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הנר.
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מהלך הדיון בישיבה:
* בני וקנין ,רה"ע ,פותח את ישיבת המועצה מן המניין מס' .49-2012

בני וקנין:
הודעה קצרה:
בשעה  8בערב ,מתקיים ברחבת 'יד לבנים' ,הטקס של יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.
אנחנו ,מועצת העיר ותושבי אשקלון ,מתייחדים עם זכר הבנים שנפלו במערכות ישראל .ביום
הזיכרון ,מחרתיים ,בשעה  11ישנו הטקס המרכזי בבית העלמין דרום .יש גם ערב שירים
לזכר הנופלים ,ב'יד לבנים' ,מחר לאחר טקס יום הזיכרון .ויש גם בבית העלמין במגדל ,בשעה
 9למשפחות של הנופלים שקבורים בבית העלמין במגדל .אח"כ יש את טקסי יום העצמאות,
הכל מפורסם.
איתמר שמעוני:
ההצעה שלי לסדר ,לא נכנסה לסדר היום?
בני וקנין:
את ההצעה שלך קיבלתי רק אתמול ,ופשוט לא יכולתי להכין אותה .שלחת אותה ביום
חמישי.
איתמר שמעוני:
שלחתי אותה ביום חמישי ברבע לשש.
בני וקנין:
היה לך חודש וחצי ,מה הבעיה לשלוח? אתמול קיבלתי אותה ופשוט לא הצלחתי להכין .אני
אתייחס לזה במועצה הבאה.
איתמר שמעוני:
החוק אומר :אם הגשתי אותה  72שעות לפני ,צריך להיות בסדר היום .אם לא הספקת ,זו לא
בעיה שלי .אני מבקש לדון בהצעה שלי במועצה הזו .הגשתי אותה עפ"י חוק ,בזמן ,ואם כב'
ראש העירייה לא הספיק ,בסדר ,הוא צריך לסדר את הזמן שלו.
בני וקנין:
אני רושם ,אנחנו נדון בה במועצה הבאה.
איתמר שמעוני:
אבל אני רוצה שתדון בה היום,
בני וקנין:
עניתי לך ,אני אדון בה במועצה הבאה.
איתמר שמעוני:
אבל אתה לא יכול ,יש פה חוק.
בני וקנין:
קראתי ,ישנו חוק ,כתוב.
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איתמר שמעוני:
אני מבקש שזה יהיה בפרוטוקול ,שהגשתי הצעה בזמן ואתה לא דן בהצעה למרות שהגשתי
אותה  72שעות לפני.
אורן שני:
בני ,אני רוצה להודיע איזה הודעה קטנה .בישיבה שעברה ,אני העליתי הצעה שלא נכנסו
השאילתות .מסתבר ,שזו לא הייתה טעות שלך או של המנכ"ל ,וגם לא טעות של זיווה .היה
פה איזשהו קטע שזיווה הייתה השתלמות לימודים ,השאילתות הגיעו אליה וזה לא עבר
למנכ"ל וכו'.

להלן הנושאים שנידונו:
מהלך הדיון:

 .1פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  48-2012מתאריך 12.3.12
בני וקנין:
היו הערות כתובות לפרוטוקול?

 .2אישור פרוטוקול וועדה מקצועית לתמיכות ,מס'  4מיום 20.3.12
בני וקנין:
יש הערות לפרוטוקול הזה?
איתמר שמעוני:
שאלה  -יש שם את הקריטריונים וראיתי שאליצור אשקלון )קבוצה בכדורסל( ,מקבלת תמיכה.
זה יפה מאוד וזה בסדר ,אבל היא מקבלת  450נקודות ,על ליגת כדורסל נשים ,קבוצת נשים
שהיא מפעילה .אין לי בעיה ,אני רק לא יודע שאליצור אשקלון מפעילה קבוצת נשים .אם כן,
אני אשמח לדעת .זה בסדר גמור ,זה יפה.
פיני בוסקילה:
ישנה קבוצת נשים שהיא פעילה.
איתמר שמעוני:
בדקתם את זה?
פיני בוסקילה:
זה באישור המועצה.
בני וקנין:
מעלה להצבעה .מי בעד אישור הפרוטוקול וועדה מקצועית לתמיכות מס' ?4
הצבעה:
בעד15 :
נגד - :אורן שני
נמנעים:
החלטה :לאשר הפרוטוקול.
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 .3אישור פרוטוקול וועדה משנה לתמיכות מס'  3מיום 27.3.12
בני וקנין:
יש הערות לפרוטוקול ?
באין הערות אני מעלה את זה להצבעה.
מי בעד אישור פרוטוקול וועדת המשנה לתמיכות מס'  3מיום ?27.3.12
הצבעה:
בעד 14
נגד - 2 :שבתאי ואורן.
נמנע :אין

 .4אישור פרוטוקול וועדת הנחות מס'  1מיום .27.3.12
בני וקנין:
יש הערות?
אורן שני:
כן ,יש הערות .אני בדרך כלל לא מתנגד למתן הנחות .הפעם אני כן מתנגד ,מכיוון שיש פה
דברים שלא ברורים לי ,לא קיבלתי תשובות ,בשאלות שהגשתי .יש פה דברים שלא ברורים
לי ,אני לא יכול לדון בזה בזה .אני מבטיח לך שאני אעשה את זה במסגרת – לא קיבלתי
תשובה מהדרג המקצועי ואני שוב פעם אפנה לדרג המקצועי .אני מתנגד ,על סכומים ואנשים.
אני יכול להבטיח לך שאני קורא את השורות ,לא קיבלתי הסברים ,לכן אני אצביע נגד .אני
חושב שזו פעם ראשונה בקדנציה שאני מצביע נגד .אני לא אדון בזה ,מפאת כבודם של
האנשים.
בני וקנין:
יש עוד הערות לפרוטוקול הזה?
איתמר שמעוני:
הערה כללית גם לוועדת התמיכות וגם להנחות .אני מאמין שרוצים הנחות או רוצים תמיכות.
צריך להביא מידע ראוי לתושבים שניתן לקבל הנחות וניתן לקבל תמיכות ,באתרי האינטרנט,
בכל המקומות האפשריים .בעיר אשקלון ,שליש מהתושבים הם מחבר העמים ,אומר לך היום,
תושב אשקלון מחבר בעמים ,דובר רוסית ,שרוצה תמיכה ,או הנחה ,אין לו לאן לגשת ,אין לו
לאן ללכת .דיברנו שאתר האינטרנט ישופר ,ואני רואה שעובדים על זה כבר הרבה זמן.
שמישהו מחבר העמים יכול להיכנס פנימה ,לראות ,מה וועדות ,בשפה הרוסית ,לאן פונים,
מה עושים .ואני חושב שהדבר הזה מעבר לחוברת או משהו כזה ,צריך להיות הרבה יותר
ברור .זה גם מגיע מהצעה לסדר שלי ,שנדון בה בפעם הבאה ,שיהיו כאן גם עובדים דוברי
רוסית .אבל אני מבקשת ,תרשמו את ההערה הזאת שלפחות בפעם הבאה ,גם באתר
האינטרנט של העירייה ,תהיה הפניה ברוסית עם הסבר ,איך מקבלים הנחות ,לאן פונים ,מה
זה וועדת התמיכות ,איך אפשר לקבל.
בני וקנין:
קודם כל ,אנחנו רוצים לשפר את המידע בשפה הרוסית ובעוד נושאים .אבל בחוברת שאנחנו
מחלקים לגבי הארנונה ,יש גם ברוסית אבל בהחלט אנחנו נשפר הכל ,אם זה באתר אינטרנט

פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  49-2012מתאריך 23.4.12

עיריית אשקלון – חברי מועצת העיר 6
__________ _____________________________________________
ובעוד כלי מידע.
מעלה להצבעה  -מי בעד אישור פרוטוקול וועדת ההנחות מס'  ,1מיום ?27.3.2012
הצבעה:
בעד14:
נגד – 2 :אורן ,איתמר.
נמנע :אין
החלטה :לאשר הפרוטוקול.

 .5הנחת פרוטוקול וועדת הנחות מס'  2מיום ) 27.3.12לידיעה(
אין הערות לפרוטוקול.

 .6אישור פרוטוקול הוועדה לאיכות סביבה מס'  3מיום 22.3.12
בני וקנין:
יש הערות לפרוטוקול?
איתמר שמעוני:
עברתי על הפרוטוקול .יש שני דברים מאוד תמוהים לי ,ושצריכים ,לדעתי ,לעניין אותך ראש
העירייה מבחינת התושבים .יש פה את כל העניין של המצוק שמגלגלים אשמה ממשרד
למשרד ,מעירייה למשרד הגנת הסביבה .אני רוצה להזכיר לך משהו ,קודם כל אני רוצה
להדגיש את מה שאומר יורם שפר בפתיח" .נפגשתי עפ"י בקשתי ומהיכרות רבת שנים עם
מנכ"לית המשרד לאיכות הסביבה .הייתה פגישה פורייה ומהדקת את הקשרים וקידום
הנושאים" .ואז מדברים על המצוק ויורם אומר" :הרשויות חתמו על מסמך שבו כתוב כי אנחנו
לא יכולים לתקצב את כל נושא פעולות שיפור והצלה של המצוק .המשרד להגנת הסביבה
גרם לבעיה" .ולא נותן פתרון ,הוא זורק את האחריות לטיפול על הרשות המקומית .אומרים
פה שהמשרד להגנת הסביבה אשם בעניין המצוק ,והוא זורק את הכל על הרשות מקומית.
אני מצטט ציטוט של השר גלעד ארדן" .יחד עם זאת ,מדגיש ארדן חד-משמעית ,את
אחריותה של עיריית אשקלון למה שקורה על פני המצוק .העירייה צריכה להוביל תהליכים של
חסימת דרכי הגעה של האוכלוסייה אל המקומות המוגדרים כמסוכנים .בדין ודברים שניהל
ארדן במהלך הסיור עם אחד המתכננים באגף ים וחופים במשרד הגנת הסביבה ,שלח השר
רמז עבה לעבר העירייה ,בנוגע לתוכניותיה לבנות מרכזים מסחריים ותיירותיים על המצוק.
העובדה שכבר יש תוכניות בניה שכבר אושרו ,אינה מחייבת .אם העירייה יודעת שהקמת
המסעדות על המצוק תאיץ את תהליך התמוטטותו והיא שומעת את זה מאנשי להגנת
הסביבה ,מהמשרד להגדת הסביבה ,היא צריכה להפעיל שיקול דעת" .אני אומר לכם ,אחד
זורק על השני .אז בעניין העירייה ,אני לא יודע ,אני כבר לא מצפה מכם .אבל יש פה את
שבתאי ,אחד האנשים הבולטים בליכוד ,עם מישל ,עם פיני סבח ,גם מ"מ ראש העירייה,
באמת ,מה אתם צריכים יותר מזה? אני אומר מפעם לפעם ,לעשות ישיבה כדי לזרוק את
בעיית המצוק על המשרד להגנת הסביבה ,זה הכי קל .אבל אם כבר יש ,תנצלו את המשאבים
שיש פה .תאמינו לי ,תשאלו את שבתאי ,אם מישהו הגיע אליו ואמר לו 'יש לנו בעיה עם
משרד להגנת הסביבה ,בוא תעזור לנו' .ואני אומר לכם ,שאם הייתם פונים אליו ,לדעתי הוא
היה פותר את הבעיה .אבל אני לא רוצה לזרוק את זה ככה ,מישהו דיבר איתו? מישהו
התייעץ איתו? מישהו אמר לו משהו? תראה מה קרה פה במימונה באשקלון ,כל בחירי הליכוד
היו .באו ,הביאו אותם ,היו בעיר אשקלון .השר גלעד ארדן הצטלם בכל מקום ,ואתם יושבים
פה בוועדה ואומרים 'יש בעיה במצוק' ,זורקים את הבעיה על הגנת הסביבה ,הגנת הסביבה
זורקת את הבעיה אליכם ,המצוק ככה ,הטיילת נמצא ,יש בעיה שמטיילים -אני אומר לכם,
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והשר ארדן אומר את זה כמה פעמים :תעלו את זה לסדר היום ,ולא רק בוועדות כדי לצאת
ידי חובה .תעלו ,תשתפו את שבתאי ,תשתפו את האנשים ,אולי יימצא פתרון.
אורן שני:
יכול להגיד לך ,שלא יכולתי שלא לצחוק כשראיתי את הפרוטוקול ,כי אני לא יודע עד לאן יורם
רוצה ללכת .מצד אחד אני מקבל פרוטוקול של הוועדה לתכנון ובנייה ,מצד אחד יורם מאשר
מסעדה ומצד שני ,הוא רוצה להקים מעקה ביטחון לקריסה של המצוק .אז אני לא מבין ,או
שיש מדיניות ברורה בעניין הזה ,או שאין .או שיש מדיניות ברורה לגבי צפיפות של שכונות
וחניות ,יורם ,שאתה מצביע בעד ,או שלא .אז אני לא יודע מה כל המשחק הזה .זאת אומרת,
או שאנחנו הולכים ומטפלים בצורה רצינית .כשיושבים בישיבות כמקבלים החלטות ,שזה
הדבר החשוב שבסופו של דבר ההחלטות האלה הולכים לביצוע – שם אין עיתונאים ,בישיבת
וועדת תכנון ובניה אין עיתונאים – שם אתה צריך להיות עם האג'נדה שלך ,ולהגיד לא .הרי
אתה לא יכול לאשר מסעדות ,או כאשר המשרד להגנת הסביבה מוציא מכתב שאומר 'אסור
לבנות שום דבר על המצוק' ,והוועדה מצביעה בעד .זאת אומרת מסעדה אחת כן ,מסעדה
אחת לא .אסור לבנות מסעדות .בכל מקרה ,אני כבר לא מבין למה ההתנהלות היא פעם אחת
כן ופעם אחת לא , .אם זה משיקולים קואליציוניים ,בסדר ,אין בעיה .אני מבין ,אני יודע מה זה
שיקולים קואליציוניים ,שיקולים קואליציוניים צריך לשלם .משלמים ,אתה נותן – אני מקבל,
השאלה לאן? אם זה בא על חשבון האג'נדה שלך ,על חשבון הרצינות שלך כלפי הבוחרים,
בסדר ,אבל אני חושב שיש איזשהו קו שצריך להיות הפרדה בין אג'נדה .אני מכיר פה כמה
חבריי מועצה שאמרו לרה"ע -עם כל הכבוד שאנחנו בקואליציה ,אנחנו לא מסכימים שתעבור
את הגבול .ועמדו ,כמו שצריך .אנחנו רואים את זה ,למשל ,בנושא השילוט – אני חושב שזה
דבר מאוד ברור .לא בנושא המים ,אבל בנושא השילוט ראינו את זה כמו שצריך .אבל אי
אפשר להיות בקואליציה ולבוא ולספר סיפורים ולהביא פרוטוקולים .ואני יכול להגיד לך ,זה לא
פרוטוקול של חבר מועצה .ב 17.4-עדיין אין מעקות שם ,ב'הולידיאין' .אני זוכר גם ,שיצאת
בהצהרה מאוד נחמדה לגבי השוק .איזה יופי ,אנחנו הולכים למכור חשמל לחברת חשמל,
דרך השוק .אבל לא רק שהשוק לא מוכן ,גם אין סולארי שם בשוק .אז ברמת ההצהרות,
הקואליציה חזקה .לא אתם אשמים ,כי ראש העירייה לוקח אתכם למקומות שאסור לכם
להיות שם .בסופו של דבר אתם תלכו לבחירות .מה יגיד לכם הבוחר? מה אתם תגידו :ראש
העיר אמר לנו? אתם לא תגידו ראש העיר אמר לכם ,אבל תלכו לספר לו מה קיבלתם
בתמורה ?
בני וקנין:
עוד  5דקות,
אורן שני:
לא סיימתי .תאמין לי ,אני מסתכל על השעון .אם לא נעים לך לשמוע ,אני אפסיק ,בני .נעים
לך לשמוע?
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בני וקנין:
לא ,תדבר .
אורן שני:
אם אתה רוצה לגרום לאנשים לעוף גבוה ,ואני חושב שבאמת יורם עושה עבודה יפה והוא עף
גבוה ,אבל הוא קשור עם חוט ,הוא כמו עפיפון .אתה כל פעם רוצה ,אתה מושך אותו למטה.
זה לא עובד ככה .אתה לא יכול לבוא ולהגיד לו 'מסעדות אני רוצה' ,מצביעים בעד .מה זה
מסעדות? למה אחד כן והשני לא? למה היזם הזה כן ,והמסעדה של העירייה שרוצים לבנות?
בסוף לא תקום שם מסעדה ,אבל חוף לא אישר להם .יש שם בלגן לא קטן .אני רק לא מבין –
וזה מה שגרם לי לבלבול ,יורם ,אני מקווה שנקבל תשובות בהתאם ,לגבי כל הבלבול הזה,
ופשוט תשימו לזה קץ ,חבל .או שיש מדיניות ברורה ,או שיש מדיניות מגמגמת וחבל שראש
העירייה לוקח אתכם לכיוון של מדיניות מבלבלת ,מאוד מבלבלת.
סיירתי בגני ילדים .הוציאו וקנו לגני ילדים מחזור .אתם יודעים מה זה מחזור? זה מפעל קטן
כזה שמביאים לגני הילדים ,מציבים אותו בגן ילדים ,זה מפעל מחזור .מכניסים בקבוק ויוצא
עציץ .בסדר .למפעל מחזור הקטן הזה קוראים קומפוסט טור .אף אחד מהמפעל מחזור הזה
לא עובד בגני הילדים .כולם זרוקים והם לא עובדים .אני צילמתי אותם ,אני העברתי את זה
לחלק מהעיתונים .זה בזבוז .עכשיו ,כמו שאתה כותב לי בפרוטוקול 'אנחנו צריכים' ,בסדר
גמור ,מצוין ,יפה מאוד ,אבל אתה לא מנכ"ל .אתה מוציא לי פה תוכנית עבודה שמנכ"ל
העירייה לא אישר לך אותה .אני לא מבין איזה פרוטוקול זה .לכן אני מבקש שאם אנחנו כבר
הולכים לכיוון הזה של איכות הסביבה ואנחנו עוד נוציא כמה דברים שיש לנו בעיות איתם,
בעיר ,באיכות הסביבה ,אז כדאי מאוד שנהיה צמודים לאג'נדה ולאחריות הציבורית.
שבתאי צור:
בהמשך דבריו של שמעוני ,הוא העלה את הנושא של העזרה ואני רוצה לציין וחייב להגיב
שאצלי אין אופוזיציה ,אין קואליציה ,אם מישהו יפנה ואם אני מסוגל לעזור לטובת העיר
ולרווחת התושבים ,אני תמיד מוכן במיוחד שיורם באמת הצטיין כאיש ירוק ראשון שאני מכיר
במשך  40שנה באשקלון ,אני תמיד מוכן להושיט יד וללוות אותו איפשהו ירצה.
מצד שני גם ,אדוני ראש העיר ,יש לי תחושה – ואני שוקל להתפטר מכל וועדות העירייה –
בגלל שאני פניתי אליך לפני מספר חודשים ,העליתי נושא על סדר יום ואישרת את הנושא
בנושא ,לדוגמא ,בנושא בניין ערים ,שלא יעשו את הוועדות האלה בימי שלישי ואמרת 'אתה
צודק שבתאי' ,אם כבר הסכמנו לפחות בשעה  .7אח"כ מה קרה? יו"ר התחלף ,בא יו"ר חדש
והתחיל בשעה ?6
אתה עומד בראש עיריית אשקלון ופעם בשבוע מקבלים אח"צ קהל ,לא יקרה שום דבר
בעיריית אשקלון ,ברשותך ,אם ראש העיר יורה לעובדים ביום שלישי קבלת קהל שכולם
ירגישו מראש העיר עד למטה -תמיד עשית במשך  30שנה ככה ,אתה היית ממונה על
הנדסה כל הזמן ,כל הזמן עשית .מה השתנה פתאום בקדנציה הזו ,שביום ראשון ,ביום שני,
יום חמישי ,שלא מוכנים לעשות את הישיבה .ולכן ,לדעתי ,אסור לשכוח ,תמיד היית מצטיין
אדוני ראש העיר ,תמיד עוררת דברים ,תמיד התחשבת בציבור .היום כאילו ,פעם בשבוע
מקבלים קהל ,ומזמינים דווקא יום שלישי? בהתחשב בעובדי העירייה ,כאילו מישהו עובד
חינם ,ולא מקבלים משכורת.
בני וקנין:
אני מסכים איתך ,ואני אבדוק את זה שוב.
בני וקנין:
מאחר ואני גם מעורב בדברים האלה ,עיריית אשקלון בנתה שוברי גלים בחוף דלילה ,אני
ניהלתי את הפרויקט הזה ויש לנו בחוף דלילה חוף רחב ,גדול והכי יפה בארץ .אנחנו גם בנינו

פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  49-2012מתאריך 23.4.12

עיריית אשקלון – חברי מועצת העיר 9
__________ _____________________________________________
את שוברי הגלים של המרינה ,ואני הייתי ראש העיר אז ואני יודע איך בונים שוברי גלים.
אנחנו גם בנינו שוברי גלים בבעלות העירייה .ויש חופי רחצה יפים שמתרחצים .אנחנו ,עיריית
אשקלון ,רצינו להמשיך את שוברי הגלים ,לפני איזה  12-13שנה ,להמשיך את כל שוברי
הגלים ממש צפונה לחופית .מי שעצר אותנו ,לפני  12-13שנה זה המשרד לאיכות הסביבה.
הם מודים ,אבל כמובן לא בפה מלא .אם לא היו עוצרים ,אז הייתה הגנה על העורף ,לפי
מחקרים שאנחנו עשינו ,עיריית אשקלון ,על המצוק ,עיריית אשקלון לבד .אולי ת"א היחידים
קרובים ,לא עשו דברים כאלה לא קיסריה בוודאי ,לא הרצליה ולא נתניה .ואנחנו הפעלנו
תוכנית כזאת ולקחנו מודלים בטכניון ובחו"ל ,והם עצרו אותנו ,לא נתנו אישור להמשיך שוברי
גלים .אמרו :צריכים לבדוק שיטות אחרות .למעלה מ 12-שנים בדקו שיטות אחרות ,להעביר
חול ,כל מיני שטויות ,חזרו אחרי  12שנים למה שאני הצעתי על סמך חוות הדעת שקיבלתי,
לבנות שוברי גלים .ואני בסיור שהייתי עם ארדן ,עם השר ועם הצוות שלו ,אני אומר :תוציאו
את הניירת שאתם התנגדתם ,אז הסמנכ"לית שלו אמרה 'מה ,עכשיו ,אנחנו נריב?' כשאתם
צריכים להודות באשמה ,אתם לא מודים .לא משנה .,מדינת ישראל החליטה בשלושה
מקומות ,ב 3-ערים אשקלון ,הרצליה ונתניה ,על מימון של כ 500-מיליון שקל להגנה על
המצוקים ,ע"י שוברי גלים .ממש לפי אותן תוכניות .ריכזו את החומר הזה והעבירו את זה
באמצעות משרד האוצר ,ואני אמרתי להם :תפנו לערים .בעיריית אשקלון יש לנו את כל
היכולות ואנחנו יכולים ,תכנון הנדסי ,כמו שבנינו .וגם איציק כהן ,סגן שר האוצר ,תמך בי
וניסה לעשות את זה ,להעביר לעיריית אשקלון ,או להרצליה ונתניה ,ואיציק כהן נלחם בשביל
זה ,אבל מסיבות שמורות עימם הם החליטו להעביר את זה לחברה שקוראים לה 'פארק אריק
שרון' ,זו החברה שמטפלת בחירייה .אין להם שום ניסיון ,הם בחיים לא עשו ותקועים שם כבר
למעלה משנה .אני אומר את השלבים בכרונולוגיה של הדברים .הם במקביל רצו גם להטיל
על העיריות ,וזה אמור להגיע למאות מיליוני שקלים ,הם יטפלו בשוברי גלים ,בימי ,כל מה
שקשור למצוקים יטילו על העיריות .עיריית נתניה ועיריית הרצליה ועיריית אשקלון ,שלושת
הערים ,אנחנו החלטנו ללכת לבג"צ נגד המדינה ,על אי קידום הביצוע של ההגנה הזאת.
אנחנו יכולים להוכיח את המחדלים של המדינה ,את הסחבת הזאת ,ועל זה שיראו מאיפה
מקורות התקציב ,על-מנת לממן מימון בהיקפים כה גדולים ,גם נתניה ,גם הרצליה ,גם
אשקלון,ומדינת ישראל תיתן הסברים .אנחנו מתארגנים לבג"צ הזה  -עיריית אשקלון ,נתניה
והרצליה ,גם לגבי דרכי טיפול וגם אנחנו נפרוש בפני הבג"צ את כל מה שקשור.
איתמר שמעוני:
אבל איך אתה מגיב לגבי זה ומצד שני מאשר תוכניות לבנות?
אורן שני:
זיוה ,תרשמי בפרוטוקול שכל זה סיפורי עלי בבה וארבעים השודדים ,ואתה עוד רוצה שנאמין
לך?
בני וקנין:
מעלה להצבעה  -מי בעד אישור פרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה ,מס' ?3
הצבעה:
בעד13 :
נגד –  – 2איתמר  ,אורן
נמנע  – 3 -יורי ,שבתאי ,מישל
החלטה :לאשר הפרוטוקול.
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 .7הצגת תוכניות ופרויקטים בנושא איכות סביבה
אורן שני:
לא ,יש כללים .זה בסדר יום ,זה לא ישיבה שהפסיקו אותה באמצע ,ולכן זה נכנס לראשון .זה
צריך להיות לאחר השאילתות וההצעות לסדר.
בני וקנין:
אין לי בעיה לתת זה ,אתה צודק מבחינת החוק ,מבחינת הפורמליסטיקה אין שום בעיה עם
זה .אבל פה מועצת העיר כולם ,ישבו פה כולם ,אז למה להיכנס פה לקטנוניות? הוא יסיים
ורבע שעה בסה"כ ,ואחרי זה נכון בשאילתות שלך.
אורן שני:
לי אין בעיה עם זה .לך יש בעיה אח"כ ,שאנחנו באים עם הצעות ואתה נאחז בפורמליסטיקה.
לי אין בעיה שהוא יציג את זה ,רק תזכור שגם אם אנחנו באים עם הצעה ,תהיה גם אתה
גמיש .קשה לך.

 .8שאילתא של חבר המועצה מר אורן שני ,בנושא :רשת המתנ"סים באשקלון – מצ"ב
השאילתא.

בני וקנין:
בבקשה ,תקרא את השאילתא שלך.
אורן שני:
עוד משהו שקשור לפורמליסטיקה ,כמו שאתה אומר .אני ,בניגוד אליך שאתה לא מקשיב
לאנשים וזה מאוד חבל ,איפה עוד שאילתא? עכשיו ,את מי אתה תאשים עכשיו? שלחת לנו
שתי שאילתות ,איפה עוד שאילתא? מאיפה אני אקרא עכשיו? השאילתה השנייה הייתה על
השוק .איפה היא?
בני וקנין:
שאילתא בסעיף  :8אתה קורא שאילתא מן הכתב ואתה מקבל תשובה ממי שאני מסמיך.
עכשיו.
•

אורן שני מקריא השאילתא.

בני וקנין:
אני מסמיך את המנכ"ל לענות על השאילתא.
אברהם בן-דוד :להלן התשובה:
העברת המתנ"סים לתאגיד ,נמצא בימים אלה בשיחות עבודה .ברגע שיתגבשו העקרונות
כולם ,ושיתופי הפעולה ,הנושא יוסדר בהתאם לכללים ,ותקבל תשובה מלאה.
אורן שני:
לא ענית על השאלות ,בני .אתה לא ענית על השאלה.
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יורי זמושצ'יק:
הוא אמר העברה לתאגיד ,מה הוא התכוון למילה 'תאגיד' ,רשת המתנ"סים זה לא תאגיד.
אורן שני:
בני ,אתה ענית על השאלה? זה נקרא תשובה?
בני וקנין:
אני מיניתי את המנכ"ל לתת לך תשובה ,וזו התשובה.
אורן שני:
אני רוצה להגיד לך ולמנכ"ל ,שבישיבה האחרונה שהייתה במתנ"ס וולדנברג ,דנו שם על
חברה .יש חברה קיימת .אז אני לא יודע מה אתה אומר ,איזה תשובה.
בני וקנין:
נעבור לסעיף  ,9שאילתא של חבר המועצה-
אורן שני:
אני לא קיבלתי תשובה בשאילתא הקודמת.
בני וקנין:
אתה שאלת ,הוא ענה.

 .9שאילתא של חבר המועצה מר אורן שני ,בנושא :השוק העירוני
•

אורן שני מקריא את השאילתא.

בני וקנין:
אני מסמיך את מהנדס העיר מר דוד ירון ,לענות על השאלה.

