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גב' ביילין סופיה
מר בן דוד עמרם
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מר מישל בוסקילה
מר סויסה אבנר
מר סולטנוביץ אלכס
מר צור שבתאי
מר קסנטיני איתן
מר רוני מהצרי
מר שמעוני איתמר
מר שני אורן
מר שפר יורם
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לא נכחו חברי המועצה:
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מר חרוביץ אלכס
מר שמעון כהן

חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר

כן נכחו מוזמנים בעלי התפקידים:
מנכ"ל
מר אברהם בן דוד
סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל
מר יוסי לוי
היועץ המשפטי
עו"ד איתן צוריאל
סמנכ"ל לחינוך וחברה
מר משה ינאי
גזבר
מר פיני בוסקילה
מבקר העירייה
רו"ח אריאל גמליאל
מנהלת האגף לשירותי רווחה
גב' שולמית מימון
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מר יוסף עמרם
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מנהלת אגף תקציבים
גב' נחמה שריקי
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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הצעה לסדר של חבר המעוצה איתמר שמעוני בנושא דובר העירייה.
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הצעה לסדר של חבר המעוצה איתמר שמעוני בנושא חלוקה שווה של תקציב הפרסום
.7
בכלי התקשורת המקומיים.
הצעה לסדר של חבר המועצה אורן שני בנושא :הקמת ועדה לבחינת יציאות לחו"ל
.8
לנבחרים ולעובדי עירייה במסגרת משלחת מטעם העירייה.
עידוד בעלי עסקים להנגיש את מקומותיהם.
.9
 .10אישור הסכם הארכה עם חברת פלאפון בע"מ למתן רשות שימוש בתמורה להפעלת
אנטנה סלולארית בתחום אזור תעשייה הדרומי ,אשקלון .חלק מחלקה  9בגוש – 1734
מצ"ל דברי הסבר וחו"ד היועמ"ש.
 .11אישור הסכם הארכה עם חברת פלאפון בע"מ למתן רשות שימוש בתמורה להפעלת
אנטנה סלולארית בתחום אזור תעשייה הצפוני רחוב הפנינים  ,17אשקלון .חלק
מחלקות  107,70בגוש  1216מצ"ל דברי הסבר וחו"ד היועמ"ש.
 .12אישור הסכם הארכה עם חברת פלאפון בע"מ למתן רשות שימוש בתמורה להפעלת
אנטנה סלולארית בתחום מרכז הטניס ,אשקלון .חלק מחלקה  6,7,8בגוש  .1466מצ"ל
דברי הסבר וחו"ד היועמ"ש.
 .13אישור הסכם הארכה עם חברת פלאפון בע"מ למתן רשות שימוש בתמורה להפעלת
אנטנה סלולארית בתחום האצטדיון העירוני ,אשקלון .חלק מחלקה  3בגוש  .1231מצ"ל
דברי הסבר וחו"ד היועמ"ש.
 .14אישור הסכם עם חברת פלאפון בע"מ למתן רשות שימוש בתמורה להפעלת אנטנה
סלולארית בתחום המרינה ,אשקלון .לפי ת"מ  .179/03/11מצ"ל דברי הסבר וחו"ד
היועמ"ש.
מהלך הדיון בישיבה:
• בני וקנין ,רה"ע פותח את ישיבת המועצה מן המניין.
יורי זמושצ'יק:
יש לי שאלה לסדר יום.
בני וקנין:
בסדר.
יורי זמושצ'יק:
סדר היום כל כך קצר שאני שאלתי את עצמי או עירייה ישנה כל הזמן ,או אין מסמכים
מתאימים לחותמת גומי .אני סיימתי.
בני וקנין:
מבקש אישור לתוספת לסדר היום לאשר את מהנדס העיר דוד ירון כנציג הרשות המקומית
לוד"ל .צריכים למנות נציג במידה ותוכנית שתידון בוד"ל.
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החלטה:
לאשר פה אחד תוספת לסדר היום.
.1

פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מס'  42 - 2011מתאריך . 2.11.11

אין הערות לפרוטוקול.
.2

פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  43 - 2 011מתאריך . 2.11.11

אין הערות לפרוטוקול.
.3

אישור פרוטוקול מס'  5מוועדת הנחות מיום . 29.11.11

אורן שני:
יש פה איזו שהיא הערה שאני מבקש שתתקן אותה ,היא טכנית .גם פרוצדוראלית .רשום פה
שסגנית ראש העירייה ,עמרם בן דוד סגן ראש העירייה מודיע שנתבקש על ידי הגב' סופה
למלא את מקומה .בספר הצהוב .בספר הכחול לא נרשמה אותה הערה שהיא הצטרפה .וזה
לטעמי באותה ישיבה .פשוט לתקן את זה ..אבל אם היא הצטרפה אז מתי היא לקחה את
החלק של היושב ראש?
סופה ביילין:
בסיום אני הגעתי.
אורן שני:
שהיא הצטרפה במהלך הישיבה ,זה קצת מבלבל את הקטע הטכני .פשוט תטפלו בזה.
בני וקנין:
אם אין הערות אני מבקש להצביע .
הצבעה:
בעד:
אין נגד ,אין נמנעים.
החלטה :לאשר.

.4

הנחת פרוטוקול מס'  6מוועדת הנחות מיום  29.11.11לידיעה

אין הערות לפרוטוקול.

.5

אישור פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מיום 2.11.11

בני וקנין:
יש הערות לפרוטוקול?
איתמר שמעוני:
יש לי שאלה.
אורן שני:
אבל בני ,לפני שאתה מדבר ,לא ראוי שיושב ראש הוועדה יציג?
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בני וקנין:
ברשותו .זו ועדה של איכות הסביבה .כותבים פרוטוקול וקוראים כל אחד את הפרוטוקול
ומאשרים אותו .מי בעד אישור פרוטוקול וועדת איכות הסביבה?
איתמר שמעוני:
יש לי הערות .קראתי לעומק את הפרוטוקול ,גם פה בהמשך לישיבות אחרונות שבאמת אני
חושב שחבר המועצה יורם שפר נותן את כולו לקדם את הנושאים של איכות הסביבה בעיר ,אני
חושב שהוא מוביל אותם יפה מאוד ,רק לפעמים נתקלים בקושי שיש דברים שקצרה ידו
מלעזור אולי תסתכל בין השורות אדוני רה"ע ,תוכל לראות שהוא זועק קצת לעזרה בכמה
נושאים פשוטים .אחד ,אז יש פה באמת התוכניות ,אז יש בחור של יוסי דיין .בעמוד הראשון.
לא עורך דין יוסי דיין ,יוסי דיין .פה הוא מספר שקלטנו רכזת איכות סביבה חדשה גב' אסנת
עזרא ,שנמצאת כאן היום וכו' ,תוכנית יפה מאוד תוכנית עבודה של  2012אז אומר לו יוסי דיין
ליורם הוא אומר לו " ,אני רוצה לומר לך כי אני מוציא מכספי הפרטי לניקיון השכונה .העירייה
טרם החלה לעבוד בשכונה .אני מעביר משלם לחברה הכלכלית על מנת לנקות את השכונה".
באמת יורם מטפל בתוכניות כל כך גדולות כשאומר לו אותו דבר יוסי דיין ,יורם אומר לו "לא
נשמע לי הגיוני ,אני לא מבין מדוע לא פנית אלי עד היום .אני הוריתי להתקין מתקני מחזור
לקרטון ,כיוון שאנחנו מודעים לכך שהשכונה בתהליכי אכלוס" ,יוסי דיין אומר ליורם רק %75
מהשכונה אוכלסה .על איזו שכונה מדובר?
אורן שני:
הרצוג.
בני וקנין:
זה של המפונים .יושב ראש וועד המפונים.
יורם שפר:
על השכונה שלו זה  .30%אבל לא חשוב.
איתמר שמעוני:
בישיבה האחרונה תיארתי שקיבלתי בברכה את דוח הביקורת על החברה הכלכלית ,אמרתי
בסה"כ הכל בסדר .פה למעשה אני רואה שהחברה הכלכלית ישנה.
החב' כלכלית תיקח את העניינים לידיים ,יורם ,באמת אני לא יכול לבקש ממך להיות ממונה על
איכות הסביבה ,להיות מנכ"ל החברה הכלכלית ,אני פוחד שאתה תתמודד לרשות העיר ,לא
יכול להגיד לך את הכל ,אתה עושה את הדברים טוב ,אבל פה אני הייתי פונה לגורמים
מקצועיים ,יש פה הערה מאוד ,מאוד חשובה .הערה נוספת דומה .זה אני שמעתי אותה לא רק
מהפרוטוקול הזה ,אלא אני שומע את זה באמת מהרבה תושבים פונים אלי ,פונה אדם בשם
אדם כפרי .מתלונן שבשכונת נווה דקלים רחוב הנגב ישנם פנסי רחוב שלא פועלים מזה זמן
רב .גינות לא מנוקות .חניות מלוכלכות ,פנינו למוקד  106והם לא מטפלים בפניות האלה.
אפשר לשפץ את העיור ,אפשר לעשות כיכרות .לב הבעיות זה בתוך השכונות .יושב בתוך
שכונה אדם שבא ואומר ליושב ראש הוועדה ,אומר לו הפנסים לא עובדים פה ,זה במקום
לעשות כיכר ועציצים בכביש הראשי שכולם יראו בואו תתקינו תאורה בפנסים ,טפלו בשכונות,
זה בוועדה לאיכות הסביבה .יורם ,תאמין לי ,אני פתחתי את דבריי בכל המחמאות אליך ואני
ממשיך בהם ,ואני מקווה שבשנת  2012תעשה בדיוק מה שאתה עשית בשנת  ,2011אבל אני
מבקש ממך ,אני רואה שיש לך כוח למשוך ולסחוף ולהוביל .את הדברים האלה תפנה אל
גורמי העירייה פנימה .לכו ותסיירו בשכונות ,מצב השכונות בכי רע ,בתוך השכונות .והנה לכם
עוד ראיה לכך מתוך פרוטוקול וועדה לאיכות הסביבה ,הפנסים לא עובדים .גינות מלוכלכות,
אין משחקי ילדים בשכונות .תטפלו בעניין הזה כי שם צריך לתת פיתרון לתושבים ולא על
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כבישים בכיכרות.
בני וקנין:
אני מעלה להצבעה.
הצבעה:
בעד 17 :כולם בעד.
החלטה :לאשר.

