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פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 53-2102
מ 08.802 -
מקום הישיבה :אולם הישיבות קומה ד '
נוכחים:
מר וקנין בני

-

ראש העיר

גב' ביילין סופיה

-

סגנית רה"ע

מר בן דוד עמרם

-

סגן ראש העיר

מר בוסקילה מישל

-

חבר מועצת העיר

מר גלאם תומר

-

חבר מועצת העיר

מר סויסה אבנר

-

חבר מועצת העיר

מר סולטנוביץ אלכס

-

חבר מועצת העיר

מר שבתאי צור

-

חבר מועצת העיר

מר קסנטיני איתן

-

חבר מועצת העיר

מר שני אורן

-

חבר מועצת העיר

מר שפר יורם

-

חבר מועצת העיר
-חבר מועצת העיר

מר חדד יאיר
מר חרוביץ אלכסנדר

-

חבר מועצת העיר

מר כלפון ניסים

-

חבר מועצת העיר

מר מנור בוריס

-

חבר מועצת העיר

מר שמעוני איתמר

-

חבר מועצת העיר

מר מהצרי רוני

-

חבר מועצת העיר

לא נכחו:
מר כהן שלמה

-

מ"מ רה"ע

מר גואטה רמי

-

חבר מועצת העיר

מר זמושצ'יק יורי

-

חבר מועצת העיר

מר כהן שמעון

-

חבר מועצת העיר
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מוזמנים בעלי התפקידים:
גב' גלית בן שבו

-

עוזרת רה"ע

מר יוסי לוי

-

סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל

עו"ד איתן צוריאל

-

יועץ משפטי

ד"ר אלן מרכוס

-

מנהל האגף לתכנון אסטרטגי

אינג' דויד ירון

-

מהנדס העיר

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 פיני בוסקילה

-

גזבר

גב' שולמית מימון

-

מנהלת האגף לשירותי רווחה

מר עודד ירון

-

מנכ"ל החברה העירונית לתנו"ס

מר אורן גלעד

-

מנכ"ל החברה הכלכלית בע"מ

גב' זיוה מימון

-

רשמת הפרוטוקול

מר משה שמואל

-

אמרכל ונציב תלונות ציבור

 בני וקנין ,רה"ע פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין מס'
8 53-2102
להלן הנושאים העומדים על סדר היום :
 8 0אישור פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מס'  25-5105מתאריך
 - 00.7.05נשלח ב . 51.7.05 -
 8 2אישור הסכם להקצאת קרקע לעמותת "דגל מחנה ראובן" חלק
מחלקה  51בגוש  0557מגרש ח' לפי תוכנית מפורט
 41001001504בשטח של כ  57471 -מ"ר מובא שוב לאישור לפי
בקשת משרד הפנים – מצ"ל חוות דעת היועמ"ש.
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 8 3אישור מינויו של שבתאי צור לתפקיד משנה לראש העירייה
והאצלת סמכויות ראש העיר אליו בנושא חינוך וקשרים
בינלאומיים.
 8 4אישור מינויו של מר שבתאי צור לתפקיד יו"ר מועצת העיר.
 8 5אישור האצלת סמכויות ראש העיר למר תומר גלאם בנושא נוער
במקומו של מר איתן קסנטיני.
 8 6אישור האצלת סמכויות ראש העיר למר מישל בוס קילה בנושא
האגף לתכנון אסטרטגי.
 8 7אישור מינויו של מר מישל בוסקילה כחבר בוועד ת המכרזים
ובוועד ת הנחות במקומו של מר שבתאי צור.
 8 .אישור מינויו של מר שבתאי צור כדירקטור בתאגיד המים במקומו
של מר אורן שני.
 8 9אישור נסיעה לביקור גומלין לרוסיה מ  5-01.9.05 -למר בני וקנין 7
מר שבתאי צור 7גב' סופייה ביילין 7מר תומר גלאם ועובדת
עירייה  7האירוח במקום ע"ח המארחים הוצאות ואש"ל לפי
התקשיר.
 8 01הערכות לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ג – סקירה ע"י מר משה
ינאי סמנכ"ל חינוך וחברה.
מהלך הדיון בישיבה:

להלן הנושאים שנידונו :
 8 0אישור פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מס'  52 - 2102מתאריך
 - 0087802נשלח ב 8 2687802 -
לא היו הערות לפרוטוקול.
 8 2אישור הסכם להקצאת קרקע לעמותת "דגל מחנה ראובן" חלק
מחלקה  21בגוש  0227מגרש ח' לפי תוכנית מפורט 41001001204
בשטח של כ  2,471 -מ"ר מובא שוב לאישור לפי בקשת משרד
הפנים – מצ"ל חו ות דעת היועמ"ש8
 עמרם בן דוד יוצא
אורן שני:
מבקש להתייחס .מאחר ואני מכיר את איתן צוריאל 7קראתי את ההסכם .
מבקש מהיועמ"ש חו"ד בע"פ שהמבנה הזה כפי שמוצע – אין בית ספר7
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אין גן ילדים 7אין מקווה 7אין בעיות של היתר בנייה והכל כדת וכדין  -גם
אני אצביע 7הוא ישמש הרבה אנשים.
רוצה לדעת  -אתם נמצאים בחיוב אישי מבטיח לך שאני צודק 7לגבי
הטיסות 7עוזרת וכו' .גם עכשיו יהיה לך חיוב אישי .אתם רוצים להצבי ע
חיוב אישי 7אם רוצים להצביע על המבנה האוטנטי – אצביע בעד.
בני וקנין:
מדברים כאן על הקצאת קרקע לא על התכנון.
אורן שני:
מדברים על ההסכם .מקריא סעיף " - 1החייב מתחייב לעשות שימוש
בנדרש ובמבנה אך ורק למטרות השימוש ולא למטרה אחרת"..
בני וקנין:
דברים שצריך ועדת בניין ערים יגיעו לשם .יש עוד הערות?
איתן צוריאל:
מטרת ההסכם – שימוש במרכז רוחני בעבר היה פעם ביה"ס  -לא יודע
אם היום מתנהל ביה"ס בהנחה שהחוזה מאושר 7מה שכתוב בחוזה -
מחייב אותם .עבירות בנייה היו בעבר אני יודע שתוקנו לא קיבלתי
דוחות לאחרונה על עבירה כזו.
אורן שני:
על מה אני מצביע (מקריא).
איתן צוריאל:
ההסכם לא נחתם 7כשהוא נחתם מה שכתוב  -מחייב.
אורן שני:
אני מאשר עכשיו 7תגיד לי אין עבירות בנייה אני אצביע בעד.
מה המנכ"ל יגיד?
בני וקנין:
סדר הדברים  -אתה מדבר  2דק' ביקשת שהיועמ"ש ידבר  -הוא הבהיר.
מדובר כאן בהקצאת קרקע לא בתכנון.
מעלה להצבעה.
מתי התחילה ההקצאה?
איתן צוריאל:
ב . 94 -
הצבעה:
בעד02 :
נגד - 0 :אורן שני
נמנע :אין
החלטה :לאשר
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 עמרם בן דוד חוזר.
 8 3אישור מינויו של שבתאי צור לתפקיד משנה לראש העירייה
והאצלת סמכויות ראש העיר אליו בנושא חינוך וקשרים
בינלאומיים 8
בני וקנין:
מביא למועצה למנות את שבתאי צור למשנה לראש העיר ולהאצי ל
סמכויות; ממונה על החינוך 7ממונה על קשרים בינלאומיים ו לצורך מילוי
משימותיו  -שירותי משרד ושירותי מזכירות.
תפקיד משנה לרה"ע קיים בעיריות :ראשל"צ 7קריי ת אונו 7כנראה שיש
בעוד ערים.
שבתאי צור בעל ניסיון ציבורי רב 7היה מ"מ  05שנים 7יכול למלא
התפקיד הזה 7יוכל לעזור לעיר בכישוריו גם מול משרדי הממשלה
תרומה טובה למועצה 7לעירייה ולעיר.
תומר גלאם :
מאחל לשבתאי הרבה הצלחה תעשה את הדברים כמו שאתה יודע
לעשות 7מאמין שתוביל את החינוך יחד עם חברך מישל .בהצלחה ויישר
כוח.
איתמר שמעוני:
במקרה של שבתאי אין קואליציה ואופוזיציה.
עמרם בן דוד :
מכיר את שבתאי מתחילת הדרך 7למעשה התחלנו בתחילת דרכינו
שנינו סגנים בעלי יחסי אנוש טובים 7יעשה את עבודתו למען הציבור
בצורה הטובה ביותר .גם בנושא החינוך – שיתוף הפעולה יהיה הדוק
ומוצלח .מאחל לך שהשם יהיה בעזרך.
אלכס סולטנוביץ:
שבתאי חבר 7נעים הליכות 7בעל ניסיון 7במקרה שלנו יהיה שיתוף
פעולה גם בממשלה וגם כאן .בהצלחה.
איתמר שמעוני:
מברך את שבתאי לא רק בגלל מה שהוא אלא בגלל מה שהתושבים
צריכים .במיוחד כממונה על החינוך – להחליף את רה"ע ולקחת את
החינוך לידיו 7דבר רציני ביותר .רה"ע מאציל את סמכויותיו על שבתא י
צור המבצע זה ינאי .אי אפשר לקחת ממנ ו את הנושא הזה – אי אפש ר
לומר על החינוך שלא היה טוב .אי אפשר גם לומר שאין מה לשפר 7יש
המון מה לשפר 7ינאי הדרג המבצע.
לך שבתאי אומר  -יש משימות רציניות מאוד
 8 0היו כאן הבטחות רציניות מאוד להקים גשר להולכי רגל  -רבין.
 8 2הבטחות לק יים דיונים על נושא חטיבות הביניים בעיר.
 8 3שיקימו גני ילדים.

פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מס'  35-2102מתאריך 02022102