דוד ירון מקריא את התשובה:
להלן העלויות:
עלויות פיתוח ,גידור ,מבנה שירותים ופקחים כולל הפיצוי לקבלן ,בגין הקטנת החוזה ,זה כ-
 5,300,000שקל;
עבודות קירוי השוק כולל תוספת הצללה שלא הייתה מתוכננת במקור.3,259,000 :
ניהול ופיקוח 200 - ,אלף שקל.
סה"כ  8,800,000כולל מע"מ –  10מיליון.
עבודות נוספות שלא היו כלולות במכרזים ,זה הקמת דוכנים –  980אלף שקל כולל מע"מ;
וחיבור חשמל –  35אלף שקל.
סה"כ –  11,191,000שקל.
"בעבודות הקירוי של השוק ,השתתפה חברה שהיתה מורכבת למעשה מאחד שמומחה
בעבודות סולאריות ואחד שמומחה בקונסטרוקציה .במהלך ההתקשרות ,הסתכסכו השותפים
והתפרקו ונשארנו עם הקבלן שמומחה בסולארי .הגענו להסכם עם הקבלן הזה ,שהוא עוזב
בהבנה את העבודות ,ואנחנו ממשיכים את עבודות השוק".
"יש לציין שהקונסטרוקציה שנבנתה ,מותאמת להרכבת פנאלים סולאריים ולאחר השלמת
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העבודה ,העירייה תפעל לקבלת אישור של רשות החשמל להתקנת פנאלים סולאריים.
ההתקנה הזאת תביא בעקבותיה ,הכנסה לעירייה כדוגמת הפנאלים שהותקנו על גגות בתי
הספר ,ובנוסף לכך תביא לקידום -מחויבות העירייה לצמצום"
איתמר שמעוני:
מי כתב לו את התשובה? ראש העירייה כתב לו? אתה צריך להתכונן ,לקרוא ,תאמין לי ,השוק
הזה נראה שוק וההתנהלות שלכם בדיוק כמו שוק.
אורן שני:
במאמר מוסגר :חלק מחובות מועצת העיר ,זה שווקים ,זה שוק – לכן ,מתי אנחנו נגזור סרט
ובסופו של דבר ,החניה של השק"ם תהיה פתוחה לציבור ואנחנו נלך לקנות בשוק .מתי?
איתמר שמעוני:
אני אענה לך 90 :יום לפני הבחירות.
דוד ירון:
ההערכה שלנו ,שתוך  3שבועות יהיה מפרט להשלמת העבודות; עוד כשבועיים-שלושה נקבל
הצעות מחיר; וחודשיים להשלמת העבודות ,לא כולל ההצללה ,אפשר להכניס את האנשים
לשוק.
בני וקנין:
אני אתן השלמה לתשובה .במקרה פה היה שבתאי במועצה הקודמת ,והוא דיבר על השוק.
שבתאי צור:
כשיצרת את השוק ,חשבתי שזה מה יהיה בסופו של דבר.
בני וקנין:
אני הכנתי תוכניות בשוק ,על בסיס יזמי .תוכניות שהיו ,זה היה ב ,2002-אני פרשתי בראשית
 – 2003על בסיס יזמי ,עם תוכניות מפורטות ,שוק מודרני ,וכמובן שהעירייה היא תפקח,
תקבע את כללי הניהול וכל מה שקשור .כך אני מכיר שווקים וכפי שלמדנו אז את התורה .אני
התפטרתי ב ,2003-כשאני חזרתי – עברנו בינואר  2009את המלחמה ,התחלנו בראשית
 ,2009לא זוכר בדיוק את החודש יכול להיות מרץ ,יכול להיות אפריל .אז ראיתי שזה מכרז
לביצוע ,לא יזמי .אבל מה ,היה כבר חוזה והיה קבלן .אז כאשר הקירוי היה לברזנט מגרמניה,
בעלויות של כ 10-מיליון.
אורן שני:
תדייק בסיפור ,עצרת את היזם .אמרת לו 'אני רוצה להפסיק את ההתקשרות' ,למה אתה לא
מספר את האמת ,למה אתה ממציא סיפורים?
בני וקנין:
אל תפריע לי .אני לא הפרעתי לך,
בני וקנין:
אני מבקש לא לכתוב את הדברים שלו .אני מזהיר אותך פעמיים :כשאתה מדבר שטויות,
ודברים שהם לא לעניין ,אני לא מפריע לך .עכשיו אל תפריע לי! למה? לא נעים לך לשמוע את
האמת .התחלנו לבדוק את התוכניות ושמענו את הצוותים שלנו ,המקצועיים ,ההנדסיים וכו'.
אז דובר על קירוי של ברזנט מגרמניה ,זה היה בערך העלויות של  10מיליון שקל .היו
הסכמים על הפיתוח וכו' .אנחנו עשינו בדיקה של כל התוכניות ,איפה היו התחייבויות וכו' .ואז
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בינתיים עלה רעיון לעשות גג סולארי .השטח של הגג הסולארי של השוק הוא  5,000מ'.
נעשה אכן תכנון יפה ,תכנון שהגג יהיה גם יפה ,דקורטיבי ,ואז השוק היה אמור להיות ממש
ממומן ע"י היזם הסלולארי ואפילו ,היינו יכולים לקבל הכנסה חודשית .היה רעיון אדיר .אכן
פנינו לרשות החשמל ,חברת החשמל ,הם צריכים לאשר את השטח הסולארי .מתברר שיש
חוק .השטח המותר מקסימאלי הוא  500מ' גג ,ל 50-מגו"ט .אבל השטח של השוק הוא
 5,000מ' .ואז שנה וחצי נאבקנו לקבל את האישורים הללו כולל שתי פגישות עם שר
התשתיות אז ,לנדאו ,פגישות עם רשות החשמל .אני עצמי השקעתי בזה עשרות שעות וכל
הצוות שלי ,על מנת לקבל את האישורים האלה .אמרתי ,אנחנו נקבל אישור ,איכות הסביבה
נספק חשמל סולארי ,וגם יהיה מימון ע"י החברה שתציב את הסולארי וגם נקבל הכנסה כל
חודש .מה יכול להיות יותר טוב? לאחר שראיתי שנה וחצי כמעט ,לא מקבלים אישור כזה ועד
היום אין אישור בממשלה – החלטנו ,אי אפשר להמתין ,החלטנו אנחנו נבנה שוב עם קירוי
רגיל ,קירוי משהו בסגנון של הדרכה עירונית )אני אמרתי את זה כבר פה כמה פעמים( ,עם
הכנה שלכשהמדינה תתעשת ותיתן את האישור הזה שאפשר יהיה לעשות גג סולארי על הגג
הזה ,אז אפשר יהיה לעשות אותו .ולכן הצריך הצעות ,הצריך מכרזים וכו' .זה סה"כ משהו
בסביבות ה 3-שנים,
)חוזרים לסעיף מס' ( 7
 .7הצגת תוכניות ופרויקטים בנושא איכות סביבה
בני וקנין:
יורם ,עפ"י כל הכללים בתור שלך ,הצגת תוכניות ופרויקטים בנושא איכות סביבה.
יורם שפר:
קודם כל אני מברך על כך שכולם ערים גם בפרוטוקולים שלי וגם בנושאים שלי ואני שמח שכל
המגזרים לוקחים חלק בתחום הזה .אנחנו הרי חתומים על אמנת פורום ה ,15-על הבסיס
הזה אנחנו קובעים מה המצע של ההחלטות בעיר ועפ"י זה אנחנו גם נעבוד לגבי ההבטחה
שלהם) .מציג את הנושא ע"ג מצגת(.
פעילות בשיתוף כל הגורמים האלה ,תראו כמה גורמים אנחנו פועלים במקביל ,וזה אני רוצה
גם להודות למנהלי האגפים שלנו ,ניסים ,יוסף עמרם וכל המערך שעסק בבניה ירוקה ,גם
התקציבים ,גם הרווחה עם הקהילות ,ואני רוצה גם להודות למי שהכין את המצגת זה אוסנת
אלעזרא ,גם בזה העירייה אחת המובילות בארץ שיש לנו רכז ששומרת על הידע והתרבות כי
אני דבר זמני ,לא בטוח שאני אשאר גם בקדנציה הבאה ,אז דאגתי שלפחות הדורות הבאים.
לגבי מבט קדימה ,אנחנו עובדים גם על בתי כנסת ירוקים ,ואני מוביל את המכללה לקמפוס
ירוק .אני חושב שכולכם צריכים להיות שותפים למהלך .חתמנו על האמנה ,זה אולי מסגרת
מחייבת אבל תאמינו לי ,אני מוכן לקחת אתכם לסיורים ,תראו איך כיתות ז' במקיף א'
מדריכים בבי"ס דקל ובבי"ס אורט אשקלון ,איזה שילוב חברתי שמקצה לקצה בעיר ,הדבר
הזה מביא להכרה .מעבר לזה שיש לנו בי"ס אקולוגי אזורי של רמב"ם ,שנותן אותות בכל
המגזרים .כל מי שיפנה ויבקש ,ועד כמה שאנחנו יכולים ,רמת הביקוש עלתה על ההיצע אבל
אנחנו נהיה קשובים לכל מי שירצה ,בפורמאלי ובלא פורמאלי ,בכל מגזר אחר ולא משנה מה
השכבה ,לתת את כל ההיבטים שיכולים .תודה רבה לכם.
בני וקנין:
תודה רבה ליורם וגם תודה ליוסף עמרם מנהל האגף לאיכות הסביבה ,תודה גם לניסים
המנהל ,אגף שפע ,לאסנת ולכל הצוות ולכל העובדות והעובדים שעושים כאן עבודה יפה וגם
לאגף החינוך ,מנהל אגף החינוך שעושים עבודה יפה ופעילה.
אנחנו ביום העצמאות בעזרת השם ,במסגרת כל האירועים ,אנחנו נותנים בהיכל התרבות גם
פרס לנוער מתנדב ונותנים פרס למחלקה המצטיינת .המחלקה המצטיינת שנבחרה השנה זה
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מחלקת תברואה ,המחלקה לאיכות הסביבה ,ורואים שיפור מדהים בכל הנושא של איכות
הסביבה והניקיון.
אורן שני:
הבחירות עוד שנה וחצי .העיר לא כל כך נקייה כמו שאתה מתאר ומנסה .אני מסתובב בעיר,
בניגוד אליך ,אני לא טס לארה"ב ,אני לא הולך לטוס לארה"ב בין ה 10.5-ל .18.5-העיר לא
נקייה .בגבעת ציון ,בתוך השכונות ,העיר לא נקייה .מה לעשות? רק עכשיו התפרסמה בעיתון
כתבה ב'יפה נוף' ,על רחוב יפה נוף על מה שקורה שם .אני לא כתבתי ,זה גורם אובייקטיבי,
זה עיתונות שכתבה את זה שם ואני חושב שבכל שבת מציגים בעיתונות המקומית את החוסר
ניקיון של העיר .אנחנו מדברים על מחזור ,אנחנו צריכים לראות את זה בספר התקציב.
כשאתה מפנה את האשפה ,כשאתה מוציא את האשפה וכשאתה מטמין את האשפה ,צריך
להיות סנכרון בין התקציב לבין מה שאנחנו עושים .אני מקווה שנראה את זה בתקציב . 2013
אני חושב שיש עוד הרבה לעשות בנושא הניקיון מעבר למצגות .אני מאמין שגם לנו מותר
להביא מצגת כדי שנוכל להראות לחבריי מועצת העיר ,באמת את המצב האמיתי של העיר.
אני חושב שזה דבר שהוא חייב ,ושוב ,לא בשביל לבקר ,אלא באמת בשביל לבנות ,לתת
הערות בונות ,כדי לתרום .כי אני מסתובב במרינה ,מסתכל מה קורה במרינה .אם המרינה
נקראת נקייה בעיניך ,אז תשמע ,אני כבר לא יודע מה זה ניקיון.
יש לנו גם את הנושא של אתר הגזם .יש לנו באשקלון אתר גזם חדש רק שאין אישור של
איכות הסביבה לאתר הגזם ,אבל עשו מכרז לפינוי לאתר גזם .זה נושא איכות סביבה .מי ייתן
רישיון? איך יעשו רישיון? לאלוהים פתרונים .זה בסדר ,נתמודד עם זה .כמו שאומר בני:
אנחנו קודם כל נזרוק את הפצצה ,ואח"כ נעשה.
המצוק זה איכות סביבה ,ויש הרבה דברים שנחוצים ואני חושב שפחות צריך להשקיע – ואני
אגיד את הדברים שאומרים התושבים ,בני – פחות להשקיע ברחובות הראשיים ,בכיכרות,
פחות להשקיע .להשקיע בתוך השכונות .אני מוכן לקחת אותך בני ,על חשבוני ,אני יודע
שקשה לך ואתה עובד ימים כלילות ,אני מוכן לקחת אותך רק לנווה דקלים ,לאזור שם,
הדרום-צפון של העיר ,בוא תסתכל מה קורה שם בתוך השכונות .לא להאמין .אתה כאילו
נכנס למקום אחר .אני לא מדבר על שכונת יוספטל בעתיקות ,מה קורה בין הבתים שם ,איפה
האחריות של העירייה? אבל אתה כן תעשה ,אתה תיקח שלט גדול תרשום "בני וקנין משפץ
לתושבי רמת אשכול את השכונה".
בני וקנין:
מודה לך על הרעיון ,נעשה את זה.
אורן שני:
תעשה .תאמין לי שאני אהיה מאושר לבוא לשם ,לראות שנקי ,שיהיה שם שלט גדול בני,
תצטלם עם כל הפוזות ,אבל שיהיה נקי .זה לא נקי בני ,תאמין לי ,לא נקי.
איתמר שמעוני:
איתן ,אפשר בישיבה הבאה ,אם נביא הצעה לסדר ,לגבות אותה במצגת שאנחנו נכין? שהיא
נתמכת עם חומר עזר להצעה לסדר ,זה אפשרי?
בני וקנין:
אני אבקש ,תשאל אותי.
איתמר שמעוני:
אני שואל יועץ משפטי .זה שיש טעויות אנוש שמזייפים מסמכים בעירייה ,אני מבין .אבל יש
פה בכל זאת יועץ משפטי ,תשאל אותו .אני כחבר מועצת העיר – שמביא הצעה לסדר רוצה
להציג מצגת כדי שתיתן אופציה ליושבים פה להבין טוב יותר .האם מותר לי? זה מה שאני
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שואל .ממה אתה חושש? שנעשה מצגת ,שנראה את האמת? לזכותו של יורם ,הוא משתדל,
הוא מנסה ,הוא עובד ,הוא צריך גיבוי ממך .איכות סביבה זה לא רק ניקיון ,אבל לתת אישור
לבנות תחנת דלק באזור מגורים – זה איכות סביבה שאנחנו רואים בנתיבות ,פיצוץ עז במבנה
מגורים עם תחנת דלק ,ואתה פה מספר לי על בתי ספר ואיכות סביבה? זה איכות סביבה.
כשבי"ס כרמים רושמים אנשים שילמדו ושולחים את הילדים לקרוונים ,כי לא מספיקים לבנות
את בי"ס כרמים ,זה איכות סביבה? כששאול מופז בא אלי למימונה הביתה ,ועולה בשביל
במסדרונות לבית של אימי ואומר לי "מה זה הדיר אל בלאח הזה?" שיחים בגובה מטר מול
בית הוריי ,בעתיקות ,ביוספטל ,בעולי הגרדום ,ביפתח הגלעדי .זה איכות סביבה? מה אתה
פה מוכר? ממה אתה חושש שנראה מצגת ,ממה אתה חושש משקיפות ,ממה אתה חושש
מאמת? לא מבין מה הלחץ? שאלתי שאלה אם אני יכול להביא מצגת .כל כך פוחדים? אני לא
מבין ,אם הכל טוב מה איכפת לך שאני אראה את זה? מה איכפת לך שאני אביא את
ההחלטה של הוועדה לבניין ערים שהחליטה להקים תחנת דלק באזור מגורים? תגידו לי אתם
פה ,חבריי המועצה ,זה איכות סביבה?! כשאתם מאשרים לבנות תחנת דלק מתחת למרפסת
של שכנה ,זה איכות סביבה?
זה לא איכות סביבה ,לבנות בצורה לא מתוכננת ,באזור רפאלי ,באזור ברנע ,דירות קרקע14 ,
קומות ממול ,זה איכות סביבה? זו בניה אורגנית? זו בניה מתוכננת? כך נראית צפון עיר
אשקלון?
לכן אומר לך ,לפעם הבאה – ואני לא שואל אותך ,יש פה חוק ואתה לא מעל החוק – אני אכין
מצגת שבה אתה תראה את האמת על העיר .אני אעשה לך צילומים ,שתראה בדיוק איך העיר
אשקלון נראית .איך נראים פנים השכונות ,איך נראים הדברים מבפנים ,איך נראים הדברים
באיזור שחיים האנשים .אז אולי אתה תבין ,לפני ,שיש לטפל בדברים האלה פנימה.
יורי זמושצ'יק:
אחרי הדיווח של יורם ,יש לי הרגשה לא חד-משמעית .הדבר החשוב שאני רואה בעיר היום,
יש התקדמות בעניין ניקיון ,וזה דבר אחד .זה חד-משמעי .דבר שני ,מבחינתי אנחנו בוחרים
להיות מה שלא מוצא חן בעיניי ,בכל העניין ,לא יכול להיות אינטרסים קבוצתיים .יש לנו
אינטרסים של העיר ,אבל יש את כולם מהקואליציה ,אצלנו הכול בסדר .כולם מהאופוזיציה,
הכול לא בסדר .מבחינתי יש התקדמות ,אבל אם אנחנו רוצים להשיג משהו ,צריך גם ביקורת.
בלי ביקורת אי אפשר .ביקורת קונסטרוקטיבית וביקורת בונה .בגלל זה יש לי כמה הערות.
מבחינתי ,לפי תפקוד של יורם יש בעיה קצת שמפריע אולי .הוא נתן דיווח על העבודה שלו,
עבודה לא קטנה ,ועבודה של האגפים של העירייה .זה דברים שונים ,הם לא יכולים להיות
ביחד .הוא בונה קונצפט ,הוא בונה מסלול ,הוא בונה בתחומים -מצא חן בעיניי דווקא שחינוך,
אין התנגדות מה שהוא בונה אבל אי אפשר ,זה שני תחומים שונים ,ביניהם צריכים להיות
לפעמים וויכוחים ,לפעמים שינויים ביניהם .אם הוא מייצג שני צדדים יחד ,בזה יש משהו לא
לפי המדע ,לא לפי החוק טבעי .בנוסף ,מה שאני אמרתי שיש התקדמות ,אני רוצה להזכיר לך
בני ,שבשנת  2002באתי אליך ואמרתי :תעשה ישיבת מועצה על מצב ניקיון בעיר .בגלל
שאם אנחנו לא נעשה שינויים ,יש שינויים .איך אמרת בזמן הבחירות? אני זוכר מה שאמרת,
תקרת זכוכית מבחינתי בעניין ניקיון ובעניין פעילות בניקיון אנחנו – אתם .תודה רבה – הסרנו
תקרת זכוכית .צריך רה-ארגון מבחינתי .אני מדבר רק הדרך שלי .אמרתי לא פעם ,שצריך
להיות ניהול עצמי של השכונות ,צריכים בן-אדם שיבחרו אותו ,הוא מקבל משכורת ,והוא
אחראי לפני תושבי השכונה .לזרוק אותו ,אם הוא לא מבצע .במדע אומרים את זה ,כדי להשיג
משהו – צריך לקצר את הפידבק .היום בדקתי לא פעם דרך  ,106דרכים אחרות שפידבק
יותר מדי ארוך .אנחנו צריכים להגיב מיד ולהגיב בניתוח גם ,בגלל זה אני חושב שצריך לתת
אולי שלב-שלב ,לתת יותר ניהול עצמי ואחריות לשכונות ,זה לא רק ניהול עצמי ,זה אחריות
לפני התושבים .בזה אני רואה התקדמות בעניין הזה .תודה.

פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  49-2012מתאריך 23.4.12

עיריית אשקלון – חברי מועצת העיר 16
__________ _____________________________________________
איתן קסנטיני:
קודם כל אני רוצה להתייחס בקשר ליורם ,בתור קולגה של יורם אני יכול להגיד ,שהלוואי
שיהיו לנו עוד כמה כמו יורם ,לגבי העבודה שהוא עושה .וסתם לדוגמא.,פניתי אליו לגבי פינה
קצת מלוכלכת ,ולא חיכה הרבה זמן :תוך שניות טלפונים .אפילו השכנה ששמעה את זה,
יצאה בריצה אמרה 'אני לא מאמינה שיש דבר כזה ,זה לא נכון' .זה רק שתדעו שאני איתו
הרבה ,ואין טלפון שמגיע אליו ואין לו איתם כל בעיה ,בין אם זה לגבי ניקיון ובין אם זה לגבי
ירוק וגם אם זה לגבי ללכת איתו לסיור בבי"ס על ילדים שהציעו חסכון בחשמל ,על איזה
מדבקה ,הוא שותף להרבה דברים ואני גם לומד ממנו הרבה .אז אני רוצה להגיד ,שבקשר
לניקיון בעיר כזאת גדולה ,אז לפעמים יש איזה רחובות או איזה שכונות פינתיות ובאמת ,לא
רואים הכל .אז גם אם מדווחים -עד היום אני לא ראיתי תושב שאומרים לו שיש בעיה באיזה
מקום ,והוא לא טיפל בה .הוא אישית יתקשר לבדוק בעירייה מה קורה ואיך.
לגבי איתמר  -שיצלם ויעשה איזה סרט ,אני לא מאמין שיורם ,אחרי  10דקות אחרי הסרט
שיעשו ,כבר ידאג שיהיו צוותים וינקו.
תומר גלאם:
היות והבוגר כבר אמר את כל מה שצריך לעשות ,אני רק יכול להגדיר אותו כקרצייה לדרג
המקצועי פה בעירייה ,עושה להם את המוות פה ,בנוכחות בדבר כזה או אחר ,אבל בגדול
דברים שכל האג'נדה הירוקה הזו באשקלון ,באמת לא קיבלה ביטוי בקדנציות שעברו ,ואני
מקווה שבאמת ניתן לו את הכלים ,אדוני ראש העיר ,כדי לממש את התוכנית הזאת ,ולא יהיה
לנו רק כמצגת.
בני וקנין:
אני נותן לו כלים וסמכויות ,ואני מכיר הרבה ראשי אנשים שהיו מגדילים והיו פוחתים .מי
שרוצה לעבוד ,חיובי ,קונסטרוקטיבי ,יש לו .הנה ,איתן עובד ,מקבל גיבוי; אתה עובד ,כולם.
לגבי שני אלה ,כואב להם שאנחנו ברוך השם מצליחים .העיר נקייה ,מבריקה ,גם לפי סקרים
ובדיקות ,ואז הם אוהבים ככה לזרוק דברים חסרי בסיס ,כדי להעיב על היופי ועל ההצלחה.
מה אפשר לעשות?
בוריס מנור:
לזכותו ייאמר שהוא משקיע ותמיד יש לו אוזן קשבת.
בני וקנין:
תודה רבה.
•

עמרם בן-דוד עוזב את הדיון.
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•

שבתאי  ,יורי ומישל יצאו.

 .10תיקון תנאי תשלום בהסכם מכירת מקרקעין בשטח של כ 3,140-מ"ר ,שהינם
חלק ממגרש מס'  63לפי ת"מ ) 21/165/03/4חלק מגוש  1940חלקה  ,38חלק מגוש
 1941חלקה  49וחלק מגוש  1958חלקה  .(120דברי הסבר )כמפורט בחוות הדעת
המשפטית המצ"ל(.
• עו"ד איתן צוריאל מסביר.
בני וקנין:
אנחנו מעלים להצבעה :מי בעד תיקון תנאי התשלום?
הצבעה:
כולם בעד 13 -
אין נגד
אין נמנעים.
החלטה :לאשר

 .11אישור התקשרות העירייה בהסכם להפעלת קורס מטפלות ללא מכרז )דברי הסבר:
כמפורט בחוות הדעת המשפטית המצ"ל(
•

עו"ד איתן צוריאל מסביר.

בני וקנין:
מבקש להצביע מי בעד סעיף  11כפי שהסביר היועץ המשפטי?
הצבעה:
בעד :כולם בעד – . 13
אין נגד
אין נמנעים
החלטה :לאשר.
•

יורי ושבתאי חוזרים.

 .12אישור תיקון חוק עזר לאשקלון )מודעות ושלטים( תשע"ב  – 2012מצ"ל חוו"ד
משפטית.
•

עו"ד הילה רווח ,מהלשכה המשפטית מסבירה.

בני וקנין:
תודה הילה.
תומר גלאם:
קודם כל אני רוצה באמת להתייחס ,מוניתי להיות יו"ר הוועדה ,לאחר שלא מצא חן בעיניי
בלשון המעטה ,החוק עזר הקודם .הוא לא התאים את עצמו לתקופה שאנחנו חיים בה ולא
היטיב עם הסוחרים .ואני לקחתי את זה בצורה רצינית ,אני וכל החברים בוועדה שהשתתפו:
יורם שפר ,סופה ,אלכס סולטנוביץ ,יצאנו לסיורים בשטח ,שמענו את הסוחרים ,יש לציין שגם
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לפני כל חוק העזר ,אנחנו ,הוועדה שהתכנסה ,התרנו וזה אומר שהקטנו את ההכנסות
לעירייה בגין שלטים מ 5-מיליון שהיו אמורים לגבות ,חב' מילגם ,ל 1.7 -מ' ש"ח ,בגלל הסרת
השלטים ונתנה אפשרות לאנשים להסיר שלטים עד שנוכל לתקן את חוק העזר ,ולכן
ההכנסות של העירייה קטנו .ולמעשה ,רק שתבינו ,חוק העזר זה לא כדי ליצור הכנסות
לעירייה ,אלא כדי לעשות סדר בעיר שלא יהיה שילוט בצורה אסורה או יותר מדיי מוגזמת,
מבחינת איכות סביבה וגם מבחינה אסתטית לעיר .יש לציין שכל בעלי העסקים – ונפגשתי עם
הרבה כאלה שהפנו אליי ,גם אורן ,גם שבתאי ,כל מיני חברי מועצה אחרים שהיו להם בעיות,
ובאמת השתדלנו לעזור לכולם כדי למנוע את הבלגן שהיה ,כי כן היה בלגן בפעם הקודמת.
אני רק רוצה להביא את זה בצורת הפשט ,ששונה ממה שהציגה הילה רווח מבחינה
משפטית ,שזה אומר שינויים לטובה זה אומר שכל המבואות שיהיו בבנייני משרדים וכל
השלטים שיהיו על הדלתות ,אם הם יהיו בצורה אסתטית – והם יהיו בצורה אסתטית ,במחווה
שמכבד כל קניון או כל מרכז מסחרי כזה או אחר ,הם לא ישונו כי מבחינתי ,ומבחינת הוועדה,
זה שלטי הכוונה .יש לציין שגם כל השלטים שהיה חלק ממנו ,לצערי גבו אם היה  ,2.10גבו
על  ,3זהו נגמרו החגיגות ,גובים לפי ה 100-מ' .הרי כל מטר והלאה ,הראשון מעליו ,גובים
לפי המידה .לגבי שילוט חדש ,כל בעל עסק שיתקין שלט חדש ,יזכה לשנתיים ללא תשלום ,או
חידוש שלט ,וזה המון כסף – זה כמעט העלות של  50%מהשלט .ואני באמת ,בהזדמנות
זאת ראש העיר ,רוצה להודות קודם כל לך שנתת בי את האמון כיו"ר הוועדה ,כי הייתה שם
באמת הרבה עבודה ,ולחבריי הוועדה – להילה רווח שהצקתי לה הרבה ,למרות שלא
הסכימה שתהיה יו"ר הוועדה וזה בסדר ,ולחבר'ה של ויצמן מאגף הכנסות .ותודה רבה .נקווה
לוועדה הבאה ,שהיא תהיה יותר.
בני וקנין:
תודה רבה ,באמת עשית עבודה יפה מאוד ,אתה וכל חבריי הוועדה ,והביטוי לכל העבודה
שנעשתה ,זה כאן ,כדי לשנות את החוק עזר ולהתאים אותו.
תומר גלאם:
לגבי הסעיף האחרון ,סעיף הבחירות שהוספנו שיהיה יותר דמוקרטי ,שיהיה יותר מסודר,
שלא מי שמכהן או אחד כזה או אחר ,יעשו כל העולה על רוחו ,כל עוד אין חוק .ולכן הכנסנו
את החוק של שילוט לבחירות ,שזה יהיה מסודר ואשקלון תראה הרבה יותר נקייה ומסודרת
גם במערכות בחירות .תודה.
אורן שני:
אני קראתי את החוק עזר ,אני חושב דווקא שבניגוד לתומר ,אני חושב שבחירות זה דבר
שהוא סגנוני ואין בעיה עם הנושא של השילוט .ראיתי שקבעו פה את כל נושא השילוט של
הבחירות .אני חושב שאנחנו בין הרשויות היחידות שנוגעות בזה .דבר נוסף ,יש לי כמה
שאלות :נגיד שיש לי עסק ,הילה ,יש לי חנות וזה משהו שאני רוצה להבהיר .תראי ,שאלה
באמת רצינית ,יש לי חנות ,היא מוכרת בייגלה וופלה .ובא לי לשים תמונה של בקבוק ללא ציון
שם של הבקבוק או משהו .תמונה של בקבוק על הוויטרינה ,זה שלט?
תומר גלאם:
עם החוק עזר החדש ,לא תשלם.
אורן שני:
עכשיו ,הדבר הנוסף ,את יודעת שרוב בעלי העסקים מעטרים את בתי העסק שלהם עם תריס
גלגלת .עכשיו ,מה קורה? השילוט הוא על הוויטרינה ,זאת אומרת אם זה סגור אז יש שלט?
זה  ?50%מתי זה שלט ,זה שלט כשזה פתוח או כשזה סגור?
עו"ד הילה רווח:
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זה שלט .אי אפשר לחייב לפי שעות.
אורן שני:
פה מאוד ,תצייני את זה .זה העניין ,שאנשים בבעיה.
עו"ד איתן צוריאל:
אורן ,גם בלילה במקום שאין תאורה ולא רואים את השלט ,עדיין יש שם שלט.
אורן שני:
אין מצב שבעיר הזאת אין תאורה ,עיר נקייה יש תאורה והכול בסדר .אנחנו מדברים על
דברים הגיוניים ,מתי שאנחנו גוללים את התריס ואז לא רואים שלט ,על זה מתלוננים .או .קיי.
בסדר ,הבנתי.
תומר גלאם:
שכחתי להודות לרמי גואטה שהוא אמנם לא היה חבר בוועדה ,לו ולמוטי הראל ,שהם היו
שותפים מלאים לתיקון בחוק עזר הזה.
בני וקנין:
מעלה להצבעה  -מי בעד אישור תיקון חוק עזר לאשקלון ,מודעות ושלטים תשע"ב – ?2012

הצבעה:
בעד :כולם פה אחד – .15
אין נגד
אין נמנעים.
החלטה :לאשר.

