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אישור פרוטוקול ועדת הנחות מס'  0מיום 2134302

אין הערות לפרוטוקול.
הצבעה:
כולם בעד – 03
אין נגד
אין נמנעים
החלטה :לאשר3
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פרוטוקול ועדת הנחות מס'  3מיום  -2134302לידיעה

שבתאי צור:
פרוטוקול של ועדת הנחות – מונח לידיעה בלבד.
34

אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מס'  0103102מיום 3235302

שבתאי צור:
היו"ר מר איתמר שמעוני אתה רוצה לומר משהו? בבקשה.
איתמר שמעוני:
אני רוצה לשבח את העירייה בכל הנושא של הביטוח .אני חושב שמבקר המדינה נתן צל"ש
על הטיפול בנושא הביטוחים אני רוצה גם לשבח את הגברת בוסקילה שמטפלת בעניין הזה.
אני מבקש שזה יצוין בפרוטוקול .עובדת מסורה ,שניכר שהטיפול שלה בכל נושא הביטוחים
הציג את העיר שלנו בצורה משביעת רצון .מאידך ,אני רוצה להעיר על דבר אחד שהוא מאוד
צרם לי וצריכים להתייחס אליו .אנחנו נמצאים במדינה באיזשהו גל ועלייה של בעיות אלימות,
במיוחד במשפחה .רציחות .בעיר אשקלון האלימות הזאת לא פסחה עליה .לא מזמן היה פה
רצח .זה מאוד חשוב .הרציחות האלה לא פסחו גם על העיר שלנו .אנחנו עברנו כמה מקרים
מאוד מצערים בתקופה האחרונה .יש פה הערה בדוח הביקורת בהערות של מבקר המדינה.
אני ביקשתי להקפיד ואני מבקש שזה יהיה בפרוטוקול .גם בפרוטוקול ועדת ביקורת ,נמצא
שעיריית אשקלון לא דאגה .זה נמצא בעמוד  21בדוח מבקר המדינה .נמצא כי עיריית אשקלון
לא דאגה לפעילות חינוך והסברה קהילתית סדירים ורצופים בתחום האלימות והמשפחה בקרב
עולים למעט שתי פעולות הסברה חד-פעמיות לעולים מאתיופיה ,בשנת  3111פעם אחת
ובשנת  3111פעם אחת .למרות החשיבות של ביצוע פעולות הסברה כאלו בקהילות האמורות.
יאיר נכנס עכשיו ,הוא היה בוועדת ביקורת ,יאיר מטפל בעמותות ,עוזר למשפחות ומכיר את
מקרי האלימות האלה .אני מדבר על זה ש-ב 3111-ו 3111-הייתה פעם אחת פעילות הסברה
בדוח מבקר המדינה בנושא אלימות במשפחה .יש לנו גם עולים 21,111 -,מתושבי אשקלון
הם עולים .יש לנו את סופה שכמו שידוע לי עושה טיפול מצוין בנושא הרווחה .אני חושב
שבדברים האלה צריכים גם ליידע אותה .אני מאמין שאם סופה תדע אז באמת תדאג .סופה
אני אומר את זה לך  -אני מאין שאם באמת תיכנסי לזה זה יטופל .הנושא הזה מאוד עדין,
במיוחד בקרב עולים מאתיופיה .זה גם לא הרבה כסף .זה אפילו לא  11%מהכיכר של  1מיליון
ש"ח שבונים למטה ליד הים ,עם המזרקות והפסלים .אפשר לקחת משהו קטן משם ,וזה
הסברה שיכולה לעזור לנו כל השנה.
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בעמוד  - 41משרד מבקר המדינה כותב" :בעיריית אשקלון פעלה ועדת ההיגוי ליד המרכז
למניעת אלימות והיא התכנסה אחת לשנה בלבד" .בכל אחת משלוש השנים ,3111-3111 ,רק
פעם אחת .כתוב פה ועדת ההיגוי במרכז למניעת אלימות התכנסה פעם אחת .ההסברה
למניעת אלימות במשפחה זה דבר מאוד חשוב .זה לא פסחו עלינו הרציחות האלה .בכל הארץ
צריך למגר את זה .צריך להקצות לזה תקציבים ,צריך להפעיל פעילות הסברה ,לעשות פעילות
מונעת .להפיץ עלונים ,להביא חומר הסברה ,להכניס את זה למרכזים האלה דרך הרווחה ,לכל
מרכזי המצוקה .מאוד חשוב לעשות את זה .אני מבקש שזה יהיה רשום בפרוטוקול .זהו.
שבתאי צור:
מודה ליו"ר ועדת הביקורת .רשמנו את כל ההערות .גם בפרוטוקול נרשם הכל .אני מבקש
לאשר .איתן רוצה להתייחס.
אורן שני:
לפני שאיתן יתייחס .כשקראתי את הפרוטוקול של ועדת הביקורת ,אנחנו מאשרים פרוטוקול
שבתאי .ברור לך שצריך לנהל דיון במועצה.
שבתאי צור:
אני מבקש .לי אישית ברור או לא ברור לי ,לא מדברים ככה בסגנון כזה .זה לא יפה.
אורן שני:
אני מביא לידיעתך.
שבתאי צור:
אז אתה יכול להגיד שאתה מביא לידיעתי .אל תגיד לי ברור .תדבר בנימוס.
אורן שני:
שבתאי ,אני מביא לידיעתך שאתה צריך להביא את הדיון בדוח המבקר בעירייה לדיון מורחב.
איתמר שמעוני:
ברשותך ,אני רוצה גם שיירשם שבפברואר הובא דוח מבקר העירייה בנושא השוק העירוני,
דוח חמור מאוד .ראש העירייה היה צריך להגיב עליו תוך  11יום .עברו  11ימים והוא לא הגיב.
איתן ,אני אומר לך ,אם הדיון במועצה לא יבוא אני אפרסם את הדו"ח .יש לי חוות דעת שאם
ראש העירייה לא מתייחס תוך  11יום וזה לא בא למועצה מותר לפרסם את זה .אני מאוד
מקווה .תבדוק גם את הנושא .יש פה דוח חמור מאוד בנושא השוק העירוני .מאוד חמור.
שבתאי צור:
בסדר גמור .בבקשה אורן.
אורן שני:
בפרוטוקול אומר המנכ"ל כמה דברים שיש בהם ליקויים ,אבל באמת קראתי את הדוח הזה.
כל הכבוד לפקידי העירייה שעשו עבודה באמת יפה .במיוחד כשמדובר באגף שאתה (שבתאי)
היית הממונה שלו .זה אגף בעייתי .באגף כזה אתה כל הזמן צריך לתת מענה לטיפולים שהם
אמוציונאליים ונפשיים .אני לא יודע אם מנהלת האגף נמצאת פה ,אבל זה אגף שהפניות אליו
בעיר מאוד קשות .זה לא פשוט .הדו"ח הזה מקיף לא רק בעיות של חולים .יש פה גם בעיות
של טיפול בבעיות אלימות ,משפחה וכו' .אני חושב שאם תקראו את הדוח יש לנו עוד מה
לשפר ,זה גם מה שאומר המבקר .אבל מעל הכל ,ההתנהלות והניהול של האגף על ידי גב'
שולה מימון באמת יוצא מן הכלל .רוצה להקריא לך את מה שאיתמר הקריא .בהערה הזאת
מדובר על הזנחה של העולים החדשים .ובעיקר העולים של האתיופים .אנחנו לפני בחירות.
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בוודאי שירוצו כולם מועמדים ויחבקו וינשקו את כל העולים .אבל בסופו של דבר כשצריך לתת
טיפול אמיתי ,כי האלימות במשפחה והאלימות נמצאים בקרב העולים ובמיוחד בקרב עולים
מעדה מסוימת . .אומר שחבל מאוד שההערה הזאת קיימת .מה שקורה בעיר ,זה ש 21%-יש
לה עלייה לא נתנה מענה הולם לעולים חדשים .לצערי גם ראש העירייה מתהדר שהוא קולט
את העולים אבל בסופו של דבר מסתבר שבמענה הכי חשוב אלימות במשפחה ואלימות לסוגיה
לא ניתן מענה .יש פה ציון מאוד ברור .תסתכל ,אני רוצה רק להקריא לך" :נמצא כי עיריית
אשקלון לא דאגה לפעילויות חינוך והסברה קהילתיים ,סדירים ורציפים בתחום האלימות
במשפחה בקרב עולים אלה" .הכוונה לעולים של חבר העמים והאתיופים.
יורי זמושצ'יק:
לא ידעתי שיש לי אלימות במשפחה.
אורן שני:
על כל פנים ,אני אומר שהדברים האלה בסדר והדוח הזה משקף את הפעילות שלנו.
שבתאי צור:
תודה .סופה בבקשה.
סופיה ביילין:
אני רוצה להגיד כמה דברים .לגבי אלימות במשפחה  -קודם כל ,אנחנו מקיימים דיונים ואתם
עדים לזה כנראה ,אני חושבת שאנחנו מפרסמים את זה .חוץ מזה ,יש לנו פרויקטים דווקא
במיוחד בקרב יוצאי אתיופיה כמו :פרויקט חומש .הם מאוד מצליחים הפרויקטים האלה .חייבת
לומר ,שדווקא על המגזר הזה יש לנו פרויקטים ואנחנו כל הזמן מקדמים את הפרויקטים
ולוקחים פרויקטים חדשים יחד עם הג'וינט ,עם משרד החינוך ,משולב עם משרד הרווחה ,לגבי
יוצאי חבר העמים ,המגזר הזה ,שם יש פחות אלימות ואין לנו סטטיסטיקה חמורה .על זה אני
לא יכולה להגיד כלום אבל על המגזר שאתה דיברת עליו יש לך תשובה.
שבתאי צור:
תודה .יש עוד מישהו שרוצה להתייחס? אני מבקש לאשר .בבקשה היועץ המשפטי.
עו"ד צוריאל:
רציתי רק להציע שאם מאשרים את הדו"ח של מבקר המדינה כפי שהיה בוועדת הביקורת
לומר שהאישור הוא בכפוף להערות שהביא המנכ"ל שפירט בפני ועדת הביקורת דברים
מסוימים שלא היו מדויקים מאוד בדוח של המבקר.
אורן שני:
לא הבנתי.
עו"ד צוריאל:
קראת את ועדת הביקורת?
אורן שני:
את הפרוטוקול קראתי.
עו"ד איתן צוריאל:
יש שם התייחסות של המנכ"ל לנושא של האלימות ,כל מיני נקודות שהוא אומר זה לא מדויק,
אנחנו עושים את זה בצורה שונה וכו' .אני אומר לאשר את הדוח של מבקר המדינה בכפוף
להערות של המנכ"ל.
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שבתאי צור:
זה מופיע בפרוטוקול .מבקש לאשר את הפרוטוקול.
הצבעה:
בעד :כולם 03 -
אין נגד
אין נמנעים
החלטה :לאשר3
35

אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מס'  403102מיום 3735302

שבתאי צור:
מישהו רוצה להתייחס?
נסים כלפון:
יש פה רק טעות אחת שכדאי לתקן אותה.
שבתאי צור:
בבקשה.
נסים כלפון:
בסעיף  - 3מרכז ציבורי על פי תמ"א בגודל של כ 3,111-מ"ר וההחלטה לאשר  3,111מ"ר.
השטח הוא  3,111מ"ר ואי אפשר לאשר  3,111מ"ר .שם מדובר על כמה דונמים.
שבתאי צור:
רשום  3,111מ"ר ,מה שכתוב.
נסים כלפון:
לא .אם יש לי  3,111מ"ר אני לא יכול לאשר  3,111מ"ר.
עו"ד איתן צוריאל:
השטח אם אני זוכר נכון הוא יותר גדול מ 3,111-מ"ר.
נסים כלפון:
צריך לתקן.
עו"ד איתן צוריאל:
דיברו על  3,111מ"ר.
דוד ירון:
איתן ,יש טעות .שטח המגרש הוא הרבה יותר מ 3,111-מ"ר .לפי הניסוח מובן ששטח המגרש
הכולל הוא  3,111מ"ר.
שבתאי צור:
מה צריך להיות?
דוד ירון:
אנחנו נתקן את המידה הזאת ,זה מעל  13דונם.
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שבתאי צור:
בסדר גמור .יירשם שטח המגרש מה שיש ..תודה .יש עוד הערות רבותי?
אורן שני:
על מה ,על הפרוטוקול?
שבתאי צור:
של ועדת הקצאות.
אורן שני:
מאחר ועו"ד צוריאל חבר ועדת הקצאות ,אולי תסביר לי מה הקשר בין הקצאה לבין אישור
ביטוח מקלטים? זה אלמנט מעל הבנתי .האם ביטוח מקלטים שייך לוועדת ההקצאות ולמה?
זה מה שמעניין .אתה רואה מתחיל משהו מדהים.
עו"ד איתן צוריאל:
כיוון שאין ועדה אחרת שיכולה לטפל מבחינת החברים בה ,שמרכיבים את כל הגורמים השונים
שמטפלים ויש להם קשר לביטוח ולנכסים  -זאת הוועדה שנמצא לנכון להביא את זה בפניה כדי
שהיא תדון ותמליץ .מביאים למועצה בסופו של דבר לאשר את זה.
אורן שני:
מה היא מאשרת? אני מאשר הוצאה כספית לביטוח .מה קשור לוועדת הקצאות? מה הקשר?
יש ועדת כספים .שוועדת כספים תעשה את זה.
עו"ד איתן צוריאל:
העירייה ממילא מבטחת את כל המבנים שלה .בנושא של המקלטים בא מבקר המדינה ואומר
במקלטים שהעירייה מקצה בהסכמים ,צריכה להיות הוראה שמי שמקבל את המקלט יבטח את
זה בעצמו ,להטיל עליו את האחריות לבטח .מבקר המדינה גם נתן חלופה שהעירייה יכולה
לעשות את זה בעצמה .לכן העירייה בחנה את הדברים ,בחנה את העלויות בנושא הזה .מכיוון
שעלויות הביטוח לכאורה יחסית מזעריות ,ביטוח רכוש  ,הוחלט שהעירייה תעשה את זה מכיוון
שכשמבקשים שאותה עמותה שמקבלת מקלט מהעירייה תממן את הדבר הזה היא נתקלת
בקשיים כי זה עולה לה לא מעט כסף.
אבנר סויסה:
זה לגבי כל הנכסים שהיתה הקצאה לעמותות?
עו"ד איתן צוריאל:
אנחנו מדברים על מקלטים .אנחנו מדברים רק על מקלטים .ההנחה היא שעמותה שמקבלת
קרקע ובונה בניין ,יש לה גם את הכסף לבטח את הבניין .זו דרישה שאנחנו דורשים בכל
ההסכמים שלנו .בנושא של מקלטים היתה בעיה כי מי שיש לו מקלט בדרך כלל אין לו כסף
לבנות ולכן הוא מבקש שיקצו לו מקלט .קשה לו לממן את הביטוח שאנחנו ביקשנו בעבר.
פעלנו לפי האפשרויות .בחנו את האפשרויות שמבקר המדינה העלה והגענו למסקנה שאנחנו
צריכים לבחור באחת האפשרויות האלה ,קרי שהמימון של ביטוח המבנה בלבד הוא על
העירייה .זה הכל.
שבתאי צור:
אורן ,שאלת שאלה וקיבלת מהיועץ המשפטי תשובה.
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עו"ד איתן צוריאל:
לשאלה שלך למה זה ועדת הקצאות ,זה משתלב.
אורן שני:
אתה מביא להצבעה .אתה רוצה שנאשר לך.
שבתאי צור:
השאלה במקום .שאלת וקיבלת תשובה.
אורן שני:
זה לא צריך להיות פה מפני שזה של ועדת כספים .מאחר וזה הוצאה כספית צריך אישור גזבר.
שבתאי צור:
בגלל זה יש לנו יועץ משפטי פה .קיבלת תשובה ממנו .הוא חבר ועדה.
אורן שני:
קיבלתי היסטוריה ,הוא לא נתן לי תשובה.
שבתאי צור:
אל תקבל.
אורן שני:
עכשיו תצביע על זה.
עו"ד איתן צוריאל:
אני רוצה להשלים לך .שאלת למה ועדת ההקצאות ,זה משתלב מכיוון שמדובר בהסכמים של
הקצאת מקלטים אז איפה תדון בזה ,בוועדת ביקורת?
אורן שני:
לא ללעוג לאנשים .הקצאת מקלטים זה הקצאת מקלטים .ועדת רכש וועדת כספים ידונו בנושא
הביטוח והוצאה כספית .אלה שני דברים שונים .לא להביא את זה לפה ולספר לי .לא .זה לא
צריך להיות.
עו"ד איתן צוריאל:
אורן ,תקשיב ,זה כלול בביטוח של העירייה .אין כאן הוצאה נוספת.
שבתאי צור:
זהו .ענית מבחינה משפטית .אני מעלה את זה להצבעה.
אבנר סויסה:
ברשותך ,האם זה לא יכול להוות בעיה במקלט?
עו"ד איתן צוריאל:
אנחנו מדברים רק על ביטוח של רכוש .ביטוח צד ג' וחבויות מעבידים ,אותו גוף ואותה עמותה
שמקבלת מקלט חייבת לשאת בזה .זו בעיה שלה .אנחנו לא הולכים לממן אותה מימון נוסף.
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אבנר סויסה:
זה אומר לטובת העניין להדגיש את זה בהסכמים שאכן העירייה מבטחת אך ורק את הרכוש
ולא שום ביטוח נוסף כי אחרת התביעה תגיע לעירייה.
שבתאי צור:
היועמ"ש בדק את הנושא.
אני מעלה את זה להצבעה .מי בעד לאשר סעיף ?.
הצבעה:
כולם בעד 03 -
אין נגד
אין נמנעים
החלטה :לאשר3
36

