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פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 3 5 - 201 1
מ 13 . 4 .11 -
מקום הישיבה :אולם הישיבות קומה ד '
השתתפו ה"ה:
חברים:
וקנין בני
כהן שלמה
כהן שמעון
בוסקילה מישל
סופה ביילין
בוכניק יהושוע
בן דוד עמרם
גלאם תומר
זמושצ'יק יורי
חרוביץ אלכס
כלפון ניסים
מנור בוריס
סוויסה אבנר
סולטנוביץ אלכס
צור שבתאי
קסנטיני איתן
שמעוני איתמר
שני אורן
שפר יורם

-

לא נכחו:
חברים:
גואטה רמי
מהצרי רוני

-

ראש העיר
מ"מ ראש העיר
סגן ראש העיר
חבר מועצת העיר
חברת 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

כן השתתפו מוזמנים בעלי התפקידים:
ע/רה"ע
גב' עידית אדמוני
מנכ"ל העירייה
אברהם בן דוד
היועמ"ש
עו"ד איתן צוריאל
גזבר העירייה
פיני בוסקילה
מבקר העירייה
אריאל גמליאל
מנהל אגף תכנון אסטרטגי
ד"ר אלן מרכוס
סמנכ"ל לחינוך וחברה
משה ינאי
מהנדס העיר
דוד ירון
מנהל אגף שפ"ע
ניסים סויסה
סמנכ"ל משאבי אנוש ושכר
יוסי לוי
מנהלת אגף הרווחה
שולמית מימון
מנהל אגף איכות סביבה
מר יוסף עמרם
דובר העירייה
מר יוסי אסולין
מנהלת אגף תקציב
גב' נחמה שריקי
מנהלת אגף לקידום פרוייקטים כלכליים.
גב' איריס לייבוביץ
מנכ"ל החכ"ל
גלעד אורן
מנהל החב' תנו"ס
עודד ירון
אגף איכות סביבה
איציק גיהסי
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-

מר יוסי גרינפד
משה פוקס
גב' זיוה מימון

מנהל מח' ביטחון
מנהל מח' נכסים
רשמת פרוטוקול

נושאים על סדר היום:
פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  34-2011מתאריך .2.3.2011
.1
.2

אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  13מיום .30.03.2011

.3

אישור פרוטוקול הועדה המקצועית לתמיכות מס'  18מיום .16.03.2011

.4

אישור פרוטוקול ועדת המשנה לתמיכות מס'  16מיום .23.03.2011

.5

אישור פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס'  11-2011מיום .31.3.2011

.6

הצעה לסדר של מר איתמר שמעוני בנושא :מצב מערכת החינוך בעיר.

.7

הצעה לסדר של מר איתמר שמעוני בנושא :הדחת יו"ר ועדת שמות מר שלמה כהן.

.8

אישור הודעה על החלת חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית -סמכויות פקחים)
התשס"ח  - 2008 -עיריית אשקלון.

.9

אישור הפרדת פסולת במקור ל 2 -זרמים לצורך קבלת מימון מהמשרד לאיכות
הסביבה ,מתבקשת החלטת מועצה בהתאם לרשום מטה:
א.

להתחיל ולהשלים את תוכנית הפרדת הפסולת במקור ל 2 -זרמים בכל
הרשות בהתאם לאבני דרך.

ב.

להפריד את הפסולת במקור ל 2 -זרמים במשך  6השנים הבאות לפחות
ולפנותה כדין.

ג.

להקצות את התקציבים הדרושים להשלמת מימון הפעילויות הנתמכות
במסגרת קול קורא זה מעבר לסיוע שיינתן ע"י המשרד ולהמשיך לאחר מכן
לממן את מלוא העלות של קיום /תיפעול מערך הפרדת הפסולת במקור ל2 -
זרמים עד שנת ( 2020כולל) לפחות.

ד.

ליישם את כל מרכיבי התוכנית המפורטת להפרדה במקור שתאושר ע"י
המשרד.

.10

ביצוע עבודות נגישות לנכים בשנת  2011הנושא יוצג ע"י מר תומר גלאם.

.11

התכוננות לרעידת אדמה ,דיון.

.12

אישור חידוש הסכם עם חב' סלקום ישראל בע"מ ,למתן רשות שימוש בתמורה
להפעלת אנטנה סלולארית באזור התעשייה הצפוני בתחום רחוב הפנינים אשקלון,
חלק מחלקה  70,140בגוש .1216

