פרוטוקול ישיבת מועצה
חגיגית מן המניין מספר
 800//1של "מועצת העיר
החדשה" מתאריך
8108800/81
מקום הישיבה :היכל התרבות העירוני

רשמה :זיוה מימון – רשמת פרוטוקולי המועצה
מעודכן ל9119911/91-

עיריית אשקלון – חברי מועצת העיר
1

פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 9-1/91
של "מועצת העיר החדשה" מתאריך י' כסלן תשע"ד9119911/91 ,
השתתפו ה"ה:
איתמר שמעוני
שבתאי צור
תומר גלאם
יורם שפר
אפי מור
אלכס סולטנוביץ
עו"ד אבי קריסי
איתן קסנטיני
בוריס מנור
יוסי כהן
יורי ברנט
יורם מכלוף
יעקב אביטן
מירי אלטיט
משה אטיאס
ניסים כלפון
סופיה ביילין
ד"ר ריקי שי
שלום כהן
שמעון לוגסי
שרה זכריה

-

לא השתתפו ה"ה
בני וקנין
שלמה כהן

-

מוזמנים :
ח"כ סילבן שלום
מר אבי הלר
עו"ד רועי שוורץ
מר אברהם בן–דוד
מר יוסי לוי
עו"ד איתן צוריאל
מר פיני בוסקילה
רו"ח אריאל גמליאל
אינג' דוד ירון
אדר' אריק ברששת
ד"ר אלן מרכוס
גב' שולמית מימון
גב' חיה כהנא
מר יוסף עמרם
מר יוגב דהרי
גב' נחמה שריקי

-

ראש העיר
משנה לראש העיר ויו"ר מועצת העיר
ממלא מקום ראש העיר
משנה לראש העיר
סגן ראש העיר
סגן מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
ראש העיר היוצא וחבר מועצת העיר הנכנס
חבר מועצת העיר
השר לתשתיות לאומיות ,האנרגיה והמים והשר לפיתוח
הנגב והגליל.
ממונה על המחוז משרד הפנים
עוזר רה"ע
מנכ"ל העירייה
סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל
היועץ המשפטי לעירייה
גזבר העירייה
מבקר העירייה
מהנדס העיר
אדריכל העיר
מנהל האגף לתכנון אסטרטגי
מנהלת האגף לשירותי רווחה
מנהלת אגף תעשייה ומסחר
מנהל אגף איכות הסביבה
מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה
מנהלת אגף תקציב
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מר איציק ויצמן
מר ניסים סויסה
אינג' ניסים בן חמו
מר אבנר מימון
עו"ד תמר יוספי
גב' אמה עמר
מר אורן גלעד
מר עודד ירון
מר משה שמואל
גב' זיוה מימון

-

2
מנהל אגף ההכנסות
מנהל אגף שפ"ע
מנהל אגף הביצוע
מ"מ מנהל אגף החינוך
יועצת ראש העיר למעמד האישה
ס/הגזבר
מנכ"ל החכ"ל
מנכ"ל החב' העירונית לתנו"ס
אמרכל ונציב תלונות הציבור
רשמת הפרוטוקול.

להלן סדר יום הישיבה החגיגית:
-

קטעי נגינה

-

פתיחת ישיבת המועצה ע"י רה"ע והצהרת אמונים של חברי המועצה (לפי סעיף  42א'
לפקודת העיריות – בהתאם לנוסח כדלהלן:

"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה
את שליחותי במועצה"1
דבר ראש העיר הנכנס
ברכות האורחים
ברכות מר אבי הלר -מנהל מחוז משרד הפנים
דבר ראש העיר היוצא.
דבר ראשי הסיעות
ברכת רה"ע לחברי מועצת העיר הפורשים

.9

-

.1

אישור מינוי סגני רה"ע ומ"מ רה"ע בשכר
סגן מ"מ רה"ע בשכר
א .מר תומר גלאם
סגן ראש העיר בשכר
ב .מר אפי מור
סגן ראש העיר בשכר
ג .מר אליק סולטנוביץ -

11

אישור מינויו של מר יורם שפר
למשנה לראש העיר ללא שכר.

14

אישור בחירתו של מר שבתאי צור ליו"ר המועצה בהתאם לסעיף  91/לפקודת העיריות
ומשנה לראש העיר ללא שכר.

15

אישור אצילות תפקידים וסמכויות של ראש הרשות לפי סעיף  91פרק ב' -בחירות,
חוק הרשויות המקומיות – (בחירות -ראש הרשות וסגניו וכהונתם)1
 519אישור אצילת מסמכויות רה"ע לסגני רה"ע ולמ"מ רה"ע בהתאם למפורט להלן:
א  .מר תומר גלאם -האצלת מסמכויות רה"ע כממונה על אגף שפ"ע וממונה על הנוער.
ב  .מר אפי מור -האצלת מסמכויות רה"ע כממונה על בטחון ומנגנון.
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ג.

3
מר אליק סולטנובי'ץ – האצלת מסמכויות רה"ע כממונה על התיירות ועל
תרבות אירועים בקרב יוצאי חבר העמים.

 1511אישור אצילת מסמכויות רה"ע לחברי המועצה בהתאם למפורט להלן:
 . 1מר יורם שפר -משנה לרה"ע -ממונה על מינהל הנדסה ואיכות הסביבה.
 .4מר שבתאי צור  -משנה לרה"ע -ממונה על תעשייה ומסחר .וקשרים
בינלאומים ומקשר בין הממשלה לעירייה.
 ממונה על קידום עסקים -מט"י ,רשת מתנסים ומועצת נשים. . 3גב' ריקי שי
וחינוך בלתי פורמלי.
 . 2מר שלום כהן  -ממונה על ערכים ותודעה יהודית.
 .5מר' משה אטיאס  -ממונה על תיק צעירים .וממונה על אירועים
 ממונה על ספורט. .6מר יוסי כהן
 .7גב' סופיה ביילין  -ממונה על רווחה ותרבות הדיור.
 ממונה על תחבורה. .8מר יורי ברנט
 .9מר בוריס מנור  -ממונה על קליטת העלייה וספורט בקרב יוצאי חבר העמים.
 .11מר ניסים כלפון  -ממונה על המחלקה להווי דתי ומורשת ישראל.
 .11גב' שרה זכריה  -ממונה על גמלאים.
 .14מר' אברהם קריסי -ממלא מקום הממונה על החינוך ומקדם ההשכלה הגבוהה.
 .13הרב יעקב אביטן  -ממונה על החינוך.
 .12הרב יורם מכלוף  -ממונה על התרבות התורנית מסורת באהבה.
 .15הרב שמעון לוגסי  -ממונה על הקשר עם רשויות הבריאות.
 .16מר איתן קסנטיני  -ממונה על החופים.
 .17גב' מירי אלטיט  -ממונה על השרות ותלונות הציבור.
 16אישור אצילת סמכויות חתימה למתן הרשאות ואישורי חתימה לסגני רה"ע
{עפ"י סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם),
תשל"ה( 1975 -להלן – חוק הבחירה) ו/או פקודת העיריות (להלן – הפקודה)}
א -לחתימה על מסמכי תשלום ( -עפ"י סעיף  191לפקודה) לכל אחד מסגני ראש העיר
ולמנכ"ל העירייה.
ב-

כתב ערבות  -לכל אחד מסגני ראש העיר ולמנכ"ל העירייה.

ג-

כתב מינוי לעובדים במשכורת או הזמנת עובדים בשכר – לכל אחד מסגני
ראש העיר או למנכ"ל או למנהל אגף משאבי אנוש.

ד-

לחתימה על מסמך עם או ללא התחייבות כספית (עפ"י סעיף 1/1
לפקודה)-לכל אחד מסגני ראש העיר ולמנכ"ל.

ה-

לחתימה על תעודה לפי סעיף  114לפקודה – לכל אחד מסגני ראש העיר
ולמנכ"ל העירייה.
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 11אישור נציגי המועצה לאיגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון
7.1

מר איתמר שמעוני

-

(אשקלון תנצח)

7.4

מר יורם שפר

-

(אחדות בתכלית)

 18אישור נציגי המועצה לבחירת עובדים בכירים לפי סעיף  961ב' לפקודת העיריות
8.1

מר אפי מור

-

(אשקלון תנצח) -

יו"ר

8.4

מר אבי קריסי

-

(אשקלון אחת) -

חבר

8.3

מר איתן קסנטיני

-

-

חבר

(דור העתיד)

 11אישור מינוי עובדים בתפקידי אמון (ללא מכרז – בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים
)911/99
 - 9.1אישור עוזר אישי לרה"ע–רועי שוורץ – בוגר תואר ראשון במשפטים ,בעל תעודת
עו"ד מלשכת עורכי הדין בישראל ,ניסיון שיווקי ניהולי כולל של  5שנים בחברת אלדן
וחב' "עמית נדלן" .אחוז השכר המרבי למשרה.65% - 55% :
- 9.4אישור מנהלת לשכת ראש העיר (עוזר אישי נוסף לראש הרשות) – נורית
בנימיני ,בעלת תואר ראשון בניהול ובקרה תעשייתי ,וניהולי של  16שנה ממקום
עבודתה הקודם בביה"ח .אחוז השכר המרבי למשרה – .21% - 31%
 - 9.3א ישור מזכירה אישית של סגן ראש העיר אפי מור ( -עוזר אישי לסגן בשכר של
ראש הרשות)  -אילנית ארביב שטרית  -בעלת מכינה אקדמאית ,תעודת הנהלת
חשבונות סוג  ,4בעלת ניסיון מזכירותי וניהולי של  16שנה בחברות שונות .אחוז
השכר המרבי למשרה .21% - 31%
אישור השכר והחוזה טעונים אישור משרד הפנים1
 19/אישור מינוי חברי ועדת המכרזים
11.1

מר אפי מור

;-

(אשקלון תנצח)

-

יו"ר

11.4

מר אבי קריסי -

(אשקלון אחת)

-

מ"מ יו"ר

11.3

מר שר שלום כהן -

(אחדות בתכלית)

-

חבר

(עיר אחת)

-

חבר

(הכח לגמלאים)

-

חברה

(צדק חברתי)

-

חבר

-

חבר
חבר
חבר

-

11.2

מר יוסי כהן

11.5

גב' שרה זכריה -

11.6

מר יורי ברנט

-

11.7

הגב' מיריי אלטיט-

(דור העתיד)

11.8

מר שלמה כהן -

(אשקלון בתנופה)

-

11.9

מר יעקב אביטן -

(ש"ס)

-
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 199אישור מינוי חברי ועדת הכספים
11.1

 -מר שבתאי צור

(ליכוד)

-

יו"ר

11.4

מר אפי מור

(אשקלון תנצח)

-

מ"מ יו"ר

11.3

מר ניסים כלפון

(אגודת ישראל)

-

חבר

11.2

מר בוריס מנור

(אשקלון ביתנו)

-

חבר

11.5

גב' מיריי אלטיט

(דור העתיד)

-

חברה

11.6

מר שמעון לוגסי

(ש"ס)

-

חבר

11.7

מר שלמה כהן

(אשקלון בתנופה)

-

חבר

 191אישור מינוי חברי ועדת הנחות
14.1

מר ניסים כלפון

(אגודת ישראל)

-

יו"ר

14.4

מר אפי מור

(אשקלון תנצח)

-

חבר

14.3

מר שלמה כהן

(אשקלון בתנופה)

-

חבר

מהלך הדיון בישיבה:
מנחה :יוסי טל1
-

קטע נגינה



מר איתמר שמעוני ,ראש העיר :מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה החגיגית מס'
19-1/91

