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פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 45/2011
מ13.12.2011 -
מקום הישיבה :אולם קומה ד '
נוכחים:
מר וקנין בני
מר כהן שלמה
גב' ביילין סופיה
מר בן דוד עמרם
מר יאיר חדד
מר גלאם תומר
מר גואטה רמי
מר זמושצי'ק יורי
מר חרוביץ אלכס
מר מנור בוריס
מר מהצרי רוני
מר סויסה אבנר
מר סולטנוביץ אלכס
מר קסנטיני איתן
מר שמעוני איתמר
מר שני אורן
מר שפר יורם

-

ראש העיר
מ"מ רה"ע
סגנית רה"ע
סגן ראש העיר
חבר מועצה
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר

לא נכחו:
מר שבתאי צור
מר מישל בוסקילה
מר שמעון כהן
מר ניסים כלפון

-

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

מוזמנים בעלי התפקידים:
גב' עידית אדמוני
מר אברהם בן דוד
מר פיני בוסקילה
גב' נחמה שריקי
מר אריאל גמליאל
ד"ר אלן מרכוס
מר דוד ירון
מר משה ינאי
מר יוסי אסולין
עו"ד אילנה מרכוס
גב' שולמית מימון
מר שלום שרעבי
מר עודד ירון
מר גלעד אורן
גב' זיוה מימון

עוזרת רה"ע
מנכ"ל
גזבר העירייה
מנהלת אגף תקציב
מבקר העירייה
מנהל אגף תכנון אסטרטגי
מהנדס העיר
סמנכ"ל לחינוך וחברה
דובר העירייה
ע/היועמ"ש
מנהלת האגף לשירותי רווחה
מנכ"ל תאגיד המים
מנכ"ל החב' העירונית לתנו"ס
מנכ"ל החכ"ל
רשמת הפרוטוקול
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להלן הנושאים על סדר היום:
אישור תקציב ותוכנית העבודה לשנת הכספים .2012
.1
.2

אישור פרוטוקול וועדת הכספים מס'  17מיום  8.12.2011הצעת תקציב
לתוכנית עבודה לשנת הכספים .2012

מהלך הדיון בישיבה.
•

בני וקנין ,רה"ע פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין.