מהלך הדיון בישיבה.
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בני וקנין:
מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה.
עדכונים:
המצב הבטחוני -מקווים שיימשך השקט מהימים האחרונים .היו מס' ימים לא קלים כאשר  9טילי
גראד נורו לעבר אשקלון .כיפת ברזל יירטה  8טילים .אחד נפל בשטח פתוח.
לפני  3ימים ביקר כאן ראש הממשלה וביקר בכיפת ברזל .אתמול הודיע ראש הממשלה שהוא
החליט שבאשקלון ונתיבות ימוגנו בתי הספר וגני הילדים .הכוונה שיהיה מיפוי חדש ואם יש עוד
בתי"ס שלא ברשימה יעשו מיפוי ויציבו מיגוניות .ביום ראשון האחרון בישיבת הממשלה קיבלנו
הודעה על כך.
שבתאי צור:
בנושא הזה אני מבקש – הבטיחו המיגוניות ולא קיימו ,ותבענו אותם בבית המשפט .ראש
הממשלה ביצע – לכן מגיעה לו מילה טובה.
בני וקנין:
הוצאתי לו מכתב -אנחנו מודים לראש הממשלה ,קיבל החלטה מהירה.
*עמרם בן דוד וסופה ביילין נכנסו לישיבה.
בני וקנין:
מועצת העיר ואנוכי מברכים ומודים לראש הממשלה שמרגע שהובא לשולחנו נושא המיגון ,תוך
זמן קצר קיבל החלטה ואישר את מיגון בתי"ס וגני הילדים.זו החלטה מאוד חשובה .נושא זה של
המיגון עמד תמיד לנגד עיננו.
עדכון נוסף -יום מעשים טובים היה בשבוע שעבר ,היה מרתק.
האגף לאיכות הסביבה ,יורם שפר ,ויוסי עמרם וצוותו אירגנו פעילות בלתי רגילה :עזרה
לקשישים ,צביעה בבתי"ס .מברך את יורם ואת האגף לאיכות הסביבה וגם את כל עובדי
העירייה שהשתתפו ביום זה .אנחנו צריכים לעשות זאת כל השנה.
ביום ראשון האחרון  ,הממשלה אישרה תקציב של  500מ'  ₪להגנה על המצוק .כאשר המשרד
לאיכות הסביבה יהיה אחראי על הביצוע ואשקלון תהייה בין הראשונים ,אולי אפילו הראשונה .בין
הראשונים יהיו גם הרצליה ונתניה .אנחנו כבר התחלנו בישיבות ואני מקווה שהנושא הזה יצא
לפועל כמה שיותר מהר בתקופה הקרובה וכאן מדובר על תקציבים די גדולים של הגנה על
המצוף ,בין השאר כנראה זה יכלול שוברי גלים והוכח ,מה שאנחנו בעיריית אשקלון על הזמן
טענו וזה הוכיח את עצמו ששוברי הגלים מגנים על המצוקים .יהיו גם עבודות על פני הקרקע ולא
רק בים .אנחנו בקשר עם המשרד לאיכות הסביבה  ,איך להוציא זאת לפועל.
כמו כן שמח לבשר לכולם -סקר  – BDIמכון מחקר שבחן את התפקוד התפעולי והכלכלי .של
הרשויות  .אשקלון מדורגת מקום רביעי לפני חולון ,פתח תקוה  ,תל אביב ,כפר סבא ומודיעין ,
נתניה וירושלים ועוד עשרות ערים.הסקר הזה הוא ממכון די רציני ,מכון נחשב ,המכון הזה בודק
את ההתנהלות היעילה של העירייה ,מבחינה תפעולית ,פיננסית .מברך את כל עובדי העירייה
ואת הנבחרים .חושב שזו תוצאה טובה.
ראינו אתמול בממון ובידיעות הכלכלי ,אשקלון מקום שני במכירת דירות כאשר שיעור ניכר
ברכישה זה אנשים שמגיעים אלינו מחוץ לעיר.בהחלט -זו גאווה גדולה .אני רוצה לברך את עובדי
עיריית אשקלון ואת כל הנבחרים .מקום ראשון פתח-תקווה .גידול של כמעט כפול לעומת שנת
 2009לשנת  .2010מתחילים לגלות את היתרונות שלה הן באיכות בחינוך ,באיכות בסביבה.
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המגמה נמשכת ואנחנו גם מתאימים את מינהל ההנדסה ,אני באמת רוצה להודות בעיקר
למינהל ההנדסה ,לממונה על מינהל ההנדסה סגן ראש העיר מר שמעון כהן ולמ"מ ראש העיר
ויו"ר ועד בניין ערים מר שלמה כהן ולכל חברי הוועדה ,כמו כן לממלא המקום של יו"ר ועדת בניין
ערים מר אורן שני .אתם מוציאים כמויות של היתרי בנייה פי שלוש וארבע ממה שהיה בשנים
קודמות .כל הכבוד ותודה רבה.
מברך את חבר המועצה יורם שפר ,קיבל את פרס הגלובוס הירוק.
ניתן גם לשר גלעד ארדן -גם אותו מברכים.
מגיע ליורם על עבודתו בכל נושאי איכות סביבה באשקלון ובכל הארץ .יורם איש מועצה למופת,
משקיע שעות וימים על חשבונו ,הכל למען איכות הסביבה.
עדכון נוסף – הגענו להסכם עם הטוטו יחד עם עיריית אשקלון ,כמעו בשותפות ,אנחנו הולכים
להקים  10אולמות ספורט עולל אולמות גדולים שיהיו ל 4,000 -מקומות ישיבה שאפשר יהיה
לשחר בחלק מהם גם כדור יד ,כבר בימים הקרובים מתחילים לבנות  3אולמות ,עוד אולמות
אנחנו מכינים וגם שלושה מגרשי כדורגל סינטטי.
מישל בוסקילה:
יש כבר הסכם?
בני וקנין:
יש סיכום ישיבה.
מברך את איתן קסנטיני -היה איתנו כאן בישיבות.
אלו העדכונים.
עמרם בן דוד:
צריך לברך את העמותות שעוסקות בחסד משפחות .צריך לחזק אותם על המפעל הזה של עזרה
לזולת.
אורן שני:
כיפת ברזל -קודם כל כל הכבוד .נושא המיגונים -מונח אצל רה"מ כבר שנתיים .יחד עם זאת
מבקש לשים לב לעובדה הבאה :כיפת ברזל נראית זמנית .לא הביאו שם פלוגה שתוכל לאפשר
לחיילים ללכת להתקלח ,אנשים נמצאים שם במשמרות .רצוי להוציא מכתב שזה יישאר מצב של
קבע כי זה דבר שהוכיח את עצמו.
בני וקנין:
אני עובר לסדר היום .לך יורי – לפי פקודת העיריות שאילתות אפשר לדחות למועצה הבאה .לכן
השאילתות שלך יהיו במועצה הבאה .לגבי ההצעה לסדר היום שלך אני הפעם הלכתי לקראתך .
אתה אומר שאני מוריד הצעות.
יורי זמושצ'יק:
בשמך.
בני וקנין:
אתה תציג את כל מה שאתה רוצ ה כפי שהצגת בהצעה ,אני הפעם הלכתי לקראתך ,הכנסנו זאת
כסעיף .אנחנו לא מורידים  ,נדון ונקבל החלטות.
יורי זמושצ'יק:
יש לי הערות לסדר היום .הצעתי הרבה הצעות למאבק עם שחיתות ,קיבלתי מכתב איום מעו"ד
פרטי ,בשם עיריית אשקלון.
בני וקנין:
אתה הגשת שאילתא?
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יורי זמושצ'יק:
כן.
בני וקנין:
היא תופיע בישיבה הבאה.
יורי זמושצ'יק:
כתוב במכתב שאני צריך להתנצל תוך  10ימים מצד אחד אתה דורש להתנצל.
בגלל זה הכנתי שאילתא -יש לי  10ימים.
בני וקנין:
אתה מדבר ללא רשות.
יורי זמושצ'יק:
יש לי זכות לדבר  10דקות על סדר היום.
בני וקנין:
אתה מפריע לי.
יורי זמושצ'יק:
אתה מפריע לי.יש לי זכות להערה בעניין הזה.
אמרתי שאני צריך להתנצל תוך  10ימים.
בני וקנין:
אתה מפריע .לא נתונה לך רשות דיבור.
יורי זמושצ'יק:
אתה לא נותן לבצע את החוק.
בני וקנין:
אתה מפריע לי ,אוציא אותך מהישיבה.
*אלכס חרוביץ הצטרף לישיבה.
בני וקנין:
אני מזהיר את יורי ,הוא מפריע לישיבה.
אני דוחה בשאט נפש את ההתנהגות של יורי ,הוא הפריע לישיבת המועצה ,מבקש ממנו לצאת
מהישיבה.
בני וקנין:
אני מתחיל בישיבה.
.1

פרוטוקול מועצה מן המניין – מס'  34-2011מתאריך 02.03.2011

אין הערות לפרוטוקול.
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.2

אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  13מיום 30.03.2011

בני וקנין:
יש הערות.
שבתאי צור:
 .1השתתפתי בועדה -מתייחס לשתי נקודות בנושא התמיכות -יש הגדלה של  100א'  .₪אם
אנחנו גם השנה נחרוג צריך לקצץ בדברים אחרים.
 .2דו"ח רבעון עמוד  -4תאגיד המים .מופיע  1/4מיליון  -₪כתוב גיוס כסף מעצמיות .מה
המדיניות שלנו לגבי הכסף של תאגיד המים.
אורן שני:
מה זה השכר המשולב? מה כולל? שכר בכירים
פיני בוסקילה:
כל המרכיבים של השכר.
אורן שני:
והעניין של תוספות ,הפרשים ,החזר הוצאות ,מה זה עבודה נוספת?
אברהם בן דוד:
עבודה נוספת זה שעות נוספות .זה הפורמט של משרד הפנים.
אורן קסנטיני:
היינו רגילים שהיינו מקבלים הודעות במייל מזיוה זה לא מגיע אלינו במייל מבקש שזה יגיע אלינו
במייל.
הצבעה:
בעד17 :
נגד – 3 :מישל ,שבתאי ,איתמר
נמנע – 1 :יורי.
החלטה :לאשר.
.3

