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פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 47– 3122
מ5.6.3122 -
מקום הישיבה :אולם הישיבות קומה ד'
נכחו:
חברים:
ראש העירמר וקנין בני
 מ"מ רה"עמר כהן שלמה
 סגנית רה"עגב' ביילין סופיה
 סגן ראש העירמר כהן שמעון
 חבר מועצת העירמר גלאם תומר
מר זמושצ'יק יורי  -חבר מועצת העיר
מר חרוביץ אלכס  -חבר מועצת העיר
מר בוסקילה מישל  -חבר מועצת העיר
 חבר מועצת העירמר מנור בוריס
 חבר מועצת העירמר מהצרי רוני
מר סולטנוביץ אלכס  -חבר מועצת העיר
 חבר מועצת העירמר צור שבתאי
מר קסנטיני איתן  -חבר מועצת העיר
מר שמעוני איתמר  -חבר מועצת העיר
 חבר מועצת העירמר שני אורן
 חבר מועצת העירמר שפר יורם
לא נכחו:
חברים:
מר בן דוד עמרם -
מר בוכניק יהושוע -
מר גואטה רמי -
מר כלפון ניסים -
מר סויסה אבנר -

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

כן נכחו המוזמנים בעלי התפקידים:
עוזרת רה"ע
גב' עידית אדמוני -
מנכ"ל
מר אברהם בן דוד -
סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל
מר יוסי לוי
היועץ המשפטי
עו"ד איתן צוריאל -
גזבר
מר פיני בוסקילה
מבקר העירייה
רו"ח אריאל גמליאל -
דובר העירייה
מר יוסי אסולין
מנהלת אגף לקידום פרוייקטים
גב' איריס לייבוביץ -
מהנדס העיר
אינג' דוד ירון
מנהל האגף שפ"ע
מר ניסים סויסה
מנכ"ל החברה העירונית לתנו"ס
מר עודד ירון
מנכ"ל החברה הכלכלית בע"מ
מר אורן גלעד
רשמת הפרוטוקול.
גב' זיוה מימון
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להלן הנושאים שעל סדר היום:
.2

פרוטוקול מועצה מן המניין -מספר  46-3122מתאריך 24.5.3122

.3

שאילתא של מר יורי זמושציק בנושא; מאבק נגד שוד קרקעות הציבור .

.4

שאילתא של מר יורי זמושציק בנושא; ניסיון השתקת בקורת של נבחרי ציבור.

.5

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר שבתאי צור בנושא; שינוי מועדי קבלת קהל בעירייה
(בערב) ומועד כינוסה של ועדת בניין ערים.

.6

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר איתמר שימעוני בנושא; אתר אינטרנט העירייה
בשפה הרוסית.

.7

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר איתמר שימעוני בנושא; שימוש פוליטי במשאבי
העירייה .

.8

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר יורי זמושצ'יק בנושא; העדר שקיפות .

.9

הודעת התפטרותו של מר שבתאי צור מתפקידו כיו"ר הועדה לענייני ביקורת .

מהלך הדיון בישיבה:
 בני וקנין ,רה"ע ,פותח את ישיבת המועצה מן המניין.
בני וקנין:
בשמי ובשם מועצת העיר ,משתתפים בצערו של שלמה כהן על מות אחותו חנה שיטרית ז"ל.
אורן שני:
חבר מועצה הודיע שנוקבו צמיגים ,תגובת העירייה הייתה שחבר המועצה חייב כסף ולכן נוקבו צמיגיו.
גם אם חבר מועצה חייב כסף זו לא סיבה לנקב הצמיגים .חושב שהתגובה של העירייה לא הייתה
במקום.
חשוב לציין שאסור לפגוע בחבר מועצה.
שבתאי צור:
פונה לרה"ע שמזה שנתיים וחצי אני לא מקבל הזמנות בנושא עולים .מבקש לקבל הזמנה בכל אירוע
בנושא עולים.
בני וקנין:
אני עובר לסדר היום.
להלן הנושאים שנידונו:
.2
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בני וקנין:
תומר גלאם העביר הערותיו לפרוטוקול .אבקש להוסיף לפרוטוקול.
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החלטה:
לתקן כאמור לעיל.
איתמר שמעוני:
שאלה ליועמ"ש -הפרוטוקול צריך להיות מתומלל?
עו"ד איתן צוריאל ,היועמ"ש:
הפרוטוקול לא חייב להיות מתומלל.
אין הערות נוספות לפרוטוקול.
.3