.1

אישור תקציב ותוכנית עבודה לשנת הכספים 2012

בני וקנין:
מתכבד להגיש לכם חברי מועצת העיר את תוכנית העבודה והצעת תקציב העירייה לשנת
 .2012תוכנית העבודה מוגשת יחד עם הצעת התקציב ,הוגשו בהשתתפותי והשתתפות
ממלא מקום ראש העיר ,הסגנים ,חברי מועצה ,ממונים ,הצוות הניהולי של העירייה מנהלי
אגפים ומחלקות .לשנת עבודה  2011היינו עדים לביקושים הולכים וגדלים לדירות מגורים,
ומגורים באשקלון וכתוצאה מכך יש פיתוח מואץ כלל עירוני .בשנת  2012אנו נערכים
לקליטתם של עוד בין  5,000ל 7,000-תושבים נוספים בעיר .ביקוש זה מבטא באופן מובהק
בין היתר את איכות החיים הגבוהה בעיר .איכות זו הולמת את איכות החינוך ,איכות הסביבה,
רמת השירותים הגבוהה הניתנים על ידי העירייה .כפי שחרטנו על דגלנו ,תהליך של שיפור
מתמיד על פי ערכים לשנת  ,2012שבה אנחנו נעלה מדרגה נוספת בשיפור השירות לתושב.
בתוכנית אנחנו אכן בהתהוות בנושא שיפור השירות על ידי הקניית מיומנויות לעובדים,
הכשרות מנהלים דרך ניהול ושירות .בתקציב המוגש השקענו מאמצים מיוחדים על מנת
להגיע לאיזון בתקציב השוטף לעומת תקציב שהוא יהיה גדול יותר בתקציב הפיתוח .זה נובע
מכמה סיבות .סיבה ראשונה זה ירידת הכנסות בגין הקמת תאגיד המים וכן התקנת הכנסות
מאגרות והיטלים .הייתה פנייה בשנת  2011לעומת הצפי לשנת  .2012בכל זאת לאחר
מאמצים ולפי תוכניות שאנחנו מתכוונים לעשות הן להתייעלויות ,אנחנו נעשה הכל כמובן
שנגיע לאיזון תקציבי .אשקלון לא העלתה את שיעורי הארנונה נדמה לי כמעט  20שנה ,גם
בחמש שנים שרוני היה ראש העיר ,לא הועלו שיעורי הארנונה ,הבסיס של הארנונה הוכר
כתוצאה מזה שהתווספו הרבה בתים ומסחר ותעשייה ,אבל שירותי הארנונה באשקלון לא
גדל מזה שנים רבות .האני המאמין שלי ושל העירייה שלפיהם מנהלי אגפים והמחלקות הכינו
תוכנית עבודה ,יעדי המדיניות נגזרים מחזון שאנחנו מביאים להתקדמות כולל הפיכתו לחזון
משותף של חברי המועצה ,עובדים ותושבים.
חזון ראש העירייה הוא חזון העירייה  -העיר אשקלון תהיה עיר של איכות ,עיר אטרקטיבית
שטוב וכדאי לחיות בה .עיר המושכת אליה תושבים חדשים מהארץ ומהעולם ,עיר של איכות.
עיר של איכות חיים טובה ששמה הולך לפניה ואיכות החינוך בעיר חותרת לעצמאות כלכלית.
איכות חיים גבוהה .אנחנו נמשיך לפעול ביתר שאת לקידום איכות הסביבה .עיר יותר נקייה,
גינון ופיתוח סביבתי שישדר איכות לכל השנה וישנה תנופה גדולה מאוד בכל הנושא הזה של
פיתוח סביבתי בעיר ,בשנה אחרונה ,וזה יהיה ביתר שאת גם בשנת  ,2012כמובן להמשיך
באכיפת החקיקה הסביבתית .המשך הצמחת העירייה ותקן איכות הסביבה איזו ,4001
ביישום המלצת וועדת ההיגוי למניעת זיהום אוויר והגנת האקלים .יישום תוכנית חינוך
ותוכניות שיתוף הציבור בכל נושא של שמירת איכות הסביבה .הפרויקטים המיוחדים בנושא
הזה אנחנו נתחיל את הפרויקט של הפרדת פסולת במקור .אנחנו נתחיל בהפעלת הפיילוט
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בכ 3,000-בתי אב .אין ספק שזהו פרויקט גדול מורכב ואנחנו נערכים למכרז חדש לביצוע כל
שירותי הניקיון בעיר וכאן אנחנו הולכים לסיים תוכנית ברישוי העסקים כולל קביעת מדיניות
העירייה .שיפור התשתית העירונית לבניית מבני ציבור ,שזה יכלול בניית גני ילדים ,בניית
תשע כיתות גן חמש במימון משרד החינוך ,ביצוע על ידי החברה הכלכלית .בניית בית ספר
יסודי בברנע חדש מתחיל בשנת  ,2012ברמת קרנית .בניית שלב נוסף בבית ספר מקיף ה',
אנחנו נסיים בנייה בשנת  2012שלוש אולמות ספורט ,אנחנו נתחיל בעוד שלוש אולמות
ספורט לפי התוכנית שקבעתי לבנות עשרה אולמות ספורט נוספים בעיר.
ב"ה נחל במשכן לאמנויות הבמה יהיה בית לקונסרבטוריון ,למוסיקה ,בית למחול ,ובית
לאמנות .אנחנו נתחיל בעזרת השם נקדם את בניית בית הספר הימי במרינה ,בית ספר יפה
במקום מה שנמצא פה .אנחנו נקדם את בניית בית העירייה החדש בעזרת השם וכמובן
כבישים ומדרכות ,שיפור מהלך התנועה בעיר ,פיתוח כבישים חדשים ,וביצוע שיפורים .נמשיך
בשיפור פני העיר ,המשך שיפור העיר ברמה גבוהה ,שדרוג התשתיות ,המשך שדרוג גן
המשחקים ,ריהוט רחוב ,מתקני כושר נוספים בכל השכונות ,כדי שמכל בית במרחק הליכה
אפשר ללכת ויהיה מתקן כושר .המשך שיפור מתקני התאורה ,הכוונה בכל נקודה שהולכים
תהיה תאורה .המשך פרויקט שילוט רחובות ,אנחנו נמשיך את הפרויקט שהתחלתי ,פיסול
סביבתי .עשינו סימפוזיון כזה לפני שנתיים ,עשינו בשנת  ,2011אנחנו נעשה גם בשנת .2012
נמשיך בהשקעה של שיפור הביטחון האישי של התושבים ,קידום פעולות לצמצום האלימות
כולל תוכניות למניעת אלימות ותוכניות בבתי הספר .פיתוח עירוני והיערכות העירייה והסמכת
העירייה על ידי מכון התקנים במערכת ניהול וביטחון ,איזו  .24,000כוונתנו להרחיב את
המוקד העירוני ולהציב מצלמות נוספות במוקדים שהם מרובי קהל.
החינוך בעיר יהיה ברמה גבוהה בכל התחומים .אנחנו בעיר רבותיי שאחוזי הבגרות באשקלון
הם הגבוהים ביותר באזור הדרום ,מאשדוד ועד אילת ,ואלו הם הגבוהים ביותר אם לא בין
שניים או שלושה מבין כל הערים הגדולות .לכן אנחנו נמשיך לחתור להישגים לימודיים בכל
המערכת .מכיתת הגן ועד לבגרות .אנחנו נמשיך לא רק להגדיל את תוצאות הבגרות ,אלא גם
לשפר את איכות תעודת הבגרות .על מנת לתת הזדמנויות לסטודנטים ,לתלמידים להמשיך
את לימודיהם באוניברסיטה .אנחנו נשקיע בתקשוב בקשר  7מיליון שקל כולל הצטיידות
חדשה ומחשוב חומרה תשתיות וטכנולוגיה .בד בבד אנחנו ממשיכים בתוכניות הן התוכניות
לתת מענה לתלמיד החלש ,אנחנו נשאף שהנשירה תרד לאפס ,נמשיך לחזק את ביקור
הסדיר ,אנחנו מרחיבים את תוכנית נחשון למניעת נשירת תלמידים ,אנחנו ממשיכים בתוכנית
למרות שרצו לסגור אותה אבל אנחנו מונעים את סגירתה ,אנחנו נרחיב את התוכנית על מנת
שהיא ומטרתה לחזק את הילדים החלשים .אתם יודעים עכשיו גם כיתות י"א י"ב נכנסו לחוק
חינוך חובה ,לכן אנחנו נרחיב את מניעת הנשירה גם בכיתות י"א ,י"ב .אנחנו נרחיב את
הפעלת הצהרונים בגני ילדים ,אנחנו נרחיב את ספרי הלימוד בבתי הספר ,ונרחיב את פעולות
התרבות ואמנות בעיר .נמשיך להרחיב את טיפוח פעילות הנוער התרבות והספורט במרכזים
הקהילתיים ,העצמת מועצת הנוער .מועצת הנוער הגיעה להישגים גדולים מאוד בשנת ,2011
המועצה הלכה והתרחבה ואני גאה שמשרד החינוך בעזרת השם בחודש הבא יעמיד למעשה
כנציג של כולנו כיקיר תנועות הנוער לשנת .2011
פיתוח כלכלי עירוני – אנחנו מתקדמים וכנראה שתופקד בימים הקרובים תוכנית שעמלנו
עליה שנים רבות של אזור תעסוקה גדול מאוד ,כולל פארק ההייטק ,בכניסה לעיר ,ליד תחנת
הרכבת ובשדרות בגין .בגלל שיש שם שטחים חקלאיים ומנהל מקרקעי ישראל זה התעכב,
התוכנית הסתיימה לאחר מאמצים גדולים מאוד של המערכת וכנראה שהתוכנית הזאת
תופקד ובכך נגיע לאישור של אזור תעסוקה ותעשייה ,פארק הייטק גדול מאוד שהוא יהיה
בכניסה לעיר שיושב בסמוך לרכבת על מנת שהיתרון התחבורתי ייתן תנופה למתחם ההייטק.
קידום משמעותי בפרויקט התחדשות מגדל ,אנחנו כבר הגענו לשלבים סופיים ממש לפני
היתרי בנייה ,לפני מכרזים ,לפני עבודות ,אנחנו נחדש את מגדל את פניה כפי שהיא הייתה
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מקור מסחר ושירותים כולל שימור מבנים עתיקים ,אנחנו מכניסים השנה שיפור אזורי
תעשייה ,נמשיך לחזק את העסקים באמצעות מת"י ,כולל הגדלת הקרנות להלוואות בישיבות
שאנחנו עושים ,אנחנו נקדם השנה את שכונת האגמים ,כבר הגישו בקשות להיתר בנייה ,היה
שיפור של כ 970-יחידות דיור ואנחנו מקווים יחד עם משרד השיכון שבשנת  2012נוכל
בפיתוח בשכונת אגמים,
פיתוח התיירות – בימים הקרובים יצא מכרז נוסף להשלמת הטיילת לאורך החוף אשר תחבר
עם הקטע הצפוני ותחבר את הקטע הדרומי לאורך המרינה כולל פיתוח של חוף דלילה.
בחודשים הקרובים נחל במאמץ כנראה ,לא כנראה ,אני חושב שכן ,יפתח בעזרת השם סוף,