עיריית א שקלון – חברי מועצת העיר

 8 4הבטחות להגיע לצמצום כמות הילדים בכיתה.
כל זה מאמין שעם הניסיון שלך כשגריר כאן בעירייה 7מברך אותך
ומאמין שתטפל בדברים יותר טוב ממה שטופל עד היום 7מאחל ל ך
בהצלחה.
אורן שני:
כאופוזיציה שבתאי ידע לעשות הפרדה 7עמדת על עמדתך וכשהיית
צריך לעזור עזרת .אתה הולך לעשות לעיר בדרך שלך  .שלא ינצל אותך.
חושב שאתה הולך לעשות טוב לעיר 7חושב שאתה האיש הנכון במקום
הנכון 7מקווה שתוך חצי שנה יסדר לך תפקיד ושתהיה ראש העירייה.
רוצה לתת קרדיט למישל – יש לו קשרים טובים בממשלה 7תעשו למע ן
העיר בטוח שתביאו תוצאות .שואל  -האם יש תוקף חוקי לזה?
לגבי שירותי מזכירות – האם יש אישור תקציבי לזה? בהצלחה.
יאיר חדד:
מכיר את שבתאי  51שנה מאז הגעתי לאשקלון 7מברך אותך 7האיש
הנכון במקום הנכון 7שמח שגרמנו לזה שתגיע לשם 7זו הייתה המטרה
גם אתה וגם חברך 7אתם חיוניים בקואליציה 7מאמין שתסייע.
בוריס מנור :
מי ש ל 7שבתאי  -מברך אתכם  .מציין שתוכלו לתרום לטובת התושבים
והעיר בקשרים שלכם .שמח בשבילכם שאתם בקואליציה.
סופיה ביילין:
מברכת אתכם  7שמחה שאתם כאן.
מה שטוב לציבור  -זה לתרום מתוך הקואליציה 7אני א חת שעזרה שזה
יקרה  .מאחלת לשיתוף פעולה פורה.
יורם שפר:
חושב ששבתאי גמיש בכל הנושאים שהתחלתי היו חיוניים אך לאורך כל
הדרך במועצה ידעו להאריך את הפעילות.
חושב שהיום חשוב שהם הגיעו לקואליציה 7עם היכולות והכישורים של
כל אחד מהם 7כתרומה לעיר בעיקר.
בני וקנין:
מעלה להצבעה מי בעד מינויו של שבתאי צור?
אורן שני:
צריך תשובות 7אמרת שהוא יצטרך מזכירה .
בני וקנין:
מעלה להצבעה -
העמדת שירות משרד ומזכירות במידה ונצטרך אישורים נוספים נבקש
אישור נוסף.
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אורן שני:
החוק אומר  -כשאתה ממנה סגן הגזבר צריך לומר אם יש יכולת
כלכלית 7מאחר ואנחנו מאשרים.
בני וקנין:
(תוספת להחלטה) .והעמדת שירותי משרד ומזכירות.
איתמר שמעוני:
ו עדת ספים צריכה לאשר .מציע להצביע כולם בעד שבתאי 7תעשה
שבוע הבא ועדת כספים אצביע בעד.
איתן צוריאל:
התיאור של משנ ה לא כתוב בחוק  7כתוב שהמועצה מעניקה .הסמכו יות
מותנות בהאצלת סמכויות רה"ע.
אורן שני:
רה"ע מבקש שנאשר הוצאה תקציבית לשנה ושירותי מזכירות.
אפשר לעשות זאת בנפרד .
איתן צוריאל:
זה לא נושא על סדר היום  7לא צריך על כך אישור מועצה בכלל.
בני וקנין:
אני הגדרתי  -במידה וצריך אישורים נוספים (ו עדת כספים וכו') זה יבוא -
אמרתי זאת בראשית דברי.
פיני בוסקילה:
שירותי מזכירות ה ם ללא תוספת כספית.
אם אין חריגה תקציבית – לא צריך להביא אישור.
בני וקנין:
מועצה יכולה גם להצביע על מתן שירותי משרד 7זה לא מוריד מהעניין
של אישור המינוי.
הוספתי בראשית דברי – בכפוף לכך שאם צריך אישורים נוספים  0הליך
נוסף  -יבוא לאישור.
מעלה להצבעה:
אישור מינויו של שבתאי צור לתפקיד משנה לרה"ע והאצלת סמכויות
ראש העיר אליו בנושא חינוך וקשרים בינלאומיים8
 חילופי דברים.
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בני וקנין:
מעלה להצבעה.
כנ"ל
מוסיף לפרוטוקול  -מתכוון שלמשנה לראש העיר יהיו שירותי משרד
ושירותי מזכירות במידה וצריך אישורים סטטוטורי ים נוספים אביא
לאישור.
איתן צוריאל:
זה במסגרת האצלת סמכויות.
הצבעה:
בעד :כולם
נגד :אין
נמנע :אין
החלטה :לאשר
 8 4אישור מינויו של מר שבתאי צור לתפקיד יו"ר מועצת העיר8
בני וקנין:
יש בפקודת העיריות תפקיד של יו"ר מועצת העיר שהוא ינהל את
ישיבות מועצת העיר.
אורן שני:
המחוקק אמר שמעל  50חברי מועצה רשאים לבחור יו"ר המועצה.
זה לא פשוט להיות בישיבות מועצה  .סומך על ניהול שלך שבתאי7
בישיבות מועצה.
בני וקנין:
הערה :שמעון כהן ושלמה כהן ביקשו ל מסור שהם בחופשה – הם אמרו
לי שהם תומכים בשבתאי ובמישל.
תומר גלאם :
שמח שגם השנה לא היה פגרה.
מעלה להצבעה:
בעד :כולם 04 -
נגד :אין
נמנע :אין
החלטה :לאשר8
