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על סדר היום:
אישור פרוטוקול מס'  21מוועדה מקצועית לתמיכות מיום .9.10.2011
.1
אישור פרוטוקול מס'  20מוועדת משנה לתמיכות מיום .9.10.2011
.2
הצעה לסדר של חבר המועצה מר תומר גלאם ,בנושא הפעלת גנים בחודש יולי על ידי
.3
סייעות לגננות  -ההצעה מצ"ל.
הצעה לסדר של חבר המועצה מר אורן שני בנושא נציב תלונות הציבור – ההצעה
.4
מצ"ל.
הצעה לסדר של חבר המועצה מר איתמר שמעוני בנושא הגדלת תקציב מערכת
.5
החינוך – ההצעה מצ"ל.
הצעה לסדר של חבר המועצה מר איתמר שמעוני בנושא מלגות לאברכים – ההצעה
.6
מצ"ל.
אישור מינוי ועדת ערר עפ"י חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(
.7
התשל"ו –  – 1976בהתאם להמלצת היועמ"ש המצ"ל.
 .8שינוי החלטת המועצה מיום  1.12.10בנושא התקנת מערכות סולאריות ליצור חשמל
על גגות מבני ציבור – ההסכם ודברי הסבר של היועמ"ש מצ"ל.
 .9אישור חתימה על הסכם תרומה לפיו עמותת מקווה טהרת עליזה )ע"ר( מקימה עבור
העירייה ועל חשבון העמותה .מקווה במגרש  370ע"פ ת"מ  - 109/30/4ק מחלקה 100
בגוש  (2871רחוב קרייתי ,אשקלון – ההסכם ודברי הסבר של היועמ"ש מצ"ל.
 .10אישור מינוי נציב תלונות הציבור לעירייה במקומו של מר אריאל גמליאל שמילא את
התפקיד עד היום.
 .11הודעות רה"ע.
 .12הסכם תרומה עם חב' גן הצפון בע"מ למתן תרומה לעירייה באמצעות הקמת מעגל
תנועה ברחוב אבן עזרא ופיתוח שצ"פ .כמפורט בת"מ /4מק 2138/ונספח התחבורה
של תוכנית זו – ההסכם ודברי הסבר של היועמ"ש מצ"ל.
 .13אישור חוק העזר לאשקלון )מיחזור( התשע"ב –  2011שהעתקו מצ"ל.
מהלך הדיון בישיבה:
מר בני וקנין ,רה"ע פותח את ישיבת המועצה מן המניין – בתום ישיבת מועצה
•
שלא מן המניין שזומנה לשעה .18:00

.1

אישור פרוטוקול מס'  21מוועדה מקצועית לתמיכות מיום 9.10.2011

בני וקנין:
יש הערות לפרוטוקול?
יורי זמושצ'יק:
אני מתבלבל כל הזמן .זה אותן הערות לוועדת משנה .אני יכול לתת הערות ביחד לפני
החלטות .זה אותן החלטות.
בני וקנין:
זו הועדה המקצועית.
יורי זמושצ'יק:
אני צריך לומר את אותם דברים פעמיים?
בני וקנין:
כנראה שכן.
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יורי זמושצ'יק:
לפיני  -בפרוטוקול של וועדת משנה ,כל הערות שלי לא כתובות .לגופו של עניין – הדבר הכי
חשוב שאני רוצה להגיד זה נוגע לסעיף תבחינים ,המלצות עבור מענקים מיוחדים .זה החלטה
של וועדה מקצועית.
בני וקנין:
אנחנו בוועדה המקצועית.
איתמר שמעוני:
הוא מדבר על הוועדה המקצועית ,הוא מסתכל על וועדת המשנה.
יורי זמושצ'יק:
כל זה החלטות בוועדה מקצועית .אין החלטות בנפרד .זה גם תבחינים זה הצעה של וועדה
מקצועית.
אורן שני:
עוד פעם ,משכן אביחי ,וועדה מקצועית לתמיכות ישבה ודנה.
בני וקנין:
אנחנו מתייחסים לוועדת המכרזים.
אורן שני:
בית ספר לריקוד קלאסי מודרני יקבל ,אני גם לא הבנתי את זה .בשכר  2011לא קיבלו
תמיכה ,בשנת  2009קיבלו תמיכה בסך  7,000ולאחר הגדלה של שנתיים מאשרים את
הגדלת התמיכה לשנת  .8,500 2011עכשיו ,זה ערעור  ?1,500מה זה? זה ערעור? מה זה
השכר הזה?
בני וקנין:
מה השאלה? תשאל שאלה ,אני כבר רושם.
אורן שני:
החלטה של הוועדה המקצועית והיא הקובעת .היא הקובעת בדיקת מסמכי הוצאות והכנסות
מראה עודף בשנת  2010 ,2009המסתכם בסך  ,46לאחר תמיכת העירייה ,לכן הצעת
התקציב בשנת  2011מסתכמת ולכן יש את ההחלטה שלה .תקרא את ההחלטה בני ,לאור
הצעת תקציב שהוגשה ,ולאור היתרה הכספית העומדת .אין מקום בשנה זו לאשר תמיכה.
בני וקנין:
זה מה שנאמר.
אורן שני:
לכן אני נגד.
בני וקנין:
אם אין הערות אני מעלה את זה להצבעה.
אנחנו במשנה אנחנו נדון בזה רוצים לאשר את זה .אנחנו נמצאים בוועדה מקצועית בסעיף
הזה שיש מחלוקת .שהוא חזר גם למשנה.
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איתן צוריאל:
השאלה על כל הפרוטוקול ,גם המקצועית וגם המשנית ,זה מגיע אותו דבר.
בני וקנין:
זה אישור פרוטוקול.
איתן צוריאל:
הצעתי בעבר בנושא הזה ,לאחד את הדיון בשני הפרוטוקולים האלה יחד .אותם דברים
שוועדת המשנה מאשרת את הוועדה המקצועית אפשר להצביע עליהם ,לאשר אותם .כאשר
יש מחלוקת אז המועצה צריכה לדון במחלוקת הזאת.
בני וקנין:
ברור.
אורן שני:
מה כתוב בנוהל תמיכות משרד הפנים לגבי מחלוקת בין הוועדה מקצועית לוועדת המשנה?
איתמר שמעוני:
חוזר לוועדה המקצועית.
בני וקנין:
אם כך אנחנו נצביע באישור פרוטוקול וועדה מקצועית לתמיכות ,חוץ מאשר הסעיף וועדה
מקצועית לתמיכות .הוועדה המקצועית מתנגדת לאשר לאביחי .חבר מועצה שיש לו נגיעה,
אני מבקש שיצא.
מי שבעד אנחנו נוציא את הסעיף הזה ונאשר את הפרוטוקול ללא משכן אביחי אשר נצביע
עליו בוועדת המשנה .אבל מי שבעד הפרוטוקול כולו ,אז תהיה הצבעה על הפרוטוקול כולו.
אורן שני:
יש לך סעיפים .אתה קורא להצביע על  2ו ,5-אנחנו מצביעים על הסעיפים האלה?
בני וקנין:
בפרוטוקול?
אורן שני:
כן .מה אתה מצביע עכשיו בפרוטוקול של הוועדה המקצועית?
בני וקנין:
אולי יש חבר מועצה שהוא כן בעד וועדה מקצועית קודמת ,בגלל זה .לא כולם .לכן אני מבהיר.
בגלל זה אני מבהיר את זה .אני שואל שאלה מקדמית .יש מישהו שבעד כל החלטות שיש
בוועדה מקצועית לתמיכות שגם לא יאשר למשכן אביחי? אולי יש מישהו שלא.
אורן שני:
הוא שואל מי מקבל את הפרוטוקול הזה איך שהוא.

בני וקנין:
לא .אני שואל מי בעד.
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אורן שני:
יש בעד?
בני וקנין:
אף אחד לא בעד .אני מעלה להצבעה ,מי בעד אישור פרוטוקול,
אורן שני:
אתה מפצל? אתה לא יכול לפצל.
בני וקנין:
אני מעלה להצבעה עכשיו  -מי בעד אישור פרוטוקול מספר  21וועדה מקצועית לתמיכות
למעט הסעיף של "משכן אביחי".
•

אבנר סויסה  +עמרם בן דוד יוצאים מהדיון.

הצבעה:
בעד:
נגד – 1 :אורן
החלטה :לאשר את הפרוטוקול למעט הסעיף של משכן אביחי.
•
.2

אבנר סויסה  +עמרם בן-דוד חוזר לדיון.
אישור פרוטוקול מס'  20מוועדת משנה לתמיכות מיום .9.10.2011