סוף מלון שירת הים ,באמצעות רשת מלונות .יש לנו צוותי עבודה שעובדים יחד עם הממשלה
לקידום הגנה על המצוף .אשקלון מתחרה לקבל תקציבים להגנת המצוף .החוף הנפרד ,אני
מקווה בעזרת השם ממש בימים הקרובים יצא במכרז .יש לנו ,קבענו גם לשנת  2012תוכנית
לטיפול לאתרי עתיקות ,כולל ביצוע תוכניות לשימור ,יש לנו פעילות אינטנסיבית מול מנהל
מקרקעי ישראל לצאת סוף סוף לפרויקט .היה דין ודברים איתם שנים ,שלחו לנו את ה חוזה,
אישרנו אותו ,והכל זה פרוצדורה של המנהל על מנת להוציא את זה למכרז .אנחנו נמשיך
באירועי תרבות פסטיבלים ,בידור וספורט לרווחת התושבים .הגברת שירותי הרווחה ,החל
בהפעלת מעון יום חדש בשכונת נווה אלונים שהוא יהיה מעון רב תכליתי לילדים בסיכון ,אנחנו
נאשר בניית מרכז יום לתשושי נפש ,אנחנו נמשיך להפעיל את פרויקט בשיתוף אשלים,
ונמשיך בפרויקטים לטיפול בנוער בסיכון .רבותיי ,פרויקט קהילתי היחידי בארץ שהתחלנו
בתקציב  50אחוז יחד עם משרד הבינוי והשיכון לשפץ בניינים באשכול ,אנחנו שיפצנו חמישה
בניינים ,קרוב נדמה לי לאיזה  70-80יחידות דיור .שיפוץ לא רק של החזיתות ,אלא שיפוץ של
מערכות המים והביוב מקלטים ,ואנחנו בעזרת השם רוצים לשפץ חמישה בניינים נוספים.
משפחות שקשה להם מבחינה סוציאלית לטפל בשיפוצים הללו .בשנה הזאת אנחנו נקים שתי
מועדוניות נוספות לילדים עם בעיות התנהגות ונפעיל את הקרן לשיפוץ בתים בשיתוף
התושבים.
קליטת עלייה – אנחנו מכריזים שהעיר אשקלון היא עיר קולטת עלייה והיא תמשיך לקלוט
עליה .העיר אשקלון מוכנה לקלוט עולים מכל קצוות תבל .לכן אנחנו נרחיב את תוכנית חומש
לשדרוג קליטת עולי אתיופיה ,ואנחנו גם נעשה כל פרויקט עליה שהסוכנות היהודית תרצה.
אם זה מחבר העמים ,אם זה מדינות אחרות ,אנחנו נעשה את זה .אנחנו נמשיך בעבודה של
שיתוף התושבים במועצת השכונות ,וועדי השכונות ,נמשיך בפיתוח ההון האנושי של העירייה.
כולל הדרכות עובדים ,הכשרת מנהלים ,אנחנו נמשיך לחזק את הקשרים הבינלאומיים של
אשקלון ,הקשר עם הקהילות בעולם ,אנחנו נמשיך לשווק את העיר אשקלון .אנחנו נמתג את
העיר אשקלון כעיר איכותית שקידום האיכות הוא הכי חשוב .שכל מי שידע ידע בדיוק לאיזו
איכות באנו.
אני מאמין שביחד כולנו ,כל מועצת העיר ,כל מנהלי אגפים כל המנהלים שלנו ,כל העובדים,
כל אחד ואחד מוכן להגשים את היעדים שאנחנו בתוכנית העבודה שמוגשת .אני מראש רוצה
להודות לכל סגני ראש העיר ,לחברי המועצה ,לממונים ,למנהלים ,ולכל אלו שנושאים ואלו
שפעילים ושהכינו את תוכנית העבודה.
אני עובר לתקציב .תקציב העירייה כפי שאתם רואים לשנת  ,2012הוא 628,574,000
שקלים .כאשר הכנסות עצמיות מהוות  65.79%מסה"כ התקציב .ארנונה כ 50%-מסה"כ
התקציב .הכנסות ממשרדי הממשלה –  213,620,000ש"ח שזה  .33.98%הכנסות עצמיות
 .₪ 413,554,000פה אנחנו גם כללנו את חברת מוסדות חינוך בהמשך אם צריך המנכ"ל
או הגזבר יסבירו .בספר התקציב יש סכימה של פעילות הכנסות בין הכנסות עצמיות הכנסות
משרדי ממשלה ,הכנסות מארנונה וכו' .תקציב ההוצאות – המנהל הכללי ומנהל הנדסה,
איכות הסביבה ,אגף הכספים ושיפור פני העיר סך  , ₪ 201,769,000זה  .32.1%תקציב
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החינוך שהוא כולל שכר של כל עובדי ההוראה והפרויקטים ,גננות ומורים ,סה"כ
 222,332,000ש"ח .35.37% ,רווחה סה"כ  .₪ 107,694,000בשונות שזה פירעון מלגות,
פנסיה ,פיצויים בסה"כ  96,778,000ש"ח .סה"כ ההוצאות ואנחנו מגישים תקציב מאוזן
 628,574,000ש"ח .יש בספר תקציב סכימה שמראה את פילוג ההוצאות .תקציב הפיתוח
לשנת הכספים  - ,2012תקציב פיתוח שמוגש לשנת  2012זה התקציב הגדול ביותר של
פיתוח שמגישה עיריית אשקלון אי פעם מתחילת היווסדה 510 ,מיליו ש"ח .אני השוויתי עם
הרבה ערים בסדר גודל של יותר ,ערים שהן הרבה יותר גדולות מאיתנו ,תקציב פיתוח שלהם
רחוב מכך .לכן בהחלט יש לנו כאן הזדמנות לפתח מישורים ועיקרי הדברים כפי שאמרנו,
משנת הכספים  2012יוכן בביצוע פרויקטים בסך  292מיליון ש"ח .בפרויקטים שהוכן בביצוע
ומתמשכים לשנת  131.1 2012מיליון ש"ח .פרויקטים מתמשכים לשנת  2013ואילך סך
 87.9מיליון ש"ח .מקורות המימון לתקציבי הפיתוח לשנים  2013 – 2012מקורות מימון
חיצוניים –  213.1מיליון ש"ח .מקורות מימון חיצוניים פנימיים  296.9מיליון ש"ח .סה"כ 510
מיליון ש"ח .אם כן יש לנו פה כל המימון הנדרש מפורט בתקציב .ההכנסות העצמיות גם הן
מפורטות בתקציב ,בסך  114.9מיליון ש"ח ,יש את הפירוט במקורות המימון השונים כולל
משרדי ממשלה ,רכוש ,היטל השבחה ,יש לנו את מקורות המימון החיצוניים המפורטים בסך
 213.1מיליון ש"ח .שזה בעיקר משרד החינוך ,משרד תחבורה ,משרד החינוך ,משרד הפנים,
משרד הגנה וסביבה ,יש פירוט מפורט בתקציב .אנחנו כדי לבצע תקציב פיתוח גדול ונרחב
כזה ,אין ספק שזה מחייב כושר ביצוע גדול ,מחייב כושר ניהול גדול ,כושר הנדסי ,תכנוני ,על
מנת לבצע את הפרויקטים ,אני חושב שעמדנו בעזרת השם גם בשנת  ,2012גם בשנת 2011
וגם בשנת  2012אנחנו בעזרת השם נעמוד בתקציב פיתוח כזה גדול .אני בטוח ב"ה כי
בשנים הקרובות אנחנו נראה את הדברים שאמרתי ,אנחנו נראה את משכן לאמנויות הבמה,
אנחנו נראה את בית העירייה בעזרת השם נעשה הכול להתחיל אותו .זה עבודה הנדסית
מורכבת ,כולל המרכז העירוני מבנה החינוך שאמרתי בבתי ספר ,מועדונים ,גני ילדים,
התחדשות מגדל ,פרויקט מאוד מורכב ,מאוד מסובך ,מאחר והוא בתוך תשתיות קיימות,
בתוך מסחר ,נעשית שם עבודה כמו עבודה בפינצטה של תכנון מפורט לפי כבישים שצריכים
להתחשב בנכסים ,אני מקווה שבשנת  2012נתחיל בעבודה .שוב אני מודה גם לחברים
שעסקו בהכנה של תקציב הפיתוח כולם ,כל אחד ואחד בשמו.
להלן סדר הדיון  -כל מי שרוצה להתייחס על פי פקודת העיריות עשר דקות יש לכל חבר
מועצה שרוצה להתייחס .אני אתן רשות דיבור .יושב ראש וועדת הכספים מר עמרם בן דוד,
בבקשה .אנחנו נדרשים גם בהמשך לאשר את פרוטוקול וועדת הכספים אני מזמין את יושב
ראש וועדת הכספים עמרם בן דוד.
עמרם בן דוד:
ראשית אני רוצה להוסיף מספר נקודות לאחר הסקירה של ראש העיר ,החובה להודות פה
לצוות שעמל על מנת להניח הצעת תקציב ותוכנית עבודה ומזכירות המחלקה ענת ורינה,
סגנית הגזבר ,לאגף תקציבים בראשות נחמה שריקי ,אלון ,מירב ,אבי ,יובל ,מירי ,סוניה.
כמובן לרכזת תוכניות העבודה לשכת המנכ"ל דינה סיבוני .לעובדים הדפוס למרות התקלות
שהיו שם היו צריכים בשעות הקטנות של הלילה להחליף מכונות על מנת שהספר הזה יגיע
אלינו במועדו .אנחנו רוצים להודות למנכ"ל שליווה את תוכנית העבודה ואת התקציב .אני לא
אחת הגעתי לפה בשעות המאוחרות של הלילה וראיתי את העובדים איך שהם עמלים על
מנת להכין את ספר התקציב .כמובן גזבר העירייה וליתר העובדים שאם שכחתי מישהו עמו
הסליחה.
בעמוד  10תוכנית ההכנסות לשנת  2011רואים שהתקציב היה  526מיליון ש"ח ,בביצוע יש
לנו  606מיליון ש"ח ,ביצענו יותר ממה שתקצבנו ,פשוט יש לנו פה תקציב שהוא לא היה כלול
בתקציב ,תקציב של החינוך  74מיליון ש"ח של כל מוסדות החינוך העל יסודיים ,אשר התנהלו
בנפרד למה צירפנו אותם ,זה לאור חוות דעת של רואה חשבון חיצוני שלקחנו אותו והוא
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הכניס את  74מ'  .₪לכן הביצוע הוא גדול יותר ממה שהצבנו מבחינת התקציב .בתקציב שנת
 2012יש לנו פה הקטנה האטה בנושא של בנייה ואובדן הכנסות מתאגיד ,בכל זאת ישנה
עליה בנושא של חינוך ורווחה ,בנושא של חינוך  5%וברווחה  6%בתקציבים האלה .באמת
אני רוצה להראות לראש העיר שפה נענה לכמה דברים שביקשנו הן בתחום החינוך ,ובאמת
להודות לו בכל אופן אני אישית ,יש עוד כמה דברים שנמצאים בצנרת בדיון ואני מקווה שגם
הם ב"ה יהיו בתקציב הזה.
בתקציב החינוך התקציב הזה שלפנינו הוא בתקציב השוטף ,ישנו עוד תקציב אשר נוגע
