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פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מס'
ישיבת מס'  2505105מ 00.1.05 -
מקום הישיבה :אולם ישיבות קומה ד' בבניין העירייה
נוכחים:
מר וקנין בני

-

ראש העיר

מר כהן שלמה

-

מ"מ רה"ע

גב' ביילין סופיה

-

סגנית רה"ע

מר בן דוד עמרם

-

סגן ראש העיר

מר בוסקילה מישל

-

חבר מועצת העיר (יצא מיד לאחר הסעיף הראשון)

מר זמושצ'יק יורי

-

חבר מועצת העיר

מר גלאם תומר

-

חבר מועצת העיר

מר גואטה רמי

-

חבר מועצת העיר

מר כהן שמעון

-

חבר מועצת העיר

מר סויסה אבנר

-

חבר מועצת העיר

מר סולטנוביץ אלכס

-

חבר מועצת העיר

מר שבתאי צור

-

חבר מועצת העיר (יצא מיד לאחר הסעיף הראשון).

מר קסנטיני איתן

-

חבר מועצת העיר

מר שני אורן

-

חבר מועצת העיר

מר שפר יורם

-

חבר מועצת העיר

לא נכחו:
מר חדד יאיר

-

חבר מועצת העיר

מר חרוביץ אלכסנדר

-

חבר מועצת העיר

מר כלפון ניסים

-

חבר מועצת העיר

מר מנור בוריס

-

חבר מועצת העיר

מר שמעוני איתמר

-

חבר מועצת העיר
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מוזמנים בעלי התפקידים:
מר אברהם בן דוד

-

מנכ"ל

עו"ד איתן צוריאל

-

יועץ משפטי

ד"ר אלן מרכוס

-

מנהל האגף לתכנון אסטרטגי

רו"ח אריאל גמליאל

-

מבקר העירייה

מר אורן גלעד

-

מנכ"ל החברה הכלכלית בע"מ

אינג' דויד ירון

-

מהנדס העיר

מר יוסי לוי

-

סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל

מר יוסף עמרם

-

מנהל אגף איכות סביבה

מר יוסי אסולין

-

דובר העירייה

מר משה ינאי

-

סמנכ"ל לחינוך וחברה

גב' נחמה שריקי

-

מנהלת אגף תקציבים

מר עודד ירון

-

מנכ"ל החברה העירונית לתנו"ס

מר פיני בוסקילה

-

גזבר

גב' זיוה מימון

-

רשמת הפרוטוקול



בני וקנין ,רה"ע פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' . 25-5105

להלן הנושאים העומדים על סדר היום:
 .0אישור פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  2105/15מתאריך ....15
 .5אישור פרוטוקול וועדת כספים מס'  5/מיום 11...15
 .3אישור העסקת עוזרת אישית לראש העיר (הגב' גלית בן שבו) לפי דיני עיריות פרק א'.
 .4אישור הסכם להקצאת קרקע לעמותת "דגל מחנה ראובן"
 .2אישור הסכם להקצאת קרקע ללא תמורה לעמותת "אורי אל"
 .6אישור הסכם להקצאת קרקע ללא תמורה לעמותת "גאולת ישראל"
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מהלך הדיון בישיבה:
להלן הנושאים שנידונו:
 .0פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  2005105מתאריך 6.6.05
בני וקנין:
היו הערות לפרוטוקול הזה?
אורן שני:
בני ,היו הערות.
בני וקנין:
נכניס אותם לפרוטוקול.
אורן שני:
אתה מוכן לקרוא את המכתב שכתבתי?
בני וקנין:
מה יש להקריא? המצאת תיקון ,נכניס.
אורן שני:
מה התיקון ,אתה יודע מה התיקון? מה אני כתבתי?
בני וקנין:
לא יודע מה .תכניס את התיקון שלך.
אורן שני:
לא ,אני טענתי שכל הפרוטוקול לא משקף את מהלך הדיון ,ביקשתי תמלול של הישיבה .לא
משקף ,תקרא את הפרוטוקול ,הוא לא משקף את מהלך הדיון ,מה שאני אמרתי.
בני וקנין:
תיקון הפרוטוקול נכתב ,ייכנס מה שכתבת.
אורן שני:
אני ביקשתי לתמלל.
בני וקנין:
תיקון לפרוטוקול מגישים בכתב ,אתה הגשת תיקון ,כמו שאתה הגשת ייכנס לפרוטוקול(.מצ"ב)