בני וקנין:
יש הערות?
איתמר שמעוני:
זו לא פעם ראשונה ,אולי אני טועה איתן ,שלפי סעיף  8.4של נוהל התמיכות של משרד הפנים
מגישים למועצה לאישור ,צריך להיות אישור היועץ המשפטי בכתב שהתבחינים אינם על פי
שקיפות וכו'.
עו"ד איתן צוריאל ,היועמ"ש:
יש.
איתמר שמעוני:
לא קיבלתי את זה .קיבלתם אישור הביתה?
יורי זמושצ'יק :
לא קיבלתי.
אורן שני:
אני לא קיבלתי איתן.
איתמר שמעוני:
אני מבקש להוריד את זה מסדר היום אם לא קיבלנו .זה כבר לא חוקי .זה פעם שנייה שזה
קורה ,אני לא מוכן לוותר יותר .תעבדו על פי חוק.
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איתן צוריאל:
חוות הדעת צריכה להיות בפני המועצה ,היא נמצאת בפני המועצה .יש שלוש שורות .תקראו
את זה .זה מה שכתוב.
איתמר שמעוני:
איתן ,אתה צריך לשלוח לי את החומר  48שעות הביתה לפני .כך כתוב בחוק .אני מקבל
מוועדת תמיכות את כל החומר .צריך להגיע  48שעות לפני.
בני וקנין:
למה להקשות על גופים? אתם אומרים על לעזור לאנשים .לעזור לכולם.
אורן שני:
זה התבחינים.
בני וקנין:
• מקריא את חוו"ד היועמ"ש.
איתמר שמעוני:
עזוב ,אני אמשיך ואז נחליט אם העניין חוקי .תן לי להמשיך.
בני וקנין:
התבחינים הנדונים המובאים לאישור מועצת העירייה הינה בהתאם לנוהל התמיכות של
משרד הפנים ובהתאם להוראות לרבות עניין השמירה.
איתמר שמעוני:
אני מודיע לך אדוני ראש העירייה שהקראת לי את זה היום ולא נשלח אלי הביתה.
בני וקנין:
ב.1.11-
איתמר שמעוני:
יש פה עניין שאני רוצה לשאול את היועץ המשפטי וזה באמת עניין מהותי ,תראו ,יש תמיכות.
אומרים הנה ,העוגה של התמיכות בואו נחלק אותה לעמותות .חבר המועצה הזה אומר אני
יוצא ,אני לא יכול להצביע כי היא קשורה אלי.זה מצביע בעד ,זה בעד .אם נצביע על העוגה
הזאת זה אומר אני לא יכול ,אני קשור לזה .יוצא .זה מצביע בעד ,זה בעד.
בני וקנין:
אריאל גמליאל עכשיו הוא בוועדה לניגוד עניינים במקום אחר ,חברי מועצה שיש להם עמותה
שנתמכת על ידי העירייה לא יכולים להיות בוועדת התמיכות .לכן אנחנו נצטרך בחודש הקרוב,
בני וקנין:
בחודש הקרוב אנחנו נצטרך לבחור וועדה אחרת.
איתמר שמעוני:
אם צריך לבחור וועדה אחרת בסוף נהיה אני ושלמה .אין לי שום עמותה.
בני וקנין:
גם אני .יש מכתב של מבקר העירייה .אריאל גמליאל ב 31.10-לגבי מניעת ניגוד עניינים,
חברי מועצה ,חברים בוועדת משנה לתמיכות ,הוא הביא לי את זה עכשיו .חברי מועצה שהם
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חברים או עובדים או קשורים לעמותה שמקבלת תמיכה מהעירייה ,לא יכולים להיות חברים.
ולכן אני מקווה שלפחות נעשה את זה בחודש הקרוב .הבאתי לידיעתכם ,תרצו נעביר לכם את
הכל.
איתמר שמעוני:
עם כל הכבוד זה כספי ציבור ,ואני מאמין ביושרם באמת של כל מי שיושבים פה חברי
המועצה ,ולא מאמין שזה שמור לי ואשמור לך ,חלילה .ואם הוועדה לניגוד עניינים ,אני חושב
שזה יפה יפעל אם יעשה רה"ע לשנות זאת ולו את הדבר הזה.
הלכתי לסוף ואני רוצה להקריא לך את ההחלטה של הוועדה – "מאשרים פרוטוקול הוועדה
המקצועית מספר  ,21עם ההסתייגויות הרשומות בפרוטוקול" .אי אפשר להשאיר החלטה
כזאת.
אתה אומר ההסתייגות נרשמה .בא חבר מועצה ואומר הסתייגות  -ההסתייגות נרשמה .בסוף
מחליטים מאשרים לאשר עם כל ההסתייגויות) .איתמר מציג סימולציה של פחיות(.
בני וקנין:
אני את הדברים האלה אומר שנים .אורן ,אני את הדברים האלה ,רק לא שמו פחיות קולה ,עם
בקבוקי מים גדולים .אבל אני את הדברים האלה אומר שנים.
איתמר שמעוני:
אדוני ראש העיר ,אתה לא צריך לומר ,אתה יכול לבצע את זה.
אורן שני:
יצא דו"ח מבקר המדינה על עמותות אז הוא כבר קבע שחברי מועצה לא יכולים להיות.
איתמר שמעוני:
אני מסביר לכם  -אי אפשר לקבל את ההחלטה ככה .דרך אגב ,אני לא הייתי משתמש בזה
כיתרון כשאתה אומר את הדברים האלה שנים והם ממשיכים להישאר כפי שהם ,סימן שלא
מקשיבים למה שאתה אומר .כשאני אומר משהו ,אני צריך לומר אותו פעם אחת והוא מבוצע.
לא צריך לומר אותו שנית .לא כביקורת ,סופה ,הפעם אני רוצה להגיד לך כל הכבוד .פה
עמדת באמת לדאוג לדברים שיהיו שוויוניים כל הכבוד .באמת תודה .כשצריך לבקר אותך אני
אומר לך ,כשצריך לומר לך כל הכבוד באמת ,אני אומר את זה .באת ואמרת מבקשת לשנות
את סעיף ה')2ג( הגבלה של  50%ממקורות העצמיים מהתקציב של עמותות שאין להם
תקציב גדול ,בעיקר התבססות על תמיכת העירייה .אם אתם מחליטים בתפקיד ומופיע פה
שאתם מוכנים לתת הגבלה של  50%ממקורות עצמיים ,זה אם לעמותות יש  50%משלהם,
אני מוכן לתת להם  .50%סופה אומרת  -לא כל העמותות כאלה גדולות שישנם ,אני מבקשת
לשנות את זה .איתן אומר זה יעשה לנו בעיה ,כי יהיה פה ריבוי של עמותות שירצו את זה .אז
פיני אומר  90%יכולים להגיע ,אם מישהו רוצה ?90%
פיני בוסקילה:
זה לא מה שאני אומר .מה שאני אמרתי,
איתמר שמעוני:
האם זה נכון שכל ,זה מוקצב ל.90%-
פיני בוסקילה:
אז אני אעשה את הפעולה.
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איתמר שמעוני:
נכון .אחרי כל זה ,היא אמרה הסתייגות שלדעתי יכול להיות שהיא צודקת ,לא היא ,סגנית
ראש העיר גב' סופה .את יודעת מה קרה פה? זה העירייה.