אישור פרוטוקול הועדה המקצועית לתמיכות מס'  18מיום 16.03.2011

יורי זמושצ'יק:
למרות החלטת הועדה המקצועית עניין העברת הכסף להפועל אשקלון היה  3נגד .3
איך אפשר להצביע על החלטה כזו אם ועדת המשנה החליטה.
פיני בוסקילה:
צריך לאשר את ועדת המשנה.
ועדת המשנה החליטה לגבי אליצור והפועל שההחלטה תתקבל כאן.
אורן שני:
אם בועדת המשנה היה נגד ,זה חוזר לועדה המקצועית ,לדעתי זה עבר בועדת המשנה.
עמ'  14ניסים כלפון מעלה להצבעה  3הצבעות;  3בעד 2 ,נגד ו 2 -נמנעים .זה עבר.
(מקריא את הסעיף)
מה זה קשור לתקציב -ההצעה הראשונה עברה כדת וכדין.
אברהם בן דוד:
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ועדה מקצועית החליטה או המליצה על בסיס הקריטריונים שנקבעו בתבחינים .ועדת המשנה
המליצה על בסיס התבחינים.דיון במועצה זה רק שיש התנגדות בפרוטוקול הועדה ,אך כרגע אין
התנגדות.
אבנר סויסה:
מבקש לא לדון בזה.
אורן שני:
יש החלטה בועדת המשנה ,לא סותרת את הועדה המקצועית.
פיני בוסקילה:
ועדה מקצועית המליצה -מצביעים על האישור שלה ,זה לא סותר אם ועדת המשנה תחליט
אחרת.
אבנר סויסה:
אם אתה מאשר ועדה מקצועית ,זה אומר שזה הולך לביצוע.
אורן שני:
נוהל תמיכות מה שקובע ,זה גזבר ,יועמ"ש ,מנכ"ל.
אברהם בן דוד:
אבנר אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה ,התבחינים אומרים אחרת.
איתן צוריאל:
הבהרה -ברגע שיש הסכמה בין ועדה מקצועית ומשנה ,מאשרים החלטות גם של זו וגם של זו.
כאשר ועדת המשנה לא מסכימה לועדה המקצועית זה חוזר למועצה.
לעצם העניין -היה ויכוח ערני לנושא הזה ,יצאתי מתוך הרגשה -שהפשרה היא להעביר הדיון
למועצת העירייה.זה מה שהבנתי .הפרוטוקול להבנתי -יש בו סתירה פנימית.
היו הצבעות -ראשונה כפי שמופיע בפרוטוקול .השניה-כפי שמופיע בפרוטוקול ,לאור חילוקי
הדעות החליטו על הצבעה שלישית ,הצבעה של כל חברי הועדה שהיו שם פה אחד בהסכמה
מלאה .ההסכמה הזאת לעניות דעתי וכם פיני  -היא למעשה ביטלה את הראשונה והשנייה.
איתן קסנטיני:
היא לא ביטלה.
פיני בוסקילה:
הפרוטוקול בדיוק איך שהיה בועדה .אפשר לקרוא את הדברים .חברי מועצה מסויימים העלו
נושא הקצבה להפועל ואליצור ,אחר כך הוסיפו לתוך זה את אליצור ,התחיל דיון והיתה הצעה
לשלב רק חצי ונראה מה תהיה התוצאה בחצי השני .היתה התנגדות של חלק מחברי המועצה,
הפשרה היתה להצביע .איתן אמר לפני שנצביע נעביר את הכל עכשיו .ניסים אמר שנצביע על
ההצעה של אבנר ואחר כך בגלל חילופי דברים שהיו לא קלים וחלק מהם לא נמצאים בפרוטוקול,
בגלל כל הצעקות שהיו שם היתה הצעה להביא את זה למועצה להחלטה את נושא הפועל
ואליצור.
בני וקנין:
זה מתייחס לועדת המשנה ,מה לגבי המקצועית?
פיני בוסקילה:
פה אחד.
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יורי זמושצ'יק:
אני אמרתי שזה לפני שהייתה החלטה בועדת התמיכות להעביר כסף להפועל אשקלון ,אמרתי
שזו החלטה לא נכונה ,אמרתי שעדיף להפנות המשאבים לחיוךו .התקופה שנותנים כסף בועדת
תמיכות לעומת הפעילות
בני וקנין:
מבקש להצביע על הועדה המקצועית -שם אין חילוקי דעות.
האם יש חברים שיש להם קשר לעמותות -נא לצאת.
*סופה יוצאת.
הצבעה:
בני וקנין:
מי בעד אישור פרוטוקול הועדה המקצועית?
אבנר סויסה:
מבקש לבטל את שני הסעיפים שאישרנו.
אברהם בן דוד:
לא רוצה שהחברים ייכשלו .ברגע שיש תבחינים והעמותה עונה על תבחינים ואתה לא מאשר ,א
יכול לנהל זאת דרך בית משפט.
אבנר סויסה:
עמותה שקיבלה תמיכה ולא ניצלה את התמיכה ,העירייה יכולה לקחת את הכסף בחזרה .אתה
יכול לקחת?
אברהם בן דוד:
אני לא יכול לקחת.
תומר גלאם:
מבקש ממך אדוני רה"ע ,יש לנו בעיה חמורה ,לנו כחברי מועצה .יש הרבה תלונות לקבוצה
שנקראת אסא אשקלון .יש בעיה שאין לנו שם אף שחקן אשקלוני.אנו מבקשים לתת עדיפות .לא
יכול להיות שקבוצה שבה כולם אשקלונים עולה לליגה א' ואנחנו כל פעם מחר סוגרים מגרש ,לא
סוגרים מגרש .זה לא התחום שלי ,זה התחום של איתן ואתה עושה עבודה מבורכת שם ואני
מבין את הלחצים שלך מהפועל אשק לון וזה לגיטימי ,גם אם היו פונים אלי במסחר ותעשייה
הייתי נקבע ללחצים כאלה ואחרים כי אני מייצג אותם .פונה לחברי הקואליציה -אני מבקש ,אם
רה"ע יקדם את הנושא הזה שקבוצת אשקלונים תקבל את התקציב ,בואו כולנו יחד ניתן גם
לאשקלון שיקבלו אולי אם יזכו ,אני יודע ,אדבר עם הרב שיברך אותם וגם אסא יקבלו את
התקציב.
בני וקנין:
בנוא נבדק .אני בודק נושא אסא אישית .אבקש להצביע.
אבנר סויסה:
מבקש שהיועמ"ש ייתן חוות דעתו על כך.
*ניסים כלפון יוצא.
בני וקנין:
אני הולך לפי מה שאמר פיני בוסקילה.
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אבנר סויסה:
אבל יש לי חוות הדעת של היועמ"ש ,שיעמוד ויגיד אותה בבקשה.
תומר גלאם:
מה הבעיה שאיתן ייתן חוו"ד כמו שאבנר מבקש.
איתן צוריאל:
יש פרוטוקולים בפני המועצה .פרוטוקול ועדה מקצועית ,פרוטוקול ועדת משנה .אם המועצה
מחליטה להצביע על פרוטוקול ועדה מקצועית כולו ,היא מחליטה לאשר את כל מה שיש  ,אחר
כך היא מצביעה על פרוטוקול ועדת המשנה ואם היא תצביע על חלק מהדברים שונה ,ז"א שהיא
הצביעה פעמיים והיא סותרת את עצמה.
אבנר סויסה:
נכון.
עו"ד איתן צוריאל:
אני חושב שצריך להצביע על פרוטוקול ועדה מקצועית על אותם דברים שאין מחלוקת ,שאושרו
על ידי וועדת המשנה ואחר כך על הדברים שבמחלוקת להצביע בנפרד יחד עם שני הפרוטוקולים
אותו נושא שבמחלוקת.
בני וקנין:
זו לא הפרוצדורה.
איתמר שמעוני:
מה זה לא? היועמ"ש אומר לך משהו ,אתה רוצה גזבר .הגזבר הוא יועמ"ש .מה אתה עושה?
הוא אומר משהו רה"ע אומר שהגזבר יודע.
בני וקנין:
מבקש לא לדבר בלי רשות.
מבקש מהמנכ"ל להסביר.
אברהם בן דוד:
הנוהל עצמו בנוי בצורה כזאת אחרי שיש פרוטוקול של וועדת משנה אם בפרוטוקול וועדת משנה
המועצה במקום של וועדת משנה אם היא מקבלת גם את ההסתייגויות של וועדת משנה זה חוזר
לוועדה מקצועית ,אבל המועצה יכולה לא לקבל את ההצעות של וועדת משנה ואז הפרוטוקול של
וועדה מקצועית מעלה ולא חוזר לוועדה מקצועית ,זה הנוהל ,לכן הפרוטוקול של וועדה מקצועית
הוא עומד בפני עצמו .אחר כך בוועדת משנה דנים רוצים מאשרים ,לא רוצים מחזירים לוועדה
מקצועית.
בני וקנין:
מעלה להצבעה -אישור פרוטוקול ועדה מקצועית.
בעד14 :
נגד :3 :שבתאי ,מישל ,איתמר.
נמנע :אין
החלטה :לאשר
בני וקנין:
פרוטוקול ועדת מקצועית מס'  18מאושר .אני עובר לסעיף .4
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 .4אישור פרוטוקול ועדת המשנה לתמיכות מס'  16מיום .23.3.11
אורן שני:
סעיף  -4מבקש להוריד הפרוטוקול מהדיון ולהחזיר אותו לועדת המשנה כי יש החלטות
שסותרות אחת את השנייה.
בני וקנין:
מקבל את הצעת אורן שני ,מחזיר את פרוטוקול הועדה לדיון בועדת המשנה .תודה לאורן שני.
הצבעה:
פה אחד.
החלטה:
להחזיר הפרוטוקול לדיון בוועדת המשנה.
* סופה ביילין וניסים כלפון חוזרים לדיון.
.5

