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פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 2101122
מ42221122 -
מקום הישיבה :אולם הישיבות קומה ד'

נכחו ה"ה:
איתמר שמעוני
תומר גלאם
אפי מור
אלכס סולטנוביץ
שבתאי צור
יורם שפר
סופיה ביילין
אבי קריסי
איתן קסנטיני
בני וקנין
יוסי כהן
יורי ברנט
יורם מכלוף
יעקב אביטן
מירי אלטיט
משה אטיאס
אברהם עשור
ריקי שי
שלום כהן
שלמה כהן
שמעון לוגסי
שרה זכריה

-

ראש העיר
מ"מ רה"ע
סגן רה"ע
סגן רה"ע
משנה לרה"ע – יו"ר מועצת העיר
משנה לרה"ע
משנה לרה"ע
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר ( -הגיע בסעיף )4
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר – (הגיע בסעיף )4
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר

לא נכח ה"ה:
בוריס מנור

-

חבר מועצת העיר

כמו כן נכחו מוזמנים בעלי התפקידים:
מנכ"ל העירייה
מר חיים סופר
עוזר ראש העיר
עו"ד רועי שוורץ
סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל כללי
מר יוסי לוי
היועץ המשפטי
עו"ד איתן צוריאל
גזבר העירייה
מר פיני בוסקילה
מבקר העירייה
רו"ח אריאל גמליאל
ראש מינהל חינוך
מר אבי קמינסק י
דוברת העירייה
גב' אושרה סגל
מנהל אגף החינוך
מר איציק בריגה
יועצת ראש העיר למעמד האישה
עו"ד תמר יוספי
מנכ"ל החברה הכלכלית בע"מ
מר אורן גלעד
אמרכל ונציב תלונות הציבור
מר משה שמואל
רשמת הפרוטוקול
גב' זיוה מימון

מהלך הדיון בישיבה:
שבתאי צור
שלום לכולם אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין מס'  ,1010214לפני שאתחיל עם
סדר היום ,אבקש מראש העיר ,יש לו כמה דיווחים .בבקשה ראש העיר.
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איתמר שמעוני:
 שלום לכולם .אני רוצה לפתוח בתנחומים למשפחת שטרית ,אנחנו איבדנו חייל השבוע,החייל אל-חי שטרית ,ז"ל .בתאונת התהפכות רכב ברמה .אבל היה לנו באמת ,יום קשה
מאוד ,ואנחנו פה מוסרים בשם כל מועצת העיר תנחומים למשפחה.
-

במעבר חד ,כנראה משה אטיאס עוד בשבע הברכות ,מזל טוב למשה אטיאס ,הוא נישא
לבחירת ליבו נטלי ,אז אולי הוא עוד עם ה משתה של השבע ברכות ,הוא יבוא תיכף.

-

אני גם רוצה להסב את תשומת לבכם שהגדלנו משמעותית את תקציב קמחא דפסחא,
העברתי עוד  022,222שקל ,אתם תראו זאת בועדת התמיכות ,מהאנדלוסית ,לרכישת עוד
 1222תלושי מזון לנזקקים .האנדלוסית זה דבר יפה מאוד ,חיוני לעיר ,אבל הם ישירו את
אותם שירים גם עם  022,222שקל ולא במליון.

-

אני רוצה משהו ,פשוט להצדיע לפעילות היוצאת דופן של השיטור העירוני החדש שלנו בעיר,
היום היה פה השר לבטחון פניים .אני בהחלט מצדיע ליחידה הזאת .אני רוצה לומר לכם
שהיה פה שיתוף פעולה מבורך בפיילוט הקצר של החודש הזה .היחידה הזו מונה  10שוטרים
ו 14 -פקחים ,עומדים לרשותנו גם ארבעה רכבים וקטנוע אחד ,תראו את ההספק שלהם
בשלושה שבועות .חלק מהדברים גם לא פורסמו ,אבל זה המקום לבוא ולאמר אותם010 .
אירועים שהתקבלו במוקד  122טופלו על ידי השיטור העירוני .החבר'ה של השיטור העירוני
רשמו  101אירועי החרמה ושפיכת אלכוהול .אני גם מדווח לכם שהם ביצעו ארבעה מעצרים
פליליים 04 ,אי רועים של עיכוב .פקחים עיכבו אזרחים פורעי חוק ,יחד עם השוטרים11 ,
דו"חות תנועה 04 ,דו"חות בגין הקמת רעש ,שבעה דו"חות לרכבים שנכנסו לשטח ציבורי,
חמש דו"חות לרוכלות ,ארבעה דו"חות לגרוטאות רכב .אני גם מספר לכם שבתיאום עם
המודיעין פוצח אתר הימורים באשקלון ,ארבעה חשודים עוכבו ונעצרו ,הוחרמו ארבעה
מחשבי הימורים ונתפס סכום כסף גדול ,אי אפשר עוד לפרסם זאת ,אבל פעילות הדוקה עם
המודיעין והשיטור העירוני ,אני אומר לכם ,זו רק ההתחלה .יישר כח גדול למפקד התחנה
לפורטל ,לללו אנקה ממחלקת הפיקוח שעושה עבודה נהדרת וכל היחידה הזאת ,למפקד
השיטור העירוני עודד אדרי ,בהחלט יחידה שמוכיחה את עצמה .השבוע אנחנו החלנו
באכיפה של פסולת בניה ,החרמנו ארבע משאיות שנמצאות היום באתר ליד האצטדיון,
החרמנו שני טרקטורים ,ואני אומר לכם ,בעניין הזה אין פשרות .מי שיעבור על החוק ישלם
ביוקר .מי שיעבור על החוק ישלם ביוקר בעניין הזה.

-

אני גם רוצה לספר לכם ,היה פה ביקור של ראש מינהל הפיתוח של משרד החינוך ,הם ראו
את ההשקעות הגדולות שלנו ותקציבי החינוך ,והחליטו לממן לנו  10גנים חדשים מתקציבם,
שאנחנו תקצבנו מתקציב העירייה ,זה יובא לועדת הכספים בקרוב .את השיפוץ של בית
יחזקאל ,ב 14 -מליון שקל ,קיבלנו את זה ממשרד החינוך ,שש כיתות נוספות בכוכב צפון,
קיבלנו את זה ממשרד החינוך ,שלב ג' של מקיף ה' ,תראו מה קורה באזור מקיף ה' ,כל זה
הוקדם ויצא לדרך ,כרמים שלב ג' הוקדם ויצא לדרך ,בסך הכלה מהפיכה הזאת קורית בכל
נקודה בעיר היום.

-

הדבר האחרון ,ובזה אני אעביר ליו"ר הקואליציה ,יו"ר המועצה ,אני קיבלתי החלטה
בשיתוף חברי המועצה שבחג העצמאות הזה תושבי אשקלון יחגגו .שיעשו מנגלים איפה שהם
רוצים ,שייהנו ,שיחגגו ,אני מפה קורא להם לשמור על הסדר ,אנחנו נערכים בהיערכות
מסיבית יום אחרי יום העצמאות כדי לראות ולטפל בכל הדברים שיהיו ,אנחנו נפזר פחים
גדולים ,נפזר פחים ידידותיים ,נפזר כנראה ...לתושבים עם שקיות ניילון לאסוף את
הפסולת .,אני פונה מפה לתושבים ואני אומר להם רבותי ,תיהנו בעצמאות ,תחגגו ,אבל
תשמרו על הסדר והניקיון .תקפידו על בטיחות אש ,תשימו לב ,ואני מאמין שיהיה לנו חג
לתפארת.

שבתאי צור:
אני מודה לראש העיר .רבותי ,אני ממשיך לסדר היום.
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להלן הנושאים העומדים על סדר היום:
 22פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  11-0214מתאריך 10.0.14
 21אישור פרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות מס'  0מתאריך 00.0.14
 23אישור פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מס'  1מתאריך 0.4.14
 22פרוטוקול ועדת הנחות מס'  1מיום  11.0.14לאישור חברי מועצה.
 25פרוטוקול ועדת הנחות מס'  0מיום  11.0.14לידיעת חברי מועצה.
 26אישור פרוטוקול ועדת הקצאות  110214מיום 01.0.14
 24שאילתה של חבר המועצה שלמה כהן בנושא משרות חדשות בעירייה ותקורתן – מצ"ב
השאילתה.
 28שאילתה של חבר המועצה שלמה כהן בנושא פיטורי עובדים בעיריית אשקלון.
 29שאילתה של חבר מועצה מר בני וקנין בנושא :הריסת מבנה בלתי חוקי– מצ"ל.
 221אישור הסכם בין עיריית אשקלון לבין חברת פרטנר תקשורת בע"מ ח.צ102244014 .
(להלן" :פרטנר") שמטרתו רשות השימוש בחלק משטחם של נכסים עירוניים לצורך
הצבתם ו1או התקנתם של אנטנות ו1או מתקנים ו1או ציוד אחר ו1או מבנה יביל בנכס,
הנדרשים לצורך התקנתם ,תחזוקתם ותפעולם של תאי רדיו – טלפון נייד .מטרת
השימוש בנכסים היא לאפשר שימוש במערכת רדיו – טלפון סלולארי ,באשקלון
וסביבתה – מצ"ב ההסכם ,דברי הסבר וחו"ד היועמ"ש.
 222אישור מכירת מחצית מזכויות הבנייה הבלתי מנוצלות בגוש שומה  1041חלקה  0בבניין
סולל בונה ברח' צה"ל באשקלון (להלן "המקרקעין") – דברי הסבר וחו"ד – מצ"ל
 221אישור מכירת מגרש  0לפי ת"מ  10114012014גוש  1140חלקה  161ברח' הסנה באשקלון-
דברי הסבר וחו"ד משפטית – מצ"ל.
 223אישור המועצה להגשת תביעה בגין לשון הרע – המלצת הוועדה המייעצת לפי נוהל מימון
הוצאות משפטיות בשלטון המקומי (חוזר מנכ"ל משרד הפנים  -)610224מצ"ל חוו"ד
לוועדה המייעצת לפי נוהל מימון הוצאות משפטיות בשלטון המקומי (חוזר מנכ"ל משרד
הפנים .)610226
 222אישור תשלום גמול לחברי וועדת ערר לארנונה – דברי הסבר וחוו"ד היועמ"ש – מצ"ב
 225אשור שכר נבחרים (סגנים) בהתאם להנחייה החדשה של משרד הפנים – מצ"ב דברי
הסבר.
 226אישור חילופי חבר בדירקטוריון החכ"ל עו"ד משה ג'רפי יחליף את עו"ד רועי שוורץ –
בקטגוריות עובדי רשות.
 224אישור שינויים בהרכב דירקטוריון החברה העירונית לתרבות נוער ,ספורט ונופש בע"מ
כמפורט להלן:
נבחרי ציבור
איתמר שמעוני  -יו"ר
איתן קסנטיני – חבר
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יוסי כהן – חבר
שלמה כהן – חבר
נציגים מקרב עובדי העירייה
חיים סופר – מנכ"ל העירייה – חבר
מזל לוי – סגנית מנהלת אגף הרווחה – חברה
גזבר העירייה – מינוי על פי התפקיד "גזבר העירייה" – חבר
נציגים מקרב הציבור
ברכה נגר  -חברה
סיגל חלאויה  -חברה
 228אישור שינוי בהרכב המועצה הדתית.
 229הקדמת ישיבת המועצה הבאה מ 111114 -ל.111114 -