סופה ביילין:
לא .אני מתפלאת שאתה תפסת .בוועדה לא קיבלו את זה.
איתמר שמעוני:
הלכתי באמת לסעיף שסופה מדברת עליו הוא נשאר  50%איך שכתוב פה .אבל היו
הסתייגויות ,היא אמרה לא .איתן צוריאל אמר זה ,אז אתם אמרתם שאתם מקבלים את מה
שכתוב עם כל ההסתייגות ,אז תחליטו עכשיו מה קיבלתם .את ההסתייגויות?
סופה ביילין:
עם ההסתייגויות.
איתמר שמעוני:
אבל זה לא מופיע פה עם הסתייגות.
יורי זמושצ'יק:
אבל כולם הצביעו עם הסתייגויות.
איתמר שמעוני:
אז תשנו את ההחלטה .מאשרים את הפרוטוקול בלי הסתייגויות.
ההצעה שלי היא כזאת ,תקבל את הפרוטוקול כפי שמוצע פה ,כפי שהתבחינים מוצעים ללא
ההסתייגויות .זה מה שצריך להיות פה.
בני וקנין:
ברור.
איתמר שמעוני:
אז תשנה את זה ונצביע כולם.
בני וקנין:
ברור .יורי בבקשה.
יורי זמושצ'יק:
אם אתה תדע על מה אני מדבר אתה לא תיתן לי .היום יש לנו רגע היסטורי כפי שאמר
שבתאי צור שכן שלי .מבחינתי החלטה של תבחינים זה רקע היסטורי .למה זה היסטורי ,אחד
מהדברים העיקריים במדינה לחוות את הסטאטוס קוו ,בלי זה לא יכולה להיות המדינה שלנו.
כיום מציעים לנו להצביע על הפרת סטאטוס קוו .מה אני מתכוון ,אם אנו נתמוך היום הצבעה
לתבחינים אנחנו בוחרים תבחין מיוחד על  250,000שקל לתת לבניית בית כנסת אנחנו
עושים הפרת סטאטוס קוו ,לא רק בעניין הזה באופן קונקרטי ,יש דבר יותר גרוע מזה .קודם
כל ממי אנחנו לוקחים את הכסף ,מהחינוך? מדברים חברתיים סוציאליים ,רווחה ,מאיזה
מקום אנחנו לוקחים  250,000שקל? ולמה אנחנו לוקחים ,עם כל הכבוד לדת ובכל הכבוד,
אבל יש לנו  200בתי כנסת.
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רוני מהצרי :
זה לא מספיק ,אנחנו מכינים מקומות גם לאלה שבאו.
בני וקנין:
אני מבקש רק יורי מדבר.
יורי זמושצ'יק:
היום התייעצתי עם חברי ,רואה חשבון ,התייעצתי עם אנשים דתיים .אמרו שיש בתי כנסת
שריקים מאנשים ,לא מספיק אנשים ,לפעמים לא מספיק למניין .הרבה מקומות יש.
ממי אנחנו לוקחים את זה .שאלה פשוטה .זה העוגה שאנחנו מחלקים את העוגה ,אנחנו
הולכים עם מישהו ,יש לנו בעיות בחינוך ,לא מספיק כסף .יש לנו בעיות ברווחה ,שאין מספיק
כסף לאנשים ,למה אנחנו מתים? אתם יודעים שאני מכבד את הדת ,אני לא מפחד מאף אחד
ממה שאני אגיד עכשיו .אנחנו נותנים כסף למה? יותר נוחות לתפילות .אני בעד שאתם יכולים
להתפלל במקום יפה ,אבל אם אתם לוקחים את הכסף מילדים ,מחינוך ,מהכול ,שמבצע את
המצוות ,מכבד את הדברים שכתוב בתורה לא חשוב לו באיזה מקום להתפלל .בגלל זה אנחנו
לא לוקחים מהילדים .לא לוקחים מחינוך .למה חשוב .לנוחות .זה דבר אחד .זה מה שהמקרה
הספציפי .אנחנו מצביעים עכשיו ,צריכים להצביע לא רק במקרה הספציפי ,אנחנו מצביעים על
יצירת תקדים .זה הכי חשוב .זה יותר חשוב שאנחנו עושים תקדים לזה .אני בדקתי ,דיברתי
עם הרבה אנשים שזה תקדים .בעיריית אשקלון לא היה דבר כזה עדיין .שממלאים את הבנייה
של בתי כנסת .דבר שני ,התקשרתי לכמה חברים ,סגנים בערים אחרות ,אמרו לא .אין לנו
דבר כזה.
רוני מהצרי:
בהחלטה גם מוסדות ציבור ולא רק בתי כנסת.
יורי זמושצ'יק:
אני מכבד אותם ומבין אותם .זה תקדים שנותן אפשרות לקבוצה יותר מאורגנת ,היום הדתיים
יותר מאורגנים ,אלה תהליכים שאנחנו לא מבינים אותם עדיין .אבל יש תהליכים .זה
אובייקטיבי ,אם קבוצה חזקה היא יכולה למשוך את החבל מצידם רוצה להגיד לך בני ,אתה
היום ויתרת בעניין הזה .אתה חושב שבדרך זו אתה יכול לשמור את השלטון .לא .זה הפוך.
אנשים שהם יותר ויותר חזקים גם היום מדברים על חוסר איזון ,הפרת איזון במשק .זה הפרת
איזון במשק .זו התוצאה .פונה לחברים אני מכבד אותם .תאמינו לי ,זה הויכוח האובייקטיבי,
אין אישית משהו ואני מישהו מעדיף לעזור למצביעים ולשכוח את השותפות בסופו של דבר
הבעיה תגיע גם למצביעים שלכם ,בסופו של דבר יכולים לשבור את המערכת כולל הבכירים
שלכם ,אם אנחנו נחשוב רק על דברים מיוחדים שמתייחסים למצביעים קונקרטיים ,אני פונה
לכולם ,לפני הצבעה ,תחשבו על זה ,צריך לדבר על זה עוד .אני רואה בזה סכנה גדולה ואני
מציע לכולם גם לכם גם לאחרים חילוניים ,גם דתיים לחשוב על זה .תודה רבה.
עמרם בן-דוד:
יורי ,יש פה טעות .אנחנו החלטנו ,אנחנו גם מוסדות ציבור לא רק בתי כנסת.
רוני מהצרי:
הוא דיבר על משהו אחר .אני מכבד את יורי ,אין לי בעיה ,אני חייב להבין את המשמעות של
מה שהוא אמר.
תומר גאלם:
חשוב לי שיורי יבין במה מדובר .בבית כנסת ,אם אתה לא יודע ,בשבתות אי אפשר להגיע
מברנע לעתיקות רק ברגל .כי בשבת לא נוסעים ברכב .כל בתי הכנסת שנבנו בשנים הקודמות
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נבנו בשכונות שהן ישנות .דבר השני ,בשכונות החדשות נכון להיום שמתפללים לא רק דתיים,
גם מסורתיים ,גם חילוניים באים בימי שישי להתפלל .אני חברך ,מתפלל בלובי של בניין ביום
שישי בגלל שאין לנו בית כנסת בשכונה והולך בשבת עד נווה דקלים ,סליחה ,בשכונה שלכם,
לא יודע איפה אתה גר .בנווה דקלים יש שם בית כנסת ,שם אני מתפלל בשבת .מה יעשה
אדם מבוגר כמוך שיהיה לו קשה סתם דוגמא להגיע למקום? איך הוא ילך לבית הכנסת.
אני אומר לך שיש מצוקה קשה מאוד והתקציב הזה ,אני ציפיתי להרבה יותר .תבדוק את
הדברים ועוד בערים אחרות ,דואגים לתת תקציב של כ 3-מיליון שקל ,לצערי משרד הדתות
אמור לעשות את זה והוא לא עושה את זה כמו שהוא לא רוצה כמו שמשרדים אחרים לא
עושים ,ואנחנו כנציגי ציבור חייבים להשתתף בעשייה ובבנייה של בתי הכנסת .לגבי
הסטאטוס קוו תפריד בין בניית בתי כנסת לשוויון בין זכויות של עולים ,אתה יודע כמה אני
בעד עולים.
יורי זמושצ'יק:
אני לא אמרתי עולים.
תומר גאלם:
אני מגיב כי אני הצעתי את ההצעה לסדר היום .ואני בעד העמותות שלכם ואני תומך בהכול,
אבל אני אומר חד משמעית ,זה לא שלכם ,זה של הציבור .הציבור שאתם מייצגים אותו ,לכן
אני מבקש ממך לאור הדברים שאתה שמעת ממני לשקול בשנית אם וכאשר כי בית כנסת זה
בית כנסת .כמו שיש כנסייה ,כמו שיש מסגד ,אנחנו העם היהודי ,דבקים בזה לבנות בתי
כנסת .כי זה העם היהודי.
יורי זמושצ'יק :
טוב .קיבלתי את מה שאמרת.
אורן שני:
אני רוצה להגיד לך ,קודם כל ציפיתי שיושב ראש הוועדה ,מי שקרא את הפתיחה שלו ,ירחיב
קצת את העניין בפרוטוקול והתבחינים .אני רוצה להגיד לך משהו בני ,חבל מאוד ששינו את
התקציב .מאוד חבל .התקבצו להם שם בוועדת המשנה וקיבלו החלטות שלדעתי לא נכונות.
לא נכונות .קבעו בתבחינים ,אני עבדך הנאמן ישבתי על התבחינים האלה עם פיני ,עם
המנכ"ל ,אני חושב שכל מה שאמרתם אפשר לטפל בזה במסגרת ,לא היה צריך לשנות
תבחינים .לא צריך .לא צריך לוותר .על אישור של משרד הדתות שמדובר בכולל ,לא לצריך
לוותר.
רוני מהצרי:
התשובה לאורן  -יש פיקוח ,עוד מעט יהיה פיקוח אז לא צריך את הנייר הזה של משרד
הדתות או לא משרד הדתות יהיה פיקוח ,יהיה ביקורת ,מי שמגיע לו ויעמוד בביקורת יקבל,
מי שלא יעמוד בביקורת לא יקבל .מה יותר טוב מזה?
אורן שני:
יש כאלה שיש להם תבונת על .אני צריך להסביר להם .תשמע ,לא סתם קראנו לזה שצריך
אישור .למה?
בני וקנין:
משרד הדתות?
אורן שני:
כן .יש לנו את בית הכנסת איפה שאבי זיכרונו לברכה התפלל שם ואנחנו מתפללים שם.
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בסופי שבוע ,אני בעיקר מתפלל בסופי שבוע .יש לנו שם איזה שהוא בית מדרש כזה שאנחנו
עשינו .אני אביא עכשיו את העמותה הזאת ,אני יכול לקבל כסף .זה לא כולל ,זה עשרה12 ,
איש שהתקבצו להם שם.
שיתקבצו להם שם האנשים ,אנחנו נגיש רישומים ,ונקבל .גם ככה פיקוח לא היה ולא יהיה.
הרי יעלה על הדעת מר אבנר ,ניסים כלפון ואדון יאיר שבאמת יהיה פיקוח.
אבנר סוויסה:
אורן ,למי מיועד המפקח?
אורן שני:
לביקורת.
אבנר סוויסה:
למי? לכל העמותות.
אורן שני:
אבנר ,תן לי להגיד לך משהו .אני לא דיברתי על זה .אני לא אמרתי על עמותה.
אבנר סוויסה:
כן דיברת .המכתב הזה.
אורן שני:
לא .בני הבין אותי.
)חילופי דברים בין בני לאורן לגבי זמן סיום הדברים של אורן(.
אורן שני:
אני רוצה להגיד לך שמה שכתב פה שעשע אותי גזבר העירייה ,פיני בוסקילה" ,אנו מתכוונים
להרחיב את נושא הבקרה ולמנות מפקח עם כישורים עתידיים ובהיקף עבודה מתאים" ,לא
היה ולא יהיה ,פוליטית זה לא טוב .דבר נוסף אני אומר לך מה רציתי בתבחינים ,אתם כבר
עשיתם שינויים בתבחינים נושא הערעורים.
אני מבקש להוסיף הסתייגות לנושא ערעורים .עד מתי הערעורים יהיו?
אומר גזבר העירייה – מועד להגשת הבקשות עד ה .18.1-דבר שהוא בעייתי ,כיוון שעל פי
נוהל צריך לאשר את זה בספטמבר .אנחנו מאשרים את זה בנובמבר .אתה אומר לי להגשת
בקשות עד  .18.1כבר גרעת מזמנם חודש ,אבל אנחנו נתקן את זה עכשיו ונרשום במקום
 .18.1נאמר עד  .1.2מתי ערעורים? מתי .דצמבר  2012כמו עכשיו נדון גם בערעורים? הנה
הפרוטוקול של הוועדה המקצועית .אתה דן בערעורים בסוף שנה .למה? תגיד הבאתם
מסמכים עד עכשיו ,לא קיבלתם .זה כספי ציבור .אין קשר מי מקבל ,מה מקבל ,כמה מקבל.
ספורט ,דתי ,חילוני ,חברה ,לא משנה .סדר שיהיה .אני מבקש להוסיף פה הצעה .זה הצעה
שלי עכשיו.
בני וקנין:
טוב.
אורן שני:
דבר נוסף .אני יכול להוסיף הסתייגות .תשאל בשקט ,אם אתה לא תוסיף את זה להצבעה ,אני
אפסול לך את כל התבחינים .זה באמת חבל.
דבר נוסף .בספורט ,אני רוצה להוריד גם סעיף מהספורט ,בכל ענף כתבתם ככה ,משהו

פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  43-2011מתאריך 2.11.11

עיריית אשקלון – חברי מועצת העיר

12

מתוחכם .אחר כך קושרים לך את הידיים ,באים אליך מבקשים עזרה איך אמר לנו מנהל אגף
החינוך בישיבה קודמת אתם הצבעתם לא אני .אתם .אז אל תבואו עכשיו בתלונות על
התקציב .אתם הצבעתם .אני מקריא בכל ענף תינתן לעמותה ,לקבוצת בוגרים אחת בלבד.
דהיינו ,הקימו קבוצת ביתר אשקלון ויש לך את הפועל בליגה לאומית ,מה אתה עושה בדיוק?
אתה רוצה לעזור להם? מה אתה רוצה? אתה הצבעת .עכשיו ,עמותה אחת שתקבל זה
טעות .תסמוך על מה שאני אומר.
אני מבקש להוריד .עמותה אחת שתקבל תמיכה תהיה עמותה ברשימה קבוצה בכירה באותו
ענף ,דהיינו צריך להוסיף את שני הסעיפים ,את  4ו .5-אני מבקש.
בני וקנין:
אני מעלה להצבעה .עכשיו שאנחנו מצביעים על התבחינים.
שימו לב ,מרגע זה כל אחד יכול לדבר רק חמש דקות .אני מצטער .כבר שעתיים ועשר דקות
ורק שני סעיפים.
אני רוצה להצביע לפרוטוקול של וועדת המשנה .איתן ,הוא רוצה להצביע ,הוא אומר לגבי
הסעיפים שהוא מתנגד .אני חייב להכניס את הסעיפים לפרוטוקול?
אורן שני:
הסתייגויות.
בני וקנין:
זה לא הסתייגויות בתמצית .אני אצביע לפרוטוקול בשלמותו .אם הוא מתנגד ברובו ,מה זה
משנה הסעיפים?
אורן שני:
תקשיב ,בא חבר המועצה שבתאי ואומר :אני מקבל את הספר הזה ,ואני מקבל גם את
ההסתייגות שלך.
בני וקנין:
לא .אתה יכול להצביע גם נגד.
אורן שני:
זה מה שרשום בנוהל ישיבות המועצה .איתן ,תגיד את דעתך.
בני וקנין:
טוב .איתן .אני רוצה להצביע על הפרוטוקול בשלמותו מספר  .20הוא מתנגד לשני סעיפים.
אורן שני:
שלושה.
בני וקנין:
שלושה? אם אנחנו מאשרים את הפרוטוקול ברוב ,אז אין צורך.
רוני מהצרי :
אבל זה לא טוב לך להצביע על הפרוטוקול.
בני וקנין:
למה?
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רוני מהצרי :
כי החלטת ועדת משנה היא לא החלטה .אתה לא יכול להגיד.
בני וקנין:
ללא הסתייגויות.
רוני מהצרי:
או שאתה מאשר את הפרוטוקול או שאתה לא מאשר.
בני וקנין:
להצביע על פרוטוקול וועדת המשנה מספר  ,20וועדת משנה לתמיכות ללא הסתייגויות.
אברהם בן דוד:
יש פרוטוקול הוועדה המקצועית לתמיכות ויש תבחינים לשנת  .2012סעיף של תבחינים
לשנת  2012היה בוועדה.
אורן שני:
איפה אתה קורא?
אברהם בן דוד:
בוועדת משנה.
איתן צוריאל:
אין שום מניעה לעשות הצבעה נפרדת על סעיף  1ועל סעיף  .2.1אחד על הפרוטוקול של
וועדה מקצועית ואחד עם האישור שרצו או לא רצו ואחד לגבי תבחינים ,אפשר להחליט
להצביע על זה להצביע על זה בנפרד.
אם רוצים להצביע ,לא חשוב אם הכל ביחד או חלק ,אפשר להחליט מצביעים על הפרוטוקול,
בלי הסתייגויות כמו שאמרו .ואפשרות שנייה להצביע עם ההסתייגויות שהעלה נניח אורן
בנושא .אם יש כאן אפשרויות האלה ובה יש רוב שמצביע על אפשרות ראשונה לאשר את זה
בלי הסתייגויות של אורן.
בני וקנין:
אני פועל לפי חוות הדעת של איתן צוריאל.
בני וקנין:
אני מעלה להצבעה.
אורן שני:
אני נגד.
בני וקנין:
אני מעלה להצבעה .מי בעד אישור פרוטוקול מספר  20לוועדת משנה תמיכות ללא
הסתייגויות .למי שיש לו נגיעה שיצא.
רוני מהצרי :
כל מי שמעורב באיזו עמותה שיצא החוצה?
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בני וקנין:
כן .בסעיף הזה .שהוא מקבל תמיכה.
רוני מהצרי:
אבל עם זה כבר הצבענו.