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 8 5אישור האצלת סמכויות ראש העיר למר תומר גלאם בנושא נוער
במקומו של מר איתן קסנטיני8
תומר גלאם:
עם כל הכבוד – ואני מעריך שממנים אותי – למרות הכל מציין:
לא משנה באיזה כובע אני נמצא מבחינתי עם כל הסיעה  -נותנים רוח
גבית לכל דבר 7שמפרגנים ותומכים  .לא משנה מה המינוי אמשיך
בעשייה בנושא רווחה לנכים 7דת למגזר הדתי .
בנושא חינוך  -אעשה הכ ו ל למנף ולהביא להישגים בנוער.
אחד הכתבים שאל אם אני לא כועס  7אמרתי שאקבל מנויים מהציבור .
מודה לראש העיר.
בני וקנין:
בהסכם ביני לבין אחדות ישראל סוכם – במידה ושבתאי יצטרף – הוא
ימלא התפקידים האלו.
תומר  -אני אתן לך סמכויות של רה"ע בטוח שתעשה כאן הרבה עבודה
טובה ועשית זאת בהרבה נו שאים.
יש התייחסות?
אורן שני:
תומר 7היה אירוע של הנוער – ברגע שהלכת עלתה לשם זמרת רקדנית
מקצועית התקשרו אלי אנשים  -הורים לילדים 7התערטלה על הבמה
לעיני הילדים.
הם באו לאירוע של הנוער אני דאגתי שיתקשרו אלייך ויאמרו לך שזה
לא בסדר.
בני וקנין:
היו לי אתמול לפחות  2אירועים .כל יום יש לי כמה אירועים עושה הכל
לברך את כולם 7ברכתי ויצאתי  -לא היה מה היה שם אחרי.
אורן שני:
כן היית שם .לא מבקר עשייה 7בא לבקר שלא יהיו תקלות כאלה.
בני וקנין:
תחזור שוב.
אורן שני:
עשית אירוע לבני נוער עם משפחות וילדים .ברך רה"ע – הלך לאוטו
עלתה רקדנית בטן התערטלה שם .תומר  -תוודא שדברים כאלה לא
קורים.
בני וקנין:
נבדוק הענייני ם האלה.
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איתמר שמעוני:
חושב שאנחנו ישיבת מועצה ראשונה אחרי הבחירות 7כבר עברו 4
שנים .תומר יכול להיות אלוף העולם הוא כזה לא מחפש תארים.
מה עושים  -כמו מרוץ שליחים .נשארה שנה  -מה כל הקשקושים שלכם?
מה יעשה ממונה על הנוער שנה  -יפתח תרבות 7יפתח עבודות לבני
נוער? יפתח חזון לבני נוער? מה מצפים ממנו?
אומר לכם  -אחרי  4שנים צריך לעשות כאן עבודה מעמיקה 7לנוע 7לתת
הכוונה 7חינוך בלתי פורמלי 7חוגים 7חוגי העשרה 7עבודה בחופש7
פעולות יזומות שיהיה להם לאן ללכת.
איתן קסנטיני עושה עבודה יפה 7אין לי ספק שתומר כממונה יעשה
עבודה הכי טובה.
תומר  -מציע שאל תבנה אותו לעכשיו – תבנה אותו לשנה הבאה אחרי
הבחירות להכין תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח כמה שנים קדימה -
עשית תפקידך טוב מאוד .מאחל לך בה צלחה.
בוריס מנור :
תומר לא ילד קטן  -לוקח זאת ברצון 7עם סיפוק.
איתמר שמעוני:
רוצה שתבין שמה שלא עשו  4שנים אי אפשר לעשות בשנה.
איתן קסנטיני :
מברך את תומר ואת שבתאי.
תומר  -גאה בך על מה שעשית חשוב לכולם שנהיה מאוחדים.
וכל הזמן אמרו שיש לי יותר מידי תפקידים אמרתי בכתבה שאני צריך
לתת לנוער ואתה הכי צעיר – תן את כולך לנוער אנחנו נעזור לך.
מכיר את כל הדרג המקצועי בעירייה 7בהצלחה 7גם לשבתאי וגם
למישל.
יאיר חדד:
מברך את תומר ידידי – מתאים לתפקיד.
היום בערב עושים טקס סיום לפע ילות קיץ לנוער  -כולם מוזמנים.
אחד הפעילויות הכי טובות זה להעסיק את הנוער 7מאחל לך שתצליח.
שבתאי צור:
מברך אותך 7היו לנו הרבה שיחות הרב ברדא  7זכה לאיש חרוץ 7נמרץ7
ונאמן 7שמחתי שהרב שיבח אותי .זה תיק כבד היום להיות בנושא
הנוער 7אין ספק שתצליח .אותך מרגישים אתה ישר מדבר מלב אל לב
לכן כפי שהתחלת  -כך תמשיך יישר כוח.
אלכס ס ול טנוביץ:
יש לך פינה חמה בסיעתנו מזה שנים נכנסת למועצה  -הפכת הכל מאחל
לך הצלחה.
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בני וקנין:
גאה במה שהעירייה עשתה למען הנוער 7קיבלתי ממשרד החינוך "יקיר
תנועות הנוער"  -אשקלון קיבלה מקום ראשון בארץ ופרס משרד החינוך7
נעשות פעילויות מידי יום ביומו הרחבנו העלאת המוטיבציה ליחידות
קרביות ולקצונה.
בימים אלה – מכינים מכרזים לבנות מועדון חדש לצופים" 7בני ע קיבא".
תומר  -ב"ה נעשה עוד הרבה דברים.
מעלה להצבעה
הצבעה:
בעד :כולם 04 -
נגד :אין
נמנע :אין
החלטה :לאשר8