.6

הצעה לסדר של חבר המעוצה איתמר שמעוני בנושא דובר העירייה – מצ"ב
ההצעה.

איתמר שמעוני:
בטח חלקכם ישאלו את השאלה למה אני מעלה את ההצעה הזאת שוב ,הרי לפני מספר
חודשים העליתי את ההצעה הזאת ואף אמרתי שאני שומע כל מיני אנשים שלמעשה גם
כותבים בעיתונים שישנה עבודה מקצועית .לכן אני אמרתי שאני מושך ,אבל לאחרונה התברר
לי שיש שני דברים שקורים .אחד ,אומרים לי שיש חברת יחסי ציבור חיצונית שעובדת בעירייה
ונותנת שירותי יחסי ציבור לעירייה ואפילו מעבירה הודעות לעיתונים ,עכשיו ,משלמים לה
הרבה כסף ,לעומת זאת יש גם את דובר העירייה וצריך לבדוק את מה שאני אומר ,אולי מח'
דובר העירייה יש חמישה עובדים שעובדים .אם יש דובר שעושים מכרז ואומרים שהוא צריך
לגור באשקלון והוא גר באשדוד ,ובא מתמודד למכרז וזוכה במכרז ,ולא עובר לאשקלון וזה
עולה גם כסף ,שבן אדם אז בא מאשדוד לאשקלון ,אז אם הוא היה כזה מצוין וכזה טוב ,בסדר,
אבל אם עכשיו עוזרים לו ויש גם חברת יחסי ציבור חיצונית בשם גלאי תקשורת .היא
התמודדה גם אצלי במכרז ,מכרז על יחסי ציבור ,עולה הרבה כסף.
מן הראוי שדובר העירייה יעתיק את מגוריו לאשקלון .מצד שני ,אם יש חברת יחסי ציבור ,אז
עזבו את דובר העירייה ,לכן הצעתי אם הוא לא יעבור לגור באשקלון נפרסם מכרז חדש,
בתנאי הסף נכתבו דברים ,התמודדו אנשים ,אולי אפילו התמודדו אנשים טובים מאשקלון
לתפקיד הזה ,אני לא יודע .לא מכיר את כל המתמודדים .אבל אם התמודדו אנשים טובים
מאשקלון וזוכה מישהו מאשדוד ,מן הראוי להסתכל על תושבי אשקלון בעיניים ולומר תנאי
הסף היו שהוא יעבור גם לאשקלון והוא לא עבר ובכל זאת הוא ממשיך .מכספי משלם המיסים
אנחנו גם לוקחים חברת יחסי ציבור נוסף שלמעשה עושה יחסי ציבור ודוברות .אם כך אני
חושב שצריך לתקן את זה .ומן הראוי לתת לו חודשיים שלושה שיעתיק את מגוריו ,שישכיר
דירה באשקלון ,שיבוא לפה .אז לפחות לתקן את העוול הזה.
בני וקנין) :מקריא(
תשובתנו היא – נושא זה נדון כבר בישיבת מועצת העירייה לאחר שזה הועלה על ידי מר
איתמר שמעוני באותה ישיבה הובא לידיעת חברי המועצה כי בגלל בעיות אישיות במשפחה
הדובר לא יכול לעבור לגור באשקלון.
איתמר שמעוני:
למה הוא לא אמר את זה במכרז?
בני וקנין:
אתה סיימת?
איתמר שמעוני:
הוא היה צריך לומר את זה במכרז .זה חוסר תום לב.
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בני וקנין:
נסיבות ,אני מבקש פעם אחרונה ,כשאני מדבר אל תפריע .אני נותן לך לדבר ואני לא מפריע.
)ממשיך להקריא התשובה(
מאז הנסיבות לא השתנו דובר העירייה ממלא את תפקידו כראוי ואין מקום איפה לדרוש לצאת
למכרז חדש .אני מבקש להוריד את ההצעה מסדר היום.
הצבעה:
בעד14 :
נגד–  - 1איתמר
נמנע–  - 3אורן ,שבתאי ,מישל.
החלטה :להוריד ההצעה מסדר היום.

.7

הצעה לסדר של חבר המעוצה איתמר שמעוני בנושא חלוקה שווה של תקציב
הפרסום בכלי התקשורת המקומיים – מצ"ב ההצעה.

איתמר שמעוני:
אני רק רציתי לשאול .איתן ,כשאני מגיש הצעה לסדר ומקריאים לי את התשובה,
בני וקנין:
סליחה ,אני מנהל את הישיבה.
איתמר שמעוני:
אנחנו נדבר על עוד הרבה מאוד פורמליזציה במהלך הישיבה הזו.
בני וקנין:
לא .זה סדר של ישיבות.
איתמר שמעוני:
בסדר .אין בעיה .תזכור את זה ,יש סדר .עוד מעט תשמע את הסדר .עכשיו ,אני שואל אותך
שיש הצעה לסדר ואתה עכשיו מקריא לי תשובה של הצעה לסדר ,האם אני צריך לקבל את
התשובה הביתה  48שעות לפני?
בני וקנין:
לא חייבים לתת לך תשובה בכלל .יכול לא לתת לך .אני יכול במועצה לדבר מה שאני רוצה.
איתמר שמעוני:
זה אומר תשובת העירייה לא צריכה להישלח הביתה?
בני וקנין:
תשובה למה? הצעה לסדר היום?
איתמר שמעוני:
עכשיו אתה עושה את ישיבת הקואליציה וזה ,עד  48שעות לפני אני אמור לקבל את החומר
הביתה .האם בחומר הביתה צריך לשלוח גם את התשובה שלך?
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בני וקנין:
אני אבדוק מה שאתה שואל.
איתמר שמעוני:
אני עשיתי לכם הפתעה היום, .אני רוצה להראות לכם אין ערך לביצוע להבטחות שלכם .כמה
אתם מבטיחים הבטחות שווא ולא מקיימים .במקרה הוצאתי פרוטוקול מועצה מ .5.1.11-לפני
עשרה חודשים .ידעתי שאתם לא תקיימו את מה שאני אומר פה ,הלכתי העתקתי את ההצעה
מפה בינואר  2011כתבתי אותה מחדש ושלחתי אותה היום .גם אז בתשובות שנתתם לי לא
עמדתם עד היום .אני מקריא לכם את ההצעה).מקריא ההצעה( מתוך פרוטוקול המועצה.
 .(5.1.11מה שאני קראתי פה לפני עשרה חודשים ,תקראו מה שכתבתי היום ,אותו דבר.
עתה ,אני אסביר למה הצגתי את זה ,מה שאתם עניתם לי פה ,זה בכלל הבדיחה .אני חושב
שחייבת להיות שקיפות ומרווח פעולה לכתבים .אי אפשר לעיתונים להגביל אותם ביכולת
הביקורת שלהם לכתוב אם סגירת ברז התקציב ,או אם פתיחת ברז התקציב .פנו אלי ופונים
אלי ואומרים לי יש חוסר צדק לכאורה בחלוקת התקציב ,לדוגמא ,שמעתי ,צריך לבדוק אם זה
נכון ,עיתון חדשות שלנו עצרו לו תקציב .לדוגמא אחד מאתרי האינטרנט ,עכשיו לפני שבוע,
אחד המקומונים שקיבל תקציב מהעירייה .תקציב פרסום ,לדוגמא ,אתרי האינטרנט ,לא
מקבלים אותו דבר .אחד מאתרי האינטרנט קיבל הודעה לא מזמן שגם לו מצמצמים את תקציב
הפרסום באתר שלו .לדוגמא עיתונים לא כולם שווה בשווה .נוצר מעין כאילו אחד שמפרגן
לאדוני מקבל את שרביטו .אחד שלא מפרגן מקבל את שוטו .זה בדיוק מה שנוצר .שלמה
בזמנו ביקשתי ממך ,אני תכף אקריא לך גם את התשובה שאתה נתת לי .אמרתי לך אדוני מ"מ
רה"ע ,החוק קובע אני רוצה להקריא לכם מה אומר החוק .החוק של התקציב" .חוק התקציב –
חלוקת התקציבים על ידי הרשות הנחות רבות נקבעו בעניין עיקרון השוויון וחלוקת התקציבים,
תמציתן של הנחות אלה של חלוקת התקציבים על ידי הרשות צריכה להיעשות תוך שמירה על
עקרונות של שוויון קביעת קריטריונים ברורים וגלויים" .ביקשתי שאדון אסולין תוך  21יום יציג
לכם ,מה הקריטריונים ,לא אמרתי לך איך לחלק .לא אמרתי לך למי תיתן יותר או למי תיתן
פחות ,רק תראה לנו חברי המועצה מה הקריטריונים ,איך מחלקים את התקציב הזה? לפי
מה? סקרים? חשיפה? בדיקה שנתית? מכירה? לפי מה עושים את זה? זה מה שאני ביקשתי.
לא אמרתי לך לזה אתה תיתן  100ולזה  .200ביקשתי שקיפות .ענית לי אז שלמה ,אני מצטט
מתוך פרוטוקול המועצה" :זה לא איזה סיר בשר שכל אחד יכול לקבל נתח שווה ושלום על
ישראל .מדובר בתקציב ייעודי שאתה צריך לחלק אותו ,יש לו מטרה .המטרה להגיע לכל חלקי
האוכלוסייה" .אם זה יגיע לכל חלקי האוכלוסייה צריך לעשות ניתוח של אותם מקומונים ומה
רמת התפוצה שלהם ,מה רמת החשיפה שלהם .באמת התכוונתי להגיע לדיון היום עם
הנתונים ליורי ,אבל אני אומר לך הנתונים חלקיים .אנחנו נציג אותם ,תראה שמה שאתה מרמז
יש פה איזה משהו שלא קיים .אני מינואר עד היום מחכה שאתה תציג את הנתונים האלה .לא
הצגת את הנתונים ,לא רק זה ,אני פניתי לראש העירייה לפי סעיף  140א' לפני שבוע ,אמרתי
לו אדוני ראש העירייה אני רוצה גילוי מסמכים איך מחלקים .החוק קובע שלושה ימים אתם
צריכים לתת לי את המידע .לא נתתם .מצפצפים על החוק .אני פונה לכם חברי המועצה .לא
לממלא מקום ראש העיר ולא לראש העירייה .תסתכלו לאנשים האלה שיושבים פה אחריכם
בעיניים ,תסתכלו על הכתבים בעיניים .אתם אלה שמדברים איתם כל יום ויום ,תגידו להם היום
שאתם מצביעים נגד ההצעה שלי למתן שקיפות לתת להם לעבוד בצורה חלקה ,תצביעו נגד,
תגידו להם אנחנו מצביעים נגד מה שאומר פה איתמר לתת לכם אורח רוח לעבוד בצורה
מבוקרת .לכן מבקש ,אם אפשר תוך  21יום שדובר העירייה ,אני לא אומר לכם איך לחלק ,אני
סומך עליכם שדובר העירייה יציג פה קריטריונים ברורים איך באמת אנחנו מתנהגים לאמצעי
התקשורת והמדיה בעיר אשקלון.
בני וקנין) :מקריא את התשובה(
כבר נתנו את התשובה .הודענו כי השיקולים הינם מקצועיים ושיווקיים .על מנת לפרסם את
עבודת העירייה בצורה האפקטיבית ביותר.
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בהתאם לכך דובר העירייה בהתאם לנושא מפעיל את שיקול דעתו כמה לפרסם ואיפה לפרסם,
אני מבקש להוריד את ההצעה מסדר היום.
הצבעה:
בעד12 :
נגד – 4 :מישל ,אורן ,איתמר ,יורי
נמנע – 1 :שבתאי צור.
החלטה :להוריד ההצעה מסדר היום.