בני וקנין:
גם לגבי תבחינים.
רוני מהצרי :
אם כך ,כולם צריכים לצאת.
איתן צוריאל:
יצא מי שקשור לעמותה ומקבל תמיכה.
בני וקנין:
מי בעד אישור פרוטוקול מספר  20לוועדת משנה לתמיכות ללא הסתייגויות?
יורי זמושצ'יק:
אני נגד הכל .אני יכול ללכת?
• אבנר סויסה +עמרם בן-דוד  +רוני מהצרי  +יאיר חדד יוצאים מהדיון.
הצבעה:
בעד) 7 :בני ,שלמה ,יורם ,רמי ,שבתאי ,תומר ,אלכס חרוביץ(.
נגד - 1 :יורי
החלטה :לאשר הפרוטוקול ללא הסתייגויות.
אורן שני:
אתה מקבל את התבחינים האלה בלי הסתייגויות?
בני וקנין:
התקבל כבר ברוב .מה הטעם להצביע?
אורן שני:
איתן יקבל מכתב .נחזיר את זה לדיון.
בני וקנין:
מה אתה מציע?
אורן שני:
אני מסביר לך את זה עוד פעם ,אתה מעלה את הפרוטוקול להצבעה.
בני וקנין:
לא .תגיד את התבחינים שלך.
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אורן שני:
אני מצביע ,אני כתבתי את התבחינים.
בני וקנין:
אני ארשום .תגיד לי מה הם.
אורן שני:
קודם כל אני רוצה להשאיר את הנושא של האישור של הכולל.
יורי זמושצ'יק :
אני נגד הכל.
בני וקנין:
זה אישור של הכולל ,ומה עוד?
אורן שני:
להוריד את הסעיפים  4ו 5-בסעיף הספורט.
בני וקנין:
מי בעד ההצעה של אורן?
אנחנו מצביעים נגד.
הצבעה:
בעד – 2 :אורן ,איתן קסנטיני
נגד :כולם – 7
החלטה :להוריד ההצעה של אורן.
יורי זמושצ'יק :
אני נגד.
בני וקנין:
מי נגד? אני מבקש להצביע.
•

יורי עוזב את הישיבה.

איתמר שמעוני:
על מה היה עכשיו? על הכולל או על הכדורסל?
בני וקנין:
הוא אומר שעל הכולל .אתה חוזר בך?
איתמר שמעוני:
אבל אני מדבר על כדורסל.
בני וקנין:
טוב .רבותיי .יש רק שניים נגד.
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אורן שני:
אני בעד.
בני וקנין:
אתה בעד וכולם נגד.

.3

הצעה לסדר של חבר המועצה מר תומר גלאם בנושא הפעלת גנים בחודש יולי על
ידי סייעות לגננות – מצ"ל ההצעה.

בני וקנין:
תומר בבקשה.
תומר גאלם:
מבוא לרקע כללי ,לאור המחאה החברתית ,גם אנחנו חברי המועצה וראש העיר חייבים להיות
אחראים למתחרש לא רק לגבי שלטים אלא גם לפתרונות מהותיים לציבור אשר תלויים בנו
כנבחרי ציבור .לצורך כך אני מציע להפעיל את גני הילדים בחודש יולי כדי שהנטל על ההורים
ועל המשפחות יהיה קטן יותר .שנת הלימודים שמסתיימת בחודש יוני שולחת אלפי ילדים
וגנים לחופשה ומנגד מפטרים או משהים את העבודה של הסייעות בגנים לתקופה של
חודשיים ימים .כדי לסייע להורים בחופשת הקיץ ,אני מציע לאפשר לסייעות להמשיך בגנים
בהם הן מועסקות במהלך השנה .מימון ההעסקה יהיה ברובו מתקציב העירייה ,וחלקו המזערי
יהיה במימון ההורים מדובר במימון עירוני של  600,000שקל לשנה .אני פה לאור בקשה של
ראש העיר שאני גם רוצה שראש העיר יתייחס לזה הוא רואה את ההצעה באופן חיובי ורוצה
לבחון אותה כדי שזה יבוא לדיון בחודשים הקרובים כדי שנוכל ליישם את זה בחודש יולי .אני
מקבל את ההצעה של ראש העיר.
בני וקנין:
צריך לעבור בחינה באגף החינוך .זה מה שאני אמרתי.
תומר גאלם:
אתה תתייחס מנגד כמו שאתה תתייחס.
בני וקנין:
צריך לבחון את זה .מה שאומר תומר גם אני אומר .הכוונה פה של ההצעה היא כוונה טובה,
אבל היא מחייבת בחינה מדוקדקת גם של אגף החינוך .לכן תומר גאלם מוריד את ההצעה.
איתמר שמעוני:
מה זה מוריד?
אורן שני:
בני ,אתה מוריד את ההצעה?
בני וקנין:
ככה הוא הודיע.
תומר גאלם נימק את הנימוקים שלו ,אני הוספתי את דבריי והוא מוריד אותם מסדר היום.
ההצעה ירדה מסדר היום.
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הצעה לסדר של חבר המועצה מר אורן שני בנושא נציב תלונות הציבור.

בני וקנין:
בבקשה אורן שני.
אורן שני:
קיבלתי את סדר היום ,ראיתי בסעיף  10את הנושא של מינוי נציב פניות הציבור .אני רוצה
להגיד לך בני .בשנת  2007אני הבאתי למועצה את מינוי נציב פניות הציבור .אני מאוד חושב
שהדבר הזה הוא נכון ,אני שמח מאוד גם שאתה בכל זאת מביא את זה לאישור ומינוי ,לכן
אני לא חושב וגם לא מוצא איזה שהוא צורך להביא להצעה לסדר היום .יחד עם זאת ,אני
מאוד מקווה בני שהתפקיד של פניות הציבור זה לא יהיה איזה שם ,זה לא יהיה איזה משהו
שנקצה לו ,הוראות החוק מאוד ,מאוד ברורות בנושא פניות הציבור זה האיש הזה הוא שייך
למועצת העיר ,הוא כפוף למועצת העיר.
תומר גאלם:
זה תלונות הציבור .תתקן.
אורן שני:
אני מבקש נקנה לו את הכלים כדי לטפל בנושא הזה של פניות הציבור ,לדעתי הוא צריך
להיות במשרה מלאה ולא פתאום להביא לו איזה שהוא עוד תפקיד במסגרת העבודה של
העירייה .אם זה ככה אין לי מה להביא את ההצעה הזאת.
בני וקנין:
בסדר גמור .תודה רבה.

אורן שני:
תודה.

.5

הצעה לסדר של חבר מועצה מר איתמר שמעוני בנושא הגדלת תקציב מערכת
החינוך – הצעה מצ"ל.