 .13אישור מינויה של הגב' אודליה זוהר כדירקטורית בחברה הכלכלית לאשקלון
בע"מ
בני וקנין:
אודליה זוהר היא כלכלנית בבנק ומנהלת שיווק בהשקעות ,ואנחנו צריכים להשלים מכסה של
נשים ,אז בבקשה.
איתמר שמעוני:
אני ציינתי כבר בפעם הקודמת ואמרתי – אתה יכול להסתכל בפרוטוקול – אמרתי ,אני לא
מכיר את הגב' אודליה זוהר ולא רק זה ,אין ספק שהיא בחורה ,אני אומר לך ,בחורה מוכשרת
וכנראה ,אם מביאים אותה להיות דירקטורית בחברה הכלכלית ,כנראה שיש לה הכשרה ויש
לה קורות חיים נאותים והיא עושה משהו ,כנציגת ציבור היא יכולה לתרום .ואני חושב ,תראה,
יושבים פה חבריי מועצה .אני אומר לך ,תשים לב ,אני גם ,היום ,לא מצביע בעד חלק
מהדברים .אבל אם הייתי מקבל הביתה עם החומר של המועצה ,את הקורות חיים שלה ,את
הרזומה שלה ,מי הגברת – היא בכל זאת ,היא הולכת להיות נציגת ציבור דירקטורית בחברה
הכלכלית .גם עכשיו אני אצביע בעד ,אבל בני ,אתה יודע ,קוראים את זה ,עוברים על זה.
לפעמים גם ההרכב של הדירקטוריון המלא ,צריך להיות שם עפ"י חוק ,הרכב סיעתי ,נציגי
ציבור .חוות דעת שמסבירה שייכת לסיעה כזו ,זה הרזומה שלה .אתה יודע מה ,אני בעד אבל
אני אומר ,אם הייתי מקבל את זה לפני ,הייתי בא גם מוכן ,ואומר כל הכבוד ,מפרגן על המינוי
הזה.
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יורי זמושצ'יק:
אפשר לדעת ההרכב של כמה דירקטורים יש ,ומה ההרכב?
בני וקנין:
אנחנו צריכים אישה ,מן המשבצת של אנשי ציבור .חיפשנו אישה ,אני לא הכרתי אותה לפני
כן .הגיע מנהל בנק ,בנק יהב ,היא עשתה רושם מצוין ,ההשכלה שלה ,היא ילידת ,1980
ההשכלה  B.A.בכלכלה ומדעי המחשב באוניברסיטת בר-אילן .כרגע היא לומדת ייעוץ וניהול
תיקי השקעות ,היא מנהלת מכירות בבנק יהב .הייתה רכזת שירותים מחלקת כספים ,עבדה
בבנק לאומי,
איתמר שמעוני:
אתה יודע ,אפילו מן הראוי שהייתה באה ומציגה את עצמה.
בני וקנין:
היא לא יכלה להגיע וחבל ,כבר כמה חודשים אין לנו נציגות .גם תסמכו ,גם אני כראש העיר
לא מכיר אותה ,הגיע מנהל הבנק לפגישה הגיעה איתו ,עשתה רושם מצויין של אשת מקצוע
שיכולה לתרום לדירקטוריון .אין הרבה נשים שיכולים לעבור את הוועדה ומוכנות להתנדב .אני
פניתי לכמה ,לא הרבה ,ניסיון בניהול אדמיניסטרטיבי ,עבודה מול לקוחות ועבודת צוות .אני
חושב שהיא מתאימה להיות דירקטורית .אפשר להעלות את קורות החיים בכתב ואני אעביר
לך.
אורן שני:
קודם כל אני רוצה להראות לך מה שחברי המועצה -אנחנו שלוש וחצי שנים בכהונה שלנו
במועצה ,והנה סוף סוף ראש העירייה משלים את ההרכב של הדירקטוריון של החברה
הכלכלית וזה גם לאחר הביקורת של משרד הפנים ,וזה ממשיך.זו דוגמא ,זו בבואה איך
מתנהלת העירייה .ככה גם השוק ,ככה גם הספרייה העירונית .שום פרוייקט .אבל כיכרות,
וירוק ויפה זה בסדר ,זה רואים בעיניים .אבל הדברים המהותיים ,החשובים ,ועליהם אני
מברך שסוף סוף יש שליש של נשים שנמצא בתוך הדירקטוריון .וזה מאוד חשוב ,ולכן אני גם
אצביע בעד .אני חושב שזה אפילו מצוין.
יורי זמושצ'יק:
אני מבין שמה שאנחנו עושים היום ,שבוחרים ,לא היום ,כל הזמן שבוחרים את נציגי הציבור
זה לפי החוק ,אבל זה לא מדבר פה על חוק.זה חוק לא נכון מבחינתי ,אם אנחנו רוצים לקבל
מישהו יותר טוב ,אנחנו צריכים לעשות משהו דומה למכרז .מבחינתי .אמרתי עוד פעם ,מה
שעשיתם ,זה לפי החוק .נגד חוק אין כלום .אבל מבחינתי אנחנו צריכים לבחור יותר טובים,
יותר מתאימים לזה .הדרך לזה ,דרך יחידה זה תחרות .בגלל זה אני אמרתי ,אני יודע
שלפעמים אני מדבר לא מקשיבים ,לא מקבלים ,אבל הדבר הכי חשוב שבדירקטוריון יהיו
אנשים הכי הכי הכי מצטיינים .בגלל זה ,הדרך היחידה תחרות ,איך שאני אמרתי על הרצון
שלי.
בני וקנין:
דירקטורים ,זה לא לפי מכרז בשום מקום ,לא בארץ ,לא באשקלון ולא בעולם .כי דירקטורים
זה לא משרה של פקידות,
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יורי זמושצ'יק:
בשבילי זה יהיה דוגמא בכל העירייה ,אני מדבר מה אני רואה.
בני וקנין:
באין הערות נוספות אני מעלה להצבעה  , -מי בעד אישור מינויה של הגב' אודליה זוהר
כדירקטורית בחברה הכלכלית לאשקלון בע"מ?
הצבעה:
בעד14 :
אין נגד:
נמנע – 1 :יורי זמושצ'יק.
החלטה :לאשר.
אורן שני:
בני ,אתה לא ענית לשאלה של שבתאי ,כמה חברים יש בדירקטוריון?
גלעד אורן:
.11

 .14דו"ח מועצת נשים – סקירת פעילות מוצעת הנשים בשנת 2011
בני וקנין:
אני הזמנתי את יו"ר מועצת הנשים ,ד"ר תמי הנר ,שעושה עבודה נפלאה והיא תיתן את
הדו"ח השנתי למועצת העיר ,על מועצת הנשים.
•

ד"ר תמי הנר מציגה את פעילות מועצת הנשים

אני רוצה להודות מאוד לשולמית מימון ,מנהלת אגף הרווחה .כל הפעילות בתחום הזה של
אלימות נגד נשים ,נעשית בשיתוף פעולה מלא עם אגף הרווחה .כמו כן ,אנחנו מעורבות
בנושא של העלאת מודעות הציבור להטרדה מינית של נשים ולהדרת נשים .היו לנו כאן גם
הרצאות בנושא של הדרת נשים .אלה הן הפעילויות .נתתי ממש את עיקרי הדברים ,נתתי
דוגמאות .אני רוצה להודות בהזדמנות זו לסגני ראש העיר ,למ"מ שלמה כהן ,לעמרם בן-דוד,
לכל חבריי מועצת העיר – גם לאופוזיציה ,על התמיכה בנשים – למנכ"ל העירייה מר אברהם
בן-דוד ,לסגניו ,דובר העירייה יוסי אסולין ,מנהלי אגפים ,לכל עובדי העירייה ולמזכירת מועצת
הנשים ,הגב' ז'ורז'ט בן-זינו .אני פתוחה לשאלות והבהרות.
שבתאי צור:
פונה לחבריי מועצת העיר .יכול להיות שאתם מכירים את ד"ר תמי הנר ,אבל זכיתי להכיר
אותה ,התברכנו במועצת העיר שהיא נבחרה חברת מועצת העיר ,והייתי שותף באמת ,ועד,
שהיא עשתה פעילויות רבות לטובת העיר אשקלון ולרווחת התושבים ,והיא הייתה יוזמת
ובעצם היא המייסדת של הפורום נשים .היא התחילה הראשונה בעיר אשקלון ,כמו שאמרנו,
והיום ברוך השם רואים את כל הפעילויות ואני רואה את כל מועצת נשים כלן אחת בתפקידים,
כאילו יש לנו מועצה בתוך מועצה ,ולכן אני מברך את ד"ר תמי הנר ,את פעילותך יחד עם כל
הקבוצה .רק יש לי בקשה לראש העיר ,אני לא צריך להגיד את זה בנוכחותך אבל בכל זאת,
אתה הבאת אותה אז למועצת העיר ואנחנו כולנו יודעים ,באמת בזכותה זכינו הרבה דברים
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לטובת העיר אשקלון ,אני מבקש ממך בקדנציה שלך ,שאנחנו כמועצת העיר נחליט להעניק
לה אות הוקרה בנושא פעילות ,כל הפעילויות שלה מה שהיא עשתה ,באמת התנדבות במשך
שנים רבות .אם אנחנו לא נעשה את זה ,אחרים לא יעשו ,אדוני ראש העיר .לכבוד יום
העצמאות.
בוריס מנור:
קודם כל אני באמת רוצה לברך את ד"ר הנר ,כי אני מכיר אותה מהעבודה הראשונה שלה
במסגרת וועדת שמות צריך לציין שהיא מעשירה את הידע של חברי המועצה ,קודם כל
משתדלת תמיד להכין את החומר ולנמק את כל הדברים .אחרי שאת הזכרת כבר שהיועץ
לממשלה והעיר אשקלון ,שני רחובות יקבלו שמות של נשים מפורסמות מבריה"מ לשעבר ,אז
נעים לי לציין שבעצם שם אחד מהרשימה שלי ושם שני ,בעצם אנחנו הצגנו ביחד ואני מקווה
שבישיבת המועצה הקרובה אנחנו נצביע על כך .תודה לך.
איתמר שמעוני:
קודם כל אני מצטרף לכל הברכות ,בהחלט רואים שיש פה עבודה ,מתקיימת פה עבודה,
עבודה מתוכננת,
תמי הנר:
כולה בהתנדבות – לא הזכרתי זאת.
איתמר שמעוני:
זה עוד יותר נותן קרדיט לעשייה שנעשית פה .ואין ספק שרואים גם תוצאות של רחובות ,ישנן
שמות כמו שהדגשת פה ,מגוון פעילות רחב מאוד בכל הנושאים וזה יפה מאוד ואני באמת
מחזק את מה שאת עושה .הלוואי והיו לומדים מאופן הניהול של המועצה הזו ,כמו לדוגמא
וועדת החינוך בעירייה ,הייתה לומדת באמת להתכנס ולהיות ולהגיע לתוצאות כמו שרואים
פה ,זה היה יפה מאוד .מבקש ,אם את יכולה להגיש לפעם הבאה ,קראתי מחקר של מרכז
אדווה ,ששם דובר קצת על הכוח הנשיי במדינת ישראל ולצערי ,עדיין הכוח הנשיי בכוח
העבודה של מדינת ישראל ולדעתי הפערים עדיין קיימים .לדוגמא ,מדובר שם על 65%
ממקבלי הבטחת הכנסה של ביטוח הלאומי הן נשים ,הן כמעט  70%ממקבלי קצבת
האבטלה .ורק  5%מהנשים מועסקות במשרות הנהלה בכירות ,במשק הישראלי .ואני אומר,
יש פה מגוון פעילות רב ומשגע ,הייתי מבקש אם אפשר ,רק לעניין הזה של התעסוקה,
תפעילי את היצירתיות שיש בך ,לנסות לשלב עוד פעילות ,לראות בנושא תעסוקת הנשים.
ד"ר תמר הנר:
מה אתה מציע ,דוגמא?
איתמר שמעוני:
קודם כל להכניס למודעות – הרי מה שאתם עושים פה ,והיא עבודה יפה מאוד ,תביא
למודעות את הדברים שצריכים להביא בעיר אשקלון וכל מה שקשור בנושא נשים .גם הנושא
הזה של תעסוקה ,של מפגש בלשכות העבודה ,של מתן איזושהי שלוחה בתוך המועצה
שלכם ,לפניות ,עם הקשר שיש פה לנשים אם משקל התעסוקה ,כמו עם הכרטיסים להיכל
התרבות לדוגמא ,שזה מאוד יפה .מאוד יפה שנשים מעוטות יכולת באות ומקבלות כרטיסים
להצגה .שפו ,יפה מאוד .גם פה איזושהי שלוחה שתכניס למודעות במוסדות הרשמיים פה,
שנושא תעסוקת נשים הוא נושא מאוד חשוב .אם הבאת את זה למודעות ,אני חושב שעשית
את שלך.
ד"ר תמר הנר:
תודה רבה.
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אורן שני:
ללא ספק ,גם שנה שעברה אמרתי ,פעילות יוצאת דופן יש לנו באשקלון ע"י הגב' ד"ר תמר
הנר .זכיתי לתגלית שלה ,אני מכיר את האישה מקרוב ,היא אסרטיבית והלוואי והרבה נשים
ממש יהיו כמוה .אני אומר את זה ברמה האישית ,ד"ר הנר מכירה אותי ויודעת שאני מתכוון
זה .אבל לך ,אדוני ראש העיר ,יש לי שאלה ממש דווקא בהצגה של פעילות מועצת הנשים:
אנחנו יודעים שהתפטרה גב' איריס ליבוביץ מהעירייה .יש לנו יועצת למעמד האישה ,מונתה
לפני  3חודשים .מינימום שולחים מכתב קטן :לכב' הגב' שולה מימון .מאחר ואת נושאת
בתפקיד הבכיר של מנהלת אגף ,הריני ממנה אותך ליועצת  ,אבל בגלל שאתה בחו"ל לא היה
לך זמן ,אז הנה עכשיו אני מזכיר לך לעשות את זה .זה פעילות מועצת הנשים .אין לנו יועצת
לראש העיר ,למעמד האישה .זה בחוק ,ד"ר תמר הנר ,הוא חייב לעשות את זה.
אם אתה לא רוצה למנות – ואתה יודע ,זה דווקא הזדמנות בשבילך לעשות מכרז ולמנות
ולהביא .אם אתה יכול לעשות את זה ,אז תמנה לפחות את הגב' בתפקידה.
מישל בוסקילה:
אני רוצה להצטרף לברכות של החברים פה ,על הפעילות המדהימה של ד"ר תמר הנר ,אין
ספק שתרומתה היא אדירה לנשות אשקלון ובכל מקום שד"ר תמר הנר נמצאת ,היא רק
תורמת מיושרה ,אמינותה ,השלווה שהיא מקרינה ,הביטחון של להיות סביבה .אני רוצה לומר
שאת מתנה לכל העיר ולכל חברה ,ורוצים לראות אותך בעוד תחומים ,לא רק בתחום של
הנשים ,ותמשיכי כך.
סופה ביילין:
אני רוצה להודות לד"ר תמר הנר על הפעילויות המשותפות ואף פעם לא היה דבר ,אם אנחנו
קובעים ישיבה זה ממש כל הזמן קונסטרוקטיבי ותמיד יש תוצאות ותמיד יש הישגים טובים
מאוד ,ונמשיך לעבוד יחד.
איתן קנסטיני:
כל השבחים אני חושב ,שמאוד מאוד מגיע. ,אני יודע שתמיכות נותנים לעמותת תאיר ,שזו
עמותה לנפגעות  ...אני חושב שוועדת תמיכות עוזרת להם לאשקלון,
תמר הנר:
כמו שאמרתם ,אני באמת עושה שיעורי בית ולוועדת שמות ,כשהבאתי שני שמות של נשים
שפעלו בחבר העמים ,פניתי לגב' סופה ביילין והתייעצתי איתה וקיבלתי הצעה לשני שמות,
שאחד מהם – פאינה פנייבסקיה – הוא שם שנבחר כמועמד לקבל הנצחה ברחוב בכוכב
הצפון ,אז אני מודה לסופה.
אלכס סולטנוביץ:
לא רציתי להעלות את הנושא ,אבל אנחנו את השם של פאינה פנייבסקיה ,הצגנו בוועדה,
כשאת אומרת שפנית למישהו.
יורי זמושצ'יק:
האדם היחיד שנמנע בעניין הזה ,לא הסכמתי ,זה הייתי אני ,התנגדתי ,אבל החלטנו ככה.
בוריס מנור:
אני רציתי לחזור לנושא של שמות ,ודבר מאוד חשוב שבעצם ההעדפה להנצחת השמות של
יהודיות מפורסמות בבריה"מ ,התקבלה אחרי שהתרחשו כמה אירועים לא נעימים בארץ,
הדרת נשים .ואז הוחלט ושלמה כהן תמך בנושא הזה ,באמת להנציח כאן רחובות עם שם של
אישה.
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בני וקנין:
לגבי מה שאמר אורן שני ,מועצת מעמד האישה ,אני ראיינתי כמה מועמדות ואני ברוך השם
בימים הקרובים אחליט ,חלק אמרו לי שלא רוצות )לא כולן רוצות( ,ובימים הקרובים תהיה
יועצת למעמד האישה .אני מתייעץ בנושא הזה עם ד"ר תמי הנר.
אני מתייעץ גם עם הגב' סופה ביילין ,הכל בתחומים הרלוונטיים .רבותי ,אני רוצה לומר לכם,
זאת הייתה זכות גדולה בשבילי שמצאתי את תמי הנר ולקחתי אותה והיא הייתה ברשימה
שלי ,חברת מועצת העיר ועשתה עבודה יפה מאוד והיא עזבה מרצונה את מועצת העיר,
מסיבות אישיות .ובעלה ,שיהיה בריא ,באמת עוזר הרבה ומתנדבים ,וכל העבודה שלה
בהתנדבות מלאה ,רכב ,טלפון ,הכל .ועושה עבודה מדהימה ויש תוכניות יפות מאוד ,לתקופה
הקרובה ,וכל הנושא של מועצת נשים ,העצמת נשים ,היא הגישה תוכנית יפה ומסודרת ואנחנו
עובדים עליה .אני רוצה להודות לך תמי ,בשמי ובשם כולם ,על כל העבודה שאת עושה למען
אשקלון בכלל ,וכמובן בפרט בנושא הנשים .נאחל לך הרבה בריאות והצלחה.

