעת אלימות ,סמים ואלכוהול.
קומנדו חברים זו התכנית המשלימה שעובדת בלילה עם כל הגורמים כיום באשקלון,
השכונות מופו ביחד עם המשטרה שיש בהן יותר התנהגות סיכונית של בני נוער ,יותר
ונדליזם ,יותר רעש ,שגם המנהלות השכונתיות ביקשו את ההתערבות שלנו שם .אנחנו
פועלים שם שלוש פעמים בשבוע ,עם הנוער ברחוב.
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אורן שני:
איזה שכונות?
אורלי פולט:
יש בעתיקות ,באקסודוס ,בנאות אשקלון ,בשכונות קצת ,ויש במתנ"ס וולדנברג ,יש ליד
מתנ"ס כצנלסון ,ליד מתנ"ס פורטון במילרוד ,ובעולי הגרדום ,בגבעת ציון ,ותקוותנו.
הגיבוי המשטרתי תמיד קיים במקרה שצריך  ,במידת הצורך .הרעיון של קומנדו חברים ,זוג
סטודנטים מקבלים שכונה ביחד עם מדריכת מציל"ה והם בעצם מפעילים שם תכנית שלוש
פעמים בשבוע ,התערבותית עם הנוער ברחוב .כי אנחנו מאמינים שנוער נמצא ברחוב ,גם
אם יעשו לו מתנ"ס ליד הוא ישאר ברחוב .כשהרווח הוא בעצם כפול .כשאנחנו ברחוב זה
מצד אחד בעצם גם נותן את המענה לנוער ברחוב ,מצד שני מונע את הונדליזם באותה
נקודה .כולנו יודעים שבמקום שיש פעילות ויש השבחה אז הפשיעה לא מתקיימת בה .אז לכן
הרווח פה הוא בעצם כפול .בני הנוער מקבלים שם גם פעילות ערכית וגם פעילות חווייתית
כמו תיאטרון רחוב ,קפוארה ,היפ הופ ,ספורט אתגרי ,כל מה שמתאים ללילה ולרחוב.
אורן שני:
את אומרת ש 16 -סטודנטים עובדים בשכונות ,ברחבי אשקלון ,שלוש פעמים בשבוע .כמה
קבוצות ,כמה אנשים?
אורלי פולט:
זוג בכל תחנה,25 ,
אורן שני:
כמה ילדים ,כמה בני נוער?
אורלי פולט:
רשום שם  25-30בני נוער קבועים שמגיעים ,יש גם מזדמנים שבאים פעם בשבוע.
אורן שני:
אני שואל שאלה .אני הולך בשבוע הבא ,אני אפגוש זוג סטודנטים עם  25ילדים מפעילים
אותם.
אורלי פולט:
לא ,בכל שכונה בממוצע יש  25ילדים פעילים בשכונה ,יש את המפרט של הימים ,זה שלושה
ימים בשבוע בכל השנה.
אורן שני:
יש הבדל בין פעילים לבין נפגשים.
אורלי פולט:
פעילים שבאים קבוע .אני לא מדברת על נספחים ,אם אני עושה פעילות חיצונית אז באים גם
האחים הקטנים שלהם .כאלה שבאים קבוע כקבוצה מאורגנת בתוך השכונה ,יש כ 25 -ילדים
בשכונה ,שלוש פעמים בשבוע.
אורן שני:
השאלה הבאה .איפה נפגשים ,ליד הברזלים ,במתנ"ס?
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אורלי פולט:
לא במתנ"ס .על הברזלים .יש ממש נקודות ,במילרוד זה בפארק ,קוראים לזה הפארק הירוק
בדשא שם ,בבורטון הם מאחורי בניין קהילה ולוגיסטיקה ,באקסודוס הם ממש איפה שגן
השעשועים ותחנת דלק שם .יש מקומות קבועים שהם נמצאים ומגיעים ,היו תקופות שהיו
תזוזות של תחנות וזזו יחד איתם ,אבל יש ימים קבועים שהסטודנטים מגיעים ומפעילים
אותם.
אורן שני:
ולידיעתך זה לא אותם אנשים שמעסיקים את הנערים במסגרת עיר ללא אלימות במסגרת
הספורט .במסגרת המגרשים שמוארים.
אורלי פולט:
לא ,אנחנו מפעילים ,במסגרת קומנדו חברים אנחנו משתמשים במגרשים המוארים .למשל,
יש לי שלוש פעמים בשבוע ,פעם אחת אני עושה איתם קט רגל ,פעם אחת אני עושה פעילות
בתוך השכונה ,פעם אחת אני עושה איתם פעילות חוויתית בשכונה ,משתמשת בכל מה
שהשכונה נותנת .בוודאי .מהבחינה הזאת הקבוצה מוגדרת ,יש לנו מידע איפה הם עומדים
ומה הם עושים.
איתן קסנטיני:
רק שתדעי שהגדלנו את המגרשים באשקלון רק בגלל התכנית הזאת .בכל השכונות הגדלנו
מגרשים.
אורלי פולט:
זה נהדר ואני שמחה כי זה עובד נהדר.
איתן קסנטיני:
ונתנו הקצאה לתאורה.
יורי זמושצ'יק:
זה אותו דבר כמו התכנית שלכם .אני יודע מה אני מדבר ,אני ממשיך לדבר על זה ,אל תגיד
לי.
אורלי פולט:
יש כאן סקירה סיכומית כזאת של מה ש ,מבחינת פעילויות שבני הנוער משולבים בהן .הנה,
ספורט עד חצות שדיברנו ,המגרשים המוארים ,וכמו שאיתן אמר ,שנה הבאה יש הגדלה גם
תקציבית שלנו לתוך התכנית הזאת בגלל האפקטיביות שלה.
תומר גלאם :לגבי הספורט עד חצות ,הייתי רוצה להעיר לגבי הנושא הזה ,לשאול ,אני
הבנתי שעכשיו העיריה עודדה ,עוד מתקופת הקדנציה הקודמת כן לפתוח את החצרות של
בתי הספר וכן לעודד שייכנסו לשם תלמידים ,אבל לצערי מה שקורה שם ואני מסתובב
בבתי ספר כאלה ואחרים ואני רואה שבבוקר זה נהפך להיות מן מאורת סמים כאלה או
באנגים וכל מיני מעשי מין כאלה ואחרים וונדליזם שבסופו של דבר מי שמשלם את זה זה
העיריה,
איתן קסנטיני:תומר זה יכול לקרות באמצע הלילה ,לאו דווקא במשך היום .מה עדיף,
שהילדים יקפצו מהגדר כמו שאנחנו היינו עושים?
תומר גלאם:
אני שואל אותך איתן קסנטיני ,אתה ברגע שהשער פתוח ,אתה הולך לפרוץ ,נכון? נגיד היית
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פורץ .איפה היית הולך לפרוץ ,בבית שיותר קל לפרוץ או בבית שיותר קשה?
איתן קסנטיני:
לא ,אבל מה זה משנה ,אני לא הייתי פורץ.
משה ינאי:
היו שנים שסגרנו את השערים וכל יום שני וחמישי ושישי ורביעי החלפנו את המנעולים
בשרשראות כי פרצו כי ילדים ונוער רצו להכנס ..
תומר גלאם:
לא ,אולי באמת,
שלמה כהן:
אחר כך תומר.
תומר גלאם:
אז תגיד מתי השאלות ,בסוף או בהתחלה.
שלמה כהן:
בסוף.
תומר גלאם:
אור לי אני מאוד מצטער ,יש דברים שאני לא מבין אותם ,אני צריך ללמוד .בכל זאת אני
צעיר.
אורלי פולט:
אנחנו לפני שנה בעצם חנה ואני החלפנו את שיטות התכנית הלאומית לטיפול בילדים ונוער
בסיכון ,הקמנו בית ספר להורים שיתן איזשהו מענה עקרוני להורים לא תחת קורת גג אחת
אבל מבחינת אחריות כן עירונית אחת ,שבעצם אנחנו משתייכים לכל בתי הספר ולכל
השכונות ולכם וכו' ,וכל מי שבעצם מעוניין לפתוח קבוצת הורים ,אם זה ברמה ראשונית
בנושא של התמודדות ותקשורת וסמכות הורית והחל ברמה שניונית ושלישונית ,זאת
אומרת נוער שהוא יותר בסיכון ,אוכלוסיה יותר נזקקת ,אם זה דרך הרווחה ,אם דרך בתי
הספר ,בעצם יש כמה שיותר מעורבות של הורים ביחד עם הועד הורים העירוני .אנחנו
מגייסים הורים לקבוצות האלה על מנת שהם יקבלו את מלוא הכלים כי אנחנו מאמינים
שבשביל לעשות שינוי צריך להתחיל בבית .סיירת הורים שחיים דיבר ,סיירת הורים אחת
הגדולות בארץ שפועלת באשקלון ופועלת יפה מאוד תוך גיבוי מלא של המשטרה .גם על זה
חיים דיבר ,תכנית סיכויים לנוער עובר חוק ,נוער עבריין שמקבל הזדמנות נוספת יחד עם
שירות מבחן והמשטרה במטרה לשלבו ולהמליץ על סגירת התיקים שלו .השנה גם נכנסה
תכנית ממלכתית למאבק באלימות כלפי קשישים שהיא ממש עכשיו נבנית וגם המשטרה
לוקחת בה חלק מאוד משמעותי .מרכז רב תחומי לטיפול באלימות של הרווחה,
חנה יוגב:
המרכז הזה הוא חלק מתכנית שאנחנו בנינו אותה תשתית של המרכז לטיפול באלימות
במשפחה והפכנו אותו למרכז רב תחומי כדי שהוא ישמש מטריה לטיפול בכל תחומי
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האלימות .מה שהוספנו למרכז ,נוסף למה שהיה קודם ,לאלימות בין זוגית ולילדים עדים
לאלימות הוספנו טיפול בהורים מכים וילדים מוכים שלא טיפלנו בהם עד עכשיו ,טיפלנו
במסגרת חוק נוער ובתי משפט אבל טיפול אמיתי בכל המרכיבים של המשפחה כדי להפסיק
את האלימות שזה הרבה מאוד שעות שבועיות לכל משפחה זה אנחנו עושים היום וזה
סיפור הצלחה מאוד גדול כי אנחנו פחות ופחות צריכים להוציא את הילדים האלה מהבית
בגלל אי יכולת שלהם להשאר בבית.
רמי גואטה:
איך אתם מאתרים אותם?
חנה יוגב:
דרך פקידי הסעד לחוק נוער ובית משפט .וגם משטרה.
בנוסף ,אנחנו מטפלים פעם ראשונה שיש באשקלון ,טיפול בנשים נפגעות התעללות מינית.
מעולם לא היה שירות כזה באשקלון והיום אנחנו מטפלים ב 35 -נשים פלוס שמונה בקבוצה,
הנערות מטופלות במחלקה לנערות ,זה סיפור אחר ,ושיבצנו בתוך ה ...לאלימות עו"ס
משטרה שהיא אשת הקשר שלנו למשטרה וזאת במטרה לצמצם את הפער בין מספר
התלונות במשטרה לבין אלה שמגיעים לטיפול .והעו"ס יושבת פעמיים במשטרה ובמשך כל
השבוע במרכז לטיפול באלימות ,כונן לקריאות של המשטרה ,ואם בשנה שעברה היו לנו 7
פניות אז השנה כבר יש לנו  32והעו"ס הולכת לשיעורים שבועיים של השוטרים ,עושה
עבודה עם השוטרים הקהילתיים ,כדי שגם בסיורים הם יוכלו להפנות .יש לנו בתחנת
המשטרה פליירים בכל השפות ,ברוסית ובאמהרית ובעברית ,והחתמה על טופס הסכמה
להפניה למרכז כדי לטפל ,וזאת באמת כדי ליצור מצב שאם מישהו מתלונן ,כל זמן שזה חם
שהם יגיעו לטיפול .ודבר נוסף שאנחנו עושים כדי להשלים את התמונה הזו ,זה שבאו
מהתכנית של טיפול בילדים ונוער בסיכון ואנחנו  ...למרכז אלימות וזה טיפול במתבגרים
שחשופים לאלימות וזה משלים את קשת הגילאים .גם מתבגרים שהם גם חשופים לאלימות
בין זוגית בין ההורים שלהם וגם חשופים לאלימות כלפיהם ,גם מוכים .ואנחנו מטפלים גם
בהם וגם בהורים .זה טיפול משולב גם אישי וגם קבוצתי .וזה סוגר פחות או יותר את המעגל
של המרכז הרב תחומי.
אורלי פולט:
תכניות אכיפה שחיים פרט ,אני פחות אפרט .את נושא סיירת אפניים חשוב לי להדגיש כי זו
תכנית שבעצם רכשנו אפניים לטובת מתנדבים שפועלים בעיקר בחודשי הקיץ בחניות
ובחופים ,שאר התכניות חיים דיבר אז אני לא ,כל הנושא של חוק השכרות וחוק היובש
החדש שבעצם אנחנו עושים שיתוף פעולה עם הפיקוח ועם המשטרה ועם ההורים ,עם
סיירת ההורים שאנחנו בהחלט מרגישים את ההדים החיוביים של החוק הזה.
שלמה כהן:
תודה ,רק אם יש שאלות לחיים ,כי אני חושב שהוא מעדיף שנשחרר אותו ,ואחר כך