איתמר שמעוני:
אני דיברתי הרבה פעמים על נושא החינוך וכמה הוא חשוב לעיר .כמה באמת צריך לעשות
כדי לתת לילדינו את הכלי הנוח ביותר ללמוד ,בצורות טובות ללמוד ,בהשקעה יותר בילדים
שלנו חינוך זה החלטה של רה"ע .רה"ע הוא שר החינוך בעיר שלו .הוא קובע כל מה שקשור
לחינוך בעיר ,ואם אתה לוקח תקציב העירייה ורק  22%מתקציב העירייה מושקע בחינוך,
אתה פותח את ידיעות אחרונות ואתה מוצא שאשקלון במקום  72בהשקעה,
כשאני מסתכל איפה אשקלון ואתה יכול להגיד לי שהנתונים האלה נכונים לשנת  2008מה
שקרה משנת  2008עד היום ,תאמין לי המצב לא השתפר .כשאני רואה דבר כזה אני אומר
לך בוא תקבל החלטה להשקיע יותר בחינוך .אתה צריך לעשות דבר אחד ,להגיד אני קם מחר
בבוקר ומנחה את הגורמים המקצועיים .אכן בשנת  2012נשקיע בחינוך  30%מהתקציב ,אז
יהיו עוד בתי ספר ,אז תבנו עוד כיתות ,תבנו עוד גני ילדים ,פתאום בכיתה יהיו  20תלמידים
ולא  40תלמידים .יהיו מזגנים בכיתות .יהיו עוד גני ילדים .ההורים לא ישלמו את ההסעות,
העירייה תממן ,היא מקבלת גם ממשרד החינוך ,אז התוצאה הישירה תהיה שיהיו יותר זכאים
לבגרויות .תממנו חוגים אחרי צהריים ,תעשו לימודים בשעות אחרי הצהריים בבתי ספר
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במימון העירייה ,זאת השקעה בחינוך ,אז תראה איך רמת הבגרויות ,הזכאים עולה .איך
התוצאות טובות יותר .תראה ,איכות בחינוך וזה משאבים .לא תשקיע משאבים לא תהיה פה
איכות .אומר לך ,קח החלטה ויישמו אותה .ניתן החלטה ,שלמה ייקח אותה ,יוביל אותה,
יישמו אותה .תגיד לשלמה ,שלמה  30%בשנת  .2012יישב עם המנכ"ל ,ישב עם מר ינאי,
ידעו איך לעשות את זה .ידעו גם איפה להשיג ומה לעשות .תראה בסופו של יום איך העתיד
שלנו טוב יותר .לכן זו הצעתי ואני מאוד מקווה ,מאוד מקווה שתקבל אותה.
בני וקנין:
תודה רבה שמעוני .אני מסמיך את מר משה ינאי סמנכ"ל העירייה לחינוך וחברה להשיב.
משה ינאי:
אין מי שלא יבוא ויאמר להגדלת תקציב .אבל תוך כדי הצעה לסדר היום יש באמת נתונים,
שוב ,יש פה הטעיה של הציבור .אני אמרתי בדיוק מהו תקציב העירייה לחינוך מה הן תוצאות
של בחינות הבגרות ,תוצאות החינוך ושאר הדברים שנאמרו .תקציב החינוך בעיריית אשקלון
כולל המרכיבים הנוספים שאני אפרט אותם ,זה  211,263,000שקל .הם מחולקים כדלקמן –
אני לא אספור את מאות האלפים 135 .מיליון תקציב העירייה בשנת  45 .2011מיליון לתקציב
חברת מוסדות חינוך שמפעילה את בתי הספר התיכוניים .בתקציב העירייה אין לנו את תקציב
החינוך העל יסודי .ועוד כ 31-מיליון הם תקציב של רשת אורט לשני בתי הספר אשר
בשותפות עם עיריית אשקלון .עם נעשה את החשבון,
איתמר שמעוני:
מה שנותן אורט ,מה שנותן משרד החינוך ,הכול תקציב העירייה .אתם כל הזמן לוקחים את
הנתונים ומסלפים אותם.
אברהם בן דוד:
רשת אורט מנהלת את זה ,אבל כל ההוצאות והכנסות.
משה ינאי:
אם נעשה את החישוב זה  211,363,000שקל.
איתמר שמעוני:
 50%מתקציב העירייה זה חינוך.
משה ינאי:
תקציב העירייה  520מיליון .תעשו את החשבון .חינוך מקבל  211,263,000שקל .עכשיו ,מה
ההפסדים של מערכת החינוך ,שוב ,הדברים שנאמרים אין כאן הטעיה .אני אומר שוב 70%
בתש"ע משכבת הגיל פירושה כל הילדים של המחזור של תש"ע ,בין אם הם נולדו במערכת
ובין אם הם לא נולדו במערכת .זה תעודת בגרות שהממוצע הארצי הוא  .43%כלומר,
מאשדוד ועד אילת אנחנו הראשונים בתוצאות .לא רק זה ,אלא בין הערים בסדר גודל של
עיריית אשקלון אנחנו בין הגבוהים .נתון נוסף חשוב ,למרות הפרסומים שהיו קודם .מתוך
הזכאים לבחינות הבגרות  84%מהזכאים תעודות בגרות שלהם היא תעודה איכותית .זאת
אומרת שהיא עומדת ברמה של הסף של האקדמיה .כאשר הממוצע הארצי הוא  .46%ראו
את ההפרש .נתון נוסף כדי לא לסבך את האוזן ,ממוצע ארצי של תעודות בגרות שגמרו
בהצטיינות זה  .5%חמש ומשהו אחוז .באשקלון מתקרב ל .8%-אז שלא יספרו סיפורים
שהרמה יורדת ויורד .זה טוב לסיפורים .אבל אלה העובדות שנמצאות במשרד החינוך ,ואלה
התוצאות .עכשיו ,ברור שאנחנו לא נכים על זרי דפנה .וברור שצריך ,יש עוד קבוצה .אנחנו לא
נחים על זרי הדפנה ,עיריית אשקלון ,מערכת החינוך כולם כמובן עושים את הכל כדי לשדרג
עוד יותר את המערכת ולקבל עוד יותר תקציבים כדי להגיע להישגים יותר גדולים הן בחלק
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הלימודי והן בחלק הערכי .דבר נוסף שאני רוצה להוסיף ,כל העניין של בניית כיתות ,בניית
בתי ספר וכן הלאה .אין כמובן הנחיות של משרד החינוך ולא של הרשות המקומית .מי שבונה
במדינת ישראל ,מי שמתקצב בנייה במדינת ישראל ,זה המשרד הייעודי ,זה משרד החינוך
ואילו העירייה היא בעצם המבצעת .כל הנושאים האלה של בנייה וכדומה ,הם כמובן תפקידה
של המשרד ,אנחנו כמובן עושים את הכל כדי לקבל את כל מה שמגיע לנו .תודה.
בני וקנין:
אלה דבריו של משה ינאי .אני מבקש להוריד את ההצעה מסדר היום .מבקש להצביע .מי בעד
להוריד את ההצעה? מי נגד?
הצבעה:
בעד10 :
נגד1 :
נמנע1 :
החלטה :להוריד ההצעה מסדר היום.
אורן שני:
אתם נערכים להחזיר את הכסף להורים בגין הלימודים?
בני וקנין:
זה לא על סדר היום .תגיש שאלה אני אענה לך.
.6

הצעה לסדר של חבר המועצה מר איתמר שמעוני בנושא מלגות לאברכים –
ההצעה מצ"ל.

בני וקנין:
בבקשה איתמר.
אורן שני:
בוא נראה את אלה שדאגו לכוללים איך הם מצביעים.
איתמר שמעוני:
אני רוצה לראות באמת איך יצביעו באמת חברי המועצה.
אבנר סוויסה:
אם היו מתייעצים איתי הייתי מציע אחרת.
בני וקנין:
בקשה איתמר שמעוני .אני מבקש לא להפריע.
איתמר שמעוני:
זו פעם שנייה שאני מעלה את זה .אז אמר לי חבר מועצה בן דוד אנחנו מטפלים וזה יהיה
בסדר .אני יכול להזכיר ולהראות לכם את הפרוטוקול .היו חלק שאמרו שאי אפשר .עכשיו אני
שומע את חבר מועצה אבנר סוויסה אומר אי אפשר לעשות את זה .כי אנחנו ישבנו בקואליציה
ואי אפשר לעשות את זה .אם אני היום אומר פה שם של עיר ששם נותנים מלגות לאברכים,
אתה תצביע בעד?
אבנר סוויסה:
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באשדוד.
איתמר שמעוני:
אתה תצביע בעד?
אבנר סוויסה:
כן.
איתמר שמעוני:
אלעד זו עיר שעשתה בדיוק מה שביקשתי ,הקימה וועדה ,הקציבה תקציב ייעודי וקבעה
קריטריונים ונתנה.
מבקש להקצות תקציב ייעודי ,אני לא יכול להביא את הקריטריונים ,אני לא בוועדה הזאת .אני
אומר לך והנה אני אומר פה ,אני מוכן בני להקים וועדה בראשותו של אבנר שתקבע ואברהם
בן דוד ותומר.
תומר גאלם:
אני נגד .אני אגיד לך גם למה אני נגד.
איתמר שמעוני:
אם אתה נגד זה סיפור אחר.
אני בעד להקים וועדה בראשותו של אבנר ואברהם שחברי המועצה הדתיים שלנו ,שהם ישבו
ויקבעו קריטריונים לתקציב ייעודי למלגות לאברכים.
בני וקנין:
אני מסמיך את מר פיני בוסקילה בקשה לקרוא את התשובה.
פיני בוסקילה:
מלגות לסטודנטים נהגו לסייע לתלמידים במוסדות להשכלה גבוהה במימון שכר הלימוד,
נכללים במסגרת זו סטודנטים לתואר אקדמי אשר משלמים שכר לימוד וחלוקת המלגות
האחרונות לשנת תקציב  2011קיבלו מלגות גם בחורי ישיבה המשלמים שכר לימוד ועמדו
בקריטריונים כמקובל .יש לציין כי המוסדות הנ"ל האברכים מקבלים תמיכה דרך הכולל במימון
משרד הדתות בנוסף לכך העירייה מתקצבת דרך תקציב התמיכות .התבחינים לתמיכות
לשנת  2012באישור המועצה בעצתם של חברי המועצה ,סכום התמיכות הוגדר .כולל ויתור
על מגבלה של הכולל.
איתמר שמעוני:
אני ביקשתי להקים וועדה אשר תקבע את הקריטריונים לתת מלגות לסטודנטים ,ועשו את זה
באילת ,עושים את זה באשדוד ,למה שלא יעשו את זה פה? זה לא קשור בכלל.
בני וקנין:
מבקש להוריד את ההצעה מסדר היום .מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום אני מבקש
להצביע .מי נגד?
הצבעה:
בעד9 :
נגד – 1 :איתמר
נמנע – 1 :שבתאי
החלטה :להוריד ההצעה מסדר היום.
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אישור מנוי ועדת ערר על פי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה
כללית( .התשל"ו –  – 1976בהתאם להמלצת היועמ"ש המצ"ל.