איתמר שמעוני ,ראש העיר:
אבקש להצהיר אמונים ולאחר מכן חברי המועצה יצהירו.
" אני ,איתמר שמעוני ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל
שליחותי במועצה"1


חברי המועצה מצהירים אמונים:
 19מר שבתאי צור
 1מר אלכס סולטנוביץ
 11מר בוריס מנור
 14הרב שלום כהן
 15הרב אביטן יעקב
 16הרב יורם מכלוף
 11מר שמעון לוגסי
 18מר ניסים כלפון
 11מר איתן קסנטיני
19/גב' מיריי אלטיט
 199מר תומר גלאם
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 191מר אפי מור
 191מר יורם שפר
 194גב' סופה ביילין
 195מר יורי ברנט
 196גב' ריקי שי
 191גב' שרה זכריה
 198מר אבי קריסי
 191מר יוסי כהן
 11/מר משה אטיאס
לא הצהירו:
מר בני וקנין
מר שלמה כהן
יוסי טל:
מזמין את ראש העיר מר איתמר שמעוני לשאת דברו.
מר איתמר שמעוני:
השר לתשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים ,השר לפיתוח הנגב והגליל ,מכובדים ,אורח
העיר אשקלון ,כבוד גדול הסבת לנו השר סילבן שלום .כבוד הרבנים ,רב העיר ,הרב בלוי,
הרב יצחק ברדה ,הרב יעקב אברג'יל ,הרב  ...הרבנים המכובדים שכיבדו אותנו בנוכחותם,
כאן במועצה החגיגית .חברי המועצה היוצאת שנמצאים פה ,שאני רואה את רמי גואטה,
עמרם בן דויד ,אורן שני,
רבותיי ,אורן שני ,ידידי ,חברי ,שליווה אותי רבות במועצת העיר ,ועזר לי המון .איפה ,מישל
בוסקילה פה? תסלחו לי שאני לא רואה ,אבל אני רוצה לראות אותו .אדוני השר ,מישל
בוסקילה ,חבר מועצה שמלווה אותי עד היום ,עושה פשוט עבודה נפלאה .חברי המועצה
היוצאת ,חברי המועצה הנכנסת ,ראשי עיריית אשקלון לשעבר ,אם הם פה ,מכובדים,
אורחים יקרים ,קהל נכבד.
אני בוחר לפתוח את ישיבת המועצה הראשונה והחגיגית הזו בפסוק הראשון ממזמור כ"ד
בספר תהילים" .ליהוה הארץ ומלואה תבל ,ויושבי בה" המילים הללו אמורות לשמש לכולנו
תזכורת חשובה ,תזכורת לכך שכולנו ברי חלוף בעולם הזה ,ואף אחד מאיתנו לא תושב
קבע כאן .מה שנכון לגבי החיים ,נכון לגבי הפוליטיקה המקומית.
עם קבלת תוצאות הבחירות לפני כחודש ,חתמנו כולנו ,כל מי שיושב כאן סביב השולחן
הזה ,על חוזה שכירות עם תושבי אשקלון ,אנחנו נכנסים לנכס מרוהט ,מצויד היטב,
מאובזר ,אבל מושכר ,וכמו בכל חוזה שכירות ,כאשר השוכר לא עומד בתנאים עליהם חתם,
מפנים אותו מהבית .אנחנו חתומים על חוזה שכירות עם תושבי אשקלון לחמש שנים ,עם
אופציה לשנים נוספות .אבל ההחלטה אם לתת לנו את האופציה או לא ,אינה בידיים שלנו,
היא בידיים של תושבי אשקלון ,אותם תושבי אשקלון שהוכיחו בבחירות האחרונות שהם
יכולים להמליך ולהפיל מנהיגים ,שהם יכולים לתת הזדמנות ולקחת אותה ,שהם יודעים טוב
מאוד מה הם רוצים מהמנהיגים שלהם ,מה הם רוצים מהעירייה שלהם ומה הם רוצים
מהעיר שלהם .בואו ניקח את הלקחים החשובים הללו לתשומת ליבנו ,כי ריח השלטון משכר
ומערפל חושים .מי שמגיע למשול ,שלא ישכח לרגע מי נתן את הכוח למשול ,מי שקיבל
הזדמנות לשרת את הציבור ,שלא ישכח לרגע למה הוא נמצא כאן .זכרו כל הזמן ,ושימו את
הדברים האלה לנגד עיניכם ,הלשכות ,המזכירות ,כלי הרכב ,הכיבודים ,אינם שלנו .אנחנו
לא בעלים של העירייה הזאת ,ולא הבעלים של העיר הזאת .באנו לתקופה קצובה לנהל את
העיר הזו אחרת ,להעניק לתושבי אשקלון תקווה שיכולה להיות כאן מציאות אחרת .הציבור
יבחן בזכוכית מגדלת את כל המהלכים שלנו ,עם חלקם יסכים ,עם אחרים אולי יחלוק,
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בסופו של דבר ,בעוד חמש שנים ,נתייצב כולנו לתת את הדין בפני הבוחר .אם ביצענו
נאמנה את התפקיד שלנו ,הרי שנקבל את המנדט להמשיך ולהנהיג אותו ,אם נמעל
בתפקידנו ,נאבד את הכיסא .אני ,בכל אופן ,מתכוון להיות פה ,בעזרת השם ,קדנציה ,ועוד
קדנציה ,ועוד קדנציה ,ועוד קדנציה.
לפני מספר שבועות העיר אשקלון עמדה על פרשת דרכים ונדרשה לבחור ,האם להמשיך
ולצעוד בדרך בה הלכה עד כה ,או שעליה לשנות כיוון ולתת הזדמנות לדרך אחרת .בסופו
של מאבק רווי יצרים ,הבוחר הכריע ,וכעת על כולנו ,ללא יוצא מן הכלל ,מוטלת החובה
לכבד את ההכרעה ,ולפעול על פיה .ברגע שנפתחה מערכת הבחירות ,נחלקנו למספר
גושים ,מחנות ,רשימות ומפלגות ,לאחר שנסגרו הקלפיות ,נספרו הקולות ,ונפלה הכרעה,
עלינו להתאחד שוב ,כגוף אחד ,למען כל תושבי אשקלון .כל מי שיושב סביב השולחן הזה
קיבל מנדט מתושבי אשקלון ,קיבל את הזכות להשמיע את דעתו ,להביע את עמדתו ,ואפילו
להביא לידי ביטוי את השקפת עולמו .לכולם יש זכות לייצג בכבוד את הציבור ששלח אותם,
לכולם יש את הזכות לנסות ולהשפיע .זו הסיבה שבגינה כבר ביום שלמחרת הבחירות
קראתי לכל הרשימות ,ללא יוצא מן הכלל ,מי שהיה בצד שלי ,ומי שהיה בצד שכנגד,
וביקשתי שיצטרפו אלי לעשייה ,שייקחו חלק משמעותי בתהליך החשוב הזה שאשקלון
צפויה לעבור בשנים הקרובות ,אני שמח שראשי כל הרשימות ,לבד מאחת ,נענו לקריאתי.
ראו את טובת העיר לנגד עיניהם והצטרפו לקואליציה.
רבותיי ,כל מי שיושב פה ראוי לכל הכבוד ,הם הפגינו אחריות .הם ראו את טובתכם ,הם
ראו את טובת הציבור ,הם התלכדו כולם למען תושבי אשקלון .אני מצדיע לכם ,חברי
המועצה ,ישר כוח ,כל הכבוד .החל ממחר בבוקר אנחנו יוצאים לשליחות ציבורית חשובה
מאין כמוה ,צפויות לנו חמש שנים מאתגרות בהנהגת העירייה ,חמש שנים שבהם אנו
מחו יבים לקיים את מה שהבטחנו ,מחויבים לחזון שרקמנו ,מחויבים למי ששלח אותנו
לשליחות הזו ,למי שנתן בנו אמון ,למי שהפחנו בו תקווה .בחמש שנים הבאות ,בעזרת
השם ,נחולל מפנה של ממש באשקלון ,נשנה סדרי עדיפויות ונקדיש תשומת לב יתרה
לשורה של נושאים בוערים העומדים על סדר יומה של העיר .בתחום החינוך ,אני יכול לספר
לכם שכבר ביום הראשון התחלתי לעסוק ,עם עובדי העירייה הנאמנים ,ברפורמה
משמעותית במערכת החינוך שלנו .נגדיל משמעותית את תקציב החינוך ,כבר בתקציב
הקרוב ,בעזרת השם ,ונקטין את הוצאות ההורים .נפעל לביטול חטיבות הביניים ,נצמצם
את מספר התלמידים ,כפי שאמרתי לפני ,אני עומד פה היום לפניכם אחרי ,מכיר ,יודע,
ערוך 46 ,תלמידים בכיתה .בתחום התעסוקה ,ניצור אלפי מקומות עבודה חדשים ואיכותיים
לתושבי העיר .נוריד את אחוז האבטלה מתחת לממוצע הארצי ,נקים פארק תעשייה ,כבר
קיימתי דיון ראשוני ,הפארק מסומן ,מגודר והולך להיות מזורז כבר מהר מאוד בוועדות
הראשונות .בתחום הביטחון האישי ,נקים חברה עירונית להגברת נוכחות אנשי הביטחון
והחוק בעיר ,נגיב ביד קשה לכל תופעות אלימות ועבריינות ,ונבצע פעולות ,והרגשתם
שעשיתי זאת בימים הראשונים לתפקידי ,בכל הכוח .לא תהיה עבריינות בעיר אשקלון.
בתחום התחבורה ,נקים תוכנית מקיפה לטיפול בעומסי התנועה ,ונצמצם את מצוקת בעיות
החנייה בעיר .בנושא השכונות ,נשקיע משאבים בשכונות הוותיקות ,ונאיץ את הפיתוח
בשכונות החדשות .נעודד יזמים לביצוע פרויקטים של התחדשות עירונית ,תמ"א  38ופינוי
בינוי .בתחומי התיירות ,נעלה את אשקלון על מפת התיירות הבינלאומית ,נפתח רצועת חוף
אטרקטיבית ,משופעת במקומות בילוי ואטרקציות ,נעודד יזמים להקים בתי מלון חדשים
לאורך רצועת החוף .רבותיי ,הגיע הזמן שיזמים וקבלנים ומשקיעים יבינו שהם גלגלי
השיניים של העיר הזו ,ועיריית אשקלון היא השמן בגלגלי השיניים ולא הברקס ,וזה דבר
שהגיע הזמן שיבינו ,נעשה את הכל להניע את התהליכים האלה .נגבש פתרונות להגנה על
המצוק בחוף הצפוני ,וכמובן ,נשתדל ,בכל הכוח ,בעזרת השם ,כבר בעונת הרחצה
הנוכחית ,להקים חוף רחצה נפרד ,כשר ,ומקובל על הציבור הדתי החרדי בעיר אשקלון.
בתחום התרבות והאירועים ,נקיים אירועי תרבות איכותיים לאורך כל השנה ,שיהוו מוקד
משיכה מהעיר ומחוצה לה .בנושא קליטת עלייה ,נעודד קליטת עלייה מכל רחבי העולם.
בנושא הצעירים ,נבלום את בריחת הצעירים מהעיר ,נעניק מלגות ללימודים אקדמאים
לצעירים ונפתח עבורם מקומות עבודה ,נעודד בניית דיור בר השגה לצעירים ,נפתח עשרות
מקומות בילוי לצעירים בעיר ,ולאורך רצועת החוף .לבני הדור השלישי ,הגיע הזמן שנהפוך
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את אשקלון לעיר שכיף להיוולד בה ,כיף לחיות בה ,וכיף להזדקן בה .בתחום השירות
לתושב ,העירייה בראשותי תציב את התושב במרכז .נקים מרכזי שירות לתושב.
אני יכול לומר לכם שהיום ,בדיון כבר שהתקיים אצלי ,הצבענו על שכונה ,ותתרגלו ,העירייה
תגיע אליכם הביתה .אנחנו נקים באזורים מרכזי שירות לתושב ,שיהיה שם שיטור עירוני,
פניות ציבור לתושב ,טיפול בבעיות התושב ,טיפול בתשתיות השכונה ,העירייה תגיע אליכם
הביתה
רבותיי ,אני יכול להקריא עוד שורה של דברים וערכים ופעילויות שצריך לעשות ,נקדיש את
כל מרצנו כדי להביא תוצאות ,נפעל במלוא הכוח כדי להגשים את החזון ששרטטנו ובכוחות
משותפים נצא לדרך חדשה .התחייבנו לתושבי אשקלון ,כעת הגיע הזמן לקיים .אני ראיתי
שחברי האופוזיציה ,ראש העיר היוצא ,מר בני וקנין ושלמה כהן ,לא הגיעו ,הכנתי ,רבותיי,
אנחנו צריכים לנהוג בכבוד ,לשמוח בשמחת המנצחים ולכבד את המפסידים .נגמרו
הבחירות.
אני מבקש בהזדמנות זו להודות בשמי ,בשמכם ,בשם כל תושבי אשקלון ,לראש העירייה
היוצא ,בני וקנין ,על השנים הרבות שהקדיש בחייו למען העיר אשקלון ,אני מאחל לו מכאן
הצלחה בכל אשר יפנה וכל אשר ילך .אני גם מפה קורא לו ,נקבל אותו בזרועות פתוחות
לקואליציה ,נכבד את החלטתו לשבת באופוזיציה ,מניסיון אני אומר לו שלא משעמם שם.
אני מאחל לכולנו ,לכל מי שיושב סביב השולחן הזה ,חברי מועצה וותיקים וחדשים ,הצלחה
בשליחות הציבורית החשובה שלנו ,הצלחה במישור הציבורי והצלחה במישור האישי.
אני אומר לכם ,יושבים פה חברי מועצה חדשים ,צעירים ,וותיקים ,חרדים ,עולים ,מסורתיים,