התייחסות.
יורי זמושצ'יק:
אני לא שואל כלום .אני מצטער מראש אם אני אפגע במישהו ,אבל זה לא בכוונה ,בגלל
הדאגה שלי ובגלל הידע שלי .אני לא מאמין למה שאתם אמרתם ,לא יוצא מזה כלום .את
הפרוייקט הזה אני התחלתי בשנת  2000ומועדונים שעושים דיווח עכשיו זה אני יזמתי אבל
היה חמישה מועדונים ועכשיו זה שניים .זה ההבדל .עליה של  34אחוז זה ,אם זה הישג ,מה
זה הפסד? אני מדבר מכל הלב ,לא רוצה לפגוע באף אחד .אבל משלוש סיבות אני לא מאמין
קודם כל ,עליתי לאשקלון בשנת  ,1991הבת שלי להבדיל מאוקראינה ,פחדתי כשהיא יצאה
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מהבית שם .היא יכולה הייתה לטייל בעיר סוף סוף כל הלילה ,לא היה פחד ,מה היום ,אותו
דבר? לא .זו דוגמה פשוטה שאנחנו כבר חמישה מפקדי תחנה ,אני שמעתי ,ומי שזוכר
אמרתי אותם מילים ,לא מאמין .יש מינימום שלוש סיבות לזה .הסיבה האחת ,אם אנחנו
בונים פרוייקט ,אם אנחנו בונים מערכת ,אם אנחנו עושים משהו וכל הזמן רק הישגים אצלנו
ואין ביקורת ,אין ביקורת עצמית בכלל 12 ,שנים לא שמעתי דו"ח שאנחנו טעינו ,אנחנו
הפסדנו ,אנחנו עשינו ,בלי הדרך הזאת אי אפשר להשיג כלום .אף פעם לא שמעתי ,חמישה
מפקדי תחנה עשו דיווחים על הישגים אך הם עלו לתפקיד יותר גבוה .
שלמה כהן:
יורי ככה אתה מעודד אותו לא להשיג הישגים.
יורי זמושצ'יק:
אבל הוא אמר היום ,יש הישגים .בהתחלה אתה צריך להגיד אין הישגים ,רק הפסדים ,אחר
כך תגיד את זה.
אורן שני:
אבל יורי ,יש לי שאלה אליך .אתה יכול לבסס את חוסר השביעות על פי מדדים ,יש לך
מדדים?
יורי זמושצ'יק:י
ש לי הכל .אני יכול לדבר על זה הרבה זמן ,כל קדנציה ,בהרבה ישיבות ,אני מדבר על זה .זו
סיבה אחת .דבר שני ,התחום שפועלת המשטרה ,התחום שפועלים ,זה תחום של התוצאות.
תחום של ההשלכות.
שלמה כהן:
טיפול בגני ילדים למשל זה לא טיפול בשורש הבעייה?
יורי זמושצ'יק:
אם מישהו משקר בממשלה או משקר כאן בישיבת מועצה או משקר במשפחה ,זה בסוף
הופך לאלימות .זו בעיה גדולה ,צריך לחשוב איך להגדיר את זה .דבר שני ,יש הרבה בעיות
במשפחות ,מה שאמרה חנה ,דיברנו בעניין הזה ,היא אמרה ,זה שורש העניין ,שאם באים
עכשיו למשפחות ,יש שני דברים ,משפחות ושעות פנאי .זה דבר הכי חשוב .גם אני התחלתי
לארגן את המעגלים .בגלל זה קודם כל שעות פנאי .דבר שלישי ,קיבלתי את הדו"ח אני לא
רואה את התמונה הכוללת .אני רואה תמונות קטנות נפרדות .איפה ניתוח בעיות? איפה
ניתוח סדרי עדיפויות של המטרות? מה שורש העניין? אני לא רואה תמונה בכלל .אני לא
רואה דרך מערכתית .אם מישהו לא מבין אני יכול לשבת ולהסביר .אין דרך מערכתית ,אין
הסבר על ה פסדים וטעויות .זה הפרוייקט לא בונים מערכתית .בכלל ,אנחנו יודעים שיש
לדווח טוב ,איך לתת  ...אני לא רוצה לפגוע באף אחד אבל בעיה אחרת שכל אחד עובד טוב,
אין לי טענות לעובדים ,עובדים בלילה .אין לי טענות לעובדים ,אין לי טענות לשוטרים אבל
אנחנו לא בנינו את הפרוייקט נכון .אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים .בכלל ,בסוף מחפשים
תוצאות טובות .סליחה ,אני לא רציתי לפגוע באף אחד אבל יש לי דאגה גדולה ,המצב על
הפנים בעיר ,והדיווחים טובים מפריעים .זה נזק .
איתמר שמעוני:
ברשותכם מס' התייחסויות קצרות ,אולי תוך כדי גם תזינו בעוד כמה נתונים שבאמת חסרים
לי להשלמת התמונה .אני חושב שמה שהראיתם היום ,הראיתם תכנית בתחום ההתמודדות
באלימות וראיתי תכנית שהיא פרושה על מספר רב ,מגוונת ,מספר רב תחומים שהיא
בהחלט יפה ואני חושב שנעשית פה עבודה נהדרת .כשאתם רואים את ההיקף ,רואים
שנעשית פה באמת עבודה נהדרת .אבל בסופו של דבר ,כל תכנית היא ברת מדידה .ולצערי
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כולנו ,כל התכניות נמדדות סטטיסטית .זה הבעיה שלנו .חסרים לי פה כמה נתונים שהייתי
רוצה לשאול ואז ישלימו לי את התמונה השלמה .אני ראיתי אפילו חלק מהתכניות ,תכניות
שמתקיימות משנת  2004ואתם מציגים היום בינואר  .2011פתח מפקד התחנה שאני
חושב שהציג את הדברים יפה מאוד ,התכניות פה הן עשירות ,אבל אני רואה בYNET-
שדווקא מקרי האלימות בעיר אשקלון שבה מיישמים את התכנית ,מקרי האלימות עלו .אז
קיבלתי היום תשובה .תשובה שאומר מפקד התחנה שיש יותר דיווחים .אם מביאים תשובה
כזאת.
שלמה כהן:
זה רק חלק מהתשובה.
איתמר שמעוני:
אומרים שרמת הדיווח עולה ,אז הייתי מצפה לראות פה בנתון אחד ,שנת  2008מס'
קריאות  , 300שנת  – 2009מס' קריאות  , 400ושנת  500 – 2010קריאות .יש עליה
ברמת הדיווח .ומכאן אם אתם אומרים שהיום מדווחים טוב ,אז תגידו לי מה היעדים לשנת
 2011שפה לא ראיתי? מה היעדים ,לצמצם את האלימות ב ,X%-אני לא ראיתי את זה
פה .אמרתם עליה ברמת הדיווח ,לא ראיתי דבר כזה .זו נקודה אחת שהייתי מצפה לראות
את זה.
אברהם בן דוד:
זה היה כתוב.
איתמר שמעוני:
ראיתי רק דבר אחד ,צמצום אירועי השוטטות ,באלימות ,ב 80-אחוז ,יחסית למה?
הבאת לי רבעונים .תראו שנה ,שנתיים ,שלוש .בנוסף אני רואה פה צמצום ,אתם עושים
ניידת שאתם אומרים שאוספים כל חודש כשלושים משוטטים והיעד שלכם לעלות ב10 -
אחוז .זאת אומרת למצוא עוד שלושה כל חודש ,זה יעד? תתחילו לעלות ,תעלו את זה ב-
 100אחוז ,70 ,60 ,מה זה  ?3מה זה  10אחוז?
דבר הנוסף ,יש כלל סטטיסטי בניהול תקלות .בניהול קריאות ,הכלל הזה אומר שלפעמים
היקף כל התקלות 20 ,אחוז מהתקלות מהווים את  80אחוז הבעיות .לא ראיתי פה פילוג
שאומר יש לנו  1,500מקרים ,ואז הייתי מצפה לראות עוד משהו וזה אני שואל ,האם אתם
יודעים לומר ,מקרי אלימות ,אם אני לוקח גילאים מגיל  12עד גיל  18איפה פילוח מקרי
האלימות הגבוה ביותר ,באיזה גיל ,אתם יודעים לומר לי?
אורלי פולט:
רוב רובו זה גילאי .14
איתמר שמעוני:
זאת אומרת יש פה ועד הורים שעושה פה עבודה מצוינת .אני אומר לכם ,אחד המעורבויות
של ועד ההורים הכי טוב במדינת ישראל קיים פה באשקלון .והוא אומר לכם ,כבר שנה,
תבחנו את ביטול חטיבות הביניים ,גילאי  .15תבחנו את ביטול חטיבות הביניים ,ואתם שנה
מבטיחים שתקימו ועדה ,תעשו דיון ,כי אם אתם רואים שמקרי האלימות ,הוא בא מגילאי
חטיבות הביניים והתכנית הזאת קיימת משנת  ,2004תלכו לדיון עמוק ,תבחנו את התכנית,
תבחנו את ביטול חטיבות הביניים .בחטיבות הביניים ,אני ככה שומע ,שיש שלושה
אוטובוסים שמביאים תלמידים הביתה .אורלי ,את עושה עבודה נהדרת ,איך מקרה
סטטיסטי אחד הורס לך את כל התכנית .מספיק שיהיה בהסעה אחת צפופת תלמידים
מכות ,הלכה לך כל הסטטיסטיקה ,לכן אני אומר להראות לי תכניות ,אז אני אטפח למפקד
התחנה על השכם ,אני אטפח לכולכם .תביאו ניירות .תביאו נתונים .תעשו דיונים עמוקים.
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תבדקו את חטיבות הביניים ,תעשו רה ארגון עם התכנית הזאת משנת  2004ועד היום אותן
תכניות .אתם רואים שיש עליה במקרי האלימות .תאמרו לי לדוגמה ,למה בית ספר אורט
אדיבי לא נמצא בתכנית הזאת?
אברהם בן דוד:
מי אמר שלא?
איתמר שמעוני:
אורט אדיבי נמצא?
גב' אורלי פולט:
כן.
איתמר שמעוני:
אני שמח ,אני שומע שאורט אאדיבי ואמית נמצאים.
אורלי פולט:
לא נמצאים..
איתמר שמעוני:
אמית נמצא?
אורלי פולט:
מלא.
איתמר שמעוני:
הכל יפה ,צריך להמשיך בזה וישר כח .ולעשות דיונים עמוקים ולעשות אולי רה ארגון
בתכנית ,אז אולי אדוני מפקד התחנה ,גם אם תעלה רמת הדיווח ,נוכל לצמצם את מקרי
האלימות .תלוי ,זה טוב שיש רמת דיווח גבוהה.טוב שיש מודעות .יש פה מנכ"ל ,הוא אחראי
על התכנית הזאת כל הזמן ,לא באתי ואמרתי צריך לזרוק אותו הביתה כי התכנית נכשלה.
לא אמרתי את זה .אבל אני בא בדיון רוצה להראות נקודות חשובות.
תומר גלאם:
קודם כל בהצלחה קודם כל שיהיה לחיים בובליל מפקד תחנת אשקלון החדשה .אני מאמין
קודם כל בנתונים שהם עולים .אני לא חושב שצריך להסביר נתונים שהם עולים .אז יש
בעיות ,האוכלוסיה .אני חושב שבכל מקרה צריך להציף ולהעלות  .מבחינה מקצועית ,יש
את הנושא של השמיכה .יש את הנושא של בתי הספר שהם פתוחים והולכים למגרשי
ספורט בשעות הערב .אני רוצה לשמוע ממך בתור מפקד התחנה לאור פניות שאתה מקבל
ואני יודע שאתם מקבלים הרבה פניות בנושא זה ,האם זה כן בריא וחכם להשאיר את זה
מבחינה מקצועית כי אני לצערי הסתובבתי שם בבקרים ,עוד הגעתי לשם לפני הילדים,
ה שער היה פתוח והצלחתי להכנס ,ואם היה סגור לא הייתי נכנס ,אבל ראיתי כל מיני
בקבוקים ומזרקים ,וכל מיני גומיות וכו' .בגלל זה אני שואל קודם כל מבחינת מפקד התחנה
אם זה כן חכם להשאיר פתוח מבחינה מקצועית ואם לא חכם להשאיר פתוח .אני מאוד
שמחתי לשמוע שבסך הכל בגלל שהורסים את המנעולים בגלל זה פותחים את השערים.
אבל אני אומר לכם שמעשי הונדליזם יש הרבה עליה בבתי הספר של גניבות מזגנים ,של
חבלות קשות בכיתות ,של שריפות ,באמצע מגרש כדורסל יש קומזיץ .בלילה ,לגבי
המנעולים ,כמו שבניין העיריה פתוח ,כי למה לסגור אותו ,אולי יש אנשים שאין להם משרד?
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שיהיה להם משרד ואז יבואו בערב וישבו במשרד .כי אם לא נשאיר להם אז הם יפרצו את
המנעולים .זה התשובה שלהם .דבר שני ,לצערי בגלל ריבוי הבניה הייתי הרבה בתקשורת
גם השבוע ,לגבי הנושא הזה של ההסתובבות של הבני מיעוטים מפקד התחנה ומנהלת