.8

הצעה לסדר של חבר המועצה אורן שני בנושא :הקמת ועדה לבחינת יציאות לחו"ל
לנבחרים ולעובדי עירייה במסגרת משלחת מטעם העירייה – מצ"ב ההצעה.

אורן שני:
זאת אדוני שלחתי ב .7.12-מופיע שכאילו בתאריך  2.12לתקן את זה ל .7.12-רה"ע ערב
טיסתו שלח מכתב לחברי המועצה ומודיע להם על טיסתו ,כל חברי המועצה ,כולם ,הרימו גבה
ולזות השפתיים החלה לעבוד .אני גם חושב ,ואני גם יודע שאתה יודע מה היא לזות השפתיים
שאתה טסת ,הם אמרו .כמובן שראש העירייה ציין בפנינו כמה חשובה טיסתו להעלאת יהודי
אתיופיה ועד כה לא דיווח ראש העירייה על הישגי טיסתו אף על פי שמדובר בכספי ציבור.
חברי המועצה ,מה יש לנו לומר בעניין הזה? הרי כל אחד מהיושבים בשולחן מסכים עם זה.
הרי כולכם באתם אלי כל אחד בתורו הוא לפי לשונו לפי סגנונו ולפי צורת ההתבטאות אמר זה
לא בסדר כי ראש העירייה טס מבלי להודיע לא למועצה ,להנהלת העירייה .חברי המועצה,
יותר מאשר העגל רוצה לינוק הפרה רוצה להניק .ולמה אני אומר לכם את הפתגם הזה? כי
בהצעה המונחת לפניכם גם לי וגם לבני ראש העירייה יש ציפיות .ממה נובעות הציפיות שלנו,
הציפיות שלנו נובעות מאופן הצבעתכם .לי למשל יש ציפייה באמת שתצביעו איתי גם ראש
העירייה גם הוא רוצה שתצביעו ,וגם רוצה לשמוע את העמדה שלכם בעניין הזה ,אתם תכף
תבינו את העניין .יחד עם זאת גם לכם יש בעיה לא קטנה ,למה אתם חברי המועצה עכשיו כל
אחד שיושב בכיסא ,גם אם הוא יצביע נגד וגם אם הוא יצביע זה ,יש לו בעיה ,כי כל אחד מכם
טען בפניי או בפני חברו שלא יתכן שראש העירייה יוצא ככה לחו"ל ללא שום הסבר .לאן? אף
אחד לא יודע .למי? גם אף אחד לא יודע .לכמה זמן? סוד כמוס .עבור מה? אף אחד לא יודע.
את זה במלל .מה עלות של הטיסה ,גם אף אחד לא יודע .מה התועלת לעיר ,בוודאי שלא
מדובר .אבל אני יכול להגיד לכם שהשאלות האלה תמיד עלו אחרי שבני הלך .מעניין שאותם
פעמים כי ראש העירייה ביקש את אישור המועצה לטיסה לחו"ל ,היו פחות או יותר הישגים כך
לפי דבריו .בעקבות הטיסה של בני ,בעקבות נסיעה של ראש העירייה אחד מחברי המועצה
היושבים פה העיר וביקש את ההתפטרות של ראש העיר .על כך שיצא באופן מחתרתי לחו"ל.
היציאה לחו"ל מעידה עד כמה הוא לא סופר את חברי המועצה .אותנו אני יכול להגיד לכם
מילא ,שלא יספור .אבל למה לזלזל בציבור ועל כן אני מגיש את ההצעה הזאת כי אני חושב
שזאת הזכות שלנו להגן על כבודו של הציבור  .אם ראש העירייה יוצא לחו"ל בדרך המקובלת,
אין צורך לעשות רעש מזה .אבל אם ראש העירייה יוצא לחו"ל על חשבון הציבור והוא לא
מבקש את רשות הציבור ,אז בוודאי שיש לנו לבקש את ההתערבות של הגורמים הרלבנטיים,
זה חברי המועצה והציבור .אני שמעתי לאחרונה שראש העיר טען שהצעתי היא הצעה אישית,
שמופנית אליו אישית .עטרת חכמים אושרם ,זה פתגם כאשר אנשים מגיעים לרמה של שררה,
של כבוד ,של כסף ,לא תמיד שומעים אותם כי הדברים שלהם הם נכונים ,שומעים אותם מתוך
קטע ,מתוך המקום שהם נמצאים ,זאת אומרת לא בטוח שבני אמר שהצעה הזאת אישית
והמאזינים שלך באמת הבינו למה אתה מתכוון .הדברים שאתה אמרת שהצעה שלי אישית,
מבחינתי זאת היא עיוולת ברמה גבוהה .השטחיות של הדברים גורמת למאזינים שלך בני
לבחון אותך על פי מעמדך ולא בהכרח על פי תוכנה ,ולמה? כי לרגע לא ניסית להבין מה עומד
מאחורי הצעה ,כי גם אתה יודע שכיושב ראש דירקטוריון דרשת הסברים מהכפופים לך
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במיוחד כאשר הם טסים לחו"ל וגם נתת דין וחשבון לדירקטוריון כאשר אתה עלית על המטוס
לייצג את החברה שאותה אתה שירתת .לא יעלה על הדעת כי פקידי עירייה בכירים יטוסו
לחו"ל ללא דין חשבון לך ולמנכ"ל ,הרי אין מצב כזה .אתה גם יודע שצריך לנהוג כך ,אתה לא
מעוניין בהצעה הזאת כי הצעה הזאת תכניס את העסק הזה לסדר מסוים ,היא תעמיד אותך
באור שבוחן את העשייה שלך וזה בני מפריע לך ,לכן הכי קל לך להגיד כלפיי שזה אישי .ולכן
אני חושב שזאת עוולת להגיד שזו הצעה אישית ,היום מבקר המדינה בחן בוחן ויבחן גם בעתיד
את נושא הטיסות .בעבר הוא בחן את נושא הטיסות לחו"ל של נבחרים על נחיצותם ותרומתם
לאנושות במזרח התיכון ,הוא בוחן ,אני אומר לכם הוא בוחן גם את נושא הטיסות לחו"ל של
בכירי השלטון על מה הם טסים ובשביל איזה צורך .הוא יבחן את נושא הטיסות בשלטון
המקומי ,את ראשי הערים ,את הסגנים ,את עלויות הטיסה ,נחיצות הטיסה ,מטרות הטיסה,
ואף את ימי העבודה אשר נצרכו לשם כך .האם גם הוא פועל ברמה האישית? עכשיו תארו
לכם חברי מועצה יקרים שהיום אתם מחליטים כן לקבל את הצעתי ,תארו לכם את הביקורת
החיובית אשר תצמח לכם מכך שהעיר אשקלון חברי מועצת העיר החליטו לכבד את ראש
העיר ,להקים וועדה כדי לא לגרום לזילות במוסד הזה שנקרא ראש העירייה .כדי שראש
העירייה יוכל לטוס מתוך ידיעה שציבור גדול שולח אותו לחו"ל לייצג את העיר ,להביא תרומות
לעיר ,תרומות של  2.5מיליון דולר ,זה לא תרומה זולה .להביא עולים לעיר ,להביא משקיעים
לעיר ,לחתום על ברית תאומות לעיר ,כמובן אנחנו לא יכולים לשכוח את המיגוניות .הרי מה
נדרש מראש העירייה בסך הכול לעשות? כל מי שטס לחו"ל ,מטעם העירייה ,מה נדרש? הוא
נדרש לפנות לוועדה .מה תפקיד הוועדה ,להכין את ראש העירייה והמשלחת שלו לחו"ל .למה
ראש העירייה והמשלחת? – היום בשעה ארבע הגיעו לפה חבורה של סנאטורים ,אני מצטער
שלא יכולתי להגיע ,זה בגלל באמת בעיות אישיות.
שבתאי צור:
כן ,ואני השתתפתי הביאו שיק.
אורן שני:
להכין את ראש העירייה ואת משלחתו לחו"ל ,לוחות הזמנים שלך בחו"ל ,חומרי פרסום
והסברה להכין לך ,להכין לך תיק ,ואם היעד חשוב לנו גם המנכ"ל יצייד את ראש העירייה
בזמרת הארץ ,בכליו ,במעט שרים ,מעט דבש ,אולי גם בוטנים ושקדים ,פרשת השבוע וישלח,
אתה תקרא את זה .וכאשר יחזור ראש העירייה הוועדה תקבל בכתב מראש העיר או יושב
ראש המשלחת על הישגי הטיסה .דיווח למועצה ואף לציבור באמצעות כלי התקשורת.
בני וקנין:
תסיים.
אורן שני:
לסיכום ,ברור לך ראש העירייה כי מדובר בהגנה על כבודך כי הרי אתה שומע את לזות
השפתיים של כולם ואני חושב שזה נובע מחוסר סדר וידע על מטרות יעדי הטיסה והישגי
הטיסה ,חברי המועצה מחליטים כבר עכשיו האם להעליל על טיסותיו של ראש העירייה או
לשמור על כבודו ולהסדיר את כל נושא הטיסות .לבסוף אני יכול לבשר לכם כי משרד הפנים
הפנים את בקשתי ,חוזר מנכ"ל בדרך לרשויות המקומיות ,המדבר פחות או יותר על הסדרת
נושא הטיסות.
בני וקנין:
אני רציתי בראשית הישיבה לומר מספר דברים ,אבל מישהו פה פתח אז באמת גם אם זה
באמצע ,אני מתנצל שזה באמצע .אני משתתף וגם בשם חברי מועצת העיר לצערו של אלכס
סולטנוביץ' על פטירת אמו .אנחנו מנחמים.
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מפה נעבור לשמחה .אנחנו מברכים את אורן שני על הולדת בן שתגדל אותו בעזרת השם
בבריאות ,באושר ,בשמחה.
אני ממשיך ,עברנו לדור השלישי .אני רוצה לברך את עמרם בן דוד שאתמול הייתה זבד הבת
לנכדה .ברוך הבא למועדון .אנחנו מאחלים לילדים ,לבת שלך ולמשפחה שתגדלו אותה
בבריאות ובשמחה.
יאיר חדד:
רגע בני ,גם לך מגיע מזל טוב ,לפני יומיים היה לך יום הולדת .מזל טוב.
בני וקנין:
לנכדה שלי יש היום יום הולדת ,ולי שלשום היה יום הולדת.
אני אקריא את התשובה ואני אוסיף דברים בעל פה-
יציאה לחו"ל לנבחרים לעובדי עירייה מאושרת בהתאם לחוק.
.1
במקרים שבהם יש צורך באישור מועצה ,הנושא מובא לאישור המועצה
.2
אין צורך ואין מקום בהקמת וועדה למטרה זו
.3
אבקש להוריד ההצעה מסדר היום.
.4
אני רוצה להוסיף דברים בעל פה .קודם כל הרבה מהדברים מסולפים ,זה לא  16נסיעות,
זה פחות.
איתמר שמעוני:
לא .זה .15
בני וקנין:
אני מבקש אל תפריע לי.
איתמר שמעוני:
זה ?15
בני וקנין:
אל תפריע .דבר שני ,בכוונה כדי לסלף אז מערבבים גם נסיעות פרטיות ,בחופשה פרטית.
מאות עובדי עירייה נוסעים פרטי ,אלפי אנשים נוסעים פרטי ,גם את זה מכניסים כאילו לפי
הנוסח כאילו שזה על חשבון העירייה .שזה כמובן אחיזת עיניים וזריעת דברים חסרי אמת.
נסיעות פרטיות ,חופשה פרטית ,אני ורעייתי כמו שיש פה הרבה נסיעות להרבה אנשים,
מטעם העירייה ועל חשבון העירייה היו בסך הכל רק שתי נסיעות שהובאו .היה דיון בהם
והייתה משלחת.
איתמר שמעוני:
אולי תהיה שר החוץ.
בני וקנין:
אתה מפריע לי ,זו הפרעה ראשונה .שלוש התראות,
איתמר שמעוני:
ראש העיר מהצרי חמש פעמים כל הקדנציה או שלוש או ארבע .אתה כבר .16
רוני מהצרי:
לא הזמינו אותי.
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איתמר שמעוני:
מה?
בני וקנין:
הוא צודק ,לא הזמינו אותו .הוא אומר את האמת.
איתמר שמעוני:
היה לך הרבה הזמנות.
בני וקנין:
אדון שמעוני ,אני מבקש ,התראה שנייה .לא להפריע לי ,אני לא מפריע לכם אף פעם כשאתם
מדברים.
איתמר שמעוני:
אבל לפחות תציג את התוצאות.
בני וקנין:
אני אוציא אותך מהישיבה.
איתמר שמעוני:
לסתום לי את הפה.
בני וקנין:
אתה מפריע לי.
איתמר שמעוני:
תוציא אותי מהישיבה.
בני וקנין:
נתתי לך עשר דקות לדבר .מי שיפריע לי על פי פקודת העיריות יוזהר ויוצא .לא רק לי .בכלל
במהלך הישיבה .סה"כ שתי נסיעות היו מטעם חשבון העירייה .אחת לאומן סה"כ כמה מאות
יורו היה על חשבון העירייה ,והנסיעה הייה משלחת ואושרה פה במועצה ,משלחת מסודרת.
הנסיעה השנייה ,זה היעד של כנס של עשרות ראשי ערים ,בפריז .גם כן היה כמה מאות יורו
יש דיווח ,הייתה פה ישיבת הכנה והכול .בנסיעות אחרות אני גאה ,גאה בנסיעות הללו לייצג
את אשקלון ולייצג את מדינת ישראל והלוואי ואתם הייתם באים.
אורן שני:
זה לא על חשבון העירייה?
בני וקנין:
אתה מפריע לי.
אני גאה .עם כל הכבוד והענווה ,אני דוחה עשרות נסיעות .אם הייתם באים היום בשעה ארבע,
ואני מודה לשבתאי צור ,ראש האופוזיציה שבא ,אני מודה ליורם שפר ולאכלס ובוריס מנור,
ולמישל בוסקילה ,שבאתם היום בארבע והייתם צריכים לראות ,הייתה פה משלחת סנאטורים
מהפרלמנט של דרום קרוליינה  -גאווה גדולה לעיר ,הופעה מבוקר עד ערב בקהילות יהודיות,
אם זה בבתי כנסת ,במרכזים יהודיים .הופעה בפני אנשי ממשל .בפני עצרת הבונדס ,בפני
הפדרציות היהודיות ,ואני גאה .מה אפשר לעשות ,אני כן מבוקש .אחרי עופרת יצוקה אשקלון
הפכה להיות חזית ,ביקשו לעשות ,ולכן רצו לעשות כאן כנס .אני גאה שאני ייצגתי את מדינת
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ישראל בכבוד גדול ,יש עיתונאים שהתקשרו כדי לברר מה עשיתי יום ,יום ושעה ,שעה .אני
גאה ואני אמשיך לייצג את אשקלון ואת מדינת ישראל בכבוד.
איתמר שמעוני:
מה זה מביא לעיר בני?
בני וקנין:
אני מבקש ,אל תפריע לי.
איתמר שמעוני:
מה זה מביא לעיר? איפה ה 2.5-מיליון דולר איפה מה שהבטחת ,לא מביא כלום ,זה לא מביא
כלום לעיר .איפה הכסף .הכי קל לטוס ולחזור .אתה לא שר החוץ אתה לא מבין? אתה ראש
עיר ואתה צריך להיות פה.
בני וקנין:
איתמר שמעוני ,אתה מפריע כבר פעם חמישית .שישית ,שביעית אבל אני אשאיר אותך.
איתמר שמעוני:
מאה אחוז .אתה לא יכול להיות שר החוץ ,אתה ראש העירייה.
בני וקנין:
ואני גאה .אני גאה .אני גאה שאני מייצג הן את אשקלון והן את מדינת ישראל.
איתמר שמעוני:
שר החוץ של מדינת ישראל.
בני וקנין:
אני מבקש להוריד את ההצעה מסדר היום.
אורן שני:
לא .אתה טועה ומטעה.
איתמר שמעוני:
נכון.
אורן שני:
כיוון שאני רק רוצה לציין בפני חברי המועצה .תרשום קודם כל שזה לא על חשבון העירייה,
אתה בימים האלה עבדת וקיבלת כסף משכורת .איך אתה אומר זה בחינם,עשרה ימים אתה
מקבל משכורת.
בני וקנין:
מבקש להצביע.
הצבעה:
בעד12 :
נגד 2 :אורן ,איתמר
נמנע – 3 :יורי ,שבתאי ,מישל.
החלטה :להוריד ההצעה מסדר היום.
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בני וקנין:
יש הצעה של תומר גלאם ,אני אומר לכם בדיוק את העובדות .ביום חמישי בדיוק בישיבת
המועצה נשלחה לי הצעה לסדר היום של תומר גלאם בנושא "הפעלת גנים בחודש יולי" .בדיוק
כמו ההצעה שהייתה בישיבת מועצה קודמת ,ואני לא הכנסתי אותה לסדר היום .מעיון נוסף
בפרוטוקול המועצה הקודמת הגעתי למסקנה שהייתה טעות בידי .שאת ההצעה הזאת כן
אפשר היה להכניס אותה כהצעה לסדר היום של תומר גלאם ואני מבקש לתת למר תומר גלאם
להציג את ההצעה.
איתמר שמעוני:
אני ראיתי את ההצעה ,אני אגב אהיה בעד ההצעה הזאת כי ההצעה טובה ,אבל מאחר ואנחנו
עסוקים ב"איך" אמרת לפי הכללים ,עשר דקות ,חושב שהצעה לסדר צריכה להישלח עם סדר
היום על פי פקודת העיריות  48שעות הביתה לחבר המועצה .ותוך  72שעות הוא צריך
להגיש ,החומר היה צריך להגיע אלי  48שעות ואני צריך ללמוד את ההצעה ,כי יש פה הצעה
רצינית .לדוגמא ,כתוב פה "חלק מהגנים ימומנו על ידי ההורים" ,רוב ההצעה על ידי העירייה.
חסרים לי פה פרטים ,אני רוצה ללמוד את זה היטב ,אומר לך אני אהיה בעד ,אבל אני מבקש,
אי אפשר להכניס את זה אי אפשר להכניס את זה לסדר היום.
בני וקנין:
שמעתי אותך .אני אמרתי כבר הצעה נשלחה בזמן ,יום חמישי ,שבעה ימים לפני הזמן.
איתמר שמעוני:
אבל אני לא קיבלתי את זה הביתה בני .תשמע ,אני לא שואל את היועץ המשפטי תשאל אותו .
בני וקנין:
תחליט ,אתה רוצה הצעה? הודעה?
איתמר שמעוני:
מה זה תחליט בני? יש לנו יועץ משפטי.
תומר גלאם:
אני רוצה להתייחס ,ברשותך ,זו הצעה שלי.
בני וקנין:
בבקשה.
תומר גלאם:
קודם כל אני לא מבין את הסתירה של איתמר" :אני הייתי בעד הצעה ולא למדתי אותה"  -איך
היית בעד אם עוד לא למדת אותה?
איתמר שמעוני:
אתם לא יכולים לדון בהצעה הזאת.
תומר גלאם:
אני לא הפרעתי לך ,אני רק מכבד אתכם ,באמת עם כל הכבוד.
בני וקנין:
אני מבקש לא להפריע .רק תומר מדבר.
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תומר גלאם:
ההצעה הזאת היא לא פופוליסטית .היא לטובת הציבור ,לכן אני מקבל אותה שלא תכנס לסדר
היום ,ראש העיר אני מסמיך אותך כמו שאתה יודע לעשות בהודעות להודיע על מה שהוחלט
בקואליציה בכדי שכל הציבור ייהנה מזה ולא יחכו לאישור של איתמר שמעוני אם כן להפעיל
את הגנים או לא להפעיל את הגנים .תודה רבה.
בני וקנין:
תודה רבה לתומר.
תומר גלאם:
לא דנים בזה.
בני וקנין:
אני רוצה לתת למשה ינאי את הסיכום שסיכמנו בקואליציה.
שבתאי צור:
בחור צעיר דינאמי הביא הצעה ,אני אומר לכם את זה ,זה לטובת העיר .בנושא ההצעה הזו לא
היה דבר כזה אף פעם.
איתמר שמעוני:
גם אני תומך ,אבל שיהיה על פי חוק ,עד יולי יש זמן.
בני וקנין:
לא להפריע .משה ינאי ייתן את התשובה .הצעה בהתאם להצעה שהוגשה על ידי מר תומר
גלאם אנו ממליצים על פעילות גני הילדים בחופשת הקיץ משלושה שבועות לחודש ימים .החל
מיום  1.7ועד  30.7המחיר לתלמיד יהיה לפי שלושה שבועות.
איתמר שמעוני:
 75אחוז.
בני וקנין:
לא .בהתאם להכנסה לנפש של המשפחה.
אורן שני:
לא הבנתי.
בני וקנין:
אני הודעתי וזה נכנס לפרוטוקול.
אורן שני:
מה להודיע? אתה לא יכול ככה .זה עניין שמחייב כסף.
איתמר שמעוני:
נכון.
אורן שני:
זה לא הולך ככה .זה לא שוק בני.
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)מדברים ביחד וצועקים(.
אורן שני:
הוא תמים ,אתה צוחק עליו .עוד פעם ישלמו שילוט.
איתמר שמעוני:
זה בדיוק כמו השילוט.
)מדברים ביחד וצועקים(.
אורן שני:
תכניס לסדר יום.
בני וקנין:
אורן ,זה קיים.
אורן שני:
תכניס לסדר יום.
בני וקנין:
זה קיים בספר התקציב.
)מדברים ביחד וצועקים(.
אורן שני:
תכניס לסדר יום.
)מדברים ביחד וצועקים(.
בני וקנין:
לא קיבלת רשות דיבור ,ואתה מפריע לישיבה אורן שני.