22

פרוטוקול המועצה מן המניין –  2201122מתאריך 2123222

שבתאי צור:
לא קיבלנו הערות לפרוטוקול.

21

אישור פרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות מס'  1מתאריך 1423222

שבתאי צור:
קיבלתם את החומר .ואני רוצה להביא לתשומת לבכם שכאן בנושא דיון בבקשות התמיכות יש
רשימה של  11עמותות שנדונות בוועדה המקצועית וההחלטה תקבל מצויינות ברשימה .לכן מן
הראוי רבותי ,אם מישהו1י מחברי מועצה ,קשור1ה לאיזו עמותה ,צריך לדווח ואחר כך בזמן
ההצבעה כשאנחנו נעשה את ההצבעות צריך לצאת ואחר כך להיכנס .אז אני אתחיל משמאל
לימין ,ואקריא לפניכם את כל העמותות כאן שאנחנו עומדים לדון היום בבקשות לתמיכות בשנת
 ,0214אם מישהו נגוע באיזו עמותה ,אני מבקש לרשום את השמות ואחר כך תצאו .בבקשה ,אני
שבתאי צור ,ראיתי את כל  11העמותות ולא קשור לאף עמותה.
איתמר שמעוני:
חוק זה של ניגוד עניינים הוא החוק הכי אכזרי לנבחרי ציבור .אני מציע ,תשימו את הדברים על
השולחן .אם מישהו ,אפילו בקשר עקיף ,לא משנה מה ,יכול להיפגע מניגוד עניינים בפעילות
והצבעה שלו היום לטובת עמותה מסוימת ,תעזבו אותי ,תורידו את זה .תגידו ,ממה אנחנו
חוששים? סיעת אשקלון תנצח בראשותי ,לא יכולה להצביע על התקציב להפועל אשקלון.
תומר גלאם:
סיעת אחדות ותכלית לא מצביעה על התקציב לב אבות.
ריקי שי:
סיעת אשקלון תנצח ,לא תצביע על התקציב לפועל אשקלון.
שרה זכריה:
אין לי קשר לשום דבר.
י
יורם שפר:
יו"ר אגודת נר דוד אבי ,לא אוכל להצביע.
(משה אטיאס נכנס)
שלמה כהן:
לא קשור ואין לי שום ניגוד עניינים ,אבל אני רוצה להעיר שזו ועדה מאוד חשובה .אלא מה,
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קובעים אותה לפעמים על ועדה אחרת ,לא פחות חשובה .קבעו אותה על ועדת בניין ערים.
שבתאי צור:
זו ועדה מקצועית .זה מנכ"ל העירייה ,והיועץ המשפטי,
שלמה כהן:
כשהערתי את העניין הזה דחו את זה ביום .אי אפשר להתארגן .צריך להתחשב באנשים .צריך
לתכנן את זה מראש ,הרי זה שתי ועדות ,אותה עירייה ,אותם אנשים משתתפים .חבל.
שבתאי צור:
בסדר גמור.
משה אטיאס:
מתן בסתר ,אני לא מצביע.
בני וקנין:
אין לי ניגוד.
יוסי כהן
אין לי שום ניגוד עניינים
איתן קסנטיני:
גם אצלנו ,גם אצלי אין ניגוד עניינים .אין לי קשר לאף אחד.
מיריי אלטיט:
אין לי ניגוד עניינים.
אבי קריסי:
מתן בסתר.
אברהם עשור:
אגודת ישראל ,לא מצביעה בדעת לעם ואוהל יוסף.
יורי ברנט:
אין לי קשר לשום דבר.
סופה ביילין:
ניגוד בשתי עמותות :אורורה וקידום השכלה.
אלכס סולטנוביץ:
הייתי פעם יו"ר עמותת מיתרים ,היום כבר לא.
איתמר שמעוני:
לא משנה .אל תצביע לשם .למען לזות שפתיים.
שבתאי צור:
אנחנו מתחילים כך :קודם כל הצבעה ראשונה ,אנחנו נצביע בנושא ועדה מקצועית לתמיכות מס'
 ,0חוץ מהעמותות עליהם הצהירו החברים כאן .חוץ מהעמותות האלה שציינו ,אתם יכולים
להצביע .מי בעד?
איתן צוריאל:
כל חברי המועצה קיבלו דף הערות לפרוטוקול .אני מתנצל בשם ועדת התמיכות בנושא הזה
שנאלצנו לעשות את זה ,אני הייתי בהשתלמות ,הייתי בלחץ קצת ,יש דברים שנבדקו שהם לא
מתאימים לנוהל התמיכות ,לכן הבאנו כאן רשימה של תיקונים קלים לרשימה שלפניכם ,של
פרוטוקול הועדה ,דברים ש צריכים לבדוק אותם כפי שכתוב כאן .אז אני מבקש שאם מאשרים
את הפרוטוקול של ועדת התמיכות ,על פי ההערות.
שבתאי צור:
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נאשר בכפוף להערות של היועץ המשפטי .שוב ,נצביע קודם כל על כל הפרוטוקול חוץ מהעמותות
האלה שאנחנו קשורים ,חברי המועצה אני מבקש להצביע.
הצבעה:
בעד :כולם
נגד – 1 :בני ,שלמה
נמנעים :אין
החלטה :לאשר ,הפרוטוקול למעט הסעיפים לגביהם הצהירו חברי המועצה על ניגוד עניינים
ובכפוף להערות היועמ"ש שצורפו לפרוטוקול הוועדה2
שבתאי צור:
בהצבעה השנייה ,נצביע על הסעיפים בהם הוצהר על ניגוד עניינים :נתחיל מאיתמר שמעוני.
מבקש מאיתמר לצאת ואנחנו נצביע על הפועל אשקלון.
איתמר שמעוני:
כל הסיעה תצא.
שבתאי צור:
כל הסיעה תצא .בבקשה.
(חברי סיעת אשקלון תנצח  :איתמר ,אפי מור וריקי שי יוצאים מהדיון)
שבתאי צור:
אני מעלה .מי בעד ,מה שהועדה המקצועית קבעה ,הפועל אשקלון ,אני מבקש להצביע.
הצבעה:
בעד :כולם – ( 24איתמר ,אפי וריקי שי לא השתתפו בהצבעה)
נגד1 :
נמנעים  :אין
החלטה :לאשר2
בני וקנין:
מישהו הצביע נגד ,אנחנו נגד הכול.
שבתאי צור:
בסדר.
(*חברי סיעת אשקלון תנצח חוזרים לדיון)
שבתאי צור:
עכשיו עמותת לב אבות.
*(סיעת אחדות בתכלית :תומר ,יורם ושר שלום כהן יוצאים מהדיון)
שבתאי צור:
מי בעד מה שהועדה המקצועית קבעה ,אני מבקש להצביע.
הצבעה:
בעד :כולם – ( 24תומר ,יורם ושר שלום לא מצביעים)
נגד1 :
נמנעים  :אין
החלטה :לאשר
(* תומר ,יורם ושר שלוחם כהן חוזרים לדיון)
שבתאי צור:
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לגבי נר דוד אבי בבקשה לצאת.
(*יורם שפר ושמעון לוגסי יוצאים).
שבתאי צור:
עמותת נר דוד מי בעד מה שהועדה המקצועית קבעה.
הצבעה:
בעד :כולם – ( 28יורם ושמעון לוגסי לא מצביעים)
נגד1 :
נמנעים  :אין
החלטה :לאשר
(* יורם שפר ושמעון לוגסי חוזרים לדיון)
שבתאי צור:
נציגי עמותת מתן בסתר .לצאת בבקשה.
(* משה אטיאס ואבי קריסי יוצאים מהדיון)
הצבעה:
בעד :כולם – (28משה אטיאס ואבי קריסי לא מצביעים)
נגד1 :
נמנעים 2 :
החלטה :לאשר
(משה אטיאס ואבי קריסי חוזרים לדיון)
(* אברהם עשור יוצאי מהדיון)
שבתאי צור:
עמותת אוהל יוסף ,תורה ודעת .בבקשה .מי בעד?
הצבעה:
בעד :כולם – ( – 29אברהם עשור לא מצביע)
נגד1 :
נמנעים  :אין
החלטה :לאשר
(*אברהם עשור חוזרי לדיון)
(* סופה ביילין יוצאת מהדיון)
שבתאי צור:
הצבעה עבור הסעיפים של עמותת אורורה וקידום השכלה גבוהה .מי בעד?
הצבעה:
בעד :כולם – ( – 29סופה לא מצביעה)
נגד1 :
נמנעים  :אין
החלטה :לאשר
(* סופה ביילין חוזרת לדיון)
(*אלכס סולטנוביץ יוצא מהדיון)
שבתאי צור:
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הצבעה בסעיף של עמותת מיתרים .מי בעד?
הצבעה:
בעד :כולם – ( 29אלכס סולטנוביץ לא מצביע)
נגד1 :
נמנעים 2 :
החלטה :לאשר
(* אלכס סולטנוביץ חוזר לדיון)
שבתאי צור:
עכשיו הרב אביטן נכנס .ברוך הבא .אנחנו הצענו פה להצהיר אם יש לך קשר עם איזו עמותה,
תגיד איזו עמותה ,ואתה צריך לצאת.
הרב יעקב אביטן:
אין
שבתאי צור:
אין לו .אבקש שהיועץ המשפטי יסביר.
איתן צוריאל:
יש לי קודם כל בקשה בשם ועדת התמיכות שלא על סדר היום ,אבל אנחנו מבקשים לטובת
העמותות ,יש מספר עמותות שהגישו את האישור ניהול תקין של רשם העמותות באיחור של
מספר ימים ,שבוע-שבועיים ,משהו כזה .לפנים משורת הדין ובאופן חד פעמי בלבד ,הועדה
מבקשת לאפשר לשנות את החלטת המועצה ,שקבעה מראש שצריך עד תאריך מסוים ולאפשר
ארכה של חודש אחד .העמותות האלה הגישו את הבקשה שלהן לתמיכה בזמן ,אבל את הבקשה
של ניהול תקין ,הייתה הארכה לנושא הזה והם הגישו באיחור קצת .מבקשים לאשר להם ארכה
של חודש.
שבתאי צור:
אני מבקש להצביע בעד אישור הבקשה של היועץ המשפטי ,לתת ארכה עוד חודש.
הצבעה:
כולם בעד 11 -
אין נגד
אין נמנעים
החלטה :לאשר ההארכה על פי המלצת היועץ המשפטי דלעיל2