 .15דו"ח שנתי למועצת העיר ,על החברה העירונית לתרבות נוער ספורט ונופש
באשקלון בע"מ.
אורן שני:
במסגרת מה אתה מביא את זה?
בני וקנין:
הוא יציג ואח"כ יהיו שאלות.
אורן שני:
אבל אני לא חושב שזה צריך להיות בדיון הזה,
בני וקנין:
בוא נשמע את המנכ"ל ,הוא ידבר ואח"כ אני אתייחס לשאלות.
אורן שני:
אבל אתה מבין מה הסברתי? יכול להיות שזה לא הדיון פה .הדיון הזה במועצה ,לא יכול
להיות פה .צריך להיות ישיבה מיוחדת בני.
בני וקנין:
לפי דיני העיריות ראש העירייה יגיש דו"ח שנתי .בסעיף לא רשום שמצריך דיון מיוחד ,כמו
בנושאים אחרים.
אורן שני:
אתה מקריא רק חלק מהסעיף ,אבל כמו כרגיל ,התייעצת ועשית ,נוותר לך.
עודד ירון ,מנכ"ל החב' העירונית לתנו"ס:
ערב טוב .אתם קיבלתם את הסקירה ואני אומר מספר מילים 2010 .מבחינת החברה
העירונית ,זו שנה שהיא שנה של טלטלה אבל טלטלה חיובית.בעצם לראשונה ,אנחנו החלטנו
לשנות את התפישה הארגונית בחברה מבחינה כספית .אנחנו בעצם לא הוצאנו את כל החומר
למערכת חיצונית אלא החלטנו לעשות הכל עם הכ"א שלנו ,מערכת שלמה ,ולכן החלטנו
להתמודד עם חובות עבר ,2010 .כזכור לכם ,אנחנו קיבלנו הלוואת בעלים כאשר בעצם בנינו
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מערכת ממוחשבת לכל הנושאים הכספיים ,כל נושא כ"א ,כל הנושאים שקשורים איכשהו
לחוקת העבודה ,סודרו ב .2010-ורצה הגורל ,שב 2010-אנחנו קלטנו כמו שאתם יודעים,
כמות אדירה של עובדים תוך פרק זמן קצר .אותם עובדים ,אותו מהלך שנעשה ,מקרן
אשקלון.
איתמר שמעוני:
קרן אשקלון ,מה שאמרתי לכם כל הזמן לא חוקי ,לא חוקי ,העברתם לשם בסוף.
עודד ירון:
תוך חודשים התארגנו ,כאשר כל הנושא הזה מובא במערכת משפטית ,מסודרת ומאורגנת עם
גב ציבורי של עיריית אשקלון ,של ההסתדרות הכללית ,וועד העובדים ,כולנו ביחד רצנו מול
לו"ז קצר ,וקלטנו חונכות ,סייעות ,יותר מאוחר קלטנו מועדוניות בצורה מסודרת ,מאורגנת,
והיום כל עובד מסודר ומאורגן מבחינת העבודה שלו .בימים אלו ,במקביל ,סוגרים את כל
הפינות בנושאים של ההסכמים מעבר לזה ,כך שמבחינת החברה ,נכון להיום ,אני יכול לומר –
אתם גם תקבלו כמו שכתבתי ,תוך פרק זמן מאוד קצר ,גם את הדו"ח הכספי של ,2011
וברוך השם אפשר להגיד שאנחנו ניצבים ומיושרים בצורה יוצאת מן הכלל .אני רוצה להודות
גם לחבריי מועצת העיר ,שעזרו לנו בעניין הזה .יש גם חברי דירקטוריון ,סמנכ"ל לחינוך ,משה
ינאי ,ופיני בוסקילה וחברים אחרים שבאמת מלווים את החברה ,ואני רוצה להודות במיוחד
לידידנו יורי ,שלקח על עצמו ללוות שני דברים ,שזה התזמורת הקאמרית ויזמות עסקית
לנוער ,ואני באמת מודה לו על הליווי של זמן ,של אכפתיות ,ובאמת כל הכבוד.
כמו שאתם רואים 2010 ,זה בדיוק המצב שהביא אותנו לבקש את הלוואת בעלים שאתם
אישרתם ,כך שנכון להיום אפשר לראות את הדברים הנוספים שאנחנו עושים ואיתן ,שאחראי
גם על האירועים והספורט ,מרגיש את זה טוב .אנחנו עושים מספר אירועים לא קטן ,יחד,
בשותפות ,כאשר הפעילות ממש מלא ,כ"א קטן מבחינת המנהלת ,והעסק מתחיל לרוץ
ולעבוד .אפשר לראות את המחזורים הכספיים ,שגדלו בצורה בלי הכר אנחנו קפצנו תוך 4
שנים ,מ 4-מיליון ,אנחנו היום מושכים ל 18-19-מיליון של מחזור כספי .אז אני באמת
בהזדמנות זאת רוצה להודות לכולם ,ואם יש שאלות ,נמצא כאן גם אלעזר.
רו"ח אלעזר טובול ממשרד רו"ח סול:
שלום לכולם .הדו"ח הכספי של החברה הכלכלית ליום  31.12.2010שמונח בפניכם ,למעשה
אם נסתכל במאזן ,נוכל לראות שהפעילות המאזנית לבד מהתוצאה של שנת  2010שכמו
שסקר המנכ"ל ,הייתה תוצאה גאונית ,לא חלו שינויים במאזן כשההשפעה העיקרית על
המאזן ,הייתה למעשה אותו גרעון שנוכל לראות בדף מס'  .3בעמ' מס'  3אנחנו רואים
שהחברה לצד זה שה ...בשנת  2010גדל בכ 10%-לעומת  ,2009היא צברה גרעון של 770
אלף שקלים לעומת  78אלפי שקלים גרעון שהיה בשנת  .2009למעשה ,כמו שיש בסקירה
שלפניכם ,הגרעון ברובו נגרם מאותן מגמות שצוירו באותה סקירה ,ותוכלו לקרוא אותן שם.
איתמר שמעוני:
קודם כל אני מזמין אתכם להסתכל על עמ'  ,3דו"ח רווח והפסד .יש פה דברים שהייתי רוצה
לקבל עליהם ביאור .תראו ,יש פה גידול מ – 2009-2010-קודם כל ,חשוב מאוד ואני חושב,
מן הראוי וצריך לקחת את זה לתשומת ליבכם – בשנת  2012צריכים לדון על הדו"חות של
 2011ולא על הדו"חות של  .2010והנספח הזה המהותי של דו"ח  ,2011חסר פה .יש לו
משמעות על מגמה שאני רואה פה ,שאני מאוד מודאג ממנה .יש פה מגמה שאני מאוד מודאג
ממנה .יש פה גידול בהכנסות מ 6-מיליון ל 7-מיליון .יש פה גידול בהוצאות ,אבל הרווח
הגולמי קטן ב .100%-רווח גולמי בחברה ,זה למעשה רווח ללא הוצאות מימון ,ללא הכנסות
ממימון ,ללא תשואות על תיקי השקעות ,זה יעילות החברה .ויש פה בעיה ביעילות החברה,
שרווח הגולמי קטן ל 400-אלף שקל מ 800-אלף שקל .הדבר הנוסף ,יש פה את הפסד
ההפעלה' .הפסד ההפעלה' זה מושג שניתן לקרוא לו גם כעודף הכנסות על הוצאות .לוקחים
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את ההכנסות ,מפחיתים את ההוצאות ואז רואים מה קורה מהפעלת החברה .וזה נתון מאוד
מדאיג ,כי אני רואה פה שהפסד הפעלה גדל ,ממספר דו ספרתי ,מ 47-אלף שקל הפסד ,גדל
ל 650-אלף שקל הפסד! עכשיו ,זו מגמה שצריך לעצור אותה .רבותיי ,זה תאגיד עירוני.
מישהו פה צריך לעשות תוכנית התייעלות ,ומהר .ולכן המגמה של  2011שלא רואים אותה
פה ,היא משמעותית ,היא חסרה .ואני שואל את השאלה ,האם המגמה הזאת נמשכת ב-
 ;?2011האם ההפסד בגין ההפעלה גדל וממשיך להיות גדול? דבר נוסף ,יש פה הפסד
השנה ,ב 2010-ולכך גם יתרת ההפסד במאזן .בשנת  2009החברה הפסידה  200אלף שקל.
זה לא טוב ,אבל היא כמעט מאוזנת .אז זו חברה .אני חושב שאם כל חברה כזו הייתה חברה
פרטית של כל מי שיושב פה ,הוא לא היה מרשה לעצמו להפסיד  200אלף שקל .הוא היה
עושה פעילויות בתוך החברה ,כדי שהיא תרוויח .עכשיו ,החברה ב 2010-ההפסד גדל מ200-
אלף שקל למיליון שקל .ההפסד גדל ב ?500%-אז אני לא מבין מה אתם מציגים פה היום.
מישהו יכול להגיד לי מה אתם מציגים פה היום? מה עם  , ?2011זה כסף ציבורי! אז אני
מצפה ,שאחת ההחלטות שתקבל פה היום מועצת העיר :מיידית ,דו"ח למועצה הבאה ,לראות
את דו"ח  .2011קודם כל לראות מה המצב ,האם יש מגמת שיפור; שנית ,הייתי מבקש ,ואני
חושב שיש מנכ"ל טוב ,אני אומר לך ,אתה מנכ"ל טוב ,אתה רוצה לעשות .קרה מה שקרה עם
קרן אשקלון ,לא שמעו לי ,הכול זרקו אליך עכשיו .העבירו אליך ,אתה עכשיו נהיית מנכ"ל
גדול .כל כך הרבה עובדים .יש לזה משמעות ,יש לזה עלויות ,צריך להיערך לזה ,צריך להכין
תוכנית איך לקלוט את כל העובדים האלה :חלק צריך לפטר ,פיצויי פיטורין ,כל מיני דברים
שצריך לקחת בחשבון .ולכן אני חושב שמועצת העיר ,לאור הנתונים שיש פה ,ואני מבקש
שזה יירשם בפרוטוקול ,יש פה גידול בהפסד מ 200-אלף שקל למיליון שקל ,בחברה
העירונית שלנו ,ואני מבקש שמועצת העיר תנחה את הנהלת החברה להכין תוכנית התייעלות
בחברה.
 .1להנחות ל תנחה את הנהלת החברה להציג פה דו"חות  2011בקרוב מאוד
 .2להכין תוכנית התייעלות בחברה ,כדי לראות האם המגמה הזאת נמשכת ומה עושים כדי
לצמצם את ההפסד.
כל מי שיושב פה ,זה מספרים .אני במקרה חי אותם יומיום ,אני גם מנכ"ל של חברה
ממשלתית ואני מבין כל שורה שרשומה שם .זה לא דברים פשוטים .אי אפשר להעביר את זה
"בעד" וללכת .יש לנו אחריות לכולנו .יש פה גידול בהפסד מ 200-אלף שקל למיליון שקל .אני
מבקש מכל מי שיושב פה ,ובאמת זה לא דבר נגד ,זה לא אופוזיציה ,זה עניין ענייני.
צריך לבקש מהחברה שתציג לנו תוכנית התייעלות ,כדי לצמצם את ההפסד הזה .זה כל מה
שאני מבקש.
אלכס סולטנוביץ:
פשוט נראה לי ,אני לא מבין את ההחלטה להעביר תיאטרון 'מנורה' להעביר את זה לחברה
לתרבות וספורט .התיאטרון היחידי שיש בעיר ,וגם הייתה החלטה לתקצב את 'מנורה' נראה
לי ש 130-אלף שקל ,בסוף את הכסף הם לא קיבלו .נכון להיום אין להם מקום,
בני וקנין:
אני אתייחס לזה.
שבתאי צור:
בסדר יום רשום שזה דיווח  ,זה לא משהו שאנחנו צריכים לאשר פה ,דיווח שנתי במועצת
העיר ,מה שמחויבת החברה .אני אומר שההסבר תוך  2דקות שקיבלנו פה ,לדעתי ,לא
מכובד .תקציב יפה ,תוך  2דקות ,ולא עברנו לפחות כל עמוד לעמוד ,מ 3-עד  ,12לפחות
להסביר ,להכניס קצת חבריי מועצה בעניינים ,להציג את זה יותר מכובד ,יותר בעומק קצת,
שיהיו שותפים גם חבריי מועצה ,בכל עמוד ועמוד ,תציג את זה באופן כללי ואם יש הערות.
וגם מן הראוי היה להציג ,אם כבר חיכינו כל כך הרבה – אני לא יודע מה הסיבה ,למה לא
הציגו עד עכשיו  ,2010אז היו מציגים כבר את שניהם ,יותר קל ויותר מכובד ,והיה ראוי אם
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היו מציגים את שניהם כבר ביחיד ,אם חיכינו כל כך הרבה.
אורן שני:
המחוקק לא סתם בא ואמר" :ראש העירייה יציג בפני מועצת העיר ,את הנושא של התאגידים
העירוניים" .קיבלת ממני מכתב בעניין ,וכרגיל ,מאחר ואתה איש של שקיפות ולהציג את
הדברים אז לא עשית את זה וגם לא תעשה .כשאני קורא את המאזן ,אני גם מבין למה .בסופו
של דבר ,יו"ר הדירקטוריון נכשל .זה בשורה התחתונה .מי זה יו"ר הדירקטוריון או מועצת
המנהלים? ראש העירייה בני וקנין , .המחוקק בא ואמר "תהיה אתה יו"ר הדירקטוריון" ,תנווט
את המדיניות ,תעשה .שום דבר .אני עכשיו מסתכל מה זה "גזור העתק" .אתה פותח בביאור
אחד כללי" :החברה הינה חברה עירונית בשליטת עיריית אשקלון .בשנת הדו"ח ,עסקה
החברה ב) "-עמ  .(5עכשיו ,אני יודע איזה תמורות חלו בחברה ,בתקופה האחרונה עם קרן
אשקלון ,העברת וניוד עובדים  .זה לא מצוין כאן ,שזה אחד הדברים ,אני חושב אחד הדברים
המשמעותיים שקרו ב.2012-
אני חוזר בי ,טעיתי .אני יכול להגיד לך באמת שאם ב 2010-גדל ההפסד 771-אלף שקל,
אנחנו צריכים לראות למה .כפי שאומר איתמר ,אנחנו רואים פה גידול .זה גידול שלא מכפיל,
זה גידול משלש את עצמו ,ואז אני מסתכל בביאור  1ותסתכל :הכנסות – ההכנסות )בביאור
 7 (10מיליון; עלות ההכנסות  .6.7וואללה ,אתה יודע מה? אני עכשיו מביא יועץ ארגוני של
חברות ,אני אומר לו' :שמע ,אני רוצה לקנות את החברה הזאת' הוא אומר לי 'מה ,אתה
נורמאלי? אתה מוציא  6.7מיליון בשביל לייצר  ,7.1להרוויח  ?412זה דבר שהוא לא הגיוני'.
אדוני רה"ע  ,יש לי שתי שאלות מאוד חשובות  -אני לא ראיתי פה את ההכנסות של אליצור.
שאלה ראשונה :האם אליצור שילמו את הכסף? אני לא מבין מה זה פה ,בעסקאות עם
עיריית אשקלון מה זה בסה"כ ) 9 – 1בעמ'  .(11לא הבנתי את הביאור הזה ,ביאור  15צדדים
קשורים.
בסופו של דבר ,מה שאני מנסה לומר לך ,וגם בצדדים קשורים ,אם אתה מוריד מהמשוואה
הזאת את המושג עיריית אשקלון ,אז לחברה אין .בסופו של דבר ,זאת היא חברה שהיא לא
מוכרת לצורכי מס .אולי תשקול להפוך אותה לאגף .יכול להיות שאני אקבל נימוקים שאתה
תשכנע אותי .אבל מה יש פה ,לצרכי מס אנחנו מלכ"ר ,כמו העירייה ,זה אגף בעירייה .יכול
להיות שבאמת חבל כל הדברים האלה ,יכול להיות שעוד נחסוך כסף רב .אנחנו ,הציבור
מוציא הוצאות הנהלה וכלליות – מיליון שקל .אנחנו יכולים לחסוך את זה ,אם אתה עושה
איזשהו איגום .אני יכול להגיד לך ,מאחר ואני מכיר אישית את המנכ"ל ,אני יודע עד כמה
המנכ"ל עובד קשה לגיוס ,לא פשוט לעבוד בהתנהלות הזאת ,אבל אני מבקש מאוד ,בני,
לפני שאנחנו נהיה כמו בחברה הכלכלית  60מיליון שקל חובה ,או  90מיליון שקל ,בוא נעצור,
נעשה חושבים .יכול להיות שאת ההיכל תרבות צריך לעשות איזשהו איגום ,לא יודע ,צריך
לעשות משהו פורה כדי לחסוך לציבור את הכסף שאנחנו מוציאים.
יורי זמושצ'יק:
קודם כל ,אני יכול להגיד לך איתמר ,אתה צודק שיש דאגה שעולה את המינוס .מצד אחד
אתה צודק וצריך לחשוב ,צריך לעשות משהו בעניין הזה ,מצד שני יש שני דברים :אחד,
מישהו פועל בתרבות ,בספורט ,זה לא עניין ערכי .החברה לתנו"ס לא יכולה מראש חברה
רווחית ,שנית ,אנחנו חייבים לקצץ ,להקטין את ההצעות ,זה נכון ,אבל אנחנו צריכים לדעת זה
חברה לא רווחית .כמו כן התוצאות תלויות ביחסים בין העירייה ,בגלל שכל העזרה מצד
עירייה .אם לדעת מראש מה חלק העירייה ממה שהם חייבים להרוויח ,אולי אנחנו לא עושים
נכון איזון בעניין .גם אני אשם כחבר דירקטוריון בעניין הזה .שלא התערבתי בעניין הזה .אבל
אני יודע .דבר שלישי ,אגלה לכם סוד ,כמעט כל שבוע יש דיונים בין המנכ"ל עירייה ,בין גזבר
עירייה ,בין מנכ"ל חברה ,כדי לשנות את המצב .נכון ,כל שבוע אתם מחפשים דרך .אבל זה
לא רק רווח ,זה גם איזון בין העזרה מצד עירייה וההצעות של החברה .זה לא דבר פשוט,
אבל בגדול אתה צודק ,אנחנו חייבים לקצץ את ההפסדים ולעבוד יותר יעיל .אבל צריך לדעת
שיש דברים שאנחנו לא יודעים מה.
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תומר גלאם:
אני רוצה להתייחס פחות למספרים ,אני חושב שנגעו פה בכל הסוגיה הזאת של המספרים,
של הרווחי – לא רווחי .לא כל תאגיד עירוני כזה או אחר ,אפשר לעשות ממנו מסחרה ולנסות
לשווק אותו או שלהוציא ממנו את המיטב מבחינת הכנסות .מה שחשוב הוא פה ,זה באמת
הפעילות שעושה שם המנכ"ל ובאמת ,אני אומר לכם בתור חבר מועצה ,נכון שבאמת אם היו
נותנים לו את הכלים אולי היה הרבה יותר אפשרות להפעיל את המתקנים שיש לנו ,שיהיו
יותר פעילים ,ואז אולי גם יגדלו ההכנסות כמו היכל הספורט .וזה ההערה הבונה שלי אליך,
עם כל זה שאני באמת מפרגן לך ואוהב את ההתנהלות שלך .אחת הסיבות שאתה נשארת
עוד כמנכ"ל אחרי השלטון שהשתלט ,כנראה שאתה היית מספיק טוב .אבל לגבי מתקנים
שלנו שהם קשורים אליהם ,אני חושב שהיכל ספורט כמו שיש לנו ,הוא צריך לעבוד כל הזמן,
נון סטופ.
יורי זמושצ'יק:
גם בשבת ,אתה מסכים איתי?
תומר גלאם:
אם הוא צריך לעבוד בשבת ,הוא יעבוד.
יורי זמושצ'יק:
זה מפריע לנו.
תומר גלאם:
תקשיב ,אני עדיין לא הפרעתי לך .אם הייתי מפריע לך אז הייתם בבעיות .כרגע אני לא
מפריע.
יורי זמושצ'יק:
אתה לא מפריע לי ,אתה לא הבנת ,זה מפריע שלא עובדים בשבת.
תומר גלאם:
אני לא מתייחס עכשיו לשבת לא שבת ,אני אומר שצריך להפעיל את המקום ולא רק בכדי
ריקודים סלוניים בשבת .אפשר לעשות את זה בזמן שגם אני אוכל לבוא ,כי אני אוהב לראות
אותן רוקדות ,לכן אני רוצה הערה שהיא בונה ,להפעיל את המתקנים שיש לנו ,יותר ,לתת
להם יותר ביטוי של הפעלה וכמו שעכשיו הפעלתם עכשיו במדרחוב את התזמורת הזאת וזה
נעים לראות את זה .תודה רבה.
עודד ירון:
נכון ,אנחנו צריכים להביא את הדו"חות של  2011וכבר ממש גמרו .המצב מעודד ,אני מקווה
מאוד שזה ישמח אתכם .באמת ,שנה וחצי אחרונה עשינו מאמצים רבים מאוד ,כדי ,באמת,
להתייחס לדברים שאמרתם ,ויש שינוי וההרגשה היא באמת הרבה יותר טובה .ובהחלט,
אנחנו ניכנס גם לדברים של חסכון והתייעלות ,שניסינו לעשות את זה ,ואין צל של ספק.
רו"ח אלעזר:
הדו"חות הכספיים של החברה שהובאו בפניכם ,בהמשך למה שאמר בוריס ,הביאורים הם
ביאורים נרחבים ,מקיפים ,מעודכנים ,מלמדים על הפעילות המלאה של החברה .זה בהיבט
של הצד של הביאורים .בהיבט השני של הביאור של הצדדים קשורים ,מחייב ,הוא ביאור
שמשמש את משרד הפנים ,כשהוא למעשה מבצע את הביקורת ברשות המקומית עצמה .הוא
ביאור שנבדק בקפידה רבה מאוד ,כאשר למעשה שם נכנסים האלמנטים והסכומים בפירוטים
שמוכתבים ע"י משרד הפנים ,דבר נוסף ,זה הנושא של הגרעון .אז הגרעון בשנת  2009לא

פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  49-2012מתאריך 23.4.12

עיריית אשקלון – חברי מועצת העיר 29
__________ _____________________________________________
היה  230אלף שקלים .הגרעון בשנת  2009היה  78אלפי שקלים ,לעומת גרעון בשנת 2010
של  771אלפי שקלים ,שזה הגרעון השוטף .אם אני מצרף לזה את הגרעון המצטבר ,אז
למעשה אני מגיע למספרים שמר שמעוני ציין :בשנת  2009גרעון מצטבר מיום היווסדה של
החברה ועד ליום  232 – 31.12.2009אלפי שקלים; ואילו הגרעון המצטבר מיום היווסדה של
החברה ועד ליום  31.12.2010הגיע לכדי מיליון .₪
איתמר שמעוני:
אבל יש פה קפיצת מדרגה ,בין  2009ל .2010-כשברור לי שזה גרעון מצטבר .עכשיו ,אם
הגרעון המצטבר היה עולה מ 200-ל ,300-הייתי אומר בסדר ,הצטברו עוד  100אלף .יש פה
קפיצה בין  2009ל ,2010-ואני חושב שהחוזק של החברה – זה שזה גרעון מצטבר ,זה לא
מעניין אף אחד .האם החברה בגרעון של מיליון מצטבר עד  10שנים ,או החברה  10מיליון.
זה יהיה המאזן – ואתה בוודאי יודע ,כי אני חושב שאתה באמת רו"ח מלומד – מאזן הוא
העתקת תמונה הפיננסית ,הכלכלית של החברה ,בנקודת זמן של  31.12סוף השנה .וזה
העתקה ,כך החברה ,זה הסיכון שלה ,זה המצב שלה .לכן אנחנו נמצאים היום בגרעון של
מיליון שקל והקפיצה הגדולה היתה בין  2009ל .2010-צריך לטפל בזה .אני אומר ,צריך
לקחת את זה ואני חושב שיעשה נכון ראש העירייה שהוא יו"ר הדירקטוריון ,שינחה את
החברה ,יביאו לו תוכנית ,ובסדר.
בני וקנין:
החברה לתרבות ,נוער וספורט כמו החברה הכלכלית ,בשנת  ,2009איך שקיבלתי את שתי
החברות ,עשינו ניתוח של כל החברה ,חקר ביצועים של כל החברה ,ובשתי החברות עשיתי
רה-ארגון .אני חושב ברוך השם ,שאלה שתי חברות מצליחות .החברה הכלכלית ,התוצאות
מדברות בעד עצמן ,והחברה לתרבות ,נוער וספורט ,גם כן ,עשיתי רה-ארגון ,סקירה של כל
הפעילויות .ההיקפים של החברה כפי שהם היום ,מתפרצים בכל הפעילויות ,לא רק כתוצאה
מההעברה של הפעילויות שהיו בקרן אשקלון ,אלא בכל הפעילויות :בתרבות ,בספורט,
אמנות ,הם התרחבו .גם עשיתי איזושהי התייעלות ארגונית .לגבי ההוצאה ,שמעוני ,אכן זה
נכון ,אבל הייתה הוצאה חד-פעמית וזה כתוב .ראו את הדו"ח ,אם הייתם קוראים את הדו"ח
המילולי ,כתוב שם בפירוש :יש שם הוצאה חד-פעמית של עובד שלמעשה פיטרנו אותו ,או
התפטר  ,אני לא יודע מה היה בסוף ,אבל לא היינו מרוצים מעבודתו .החברה נמצאת כל
הזמן בהתייעלות מתמדת .אני יודע מה זה לעמוד בראש חברה ולנהל חברה .דווקא ,שמעוני,
אני רוצה לשבח אותך ,ההערות שלך היו ענייניות רק חברך שיושב לידך ,תמיד משמיץ " :יו"ר
נכשל" ,מבלי אפילו לקרוא אם זה  2010או  .2011אני חושב שעשינו עבודה יפה מאוד
בחברה ,היא תלך ותגדל ותתרחב ,ויודע יפה מאוד עודד מה ההנחיות שאני נותן לו ,הן
מבחינת ההנחיות בהתייעלויות של החברה ,אני חושב שיש לנו היום  2חברות שעובדות יפה
מאוד ,גם החברה הכלכלית וגם החברה לתרבות ,נוער וספורט .אני חושב ,יורי ,אתה אמנם
באופוזיציה ,אבל אני מרגיש שאתה מרגיש לבד את השינוי שחל בהרבה פעילויות .עשינו את
כל הפעילויות ,אם זה גם בתזמורת הקאמרית ,גם בנושאים של הקונסרבטוריון .לגבי 'מנורה',
גם חברתך ,סופה ביילין ביקשה ממני ,אני חושב שאנחנו יכולים להיות גאים ,החברות באמת
מצוינות ,עובדות יפה מאוד ,מגיעים מכל הארץ לראות את החברות שלנו.
החברות תלכנה ותתרחבנה .לגבי תיאטרון 'מנורה' ולא רק תיאטרון 'מנורה' יש עוד כמה
נושאים ,אנחנו בודקים את התהליך של קליטה .זה לא קהל שיש לו תיאטרון שהוא באמצעות
עמותה או באמצעות עירייה ,להעביר אותו אלינו ,אנחנו נטפל בזה במישור החיובי ,ואני מקווה
בע"ה שזה יהיה בימים הקרובים.
רוצה באמת להודות לכל הדירקטוריון של החברה לתרבות נוער וספורט ,יש דירקטוריון טוב,
גם כן ,פועל בהתנדבות ,וגם למנכ"ל עודד ירון ולכל הצוות ,ואני חושב בחברה הזאת עוד יהיה
לנו הרבה עבודה טובה.
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 .16אישור המועצה לנסיעת משלחת לבולטימור ,בראשות ראש העיר ,בתאריכים
 10.5.2012עד .18.5.2012
משתתפים במשלחת:
 .1גב' סיגל אריאלי – מנהלת שותפות אשקלון בולטימור,
 .2מר מושיקו גיאת – יו"ר השותפות,
 .3מר יהודה כלפון – יו"ר וועדת התקצוב,
 .4גב' מרטי דיוויס – יו"ר וועדת תקשורת ושיווק.
בני וקנין:
סיגל היא מנהלת את השותפות ,אני רוצה שהיא תיתן סקירה על השותפות ,על הנסיעה
ואח"כ אני אוסיף דברים.
סיגל אריאלי:
קודם כל ,זו השנה העשירית של השיתוף בין אשקלון לבולטימור ,שזו שותפות שבאופן יוצא
דופן היא שותפות שנוגעת בהמון המון תחומים בעיר ,והחלק האמיתי שלה זה באמת הקשר
האישי בין האנשים בבולטימור לבין האנשים באשקלון .השותפות הזאת חיה ונושמת
ומתפתחת על הרקע של הקשרים האישיים ,של העובדה שאנשים מבולטימור כשהם מגיעים
לאשקלון ,מרגישים שהם חוזרים הביתה .כשמגיעות לפה משלחות ,אנחנו דואגים שאנשים
יארחו אותם ,יכירו אותם ,יבקשו ויפגשו איתם ויוכלו לראות בעיניים ,מה קורה בעצם עם
השותפות הזאת .השותפות הזאת היא תחת פדרציית צפון אמריקה ,בולטימור היא הקהילה
ה 19-בגודלה בארה"ב ,זו קהילה יהודית של  100אלף תושבים מאוד חמה ,מאוד מקרבת.
הקשר שלה עם ישראל התחיל כבר לפני קום המדינה ,בעצם האוניה 'אקסודוס' יצאה מנמל
בולטימור בתרומת הקהילה ,ומשם התחילה ההיסטוריה  .אחרי שותפות עם קריית -גת ועם
כרמיאל ,בולטימור בחרו באשקלון ,ואני מאוד שמחה שהעיר הזאת שלנו נבחרה .אני חושבת
שכל הפרויקטים שהם נוגעים בהם :הדרכה ,בריאות ,כלכלה ,קשר בין בתי ספר ,אוכלוסיה
שצריכה תמיכה ותוכניות שהם מעל ומעבר למה שנותנים ביומיום ,הקהילה הזאת בעצם
נותנת מענה לזה והתרומות של הקהילה מדי שנה ,הם כ 1.5-מיליון דולר לפרויקטים שקורים
בעיר אשקלון.
החשיבות של המשלחות שיוצאות לשם ,ומשלחת ראש העיר היא בעצם המשלחת החשובה
ביותר שיוצאת לבולטימור ,היא בעצם בזה שראש העיר נפגש בקהילה ,עם המנהיגים שלה
שלא כולם מגיעים לה ,מביא את המסר של אשקלון לתפוצה ,מסביר להם כמה חשובה
השותפות הזאת ,הקהילה מגיעה לשם כל הזמן )אפילו מחר מגיעה משלחת חשובה
לאשקלון( ,אנחנו כל הזמן דואגים שאנשים ידעו מה קורה .ראש העיר נוסע לשם ,יחד עם
נציגות נוספת מהשותפות ,כולם בעלי תפקידים בשותפות ,כולם בהתנדבות ,ובעצם סדר היום
מורכב מפגישות וישיבות עם אנשים בקהילה ,ביקור בפרויקטים ולמידה על פרויקטים
משותפים שאפשר אח"כ לממש בעיר שלנו.
שלמה כהן:
סיגל הזכירה שקהילת בולטימור היא מס'  19בגודל שלה ,אבל מבחינת העוצמה הכלכלית
שלה והחלק שלה בתרומות שנאספות בארה"ב ,היא למעשה הקהילה הראשונה או השניה.
וההשפעה והמשקל הסגולי שיש לה ,משפיע גם על תרומות אחרות שאנחנו מקבלים
מהסוכנות ,מהג'וינט .יש לאנשים שם השפעה ומשקל סגולי ,ובוא נאמר שפעילים אחרים
רוצים בייקרנו כדי שבאיזשהו מקום להשיג יותר הישגים בקהילה הזאת .אני חושב שההישג
המהותי בקשר הזה בין שתי הקהילות ,זה שאנחנו מחזקים את הזיקה היהודית בקרב בני
הנוער באשקלון ,ותורמים לכך שהזיקה הישראלית והיהודית בקרב בני הנוער בבולטימור –
נושא שהוא מאוד מאוד מטריד את הקהילה היהודית בכל ארה"ב ,כל הנושא הזה של
ההתרחקות או ההתבוללות ,והקשר הזה עם ישראל ועם קהילת אשקלון ,של יהדות
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בולטימור ,הוא באיזשהו מקום איזה ניסיון להילחם בתופעה הזאת בארה"ב .אז אנחנו רואים
בתרומה הזאת ,גם איזה נושא שתורם לנו כמדינת ישראל ,תורם לקהילה היהודית ,ובהחלט
כך אנחנו מתייחסים לנושא הזה .לא רק הנושא הפילנתרופי חלילה.
שבתאי צור:
לפני שנה ,כשמ"מ ראש העיר יצא לבולטימור ,אני אישית ביקשתי שראש העיר יצא ואז שמענו
מראש העיר ,שבגלל זה שלא יכולת לצאת ,אני לא יודע מה הייתה הסיבה בזמנו שמ"מ ראש
העיר יצא ,אני מברך היום כי בבולטימור יש לנו ברית ערים תאומות עם מספר ערים במספר
מדינות ,-אני מברך וראש העיר ,חובה במקרים כאלה שיש לנו פרויקטים משותפים ואנשים
האלה מגיעים לפה ,ויש תרומות ויש הכול ,עם כל הכבוד למ"מ ,אני מאוד מכבד לסגנים
לכולם ,אבל במקרים כאלה וציינתי גם לפני שנה ,כשיצאה המשלחת ,שראש העיר חובה
לצאת .אני מברך את זה שאתה יוצא סוף השנה.
תומר גלאם:
אני יודע שהקהילה בבולטימור ,יש איזה תהליך שהם התחייבו להעביר תקציב לבניית מבנה
לעמותת 'ידיד' ,האם את יודעת משהו על זה? ואם זה התחיל בתהליך של הקצאה עם
העירייה או לא?
בני וקנין:
לא ,זה ממש בקשה חדשה ,זה הגיע ממש עכשיו לפני כמה שעות.