הפרוייקט ,האם יש מצב קודם כל מבחינת מערכת ההסברה שאני הבנתי שאתם נותנים פה
לשלב בצורה אובססיבית את הנושא הזה ולהעביר למודעות התלמידות ובמיידי ,כי התופעה
היא חמורה .לגבי תופעת הבני מיעוטים יש הרבה מקרים שלא מדווחים בגלל צניעות
המשפחה וכאלה ולא רוצים שהילדה תדע ,כן תדע ,ואני חושב שחשוב במיידי להעביר
תכנית משותפת אתכם אורלי ויישר כח על העשיה ועל העבודה שלכם כצוות וכפרויקט ,חייב
במיידי להכניס את זה ל מערכת ההסברה בגוף החינוכי בצורה הכי מהירה שיכולה להיות.
אז אם אפשר לשלב עם המשטרה ,יש לנו מפקד משטרה חדש די אמביציוזי ואפשר לשלב
במיוחד ,אני אומר סיירת ,כמו שיש את כל הסיירות הקומנדו האלה ,הייתי קורא לזה סיירת,
לא בני מיעוטים כי ישר יבואו אליכם מהתקשורת.
שמעון כהן :
אני מצטרף לברכות של קודמי ולכל העושים במלאכת הקודש הזאת.
מה שבכל אופן אני מרגיש חובה להעיר ,זה שבוודאי בכל מה שנעשה בוודאי צריך להיעשות
ואלה דברי מאוד חשובים שבלעדיהם לא ניתן להגיע לתוצאות ולהישגים .אבל עם זאת אני
חושב שיש ,הנושא שאנחנו מדברים עליו רבות זה נושא תרבות הפנאי התורנית שאם היינו
ממלאים את זה בתוכן הרבה יותר מקיף ורחב היינו מגיעים לתוצאות הרבה יותר טובות
בדרך יותר קלה .וצאו וראו רבותי ,מה הייתה שכונת הקטמונים לפני תנועת התשובה ,לפני
 20שנה .אני ביקרתי שם לפני  20שנה ,עם הרב בשם אברהם כריספין לפני  20שנה,
ביקרתי שם לפני שנה ומשהו ,עולמות התהפכו ,היוצרות התהפכו ,השכונה שונה לחלוטין.
אותו דבר תראו דרום תלן-אביב ,כפר שלם ,שכונת התקוה ,מה יש שם היום .עולמות שונים
לחלוטין .אבל לא נלך רחוק . ,אנחנו מכירים את שכונת גבעת ציון .איך אפשר לתאר את
שכונת גבעת ציון היום אחרי ש 15 -שנה פועל שם כולל אברכים ,איך נראית השכונה
היום .איך נראית ,מתחם לוטן ,אזור מילרוד ,לפני  10ו 20-שנה ,לא שכל הבעיות נפתרו ,יש
עוד ה רבה מה לפתור ,אבל אחרי הפעילות של הרב דניאל משם ,ושל הרב עובדיה ,אני
בטוח שזה יתעצם עוד יותר.
דוגמא נוספת אני אומר ,עתיקות א' ,ב' ,אזור הכולל של בן איש חי שם ,זה האזור שאני יודע
עליו עד לפני  8 ,7שנים .מרכז ענק לסמים ,היום זה ירד פלאים .האזור של אהל משה,
בכלל זה הדרך ,אז לדעתי ,כמו לדעתם של חכמים גדולים ,אלה תשומות שלא עולות
הרבה .באמת ,מפקח מרכז תורני כזה מינימום ,זה אומר הרבה פחות מכל התכניות האלה.
אבל התוצאות הן הרבה יותר עמוקות ,עמוקות ,אני מדגיש .יתכן שיש כשלים כאלה ואחרים
אבל בעומק מגיעים לתוצאות טובות יותר ולדעתי גם בעלויות הרבה יותר נמוכות ויותר
מהר.
רוני מהצרי:
אז למה אתה לא מציע את זה ,אתה בהנהלה.
שלמה כהן:
הוא הציע ,והוא מציע את זה עכשיו.
שמעון כהן:
רוני ,הצעתי את זה גם בימיך.
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שבתאי צור:
קודם כל אני רוצה לברך את מפקד משטרת אשקלון תנ"צ חיים בובליל ,מאחל לך הצלחה
בהמשך דרכך ,אני איש ציבור נבחר משנת  .1985כל קדנציה נבחרתי עד היום הזה ,גם
כשנשלחתי בתור שגריר מדינת ישראל התפטרתי וחזרתי עוד פעם נבחרתי ,לכן ,לא עשיתי
שום הפסקה משנת  ,1985ואני רוצה לציין ,זה מקום באמת של מועצת העיר ,בגלל שאני
עוקב אחר פועלה ומעשיה של העירייה לבין משטרת אשקלון ,באמת יש שיתוף פעולה הדוק.
לכן אני מברך על כך .אבל אנחנו צריכים להבדיל בין שיתוף פעולה הדוק ,בין פואטי ,מה
שאנחנו מדברים ומה שכל אחד מאיתנו חושב .אני מנסה לומר ,שאת הפרויקט הזה ,אני גם
אחד מהחברים והמייסדים שבירכנו ויצאנו לדרך .אשקלון הצטיינה במדינת ישראל במקום
ראשון בנושא של איך צריך לבצע פרויקטים במסגרת התקציבים שהיה לנו ,וזאת כי היה
שיתוף פעולה הדוק .בזמנו ,כמועצת העיר ,החלטנו ,בגלל שממשלת ישראל ,כולל בתחנה
כאן ,היו להם קשיים בנושא התקציבים ,אנחנו הקצבנו תקציבים ,חלק נקודתי ,תקציב קטן
אבל בכל זאת ,לפרויקטים מסוימים ,לכן הייתה באמת שיתוף פעולה בנושא הזה  .אני מברך
אותך גם ,כמו שדנינו הביא קרוב וקיבל את המפכ"ל ,אתה תהיה גם מפכ"ל הבא בעזרת
השם ,של מדינת ישראל .לדוגמא :הכבאות  -אף אחד לא חשב שיש כל כך הרבה בעיות .יש
הרבה מה לתקן במדינה שלנו ,אני באמת רוצה לומר שאם היו עכשיו ברשותנו תקציבים
גדולים מאוד ,זה היה טוב גם למשטרת אשקלון ,גם לעיריית אשקלון והיינו משיגים יותר
הישגים מה שהשגנו עד היום .לגל הזה שעולה למעלה היה עולה ,אני מאמין פי כמה וכמה ,כי
שאני מכיר את משטרת אשקלון ,עד היום הזה ,אותו כוח האדם ,שום דבר לא השתנה .הבאנו
שרים ,מה לא עשינו ,הכל ,אבל לצערי הרב ,היו הבטחות של שרי המשטרה ,אבל שום דבר
לא קרה.
אדוני ,מפקד המשטרה אני מברך אותך ,לך אורלי מאחל הצלחה עם כל הצוות בראשותה של
חנה ,באמת היא ,גם חנה עושה עבודה טובה ,תודה רבה.
אורן שני :
אני מבולבול  .התוכנית ,ממה שאני מכיר ,ואני מכיר אותה ,אורלי עבדה לפני התוכנית,
בהרבה הרבה שנים .התוכנית היא לא המציאה דברים ,התוכנית היא נתנה עיבוי ,עיבתה
אתה דברים מלשון עיבוי ,זאת אומרת ,מגרשים היו תמיד ,מגרשים הופעלו ,עכשיו הם הגדילו
את השעות ,זה לא ,אל תחשבו פה שהתוכנית הזאת " עיר ללא אלימות" שנחתה פה ב-
 .2006לפני  2006היה לנו תאורה והיו מגרשים והיו שמה רכזים ומחלקת הספורט עבדה
ועבדה .חצי מיליון שקל ב .2006-היינו צריכים לבזבז אותו ,אמרנו ,איך מבזבזים כסף? מה,
הממשלה נותנת כסף לא נשתמש בו? לקחו את החצי מיליון שקל ובאמת הכניסו ועיבו את
התוכניות האלו בצורה טובה .למה אני מבולבל ,כי המוקד הרואה וסיירת שקד ,שני דברים
שבסופו של דבר נותנים את הביטחון האישי לתושב .הרי מניעת אלימות וביטחון אישי לתושב,
בסוף ,מתחיל בחינוך ונגמר בחינוך .האם המוקד הרואה יעשה לי את החינוך ,הוא מונע את
העיר ללא אלימות או לא מונע? זה מניעה ,זה יותר ,האח הגדול כזה צופה בך ,אז אני לא
אפרוץ לאוטו ,אני אלך לשכן ,שמה אין מצלמה .זה דבר אחד .אני לא בטוח שהשיקוף שעומד
בכניסה לבית הספר הוא דבר שמונע אלימות ,הוא לא מונע ,יכול להיות שהיא מגביר את
האלימות ,כי אם אני שם אותו שמה ,זאת אומרת ,אני מכיר בבעיית האלימות הגואה ,ואז
ברור לי ,באתי למלחמה ,אז אני כבר אבוא מוכן לקרב ,האם אנחנו באמת מאמינים שהגורמים
לאלימות ,אני רוצה להתייחס לקטע של הבני מיעוטים ,האם רק הבני מיעוטים מתחילים עם
בחורות יהודיות? מה קורה עם אותו יהודי שלוקח בנות ומשדל אותם לזנות ונותן להם סמים
ומדרדר אותם ועושה ,איפה הוא בקטגוריה?
תומר גלאם:
אורן ,אתה התפרצת ,אז אני מרשה לעצמי להתפרץ אליך ,ותתחיל להסתובב קצת איפה
שצריך להסתובב ,כדי להבין מה המשמעות של מה שאני מעלה ,ואם יש לך בעיה אתה יכול
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להעלות את זה גם בשאילתא ,אין לי בעיה עם זה ,אתה יודע ,וכמו מי שרוצה להגיד עלי שאני
גזען או לא גזען ,גם זה מקובל עלי.
אורן שני :
אתה קפצת ,אני לא התחלתי ,אז אני אומר שיש לנו מכל הגוונים ,מכל הדברים ,יש את
הכל .אני חושב שהכל מתחיל בחינוך ,ומה שאתם עושים זה בסדר , ,כשאנחנו היינו ילדים,
ומי שזוכר את זה ,לא היו מגרשים ולא היה כלום ,הייתה תופעה שקראנו לה ,מעל
הברזלים ,היום ,יש מתנ"סים מוארים ,ויש בתי ספר פתוחים ,זה לא רע לפתוח בית ספר
לכדורגל ,זה לא רע בכלל שהם ילכו וישחקו כדורסל ,אז יכול להיות שבאמת גנבו מזגן ,אני
לא בטוח שגנבו את המזגן בין שמונה לעשר ,אולי גונבים את המזגן בין שתיים לארבע ,זה
גם לא בטוח .אבל ,ככל שיש מגרשי משחקים כאלה ,וככל שאנחנו נותנים מוקדי משחקים,
וכל הדברים שצעירים יבואו לשמה וישחקו ולתת להם גם כדורים ולתת להם גם את כל
האמצעים ,כדורי סל וכדורי רגל .אני חושב שהתוכניות האלה מצוינות .מסכים עם הרבה
ממה שאיתמר אומר ,שצריכים מדדים מדויקים ,מדדים מדויקים אני חושב שהם יתקבלו
לאחר אורך של תוכנית ,זאתי תוכנית שאי אפשר לבחון אותה בשלוש שנים ,בארבע שנים,
זה תוכנית שתיבחן בדור ,כי אני מאמין שאם מתחילים עם הדבר הזה בכיתה א' או בכיתה
ב' ובכיתה ג' ובגן ילדים אנחנו נבחן אותם עוד בסוג של עשור ונראה ,האם באמת ,האם זה
באמת השפיע ,כי בסופו של דבר ,הדברים האלה זה חינוך ,אנחנו נראה את התוצאה הזאת
מאוחר יותר ,אני חושב .המסקנה שלי שאני בדקתי ,כל מה שצריכה הנהלת האירוע לעשות,
ואני בתוכה  ,לרדת לרזולוציות ,ללכת לבדוק שבאמת יש מדריכים ,לבדוק שיש באמת 25
ילדים ,לבדוק שבאמת הזה מואר וזה פתוח והדברים נעשים במשרד החינוך וכל מנהל אגף,
וכל אחד בתורו וביכולתו לבדוק את הדברים.
שלמה כהן:
רוצה להגיד לכם קודם כל ,אני לא מכיר איזה תרופת פלא ,שברגע שתיתן אותה היא
תפתור את הבעיה ,זאת אומרת ,צריך טיפול מערכתי של הרבה טיפולים בהרבה תחומים
וכולי ,דבר נוסף שאני מאמין בו זה העיקרון שעדיף לטפל ,לייבש ביצה מאשר ללכת לטפל
ביתושים ,לחפש את בעיות היסוד ,בעיות השורש .בקרב הצעירים ,הילדים ,כל החינוך
הזה ,כל הטיפול הזה ,אני חושב שבאמת ,לטווח הרחוק ,אני מאוד מקווה שהוא ייתן פירות.
רוצה להתייחס לעניין הזה של התוכנית הזאת .קודם כל ,חלק מהעקרונות שלה זה שיתוף
התושבים ,ושיתוף התושבים שזה לדעתי ,מרכיב מאוד חשוב כמו למשל דרך וועדי הורים,
דרך מתנדבים ,דרך וועדי שכונות ,שיתוף האזרחים בכל העניין הזה יכול להוות מכפיל כוח