.9

עידוד בעלי עסקים להנגיש את מקומותיהם

בני וקנין:
עידוד בעלי עסקים להנגיש את מקומותיהם.
תומר גלאם:
היה את הנושא של הודעה ,התחלתם עם הודעות ,לגבי נושא של אלימות במשפחה .ואז נעבור
לנושאים הבאים ,ברשותך.
בני וקנין:
לפי הפרוטוקול הודעה צריכה להיות בסוף .בסדר?
תומר גלאם:
אין בעיה.
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בני וקנין:
אנחנו בסעיף עידוד בעלי עסקים להנגיש את מקומותיהם .בבקשה סופה
סופה ביילין:
אני מתכבדת להציג בפניכם את הנושא – מציגה את הנושא )מקריאה -מצ"ב הדברים( .אם
תרצו תקראו ,כי אתם לא כל כך רוצים לשמוע כנראה .לגבי פעילויות חברתיות ,אנחנו
ממשיכים עם אגף הרווחה לעשות יום פעילויות חברתיות ,זה מאוד חשוב שאתם תשמעו
תדעו ,על כמה פעילויות חברתיות אנחנו עושים ,אתן זכות דיבור למנהלת אגף רווחה שולמית
מימון ,אני כמעט מסיימת.
אני רק רוצה להדגיש כי לקראת יום הנכה  2001מתוכנן יום הסברה בעסקים בעיר בנושא
נגישות .תתקיים הסברה לכל עובדי עירייה המקבלים קהל בנושא נגישות .בסיום רציתי להודות
לכל המתנדבים ומומחים אשר מקיימים פעילות יום יומית למען אנשים עם מוגבלות .לקרוא
לכולנו שוב ,להיות רגישים לצרכים של אנשים המתמודדים עם קשיים אמיתיים וערים
לבעייתכם .להגן על זכויותיכם ולקבל את השונה בהבנה ואהבה .אני רוצה רק להדגיש שיש לנו
 20ארגונים שעובדים מתנדבים למען קהילה נגישה .ויש לנו כמה תוכניות מאוד חשובות כמו
למשל פתחנו לפני שנתיים מרכז מידע לאנשים עם צרכים מיוחדים ,אני אבקש את זכות
הדיבור להעביר לשולמית מימון שתפרט יותר.
שולמית מימון:
במסגרת של נושא טיפול בנכים והגשה של שירותים לנכים יש פעילות של קהילה נגישה
באשקלון ,זה התחיל לפעול במתנ"ס רוזנברג ,ועכשיו זה בשיתוף אגף הרווחה ,לפני שנתיים
בעצם פחות ,באוקטובר  2010פתחנו מרכז מידע לנכים ,שם יושבים כל ארגוני הנכים ,יש לנו
מתנדבים ,יש פעילים ,יש פעילות חברתית מאוד ענפה לאנשים מהמקום ,שופץ וצויד באמצעות
המוסד לביטוח לאומי .כפי שסופה אמרה ,יש לנו עשרים ארגוני נכים שפועלים בתוך העיר,
חלקם הגדול בהתנדבות למען נכים אחרים .תוכנית שמש זו תוכנית ייעודית בארץ .אנחנו
שלוש ערים בארץ שמפעילים ,בין שלוש הערים בארץ ,זה תוכנית להורים עם ילדים בעלי
צרכים מיוחדים למען משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים אשר עוברים סדנאות וסיוע הדדי
למשפחות האלה .אם יש לכם עוד שאלות ,אתם מוזמנים לבוא למקום הזה של קהילה נגישה.
לראות את המקום ,בשכונת שמשון .דבר נוסף שאנחנו עושים ,אני מזמינה את כל חברי
המועצה ותקבלו גם הזמנה ,ב 25.1-אנחנו מקיימים הסברה לכל עובדי העירייה מקבלים קהל
בנושא של נגישות והכוונה היא לא רק לנגישות פיזית מיידית כמו שאנחנו מכירים עם רמפות,
אלא נגישות לעיוורים ,ההצעה תכלול מקומות שאנשים עובדים שמקבלים קהל בעירייה ,יש
נגישות של השמעה על ידי האזנה כי העיוורים לא רואים ,אז הם ישמעו ,יגיעו לקומה שלישית,
הגעת לאגף החינוך ,בצד ימין נמצאת המעלית ,כניסה לכל מקום .זו אחת הדוגמאות .תהיה
הנגשה גם לנושא של הרחשים שהם יוכלו לקרוא תווים יותר גדול ,ויש הרבה מאוד פעילויות
והרבה דברים חדשניים בארץ.
אורן שני:
מעלית זה דבר חדשני?
שולמית מימון:
כשעולה עיוור למעלית הוא לא יודע שהגיע לקומה ,כשהוא רוצה להגיע לאגף החינוך הוא לא
יודע שהוא הגיע לקומה שלישית .אז אם יגידו הגעת לקומה שלישית לאגף החינוך זו הנגשה
לנכה ,זאת הכוונה שלי .בוודאי ,כולם משתמשים במעלית ,אבל העיוור לא יודע שהוא הגיע
לקומה מסוימת והוא לא יודע שבקומה הזאת יש את אגף החינוך.
.
סופה ביילין:
תספרי מה שהיה לנו עם האופניים ,סימולציה.
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אורן שני:
אולי נעשה משהו יותר פשוט ,אני ראיתי שלשום מישהו הגיע ,רצה לבוא למעלית להיכנס
לעירייה ,הוא היה עם כיסא גלגלים ,הדלת נפתחת לאנשים שעומדים ,לא לאנשים שיושבים על
כיסא גלגלים ,מה היה צריך לקרות ,מה את חושבת קרה? רצתי מהאוטו כדי לעמוד מול
העינית שתראה אותי ותפתח לו את הדלת .יש משהו לסדר למחר? לפני הדף הזה? זה משהו
פשוט .לבניין המשפטית משהו פשוט ,משהו אחר.
שולמית מימון:
אורן ,אלה הדברים שאנחנו מדברים עליהם.
אורן שני:
זה נכנס לספר התקציב ,אנחנו נטפל בזה.
)מדברים ביחד(.
בני וקנין:
למה אתה מפסיק אותה ,תדבר אחר כך.
אורן שני:
כל זה ציניות ,אתם מדברים בציניות.
תומר גלאם:
אורן ,אם אתה מצפה שהכול יסתדר ביום אחד יש לך טעות.
סופה ביילין:
כבר שנתיים עובדים על זה.
שולמית מימון:
לפני שנה קיימנו יום הסברה במדרחוב ,הגיעו כל ארגוני הנכים עם כל העזרים האלה ,אני
חושבת שגם התנסינו בהם .שלמה היה וניסינו באמת להרגיש כתושבים מה זה להיות עיוור,
ומה זה לשבת על כיסא גלגלים ,זה אחד הדברים ,אוקי .אבל אנחנו ניפינו את המקומות ,אנחנו
מציפים את זה ,אנחנו רוצים לטפל בכל הנושאים האלה.
בני וקנין:
תודה רבה שולה.
אורן שני:
אין חולק שהוא דבר חשוב ,השנה לפני כמה חודשים חתמנו על אמנת הנגישות.
תומר גלאם:
אתה חתמת .אני לא .אני לא .זה הבדל.
)מדברים ביחד וצועקים(.
בני וקנין:
חמש דקות ,עברו שלוש.
אורן שני:
אני לא מדבר עכשיו על הדברים שהם פופוליסטיים .אני רוצה לדבר על היום.
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בני וקנין:
אני לא מבין מה זה פופוליסטי ,היא הקריאה .למה פופוליסטי? אורן ,מה שנעשה בשנתיים
אחרונות ,אני אומר לך ,בנושא נכים והנגשה לא נעשה עשרות שנים.
אורן שני:
שוב ,זה דבר שהוא מאוד פשוט ,איפה שהוא החוק עבר על נגישות ,אנחנו עושים את זה .אבל
הנגשה ,עכשיו ,אם אנחנו מגיעים למצב בו יש מוסדות שלטוני ,אנחנו צריכים לגלות את
הרגישות הכי מהירה והכי דחופה ,אני יכול לומר לך שמאוד חשוב שאתה בא לבניין שלטוני,
לסדר שם נגישות .מחר לעשות את זה .זה דברים קטנים זה לא צריך ללכת על איזה שביל
שחשוב שהוא יהיה ולעשות מזה מסיבה ובסוף לחתום על אמנה ולהגיד השגתי ,עשיתי .זה
לצאת לידי חובה .אלא לעשות את הדברים מתוך אמונה לא מתוך פופוליזם ,זה מחר לסדר
מעלית לבניין ,היועץ המשפטי קבע עם אדם שקיבל דוח חניה שהוא בעל נכות מסוימת ואינו
יכול לעלות במדרגות ,מה הוא יעשה? יצעק לו עם מגפון יגיד ליועץ המשפטי אני רוצה לדבר
איתך? אין לו מה לעשות .תעשו משהו ,באמת.
תומר גלאם:
מפאת כבודי לא אתייחס לאורן ,אני אתייחס למה שאני חושב ויודע לעומת מה שקורה בשטח,
כשראיתי את הבעיה של הנכסים לא הלכתי רק לעזור לה לפתוח את הדלת ,הלכתי גם להנגיש
את המקום .אני רק רוצה להזכיר לכם ,פה תומר גלאם לא ציני ,תומר גלאם הלך ופנה לגבי
נגישות הכל טוב ויפה ,לא רוצה שום קרדיט על זה .אני אומר רק דבר אחד ,שיהיה ברור יש
את ניסים סוויסה אורן .ניסים שתדע למי לפנות ,אורן אתה יותר פזמניק ממני וכנראה שאתה
לא יודע למי לפנות .תפנה לניסים סוויסה ,יש שם בחור נחמד בשם פרדי ,אני פניתי אליו
השבוע לגבי בניין פרנק ,שהייתה שם נכה שלא יכלה לעמוד עם הכיסא גלגלים .המהנדס פרדי,
לאור בקשתי ולאור זה שאני הארתי את עיניו ,אי אפשר להנגיש את מה שהנגישו  30שנה,
ביום אחד ,עם הצוות שלו הנגיש את המקום ,ולפני שבועיים עבדך הנאמן סליחה ,היה במרכז
