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הצעה לסדר יום של מר איתמר שימעוני בנושא  :פרסום מכרז חדש לתפקיד
של דובר עיריית אשקלון.
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אישור וחתימה על אמנת נגישות עירונית .
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.11
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.12
.13
.14
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לא"י /המגבית

המאוחדת

אישור מינוי הגב' יפית גיל-בן שושן לדירקטורית בחכ"ל .המינוי אושר בעבר
בישיבת מועצה  29-2010מיום  1.12.2010סעיף  13לסדר היום .

מהלך הישיבה:
להלן הנושאים שנידונו:
.1

הוקרה והערכה לעו"ד יעקב זלבסקי על מילוי תפקידו בהתנדבות כיו"ר
ועדת ערר לענייני ארנונה במשך חמש שנים רצופות .

מהלך הדיון:

בני וקנין:
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אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין מס'  ,33/2011של מועצת העיר.
אנחנו מתכבדים היום להיפרד מאיש יקר ,זלבסקי ,עו"ד פרטי התנדב במשך  5שנים
כיו"ר ועדת ערר לארנונה ,עשה עבודה מדהימה ,מסוג ההתנדבויות שאין הרבה.
יעקב זלב סקי הוא מוותיקי אשקלון .עו"ד יעקב זלנסקי ,קבל נא את ברכתי ואת ברכת
העיר אשקלון ,על פעילותך בהתנדבות כיו"ר ועדת ערר לארנונה ,למעלה מ 5-שנים.
בשל אישיותך ומקצועיותך ועדת הערר הצליחה לקדם ,לקצר הליכים שלפני כן ארכו
תקופות ארוכות .עורכי דין שייצגו נישומים שלהם ולהם ניסיון רב בניהול הליכי הסגה
וערר ,הביעו בפנינו לא אחת את הערכתם הרבה על התנהלותה של ועדת הערר
בראשותך .אנו מוקירים ומעריכים את פעילותך המבורכת ומאחלים לך הצלחה
בהמשך תפקידיך הציבוריים.
יעקב זלבסקי:
נכנסתי לתפקיד בערך לפני חמש וחצי שנים ,באמצע שנת  ,2005ולא הייתי בקי
בתחום הזה בכלל .גם בעבודתי כעו"ד לא עסקתי בזה ,אבל זה מהר מאוד תפס אותי
והבנתי מהר את הדברים שמונחים על כפות המאזניים .ראיתי תיקים שבהם שומות
במחלוקת על סכומים מאוד גבוהים ,מאות אלפי שקלים .השתדלתי כמיטב יכולתי
להנהיג סדרי עבודה יעילים ,ואני חושב שבסופו של דבר הוועדה שבראשה אני
עמדתי ,תיפקדה בצורה יעילה ,ואני מאמין שהיא נתנה שירות טוב לעירייה .אני
אישית אחרי חמש וחצי שנים מצאתי לנכון שאני מבחינתי מיציתי את עצמי בתפקיד
הזה ואני מוצא לנכון לעשות תפקידים אחרים בהתנדבות .תודה רבה לכם.
בני וקנין:
אני מתכבד להעניק לך תעודת הוקרה ,יעקב ,וגם ספר" ,אשקלון ,עיר לחוף ימים".
תודה.
יעקב זלבסקי:
תודה רבה לכם.
.2

פרוטוקול מועצה מן המניין -מספר  31-2010מתאריך . 05.01.2011

מהלך הדיון:
בני וקנין:
היו הערות לפרוטוקול?

איתמר שמעוני:
קודם כל ,הערתי שהפרוטוקול לא נשלח בזמן .הוא צריך להישלח  14יום ,עד  14יום
לפני המועצה ,ודיברנו על זה לא אחת ,אדוני היועץ המשפטי ,והפעם אל תקפוץ שאני
קנטרן .זה הכול .לא עובדים לפי החוק .זה לא פעם ראשונה.
בני וקנין:
אני מקבל .אני מבקש לשלוח את הפרוטוקול בזמן.
איתמר שמעוני:
הדבר השני ,כשקראתי את הפרוטוקול בפרק הזמן הקצר שהיה לי ,הפרוטוקול לא
משקף את מהלך הדיון .ולכן ביקשתי לקבל אותו מתומלל.
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אברהם בן דוד:
הפקודה אומרת שמה שלא נראה לך אתה צריך להסיג ולכתוב את הערותיך.
פרוטוקול מתומלל זה רק אם המועצה כולה מאשרת שרוצים פרוטוקולים מתומללים.
איתמר שמעוני:
אני מבקש בדרך שלי פרוטוקול מתומלל ,אני אקבל אותו ,או ב 140-א' או בערכאה,
ואז תראו פעם אחת ,אני אביא לכם למועצה ,כמה יש הבדל ,לפחות בדו שיח שהיה
ביני לבין מ"מ ראש העיר ,כי זה יש לי גם מתמלול שלי ,כמה היה שונה מה שכתוב
בפרוטוקול ,לבין מה שאנחנו דיברנו.
אברהם בן דוד:
אם יש לך תמלול שלך ,תכתוב.
בני וקנין:
תכתוב כל מה ששונה ונתקן .אין שום בעיה.
 אין הערות נוספות לפרוטוקול.