מאוד רציני לקידום הפתרון .דבר נוסף שהתוכנית הזאת נותנת ,מעבר למשאבים ,ואני אומר
לכם ,אני חושב שזה היה טעות ממדרגה ראשונה לוותר על המשאבים שהמשרד לביטחון
פנים מציע או הציע במסגרת התוכנית .א -הכספים עצמם שהם לא מעטים ,הרי אנחנו לא
משופעים בעירייה בכסף ,אם יש לך איזה מקור למשאב כזה ,לא ייתכן ,לא יעלה על הדעת
שאנחנו נוותר עליו ,ב  -באיזשהו מקום הרבה פעמים המצ'ינג הזה מעודד את העירייה לבוא
ולהקציב כספים שללא זה ,אולי היא הייתה קובעת סדרי עדיפויות אחרים .במיוחד באחוזים
כאלה ,אתה בא ומשקיע ,אז זה גם כן באיזשהו מקום מאלץ אותנו ,כעירייה להשקיע בתחום
הזה .דבר נוסף ,התוכנית הזאת נותנת לנו אפשרות להסתייע בגורמים שיש להם ראייה
הרבה יותר כללית ,ארצית ,לא רק מה שקורה באשקלון ,וכשאנחנו מדברים על מומחים,
אלה שלפחות מלווים את התוכנית ,כמו ששבתאי אומר ,משתתפים איתנו בדיונים ומביאים
מהניסיון שלהם ,מהניסיון של ישובים אחרים ,ואנחנו מנסים ליישם על סמך הניסיון הזה ,וזה
גם כן יתרון .עכשיו אני רוצה לעבור לדבר הכי חשוב  -הפרויקט הזה הידק את שיתוף
הפעולה עם המשטרה ,אני אומר לכם ,ואני מייחס לעניין הזה חשיבות רבה מאוד ,לשיתוף
הפעולה עם המשטרה .כי ,דרך זה אנחנו יוצרים איזה ,אנחנו מבהירים מה הציפיות שלנו
מהמשטרה ,כולל הישיבה הזאת עכשיו ,יושב פה מפקד התחנה ,ושומע בדיוק מה קורה פה
לאנשים ,זה חלק מהפרויקט הזה ,חלק מהזה ,תיאום הציפיות ,מה סדרי העדיפויות ,מה
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כואב לתושבים .ככל שהידוק שיתוף הפעולה הוא גדול יותר ,תיאום הציפיות מול המשטרה
ברור יותר.
מישל בוסקילה:
אני חושב שאפשר ,שלמה ,אפשר לקחת קצת מתקציב הספורט ,ש 90%-ממנו הולך
לשחקנים זרים ,אפשר לקחת חלק ולהעביר אותו.
שלמה כהן:
זה כבר עניין של סדרי עדיפויות.
דבר נוסף  -אפשרו לנו להקים תשתית ,שכשלעצמה ,היא גם כן חשובה ,אם אנחנו יכולים
לשים תאורה ,מצלמות בבתי ספר ,במוקדים שהם מועדים לפורענות ,בדרכים ,בכבישים
וכדומה ,זה גם כן תשתית הזאת גם כן תורמת את התרומה שלה .אני מסכים עם מי שאמר
שאי אפשר לבוא ולגזור מה גורלה של תוכנית רק על סמך נתונים של שנה ,שנתיים וכולי,
הדברים האלה הם לטווח מאוד ארוך ,אבל דבר אחד בטוח ,תבדקו כל פעולה ופעולה בפני
עצמה אף אחד לא יבוא ויגיד שהפעולה הזאת לא מונעת אלימות אלא תורמת לאלימות ,כל
פעולה ,כשאתה בא ומבודד אותה ,אתה אומר לעצמך ,זה טוב וזה טוב וזה טוב .תמיד יכול
לבוא מישהו ולהעלות עוד איזה רעיון ,יורי ,אני באמת מציע לך ,אם יש לך איזה רעיונות,
תעלה אותם על הכתב ,תבוא איתם ,אנחנו פתוחים פה לקבל רעיונות ,אנחנו פתוחים ,זה
חלק מהעניין הזה ,זה חלק מהדיון הזה ,איתמר ,גם אתה ,חוץ מנתונים ,חוץ מהעניין הזה
של לבקש נתונים ,צריך לבוא גם עם הצעות.
איתמר שמעוני:
אבל אני מבקש ממך כבר שנה דיון על חטיבות ביניים ,שנה .אתה בא ואומר ,הכל הצהרות,
מתחיל בהצהרות ונגמר בהצהרות ,וועד הורים מבקש ממך שנה ,מבקש דיון על חטיבות
ביניים ,לא יכולת לעשות את הדיון הזה שראש העיר הווירטואלי שלנו לא בשמי העולם והוא
פה? תציג את זה כשהוא פה.
שלמה כהן:
איתמר ,תהיתי כמה זמן תחזיק מעמד מלהזכיר את זה ,ממש תהיתי כמה זמן תצליח
להתאפק.
איתמר שמעוני:
הבעיה ,שאני כל יום צריך להזכיר.
שלמה כהן:
רציתי לדעת כמה.
לא יכול להיות שמצד אחד אתה מבקש נתונים מדויקים יותר ,מפורטים יותר ,כאילו זה
הדבר החשוב ביותר ,מצד שני ,אתה בא ומציע הצעה שאף אחד לא בדק אותה מדעית.
חבל שאתה לא משתתף בפורומים כאלה ,רק לפני שבוע היה פורום ששר החינוך השתתף
בו ובא ואמר ,מבחינתו זה לא נכון .זאת אומרת ,מדעית הוא בא ואומר לך שזה לא נכון.
איתמר שמעוני:
מה ביקשתי? לקיים דיון .אני אביא לך מחקרים קיים קשר ישיר בין האלימות לבין חטיבות
הביניים.
שלמה כהן:
אני אשמח אם תשלח לי נתונים כאלה .על פי שר החינוך לא קיים דבר כזה.
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סנ"צ חיים בובליל:
אני רוצה להודות לכולם על הברכות ,נאחל לכולנו הצלחה בעבודה המשותפת .דבר שני,
חייב להבין שהעיר הזאת ,היא לא חפה מתופעות אלימות גם בקרב קטינים ,אני נחשפתי
פה לתופעות שהם תופעות קיצוניות במקרי האלימות ,אירועים כמו ששלושה קטינים עולים
לנהג מונית ,מבקשים ממנו להגיע לקצה הצפוני של העיר ,מצמידים לנהג סכין ובסופו של
דבר זה אירוע שיכל להיגמר רע  .תופעת האלימות קיימת ,היא קיימת בהיקפים כאלה
ואחרים וצריך לטפל בה .חלילה ,לא עלינו ,גם במחלות יש כל מיני תרופות שאתה מוסר ,לא
כל תרופה תופסת ,יש תרופה שתופסת יותר ,יש תרופה שתופסת פחות ,וזה פחות או יותר
העשייה של המודלים שאנחנו מנסים פה .צריך לזכור שאחרי כל מודל פה שהוצג עומדים
הרבה מאוד אנשים ,הרבה מאוד יוזמה ,הרבה מאוד רוח יצירה ,הרבה מאוד אנשים
שאכפת להם ורוצים לטפל בתופעה ,ואני נחשפתי לאנשים האלה ועשיתי מפגשים ,אני
חושב שצריך לחזק את ידיהם של אנשים שבאים במוטיבציה וברצון טוב לבוא ולהגיד אנחנו
עושים משהו נגד אלימות .יכול להיות שזה לא המודל האידיאלי ,יכול להיות שאפשר לעשות
דברים יותר טוב ,אבל קודם כל צריך לחזק את האנשים שעוסקים במלאכה ,אני חושב שיש
פה הרבה אנשים טובים שאכפת להם ,גם בעלי מקצוע ,גם ההורים ,גם שותפים אחרים
לעשייה בתחום האלימות והרבה שאפו בעניין הזה .בעניין של הבקרה  ...תראו ,אמר פה
שבתאי ,זה דיון שנותן מסגרת לפרויקטים שאנחנו עוסקים בהם בנושא האלימות .כמובן
שאני יכול להגיד שבאמת יש לנו מערכת של תחקיר ובקרה על כל מודל ,אני יכול להגיד
שישבתי גם עם ההורים בתחילת השנה ,גם עם המנהלות של בתי הספר ,גם עם שירותי
הרווחה ,חלק מהמודלים אמרנו ,הם לא טובים ,הם לא הוכיחו את עצמם ,צריך לעשות
שינויים ,יש מערכת בקרה ,יש מערכת של שינויים ואנחנו כל הזמן עושים שינויים ,גם
בעקבות דברים שחברי המועצה מעלים ,ויורי ,אני חושב שאנחנו יודעים לעשות שיעורי בית
בהיבט של לתקן דברים שלא עבדו ולנסות להיות יותר טובים בשנה הבאה ,ובזה אנחנו
לפחות מנסים להתמיד .צודק גם איתמר בעניין של הגדרת היעדים ,כל הדברים שאמרת
הם דברים נכונים ,במסגרת של עשר דקות אני לא יכול להציג את כל הדברים שהם
בתוכנית.
איתמר שמעוני:
היית מציג את זה ,זה הכי חשוב ,יכול להיות שאתה עושה עבודה באמת נהדרת ,וזה נכון,
אבל לא ראיתי.
סנ"צ חיים בובליל:
אני מסכים איתך במאה אחוז ,אני גם מוכן להזמין אותך ,כל שנה אנחנו עושים סיכום נתונים
זה אחרי שהמערכת שלנו מעבדת את ההיערכות ,זה מוקדם עדיין ,אנחנו נזמין אתכם ונוכל
להציג את כל הנתונים באופן יותר מדויק .אנחנו חושפים את זה בפני כל מי שרוצה ,ונוכל
להציג נתונים יותר מדויקים ויותר מעמיקים ,כמו שאמרנו ,בדיון ככה שמציג פחות או יותר
את המודלים לחברי המועצה ,קשה לרדת לרזי פרטים .אז אנחנו נשמח לפרט .לגבי מה
שתומר העלה ,גם פתיחת בתי ספר למשחקים ,עובדתית ,פה נכנס מערכת איזונים ,אתם
אמורים לעשות אותה .מצד אחד ,לפחות בתי ספר למשחקים ,אתה מוצא את הנערים בבתי
הספר ,מצד שני ,אין כמעט היום מנהל בית ספר שלא מתקשר אלי בבוקר ,עישנו לי ,עשו
לי ,שברו לי ,גנבו לי ,בוא תראה מה עשו.
איתן קסנטיני:
כשהיה את הגדר והשער היה סגור ,היו קופצים מהגדר ועושים אותו דבר.
סנ"צ חיים בובלים:
היו גם מקרים של קפיצות מהגדר.
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איתן קסנטיני:
ועושים אותו דבר בחושך ,עשינו להם אור.
סנ"צ חיים בובליל:
האיזון בסוף נקבע על ידי המערכת השלטונית של העיר ,אם שווה לנו שהילדים לא
יסתובבו ,לפחות אנחנו יודעים שהם משחקים בכדורסל או כדורגל בבית ספר ,ולספוג את
הסיגריות בבוקר ,את הדברים האחרים שהם משאירים פה שלא נרחיב ,כמו כל מיני אמצעי
מניעה וכאלה ,או שנסגור ונחפש אותם בפארקים שורפים מגלשות וגורמים נזק בגני
שעשועים ,זה איזון שאין לו אף פעם תשובה שהיא מאה אחוז ואי אפשר לצאת מזה עם
תשובה אחת ברורה ,אבל זה החלטה של הרשות.
בעניין השני שתומר העלה ,אני חושב שהיא סוגיה כבדת משקל ,גם נושא בני המיעוטים ,גם
נושא האריתראים ,גם נושא הזרים ,תופעה שהיא תופסת תאוצה ,עובדתית ,אני לא בא
להפחיד ,עובדתית מספרית זה תופעה שהיא מגדילה את עצמה ,היא תופסת תאוצה ,אנחנו
מקבלים יותר מעורבות של בני מיעוטים ,גם במקומות בילוי ,גם ביצירת אוכלוסייה מסוימת
בשכונות מסוימות .יום שישי האחרון היה לנו קטטה של אריתראים ששלושה פונו לבית
חולים ,זה תופעה שצריך לתת עליה את הדעת ,גם מבחינת הרשות ,גם מבחינת המשטרה,
כמו בן שלא נרחיב לכל נושא תקיפה ,אבל זה תופעה שצריך לתת עליה את הדעת ,לראות
איך מכניסים אותה לאיזשהו פיקוח.
אבנר סויסה:
סליחה אחת ,זאת אומרת שעד רגע זה לא נתתם דעת על הנושא בכלל ולא פעלתם בנושא.
שלמה כהן:
הוא מטפל בזה.
חיים ,קודם כל ,תודה רבה לך.
איתמר שמעוני:
שלמה ,אולי אפשר לתת לוועד ההורים ,נציגות שלהם לומר משהו ,הם נמצאים פה.
שלמה כהן:
לא ,פנו אלי ודחיתי את זה ,בנימוק שהועבר אליהם.
איתמר שמעוני:
מה? הם שותפים.
שלמה כהן:
אנחנו לא יכולים ,הם שותפים ,אתה יודע הם שותפים בכל הדיונים שלנו ,ואני הוא שזימנתי
את השתתפותם בדיון הזה.
תודה לחיים בובליל ,לאורלי ולחנה.
נמשיך בסדר היום:
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.2

פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מס'  29-2010א' מתאריך 24.11.10

אין הערות לפרוטוקול.
תומר גלאם:
רק הערה אחת שלי פה ,אני לא הייתי נוכח בדיונים ,ורשמו שאני נוכח.
החלטה:
לתקן -תומר גלאם לא נכח בישיבה.
אין הערות נוספות לפרוטוקול.
.3

פרוטוקול מועצה מן המניין מספר  29-2010מתאריך 1.12.2010

שלמה כהן:
היו הערות לפרוטוקול?
מצ"ב תיקון לפרוטוקול של שמעון כהן – אבקש לתקן.
איתמר שמעוני:
שלמה ,רק דבר אחד ,היה שמה מינוי של הדירקטורית יפית גיל ,אני הצבעתי בעד ,אמרו לי
שהיא קרובת משפחה שלך ,האם זה נכון?
שלמה כהן:
לא מעגל קרובים שעל פי פקודת העיריות נופל בהגדרה של "קרוב משפחה".
איתמר שמעוני:
האם היא קרובה?
שלמה כהן:
היא אחותו של החתן שלי .על פי פקודת העירייה זו אינה קירבה משפחתית שנופלת
בהגדרה של "קרוב משפחה".
איתמר שמעוני:
ליועמ"ש  ,אסור לו להימצא בחשש לניגוד עניינים.
שלמה כהן:
בכל מקרה ,יכול להבטיח לך חגיגית ,שלא היה לי יד ורגל בבחירה שלה.
איתמר שמעוני:
היית צריך לצאת מפה בדיון.
שלמה כהן:
אם כך ,אני יכול לצאת ,על כל מי שאני מכיר .מבחינתי ,היא אחותו של החתן שלי.
איתמר שמעוני:
אני מציע לך ,להסיר את ההצבעה הזאת מסדר היום ולדון אותה בפעם הבאה אישרת
דירקטורית לחכ"ל ,היית צריך לומר שיש לך אליה קרבה משפחתית ,יושב פה היועץ
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המשפטי ,תורידו את זה מסדר היום ,תעלו את זה ,היא בחורה נהדרת ,היא מוכשרת ,אני
הצבעתי בעד ,אני אצביע עוד פעם בעד בפעם הבאה.
עו"ד איתן צוריאל:
למה אתה אומר זאת כאן ולא פועל לפי התקנון של להעלות את ההערות שלך מראש?
איתמר שמעוני:
אני שמעתי את זה היום .איתן ,אני חוקר כל הזמן לראות איפה אתם גונבים.
שלמה כהן:
איתמר ,תיזהר בלשונך.
איתמר שמעוני:
אני צריך לבוא לפה והכל יהיה פה בשקיפות ,שיקום ויגיד ,היא מהמשפחה שלי ,יצא מהדיון,
נצביע בעד ,גם אני אצביע בעד ,מה קורה לכם?
שלמה כהן:
איתמר ,תקרא יפה את הפקודה ותראה מה זה קרוב משפחה.
.4

פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מס'  30-2010מתאריך 20.12.2010

אין הערות לפרוטוקול.
.5

אישור פרוטוקול ועדת הנחות מס'  5מיום .28.12.2010

הצבעה:
בעד11 :
נגד :אין
נמנע – 1 :איתמר.
החלטה :לאשר.
.6

הנחת פרוטוקול ועדת הנחות מס'  5מים  – 28.12.2010לידיעה.