לחינוך מתחום הפיתוח כ 100-מיליון שקל עבור מבנים ותשתיות שנוגעים לחינוך .כ100-
מיליון .זאת אומרת וזה מופיע בתקציב הפיתוח .זה בנוסף לתקציב הרגיל .תקציב הפיתוח
אנחנו רואים פה שישנו תקציב שמתמשך בכשלוש שנים ,ביצוע בשנת  2011כ 110-מיליון
שקלים כאשר התקציבים האלה מתמשכים ישנן עבודות שמתחילות באמצע השנה או לקראת
סיום השנה והם גולשים לעוד שנה או שנתיים בפרויקטים גדולים ,לכן התקציב הזה הוא
נמשך .במקורות עצמאיים אנחנו רואים שיש לנו פה בעמוד  15-16ניתוח של מקורות
עצמאיים ,ומקורות חיצוניים ,מקורות החיצוניים  213מיליון ש"ח ,ובפנימי  296מיליון ש"ח ,זה
נותן לנו  510מיליון שקלים .בטבלאות כפי שהזכרתי יש פה את הגיוס של מקורות חיצוניים,
משרדי ממשלה וכדומה ,ומקורות עצמאיים בעמוד  .15אני רוצה לאחל לעצמנו שבעזרת השם
נוכל לממש את התקציב הזה על הצד הטוב לטובת כלל האוכלוסייה ,עומד תקציב מאוד גדול,
אני מאחל לעצמנו שגם התקציבים האלה גם בשנים הבאות יעמדו לרשותנו על מנת
שהתנופה של הפיתוח הן בשכונות החדשות והישנות תמשך לטובת כלל תושבי אשקלון.
תודה.
בני וקנין:
תודה לעמרם ,סגן ראש העיר יושב ראש וועדת הכספים .מי רוצה להתייחס? קודם כל
אופוזיציה ,אחר כך אורן שני מהקואליציה .בבקשה שמעוני.
איתמר שמעוני:
אני רוצה ברשותך אדוני ראש העירייה לבקש לכבד את יורי קודם שידבר מהאופוזיציה.
יורי זמושצ'יק:
אני לא ביקשתי לשאול.
איתמר שמעוני:
אני רוצה לכבד אותך ,תתחיל.
יורי זמושצ'יק:
קודם כל אני חייב להגיד שאני מכבד מאוד את ההישגים של העירייה ,אני מודה על ההישגים,
טובים יחסית אני מדגיש ,יחסית מרוב ערים בארץ .יחסית מהרבה ערים בארץ אנחנו יותר
מובילים ,יותר מתקדמים וגדולים ,זה ההבדל .ואנחנו אני אמרתי לא פעם אמרתי לך ,אמרתי
למהצרי ואני מדבר שוב  -לא אכפת לי ההישגי בחינוך יחסית לערים אחרות ,אם אנחנו
נמצאים במקום  53בעולם בעניין חינוך ,צריכים לחשוב איך להתגבר את זה מבחינתי ,בגלל
זה הביקורת שלי היא ביקורת בונה ,ואני קודם כל ,ואני חייב להגיד לכם מהתחלה דברים
קשים אבל זה ביקורת בונה .אני משוכנע כי לא משנה כמה אנחנו משקיעים בפרויקטים שונים,
לא משנה כמה אנחנו מדווחים בניצחונות ,בכל מקרה אנחנו לא נשיג את התוצאות
הרלבנטיות שעבורם יש זכות לתושבי העיר .אני אסביר למה אני מדבר על זה .אנחנו חייבים
ויש לנו הזדמנות להיכנס במאה ה ,21-אל תשכחו ,אנחנו נמצאים במאה ה 21-ולאדם אחר
השירות לתושבים בטכנולוגיה אחרת ,אני רואה קודם כל שלוש בעיות פנימיות עיקריות של
הפעילות של העירייה.
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דבר הראשון אתה סיפרת יפה היום על מה שאנחנו רוצים לעשות ,אבל שאלה פשוטה לכולם,
תגידו ,אנחנו עשינו סקר בעיות בעיר? אנחנו יודעים שאם אנחנו נבנה משהו אנחנו נעשה לפי
סדרי עדיפויות ,איזה סדרי עדיפויות בבעיות של תושבי העיר ,מי יכול להגיד? אף אחד לא
יכול להגיד ,בגלל שאנחנו לא יודעים את סדרי העדיפויות של בעיות ,אנחנו לא יכולים להגדיר
את המטרות ומשימות נכונות בגלל זה השירות שלנו לא יעיל ,אני בטוח וכל הכבוד שאנחנו
עושים יחסית ,אבל זה לא יעיל.
דבר שני הדיונים  -הדיונים בישיבת מועצה מזכירים לי משהו ,בפרלמנט של רוסיה יושב ראש
פרלמנט ,כמה שנים לפני או שנה לפני אמר הפרלמנט זה לא מקום לדיונים .זה לא מקום לדו
שיח .בגלל זה אנחנו נקבל מהפכה ,חס וחלילה לנו ברוסיה .עכשיו אף אחד לא מאמין ,הם
הולכים לזה ,בגלל שאין דו שיח ,אותו דבר אצלנו ,אולי זה שיטה שאנחנו התרגלנו אליה
שהאופוזיציה לא יכולה ,בדקתי פרוטוקולים ,לא הייתה אף פעם החלטה שמישהו הציע מצד
אופוזיציה מקבלים בדיון ,לא .אפילו אם ראש העיר כל הכבוד לו ,לפעמים מרגיש שזה חשוב,
או אתה תבטל את ההצעה ,אחר כך נעשה משהו .זה לא דרך ,זה לא דרך מודרנית ,זה לא
דרך בשנת  ,2001זה טכנולוגיה אחרת ואנחנו ,אני אגיד דרך למה זה ,זה מוזר ,אחרי הדיווח
של ראש העיר ,דיווח נכון ,דיווח טוב ,יחסית ,אני מדגיש יחסית ,אבל זה אותן מחשבות ,אותן
הצבעות ,זה דרך לקיפאון .אין דרך אחרת לעניין הזה .אם לא דנים במחשבות והצעות שונות,
אין איזון ביניהם ,זה דרך לקיפאון .עוד משהו ,זה תהליכי קבלת החלטות .העבודה של
העירייה שלנו זה עבודה קודם כל עבודה אדמיניסטרטיבית ,היום במדינות מתקדמות העבודה
רוב העבודה לא צריכה .יש כלל היום .לא חוק ,אלא כלל ,אם מישהו קורא את התיאוריה או
תוצאות עבודה ,כלל מדבר על מה? הרוב העבודה של העירייה צריכה להיות לא
אדמיניסטרטיבית ,אלא ידידותי עם האוכלוסייה ואנחנו חייבים ,קודם כל אני חושב שאנחנו
צריכים לשנות את שיטות העבודה ,אני אתן דוגמאות ,הכול אמרו שבסדר ,יש לנו ואנחנו
צריכים להתקדם גם על  ,106אבל בדקתי ,בזמן האחרון עשרות מקרים שפנו לאנשים ואני
בדקתי מקרים ,זה לא עובד בכלל .למה לא עובד  ?106מה שקוראים באנגלית פידבק ,מה
שקוראים בעברית משוב ,אנחנו לא עובדים לפי המשוב ,העברנו נתנו את ההצעות ,נתנו דיווח
ומספיק .זה לא יכול לעבוד .אני יכול לתת להם הרבה דוגמאות שזה לא עובד .גם במקרים
אחרים ,גם בתחומים אחרים ובגלל זה אני חושב שהעבודה ידידותית היא עבודה שנותנת
אפשרות לעבוד יחד עם האוכלוסייה ,יחד עם תושבי העיר .זה נותן לנו החוכמה שלהם,
אני מבין שאתם לא מסכימים איתי ,אבל אני מבקש להקשיב ,אולי אחרי כמה שנים אתם
תבינו שאני הייתי צודק .אתה לא תשיג תוצאות עד שאנחנו לא נעשה טיפול עצמי של
השכונות.
בני וקנין:
מה לעשות?
יורי זמושצ'יק:
ניהול עצמי .גם משוב ,אני יכול להגיד דוגמא .יש לנו הרבה הרבה אנשים שלא עובדים ,אחוז
עולה פנסיונרים ,אבל פנסיונרים של ישראל זה אנשים הרוב חכמים ,למה אנחנו ,אנחנו חייבים
לעזור להם לא רוצה לפגוע באף אחד על עבודה התנדבותית ,למה לאותה שכונה לא היה
מועצה של הגמלאים שיכולים להיכנס בכל דבר? לא רוצה לקחת זמן שלך ,אני יכול לדבר על
זה .אבל אני חייב להגיד לכולם זה לא רק תיאוריה ,יש לי הרבה פרויקטים בעניין ,פרויקטים
קונקרטיים ,מי שמעוניין אני יכול לספר על הפרויקטים .דבר פשוט עוד דבר קונקרטי ,דבר
אחד שהייתי רוצה לדבר קונקרטי.
רק דבר אחד חשוב לי שכואב לי ,זה דבר קונקרטי ,אנחנו דיברנו כבר כמה שנים על תזמורת
קאמרית עירונית .אני לא ניסיתי לשכנע אותך ,אתה כל הזמן שאני מכיר אותך מדבר על
חשיבות בעניין הזה .על חשיבות .אבל אתה ראש העיר ,אני מבין שאתה נמצא בהרבה
דברים ,להרבה דרישות ויש תחומים שאתה מוותר ,שאתה לא יכול לעשות .אבל לא יכול
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להיות אני לא יכול לבוא לזה שהתזמורת עירונית קאמרית זה דבר חשוב לעיר .חוץ מזה יש
 20 ,18אנשים שמוכנים לעבוד .להביא לעיר הרבה דברים.
בשנת  2011תכננו  150,000ש"ח מהעירייה 150,000 ,של מהמכללה ,סוף ,סוף המכללה
סירבה לא יודע ,פרטים לא פרטים ,לא יודע מי אשם ,אני כתבתי אישית מכתב לפרופ' מניה,
קיבלתי פנייה ,לא רוצה לדבר על זה .אבל מצד עירייה תכננו  150,000ש"ח בגלל
שההחלטה של המועצה הייתה מאוחרת ,התחילו ביוני ,היה  120,000ש"ח .בגלל שהתחילו
מאוחר .התקשרתי אישית אליך ,ישבתי בישיבת דירקטוריון ,דיברתי במועצה ,דיברתי ,מה אני
רואה?  120א'  ₪רק לשנה הזו .2012 ,פחות מה שאנחנו נתנו בשנה הזאת .איך זה יכול
להיות? זה דבר אחד ,אני אמרתי לא פעם שלא חשוב לי מאיזה עדה הבן אדם ,לא חשוב לי,
אני לא מבין בזה .עדיין אני לא מבין באיזה עדה אתה .אבל לא חשוב לי ,אבל איך זה יכול
להיות שאנחנו משלמים לתזמורת אנדלוסית  500,000ש"ח ,יותר מזה .אנחנו נותנים לאיזה
יש תיאטרון מזרחי קדם  ₪ 300,000ואנחנו נותנים למוסיקה קלאסית  120,000ש"ח .איך
זה? אני מבקש ,אני לא אמרתי דבר גזעני ,לא יכול להגיד גזעני ,אבל זה דומה לזה .איך זה
יכול להיות? איך זה יכול להיות? איזה איזון בין הדברים? תודה רבה.
בני וקנין:
תודה יורי .בבקשה איתמר שמעוני.