אישור פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס'  603102מיום 0635302

שבתאי צור
יש הערות? כן איתמר.
איתמר שמעוני:
שבתאי ,אני לא יודע כמה פרוטוקולים של ועדת איכות הסביבה אנחנו נראה אבל חייבים לומר
פה משהו .על פניו נראה שהתקיים בוועדות האלה דיון .דנים בנושאים ,יורם ,לך אני אומר
ש עשית צעדים יפים מאוד בעיר בנושא איכות הסביבה .יאמר הרבה לזכותך ולו בזכותך .אני
גם רוצה לומר לך שחבל שלא זכינו למצות את כל היתרונות שלך .אני חושב שחבל שלא ניצלנו
את מרבית היכולות של יורם .בסך הכל הוא מנסה ללכת קדימה לבצע דברים .אבל לצערי הרב
יש לנו הנהגה עייפה .יש הנהגה שאין לה יכולות .היכולות של יורם לא מתאימות להנהגה
הנוכחית שהיא הנהגה עייפה ,הנהגה שמבטיחה וגם את מה שהיא מבטיחה היא לא יכולה
לעשות .אתם תראו כמה הבטחות יפוזרו פה היום ,אבל אלו הבטחות שאי אפשר לעשות אותן
לא כי הן לא ברות ביצוע אלא כי ההנהגה הזו עייפה ,אין לה כוח ,הם עייפים .אם יורם היה
יושב בהנהגה אחרת אני חושב שהיינו הולכים כברת דרך ארוכה מאוד בנושא איכות הסביבה.
יש שני נושאים שאני רוצה להתייחס לפרוטוקול  -אומר חבר ועדה בשם אדם כפרי .הוא מדבר
על תחבורה ,על בניה ירוקה .יורם דיבר על יום עיון בניה ירוקה ואז אומר אדם כפרי" ,לא
לקחתם בחשבון את ריבוי בתי האב 1,.11 .בתי אב במתחם רפאלי ,פקקים איומים בכל בוקר.
יש קבלנים שמצהירים שהם בונים ירוק אבל בפועל הכל הבל הבלים" .אומר חבר הוועדה .אני
לא מופתע .באמת תסתכלו על רפאלי ,תסתכלו על ברנע .קראתם לה קהילת ברנע .דרך אגב,
אין קהילת ברנע ואין קהילת שמשון .כל העיר הזו היא קהילה אחת גדולה ולא צריך להפריד בין
הקהילות .פה כולנו גוף אחד .אבל זה לא רק בברנע .ניסיתם לצאת פעם בבוקר ב1:21-
מהעיר? פקקים איומים בכל מקום בעיר .ניסיתם לקחת לגני הילדים מברנע לעתיקות את
הילדים? ניסיתם למצוא חניה בקניון גירון? ניסיתם למצוא חניה בקניון חוצות? בונים בלי שום
ח שיבה בניינים גבוהים ליד בתים נמוכים .בניה בצורה כזאת ברוטלית ללא תכנון של מערך
תחבורה בעיר .איזו מין הנהגה זאת? לאיזו מין הנהגה זכינו ב 4..-שנים האלה? למה? מה
עשיתם בעיר? תסתכלו רק מה עשיתם ברפאלי .תסתכלו מה עשיתם בברנע .בונים .לא
תשתיות ,לא גני ילדים .שום דבר .אלו דברים שעולים בוועדה שהיא אחת הוועדות החשובות
ביותר לעיר והכי חשוב ,אתם אומרים לקבלנים והם עושים כל מה שהם רוצים ,הכל הבל
הבלים .אני ראיתי דוגמה .איך קוראים לקבלן שתבע מראש העירייה כסף? זה לא כל כך קשור
לפה אבל זה באמת הבל הבלים .הוא בונה .יש לו אישור לבנות  Xקומות ,הוא בונה  Xפלוס 3
וכולם יושבים ,לא רואים כלום ובסוף היועץ המשפטי שיושב לידך מאשר לו שתי קומות
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בדיעבד .מדינת העולם השלישי .רפובליקת בננות .ככה אתם מנהלים את העיר הזאת.
כמה פעמים אישורים בדיעבד ניתנו לו? בונה שתי קומות .אני יושב בוועדות האלה .ככה
מנהלים עיר? ככה מתנהלים? הכל הבל הבלים.
הנושא השני ,שהוא מאוד חשוב פה ,למזלי העליתי את זה גם פה למנכ"ל החברה הכלכלית על
הקרינה בבתי הספר .הוא אמר הכל בסדר .הכל בסדר ,אל תדאגו ,אין קרינה בבתי הספר .אין
סכנה לילדים .הילדים שלנו בטוחים ,אתם חיים בוונציה ,הכל יפה ,הקרינה עוברת למעלה ,היא
טסה וחוזרת ,הכל טוב .מה אומר פה אורי גולדשטיין? איגוד ערים ערך בדיקות קרינה בבתי
ספר ברחבי העיר .יש פה חברים בוועדי הורים .אחד האנשים הטובים שבוועדים ,שיושב פה
הוא עשה מלחמה על בית ספר ארלוזרוב ,מלחמה הוא עשה .אחד האנשים שנלחמים למען
הילדים שלהם .מה אומר אורי גולדשטיין? ישנם בתי ספר שהקרינה עולה על המותר .משרד
החינוך ממליץ על רמה תקנית  ,4בדיקת קרינה על ארונות שנמצאה בהם קרינה מוגברת .זה
ילדים שלנו .הבן שלי בכיתה א' ,אני שולח אותו למקום שיש שם קרינה .אתם יודעים מה עושה
קרינה? אתם יודעים למה עלולה לגרום קרינה לילדים שלנו? אתם מבינים את זה? למזלי יורם
יושב פה בוועדה ולזכותו הוא שלח לבדיקה עוד פעם ונעשה טיפול .הפעם הוא הצליח פה .הוא
ביקש פה לבדוק את כל המקומות שבהם צריך לסכך .הוא אמר את זה .אני מאמין שהוא
יעשה .סליחה שאני מרחיב בזה .הנושא הזה זה בעוכרינו .אלה חיי הילדים שלנו .אני רוצה
לשלוח את הבנים שלנו לבתי ספר כשאני יודע שהמקום שם בטוח .מה שאני רואה בוועדה
מאוד מדאיג.
שבתאי צור:
ורם ,יו"ר הוועדה אתה רוצה להגיד משהו?
אורן שני:
שבתאי ,אתה רוצה לסכם?
שבתאי צור:
לא .אני לא מסכם .יורם ,אתה רוצה להגיד משהו? בבקשה.
יורם שפר:
אני חושב שאנחנו אמנם בתהליכים מתקדמים אבל אנחנו יכולים להגיע באמת להרבה יותר.
ישנם דברים שאני יודע שיש תשומת לב של הנהלת העיר .אבל בגלגלי הבירוקרטיה הכללית
לדעתי יכולנו להתקדם קצת יותר מהר בקצב הזה מבחינת כל הפעילות .אני חושב שגם מי
שלקח חלק בוועדה ,עצם זה שאתם רואים את הרשימה של הנוכחים כולל מועצת השכונות ,גם
מועצת הנוער היתה פה .זה נתן נדבך לזה שכולם היו שותפים .אני גם דוגל בשקיפות .כל
הפרוטוקולים מתחילת הקדנציה נמצאים באתר של העירייה .אני לא יודע אם יש עוד ועדות
שנמצאות שם ,אם כן אולי מועצת העיר .אני חושב שנתתי במה לכל תושבי העיר לפנות ולהגיד
את כל מה שיש ,לדון בכל ועדה שאפשר .אני חושב שאי אפשר לבטל את זה שאשקלון במספר
תחומים נמצאת באמת במקומות המובילים בארץ.
דרך אגב ,בעניין של בתי ספר ירוקים ,היום נאמר לי דווקא מבחוץ שאנחנו באמת הרשות
המובילה .אנחנו נהיה עם  31בתי ספר ירוקים בעיר בתחילת שנת הלימודים הקרובה .היום
היינו בבית ספר רמב"ם ,בית ספר אזורי בנושא איכות הסביבה שמועמד לפרס השרים .זה
אחד מתוך  18בתי ספר בכלל הארץ שעולה ,שניים מהמחוז בלבד ואחד מהם זה רמב"ם
בנושא איכות סביבה וקיימות .אני חושב שהמודעות ב 4-השנים האלה ,ניסיתי יחד עם הנהלת
העיר להרחיב .זה באמת תפס מקום מכובד .אני רוצה להודות לכולכם ,לכל חברי המועצה
ולתושבים .בסך הכל בלי שיתוף התושבים ובלי הנושא של הפרדה במקור ,בלי היכולת שלנו
לקחת אותם לתרבות ולשינוי שאנחנו מצפים לבד לא נוכל לעשות את הדברים האלה .ישר כוח.
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שבתאי צור:
יורם ,רק רגע ,שלמה כהן רוצה לשאול אותך משהו.
שלמה כהן:
יורם ,תתייחס לטענה פה שכאילו יש קרינה בבית ספר ויש ילדים בסכנה.
יורם שפר:
הקרינה העודפת שאנחנו יודעים עליה זה הנושא של ארונות חשמל.
שלמה כהן:
זה מסכן ילד? יש ילד שנמצא בסיכון? האם יש ילד לפי הבדיקות שעשינו ,האם יש ילד שנמצא
בסיכון?
אורן שני:
סכנה ברורה ומידית.
(מדברים ביחד)
שלמה כהן:
חבל לזרוע בהלה ולהטעות את הציבור .אני רוצה להזכיר לכם שהמועצה הזאת אישרה
פרוטוקול של ועדה אחרי ביקורות שנעשו שהסיכום שלו היה שעל דעת כל חברי הוועדה ,אין
שום ילד שנמצא ברמת סיכון קרינה כלשהי! אין שום ילד! המועצה הזאת אישרה את זה .עכשיו
כולם מתעלמים מהמידע הזה ומנסים לסלף? יורם ,אתה יודע את זה.
שבתאי צור:
תודה לשלמה .אורן ,זכותו של כל אחד להגיד מה שהוא חושב.
יורם שפר:
אני לא אשים יד ,באופן בטוח שאני מסוגל להגן על כולם בטכנולוגיה המתפתחת ,בטאבלטים ו-
 . Wi-Fiהעולם אומר והמומחים אומרים .שלמה ,עם כל הכבוד אני לא שם ידיים כל עוד אני לא
בודק דברים לאשורם.
שלמה כהן:
יו רם ,האם יש בדיקה טכנולוגית שאתה יודע עליה שלא בוצעה? האם לא ביצענו את כל
הבדיקות שטענו?
איתמר שמעוני:
ביצעת בדיקות ,התוצאות לא טובות .טפל בזה.
שלמה כהן:
אין דבר כזה .לא נכון .אני אראה לך פרוטוקולים .אני אראה לך שחור על גבי לבן .מה יותר
מזה? שחור על גבי לבן אני אראה לך .חבל .דבר כזה חשוב היית מציג כשאילתה והיינו באים
מוכנים עם מסמכים ומראים לך אם אתה טועה או לא טועה .אבל אתה תוך כדי מעלה שאלות.
איתמר שמעוני:
אבל אתם כל כך עייפים שמה שאתם מראים שחור על גבי לבן תמיד בתחום האפור ,אי אפשר
להאמין לכם.
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שבתאי צור:
אורן בבקשה.
אורן שני:
זו בדיחה .הדבר הזה .לפני חצי שנה בערך ,משרד התיירות נדמה לי ,ביצע איזשהו סקר וחוף
באשקלון הגיע במקום הרחוק .בא ראש העיר וישב לידך ,תאמינו לי אני מכיר את הסוקר
שעשה את הבדיקה .אני לא רוצה לחקות אותו בדיבור כי זה לא יאה אבל את הנימה אתה כבר
מבין .תדמיין כאילו בני מדבר ואז תבין .אני מכיר אותו ,הוא לא מבין כלום זה שעשה את
הבדיקה ,אנחנו מקום ראשון .תסתכל מה כתוב בפרוטוקול .לא אני אמרתי ,אדם כפרי אמר.
החוף מוזנח .הוא מאשר את זה .אתה תאשר ,הוא אמר תצביע בעד הפרוטוקול.
שבתאי צור:
תמשיך.
אורן שני:
החוף מוזנח ,מלא לכלוך .זה לא אזור תיירותי כפי שמגדירים אותו .חייבים למצוא פיתרון .אדם
שרוצה להגיע לשם לא יכול .יש שם גדר שמוצבת שם ומכערת את המקום .אתה מבין? יורם
הוא חבר שלי ,אני יודע כמה הוא זעק לשמיים תטפלו ,תעשו ,תטפלו .אבל בגלל שיש הנהלה
שמחפשת לשבת עם מחשבון של קלוריות .אתה מכיר את המחשבון של הקלוריות?  221היום
עשינו .יורם עשית יותר מדי קלוריות היום ,יש לך יותר מדי פופולריות ,מינוס  ,21לא מטפלים
לך בחוף .ככה עובדים בעירייה הזאת .לפני כמה זמן היה ויכוח עקרוני בין יורם לבין הנהלת
העירייה .בא ראש העירייה ,אתה צברת יותר מדי קלוריות בגלל הויכוח אנחנו נוריד לך את
הפסטיבל .תקשיב .זה לא התנהלות ,זה לא ניהול ,ככה לא עובדים .עכשיו מתווכח מ"מ ראש
העירייה האם זה מסכן או לא מסכן .לא העלו את הנושא הזה פה לפני חודשיים? העלו את
הנושא הזה .אמרו לכם יש לכם בעיות של קרינה .אמרו שיש סכנה .לא האשימו אף אחד.
בסופו של דבר הילדים שלנו לומדים שם .הלכתם ועשיתם מכרזים ,שמתם ,הצבתם ,בניתם.
עשיתם קומבינה ,העברתם את זה מהעירייה לחברה הכלכלית .סיפרתם לנו סיפורים שהחברה
הכלכלית היא לא .למה שאנחנו לא נרוויח מהחשמל? בסופו של דבר ,שלמה אתה זוכר ,אתה
אמרת  -למה צריך מתווך? בסופו של דבר ,הבאנו חב' חיצונית שתעשה את זה בקומבינה
ובכל מיני .בית המשפט העליון לפני  2שבועות העיר לכם בצורה ברורה על ההתנהלות של
המכרזים שלכם בנושא הטיפול והחפירה של מה שאתם קוראים לו בית העירייה .ככה לא
מתנהלים .צריך להתנהל עניינית .להתנהל עניינית זה לדאוג לחוק .אני פניתי לתנועת הצופים