 23אישור פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מס'  2מתאריך 122222
שבתאי צור:
אני מבקש להצביע.
בני וקנין:
אני מתנגד ,וגם שלמה ,מבלי לפרט ,גיליתי פה הרבה הפליות ,הפליות על רקע פוליטי או על רקע
אישי .לכן אני מתנגד לכל הפרוטוקול הזה.
שבתאי צור:
טוב .אני מעלה את זה להצבעה .מי בעד?
הצבעה:
כולם בעד2
נגד1 :
אין נמנעים
החלטה :לאשר
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אבי קריסי:
שבתאי ,לגבי הפרוטוקול לוועדת משנה,
שבתאי צור:
כן .סיימנו עכשיו סעיף .0
אבי קריסי:
אני רוצה להגיד משהו .בנושא בית ספר מקיף א' .שזה יהיה כתוב רק.
שבתאי צור:
כתוב שם.
אבי קריסי:
לא ראיתי .שיהיה כתוב שחוזרים על זה וזה יחזור עוד פעם.
שבתאי צור:
זה כתוב.
אברהם עשור:
בוועדת משנה אנחנו דנו והגענו למסקנה ,סעיף .0ב ,זה סעיף שלא הגיוני ולא אמיתי ,אנחנו
המלצנו בוועדה המלצה לגבי סעיף .0ב לבטל את זה.
שבתאי צור:
תדונו ביניכם.
איתן צוריאל:
כשידונו בתמיכות לשנת  0211בחודשים הקרובים ,יצטרכו לאשר תבחינים חדשים וזה יעלה לדיון
גם כן.
שבתאי צור:
זה יעלה לדיון ואז תצביעו .בסדר?
אברהם עשור:
עכשיו אנחנו מצביעים.
שבתאי צור:
לא ,זה יעלה לדיון .אנחנו עכשיו ב .0214 -ב 0211 -עוד כמה חודשים ,שתשבו ותעלו ויעלה לדיון
ואז תצביעו.

 22פרוטוקול ועדת הנחות מס'  2מיום  2223222לאישור חברי מועצה2
שבתאי צור:
אני מעלה להצבעה .מי בעד?
הצבעה:
בעד :כולם
אין נגד
אין נמנעים
החלטה :לאשר.
איתמר שמעוני:
שניה ,אני מבקש גם מחברי המועצה וגם מהאורחים שנמצאים פה ,ישיבת מועצה אחת לחודש
זה דבר מאוד מאוד מכובד .אז אני מבקש מכם לא להפריע ,לא לנהל דיונים ,מי שיושב והגיע
לראות ,הדלתות פה פתוחות ,אפשר לבקר פה בכל ישיבת מועצה אבל מתנהל כאן דיון אבקש
שקט.
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שבתאי צור:
אנחנו הצבענו על סעיף  ,4אפי רוצה להתייחס.
אפי מור:
אני מבקש שתסתכלו בסעיף  ,4פרוטוקול ועדת הנחות לאישור המועצה ב–  0214מס'  ,1מה-
 .11.0.0214בעמוד  .00האחרון .נדמה לי שזה מס'  .16תראו ,מבקשים הנחות ,אני במקרה מכיר
את הבחור הזה ,הוא יכול לתמוך בנו במקום שאנחנו נתמוך בו ,ופה הוא מקבל הנחה גדולה
מאוד .אני מבקש לקבל הסבר מה היו הקריטריונים לבדיקה של הבחור הזה.
איתמר שמעוני:
מי זה?
שבתאי צור:
אסור להגיד שמות.
איתמר שמעוני:
אני מבקש להצביע על הכול חוץ מהשם הזה .תסתכלו בשם ,אני מבקש להצביע על הכול חוץ
מהשם הזה.
אפי מור:
זה בעמוד  ,00האחרון למטה .סעיף  .11סליחה.
איתמר שמעוני:
תצביעו על הכול חוץ מזה .אני רוצה לבדוק .תודה
שבתאי צור:
הסעיף הזה לדיון חוזר .טוב .אנחנו ממשיכים.
25

פרוטוקול ועדת הנחות מס'  1מיום  – 222321122לידיעה

שבתאי צור:
זה לידיעת חברי המועצה בלבד .לא מצביעים על זה.

 26אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מס'  201122מיום 3223222
שבתאי צור:
אם מישהו רוצה להתייחס לזה .טוב .אני מעלה להצבעה .מי נגד? אין נגד .רק שניים נמנעים.
הצבעה:
בעד :כולם
אין נגד
נמנעים  -אין
החלטה :לאשר2
שלמה כהן:
לישיבה הזאת הגשנו ,למעשה הסיעה שלנו ,ארבע שאילתות ושתי הצעות לסדר .משום מה ,שתי
ההצעות לסדר,
שלמה כהן:
הגשתי ארבע שאילתות ושתי הצעות לסדר .משום מה ,שתי ההצעות לסדר לא הוכנסו לסדר היום
לישיבה הזאת וגם שאילתא נוספת ,כאשר עד לקבלת התיק הזה ,אף אחד לא נתן איזו הודעה,
איזה הסבר למה זה יורד ,מדוע זה לא נכלל בסדר היום .יותר מזה ,אני ניהלתי כל הזמן משא
ומתן מול משה שמואל לגבי תיקון מילה כזאת ומילה אחרת ,עשיתי כל מה שהתבקש ממני,
וכביכול מלאתי אחר כל הבקשות .ופתאום אני שומע אחר כך ,בדיעבד מהיועץ המשפטי ,שכביכול
ההקדמה לשאילתות ולהצעות לסדר היום הם ארוכות .עכשיו אני אומר לך ,לא קרה ,אני לא זוכר
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דבר כזה ,שהצעה של סדר יום של חבר מועצה ,לא נדונה .מה הפחד? מה הפחד לבוא ולדון
בנושאים שאני מעלה .אני כחבר מועצה מעלה לדיון .אפשר להוריד אותה ,אפשר להביא אותה
לדיון בועדות ,יש הרבה אופציות .אבל לא להכליל את זה בנושא לסדר היום ,אני אומר לכם,
מעולם לא נתקלתי.
שבתאי צור:
ברשותך אני מפנה אותך..
שלמה כהן:
אני יודע ,אתה מפנה אותי למסמך שמדבר שזה צריך להיות קצר .לא כתוב שם כמה זה קצר,
שבתאי צור:
אתה שואל ,אני אענה לך.
\
שלמה כהן:
אני יודע מה אתה עומד לשאול .יותר מזה ,אני אומר לך ,יש פה שאילתא ,שאושרה ,שהיא ארוכה
בדיוק כמו של בני ,שלא נפסלה ,ואתה יכול לספור את המילים .ספרתי את המילים .מה זה ארוך
וקצר? מישהו יכול להסביר? או שמא זה נובע מאופי השאלה ,מאופי ההצעה לסדר היום ,כמה זה
לא נוח לשמוע או לדון באותו נושא ,ואז מחליטים.
שבתאי צור:
תודה .אז אני קודם כל מפנה אותך באמת ל 01.11.0221 -בנושא הצעות לסדר ושאילתות ,איך
מגישים את זה ,ובנוסף לזה אני מבקש מהיועץ המשפטי של העירייה ,צוריאל ,לענות למה לא
אושרו לסדר היום .בבקשה .אגב ,חילקנו את זה לחברי מועצה.
עו"ד איתן צוריאל:
חוות הדעת שלי מ ,0221-שפירטה איך להגיש הצעות לסדר ושאילתות ,צר לי לומר שבקדנציה
הקודמת שאילתות או הצעות שהיו ארוכות ולא בהתאם לזה ,הנהלת העירייה סברה בצדק שאין
מקום לדון בהן אם הן לא מוגשות .ואחרי חוות הדעת הזאת התחילו להגיש הצעות לסדר
ושאילתות במתכונת הנכונה ,ואז באמת דנו בהן .לפני זה הייתה בעיה וזו הסיבה שנתתי את
אותה חוות דעת ב ,0221 -כשנה אחרי הבחירות.
שלמה כהן:
אני רק רוצה להעיר לך ,שהחוק לגבי שאילתות באמת קובע שהשאילתא תהיה תמציתית וכו'.
לגבי הצעות לסדר אין מילה אחת ,אין שום הסתייגות ,אין שום הנחיה בעניין הזה ,ולכן חוות
הדעת שלך ,אני לא יודע על מה היא מתבססת ,זה שהיא נכתבה ב .0221 -וחוץ מזה ,האם לא מן
הראוי היה להודיע לי על זה? יכולתי לתקן על זה .אדם שבא בידיים נקיות מעיר .הייתי מקצר .יש
לי בעיה? לטובתכם הכנסתי רקע והסברים כדי שתבואו מוכנים לדיון.
שבתאי צור:
בבקשה ,אנחנו עוברים לסעיף .0