ש אילתא של מר יורי זמושציק בנושא :מאבק נגד שוד קרקעות הציבור – מצ"ל

השאילתא.
להלן התשובה:
העירייה מודעת להשתלטות אנשים פרטיים על מקרקעי ציבור ברחבי העיר.
העירייה החלה בהתארגנות לקראת הגשת תביעות כנגד פולשים למקרקעי הציבור.
לעניין זה אופיינו סוגים שונים של פולשים כגון בתים ובעלי עסקים.
העירייה מתכוונת להגיש תביעות לדוגמא כנגד הפולשים ,ולצורך זה נבחרו דוגמאות של סוגי פולשים
שונים בשכונות שמשון ,אפרידר וברנע.
הוזמנו והתקבלו מדידות ע"י מודד מוסמך ושמאויות משמאי מקרקעין.
העירייה תפנה בדרישה לפולשים לפנות הפלישות ולשלם דמי שימוש ראויים בגין התקופה בה החזיקו
במקרקעין (עד  8שנים).
אם לא יפנו – תוגש נגדם תביעת פינוי לבית-המשפט.
בנוסף לאמור לעיל-
מדיניות ועדת המשנה לתכנון ולבנייה אף היא מטפלת בפולשים .עפ"י מדיניות זו כאשר מובאת בפני
הועדה בקשה להיתר אשר מתברר כי יש בה פלישה לשטח ציבורי ,ניתן ההיתר רק בכפוף לפינוי
הפלישה.
בחודשים האחרונים הגבירה מח' הפיקוח הכללי טיפולה בפלישות לשטחים ציבוריים ופינתה מס'
פלישות.
 רה"ע מקריא את התשובה.
בני וקנין:
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אני נחרץ להילחם בתופעה הזו .יש פלישות של שנים ,ליועמ"ש יש יד חופשית לפעול ,לסלק ולהגיש
תביעות.
יורי זמושצ'יק:
שאלה נוספת – זה בגלל שחיתות או בגלל עבודה לא טובה של העירייה?
בני וקנין:
כל פלישה – יש הנחייה ליועמ"ש לפעול.
אורן שני:
למעט אם הוא מגיש בקשה לממ"ד – חשוב לציין זאת.
יורי זמושצ'יק:
שנים רבות זה קרה – לכן אני שואל; למה זה קרה; בגלל עבודה לא טובה מצד העירייה או בגלל שוחד?
שלומי ברששת – מנהל מח' הפיקוח העירוני:
השנה היעד לפנות אל כל הפלישות בשצפי"ם .יש  87תביעות בבית המשפט .יש פלישות טריות .יש
יותר מ 231 -הריסות רק בשנה האחרונה ,רובן פונו ע"י האזרחים עם מתן זמן סביר ו 61% -אנחנו
פינינו.
גם פלישות לפני שנה וגם לפני שנתיים .יש שטחים של טיפוח שגם את זה נפנה .יש הרבה עבודה,
מאמין שבשנה וחצי הקרובים נסיים הטיפול בפלישות.

.4

שאילתא של מר יורי זמושציק בנושא :ניסיון השתקת בקורת של נבחרי ציבור – מצ"ב

השאילתא.
להלן תשובת רה"ע:
.2

העירייה פועלת להגשת תביעות עפ"י החלטות ראש העיר ( סע'  237לפק' העיריות).

.3

הבחירה בעוה"ד החיצוניים שייצגו העירייה בתביעה כזו נעשית עפ"י ניסיונם וכישרונם של אותם

עו"ד בסוג התביעה הנדרש.
.4

כאשר אדם – לרבות חבר מועצה – משמיץ את העירייה ועובדיה ,אין מנוס מדרישה כי יחזור בו

ויתנצל.
.5

שכר הטרחה של עוה"ד המייצגים את העירייה משולם מתקציב ההוצאות המשפטיות להעסקת עו"ד

חיצוניים של הלשכה המשפטית.
.6

משנמנעת מלקבל המכתב שנשלח אליך ע"י עוה"ד החיצוני ,דאג היועמ"ש לעירייה כי המכתב יועבר

אליך במסירה אישית.
 יורי מקריא השאילתא.
 רה"ע מקריא את התשובה.
יורי זמושצ'יק:
שאלה נוספת – חושב שאתה מבין לא פחות ממני על האבסורד שאתה עושה.
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ה צעה לסדר יום של חבר המועצה מר שבתאי צור בנושא :שינוי מועדי קבלת קהל

בעירייה (בערב) ומועד כינוסה של ועדת בניין ערים – מצ"ב ההצעה.
 שבתאי צור מקריא ההצעה.
שבתאי צור:
מציע שמשרדי העירייה יהיו פתוחים מ .2:;11 – 27;11 -במשך שנים הייתי יו"ר הועדה וקיימתי זאת
בימי ראשון אחה"צ ,כאשר העירייה עבודה פעמיים אחר הצהריים  ,עכשיו יש קבלת קהל רק פעם אחת
– בימי שלישי – צריך שיום זה יהיה פנוי לקבלת הקהל.
בני וקנין ,רה"ע:
נתתי הוראה לא לקיים שוב ועדה בימי שלישי עד השעה  2:;11ולא עד .29;11
לגבי הסעיף השני של ההצעה – לפי החוק מליאת הועדה המקומית צריכה להחליט על כך – זה רק
בסמכותם.
שבתאי צור:
אפשר להתחיל את הועדה משעה . 2:;11
בני וקנין:
חשוב שכולם יהיו מרותקים בכל יום שלישי אחר הצהריים לקבלת קהל .הנחייתי לא לקיים ועדות בזמן
זה.
החלטה:
מתקבלת ההצעה שלא יתקיימו ישיבות הועדה בימי ג' .לגבי מועדי ושעות ועדה יש לקבוע בועדות את
הימים והשעות.
.6

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר איתמר שימעוני בנושא :אתר אינטרנט העירייה

בשפה הרוסית.
איתמר שמעוני:
אבקש להתחיל בסעיף  7ואחר כך נחזור לסעיף .6
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בני וקנין:
בבקשה.
.7

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר איתמר שמעוני בנושא :שימוש פוליטי במשאבי