וותיקים הם זקן השבט שלנו ,שבתאי צור ,שנמצא פה ,ובאמת ,מגיע לו כל הכבוד .הוא
הגיע ,יודע להעריך ,נבחרה הנהגה חדשה ,אמר 'אני עם ההנהגה החדשה לטובת תושבי
אשקלון' ,זה מה שהוא אמר .תראו ,ההצלחה שלכם ,חבריי ,זו הצלחה של התושבים.
הצלחה שלכם זו הצלחה גם שלי .אנחנו חייבים לעמוד יחד ,אני מאמין בכם ,מאוד מאמין
בכם ,ואני רוצה לסיים בנושא חסד ,אנחנו קוראים השבוע פרשה שמעידה על שני אחים,
שלא רק חששו שייפגשו ,אחרי כל כך הרבה זמן ,שאחד כעס על רעיהו ,עשיו ויעקב .כשהם
נפגשו ,הדרך לאחד הייתה נתינה וחסד .יעקב נתן לעשיו ,באמצעות ילדיו ומשפחתו נתניה.
תדעו לכם  ,במילה נתינה ,המילה נתן ,איך שלא נקרא אותה ,מתחילה ועד הסוף ,נקבל נתן.
בנתניה ,עם י' ,ה' ,שם השם ,כל מי שנותן ברצון טוב ,עם כוונת שמים ,הרי שיקבל משמים.
אני אומר לכם ,וזה המסר שלי אליכם חברי המועצה ,אני מאמין בכם ,יש לנו משימות
גדולות מאוד ,המון עבודה ,אני מתכוון לעבוד ,אני מת לעבוד ,אני מת להצליח ,אני מת
להוכיח את עצמי בשם השם ,נעשה ונצליח .תודה רבה לכם.
יוסי טל:
מזמין את השר סילבן שלום – שר התשתיות ,האנרגיה ,המים  ,פותח הנגב והגליל לשאת
דברו.
השר סילבן שלום:
ערב טוב .אדוני ראש העיר ,ידידי הטוב ,מר איתמר שמעוני .קשה ,בדרך כלל לדבר אחרי
ילדים ,אבל אחרי כוכב רוק ,איך קיבלתם אותו כאן ,אני כבר מקנא ,מה זה? יושב ראש
המועצה והמשנה לראש העיר ,שבתאי צור ,המשנים ,הסגנים ,חברי מועצת העיר ,תושבי
העיר ,גם אני שואל איפה מישל בוסקילה הנה ,הוא שם .שזה עתה סיים את כהונתו ,אבל
תרם שנים וימשיך לתרום ,ואלי ופיני שאני רואה ,והרבה מאוד חברים אחרים שנמצאים כאן,
לכולם ,לתושבי אשקלון ,ערב טוב .כשאנחנו מדברים על המושג ציונות ,האמירה היא חזרה
לציון לאחר  4,111שנות גלות .וכאשר אומרים החזרה לציון ,אנחנו מדברים חזרה לאותן
נחלות שהיו נחלות של בני ישראל ,ובספר שופטים פרק א' ,אנחנו קוראים על הכיבושים של
שבט יהודה .וכפי שנאמר ,וינקום יהודה את עזה ואת גבולה ,ואת אשקלון ואת גבולה .עכשיו,
מי לא שלט בעיר הזאת ,לאורך כל השנים הרבות? כנענים ,פלישתים ,פיניקים ,הממלכות
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ההלניסטיות ,רומנים ,ביזנטים ,ערבים ,צלבנים ,כל אלה היו בעיר .לחלקם היא שימשה עיר
מרכזית ,בעיקר בגלל הקרבה לים ,בגלל המסחר בים .אבל לנו יש עוד סיבה חשובה למה
אשקלון היא מקום כל כך מרכזי במדינת ישראל ,וזה בגלל שהיא נמצאת כאן כמוצב קדמי
במרחק נגיעה מרצועת עזה .צמיחתה ופריחתה של העיר הסמוכה לרצועת עזה באה
להבהיר פה לשכנים שלנו בקול בטוח וברור ,אנחנו באנו לכאן כדי להישאר ,ולהישאר פה
לנצח נצחים ,ואנחנו כאן לנצח .ולא יעזור ,גם הטרור הנורא היום בעפולה ,הרצח המתועב
של החייל ,עדן אטיאס ,זיכרונו לברכה ,השם ייקום דמו ,כאשר החמאס קורא מכאן כבר
לאינתיפאדה שלישית .אנחנו נמשיך לעשות הכל כדי לבצר את ביטחונה של מדינת ישראל.
וביטחונה של אשקלון פירושה ביטחונה של מדינת ישראל ,אשקלון ומדינת ישראל קשורים
בקשר הדוק ,בקשר מרכזי כאן .וזאת הדוגמא הטובה ביותר .אנחנו היום כאן בישיבת
מועצה ,ובראש ובראשונה ,יש לנו כאן ראש עיר ,הרי היה כל כך ברור מה ראשי התיבות של
איתמר שמעוני? זה א' ,ש' ,מה שתי האותיות הראשונות של העיר הזאת? אשקלון ,א' ,ש',
כך זה מתחיל הרי .אבל מעבר לזה ,לבני שמעון הייתה נחלה בתוך שבט בני יהודה ,כבוד
הרבנים הראשיים שנמצאים כאן ,ונאמר ,ומטה השמעוני היה בנחלת בני יהודה ,ומאחר ובני
יהודה כאן אלה שאשקלון בנחלתם ,הרי היה ברור שמטה השמעוני הוא כאן ,באשקלון,
כחלק מרכזי ממה שכתוב במקורות ,לא אני אמרתי .זה מופיע במקורות .לכן גם כאן זה היה
ברור ,לקח קצת זמן ,אבל הנחישות ,המנהיגות ,הכריזמה ,ההחלטיות ,הרבה מאוד אנשים
היו מרימים ידיים ,הרבה מאוד אנשים כבר היו מתייאשים ,כמה אפשר לנסות ,לבוא ,לעשות.
אבל אתה מעולם לא וויתרת ,ואני חושב שמי שיתברך בכך זה לא אתה עצמך ,כי אתה
עכשיו הגעת לעבדות ,אלא זה כאן ,התושבים האלה ,תושבי אשקלון ,שהתברכו ממך כמו ...
אני מאמין שהניסיון הרב שלך ,ניסיון שלך כמנכ"ל חברת אתרים ,כאשר אתה בא לטפל
בעיר תיירות ,שיכולה למצות יותר מן הפוטנציאל שלה ,אני בטוח שהקשר הטוב שלך עם
משרדי הממשלה ,והעובדה שאני נמצא כאן היום ,זה גם עוד דוגמא למה שיהיה בתקופה
הבאה בקשר עם משרדי הממשלה .אבל זאת עיר מחוז ,זאת עיר מחוז שיש לה בית חולים,
ויש לה מכללה ,ויש לה קבוצת כדורסל בליגת העל ,אנחנו מאחלים שתהיה גם קבוצת
כדורגל ,כי הפועל באר שבע רוצה לשחק קרוב ,היא לא רוצה לנסוע למרחקים ,היא רוצה
להיות פה קרוב לאשקלון .אבל אנחנו גם שותפים בתחנת הכוח ,משלמים לך הרבה ארנונה,
שתדע ,תיכנס ,תשאל את הגזבר כמה ארנונה מתחנת הכוח ,כמה ארנונה יש לך מהמקומות
האחרים שאנחנו נמצאים כאן ,יש לנו קשר עם קצצ"א ,כמובן ,אבל המטרה שלנו היא לעזור
ולסייע בכל אחד מהתחומים .אנחנו מאמינים ,בסופו של דבר ,שזה אפשרי.
חזרנו גם לבית החולים ,גם יחד עם שבתאי ,פיני ואחרים ,אבל גם לבני צריך להגיד מילה
טובה .העיר אשקלון היא העיר עם כמות הבתים צמודי הקרקע הגבוהה ביותר בארץ ,זה לפי
מה שמופיע בויקיפדיה ,ובאיכות חיים גבוהה ,ועוד הרבה דברים אחרים צריך באמת היום,
עם סיום כהונתו ,להגיד מילה של תודה רבה לראש העיר היוצא ,בני וקנין ,על כל פעילותו
ארוכת השנים כסגן ,ממלא מקום וכראש עיר כאן בעיר אשקלון .אנחנו נמשיך ונסייע לבית
החולים ,כבר דיברנו ,אנחנו נסייע גם לפרויקטים של חינוך שאותם הזכרת ,אנחנו מדברים
על פרויקטים של מחשב לכל ילד גם כמובן ,אבל כיתות חכמות ,סיסמא לכל תלמיד .אנחנו
מאמינים בילדים ,ואנחנו מאמינים שהנוער כאן הוא בוודאי לא פחות טוב .כי גם מאשקלון
יצאו הרבה מאוד אנשים טובים ,הייתה לי הזכות כשר חוץ למנות גם את שבתאי צור כשגריר
ישראל בגאורגיה והוא היה מצוין ,את אהוד דנור ,שהוא בנו של אבשלום דנור ,גם איש
אשקלון  ,למנות אותו לקונסול בלוס אנג'לס ,יש לכם שר שהוא יוצא כאן ,מהעיר הזאת ,גלעד
ארדן ,ו ביקש ממני חבר הכנסת יצחק כהן ,שהיום הוא ,יש לו בית של נכדו ,ביקש ממני
למסור גם את ברכתו ,וגם הוא יוכל להיות לעזר רב .כך שמאשקלון יש אנשים טובים ,ויהיו
עוד הרבה אנשים טובים בהמשך .כל רצוננו הוא לעזור ולפתח את העיר הזאת .מספר
האנשים כאן הולך וגדל ,כי אנשים מאמינים בעיר הזאת ,והפוטנציאל שלה רק נמצא לפניה.
וכאשר יש לנו מועצת עיר כזאת ,כאשר יש לנו סגנים כאלה ,משנים כאלה ,מונהגים בידי
ראש עיר מלא חזון ,מלא יוזמה ומלא מנהיגות ,השמיים הם הגבול .הצלחה רבה לאיתמר
שמעוני ,למועצת העיר ,ולכל תושבי אשקלון ,אמן ואמן.
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יוסי טל:
מזמין את מר אבי הלר  ,ממונה מחוז משרד הפנים לשאת דברו.
אבי הלר ,ממונה על מחוז – משרד הפנים :
ערב טוב לכולם ,אני מרשה לעצמי קודם כל לומר שבתעודת הזהות שלי ,הכתובת הראשונה,
עתיקות ג'  ,343/14אשקלון .מכובדים ,חבר הכנסת ,כבוד השר סילבן שלום ,שר התשתיות
הלאומיות ,פיתוח אזורי ,ופיתוח הנגב והגליל .בהיותי ממונה על המחוז ,בקרבתו של השר
סילבן שלום ,אני מודע למעורבות העמוקה ,הרחבה ,מכל הצדדים ,על כל מה שנוגע ,קודם
כל לומר לנגב ,ואחר כך לגליל .אדוני ראש העיר הנבחר ,מר איתמר שמעוני ,מכובדים,
אברהם בן דויד ,מנכ"ל עיריית אשקלון ,זקן מנכ"לי השלטון המקומי .עובדי עיריית אשקלון,
תושבי העיר ,קהל נכבד ,מכובדיי כולם .הזכות לבחור ולהיבחר הינה אחת מהמאפיינים של
הדמוקרטיה הישראלית ,מחוקק קבע שאחת לחמש שנים ,כפי שראש העיר ציין מקודם ,יינתן
בידי התושבים ,בידי הציבור ,הזכות להחליט מבין המנהיגות המקומית מי הם המנהיגים
שינהלו את ענייני העיר בחמש השנים הקרובות .נושא ניהול מערכות הבחירות המקומיות
המוניציפאליות הינו אחד מהנושאים המרכזיים בטיפול ובאחריות משרד הפנים ,על כן ,כדי
לאפשר בידי התושבים מימוש זכות ההצבעה ,ממנה שר הפנים לכל אחת מן הרשויות
המקומיות ,האמורות לקיים בחירות ,מנהל בחירות אשר מתפקידו ,על פי החוק ,לארגן ולנהל
את מערכת הבחירות המקומית ,בסיוע עובדי הרשות המקומית .לכן גם אשקלון ,מצאנו
לנכ ון ,למנות את מר יחיאל מלכה ,ואת הגברת ליבי מנדה ,עובדי מנהל המחוז במשרד
הפנים ,לבצע משימה חשובה זו .ניהול מערכת בחירות בעיר כמו אשקלון ,בעלת אוכלוסייה
בסדר גודל של  134,111תושבים ,ומתוכם כ 111,111-בעלי זכות הצבעה ,יש לזה משמעות
רבה ,הינה אחריות גדולה ,ועל פי הדברים שבידי ,ניתן לסכם כי מערכת הבחירות באשקלון
התנהלה בצורה מקצועית ,תקינה ,ובסיכומו של דבר ,התוצאות משקפות את המציאות ,כפי
שרואים אותה פה מסביב לשולחן של חברי מועצת העיר.
על כן תרשו לי בבקשה לברך ,בשם שר הפנים ,מנכ"ל משרד הפנים ,ובשמי ,כממונה על
המ חוז ,את מר יחיאל מלכה ,ואת גברת ליבי מנדה ,על עבודתם המקצועית שעשו כאן.
מכובדיי ,לשלטון המקומי בישראל תפקיד חשוב במתן השירותים המקומיים ,ויותר מכך ,זו
מערכת שלטונית בעלת סמכויות רחבות ,העוסקת בנושאים חשובים ביותר בחיי האזרח,
ביום יום ,בתחום החברתי הכלכלי ,ושל מדינת ישראל כאחד .מערכת זו הוכיחה את יכולתה
למראית המשימות המוטלות עליה באופן דמוקרטי ,תוך רגישות של צוות חברתי .משרד
הפנים כיום פועל רבות לסייע לרשויות המקומיות בביצוע תפקידם השונים ,להפחתת
הבירוקרטיה והרגולציה ,תוך מתן עדיפות לרשויות מקומיות המתנהלות היטב ,מקדמות
פיתוח מקומי ,ומקימות מערך שירותים איכותי ויעיל לתושבי העיר .עיריית אשקלון הינה אחת
הרשויות במחוז הדרום שנמנית בין הרשויות האיתנות ,פירוש הדבר ,עירייה אשר נושאת
במעמד יכולתה להתנהלות עצמית המבוסס על מקורות כספיים עצמיים ,ובסיוע ממשלתי