 24שאילתה של חבר המועצה שלמה כהן בנושא משרות חדשות בעירייה ותקורתן
– מצ"ב2
שלמה כהן:
הרקע לשאילתא זה שאשקלון כבר הרבה שנים נכללת במה שנקרא עיר איתנה .הסטאטוס הזה
נותן הרבה יתרונות לעיר .הרבה יתרונות בהתנהלות של העיר .אחד הפרמטרים שקובעים האם
היא עיר איתנה או לא ,זה היחס שבין מספר עובדי העירייה לבין האוכלוסייה בעיר .ולכן מכאן
נובעת השאלה שלי פה ,כמה משרות נוספו מאז נובמבר  ,0210לפי חלוקה של עובדים ,מנהלים
ויועצים .כמה מתוכן כבר אוישו ,כמה יאוישו בקרוב ,מהי תקורתן המצרפית השנתית לפי
קטגוריות של עובדים ,מנהלים ויועצים ,בכמה אחוזים יעלה חלק השכר מתוך התקציב השנתי
השוטף של שנת  ,0210מאז נובמבר  0210לאחר איוש כל המשרות הללו.
שבתאי צור:
תודה מר שלמה כהן .אני מפנה את הנושא למתן תשובה מקצועית לסמנכ"ל מינהל כללי משאבי
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אנוש ,מר יוסי דרי .לאחר מכן ישלים גם גזבר העירייה מר פיני בוסקילה.
יוסי לוי ,סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל:
אני ברשותך אקריא את זה מן הכתב .תוספת התקינה משתקפת בספר התקציב שהובא לאישור
המועצה ואישור משרד הפנים ,כמו שנהגנו לעשות כל השנים .איוש התקינה מתבצע בהתאם
לצרכים ולכללים המקובלים .תקינה פרטנית כולל איוש בפועל ,ניתן לקבל באגף משאבי אנוש,
באופן מסודר ,אני מוכן להסביר כל דבר ודבר .תבוא אלי ,אני אסביר לך על פי הכללים
המקובלים .זה החלק הראשון.
שבתאי צור:
אני מעביר את רשות הדיבור לגזבר העירייה מר פיני בוסקילה.
פיני בוסקילה:
כפי שאמר יוסי הכללי ם אושרו בתקציב .עלותם השנתית של התקנים האלה ,כ 0.1 -מליון ,שזה
בערך  2.4אחוז מסך כל התקציב ,זה ההשפעה של זה .העניין הוא שלא כולם אוישו מינואר ,וחלק
עדיין לא אוישו ,אז ההוצאה תהיה פחות מ 0.1 -מליון .כך שזה עדיין שומר על היחס מבחינת
רשות איתנה.
שלמה כהן:
אני לא מבין למה לא הובאו הנתונים פה .מה ,זה סוד? למה הם לא הובאו לכאן .אבל עזוב ,יש לי
שאלה נוספת .יש נוהל שלגבי יועצים ,נוהל בדיקת ניגוד אינטרסים ,לגבי יועצים .זה נוהל מאוד
מיוחד .אחריות היועץ המשפטי לבדוק ה אם יועץ שגויס לטובת העירייה ,האם יש לו או אין לו
ניגוד אינטרסים .זה קבוע ,זה נוהל .אני רוצה לדעת האם לגבי היועצים שגויסו ,הנוהל הזה קוים
או לא קוים.
עו"ד איתן צוריאל:
צריך לבדוק את הנושא הזה ,אין לי תשובה ,כי לא הכול עבר באופן ישיר דרכי .אני צריך לבדוק,
ויש עורכי דין אחרים ,צריך לשאול אותם אצלנו בלשכה.
שלמה כהן:
אני מבקש תשובה בישיבת המועצה הבאה.
שבתאי צור:
כן .בבקשה ,סעיף .1

28

שאילתא של חבר המועצה מר שלמה כהן ,בנושא פיטורים בעייריה -מצ"ל

שלמה כהן:
שוב ,כמה מילות רקע ,הנושא הזה של אווירת העבודה בעייריה היא נושא מאוד מכריע לגבי
תחושת העובדים ,הי עילות של העבודה שלהם ,ה תפוקה שלהם ,היכולת שלהם לדבר בפתיחות,
להגיד את מה שעל ליבם ,ולא את מה שמצפים מהם .אני חושש שמאז נובמבר ,בוצעו מספר
פיטורים שהם מעבר לפיטורים שהם ענייניים ולכן השאלה שלי ,מאז נובמבר  0210כמה עובדים
התפטרו ,כמה פוטרו ,כמה נמצאים בתהליך של שימוע לפיטורים ,כמה מתוכם הם מנהלים ,כמה
מתוכם הם בדרגת ראש מחלקה ומעלה.
שבתאי צור:
אני אבקש את התייחסותו המקצועית של סמנכ"ל מינהל כללי של משאבי אנוש ,מר יוסי דרי.
מהי התייחסותך המקצועית .בקצרה.
יוסי לוי ,סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל:
אני אשיב לך שלמה ,במסגרת הכללים של צנעת הפרט .ואני חוזר ואומר,
שלמה כהן:
מספרים.
יוסי לוי:
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אני אתייחס .גם במקרים האלה תבוא אני אראה לך דבר-דבר .מחודש נובמבר  0210ועד עתה,
שבעה עובדים ומנהלים סיימו את עבודתם ברשות תוך הסכמה והבנה ,להוציא מקרה אחד בו
הופסקה עבודתה של מנהלת בהתאם להנחיות משרד הפנים .כיום עובד אחד בלבד נמצא בהליך
שימוע של פיטורים ,שההליך הזה למעשה החל ב ,0210 -אני חוזר ואומר ,פירוט בעלי התפקידים
ניתן לקבל באגף משאבי אנוש ,על פי הכללים המקובלים.
שבתאי צור:
שלמה ,אם יש לך שאלה נוספת?
שלמה כהן:
לא.
שבתאי צור:
אני עובר לסעיף .1

 29שאילתא של חבר המועצה מר בני וקנין ,בנושא הריסת מבנה בלתי חוקי –
מצ"ל
בני וקנין:
סמוך לתחילתה של הקדנציה הנוכחית בוצעה הריסה של מבנה בלתי חוקי במרכז אפרידר .וזאת
כך נאמר לי .אם זה לא נכון ,תתקנו ,בניגוד לצו מניעה של בית המשפט .כפי הנראה בשטח הוקם
מ בנה חדש במקום זה שנהרס .האם בעקבות המחדל ,המעשה ,נגרם נזק בכסף או בשווה כסף
לעירית אשקלון עם פיצוי לבעלים ,מי אישר את אופי או גובה הפיצוי ,מי אישר את בניית המבנה
החדש.
שבתאי צור:
איתן צוריאל ,היועץ המשפטי של העירייה .בבקשה.
עו"ד איתן צוריאל:
העירייה לא פעלה בניגוד לצו מניעה של בית המשפט .העירייה לא חויבה לשלם פיצוי כלשהוא
בגין ההריסה ,בניית המבנה נעשתה מחדש בתיאום עם העירייה לאחר שהתברר שיש איזה שהוא
הליך שאפשר לקבל היתר לגביו .מכיון שהם לא עומדים בדרישות העירייה הולכת לפעול להריסת
המבנה הזה.
בני וקנין:
להרוס את החדש?
עו"ד איתן צוריאל:
להרוס את ה חדש.
בני וקנין:
והוא לא קיבל שום פיצוי?
איתן צוריאל:
הוא לא קיבל שום פיצוי .לא פנה ולא קיבל.
שבתאי צור:
אני מבקש מראש העיר את המדיניות שלך בנושא הזה .בבקשה.
בני וקנין:
רגע ,איתן .ההוא נהרס מהר ,זה ייהרס יותר מהר? החדש?
איתמר שמעוני:
בני אם זה היה נהרס בקצב שאתה הרסת מבנים ,היה לנו פה מערב הפרוע .בהחלט אני אתייחס
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בקצרה .זה העניין ,שלא הרסת בני .פחדת .איך אתה אומר לי כל הזמן? ימים יגידו .חכה
בסבלנות .אני לא מעוניין לדבר על מה שהיה בעבר ,אך בהחלט אבהיר מה שקורה כיום .אנחנו
מונעים הפקרות .כיום אנחנו דואגים לאכיפה מוגברת ולשיתוף פעולה יוצא דופן עם משטרת
ישראל .כיום אין יותר מציאות של עצימת עין מעבירות על חוק תכנון ובניה ,והכי חשוב ,כיום
תושבי העיר מרגישים שההנהגה בראשותי עושה סדר ומעמידה את התושב במרכז.
שבתאי צור:
אני ממשיך.