ובעזרת השם מחר ביום שישי אני והילדה שלי נלך ונעשה ניקיון בחוף ,נעזור לכם לנקות את
החוף.
שבתאי צור:
תודה .אני מבקש לאשר.
תומר גלאם:
אני יכול להתייחס.
שבתאי צור:
בבקשה.
תומר גלאם:
מודה ליו"ר הוועדה באמת על העשייה המרובה שלו .אני מודה לך בשמי ובשם התושבים שאני
מייצג .באמת עשייה ברוכה למען התושבים .העליתי את הנושא הזה בפרוטוקול וחשוב לי
שהדבר הזה יבוא לידי ביטוי .בפרויקטים החדשים של עיריית אשקלון היום שאנחנו מקדמים
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אותם כמו מגדל ופרויקטים כמו הטיילת לצערי בחוזים של המכרזים מתקינים תאורה שהיא לא
תאורה ירוקה ,היא תאורה שמבזבזת המון חשמל .אני לא מבין מה הועילו חכמים בתקנתם.
אם הכוונה היא להחליף את כל הישן בחדש למה להקים חדש ואחרי זה לפרק ולהרכיב ישן?
העלות של הישן של פנס עולה  1,111ש"ח ,העלות של פנס לד היא  3,111ש"ח .החיסכון הוא
חיסכון מהותי בתעריף החשמל שהעירייה תשלם .למה להרכיב ישן ואחרי חצי שנה או חודשיים
או שלושה חודשים במסגרת הפרויקט יבואו ויחליפו פנסים חדשים? אני מבקש מגלעד אורן
שמוביל את הפרויקטים האלה באמת לתת חשיבות לנושא הזה .מדובר בעשרות אלפי שקלים
שסתם ייזרקו לפח בגלל שיקול לא נכון בוועדת המכרזים .אני מבקש לטפל בזה.
שבתאי צור:
אני מעלה את זה להצבעה .מי בעד לאשר את סעיף ?6
הצבעה:
בעד :כולם – 03
אין נגד3
אין נמנעים3
החלטה :לאשר
הצעה לסדר יום של חבר מועצה מר איתמר שמעוני בנושא :סבסוד הסעות לתחנת
37
הרכבת עבור תושבי אשקלון
אורן שני:
אתה מדלג על הצעה.
שבתאי צור:
לא .הורדנו את זה מסדר היום בישיבת הקואליציה ושמנו חדש.
אורן שני:
לא .שבתאי ,קח את החדש הזה ,קפל אותו ושים אותו פה .תקבע פגישה עם איתן ותשאל אותו
אם זה חוקי .יש פה סדר יום ששלחת לי הביתה .בסדר היום רשום פה .אם לא מתאים לך אין
לי בעיה .תגיד אני מוריד את זה מסדר היום ,מושך את זה מסדר היום.
שבתאי צור:
הוא משך .הוא בעצמו משך מסדר היום בישיבת הקואליציה.
אורן שני:
אז תודיע לפרוטוקול.
שבתאי צור:
אני מודיע לפרוטוקול שהוא בעצמו ביקש ומשך את זה מסדר היום .סעיף  ,1בבקשה איתמר.
איתמר שמעוני:
ההצעה למעשה לעשות מכרז ולסבסד הסעות ,צ'רטרים לתחנת הרכבת עבור תושבי אשקלון.
זו לא סתם הצעה .אני רוצה שתדעו ,אנחנו הרבה נפגעים בתוצאות .אנחנו אלופים גם להיות
ראשונים במקום שאנחנו לא ראשונים .לדוגמה ,אני ראיתי בעיתון ידיעות אחרונות שהעיר
אשקלון במקום  41בזכאות לתעודות בגרות .מקום  41נתיבות 43 ,אופקים 42 ,שדרות .קמתי
ביום בהיר אחד וראיתי בכל השלטים בעיר ,אשקלון ראשונה בדרום 41 .שדרות ו 43-אופקים,
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אנחנו ראשונים בדרום 41 .בארץ .פה הארץ מתחילה באשקלון ומסתיימת באילת .אבל
באבטלה דעו לכם אנחנו למעלה מ 8%-אבטלה .אנחנו העיר "המשגשגת" בנושא אבטלה.
אנחנו מובילים בעוד מקום .תראו את נתוני רכבת ישראל .אשקלון מקום ראשון בקו העמוס
ביותר .כל בוקר יוצאים מפה  36,111תושבים מאשקלון ...אתה יודע למה הם יוצאים? כי יש
מלא עבודה בעיר .מלא עבודה .בכל מקום שתראו יש עבודה .יש פה פארק הייטק .יש פארק
הייטק באזור הצפוני של העיר ,עובדים שם  1.,111תושבים .הרחיבו את בית החולים .הקימו
מרכזי שיקום ,מלונית ליולדות ,קניון מסחרי ,יש שם  .,111עובדים .הפארק הלאומי משגשג,
כל יום יש שם  1,111עובדים .כל יום הוא פעיל ראיתם? באים אוטובוסים מכל הארץ לפארק
הלאומי .מביאים תלמידים .יש שם מוזיאון .בונים סרט תלת-מימד .הפארק הלאומי משגשג
והעיר אשקלון צהלה ושמחה .מלא עבודה יש פה .אתם לא יודעים שחייל משתחרר? יש
לאשקלון עוד תואר ,אשקלון זה בית המלון הכי גדול בארץ .ישנים בו כולם ובבוקר קמים עוזבים
את העיר לעבוד מחוץ לעיר .אחד מבתי המלון הכי גדולים בארץ . .כוכבים .כיכרות עם
לווייתנים ,עם אוניות ,עם ספינות .כיכר פה וכיכר שם ,זמרים .עכשיו עושים כיכר עם פסל
ארדואן מטורקיה .עושים ככה ועושים ככה ואתם רואים איזו עיר ,כיכרות ויפה .כנסו לשכונות
הכל מוזנח .עוד אומרים לתושבים צאו לעבוד מחוץ לעיר כי אין פה אבטלה .אין באשקלון
אבטלה .לא רק זה ,יש קו אחד של אגד מסתובב בכל העיר לוקח אנשים לרכבת .הגיע הזמן
שתתחילו לטפל בדברים האלו .אתם כל כך עייפים .אתם מתעסקים בשטויות ,בהשמצות ,בכל
מיני דברים שלא צריך לדון בהם בכלל .לא צריכים לדון .אתם כל הזמן מחפשים מה נמצא על
איתמר שמעוני ,פעם עשה תאונה ,מחר תחפשו משהו אחר .תגידו שעשיתי ככה ועשיתי ככה.
מעניין מה הסיפור הבא שלכם .אנחנו מחכים לו .במקום לדון בדברים המהותיים .יש פה
אבטלה .תגידו לי מה אני אומר לחייל משוחרר .מישהו אמר לי אפילו מאשקלון .מה אני אומר?
תסתכלו עלי כולכם ,עזבו את חברי המועצה .חברי המועצה רוצים ,הם טובים ,הם רוצים
לעשות .ההנהגה לא טובה .תגידו לי אתם גם שיושבים פה בחוץ מה אני אומר לחייל משוחרר
שמשתחרר מצה"ל? איפה אתה עובד ,איפה אתה לומד ,איפה אתה מבלה? אבא שלי בן ,12
הוא רוצה לקחת את אימא שלי לבלות על רצועת החוף .יושב במסעדה .אין לו .מה הוא עושה?
תסתכלו על עצמכם .בואו נסתכל במראה .מה אנחנו עושים? מה יש לנו לעשות בחוף הים?
אנח נו חיים במובלעת שאין בה מתחמי בילוי ,אין בה מתחמי תרבות ,אין בה עבודה ,אבטלה
ועוד .לפחות דבר אחד ,מה ביקשתי? ביקשתי תעשו מכרז וסבסדו הסעות .היום יש מישהו,
הוא לוקח את הרכב ,לאשתו אין רכב רק לו ,הוא נוסע איתו לרכבת והאוטו שם .אשתו נשארת
בלי רכב .צריכים ללכת לרכב ,לקחת את המפתחות,להוציא .אתם מסבכים את החיים של
התושבים .אני יודע שאתם תגידו ,אני מכיר אתכם דרך אגב תדעו ,כל מה שאתם עושים
בקואליציה מודלף אלי .אני יודע הכל .אם אתם רוצים לשמוע מה תגידו לי אתם תגידו לי זו
הבטחת בחירות אי אפשר לעשות .נכון עו"ד צוריאל הכינו אותך ככה? אני יודע הכל .מדליפים
לי .הכל מספרים לי .עכשיו אגיד לכם עוד דבר .אם זה הבטחת בחירות מה אתם אומרים על
מה שראש העיר שלנו מפרסם? הוא מוציא הזמנה .ראיתם את ההזמנה? הנה ההזמנה
מצולמת" .הנני מתכבד להזמין אותך לטקס חנוכת בית פיס הספרייה העירונית .בני וקנין ראש
העיר" .זה מותר על פי חוק איתן צוריאל? הזמנה לפתיחת משהו פה בחסות ראש העיר זה
מותר בחוק הבחירות? אני אקריא לך את הסעיף ,זה אסור .זה לא הבטחת בחירות? סככה של
השוק שאתם מחכים  4..שנים לבנות ,סככה של שוק בשנה אחת חיברתי את הרצליה עם תל-
אביב .סככה של שוק אתם מחכים  4..שנים .זו לא הבטחת בחירות? בריזה שתעשו ,אני בטוח
שתסבסדו את הכרטיסים .אתם רוצים להיות בסדר לא? גלעד ,כמה אתם משלמים לאייל גולן?
כמה תשלמו לאביב גפן? בערך  111,111-131,111ש"ח .אולי תשלמו יותר מ 411,111-ש"ח.
אולי גם תבטיחו לו את הכרטיסים שייקח לעצמו והוא יסבסד אותם .זה לא בחירות? זה לא
בחירות אדון צוריאל? השאטלים שאיתמר שמעוני מעלה זה בחירות? מה הוא מבקש לעשות
טוב לתושבים .זה בסדר .תגידו שזו הבטחת בחירות.
שבתאי צור:
הצעת החלטה ,מה אתה מציע? תקרא את הצעת ההחלטה.
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איתמר שמעוני:
אני מבקש שעיריית אשקלון תפרסם מכרז חיצוני.
שלמה כהן:
לפני כן אולי הערה איתמר ברשותך .נתת פה נתון שכביכול  36,111נוסעים ברכבת מדי בוקר.
זה נשמע משהו פנטסטי ,זה לא הגיוני .תחשוב .כל אדם עם מחשבה קצת הגיונית יגיד לעצמו
 ?36,111אני נסעתי כמה פעמים ברכבת ו 36,111-לא מצאתי .ביקשתי לבדוק .הנתון הוא של
רכבת ישראל .רכבת ישראל התייחסה לכל הנוסעים מאשקלון ועד בנימינה 1. ,תחנות .ב1.-
תחנות נוסעים  .36,111לא יוצאים מאשקלון  .36,111אתה יודע כמה נוסעים לאשקלון?
איתמר שמעוני:
אני יודע.
שלמה כהן:
תגיד לי כמה .אם אתה יודע תגיד לי כמה.
איתמר שמעוני:
 .36,111אני יוצא עם רכב .אני אגיד לך משהו ,הגיע הזמן .אני עשיתי  111חוגי בית ואני יכול
להגיד לך מה התושבים אומרים .עם אלפי תושבים נפגשתי .תתנתק מההנהגה העייפה הזאת
כי אתה לפני  4שנים עוד היית נמרץ .עכשיו נדבקת.
שבתאי צור:
איתמר ,את הצעת ההחלטה בבקשה.
שלמה כהן:
תענה לי לעניין.
איתמר שמעוני:
אני עונה לך לעניין.
שלמה כהן:
כמה נוסעים ,כמה נוסעים כל בוקר?
איתמר שמעוני:
.36,111
שלמה כהן:
לא נכון .תחשוב.
איתמר שמעוני:
זה כמו שאמרת ליורם לא נכון .אמרת לזה לא נכון ,למשרד החינוך לא נכון ,כולם לא נכון.
שלמה כהן:
?36,111
שבתאי צור:
בבקשה תמשיך איתמר .הצעת החלטה.
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איתמר שמעוני:
אתה יודע מה ,לא .36,111
שלמה כהן:
כמה? אמרת שאתה יודע .כמה.
איתמר שמעוני:
..,111
שלמה כהן:
לא ..,111
איתמר שמעוני:
.1,111
שלמה כהן:
לא.
איתמר שמעוני:
.811
שלמה כהן:
.111
איתמר שמעוני:
רק  111יוצאים מאשקלון לעבודה.
(מדברים ביחד)
שבתאי צור:
איתמר ,הצעת החלטה .מה ההצעה שלך?
איתמר שמעוני:
שעיריית אשקלון תפרסם מכרז חיצוני להפעלת שאטלים ,הסעות מסובסדות לכל תושבי
אשקלון שיופעלו בתדירות גבוהה בכל שעות פעילות הרכבת ,זה למען התושבים .בהתאם
ללוח הזמנים שלה ויקיפו את כל שכונות העיר .זה קורה ברחובות ,זה קורה בערים אחרות.
בואו לקראת התושבים .עשו את זה .אספו אותם .הרי אין לנו פה עבודה.
שבתאי צור:
אבקש מבחינה משפטית להתייחס להצעה של איתמר שמעוני בנושא הצעת ההחלטה שלו.
מבחינה משפטית אם זה ניתן.
עו"ד איתן צוריאל:
אני לא מתייחס לגוף ההצעה שיכול להיות שבנסיבות מסוימות היא יכולה להיות הצעה טובה.
חברי המועצה יכולים לחשוב כל אחד לעצמו .אני מתייחס לזה כמו שאמרת שההצעה הזאת
יכולה להיחשב כהבטחת בחירות אסורה.
איתמר שמעוני:
מה אמרתי לכם?
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עו"ד איתן צוריאל:
אתה מרשה לי להמשיך?
איתמר שמעוני:
כן.
עו"ד איתן צוריאל:
תודה.
שבתאי צור:
רבותי ,אף אחד לא מדבר עכשיו.
עו"ד איתן צוריאל:
יש כאן נושא של האישור של ההצעה הזאת יכול להיחשב כתעמולת בחירות במימון עירייה,
תעמולה שהיא אסורה ובמידה מסוימת אפילו כשוחד בחירות .אני רוצה להקריא כאן מתוך
חוזר מנכ"ל משרד הפנים שקיבלנו ממש בימים אלו ,מספר שורות בלבד בכמה מקומות
שמופיע כאן " :כל ניסיון להשפיע על שיקול הדעת של הבוחר באמצעות טובת ההנאה אישית או