באותם הפרויקטים בעלי חשיבות אזורית או לאומית כאחד .עיריית אשקלון הינה אחת
הרשויות שמאז הקמתה התאפיינה והצטיינה בהצלחה רבה באותם משימות בעלי חשיבות
לאומית ,כפי שציינתי מקודם ,כגון קליטת העלייה ,פיתוח אזורי תעשייה ותעסוקה ,פיתוח
מערכת חינוך מקומית ,מן הטובות ביותר ,וכמובן ,כולל מערכת אקדמית מקומית .הקמת
שכונות חדשות ,פיתוח תשתיות עירוניות לטובת תושבי העיר ,וראוי לציין את האיתנות של
תושבי העיר אשקלון בשני מבחנים בעלי משמעות ביטחונית ,עופרת יצוקה ב ,4119-ועמוד
ענן ,היום ,לפני שנה .אני כממונה על המחוז ,וצוות מנהל המחוז ,מקיימים שגרת עבודה עם
הנהלת העיר ,והעומד בראשה ,וזאת כדי לאמוד מקרוב על אופן הפעולות של העיר ,ולסייע
בעת הצורך בנושאים אשר עומדים על סדר יומה של מועצת העיר .להיות חבר ,או נציג
ציבור ,הינה משימה חשובה ,אבל הינה משימה גם קשה ,ועל כן אני סמוך ובטוח שכל אחד
מחברי מועצת העיר ,וותיקים וחדשים כאחד ,ובראשם ראש העיר הנבחר ,יעמידו בראש סדר
העדיפויות שלהם את צורכיהם של תושבי העיר ,ויפעלו בקדנציה שעומדת בפניהם לקידומם.
חברי מועצת העיר ,וראש העיר הנכבד ,מר איתמר שמעוני ,אנו במנהל המחוז הדרומי של
משרד הפנים נמשיך לעמוד לצדכם בכל נושא ונושא שיעמוד על שולחן המועצה ,הן בתחום
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המוניציפאלי והן בתחום התכנוני ,וזאת כדי לאפשר לכם למלא במקצועיות את תפקידכם.
נשאר לי לאחל לכם עלו והצליחו!
יוסי טל:
מזמין את נציגי הסיעות לשאת דברים:
ראש סיעת "אחדות בתכלות" נושא דברים.
 מר תומר גלאםראש סיעת ש"ס נושא דברים.
 הרב יעקב אביטראש סיעת "אשקלון ביתנו" נושא דברים
 מר אלכס סולטנוביץראש סיעת "צדק חברתי" נושא דברים
 גב' סופה בייליןראש סיעת הליכוד נושא דברים
 מר שבתאי צורראש סיעת "רשימת הצעירים" נושא דברים
 מר משה אטיאסראש סיעת "דור העתיד" נושא דברים
 מר איתן קסנטינינציגת סיעת "דור העתיד" נושאת דברים
 גב' מירי אלטיטראש סיעת "אגודת ישראל" נושא דברים
 מר ניסים כלפוןראש סיעת "הגמלאים" נושא דברים
 גב' שרה זכריהראש סיעת "אשקלון אחת" נושא דברים
 מר אבי קריסיסיעת "אחדות בתכלית" נושא דברים
 מר יורם שפרתומר גלאם ,ראש סיעת "אחדות בתכלית":
ערב טוב לכולם ,ברצוני להודות לראש עיריית אשקלון היוצא ,ידידי ,מר בני וקנין ,לכל חברי
מועצת העיר היוצאת ,להנהלת העיר הבכירה ,ולכל העובדים בעירייה ,המסיימים קדנציה של
חמש שנים של שירות מסור למען תושבי העיר .חברי מועצת העיר אשקלון הנכנסת ,עובדי
העירייה והמנהלים ,משפחות יקרות ,חברים ,אוהבי אשקלון ואורחים נכבדים .זה אחד הימים
המרגשים ביותר בחיי ,אני מודה לכם על הזכות שנפלה בחלקי לכהן כממלא מקום ראש
עיריית אשקלון.
גבירותיי ורבותיי ,אמנם תפקיד חבר מועצה אינו חדש לי ,אך בפנינו עומדים אתגרים גדולים
שאני רואה בהם גדולים ומשמעותיים העומדים על כתפנו .בתפקידי החדש כממלא מקום
ראש העיר ,אני לוקח על עצמי סמכויות המואצלות על ידי ראש העירייה הנכנס ,חברי ,מר
איתמר שמעוני ,ובראשם את אגף שפע ,האגף הזה כולל בתוכו כמעט את כל הנושאים
הנוגעים לכלל הציבור .אחריות שהענקתם לי רבה ,ואני מתחייב לפעול יום ולילה בשירות,
בשליחות ומסירות ,כדי להחזיר את אשקלון למקומה הראוי .הוריי ,רחל ויעקב גלאם ,בנו את
ביתם באשקלון בשנות ה '51-המוקדמות ,הם ראו את העיר כמצליחה ,שמאפשרת לצעירים
לבנות בה את ביתם ומשפחתם .אני מתכוון יחד עם ראש העיר הנכנס ,איתמר שמעוני,
לסגור את המעגל שבני ביתי ולאחל לכולם הצלחה רבה .אני רוצה להוסיף לנאום הפורמאלי,
לפני שלוש שנים קרא לי מורי ורבי ,הרב יצחק ברדה ,שליטא ,לכהן כחבר מועצה ,ממש
משך אותי מחברת החשמל כדי לבוא ולהיות חבר מועצה .חבר מועצה זה דבר שלא מובן
מאליו ,זה דבר שקשה לבצע.
אני מודה לכם ,באמת ,לכל התושבים היקרים ,לכל חברי המועצה היושבים סביב השולחן,
לשותפי לדרך ,מר יורם שפר ,לחברי ,הרב כהן ,אנחנו פה מתחייבים לעשות הכל כדי שהעיר
הזאת תצליח ותצעד קדימה .אומרים משפט חשוב ,אדם שלא ידע את עברו ,לא ידע את
עתידו .כן אדע את עברי ,וכן אדע את עתידה של אשקלון .תודה רבה.
הרב אביטן – ראש סיעת ש"ס:
כבוד ראש העיר ,מוריי ורבותיי ,מכובדי הרבנים ,הרב הראשי לאשקלון ,הרב חיים בלו ,הרב
ברדה ,הרבנים כולם ,מכובדי ראש העיר ,במנהיגות נאמר ,כאשר רוצים לבחור מנהיג ,צריך
שיהיה איש אשר רוח בו .אז איש ,יש כאן איתמר שמעוני ,ואשר זה איתמר שמעוני ראש ,אז
ברוך השם ,הנה אתה כאן אצלנו ,תנהל ,תוביל ,תנהיג ,קיבלת שליחות משמיים ,ובעזרת
השם ,בורא עולם יהיה אתך במנהיגות .מכובדי כולם ,חברי המועצה ,אני מכאן שולח גם כן
את בירכתו של חבר הכנסת יצחק כהן ,אני באתי מירושלים ,ברית מילה לנכדו ,אז באמת,
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ברכתו .מוריי ורבותיי ,חברי לסיעה ,מהרב מחלוף ,איש יקר ,איש חינוך ,אדם שייסד והקים
רשת כוללים בעיר אשקלון ,לשיעורי תורה .אדם שדואג ללמד בנוער הנושר ועושה פעילות
ברוכה בבתי הספר ,קיבלנו חבר מועצה מסור ,מגיע לו הרבה ישר כוח ,ותודה שהוא הסכים
לבוא למשימה .הרב שמעון לוגסי ,אתם מכירים אותו מהפעילות .אגודת נר תמיד  ...כל
דבר רפואי ,אמבולנס ,כל דבר .הרב לוגסי רואה עוד פעילות גדולה .אני עומד כאן לפניכם
היום ,ומבחינתי זה הזוי וחלום 45 ,שנה שאני מכהן ברבנות בחוף אשקלון ,לא התפרנסתי
באשקלון ,שירתי אתכם בנאמנות ,באמונה ,באהבה ,ללא שום דבר .לפני תקופה לא ארוכה
לפני הבחירות ,ממש ,קרא לי מרן למיטת חוליו ,הרב עובדיה יוסף ,זכר צדיק וקדוש לברכה,
שברכתו תלווה אתכם ,ואמרתי לו ,אני רב ,יש לי כולל ,הוא אומר לי ,גם אני לומד אותה ,אני
סוגר את הספר למען הציבור .לך ,תעשה את זה ,עת לעשות תעשה .באנו למשימה בתקופה
קצרה ,ואני רוצה להודות לכם תושבי אשקלון ,על שלוש  ...לא מאמין 5,111 ,בוחרים ,תודה
רבה לכם על האמון שנתתם לנו ,זה נותן לנו את הכוח .לא סררה יש כאן עבדות ,לא יום
ולא לילה ,כדברי יעקב ... ,וקמח בלילה ,ותידר שנתי מעיני .אנחנו מוכנים לעשות את זה
למענכם ,כי אנחנו מרגישים שלוחים ,עבדים ,ואנשים שחייבים לעשות למענכם הכל ,כי
אנחנו הולכים לייצג אתכם ,אתם תושבי אשקלון .אמרתי לאיתמר ,אם אני בא ,אין הסכמים,
אין הסכם קואליציוני ,לא יודע ,יש איזה הסכם שכתוב שם דברים ,רק לא מה שדיברנו .אני
מוכן לבוא בתנאי אחד ,מה שהוא אמר ,זה מה שאומרים חז"ל ,מה שאומרת התורה ,ואהלינו
אלו הבנים .לבוא ולהתעסק בחינוכם של ילדי ישראל ,כפי שאומרים חז"ל ומדרש ,כאשר
הקדוש ברוך הוא רצה ליתן תורה לעם ישראל ,אמר להם ,תנו לי ערבים .אמרו האחות יהיו
ערבים ,נביאים יהיו ערבים ,לא הסכים לקבל שום דבר ,עד שאמרו לו ,הבנים יהיו ערבים.
ואם הבנים ,שהם דור העתיד ,הם הערובה שלנו ,יהיו ערבים ,אז אני מוכן לתת לכם תורה.
ואני אומר לכם ,אני רואה את השליחות הזאת ,בחינוך כאן בעיר אשקלון ,מבחינת של כל
המלמד בחברו תורה ,כאילו ילדו .אני רואה בכל התלמידים ,בכל האוכלוסייה ,בכל בתי
הספר ,וכולנו יודעים שברוך השם ,למעלה משני עשורים ,אין מקיף ,אין גן ,אין בית ספר
ממלכתי ,ממלכתי דתי שלא הייתי שמה ,דיברתי ,הרצתי ,ואני הולך לראות את כל ילדי
אשקלון כילדיי ובניי ,ולעשות ביחד עם ראש העיר למענם הכל בחינוך שלהם ,בעזרת השם.
אני רואה את ה עיר אשקלון ,בעזרת השם ,עיר ללא חומות ,עיר ללא גדרות ,עיר ללא
מחיצות ,כולנו ביחד ,ויחש עם ישראל כאיש אחד בלב אחד .נהיה חלוקים בדעות ,לא
באחדות של מחשבה ,אבל ,נהיה מאוחדים בלבבות ,נהיה קשורים ושזורים ,בעזרת השם,
בחוטי הזהב והנשמות שלנו ,כדי שנוכל ,בעזרת השם ,לדאוג לחברה טובה ,תקינה ,בריאה,
מסודרת ,כי זה העתיד שלנו ,ובפרט של ילדינו ,בעזרת השם .תראו ,אחים יקרים ,אמרו לי
לקצר בנאום ,נתתי דרשה ,אפילו חצי שיעור ,אבל אני רוצה לומר לכם משהו ,כשאנחנו
מדברים על חינוך ,אז זה נכון ,מצד אחד אמר ראש העיר יפה ,צריך לדאוג שלא תהיה
נשירה ,צריך מצוינות .אבל אני מאמין באמונה שלמה ,בהטמעת הערכים ,וכאשר אנחנו
רואים את הפסוק ואהבת לרעך כמוך ,זה לא ניב ,מפני שיבה תקום ,והדרת פני זקן ,זה לא
פתגם ,חזון הנביאים ,הלא פרס לרעב לחמיך ,ועניים מרודים תביא בית ,כי תראה ערום
וכסיתו ומבשרך לא תתעלם .זה לא סיסמא ,זה שפת אלוקים ,זה צו דתי ,זה צו חיובי שאנחנו
מחויבים לו ,וכל מי שעושה אותו ,לא משנה יש לו כיפה או אין לו כיפה ,הוא עושה מצווה
אלוקית דתית ,וזה אנחנו חייבים להטמיע ולהחדיר לילדים שלנו ,לדאוג להם שידעו את
הערכים הללו עם המצוינות הגדולה ,בעזרת השם .אני מכאן קורא בעזרת השם שנעבוד
ביחד בשיתוף פעולה מלא ,באהבה ,בהרמוניה ,תזמורת שתנצח יפה ,כל אחד בכלי שלו .אני
מתפלל לבורא עולם ,שאנחנו השלוחים שלו ,להיות שלוחים נאמנים .אני לא נכנס ,לא נכנסים
אנו לכאן בקול תופים ובמחולות ,כי אם בדחילו ורחימו ,בגילה ורעדה ,ממש בירעה ,בהרבה
הרבה פחד ואימה ,להיות שלוחים נאמנים לכם תושבי העיר ,כאשר אני רואה אתכם ,אני
מזכיר לך ,אדוני ראש העיר ,אם לא ,נצטרך להחזיר את המפתחות לשוכר .מכאן ואילך,
נתפלל לבורא אולם ,שברכתו של מרן ,רבינו עובדיה יוסף ,זכר צדיק וקדוש לברכה ,תברך
את כולנו להאציל ברכותיו מהעולם העליון לכולנו ,בעזרת השם ,שזכותו תעמוד לכם ולנו.
ולך ,מכובדי ,ראש העיר ,לכם חברי מועצת העיר היקרה ,אני אומר את ברכת המנהיגות,
הלא ציוויתך חזק ואמץ ,אל תעוץ ואל תחת ,כי עמך השם אלוקיך בכל אשר תלך .ועם נועם
אדוני אלוהינו עלינו ,ומעשה ידינו כוננה עלינו ,ומעשי ידינו כוננו ,שתשרה שכינה ,שתשרה
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ברכה במעשי ידינו ,אמן כן יהי רצון.
אלכס סולטנוביץ – ראש סיעת "אשקלון ביתנו"