אישור פרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות מס'  17מיום . 13.01.2011
.3
מהלך הדיון:
בני וקנין:
יש הערות? בבקשה.
איתמר שמעוני:
אני מסתכל על הפרוטוקול ,דרך אגב ,זה יפה .שני הסעיפים של ישיבת מועצה ,פרוטוקול
מס'  17של הוועדה המקצועית ,ופרוטוקול מס'  15של ועדת המשנה ,על דף אחד .תראו
איזה דיון 14 .מילים .אני רואה פה ,הוועדה ממליצה למועצה לאשר מתן מקדמה עד גובה
 25%מהתמיכה שקיבלו ב 2010-לכל העמותות.
אברהם בן דוד:
לא לכל העמותות.
איתמר שמעוני:
לכל העמותות.
הוועדה ממליצה למועצה לאשר מתן מקדמה על כל ה 25%-מהתמיכה שקיבלו בשנת
 ,2010בהתאם לסעיף  13לנוהל התמיכות ,חוזר מנכ"ל משרד הפנים.
אברהם בן דוד:
אז תלך לחוזר מנכ"ל.
איתמר שמעוני:
זו החלטה טובה .שבאמת יש עמותות נזקקות והשנה התחילה ובגלל איחור של אישורים או
דברים כאלה ,אני חושב שאני בעד לתת את ה .25%-אולי כדאי לתת לעמותה כסף רק על
סמך הוצאה שהיא הוציאה .זאת אומרת ,תבוא עמותה ,תגיד ,אני צריכה כי אני ברבעון
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הראשון של  ,2011אני מוציאה את הכסף .כאלה עמותות שההוצאות הן רק בסוף השנה.
שכל הפעילות שלהם מתרכזת בסוף השנה .לכן אני אומר שאם באמת יש לנו פה החלטה
שהיא מבורכת והיא נכונה והיא טובה ,לשייך אותה לעמותה שבאמת הוציאה את הכסף .זו
בקשתי.
ניסים כלפון:
אתה אומר פרוטוקול קצר ,זה נוהל שאפשר היה להביא אותו ישר לפה ולבצע אותו ,לתת
לגזבר את הכוח לתת  .25%לכן אם אתה מגיע לוועדה כזאת ואתה חייב לקיים אותה,
כוועדה מקצועית ,אתה דן ואומר ,אני הולך לקיים את אותו נוהל .אבל לא ביותר משורה
אחת .אז גם ועדה מקצועית וגם ועדה זה ,הם מדברים על אותו נושא ,כאשר זה נוהל לפי
סעיפים מסוימים .אנחנו מדברים על עמותות שפעילות .פעילות באופן ,כל השנה ,יש עמותה
שמתוקצבת ב 5,000-6,000-שקל ,שאם ניתן לה  25%זה גם חוכא ואיתלולה .יש עמותות
שמתוקצבות בסכומי עתק ,שאם נותנים להן את אותם  ,25%זה מחזיק אותן באותם
חודשים עד שידונו בזה .לכן זה גם על פי בקשתה של אותה עמותה .זה לא באופן גורף.
פיני בוסקילה:
המקדמה ,עד גובה  ,%25כאשר העמותה אמורה לבקש את הבקשה לנמק .צריכות להיות
סיבות מיוחדות .זה לא אוטומטי ואין כוונה לקחת את כל  80העמותות ולחלק להן את
המקדמה .זה כרוך בבדיקה ,לא כולם מקבלים ואנחנו גם ,האישור של הסעיף הזה מחייב
אישור של הגזבר .אנחנו נצטרך לבדוק לתת לו אישור.
שבתאי צור:
ועדה מקצועית לא רק צריכה לכתוב את הפרוטוקולים ואת ההצעות ,ואת הדברים האלה.
אני ממליץ שוועדה מקצועית וחברי מועצה ,במהלך השנה ,לפחות פעם בקדנציה ,יבדקו את
העמותות ואת קצב הפעילויות שלהן.
בני וקנין:
אנחנו נצביע על הפרוטוקול הבא .מי בעד אישור פרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות מס' 17
מיום ?13.01.2011
הצבעה:
בעד16 :
נגד1 :
החלטה :לאשר.
.4

אישור פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מס'  15מיום . 24.01.2011

מהלך הדיון:
בני וקנין:
יש הערות לפרוטוקול הזה? בבקשה.
איתמר שמעוני:
כן ,יש פה כמה דברים חדשים.
בני וקנין:
שמעוני ,זה נכון שצריך כן להזמין את הרואה חשבון על פי פקודת העיריות .אבל אמר
המנכ"ל שהוא הזמין והוא לא בא .אבל זה נכון ,צריך להזמין אותו.
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איתמר שמעוני:
אתה יודע מה מפריע לי? שאתה יודע את החוק יותר טוב מהיועץ המשפטי .היועץ המשפטי
ישר ענה לי ,אני אומר לו מה החוק –
תאמינו לי שאני שאלתי על רואה החשבון וציפיתי שזאת תהיה התשובה ,ובני ,אתם יודעים
מה? כל הכבוד לו  .הוא מנע את המכתב הבא שלי .כל הכבוד .אתה יודע מה? אני מקבל.
הזמנת ולא באו .בסדר.
בני וקנין:
טוב ,אני אעמוד על זה שיבואו .יש עוד הערות?
איתמר שמעוני:
כן ,עוד לא אמרתי כלום .עוד לא התחלתי.
בני וקנין:
אני עכשיו מתחיל את ה 5-דקות.
איתמר שמעוני:
אני בטוח שאחרי מה שאני אגיד לך עכשיו ,אתה לא תשאל את היועץ המשפטי אלא אתה
תחליט לבד .מקודם ברכנו על זה שהוועדה המקצועית הקדימה את התמיכות .אני מברך את
זה ,זה צריך להיות ככה .תראה ,הנוהל ,ואני עכשיו מקריא מהדף כדי שיהיה רשום
בפרוטוקול .הנוהל נותן אפשרות להיות רחמנים .אבל לא במצב של ניגוד עניינים.
בני וקנין:
אנחנו עכשיו אישרנו לכל העמותות  .25%רק לעמותות שיבקשו ,כן? אבל אלו שיש להם
עמותה צריכים לא להיות ,לא?
איתמר שמעוני:
כל הכבוד .לא רק זה .יושב עמרם בן דוד ,שיש לו עמותה ,דגל מחנה ראובן.
בני וקנין:
הוא לא פה.
איתמר שמעוני:
הוא ישב שם ,בדיון .בפרוטוקול יושבת סופיה שכתבה מכתב לחברי המועצה ,שהיא
מתפטרת מהיו"ר ,רק מה היא לא רשמה לרשם העמותות.
סופיה ביילין:
לא נכון.
איתמר שמעוני:
לא התפטרה.
בני וקנין:
ברשם העמותות לפעמים לוקח זמן.
סופיה ביילין:
קודם כל ירד ,כל מה שכתבתי
הלוואי שאתה תעזור ל 2,500-איש שמטופלים בעמותה.

פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  33-2011מתאריך כח' שבט תשע"א 2.2.2011

עיריית אשקלון – חברי מועצת העיר

7

איתמר שמעוני:
היא לא יו"ר .החוק אומר תקופת צינון ,אי אפשר מהיום למחר .תקשיב ,באה סופיה וממליצה
על עמרם בן דוד להיות יו"ר .כולם מצביעים בעד .עמרם בן דוד ,של דגל מחנה ראובן ,מומלץ
על ידי סופיה ואז מחליטים על ה .25%-אני רוצה להקריא לכם שגם אם התשובה שלכם על
ה , 25%-מה שאמרת לי ,זה לא תופס אחרי שתשמע מה שכתוב פה .תראה ,זה פסיקת
בג"צ בנושא ניגוד עניינים ,של השופט ברק .הוא אמר :האיסור אינו רק על שיקול הדעת
עצמו בביצוע הפעולה או התפקיד .האיסור על המצאות במצב בו עלול להיות ניגוד עניינים,
מטרת הכלל היא למנוע את הרע בטרם יארע .הכלל שופט את העתיד .אין זה מעלה ואין זה
מוריד אם בפועל שיקול הדעת הוא ראוי .מטרת הכלל היא למנוע פיתוי מאדם ישר והגון,
בבחינת אל תביאני לידי ניסיון .על כן אין צורך להוכיח בפועל קיומו של ניגוד עניינים.
בני וקנין:
אבל זו דעתי ,אני מסכים אתך.
יורי זמושצ'יק:
אתה מסכים אבל זו אותה טעות כל הזמן.
בני וקנין:
לא הייתה טעות.
איתמר שמעוני:
הדבר האחרון שאומר השופט ברק  -לאור האמור לעיל ,ברור גם כי קיומו של חשש לניגוד
עניינים אינה תלויה בזהותו של עובד ,גם האדם הישר וההגון ,יוצא מנקודת הנחה שבאמת
זה נעשה ביושר ובהגינות ,ולא חשבו על זה באותו רגע ,אסור לו להיות במצב שיש בו חשש
אובייקטיבי לניגוד עניינים .פה יש חשש גמור לניגוד עניינים .היו צריכים לקום ,כמו שאתה
עושה במועצ ה ,יש הצבעות ,אתה אומר ,זה לא הצביע ,זה כן הצביע .אותו דבר זה .בוא לא
נתרשל ,נביא את זה חזרה במועצה הבאה.
בני וקנין:
חבל על הזמן ,העמותות מחכות ,כמו הספורט ,בוא נשמע דעה אחרת .מה אתה אומר,
ניסים?
ניסים כלפון:
אני אומר שהעירייה ,מועצת העיר הרבה פעמים מחוקקת המון חוקים שלמעשה כל אחד
ואחד מאיתנו תלוי בה .אם זה לדוגמא בארנונה .אנחנו מבקשים להקטין ארנונה או לעשות
דבר כלשהו ,האם כל אחד מאיתנו לא נהנה מזה?
בני וקנין:
בואו נשמע את היועץ המשפטי.
איתמר שמעוני:
דיברתי על תמיכות לעמותות .זה לא נכון.
עו"ד איתן צוריאל:
יש כאן ,לנושא הזה שתי גישות .גישה מקלה וגישה מחמירה .הגישה המקלה אומרת,
שבנושאים שמדברים באופן כללי על עמותות וכו' ,אז אין כאן נושא של ניגוד עניינים כי לא
דנים פר עמותה ,אלא משהו כללי לגבי כל העמותות .הגישה המחמירה אומרת ,גם במקרה
שדנים בעמותות באופן כללי ,מי שיש לו קשר לאיזושהי עמותה ,שלא ישתתף ולא יצביע
בנושא הזה .אני רוצה להציע הצעה ,ברשותך .אני הולך לפי הגישה המחמירה ביותר .שלאף
אחד לא יהיה פתח .בהנחה שאסור לדון בנושא ,כל מה שיש לנו כאן זה ועדת המשנה
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לתמיכות ,המועצה יכולה להחליט שהיא לא מקבלת את ההחלטה של הוועדה לתמיכות ,היא
אישרה כבר את הוועדה המקצועית ,ותצביע .כי אני יודע שאיתמר יבוא ואחר כך יגיד שגם
הוועדה לא הייתה כשרה .אז אני רוצה להציע –
אם אנחנו נשאיר עכשיו את האישור של המועצה לוועדה המקצועית ,גם כאן הצביעו אנשים
שנוגעים .אז בואו נעשה כרגע הצבעה חוזרת.
בני וקנין:
אנחנו נאשר את פרוטוקול ועדת המשנה .אנחנו נעשה הצבעה חוזרת על פרוטוקול הוועדה
המקצועית .אני מבקש ,כל מי שיש לו עמותה ,שייצא.


יוצאים החברים שיש להם נגיעה .

הצבעה:
בעד .10
נגד1 :
החלטה :המועצה לא מאשרת את הפרוטוקול.