איומים נקבע בחוק כעבירה חמורה שדינה  .שנות מאסר .עצם הצעת טובת הנאה לרבות
כסף ,שווה כסף ,שירות ,עבודה וכדומה עלול להוות עבירת שוחד בחירות" .כמה ציטוטים כמה
דקות" .בחוק הבחירות דרכי תעמולה נקבע איסור כללי על שימוש במתנות במסגרת תעמולת
בחירות .ההנחיה של היועץ המשפטי לממשלה עוסקת באיסור של מתן הבטחות קונקרטיות
לחלוקת הטבות או הקצאת תקציבים בזיקה לבחירות" .כל ההצעה הזאת וגם עוד הצעה של
אורן שבאה בהמשך בנושא הזה ,יכול להיות שבעצמן במועד אחר היה מקום לדון בהן .אני לא
בא להביע דעה אם זה טוב או לא .במועד הנוכחי כ 4-חודשים לפני הבחירות בתקופה שהיא
תקופת בחירות לפי החוק אני חושב שהצעה כזאת לא ראוי שתידון במועצה כדי שלא ייטען כאן
שאנחנו עושים תעמולת בחירות אסורה תוך שימוש בכספי הציבור או נותנים שוחד בחירות או
הבטחות שאסור לתת.
שבתאי צור:
זה לא לדיון .זו הצעה לסדר .קיבל תשובה .אני מבקש מכם להסתמך.
תומר גלאם:
אבל התשובה הזאת תפגע בך עוד שבועיים.
שבתאי צור:
אל תדון פה ולא דנים עכשיו .זו הצעה לסדר.
תומר גלאם:
תלמד לענות כי אני לא ארד לרמה איך שאתה מתנהג עכשיו .התשובה שנתתם פה כרגע
תבוא לכם כמכשול בעוד שבועיים.
שבתאי צור:
אני מבקש .זו הצעה לסדר .היועץ המשפטי ,זה מה שהוא אומר .לכן אני מבקש.
תומר גלאם:
שבתאי ,בהמשך בסדר היום אני מודיע לך שאת אותה טענה שטענתם אני אטען ומבחינה
משפטית הוא יהיה חייב לאשרר את מה שאני אומר.
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שבתאי צור:
בסדר.
יורי זמושצ'יק:
אני גם רוצה לשאול ,זה נוגע גם לאירועים והצגות?
שבתאי צור:
כרגע יש הצעה לסדר לנושא הספציפי הזה .היועץ המשפטי מבקש בגלל שנת בחירות אסור
לעשות את זה .לכן אני מבקש להוריד את זה מסדר היום .מי בעד? אני מבקש להצביע.
שבתאי צור:
הצבעה:
בעד8 :
נגד – 3 :איתמר ,אורן
נמנע – 2 :תומר ,אבנר ,יורם
החלטה :להוריד ההצעה מסדר היום
הצעה לסדר יום של חבר מועצה מר איתמר שמעוני בנושא :הקמת ועדה מיוחדת
38
לבחינת תוצאות מבחני המיצ"ב
איתמר שמעוני:
הנושא השני זה הצעה בנושא חינוך .מאחר ואנחנו מדברים כרגע על נושא חינוך ,אני רוצה
לומר משהו שבתאי ברשותך .בישיבה האחרונה נערך דיון נוקב על מצב התברואה בבתי הספר
בעיר .במהלך הישיבה פניתי למר משה ינאי בביקורת קשה וחריפה .אני סבור שניתן לנהל
ויכוח נוקב בשאלות קשות הנוגעות לתחומים שונים בעיר .יחד עם זאת ,נראה לי שהאופן שבו
פניתי למר ינאי פגע בו ובכבודו .לפיכך מר ינאי רציתי בפורום זה להתנצל.
שבתאי צור:
תודה לך איתמר .כל הכבוד.
איתמר שמעוני:
למר ינאי זכויות רבות בעיר בתחום החינוך ואני מתנצל.
יורי זמושצ'יק:
כולם צריכים לעשות ככה.
איתמר שמעוני:
עכשיו לגבי ההצעה לסדר .
אורן שני:
ההתנצלות הבאה שלך גם תהיה למנכ"ל.
איתמר שמעוני:
אורן ,העקיצה לא במקום .אם קשה לך שאני מתנצל ,דע לך שלהתנצל זו אצילות.
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שבתאי צור:
איתמר ,תמשיך.
איתמר שמעוני:
אני רוצה לומר לך ,תאמינו לי לציין לשבח את ניהול המועצה איך שאתה מנהל אותה.
משרד החינוך פרסם שהציון הממוצע של אשקלון במבחני המיצ"ב הוא  ..1הדירוג שלנו נמצא
הרחק אחרי הראשונים כמו שוהם ,גבעתיים ,הרצליה ,רעננה ,קריית אונו ורמת השרון שקיבלו
ציונים מרשימים .עם זאת ,יש לציין כיוצא דופן את בתי הספר לאומנויות ומדעים באשקלון
שקיבלו במבחני המיצ"ב ציונים מרשימים מאוד .בזה אני רוצה רגע להתמקד .אני רוצה שתדעו
שהעיר אשקלון במקום  11ומטה בהוצאה לנפש בחינוך .אנחנו לפי הנתונים של  3111מוציאים
 .,111ש"ח לנפש בחינוך .לילד  .,111ש"ח בשנה .בשדרות מוציאים  14,111ש"ח .באשדוד
 11,111ש"ח .ברעננה  16,111ש"ח .בהרצליה  11,111ש"ח .באשקלון  .,111ש"ח .ברהט
 .,162ש"ח ,ברהט .מה המשמעות של זה? אתם יודעים מה המשמעות? המשמעות שאנחנו
כהורים מכניסים את היד לכיס ומשלמים הסעות ,משלמים חוגים ,משלמים .כל דבר עולה כסף.
שימו לב מה קורה בבית הספר לאומנויות ,שם התוצאות טובות ומרשימות .למה? כי זה פרטי
ו ההורים משלמים כסף .כשההורים משלמים יותר החינוך טוב יותר .עכשיו תסתכלו ,קחו את
האבסורד .תאמינו לי ,שבתאי כואב לי הלב לקרוא פה מכתב ששלחו הורים מבית ספר כרמים
על כיתה ג' .הם כתבו ככה ,אתם חייבים לשמוע ,אנו קבוצת הורים המייצגים  21משפחות
שרשמו את ילדיהם לבית ספר כרמים לשנת הלימודים הבאה .לפני שבוע ,כחודשיים לאחר
שאמרו לנו להירשם קיבלנו הודעה שהכיתה לא תיפתח .תקשיבו משהו .כיתה ג' בית ספר
כרמים .הורים רושמים את הילדים ואומרים להם עכשיו הכיתה לא נפתחת .לאן אתם הולכים
כשלוקחים אותם לנוף ים? לא אכפת להם .נוסעים מפה לשם 31 ,דקות נסיעה .תראו מה הם
כותבים ,ילדינו נוסעים בהסעה כ 31-דקות מדי יום לכל כיוון .ההסעות עמוסות .לעתים יושבים
בדחיסות .בכמה מקרים כבר נשארו ילדים בבתי ספר עקב מחסור במקום הסעה .זו מערכת
חינוך .אתם יודעים למה? כי בבית ספר כרמים אומרים להורים להירשם ולא פותחים כיתה ג'.
בבית ספר מסוים יש  114ממתינים לכיתה א' .הבן שלי לומד באסף מימון עם  41תלמידים
בכיתה .את הכירה למטה שבונה ראש העיר ,אני מודיע לכם ,יש כיכר בכפר הנופש ,תקשיבו
טוב הורים וילדים ,זה עולה  1מיליון ש"ח ועם זה יכולתם לקבל  41כיתות .מה יותר חשוב,
כיכר עם מזרקות או  41כיתות? מה יותר חשוב? אחר כך אתם מתפלאים שהמבחנים ככה?
אתם מתפלאים אחר כך שאלה התוצאות של הילדים? אין בתי ספר? כמה בתי ספר יש לנו
בעיר? ההסעות דחוסות .מורה רושמת במחברת קשר לאימא של הילדה ,במחברת קשר
גברתי שלחי מחר שני גלילי נייר טואלט עם הילדה .שני גלילי נייר טואלט .למה? כי אנחנו לא
משקיעים את הכסף בחינוך .כי אנחנו משקיעים את הכסף במשהו שרוצים ,על זה יגיד לכם
היועץ המשפטי זה לא שוחד בחירות .עושים כבישים ,כיכרות ומשתלבות ,פסלים ולווייתנים .זה
לא שוחד בחירות .מחכים  4..שנים ומתחילים לשפץ את המדרחוב .זה לא שוחד בחירות .שוק
וסככה 4.. ,שנים להקים את הסככה ,מחכים לבחירות .זה לא שוחד בחירות .שמים אבן פינה
מביאים את משה פרץ .עוד מעט יש אבן פינה לבני עקיבא .יש פה בני עקיבא? שידעו .מניחים
להם אבן פינה .מביאים אומן .אתם לא מבינים  -פייטן .שמעתם שרוצים להקים את פארק
הגולף ,בני הבטחות .משקיעים ,אתם יודעים שכשישימו שם אבן פינה את מייקל ג'קסון יוציאו
מהקבר ,יביאו אותו להופיע .כל העיר מלאה אבני פינה .תאמינו לי נגמרו האבנים .תפסיקו
להניח בפינות .תשקיעו בתושבים ,תשקיעו בשכונות .זו התוצאה פה.
שבתאי צור:
הצעת החלטה.
איתמר שמעוני:
אני מבקש מכם .זו בטח לא הבטחת בחירות .אני מקריא לכם משהו.
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שבתאי צור:
איתמר ,הצעת החלטה.
איתמר שמעוני:
אני גם אגיד לך שבתאי ,אתה אפילו לא יודע את זה .יש פה הזמנה בצהוב ,צדיק בא לעיר,
הרב שלום אהרון שליט"א בחסות ראש העיר בבית יד לבנים .לוקחים את בית יד לבנים .תגיד
לי אדון צוריאל אם זה בסדר .הנה ,אתה רואה? תסתכל .אתה רואה את ההודעה?
שבתאי צור:
הצעת החלטה.
איתמר שמעוני:
לוקחים את בית יד לבנים ,עושים בחסות ראש העיר ,מביאים תושבים ומביאים רב .זה מותר?
לפרסם את זה ככה זה מותר? זה לא שוחד בחירות? תשתה את הקפה .זה לא שוחד
בחירות?
עו"ד איתן צוריאל:
זה קולה ,לא קפה.
איתמר שמעוני:
תגיד ,אתה תשמע ,איתן אתה לא יכול להכשיר את השרץ ככה .אסור לך.
שבתאי צור:
איתמר ,הצעת החלטה.
איתמר שמעוני:
אני אומר לכם .אני מבקש כהצעת החלטה שעיריית אשקלון תקים צוות מומחים מתחום החינוך
שיבדוק את כישלון תלמידי אשקלון במבחני המיצ"ב .צר לי שלמה ,אני רוצה להיות ראשון בכל
דבר .לי יש חזון עם מעוף קדימה .זו לא חוצפה להיות ראשונים בכל דבר .לשם אני שואף .אני
לא אתגאה בזה אם אני  41בארץ והראשון בדרום .אני לא אתגאה בזה .תהיו חצופים ,תשאפו.
יש פה תושבים מצוינים .יש פה מורים טובים .העיר הזו זקוקה להנהגה אחרת .תחשבו עם
מעוף קדימה.
שבתאי צור:
איתמר ,תסיים.
איתמר שמעוני:
תן לי שבתאי ,זו הרצאה בחסות הבחירות .תן לי .עכשיו הוא יגיד לי שוחד בחירות.
שבתאי צור:
טוב .שורה אחרונה.
איתמר שמעוני:
הצוות יידרש להציג את מסקנותיו לחברי מועצת העירייה בתוך  61יום.
שבתאי צור:
טוב .תשובה להצעה לסדר היום של איתמר שמעוני ,מר משה ינאי בבקשה סמנכ"ל חינוך
וחברה.
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משה ינאי:
קודם כל אני מקבל את ההתנצלות של איתמר.
שבתאי צור:
תודה.
משה ינאי:
רק שני משפטים אומר שסוף מעשה במחשבה תחילה ,השני זה מודה ועוזב ירוחם .לעצם
העניין שעל סדר היום ,הייתי באמת שמח לו בשבוע הספר העברי היו עושים פה הצעה לספר
היום ואז הייתי מעלה ספר אבל מה לעשות .לגבי ההצעה לסדר היום ,חינוכית מערכת החינוך
היא בדרך כלל תהליכית .היא נפגשת כמובן בתחנות שונות בציר הזמן ואחת התחנות זה
כמובן המיצ"ב .המיצ"ב בודק בדיוק בזמן מסוים את זמן מצבה של המערכת .יש שתי צורות של
בדיקה ופרסום שהיו .יש מה שנקרא מדד מדלן ,מה שהשואל שואל ואמר בסדר היום .יש כמובן
את בדיקת המיצ"ב שיש פירוט מדויק כל בית ספר מה מצבו מבחינה מהותית ,מבחינת נתיב
חינוכי וכן הלאה .מדד מדלן מדרג את בתי הספר באיזה עשירון הם נמצאים .מה שפורסם
בעיתונות זה באיזה עשירון נמצא כל בית ספר .למשל ,אומנויות נמצא בעשירון העשירי ,כלומר
הוא באמת מעל ומעבר .בית ספר אחר נמצא בעשירון הראשון ,השני או השלישי וכן הלאה.
העשירונים האלה בוודאי חשובים לנו כדי לבדוק את המערכת ,אין ספק בעניין הזה .דבר נוסף
שאני רוצה לומר ,מה שבדק מדד מדלן הוא בדק גם  .3בתי ספר שמתוך חלק מבתי הספר לא
מלמדים את מקצועות הליבה משיקולים כמובן אידיאולוגיים שלהם .חלק מבתי הספר גם לא
נבחנו בכל הבחינות מסיבות של בית ספר חדש וכן הלאה .לכן אי אפשר למדוד על העיר כולה
ב .3-בתי הספר אבל אין ספק שזה עוד נתון שצריך לעבד אותו ,צריך לבדוק אותו וצריך לבדוק
אותו לפרטי פרטים .מערכת החינוך שלנו בודקת .היא לא עוברת על המבדקים האלה ככה.
יושבים אנשי משרד החינוך ,אנשי מערכת החינוך באשקלון ובודקים כמובן את המערכות כדי
לדעת בדיוק איפה כמובן לשים את הנקודה כי זה באמת נתון שנותן לנו קו זינוק מה עושים