.7

אישור פרוטוקול הועדה לאיכות הסביבה מס'  28/2010מיום .27/10/10

איתמר שמעוני:
משהו לא מובן בפרוטוקול בנושא קצא"א – כתוב" :הצלחנו להוכיח שאכן המכלים נבנו ללא
היתר .והגענו למסקנות עם קצא"א כברירת מחדל להגן על ביטחון התושבים ,"...יורם נכח
בדיון חסוי שבו נאמרו נתונים המאלצים אותנו לפעול בדרך זו ".זאת אומרת ,איתן ,יש פה
גילו מיכלים ,בוועדה לאיכות הסביבה ,גילו מיכלים שנבנו ללא היתר ,ואז מספרים פה
בוועדה שיורם היה בדיון חסוי ,סודי ,והוא לא יכול לספר מה היה שם ,ובגלל הדיון הסודי יש
הסכם שהוא סודי ואנחנו צריכים לאשר שניתן לו היתר.
שלמה כהן:
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ההסכם הוא לא סודי .הוא הובא לאישור המועצה בכל השקיפות ,אתה אישרת ,השתתפת.
איתמר שמעוני:
ההסכם אושר פה?
יורם שפר:
ההסכם אושר.
איתמר שמעוני:
אם זה כך  ,תסביר לי למה כתוב פה דיון חסוי שנאמרו בו נתונים המאלצים אותנו לפעול
בדרך.
יורם שפר:
אני הייתי בדיון במשרד התשתיות ,לא בעיריית אשקלון.
שלמה כהן:
איתמר,תעשה אבחנה בין הסכם עם קצא"א חסוי שפעם היה.
איתמר שמעוני:
אני עוזב ,בסדר גמור.
רוני מהצרי:
ההסכם הוצג פה ,אני מבקש שתתקן את זה ,ההסכם הוצג על כל פרטיו כאן ,הדבר היחיד
שאני לא אישרתי ,לא נתתי לעיין בהסכם לא נתתי להוציא אותו החוצה ,אבל כל ההסכם
הוצג פה בפני המועצה וקיבל אישור של המועצה.
איתמר שמעוני:
ההסכם היה פה ,מצוין .אבל כתוב פה שיש כל מיני דברים ללא היתר ויורם היה בדיון חסוי
שבגלל הדיון הזה ,הנתונים שנאמרו שמה מאלצים אותנו לפעול בדרך הזאת ,אולי יורם,
תגיד לי ,מה הנתונים שאתה יודע שמאלצים אותי היום להצביע לבנות מיכלים ללא היתר?
יורם שפר:
המיכלים כבר אושרו ,לפי ההסכם.
איתמר שמעוני:
המיכלים עם היתר?
יורם שפר:
היום כן.
איתמר שמעוני:
אז מה שכתוב פה לא נכון?
יורם שפר:
הוא נכון לאותו רגע שאני הייתי בישיבה.
איתמר שמעוני:
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מה זה לאותו רגע? ההסכם היה לפני כמה חודשים ,מדובר פה על דצמבר  ,2010עכשיו
הייתה ישיבה .הישיבה התקיימה ב .27.10.2010 -נכון ל 27/2010-יש מיכלים ללא היתר.
עו"ד איתן צוריאל:
כשהיה הסכם המיכלים עדיין לא אושרו ,כשהייתה אותה ישיבה באוקטובר עדיין לא היה
ההיתר בינתיים שר האוצר אישר לנו את זה.
איתמר שמעוני:
עכשיו יש היתר?
עו"ד איתן צוריאל ,היועמ"ש
עכשיו יש היתר על המיכלים.
איתמר שמעוני:
בסדר.
יורם שפר:
כולל המשרד להגנת הסביבה ,זה יעלה בדיון הבא.
איתמר שמעוני:
בסדר גמור ,הדבר השני ,אני רואה פה סקר גזי חממה ,אני אמרתי לא אחת ,הפעילות
שנעשית בעיר באיכות הסביבה היא מצוינת ,אמרתי את זה לא עכשיו אני רוצה לשאול,
שלמה .מספרים לי אתמול שבישיבה לבניין ערים ,אתה אמרת שהמדיניות של ראש העיר
זה לבנות תחנות דלק גם במבני מגורים.
שלמה כהן:
גם בשכונות מגורים.
איתמר שמעוני:
בשכונות מגורים ,ויש פה סקר גזי חממה ,אני שואל את יושב ראש הוועדה לאיכות הסביבה,
עשית הפגנה אתמול? אמרת משהו בוועדה הזו שאתה אומר לבנות תחנות דלק ,שרוני
אמר את זה בתקופתו ,יורם שפר הרג אותו .מה עכשיו? תגיד לי מה עכשיו? איך אתם מצד
אחד מדברים איתי על גזי חממה ועל איכות סביבה ואתם אומרים לי עכשיו המדיניות לבנות
תחנת דלק,
שלמה כהן:
מה הקשר בין תחנות דלק לגזי חממה?
אורן שני:
לא ,אני הייתי אתמול בוועדה ,ואני רוצה לתקן ,שיהיה ברור ,שלמה לא אמר שיש מדיניות
של מועצת העיר,
איתמר שמעוני:
של ראש העיר.
אורן שני :
הוא אמר שראש העירייה לא פוסל ,או לא חושב שהקמת תחנות דלק במגורים זה דבר
פסול.
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יורם שפר:
זה לא אושר.
איתמר שמעוני:
זה לא אושר כי קולו של אורן ושל שבתאי ,ככה סיפרו לי ,נשמע כמו שצריך.
שלמה כהן:
לא עשינו שום הצבעה .זה וועדה מקצועית .אבל רק תסביר לי אתה מה הקשר בין תחנות
דלק לגזי חממה.
איתמר שמעוני:
אני לא מדבר רק על גזי החממה ,אני מדבר על כל נושא רמות הסיכון ,כשאני מדבר על
תחנת דלק בשכונות מגורים ,זה רמת סיכון.
אני מצפה מכם לא להביא את זה לוועדה ולא להביא אותה שוב לאישור והיתר השבחה
בתוכניות בניה .הנושא השלישי  -מצוק הכורכר .עוד פעם מדברים על המצב של המצוק,
ועד אז ,כתוב ככה" -הדו"ח הוא דו"ח המדבר על בעיות המצוק לאורך חופי ישראל ,ואמורים
לקבל בהחלטת ממשלה את תוכנית ההגנה לצוקי כורכר ,עד אז לא ניתן לבצע עבודות על
המצוק ".זה אומרת הוועדה .לפני מספר מועצות ,אתם מביאים לפה שטחים שאני אצביע
בעד מכירתם למסעדות באזור המצוק ,עכשיו ,אתה יורם אז הצבעת בעד ,איך אתה מצביע
בעד לבנות מסעדות על המצוק?
יורם שפר:
תוציא את הפרוטוקול לפני שאתה מדבר ,כי גם ככה אתה לא בא לוועדות ,תוציא בבקשה
את הפרוטוקול.
איתמר שמעוני:
יורם ,אני לא בוועדה לאיכות הסביבה.
יורם שפר:
לא ,בוועדה של איכות סביבה ,סליחה ,תוציא את הפרוטוקול ותראה מה אני הצבעתי על
נושא הטיילת.
איתמר שמעוני:
יורם ,אתה לא יכול להיות עם שני פרצופים בגלל שהיית בחו"ל ,אתה יכול לבוא לפה
ולהעלים עין וזה ,עזוב ,אם מחליטים לשלוח אותך לחו"ל כדי שאתה תשתוק כשבונים לך
את זה.
יורם שפר:
יש לך אינטליגנציה ירודה כי אתה מכניס עניין שלא בענייניו.
שלמה כהן:
עכשיו זה ברור ,מה שמפריע לאיתמר שמעוני זה שיורם יצא לחו"ל.
יורם שפר:
בניגוד לדבריו של איתמר ,לגבי המצוק ,השר מגיע בלי קשר למה שאני אמרתי ומה הוא
אומר ,מדינת ישראל צריכה לקבל החלטה גורפת ,השר להגנת הסביבה ב 18-לחודש מגיע
כדי לבחון את המצוק מבחינת האירוע ,לאור פנייה שלנו וגם העניין של הוועדה המקצועית,
אין מנוס מזה שצריכים להקים שוברי גלים ומסתבר שהכל עניין של לקבל החלטה
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בממשלה ,יגיע לפה השר להגנת הסביבה גלעד ,עם סגן שר האוצר ומשלחת ממשרד
האוצר והמשרד להגנת הסביבה ,נקווה שאולי מפה תצא עוד החלטה לפני ,במהלך החודש
חודשיים הקרובים בממשלת ישראל ,המצוק נמצא במצב קריטי .אני אומר את זה עשר
שנים.
הצבעה:
בעד( 11 :יצאו מהאולם :מישל ,שבתאי ,רמי ,עמרם ,יהושוע בוכניק)
נגד :אין
נמנע – 1 :יורי זמושצי'ק
החלטה :לאשר.
.8

שאילתא של חבר המועצה מר יורי זמושציק בנושא :קריטריונים להקצאת
תקציבי פרסום.

להלן השאילתא:
כללי השיוויון בחלוקת משאבי הרשויות המקומיות התגבשו לקווים מנחים ,המחייבים את
הנהלות הרשויות המקומיות ,הן במישור המשפטי והן במישור הציבורי .הדברים בכל
הנוגע ליחסים בין העירייה ובין גופים שונים.
זה נוגעה גם להזמנת פרסומים בעיתונות המקומית .כבר נקבע בעבר כללים ,לרבות בעניין
עיתון "הארץ" מול לשכת הפרסום הממשלתית ,היועץ המשפטי לממשלה הביע עמדה כי יש
לחלק באופן שווה את תקציבי הפרסום בין כלי התקשורת השונים.
בעקבות פנייה אלי בה טענה כי הינו מופלה לרעה בקבלת הזמנות לפרסום מטעם העירייה,
והתעורר החשש כי מקומונים שנמנעים מהבעת ביקורת על פעילות העירייה ,יזכו לקבל נתח
עיקרי של תקציבי הפרסום של העירייה.
איננו רוצים באשקלון דברים שיוחסו (לפי חקירה משטרת ישראל) למר שלמה לחיאני ,ראש
העיריית בת-ים ,בעניין מסירת פרסומים שלא כדין למקומון .וחשוב שהדברים יובהרו לתושבי
העיר באותות ובמופתים.
השאילתא
מיהם המקומונים שקיבלו הזמנות לפרסום בשנים  2009ו?2010 -
מה היה היקף הפרסום שהוזמן מכל אחד מהם?
מהו הסכום הכולל ששולם לכל אחד מהמפרסמים?
מהם הקריטריונים לקביעת זהות המפרסם?
תשובת מ"מ רה"ע :
מבוקשים נתונים כס פיים לשנת  2009ו  2010 -כולל קריטריונים של פיהם
פעלה העירייה .
נתו נים אלה יוכנו במהלך החודש הקרוב ויומצאו לחברי המועצה .
מהלך הדיון:
יורי זמושצ'יק:
תגידו ,איך אני יכול לשאול אם במקום תשובות נתנו תשובה שהם לא נתנו תשובה?
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הצעה לסדר היום של חבר המועצה מר איתמר שמעוני בנושא :חלוקה שווה
של תקציב הפרסום בכלי התקשורת המקומיים.