איתמר שמעוני:
אפתיע אותך הפעם ,לא הכנתי הסתייגויות ,אבל קראתי היטב את התקציב ,ואני רוצה
להתייחס לכמה דברים ובסוף תסלחו לי שאני עושה את זה בציניות כי הרי ,אני אגיד לך למה
לא כתבתי הסתייגויות ,כי אתה מפעיל את החוטים וכולם מצביעים ,אבל שמעתי אותך פה
בקשב רב ,ותאמינו לי חברי המועצה חשבתי אני בשוויץ .מה זה סיפורים יפים של ראש
העירייה על התקציב .אני אדליק את האייפד ,אני פשוט תקתקתי תוך כדי שאתה מדבר,
פארק גולף ופארק הייטק ,אתה יודע ,את זה שקראתי את הדרוש בבר מצווה היה אז עיתון,
קראתי בעיתון שאתה מספר על זה .פארק הייטק .את האמת בני ,מה אתה עשית שלוש
שנים? מה שכתוב ספר מצוין ,כאילו הפקידות עושה עבודה מצוינת .אבל רמת הביצוע שלך
היא אפס .אתה עשית רק כיכרות ,לא עשית כלום .כלום לא עשית בעיר .מה יש לצעירים? מה
יש לצעירים לעשות בעיר הזאת? יש עבודה בעיר הזאת? יש מתחמי בילוי בעיר הזאת? תגיד
לי הכל פה סתם כתוב ,תקצבת סניף בני עקיבא 1.4 ,מיליון ש"ח .יש להם בית היום בני
עקיבא? יש להם איפה להיות בני עקיבא? הכול כתוב קשקושים .הצהרות .זה הכול רק שאולי
פה אתה יודע ,יש לך כמה שיאמינו לך ותלחץ על הכפתור וירימו את היד .אין בתקציב הזה
שום בשורה לצעירים ,שום מקומות עבודה .שום בשורה בחינוך ,שום בשורה לשכבות
החלשות ודרך אגב ,היה גם כתוב בתקציב מתנ"ס לציבור הדתי ,איפה המתנ"ס? הכל
הצהרות .איפה המתנ"ס לציבור הדתי? איפה כל מה שאתה הצהרת בני? אתה יושב פה
ומתאר את שוויץ ,איפה הוא אמר לכם בהתחלה? תאמינו לי 7,000 ,תושבים שיגיעו זה כמו
ירוחם ,מצד שני בתקציב אתם רואים ירידה בהכנסות מאגרות והיטלים ,יש האטה בבנייה,
האטה בתנופה ,מה אתה מדבר לי על צמיחה? מה אתה מדבר לי על  7,000תושבים? זה
אתה יכול לספר סיפורים ,תלחץ עם הרגל וכולם ירימו את האצבע .אני רוצה לספר לך עוד
בדיחה ,מספר התקציב .תיירות  -פיתוח אזור הבילוי במרינה כולל הקמת קניון ,אתם יודעים
חבר'ה ,מחר יש קניון במרינה .תראה מה אתה כותב פה ,איזה סיפורים .חוף נפרד .בספר
הזה כבר חמש שנים החוף הנפרד פה .איפה החוף הנפרד? הכול סיפורים ,עשית כמה
כיכרות שאולי הצעירים יגידו יש לנו איפה להסתובב .שאלה אחרונה שאני רוצה לשאול אותך,
תגידו לי ,אני רוצה לשאול אותך בני ,יפה השוק פה? למה השוק לא בתקציב? השוק העירוני.
יורם ,אמרת באפריל .אם זה היה באיכות הסביבה תאמין לי היית מבצע .באפריל אמרתם
השוק יפתח ,איפה השוק? אגב ,למה השוק לא בתקציב? אין תשובות פה? השוק לא פה .יש
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תשובה? אפשר לקבל תשובה?
בני וקנין:
תקבל תשובה.
איתמר שמעוני:
השוק לא פה .אתם יודעים מה התשובה שיגיד לכם?הוא בוצע .בגלל זה הוא לא פה .הכל
בדיחות .הכנתי לכם עוד משהו ,במסגרת העשר דקות .צילמתי לכם את התקציב ,עשיתי קצת
עבודה .אדוני המנכ"ל ,מזל טוב שהאריכו לך בשנתיים .אני גם אחלק לכם )מחלק(  .תקראו,
הרי זה לא משנה ,בסוף ילחצו על הכפתור וכולכם תצביעו בעד .תראו ,הנה התקציב .רציתי
לכתוב לך מכתב ברכה ,אתה יודע למה? אני רואה כי תקציב החינוך עלה מ 137-מיליון ל222-
מיליון ,אמרתי הללויה ,הוסיפו  100מיליון שקל בחינוך ,איזה עיר .קנו אייפד לכל ילד ,בנו עוד
גני ילדים ,יש  20תלמידים בכיתה ,לא צריך לקחת ילדים מהגן מברנע עד עתיקות .יש הכל.
השקיעו  100מיליון .תראו את העיוות .מה עשתה העירייה? לקחה  82מיליון שזה  52מיליון
שקל של תקציב מוסדות חינוך ו 30-מיליון שקל של רשת אורט והעמיסה את זה על תקציב
החינוך ,זה היה כל הזמן ,פשוט הסיטו מאגף אחד לאגף אחר ,והעיוות הוא שהחינוך הוא לא
 220מיליון ,הוא  140מיליון 22% .רק זה חינוך ,אין פה שום דבר חדש בני ,אתה לא מחדש
בעיר כלום ,אתה יודע ,רשמתי לך קצת דוגמאות לקיצוץ .עיתון מידע לתושב ,תקציב 3.4
מיליון 320,000 .שקל שולחים ידיעון לתושבים ,כל חודש ,אם זה התושבים ,אני אומר לך,
מסתכלים ,אה ,עוד פעם בני עם הסיפורים ועוזבים .מה אתה אותו כיכר מצלם כל פעם ושולח
להם בדואר? קח את ה 320,000-שקל תבנה את הסניף של בני עקיבא .זה הרבה יותר טוב.
במקום הכיכרות ,כנסו לשכונות תעשו תיאורה .אני מסתכל קמפיין שיווק ומיתוג העיר.
 .650,000איזה מיתוג? מה אתה משווק? תבנה קודם משאבים בעיר ,תראה מה עשיתי
בשנתיים בתל אביב .חיברתי את צפון העיר תל אביב עם דרומה ,בנינו מרינה .מפתחים את
נמל תל אביב 100,000 ,תושבים מבלים כל סוף שבוע במקום ,העיר כלכלית ,העיר חיה ,אחר
כך משווקים אותה .פה אתה משווק ,עושה תקציב שיווק ,אבל אין לך מה לשווק ,מה אתה הולך
לשווק? שום דבר .אני לכן לא הגשתי הסתייגויות .בתקציב הזה אין בשורה .אין שום דבר .צר
לי שזה מה שתושבי העיר אשקלון מקבלים ,יש הרבה מה לעשות בחינוך לילדים שלנו .יש
הרבה מה לעשות לצעירים שלא יעזבו את העיר הזאת .העיר הזאת באמת צריכה שינוי
בתנופה ,היא צריכה הנהגה אחרת .היא צריכה הובלה אחרת .צריך לנווט אותה למקום אחר,
אתה בדרך שלך העיר הזו מדרימה לאופקים במקום להצפין לתל אביב .זה מה שאתה עושה
בעיר אשקלון.
בני וקנין:
תודה רבה .אורן שני בקשה.
אורן שני:
בתחילה רוצה לציין את השוקדים על המלאכה בהכנת ספר התקציב ,מנכ"ל העירייה ,מנהלי
אגפים אחרון החביב גזבר העירייה ועובדי מחלקת הגזברות על עבודתכם היפה ביותר .חבל
שסגן ראש העירייה מר עמרם בן דוד ואדוני ראש העירייה לא טורחים לראות איפה עושים בני
עקיבא בנאות אשקלון את הפעילות שלהם ,וזה נמצא בתחנת אוטובוס במקרה הטוב כשיורד
גשם .כשלא יורד גשם הם נמצאים באיזו חצר של איזו גינה חבל מאוד.
אם יש פה מישהו שחושב שאיכות חיים זה חזון ,כפי שכותב ראש העירייה הרי איכות חיים זו
חובתה של העירייה ,עיר נקייה לאורך כל השנה ,עד עכשיו לא היה נקי? כן ,היה פחות נקי,
אתה צודק אדוני רה"ע ,צריך להגביר את הניקיון אבל לא רק .האם איכות חיים מתחילה
ונגמרת בגינון סביבתי ,הסמכת העירייה לאיזה תקן איזו ואז ראש העירייה מסיים בחזון
הפתיחה של אמירה מעלפת – יישום המלצות וועדת ההיגוי למניעת זיהום אוויר ולהגנת
האקלים .חזון .אני רק רוצה להגיד לך שזה כבר משנת  ,2008מהתקופה של רוני מהצרי,
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היום כבר היית צריך להציג בפנינו מה עשיתם עם יישום ההמלצות ,בשנת  2008העירייה
חתמה אדוני המנכ"ל .היום הייתם צריכים לבוא להגיד מה עשיתם עם ההמלצות ,בואו לא
נשתמש בזה.
עמרם בן דוד:
יש את הכל.
אורן שני:
הצגתם לנו .את המסמך הזה על חזון ,לא אתה ,רה"ע .אתה בכלל לא בסרט הזה של החזון,
הוא גם יגיד לך את זה בבחירות אני עשיתי .חברי מועצה היקרים ,מציג לכם רה"ע את
הפרויקטים המיוחדים לשנה זו ,היערכות למכרז חדש לביצוע כל שירותי הניקיון .בחזון.
היערכות למכרז .אני אומר לכם על היערכות ותכנון זו מילה שאתם הולכים להצביע לאורך כל
התקציב .דוגמא נוספת בולטת לעין בתחום התיירות ,בין קידום התיירות לבין ביצוע בשטח,
שני דברים שונים.