 221אישור הסכם בין עירית אשקלון לבין חברת פרטנר תקשורת בע"מ ח2צ2
( 511122322להלן" :פרטנר") שמטרתו רשות השימוש בחלק משטחם של
נכסים עירוניים לצורך הצבתם ו0או התקנתם של אנטנות ו0או מתקנים ו0או
ציוד אחר ו0או מבנה יביל בנכס ,הנדרשים לצורך התקנתם ,תחזוקתם
ותפעולם של תאי רדיו – טלפון נייד 2מטרת השימוש בנכסים היא לאפשר
שימוש במערכת רדיו – טלפון סלולארי ,באשקלון וסביבתה – מצ"ב
ההסכם ,דברי הסבר וחו"ד היועמ"ש2
בני וקנין:
יש לי ניגוד .אני עובד עם פרטנר ,ואני מבקש לצאת.
איתמר שמעוני:
רק שניה .סמוך לדיון פנה אלי חבר המועצה משה אטיאס .אני רק רוצה לשאול ,זה משהו לגבי
הסעיף הזה ,קודם כל אני מברך עוד פעם על החתונה עם בחירת ליבו נטלי ,יישר כח והרבה מזל
טוב .ובעזרת השם בן זכר ,רק שלא יהיה לך רוב של זכרים כמו אצלי בבית .תגוון .אבל פנה אלי
חבר המועצה ,בני ,נולדה לך נכדה .מזל טוב .לא ידעתי.
איתמר שמעוני:
לגבי העניין הזה של האנטנות פנה אלי משה ושאל את השאלות הנכונות ,היה פה איזה מקרה ,לא
מזמן ,מקרה מוות באיזה בניין שניסו לתלות זאת באנטנה שהייתה תלויה באותו בניין ,שגרמה
למחלת הסרטן לתושבים .השאלה שנשאלת האם אנחנו היום ,ההסכם הזה עם פרטנר ,אנחנו
מאשרים הצבת אנטנות על מגורים ,האם הדבר הזה נבדק ,האם אין פה סכנה לתושבים ,האם
נעשו כל הבדיקות ,ומשה ,אני מודה לך שהסבת את תשומת ליבי .זה מאוד חשוב ,השאלות שלך הן
במקומן.
שבתאי צור:
ברשותכם ,אנחנו ממשיכים בסעיף  12ואחר כך שאלות.
(* מר בני וקנין יוצא)
איתמר שמעוני:
תן לי להבין את זה .מי יכול לענות לי על זה .מה זה ההסכם הזה?
עו"ד איתן צוריאל:
אני אענה .לגבי מה ששאלת ,איתמר ,כל האנטנות כאן הן על נכסים של העירייה .לא נכסי
מגורים .נכסים של העירייה .יש כללים כבר שנים בעייריה ,איך אנחנו מאשרים אנטנות ,המרחק
שצריך להיות ממקומות מגורים ,מגני ילדים ,לא על מגורים ,כל האנטנות האלה הן על פי היתר
בניה שניתן להם ,שעבר את אישור המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים לאיכות הסביבה ,כך
שאני לא רואה איזו שהיא סכנת בטיחות ויורם שפר שהוא הכהן הגדול של הנושא הזה יכול לומר
את דברו בנושא.
שלמה כהן:
זו לא סוגיה משפטית .זה פחות סוגיה משפטית מאשר איכות הסביבה ,ויורם שפר שיושב פה הוא
המומחה.
יורם שפר:
קודם כל צריך להבחין בין אנטנות .כל האנטנות בעיר עם היתר כדין .עשינו הסדר בשנים
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האחרונות ,גם קבענו מדיניות מפורשת .תעשו הבחנה בין אנטנות לבין מתקני גישה אלחוטיים
שנכנסים לתוך בתים .היועץ המשפטי לממשלה נתן יד לחברות הסלולר להקים אנטנות בגלל
התחרות והרפורמה שנוצרה בשנתיים שלוש האחרונות בין החברות .צריך להבין דבר אחד ,לועדת
תכנון ובניה עירונית אין יכולת לתת היתר בניה ,לא מסמכותה לתת היתר בניה למתקני גישה ,הם
מקבלים רק היתר הקמה ,והיתר קרינה של המשרד להגנת הסביבה ותו לא .כך שאין לנו יכולת
אכיפה .יש לך ניטור  04שעות ,ד"ר סטיליאן שממונה על זה בתור ראש אגף לקרינה ורעש
במשרד ,יש כאן איגוד ערים ,כל מה שאתה רוצה  04שעות ביממה באתר של המשרד ,ובדיקה
שוטפת.
משה אטיאס:
אני אשאל שאלה נוספת .אם בית ,שלא מתגוררים בו והפכו את כל הבית לאנטנה סלולארית אחת
גדולה .זה לא סוג של עסק? לא צריך רישיון עסק? כי הוא מקבל הרי כסף מחברת פרטנר,
יורם שפר:
עוד פעם אני אומר ,המחוקק לא קבע עסק ,אין לי סמכות להיכנס לשטח מגורים .כי אני לא נותן
היתר ,אז אני לא יכול להיכנס.
משה אטיאס:
אבל זה עסק ,הוא עושה מזה כסף הבנאדם .על חשבון הבריאות של האנשים.
יורם שפר:
היועץ המשפטי לממשלה נתן להם יד חופשית .אין כללים,
איתמר שמעוני:
משה ,תעקוב מקרוב גם אחרי הבדיקות.
עו"ד איתן צוריאל:
אני רוצה להסביר ,אתם מדברים על אנטנות.
איתמר שמעוני:
בסדר ,ברור.
שבתאי צור:
רבותי המסר ברור .אני מעלה להצבעה.
הצבעה:
בעד :כולם – ( 12בני לא השתתף בהצבעה)
אין נגד
אין נמנעים
החלטה  :לאשר2
(* מר בני וקנין חוזר לישיבה)2

 222אישור מכירת מחצית מזכויות הבניה הבלתי מנוצלת בגוש שומה 2128
חלקה  3בבניין סולל בונה ברח' צה"ל באשקלון (להלן "המקרקעין") – דברי
הסבר וחו"ד – מצ"ל
שבתאי צור:
צוריאל בבקשה תסביר.
עו"ד איתן צוריאל:
העירייה רכשה מחברת דיור ב.פ .זכויות בבניין סולל בונה ברחוב צה"ל .זה מחצית מזכויות הבניה
שנותרו לחברת דיור ב.פ .עכשיו העירייה רוצה למכור אותן .וזאת המטרה .אנחנו מבקשים למכור
אותן כמובן במכרז ,על פי שמאות ,מבקשים את האישור מראש המועצה ,אחרי תוצאות המכרז
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מי שזוכה במכרז יובא עוד פעם לאישור המועצה .הבחירה תובא עוד פעם לאישור המועצה.
שבתאי צור:
מעלה להצבעה.
הצבעה:
בעד :כולם
אין נגד
אין נמנעים
החלטה :לאשר2

221

אישור מכירת מגרש  3לפי ת"מ  93022401302גוש  2921חלקה  262ברח'
הסנה באשקלון -דברי הסבר וחו"ד משפטית – מצ"ל2

שבתאי צור:
בבקשה ,עו"ד צוריאל תסביר בבקשה.
עו"ד איתן צוריאל:
העירייה רוצה למכור את הזכויות שלה במגרש הזה שפורט לפניכם ,שוב ,על פי מכרז ,על פי
שמאות ,ובסופו של דבר שמובא לאישור המועצה הסופי ,לפי דרישות משרד הפנים.
שבתאי צור:
מעלה להצבעה
הצבעה:
בעד :כולם
אין נגד
אין נמנעים
החלטה :לאשר2

 223אישור המועצה להגשת תביעה בגין לשון הרע – המלצת הוועדה המייעצת לפי
נוהל מימון הוצאות משפטיות בשלטון המקומי (חוזר מנכ"ל משרד הפנים
 -)601112מצ"ל חוו"ד לוועדה המייעצת לפי נוהל מימון הוצאות משפטיות
בשלטון המקומי (חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2)601116
שבתאי צור:
אני מוריד את זה מסדר היום .מבקש מראש העיר שינמק בבקשה.
איתמר שמעוני:
כפי שנזכר לאחרונה ,פורסמו באתר אשקלונט שורה של פרסומים כנגד עירית אשקלון ועובדיה,
ותודה לאל הפרסומים האלה כבר הורדו מהאתר .בכתבות פורסמו דברים שכוונו גם אלי אבל
אותי ברמה האישית ,אין לי בעיה עם הביקורת ,והכתבות ,לא שהם הטרידו אותי ,לכן גם לא
הייתי צד לתביעה .את עשייתי ניתן לראות על פני השטח והתושבים חשים היום ברוח חדשה של
שיתוף ,של שיפור בכל תחום ,בפרט בתחומי החינוך ,שפ"ע ,תרבות ,פיתוח ועוד .מנכ"ל העירייה
הסב את תשומת ליבי לכך שהפרסומים שגרמו לתחושה קשה בקרב עובדי עייריה ובהתאם אני
אמרתי לו שהצוות המקצועי יפעל על פי איך שהוא מוצא לנכון בנסיבות העניין .עד לאחר שנשלח
מכתב התראה על ידי משרד עורכי דין גידעון פישר ושות' ,והמכתב לא זכה למענה ,החליט הצוות
המקצועי על הגשת התביעה מתוך רצון להגן על עובדי העירייה .לאחר הגשת התביעה עולות
תהיות האם לא היה צריך לפעול בהתאם לנוהל משרד הפנים משנת  ,0224המתייחס להגשת
תביעות על ידי נבחרי ציבור ועובדים .אני כמי שחרת על דגלו שקיפות וניקיון כפיים הוריתי למען
לא תהיה לזות שפתיים ,לפעול על פי הנוהל ,אף שלדעת הגורמים המשפטיים ספק רב אם הנוהל
מחייב במקרה זה .לאחר הגשת התביעה נערכה ישיבה בין בא כח העירייה עו"ד דן שוורץ,
לאשקלונט והגיעו להסכמות שיותירו את התביעה ,באתר אף פורסמה הבהרה שלא הייתה כוונה
לפגוע בעובדים נשוא הכתבה ,התביעה הוסרו ,לאור זאת אני לא רואה לנכון לדון בנושא ,היות
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והנושא התייתר .אני רוצה לומר בנימה אישית גם לכולם ,גם לאשקלונט ,לאתר ,יישר כח,
הדברים לובנו ,הדברים דוברו ,אנחנו לקראת פסח ,צריך לעזוב את המחלוקות ,צריך לחבק אחד
את השני ,לעזוב את כל הדברים .בואו נתעסק בעבודה ,בכשר לפסח ,זה הדבר הכי חשוב לגבי
העובדים ,יוסי לוי ,עובד מצוין ,יוסי לוי יישאר בעירייה כל זמן שהוא רוצה וחפץ בכך .היועץ
המשפטי עובד מעולה ,מבין היועצים המשפטיים הטובים שיש במדינת ישראל ,ואיתן צוריאל,
רק כשהוא ירצה ללכת ,הוא ילך .תודה רבה.
שבתאי צור:
אי אפשר להתייחס .אני מוריד את זה מסדר היום.
שלמה כהן:
איתן ,אני יודע ,על פי דיני העיריות ,נושא שעלה לסדר יום ,יידון .כך כתוב .נושא שעלה מבעוד
מועד לסדר היום ,יידון .כך כתוב .אז אני רוצה להתייחס.
איתן צוריאל:
מאז ומתמיד נהוג בעירית אשקלון שאם בא ראש העיר שהעלה את הדברים לסדר היום ,ומבקש
להוריד את זה ,לא דנים בזה .כך היה כל הקדנציה שאתה כיהנת ,כל הקדנציות שבני כיהן בעבר,
ורוני מהצרי וכו'.
שלמה כהן:
אני רוצה להבין ,היועץ המשפטי שמשבחים אותו ,לפני רגע ששיבחו אותו .יש דיני עיריות
לאשקלון ויש דיני עיריות לכלל המדינה? אני לא מבין .כתוב שחור על גבי לבן.
איתן צוריאל:
אנחנו תמיד נהגנו כך ,אני חושב שזה גם נכון .אם יש משהו שמורידים אותו מסדר היום,
מורידים .לא צריך לדון בו.
שבתאי צור:
מעלה להצבעה :מי בעד להסיר מסדר היום?
הצבעה:
בעד :כולם
נגד1 :
אין נמנעים
החלטה :להוריד הנושא מסדר היום2