העירייה – מצ"ב ההצעה.
איתמר שמעוני:
פונה לחברי המועצה  -אנחנו כחברי מועצה לא יכולים לתת יד לפגיעה בשמם הטוב של חברי מועצה
תוך שימוש במשאבי העירייה .נכנסתי לאתר האינטרנט של העירייה ,באתר פייסבוק ,דברו איתי
בפייסבוק תמונתו של ראש העירייה ,כשנכנסתי פנימה נדהמתי לגלות באתר האינטרנט של עיריית
אשקלון שאני חבר מועצה בה והיום זה אני ומחר זה כל אחד אחר מאיתנו ,באתר הפייסבוק האישי של
ראש העיר מופיע ,אני מצטט – "לא יעזרו לגל חזיזה המושפל ,לרמי המשועמם והקנאי וכמובן לאיתמר
שמעוני העבריין שום דבר"  .באתר של עיריית אשקלון אומרים על חברי מועצה אתה עבריין .שר הפנים
נותן תקציב לעיריית אשקלון להקים אתר אינטרנט ,אתר אינטרנט העירייה מקימה , ,לא סתם שאלתי
את היועץ המשפטי למה אני לא מקבל הביתה תמלול של ישיבת המועצה .אמרתם לי כרגע לא צריך.
אתם יודעים שאני עושה שיעורי בית ,יש לי בשורה ,לתושבי אשקלון ,לעיתונאים ,לכל האתרים ,אתם לא
צריכים להתאמץ יותר .אתם תקבלו את ישיבת המועצה מוקלטת ומתומללת ,במקרה הסתכלתי בחוזר
מנכ"ל של משרד הפנים ויש חוזר חדש שיצא .אני רוצה להקריא לכם; " הרשות המקומית מחויבת
להקים ולהפעיל אתר אינטרנט נגיש לציבור ללא תשלום .זאת במטרה להגביר את שקיפות פעולותיה של
הרשות המקומית .החוק קובע ,סעיף  359ב' לפקודת העיריות וסעיף  24לפקודת המועצות המקומיות,
עירייה תקים ותפעיל אתר אינטרנט נגיש לציבור ללא תשלום שבו תתפרסם בין היתר מידע שעליה
לפרסם" ,והסעיף הכי חשוב ,מצטט; "פרוטוקולים של ישיבות המועצה בדלתיים פתוחות לא יאוחר משני
ימי עבודה מיום אישורם במועצה והקלטות או תמלילים של ישיבות כאמור" .שמעתם? אני מורה לך.
בני וקנין:
אין בעיה לתמלל.
איתמר שמעוני:
הפרוטוקול האחרון הוא מ 7.7.21 -וגם לא שמת הקלטות.
אני מורה לך על כך ,אני יכול לקבל תמלולים מאתר האינטרנט.
עו"ד איתן צוריאל ,היועמ"ש:
אתה יכול לקבל הקלטה – לא תמלול.
איתמר שמעוני:
יותר טוב.
ממשיך בנושא – קבלת בפקס היום מכתב מעו"ד  ,אם לא תתנצל – תהייה תביעת דיבה .אדוני רה"ע
תתנצל – אמרם שאני עבריין .אתם מתנהגים כעובדי חוק סדרתיים ,חובתך לפרסם פרוטוקולים
והקלטות – מה יש לך להסתיר? חמור מאוד – משאבי העירייה ,כך מנהלים עיר? תראה מה קורה עם
ראשי ערים שנהגו בשיטות מפוקפקות? מי ממן את אתר הפייסבוק שלך ,מי מנהל אותו ,למה לאורן לא
יהיה אתר פייסבוק? אני מורה לך אדוני רה"ע שהחל מישיבת המועצה הזו ,כל הקלטות המועצה יהיו
באתר האינטרנט.
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בני וקנין:
להלן התשובה:
 .2מנוסח ההצעה ברור כי כל מטרת ההצעה היא כותרת בעיתון.
 . 3ההצעה מעלה נושא או מקרה שבו לטענת שמעוני קיים שימוש פוליטי פסול ולא מבהירה מה כוונתו
במילים שימוש פוליטי פסול.
 .4כל מטרת ההצעה וניסוחה זה היא להשמיץ את ראש העיר תוך הטעית הציבור ויצירת מסך עשן
שאולי קיים משהו מאחורי הטענה הסתמית של שימוש פוליטי פסול.
 .5לאור האמור אבקש להוריד את ההצעה מסדר היום.
מבקש להצביע.
הצבעה:
בעד22 :
נגד( 3 :איתמר ,יורי)
נמנע( – 3 - :שבתאי ,מישל)
החלטה :להוריד ההצעה מסדר היום.
בני וקנין:
נחזור לסעיף  .6כיבדתי אותך.
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הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר איתמר שמעוני בנושא :אתר אינטרנט העירייה