אין הערות נוספות לפרוטוקול.
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 .5אישור פרוטוקול וועדת כספים מס'  51מיום 03.6.05
בני וקנין:
יש הערות לפרוטוקול הזה?
אורן שני:
כן.
בני וקנין:
בבקשה .חמש דקות ,תדבר.
אורן שני:
חמש דקות ,אתה בטוח?
בני וקנין:
כן.
אורן שני:
אני ראיתי שינויים שהם בדיעבד ,אני רוצה לדעת אם באמת בוצעו שינויים בדיעבד .אחד
מהשינויים שאני לא הבנתי  -מדוע הוסיפו  52/,///שקל לאירועי קיץ וזאת כאשר קיזזתם
והורדתם אירועים מאירועי קיץ ,דהיינו ,משישה אירועים הורדתם לחמישה אירועים כי ביטלתם
אירוע .אז למה תוספת לאירועי קיץ? אני רוצה לומר  -מכתב שראש העירייה קיבל ממני
בנושא טיסות לחו"ל ,משרד
הפנים הגיב על המכתב וטען ,שצריך לבדוק את נסיעות לחו"ל של עובדי הרשות במהלך
השנים  5/15וזאת בעקבות המכתב שלי .לכן ,בני ,אם אתה לא מקבל את ההערות שלי בתוך
הבית הזה ,אני אצטרך להוציא את הלכלוך הזה מחוץ לבית הזה ,ואני אכתוב מכתבים יותר
ציניים ממה ש אני כתבתי ויותר מעליבים ממה שכתבתי ,והאמן לי שאני יודע לעשות את זה .אז
לכן כשאני מעיר לך הערה לפרוטוקול ,תקבל את זה ותקרא את ההערות שלי לפרוטוקול .אם
תרצה גם ,ואתה לא מקבל את אותם ,נשלח אותם עוד פעם לכל עובדי העירייה שיקראו ,ידברו
איתך על כל העבודה שלך ,ואיך אתה עושה וכמה היא נעשתה .שמעתי שכתבת נאום יפה ביום
שני ובאו הרבה לאירועי קיץ ביום שני ,מאוד שמחתי בשביל זה .לעניין פרוטוקול היום בוועדת
הכספים הוא בדיעבד או שאנחנו מתכוונים להוציא? זו השאלה .אני מבקש תשובה בבקשה.
בני וקנין:
אני בכל זאת אענה לך ,אני מקפיד על החוק .פרוטוקול של מועצה ,החוק אומר בפירוש ,יש
להגיש בכתב והתיקון של הכתב נכנס לפרוטוקול ,כך ייעשה ,אין שום בעיה .אתה משרבב
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משהו שכתוב נסיעות ,זה ממשרד הפנים ,לכל הרשויות המקומיות פנו בעניין הזה .לגבי
שאלתך פיני יסביר.
פיני בוסקילה:
שינויים בדיעבד?
אורן שני:
כן.
פיני בוסקילה:
שינויים בדיעבד ,יש פרויקטים שאנחנו מקבלים תקציבים .אנחנו מקבלים תוספת תקציב לנושא
הזה ,או שיירי סעיף שאנחנו מקבלים אחרי שחישבנו את התקציב ,אז נכון ,אנחנו מקצים לכך
את זה ויש לנו תוספת.
אורן שני:
אשאל שוב את השאלה ,כדי שאני אהיה מדויק בשאלה והתשובה תהיה מדויקת .אישרנו
בתקציב העירייה לצורך העניין ,דוגמא לצורך העניין ,מיליון שקל