הנאום של הרב אביטן הזכיר לי את שיעור תורה .יש לראש העיר חדש ,צעיר ,נמרץ ,נעים
הליכות ,בעל כושר הבעה בלתי רגיל ,האש בוערת בעצמותיו ,אני רוצה לאחל לו ולכל
המועצה הצלחה ,ואנחנו ביחד עם בוריס מנור ,מייצגים את מפלגת ישראל ביתנו ,שעשתה
רבות ,ותמשיך לעשות בעיר הזאת .בוריס הוא מנהל מחלקת מחקר וידע בהסתדרות
המורים ,לכן ,אין לי שום ספק שישקיע רבות בחינוך ,ואנחנו שמים עוד דגש על שני דברים,
כדי לחזק ולמנף את העיר ,זה תיירות ותרבות .תודה.
סופה ביילין ,ראש סיעת "צדק חברתי"
ערב טוב גבירותיי ורבותיי ,תושבי אשקלון ,עובדי עירייה ,חברי מועצת העיר ,וראש העיר
אשקלון ,מר איתמר שמעוני .ראשית ,ברצוני להודות לכל מי שנתן בנו את האמון ותמיכה.
הודות לכם ,התנועה שלנו קיבלה  3,511קולות ,וזה יותר משני מנדטים .אנחנו רואים את זה
כביטוי האמון שלכם בנו ,כיסוד החשוב בעתיד .כתוצאה מכך ,תפקידה של תנועה עצמאית
צדק חברתי תהיה משמעותית יותר בפתרון בעיות וביישום של פרויקטים בנושא של פיתוח
עירוני .הימצאותה של תנועת צדק חברתי בקואליציה ,במועצת העיר ,תהיה גורם מעצב
חשוב שנועד לשפר את היעילות של מועצת העיר .כי חלק מעתיד של קואליציה ,צדק חברתי
תמשיך לפקח על תיקים חשובים .רווחה ,תרבות הדיור ,התחבורה .אני מקווה להצלחת
רפורמה של שירותי הרווחה העירוניים ,המבוססת על הסכם שיש לנו עם ראש העיר ,מר
איתמר שמעוני .אפשר כפיים ,זה הרפורמה ,זה תיק מאוד חשוב .הדבר יאפשר לשמור על
המשכיות של פרויקטים רבים וחשובים לקבוצות חברתיות שונות ,ביניהם עולים ממדינות
חבר העמים .אני רוצה להציג את מספר שתיים של התנועה שלנו ,עורך דין יורי ברנט,
הממונה על תחבורה .אני אהיה יושבת ראש וועדת קליטת עלייה ,וחברי תנועה שלנו,
שנמצאים אתנו פה היום ,יקבלו מקומות בוועדות החשובות ביותר ,ובדירקטוריונים של
חברות עירוניות .בתחום אחריות שלנו יהיו גם פרויקטים בקשרי חוץ עם מדינות חבר העמים,
עם ערים תאומות של המדינות האלה .הדבר יוביל לפיתוח וחילופין של ענפי תיירות ,עסקים,
תרבות וספורט בין המדינות .אני גאה בכך שבבחירות אלה התנועה שלנו הראתה את כוחה,
ואני מאמינה שלתנועה שלנו יש עתיד גדול ,אנו מאוחדים דרך אידיאולוגיה אחת ,הרצון
לשפר את החיים בעיר אשקלון ,להפוך אותה למרכז תרבות תיירות מודרני .ואני מאחלת
לכולנו הצלחה ושגשוג לעירנו אשקלון בפרט למדינת ישראל בכלל .תודה רבה לכולם.
מר שבתאי צור ,ראש סיעת "הליכוד":
כב' השר ח"כ סילבן שלום -שר התשתיות אנרגיה ומים ,שר לפיתוח הנגב והגליל .ממונה
מחוז משרד הפנים מר אבי הלר ,ראש העיר הנבחר מר איתמר שמעוני ,ראש העיר היוצא
מר בני וקנין ,מנהל מערכת הבחירות מר יחיאל מלכה ,חברי מועצת העירייה החדשים ,חברי
מועצת העירייה היוצאים -לדורותיהם ,הפקידות הבכירה של העירייה ,נציגי הסיעות
והמפלגות ,תושבים ואורחים יקרים ומכובדים .ערב טוב וברוכים הבאים.
אני מקדם בברכה את ראש העיר הנבחר מר איתמר שמעוני ,ואת ראש העיר היוצא מר בני
וקנין ,מ"מ וסגני ראש העיר ,את חברי המועצה החדשים את חברי המועצה היוצאים ומאחל
לכולנו עבודת צוות משותפת ופורייה במועצת העירייה ובשרות הציבור.
היום ,אין מפלגות וסיעות ,כולנו נפעל למען מטרה אחת -שהעיר אשקלון תהייה טובה
ואיכותית יותר ,כדי שנוכל כולנו לחוש שמחה וגאווה לחיות בעיר הזאת לראות בה את
עתידנו ,ועתיד ילדנו .אני מתחייב להיות משנה לראש העיר של כולנו -שליחם ומשרתם של
כל התושבים.
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סיעתי תפעל תמיד לטובת העיר ולטובת תושבי אשקלון ,אני מוכן להעמיד את ניסיוני ואת
קשרי הטובים עם הממשלה ,לרשות ראש העיר הנבחר מר איתמר שמעוני ככל שאדרש,
ובמיוחד בתחום התעסוקה והבאת מפעלים לאשקלון ,קשרים בינלאומיים ,ובנושאים אחרים,
ונהפוך את אשקלון לעיר שטוב לחיות בה.
קשרי הטובים עם משרד ראש הממשלה ומשרדי הממשלה ,סייעו בידי לקדם פרויקטים
במבנה החינוך ,בתעשייה ,כבישים ,בפרויקט רכבת הנוסעים ,אני אמשיך להפעיל את קשרי
והשפעתי עם משרדי הממשלה לטובת העיר אשקלון ,כמשנה לראש העיר.
 48שנים אני מכהן בתפקידים ציבוריים ,בהתחלה -חבר מועצת העיר אחר כך ,כסגן ,ממלא
מקום ראש העיר וראש העיר .שגריר מדינת ישראל בגאורגיה ,יו"ר דירקטוריון של חברת נמל
אילת ,והיום אני משנה לראש העיר ויו"ר מועצת העיר .אני יכול לומר בגאווה אחרי  48שנים
של פעילות ציבורית נשארתי ללא רבב ,בכל התקופה הזו הייתי ונשארתי תושב אשקלון נאמן
יחד עם משפחתי ,קשור ומחובר לעיר מעורה ופעיל בכל מערכות החיים והקהילה.
אני שוב רוצה לברך את מר איתמר שמעוני ראש העיר הנבחר ,ולאחל לו הצלחה מכל הלב,
תעלה ותצליח .ולראש העיר היוצא מר בני וקנין ברצוני להודות על פעילותו במשך שנים
רבות לעיר אשקלון.
בהזדמנות זו אני רוצה לומר תודה לשר ח"כ סילבן שלום ,לכל חבריי ,שאנחנו פה בזכותם
ובמיוחד לחברי מר מישל בוסקילה ,מר חיים כהן ,מר שלום צור ,מר אריה אלבז ,מר איגור
רשף ואחרים וכמובן תודה רבה לאשתי לאה ,לילדיי ,לנכדי ,שהם עבורי הכוח המניע והמקור
האמתי לאנרגיית העשייה לאור כל הדרך .תודה רבה לכם וכל טוב.
איתמר שמעוני:
תודה רבה לשבתאי צור .אני רוצה בהזדמנות זו ,השר שלום ,תדעו לכם ,עזב את כל עיסוקיו
בירושלים ,הגיע לפה במיוחד ,כיבד אותנו ,וכבר אמור ללכת לשליחות הנוספת שלו ,בשם
השם ,תעשה ותצליח ,אוהבים אותך ,יישר כוח .באמת ,כיבד את העיר אשקלון ,כל הכבוד.
אני רוצה לתת את זכות הדיבור לחבר המועצה הצעיר ,משה אטיאס.
משה אטיאס  ,ראש סיעת "רשימת הצעירים":
אני לא אסתיר את ההרגשות שלי פה ,ואני רוצה לברך את משה כהן ,שפה לידי ,שיחד איתי
היה שותף לכל זה .לכל החברים הטובים ,אני רוצה לברך את איתמר שמעוני על זכייתו
בראשות העיר ,ואני מאמין שביחד איתו ,אנחנו נוכל להוביל שינויים מרחיקי לכת בעיר ,אני
רוצה לברך את חברי המועצה הנכנסים ,ורוצה לברך את כל חברי המועצה היוצאים ,אתכם,
אורחים נכבדים ,את ההורים שלי שיושבים בקהל ,ואת כל החברים הקרובים ,תודה רבה
לכולכם .אנחנו נכנסנו למערכת הבחירות הזאת רק בשביל דבר אחד ,רק בשביל משימה
אחת ,שהיא ,כמובן ,הדאגה לצעירים ,שבשנים האחרונות ,אני באופן אישי ,הרבה חברים
שלי ,צעירים ,נאלצו לעזוב את העיר ,או הלכו להתפרנס במקומות אחרים ,ואנחנו באנו לשים
את הצעירים במרכז הבמה .באנו להיות הנציגים שלהם פה ,באנו לעבוד ,לעבוד ,לעבוד
למענם ולמען כלל הציבור ,כדי שהם יישארו פה .ואני מאמין שביחד עם ראש העיר איתמר
שמעוני ,אנחנו נצליח לגרום לכל הצעירים שעזבו את אשקלון לחזור .אנחנו נצליח לגרום
להם להתפרנס באשקלון ,ואני מאמין שאנחנו נוכל לעשות את זה .אני לא רוצה להרחיב
בדיבור ,אני רוצה לומר תודה לכל הבוחרים שהביאו אותנו לפה ,תודה רבה לכם .אני מבטיח
לעבוד בשבילכם ,מבטיח להיות שליח ציבור נאמן ,ומבטיח לעשות את עבודתי נאמנה
למענכם ,תודה רבה לכם.
איתמר שמעוני:
ישר כוח ,משה .אני רוצה להזמין את איתן קסנטיני .יושב ראש סיעת דור העתיד .בבקשה,
איתן.
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איתן קסנטיני – ראש סיעת ,דור העתיד":
קודם כל ,משה אטיאס ,אני מחכה לעבוד בשיתוף פעולה מלא.
איתמר שמעוני:
חבר'ה ,תראו ,כל הכבוד ,כל הכבוד לאיתן ,אחוות רעים ,יפה מאוד.
איתן קסנטיני:
לא אני זה שאמור לדבר ,אצלנו זה סיעה ,רשימה ואנחנו ביחד ,אנחנו צמד ,אז איתמר,
שיהיה לך בהצלחה ,לכולנו ,אני מבקש ממירי שהיא תישא את הנאום ותיתן לך את ההרגשה
הכי טובה.
מיריי אלטיט ,סיעת "דור העתיד:
אני אעשה את זה בישיבה ,כי אם לא אני אסיים כמו הילדה בתחילת הערב .כבוד ראש
העיר ,מכובדיי ,קהל יקר ,ערב טוב .הנני שמחה להיות חברת מועצת העיר מטעם סיעת דור
העתיד ,בראשותו של מר איתן קסנטיני .דור העתיד חרטה את דגלה את נושא העשייה למען
כלל ציבור אשקלון בכלל ,ולמען הציבור ששלח אותה בפרט .אנו מאמינים באמונה שלמה כי
רק מתוך עבודה משותפת נוכל לשנות ,לשפר ולקדם את הנושאים השונים שלשמם תושבי
העיר בחרו בנו .מתוך תפישה אידיאולוגית זו ,אנו מצטרפים לעשייה הציבורית ,דרך
הקואליציה של מועצת העיר אשקלון .לאחר שהצגנו לראש העיר הנכנס ,מר איתמר שמעוני
ונציגיו ,את תוכנית  111הימים לה התחייבנו בבחירות ,הגענו להסכמה מלאה ברוב
הנושאים ,חינוך ,תרבות ,ספורט אקסטרים ,שילוב סטודנטים ונוער ,נושא הנגשת השירות
לתושבים ולבעלי העסקים.
בהזדמנות זו אני רוצה לברך בשמי ,בשם איתן קסנטיני ,ובשם קהל הבוחרים של סיעת דור
העתיד ,בשם סיעת דור העתיד שעבדה קשה מאוד ,את ראש העירייה החדש ,מר איתמר
שמעוני .ההצלחה האמיתית שלמעשה תלויה יותר מכל דבר אחר ברוחם של האנשים
המעורבים בעשייה .ורוחם של האנשים היא תמיד השתקפות רוחם של מנהיגים .אנו רואים
בך את הדמות הצעירה שגדלה באשקלון ,ומבינה את הצרכים ואת צו השעה.
אין לנו ספק כי יחדיו נוכל לקדם ולפתח את הנושאים עליהם התחייבנו לציבור .הערב
התאגדה קבוצה שלה יש פוטנציאל ענק לקדם נושאים שונים למען העיר ולמען כל תושב,
אתה ראש העיר ,ועליך מוטלת האחריות לממש את הפוטנציאל .סיעת דור העתיד עומדת
לרשותך ,לרשות המועצה ,ולרשות תושבי העיר ,למען ההצלחה .סיעת דור העתיד מודה
לקהל בוחריה ,תודה לכם.
איתמר שמעוני:
אני רוצה לומר לך ,כי את לא עמדת כדי שלא קצת תזילי דמעות ,אני עוד דקה היית מדברת
הייתי מזיל דמעות .כל הכבוד ,ישר כוח ,יפה מאוד .אני רוצה להזמין את ניסים חלפון ,הרב
ניסים חלפון ,לשאת את דברי הברכה .בבקשה.
הרב ניסים כלפון ,ראש סיעת "אגודת ישראל":
כבוד ראש העיר הנכנס ,מר שמעוני איתמר ,כבוד הרב הראשי ,הרב יוסף בלו ,כבוד הרב
פיניש ,הרב יעקב ,ועוד רבנים ,הרב ברדה .חבריי למועצה הנכנסת ,חבריי למועצה היוצאת,