בשפה הרוסית – מצ"ב ההצעה.
איתמר שמעוני:
אני מבטיח לך אדוני ראש העיר שאתה אולי יכול פה להוריד הצעות לסדר ,אבל לא לעבור על החוק .אני
מבטיח לך שהמועצה הזאת תהיה מוקלטת באתר האינטרנט כי כך נדרש ,כולם פה יכולים להוריד את
ההצעה .אבל היא תהיה מוקלטת .הדבר השני שאני רוצה לומר לך ,כשאני מסתכל על אתר האינטרנט,
אם כבר אנחנו צריכים לפעול באמת לעשות אותו כמו שצריך .אתה ,או לא אתה ,העירייה ,ראיתי באחד
המקומונים שהיה אירוע בשבת .אז התשובה הייתה שיש ציבור של כמעט  51%צריך לבדוק לכאורה מה
שאני אומר ,שיש אוכלוסייה גדולה של עולים מחבר העמים וצריך להתחשב בהם ראשית ,אני חושב
שלא צריך לתת לסטאטוס קוו ולא צריך לעשות אירועים בשבת ,בלי קשר לאוכלוסייה .יש סטאטוס קוו
וצריך לשמור עליו .אבל אם הולכים במישור כזה ואומרים יש פה אוכלוסייה גדולה של חבר העמים ,צריך
לכבד אותם .אני נכנס לאתר האינטרנט ואני רואה עמוד הבית ברוסית .האתר בעברית ושנכנסים
ברוסית ,עמוד הבית הראשי ,אין כל תוכן .ריק .פשוט בשפה רוסית אין שום דבר חוץ משעות פעילות.
אתה נכנס בעברית אתה מוצא הכול .קודם כל את העלונים שלך אדוני ראש העיר ,כל עלון ,עלון311 .
תמונות 411 ,תמונות .תמונות ,חופי רחצה באשקלון נקיים מאוד וידיעות אחרונות מפרסם שהציון אפס.
עוד חלק מהדברים; אשקלון בתוכנית ללא אלימות במחוז דרום כל המדינה ומגיע לפה מפקד המשטרה
ומסביר לנו שאשקלון יש בה הרבה אלימות ,בגלל רישום לא נכון .אתם זוכרים? בחוברת אין כלום,
פרסמתם פה באתר האינטרנט נוצרים אוהבי ישראל יתרמו מיגוניות בין  23ל .28-כל הכבוד .כמה
הגיעו? אני חושב שכחת לומר משהו ,אולי הגיעו  ,5-6ואת השאר תממן מה 3.6-מיליון שפרסמתם
שהבטיחו לכם מברזיל ש הם בדרך .אז אם כבר עושים פרסום באינטרנט ,איזה מין שיבוש של הדברים
האלה בתוך אתר האינטרנט? יש פה נציגות גדולה מאוד של יוצאי חבר העמים ,אני חושב שמן הראוי
תטפלו באתר אינטרנט בשפה הרוסית ,שיעודכן כמו שצריך ,שכל תושב מחברי חבר העמים המכובד
בעיר אשקלון יכנס פנימה ,יראה מה כתוב ,אתר יתוחזק ,קחו את אותו אחד שמחליטה איזו הודעה
להכניס בפייסבוק אצלך שם שתטפל בזה של חבר העמים ,קחו קצת דוברי רוסית ,אני מאוד מקווה שאת
ההצעה הזאת תקבל ,או לפחות יושבים פה נציגים מכובדים מחבר העמים שימליצו בפניך ,אנחנו וועדה
מייעצת פה לאדוני ראש העיר ,ייעצו לך לספק את צרכי בוחריהם ששלחו אותנו .תודה.
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בני וקנין מקריא את התשובה:
האתר מכיל מידע רב בעברית וכן מידע בשפות אנגלית ורוסית .נושאי המידע בשפה הרוסית אופיינו
בעבר על ידי וועדת האינטרנט ובהתאם לכך המידע תורגם לשפה הרוסית.
בימים אלו בהתאם לתוכנית העבודה שאושרה לשנת  3122הולך ומוקם אתר אינטרנט משודרג.
השדרוג כולל שדרוג טכנולוגי ,עיצוב מחדש ,ושדרוג התכנים כאשר עקרונות בסיס לאפיון הם מיקום
העיר באתר כעיר מרכזית בישראל.
האתר ישדר שקיפות ,בהירות וישירות לאזרח בכלל ולתושבי העיר בפרט.
האתר יספק מידע מוניציפאלי תיירותי מסחרי ועסקי .לאחר שדרוג האתר שיסתיים בעוד כשלושה
חודשים האתר יתורגם לשפות הרוסית ואנגלית בהתאם להמלצות וועדת האינטרנט,
לאור האמור שהנושא מטופל ומקודם על ידי העירייה לפני הצעתו של מר שמעוני איתמר אני מבקש
להוריד את ההצעה מעל סדר היום.
הצבעה:
בעד22 :
נגד – 3 :איתמר ,יורי
נמנע – 3 :שבתאי ,מישל
החלטה :להוריד ההצעה מסדר היום.
תומר גלאם:
פנו אלי לגבי הנגישות המילולית – אשמח אם יקבלו תשובות לגבי זה .שעמותת ידיד תהייה מעודכנת
בפעולות של העירייה בנושא.
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הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר יורי זמושצ'יק בנושא :העדר שקיפות – מצ"ב

ההצעה.
יורי זמושצ'יק:
אני אומר בקיצור בגלל שכולם השתתפנו בדבר חמור מה שקרה בישיבה קודמת .כשפקח עירייה תקף
את נציג הציבור ,זה דבר חמור מבחינתי ואני רק משפט אחד רוצה להעיד בעניין הזה .אנחנו שכחנו
לרגע זה מי משרת .אני בטוח שחברי מועצה ועירייה אנחנו משרתים את הציבור נציגי ציבור ,לא הפוך.
לא הציבור משרת את העירייה .מה שקרה אצלנו זה סימן שאנחנו שכחנו את זה ,אנחנו חושבים שזה
ציבור צריך לשרת אותנו .בגלל זה אני לא רוצה לספר ,כולם ראו ,היו עדים לעניין הזה ,הבעיה שלנו
שלפעמים שאנחנו לא יודעים אחד לשני .זה בעיה באמת.
יורי זמושצ'יק :
אותו סיטואציה אצלכם ,ראש העיר יקבל קודם כל את החבר קואליציה צריך להיות גאה שאתה דומה
לראש העיר הנוכחי.

פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  47-3122מ5.6.3122 -

עיריית אשקלון – חברי מועצת העיר

9

יורי זמושצ'יק :
ראש העיר יקבל התנצלות לפקח העירייה על תקיפת אזרח בישיבת מועצתה עיר מיום 24.5.3122
המועצה תקבע ,זה הכי חשוב ,זה חשוב ,גם הכי חשוב לכולנו ,זה דבר שמה אמר חברי שמעוני איתמר
שזה לפי החוק ,בחוק יש אוירה של חוק .אני פונה לחברי מועצה ואני קורא להם ,המועצה תקבע כלל
לפיו על כל הנוכח בישיבת מועצת העיר רשאי לצטט להקליט ולצלם כל דבר במהלך ישיבה ככל שמצא
לנכון.
בני וקנין מקריא את התשובה:
א .יורי מבקש לקבל החלטה שכל נוכח בישיבת מועצה רשאי אני מצטט ; לצטט ,להקליט ולצלם כל דבר
במהלך הישיבה4 .א' לעניין הציטוט ,הכוונה אינה ברורה לי .מעולם לא נמנע ממישהו לצטט דברים
שנאמרו בישיבת מועצה .אין על כך כל איסור וכל מניעה לציטוט כאמור .ואין אפשרות גם למנוע זאת.
לפעמים הבעיה היא הפוכה ,ציטוט של דברים שלכאורה נאמרו רק שלא היו ולא נבראו.
ב .לעניין הקלטה .גם כאן אינני מבין מה כוונתו של יורי .הקלטה נעשית על פי החוק ,הנה המקליט ,כל
ישיבות המועצה מוקלטות והציבור יכול לבקש להאזין להקלטות .לפיכך גם אם מישהו עושה שימוש
במכשיר הקלטה בזמן ישיבת מועצה אין הדבר פסול ובלבד שביצוע הקלטה אינו מפריע לניהול
הישיבה.
ג .לעניין הצילום .הבעתי דעתי בעניין זה כבר בעבר כאשר חבר מועצה ביקש להכניס צלם וידאו לצילום
הישיבה או חלקה ,ואני בעד .לדעתי בהעדר הוראה מפורשת בנושא זה בפקודת העיריות למועצת
העירייה סמכות אם להחליט כי ישיבותיה יצולמו כולם חלקן או בכללו ובאילו תנאים לאפשר הצילום.
לאור האמור על מנת לשמור על הסדר בישיבת המועצה צילומים יש לתאם עם הדובר כפי שנעשה
עד כה .אין שום בעיה לצלם ,שיתואם עם הדובר.
יורי זמושצ'יק
הצעתי שני סעיפים ,א' ,ב' .אתה נתת תשובה לסעיף ב'.
בני וקנין:
אין בעיה .לצטט.
זמושצ'יק יורי
תן לי תשובה לסעיף א'.
בני וקנין:
יורי ,זה התשובה שלי.
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יורי זמושצ'יק:
אני ביקשתי ,תגיד לא רוצה.
בני וקנין:
זו תשובתי .אני מבקש להוריד את ההצעה מסדר היום.
יורי זמושצ'יק :
אבל אתה לא נתת תשובה.
בני וקנין:
זו תשובתי.
יורי זמושצ'יק :
לא נכון.
בני וקנין:
נתתי תשובה .אתה רוצה תגיש שאילתא אחרת.
יורי זמושצ'יק :
מה זה לא צריך תשובה? אני מבקש לקבל,
בני וקנין:
יורי ,הגשת הצעה לסדר ,זאת תשובתי להצעה לסדר .הלאה.
זמושצ'יק יורי:
התחמקת מתשובה.
בני וקנין:
אני מבקש להצביע להוריד את ההצעה מסדר היום.
הצבעה:
בעד – 22
נגד – .3
נמנע – .3
החלטה :להוריד ההצעה מסדר היום.
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הודעת התפטרותו של מר שבתאי צור מתפקידו כיו"ר הועדה לענייני ביקורת .