אישור פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס'  11-2011מיום .31.3.2011

שבתאי צור:
הפרוטוקול מונח בפניכם .בועדה דנו בשני נושאים; אחד זה נושא דיווחי צוות לתיקון הליקויים .כל
שנה בוחרים שני נושאים שאותם מבקר העירייה צריך לבדוק .ראש העיר מינה בזמנו את המנכ"ל
לעמות בראש הצוות לתיקון הליקויים ,והוא מלווה ומוביל את הצוות הזה ,אנחנו מקבלים פעם
בשלושה חודשים ממנכ"ל העירייה את התיקונים של מה שהיה בדו"ח המבקר ,אם זה היה מבקר
המדינה או מבקר העירייה ויש עדיין ממנכ"ל העירייה שני נושאים מה שהיה מופיע שמבקר
המדינה שלא התייחסו אם זה היו הערות בנושא הבחירות ונושא המצוק ,וביקשנו בישיבה הבאה
כתוב בפרוטוקול שאמרו לנו כמה דברים ורשמנו גם את העמודים איפה זה מופיע.
בנושא השני ,לבחירת שני נושאים ,אני פונה אליך אישית רה"ע  .כבר במשך שישה חודשים
פניתי ליושב ראש וועדת בניין ערים לממונים ,לוועדת בניין ערים וכולם ,אין ספק שאתה גאה היום
במה שקורה במדינה ואנחנו זכינו במקום מספר  2והוצאנו כ 1,700 -היתרים ובירכת אותם ,אני
גם מצטרף לברכות אבל מצד שני אני עשיתי בדיקה בהנדסה ,לכן נתתי הפעם שהמבקר יבדוק
שני הנושאים האלה לגבי מתן היתרים ,כדי ללמוד את הנושא ,שהדברים זזים ,תפקידנו לבוא
ולהתארגן בהתאם ,אני שומע כבר שישה חודשים מחפשים בעיריית אשקלון עובדים ואני מאמין
למנכ"ל העירייה ,באמת שעושה את זה ,מחפשים ,אבל מצד שני יש היום חוסר כוח אדם
בהנדסה לכן אם אתה תפתח את תלונות הציבור  28אחוז תלונות הציבור זה בהנדסה .פעם היו
מקבלים מכל מיני מקומות אבל בהנדסה ,זאת אומרת לא שהם לא עובדים ,הם עובדים ,עושים
את עבודתם על הצד הטוב ביותר.יש בעיה אם זה בנושא ארכיב ,אם זה בנושא דברים אחרים,
אם זה בנושא בדיקה ,יש הרבה בעיות בהנדסה ,העובדים מדברים ,העובדים מתחננים .מתחננים
להביא להם סיוע .גם מבחינה פיזית איך שהם יושבים.
אורן שני:
אתמול הייתה ועדת בניין ערים .לצערי הופסקה בגלל שלא הגיעו חברי מועצה .זה דבר רציני,
אנשים לא קיבלו היתרים.
שבתאי צור:
לכן אני פונה אליך ,רה"ע ומבקש התערבותך ולעשות רארגון במינהל ההנדסה.
מבקש לתת עזרה לקבלנים.
כמו כן קיבלנו מהמבקר את דו"ח  ,2010מבקש שלא תמתין  3חודשים ותעביר במהרה את
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הערותיך.
בני וקנין:
תודה ,יש מגבלות של שכר וקשה להשיג מהנדסים .הם לא רוצים להגיע בגלל השכר.
איתמר שמעוני:
מזכיר לך -אדוני רה"ע בנושא קרן אשקלון -התרתי ואמרתי שהקשר עם העירייה אינו חוקי ,
זלזלתם בדבריי ,פניתי למבקר המדינה ,הוציא דו"ח והוא הפך את כל קרן אשקלון.
רוצה לברך את יו"ר הועדה שבתאי ,קראתי את הפרוטוקול ,התייחסות עניינית.
הועדה לתיקון הליקויים התייחסה רק לקרן אשקלון ,היא לא התייחס למצוק ולבחירות.
אנחנו צריכים לראות את הדו"ח גם לגבי המצוק וגם לגבי הבחירות.
מלגות סטודנטים -רוצה להזכיר לכם הנהלת העירייה -כשלקחתי אתכם לבית המשפט ,מקריא
לכם מה אמרה השופטת (מקריא).
אי אפשר לחלק מלגות מקרן אשקלון מכספים של העירייה.
תקימו ועדה ,תדונו ...יש כאן הרבה נסתר ,מומלץ לעירייה לבחון דבר זה שנית...
תחשבו טוב ,אני אקח אתכם שוב לבית משפט.
בני וקנין:
מי בעד אישור פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת מס' ?11/2011
הצבעה:
כולם בעד.
החלטה:
לאשר.
 .5הצעה לסדר של מר איתמר שמעוני בנושא :מצב מערכת החינוך בעיר.
ההצעה – מצ"ב.
איתמר שמעוני
מקריא את ההצעה.
איתמר שמעוני:
באים תושבים ,בונים דירות ,תגדילו משאבים.
הישגי בגרויות -הצהרות לחוד ומעשים לחוד .בכל מקום אני שומע שהישגי הבגרויות באשקלון
הכי טובים.
מקריא לכם מתוך ידיעות אחרונות.
"מקריא" -אשקלון אינה נכללת בין  24הראשונים ,אתה מספר לי שעשית מאמצים על כיפת
ברזל?
כולך הצהרות ,ההתנהלות עפ"י פרסום ,תקיים דיון ,אנשי חינוך ,דיון ממצה ,פורה.
מבקש -גם אם אני יודע שבדרך כלל הצעות שאני מעלה לסדר נופלות בגלל חשיבה קואליציונית.
החינוך בעיר אשקלון בהתדרדרות ,תקיים דיון ממצה.
בני וקנין:
מסמיך את מר משה ינאי לענות להצעה.
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משה ינאי ,סמנכ"ל לחינוך וחברה:
מערכת החינוך באשקלון היא לא רק מהטובות ביותר בארץ אלא גם מהמצוינות שבהן .כל
הדברים שנאמרו עד כה הם אור ופרח .שניים ,לא אני אומר את זה ,לא עיריית אשקלון אומרת
את זה ,אלא מי שאומר את זה אלה אנשי משרד החינוך ,כל אותם גופים שבאים במגע עם
המערכת המצוינת הזאת .מערכת שלנו נותנת פיתרונות לכל הילדים בעיר הזאת ,פיתרונות
חינוכיים ,פיתרונות שבערים אחרות לא קיימים .בית ספר לאומנות כזה לא קיים בהרבה מקומות
בארץ הזאת ,בית ספר למדעים וכן הלאה וכן הלאה .תוכניות שהעיר הזו עושה הן תוכניות שהן
נותנות פיתרון לכל פלחי האוכלוסייה בעיר מן הטובים המצוינים והפחות טובים ,החלשים
והעובדה היא שתוצאות בחינות הבגרות הן בין המצוינות בארץ הזאת .ידידי השואל שאמר
דברים אינם מדויקים ,הוא דיבר על בתי ספר ספציפיים ,הוא לא דיבר על המערכת כולה ,יכול
להיות בית ספר אחד שהוא בציון גבוה מאוד ,יחסית בית ספר אחר הוא בית ספר בציונים
נמוכים .אנחנו מדברים על מערכת כולה ,מערכת החינוך באשקלון ולא בית ספר ספציפי זה או
בית ספר ספציפי אחר.
איתמר שמעוני:
אתם חיים באולימפוס ,תאמין לי.
משה ינאי:
אני לא הפרעתי לך אדוני ,אני מבקש לא להפריע לי.
בנושא גני הילדים שמדובר– אנחנו במשא ומתן עם משרד החינוך לבנות גני ילדים .פשוט