קהל יקר .למעשה ,אני אומר איזה רעיון קצר בפרשת השבוע שעבר ,פרשת ויצא ,קצת מוסר
השכל ,איך אומרים ,חלום יעקב ,ובו נאמר "ויקץ יעקב משנתו ויאמר ,אכן ... ,במקום הזה,
ואנוכי לא ידעתי" רש"י במקור מתערב בדבר ואומר ,ואנוכי לא ידעתי ,הוא אומר ,לו ידעתי,
לא הייתי יושב במקום הזה .יש איזה השלכה יפה באחד הסיפורים שראיתי ,שנוכל להבין
מהסיפור מסר גדול בפרשת ,מהדבר הזה ,מהרעיון של חלום יעקב .סופר על אחד הדרשנים
שעבר מעיר לעיר להעביר את דרשותיו ,וכמובן ,להעביר מסרים יהודיים אמיתיים ,מכפר
לכפר ,הנה הוא הגיע לאחד הכפרים ושם הוא רואה ,מגיע לבית הכנסת ומתעורר דיון פורה,
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דיון חזק ,ומה הדיון? מי יהיה הנואם הראשון ,האם הרב הזה ,האדם הזה ,ראש הקהילה,
ורואים ,יודעים שהמרצה הידוע נמצא פה ,החליטו לשאול אותו .יש פה איזה דיון מאוד חשוב
לנו ,אומר להם דבר כזה ,אמר להם ,יש השם במקום הזה? האם זה נכון שבאמת אתם ,כל
הדיון שלכם הוא לשם שמיים? ואנוכי לא ידעתי ,ומיד ענה את התשובה ,המשך הפסוק ואנוכי
לא ידעתי .אמר להם ,רבותיי ,כולכם חייבים  ...אחד לשני ,להעריך אחד את השני ,וכל
המחלוקת אשר תהיה ,היא תלך ותימוג ,פשוט תלך .אין דבר כזה ,כי כל ,אם אדם יושב
והולך במטרה שהיא לשם שמיים ,אז כל ההתלבטויות מי יתחיל ומי יעשה ,הן סתם .ואני
אומר לכל חברי המועצה הנכנסת ,אנחנו נכנסים ,למעשה ,למין נישה שאנחנו מכירים אותה
מהעבר ,וכולנו צריכים לדעת שאנחנו באנו למען האזרח הקטן שנמצא פה .לא קטן ,כולם
גדולים ,אבל אני מדבר על האזרח ,כי כולנו באים לעשות למענם ,והמטרה היא אחת,
שאנחנו כולנו נתאחד לאותה מטרה ,כמו שראינו ,שמר שמעוני הצליח לגבש פה קואליציה
כה רחבה ,של  41מתוך  ,43ועל זה מגיע לו יישר כוח גדול ,זה לא דבר פשוט .להביא את
כולם לאותה מטרה ,להביא אותם לאותו שולחן ,לשבת ולהתדיין ולהגיע למסקנות איך לשרת
את הציבור הרחב .אז כמובן ,רבותיי ,זו משימה כבדה על כל אחד ואחד מחברי המועצה
שנמצאים פה ,לסגנים המכובדים ,לממלא המקום ,כל אחד ואחד יש לו את המשימות שלו,
את התפקידים ואני בטוח שכל אחד יודע שהתפקידים הם חשובים שלעצמם ,אבל לא לשכוח
שכולנו למטרה אחת באנו ,לשרת את הציבור היקר ,ואני מבקש ,האחדות הזאת ,כפי
שהתחילה בצורה נאותה ,כך בעזרת השם תמשיך לכל הקדנציה ,יישר כוח לכל העוסקים
במלאכה ,תודה רבה.
איתמר שמעוני:
יישר כוח הרב ניסים ,יפה מאוד .אני רוצה לבקש מהצעירה שלנו ,שרה זכריה ,בבקשה .אני
רוצה להודות לרבנים ,הרב חיים בלו ,רב העיר ,תודה רבה שכיבדת אותנו בנוכחותך ,תודה
לרב פיניש ,תודה לרב יעקב אברג'יל ,הרב ברדה ,שתשהה עלינו ברכתכם ועל העיר
אשקלון ,תודה רבה ,כבוד הרב ,תודה רבה.
גב' שרה זכריה ,ראש סיעת "הגמלאים":
אדוני ראש העיר ,מר איתמר שמעוני ,מכובדיי ,אורחים נכבדים ,חברי הגמלאים ,חבריי
לסיעה .חוסנה של העיר ,סימלה של חברה מתקדמת ,וחוסן תושביה הם פונקציה של
התייחסות החברה לגמלאיה ,חברה צריכה ,וחייבת ,להעריך ולטפח את העבר למען ההווה
והעתיד .כי הרי הגמלאים ,רובם ככולם ,תרמו את תרומתם והיו בין בוני ומקימי העיר ,כל
אחד על פי עיסוקו .הגמלאי אמנם פרש ממעגל העבודה ,אך לא פרש מהמעגל החברתי ,לכן,
יש חשיבות רבה להעניק לו תחושת שייכות ואף לדאוג לו ביתר שאת .אני חרטתי על דגלי
לדאוג לדור הזהב באשקלון ,ומתחייבת לכך הערב ,במעמד מכובד זה .אני מודה לבוחריי,
ומאחלת הצלחה לראש העיר ,ולחברי המועצה .תודה.
איתמר שמעוני:
כל הכבוד ,תודה רבה .אני רוצה לבקש מחבר המועצה ,אברהם קריסי ,בבקשה.
אברהם קריסי ,ראש סיעת "אשקלון אחת":
ערב טוב לראש עיריית אשקלון הנכנס ,מר איתמר שמעוני .חברי המועצה הנכנסים והיוצאים,
רבנים ,תושבים יקרים .קשה להתעלם מאחדות השורות במועצה הזאת .לאחדות ישנה
משמעות מיוחדת בעם ישראל ,לאחדות ולשלום .ישנו דבר במדרש רבא ... ,של אחאב ,שהיו
יוצאים למלחמה ,היו ישראל תמיד מנצחים את אויביהם ,למרות שכולם היו עובדי עבודה
זרה .איך יכול להיות כזה דבר? בגלל שבאותו דור היה בהם אחדות .באותו דור היה בהם
שלום .אומר רבי משה אלשיך ,בזמן שישראל באחדות ובשלום פנימי ,הרי במדרגה של
הקדוש ברוך הוא ,שהוא עצמו מלך השלום .אחדות ושלום זה לא סיסמה ,צריך ,וצריך
לעשות הכל כדי להגיע לאחדות ולשלום פנימי ,אפשר לוותר ,אפשר להסכים ,אפשר לעשות
כל דבר שיביא אותנו למשימה הלא פשוטה הזאת ,של אחדות ושלום .איתמר ,סגני ראש
העיר וחבריי למועצה ,זה היום שבו אנחנו יוצאים למסע ,אנחנו נקבע כיצד ייראה המסע,
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אנחנו נקבע כמה טוב ייראה המסע ,אנחנו נקבע את המוצר שנייצר למען כל אחד ואחד
מהבוחרים ומתושבי אשקלון שבחרו בנו להיות שליחים למענם .היום חובה על כולנו,
קואליציה ,אופוזיציה ,לפעול למען מיצוי הפוטנציאל הקיים אצל כל אחד מאיתנו בתחומים
השונים.
לך ,ראש העיר ,אומר ,יש לך הון אנושי מצוין ,כל אחד בתחומו ,וכל אחד בכישוריו ,יש
להפעילם בכל דרך ,בממשלה ,ובכל גוף אחר ,כדי להיטיב עם אשקלון ולעשות למען תושביה
היקרים מאוד .למועצת העיר ולהנהגה ישנם משימות רבות ,ולכן עלינו לאחד את הכוחות
ולטפל בכל המטלות השונות .אני מתבונן על הקהל ,אני מכיר את חבריי למועצה ,אני סומך
על ראש העיר ,איתמר שמעוני ,שידע לאחד את השורות ולייצר אחדות אמיתית לטובת
תושבי אשקלון.
לבסוף ,יש להוקיר תודה לראש העיר היוצא ,מר בני וקנין ,ולכל חברי המועצה שעמלו וטרחו
למען קידומה של אשקלון .תודה רבה.
איתמר שמעוני:
תודה רבה .אחרון המברכים ,חבר המועצה ,משנה לראש העיר ,יורם שפר.
יורם שפר ,סיעת "אחדות בתכלית":
כבוד ראש העיר ,חברי מועצה ,חבריי היוצאים ,הנכנסים ,בדרך כלל מי שמברך את כולם
פטור ,באיזשהו שלב ,לברך את כל השדרה ,אבל אני אברך באופן גורף.
בעומדי היום כאן ,קדנציה נוספת ופעילות של  15שנים ,עבורכם התושבים ,אני יכול לומר
בסיפוק שאכן מהפכה שלקחתי על עצמי חוללה בקדנציה האחרונה ,ואני סמוך ובטוח
שנרחיב אותה ,נעצים אותה ,ונצעיד קדימה את העיר.
כשראש העיר ראה ודיבר על כל המשימות שהוא רואה לנכון ,רשמתי לאט לאט ,כי אני יודע
שאני לא שכרתי לא רכב ,לא משרד ,ולא שכר ,אבל אמרתי שאני אקח את המשימה הכבדה
של מנהל הנדסה ,ואעזור כעזר כנגדו לראש העיר לממש את כל החלום שלו ,וחלום שלנו,
כדי להצעיד את העיר הזאת עוד שלב נוסף ,שראינו בחזוננו .אנחנו נגלה שקיפות ושיתוף
פעולה מלאים ,אני יכול לציין בסיפוק שכבר היום ישנם פניות של אנשים ותושבים טובים
בנושא של סיוע ברצון ,כדי להיות צוות היגוי ,ואני חושב שיש פה עידן חדש של רצון לשנות
ולהביא פתיחות אחרת.
ברצוני להביע גם תודה עמוקה לחבריי ,לתומכים הרבים ,לתושבים היקרים .איך אמר ,ברגע
שנבחרנו ,אנחנו עבור כולם ,ולא משנה מה הסיבה ומה המניע ומה תהיה הפניה .ואנחנו
כבר ,אני יכול לומר ,שלקחנו על עצמנו את המשימות ,והתחלנו לפעול כדי לשפר ולטפל
במפגעים ובליקויים שראינו לנגד עינינו .אני רוצה ,בהזדמנות זאת ,אנחנו הלכנו עם אחדות
בתכלית ,אחדות ישראל ,הייתה תכלית האלוהים שלי ,תומר ,חברי היקר ,חברנו יחד והזזנו
הצידה את כל מה שקשור לאגו ,ולראייה האישית ,וחשבנו רק עליכם ,התושבים ,איך לעשות
משהו יותר חזק ונכון ,ואני שמח שחברנו ומצאתי חבר לדרך ,שאתו יחד נפעל בכל  ...כדי
לשרת אתכם ,ואני חושב שאני שמח גם לומר שעוד הרבה לפני שראינו את התוצאות ,לקחנו
על עצמנו אחריות עם כבוד הרב יצחק ברדה ,נשיא הסיעה ,והלכנו עם איתמר במים ובאש,
ואת איתמר אני מכיר מהקדנציה הקודמת ,וידענו לשתף פעולה עם חבריו היקרים ,ואני
שמח שיחד נהיה שותפים לעשייה ולהובלה של העיר ,בשותפות מלאה ועמוקה עם חבריו
היקרים ,עם חברי הסיעה שלנו ,ואתכם התושבים ,כי בלעדיכם לא נגיע לשום מקום אחר.
אני רוצה לברך גם את אבנר סוויסה ,שהיה חבר סיעת אחדות ישראל ,ולא ראינו אותו .אז
אני אומר ,נכון ,גם אתה יאיר חדד נמצא פה .אז גם אותך לא שכחנו .ואני חושב שאתם תהיו
חברים לדרך גם בהמשך העשייה שלנו ,ועם כולם.
ואחרונים אני רוצה להודות למשפחתי שמגלה תמיכה מלאה והבנה בדרכי הציבורית ,והן
הצבאי ת ,שליחות ציבורית הינה מחויבות בלתי מסויגת ,ואני מלא סיפוק למלא אותה עבורכם
ולמענכם .ושוב תודה לכם ,וערב טוב.
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איתמר שמעוני:
אני רוצה לומר לכם בכנות רבה מאוד ,אני בימים האחרונים יושב כבר יותר משבוע ,כל יום
שעות על גבי שעות ,עם מנכ"ל העירייה ,עמרם בן דוד ,האדם לי כמו אבא ,אני אומר לכם,
הוא עושה עבודה נהדרת .הוא מלמד ,הוא משקיע בסובלנות ,באמת ,עמרם ,תודה רבה,
ובאמת ,מעל במה זו ,מגיע לו כל הכבוד ,ישר כוח .מתנהל כמו אבא ,אז זכות אבות ,גם
אבא שלי פה ,יצחק שמעוני ,ואימא שלי ,שגידלו אותי והביאו אותי עד הלום ,יישר כוח ,תודה
רבה.
יוסי טל:
אבקש להזמין את ראש העיר מר איתמר שמעוני להענקת תעודה ושי לחברי המועצה
היוצאים.
 רה"ע מעניק לחברי המועצה שלהלן תעודת הוקרה ושי:
 .1מר יאיר חדד
 .4מר עמרם בן-דוד
 .3מר אבנר סויסה
 .2מר רמי גואטה
 .5מר מישל בוסקילה
 .6מר אורן שני.
איתמר שמעוני:
אבקש לעבור לאישור הנושאים שעל סדר היום:
 11אישור מינוי סגני רה"ע ומ"מ רה"ע בשכר
א .מר תומר גלאם  -סגן מ"מ רה"ע בשכר
הצבעה:
כולם בעד1
החלטה:
לאשר1
ב .מר אפי מור  -סגן ראש העיר בשכר
הצבעה:
כולם בעד.
החלטה:
לאשר.
ג .מר אליק סולטנוביץ -סגן ראש העיר בשכר
הצבעה:
כולם בעד1
החלטה:
לאשר1
 11אישור מינויו של מר יורם שפר למשנה לראש העיר ללא שכר1
הצבעה:
כולם בעד.
החלטה:
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לאשר.
14