לאירועי קיץ ,בוועדת

הכספים ,נתתם תוספת של  ,52/,///האם התוספת הזאת היא בדיעבד ? האם הדברים כבר
נעשו ,ואתה בא לוועדת כספים לקבל אישור על ספסל שכבר רכשת ,או כביש שכבר סללת ,או
מדרכה שכבר ביצעת ,ואז אחרי שאתה ביצעת אתה בא לוועדת כספים ,וכמובן לאחר מכן אתה
בא לאישור המועצה? .והתברי"ם?
פיני בוסקילה:
גם התב"רים.
אורן שני:
זאת אומרת ,כל מה שאנחנו מצביעים לא בוצע.
פיני בוסקילה:
לא בוצע.
אורן שני:
פיני ,זה באחריות מה שאתה אומר?
פיני בוסקילה:
כן .יש השלמות תקציב.
אורן שני:
לא השלמות תקציב ,שאלתי אם זה בוצע .גם חריגה אתה צריך לבוא לפני ,אבל אם אתה
אומר זה בוצע.
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בני וקנין:
טוב ,תודה רבה אורן ,פיני .אם אין הערות נוספות מבקש להצביע על הפרוטוקול.
הצבעה:
בעד05 :
נגד – 0 :אורן שני
אין נמנעים
החלטה :לאשר.
 .3אישור העסקת עוזרת אישית לראש העיר (הגב' גלית בן שבו) לפי דיני עיריות פרק א'
בני וקנין:
לפי דיני עיריות פרק א' 1.. ,קבלת עובדים .סעיף ב'  ,1לא תחול חובת עריכת מכרז פומבי על
סוגי המשרות האלה ,מנהל לשכה או מזכיר אישי של ראש העירייה .מספר דברים בקצרה על
גברת גלית בן שבו .גברת גלית בן שבו  -ילידת אשקלון ,נשואה ,גרה באשקלון ,תואר שני
במנהל ומדיניות ציבורית ,תואר ראשון בכלכלה ,ניהול ,מדעי ההתנהגות .בצבא שירתה כקצינה
קרבית בבית הספר ללוחמה בטרור ,הייתה קצינה ומפקדת קורס צלפים.
ניסיון בעבודה  -עבדה במשרד ראש הממשלה ,עבדה בביטוח לאומי.
ראיינתי מספר מועמדים ומצאתי אותה מתאימה מבין המועמדים שראיינתי ,ועל פי החוק,
כעוזרת אישית ,ניתן למנות אותה ללא מכרז ולהביא לאישור המועצה .יש הערות? בבקשה,
יורי.
יורי זמושצ'יק:
זה במקום הגברת עידית?
בני וקנין:
כן.
יורי זמושצ'יק:
לא היה כתוב במקום ,אני לא ידעתי.
בני וקנין:
כן ,במקום גברת אידית אדמוני שנבחרה להיות מנהלת האגף לשירות.
יורי זמושצ'יק:
מה זה אגף לשירות?
בני וקנין:
אברהם ,תסביר ליורי בכמה מילים.
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יורי זמושצ'יק:
אני מצטער מאוד.
בני וקנין:
לא ,זה חשוב ,כשאתה שואל נענה.
יורי זמושצ'יק:
אני מצטער מאוד שהחבר מועצה ידע את זה אחרון.
אורן שני:
גם אני אחרון.
יורי זמושצ'יק:
שניים ,חברי מועצה יודעים על אגף השירות פעם ראשונה.
אברהם בן-דוד ,מנכ"ל
יורי ,אגף השירות אושר בתוכנית העבודה .5/15
אורן שני:
אני יודע ,אבל אני זוכר גם שבישיבת העבודה על התקציב אתה אמרת ,אנחנו
ממנים מישהי לאגף השירות ,אתה קפצת ,אנחנו אמרנו לך למה אתה קופץ.
יורי זמושצ'יק:
אני מבקש הסבר על אגף השירות ,זה מעניין אותי ,לא האישורים.
אברהם בן-דוד:
זה דווח ,צודק.
בני וקנין,
לגבי הסעיף של אישור העוזרת האישית של ראש העיר ,יש הערות?
אורן שני:
בטח ,בני.
בני וקנין:
בבקשה.
אורן שני:
אני בטוח שקראתם את חוזר מנכ"ל של משרד הפנים לגבי העסקה של עוזרת אישית ,אנחנו
מדברים ,עד עכשיו נהגו בהפקרות ,עד  ,5//2הייתה איזושהי הפקרות בנושא מינוי של עוזר,
עוזרת או מזכיר לשכה .ואז יצא חוזר ,שטוען שזה משרת אמון שחלים עליה כל מיני דברים
וגם צריך באיזשהו מכרז וכו' .בינואר  5/11החוזר יצא והוא ברור ,אני גם מציע לכם לקרוא
אותו ,לדוגמא ,העוזר האישי לא יכול להתמודד למכרז שנה מתום ההפסקה של התפקיד שלו,
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כל שאלת החוקיות ,וזה מה שאנחנו נבדוק ,בני ,אני לא סומך עליך ,אתה והחוק זה שני דברים
שונים ,לכן אנחנו נבדוק את הנושא הזה של ההעסקה של הגברת אדמוני לגבי האישור
בתוכנית העבודה שאתה הצבעת .אתה הצבעת על זה ועכשיו אנחנו נבדוק האם היא יכלה
להתמודד בכלל למכרז הזה ,אני מקווה שהיועץ המשפטי נתן לכם חוות דעת -1.. .עובד
במשרת אמון המועסק בחוזה אישי אינו רשאי להתמודד למכרזים פנימיים ברשות המקומית
וחלה עליו הגבלה אף להתמודד במכרזים פומביים עד שנה לאחר סיום תפקידו במשרת
האמון .זה כתוב ,בחוזר המנכ"ל ,חוזר מאוד מעניין ,מ,105/11-אנחנו נבדוק .נשלח מכתב,
נתאר ,אתה יודע ,כמו כל הסיפור והתהליכים שהיו פה ,אתה יודע גם שאנשים הלכו הביתה
למרות שלא רציתי.
שלמה כהן:
רגע ,מתי נבחרה עידית אדמוני?
אורן שני:
מה זה משנה?
שלמה כהן:
אתה מקריא חוזר מ.5/11-
אורן שני:
בוא ניתן למכתבים לעשות את שלהם .לכן ,בואו נבדוק ,לפני שנאשר .זה להגיד ליועץ משפטי,
תן לנו חוות דעת ,כדי שבמועצה הבאה נאשר אותה ונלך לישון בשקט ,זה דבר שהוא יכול
ל העסיק אותה עד חמישה חודשים גם בלי שום אישורים .לכן אני אומר ,הדבר הזה צריך
להיבדק ,שיבוא ,עוד פעם .דבר נוסף שרציתי לומר ,ראש העירייה ראיין את הגברת גלית בן
שמו ,לפי מה שמתאר ראש העירייה ,אישה מוכשרת ,אני רק מקווה שהוא גם ראיין אותה
לצורך יועצת למעמד האישה ,כי עדיין ,אדוני רה"ע  ,חרף זמנך ,ואני יודע שאתה לא מפסיק
לעבוד ,ואין לך זמן לטפל ביועצת למעמד האישה .לכן למרות הזמן הקשה שלך ,תוציא הודעה
לעיתונות ותגיד שמונתה יועצת למעמד האישה ושמה בישראל ,בת פלוני ,זה תפקיד שחייב
להיות .אגב ,זו יכולה להיות עוד מישהי בשכר ,אתה יודע ,זה בשכר יכול להיות ,אתה יכול
להוסיף אולי עוד איזה בוחרת פוטנציאלית ,לכן תזדרז .תודה.
אתה רשמת את ההסתייגות שלי לגבי חוות דעת משפטית ,נכון?
בני וקנין:
כל מה שאתה אומר נרשם בפרוטוקול  .בבקשה ,יורי.
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יורי זמושצ'יק:
אולי אני פספסתי בזמן האישור תוכנית עבודה ,אולי פספסתי בזמן אחר ,אולי אני אשם ,אבל
עדיין אני לא יודע בשביל מה ,מה זה אגף השירות .אם כולם יודעים אני מוכן לקבל זה לבד
הסבר ,אבל אני לא יכול הסבר למה פתאום צריך לעירייה אגף השירות .בגלל בעיות ,איזה
בעיות יש לנו? מה צריך לחזק? זה דבר אחד .דבר שני  -לגבי הגברת גלית ,אני לא מתנגד