חוזרים החברים שיצאו

אישור פרוטוקול ועדת שמות מס'  06/2010מיום .30.12.2010
.5
מהלך הדיון:
בני וקנין ,רה"ע:
יש הערות?
איתמר שמעוני:
הייתי רוצה לשאול את מ"מ ראש העיר ,שמנהל את הישיבה אני מבין ,שאלה .אני מסתכל
על עמוד  ,3יש פה בקשה של מר שלמה ארבלי ,בוא לא נזכיר איזה שמות הוא ביקש ,נאמר
שזה עניין די רגיש .ביקשו לקרוא רחוב על שם פלוני ז"ל ,וההחלטה פה שההצעה לא זכתה
לרוב הדרוש בוועדה .אני שואל ,מה זה לא זכתה לרוב? למה לא אומרים ,כמה בעד כמה
נגד?  3בעד 4 ,נגד .למה כותבים ההצעה לא זכתה לרוב? זו השאלה הראשונה .שלמה,
למה לא כתבו 3 ,נגד  4בעד?
שלמה כהן:
איתן ,צריך לציין את זה?
עו"ד איתן צוריאל:
גם אם אומרים שההצעה לא זכתה לרוב ,מישהו חולק על זה שההצעה לא זכתה לרוב?
שלמה כהן:
השאלה אם זה חובה לציין כמה בעד וכמה נגד,
בני וקנין:
הוועדה קובעת את סדרי ישיבותיה ,את סדרי הניהול שלה .הוועדה קובעת מתי לכתוב רוב,
לא רוב.
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שלמה כהן:
אגב ,בגלל הרגישות של הנושא ,לקח זמן עד שהגענו למצב הזה ,שבו אנשים אומרים את
דעתם ולא חוששים שזה ידלוף ,כפי שהיו הרבה אי נעימויות בעניין הזה .גם הניסוח פה
הרבה פעמים הוא ניסוח ,לא זכתה לרוב .לא אומרים מתנגדים וכו' .הרבה פעמים למשל
בוועדה עלה רעיון לנמק למה השם הזה לא זכה .זה דבר שעלול לפגוע באדם .האדם הזה
רוצים לכבד אותו .מטבע הדברים יש נוהל ,יש קריטריונים ,אי אפשר גם לספק את רצון
כולם .גם זה לא מתאים לנוהל ,גם זה לא רצוי .יש כאלה שלא זוכים לרוב .במקום לפגוע
בהם ,משתדלים לנסח את זה בצורה הכי מעודנת .כמובן ,בוודאי ,לא לנמק ,למשל אם עלו
שם כל מיני דעות למה האדם לא ראוי לזה ,לא לנמק את זה בכתובים.
איתמר שמעוני:
תגיד ,מה קורה אם יש שוויון?
שלמה כהן:
יו"ר הוועדה ,יש לו שני קולות בעניין הזה .אבל לא היה מצב כזה.
איתמר שמעוני:
לא היה מצב כזה?
שלמה כהן:
לא במקרה הזה .בוודאי לא במקרה הזה.
איתמר שמעוני:
אתה בטוח שאתה מדייק במה שאתה אומר ,שלא היה פה מקרה כזה?
שלמה כהן:
לפי מיטב זיכרוני .כן או לא ,אני לא מתייחס לכל שם פה כאילו שזה משהו אישי .לא יודע.
תראה כמה שמות יש פה .לא יכול להגיד לך.
איתמר שמעוני:
בסדר .הבנתי.
שלמה כהן:
אבל לפי מיטב זיכרוני ,היו במקרה הזה ,לא היה מצב שבו היה תיקו.
בני וקנין:
מבקש להצביע.
יורי זמושצ'יק:
אני נמנע ,אני לא יכולתי להשתתף בישיבה אז אני נמנע.
הצבעה:
בעד14 :
נגד :אין
נמנע1 :
החלטה :לאשר.
אורן שני:
אני מבקש להצהיר פה בקשר לוועדת שמות .אני קיבלתי כמה טלפונים ,צריך להסביר את
זה .אני מבקש שגם זה ,מאחר ולא כולם מקבלים את הפרוטוקולים וודאי לא ציבור הרחב,
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אני רוצה רק להדגיש משהו ,שוועדת השמות ,בהתאם להחלטת המועצה ,נוהל שנקבע על
ידי מועצת העיר וכולם הצביעו פה אחד ,לא ניתן לקרוא רחובות ,כבישים ,שמות ,כיכרות ,או
שמות של מוסדות כאלה ,אלא לאחר  24חודש לאחר פטירתו של המבוקש עבורו.
.6

שאילתא של חבר המועצה מר יורי זמושצ'יק בנושא :קריטריונים להקצאת
תקציבי פרסום -מצ"ל .

מהלך הדיון:
 יורי קורא את השאילתא
 בני וקנין מסמיך את הדובר יוסי אסולין לענות על השאילתא.

יורי זמושצ'יק:
סליחה ,אנחנו לא קיבלנו מכתב כזה.
בני וקנין:
אנחנו שלחנו .אני מבקש לתקן .כתוב פה תשובת ראש העיר ,אני ,ראש העיר ,מסמיך את
מר יוסי אסולין ,לענות לשאילתה של מר זמושצי'ק בנושא קריטריונים להקצאת תקציבי
פרסום .בבקשה ,יוסי.
יוסי אסולין:
גם כאלה שמבקרים לא עניינית .אני אפרט את המקומונים :כותרות ,גוונים ,ידיעות אשקלון,
זמן דרום העיר ,סטאר ,סטאר ברוסית בזמנו ,סקופ ,מוסט ,חדשות שלנו וספוטניק .באופן
עקרוני אמרתי ,וגם זאת מדיניות של עיריית אשקלון לפרסם כמעט בכל מערכות התקשרות
באשקלון ,הן לקהל שקורא בעברית ,הן למגזר הרוסי והן למגזר הדתי .הקריטריונים
שנקבעים בדרך כלל ,כמו בכל מערכות תקשורת ,הן על בסיס ותק של כלי תקשורת ,תפוצה,
נתונים שאנחנו מזמינים מסקרים שאנחנו מזמינים ,ואפקט הפרסום ,כלומר האם זה השיג
את המטרה .לציין שבמסגרת השיקולים לבחירת רכישת המודעות במקומונים ,נבחנת גם
העובדה כי המקומון אינו עיתון המעביר מידע עירוני שאנחנו מעבירים להם ,על חברי מועצה,
ושל העירייה כמובן ושל ראש העירייה ,כעיתון מדווח .העירייה נעזרת מפעם לפעם .
העירייה נעזרת מפעם לפעם בסקרי דעת קהל הבודקים את אחוזי החשיפה ,התכנית לשנת
 , 2011על פי מדיניות של ראש העיר ,הינה להתחשב ברוב כלי התקשורת על מנת להשיג
פרסום מרבי ויעיל.
בני וקנין:
עוד שאלה קטנה ,בבקשה.
יורי זמוצ'יק:
עוד שאלה קטנה .אתה אמרת על סטאר ברוסית ,אני לא רואה את זה.
בני וקנין:
הוא היה ב.2010-
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הצעה לסדר יום של מר איתמר שמעוני בנושא :הקמת תחנות
בשכונות מגורים – מצ"ל ההצעה.