 222אישור תשלום לחברי ועדת ערר לארנונה –:דברי הסבר וחוו"ד היועמ"ש –
מצ"ב
איתן צוריאל:
נושא של תשלום לחברי ועדת ערר של ארנונה .החוק קובע שכל עייריה חייבת למנות ועדת ערר
לארנונה .אנחנו מינינו שלושה מותבים כאלה ,שידונו בעררים על ארנונה .בעבר ,לא היה אישור
לתשלום לאותם חברי ועדה והם עשו הכול בהתנדבות .עכשיו יש אישור מטעם משרד הפנים
שאומר מותר לשלם להם  ,לפי תעריף מסוים שכתוב במשרדי הממשלה ,פורט לכם 112 ,ומשהו
שקל לשעת עבו דה ,כשזה לפי שעות עבודה בפועל .ומוצע גם שעה אחת של הכנה לקראת הדיון
שמתקיים .מדובר כאן רק על ישיבות שמתקיימות בפועל .כלומר אם יש ישיבה והיא מתבטלת,
אין תשלום .מרבית העיריות אימצו את התשלום הזה ,ואנחנו מבקשים לאשר להם ,זה תשלום
מינימאלי הסכום הזה ,הם צריכים עבודת הכנה רבה ,לכתוב אחר כך ,חוץ מהישיבה בוועדה
עצמה ,לכתוב החלטות ,ואני חושב שזה ראוי.
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שבתאי צור:
מישהו רוצה להתייחס? אני מעלה את זה להצבעה:
הצבעה:
בעד :כולם
אין נגד
אין נמנעים
החלטה :לאשר2

 225אשור שכר נבחרים (סגנים) בהתאם להנחיה החדשה של משרד הפנים –
מצ"ב חוו"ד היועמ"ש ומכתבו של גזבר העירייה2
עו"ד איתן צוריאל:
אני אסביר את זה .המועצה אישרה את המינוי של הסגנים בשכר עם האצלת סמכויות .בא
המבקר מטעם משרד הפנים ואמר אני מבקש שתעשו עוד שני דברים :שהגזבר יאשר את הסכום
שכל סגן מקבל ,יש בפניכם אישור כזה ,ושהיועץ המשפטי יאשר שאכן זה נעשה בהתאם למה
שכתוב שם .ואני מוסיף גם שגם האצלת הסמכויות שנעשתה ,נעשתה כדין .בישיבות הקודמות .זה
הכול .מבקשים לאשר את הדברים האלה .זה פרוצדוראלי לגמרי מבחינתי.
שבתאי צור:
מעלה להצבעה:.
הצבעה:
בעד :כולם
אין נגד
אין נמנעים
החלטה :לאשר2

 226אישור חילופי חבר בדירקטוריון החכ"ל עו"ד משה ג'רפי יחליף את עו"ד רועי
שוורץ -בקטגוריות עובדי רשות2
שבתאי צור:
עו"ד משה ג'רפי מחליף את עו"ד רועי שוורץ .כן ירבו  .כל כך הרבה עורכי דין בארץ היום .יש לנו
בעיה.
בני וקנין:
אני את משה ג'רפי מכיר וחושב שהוא באמת בחור עם כישורים אבל אני מתנגד לעצם ההרכב של
הדירקטוריון כשהורכב .אני טענתי את זה בישיבה הקודמת ,לכן אני מצביע רק על החילופין הזה.
אני עדיין חושב שהרכב הדירקטוריון של החכ"ל הוא לא ראוי.
שבתאי צור:
סדר היום הוא רק בעניין זה.
בני וקנין:
אני מסביר .לכן לעניין משה ג'רפי אני מצביע בעד.
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שבתאי צור:
טוב .מעלה להצבעה.
הצבעה:
בעד :כולם
אין נגד
אין נמנעים
החלטה :לאשר2

 224אישור שינויים בהרכב דירקטוריון החברה העירונית לתרבות נוער ,ספורט
ונופש בע"מ כמפורט להלן:
נבחרי ציבור
איתמר שמעוני  -יו"ר
איתן קסנטיני – חבר
יוסי כהן – חבר
שלמה כהן – חבר
נציגים מקרב עובדי העירייה
חיים סופר – מנכ"ל העירייה – חבר
מזל לוי – סגנית מנהלת אגף הרווחה – חברה
גזבר העירייה – מינוי על פי התפקיד "גזבר העירייה" – חבר
נציגים מקרב הציבור
ברכה נגר  -חברה
סיגל חלאויה  -חברה

שבתאי צור( :מקריא את ההרכב)
בבקשה מי שרוצה להתייחס? להרכב.
שלמה כהן:
המועמדים יכולים להשתתף בהצבעה הזאת?
שבתאי צור:
כן .אני מעלה את זה להצבעה.
הצבעה:
בעד :כולם
אין נגד
אין נמנעים
החלטה :לאשר2

228

אישור שינוי בהרכב המועצה הדתית2

שבתאי צור:
מונחת בפניכם רשימה של חברי המועצה כאשר ראש העיר ,מנכ"ל העיריהו משרד הדתות תיאמו
ביניהם את השמות ,והפעם בפניכם מתבקשים לאשר את הרכב המועצה הדתית על פי הצעת ראש
העיר כמפורט לפי סעיפים .בסעיף  0לחוק שירותי הדת העירוניים  1101חידוש הרכב המועצה
הדתית ובהמשך למכתבו 00.11.10 ...של סגן שר הדתות.
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מתבקשים לאשר את הרכב המועצה הדתית על פי הצעת ראש העיר כמפורט להלן:
מועמדי השר {}2

מועמדי הרשות {}2
.1אבשלום יעקובי

ת.ז 11201411

 .1איתמר סעדון

ת.ז 42116141

.0אלי שאול

ת.ז 14010111

 .0צורי רוקח

ת.ז 200010041

.0משה בוזגלו

ת.ז 61160111

 .0חנן אביטן

ת.ז 206140042

.4אבי איפרגן

ת.ז 61201116

 .4דבורה גורן

ת.ז 211014111

מועמדי הרבנות
יעקב חוטובלי

ת.ז210416101 .