עמוד  ,270ביטול הקמת עמותת תיירות  200,000ש"ח .הלך ככה .אתם זוכרים את העמותה
של התיירות? התקיים דיון בהנהלת העירייה? שינוי מדיניות? לא היה .שום דבר לא היה.
היה צריך לקיים דיון בהנהלה ולו בשביל לכבד את האנשים .לא היה וביטלת את ה200,000-
ש"ח האלה .מעניין מה יש להגיד לממונה על התיירות ,מר הרצל ברזילאי שדאג לזה ,הוא גם
דאג לשביל בחוף לבעלי צרכים מיוחדים ,מעניין מה יש לו להגיד על זה.
אני רוצה להסב את תשומת לבכם לדבר בשנים אחרונות העירייה התעסקה בשני פרויקטים
השוק והספרייה .אין חולק שיש לפרויקטים האלו ,התחלנו בתקופתו של רוני מהצרי ואז כותב
ראש העירייה בחזונו חידוש כבישים ומדרכות .מהו התקציב כולל אחזקת כבישים ומדרכות
וגני שעשועים? ראו בעמוד  88,525 - 265ש"ח .חומרים להחזקת תמרורים  70,000ש"ח.
שילוט רחובות אפס שקלים .חומרים להחזקת ניקוז שאין חולק שצריך לעבור שדרוג .אתם
תראו את זה בגשם הקרוב עוד מעט כמה אנחנו צריכים ניקוז –  .₪ 80,000החזקת רמזורים
 270,000ש"ח ,מול זה מה עומד? תקשיבו ,באותו פרק שנקרא אגף שפע ,מול זה אני רוצה
שתדע ,אני לא בטוח שיודעים את זה כולם ,תדעו על מה אתם מצביעים ,תשימו לב .שילוט
חוצות ,אתה יודע מתי אתה מצביע על שילוט חוצות? אתה הולך להצביע על  800,000ש"ח,
בעמוד  266ואתה הולך להצביע על זה מול כל הקטע של האחזקה .תאספו את כל הגרושים
שהציבור צריך בסופו של דבר לקבל ,את כל הנכסים של העיר מדרכות ,גני שעשועים ,התקנה
מינימום שבמינימום כפי שאמרתי ,מול זה צריך לשמור את הנכס הכי חשוב לעיר ,זה האדרת
שמו של ראש העירייה ושילוט החוצות .זה חשוב .מאוד חשוב.
לאחר עיון בתקציב הרגיל עוברים לתקציב הפיתוח .תקציב הפיתוח שמים לכם אותו בסוף,
למה? במקום לעשות עליו דיון בנפרד כי זה שני מספרים ,זה  600ומשהו אלף שקל ,וזה 200
ומשהו ,סך הכל תקציב שלכם ,אתם יודעים מה המחזור השנתי שלכם? לא  600מיליון ,אתם
יודעים את זה .זה  100מיליארד ש"ח .אמרתי את זה גם בישיבות הנהלה שצריך לעשות
תקציב לבד ודיון לבד ,למה לא עושים דיון לבד? כיוון שבתקציב הפיתוח אתם תבואו עם
דרישות ,אנחנו רוצים כביש ,אנחנו רוצים מדרכה ,אנחנו רוצים חניה פה ,ראש העיר יתעסק
איתכם על הדברים האלה? כל אחד שייקח את ה 40,000-ש"ח את הקופסאות שלו לפני
העמותה ותלכו לי מהעיניים .את התקציב הרגיל אני מנהל 46% .מהתקציב זה תקציב פיתוח.
אם בתקציב הרגיל מופיע שיפוצים ותיקונים בכבישים או ברמזורים הרי שבתקציב הפיתוח יש
תקציב ייעודי לדברים האלה .לתקציב של כבישים ,מדרכות ,איפה ,היכן ,אף אחד לא יודע ,זה
נתון לשיקול הבלעדי של ראש העירייה .לא שלכם .יחד עם זאת ,שני פרויקטים שראש
העירייה החליט לתת עליהם את הדעת ולא בטוח שאנחנו זקוקים להם בזמן הזה ,שני
הפרויקטים ,בניית משכן לאמנויות הבמה ,עמוד  ,292מספר סידורי  ,15על סך  25מיליון
שקל 10 – 2012 .מיליון ,גולש לשנת  15 ,2013מיליון .הדבר היחידי שהביא את חברי
המועצה למשכן ,זה מספר ויקרא .ספר המשכן .משם יודעים .אבל על משכן לאמנויות הבמה
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אף אחד לא יודע ,הכל סודי .תכנון ביצוע התחדשות מגדל – עמוד  ,296מספר סידורי  ,51על
סך  65מיליון ש"ח .אל תצביעו ,לא כולם .בשנת  2012אנחנו נוציא  35מיליון ש"ח ,בשנת
 2013עוד  35מיליון ש"ח.
ידוע לי כי חברי הנהלה למעט חברי מועצה ,חברי הנהלה למעט חברי מועצה ראו ,שקדו על
מגדל העתידי ,יופייה סודי ,תכנון סודי ,ביצוע סודי ,ולכן הציבור ישלם .יש אגדה אורבאנית
שחומרי הפיתוח יגיע מאיטליה ,בכל זאת מצבה הכלכלי של מדינת איטליה קשה .אבל זה
זניח .בכתבות שפורסמו במקומונים ,ולזה תקשיב ,משהו מדהים.
אורן שני:
אבל זה זניח .בכתבות אשר פורסמו במקומונים ובמיוחד במקומון בעל תפוצה ארצית אמר
מנהל הפרויקט של פיתוח מגדל מטעם החברה הכלכלית ראש העירייה גייס תרומות לפיתוח
מגדל בסדר גודל של  100מיליון ש"ח .אתם פותחים את התב"ר ,מה אתם מראים בעמוד
ממול? אני מאמין למנהל המטה .מנהל המטה אמר ראש העירייה גייס ,אני באותו רגע הייתי
מפטר אותו אם הוא היה מדבר ככה.
יש לי פה שלוש הסתייגויות ,אנחנו נגיש אותם,
הסתייגות ראשונה:
העברת תקציב מתקציב תרבות אורנים  200,000ש"ח 200,000 .ש"ח תגבור אירועים .ביטול
פרויקטים פסטיבל ים בסך  100,000ש"ח ,אתה הורדת את זה מ 300,000-ש"ח ל100,000-
שקל .פסטיבל ים שאתה כותב עליו .בסה"כ ₪ 500,000
עבור יישום פסטיבל ארצי ,פסטיבל אשקלון למחול שיכלול את להקות יוצאי חבר העמים כדי
לתת להם תנופה לתרבות ,ליצור אינטגרציה בינם לבין יתר הלהקות הותיקות ובתוכם להקות
ישראלים ותיקים.
הסתייגות שנייה:
ביטול השתתפות בחברה העירונית לתרבות נוער וספורט על סך  1,700,000ש"ח ,ביטול
השתתפות ,עד קבלת דיווח לוועדת הכספים והצגת המאזנים הכולל דיווח למועצת העיר.
הסתייגות שלישית :
העברת תקציב מתב"רים ,סעיף  ,15עמוד  292משכן לאמנויות הבמה ,סעיף  51עמוד ,296
התחדשות מגדל .סעיף  ,50עמוד  314תאורה חגיגית ליום העצמאות 329,000 ,ש"ח מנורות
שיאירו את באי העיר ואורחי העיר ,איזה צבע יהיה לנו ,איזה התפוצצות של צבעים יהיה לנו
ביום העצמאות.
סה"כ  90,329,000מ'  ₪ב 2012 -נוציא  45מ'  ₪מקורות עצמיים לבניית ממד"ים במוסדות
חינוך גני ילדים תחילה בתי ספר ,ובהמשך ולאחר מכן הצבה של מיגוניות ברחבי העיר.
בשנת  45,329 – 2013מ'  ₪להשלמת מיגון לכל מוסדות החינוך.
היום אתם חברי המועצה צריכים ואולי חייבים לשנות את סדרי העדיפות ,האם נבנה ממ"דים
בבתי ספר וגני ילדים ,האם נציב מיגוניות ברחבי העיר כדי להציל תושבים תזכרו בשעה זו את
רציחתו של משה אוואמי זכרונו לברכה ואת כל הנפגעים ,ואף תאמר גם ידנו לא שפכה את
הדם הזה .על פי התחזית ואני לא רוצה להיות פה איזה שהוא מגלה עתידות או מבין ,המזרח
התיכון בשכונה בה אנחנו חיים הולך להיות מקום לדעתי לעימות קשה מאוד בדרום אם לא
תשנו מצפונכם ירדוף אתכם עד הסוף והציבור יזכור זאת .ממשלת ישראל לא תתמוך ,אני
יודע שצריך אומץ לעניין הזה .אל תסמכו על אף משרד ממשלתי על ההבטחות למיניהם ,בוא
נעשה אנחנו על חשבוננו כדי להציל את ידינו.
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בני וקנין:
אורן ,אני מצטער ,אני אפסיק,
אורן שני:
כבר שנים שהממשלות לדורותיהם מבטיחות ולא עושות שום דבר .הגיע הזמן שאנחנו ניקח
אחריות על חיי ילדינו לבסוף אני יכול להגיד לכם שבסדנאות לשיפור השירות  450,000שקל,
חבל על ההוצאה הזאת .השתלמות נבחרים  50,000שקל .עיתון לתושב  320,000שקל.
מפות  60,000שקלים .הפקת ספר לאשקלון ,מה שהיה שנה שעברה ראיתם אותו ,גם אני
לא 100,000 .שקלים .שיווק ומיתוג  650,000שקלים .פיתוח תיירות  700,000שקלים .כל
הכסף הזה,
בני וקנין:
טוב ,מספיק.
אורן שני:
לסיום ,כל הדברים האלה תומר יבואו מרישיון לשילוט  5מיליון שקל ,הכנסה ורישיון לשילוט.
בני וקנין:
תודה רבה .בוריס בבקשה