סיגל אריאלי:
לא .מה שכן ידוע לי ,זה חדש.
בני וקנין:
לקבל את העמדה שלנו בנושא ,פונים אליהם הרבה ,לכל מיני סיועים.
שבתאי צור:
אדוני רה"ע רצוי לציין לחברים שיוצאים יחד איתך ,אלה תרמו באמת לטובת העיר במשך
שנים רבות ,אלה המשלחת שיוצאת .פעילים.
אורן שני:
אני קצת חולק על שבתאי ,כי זה לא הפעם הראשונה שאתה טס לארה"ב ,אלא הפעם
הרביעית .אתה משעשע אותי ,כאילו ,מה הם דרשו אותך ,הם ביקשו שאתה תבוא ,תיתן להם
הרצאות כי אתה עובד דרוש וחשוב?
בני וקנין:
הם דורשים ,הנה יושבת הנציגה שלהם .דורשים.
אורן שני:
נכון ,בשביל זה אנחנו נעזוב את העיר וניסע לשם .גם ב'כוכב נולד' דורשים וגם ב'רוקדים עם
כוכבים' ואני בטוח גם עם 'לרוץ אל המיליון'.
בני וקנין:
אורן ,כשהיית בקואליציה ,היית אומר לי שאתה אומר לשמעוני "תהיה ענייני"" ,תהיה פרקטי",
אבל אתה משמיץ ,אתה סתם אומר שראש העיר נכשל ואתה אומר סתם דברים.
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אורן שני:
לא כל מי שמעביר ביקורת הוא לא ענייני ,ברור לך .אני לא חייב לבוא ולהלל ,אני חושב שאני
מעביר ביקורת עניינית .אני לא חושב שאתה צריך לטוס ,אני אגיד לך מה אני רוצה :תטוס,
אתה גם פעם אחת הבטחת שתביא לנו ממ"דים ועשית את זה בהצלחה גדולה .אין בעיה.
הייתה משלחת שבאה מסופט ,פולין ואני ראיתי מי היה במשלחת שבאה עם ראש העירייה,
היו חברי מועצה והיו סגנים .תסתכל ,עם מי -אתה לא צריך לקחת אופוזיציה,
בני וקנין:
זה שותפות.
אורן שני:
מה זה שותפות? כל כך קשה לרשות לבוא ולומר :אנחנו עכשיו נממן טיסה של זה?
סיגל אריאל:
כל שנה בינואר מגיעה לפה משלחת מבולטימור ,ואחד הדברים שאנחנו עושים פה ,זה דנים
על התקציב לשנה הבאה .השנה הגיעו שני יו"ר חדשים .אחד מהדברים שהיו בסוף הישיבה,
הם הזמינו את בני בתור יו"ר חדשים ,להגיע לבולטימור ,כדי ליצור את הקשרים עם היו"ר
החדש .שני יו"ר בבולטימור .עכשיו ,מי שמצטרף לנסיעה ,זה לא אנשי עירייה ,זה אנשים
שמתנדבים ופעילים בוועדת תקצוב ,בוועדת תקשורת ובוועדת היגוי.
אורן שני:
כן ,וראיתי יו"ר השותפות גם.
סיגל אריאל:
נכון ,יו"ר השותפות זה בדיוק העניין.
אורן שני:
שהוא במקרה מנהל מטה הבחירות .זה פוליטיקה יפה.
יורם שפר:
אתה פוגע באדם שלא נמצא כאן ולא יכול להגיב לך .את התרומות שהוא הביא לעיר הזאת,
אתה עוד לא יודע .אז אל תדבר.
אורן שני:
אני יודע שיש אנשים שמתנדבים ,אני מכיר את מושיקו אני לא צריך שאתה תגיד לי מי זה
מושיקו .אני רק אומר כשהיא ציינה את האנשים ,אמרתי שבמקרה הוא גם מנהל המטה .על
כל פנים ,חבל שאתה לא מצרף את הסגנים וחבל שאתה גם לא מצרף את חבריי מועצה כדי
שיראו ,שייחשפו לפעילות שלך .זהו.
איתמר שמעוני:
אני אפתיע אותך ,אני אצביע בעד אבל אסביר לך איפה הבעיה שלי .אני חושב שמי שהקשיב
היום לדברים שדיברתי ,הסתתרו אחריהם וגם באופן גלוי ,ביקורת בונה על התנהלות של
הרבה דברים שלא נראים לי פה .עכשיו הבעיה הספציפית הזאת :אני בעד הנסיעה
לבולטימור ,אני רק רוצה להסביר לראש העירייה איפה הבעיה .יש ניסוי בפסיכולוגיה שנעשה
ע"י הכלב של פבלוב .שמו כלב בחדר חשוך ,הכניסו בשר ,הדליקו את האור ,ירד לו ריר .כל
פעם הכניסו בשר ,הדליקו אור וירד לו ריר .בפעם ה 150-הדליקו את האור ,לא הכניסו בשר,
ירד ריר .עכשיו ,מה קרה פה? כל הזמן ראש העיר טס לכל מיני טיסות' ,אני אביא לכם 2.5
מיליון מברזיל' אני אביא מפה ,עכשיו שבאמת הוא צריך לטוס ,נכנסים לחדר בלי בשר .יש פה
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בעיה .זו הבעיה שלך ,תבין אני בעניין הזה מצביע בעד .אבל לך תסביר לאורן ולכולם .אני
אומר לך ,זו הבעיה פה .כי באת היום – סע לבולטימור ,אין מה לעשות ,ראש העיר צריך
לנסוע .שמע ,באמת ,צריך לנסוע ,שתי קהילות ,שותפות חשובה ,יש פה תוצאות ,יש פה
בסופו של יום גם תרומה לעיר .לכן לדעתי מה שאני מציע לך מעכשיו ,תבנה אמינות –
כשידליקו את האור ,לא יצא ריר לכלב .ההצעה שלי ,שהנסיעות שלך החל מהיום ,כל ה'אשת
טורס' שהיה עד היום נשכח מזה .היה פה לשכת תיירות .עכשיו אני אומר לך ,החל מהיום
שהנסיעות שלך יהיו מבוקרות ,מדודות .תהיה נסיעה זו ,שיש בה צורך – אם תיסע רק
לנסיעות שיש בהן צורך ,תאמין לי ,גם אורן יצביע בעד .זה כל מה שאני אומר.
יורי זמושצ'יק:
מה שקורה בין חברי מועצה ,קואליציה-אופוזיציה ,הייתי רוצה להזכיר לכם מילים שאמר איש
גדול ,אם אתם יודעים ,אולי כולם יודעים מהשם וולטר .וולטר אמר פעם' :אני לא תומך בך ,אני
לא מסכים עם מה שאמרת ,אבל אני מוכן לתת את החיים שלי לתת לך לדבר' .לא צריך
להפריע לאורן שני שהוא אמר משהו ,אפילו שאתה מדבר דברים שאני לא מסכים איתך .זה
דבר אחד מה שאני רוצה לציין .דבר השני ,מה שנוגע לערים תאומות ,אני לא מסכים עם
הדעה של כולם בגלל שהחלק באירועים אלה זה שטויות .אומרים :בית של קלפים .זה אותו
דבר ,יחס לבולטימור זה משהו אחר .הם ערים ,אבל עושים – עושים .אבל זה לא מה שרציתי
להגיד .רציתי להגיד :אני מציע לשנות קצת את ההתייחסות שלנו לאוכלוסיה של בולטימור.
דיברנו איתך פעם על זה ,תדברו עם בולטימור ,תיקחו את עזרתם  ,קחו איתכם תזמורת
קאמרית ,זה לא צחוק .בהתחלה לא נדבר על כמה זה עולה ,קחו בחשבון ,תתארו לעצמכם
שהתזמורת הקאמרית יחד איתם ,הולכת לבולטימור ,הרמה הגבוהה שהם יודעים לנהל שם,
זה מייצג את העיר אשקלון .מצד אחד .מצד שני ,זה נותן שלב ראשון על שיווק מה שדיברנו,
שיווק הקבוצות של אשקלון בחו"ל .זה דבר אחד .איך לעשות את זה אני לא יודע ,אבל אולי יש
אפשרות לקבל עזרה מבולטימור .דבר שני ,הם יכולים להרוויח שם על כרטיסים .אני מציע
לשנות נציגות שלנו.
בני וקנין:
אני רוצה להתייחס לדברים של שבתאי .יש הבדל גדול בין השותפות ועבודה שם ,וערים
תאומות ,כשנסענו לאומן ,הרבה חברי מועצה אמרו לי לא יכולים.
איתמר שמעוני:
סליחה ,אני חייב לזוז .אני בעד הנסיעה.
בני וקנין:
כשאנחנו הלכנו לאומן ,הצעתי להרבה חברי מועצה ,הרבה אמרו לי לא .גם לנסיעה ליריד היו
עוד כמה חברים שלא יכלו .לגבי ערים תאומות אני חושב שאתה צודק .לדעתי אתה באמת
צודק .אחת הבעיות כשאני אומר שאני רוצה לשלוח משלחת ,וזה לגמרי אמיתי ,דורשים
שראש העיר יעמוד בראש המשלחת .אתה יודע את זה יפה מאוד ,נכון או לא? דורשים .עדיף
להיות בעיר תאומה ולעשות קשרים למען מדינת ישראל ,מאשר להיות בבולטימור .לא ידעתי
בכלל שניסים כלפון היה ,כשהוא דיבר אתמול בקואליציה ,הוא אישר זאת ,בבוקר לוקחים
אותך -עד  11בלילה ,אתה צודק כשהיה באומן ,ראית עד כמה זה היה אפקטיבי למדינת
ישראל.
שבתאי צור:
אתה רוצה ביקורת בונה? אני אענה לך .זה לטובתך ,אני מכיר אותך  30שנה .אם אתה היית
בתקופת קדנציה שלך 3 ,שנים וחצי ,היית מזמין אפילו פעם ב 3-חודשים אנשי אופוזיציה לפני
שאתה יוצא לחו"ל ,אני אומר לך ,בעיניי זה מיותר מה שקורה .למה? אתה לא חושף את
עצמך .אם אתה יושב ואתה מסביר ,אתה משתף אותם ,תאמין לי אני אומר לך את זה אישית,
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כל הדברים האלה מה שקורה במועצה ,בגלל שאנחנו מגיעים פה סה"כ לשעתיים ,אתה לא
נותן  5דקות כאילו אנחנו עצורים פה ,וכל הדברים האלה .אני לא יודע למה אתה לא עושה את
זה ,חבל.
בני וקנין:
אתה צודק .יש הלא ערים תאומות עם בולטימור יש יותר מאשר עבודה למדינת ישראל מאשר
להיות בברלין ,בגרמניה? הם היו פה אולי כבר  3ו 4-פעמים ואנחנו לא הלכנו .פולין אותו דבר,
רק עבודה שעשינו עם המשלחת לפולין.
שבתאי צור:
מה שחשוב במאקרו גם ,זה לא רק עיריית אשקלון ,זה כל התושבים פה .אני אומר ,חשוב גם,
למדינת ישראל ,ראשי ערים באמת שיבקרו בגולה .זה מאוד חשוב למדינת ישראל ,לא מה
אנחנו מרוויחים פה .ולכן אתה צריך גם זה וגם זה.
בוריס מנור:
לגבי השותפות הזאת בין בולטימור האם תוכל להרחיב קצת ,יש משלחות של תלמידים
שטסות לבולטימור,
בני וקנין:
נכון ,עושים את זה .ואני רוצה להודיע לכם קודם כל המימון הוא ע"י קהילת בולטימור .אני
רוצה לצאת באופן פרטי שבוע לפני כן ,דהיינו ב 3-למאי ,על חשבוני .וב 10-למאי זה הרשמי
לבולטימור .גם לעניין הזה של בולטימור מיותר פה ,מאחר והמימון הוא ע"י בולטימור.
אורן שני:
אתה תהיה  15יום בארה"ב?
בני וקנין:
מגיע לי חופשה פרטית על חשבוני.
הצבעה:
כולם בעד
החלטה :לאשר.

•

ישיבת המועצה ננעלת.

_____________________
אברהם בן-דוד ,מנכ"ל
מרכז ישיבות המועצה
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__________________
בני וקנין
ראש העיר