להבא .אכן הדברים נעשים .מה בסופו של דבר ,כשאני בודק מערכת כולה אני בודק את מבחן
התוצאה בסופו של דבר .אני אומר ,מבחן התוצאה זה בסיום כיתה י"ב במסגרת מערכת
החינוך .זהו מבחן התוצאה של ילד שנכנס למערכת החינוך בעיר ובסיומה בחינות הבגרות של
אשקלון .רבותי,אני מאוד מבקש כשמדברים אנא לבדוק את הדברים לעומק .לבדוק את
הדברים לעומק .לקחת את כל הנתונים הארציים של בחינות הבגרות .לבדוק את הנתונים על
פי חתך סוציו-אקונומי .לבדוק את הנתונים על פי מספר התושבים של אותה עיר .אני אומר
לכם בצורה ברורה וחד-משמעית במלוא האחריות של ינאי משה שעיריית אשקלון מבחינת
מספר תושביה והחתך הסוציו-אקונומי שלה נמצאת בין הערים המובילות בתוצאות בחינות
הבגרות .אני חוזר .אשקלון לפי מספר תושביה ולפי המדד הסוציו-אקונומי שלה נמצאת בין
המקומות הראשונים בארץ .עובדה ,אלה נתונים ,על נתונים לא מתווכחים 13% .משכבות הגיל
באשקלון של י"ב מקבלים תעודת בגרות .יחסית לממוצע הארצי זה גבוה מאוד 82% .משכבת
הגיל של לומדים בבתי הספר זכאים לתעודת בגרות 86% .מהזכאים של תעודת הבגרות,
תעודת הבגרות שלהם תקפה לאקדמיה .זה הישג עצום .אבל שוב ,אנחנו לא מסתפקים בזה
ואני לא חושב שזה מספיק .אני חושב שצריך לעשות הכל ואנחנו רוצים .החזון שלנו הוא ש-
 111%ילדי אשקלון יקבלו תעודות בגרות .צריך באמת לעשות עוד יותר ,להוסיף עוד משאבים
ולעשות עוד מאמצים כדי שהדברים האלה ייעשו .אני רוצה גם להעיר עוד הערת אגב .הערים
שהועלו בסדר היום זה שוהם .לשוהם יש בית ספר אחד .בית ספר מקיף אחד שוהם .אני אומר
לכם בית ספר מקיף אחד באשקלון התוצאות של בחינות הבגרות שלו יותר גבוהות מבית
הספר של שוהם .שוהם בית ספר אחד עם  211תלמידים בוגרי כיתה י"ב או  411ילדים בוגרי
כיתה י"ב מול עיר של  1,.11-1,611בוגרי כיתות י"ב .זה ניתן להשוואה? זה לא ניתן
להשוואה .חתך התושבים בשוהם וחתך התושבים באשקלון ניתן להשוואה? לא .לא ניתן
להשוואה .מכל מקום אני בא ואומר התוצאות של המיצ"ב חלקן באמת צריך לשפר אותן בוודאי,
אבל זאת תחנה .תחנה בציר הזמן שאנחנו בוודאי שמים עליה את הדעת ,שמים את הדגש,
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יודעים לתת משאבים .עובדה .אם מישהו היה בודק את התוצאות של המיצ"ב בשכונות יש
מספר לא קטן של בתי ספר בשכונות שהתוצאות שלהם די גבוהות אפילו יחסית לממוצע
הארצי של אוכלוסיות טובות יותר מפני שהעירייה משקיעה .העירייה נותנת .ההורים לא
משלמים דבר דרך אגב שם .ההורים לא משלמים דבר וחצי דבר .אני מבקש לומר שהדברים
יהיו ברורים ויהיו מדויקים .זה על צד האמת.
שבתאי צור:
תודה לסמנכ"ל חינוך וחברה מר משה ינאי.
דנו על זה בקואליציה .אני מבקש להוריד את זה מסדר היום.
הצבעה:
בעד01 :
נגד – 3 :איתמר ,אורן
אין נמנעים
החלטה :להוריד ההצעה מסדר היום3
הצעה לסדר יום של חבר מועצה מר אורן שני בנושא :אגרת רוכלות בשוק והנחה
31
בארנונה ואגרת שילוט למשך תקופת השיפוצים
אורן שני:
כאשר רה"ע טורח להפגין נגד המכללה שלו ,אני ממש לא מופתע .לא יפה לעשות את זה .זה
ממש לא הגיוני ,זה לא נתפס מה שעשה רה"ע כשאתה מתעסק בטפל ולא בעיקר זו התוצאה.
כשאתה מביא הצעה לסדר יום שהיא הגיונית ,לא המצאה .שולחים את היועץ המשפטי לתת
נופך משפטי כדי להלך אימים על חברי מועצה .אני אומר לך פה חברי מועצה שיודעים אז הם
באים ואומרים לך שמענו את ההמלצה הזאת ,מצוין ,אנחנו לוקחים אחריות .מה שאומר היועץ
המשפטי זה לא תורה מסיני .זו המלצה שאני צריך לקחת אותה בחשבון או לא .לדוגמה ,כאשר
חילקו לפני חודש פה בעמותות כספים .מישהו אמר שזה לא בסדר ,שזה לפני בחירות? לא!.
היועץ המשפטי הבין ואמ ר זה חלק מפעולות העירייה .העירייה הזאת מבצעת פעולות .מאחר
וזה חלק מפעולות העירייה לכן זה לא שוחד בחירות .מה עוד ששוחד בחירות מתייחס לאדם
ספציפי לא להמון .כאשר האוטובוס ולשאטלים יעלו אנשים אנחנו לא מכירים אותם ולא יודעים
מי אלה אז זה לא שוחד בבחירות .אבל ללכת עם זה לא חוכמה .כך גם פה .ההצעה שלי,
שמתייחסת לנושא הנחה בארנונה לרחוב שמשפצים במגדל לא מתייחסת לפלוני להגיד אני
אתן לך הנחה רק תבחר בי .זאת הנחה גורפת מאחר ועיריית אשקלון מבצעת שיפוץ .מתי
מבצעת את השיפוץ? קפץ היועץ המשפטי ואמר לפני בחירות .זה מצוין שהיא מבצעת את
השיפוץ לפני בחירות אבל גם לפני בחירות הם ניזוקים .קליינטים לא מגיעים לשם .תושבים לא
מגיעים ,לא קונים כי יש בלגן שם .עכשיו תגיד לי מה ,זה לא לתת הנחה גורפת? אפשר לתת
את ההנחה הגורפת הזאת .איתן ,לא מבקשים פטור .מבקשים הנחה להתחשב כי רמת
ההכנסות שלהם ירדה .לכן הנטל הוא קשה .אותו דבר גם לסוחרים של השוק.
תקרא את ההצעה .אותו דבר לגבי השוק . .שנים התעמרתם בסוחרי השוק .עכשיו תבין
שבתאי ,סוחרי השוק לא מרוויחים כמו דירקטור  41,111ש"ח .הם מרוויחים בזיעה ,מזיעים
קשה .אני אומר לך אני יודע .אני הייתי שם.
(מדברים ביחד)
אורן שני:
אנשים בשוק סבלו  .שנים .שלחתם אותם למכור בחניה ציבורית ,אומרים להם בנינו לכם
סככה מדהימה ,אתם עכשיו תשלמו  181-311ש"ח למ"ר.
אתה אומר להם בואו תשלמו על מ"ר הרבה .כל חברי המועצה ביקרו בשוק .כולם לחצו ידיים.
עכשיו נראה את ההצעה .האם אתם תסכימו לתת יד לגזל שאתם עושים לסוחרי השוק או
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שאתם תגידו לא ,אנחנו רוצים להתחשב במה שנקרא תשלום עבור המכירה? אף אחד מסוחרי
השוק אגב לא מבקש פטור .הם רק אמרו תנו לנו לשלם את מה שאתם גובים עכשיו .אתם
הולכים לשלש להם את המחיר .הוא מרוויח בקושי  311ש"ח ביום עבודה קשה מאוד ואתם
רוצים לקחת  161ש"ח .תבין מה הוא הולך לקחת הביתה ,אפילו לא  41ש"ח .צודק היועץ
המשפטי ,אסור לתת לפני בחירות פטור .אבל אני לא מדבר על פטור .ההצעה שלי מדברת על
הנחה גורפת ,הנחה מושכלת מכיוון שיש לך מינימום ארנונה ומקסימום ארנונה .לקחת למגדל
את האמצע ,אתה יכול לתת להם את המינימום ,כדי להגיד להם אני רוצה לשפץ לכם את
המדרחוב ,אני רוצה להפוך את זה לפנינה .על כל פנים אני לא מוכן לגבות את המחיר המלא.
חבל מאוד שבתאי שהחשיבה פה היא חשיבה פוליטית .אין פה כוונה לאנשים .בא איתמר
ואמר לכם בואו נעשה שאטלים .אתם קולטים שזאת הצעה טובה .לא ענית לו בעיתונות ואמרת
לו בעיתון תשמע זה שוחד בחירות ואנחנו לא מוכנים לתת .מה עניתם בעיתונות? אנחנו
מוכנים ,אנחנו דנים בזה ואנחנו רוצים את זה בזהירות .אם היה שכל לראש העירייה היה אומר
אנחנו מקבלים את ההצעה אבל בוודאי שאנחנו יודעים שזה לא תקף לשנת התקציב הזו .מה
עשיתם? קודם כל נשלח את היועץ המשפטי .איתמר לא מבין שזה לא תקף לשנה? אותו דבר
שהבאנו בנושא המסחר ובנושא התעשייה .הבאנו הצעה .כל המועצה הצביעה .איתן צוריאל
קם ואמר יש החלטת מועצה תדונו בה? מה פתאום .אז הוא לא נזקק לאפשרות .זה מה שלא
ברור לי איתן .השימוש הציני שעושים בך .או שמשתמשים בך ואתה נותן חוות דעת לאורך כל
הדרך או שהם יעזבו אותך במנוחה ולא ישתמשו בך.
שבתאי צור:
הצעת החלטה.
אורן שני:
הצעת החלטה ,יש לי עוד שתי דקות.
שבתאי צור:
כן ,אבל הצעת החלטה.
אורן שני:
את הצעת ההחלטה אתן ב 1.-שניות אל תדאג .לכן שבתאי אני רוצה להגיד לך משהו עכשיו
על מסגרת ההצעה שלי .ראש העירייה יעשה בשכל רב אם הוא יקום ,ילך לעמוד מול המכללה
וירים שלט גדול .יגיד אני מצטער מאוד שהפגנתי נגד המכללה .אני מבקש סליחה
מהסטודנטים שפגעתי בהם .מה שהוא עשה ,הוא יצר שם לא טוב למכללה שכביכול ,זה מה
שמסתמן מהפרסומים ,שכל הפדופילים לומדים שם במכללה .חבל מאוד שראש העירייה עשה
את זה .אני מאוד שמחתי שלא לקחת בזה עניין ולא הסכמת למרות שאמרו לך בוא להפגין .זה
לא דבר מאה אחוז .לכן אני גם מבקש באמת שבהזדמנות הזאת תגיד לו שאת הדברים האלה
לא עושים.
שבתאי צור:
הצעת החלטה.
אורן שני:
הצעת ההחלטה שלי .מאחר ובפני מועצת העיר עומדת הדאגה לדאוג לכלל תושבי אשקלון ואף
לסוחריה ,להתחשב בסוחרי העיר .ההצעה היא מתן הנחה גורפת לתשלום הארנונה והשילוט
לבעלי החנויות והסוחרים ברחוב הרצל ומגדל .הצעת ההחלטה השנייה היא לפטור לשנה
ראשונה מתשלום או סוחרי השוק או לחילופין השארת התשלום כפי שהיה.
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שבתאי צור:
תשובה לשאילתה שעל סדר היום.
עו"ד איתן צוריאל:
מה שאמרתי ביחס להצעה של איתמר בנושא של סבסוד השאטלים אני אומר אותו דבר גם
בנושא הזה .אבל אני רוצה להוסיף בנוסף לזה .אתה מבקש הנחה גורפת .אתה יודע שאין דבר
כזה הנחה גורפת .חוקית אין דבר כזה .התייחסת לזה שהמצב הכלכלי שלהם הוא כזה וכזה.
במצב הזה יש ועדת הנחות שבוחנת בקשות פרטניות .כל אחד שהמצב שלו באמת קשה אין
שום בעיה .הוא יכול להגיש בקשה לוועדה והוועדה תדון בו ולא תדון בכולם ,העשירים והעניים
יחד .כל בקשה לגופה .לגבי פטור מארנונה אתה יודע גם כן שאין דבר כזה .אמרת בעצמך ,אין
פטור מארנונה .זה לא חוקי.
אורן שני:
איפה רשמתי פטור?
עו"ד איתן צוריאל:
לא מארנונה ,פטור מתשלום לסוחרי השוק.
אורן שני:
אני יודע.
עו"ד איתן צוריאל:
גם זה אין .אתה יודע שאין פטור כזה.
אורן שני:
למה?
עו"ד איתן צוריאל:
כי יש חוק עזר שאומר שגובים בנושא הזה ויש תשלומים ואין דבר כזה פטור.
אורן שני:
מה רשום בחילופין?
עו"ד איתן צוריאל:
אתה מקשיב למה שאני אומר?
אורן שני:
כן.
עו"ד איתן צוריאל:
אני אומר על הפטור שאתה מבקש.
אורן שני:
כן .רשום לחילופין.
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עו"ד איתן צוריאל:
לחילופין זה החלק הראשון שאמרתי .שבתקופת הבחירות אי אפשר לעשות דבר כזה.
(מדברים ביחד)
שבתאי צור:
זו הצעה לסדר .הוא עונה ומצביעים .אין משהו אחר פה.
(מדברים יחד)
שבתאי צור:
לפי המלצת היועמ"ש אני מבקש להוריד את זה מסדר היום .מי בעד?
תומר גלאם:
למה אתם לא דנים בזה בלי שום קשר להצעה שלו? הוא אומר פה דברים מאוד קשים .הולכים
להעלות את תעריפי התשלומים לסוחרים.
שבתאי צור:
תומר ,יש הצעה לסדר .עונים תשובה ,לא דנים .זה הכל .ככה זה מקובל בהצעה לסדר .מבקש
להצביע.
הצבעה:
בעד7 :
נגד – 2 :תומר ,איתמר ,אורן
נמנע - 0 :מישל
החלטה :להוריד ההצעה מסדר היום3
301