להזכיר פה שמי שמאשר בנייה במדינה הזו בנושא חינוך זה משרד החינוך ,זה דבר אחד.
משרד החינוך בגלל הפניות שלנו אישר לנו פרוגראמה לבונת בית ספר יסודי ברמת כרמים בצפון
ברנע .בעזרת השם אנחנו נבנה גם גנים בברנע .הערה אחרונה נוספת ,פשוט לידיעת הציבור,
המדינה באשקלון בונה רק לגני חובה ולא לגני טרום חובה ולא לקדם חובה .כדי לסבר את האוזן,
יש שלושה גילאים בגני ילדים ,גילאי שלוש שהם קדם חובה ,גילאי ארבע שהם טרום חובה,
וגילאי חמש שהם חובה ,המדינה בונה בניינים לגני ילדים רק לחובה .ובכל זאת  ,עיריית אשקלון
נותנת פיתרון.
בני וקנין:
אני מסמיך גם את בוריס מנור להסביר.
בוריס מנור:
נושא החינוך קרוב לא רק התחלתי ,מה שאתה אמרת ,אתה צודק ,יש בתי ספר שהם בראש
הרשימה ,אבל אם אנחנו מדברים על מערכת חינוך כוללת עירונית זאת אומרת המצב שלנו
באמת טוב .בהחלט טוב על פי הישגים ,על פי המתגייסים לצה"ל ,על פי מספר תלמידים
אתמר שמעוני:
מה שיעור המתגייסים לצה"ל?
משה ינאי:
84.5%
איתמר שמעוני:
אני ראיתי את החברת שפירסמת אדוני רה"ע ,רק שכחתם להוריד את שנת  2007שזה בתקופה
של רוני מהצרי.
בני וקנין:
איתמר אתה מפריע פעם שנייה.
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איתמר שמעוני:
אני הצעתי הצעה לסדר -אף אחד לא יכול להתייחס.
בני וקנין:
אני יכול להסמיך -אני מראש הסמכתי.
איתמר שמעוני:
בסדר היום היית צריך לבחור שראש העיר מסמיך.
בני וקנין:
בפקודת העיריות רשום שאני יכול להסמיך.
רק בוריס מדבר.
בוריס מנור:
יש לנו תקציב עירוני.
שיעורי הזכאות לתעודת הבגרות תואמים לגמרי ,אנחנו ורמת גן.
איתמר שמעוני:
תקציב העירייה והשקעתה בחינוך הוא  ,22.3%ברמת גן .40%
בוריס מנור:
מסכים איתך בדבר אחד -מבחינת צפיפות -אנחנו והעיר אשדוד בראש הרשימה .בהמשך הבעיה
תיפתר.
כל אחד יסכים איתך שבשנה הראשונה צריך להגדיל את התקציב .לא מסכים איתך איך שאתה
מציג את העיר אשקלון ,יש לנו הישגים.
בני וקנין:
אני רוצה להודות למשה ינאי ולכל אגך החינוך ,יש לנו מערכת חינוך מהטובות בארץ.
קיימנו דיונים ,הייתה הצגה החינוך .כל ההצעה כפי שהוגשה היא חסרת בסיס ,כל תפקידה רק
להשמיץ.
מבקש להוריד ההצעה מסדר היום.
הצבעה:
בעד11 :
נגד -2 :יורי ,איתמר
נמנע -1 :שבתאי
החלטה :להוריד ההצעה מסדר היום.
שבתאי צור:
במאי  2009התארחנו במלון דן ,עשית דיון יפה בנושא הנדסה .אפשר לעשות זאת גם בנושא
החינוך .אני תומך בכל מה שאמר משה ינאי.
משה ינאי הוא יקיר אשקלון.
איתמר שמעוני:
אני מעריך ומכבד את ינאי כאדם ומקצוען.
שבתאי צור:
תמשיך עם הדיונים.
בני וקנין:
היו דיונים.
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 .7הצעה לסדר של מר איתמר שמעוני בנושא :הדחת יו"ר ועדת שמות מר שלמה כהן.
ההצעה – מצ"ב.
איתמר שמעוני:
בהצעתי להדיח את שלמה רק הנסתר על הנגלה .מאוד חשוב לי שתבינו את הדבר -נראה
לכאורה שהנהלת העירייה וראש העירייה ומ"מ חושבים שיושבים כאן אנשים שלא מבינים.
חושב שיש חברי מועצה אינטליגנטים ורוצה לתת דוגמא של זלזול מהאינטליגנציה.
מקריא לך מפרוטוקול ועדת שמות מלפני חודשיים .יש כאן בקשה של שלמה ארבלי לקרוא
שמות ע"ש פלוני .אני מסתכל על עמוד  .3יש הצעה שלא זכתה לרוב .למה לא כתבו למה
ההצעה לא זכתה לרוב? לא לא אומרים כמה בעד? כמה נגד? כששאלתי שלמה למה לא כתבו
שלוש נגד בעד ארבע ,אמרת לי – אני מצטט :האם זה חובה לציין עמה בעד וכמה נגד .אז אני
מצטט מה אמר רה"ע" :הוועדה קובעת את סדרי ישיבותיה ,את סדרי הניהול שלה ,הוועדה
קובעת מתי לכתוב רוב ומתי לא רוב .אז שלמה אומר לי :בגלל הרגישות של הנושא לקח זמן עד
שהגענו למצב הזה ,שבו אנשים אומרים את דעתם ,לא חוששים שזה ידלוף כפי שהיו הרבה אי
נעימויות בעניין הזה .גם הניסוח פה הרבה פעמים הוא ניסוח – " לא זכתה לרוב" ,לא אומרים
מתנגדים וכו' .ואז שאלתי את שלמה" :מה קורה אם יש שוויון?" עונה לי שלמה" :יו"ר הועדה,
יש לו שני קולות בעניין הזה" .אבל לא היה מצב כזה .אני שואל אותו "היה תיקו ,לא היה מצב
כזה ,ויושב ראש הוועדה יש לו שתי קולות.
שלמה כהן:
תמשיך להקריא.
איתמר שמעוני:
אל תפריע לי .אתה בטוח שאתה מדייק במה שאתה אומר שלא היה פה מקרה כזה? לפי מיטב
זכרוני כןץ אני לא מתייחס לכל שם כאילו שזה משהו אישי .אני מצפה ממך כיו"ר הוועדה לא
להטעות את חברי המועצה .לך תקרא את הנהלים .יש כאן נוהל מועצה מ 2.9.2004 -שהוא
מחייב על פי חוק ואני רוצה לקרוא לך (מקריא) .אתה רואה שאתה לא עושה שיעורי בית? אתה
רואה שאתה לא לומד את החומר?
בני וקנין:
יש לך עוד דקה.
איתמר שמעוני:
אם מדובר באיש ציבור שאינו נבחר ציבור אז יידרש רוב של  2/3מחברי ועדת שמות.
אתה צריך לבחור בעד ,נגד ,לא להסתיר .אני היום יכול לפסול את כל ההחלטות.
בני וקנין:
מסמיך את שלמה לענות.
שלמה כהן:
נכון מה שאמרתי אך תפנה הדברים כלפיך -אתה לא הכנת שיעורי בית.
שמע ,שנינו חברי מועצה חדשים פה ,הייתה איזו השתלמות שעשו לחברי מועצה חדשים ,לימדו
אותם שם את יסודות העבודה .אתה לא מצאת לנכון ללכת להשתלמות הזאת כי אתה יודע הכל.
לא רק זה ,אפילו בפרקטיקה מילא ,אם היית בא ומשתתף בישיבות הועדות הייתי אומר מילא,
ילמד תוך תנועה ,אתה יכול להגיד לי כמה פעמים השתתפת בישיבות הועדה?
איתמר שמעוני:
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מה דין שמיטה להר סיני?
שלמה כהן:
אל תפריע לי.
בני וקנין:
שמעוני אתה מפריע.
שלמה כהן:
באותה ישיבה אתה שאלת את הדברים שאני חשבתי לתומי שאתה מתענין באמת בסדרי
עבודה .אתה יכול לראות את זה לפי נוסח התשובה שלי .הדברים היו מזיכרון .זה לא איזו שהיא
שאלה ששאלת כדי שנבדוק ,לא בכדי מגישים שאילתות והצעות לסדר בכתב כדי שבאמת יהיה
זמן לבדוק את העובדות .אני עניתי לך ,בהגינות ,בתום לב כזה ואני אומר לך על סמך הזיכרון
ובגלל שזה על סמך הזיכרון אני משתמש במילות הסתייגות של "למיטה זכרוני וכו'" .ליתר
ביטחון רוצה להזכירך שלפני איזה שתי פגישות היה דיון ,לדעתי אחד הדיונים החשובים ביותר
במועצה הזאת .זה הסכם עם קצא"א .אתה לא זכרת שהוא התקיים .אני הזכרתי לך שהתקיים
הדיון הזה .לא זכרת כי היית עסוק בגימיקים של פלאפלים וכו' .לא זכרת אם דיון כזה התקיים או
לא.
איתמר שמעוני:
מה הקשר עכשיו?
שלמה כהן:
לעניין הנוהל  .יש פה יועץ משפטי.
הוא יגיד לך שכדי שההחלטה תעבור ,היא צריכה לזכות ברוב.
איתמר שמעוני:
אבל מה קורה כשיש תיקו?
עו"ד איתן צוריאל ,היועמ"ש:
גם עפ"י הנוהל ,כאשר יש תיקו ההצעה לא מתקבלת.
שלמה כהן:
קרא טוב את הנוהל שקראת עוד פעם.
אני אתן לך שיעורי השלמה על כל אותן היעדרויות שלך ממקומות – כדי שתדע.
(חילופי דברים בין שלמה לאיתמר שמעוני).
שלמה כהן:
אני אומר לך ,אם יש בהחלטות הוועדה ,חברי הוועדה קולות שקולים ,המשמעות היא
שההחלטה לא עוברת .חוץ מדיוני וועדת המשנה.
איתמר שמעוני:
אז למה אמרת שליו"ר יש שתי קולות?
(חילופי דברים – לא ברור).
שלמה כהן:
תן לעובדות .חוץ מועדת בניין ערים שבה יש ליושב ראש הוועדה הזכות להטיל קול נוסף ,אך
הוא עושה זאת כשהוא רוצה להעביר החלטה  ,כי אחרת פשוט היא לא עוברת .בועדה הזו לא
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היה רוב להחלטה .זה מה שנכתב בפרוטוקול.
איתמר שמעוני:
אני שאלתי אותך על שתי קולות.
(חילופי דברים בצעקות).
שלמה כהן:
יש לך את הפרוטוקול .תקרא את הפרוטוקול.
איתמר שמעוני:
אני אקריא לך (מקריא).
שלמה כהן:
קח דף אחד אחורה.
מה אומר לך היועץ המשפטי? תענה לי.
איתמר שמעוני:
אני מצטט לך אני לא סתם אומר.
שלמה כהן:
למה אתה לא מקשיב למה שאני אומר לך?
איתמר שמעוני:
אני מקשיב כל הזמן.
שלמה כהן:
מה אומר לך היועמ"ש?
איתמר שמעוני:
על מה?
שלמה כהן:
תקרא מה אומר לך שם היועמ"ש בשאלה לפני.
איתמר שמעוני:
על מה אתה רוצה שאקרא?
שלמה כהן:
תקרא ,יש התייחסות.
איתמר שמעוני:
מה קורה עם שוויון .יו"ר ועדה יש לו שני קולות.
שלמה כהן:
למה אתה מתחמק?
איתמר שמעוני:
אתה מתחמק ,אתה מטעה.
שלמה כהן:
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תקריא מה שאמר לך היועמ"ש.
איתמר שמעוני:
אתה מטעה.
שלמה כהן:
אתה לא מקריא.
איתמר שמעוני:
תעשה שיעורי בית ,על תטעה את המועצה ,תילמד לעבוד ,תתבייש לך.
בני וקנין:
שמעוני ,אני מתרה בך ,אתה מפריע לישיבות המועצה.
(חילופי דברים בין בני לאיתמר).
שלמה כהן:
היועמ"ש שואל אותך שם האם יש הערה לפרוטוקול .תקריא ,חבל ,אני לא רוצה להסתמך על
הזיכרון.
איתמר שמעוני:
הנה אני מקריא .תגיד לי למה אתה עונה לי שיש לך שתי קולות? אתה מדבר איתי על סחור
סחור .נמצא כאן היועמ"ש .אתם לא יכולים לעשות מה שאתם רוציםם ,אתה לא יכול להגיד
שהגזכר יועץ משפטי ושהיועמ"ש הוא הגזבר.
שלמה כהן:
אתה אפילו סימנת את זה ,אתה רק לא רוצה שידעו את האמת פה.
איתמר שמעוני:
למה אמרת לי שיש לך שני קולות אצלך?
שלמה כהן:
אענה לך  -עו"ד איתן צוריאל אומר גם אם אומרים שההצעה לא זכתה לרוב מישהו חולק על זה
שההצעה לא זכתה לרוב?
איתמר שמעוני:
מה הקשר? שאלתי אותך אם יש תיקו .אתה אומר יש שתי קולות.
תגיד לי למה אתה מועה את המועצה .מה פשוט מזה?
שלמה כהן:
איפה כאן ההטעייה.
איתמר שמעוני:
יש הטעייה .הנוהל אומר תוצאות החלטה תבוא להכרעת המועצה .יש כאן נוהל.
שלמה כהן:
איתמר ,לא הפרעתי לך כמה שחיפשת .נתתי לך להסתבך .תן לי להשיב.
(חילופי דברים בין איתמר לשלמה כהן).
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שלמה כהן:
הדין הוא שההצעה לא עוברת.
איתמר שמעוני:
זה בניגוד לנוהל.
(חילופי דברים)
שלמה כהן:
נאמרו כאן דברים שלא צריך לעבור עליהם לסדר היום.
איתמר שמעוני:
אתה לא תעבור כי בפעם הבאה שיהיה תיקו אתה תביא את זה לכאן.
בני וקנין:
אני אומר לכם  ,שלמה זה נכד אדיר לעירייה .אשרינו שקבלנו כזה ממלא מקום לעירייה .שלמה
עושה עבודה מדהימה גם בוועדת שמות ,קבע כללים יפים ,סטדנרטים וצריך להודות לו .שלמה
הינו מחברי המועצה הטובים ביותר שהיו בחדר הזה ,עם תרומה מבוקר עד ליל .מי מטיף מוסר,
תראו את הדו"ח של שמעוני בישיבת המועצה ,כמעט באף וועדה הוא לא השתתף.
איתמר שמעוני:
אם אתה מטעה את המועצה ,מה אני אעשה בוועדות?
בני וקנין:
כל הדברים שאמר שמעוני זה רק דברים כדי להטעות את התקשורת וכדי שיכתבו עליו.
אנחנו מביעים תמיכה בשלמה.
איתמר שמעוני:
אתה יודע למה שלמה עובד קשה? כי אתה לא פה ,יש פה עיר בלי ראש.
בני וקנין:
שמעוני אתה מפריע.
מבקש להוריד את ההצעה מסדר היום .ההצעה חסרת בסיס .מבקש להצביע.
הצבעה:
בעד12 :
נגד -2 :יורי ,איתמר.
נמנע -1 :שבתאי.
החלטה :להוריד ההצעה מסדר היום.
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 .8אישור הודעה על החלת חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית -סמכויות פקחים)
התשס"ח  - 2008 -עיריית אשקלון .דברי הסבר – מצ"ל.
בני וקנין:
אם אין הערות -אבקש להצביע.
יורי זמושצ'יק:
אני מבקש לדבר.
בני וקנין:
נחזור לסעיף זה אני עובר לסעיף .10