להלן ההצעה:
מבוא/רקע כללי:
עיריית אשקלון אינה מחלקת באופן שווה ומאוזן את תקציב הפרסום בעיתונות המקומית,
ובמקרים רבים אף מעדיפה פרסום בעיתון מקומי אחד על חשבון האחר ,ממניעים לא
מוסברים.
המועצה מתבקשת לקיים דיון בנושא הנדון ולקבל החלטה בעניין הנדון כדלקמן:
הצעת החלטה:
להורות לדובר העירייה להציג בתוך  21יום תוכנית שנתית מפורטת לחלוקה מאוזנת של
תקציב העירייה באמצעי התקשורת השונים באשקלון .תוכנית זו תוצג בפני חברי המועצה
בישיבתה הקרובה ותובא לאישורה.
תשובת מ"מ רה"ע :
יש להדגיש שלתקציב הזה יש ייעוד ומטרנה .התקציב אינו לצורך חלוקה בצורה שווה
ומאוזנת לכל כלי תקשורת אלא בצורה מרבית לפרסום יעיל ואפקטיבי לכלל האוכלוסייה
כחלק מהשירות לציבור.
עיריית אשקלון מפרסמת כמעט בכל מערכות התקשורת הרלבנטים באשקלון הן לקהל
שקורא עברית ,הן למגזר הרוסי והן למגזר הדתי.
הקריטריונים שנקבעים ,הינם על בסיס ותק של כלי התקשורת ,תפוצה וחשיפת קהל היעד
ואפקט הפרסום.
לשם כך נעזרת העירייה מפעם לפעם בסקרי דעת קהל שבודקת אחוזי חשיפה.
לציין כי גם אם ישנו כלי תקשורת אחד שמוביל בחשיפה העירייה אינה משלמת לו יותר אלא
משלמת במחירון אחיד.
התוכנית לשנת  2011הינה להתחשב בכל כלי התקשורת על מנת להשיג פרסום מרבי ויעיל.
מציע להסיר ההצעה מסדר היום.
מהלך הדיון:
איתמר שמעוני:
לפעמים בעיתון ובתקופת הבחירות כל כך הרבה מפרגן לאחד המועמדים ופתאום אחרי
הבחירות ,המועמד נבחר ,העיתון הזה מקבל את כל הפרסום .יכול להיות גם תופעה כזאת.
פתאום ,אתה רואה עוד תופעה שאם אותו עיתון מסוים ,מקומונים ,כותב נגד התנהלות
העירייה ,מזמינים את העורכים שלו לראש העיר וכולי .הגיע הזמן שתבינו ,העיתונאים הם
לא עובדים שלנו ,הם צריכים לבוא ולשקף את המציאות שקיימת בעיר .המציאות
המוניציפאלית ,אני גם רוצה להקריא לכם פסיקת בג"צ ,מה אומר החוק על תקציב ,הנה
פסיקה אחת שאומרת השופטת( ,מקריא) עוד מרחיבה השופטת ואומרת ,אומרת ,אני
אקריא לכם משהו מאוד מעניין( ,מקריא) אחר כך היא עוד אומרת השופטת( -מקריא)
כאמור מתחייבת כאשר מדובר בזכאי צמיחה שווים ,בעלי פעילות זהה" עיתונים בעלי
פעילות זהה" ,עם מטרות זהות ואופן פעולה זהה".
שלמה כהן:
זה עניין של תמיכות לא קשור לתקציב לעיתונים .זה שונה.
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איתמר שמעוני:
"חלוקת התקציבים על ידי הרשות ,הלכות רבות נקבעו בעניין החלת עיקרון השוויון
בחלוקת התקציבים ,תמציתן של הלכות אלו שחלוקת התקציבים על ידי המדינה צריכה
להיעשות תוך שמירה על עקרונות של שוויון ,סבירות ,קביעת קריטריונים ברורים וגלויים",
וגלויים" ,לחלוקת כספים ".אני פונה לכולכם עכשיו ,חברי המועצה ,ביקשתי שיבוא ויראה פה
איזה קריטריונים נקבעים כדי לחלק את התקציבים ,ומה כל עיתון ואתר אינטרנט מקבל ,זה
מה שביקשתי ,ואז מה אתם עונים לי? "עיריית אשקלון מפרסמת כמעט בכל מערכות
תקשורת הרלוונטיים באשקלון ,הקריטריונים שנקבעים הינם על בסיס וותק של כלי
תקשורת ,תפוצה וחשיפת קהל ליעד ואפקט הפרסום ".איזה תפוצה? איזה חשיפת יעד?
איך בדקתם? תראו לי סקר שעשיתם איזה עיתון קוראים יותר ,תראו לי סקר שעשיתם
איפה החשיפה היא יותר ,תראו לי את הקריטריונים ,כמה קיבל עיתון מ 2010-עד סוף
 ,2010כמה זמן דרום ,כמה עיתון האינטרנט ,כמה אשקולונים ,תשימו את הכל ,תראו שזה
הקריטריוני ם ,אז לא יהיה לאף אחד טענות .אני קורא לכם ,חברי המועצה ,תצביעו איתי
היום.
שלמה כהן:
בהצעה שלך ,אתה לא מבקש נתונים ,אתה מציע להורות לדובר העירייה להציג בתוך 21
יום ,תוכנית שנתית מפורטת וחלוקה מאוזנת של תקציב העירייה באמצעי התקשורת
השונים באשקלון ,תוכנית זאת תוצג לחברי המועצה בישיבתה הקרובה ותובא לאישור.
אתה בא ואומר ,תן לי את התקציב ,שאני נותן למקומון פלוני כך וכך.
איתמר שמעוני:
נכון.
שלמה כהן:
תגיד לי ,זה ניהול נכון?
איתמר שמעוני:
בטח.
שלמה כהן:
רגע ,אתה מבלבל קצת ולא ,כנראה לא בכדי ציטטת בחוק בנושא של זה .תגיד לי ,כשאנחנו
מדברים על חלוקה של תקציב ,מה זה החלוקה של עוגה שכל אחד יקבל נתח שווה?
איתמר שמעוני:
לא.
שלמה כהן:
זה לא איזה סיר בשר שכל אחד יקבל נתח שווה ושלום על ישראל ,זה דובר בתקציב ייעודי
שאתה צריך לחלק אותו ,יש לו מטרה .אתה צריך לנהל אותו בשכל .יש לו מטרה ,המטרה
שלו היא להפיץ בקרב הציבור פרסומים ,זו המטרה ,יגיע לכל חלקי האוכלוסייה ,עכשיו אם
זה יגיע לכל חלקי האוכלוסייה ,צריך לעשות ניתוח נכון של אותם מקומונים ומה רמת
התפוצה שלהם ,מה רמת החשיפה שלהם ,אני רוצה להגיד לך ,אני באמת התכוונתי להגיע
לדיון הזה עם הנתונים ליורי ,אבל אני אומר לך ,הנתונים היו חלקיים ,ומתוך הנתונים,
ואנחנו נציג אותם ,תראה שמה שאתה מרמז לו כאילו יש פה איזה אפליה ,לא קיים.
איתמר שמעוני:
אני אשמח מאוד.
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שלמה כהן:
מקריא את התשובה.
מבקש להוריד את ההצעה מסדר היום.
בוריס מנור:
בכל מקרה ,איתמר ,סליחה .אני בכל מקרה רוצה להשמיע כאן רעיון שעליו דיברתי בישיבת
קואליציה .תשמע ,באמת הרבה דברים שנאמרו כאן הם נכונים ,אבל אני בכל מקרה חוזר
לרעיון לאלץ בעצם ולפרסם באתר הרשמי של עיריית אשקלון את כל מה שנעשה במסגרת
הוועדות ,שכל אחד מאיתנו הוא בעצם מתפקד .עכשיו ,הרבה מאוד דברים שאנחנו מציעים
לסדר היום ,הרבה מאוד דיונים ,ההחלטות שמתקבלות שם ,זאת אומרת ,ואנחנו כאנשי
הציבור ,זאת אומרת ,בכל מקרה רוצים שזה ייחשף לציבור הרחב ,אז אם ניתן ,אני לא
חושב שזה עולה הרבה כסף ,בכל מקרה זיווה עכשיו רושמת כל מילה שנאמרת כאן ,אחר
כך פשוט להעביר את זה לאתר של עיריית אשקלון ,במסגרת ...נניח ,מה ההחלטות ,מי
הציע אותם ,זאת אומרת ,אני חושב שזה דברים חשובים ,זאת אומרת ,יש נגישות לזה ,ואז
לפחות כל אחד ידע מה כל אחד עושה ,לא רק בדיונים הכלליים.
הצבעה:
בעד5 :
נגד – 2 - :איתמר שמעוני ,יורי זמושצ'יק
נמנע – 3 :תומר גלאם ,רוני מהצרי ,אבנר סויסה
החלטה :להוריד ההצעה מסדר היום.
תומר גלאם:
אני נמנע כי כולם קיבלו זכות דיבור ולי לא נתת לדבר ,בגלל זה אני נמנע.
כמו שאתה קיבלת זכות דיבור והוא קיבל ,גם אני צריך לקבל זכות דיבור ,חד משמעי,
במידה והייתי מקבל את הזכות דיבור ,במידה והייתי מקבל זכות דיבור ,הייתי בעד כי אני
הייתי גם בקואליציה ,ואני בעד התשובה.
 .10הצעה לסדר היום של חבר המועצה מר איתמר שמעוני בנושא :הקמת וועדה
לבחינת קליטת עובדי "קרן אשקלון" כעובדי עירייה מן המניין.
להלן ההצעה:
מבוא/רקע כללי:
בימים האחרונים הובא לידיעתי מידע לפיו הינך פועל מאחורי הקלעים על מנת למסד את
מעמדם של עשרות עובדי 'קרן אשקלון' כעובדי עירייה מן המניין .אני מברך על המהלך שיוצא
לפועל בעקבות מאבק ממושך שניהלתי בעניין ,לאחר שהתברר לי כי הקרן הפכה עבורך דלת
אחורית לקליטת עובדים ,אולם אני סבור כי יש לעשות את הדברים לא בהיחבא או במסתור,
אלא קבל עם ועדה ובצורה מסודרת ,שקופה ועל פי חוק ,כפי שקבע מבקר המדינה בביקורת
קשה שמתח על עיריית אשקלון בנושא 'קרן אשקלון' וכן בחוות דעת של היועץ המשפטי של
העירייה שנמסרה בשבוע שעבר בעניין זה.
המועצה מתבקשת לקיים דיון בנושא הנדון ולקבל החלטה בעניין הנדון כדלקמן:
הצעת החלטה:
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לכנס בתוך  21יום ישיבת מועצה שלא מן המניין להצגת תוכנית מפורטת לקליטת עובדי
הקרן כעובדי העירייה או להשוות את תנאי העסקתם לתנאי ההעסקה של עובדי העירייה.
תשובת מ"מ רה"ע :
יש לדחות את ההכפשות הכלולות בנוסח ההצעה לסדר.
נוסח זה רק מגביר את החשש שישיבת מועצה שלא מן המניין
.1
תהפוך את ביצוע המלצות מבקר המ דינה ל דיון פוליטי .
העירייה באמצעות בעלי התפקי דים האחראים על נושא כח א דם
.2
ובהשתת פ ות היועץ המשפטי מטפלים בנושא על מנת ליישם את
המלצות מבקר המ דינה.
מבקש להוריד את ההצעה מסדר היום.
.3
מהלך הדיון:
איתמר שמעוני:
מבקר המדינה קבע שלא קיימת התקשרות בין העירייה לקרן אשקלון ,ויש בעיה עם
זכויותיהם של העובדים .בא היועץ המשפטי של העירייה ואומר שלא ניתן להעביר כסף לקרן
בלי שיהיה הסכם כדין וכחוק ויתבצעו מכרזים .הסכם כתוב כיאה על פי התקנון בהתאם
להחלטה של היועץ המשפטי לעירייה .אני מעלה את זה ואני אומר תוך  21יום .אני שומע,
וזה באמת יפה מאוד ,שאתם עושים עבודה קשה מאוד כדי לעשות הסכם עם קרן אשקלון
ולקחת עובדים וחלקם להעביר אותם,חלקם .מברך על זה וזה מצויין ,סוף סוף למדתם
בדרך הקשה מה שאני אומר לכם שנתיים בדרך הקלה .לפי מה שהיועץ המשפטי אומר לא
נשאר לך הרבה זמן ,אתה נמצא בינואר ,אתה בפברואר אמור לשלם משכורות לעובדים על
חודש ינואר ,אתה לא תוכל לשלם אותם ,היועץ המשפטי לא יכול לאפשר לך לשלם אותם,
לכן באתי ואמרתי ,תוך  21יום תגמור את העבודה ,שהיועץ המשפטי יגיד שזה בסדר ,ואי
אפשר להעסיק את העובדים תכנס את כל הגורמים ,שילחצו בזמן ,וזאת ההצעה שלי ,תנסו
לגמור את זה תוך  21יום.
שלמה כהן:
במאמר מוסגר ,חבל שההצעה שלך היא לא עניינית ,היא נכנסת לפעמים בעיסוקים
שמשתמעת מהם כאילו שזה יותר פוליטי מאשר ענייני.
 מקריא את התשובה.
מבקש להוריד ההצעה מסדר היום.
הצבעה:
בעד8 :
נגד – 2 :איתמר ,יורי
נמנע :אין
החלטה :להוריד ההצעה מסדר היום.
 .11הצעה לסדר היום של חבר המועצה מר יורי זמושצ'יק בנושא תבחינים לקבלת
תמיכה מהעירייה.
להלן ההצעה:
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מבוא/רקע כללי:
על סמך החלטת ועדת משנה לתמיכות מס'  11מיום ( 19.08.2010השינויים המודגשים
הם שבכל ענף רק עמותה אחת תקבל תמיכה ,העמותה שתקבל את התמיכה תהיה
העמותה בה נמצאת הקבוצה הבכירה ביותר) שאושרה בישיבת מועצת העיר מס' 26-2010
מתאריך  1.09.2010העירייה יכולה לתמוך רק בקבוצה אחת ,בענף ספורט מסוים .לא
הסכמתי עם זה בגלל שאני בטוח – מונופול מפריע לכל ההתקדמות.
למרות שנדחתה עתירתה של "העמותה לקי דום הס פורט" נגד עיריית שקלון
בנושא תק צוב ,קובעת השופטת רחל ברקאי מביהמ "ש המחוזי כי עי ריית
אשקלון חייבת להקצות תמיכה שווה (יחסיות) :
" השוויון בא לידי ביטוי ביחס שווה לכל קבוצה או פרט בתוך ענף ספורט .דהיינו ,כל קבוצות
הספורט באותו ענף הספורט המקיימות פעילות דומה והעונות לפרמטרים הקבועים בטבלת
התבחינים יקבלו את אותה תמיכה .אילו הייתה עוסקת העותרת בפעילות בענפי הספורט
כדורגל וכדורסל הייתה היא נהנית מהקצאה מתאימה בהתאם להישגיה"
על בסיס זה:
הצעת החלטה
המועצה מחליטה :
לבטל החלתה על תבחין "תמיכה רק לקבוצה אחת בתוך ענף ס פורט".
תשובת מ"מ רה"ע :
.4