דלק

להלן התייחסות רה"ע:
קביעת מיקום של תחנות דלק היא בסמכותה של ועדת בניין ערים שהיא המוסד התכנוני
הקובע ולא מועצת העיר.החלטה על הנושא יכולה להידון אפוא רק בוועדת בניין ערים
הצעת החלטה המוגשת אינה בסמכות המועצה ולכן אני מבקש להוריד אותה מסדר היום.
מהלך הדיון:
בני וקנין:
בנושא הקמת תחנות דלק בשכונות מגורים .בבקשה ,תקריא את ההצעה.
איתמר שמעוני:
אני מ קריא מדף שהכנתי ,פשוט כדי שיהיה לזה ככה עדות בפרוטוקול .תראה ,בני ,הודלף
לי מישיבת הנהלה ,ששם טען ראש העירייה בעניין ההצעה ,שהדבר לא יכול להידון במועצת
העיר ,אלא רק בוועדה לתכנון.
בני וקנין:
אמרנו תשובה.
איתמר שמעוני:
זו הצעה לסדר.
בני וקנין:
בכל זאת ,אמרנו את התשובה.
איתמר שמעוני:
עכשיו אני אומר לכם ,חברי מועצה יקרים ,בעניין הזה להערכתי ,לכאורה ראש העיר
מתחמק .למה?
בני וקנין:
למה אתה אומר מתחמק?
איתמר שמעוני:
אני מציע שלא יבנו תחנות דלק באזור מגורים .שאותו אחד שגר בקומה שביעית בבניין רב
קומות ,לא יריח את הדלק ,לא ישמע צפצופים ב 11-בלילה ,שמסכן ,עובד בזיעת אפו ,מביא
כסף ,משלם משכנתא ,רכבים באים ,צפצופים ,שמן על הרצפה ,תחנת דלק באזור מגורים
לא יכול להיות .זה מה שאני בקשתי .עכשיו למה אני אומר שאתה זה? אתה בא ואומר,
נעביר את זה לוועדה לתכנון ובנייה.
בני וקנין:
מאיפה שמעת מה אני אומר?
איתמר שמעוני:
אני אמרתי לך שהודלף לי מישיבת הנהלה שאמרת.
בני וקנין:
אז אתה מסתמך על מה שהודלף? אולי לא הדליפו נכון .אולי לא דיברו נכון?
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איתמר שמעוני:
המקורות שלי אמינים.
בני וקנין:
המקורות שלך ,אני מכיר אותו מ-א' עד ת'.
איתמר שמעוני:
אתה מעביר את זה לוועדה לתכנון ובנייה .בוועדה לתכנון ובנייה אין עיתונאים .מבחינתי,
העיתונאים זה ציבור .העיתונאים שיושבים פה ,זה המקום שלנו לזכות הציבור לדעת .כשאני
מביא את זה לוועדה לתכנון ובנייה ,מדברים ,מקשקשים ,אין עיתונאים ,אין כלום .אף אחד
לא יודע שום דבר .זה נשאר שם .ואתה יודע מה? אני מצדיע ליורם .הוא התנגד .הייתה
ועדת תכנון ובנייה ,הוא בא לנושא של תחנות הדלק ,באמת נלחם אמר ,נלחם בתחנת
הכוח הפחמית .בוא נורה פה למועצה ,בוא נקבל החלטה עניינית ,בעיר אשקלון לא יקומו
תחנות דלק באזורי מגורים .תגיד את זה בלי להתחמק .תגיד את זה פה .לקחת את זה
לשם ,זה אתה יודע ,תגיד לי מתי תהיה ועדה ,אתה יודע מה? אני מוכן ,אני זורם אתך.
רבותיי ,בואו נקבל הצעה להעביר את זה לוועדה לתכנון ובנייה ,רק תגיד לי מתי זה עולה.
אסיים בדבר אחד .אומר לכם שאם דבר כזה לא יעבור פה ,ואנחנו נתחיל לאשר תחנות דלק
באזורי מגורים ,יורם ,כמו שפרגנתי לך עכשיו ,אני אומר לך ,אתה צריך להתפטר
מהקואליציה .כי על זה נלחמת ,זו האג'נדה שלך ,אתה עושה את זה בכבוד ,גם בנושא
תחנת הכוח ,וזו החלטת מדיניות מהותית .אתה ,אתה מוביל את זה בעיר אשקלון .אתה לא
צריך לתת שיקומו תחנות דלק באזורי מגורים.
שלמה כהן:
לפני מספר דקות התפארת שהמקורות שלך מהימנים .בישיבה הקודמת התנפלת על יורם
שפר על לא עוול בכפו ,כאילו הוא הצביע איזו הצבעה שלא התקיימה בכלל .זה המקורות
המהימנים? אני מצפה ממך עכשיו שתתנצל .אלא אם כן היציאה שלו לחו"ל היא שהפריעה
לך אז .ולא הצד הענייני .אני הצעתי לך שתתנצל ,התנפלת על האיש הזה על לא עוול בכפו.
איתמר שמעוני:
ההבדל בינינו שמה שיש לי ,אני אומר .אם אני טועה ,אני מתנצל .יש לך משהו אליי? תגיד
פה .יש לך משהו פלילי? לך למשטרה .זה מה שאתה צריך לעשות ,איש ציבור ,ולא לאיים
עליי במכתבים ,כי המכתב הזה באמת עוד ימים יגידו ,כי אני לא אעזוב אותו ככה .אם יש לך
משהו ,תאמר .למה אתה שותק? אם יש לי משהו ,שלמה ,אני אומר לך שאתה בניגוד
עניינים ,אני אומר לך שאתה מתנער ,אני אומר לך מה אתה עושה ,מה חשבת? לאיים עליי
במכתב ואני אשתוק? זה מה שאתה חושב?
ויורם ,באמת ,אם נאמר משהו בעניין הזה שלא היתה הצבעה זה לא בושה לומר ,אני
מתנצל .זה לא בושה לומר את זה.
שלמה כהן:
זה בדיוק מה שהתבקשת לעשות .ולא לחכות להערה שאני אעיר לך.
בני וקנין:
רבותיי ,יש הבדל בין כשבאים לנקוט בהליכים על פי החוק ,לבין הצהרות לעיתונות ,לבין
הצהרות לציבור .ועדת תכנון על פי החוק ,היא צריכה לפעול משיקולים ענייניים ואני לא
יודע אם זה ציבורי ,להנחות חברי ועדה של בניין ערים איך כל אחד יצביע .כל אחד מצביע
לפי מצפונו .אני לא מנחה אף אחד .ועובדה שיורם הצביע נגד ,ואני מכבד אותו ,אני לא יודע
מה היה ,אפילו לא ידעתי בכלל מה יש בסדר היום .אני צריך לענות על פי החוק.
על פי חוק מי שיכול לאשר איפה תקום תחנה ואיפה לא ,זה ועדת בניין ערים .מועצה יכולה
להצהיר או לא ,אבל לא מביאים למועצה אישורים .וכל אחד יפעל לפי מצפונו .הנושא הזה
מגיע לועדת בניין ערים חופשי ,לפי שיקולים ,שיקולים של חוקים ,קריטריונים ,איפה צריך,
לא צריך ,וברוך השם ,ועדת בניין ערים בראשותו של שלמה כהן ,עובדת במקצועיות,
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בהגינות.
איתמר שמעוני:
מועצת העיר יכולה להגיד מדיניות.
בני וקנין:
יכולה להגיד מה שהיא רוצה אבל זה מה שיאושר בהחלטה.
איתמר שמעוני:
אתה ראש עיר ,אתה יכול להגיד שלא יבנו תחנות דלק באזור מגורים ,אז לא יבנו .רוני אמר
את זה בתקופתו ,ולא היו .ממה אתם פוחדים? תגידו ,אין תחנות דלק.
בני וקנין:
אתה מפריע לי .אני לא הפרעתי לך .ההחלטה על הנושא יכולה להידון כחוק רק בוועדת
בניין ערים ,והצעת ההחלטה המוגשת ,כפי שהיא מוגשת ,אינה בסמכות המועצה .ולכן אני
מבקש להוריד אותה מסדר היום.
אני מבקש להצביע להוריד את ההצעה הזאת מסדר היום .רבותיי,
הצבעה:
בעד11 :
נגד3 :
החלטה :להוריד ההצעה בסדר היום.
הצעה לסדר יום של מר איתמר שמעוני
.8
לתפקיד של דובר עיריית אשקלון.
להלן התשובה:

בנושא  :פרסום מכרז

חדש

אכן במכרז פורסם שהזוכה יידרש להעתיק מגוריו לאשקלון .אולם ,לאחר מספר חודשי
עבודה ולאחר שהדובר השתלב בעבודה בצורה טובה ,אושר לו ,לפי בקשתו לא להעתיק
בשלב זה את מגוריו לאשקלון עקב סיבות אישיות מוצדקות שנוצרו לאחר השתלבותו
בעבודה בעירייה.
כמו כן ,יש לציין ,שלאחר מכרז זה ,העירייה בחנה את הדרישה של מגורים באשקלון
במכרזים החיצוניים לבעלי תפקידים בכירים ונתברר שהבחירה במועמד הטוב ביותר לא
תמיד יכולה להשתלב עם התנאי המחייב מגורים באשקלון.
לפיכך ,בשנתיים האחרונות לפני קבלת החלטה של בחירת המועמד ,בוחנים במערך
השיקולים גם את האיזון בין הבחירה במועמד הטוב ביותר שגר בעיר או בסביבתה לבין
מועמד אחר פחות טוב שגר באשקלון -מדיניות זו אומצה ע"י רוב הערים הגדולות המעדיפות
לבחור במועמד הטוב ביותר מבלי להתנות המגורים בעיר.
מהלך הדיון:
בני וקנין ,רה"ע:
איתמר ,בבקשה.
.
איתמר שמעוני:
אין ספק ואני שומע לא אחת ,שדובר העירייה עושה עבודה טובה .הדיווחים טובים יותר,
העבודה עם התקשורת טובה יותר .צריך לומר את זה .באמת .העבודה של הדובר טובה.
אין לי שום דבר אישי כנגד הדובר .ואני חושב שאם יימצא הפיתרון שאנחנו נלמד ממנו ,אני
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בעד שימשיך פה אתה עושה עבודה כל כך טובה ,שלו גם אני ,אם הייתי ראש עיר ,הייתי
משאיר אותך .אתה עובד יפה .אין לי אישית דבר נגדך .אני מדבר פה על החוק .תראה,
מפרסמים מכרז .עכשיו במכרז כתוב שמי שצריך להתמודד ,הוא יצטרך להעתיק ,אם הוא
לא מאשקלון ,יצטרך להעתיק את המגורים לאשקלון.
אסולין לא צריך להמשיך לעבור .הוא עובד והוא עובד טוב .אנחנו כמועצה צריכים ללמוד.
פרסמנו מכרז? יושב מישהו בבית ורוצה להתמודד למכרז הזה ויודע שצריך להעתיק את
המגורים ,הוא בסוף לא בא להתמודד כי הוא יודע שהוא לא יעבור .אשתו לא תיתן לו
לעבור .ומה קורה? בסוף מישהו זוכה במכרז שהוא לא מאשקלון ולא מעתיק את המגורים.
אני אומר לך ,יכול להיות שיש לו בעיות אישיות ,יכול להיות שדברים תוך כדי לא התנהלו
כך ,יכול להיות שאחרי שהוא התחיל לעבוד קרו דברים בבית שלא אפשרו לו.
כשמפרסמים משהו ,שיש בו תנאי סף ,לא רק במכרז זה העסקת עובד או ביחסך כעובד
מעביד .גם במכרזים לכבישים ,גם במכרזים לכל דבר .תנאי סף שלא התקיים ,מונע
שוויוניות .ועיקרון השוויוניות הוא אחד הדברים החשובים ביותר בעבודה ציבורית ובפרט
במועצת העיר .אני מוכן ,אדוני ראש העיר ,להסיר את ההצעה שלי ,רק אני מבקש שלהבא,
אנחנו ,הרי בסוף כל כך קל לאותם תושבים שיושבים בבית .בואו נהיה בשקיפות .תבוא
למועצה ,תגיד לאסולין ,ישנן בעיות .אני החלטתי שזה ואני מבקש ,אתה יודע מה ,בני?
הייתי מצביע בעד .באמת .אני מבקש רק להבא ,שמקרים אלה לא יקרו .אלה מקרים
חשובים מאוד ,אלו הפנים שלנו בפני הציבור ,בפני תושבי אשקלון .אני מסיר את ההצעה.
בני וקנין:
טוב ,תודה .ההצעה מוסרת על ידי מגישה ,מר איתמר שמעוני.
.9