 .10ביצוע עבודות נגישות לנכים בשנת 2011
בני וקנין:
תומר עושה עבודה נפלאה בתחום הזה.
בבקשה תומר.
תומר גלאם:
אני לא הסכמתי לחתום על האמנה .הייתה פגישה איתם מאוד פוריה .הם התלוננו בפניי על 3
נושאים .מודה לכל חברי המועצה ,יורם ,אורן ,הייתה כאן תמיכה מכל המגזרים בנושא הנגישות.
* תומר מקריא את ההצעה שלו.
זה אנשים שמגיע להם יותר מכולם .אני לא מחפש את הקרדיט.
להלן הצעת ההחלטה.
א .הבריכה העירונית -חסר שם מעלון ו 3 -כיסאות לנכים.
ב .היכל הספורט -מעלית ונגישות לקומה הראשונה.
מבקש ממכם ע"מ להוציא תקציבים -במקביל.
ג .חוף ים דלילה -שביל גישה מאחורי הבננה ביץ' ונגישות למקלחות של החוף.
מודה לכל חברי המועצה ,לראש העיר.
שבתאי צור:
מברך את תומר ,חבר מועצה חדש ,טרי ,רענן ,זה מפתיע ,הלוואי וכל חברי המועצה ילמדו ממנו.
מבקש מראש העיר -ויברך אותו אם יעביר לך את תיק הרווחה -במקומה.
אורן שני:
מצטרף לדברים של שבתאי שתומר עושה עבודה מצויינת.
*איתמר יצא.
אורן שני:
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כבר אז כתבתי -שלא צריך להפוך זאת לסיסמא .מציע לרה"ע להכניס זאת בספר התקציב כדי
לאפשר להם נגישות .שמח שזה עולה ,מקווה שזה יהיה לביצוע עכשיו.
בני וקנין:
שבתאי ,צר לי על הדברים שאמרת על סופה .גם היא טיפלה בנושאים של נכים.
תומר -מחזק אותך.
לפני חודשיים -אני רה"ע היחיד בארץ שקיבל מקרן שלם פרס על עיר למוגבלים.
לגבי סעיף ב' -מבקש שנקבל את הצעתו של תומר ולהצביע על סעיפים א'  -ג' כפי שהוגש.
הצבעה:
כולם בעד.
החלטה :לאשר.
* איתן קסנטיני מוסר שאיתמר אמר שהוא מצביע בעד לפני שיצא.
ניסים סויסה:
כל פעם שמדברים על תקציבים זה כדי לטפל בבעיות העבר .יש תקן ישראלי לנגישות -יש יועץ
אינטגרלי לנגישות .השנה קיבלתי  1.2מ'  ₪לכל תחנות האוטובוס שבוצע בעבר.
לגבי מה שמשופץ היום -הכל כחלק אינטגרלי .כל מקום שחייב להיות נגיש וכך אנחנו עובדים.
השנה הוקצו  1.1מ'  ₪לתחנות המחנה .מאמין שנסגור הפערים בפרקי זמן של שנה -שנתיים.
אורן שני:
שמח על מה שעשה תומר.
בישיבת המועצה הבאה מתכוון להביא לדיון את כל נושא הארנונה.
 .8אישור הודעה על החלת חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית -סמכויות פקחים)
התשס"ח  - 2008 -עיריית אשקלון .דברי הסבר – מצ"ב.
שני שטרן -תובעת עירונית:
שני מסבירה.
הצבעה:
בעד :כולם בעד
החלטה :לאשר.
 .9אישור הפרדת פסולת במקור ל 2 -זרמים לצורך קבלת מימון מהמשרד לאיכות הסביבה.
דברי הסבר – מצ"ב.
*יורם מסביר.
*איציק גיהסי מסביר.
אורן שני:
לדעתי -התכנית הזו שמוצגת בפנינו הפרדה במקור -עיקרה לחסוך כסף לעיר ,יחד עם זאת מה
נעשה בכסף -נקנה משאיות?
(מקריא)
איציק גיהסי:
לא ביקשנו לקנות כלי רכב.
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ציטטתי בדברי ההסבר של מה "קול קורא" אומר.
אורן שני:
אני לא נגד קבלת הכסף מהממשלה .לא רוצה להגיע למצב שניתקע עם הפרויקט.
בני וקנין:
מבקש להצביע.
הצבעה:
כולם בעד.
אין נגד
אין נמנעים.
החלטה :לאשר.
.11