 8 6אישור האצלת סמכויות ראש העיר למר מישל בוסקילה בנושא
האגף לתכנון אסטרטגי8
בני וקנין:
אלן מרכוס – מנהל האגף לתכנון אסטרטגי  -תכנון לטווח רחוק.
היינו בין הרשויות הראשונות בארץ שהקימה אגף כזה.
תכנון הצרכים הציבוריים וחלוקתם לפי נושאים.
מי שרוצה הרחבה – ד"ר אלן מרכוס ישמח להיפגש ולהסביר יותר.
חושב שמישל יכול למלא התפקיד אעזור לו אישית.
אורן שני:
לא יודע בדיוק מה מחיר התפקיד הזה 7תבין למה צריך לבנות בדחיפות
גני ילדים בברנע ואפרידר .תסתכל רק בתוכנית העבודה מישל  -זה אגף
מצוין 7מקווה שבני יפרגן לך שאתה עושה הרבה דברים.
רוצה לדעת חו"ד האם מינויו של מישל כ מ"מ יו"ר החכ"ל  -בנוכחותי
אמר היועמ"ש בוועד ת התכנ ון והבנייה שמישל לא יכול להיות שם לכן
צריך את חו"ד .רה"ע איש של שקיפות בוודאי רוצה חו"ד לעניין הזה –
אומר לכם  -מישל יתרום המון השאלה אם זה חוקי.
איתמר שמעוני:
פעם ראשונה שנושא תכנון אסטרטגי עולה למועצת העיר.
יורם שפר:
היה ד"ר קובי מיכאל.
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איתמר שמעוני:
חושב שעצם זה שזה עולה היום .אסטרטגיה זה תכנון שצריך להיות
מבוסס על חזון  -מהחזון הוציא אסטרטגיה שהיא לפחות ל  2 -שנים
מחולקת למטרות על מטרות אופרטיביות 7ליעדים 7למשימות 7לתפוקות
וכו'.
מישל  -מתוך הכרות אישית 7מישל הוא אחד האסטרטגי ם הטובים ביותר
שהכרתי 7מישל אחד האנשים שכל עיר היית ה גאה בו בכל נוש א
אסטרטגי.
מישל  -מברך אותך יש לך קשרים 7אתה ושבתאי יכולים לדבר ישירות
עם משרדי הממשלה כמו שאמרתי לתומר  -אם בשנה הזו תצליח להביא
לדיון תוכנית עבודה אסטרטגית ל  2 -שנים זה כבר טוב.
שבתאי צור:
יש לי כבוד ועונג לברך את מישל 7גאה בזה שגיליתי אותו 7הכרתי בחור
ישר 7נאמן שרוצה לתת לציבור 7עשה מהפך בחייו.
הייתה לי שיחה עם ד"ר קובי מיכאל  -היום הוא איש מאוד מכובד 7אמר
לי שזה התיק הכי כבד  7מבוקש .מישל  -אדם שחושב לטובת העיר
ולטובת התושבים מאמין שיחד עם אלן מרכוס יעשו עבודה טו בה.
ניסים כלפון:
מישל  -מאחל לך הצלחה בשם כולם 7הכרנו את העשייה שלך מאמינים
שתעשה בכל הועדות כפי שעשית עד עכשיו 7יישר כוח.
הצבעה:
בעד :כולם 04 -
נגד :אין
נמנע :אין
החלטה :לאשר8
 8 7אישור מינויו של מר מישל בוסקילה כחבר בועדת המכרזים
ובועדת הנחות במקומו של מר שבתאי צור8
אורן שני:
מזכיר לרה"ע  -בפקודת העיריות כתוב ועדת הנחות  3 -חברי מועצה.
הגב' סופיה ביילין  -יו"ר הוועדה  7חבר הועדה  -עמרם בן דוד 7אתה
הולך אתה הולך למנות את מישל כאיש קואליציה 7איתן צוריאל אמר -
שאי אפשר למנות חבר בקואליציה צריך אופוזיציה.
אבנר סויסה:
כיו"ר ועדת מכרזים – מברך את מישל שמצטרף לוועד ה יש עומס של
מכרזים 7מאחלים לך בהצלחה.
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שבתאי צור:
כבר לפני חודשיים – ביקשתי שמישל יחל יף אותי לא אושר כי לא היה
קוורום.
בני וקנין:
אורן  -בוועד ת הנחות צריך להיות איש אופוזיציה – נביא זאת למועצ ה
הבאה.
לגבי סעיף זה – לבקשת שבתאי מלפני  5מועצות 7רק אחרי שייכתב
הפרוטוקול אני מסכים.
אורן שני:
המינוי תוספת לוועד ה או במקום?
בני וקנין:
זה מלפני כמה מועצות הם היו באופוזיציה וכך היום מאשרים לאחר
כתיבת הפרוטוקול 7בישיבת המועצה הבאה יובא חבר אופוזיציה לוועד ת
הנחות.
הצבעה:
בעד :כולם 04 -