אישור וחתימה על אמנת נגישות עירונית – מצ"ב

מהלך הדיון:
בני וקנין:
סעיף זה אנחנו מורידים מסדר היום ,עקב מחלתו של אחד הנוגעים בדבר.
.10

אישור מינויו של מר איתן קסנטיני במקום מר יוגב דהרי כנציג העירייה
באיגוד ערים לכיבוי אש – אזור אשקלון.

מהלך הדיון:
הצבעה:
בעד13 :
נמנע1 :
החלטה :לאשר.
.11

אישור הסמכת המתמחים בלשכה המשפטית
בעניינים של ברירות קנס וברירות משפט
 11.1מתמחה – אלכס נימן ת.ז317016194 .
 11.2מתמחה  -הילה מלול ת.ז36336923 .
מצ"ל אישור היועמ"ש ודברי הסבר.

להופיע

מהלך הדיון:
הצבעה:
כולם בעד.
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החלטה :לאשר.
אישור הכרה בזכות חכירה לסוכנות היהודית לא"י /המגבית המאוחדת
לישראל בנכס שהופקע ע"י העירייה לפי הפירוט כדלקמן:
 12.1גן ילדים ע"ש לויטס  -גן צאלון.
 12.2.גן ילדים ע"ש גולדי – גן ברקן
 12.3גן ילדים דקל – רח' חנניה  -ג.ציון
 12.4גן ילדים סמדר  ,רח' שפירא – שכ' שמשון
 12.5גן ילדים תאנה רח' אפרים – ג .ציון .
 -חו"ד יועמ"ש ודברי הסבר – מצ"ל.

.12

מהלך הדיון:
הצבעה:
כולם בעד.
החלטה :לאשר.

.13


אישור מינוי הגב' יפית גיל-בן שושן לדירקטורית בחכ"ל .המינוי אושר
בעבר בישיבת מועצה  29-2010מיום  .1.12.2010חוו"ד יועמ"ש ודברי
הסבר מצ"ל.
שלמה כהן יוצא מהדיון.