השיקום של העיוורים .המרכז המוגן לעיוור וראינו עם שולמית ביחד את הליקויים שיש שם
והוצאנו את המכתבים לאנשים הרלבנטיים כדי לסדר את הדברים בהול ובדחיפות .יש תקציב
כמו שהוא צבוע בספר כמו שאתה אומר ומקיימים ומממשים את התקציב .זה אחד .דבר שני,
אני באמת ברשות בישיבה הזאת לגבי הנושא הזה  ,טוב לליבי וללא פוליטיקה ,כי אם היה
פוליטיקה הייתי חותם על האמנה כמו אחרים פה .רוצה לומר ,קודם כל אני מודה לסופה
שמזיזה את האגו שצריך ולוקחת את היד שעוזרים לה בלי שום עוררין .לא אומרת לי מה אתה
מתערב בנושאים שלי למה לא בנושאים שלי ,אומרת לי תומר אתה יכול לעזור ,אומרת תכנס
נעשה את זה ביחד בשיתוף פעולה .דבר שני ,להודות לשולמית ,שבאמת אני בקשר איתה לגבי
כל מקרה ובקשר עם קהילה נגישה כדי לפתור את הבעיות .ודבר שלישי להודות לניסים סוויסה
ופרדי שנהנים במיידית בערבות של ימים כדי לתקן את המעוות .תודה רבה.
בני וקנין:
בקשה צור שבתאי בקשה.
אורן שני:
מה הדף הזה רוצה? אתה לא מתייחס לדף.
תומר גלאם:
אורן ,אתה לא התייחסת לדף ,אני כן התייחסתי לדף.
אורן שני:
אני אומר לך תרכז את הפעילות לשנת  ,2012מה אתה אומר.
שבתאי צור :
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הייתי במשך  10שנים קשור לשירותי רווחה .קודם כל באמת היה לי קרוב לעונג לעבוד יחד עם
שולמית היא לא הייתה עדיין מנהלת אגף הרווחה ,ברגע שהיא קיבלה את המינוי ,אני אומר
לכם שהיו פרויקטים מיוחדים בזכותה ,בזכות שולמית מימון שהיא מצטיינת ,יוזמת ,תמיד
השיגה תקציבים מיוחדים לפרויקטים מיוחדים ,ותמיד נבחרה העיר אשקלון כפיילוט במדינת
ישראל ,היו באים לפה ,היו תומכים ,גם עכשיו בלי שום קשר לכך שאיני כאן ארבע שנים ,אני
עוקב אחר זה ,מקבל דיווח גם עד היום הזה בשלוש שנים אחרונות שיש מועצה חדשה,
שולמית מימון עושה עבודה טובה ,בזכותה אנחנו זוכים באמת בתקציבים מיוחדים בגלל
הכישורים שלה ,זו הזדמנות גם להגיד לך תודה ,באמת כל הכבוד על פועלך ,את מעשיך .זה
לא קל להיות מנהלת אגף רווחה בעיר עם  130,000תושבים .זו עבודה של  24שעות .לא
מכירים בית ולא מכירים שום דבר ,ואני זוכר איך הייתי חדש ,איך היא קלטה אותי ,איך היא
קולטת את כל חברי המועצה ,את סופה ,אף פעם לא שמעתי באמת משהו תלונה עליה .תודה
רבה.
בני וקנין:
תודה רבה צור שבתאי .בקשה יורי.
יורי זמושצ'יק :
קודם כל ,כל הכבוד לכל אחד שרוצה לעזור בעניין הזה .גם בעניינים אחרים ,אני לא רוצה
לתקוף אף אחד ,זו לא שיטה .זה לא שיטה מערכתית ,השיטה המערכתית היא אחרת .אם יש
לנו בעיות ואנחנו לא יכולים לדעת פתאום הוא עולה פתאום תומר רואה את זה ,זה לא שיטה
מערכתית .אם אנחנו רוצים לעזור קודם כל אמרתי תודה לכולם ,אני לא מתנגד למה שעושים,
אבל אני רוצה דרך אחרת קצת .בני ,אני חושב קודם כל עליך .צריך אם אנחנו רוצים יש לנו
לזה הרצון לכל זה .אני מדגיש שזה לא נגד .אפשר לפנות דרך לציבור אשקלון גם לאנשים
קונקרטיים שהם ישלחו תלונות ובעיות שיש להם בעיר .להציף את הכול ולעשות לכמה שנים
שאנחנו צריכים לעזור להם ולעשות ,עוד פעם ,אני לא מתנגד ,אבל אני מציע לעבוד בשיטות
מערכתיות.
בני וקנין:
תודה רבה .אני גם מבקש לברך את סגנית ראש העיר סופה ביילין על הפעילות שלה .ואת
שולה מימון ,בכל הנושא של הנגשה ,כמובן גם לאגף שפע וכל מי שפעיל בנושא הזה.
אורן שני:
ברצוני להציע כי לקראת היום הבינלאומי תקיימו ישיבת מועצה מיוחדת שתיוחד אל תחום
הנגישות בה תסקרו את פעולותיכם והיערכותכם להמשך ביצוע לשנת  2012זה לא סתם דף
שהולכים איתו ,זה לא עיתון סוף שבוע ששמים בו דף .זאת החלטה שצריכה להיות.
סופה ביילין:
יהיה לנו יומיים מיוחדים ,יום הנכה ,ואני מזמינה את כל חברי המועצה במקום לקיים דיון רשמי,
להצטרף ליום הזה.
בני וקנין:
אני סיימתי.
אורן שני:
לא .אני רוצה להצביע.
בני וקנין:
על מה?
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אורן שני:
אני רוצה להצביע.
בני וקנין:
לא .אין מה להצביע.
אורן שני:
מה זה אין מה להצביע? זה הצעה לסדר יום ,מה זאת אומרת אין מה להצביע?
בני וקנין:
אורן שני אתה מפריע לישיבה כל הזמן .אני סיימתי את הדיון כאן.
איתמר שמעוני:
אני בעניין הזה רוצה לומר קודם תחילה כלומר ,כל הכבוד לנוגעים בדבר ,הפעילויות ששמענו
פה זאת אומרת גם מסופה שמארגנת וממונה על נושא הרווחה ,ושבתאי מן הראוי היה גם
שתכליל בסוף העניין הזה ,לא רק שולמית שעושה עבודה מצוינת ועצם זה שהיא הרבה שנים,
גם סופה היא ממונה על הרווחה וצריך לומר לה מילה טובה על זה ,באמת כל הכבוד .כל
הכבוד גם לתומר על הפעילויות שהוא למעשה הולך בעיר ונתקל בכל מיני מפגעים כאלה
ומטפל בהם בצורה יזומה ועל זה מגיע להם כל הכבוד .אני מסתכל על הדברים ,יש פה כל כך
הרבה לבבות טובים ,שכל אחד ,תומר נתקל במשהו ,אתה רואה ,הוא מיד אמר לך את
השמות ,איש שטח ,אבל אני שנינו יודעים אתה גם היית יושב ראש פלאפון וחברות נוספות
וניהלת מועצת מנהלים ,אנחנו באים עם תוכניות מראים מה היה בשנת  2010בשנת 2011
 2012רוצים להראות ,מה היה לפני והסבירה פה כל כך יפה על פרויקט של עיוורים שיגיעו
לאגף החינוך ,שהוא מאוד יפה .אני הלכתי לספר התקציב ,הסתכלתי על עיוורים ,אז בשנת
 2011תקציב מאושר  697,000הצפי היה  737,000והתקציב  .780,000סה"כ זה כל
התקציב ,והולכים להעלות אותו בסה"כ ב 100,000-שקל .קהילה נגישה ,אז הכל יפה ,יש פה
אנשים כל כך טובים ,אבל מן הראוי היה ואני אשאל אותך על זה בתקציב לקחת את תקציב
הרווחה של עיריית אשקלון מהווה כ 13.52-אחוז מסך התקציב ,כלומר ,אנחנו רוצים להנגיש
את העיר ולכן נסיט לו יותר תקציבים וזה יהיה  15%מהתקציב 17% .מהתקציב ,אז תומר
יכול לרוץ לכל מקום וזה נכון .אבל הוא לא יכול להעלות את התקציב.
סופה ביילין:
אבל העלו את התקציב ,לא רק ברווחה.
איתמר שמעוני:
זה יעילות ,תקציב הפעולות ,אל תמכרו לי סיפורים .הכול אתם יכולים להגיד ,לא לקרוא דוחות,
אני יכול לעשות לכם שיעור פה.
בני וקנין:
סיימת?
איתמר שמעוני:
אני מדבר על פעולות .לכו לתקציב הפעולות ,מהווה בסך הכול  13%מה זה? זה עיר נטושה?
בני וקנין:
בסדר .סיימת?
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איתמר שמעוני:
תוסיף תקציב.
אורן שני:
אין דיון?
בני וקנין:
לא ,סיימנו.
אורן שני:
אתה תקבע דיון לגבי זה?
בני וקנין:
אני סיימתי את הדיון ,אתה רוצה לשאול שאלות תשלח לי שאילתא .אני ממשיך .ישנם סעיפים
 10עד  14שאני לא יכול להשתתף ואני לא רוצה להשתתף לגבי הסכמים פה לאנטנות של
פלאפון.
איתמר שמעוני:
למה אתה לא יכול להשתתף?
בני וקנין:
מסעיף  11עד .15
איתמר שמעוני:
למה ראש העירייה לא יכול להשתתף?
בני וקנין:
לכן אני מבקש ברשותכם שנאשר עכשיו את מהנדס העיר .מה שהוספנו לסדר היום .שתי
הודעות:הודעה אחת של שלמות המשפחה ,והודעה שנייה של בוריס מנור בנושא מלגות
למורים.
איתמר שמעוני:
אני שואל אותך כשאתה פה ,למה אתה לא יכול להשתתף?
בני וקנין:
אני לא רוצה להשתתף .מה אכפת לך?
איתמר שמעוני:
אם זו הסיבה  ,אני מבקש להוריד את הסעיפים האלה מסדר היום.
בני וקנין:
אני הייתי פעם יושב ראש ואני מחליט שלא להשתתף .