 שבתאי צור מקריא את מכתב ההתפטרות.
שבתאי צור:
מבקש להודות לחברי ועדת הביקורת מהקואליציה ומהאופוזיציה .עבדנו יחד במשך שנתיים וחצי .מודה
למבקר העירייה ולמזכירתו – היה לי שיתוף פעולה מאוד פורה איתם.
יש לי בקשה – שנתיים וחצי אני יו"ר האופוזיציה ,עד היום הזה כותרים שאיתמר שמעוני יו"ר האופוזיציה
– העיתונאים לא הבינו זאת.
מבקש מהעיתונאים – תכתבו את האמת בעיתונים – מי יו"ר האופוזיציה .אתם מבלבלים את הציבור ,לא
התפטרתי מיו"ר האופוזיציה .תודה רבה.
בני וקנין:
מודה לשבת אי צור על שרותו ועבודתו כיו"ר ועדת הביקורת וחבר הוועדה .שבתאי עשה עבודה
מקצועית ,בשקיפות מלאה ובהגינות .מברך אותך.
יורי זמושצ'יק:
פונה לשבתאי – אתה מחליש את נציגות האופוזיציה באותה ועדה.
שבתאי צור:
המלצתי על איתמר שמעוני כיו"ר הוועדה בפני העיתונות .המועצה צריכה להחליט.
איתמר שמעוני:
יורי ,אתה לא מבין ,אני בסוף אהיה יושב ראש וועדת ביקורת ,אתה יודע למה?
א' – אני ממלא מקום .ב' – זה לא לשמחתי ,שבתאי כל הכבוד ,עשה את תפקידו יפה מאוד ,אבל מאחר
ואתה דירקטור בחברה עירונית ומי שדירקטור בחברה עירונית יש פקודה יושב ראש וועדת ביקורת
צריך להיות מהאופוזיציה ובתנאי שלא דירקטור בחברה עירונית ,אז אין פה שאלה .זה חוק .אז תן לו.
בני וקנין:
עד כאן סדר הדיון בנושאים על סדר היום.
הודעות:
בני וקנין:
אתמול ביקר כאן שר החינוך גדעון סהר .היה ביקור יפה מאוד מוצלח ,התחלנו בישיבות עבודה ואחר כך
סיור בבתי ספר .אני רוצה להודות לשר שהייתה לו אוזן קשבת ,הרבה נושאים שלנו הוא קיבל והוא רוצה
לקדם אותם .אני רוצה להודות לאנשים שתרמו לסיור הזה .אני רוצה להודות למר צור שבתאי למר מישל
בוסקילה ולגב' סופה ביילין .אני חושב שאתם שלושתכם תרמתם תרומה גדולה מאוד לביקור של השר
וזו אחריות ממלכתית .יכולים להיות גם באופוזיציה אבל מבלי לפגוע בעיר,אלא לתרום לעיר .גם זה אתם
ראויים לשבח .אתם יכולים לבקר הכול ,ביקורת ,לבדוק ,הכול .אבל כשצריכים לעזור לעיר ולתרום לה,
השר שיבח את מערכת החינוך ,הדברים האלה והם מוקלטים ומצוטטים ,שבאשקלון יש מערכת חינוך
מהטובות ביותר בארץ .אני אגיד על עצמי .הוא אמר שראש העיר פועל בצורה מצוינת למען החינוך בדק
את זה ,הוא וכל הצוותים שלו ובאמת אני גם רוצה להודות לכל חברי המועצה שבאו אתמול ,כיבדתם ,זה
כבוד גדול לבוא כשיש שר ולבוא כולם לכבד.
שבתאי צור:
אדוני ראש העיר ,אני מכבד את בוסקילה לרגע המוצלח של הביקור של שר החינוך ,למרות שאנחנו
אופוזיציה ,אנחנו החלטנו אתמול לטובת העיר אשקלון ולרווחת התושבים לשתף פעולה אם ראש העיר
ירצה כמובן ,רוצים להביא לפה כמעט מדי חודש או פעם בחודשיים שרים לנצל את ההזדמנות של
שנתיים וחצי לעבוד על זה לטובת העיר ,אנחנו מציעים לך אדוני ראש העיר שיתוף פעולה עניינית
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והסעיף הראשון באמת דיברתי איתך גם בנושא הזה ,חייבים לעשות ,ועשיתי את זה כבר באשקלון
במלון גני שולמית ברשותך ,ערב כלכלי ,זה היה כלכלי ממש ,בינלאומי.
בני וקנין:
ועידה כלכלית בינלאומית.
שבתאי צור :
מוכן ליזום להיפגש עוד עד סוף החודש עם שר האוצר בחסותך ובחסות שר האוצר ,לקיים כלכלית
בינלאומית להביא אנשים מכל העולם לכאן דווקא כי אשקלון זה יביא ,לאו דווקא כל הזמן הרצלייה ,כמו
כן יש  41שרים היום במדינה ,לפחות  61%יש להם נגיעה ואם ראש העיר יעשה תוכנית יחד איתנו
במשך שנתיים וחצי אנחנו מוכנים ללוות את השרים ,להביא אותם פה עניינית נקודתית לעשות דברים
לטובת העיר .אנחנו נהיה באופוזיציה ,נישאר באופוזיציה אך אם יש לנו משהו שמסוגלים לעזור לעיר,
התושבים לא צריכים לסבול שאנחנו באופוזיציה.
בני וקנין:
אני מודה לך מאוד צור שבתאי .הבוקר התקשרו אלי שהם רוצים לבקר ולהיות באופוזיציה ,אני אומר
לכם זאת אבל לא לפגוע בעיר .אלא להפך ,במה שיש להם יתרונות יחסיים גדולים מאוד כמו בעבודה