אישור בחירתו של מר שבתאי צור ליו"ר המועצה בהתאם לסעיף  91/לפקודת העיריות
ומשנה לראש העיר ללא שכר1

הצבעה:
כולם בעד.
החלטה:
לאשר.
איתמר שמעוני:
לאחר אישור בחירתו של מר שבתאי צור ליו"ר המועצה  -אני מתכבד להעביר את המשך
ניהול המועצה לידי מר שבתאי צור.
מר שבתאי צור ,משנה לראש העיר ויו"ר מועצת העיר:
תודה רבה אדוני ראש העיר מר איתמר שמעוני ,למ"מ ,לסגנים ולחברי מועצת העיר על
בחירתכם בי ,כיו"ר מועצת העיר ומשנה לראש העיר .אני מתכבד להמשיך את סדר היום של
ישיבת מועצת העיר ומפנה לסעיף : 5
 .5אישור אצילות תפקידים וסמכויות של ראש הרשות לפי סעיף  91פרק ב' -בחירות,
חוק הרשויות המקומיות – (בחירות -ראש הרשות וסגניו וכהונתם)1
 519אישור אצילת מסמכויות רה"ע לסגני רה"ע ולמ"מ רה"ע בהתאם למפורט
להלן:
א  .מר תומר גלאם -האצלת מסמכויות רה"ע כממונה על אגף שפ"ע וממונה על
הנוער.
הצבעה:
כולם בעד.
החלטה:
לאשר.
ב  .מר אפי מור -האצלת מסמכויות רה"ע כממונה על בטחון ומנגנון.
הצבעה:
כולם בעד.
החלטה:
לאשר.
ג .מר אליק סולטנובי'ץ – האצלת מסמכויות רה"ע כממונה על התיירות ועל
תרבות אירועים בקרב יוצאי חבר העמים.
הצבעה:
כולם בעד.
החלטה:
לאשר.
 1511אישור אצילת מסמכויות רה"ע לחברי המועצה בהתאם למפורט להלן:
 . 1מר יורם שפר -משנה לרה"ע -ממונה על מינהל הנדסה ואיכות הסביבה.
 .4מר שבתאי צור  -משנה לרה"ע -ממונה על תעשייה ומסחר .וקשרים
בינלאומיים ומקשר בין הממשלה לעירייה.
 ממונה על קידום עסקים -מט"י ,רשת מתנסים ומועצת נשים. . 3גב' ריקי שי
וחינוך בלתי פורמלי.
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 . 2מר שלום כהן  -ממונה על ערכים ותודעה יהודית.
 .5מר' משה אטיאס  -ממונה על תיק צעירים .וממונה על אירועים
 ממונה על ספורט. .6מר יוסי כהן
 .7גב' סופיה ביילין  -ממונה על רווחה ותרבות הדיור.
 ממונה על תחבורה. .8מר יורי ברנט
 .9מר בוריס מנור  -ממונה על קליטת העלייה וספורט בקרב יוצאי חבר העמים.
 .11מר ניסים כלפון  -ממונה על המחלקה להווי דתי ומורשת ישראל.
 .11גב' שרה זכריה  -ממונה על גמלאים.
 .14מר' אברהם קריסי -ממלא מקום הממונה על החינוך ומקדם ההשכלה הגבוהה.
 .13הרב יעקב אביטן  -ממונה על החינוך.
 .12הרב יורם מכלוף  -ממונה על התרבות התורנית מסורת באהבה.
 .15הרב שמעון לוגסי  -ממונה על הקשר עם רשויות הבריאות.
 .16מר איתן קסנטיני  -ממונה על החופים.
 .17גב' מירי אלטיט  -ממונה על השרות ותלונות הציבור.
הצבעה:
כולם בעד.
החלטה:
לאשר.
 16אישור אצילת סמכויות חתימה למתן הרשאות ואישורי חתימה לסגני רה"ע
{עפ"י סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם),
תשל"ה( 1975 -להלן – חוק הבחירה) ו/או פקודת העיריות (להלן – הפקודה)}
א-