בני וקנין:
אתם רוצים הסבר פה?
אורן שני:
קודם כל שרגא שוורץ הוא לא רואה חשבון.
אבנר סוויסה:
מי כתב רואה חשבון? הוא סוכן ביטוח.
אורן שני:
קודם כל תורידו את המינוי שלא שלו .לא צריך מינוי שלא שלו .הוא לא רואה חשבון ,הוא סוכן
ביטוח.
אברהם בן דוד:
צריך לתקן.
אורן שני:
נכון ,צריך לתקן .זה מאוד חשוב.
ועדת ערר זו וועדה סטאטוטורית ,מאוד חשובה .בזה שאנחנו מקימים עכשיו וועדה ,אני חושב
שיש פה אנשים טובים מאוד שיכולים להיות בוועדה .אני מבקש מהמועצה ,זאת החלטה של
מועצה ,להוסיף עוד וועדה .אני דיברתי היום עם אנשים ,באמת טרחתי ושאלתי אנשים ,אם
הם רוצים להיות בוועדה ,אני גם מציע אנשים טובים לטובת הציבור ידידי תומר גאלם .אני
רוצה להציע בנוסף למה שמציע ראש העירייה את עורך דין אמנון ,את רואה חשבון שרגא
שוורץ ויש עוד וועדה של אברהם הרגיל ,חיים כהן יש רק שוורץ ,במקומו של אברהם הרגיל
מבקש במקומו של אברהם ארגיל ,יש פה את איריס ליבוביץ'? היא לא באה ,נציגת הנשים.
במועצה אין נשים ,דיברנו אנחנו רוצים נשים .אנחנו בלי נשים .אני אתן לך עכשיו,
בני וקנין:
תעלה את השמות.
אורן שני:
כן .הכול בהחלטה של מועצה.
בני וקנין:
אורן ,אנחנו שנה מחפשים מועמדים.
אורן שני:
אני מעביר לך עכשיו לאישור.
בני וקנין:
תעביר .לא קל למצוא רואי חשבון ועורכי דין .להשקיע שעות.
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אורן שני:
אתה צודק .אני מקריא לך .במקום אברהם ארגיל ,יש להוסיף ,את עורכת דין אורית סהר,
שהיא מסכימה ,דיברתי איתה .והצוות השלישי שיהיה לוועדת ערר ,אגב ,אני גם מציע אותה
כיושבת ראש אדוני רה"ע.
בני וקנין:
יש לך פה אישור ,תעביר את השמות שאתה רוצה.
אורן שני:
הצוות השלישי :עורך דין יורם יטיב ,יושב ראש .עורך דין ניב שחם ,חבר .רואת חשבון אליס
שהיא גם חברה .יש לי ארבעה חברים שהוספתי וגורע אחד.
בני וקנין:
בסדר.
איתמר שמעוני:
אני רוצה לשאול את היועץ המשפטי בלי שמות ,אם יש עורך דין בוועדה שהוא גם מייצג
יזמים ובעלי עסקים בוועדה לתכנון ובנייה .האם הוא יכול להיות במצב שיושב ראש וועדת ערר
לא יכול להימצא בניגוד עניינים?
איתן צוריאל:
לא נראה לי שיהיה כאן ניגוד עניינים בנושא הזה .כי נושא של ארנונה ,נושא של תכנון ובנייה.
אין ניגוד עניינים.
איתמר שמעוני:
אתן לך דוגמא אדוני היועץ המשפטי .נגיד ואני עו"ד של מפעל שמקימים עכשיו אני בא לוועדה
ומבקש נימוקים ,רוצה היתרים ,להתנהל מול הוועדה .עזבתי את תפקידי כיושב ראש וועדת
ערר בעל המפעל הוא לא מסכים עם פטור מארנונה שנתנו לו בתקופה מסוימת ,הוא רוצה
יותר .אני צריך לדון בנושא הזה.
איתן צוריאל:
משהו אחר ,זה לא קשור לתכנון ובנייה.
איתמר שמעוני:
לא חייב תכנון ובנייה.
איתן צוריאל:
חבר וועדת ערר שבא בפניו לקוח כלשהו או מישהו מקורב לו ,לא יכול להשתתף בדיון באותו
נושא .זה כלל של ניגוד עניינים .זה לא קשור .גם אם הוא לקוח שלו בנושא אחר ,זה כלל
בסיסי.
בני וקנין:
טוב ,אני מבקש רבותיי להעלות להצבעה.
אורן שני:
אני מבקש להוסיף עוד שם.
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בני וקנין:
תעביר את השמות.
אורן שני:
נאשר אותם פה.
איתן צוריאל:
תביא שמות ,אנחנו נבדוק .אנחנו זקוקים לעוד וועדות ,כמה שיהיו יותר יהיה יותר טוב.
בני וקנין:
עכשיו אני מעלה להצבעה את הוועדה שפי שהיא נקבעה .חסרים לנו אנשים ,ואני אומר לך
תודה רבה ,תעביר את השמות למחלקה המשפטית.
אורן שני:
זאת אומרת שבישיבת המועצה הבאה אנחנו מכניסים את זה לסדר היום?
בני וקנין:
יכול להיות .שיבדוק אותם קודם.
בני וקנין:
אני מבקש להצביע ,מי בעד אישור?
אורן שני:
הגעתי להסכמה.
תומר גאלם:
אורן ,אתה חייב להבין דבר אחד .זה בא למועצה כנראה אתה לא היית בקואליציה לפני שתי
מועצות ,לא יודע ,כנראה היה לך אירוע או משהו ,זה לא משנה .הביאו שמות של אנשים
ובחנו ,היו כל מיני ספקות לגביהם ,אם יש ספקות לגבי האנשים האלה ,לי היו ספקות ,כי לא
קיבלתי אישורים וכו' ,ביקשתי מראש העיר שיוריד את הבקשה הזאת ,הכל בשם וועדת
הערר ,תעבור אחרי הפרוטוקולים ואתה תדע לציין אותם ,הוא קיבל את הבקשה וסוף סוף
מצאו .אם וכאשר תביא לו עוד ,אני הראשון שאשמע.
הצבעה:
בעד – 14 :פה אחד.
)בהצבעה זו לא השתתפו :מישל בוסקילה ,יורי ,מהצרי ,ניסים כלפון(.
החלטה :לאשר.
בני וקנין:
אני בדרך כלל לא אוהב את זה ,אבל קרה משהו ,נפטר דודו של אבנר סוויסה .הוא היה יושב
חבר הוועדה .אנחנו נדון בסעיף  10קודם.
.10

אישור מינוי נציב תלונות הציבור לעירייה במקומו של מר אריאל גמליאל שמילא
את התפקיד עד היום.

אורן שני:
אני יודע שהיה מכרז מאוד רציני בעניין הזה .הגיעו מועמדים רבים וטובים למכרז .זה היה
מכרז פנימי .אני שוב פעם אומר ,לדעתי זה לא תפקיד קל .אני בטוח שאתה אדוני ראש
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העירייה תקצה את המשאבים ואדוני המנכ"ל יקצה את הכלים כדי שהמועמד שמוצא יהיה
ויקבל את כל היכולות שלו לעשות את זה.
בני וקנין:
בקשה אברהם .תציג את זה.
אברהם בן דוד:
היו כ 16-מועמדים ,מתוך ה 16-מועמדים דיון של הוועדה מי שקיבל היה משה שמואל.
בני וקנין:
שלמה לא משתתף בהצבעה .הוא לא רוצה להשתתף.
• שלמה כהן יוצא מהדיון.
אורן שני:
הוא צריך להודיע למה הוא לא משתתף.
אברהם בן דוד:
משה שמואל הוא עובד עירייה משנת  ,1997תואר ראשון במדעי המדינה במנהל ציבורי ,בוגר
לימודי תעודה במשאבי אנוש .בוגר קורס דיני עבודה של מרכז שלטון מקומי .זה השכלה
הפורמאלית שלו .אמרתי ,היה מנכ"ל משנת  1997בעירייה .לפני כן היה בתפקידים של מנהל
מדור חינוך באוניברסיטת בן גוריון .לפני כן מרכז ביחידה להכשרה אקדמית לפעילי ציבור
באוניברסיטת בר אילן.
איתמר שמעוני:
תראה ,קודם כל שאלה לאיתן ,אין לי שום דבר אישי נגד המועמד .אני לא מכיר אותו .אבל אני
חושב שאני אקבל חומר הביתה ,מן הראוי שנקבל את קורות החיים של מי שהוועדה בחרה
כדי שאוכל ,אולי אני טועה ,שאוכל לקרוא במי מדובר ,מה הניסיון שלו ,אני צריך הרי להצביע
פה .אתה הרי אמרת שכל שם צריך להיבדק וזה ענית לאורן ,אני גם רוצה .אני צריך להצביע
פה ,לפחות גם את השם לא כתבו פה .כתבו פה אישור .אישור מינוי ,אדם מכובד ,דנו בו,
משה שמואל ,מצורף בזה קורות החיים שלו ,יכולתי לקרוא את קורות החיים שלו .יכולתי לבוא
ולומר כל הכבוד.
בני וקנין:
הוא הקריא לך.
איתמר שמעוני:
אני בא לפה כדי שיקריאו לי את קורות החיים? אדוני ,היועץ המשפטי ,אתה חושב שאני לא
צודק?
אורן שני:
איתן ,תמצא סעיף רלבנטי שזה בסדר מה שהוא אמר.
איתמר שמעוני:
זה לא בסדר מה שלא אמרתי אדוני היועץ המשפטי?
איתן צוריאל:
קורות חיים לא חייבים לתת .היה וראוי נכון יותר לתת את השם.
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בני וקנין:
אני מקבל.
איתמר שמעוני:
אני ניזונתי לגבי כל מה שקורה לגבי ההליך הזה שנמשך למעשה למעלה מחצי שנה .מן
הראוי היה שהיו מסיימים אותו מבעוד מועד ,ולא נותנים לו להימשך לתקופה כזאת ארוכה
השאלה הנשאלת האם רק בגלל הצעתו לסדר של מר אורן שני התקבלה החלטה או לא,
מעבר לזה ,אני גם עברתי אחרי התקשורת ,באמת היה שם אדם שלא תמך בי בבחירות,
שאולי עשה פעילות גדולה מאוד שאולי בזכות או בגללה לא נבחרתי ,כי הפער בינינו היה
מאוד קטן ,אדם בשם יוסי טל .אני ראיתי את הקורות החיים שלו; הסמכה לעריכת דין ,תואר
שני במשפטים ,תואר ראשון במשפטים ,רישיון של מגשר ,שאתה מקבל נציב תלונות ציבור,
לגשר ,לשמוע ,להקשיב ,לדבר ,מדריך מוסמך ,היתרי הדרכה ,מנהל היחידה לתרבות משנת
 1996עד  ,2010לקבל קהל ,לדבר איתו ,מנהל תיאטרון ,עיתונאי בעל יכולת כתיבה ,יכולת
ניסוח ,אני מבקש שכל מה שאני אומר פה ירשם בפרוטוקול .אדם ראוי ואתה יודע מה ,הוא לא
תמך בחי בבחירות ,אני אומר לך בני ,הוא היה מתמנה ,הייתי אומר לך אדוני ראש העירייה,
בני וקנין:
אתה מציע אותו?
איתמר שמעוני:
כן.
בני וקנין:
בוא נעלה להצבעה.
איתמר שמעוני:
הייתי אומר אדוני רה"ע אם היית בוחר בו נעשתה פה בחירה ראויה ,בלי לפגוע בכבודו של
משה שמואל ,שאני אישית לא מכיר אותו ,שאולי אם היו לי פה קורות חיים שלו ,באמת הייתי
שומע קצת ,הייתי אומר אתה יודע מה ,לא חבר בוועדה ,לכן אני אומר לכם לא נחה דעתי עם
כל המינוי הזה .שהיום אני שומע לראשונה את השם של מי שהולך להיות נציב תלונות
הציבור .מי שיכול אחר כך להפסיק את כהונתו של נציב תלונות הציבור זה מועצת העיר .אתה
מבין? עכשיו אני רוצה לבחור מישהו שאני לא אבקש ממך בעוד שבועיים בעוד חודש בני
תעצור את הכהונה שלו.
בני וקנין:
אני רוצה לדעת לאור מה שאמר איתן ,לגבי זה שאתה אומר ,היה ראוי לשלוח את החומר.
איתמר שמעוני:
כן .לפחות שם.
איתן צוריאל:
היה נכון יותר לציין את השם כדי שחברי המועצה ידעו .
בני וקנין:
האם זה יהיה פגם שירד לשורש המינוי? או שאנחנו נעביר את זה לפעם הבאה? אני רוצה
לדעת .כי אני לא רוצה תגידו לא היה שם .אבנר ,מה אתה אומר?
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אבנר סוויסה:
יש פה יועץ משפטי הוא אומר כן או לא.
תומר גאלם:
זה היה במכרז ,הוא יודע מה הנתונים .הביאו את המועמד מבחינתם הם בחרו אותו .אני
אומר חד משמעית .המועמד הזה ראוי ,אני לא יודע למה ניסה ,למה לא ,כי אני לא ישבתי
בוועדה ,זה מה שהחליטה הוועדה.
בני וקנין:
ניתן לאבנר ,הוא היה יושב ראש הוועדה.
אבנר סוויסה:
אני רוצה שהחברים ידעו ,הייתה פה וועדה שהתנהלה מספר ישיבות .קיבלנו את כל השמות,
אין לי ספק שחלק גדול מהאנשים שם היו ראויים ,הם מתאימים ,אבל כשיש בפניך את כל
היריעה ,כשאתה רואה את כולם ,ויש גם כן ,היו כללים מסוימים לאפשרות להתקבל למכרז.
אם אתם רוצים שאני אגיד את זה אין בעיה .לא כולם עמדו בנתונים שהיה צריך ,בחנו את כל
האפשרויות ולדעתי מי שנבחר היה ראוי ביותר.
בני וקנין:
טוב .הבנתי.
איתמר שמעוני:
אני מבקש ממך ,כשאני אבקש לפי 140א' את כל מסמכי המכרז הזה הפעם תתנו לי .כי אני
רוצה לראות הכל .איך היה המינוי ,למה שינו ,למה לקח שבעה חודשים ,למה בסוף זה לא
יוסי טל וזה מישהו אחר .אני רוצה לדעת הכל.
אברהם בן דוד:
מי שנבחר הוא בכפיפות למועצה .במידה הוא לא מתאים המועצה תחליט.
בני וקנין:
אני מעלה להצבעה .אני מבקש להצביע מי בעד מינוי מר משה שמואל כנציב תלונות הציבור?
אורן שני:
רוצה לשאול שאלה .וועדת מכרזים שלחה את המועמדים לבחינה? משהו שנוכל להיתלות בו?
אברהם בן דוד:
זה מכרז פנימי.
בני וקנין:
מי בעד אישור מינוי מר משה שמואל נציב תלונות ציבור לעירייה במקומו של אריאל גמליאל
שמילא את התפקיד עד היום?
הצבעה:
בעד8 :
נגד 2 :אלכס חרוביץ ,איתמר שמעוני.
נמנע – 4 :יורם שפר ,אורן שני ,רמי גואטה ,איתן קסנטיני.
החלטה :לאשר.
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שלמה כהן חוזר לדיון.
שינוי החלטת המועצה מיום  1.12.10בנושא התקנת מערכות סולאריות ליצור
חשמל על גגות מבני ציבור – ההסכם ודברי הסבר של היועמ"ש מצ"ל.