בוריס מנור:
בני הזכיר שהעיר שלנו הוגדרה כעיר קולטת עלייה ,בין כמה ערים במדינת ישראל .סביר
להניח שנגזרת מהטענה הזאת שיש לנו גם תלמידים וגם מורים ,למה אני מתייחס לנושא
הזה ,כי לפני שנה השתתפתי בוועדת חינוך בכנסת ושם הונח דוח על שולחן הכנסת בנושא
של השתלבותם של תלמידים וקליטתם של מורים עולים .עכשיו ,בעצם גיליתי שיש תקציבים
רבים במשרד החינוך זאת אומרת המיועדים לקליטה עולים מורים ,ובהחלט גם יש שעות
רבות המיועדות לתגבור של תלמידים עולים .שעות תוספתיות ,שעות תקניות ,שזה מאוד
חשוב ,תקציבים רבים .שמעתי שם שאחוז הניצול של המשאבים האלה בכל הרשויות מתקרב
ל .35%-מהסיבה מאוד פשוטה ,כי חלק מהמורים לא יודעים על כך ,לא יודעים למי לפנות,
איזה טופס הם צריכים להגיש כדי לקבל נניח בחזרה את התקצוב וגם לגבי תלמידים ,זאת
אומרת טוענים ,אני מדבר עכשיו באופן כללי ,לא מתייחס לעיר שלנו כי אין לנו נתונים ,על כך
שבאמת השעות האלה לא מנוצלות .אז בעצם מה שרציתי לשמוע אם יש נתונים כאלה ,זאת
אומרת מה המצב אצלנו בעיר ,כי באמת אנחנו ממשיכים לקלוט עליה לפחות בשנה אחרונה
על פי המסלול של עידוד עלייה ,הגיעו לכאן עשרות משפחות של עולים ,רק מחבר העמים
לשעבר ,ומדינת ישראל קלטה בשנה שעברה קרוב ל 2079-תלמידים עולים ,אז רציתי באמת
אם אפשר להתייחס מה המצב אצלנו כדי לדעת ,כי יכול להיות שפשוט צריך להורות בבתי
ספר לפנות למגשרות כי המגשרת אצלנו ממלא תפקיד קשר בין עדה הרוסית והנהלת בית
הספר ולהיפגש עם ההורים ובעצם להגיע למילוי טפסים.
תומר גלאם:
אני רוצה להעיר את תשומת לבו של אורן ,לגבי  800,000שקל זה לא הוצאות ,זה הכנסות.
אז תבדוק לפני שאתה יוצא ב 800,000-מה שהסברת שזה  800,000שקל של השילוט ,זה
הכנסות שלטי חוצות .אבל זה פחות מעניין ,כי באמת אני לא בא לעשות פה פוליטיקה ,אני
רוצה להתייחס לדבר אחד בוועדת הכספים מבקש ,פרויקט חשוב לסיים אותו ,אני אמרתי את
זה גם בוועדת הכספים ,לא יכול להיות שפרויקט כזה קטן כל פעם נמשך ונמשיך.
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איתמר שמעוני:
סיימו אותו.
בני וקנין:
אני מבקש לא להפריע לתומר .בקשה.
תומר גלאם:
בגלל זה באמת אני מבקש לתת את ההתייחסות לזה ולסיים את הפרויקט הזה ,כי הוא באמת
פרויקט שצריך לסיים אותו כבר מזמן .לגבי התקציב ,עוד פעם ,אני אחזור על הדברים ,אני
מודה לכל אלה שעשו את המלאכה ,ועשו תקציב כזה מבורך ויותר מזה.
יורם שפר:
אני רק רוצה להגיד כי בשנה הזאת לא היה אח ורע לזה שאשקלון בגיבוי של הנהלת העיר
וראש העיר מקבלים תקציבים כאלה גדולים בתחום של איכות סביבה שזה קשור להתייעלות
אנרגטית שזה למעלה מ 2-מיליון שקל ,בנושא של חינוך באופן גורף ,פרויקטים ,החתימות
שלנו על תג הסביבה בשלטון המקומי הביא לנו עשרות אלפי שקלים שנאמר לי היום בכנס
כתוצאה מזה שאנחנו חתמנו והיינו בין הרשויות הראשונות שהלכנו לחתום ,באותה מידה
הנושא של אמנת פורום ה ,15-אני אהיה מוכן להציג את כל הפרויקטים אשר נמצאים ביישום,
כולל תאורת רחוב שחוסכת היום למעלה מ 30%-ומשקיעים עוד  2מיליון שקל כדי להפחית
את כל עלויות החשמל כולל במבנה בתי ספר וגני ילדים .כדי לענות ליורי ,לגבי עבודה מול
מוקד ,משנת  2009שהתחלנו בשביעות רצון בתחומים שאני הייתי מופקד עם שני אגפים
באגף שפע ,זה היה בין  77%ל 80%-בשביעות רצון והיום אנחנו ב 97%-וזה מדהים וזה
נבדק ,אלן מרכוס פה ,יכול להעיד שאני במשך שלוש שנים עוקב אחת לאחת עם המוקד על
אירועים ,יעיד המנכ"ל שאפילו הבאתי לו טפסים על דברים שצריך לחדד אותם ורק בימים
הקרובים ייערך חיתוך נוסף על כל האירועים האלה שצריכים לבוא לידי ביטוי לרווחת
התושבים ,אני חושב שזו שנה עם תנופה גדולה בתחומים לפחות במה שאני מופקד עם
שיתוף פעולה מלא עם כל מערכת החינוך בעיר ,עם אגף התקציבים וכל האחראים בזה ,ועל
זה אני רוצה להודות להם ועל כל שיתוף הפעולה עם כל האגפים ,ואני חושב שיש לזה
משמעות גדולה כולל אגפים שהם אגפי ביצוע ,וכל פרויקט שאתם תרצו אני מוכן להציג לכם
כולל באמנת פורום ה ,15-בפועל של ביצוע ,למרות שאנחנו עברנו את שלב התכנון.
בני וקנין:
תודה רבה יורם .בבקשה סופה ,ואחר כך אני אתייחס .בקשה.
סופה ביילין:
רק משפט אחד אני רוצה להוסיף .לגבי אגף רווחה .האמת מה שאנחנו שמענו על מספר 7%
גידול אני רוצה להדגיש לכם ,זה לא  ,7%זה  12%למה שאם אנחנו ניקח את התקציב אושר
 2011ומה שביצעו בין בוצע ובין לקחנו את המספר  7%בין בוצע לבין הצפי שלנו ,אבל עכשיו
אני מדברת על מה שאושר ובין מה שאנחנו עכשיו מגישים ,זה  12%רק קחו בחשבון יש גידול
משמעותי מאוד .תודה.
בני וקנין:
מתייחס  -חושב מי שקרא ומי שהעמיק הן תוכניות העבודה והן תקציב בהחלט מאוד בפירוש
את סדרי העדיפויות .לגבי שיתוף תושבים בדרך ההכנה .אנחנו התחלנו לעבוד על תוכניות
עבודה ועל תקציב בחודש אוגוסט ,כמעט ארבעה חודשים .כאשר  -ואני לא מכיר הרבה
עיריות כאלה  -ההכנה הן של התוכניות עבודה והן של תקציב מתחילה מלמטה ,כולל מפגשים
של וועדי שכונות ,לקיחת כל הפרוטוקולים של כל הסיורים שלי עם כל המנהלים בשכונות ,כל
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המפגשים שהיו לנו עם התושבים כולל פרוטוקולים ומלמטה למעלה דיונים ,דיונים בצוותי
עבודה ,אם זה בחינוך ,ברווחה ,בהנדסה ,וכך צפו למעלה כל הדרישות .אני חושב ששיתוף
תושבים ומעורבות בהכנה בתוכנית עבודה שלנו נעשתה עבודה טובה מאוד.
לגבי שיפור השירות – אכן יש בתוכנית עבודה אנחנו רוצים להטמיע את כל התורה של שיפור
השירות ולכן אנחנו הולכים לנסות במסגרת  - 106מתכננים משוב לתושב וגם מערכות
דיגיטאליות לצורך מתן תגובה.
לגבי התזמורת הקאמרית  -היא תפעל ,היא מתוקצבת והיא תבוצע ,תיאטרון קדם זה תיאטרון
ארצי שהוא עושה בין  80ל 100-הופעות בארץ .אנחנו קיבלנו תיאטרון במתנה מתל אביב
לכאן ,ואגב ,לאחר מבצע עופרת יצוקה ,באה כל הנהלת התיאטרון ,זה תיאטרון ארצי ,יוצר,
קיבלנו ממש מתנה .זה תיאטרון שמוכר על ידי משרד החינוך ,משרד החינוך משתתף
בתקצוב שלו והרבה ערים היו רוצות לקחת תיאטרון כזה מוכן תיאטרון קיים שקורא לעצמו
תיאטרון קדם אשקלון .באישור של משרד החינוך אנחנו נתקצב ונתחיל השנה את תיאטרון
מנורה ,ותזמורת ארצית בינלאומית שמופיעה בארץ ובעולם.
לגבי מועדון בני עקיבא  -עם כל הענווה ,מי שבנה ,היחיד שבנה מועדון בבני עקיבא זה אני
בקדנציה שלי יחד עם אברהם בן דוד ברחוב ש"י עגנון ,ואני הוא שמתקצב ,מה שמתקצבים
עכשיו מועדון בני עקיבא ,בעזרת השם ,אני הייתי חבר בבני עקיבא בתור ילד ,והם קרובים
לליבי ויהיה מועדון בני עקיבא.
איתמר שמעוני:
אמרת את זה גם שנה שעברה.
בני וקנין:
אל תפריע לי.
איתמר שמעוני:
הם נמצאים בחוץ ותטפל בהם ,תפסיק עם ההצהרות.
תפסיק עם ההצהרות.
בני וקנין:
אל תפריע .אני נתתי הוראה.
איתמר שמעוני:
נתת הוראה ,אף אחד לא מתייחס להוראות שלך ,אתה לא מבין? אתה מורה ,ואתה לא יודע
לקרוא.
בני וקנין:
אתה מפריע.
איתמר שמעוני:
תעשה להם כבר מועדון.
בני וקנין:
אתה מפריע.
איתמר שמעוני:
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תעשה להם מועדון.
בני וקנין:
אני מתרה בך פעם ראשונה .אתה מפריע.
איתמר שמעוני:
אתה כל הזמן אומר אני נותן להם לתקצב,
בני וקנין:
אתה מפריע.
איתמר שמעוני:
מה אתה מתקצב?
בני וקנין:
אתה מפריע .אני לא הפרעתי לך.
איתמר שמעוני:
תן להם כבר מועדון .תגיד לי ,את סעדון כשרצית במנהלת ,עשית את זה בחמש דקות.
בני וקנין:
אני מבקש מהרשמת להפסיק לרשום.
איתמר שמעוני:
תעשה להם מועדון.
בני וקנין:
להפסיק את ההקלטה.
איתמר שמעוני:
ההוא שמיניתם אותו במנהלת .אדון סעדון ,שהיה עובד אצלך במטה.
)*בשלב זה המקליט הפסיק ההקלטה(.
בני וקנין:
אתה מפריע ,פעם שלישית  ,רביעית וחמישית.
שמעוני מפריע ,מתפרע ואני מתרה בו.
אני גאה בחברי המועצה שפעילים ,חושב שיש לנו עיר מצוינת .התוצאות מדברות בעד עצמן,
שפע של תרבות ,גם תרבות תורנית.
איתמר שמעוני:
אתה דיקטטור ,זה כאן דיקטטורה ,אסאד ,קדאפי.
בני וקנין:
שרותי רווחה – שרותי הקהילה מהטובים ביותר בארץ ,אחרים אומרים זאת.
הפיתוח בעיר – בשלוש השנים נבנו למעלה מ 4000 -יח"ד .אנחנו זוכים לשבחים גדולים
מאור.
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)חילופי דברים – בני מבקש להוציא את איתמר שמעוני מהישיבה(.
מבקש מאיתמר שמעוני לצאת מהישיבה .שמעוני תפסיק להתפרע – אתה מפריע.
מבקש ממך לצאת החוצה .אתה מפריע לי.
רבותי ,אנחנו גאים בהישגי אגף החינוך .מערכת חינוך לתפארת .
)איתמר שמעוני מפריע – בני מבקש משמעוני לצאת(.
בני וקנין:
מבקש מאיתמר שמעוני לצאת – אם לא – אזמין משטרה שתוציא אותך.
אני מוקיע את התנהגותו של שמעוני .יורי דיבר ביקורת ,אורן דיבר ביקורת ,היחיד שהפריע זה
שמעוני והמשטרה תוציא אותו.
אנחנו גאים על מערכת החינוך שנבנתה בעמל של מורים מצוינים ,גם המערכת שבנינו
להורדת הנשירה.
יש כבר תקציב בסך של כ 24 -מ'  ₪למיגון מוסדות חינוך ,וזה בנוסף למיגוניות מתרומה.
גם בתרבות – היקפים של להקות מחול ,מוזיקה ,להקות רבות מטופחות שעושות חייל
בפעילות וזו – נמשיך לחזק אותן.
איכות הסביבה – פעילות מדהימה בנושאים של איכות סביבה ונמשיך לעשות זאת.