שאילתה של חבר מועצה מר אורן שני בנושא :מלגות לסטודנטים

להלן השאילתא:
בשנת  3111יצאת בהצהרה כי הנך עומד לבנות לסטודנטים מעונות .קראת לזה – 'כפר
לסטודנטים'  .מסתבר  ,שלא דובים ולא יער .על הסיסמאות -החלולות שלך ,והבטחותיך-
הריקים מתוכן לציבור ,אין לי שליטה :אהל על תקציב העירייה יש לי  .ב 3113 -מועצת העיר
אישרה תקציב לחלוקת מלגות בסך של  ₪ 611,111מתוכם  ₪ 481,111לחלוקת מלגות
והשאר  ₪ 131,111למתן הלוואות לסטודנט בתנאים עדיפים.
שוב אבקש להפנות את תשומת לבך כי הסטודנטים יוצאים לחופשת סמסטר ועד כה טרם
קיבלו מלגות.
מדוע המלגות לא חולקו עד כה?
.1
מתי ראש העירייה יואיל להקדיש זמן לסטודנטים ויחלק להם מלגות?
.3
האם נכון הדבר שראש העירייה מתכוון לחלקם סמוך לבחירות?
.2
האם לא עדיף ורצוי לחלקם בתחילת השנה (ינואר פברואר)?
.4
האם ראש העירייה יזכור להזמין את כל חברי המועצה לטקס החלוקה?
..
(מקריא את השאילתא)
אורן שני:
אני רוצה להגיד לך ואני מבקש שיירשם מכיוון ששלחתי לך .אני שלחתי שתי שאילתות,
שאילתה אחת שעסקה במתן שלקחו את הסמכויות ,שאילתה ראשונה עסקה בלקיחת
הסמכויות של דובר העירייה .מאחר ודובר העירייה אינו יכול לענות תשובות לעיתונאים הביאו
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עורך דין מתל-אביב .אף אחד לא מבין איך ,למה ,כמה זה עולה לנו .הוא שולח תשובה
לעיתונאים .חבל מאוד .אני חושב שדווקא הדובר שלנו כל כך טורח ,בא מאשדוד ,עולה לנו
הרבה כסף .תנו לו את הכבוד לענות תשובות .זה ממש לא בסדר .לכן לא הביאו את השאילתה
הזאת .יש לכם אפשרות להביא את זה לדיון הבא אני יודע .אבל אם תביאו את זה לדיון הבא
זה הצעה לסדר .עכשיו איתן צוריאל יקום ויגיד זה אסור לפני בחירות.
(מדברים ביחד)
שבתאי צור:
מבקש ממשה ינאי להשיב.
משה ינאי:
נושא המלגות  -עיריית אשקלון לדורותיה חושבת שסטודנטים בעיר זה דבר מאוד חשוב ולכן
באמת משקיעים בנושא הזה ,אני מדבר רק על נושא של מלגות ,הרבה משאבים .אני אתן
מספר דוגמאות מה הרשות עושה בנושא של המלגות בלבד 811 .סטודנטים מקבלים מלגות
של פר"ח.
(מדברים יחד).
משה ינאי,
עיריית אשקלון סייעה לכך שסטודנטים יקבלו עד  1,111ש"ח הלוואה לכל  2שנות לימוד.
ההחזר של ההלוואות הללו אחרי סיום הלימודים נומינלי ובמשך כ 6-שנים .העירייה משלמת
את הריבית עבור הסטודנטים ,סיוע לסטודנטים .יש לנו נציג שמטפל בכל נושא הסטודנטים
ואנחנו בקשר עם כל הגופים בארץ כדי באמת לסייע לסטודנטים על ידי הגופים הללו.
סטודנטים שבעזרתנו מקבלים ממש אלפי שקלים ועזרה בלימודיהם .דבר מאוד חשוב .דבר
נוסף ,זה המלגות שהעירייה מחלקת .העירייה חילקה מלגות ב 3113-ב 34.13.13-מתקציב
 .3113עברו מאז בקושי  1-11חודשים .לכן את המלגות לשנה זו מתקציב  3112אנחנו נחלק
ב.2.1.12-
שבתאי צור:
עכשיו שאלה קצרה ותשובה קצרה .בבקשה.
אורן שני:
שאלתי ,למה המלגות לא חולקו .קיבלתי תשובה שהמלגות של  3113חולקו בדצמבר ולכן
בגלל זה מחלקים את זה ביולי .לא משנה.
משה יקירי ,מאחר ואתה מגיל  2עונה תשובות בוודאי תהיה לך תשובה מלומדת .סטודנט
במדינת ישראל שבתאי לומד מספטמבר  -אוקטובר עד מאי  -יוני .התשלום שיורד מהחשבון
בהוראת קבע בתשלום מתבצע בתחילת הלימודים באוקטובר ובמרץ .למה? יושבים שם אנשים
ואומרים אם לא תשלם לא תיכנס לבחינה .זה החומר של התשלום .כשאתה נותן בעיתו את
הכסף בן אדם ילך לקשר בעיתו .החיטה צומחת .אבל אם אתה נותן באוגוסט הוא ייקח את
הכסף וילך לשתות באיזשהו באר ולא ייהנה מהכסף שלשמו אתה רוצה לתת .אז אני לא מבין
מה מועילים חכמים בתקנתם .לא ענית על זה .למה לחלק בינואר  -פברואר.
שבתאי צור:
משה ,עוד תשובה קטנה .בבקשה וזהו .מיצינו את הנושא.
משה ינאי:
לדעתי החלוקה ביולי טובה מאוד כי יש לו כסף לשלם את דמי הרישום,
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אישור מכירת יתרת הזכויות במגרש  ,1עפ"י תוכנית מפורטת 30006501204
300
לסוכנות היהודית – מצ"ל חוו"ד היועמ"ש ודברי הסבר3
עו"ד איתן צוריאל:
חוות הדעת הונחה בפניכם ,אסביר בקצרה .אנחנו מדברים על שטח שנמכר לחברת דיור
לעולה והועבר על ידה לסוכנות באישור העירייה .ניתן אישור משרד הפנים לעסקה הזאת.
העסקה היתה עסקה של חכירה .חברת הסוכנות שהיא בעלת הנכס או החוכר בנכס היום
מעוניינת לרכוש מהעירייה את זכויות הבעלות.
אורן שני:
אל תמשיך .אין קוורום.11 .
שבתאי צור:
יש  ,11כולם נכנסנו .בבקשה תמשיך .אם יש חברי מועצה שיכנסו ,צריך  11בפורום הזה לדון.
אם יש חבר מועצה בחוץ שיכנס .שמישל יכנס.
עו"ד איתן צוריאל:
אורן ,אני מודה לך .אני מבקש ממך שתמשיך ואם לא יהיה קוורום תעיר לי ואני אפסיק לדבר
עד שיהיה קוורום .אני מודה.
אורן שני:
אתה מביא את זה בגלל שלא נתת חוות דעת משרד הפנים אישר לך .עכשיו פה הוא החזיר...


עו"ד איתן צוריאל מסביר

שבתאי צור:
מישהו רוצה להתייחס?
אורן שני:
איפה זה?
עו"ד איתן צוריאל:
ברחוב הטייסים ליד החוף .הבניין הישן .לעומת מגדל זה ליד החוף.
אורן שני:
אם אני נמצא באגמים.
(מדברים ביחד)
עו"ד צוריאל:
יש שם בית אבות מרובע .זה בחכירה של הסוכנות ב 41-פלוס  41שנה.
שבתאי צור:
הנושא הזה חשוב מאוד .צריך כאן  11חברי מועצה שיצביעו .את כל הפרויקטים אנחנו צריכים
לעודד.
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אורן שני:
אני לא הבנתי על מה אני צריך להצביע בעד ונגד.
עו"ד איתן צוריאל:
להצביע לאשר מכירה של זכויות הבעלות בשווי של יתרה בין זכויות הבעלות לזכויות החכירה
שיש להם בסכום שכתוב כאן של השמאות.
אורן שני:
עכשיו שאלה ,למה אתה לא עושה מכרז?
עו"ד איתן צוריאל:
כתוב  822,111ש"ח.
אורן שני:
למה אתה לא עושה מכרז?
עו"ד איתן צוריאל:
מכרז למה? יש להם זכויות חכירה עוד  .1שנה שם .איזה זכויות למכור? מי יקנה את זה?
אורן שני:
אז מה אתה מוכר ב 811,111-ש"ח?
עו"ד איתן צוריאל:
את ההפרש.
אורן שני:
מבקש להסביר כדי שהפרוטוקול יהיה חוקי ואחר כך לא יגידו חברי המועצה יודעים.
עו"ד איתן צוריאל:
אורן ,אני אנסה להסביר לך עוד פעם.
תומר גלאם:
אני רוצה לשאול לגבי הסכום שהוא נקב בו והסכום שמופיע .מה מוכרים בסכום הזה מבחינת
גודל קרקע ,מבנה לא מבנה ומה הזכויות?
עו"ד איתן צוריאל:
יש מגרש עם זכויות בניה.
תומר גלאם:
מה הגודל שלו?
עו"ד איתן צוריאל:
המגרש הזה יש לסוכנות זכויות חכירה בו עד זכויות בניה על הכל .יש מבנה בנוי עליו.
אבנר סויסה:
של מי המבנה?
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עו"ד איתן צוריאל:
המבנה של הסוכנות .הקרקע עם המבנה של הסוכנות בחכירה .הבעלות היא של העירייה .כמו
שעשינו בעבר דברים כאלה ,יש כאן רכישה של ההפרש בין זכויות החכירה שיש להם וזכויות
הבעלות .הם רוצים להיות הבעלים .לא רוצים להיות בחכירה בעוד  .1שנה לעירייה .עכשיו
זכויות הבעלים ,הזכויות האלה שוות כסף .שמאי העירייה קבע,
איתמר שמעוני:
מי קונה את זה?
שבתאי צור:
הסוכנות.
איתמר שמעוני:
קונה מהעירייה?
שבתאי צור:
כן.
איתמר שמעוני:
למה למכור את זה ב 811,111-ש"ח?
שבתאי צור:
השמאי ככה קבע.
איתמר שמעוני:
מה זה שמאי? בניין עירייה אתם רוצים להקים  3.1מיליון ש"ח לוקחים הלוואות ואת זה אתם
מוכרים ב 811,111-ש"ח .תקים שם מלון .מה אתם רוצים?
שבתאי צור:
איזה מלון?
עו"ד איתן צוריאל:
איזה מלון ,על מה אתה מדבר?
איתמר שמעוני:
מה אתה מוכר ב 811,111-ש"ח ,מה אתם מוכרים?
עו"ד איתן צוריאל:
את ההפרש בין זכויות בעלות לזכויות חכירה לדורות.
איתמר שמעוני:
ונותנים את זה לסוכנות?
עו"ד צוריאל:
היא כבר במקום.
(מדברים ביחד)

פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  76-3102מתאריך 367602

עיריית אשקלון – חברי מועצת העיר

21

שבתאי צור:
היא יושבת שם.
אורן שני:
מה שאתה רוצה להגיד שאתה עושה היוון ,משלם להם את זה,
עו"ד צוריאל:
זה לא היוון.
אורן שני:
אתה מתפטר מהזכויות שלך.
עו"ד צוריאל:
כן .אני מוכר את הזכויות שלי.
אורן שני:
הוא מתפטר מהזכויות שלו,
(מדברים ביחד)
אורן שני:
מי זה השמאי ,מה זה השמאי ,הוא תורה ,השמאי אמר.
שבתאי צור:
אתה פתאום לא שומע מה שהיועץ המשפטי אומר לך.
אורן שני:
היועץ המשפטי אמר לי חוות דעת שהעסקה היא סבירה .הוא לא אמר לגבי מחיר.
שבתאי צור:
קיבלת תשובה.
אורן שני:
הוא אמר שזה חוקי.
שבתאי צור:
מישהו רוצה להתייחס?
עו"ד איתן צוריאל:
אורן ,אני מעריך אותך מאוד ,אני יודע שאתה מיתמם לצורך משהו .אבל אפילו שאתה מיתמם
אני ארשה לעצמי להסביר לך .אתה יודע שמשרד הפנים דורש שמאות ואי אפשר למכור שלא
לפי שמאות.
אורן שני:
ואם נדרוש  1..מיליון ש"ח יגידו לך לא?
עו"ד צוריאל:
יגידו לך לא.

פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  76-3102מתאריך 367602

עיריית אשקלון – חברי מועצת העיר

20

(מדברים ביחד)
תומר גלאם :ש
אלתי שאלה פשוטה .לפי מה שאני הבנתי אנחנו כביכול מאשרים להם להשתמש בשטח הזה
עוד.
עו"ד איתן צוריאל:
לא.
תומר גלאם:
דבר שני ,הבנתי שמוכרים להם את הזכויות בשטח ב 8.1,111-ש"ח.
שבתאי צור:
לפי הערכת שמאי.
תומר גלאם:
אני לא קיבלתי תשובה מאדון איתן צוריאל מה אני מוכר להם בדיוק במטראז' ובמבנה ,מה אני
מוכר להם ב 8.1,111-ש"ח הערכת שמאי?
עו"ד איתן צוריאל:
אתה לא מוכר להם יותר זכויות בניה ואתה לא מוכר להם יותר שטח .מה שאתה מוכר להם זה
זכויות בעלות שהשווי של הן הוא ההפרש בין זכויות לבעלות ממוכר מרצון לקונה מרצון בניכוי
זכויות החכירה שיש להם .הם יושבים כבר עשרות שנים במקום הזה כחוכרים .יש להם עוד
זכויות להמשיך לשבת שם עוד עשרות שנים כחוכרים.
תומר גלאם:
מכרתי להם את זה .הם רשאים בשטח הזה לעשות מה שהם רוצים?
עו"ד איתן צוריאל:
לא .לפי הזכויות שמוקנות שם.
תומר גלאם:
מה הזכויות?
עו"ד איתן צוריאל:
הזכויות שם של דיור מוגן שיש להם .זה הזכויות.
שבתאי צור:
מה שמופיע בזכויות .לא משנים עכשיו זכויות ולא שום דבר.
עו"ד איתן צוריאל:
לא הופכים את זה למגורים.
שבתאי צור:
תומר ,לא משנים שום דבר ,רק את הזכויות.
(מדברים ביחד)
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תומר גלאם:
עוד שאלה אחרונה .למה לא מקיימים מכרז אולי נקבל יותר מ 821,111-ש"ח?
(מדברים ביחד)
יאיר חדד:
אם אני מוכר את זה עכשיו לסוכנות הסוכנות רשאית למכור את זה לכל גורם אחר?
עו"ד איתן צוריאל:
נכון.
(מדברים ביחד)
עו"ד איתן צוריאל:
יאיר ,גם היום הסוכנות יכולה למכור למי שהיא רוצה.
(מדברים ביחד)
עו"ד איתן צוריאל:
לעוד  .1שנה היא יכולה למכור את הזכויות שלה .גם עכשיו היא יכולה.
(מדברים ביחד)
אבנר סויסה:
מה מקבלת העירייה היום תמורת החכירה ,היום בשוטף.
עו"ד איתן צוריאל:
כלום.
אבנר סויסה:
מה זה כלום?
עו"ד איתן צוריאל:
אתם רוצים לשמוע תשובה?
אבנר סויסה:
זו השאלה .אם כלום תביא  811,111ש"ח אבל אם הוא משלם משהו מה המשהו הזה.
עו"ד איתן צוריאל:
אני יכול להשלים תשובה?
שבתאי צור:
מהנדס העיר יסביר בשפה של מהנדס העיר.
דוד ירון:
כל מי שיש לו דירה או קרקע שקנה ממינהל מקרקעי ישראל הוא חוכר .הוא משלם למעשה
 11%מהשווי של הנכס כדי שתהיה בעלות צריך עוד  .1%המינהל ברוב המקרים לא מוכר.
אתם זכאים למכור את הדירה או את המגרש שלכם .כל מי שגר בגבעת ציון ,שמשון ,חלק
מאפרידר .ההפרש בין  11%ל 111%-אצל המינהל זה הבעלות .בסופו של דבר הקרקע לא
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חוזרת לבעלים המקורי לעירייה עשרות שנים ונשארת .אתם מוכרים את הדירה או את המגרש
שלכם ואין שום מניעה.
איתמר שמעוני:
אני רוצה לשאול אותך שאלה ירון.
דוד ירון:
כן.
איתמר שמעוני:
אם עכשיו אני עוזב את זה ככה ,נתתי להם את הזכויות  8.1,111ש"ח קיבלתי .הסוכנות באה
ומשכירה את זה למישהו ,היא יכולה לעשות את זה.
עו"ד איתן צוריאל:
היא יכולה לעשות את זה גם היום וגם אחרי שהיא תרכוש מאיתנו.
איתמר שמעוני:
אם היא עושה את זה היום ומקבלת הכנסות לאן זה הולך?
עו"ד איתן צוריאל:
אליה.
דוד ירון:
זה כמו שאתה משכיר את הדירה שלך כשאתה בחכירה מהמנהל.
אורן שני:
יש השפעה לבניה ושיפוץ שם? אם אני לא מכרתי את הזכויות והסוכנות רוצה לבנות אתה צריך
לחתום?
מישל בוסקילה:
ברור.
אורן שני:
למה? כי אתה סוג של בעלים נכון? אני נגד.
תומר גלאם:
לפי מה שמסבירים לי פה לא כדאי לי בכלל לקנות את זה.
(מדברים ביחד)
שבתאי צור:
עכשיו לא דנים בכדאיות .זו הסוכנות היהודית.
(מדברים ביחד)
שבתאי צור:
דנו על זה בקואליציה .מבקש להצביע.
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הצבעה
בעד1:
נגד – 0 :אורן שני
נמנע – 2 :יורי ,מישל ,איתמר
החלטה :הנושא לא אושר בהעדר הרוב הדרוש עפ"י החוק3
אורן שני:
שבתאי ,אתה צריך רוב חברי מועצה .זה לא רוב הנוכחים .זה רוב חברי המועצה .אתה צריך
 .11איתן ,אני רציני .אני רוצה שירשמו מי בעד .אני רוצה שירשמו את השמות מי בעד .אני
מבקש .זה אישור מכירת מקרקעין .אני רוצה שירשמו מי בעד.
שבתאי צור:
טוב.
אורן שני:
מה זה טוב? אתה רושם מי בעד?
שבתאי צור:
יש מזכירת פרוטוקול שהיא רושמת את זה.
אורן שני:
שמית .לרשום שמית מי בעד.
שבתאי צור:
אתה לא יכול לבקש את זה.
שלמה כהן:
אתה יכול לבקש שהשם שלך יופיע כך או אחרת כי הצבעת .אתה לא יכול לבקש שם אחר.
אורן שני:
אני אסביר לך למה ,כי אתה צריך פה רוב חברי מועצה.
שבתאי צור:
בסדר.
אורן שני:
רוני מהצרי הלך ,אתה תרשום אותו בעד.
שבתאי צור:
אנחנו רושמים למשל  .בעד 3 ,נגד 1 ,נמנע .רושמים ככה כל הזמן בפרוטוקול.
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אישור הסכם חילופי מקרקעין בין עיריית אשקלון לבין חברת אפרידר – דברי הסבר
303
וחוו"ד היועמ"ש – מצ"ל3
שבתאי צור:
איתן מסביר.
איתן צוריאל מסביר.