שלא צריך לעשות מכרז ,אבל יש ניגוד עניינים ,אני רואה ניגוד עניינים ,אם אנחנו חייבים לתת
אישור ,כדי לתת אישור אני צריך להכיר את הגברת יותר ,אני רוצה לשמוע אותה ,זה דבר
רגיל.
בני וקנין:
טוב.
רמי גואטה:
בני ,רק מילה בעניין הזה ,קודם כל ,למען הגילוי הנאות ,אני מכיר את גלית באופן אישי ,היא
חברת וועד במוסד לביטוח לאומי ,אני חושב שנכנסת לעבודה בעיריית אשקלון מישהי עם
יכולות ועם כוח רציני ,היא ברמה.
בני וקנין:
יורי ,מדבר מישהו שמכיר אותה.
רמי גואטה:
אני גם בעבודה שהיא עושה בתוך הביטוח הלאומי וגם ביכולות שלה ,ואני חושב שאנשים
מסוג כזה שנכנסים למקום עבודה כמו עיריית אשקלון ,זה ברכה לתושבים וברכה למוסד.
יורי זמושצ'יק:
אני מאמין לחברי ,אבל הוא לא גלית ,אני רוצה לשמוע גלית.
בני וקנין:
תודה רבה.
סופיה ביילין:
אני מאמינה שאם רמי מכיר אותה ,זה בסדר.
אורן שני:
עכשיו תצביעי אתו בגלל שהוא מכיר אותה?
יורי זמושצ'יק:
בני ,אני מאמין בך ,אני מאמין שהחלטה שלא צריך מכרז ,אבל אם אני נותן אישור ,אני צריך
לדעת מי האדם ,זה דבר רגיל .ואולי פעם הבאה תעשה את זה.
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בני וקנין:
בסדר .יורי ,קודם כל לגבי אגף השירות ,אני אגיד למנכ"ל ,או לשלמה ,הכי טוב בפגישה
נפרדת ,פירוט מלא כמה שצריך על אגף השירות ,ובכל עת.
יורי זמושצ'יק:
אם אחרים יודעים ,אז בבקשה.
בני וקנין:
זה לא הנושא ,אני מכבד אותך.
יורי זמושצ'יק:
תודה שאתה מכבד אותי ,אבל אין הבדל ביני והאחרים.
בני וקנין:
גם מחוות דעת ומבדיקה שלי ברמה גבוהה ,איכותית ,אגב ,גם איש האופוזיציה ,מישל
בוסקילה ,אמר לי לפני הישיבה שהוא מכיר אותה אישית והיא איכותית מאוד והוא רוצה
להצביע בוועדה,
יורי זמושצ'יק:
יש לי הרגשה שאתה לא מקשיב ,אני מאמין ,לא צריך להסביר לי ,בוסקילה ,רמי ,אני מכבד
אותם ,אבל אני מבקש ,בפעם הבאה ,אם אנחנו נותנים אישור למישהו ,צריך להכיר אותו.
זה מה שאני מבקש.
בני וקנין:
מבקש להצביע ,מי בעד אישור העסקת עוזרת אישית לראש העיר כפי שמפורט בסעיף ?1
הצבעה:
בעד00 :
נגד – 0 :אורן שני
נמנע – 0 :יורי זמושצ'יק
החלטה  :לאשר.
יורי זמושצ'יק:
אני נמנע מהמסיבה שהסברתי.
אורן שני:
בני ,אני עוזב את הישיבה ,כי אתה ,לא העלית את הנושא ,אתה הבאת את הנושאים של בית
הכנסת ,וזה מצוין ,אבל אתה לא הבאת את הנושא של מינוי חבר הוועדה מהאופוזיציה
לוועדות .וגם את זה אתה הורדת מהישיבה הקודמת ,ובוודאי שהייתה פה איזה פוליטיקה.
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בני וקנין:
אני מוכן להעלות זאת.
אורן שני:
אתה לא יכול ,אתה שלחת סדר יום לאנשים שבגינם הם לא באו ,הם ראו את סדר היום ,מה
לעשות ,אתה נצמד לחוק ,אני יודע שאתה איש חוק ,שלחת סדר יום ,האנשים לא באו בגלל
סדר היום ,מה ,תוסיף עכשיו כי אתה רוצה?
בני וקנין:
הם לא בישיבה ,גם ככה.