מסכם –
חושב שיש לנו עיריית מצוינת ,אנחנו נמשיך לשפר מה שטעון שיפור .הישיבה התנהלה יפה
עד שאחד שהרגיז אותי הפריע.
על פי סדר הדיון נצביע על  3ההסתייגויות של אורן.
הסתייגות ראשונה:
העברת תקציב מתקציב תרבות אורנים  200,000שקל 200,000 .שקל תגבור אירועים.
ביטול פרויקטים פסטיבל ים בסך  100,000שקל ,אתה הורדת את זה מ 300,000-שקל ל-
 100,000שקל .פסטיבל ים שאתה כותב עליו .בסך הכל  500,000שקל
עבור יישום פסטיבל ארצי ,פסטיבל אשקלון למחול שיכלול את להקות יוצאי חבר העמים כדי
לתת להם תנופה לתרבות ,ליצור אינטגרציה בינם לבין יתר הלהקות הותיקות ובתוכם להקות
ישראלים ותיקים.

הצבעה:
נגד17 :
בעד ההסתייגות – 2 :אורן ,איתמר
החלטה :להסיר ההסתייגות.

הסתייגות שנייה:
ביטול השתתפות בחברה העירונית לתרבות נוער וספורט על סך  1,700,000שקלים ,ביטול
השתתפות ,עד קבלת דיווח לוועדת הכספים והצגת המאזנים הכולל דיווח למועצת העיר.
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הצבעה:
נגד16 :
בעד – 2 :אורן ,איתמר
נמנע :איתן קסנטיני
החלטה :להסיר ההסתייגות.

הסתייגות שלישית :
העברת תקציב מתב"רים ,סעיף  ,15עמוד  292משכן לאמנויות הבמה ,סעיף  51עמוד ,296
התחדשות מגדל .סעיף  ,50עמוד  314תאורה חגיגית ליום העצמאות 329,000 ,שקל מנורות
שיאירו את באי העיר ואורחי העיר ,איזה צבע יהיה לנו ,איזה התפוצצות של צבעים יהיה לנו
ביום העצמאות.
סה"כ  90,329,000מ'  ₪ב 2012 -נוציא  45מ'  ₪מקורות עצמיים לבניית ממד"ים במוסדות
חינוך גני ילדים תחילה בתי ספר ,ובהמשך ולאחר מכן הצבה של מיגוניות ברחבי העיר.
בשנת  45,329 – 2013מ'  ₪להשלמת מיגון לכל מוסדות החינוך.
הצבעה:
נגד16 :
בעד – 2 :אורן ,איתמר
נמנע – 1 :איתן קסנטיני
החלטה :להסיר ההסתייגות.
•

יורי עוזב את הישיבה.

בני וקנין:
מבקש להצביע לאישור התקציב .מי בעד אישור תקציב עיריית אשקלון לשנת 2012
ואישור תוכנית עבודה לשנת ?2012
הצבעה:
בעד15 :
נגד – 2 :אורן ,איתמר.
החלטה:
לאשר התקציב ותוכנית העבודה לשנת הכספים .2012
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.2

א .אישור פרוטוקול וועדת הכספים מס'  17מיום  8.12.2011הצעת תקציב
לתוכנית עבודה לשנת הכספים .2012

בני וקנין:
בבקשה אורן.
אורן שני:
הסתכלתי על הפרוטוקול .הנושא השני – לדחות על הסף – אישור דו"ח רבעוני וכו'.
הייתי באבל של משה עמי ז"ל – שמעתי שם את כולם,כולם אמרו שהעירייה צריכה לבנות
ממדי"ם .מי שחושב שמשכן אומנויות הבמה יותר חשוב ירים את ידו ויצביע.
משכן לאומנויות הבמה חשוב – אך הוא לא חשוב מספיק לאור המצב הביטחוני בעיר.
מגדל – השקעתם  65מ'  - ₪על מה?
חגיגות העצמאות – יש לנו מקורות .כל מי שרוצה וחושב להתחמק מאחריות ולהצביע –
התקציב הוא אותו תקציב  .מ 2002 -אין כאן כל שינוי .זוכרים אץ כפר הסטודנטים – לא
מופיע בתקציב ,גם לא בחזון.
ב 2009 -ישנו במועצה ורה"ע הביא לנו מפה של הטיילת ואמר שתקום כאן מסעדה .רוצה
לראות שיתנו לתכנן שם משהו בטיילת.
איתמר שמעוני:
איפה השוק בתקציב?
מנכ"ל:
תקציב השוק שהיה ב 2011 -ואין צורך בתוספת תקציב ב 2012ולכן זה לא מופיע.
בני וקנין:
השוק בע"ה ייפתח בחודשים הקרובים – אין צורך בתוספת תקציב ב.2012-
רוני מהצרי:
לדעתי צריך להצביע פעמיים – תקציב המבקר בנפרד ולאחר מכן לאשר את הפרוטוקול.
בני וקנין:
מבקש להצביע עבור אישור פרוטוקול ועדת הכספים.
הצבעה:
בעד16 :
נגד – 2 :איתמר ,אורן
החלטה :לאשר פרוטוקול ועדת הכספים.
ב.

עבור אישור תקציב מבקר העירייה:

הצבעה:
בעד – 18 :פה אחד.
החלטה :לאשר תקציב מבקר העירייה.
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בני וקנין:
מודה לחברי מועצת העיר  ,למנהלי האגפים והמח' ,לסגני רה"ע ,לחברי מועצת העיר .תודה
רבה.
אגב – זו העיר הראשונה בארץ שמאשרת תקציב.

•

ישיבת המועצה ננעלת

______________
אברהם בן-דוד
מנכ"ל העירייה
מרכז ישיבות המועצה

_______________
בני וקנין
ראש העיר
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