נגד :אין
נמנע :אין
החלטה :לאשר
 8 .תיקון ניסוח:
ביטול החלטת המועצה למנות את אורן שני כדירקטור בתאגיד המים8
ואישור מינויו של מר שבתאי צור כדירקטור בתאגיד המים8
אורן שני:
שבתאי  -אתה ראוי להיות יו"ר הדירקטוריון רוצה שתדע.
אחד הדברים שרוצה לומר  -דבר ראשון  -ל ר סס את כל הדברים שעשו
לקחו תפקיד  7 Xהמנכ"ל מתנגד לתפקיד הז ה מינו אותה והכניסו
אותה בניגוד לדעתו .מכיר אותך אתה תמנע את הדברים האלה.
תהיה שם נציג הציבור ששומע מה עושים בתאגיד המים 7להביא את
זעקת התושבים.
כותב המחוקק "חוק תאגיד המים" – יכהנו בדירקטוריון בין  2ל 9 -
דירקטורים.
כדי ששני חברי מועצה יכהנו בדירקטוריון צריך שיהיו עוד נציגי ציבור
בדירקטוריון.
בני לא רצה להכניס את אורן – מינה כך  4חברי דירקטוריון חיצוניים.
כאן הוא אומר  -קודם כל שבתאי נמנה אותך.
בני  -בהצהרת הכוונות שלך קודם כל תהיה הגון.
כדי להוכיח שאני טועה מציע לך כלפי חבר ותיק שלך 7אומר לך  -שבתאי
אוהב אותך.
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תראה כוונות טובות  -תמנה עוד  3נציגי ציבור להראות לשבתאי אלא
אם כן אתה מתכוון להדיח את שלמה כחבר הדירקטוריון.
שבתאי  -אתה הולך למקום חשוב שתשמע את זעקת האנשים .אתה
צריך להיות שם אוזן קשבת 7בהצלחה.
תומר גלאם :
עם כל הכבוד לציניות והייתה כאן הרבה ציניות – מה שמעניין אותי  -זה
זעקת התושבים .אני הובלתי את המאבק נגד תאגיד המים 7חלק
מהדברים טופלו וחלק לא טופלו.
בנושא החלפת השעונים  -עדיין לא טופל 7התאגיד הוקם עפ"י חוק -
להיות יו"ר דירקטוריון זו אחריות ציבורית.
חשוב לי מאוד פונה אלייך ברמה אישית שתכנס לעובי הקורה 7תשמע
את מצוקת האנשים 7יש אנשים חלשים 7יש הרבה פי צוצים 7דברים
קשים .יכול לפנות אדם שמראה תלוש נמוך ומקבל תשלום גבוה.
מבקש באמת  -הנושא קרוב לליבי אמשיך להיאב ק עד שימצאו
הפתרונות לתושבים כי מגיע להם.
מישל בוסקילה :
שבתאי היה גם רה"ע 7גם מ"מ רה"ע 7וגם ממונה על הרווחה.
איתמר שמעוני:
לאור מה שיש היום – עדיף ששבתאי יהיה שם 7חצי שנה לפני תקופת
בחירות.
המועצה שמחליטה  -זה לא נגמר כאן 7הוא אמרו למלא טפסים למשרד
הפנים ועדת ספייניץ' .היום אף אחד לא יכול להבטיח שהבחירות לא
יהיו במרץ אפריל  . 03לא בטוח שמוכרים פה בשק משהו שהוא לא
אוויר.
בני וקנין:
שלמה עשה עבודה מדהימה 7מצוינת 7מקצועית 7עם כל הבעיות .אנחנו
כמובן נפעל על פי חוק בכל מה שקשור להרכב.
מעלה להצבעה.
אורן שני:
לא יכול – שלחת לי סדר יום הביתה.
בני וקנין:
נצביע על  8ונוסיף הניסוח יכול ל היות גם כך .
הצבעה:
בעד03 :
נגד :אין
נמנע0 :
החלטה :לאשר
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 8 9אישור נסיעה לביקור גומלין לרוסיה מ  2 - 0189802 -למר בני וקנין,
מר שבתאי צור ,גב' סופיה ביילין ,מר תומר גלאם ועובדת עירייה ,
האירוח במקום ע"ח המארחים הוצאות ואש"ל לפי התקשיר8
בני וקנין:
תומר גלאם מסיבות אישיות לא יכול להצטרף  .במידה ויוכל נשמח7
הציע ואישרנו זאת בקואליציה  7איתן קסנטיני במקום תומר גלאם.
כזכור חתמנו ברית ערים תאומות עם צ'כוב קשרים עם סאן פטרבורג.
הוזמנו לביקור גומלין  7נעשה עבודה טובה מאוד לטובת העיר.
היו כאן משלחות מצ'כוב  7מסאן פטרבורג וכו' .עשינו עבודה יפה מאו ד
למען העיר והמדינה.
אורן שני:
מזכיר מה שאמרת בישיבה הקודמת קבלת מכתב ממשרד הפנים לגבי
הטיסות .רה"ע אומר  -הולכים לביקור גומלין.
יש לנו תוצאות טובות מהביקור מה הולכים לעשות? מגוניות ? תרומות?
לעשות.
הולכים
מה
תוכנית
אין
עכשיו
גם
אומר לרה"ע אשמח תיק ח את העולים שבאו מחבר המדינות .איתן הוא
חבר  -אך מה תהיה התרומה?
לכן לא אמרתי שבתאי אך אומר לך  -תוסיף את ד"ר סולטנוביץ 7את
בוריס 7את חרוביץ 7הם יתרמו.
כשם שיש לנו תוצאות חיוביות מהעיר התאומה בצרפת 7חבל מאוד
שהדברים לא עניינים .תיק ח לך קבוצה שתתרום – להביא יותר לעיר.
לכן יצא מכתב למנכ"ל מ .הפנים את הטיסות המכתב נשלח ב 08.2 -
אך בישיבת המועצה בנובמבר  5100דיברנו על זה.
לכן משרד הפנים פתח בחקירה – בודק את כל נושא הטיסות בכל הארץ
ובעיר בפרט.
מבקש להוסיף לרשימת הביקור ברוסיה את בוריס מנור 7אלכס
סולטנוביץ 7ויורי זמושצ'יק.
איתמר שמעוני:
חושב שלאור מה שאורן אמר שמשרד הפנים חוקר טיסות של כל ראשי
הרשויות .אני מאוד מודאג בממוצע בשנה  4.2פעמים.
נבחרתי ב  00018 -המראת לכנס האום בו ו ינה
ינואר  5119ממריא
יולי  5119ממריא לג'נבה – הוספת ידע על הדו"ח החמור.
יולי  5119לריו דה ג'נבה  -פורסם שהבאת  512מיליון דולר.
עד היום לא ראינו זאת.
נובמבר  - 5119צרפת
מרץ  - 5101אומן
אוגוסט  - 5101פורטוגל
אוקטובר  - 5101סמינר באיטליה.
ינואר  – 5100אורח בפרט
לאור כל הטיסות האלה 7איך אתה רוצה שאני אאשר – מביא לי שורה
וחצי לא קיבלתי בישיבה זו את מהות הטיסה 7מטרות 7מפגשים 7יעדים7
מה היא מועילה לעיריית אשקלון?
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מבקש תוכנית מפורטת 7לו"ז 7עם מי נפגשים 7מה המטרות?
אגב בטיסה לבולטימור – תמכתי.
אם הייתה באה תוכנית הייתי בעד.
בני וקנין:
יהיו  2נציגים 3 7דוברי רוסית:
עובדת עירייה  -מרינה אפשטיין  -אדריכלות
ראש העיר
איתן קסנטיני.
מבקשים שיגיע ראש העירייה
(חילופי דברים – אורן שני מפריע)
בני וקנין:
התוכנית בהכנה מול המארחים 7דיברו על  2אורחים וראש העיר 7לא
רציתי לנסוע המארחים אומרים שחשוב שיהיה רה"ע – גם אורן וג ם
איתמר מערבבים חופשה פרטית שלי 7על חשבוני 7מבין התסכול הרב
שלך באופוזיציה אתה מריר  -אכול מרירות.
לא מתנצל על שום דבר.
פעמים רבות ביקשתי בביק ורי גומלין.
לגבי אחרים  -כל דבר במקומו
אלכס היה באומן 7עשה עבודה יפה שם .צריכים לכבד את יהדות חבר
העמים באשקלון הוא גאה שרה"ע שלהם נוסע 7סגנית רה"ע מחבר
העמים 7שבתאי עסוק בהכנות.
מי שהיה איתי יודע  -זו עבודה קשה מבוקר עד ערב 7אין בעיה לצ את
לחופשה פרטית מבקש להעלות להצבעה תוכנית מפורטת תוגש עם
פירוט בהכנת התוכנית בתיאום סופה ושבתאי מול המארחים.
אירוח במקום.
הצבעה:
בעד9 :
נגד – 2 :אורן ,איתמר8
החלטה :לאשר8
אורן שני:
העלית י להסתייגות – תעלה זאת להצבעה מה זה הבריוניות הזאת?
בני וקנין:
אורן  -אתה מפריע לישיבת המועצה אתה מצביע.
הצבענו בעד הסעיף הזה.
איתן  -הצבענו לפי הסעיף  -למה צריך להצביע על הסתייגות?
אורן שני:
בני שינה את סדר היום.
מעלה הסתייגות – רוצה לצרף לטיסה את החברים האלה.
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בני וקנין:
מתרה בך.
חושב שברגע שהצבענו זו הצבעה וזה האישור.
אורן שני:
לא 7מעלה ההסתייגות.
בני וקנין:
לא הייתה הסתייגו ת .
אורן שני:
אתה בריון.