בני וקנין:
אני וגם שלמה מתנגדים להרכב הזה .אני לא יודע ,אם לא השתנה החוק ,תתקן אותי ,אי פעם .על
פי החוק ההרכב צריך ,יש לו תהליך מסוים ,יש לו הליך מסוים כשמרכיבים מועצה דתית לשבת
עם העדות ,עם נציגויות של בעיקר סקטורים דתיים ושישקף גם היקף סיעות ,ומבחינת השר גם
היקפים ,גם מבחינת נדמה לי ההרכבים בכנסת .אני מכיר את רוב השמות כאן ,לדעתי זה לא
משקף על פי החוק ,גם לא נעשה ההליך כראוי על פי החוק ,לכן אנחנו מתנגדים להרכב הזה.
תומר גלאם:
זה לא למנות .זה להחליף ,לשנות ,שניים בשניים ולא למנות הרכב חדש .יש הבדל בין למנות הרכב
חדש.
שבתאי צור:
בסדר גמור .ראש העיר בבקשה.
איתמר שמעוני:
אתם רואים ,בסוף צריכים לקבל החלטות .קיבלנו החלטה על הרכב מועצה דתית .יצאנו איתה
לדרך .אם לא היינו מקבלים החלטה גם לא היינו מגיעים להסכמות עם השר .אם הייתי יושב על
הכיסא ,בלי להזכיר את העבר ,אין לנו מועצה דתית כבר עשר שנים .זה לא תקין .זה לא בסדר.
שבתאי צור:
זה מ 11 ,0220 -שנה.
איתמר שמעוני:
 11שנה .אז התקבלה פה החלטה ,הלך לשר ,יצרנו משא ומתן ,תודה לאל הגענו להסכמות ,וברוך
השם .הוחלפו פה שני נציגים בשני נציגים .יש פה הרכב בהחלט שמייצג נשים ,עדות ,נציגי רבנים,
וברוך השם תהיה פה מועצה דתית ,העיר חייבת שתהיה לה הרכב מועצה דתית ,לא יכול להיות
שנחיה פה בלי ממונים ,אנחנו לא עיר ברפובליקת בננות ,אנחנו עיר מתוקנת ,עיר איתנה ,לכן זה
היה במקום .אני מברך ,תודה לאל ,שזה רגע הסטורי שאנחנו מאשרים זאת ,לפני פסח תהיה לנו
מועצה ,נבחר יו"ר בעזרת השם ,הכול בסדר .הכול בהסכמות עם השר ,עם סגן שר הדתות .תודה
לאל.
הצבעה:
בעד11 :
נגד – 1 :בני ,שלמה
נמנעים :אין
החלטה :לאשר השינויים בהרכב המועצה הדתית כמוצע לעיל2
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שבתאי צור:
מר שלמה כהן ביקש ממני בהתאם לפקודת העיריות נוסח חדש תוספת שניה סעיף  ,06מבקש
להקצות לנו כנציגי סיעת אשקלון בתנופה ,שלוש דקות נאום מהמקום .על פי הפקודה ,הנאום
יעסוק בנושא שיבחר חבר מועצה .בבקשה שלמה .בסוף .היו שינוים ,כתוב ,נקבע סדר חדש של
נאומים מהמקום של חברי המועצה .ב 11 -הדקות האחרונות של כל ישיבה .משך הנאום דקה
אחת לכל חבר מועצה ולא יותר משלוש דקות לסיעה .לפי סעיף  .06לכן זה בסדר גמור ,שלוש
דקות מותר לך ,אבל להבא ,אני אבקש ,לא בדקה ה.12-
שלמה כהן:
בחוק כתוב .לפני תחילת הישיבה.
שבתאי צור:
כתוב פה אין חובה לשאת נאום בעקבות התיקון .למרות שנעשה תיקון ,אין חובה .אבל בבקשה
שלמה.
איתמר שמעוני:
אני רק רוצה לומר משהו .תראו ,המועצה הזאת היא מועצה מאוד פעילה .באמת ,יושבים פה
חברי מועצה שכולם עובדים ועובדים קשה ,ומי שמנסה לצייר תמונה אחרת הוא טועה .אחד אחד
פה עובדים קשה מאוד .אני חושב שמן הראוי אחת לחודש ,יש פה הזדמנות ,תינתן הזדמנות
לחברי המועצה לומר ולו קמצוץ מהעבודה שלהם במהלך החודש .ואנשים באים לפה בהתנדבות,
הם עובדים ,אתם רואים את העשייה בעיר ,הדברים נעשים פה בשיתוף ,ההחלטות הן לא שלי
לבד ,ההחלטות הן שלנו במשותף ,יש פה חברי מועצה נמרצים ,יש להם השפעה על כל הדבירם
שקורים פה ,הם עובדים מאוד קשה ,אז יש פה הזדמנות גם לתת להם ,לשבת פה לבוא בהתנדבות
לועדות ולשבת בועדות התמיכות ,ולטפל באגף לשירות לתושב ובחינוך הבלתי פורמאלי ובכל
האירועים והחופים וכל מה שאתם לא רוצים ,מתבצעת פה עבודה סיזיפית .אפילו שרה ,אני לא
יודע איך השיער לא מפסיק להיות אדום .אנשים עובדים פה קשה .לכן יש פה הזדמנות שכל אחד
יאמר על פי חוק ,יכול לדבר דקה.
שלמה כהן:
אין צורך לרשום ,אני אעמוד בשלוש הדקות .בדקתי את זה.
איתמר שמעוני:
שלמה ,קח גם שלושים דקות .דבר.
שלמה כהן:
לא ,לא צריך .לפי מיטב ידיעתי זאת פעם ראשונה שחבר מועצה במועצת עירית אשקלון מנצל את
זכותו לנאום מהמקום .ולא בכדי .עד כה אף חבר מועצה בשום קדנציה לא הרגיש שמנסים
להתחכם איתו בתירוצים עלובים כדי למנוע ממנו את זכותו הבסיסית המוקנית לו בחוק .למנוע
ממנו את זכותו הבסיסית לשאול שאלות ,גם אם הן מביכות את אדון שמעוני .כמו למשל השאלה
בעניין מדיניות הפרסום של העירייה .שאלה שנפסלה בכלל אורכה .אגב ,שאלה אחרת באותו
אורך כן אושרה ,אז איפה פה נספרות המילים .או למנוע ממנו להגיש שתי הצעות לסדר ,בטענה
שדברי הרקע להצעות ארוכים מדי .למרות שהחוק לא קובע שום הגבלה בעניין הזה .לכן ההצעות
כמו השאילתות מביכות מאוד .כמו למשל ההצעה לבדוק את הטענות על תקינות עבודתה של
ועדת ה מכרזים או הצעה לדון בתהליך הקלוקל של הגשת תביעה על הוצאת לשון הרע נגד אתר
אינטרנטי בשם אשקלונט .החשש מהעלאת הנושא לדיון הוא ברור ומובן לכן ראש העיר ובאי כוחו
עשו הכול כדי להוריד את סעיף  10מסדר היום של המועצה ,בקיצור ,נדרש סולם גבוה ,ארוך
מאוד כדי לרדת מהעץ עליו טיפס ראש העיר .אלא שלא רק נגד אשקלונט הילכו אימים .גם נגד
ראש הועד ה עירוני גב' אביבית סימלי מתנהלת תביעה ,מסע תביעה הזוי על משפט אחד שפורסם
בפייסבוק ,לא בעיתון כתוב ,לא בעיתון מקוון ,בפייסבוק ,לקרוא את התכתובת בין עורך הדין
לבין אביבית סימלי זה פשוט לא להאמין .הטיפול של ראש העיר בביקורת שהולכת וגדלה לא
יחזיק מים .המים כמו האמת והצדק מוצאים בסופו של דבר את האפיק שבו יזרמו לאט אבל
בטוח ,אני מבטיח לך את זה ,איתמר.
איתמר שמעוני:
רבותי ,שלמה נאום יפה מאוד .מישהו עוד רוצה לומר משהו?
דר' ריקי שי:
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ערב טוב .אחרי כל האנרגיות האלה אני צריכה להפוך את זה לקבע .לפני חודשיים הצגתי בפני
המועצה את מינהלת מועצת נשים שהתפקיד שלה זה איגוד ושיתוף כל הגורמים למען נשים ,אני
מאמינה שבחודש הזה במקום יום האישה עשינו חודש האישה ,עשינו ועדת היגוי של כל ארגוני
הנשים למען מטרה אחת ,הצבת נשים בכל הרבדים .אני חייבת לציין כאן את כל הארגונים
השותפים להצלחה של החודש הזה ,ארגוני נשים של אמונה ,של ויצ"ו ,של נעמ"ת ,של חב"ד ,אחד
הדברים החשובים שהדגשנו אותם כאן ,זה הנושא של שיתוף הציבור .ואני חושבת שבזה שעשינו
את זה בכל השכונות בכל הרבדים של הנשים ,זה לא רק היה ארגון בתוך השכונה אלא זה גם
ללמוד צרכים של שכונה ,של נשים ,ולכן אני רוצה גם להודות לכל מנהלי המתנ"סים שעבדו איתנו
יחד ,עם יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה תמר יוספי .אני חייבת לומר שבמתנ"ס עשינו
שולחנות עגולים בכל הנושאים עם נשים ,ואני חושבת שמשם אנחנו גם יוצאים לועדות עבודה.
מפגש בחב"ד ,היה לנו גם מבט נשי ,יום האישה במתנ"ס ברנע ,יום האישה בנווה אילן,
בכפר סילבר עשינו נשים פורצות דרך ,מתנ"ס בורטון ,אירוע ביום האישה ,מתנ"ס גולדנברג,
מתנ"ס נווה דקלים ,היה שם נשים מובילות שינוי .חייבת לציין את קונצרט ים של קולות
התזמורת האנדלוסית שתרמה לנו גם  42כרטיסים לנשים .אירוע יום האישה והמשפחה במתנ"ס
חבצלת לנשים יוצאות אתיופיה .אירוע יום האישה בבורטון .תודה גם לסופה ביילין ולאלכס
סולטונוביץ שעשו עבודה יוצאת דופן עם הנשים מעולי ברית המועצות והנושא המרכזי שלנו
החודש היה הקורס של מנהיגות את המחר של משרד ראש הממשלה ,במימונו של משרד ראש
הממשלה ,קבוצה איכותית של נשים שהולכת לעשות הרבה דברים .באירוע המרכזי גלי עטרי היה
בסוף החודש ,ונחל באמת הצלחה טובה .אז תודה לכל העוסקים במלאכה ,ותודה לאיתמר
שמעוני שמלווה את הנשים .תודה.
שרה זכריה:
חודש מרץ ,מה נעשה בארגון הגמלאים? טיולים ,חוגים ,קורסים ,הצגות ,הרצאות מרתקות ועוד
היו רק חלק מהעשייה הרבה של הארגון .דגש הושם בחודש זה על הקשר בין גימלאי העיר לדור
הבא שיצעיד את העיר .הפעילות של ה ארגון באה לידי ביטוי בתחומים שונים .ביום המעשים