בני וקנין:
ציון כהן שהיה סמנכ"ל מקורות ,היום יש חתונה של הבת שלו אחרי שהסתיימה שנה
לפטירתו .אני צריך ללכת לחתונה .אני מודה שהייתי יותר מדי ג'נטלמן ,דיברו  30דקות על כל
סעיף .הסעיפים שנשארו לא מי יודע מה .נשארו עוד שני סעיפים .אם לא אני אלך ונסיים את
הישיבה .נשארו שני סעיפים קלים .יש מישהו שרוצה להתייחס לסעיף ?8
אורן שני:
בוודאי.
בני וקנין:
כן.
אורן שני:
תראה ,אנחנו קיבלנו פה ,חברי המועצה ,תקשיב .חבל שהלכו פה אנשים .אנחנו יושבים בדיון
ב 1.12.2010-אדוני ראש העירייה ומביאים לנו לדיון את הנושא של התקנה של המער
הסולארית.
בני וקנין:
אם זה קצר  ,אם לא שלמה ימשיך.
אורן שני:
שלמה יכול להמשיך .זה ממש לצחוק על חברי מועצה .זה לזלזל .לרמוס את טיפת
האינטליגנציה .בזמנו ב 1.12-אתם מביאים לפה לאישור את הנושא של התקנת מערכות
סולאריות .אני שואל אותך למה ,אתה אומר תשמע ,החכ"ל תעשה ,היא תבנה ,תיזום ,תגיד
לי ,אתה יודע אורן גלעד ,אם אנחנו נלך ונביא את זה לחברה שהיא תתקין בעצמה ,למה
שניתן לה להרוויח?אנחנו נעשה ,החכ"ל והיא תעביר לעירייה .הנה הפרוטוקול.
בני וקנין:
אני מבקש ,נשארו שני סעיפים ,האולם של החתונה זה  40דקות נסיעה מכאן ,אז שלמה ינהל
את שני הסעיפים האחרונים.
אורן שני:
מדובר על התקנת מערכות סולאריות .זה כסף ,זה הכנסה לעירייה .אני צריך חברה
הכלכלית? למה לא להוציא את המכרז ,קחו את הגגות ,תעשו את הכל .אז מה אמרת לי? לא.
אנחנו נעשה.שמתם לנו את זה במועצה .הפרוטוקול מדבר בעד עצמו .אתם באים עכשיו
אומרים אנחנו רק רוצים לסדר ולשנות את ההחלטה ,החכ"ל לא תעשה .מי שיעשה זה
החברה .אמר לכם איתמר שמעוני חבר שלי ,למה צריכים לקחת הלוואה? למה צריכים
להיכנס לסרט הזה? תלכו ,תביאו את הכל בהסכם .לא מבין מה אתם עושים ,מה החוכמה
הגדולה .אני מניח שעכשיו מצאנו את החברה המתאימה שתעשה את זה .והיא תשים את זה
על הגגות.
בני וקנין:
תסיים אורן ,יש לך עוד שתי דקות.
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אורן שני:
בגלל זה בדיוק העניין ,את השאלה הזאת היה צריך לשאול ביום  1.12.2010ולא להגיד מה
אתה רוצה שהחברה תשים .אני אמרתי למה שהחברה תעשה .עכשיו אומרים לך לשנות
החלטה ,השאלה שנשאלת ,זה לא אישור בדיעבד? זה אישור בדיעבד .כי יש כבר סולארי על
הגגות .איתן ,זה אישור בדיעבד?
איתן צוריאל:
של מה?
אורן שני:
נכון להיום יש מתקנים סולאריים על הגגות .אני שואל ,אני מצביע בדיעבד?
איתן צוריאל:
אין לי מושג אם יש אישורים על הגגות.
אורן שני:
יש על הגגות מתקנים סולאריים ,אתה יכול לשאול את המנכ"ל.
בני וקנין:
סיימת אורן?
אורן שני:
אני מבקש לשאול שאלה .השאלה שלי היא ליועץ המשפטי ,אם אני מצביע על דבר שהוא
קיים ,ואם הוא קיים אז יש לכם בעיה ,אני אומר לך .והדבר השני מדוע שיניתם את ההחלטה
מללכת לקחת הלוואה ועברתם למעשה להביא את כל החברה שתעשה את זה.
גלעד אורן ,מנכ"ל החכ"ל:
להבא תדאגו להביא את כל המסמכים.
לגבי הסיבה למה החלטנו ,בתאריך שזה עלה למועצה ,המציאות בשוק היתה כזאת שעל
שכירות היו מקבלים בין  15ל 20-אלף שקל לגג ,ועבור הרכישה אם היינו רוכשים מקבלים את
המימון מהבנק ,היה נשאר לנו כ 50,000-שקל לגג .אנחנו החכ"ל באשקלון הייתה בין
הראשונים בארץ ששריינה מכסות מחברת חשמל וחתמה חוזים עם חברת חשמל לרכישת
החשמל שאנחנו נייצר ל 20-שנה הקרובות .בערך כחודש לפני שיצאנו למכרז חברת חשמל
הודיעה שהיא סוגרת את המכסות ויותר היא לא משחררת עוד מכסות .חברות נתקעו עם
מלאים מאוד גדולים והחליטו להעלות את המחירים שהם מוכנים לשלם עבור שכירויות אנחנו
היינו מודעים לזה וכתוצאה מזה נוצר מצב שהשכירות עבור הגג השאירה לנו יותר כסף מאשר
אם היינו קונים את המערכת .אז אם אנחנו מעמידים את שני הדברים אחד מול השני שאנחנו
נתנו גג ולא לקחנו הלוואות ולא חשפנו את עצמנו להלוואה כזו או אחרת ונשאר לנו יותר כסף,
אז ברורה לכולם האלטרנטיבה שאנחנו בוחרים ,אנחנו סך הכל מקבלים  1.5מיליון לשנה,
עכשיו חשוב גם להבהיר משהו ,המכסות בכל התהליך של הוצאת היתרים והכל,
אורן שני:
כמה זה באחוזים?
גלעד אורן:
תיקון הגגות זה נכס של החברה הכלכלית לצורך העניין .לעיריית אשקלון יש גג ,עכשיו,
כשאנחנו באנו עשינו את הדבר הזה באה העירייה ואמרה לנו יש את הגג ,המכסה והחוזה
מול חברת חשמל ומספרים הם של החכ"ל ולא של עיריית אשקלון לכן הוחלט לחלק את
ההכנסות שווה בשווה בין הצדדים .הסיבה שעשינו היא אך ורק סיבה כלכלית ,תנאי השוק
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השתנו ,הזמנים של המכסות מחברת החשמל הם מוגבלים בזמן מהרגע שאתה מקבל מכסה
יש לך מספר חודשים מוגדר עד שאתה מחבר את זה למערכת אחרת אתה מאבד את
המכסה ,אני חושב שייצרנו פה ביחד החכ"ל והעירייה ה נכס מדהים שהוא מניב רווחים של
 30מיליון שקל ב 20-שנה הקרובות עם שוכר כביכול שהוא טריפל  Aשזה חברת חשמל,
שחצי מזה הולך ישירות לעירייה ,חצי מזה בסוף יגיע לתושבי אשקלון דרך החכ"ל .זה גם
מגיע לתושבי אשקלון ,אף אחד לא לוקח את זה.
בני וקנין:
אבקש להצביע.
הצבעה:
בעד –  - 11פה אחד.
החלטה :לאשר.
•
•

בני וקנין עוזב את הדיון
שלמה כהן ,מ"מ רה"ע מנהל את הדיון במקום רה"ע.