מול שרי הממשלה ולהביא את שרי הממשלה לפעול .אין קשר בין לעזור לעיר לפעול כל אחד ביכולות
שיש לו כדי לעזור לעיר בין לבקר ולהיות אופוזיציה .אגב ,אני רוצה להודות לעוד חברים .גם סופה עושה
עבודה טובה בזה ,וגם איש יקר ,אלכס ,אדם יקר הוא ובוריס ,גם כן בתחום ,אתם אנשים צנועים אז אני
אהיה הדובר שלכם .אנשים צנועים גם בתחום הזה וגם תומר ,בתחום הזה כל שר שהם מכירים הנה
אלכס פעל ואני יכול להגיד על נושא תיירות ,היום קיבלתי מכתב והוא הלך ופעל ביחד מביא את שר
התיירות לפה ,ואת מנכ"ל משרד התיירות לפה בפעם בשלישית לעיר בתוך שנתיים וחצי וכבר היום שלח
לנו מתנה מיליון שקל נוסף לשנת  3122ועוד מיליון שקל לשנת  .3123זה העבודה .וזה העבודה כאשר
רוצים לבקר ורוצים להגיד הכל ,מה לא טוב ,מה טוב.
אורן שני :
כמובן ששכחת לציין לברך את שמעון כהן על השרים החברתיים.
בני וקנין:
נברך אותו.
סופיה ביילין:
אני חושבת אין ספק שכל סיור של השר זה מאוד חשוב ,אבל אני עכשיו בהלם ,אני לא מבינה על מה
אנחנו אומרים תודה .שכל אחד צריך לדאוג לעיר זה נורמה ,זה חובה .אני לא חושבת שמזה צריך
לעשות סיפור ,כל אחד בלי התחייבות הוא צריך לעשות הכל למען התושבים ,למען העיר ,לא משנה
אופוזיציה ,קואליציה ,כולם נבחרי ציבור ,כולם מתחייבים כלפי הציבור ואני חושבת כולם מי שמביא שרים
זה נורמה .זה חשוב מאוד.
בני וקנין:
שבתאי ,אני שמעתי מה שאמרת בקשר ליחידה הכלכלית הבינלאומית ,מה שעשתה העיר אשקלון אף
עיר בארץ לא עשתה .אני אקיים ישיבה אצלי .ואני אזמן אותך ואנחנו נקיים ישיבה על הדבר הזה .אני
חושב ,אתה זוכר כמה עבדנו קשה על הדבר הזה ואנחנו נעשה את זה ואני מודה לך שאתה מוכן
להתגייס לזה ,במיוחד אתה אחרי שרכשת ניסיון בינלאומי.
שבתאי צור :
אחרי שהייתי שגריר.
בני וקנין:
רציתי רק לעדכן אתכם במשהו ,כנס קיסריה רצה לבוא לאשקלון וסיכמתי איתו ,אבל הוא מבקש מיליון
שקל ,אמרתי להם ש אני לא יכול לשלם מיליון שקל בשביל כנס של יומיים ,יכתבו שכנס קיסריה מתקיים
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באשקלון אבל אנחנו לא יכולים לשלם מיליון שקל .הם ביקשו שאדאג לחסויות ,התקשרתי לשני נותני
חסות ,איך אומרים ,ניערו אותי בעדינות .עם כל הכבוד אני רוצה ,קודם כל פרופ' רמי טלמור הוא ידיד
שלי אני השתתפתי בכנסים של קיסריה ,השתתפתי בו כשהייתי יושב ראש פלאפון אז הייתי מוזמן קבוע,
אז אמנם כנס קיסריה יכתבו יתקיים באשקלון ,זה היה באשקלון ,אבל כספי ציבור מיליון שקל זה הרבה
כסף ,הצלחנו לגייס את המכללה שאולי היא כן תשתתף ,דווקא הייתה שם נכונות יפה מצד המכללה
כמובן בתנאי שהכנס יהיה לפחות חלקו אם לא כולו במכללה ,זה לידיעתכם.
אני גם מזמין את כולם בשבוע הבא לכבד את הטקסים ,זה מתחיל בטקס יום הזיכרון ,למחרת יש לנו
שני טקסים ,טקס יום הזיכרון בשעה שמונה בערב ברחבה ,ביום הזיכרון שבוע הבא בשעה תשע בבוקר
יש טקס בבית העלמין במגדל ובשעה  22בבית עלמין בגבעת ציון .יש את הבמות ,מושקעות מאוד,
להודות לאורן ,ממונה על האירועים ,אני מודה לך ולכל הצוות .הושקעה הרבה מחשבה ,הרבה משאבים
ואני מבקש וכדאי לבוא ,תכבדו את האירועים.
אני רוצה להודות לשלמה כהן וליורם שפר ,הם עשו עבודה אחראית ויפה ,מנגלים בכל העיר ,פעם עשו
מנגלים בטיילת ,ספרתי  31מנגלים מיררו את החיים לאלפים שטיילו בטיילת עם רעש ולכלוך ,הם עשו
עבודה מדהימה ,הם סימנו מקומות שיכולים להיות מנגלים פורסמה הרשימה ,די מכובד ,גם הגן הלאומי
חינם אין כסף .וגם אותרו גנים ששלמה ויורם ישבו יחד עם הצוותים שלנו ,צוותי העירייה ,אותרו מקומות
יפים ברחבי העיר למנגלים.
איתן קסנטיני:
בני ,לגבי המנגלים ,כולם שואלים ורוצים לדעת ,אין מקום ביום עצמאות גם במדשאות אין מקום .אין
איפה לזרוק את האנשים ,בתוך הבתים הם לא יכולים לעשות ,רק ביום עצמאות .אנחנו מבקשים מכם