הנושא נ דון בהרחבה בווע דה המקצועית לתמיכות ,בוע דת המשנה
ובמועצת העיר .הנימוקים הושמעו ופורטו בדיונים שנתקיימו לפני
קבלת ההחלטה .

.5

התבחין עמד במבחן בית המשפט ואף זכה לשבחים רבים ,שא חד
מהם אומר (ציטוט) " :עיון בנוהל התמיכות לשנת  2010מלמד כי
מדובר במסמך מקי ף ומפורט ביותר ,הפורס ומתחם את שיקול
הדעת בחלוקת כספ י תמיכה לאגודת הספורט בדרך שוויונית
וצודקת על פי אמות מידה נאותות וה וגנת המעוגנות בערכי
שוויון" ...וכו' .

.6

בפסה"ד עדכני

בעתירה

מנהלית נגד

עיריית

אש דוד

אושרה

הלגיטימיות של העירייה לתמוך בקבוצה אחת בלבד כ די למ קס ם
את התועלת מכספי התמיכה .
.7

מציע להוריד את ההצעה מסדר היום .
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מהלך הדיון:
יורי זמושצ'יק:
בישיבת וועדת המשנה ,גם בישיבת מועצה כדי לתת בנוסח ענף אחד הוצאה אחת .אני
התנגדתי מהצד מערכתי ,מצד אחר ,צד שכל דבר בלי תחרות זה דבר מת בסופו .אבל,
הצביעו ,כולם הצביעו בעד ,שסוף סוף קיבלנו החלטה שהשופטת( ,מקריא)
שלמה כהן:
 מקריא התשובה.
מבקש להוריד ההצעה מסדר היום.
הצבעה:
בעד6 :
נגד – 2 :איתמר ,יורי
נמנע :אין
החלטה :להוריד ההצעה מסדר היום.
 .12אישור הסכם בין העירייה לבין משרד הבינוי והשיכון בעניין הקצבת תקציבים
משותפים להתאמת התשתיות בשכונות הקיימות לבנייה החדשה המתוכננת
"שכונת האגמים" עפ"י ת"מ .120/101/02/4
 המנכ"ל מסביר.
רוני מצהרי:
אבל אתה אומר ש 50%-ממנו יבוא מהיטל השבחה.

אברהם בן דוד ,מנכ"ל:
 50%היטל השבחה ,זה המקומי ,אבל הוא בא להשקעה בפיתוח של שכונות וותיקות ,כל
שנה השקענו בשכונות וותיקות.
שלמה כהן:
נגיד  20,000שקל ולא היה את הסעיף הזה ,הקבלן היה שם את ה 40-על הקרקע .עכשיו
אומרים לו ,פיתוח עולה  ,26הקבלן מצידו ישים פחות  ,34 .6,000לי מגיע  10%מה.34-
דהיינו ,מגיע לי  1,700 ,3,400שקל אני לוקח שם בעירייה תקציב רגיל ועוד  1,700שם
שם .אז יש לי  1,700ועוד  6,000שקל ,זה עומד לזכותנו.
אברהם בן-דוד ,מנכ"ל:
הדבר הוא יותר פשוט ,יש החלטה כדי לקדם את הנושא של הפיתוח ,אבל ,במקביל ,כדי
לעודד שיווק של דירות וקרקעות של המנהל מקרקעי ישראל ,כדי לעודד בניה ,הם באים
ואומרים דבר אחד פשוט ,אנחנו רוצים לבנות תקציב לפיתוח ,תקציב לפיתוח לשכונות
וותיקות שבו יהיה בנוי מחלק מהיטל השבחה שמגיע לנו מהמנהל פלוס  6,000שקל ליחידת
דיור אחרת ,באגמים ,לא נכנסים ,לא לאיך קרקע ולא לפיתוח ,המנהל מתוך התקציבים על
כל דירה משרד הבינוי והשיכון מעביר לנו  6,000שקל ,ואנחנו כעירייה מכינים הצעת
תקציב לביצוע בשכונות הוותיקות שמאשרים אותה במשרד הבינוי והשיכון ,שמראים שזה
אמנם שכונות וותיקות ,מאשרים אותם ,ברגע שמתחילים לבצע ,הם מעבירים לנו תקציבים
נגדיים.
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איתן קסנטיני:
אברהם ,אבל אתה מוסיף כסף.
אברהם בן דוד ,מנכ"ל:
לא מוסיף.
אורן שני:
עכשיו בוא תסביר לי את סעיף  .6אני רוצה להבין את סעיף ,אני כבר לא רואה טוב,
סליחה ,סעיף  .4בהסכם .אני שואל שאלה ,תשובה ומצביעים .בגלל שיש פה פרוטוקול
שהוא מוקלט .זההיטל השבחה שזכאית לו הרשות בגין שיווקי האתר  ,נשוא הסכם זה.
איזה אתר?
אברהם בן דוד ,מנכ"ל :
אגמים.
אורן שני:
איפה רשום? רשום פה אגמים? בשכונת אגמים בלבד?
אברהם בן דוד ,מנכ"ל:
כן.
אורן שני:
תסביר לי מה הר עיון של התשלומים האלה ,כי לפי מה שהוא כותב פה  40%מהסכום
ישולם במהלך חודש אוקטובר ,בכל שנה ,אם הם ימכרו שני מגרשים ,אז אנחנו נתבע את
השכונות הוותיקות מעכשיו עוד  50שנה .אומר לך רוני ,2,000 ,מה תקבל? תקבל 20,000
שקל 40,000 ,שקל בסך הכל? אני בעד התוכנית הזאת ,היא מבורכת ,זה באמת להיכנס
לשכונות וותיקות ,אני באמת בעד הפיתוח הזה ,אני מקווה רק שזה באמת יצא לפועל ,ואני
ממש מצפה לזה.
רוני מהצרי :
יש פה גריעה של כמעט מיליון שקל ומצד שני יש תוספת של כמעט מיליון שקל במספרים
האלה .זה היטל השבחה .אז השאלה אם זה פוגע במשהו?
אברהם בן דוד ,מנכ"ל:
זה רק מוסיף לך עוד  6,000שקל.
שלמה כהן:
מבקש להצביע.
הצבעה:
כולם בעד.
החלטה :לאשר.
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ישיבת המועצה ננעלת.

_____________________
אברהם בן-דוד
מנכ"ל העירייה

___________________
שלמה כהן
מ"מ ראש העיר
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