 .12אישור חתימה על הסכם תרומה לפיו עמותת מקווה טהרת עליזה )ע"ר( מקימה
עבור העירייה ועל חשבון העמותה .מקווה במגרש  370ע"פ ת"מ  - 109/30/4חלק
מחלקה  100בגוש  (2871רחוב קרייתי ,אשקלון – ההסכם ודברי הסבר של
היועמ"ש מצ"ל.
שלמה כהן:
אורן ,חמש דקות.
אורן שני:
אני רוצה להראות לכם כמה זה בסדר .אנחנו מדברים על שכונה שחיים שם אנשים .אנחנו
מדברים שם על אולם אירועים שיש שם .על מוסיקה בערב שיש שם .אני הולך להביא את
תושבי השכונה לפה למועצה .מאחר והם התחילו בבית כנסת ,זה בסדר .אין בעיה .כדי
שתומר לא ילך למרחקים ארוכים .שמו לו בית כנסת .בבית כנסת הזה שמו אולם אירועים
שיהיה חתונה אולי ,אולי בר מצווה קטנה ,אולי גם איזה ברית .כדי לעזור להם .זה ברחוב
קרייתי .לא כולם יכולים לעשות באולם ברית או לעשות איזה בר מצווה ,אז עושים שם ,והיום
התושבים סובלים .פוגעים להם באיכות החיים ואיכות הסביבה שלהם .פוגעים להם בכל דבר
ועניין .הם יבואו כולם לפה .אלה שלא יכולים ללכת רחוק לבית כנסת ,עושים שם רעש ,מה
עושים?
על כל פנים ,אנשים שילמו במיטב כספם וקנו בית .בשביל לגור ,לישון ,באו לוועדה בניין
ערים ,זרקנו אותם בגלל גן ילדים שהיה בשכונה .מה אמרו להם? זה שכונה ,זה לא גן ילדים.
זה בסדר? להוציא גן ילדים ולבנות מרכזים רוחניים בתוך השכונה הם לא עושים רעש ,הם
כאלה בסדר שלא מבינים .במרכז הרוחני הזה אנחנו נלך ונבנה מקווה .המקווה מה זה?
מקווה באים ,שניים שלושה אנשים ,עושים מנויים בעונת הקיץ ובאים לשחות שם .מה זה
מקווה? באים שם אנשים לטבול .יום ,יום .באים להפריע למגורים של האנשים ,אנשים קנו
ובנו שם בית .לכן להעביר את המקווה .מה שאומרים אישור חתימה על הסכם תרומה
לעמותת מקווה טהרה .איתן צוריאל ,אתה צריך להביא לי חוות דעת על זה .אישור חתימה על
הסכם תרומה לפיו עמותה מקימה עבור העירייה ועל חשבון העמותה מקווה ,אז מה קוראים
בסעיף  ?8תקשיב ,הסכם דומה נעשה באישור המועצה .טורח היועמ"ש להגיד לנו ,אני לא
עשיתי את זה בלי .אבל תדעו לכם אתם חברי מועצה ,עם עמותה אחרת עשו את זה ,להקמת
בית כנסת .אך לאחר הבנייה טרם הועבר מבנה בית הכנסת העירייה לצורך הקצאתו על פי
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הנוהל ,אז מה אני עושה? הוא רושם לי שורה אחר כך ,אין מניעה משפטית .מה אני עושה אם
הם לא מעבירים לי? תרשום את השורה הזאת עוד פעם?
שלמה כהן:
השאלה ברורה .איתן צוריאל ,אתה רוצה להתייחס לזה?
איתן צוריאל:
אם רוצים איזה שהוא בטוחה בנושא הזה ,אפשר להחליף בטוחות .אני לא המלצתי להכניס
בטוחה בנושא הזה ,לכן ההסכם הובא כפי שהוא .זה הכל.
אברהם בן דוד:
קודם כל בקשר לבית כנסת היה עיכוב בגלל שלא היה לו ניהול תקין ,עכשיו יש לו ניהול תקין
ואין מניעה לעשות את המשך ההסכם כמו שהיה.
שלמה כהן:
מבקש להצביע .
הצבעה:
בעד11 :
נגד - :אורן שני
החלטה :לאשר.
איתן צוריאל:
זה הסכם תרומה בלבד.

.12

הסכם תרומה עם חב' גן הצפון בע"מ למתן תרומה לעירייה באמצעות הקמת מעגל
תנועה ברחוב אבן עזרא ופיתוח שצ"פ .כמפורט בת"מ /4מק 2138/ונספח
התחבורה של תוכנית זו – ההסכם ודברי הסבר של היועמ"ש מצ"ל.

שלמה כהן:
מבקש המיועמ"ש להסביר.
•

איתן צוריאל מסביר.

אורן שני:
אני מבקש לשים לב לרישא של הדברים של היועמ"ש ,ברישא שלו ,הוא אמר :כדי שתחנת
דלק תקום ,אנחנו צריכים לבנות כיכר .כדי שיהיה להם נוח לכניסה ויציאה .כך הוא אמר
ברישא .בסיפא הוא כבר הופך את זה ואומר שזה לציבור ,זה לא לציבור .יש שם מעגל תנועה,
אתה יודע על מה מדובר? אתה יודע איפה? בגין ,רחוב עזרא ,בואכה בית העלמין יש לך שם
כיכר בהמשך ,למה צריך עוד כיכר? כדי לשרת את מי? את הציבור? רק את התחנה .מה אני
צריך שם כיכר? למה צריך תחנת דלק ,זו שאלה יותר מהותית .אני שואל איתן שאלה אחרת,
אם העניין הזה מגיע ,הרי מה כותבים פה בהסכם? מקדימים את העגלה לפני הסוסים,
תסתכל מה כתוב פה .כתוב שתחנת דלק תלויה בכיכר .חד וחלק .אין פה משחק .זאת אומרת
אם לא יהיה כיכר לא תהיה תחנת דלק .החברה לא תקים את תחנת הדלק.
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אברהם בן דוד:
שיקול שלה.
אורן שני:
כן .שיקול שלה.
אברהם בן דוד:
לא .אל תחליט בשבילה.
אורן שני:
אני לא מחליט.
איתן צוריאל:
היא יכולה לשקול להקים את התחנה.
אורן שני:
כן .וודאי .החברה מתכוונת לבצע את עבודת הפיתוח אז אנחנו ניתן להם את האפשרות .אבל
לא משנה .עבודות הפיתוח יבוצעו על ידי החברה לא רשום למועצה בתוך כמה זמן .זה סודי.
נכון?
עו"ד איתן צוריאל:
לא .זה נתון שצריך לסכם עם העירייה בנושא הזה .זה לא מהותי החוזה.
אורן שני:
אני אגיד לך למה זה מהותי .במיוחד כאשר כתוב בהמשך עבודות הפיתוח יבוצעו בתוך יש
סימן שאלה על הימים ,מתוך מתן היתר הבנייה לביצוען .עבודות הפיתוח מי יפקח עליהם?
תכנון וביצוע פרויקטים לפיתוח דרכים ותשתיות עם מי? עם החכ"ל? החכ"ל היא הזרוע
המבצעת ,אנחנו זרוע מאשרת ,העירייה צריכה להשגיח .העירייה רשום פה בכל הטופס הזה
כי העירייה היא זו שצריכה לעשות את זה.
עו"ד איתן צוריאל:
היא קובעת את המועד .תסתכל בהמשך סעיף  3שם כתוב בהתאם לנוהל.
אורן שני:
נכון.
עו"ד איתן צוריאל:
יש נוהל מוגדר לעירייה בנושא הזה.
אורן שני:
כתוב עבודות הפיתוח יבוצעו על פי נוהל תיאום תכנון וביצוע פרויקטים .תראה את ההמשך,
אתה קורא רק את החלק הראשון .תקשיב ,עבודות פיתוח יבוצעו על פי נוהל תיאום תכנון
וביצוע ,פרויקט לביצוע דרכים עם החכ"ל זה לא העירייה ,זה החכ"ל.
שלמה כהן:
תתחיל לסיים אורן.
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איתן צוריאל:
זה אותו נוהל.
אורן שני:
עכשיו אתה קובע שזה אותו נוהל .במידה שלא התקבל היתר בנייה ,השאלה שלי איתן ,בזה
אסיים .היא איתן אם אנחנו יודעים שתחנת הדלק כפי שהיא מובאת למליאה ,אתה יוצא
מנקודת הנחה שהמליאה תאשר לו את תחנת הדלק? בוא נחכה למליאה ,אם היא מאשרת
את תחנת הדלק ,ההסכם הוא רלבנטי .אני לא מבין למה צריך להביא את העגלה לפני .בוא
נחכה למליאה.
שלמה כהן:
קודם כל צריך לציין שהעניין הזה צריך אישור מועצה זה נושא שהייתה אי הבנה בפרקליטות.
אילנה מרכוס חשבה שלא צריך להביא את העניין הזה לאישור המועצה.
איתן צוריאל:
נושאים של תרומה מהסוג הזה.
שלמה כהן:
בסדר .נכון .אני מסביר למה נוצר מצב כאילו יש סנכרון לא נכון .אני מסביר את המצב.
היא אושרה .זה מופיע בחוזה .תקרא טוב את החוזה .זה מופיע שם.
פאיתן צוריאל:
אין לזה שום רלבנטיות.
שלמה כהן:
אין לזה רלבנטיות .תקרא את החוזה ,בהסכם זה לא מופיע.
אורן שני:
תתקן משהו בהסכם ,על פי חוקי העזר באשקלון ,תסתכל בסעיף  .5זו הערה טכנית למען
הסר ספק .על פי חוקי העזר ,בעניין מים אתה לא יכול לרשום וביוב אתה לא יכול .כי אתה לא
בעלים ,זה התאגיד ירשום ,לא אתה.
שלמה כהן:
מבקש להצביע.
הצבעה:
בעד 6:רמי ,שלמה ,יאיר ,יורם שפר ,סופה
נגד – 2 :אורן ,תומר
אין נמנעים
החלטה :לאשר.
.13

אישור חוק העזר לאשקלון )מיחזור( התשע"ב – .2011

שלמה כהן:
הנושא יורד מסדר היום יידון בישיבת המועצה הבאה.
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הישיבה ננעלת.

_____________
אברהם בן-דוד
מנכ"ל העירייה
מרכז ישיבות המועצה
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ראש העיר