שביום הזה יהיו לאנשים לעשות כי אין מקום אחר.
בני וקנין:
קיבלת רשימה?
איתן קסנטיני:
ראיתי את הרשימה ,זה לא מספיק.
בני וקנין:
תקשיב ,אתה יודע ,יש את המשט של חיל הים מול אשקלון ,אבל אתה העלית זאת בחג עצמאות ביום
מטיילים הרי אלפים ,תספור כמה מנגלים יכולים להיות על הטיילת בשביל כמה עשרות ביום העצמאות.
לאלפי מטיילים על הטיילת.
איתן קסנטיני:
מה תגיד לאנשים שיוצאים למדשאות?
בני וקנין:
אתה תראה את הרשימה .רשימה מדהימה.
איתן קסנטיני:
זה לא מספיק .רק ליום עצמאות ,לא לכל השנה.
בני וקנין:
אנחנו לא יכולים להפריע בטיילת .אני לא רוצה לדבר על הנזקים שהם יגרמו .אבל על הטיילת ביום
עצמאות בשעת המשט ,איתן ,אתה יודע יפה מאוד אלפים .לכן אני שואל אותך למי להטיב ,לאלפים
שיבואו לטיילת לראות את המשט וליהנות מהטיילת ביום העצמאות או לאיזה  31-41מנגליסטים?
איתן קסנטיני:
זה לא  31-41זה כל העירי מבר כוכבא עד למטה עושים מנגלים.
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אורן שני:
אני אישית אומר את זה בכל הימים הרגילים אתה צודק .לגבי יום עצמאות ,בכלל החגים ,בחול המועד מי
אתה רוצה שייקח את האוטו ביום טוב של חול המועד וייסע לגן הלאומי? יש לו גן הוא גר בנאות אשקלון,
בנווה אילן איפה שאני גר ,הוא מפחד לעשות על האש ,למה ,ביום טוב אם הוא יעשה על האש יבוא פקח
ייתן לו דוח .כי זה אסור ,יש שם שלט .אני אומר ,אני רוצה להגיד לכם למה אתם מקבלים החלטות מה
זה גזרה שהציבור לא יעמוד בה .צריך לתת גזירה שהציבור יעמוד בה .יום עצמאות לא נותנים דוחות.
בני וקנין:
יש ל נו עוד בשורה טובה מבקש מיורם שפר להסביר.
יורם שפר:
לגבי התחנה הפחמית  -משרד להגנת הסביבה ומשרד התשתיות יחד עם משרד הפנים בעידוד של
ראש הממשלה שהמנכ"ל שלו היה הממונה על כל התהליך ,אישרו לפני שבועיים במסמך רשמי שנמצא
אצלי פה על ביטול הקמת תחנה פיחמית במדינת ישראל באשקלון לתושביה וכל רבבות או רבע מיליון
לא יודע ,תושבים ,אני חושב שזה הישג היסטורי ,אני עושה את המאבק הזה משנת  3113מאז שהכריזו
אז על הקמה לא ויתרתי ,במשך למעלה מעשר שנים להגיד לא וללכת לכל הארץ לכל מקום שרק
התבקשתי יחד עם התושבים ,ויחד בשנתיים האחרונות גם עם ראש העיר שנתן לי גיבוי מלא עם מטה
עם השר להגנת הסביבה וארגונים ירוקים ומשרדי ממשלה והדבר הוכרע ,גם אתה דיברת עם השר ,כל
מי שיכול היה לעזור .התחנה הזאת תעבוד רק על גז ובחירום בלבד על פחם .אני חושב שזה הישג.
אורן שני :
וכל זה אחרי שהצינור הגז המצרי התפוצץ?
יורם שפר:
זה לא קשור .יש מדיניות .המסמך הזה מורה בדיוק.
בני וקנין:
קודם כל רוצה להודות ליורם שפר .אני חושב שהוא עשה עבודה מדהימה בנושא הזה וגם כל חברי
המועצה ,הרבה התגייסו לנושא הזה ,ולכל הגופים שהתגייסו לזה.
יורם שפר:
מחר בבוקר תחל עונת הרחצה.
בני וקנין:
יש לנו מזל שהיה לנו את השר לאיכות הסביבה.
יורם שפר:
אני אניח את דעתך .קודם כל גלעד מקבל ממני במה בכל רמה .אתה רוצה לשמוע בפרוטוקול ,נסגר
היום עם הרל"שית שלו ואיתו ביחד באופן אישי ראש העיר יודע ,לקיים מסיבת עיתונאים עם השר אחרי
יום העצמאות .זה יותר מכובד.
בני וקנין:
זו הצלחה גדולה ,אתם יודעים איך שר התשתיות לנדאו ואיך משרד האוצר בעיקר מנכ"ל האוצר באיזה
פנאטיות נלחמו כדי שתהיה תחנה פחמית .זו הייתה הצלחה מדהימה.
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תומר גלאם:
לנושא הנ גישות ,היה את החגים לשמחתי כבר יוצא לפועל בשבוע הבא תוכניות של מנהל הנדסה .מי
שילווה את הפרויקט איתם זה לא אני ,אני מהצד אראה שהדברים נעשים ,שלא שאחרי שנפתור את
הגישה ומה שהם רוצים שלא יגידו שזה לא בסדר.

בני וקנין:
תודה רבה לכולם ,הישיבה נעולה

__________________
אברהם בן-דוד
מנכ"ל העירייה
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