התכוננות לרעידת אדמה ,דיון.

בני וקנין:
חושב שזה הצעה לעניין.
יורי זמושצ'יק:
לפי סטטיסטיקה יש תקופה מסויימת שלאחריה תתקיים רעידת אדמה.לפי הסטטיסטיקה 40%
מהבניינים בארץ לא מוכנים לרעידת אדמה.יש בעיה אצלנו -שבר סורי אפריקני.
מזכיר לכם מה שכתבתי בהצעה לסדר היום מציע -דרך העירייה להגדיר לנו את הבתים שלא
מתאימים לרעידת אדמה.למפות את העיר למצב של רעידת האדמה .אנחנו צריכים לקחת
אחריות על כך .לארגן לובי עם ערים אחרות .ללחוץ על הממשלה .מבקש למפות את העיר על
הבעיות.
בני וקנין:
מבקש ממהנדס העיר להתייחס.
דוד ירון:
*מהנדס העיר מסביר.
אורן שני:
מדינת ישראל מעבירה את האחריות על הרשויות -תמ"א  -38למי זה היה טוב?
בני וקנין:
נמשיך בסעיף  12ואז נחזור לסעיף .11
.12

אישור חידוש הסכם עם חב' סלקום ישראל בע"מ ,למתן רשות שימוש בתמורה
להפעלת אנטנה סלולארית באזור התעשייה הצפוני בתחום רחוב הפנינים אשקלון,
חלק מחלקה  70,140בגוש  .1216דברי הסבר  +הסכם – מצ"ב.

*בני יוצא מהדיון.
שלמה מנהל את הישיבה.
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שלמה כהן:
מבקש להצביע.
הצבעה:
בעד.11 :
נגד – 1 :יורי.
החלטה :לאשר.
* בני וקנין חוזר לישיבה.
בני וקנין:
חוזר לסעיף  11בנושא רעידת אדמה.
.11

רעידת אדמה ,דיון

בני וקנין:
א ני מקבל את מה שאמר יורי  ,ואנחנו על פי זה נפעל .ראש העירייה יפנה לראשי ערים אחרות
בארץ במטרה לפעול לחזיוק המבנים שימצאו מסוכנים.
יורי זמושצ'יק :
בלי מפה אי אפשר לעשות את זה.
שלמה כהן :
אני רק רוצה לעדכן ,אתמול שמעתי את השר לביטחון העורף ,את מתן וילנאי ,הוא התייחס לעניין
הזה באמת של נושא של איומים ורעידות אדמה וכו' ,התייחס לעניין הזה של תמ"א  38שהיא לא
תקבע אותנו הרבה ,הם רוצים להקים איזו קרן כספית שתוכל לסייע בעניין הזה .פיקוד העורף
חושב על כל מיני פיתרונות כולל התזה מיוחדת לחיזוק חדרי מדרגות .זאת אומרת היום יש יותר
מודעות לעניין הזה.
יורי זמושצ'יק:
נכון.
בני וקנין:
אני לוקח את הכפפה ואת ההצעה שלך ליזום ,כי כנראה באמת שמו את זה בצד
הרבה ראשי ערים .אני אומר לך אני מרים את הכפפה.
זמושצ'יק יורי:
תעשה מפה.
אורן שני :
אם היית עושה דיון מסו דר היית שו לח.
בני וקנין:
אני קיבלתי .אם צריך לחזור עוד פעם ,נחזור עוד פעם .כרגע אנחנו לא יכולים ,יורי ,כרגע אין לנו .גם
מהנדס העיר אומר צריך ללמוד את הנושא הזה וגם הצוות פה .אני מציע אם צריך בבוא היום נחזור
לפה עוד פעם.
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אורן שני :
אני סתם אתן לך דוגמא .אם אתה עושה סקר ,תחשוב פשוט רחב יותר ,אתה גרמת עכשיו לבניין
איקס שידעו עליו שמונה אנשים ,לא מקובל,
בני וקנין:
יפה .כל הכבוד .בדיוק .בדיוק מה שאמר המנכ"ל.
יורי ,אני בסעיף הזה מכבד אותך ,אתה צודק ,אבל כרגע לא כדאי לדבר על מפה כי יש דברים כמו
שאומר אורן יכולות להיות השלכות קשות מאוד על אזורים מסוימים ,על העיר כולה ,אני מציע נאשר
את סעיף וניתן לצוות ליזום את הדבר הזה.
יורי זמושצ'יק:
אבל יש היום על אחוזים.
בני וקנין:
אבל תאר לך להתחיל לסמן מפה ,מעתיקות זה בסדר ,קטע משיכונים ,זה לא רציני .בואו נצביע
להצעה של יורי ,סעיף  .2ראש העירייה יפנה לראשים אחרות בארץ במטרה ליצור לובי שישפיע על
הממשלה לפעול לחיזוק המבנים שימצאו מסוכנים.
הצבעה:
פה אחד .אין נגד ואין נמנעים.
החלטה :לאשר כאמור לעיל.
איתן קסנטיני:
מחר בשתיים אנחנו נותנים שי לחג לחיילים ,כולם מוזמנים.
בני וקנין:
אני מזמין את כולם מחר בשעה שתיים יש לנו טקס עם בית הספר למ צוינות  .חג
שמח לכולם.

* ישיבת המועצה ננעלת.

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