 אורן שני עוזב את הישיבה.

.4

עמרם בן דוד עוזב את הישיבה
אישור הסכם להקצאת קרקע לעמותת "דגל מחנה ראובן"

בני וקנין:
הנושא יורד מסדר היום.
אישור הסכם להקצאת קרקע ללא תמורה לעמותת "אורי אל"

.2


בני וקנין מסביר.

בני וקנין:
יש הערות לסעיף?
אלכס סולטנוביץ:
יש לי הערה קצרה ,דיברנו על זה כמה פעמים ,לאשר את הקצאת קרקע לעניין
בני וקנין:
אין עם זה שום בעיה .אנחנו נעשה את זה.
אלכס ,אין בעיה .יש קרקע ,עוד לא ברור איך ועם מי ,אם זה יהיה העירייה  ,איזה גוף?
אבקש להצביע  -מי בעד אישור הסכם להקצאת קרקע ללא תמורה לעמותת "אורי אל"?
הצבעה:
כולם בעד 00 -
החלטה :לאשר.
אישור הסכם להקצאת קרקע ללא תמורה לעמותת "גאולת ישראל"

.6


בני וקנין מסביר.
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יורי זמושצ'יק:
אני נגד שאתם כובשים את העיר .יש לנו  5//בתי כנסת .מספיק.
בני וקנין:
יורי ,בוא אני אסביר לך ,בן אדם צריך להיות זהיר ,אני אומר את האמת ,גם כשהיו ביקורות
ומחלוקות ,יורי זה אחד האנשים הפטריוטים ביותר שאני מכיר בעיר אשקלון ,אני אומר את
האמת .יורי  -שכונת ברנע זו שכונה גדולה מאוד ,היא תמנה משהו בסביבות  5/,///איש,
אולי יותר .בעת הזו ממש אין הרבה בתי כנסת לציבור שצריך להתפלל שם .חלק מהם
מ תפללים במקומות אחרים ,ואני ראיתי במו עיני איך הם מגיעים עד למדרכה של הבניין ,חלק
מתפללים באיזה מועדון של בניין מתחת לבניין וזה בית כנסת מוסדר ,לציבור שצריך אותו .כמו
שיש עוד שירותים שהם קרובים אליך ,ואני מכיר אותך ,אתה כן מכבד את הדת ,אתה מכבד
את הצרכים ,בית הכנסת הזה הוא חיוני ביותר ,הלוואי ויתחילו להקים אותו .יותר מזה ,לדעתי
אנחנו צריכים להקים עוד כמה בתי כנסת בברנע ,כדי לספק את הצרכים של התושבים .זה בית
כנסת מוצדק מאוד ,יורי ,חלילה ,לא רוצה לספר לך דברים שהם אינם נכונים ,נכון ביותר,
בברנע זה לא בית כנסת במקום ,יש מקומות בעיר שבאמת יש בתי כנסת רבים ,חלק מהם
ריקים.
יורי זמושצ'יק:
אצלנו ,בית כנסת ,שמה בית כנסת ,עוד בתי כנסת .מספיק.
בני וקנין:
אני מכיר את יורי ,אני יודע מה הבעיה .בסעיף הספציפי הזה מדברים על שכונה שהיא יותר
מהעיר ,זה חיוני ,זה ציבור שרוצה להתפלל ,היום ,ואני יודע שיקר לך גם איכות החיים של
האנשים ,היום ,אתה יכול לסייר ולראות ,הציבור הזה ,חלק ממנו מתפלל ,כפי שציינתי בקומת
העמודים של הבניין ,אני התפללתי איתם ,חלק במועדון של הילדים ,איפה שהם מתאמנים
והוא מלא מגיעים למדרכה .זה דבר חיוני מאין כמוהו והלוואי ויקומו מהר בתי כנסת עליו.
ולהפך ,אנחנו רוצים להקים עוד כמה בתי כנסת .ישנם מקומות ,אני מצדיק אותך ,ודיברנו על
זה פעם ,בשמשון למשל ,יש כמה מקומות ,בית הכנסת באמת בקושי יש מניין ,ואתה יודע מה,
בא לי איזה וועד אחד שרוצה גם בית כנסת בשמשון ואני לא מאשר להם ,כי אני חושב שזה גם
פגיעה בבתי כנסת קיימים שחלק מהם בקושי יש להם מניין ,גם זה סתם בזבוז קרקעות
ציבוריות ,אין לנו היום הרבה קרקעות ,אין ,במיוחד בברנע ,אנחנו ממש מוגבלים ,חסרים לנו,
אבל זה חיוני ביותר ,יורי ,תאמין לי ,אני לא הייתי מביא את זה אם לא הייתי בטוח שזה חיוני
ביותר.
יורי זמושצי'ק:
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אני יכול להימנע בתנאי שיבטיחו לי שהעירייה לא תשלם כסף לבנות את בתי הכנסת בעתיד.
בני וקנין:
למה?
יורי זמושצי'ק:
כי הם לא יכולים להגיד שהם לא ידרשו בסוף כסף .קודם כל אתה רוצה לקבל כסף בתחום מה,
ילדים ,או רווחה .העוגה מוגבלת ,תמיד מוגבלת ,אם אתה מבקש לבית כנסת אתה מבקש
ממישהו.
תומר גלאם:
ברשותך ,יורי ,אני רוצה לבקש ,אם אפשר לקדם את הנושא .אני מבין אותו ,אבל אני רוצה
לבקש ,אם אתה יכול ,אם כבר מדברים על דברים שהם ציבוריים ,שתעשה את הכל כדי לבנות
להם את העמותה ,תטיל את זה על החבר'ה של המפלגות המתאימות ,שיקדמו את הפרויקטים
שלהם גם.
יורי זמושצ'יק:
לא צריך להתקדם ,למה אתם מקבלים כסף לבית כנסת? סליחה ,בעירייה אנשים עשירים?
סליחה ,אני אגיד מה שאני חושב .בני ,למה מקבלים כסף ,בגלל שרוב אנשים עשירים
באשקלון ,במקומות אחרים ,יש להם הרבה בעיות שעשו לא נכון בחיים ,והם חושבים ,הם
יבנו את בית הכנסת בגלל זה אלוהים יגיד להם אתה לא אשם .זה אני מבין את הסיבה.
בני וקנין:
תודה רבה ליורי. .
יורי זמושצ'יק:
אבל אני מכבד אותם והם מכבדים אותי ,קודם כל ,אני מכבד את הדת ,אני מכבד אנשים.
בני וקנין:
מבקש להצביע – מי בעד אישור הסכם להקצאת קרקע ללא תמורה לעמותת "גאולת ישראל"
ברחוב תירוש בשכנות ברנע באשקלון?
הצבעה:
בעד01 :
אין נגד
נמנע - 0 :יורי
החלטה :לאשר.
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יורי זמושצ'יק:
סליחה ,היה מקרה ,יש לי עדים ,יש עדים אצלי שאני ביקשתי מאלי ישי לסגור את ויסקונסין
אנחנו נפגשנו ,איציק כהן ,אלי ישי ואני ,ביקשתי ,אמרתי לו ,אם אתה תסגור את העניין
ויסקונסין ,אני חוזר בתשובה .מה הוא אמר? לא צריך.
בני וקנין:
אני לא תמיד נוהג לעשות כך אבל נמצאת פה קבוצה נפלאה של חניכי תנועת בני עקיבא .זו
תנועה מפוארת ,שלמה כהן ואני גם היינו חברים בתנועה ,הנה אני אומר לכם ,שימו לב ,חברי
תנועת בני עקיבא ,אמרתי לכם ,המועדון בנווה אילן אושר ,אמרתי את זה מזמן ,עכשיו גם
נתתי הוראה למנכ"ל ,הוא כבר מכין את החוזה ,את המכרז וכל מה שצריך ,ובעזרת השם ,אני
מקווה ,בחודשים הקרובים ,כבר יצא המכרז ותצא העבודה ,הנה אני אומר את זה פה ,זה זכות
גדולה שלי.
תומר גלאם:
בני ,רק אני רוצה באמת ,אם כבר העלית את הנושא הזה ,היום יש להם מקום זמני? בוא
נעשה השתדלות.
חברים ,באמת ,התנועה הזאת היא תנועה מאוד מפוארת כמו כל תנועות הנוער ,בני עושה
השתדלות ועשה השתדלות כדי להקים את הפרויקט כמה שיותר מהר ,ישנן מחלוקות גם עם
מנהל המתנ"ס ,אני מבקש מבני ,וכל החברים פה סביב שולחן המליאה ,באמת להקצות להם
במתנ"ס משהו זמני שלא יפגע בפעילות ,כי הפעילות חשובה לכולנו.
בני וקנין:
אנחנו בהחלט נדאג שיהיה להם מקום .אני רוצה להגיד ,מי שבנה לכם מועדון בני עקיבא ,זה
אני בניתי אותו ,היה גם חברי עמרם בן דוד .תהיה לי זכות לבנות עוד אחד.
מודה לכל חברי המועצה .אני כינסתי את המועצה הזאת בעיקר בשביל בתי הכנסת הללו ,את
העוזרת אני יכול גם ארבעה חודשים בלי עוזרת.


ישיבת המועצה ננעלת.

_______________

__________________

אברהם בן-דוד

בני וקנין

מנכ"ל העירייה

ראש העיר

מרכז ישיבות המועצה
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