מהלך הדיון:
בני וקנין:
שלמה לא משתתף ,אני אקריא באת חוו"ד (מקריא).
שבתאי צור:
היא דירקטורית מטעמך.
בני וקנין:
לא ,היא עובדת עירייה.
אורן שני:
בתאגיד עירוני יש שליש ,שליש ,שליש.
בני וקנין:
בחברה הכלכלית צריך שליש מעובדי העירייה .היא כלכלנית שהומלצה על ידי המנכ"ל.
אברהם בן דוד:
היא צריכה להיות גם עובדת עירייה וגם אישה.
בני וקנין:
היא מוכשרת מאוד ,תואר שני במנהל עסקים ,והיא עובדת בעירייה כבר כמה שנים ,והיא
מנהלת מחלקת עסקים ,כבר כמה שנים בעירייה.
איתמר שמעוני:
אני רוצה ברשותך להקריא משהו לפרוטוקול ואני חושב שחוות דעתו של היועץ המשפטי
היא נכונה לא לעצם העניין הזה ולא ברובה ,כי הוא קבע שאינן הנחיות נוספות בנושא הזה
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של קרבה ,ואני רוצה להגיד הנחיה של הוועדה לניגוד עניינים ,ממשרד המשפטים ,ואני
אומר לכם שכדאי שתקשיבו טוב .לעצם העניין הזה .בפעם הקודמת אמרתי לשלמה צא.
בני וקנין:
לפני שאתה קורא ,אני בעד .שכל אחד מי ששי לו קרוב רחוק ,מה קרוב ,שייצא החוצה.
איתמר שמעוני:
בפעם הקודמת הוא לא יצא ,ישב פה ,ואמר ,הוא יכול להישאר וכו'.
בני וקנין:
הוא כנראה ככה נתנו לו חוות דעת.
איתמר שמעוני:
בסופו של דבר אחרי שאמרתי את הערותיי ,התברר לו שזה כך ,ועכשיו הוא יצא .וכתב
מכתב שכולם כבר שמעו עליו .עכשיו תראו ,מבירור שעשיתי ,יפית גיל עובדת עירייה טובה,
יעילה ,משכילה ,ראויה ,ואני לא מדבר עליה ,היא מאוד מתאימה .ואני אומר לכם ,היא
הולכת להיות דירקטורית בחברה הכלכלית .תסביר לי ,בני ,איך יהיה דבר כזה ,חברה
כלכלית שישבו בוועדת מכרזים שלמה כהן ,מ"מ שלך ,הקרובה שלו יפית גיל ,ומצד ימין שלו
תשב עידית אדמוני ,היא גם בחברה הכלכלית ,העוזרת שלך ,ומסכן המיעוט ,אבנר סוויסה.
עכשיו צריכים להחליט על מכרז להעביר  20מיליון שקל לקבלן .תגידו לי איזה דיון ענייני
יהיה שם כשיש את שלמה ,עם הקרובה שלו ,עם העוזרת של בני ואבנר סוויסה? איזה מן
ועדת מכרזים פה תהיה?
בני וקנין:
העוזרת שלי לא אחות של החתן שלי .מה אתה מערבב? היא עובדת עירייה והיא
דירקטורית.
איתמר שמעוני:
אני אומר שלא יהיה שם דיון ,העוזרת שלך תרמה לאשקלון בתנופה  5,000שקל.
בני וקנין:
ומי לך תרם? לאוטובוסים ,ומי לך תרם לשלטי חוצות?
איתמר שמעוני:
אתה כבר שנתיים מחפש את החומר ואתה שלחת את זה לשלמה ושלמה אמר ימים יגידו.
אתם ממשיכים ,א ני אומר לכם ,שיש לי פה את ההנחיה של הוועדה לניגוד עניינים שהיועץ
המשפטי אמר ,אני רוצה להקריא לך .לעניין הימנעות עניין אישי .בן זוג ,כתוב פה מה זה
קרוב ,סעיף  ,5.1קרוב ,לעניין הימנעות לעניין אישי ,סעיף  ,11בן זוג ,הורה ,צאצא ,צאצא
של בן הזוג או בני זוגם ,של כל אחד מאלה ,אח או אחות או בני זוגם ,או קרוביהם .את זה
שכחתם .זה הנחיה .אמרת ,אין הנחיות .הנה הנחיה .עכשיו לא רק זה ,אני מציע לכם
לשקול טוב ,כי אתם יודעים שאני אפנה לכל הערכאות המתאימות .אני אומר לכם ,לא רק
זה ,הלכתי וטרחתי ,הרי אתם יודעים שאנחנו מאשרים פה . ,צריכים לאשר את זה בוועדה
של השופט כהן במשרד הפנים .ושם צריך למלא שאלון .הנה השאלון .ובשאלון שואלים,
זיקה או קשר אישי או פוליטי כלשהו לראש הרשות או לחבר מועצה ,לרבות קרבה
משפחתית ,מה תכתוב פה אותה גברת? היא קרובה שלו או לא היא תכתוב כן .עכשיו אני
אומר לכם שיש פה פסיקות וקראתי לכם לפני כן ,אסור להביא אדם ישר והגון למצב של
חשש לניגוד עניינים .וכשיישב שלמה כהן בוועדת מכרזים ,יחד איתה ,שהיא מהמשפחה
שלו ,יחד עם עידית ,זה לא ועדת מכרזים .יש שם חשש לניגוד עניינים ,אי אפשר לקיים דיון
ענייני .יהיו שם השפעות .זה לא יעבור שום מבחן ,אדוני היועץ המשפטי .אתה רוצה?
בבקשה .אני אומר לכם ,זה לא חוקי.
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בני וקנין:
תקשיב לי ,כל מה שדיברת ,לא נכון .בלשון המעטה.
מבקש להצביע .מי בעד אישור מנויה של גברת יפית גיל בן שושן לדירקטורית בחכ"ל?
( יורי זמושצ'יק יצא)
 שלמה כהן אינו משתתף בהצבעה.
הצבעה:
בעד10 :
נמנע1 :
נגד1 :
החלטה :לאשר.
בני וקנין:
ביום שני התקיים סיור במוסדות חינוך ,במלוא מועצת העיר ,והיוזמה הברוכה של מר תומר
גלאם ,אני מרשה לתומר גלאם ,בבקשה תומר ,לדבר .הודעה.
תומר גלאם:
אני רוצה להודיע כמו שהמנכ"ל אומר ,שביום שני נערך סיור במוסדות חינוך ,והיינו בכל מיני
מוסדות חינוך שהם מתקדמים ומוסדות חינוך שהם ישנים בלשון המעטה ובסיור למדנו
הרבה דברים על בתי הספר ,אני מאוד הייתי שמח ,עם עוד חברי מועצה היו משתדלים
באמת להגיע כי היה באמת הרבה דברים שאפשר ללמוד .הייתי בהלם ,אבל בסדר ,יודע מי
שאני מתכוון .אני רוצה להודות לראש העיר –
אורן שני:
השתדלנו מאוד אבל ב 11-בבוקר עובדים .והצעתי לקיים את הסיור ביום שישי.
תומר גלאם:
ראש העיר אמר שהוא יתקן את הליקויים שצריכים לתקן אותם במיידי ,ואף העלה רעיון
שאני מקווה שייצא לפועל ,שעכשיו פשוט אי אפשר להעלות אותו ,ותודה רבה לכל העוסקים
במלאכה.
שבתאי צור:
יש לי הזדמנות בהמשך לסיור הזה לברך את משה ינאי  ,ובאמת האיש הזה נכס לעיר.
בני וקנין:
אני מקבל כל מילה .תודה רבה.



ישיבת המועצה ננעלת.

___________________
אברהם בן-דוד
מנכ"ל העירייה

_________________
בני וקנין
ראש העיר

פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  33-2011מתאריך כח' שבט תשע"א 2.2.2011