אורן שני המשיך להפריע וחזר שלוש פעמים למרות התראת רה"ע:
"אתה בריון ,אתה בריון ,אתה בריון"8

בני וקנין:
איתן  -הצבענו מי תהיה המשלחת חייבים להצביע על הסתייגות?
איתן צוריאל:
אני מסופק.
בני וקנין:
מקבל את מה שאומר איתן שהוא מסופק.
 אורן יוצא מהדיון.
8 01

הערכות לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ג – סקירה ע"י מר
משה ינאי סמנכ"ל חינוך וחברה8

שבתאי צור:
מודה לרה"ע למר בני וקנין 7לחברי מועצת העיר על האצלת הסמכויות
בנושא חינוך 7יו"ר מועצת העיר ומשנה לרה"ע.
ברשותך  -באמת אני אהיה שגריר של התושבים במישור המוניציפל י .
אשתמש בכל כוחי בניסיון שלי בעשייה הציבורית הייתי גאה בזה מ -
 5113 - 82עבדתי במחיצתך במשך  08שנה  54שעות
היום  -טוב מאוחר מאשר אף פעם 4 .שנים אני באופוזיציה  -גם שם
מילתי על הצד הטוב ביותר – הפרדתי בין החברות לבין תפקידי –
הביקורת היית ה לטובת העיר אשקלון אומר לך ראש העיר ולחברי
המועצה  -מה שדחף אותי בנושא חינוך – זה הקשר ביני לבין ינאי אותו
אני מוקיר ומכבד באופן אישי.
אדוני רה"ע – כבר אתמול אחרי שהודעת ינאי כבר נפגש איתי 7קבענו
יעדים 7הוזמנו כל עובדי המשרד.
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תודה לך משה ינאי על פגישה זו  -מודיע לחברי מועצת העיר היעדים
שקבעתי 7ביקשתי ממשה ינאי לבוא ולתת סקירה בלי שום קשר
לאופוזיציה ולקואליציה אשמח אם חברים יישארו לשמוע הסקירה.
 8 0אישור בניית.....
 8 2אישור בניית שלב ג' בביה"ס מקיף ה'.
 8 3אישור  1כיתות נוספ ות לביה"ס "כוכב הצפון".
 8 4אישור בניית כיתות בביה"ס "אומניות"
 8 5אישור בניית  3כיתות לביה"ס "בית יחזקאל".
לברך את שר החינוך שאישר  31כיתות 2 7כבר ביצעו תוך 9
חודשים 7לבנות עוד  52גנים – התחייבתי ובע"ה נצליח במשימות
וכל הכבוד אדוני רה"ע ש פנית בנושא מגון בי"ח ברזילי .ההחלטה
שנפלה חריגה 7מברך אותך 7הצלת את העיר אשקלון יישר כוח.
בא בסה"כ לעזור בהתנדבות לא חסר לי לשכה 7יש לי לשכה
באשקלון 7באר שבע 7ובאילת .אין לי בעיה 7אני בסה"כ מתנדב 7ואם
אני מסוגל תוך  3חודשים לבוא ולעזור חושב שטוב מאוחר מאשר
אף פעם .שמח שהצטרפתי לקואליציה לי אישית היה מאוד קשה
במיוחד לאור החברות שלנו.
אומר לכם  -זה טוב לעיר אשקלון לעירית אשקלון ברכתי שהכנסת
יועץ באגף החינוך לעשות כארגון ב  5100 -גדלנו בכמעט . 5.2%
היועץ עושה כארגון 7ישבתי עם מנהלים אני רק עזר לרה"ע בכ ל
הדברים .הר בה שנים אני בפוליטיקה 7רה"ע יודע מה שכל אחד
עושה 7תודה שנתתם בי אמון.
איתן קסנטיני :
בתור יו"ר ועדת בניין ערים רוצה לעזור ולתמוך בכל נושא הגנים.
שבתאי צור:
הכרתי מה זה להיות שר החוץ 7האוצר 7כשפונים אלי אני משחרר
חסמים 7אני יודע לאן ללכת ולמי לפנות.
בני וקנין:
תודה רבה 7מאחל לך בהצלחה.
 8 01הערכות לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ג – סקירה ע"י מר משה
ינאי סמנכ"ל חינוך וחברה8
שבתאי צור:
מברך את משה ינאי 7מודה.
מתרשם מכל מערכת החינוך כל המנהלים מכבדים את משה זו
ההצלחה שלו.
היום הצ עתי ל ו לקחת תלמידי כיתות יא'  -יב' למכללת אשקלון להכיר.
עמרם בן דוד :
חושב שהתברכנו במנהלי אגף החינוך מהטובים בארץ 7יושב אתו
שנים מעריך ומוקיר את ההתייחסות לכל ילד והורה.
מברך את משה ינאי ואת שבתאי צור שימשיכו להוביל להצלחות
בחינוך .לומר תודה במיוחד למשה.
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בני וקנין:
היום הייתה ישיבה של איג וד ערים לאיכות הסביבה ובחרנו ביורם
שפר לסגן יו"ר פעיל באיכות הסביבה 7מתכננים לעשות עוד הרבה
דברים.
בזמנו אלכס נבחר כממונה על תעשייה ותיירות אך הוא אציל 7בקש
ממנ י למנות הרצל ברזילי במקומו .אלכס סולטנוביץ ממונה על
התעשייה ותיירות 7הוא צנוע עשה הרבה עבודה.
 ניתנה סקירה ע"י משה ינאי.
יורם שפר:
חושב ששיתוף פעולה שלי עם אגף החינוך קיבלה תנופה במיוחד עם
משה ינאי כל מה שהעיר תהפוך 7במיוחד את החשיבות הזו משה
לקח בשני ידיים כל פרויקט שלקחנו העצמנו את החינוך בצורה בלתי
רגילה תודה רבה למשה על שיתוף הפעולה זו העצמה נוספת.
בני וקנין:
השנה הייתה אחת השנים הקשות בנושא החינוך.
באחריות מלאה – אין עיר בארץ ממטולה ועד אילת שהתארגנה כל
כך מהר בעניין הזה של חוק חינוך חינם.
באשקלון העיר גדלה כל שנה היתרי אכלוס – למעלה מ  5111 -היתרי
אכלוס
ישנם ערים  -עד שהם בונים ביה"ס לוקח שני ם רבות.
ברוך השם כן עומדים ביעדים הללו 7גני ילדים חובה 7בתי ספר
תיכוניים 7אולמות ספורט.
תמיד שיש נושאים חשובים הם עוזבים (איתמר ואורן)  7גומרים את
הניגוחים ושיש סקירה אמיתית – עוזבים.
מ ברך את משה ינאי 7את כל אגף החינוך 7אנחנו בעיצומה של עבודה
– אין שעה שאני לא מקבל בקשה לטפל ומטפלים.
שבתאי צור:
ממליץ לקיים ישיבה באמצע ספטמבר לרגל ראש השנה.

 הישיבה ננעלת8

_________________
בני וקנין
ראש העיר
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