לחתימה על מסמכי תשלום ( -עפ"י סעיף  191לפקודה) לכל אחד מסגני ראש העיר
ולמנכ"ל העירייה.
ב -כתב ערבות  -לכל אחד מסגני ראש העיר ולמנכ"ל העירייה.

ג -כתב מינוי לעובדים במשכורת או הזמנת עובדים בשכר – לכל אחד מסגני
ראש העיר או למנכ"ל או למנהל אגף משאבי אנוש.
ד -לחתימה על מסמך עם או ללא התחייבות כספית (עפ"י סעיף  1/1לפקודה)-
לכל אחד מסגני ראש העיר ולמנכ"ל.
ה -לחתימה על תעודה לפי סעיף  114לפקודה – לכל אחד מסגני ראש העיר
ולמנכ"ל העירייה.
הצבעה:
כולם בעד.
החלטה:
לאשר.
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 11אישור נציגי המועצה לאיגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון
7.1

מר איתמר שמעוני

-

(אשקלון תנצח)

7.4

מר יורם שפר

-

(אחדות בתכלית)

הצבעה:
כולם בעד.
החלטה:
לאשר
 18אישור נציגי המועצה לבחירת עובדים בכירים לפי סעיף  961ב' לפקודת העיריות
8.1

מר אפי מור

-

(אשקלון תנצח) -

יו"ר

8.4

מר אבי קריסי

-

(אשקלון אחת) -

חבר

8.3

מר איתן קסנטיני

-

-

חבר

(דור העתיד)

הצבעה:
כולם בעד.
החלטה:
לאשר
 11אישור מינוי עובדים בתפקידי אמון (ללא מכרז – בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים
)911/99
 - 9.1אישור עוזר אישי לרה"ע–רועי שוורץ – בוגר תואר ראשון במשפטים ,בעל תעודת
עו"ד מלשכת עורכי הדין בישראל ,ניסיון שיווקי ניהולי כולל של  5שנים בחברת אלדן
וחב' "עמית נדלן" .אחוז השכר המרבי למשרה.65% - 55% :
הצבעה:
כולם בעד.
החלטה:
לאשר.
- 9.4אישור מנהלת לשכת ראש העיר (עוזר אישי נוסף לראש הרשות) – נורית
בנימיני ,בעלת תואר ראשון בניהול ובקרה תעשייתי ,וניהולי של  16שנה ממקום
עבודתה הקודם בביה"ח .אחוז השכר המרבי למשרה – .21% - 31%
הצבעה:
כולם בעד1
החלטה:
לאשר
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 - 9.3אישור מזכירה אישית של סגן ראש העיר אפי מור ( -עוזר אישי לסגן בשכר של
ראש הרשות)  -אילנית ארביב שטרית  -בעלת מכינה אקדמאית ,תעודת הנהלת
חשבונות סוג  ,4בעלת ניסיון מזכירותי וניהולי של  16שנה בחברות שונות .אחוז
השכר המרבי למשרה .21% - 31%
אישור השכר והחוזה טעונים אישור משרד הפנים1
הצבעה:
כולם בעד.
החלטה:
לאשר.
 19/אישור מינוי חברי ועדת המכרזים
11.1

מר אפי מור

;-

(אשקלון תנצח)

-

יו"ר

11.4

מר אבי קריסי -

(אשקלון אחת)

-

מ"מ יו"ר

11.3

מר שר שלום כהן -

(אחדות בתכלית)

-

חבר

(עיר אחת)

-

חבר

(הכח לגמלאים)

-

חברה

(צדק חברתי)

-

חבר

-

חבר
חבר
חבר

-

11.2

מר יוסי כהן

11.5

גב' שרה זכריה -

11.6

מר יורי ברנט

-

11.7

הגב' מיריי אלטיט-

(דור העתיד)

11.8

מר שלמה כהן -

(אשקלון בתנופה)

-

11.9

מר יעקב אביטן -

(ש"ס)

-

הצבעה:
כולם בעד.
החלטה:
לאשר.
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 199אישור מינוי חברי ועדת הכספים
-

יו"ר

11.1

מר שבתאי צור (ליכוד)

-

מ"מ יו"ר

11.4

מר אפי מור

(אשקלון תנצח)

חבר

11.3

מר ניסים כלפון

(אגודת ישראל)

-

11.2

מר בוריס מנור

(אשקלון ביתנו)

-

חבר

11.5

גב' מיריי אלטיט

(דור העתיד)

-

חברה

11.6

מר שמעון לוגסי

(ש"ס)

-

חבר

11.7

מר שלמה כהן

(אשקלון בתנופה)

-

חבר

הצבעה:
כולם בעד.
החלטה:
לאשר.
 191אישור מינוי חברי ועדת הנחות
14.1

מר ניסים כלפון

(אגודת ישראל)

-

יו"ר

14.4

מר אפי מור

(אשקלון תנצח)

-

חבר

14.3

מר שלמה כהן

(אשקלון בתנופה)

-

חבר

הצבעה:
כולם בעד.
החלטה:
לאשר.
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שבתאי צור:
 191להלן הודעת של גב' שרה זכריה בנושא התקשרויות:
" כחברת מועצה חדשה ועם תחילת כהונת המועצה ,הריני להודיע בהתאם לסעיף 144
א' לפקודת העיריות ,כי לשני בניי קיימת התקשורת עם העירייה ואו תאגיד עירוני
כדלקמן:
א 1בני אלדד זכריה -משמש כעו"ד הקשור עם העירייה בחוזה לגביית חובות
המגיעים לעירייה.
ב 1בני תומר זכריה -קשור בחוזה עם העירייה והחברה הכלכלית לאשקלון בע"מ-
בשירותי פרסום".
 194שבתאי צור:
אני מבקש לאשר קיום ישיבת מועצה ביום ד'  41.11.4113בשעה .18:11
הצבעה:
כולם בעד.
החלטה:
לאשר.

 תמה ישיבת מועצת העיר החגיגית1

______________
אברהם בן-דוד ,מנכ"ל
מרכז ישיבות המועצה
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__________________
שבתאי צור משנה לרה"ע
יו"ר מועצת העיר