מישל בוסקילה:
לגבי המיקום של חילופי הקרקעות ,איפה המיקום השני שאיתו נעשתה העסקה?
עו"ד איתן צוריאל:
מהנדס העיר יוכל להגיד בדיוק איפה זה המקום.
דוד ירון:
באזור של רחוב גולני .באזור של הוילות ברחוב גולני נעשו שתי עסקאות ,אחת של העירייה
בשנות החמישים שרכשה קרקעות לחוף הים ואחת של אפרידר .הגבול ביניהן והמפות בקנה
מידה שעשו בשנות החמישים .לפני כ 11-שנים הזמנו מודד משותף וביקשנו ממנו לעשות על
מפות מדידה עדכניות את קו הגבול המדויק בין חברת אפרידר לעירייה .המפה הזאת אושרה
והתברר שחלקי מגרשים ,זה לא מגרש שלם ,של וילות שראינו למעשה שאנחנו מכרנו מגרשים
שהם של אפרידר והם מכרו שלנו .עשינו את האיזון וההפרש זה ההפרש הזה שאתה מדבר
עליו .זה לא מגרש שלם זה חלקי מגרשים .מי שירצה לראות במחלקת נכסים יוכל לראות את
הקו ואת חלקי המגרשים האלה.
מישל בוסקילה:
לפי מה שאני מבין לקחו  311מ"ר בעסקת החליפין וחברת אפרידר תשפץ מגרשים שחסר לה
פה  .מ"ר ,פה  4מ"ר ,פה  21מ"ר ואז יגיעו שווי ערך ל 311-מ"ר נכון?
דוד ירון:
כמו שהסביר איתן ,למעשה חלק ממגרש שירת הים שאנחנו מכרנו היה שייך לחברת אפרידר,
רשום לכם את המידה .מצד שני שיפצנו את קו הגבול שעל גבול המגרשים במתחם הזה של
גולני שלמעשה נותן לחברת אפרידר עוד חלקי מגרשים .העדכון מופיע פה.
עו"ד איתן צוריאל:
אני אענה לך מישל .ה 311-מ"ר האלה הם לא חלקים ,הם קטע אחד במסגרת העסקה הזאת.
דוד ירון:
הוא מדבר על החלקים שאנחנו לוקחים.
עו"ד איתן צוריאל:
החלקים שאנחנו עשינו ,אותו קו שהוא אומר שזה חלקי חלקות ,זה לא הקטע הזה בלבד .בכל
מיני קטעים של חלקות שהיו .זה קטע אחד שלם .זה לא  .מ"ר בעסקה הזאת של ה 311-מ"ר
מורכב מ 31-מ"ר כאן ועוד  21מ"ר כאן סך הכל  311מ"ר.
דוד ירון:
אלה של שירת היום מוסדר.
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מישל בוסקילה:
לגבי שירת הים ברור ,מוסדר ,מובן .גם אלה שיושבים מאחור הבינו את זה .אני מדבר על מה
חברת אפרידר מקבלת .היא מקבלת נקודתית  311מ"ר או חסר לה  41מ"ר או  1מ"ר ואז
לסדר  311מ"ר?
דוד ירון:
אם תראה את המפה תראה שהקו של הגבול בינינו נופל על חלקי מגרשים .זה קו רציף אמנם
אבל לא במגרש אחד .זו פרוסה צרה כזאת של חלקי מגרשים.
עו"ד איתן צוריאל:
אבל זו לא העסקה שאנחנו מדברים עליה לאישור כאן .הוא נתן לך את הרקע בנושא הזה .כאן
אנחנו מדברים על  311מ"ר האלה ובמגרש אחד שהיא מקבלת .העסקה הזאת כוללת עוד
חלקי מגרשים אחרים שדודו הזכיר.
שוב ,זה כבר אושר על ידי המועצה ,הועבר למשרד הפנים לאישור .כשזה אושר על ידי
המועצה חוות הדעת המשפטית לא ניתנה כחוות דעת נפרדת בכתב עם כותרת חוות דעת .אז
באותה תקופה היינו נותנים חוות דעת במסגרת דברי הסבר שהכינה הלשכה המשפטית
והובאו כדברי הסבר בסדר היום של המועצה .משרד הפנים רוצה שזה יבוא כמסמך נפרד ולכן
אנחנו מביאים את זה.
שבתאי צור:
הוא צילם לכם את חוות הדעת שלו.
אורן שני:
מה שיש היום למלון ולשירת הים זה כבר קיים ,כבר משתמשים בזה ,זה חניה וזה הכל .זה
כבר המון שנים.
עו"ד איתן צוריאל:
לא משנים.
אורן שני:
אנחנו מאשרים בדיעבד .אני יכול לדבר רק על עצמי .אני נמצא לפני בחירות .אני חושב שאני
לא אצביע מכיוון שיש פה טעם לא טוב לשוחד .תסתכל .אני כל הזמן עוד פעם לא הבנתי את
הרעיון הזה של החלפת מגרשים .בין העירייה לחברת אפרידר נחתם הסכם חילופי מקרקעין
ב .3112-העירייה רוכשת חלקה בתוך המגרש ובתמורה מועברות זכויות במגרש .ככה
אשקלון .חברה מסוימת קיבלה מגרשים באפרידר והעירייה ...זה דבר מדהים.
ניסים כלפון:
זה החילופין שהסברנו ,בית העם .אתה לא זוכר את בית העם? היו דברים.
אורן שני:
אני יכול להגיד לך משהו .אני יודע איפה זה ,אני יודע במה מדובר .אני יודע שיש פה גם בעיה.
אלה גם בעיות של היתר בניה .הרי המגרש הזה נבנה שם המלון ,יש שם אולם אירועים ,יש
שם הרבה דברים .השטח של  311-411מ"ר ומישל דיבר איתכם מאוד עדין ואמר פה מ"ר ,שם
מ"ר 2 ,מ"ר .אתם חושפים את המטרים האלה כדי לאשר ולתת היתר .אני מבקש לטעמי ,אני
חושב שיכול להיות שהדבר הזה צריך ,צריך לתת .אני רק מבקש לחכות אחרי הבחירות
שנעשה תהליך מסודר יותר.
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שבתאי צור:
תודה .מישהו רוצה עוד להתייחס? אני מעלה את זה להצבעה.
איתן קסנטיני:
איתן ,עוד שאלה .אני כבר התבלבלתי .יש קשר להיתר?
עו"ד איתן צוריאל:
אין שום קשר להיתר.
שבתאי צור:
מבקש להצביע .מי בעד בנושא הספציפי הזה על מנת להסדיר את המצב במסגרת החוק.
היועץ המשפטי ציין את חוות הדעת שלו כך שניתן להצביע בעד.
הצבעה:
בעד1 :
נגד – 0 :אורן
נמנע – 2 :יורי ,מישל ,איתמר
החלטה :הנושא לא אושר בהיעדר הרוב הדרוש עפ"י החוק3
אישור הסכמים בין עיריית אשקלון לחברת שירת הים -דברי הסבר וחוו"ד היועמ"ש
302
– מצ"ל3
שבתאי צור:
בבקשה איתן צוריאל .תציג את הנושא הזה גם.
עו"ד איתן צוריאל מסביר.

שבתאי צור:
יש חוות דעת משפטית .מבקש להצביע.
הצבעה:
בעד1 :
נגד – 0 :אורן
נמנע – 2 :יורי ,מישל ,איתמר3
החלטה :הנושא לא אושר בהיעדר הרוב הדרוש עפ"י החוק3
304


חוק עזר לאשקלון פיקוח על מכירת בשר ומוצריו
עו"ד איתן צוריאל מסביר3

אבנר סויסה:
מי קובע את הסכום?
עו"ד איתן צוריאל:
לקחנו את זה מערים אחרות.
אבנר סויסה:
אז למה אתה מתקן ,למה להקשות עליהם? לא הבנתי .למה אתה מתקן?
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עו"ד איתן צוריאל:
אני לא רוצה את הסכום הישן שהוא לא ריאלי .אני רוצה לתת סכום ריאלי .בראשון ובמקומות
אחרים זה הסכום הזה.
אבנר סויסה:
אני דואג לסוחרים.
שבתאי צור:
אלה לא סוחרים.
עו"ד איתן צוריאל:
זה סכום פעוט וזה שירות שהם מקבלים ואין שום סיבה שיקבלו את זה בחינם.
(מדברים ביחד)
אורן שני:
שבתאי ,אני אומר לך נראה לי שמישהו פה השתגע .איך לפני בחירות אתם נותנים כזאת
הטבה לתושבים? אני לא מבין.
עו"ד איתן צוריאל:
איזו הטבה יש כאן?
י
אורן שני:
ש פה הטבה .אתה נותן לו הטבה כספית.
עו"ד איתן צוריאל:
איזו הטבה?
אורן שני:
לתושב.
עו"ד איתן צוריאל:
איפה?
אורן שני:
אתה נותן הטבה לתושב .איך אתה נותן הטבה לתושב לפני בחירות? אתה נותן לו כמעט חצי
שקל לקילו.
עו"ד איתן צוריאל:
על מה אתה מדבר? אורן אתה מדבר על חוק אחר ולא על מה שאני מדבר.
אורן שני:
אני מדבר על חוק עזר עירוני למכירת בשר.
עו"ד איתן צוריאל:
איזו הטבה?
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אורן שני:
אני ציני .אתה עושה פעולה הפוכה .אתה אומר לפני בחירות לא ניטיב עם התושבים .מה נעשה
להם? נדפוק אותם .בא יאיר לפיד ,מעלה לנו את הסיגריות.
עו"ד איתן צוריאל:
אז אתה אומר שאני יכול להיות שר האוצר?
אורן שני:
לא אתה .אתה עושה עבודה טכנית ואתה עושה את זה בשביל ראש העיר.
שבתאי ,היועמ"ש עושה לנו עבודה טכנית .מי שעושה את העבודה הזאת זה ראש העירייה.
אני לא מבין מה קרה לו .תסתכל ,מגיע  11קילו ,תסתכלו על חוק העזר .חלקו  11קילו ל3..-
ש"ח שיצא בפועל ,זה לקילו.
יוסף עמרם:
זה  31אגורות לקילו.
שבתאי צור:
 33אגורות.
אורן שני:
עשיתם גם חשבון כמה דופקים את התושב 33 .אגורות לקילו יעלה לסוחר.
(מדברים ביחד)
אורן שני:
 33אגורות יעלה לסוחר על הבדיקה.
(מדברים ביחד)
עו"ד איתן צוריאל:
אתה טועה.
אורן שני:
 33אגורות יעלה לסוחר .מהסוחר מה יגיד הסוחר? הסוחר יגיד אני מכניס את היד לכיס.
שבתאי ,מאחר ואני אתה היינו סוחרים אנחנו יודעים במה מדובר .מכניסים את היד לכיס של
הסוחר ומוציאים  33אגורות .אומר  33אגורות עולה לי חצי שקל .חצי שקל לציבור אכניס לו
שקל .נחו ם ביתן יעשה מבצע על העופות ,כל מבצע שהוא יעשה הוא יוסיף את השקל הזה.
תגיד לי ,לפני בחירות? תוריד מסדר היום.
שבתאי צור:
הנושא ייבדק לקראת הישיבה הבאה יביאו את זה ובישיבה הבאה כולנו בעד נכון?
החלטה:
הנושא ייבדק ויובא לישיבת הבאה.

פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  76-3102מתאריך 367602

עיריית אשקלון – חברי מועצת העיר

41

אישור איתור מגרש לבניית מרכז רב תכליתי לאוכלוסייה מוגבלת בשכונת נאות
305
אשקלון רח' רמז ,חלק ממגרש ז' עפ"י ת 3מ  41001001304המיועד למבני ציבור 3גודל
השטח  3,111מ"ר
שבתאי צור:
בבקשה דוד ירון יציג את הנושא.
דוד ירון:
אני מקדים ואומר שלא מדובר פה בהקצאה אלא באיתור שטח למרכז לאוכלוסייה מוגבלת.
מדובר על שטח של  3דונם שנמצא ברחוב רמז בין רחוב רמז למרכז .מי שמכיר את מרכז
גוונים שנבנה עתה .זה מיקום השטח ,שטח לצורכי ציבור .זה האיתור המוצע.
שבתאי צור:
שאלות .בואו נתחיל.
דוד ירון:
למעשה לא צריך אישור פה .זה יותר ליידע ,זו לא הקצאת קרקע.
איתן קסנטיני:
קודם כל זה טוב שביקשת אישור איתור.
דוד ירון:
על זה לא צריך אישור איתור.
(מדברים ביחד)
יורם שפר:
אם היו אומרים לי שהשטח מוקצה זה היה היום מתחיל .הוא אומר לי איפה השטח.
(מדברים ביחד)
איתן קסנטיני:
דודו ,ראית שכולם קפצו למה אישור איתור .אני רוצה להגיד לך שאם כבר אישור איתור אני
חושב שאני מכיר את הסיפור ואני יודע מה קורה עם הילדים האלה ,כל הקטע שהילדים האלה
צריכים זה פחות מבנה ויותר עבודה ויותר עשייה .שתהיה להם חוות סוסים קטנה ,שיהיו להם
ערוגות לעשות וכל מיני דברים כאלה .אני בטוח שאם זה אישור איתור ואם כבר אתה מבקש
אישור איתור אז תבקש על  4-6דונם.
(מדברים ביחד)
איתן קסנטיני:
אני חושב באמת שכל הכבוד וטוב מאוד שאנחנו עושים את זה .יש לי מישהו במשפחה שאין לו
מה לעשות עם הילד .מאוד משעמם לו.
שבתאי צור:
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לכן אנחנו מודיעים למועצת העיר שהם יאתרו את השטח ואנחנו נדון.
(מדברים ביחד)
דוד ירון:
הגודל נקבע על ידי העירייה ,התבקשתי לאתר  3דונם.
איתן קסנטיני:
יופי ,בגלל שהגודל נקבע על ידי העירייה ,אם תוכל לתת להם  4-6דונם זה יהיה הרבה יותר
יפה.
תומר גלאם:
קודם כל הנושא הוא מאוד חשוב ומאוד נוגע ללבי ואני חשוב שללבם של כולם .ההליך של
איתור לדעתי הוא סתם מיותר .אני אגיד למה .אם באמת אנחנו רוצים לעזור לאוכלוסייה הזאת
ואיתן העלית פה לגבי חוות סוסים ,ישנם מקומות היום באשקלון ,החווה העירונית שחוץ מזה
שיסתובבו שם כל מיני נרקומנים כאלה ואחרים ונערים שלצערי מגיעים לשם לפעילויות לא
חיוביות בלשון המעטה .אם אנחנו רוצים לעזור להם ולעזור להם במיידי .אנחנו מדברים על
איתור .מי כמונו יודע שאחרי הליך האיתור מתחיל הליך ההקצאה .אחרי הליך ההקצאה שלוקח
שנה  -שנתיים במקרה הטוב ,אחרי זה מתחילים להשיג את התורמים וכל מה שבא מסביב.
יורם ,אל תפריעו לי .אתם כל כך רוצים לעזור ,בואו תעזרו ושימו את הדברים על השולחן כמו
שהם .אני מבחינתי אומר לא לעכב אותם .בואו נעשה הסכם בין עמותת איל"ן שמסכימים
ופניתי אליהם לבין החווה העירונית ,שעומד שם מבנה נטוש .אני תומר גלאם עם חבריי פה
אדאג לדבר עם עוזי דיין להעביר תרומות במיידי כדי לשפץ את המקום הזה ולהפעיל אותו.
במקביל תאתרו שטח ,תעשו .זה יהיה בעוד  2-4שנים .אבל אם אתם רוצים באמת לתת מענה
לילדים האלה אתם צריכים לעשות את מה שאני אמרתי ולא את מה שאתם עכשיו מבטיחים
לאחרים.
שבתאי צור:
יש גבול .זו שנת בחירות עכשיו ולא מחפשים פה קולות .האישור הזה שמופיע פה,
(מדברים ביחד)
שבתאי צור:
אני לא מבקש מחברי המועצה .אנחנו צריכים רק ליידע .אנחנו לא צריכים שום אישור ,שום
הצבעה פה ולא שום דבר.
אורן שני:
העלית את זה לסדר יום ואני אדון בזה.
שבתאי צור:
העליתי לסדר יום ואני שואל את היועץ המשפטי .הוא אמר לי שזה לא חייב אישור ,אתה מיידע.
אורן שני:
שבתאי ,הוא לא רשם לידיעה.
(מדברים ביחד)
אורן שני:
אני רוצה לדבר.
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שבתאי צור:
אנחנו לא נכנסים עכשיו לדיון.
אורן שני:
מה זה לא נכנסים ,אני רוצה לדבר.
(מדברים ביחד)
אורן שני:
אמר לי מישהו חכם מאוד מההורים שאנחנו דנים בנושאים שלהם .אין לנו חלוקה .אני ואתה לא
מתווכחים על הצורך במבנה לאוכלוסייה הזו .אף אחד לא חולק .שאלתי אותו למה עכשיו ,מה
ע כשיו? אתה יודע מה הוא ענה לי ,הוא ענה לי תשובה והוא אמר לי מוטב מאוחר מאשר אף
פעם לא .הוא אמר לי אורן כאשר יגמרו את הבחירות תאמין לי אורן לא ידעו איפה אנחנו גרים
ומה אנחנו עושים .בוא תשמע מה אני מבקש ממך .אין חולק שהדבר הזה צריך ,זה באמת
צריך .אני מכיר את ההורים .אני יודע את זה מקרוב .אתם יודעים מה זה להיות הורה לילד
כזה? אתה צריך להעסיק אותו .אם תשאל אותי צריך לאתר מגרש עם מועדון ,בריכה והוא
אמר עם חוות סוסים ,לתת להם את כל העולם .אמר תומר בצדק ,בלי פוליטיקה ,אל תעשו
פוליטיקה .מה שעכשיו עשה ראש העירייה ,למה אני אומר ראש העירייה ,למה זה ראש
העירייה ,מי שמביא את סדר היום זה ראש העירייה.
שבתאי צור:
טוב.
אורן שני:
שבתאי יש לי  .דקות .מי שמביא לסדר היום זה ראש העירייה .צריך לעשות ראש העירייה
שני דברים .מאחר והבאת את זה לאישור יש פה הצעה של איתן שתיכנס .ישנה הצעה של
תומר ויש גם את ההצעה שלי .אנחנו מבקשים מראש העירייה תוך  21יום לבוא לפה למועצה.
שבתאי צור:
אל תגיד אנחנו ,אתה בשמך תבקש .אלה יבקשו בשמם.
אורן שני:
אני ואנחנו מבקשים מראש העירייה תוך  21יום ,לא בדברת ,לא בקשקושים ,לא בתופים
ופעמונים של פופוליטיקה .לבוא עם תוכנית מסודרת ,עם פרוגרמה איך ומתי ,לוח זמנים.
יושבים פה אנשים חכמים שמבינים .כדי להביא שטח צריך שנתיים .אתה יודע את זה ,אני יודע
את זה ,המנכ"ל והיועץ המשפטי יודעים את זה.
שבתאי צור:
אני מבקש לא להפריע.
(מדברים ביחד)
אורן שני:
תהליך הקצאה .אני בא לראש העירייה ,חברי המועצה ,אנחנו אומרים לו מאחר ואתה רצית
לעשות את העניין הזה של פוליטיקה לפני בחירות אנחנו זורמים איתך ואנחנו מבקשים תן לנו
לו"ז מסודר .לו"ז מסודר לישיבה הבאה מחייב כי זאת החלטת מועצה והוא יקיימה ,הוא יעשה
אותה לא משנה מי יבוא אחריו .אני אומר לכם לא לשחק ולא להפריח סיסמאות בעניין הזה.
אתם לא מאכזבים את הבוחרים שלכם אתם מאכזבים את הילדים האלה.
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שבתאי צור:
דיברת .אבקש ממנכ"ל החברה הכלכלית להסביר.
אורן שני:
מה מנכ"ל החברה הכלכלית? אנחנו חברי מועצה .מה זה מנכ"ל החברה הכלכלית?
שבתאי צור:
אל תגיד לי מה אני צריך לעשות .כולם ידברו .בבקשה ,אורן גלעד תציג בבקשה .תשלים את
הנושא.
גלעד אורן ,מנכ"ל החכ"ל:
שמעתי פה הרבה דעות בנושא הזה .אין פה שום משחק ושום דבר .כפי שכולכם יודעים
הקצאות קרקע זה תהליך של הרבה זמן .מפאת חשיבות הדבר החלטנו לעשות את זה בשיטה
הזאת ,זה הכי מהיר .האיתור של הקרקע הזאת נעשה בשיתוף עם ההורים הללו .הקרקע
הזאת היא כרגע  3דונם.
מישל בוסקילה:
מה המיקום שלה?
גלעד אורן:
רמז  -בן גוריון  -כרגע זה  3דונם .יש אפשרות להתרחב בקרקע בהנחה ונצטרך מבנה יותר
גדול .למעשה העירייה בשביל להימנע מהתהליך של אישורי משרד הפנים והקצאות קרקע
כביכול מקצה את הקרקע הזאת לעצמה .לאחר מכן יגויסו תרומות ,תקציבים כאלה ואחרים
לטובת הקמת המבנה .הכל נעשה ביחד עם חלק ניכר מההורים שנמצא פה .מעבר לזה אני
יכול להגיד לכם שכבר עשינו מפגש עם האדריכל שבנה את בית דידי שפירא ברעננה .אנחנו
כבר מריצים את הדבר הזה .אני מאמין שהתהליך הזה בגלל החשיבות שלו כולנו ביחד נירתם
ונעשה את זה כמה שיותר מהר.
(מדברים ביחד)
מישל בוסקילה:
באחת מישיבות המועצה דנו במספר רעיונות להזיז קרקעות מהעירייה לחברה הכלכלית.
ביניהן דיברו על פארק מוטורי .לקחו אזור שהתב"ע שם היא לצורכי ציבור .1 .דונם לצורכי
ציבור ורוצים לעשות פארק מוטורי .אני בא ואומר אין לי בעיה .אני בא ואומר דבר מאוד פשוט,
בואו ניקח מהאזור שכבר מוקצה לצורכי ציבור וניקח  11דונם .זה לא במרכז העיר.
איתן קסנטיני:
אבל הם רוצים,
מישל בוסקילה:
אני מעלה רעיון למחר בבוקר ,לא לעוד  11שנים.
איתן קסנטיני:
אבל הם לא רוצים להגיע לשם.
שבתאי צור:
מישל ,אם אתה רוצה תדבר איתו .אתה מדבר איתי .אני מבקש ,איתן אל תפריע.
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(מדברים ביחד)
מישל בוסקילה:
אני בא ואני אומר אפשר לקחת מהאזור המדהים הזה .אפשר לעשות פה חוות סוסים ובריכת
שחייה ,כל מה שאתה רק מדמיין בתב"ע מאושרת למחר בבוקר .אני אספר לכם עוד משהו,
לפני שנלך ליו"ר מפעל הפיס שהוא כמו אח של שבתאי ,יש תהליך של השגת אישור משרד
הפנים .אפשר לעשות את זה מהר ,החברים שיושבים פה .אפשר לעשות את זה הרבה יותר
פשוט וזה לא פוליטי .לתת להם הקצאה של  11דונם .לראות את השטחים המדהימים שם.
התב"ע נועדה גם לדברים כאלה.
(מדברים ביחד)
איתן קסנטיני:
הוא צודק במה שהוא אומר ,אני חייב להגיד לו משהו .אסור לבנות ב .1-דונם האלה ,אפילו
מקל אסור להכניס.
שבתאי צור:
אתה נגוע ,אתה ממונה על הספורט אתה נגוע .איתמר ,בבקשה.
(מדברים ביחד)
איתמר שמעוני:
אם הייתם מביאים איתור כזה של שטח חודשיים אחרי שנבחרתם הייתי אומר זה בסדר ,היינו
מספיקים גם לבנות .עכשיו אתם מביאים את זה .אתם מביאים לילדים האלה שכל אחד מהם
זה עולם ומלואו להורים שלו .אתם מביאים עכשיו חצי שנה  4 -חודשים לפני בחירות לאתר
שטח .היו לכם  4..שנים .חיכיתם עד  4חודשים לפני בחירות .סככה של שוק לקח לכם 4..
שנים לשים .לא סיימתם .מה אתם עושים פוליטיקה? ראש העירייה עושה פוליטיקה על הילדים
האלה? אתם עושים עליהם פוליטיקה? לא כואב לכם הלב? לא כואב הלב? אני בעד ההצעה.
אני בעד .אני בעד ההצעה הזאת .אני מברך על ההצעה הזאת ,אני מצביע בעד .אבל אני
מבקש להגדיר לוחות זמנים שיתחילו לבנות לפני הבחירות .תקשיבו רגע .אני מבקש לוחות
זמנים .יש פה את מישל .שר הפנים זה החבר הכי טוב שלו .הוא יכול לדאוג לכם לכל
האישורים שאתם רוצים תוך חודש .שבתאי ,אתה עם הממשלה יכול לעשות הכל .אני מבקש,
תגדירו זמנים שיתחילו לבנות לפני הבחירות.
שבתאי צור:
סופה ,הממונה על הרווחה ,בבקשה.
סופיה ביילין:
מישהו אמר פה שעברו  4..שנים אבל אני רוצה להגיד לכם שהיו כמה הצעות וזה תהליך .זה
לא שפתאום הגענו למסקנה .היה כל הזמן בתיאום עם הורים של הילדים האלה .זה חשוב שכל
האנשים שיושבים כאן עכשיו שותפים בהצעה הזאת .אני מברכת את ההצעה .אורן ,אתה לא
שופט ואני לא בבית משפט.
אורן שני:
את אמרת שהיה תיאום עם ההורים.
סופיה ביילין:
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אני בעד אישור.
(מדברים ביחד)
איתמר שמעוני:
מתי בונים ,עוד שנתיים ,אחרי הבחירות? תבנו לפני הבחירות .אל תמסרו להם הבטחות .רק
הבטחות .תבנו לפני הבחירות .זה מה שאנחנו רוצים.
אורן שני:
תביא לוח זמנים לפה .תגיד תוקעים מסמר וגומרים את החודש.
סופיה ביילין:
אני אשמח מאוד להתחיל לבנות מחר אבל יש תהליך.
(מדברים ביחד)
איתמר שמעוני:
אתם עושים פוליטיקה.
סופיה ביילין:
לא.
איתמר שמעוני:
אז לפני הבחירות תתחילו לבנות .לא מעניין אותי פוליטיקה.
סופיה ביילין:
מה אתה רוצה ,לא להצביע?
איתמר שמעוני:
בעד עם לוחות זמנים.
שבתאי צור:
רבותי ,קודם כל באמת נושא מאוד חשוב .אני מצטער לומר לכל הקולגות שלי שנמצאים פה
שישבנו פה שלשום בסעיף הזה .מילה אחת מאף חבר מועצה.
אבנר סויסה:
מי ישב?
שבתאי צור:
אל תגיד לי מי ישב .אני לא רוצה לפגוע באף אחד.
אורן שני:
אתה מדבר על חברי קואליציה.
שבתאי צור:
חברי קואליציה.
(מדברים ביחד)
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שבתאי צור:
היינו באמת דנים לעומק אבל איתמר צודק ,נושא מאוד חשוב רבותי בלי פוליטיקה .אני מציע
שני דברים ,מה שהוצג קודם כל לאשר ולהתקדם .לא לעצור את זה .במקביל אני מביא את זה
לדיון חוזר בישיבת הקואליציה ונדון לעומק מה ניתן לעשות עוד.
אורן שני:
מה זה לעומק? תביא לוח זמנים.
שבתאי צור:
אין לי לוח זמנים .אנחנו צריכים לדון ואחר כך.
אורן שני:
אין דבר כזה .אני אומר לך ,זו ההסתייגות שלי .זה בהסתייגות.
שבתאי צור:
על מה הסתייגות?
אורן שני:
אני רוצה לוח זמנים .אני רוצה לצרף לאישור איתור הזה.
שבתאי צור:
אני מביא לך בחודש הבא לאשר את זה.
אורן שני:
שבתאי ,אישור איתור פלוס לוח זמנים.
(מדברים ביחד)
אורן שני:
שבתאי ,אתה אמרת לדבר ,כשהוא דיבר מנכ"ל סיפר לך סיפורים שכבר נפגשים עם אדריכל.
לוח זמנים .תביא לוח זמנים.
(מדברים ביחד)
שבתאי צור:
אנחנו מאשרים אישור איתור מגרש .מאשרים את זה כפי שהוצג פה .במקביל אני מתחייב כלפי
המועצה נביא את זה בישיבת הקואליציה.
(מדברים ביחד)
שבתאי צור:
מבקש להצביע.
(מדברים ביחד)


בשלב זה נציגה מהקהל מתפרצת לתוך הדיון:
אתה תכבד אותי .אני  21שנה מגדלת ילדה נכה בבית .פוררתי עסק ,פוררתי משפחה .עכשיו
אתה תקשיב לי.
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(מדברים ביחד)
הקרקס הזה שראיתי היום אומר לי לחלוטין שברגע שעזבתי את החוצפה שלי הפסדתי את
החיים שלי והפסדתי את השיקום של הבת שלי .אף אחד מכם לא עושה לנו טובה .לא אתה
איתמר ולא הדייסה שעשית .במקום להרים את זה למעלה .תתביישו לכם .בחירות .מי מכם
יודע מה זה? מה זה ישיבה כזאת לעומת להיות בהחייאה של הבת שלי .אני לא מדברת עכשיו
על הצורך האישי שלי .הבת שלי בת  .21אני מדברת על הצורך של כל ההורים האלה411 .
ילדים בעיר אשקלון .אנחנו מתחננים .היינו בישיבות ומתדפקים על הדלתות ,הולכים וחוזרים.
אנחנו גם יכולים עם המכוניות שלנו של הנכים להשבית לכם את העיר הזאת .ביום אחד כל
המדינה תבער פה .בחרנו בדרך מכובדת .בחרנו בשקט .בחרנו לתת עדיפויות לדברים אחרים.
לא עוד .זה נגמר .הכל ייכתב בפרוטוקול .גם כל מה שאמרתי ייכתב בפרוטוקול).
שבתאי צור:
תודה רבה .אני מבקש להצביע .מי בעד?
אורן שני:
אני אצביע בעד .אני אומר לך שבתאי ,תזכור מה אני אומר לך .תגמרו עם זה בדיוק כמו כפר
הסטודנטים .איתרתם שטח לכפר הסטודנטים.
שבתאי צור:
במועצה הבאה עם לוח הזמנים יבואו לפה וידווחו.
(מדברים ביחד)
הצבעה:
כולם בעד3
ההחלטה :לאשר3
שבתאי צור:
אנחנו מאשרים 3אישור איתור מגרש 3מאשרים את זה כפי שהוצג פה 3במקביל אני מתחייב
כלפי המועצה נביא את זה בישיבת הקואליציה3



ישיבת המועצה ננעלת3

________________

______________________

זיוה מימון

שבתאי צור ,משנה לרה"ע

רשמת הפרוטוקול

יו"ר מועצת העיר
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