איתמר שמעוני:
אין בעיה ,זה מצוין ,הייתי צריך על פי החוק ,אני מקריא לך אותו ,זה עולה באינטרנט לפקודת
וועדה לניגוד עניינים " ,אם יתברר לחבר מועצה שהוא במצב של ניגוד עניינים יודיע על כך
למועצה בכתב ובהקדם האפשרי ,הדבר יירשם בפרוטוקול הישיבה שבה נדון הנושא ומה גורם
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לניגוד עניינים" ,זה לקוח מתוך הודעה דבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור
ורשויות מקומיות .אתה צריך להגיש בכתב למועצה מה הסיבה שאתה לא רוצה להשתתף
בדיון וזה צריך להגיע אלי הביתה .לכן אני מבקש להוריד את כל הסעיפים האלה מסדר היום.
בני וקנין:
אין מה להוריד מסדר היום.
איתמר שמעוני:
בסדר .אם אתם אומרים שירשם בפרוטוקול אני הקראתי לכם את החוק.
בני וקנין:
טוב.
איתמר שמעוני:
גם מה שאתה אומר ירשם בפרוטוקול ,אם אין לו ניגוד עניינים אין בעיה .אין לי שום בעיה.
בני וקנין:
אני לא משתתף בסעיפים  10עד.14
אורן שני:
בגלל ניגוד עניינים?
בני וקנין:
אני רוצה לצאת .בואו נצביע על מהנדס העיר .אני רוצה לצאת מהישיבה.
איתמר שמעוני:
אני מבקש כל מה שאמרתי שיהיה בפרוטוקול.

.10

אישור מינוי מר מהנדס העיר מר דוד ירון כנציג עיריית אשקלון בוד"ל )ועדת דיור
לאומית(.

בני וקנין:
מבקש להצביע בעד אישור מהנדס העיר דוד ירון כנציג עיריית אשקלון בוד"ל )ועדת דיור
לאומית(.
הצבעה:
בעד – 13 :פה אחד.
אין נגד ,אין נמנעים.
החלטה :לאשר

בני וקנין:
הודעה של בוריס מנור ,הודעה צריכה להיות קצרה .בנושא מלגות למורים .והודעה של יאיר
חדד בנושא של שלמות המשפחה.
בוריס מנור:
בהמשך לשיחתנו בישיבת קואליציה הוחלט שקיבלנו הסכמה עקרונית להקים קרן מלגות
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למורים בעיר אשקלון ,זאת אומרת כדי לעודד מורים.
יורי זמושצ'יק :
מי זה קיבלנו?
בוריס מנור:
אני הצעתי את זה בישיבת קואליציה ,אני מקווה שקיבלתי הסכמה עקרונית ,יש לי פגישה
צפויה עם ראש אגף החינוך מר משה ינאי ,אנחנו צריכים לקבוע קריטריונים.
אורן שני:
מה המידע?
בוריס מנור:
זאת אומרת הדיון מפורט יהיה בישיבת מועצה הבאה .אני פשוט רוצה להודיע שזה הכוונה של
הסיעה שלנו.
בני וקנין:
תודה .הודעה של יאיר חדד .בבקשה יאיר.
יאיר חדד:
תראו אני באתי בהצעה לפני כן ,אני באתי מעיר אחרת ,אני רוצה להגיד שיש לנו עיר יפה .יש
באמת מקום לחיות ,איכות ,הכול ,אבל דבר אחד אנחנו לא חושבים עליו ,זה נוגע לכולנו,
העליתי את הנושא הזה ,שלמות המשפחה ,היום במצב המדינה כל זוג שלישי מתגרש ,נכון
שכל אחד מאיתנו יכול להגיד מה זה מעניין אותי ,שיתגרש ,שההיא תלך להוא ,בסוף הגירושין
פוגעים בנו ,אנחנו יורים לעצמנו ברגל .נכון שהרווחה עושה עבודה נפלאה ,החינוך עושה
עבודה נפלאה .אני באתי לפה בהצעה לעשות טיפול מונע שלפני שמגיעים לרווחה ,לפני
שמתגרשים ,לפני שההורים הופכים להיות חד הוריים ,לפני שהאתיופי הורג את האישה או
הישראלי הורג את אשתו או הרוסי לא מבין את אשתו ורוצח אותה .הצעה שלי נוגעת לכולנו,
בכל אחד ואחד מאיתנו מטאטא את הבעיה שלו מתחת לשטיח ואלה שיש להם כספים מטפלים
בעצמם ולא שומעים עליהם .אלה שאין להם כספים מגיעים בסוף לרווחה ואנחנו צריכים לנפח
עוד את הרווחה ..ההודעה שלי זה להקצות משאבים לנושא מניעת גירושין פה באשקלון.
סדנאות כמובן .נקבעה כבר פגישה בני .לתוכנית עבודה ב 28-לחודש אנחנו יושבים עם
שולמית מימון ועם ינאי ,ואנחנו נגיש תוכנית עבודה לשנת .2012
בני וקנין:
אצל ראש העיר.
שבתאי צור:
אני מבקש ממנכ"ל העירייה יש שעון נוכחות למטה ליד המעלית ,כל העובדים שמסיימים את
עבודתם כולם מתרכזים במקום אחד ,שעון אחד ,לעשות לכל קומה שעון נוכחות .תודה.
בני וקנין:
בבקשה אלכס.
אלכס סולטנוביץ:
יש לי הודעה קצרה .באשקלון יש קרוב ל 4,000-יוצאי קווקז .כמה שאני יודע האוכלוסייה הזאת
עם צרכים מיוחדים ועם בעיות מיוחדות ,עכשיו אנחנו הצלחנו להביא ממשרד הקליטה כמה
שנים ניסינו והצלחנו להביא תקציבים ,יפתח פה מוקד ליוצאי קווקז ,יהיה פה רכז ויהיו פה גם
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תקציבים לפעילות .זה מה שרציתי להודיע.

•
•

בני וקנין יוצא מהישיבה.
שלמה כהן ,מ"מ רה"ע מנהל את הישיבה במקומו.

איתמר שמעוני:
אני חושב שלא נאמר לי האמת ואני יוצא מפה.
שלמה כהן:
בוא תסביר למה אתה יוצא.
איתמר שמעוני:
שאלתי אם יש פה ניגוד עניינים ,אמרו שאין ולא נתנו לי סיבה למה ,אני לא רוצה להצביע.
שלמה כהן:
טוב .אנחנו ממשיכים.

11

אישור הסכם הארכה עם חברת פלאפון בע"מ למתן רשות שימוש בתמורה להפעלת
אנטנה סלולארית בתחום אזור תעשייה הדרומי ,אשקלון .חלק מחלקה  9בגוש
 – 1734מצ"ל דברי הסבר וחו"ד היועמ"ש

שלמה כהן:
אבקש מהיועמ"ש להסביר.
עו"ד איתן צוריאל:
סעיפים 11עד 14הם סעיפים שכבר אושרו על ידי המועצה .גילינו לאחר מכן שיש שם כמה
טעויות והיו צריכות תיקון ,לכן ביקשתי להביא את זה חזרה לאישור המועצה .למשל בין היתר
הנושא של הסכום שלא היה מדויק ,הנושא של תחילת ההסכם ,מה שהיה מבוקש כאן זה אותו
נושא שהמועצה אישרה עם אותם תיקונים ,זה לגבי 11עד  14תיכף אתייחס לסעיף 15
שלמה כהן:
אפשר לעשות הצבעה?
עו"ד איתן צוריאל:
אפשר להצביע.
לשלמה כהן:
אבקש להצביע עבור סעיפים 11עד 14
הצבעה:
בעד - 12 :פה אחד.
החלטה :לאשר.
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.12

אישור הסכם הארכה עם חברת פלאפון בע"מ למתן רשות שימוש בתמורה להפעלת
אנטנה סלולארית בתחום אזור תעשייה הצפוני רחוב הפנינים  ,17אשקלון .חלק
מחלקות  107,70בגוש  1216מצ"ל דברי הסבר וחו"ד היועמ"ש

החלטה :לאשר.

.13

אישור הסכם הארכה עם חברת פלאפון בע"מ למתן רשות שימוש בתמורה להפעלת
אנטנה סלולארית בתחום מרכז הטניס ,אשקלון .חלק מחלקה  6,7,8בגוש .1466
מצ"ל דברי הסבר וחו"ד היועמ"ש

החלטה :לאשר.

 .14אישור הסכם הארכה עם חברת פלאפון בע"מ למתן רשות שימוש בתמורה
להפעלת אנטנה סלולארית בתחום האצטדיון העירוני ,אשקלון .חלק מחלקה  3בגוש
 .1231מצ"ל דברי הסבר וחו"ד היועמ"ש
החלטה :לאשר.

.15

אישור הסכם עם חברת פלאפון בע"מ למתן רשות שימוש בתמורה להפעלת אנטנה
סלולארית בתחום המרינה ,אשקלון .לפי ת"מ  .179/03/11מצ"ל דברי הסבר וחו"ד
היועמ"ש.

עו"ד איתן צוריאל:
סעיף  14זה סעיף לגבי המרינה ,זה הסכם חדש ,זה לא כמו ההסכמים הקודמים ,מדובר כאן
על אנטנה של טלפון.
אורן שני:
זה נבדק על ידי איכות הסביבה? זה בוועדה המקומית? יש היתר?
עו"ד איתן צוריאל:
קודם עושים את ההסכם ואחר כך מקבלים את ההיתר.
אורן שני:
ממתי זה ככה?
עו"ד איתן צוריאל:
אנחנו לא בונים ואחר כך עושים הסכמים.
אורן שני:
בבית משפט אתה לא עשית את זה?
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עו"ד איתן צוריאל:
בבית משפט לא עשיתי את זה.

שלמה כהן:
אבקש להצביע:
הצבעה:
בעד11 :
נמנעים - 1 :יורי זמושצ'יק
החלטה :לאשר.

•

ישיבת המועצה נעלת.

_________________

_________________

אברהם בן-דוד

בני וקנין

מנכ"ל העירייה

ראש העיר

מרכז ישיבות המועצה
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