הטובים תלמידי מקיף עירוני ה' הצדיעו לגמלאים והעלו בפניהם את ההצגה הקמצן של מולייר
בשני מחזורים ובמקצועיות רבה .במסגרת אירועים אלה תלמידי מקיף אורט אפרידר ,הרב
אביטן ,הזמינו את הגמלאים למפגש רעים מרגש עם ארוחת בוקר משותפת כשהנושא שדנו בו
הצדדים הוא 'האחר הוא אני' .קבוצת גמלאים אחרת סיימה קורס מחשבים שהחל בתחילת
השנה ,את הקורס העבירו תלמידי מקיף אורט אפרידר כאשר כל תלמיד חנך גמלאי וממשיך
לסייע אותו בלמידה מרחוק ,בכל בעיה מול מחשב בבית .בחודש מרץ נפתח לראשונה בעזרת
תלמידי מקיף עירוני א' ,בית ספר לאנגלית מדוברת ,שפועל ארבעה ימים בשבוע ובמסגרתו
מלמדים התלמידים את הגמלאים .פרויקט זה עורר התלהבות רבה בקרב שני הצדדים .הביקוש
היה רב והוא נפתח עם שמונה כיתות לימוד ,עוד חיזוק של הקשר הבין דורי .תרבות וחוגים:
נפתחו חוגי הברידג' למתחילים ונסתיימו הסידורים וההכנות לחוגי ההתעמלות המיוחדת
למבוגרים שייפתחו מיד לאחרי החג .ימי שני בחודש זה הפכו לימי תרבות עם פתיחת מועדון
הבילוי ביום ב' .במסגרת המועדון מתקיימת מדי יום שני פעילות תרבותית מיוחדת ואיכותית .כל
שבוע התכנית משתנה .סוגי פעילות :תיאטרון ודרמה ,ריקודי עם וריקודים סלוניים ,שירה
בציבור וקריוקי .המפגש הראשון הוכתר בהצלחה רבה עם הרצאתה של קרנית גולדווסר שאיבדה
את בעלה בשבי החיזבאללה .ההרצאה ריתקה וסחפה את כולם .המפגש היום היה מרתק לא
פחות ,עם הרצאתה של מעין סמידי ,אחת מנשותיו של גואל רצון שסיפרה בגילוי ופתיחות על
החיים כאחת מנשותיו של רצון ועל ה שינוי שעברה .הפעילות הינה משותפת עם חבר המועצה
יוסי כהן והמועצה הציונית .פנאי וטיולים :כדי להתאוורר ולעשות טוב לנפש ארגנו שלל טיולים
וסיורים הן לימודיים והן חווייתיים ומפנקים .במסגרת הטיולים הלימודיים בני יום אחד יצאו
הגמלאים עם האוטובוס המזמר לראשון ,שני מחזורים יצאו לנתניה ,כטיול מזמר ,שני מחזורים
יצאו לירושלים וטיול אחר ליפו .טיולים ארוכים יותר בני ארבעה וחמישה ימים ,התקיימו לצפון
ומלון הגושרים בכפר בלום ,לים המלח ,לאילת שני מחזורים ולירושלים .מצב הרוח התרומם אף
יותר בחג הפורים שנחגג בחודש זה .הגמלאים חגגו מסיבת תחפושות ענקית במטרו בר עם
מלצרים מזמרים ,אוכל טוב ,שתייה ומצב רוח .סיבה נוספת למסיבה היא עונת האביב ואנחנו
נחגוג במסיבת אביב שמחה וגדולה מיד לאחר החג עם הזמרת רבקה זוהר והבדרן יוסי ביבר,
הפנינג שיימשך משעה עשר בבוקר עד השעה חמש אחר הצהריים .פעילות נוסטלגית נוספת קיימנו
מפגש חגיגי של גמלאי יובל גד ולבידי אשקלון ,שני מפעלים מיתולוגיים שפרסמו משפחות רבות
בזמנו .האירוע כלל אמנים מתיאטרון רעננה .צוות התקשורת והגמלאון ,צוות התקשורת
הקהילתית שידר בערוץ הקהילתי ,בטלוויזיה ,ביס ובהוט תכנים מפעילות הגמלאים .כתבנו,
ערכנו והשקענו רבות בעיתון הגמלאון .את הדרך עם הגמלאון התחלנו ב 04 -עמודים והאחרון
שיופץ מחר בדיוור ישיר לבתי הגמלאים הוא בעל 16עמודים .הפעילות עבור גימלאי אשקלון היא
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עשירה ומתפתחת כל הזמן .מלבד הטיולים השונים ,המסיבות והנסיעות להצגות לשוחרי התרבות
שהם פעילויות רבות משתתפים בדרך כלל ,פוקדים  1122גמלאים מדי שבוע את שלל הפעילויות
הקבועות של הארגון הכוללות חמש מכללות ,מועדון הבילוי של יום ב' המתקיימים במרכזים
קהילתיים ,ביד לבנים ובבית העם בשעות הבוקר ,ובשעות אחר הצהריים הפעילות הענפה
מתקיימת בבית גיל הזהב וכוללת תיאטרון מקצועי ,מקהלה מקצועית ,שירה בציבור ,ברידג',
לימודי עברית ,אנגלית ,התעמלות מיוחדת למבוגרים וריקודים סלוניים .בבית גיל הזהב בשעות
אחר הצהריים תפגשו עולים מחבר העמים עולי דרום אמריקה ,את העולים מצרפת ואת
הותיקים ,ממש קיבוץ גלויות .כל גימלאי מוצא לעצמו את הפעילות המתאימה לו לשעות הפנאי,
כאשר הכול נבחר מתוך נקודת ראייה ברורה ,טובת הגמלאים והנאתם .וכמו שאומר ראש העיר,
בשביל הגמלאים השמיים הם הגבול .כל זה עשיתי בחודש אחד ,רבותי.
איתן קסנטיני:
קודם כל ישר כח כל הכבוד לך ,על זה שאתה נותן לחברי המועצה להביע עצמם ,לספר מה הם
עושים ,למרות ששרה ,אפשר לשים את זה בפייסבוק ולהגיד בכמה מילים .אני היום בתפקיד
שאני נמצא פה ,ממלא מקום של יו"ר דירקטוריון החברה העירונית שהיו"ר הוא איתמר שמעוני
שבאמת נתן לי את כל הפידבק ,לך ותעשה .ואני רוצה להגיד לכם שגיליתי בחברה הזאת דברים,
שבאמת ,חמש שנים הייתי חבר מועצה ולא ידעתי אותם .אז נמצא איתנו פה ארי קמינסקי שהוא
הממונה על החינוך ואני גיליתי שאני אחראי על כל הנוער בנשירה .כל הילדים שזרקו אותם מבתי
הספר ,שלא השתלבו בבתי הספר ,אני מטפל בילדים שאין להם מסגרת .רק שתדעו שיש כמות כל
כך גדולה באשקלון של ילדים שאין להם מסגרת ויש ילדים בגיל הרך שהמסגרות שלהם
במועדוניות שאני אחראי עליהן ,לא נמצאות במצב הכי טוב ,פניתי לראש העיר ,ישבנו ודיברנו על
זה ,אנחנו מתכננים סיור ,הולכים לשפץ להם את המועדוניות ,הולכים להיכנס בכל הנושא של
נוער בנשירה .יש היום את גרפילנד שריקי שי הייתה שם השבוע ,אני באתי אחריה ,זה ילדים
שאין להם עבודה ,זרקו אותם מבתי הספר ,חלק עדיין לומדים יום בשבוע ,והם עושים עבודות
גרפיקה ,יש לנו חנות שם ,אנחנו משלמים להם משכורת בשיתוף עם משרד הרווחה והולכים
להקים פרויקט  ...עם אנשי עסקים בעיר ,שהגרפי לנד היום יש בו כמעט עשרה ילדים ,אז אני
מקווה שב 1 -השנים הקרובות נגיע לפחות ל 022 -ונגדיל את התעסוקה בעיר ,וכל הילדים בכיתות
עד יב' ,שיתנו פה הענות ,זה חשוב מאוד לערב את אנשי העסקים ,אז אם התקשורת תיתן לנו יד
ותדחוף את זה קדימה ,אז אולי עוד שנה ראש העיר ידבר על זה.
מיריי אלטיט:
אני מעבירה את הנושא שלי למועצה הבאה .סליחה ,אם המיקרופון כבר אצלי ,אז אני רוצה לברך
את מנהלת האגף החדשה ,את אסנת אלעזרא ,ואת רמי טל שהצטרף לכוחותינו גם .אני מגדירה
את התפקיד של רמי ,עיני השטח שלנו .אז שיהיה לכולנו בהצלחה ,אנחנו נעבור למועצה הבאה.
אלכס סולטנוביץ:
אני בתור הממונה על הדברים התרבותיים ,אני מדווח על דברים שעשינו .קודם כל פעם בשנה
אנחנו עשינו פסטיבל חורף .היו  4222צופים ,האמנים היו טובים ,הטובים שיש לנו ,גם הפעם
ניסינו להביא גם את האוכלוסייה הותיקה ועשינו לילדים קרקס ,היו  .12-12חמישים יוצאי חבר
העמים וחמישיים היו ותיקים .בנוסף לזה אנחנו עושים ב 11 -לחודש ג'אז ,גם טובי האמנים ב04 -
לחודש אנחנו עושים אירוע גדול .ובמאי יום הניצחון לגרמניה הנאצית ,הוקם מועדון גיבורים,
אנחנו הזמנו ארבע גיבורי ברית המועצות וטראנים ,הם יבואו לברך אותם .וזה נכון להיום .תודה.
משה אטיאס:
קודם כל אני רוצה להתחיל בחודש האחרון כמובן עם אירועי פורים שעשינו ,שראש העיר נתן לנו
גיב וי מלא לעשות את אירועי פורים ביחד עם יוסי ואיתן וכל הצוות .היה אירוע שנהנו ,אני
מאמין .זה אחד הדברים .הדבר השני שאני רוצה לדבר עליו זה שאנחנו ממש בימים האחרונים
לקראת הגשת תכנית למרכז הצעירים בגיבוי של ראש העיר שאנחנו רוצים להקים אותו בפעם
הראשונה באשקלון .אין פה מרכז צעירים .בכל עיר כמעט יש מרכז צעירים .באשקלון אין מרכז
צעירים ואנחנו לקראת הגשת תכנית סופית אחרי עבודה אינטנסיבית ואין סופית .כמובן בגיבוי
של ראש העיר ,מנכ"ל העירייה ,כולם ,כדי להקים באשקלון סוף סוף מרכז צעירים כמו שצריך
שייתן מענה לכל צעירי העיר .יש לנו את ה חבר יוסי כהן שאם אתם יודעים או לא היום מתקיים
גמר של אליפות ההיפ הופ הבינלאומית שמשכה  0,222תושבים מחוץ לעיר .היום מתקיים הגמר
בהיכל הספורט .יש שם  0,222צופים ,אני מזמין את כולכם מפה ללכת ולראות את הדבר הנהדר
הזה שמתקיים .בשנה הבאה אני מבטיח שיהיה כפול ומכופל הדבר הזה ,כי זה באמת משך את כל
הארץ ,את כל התקשורת ,כל מה שצריך .וכמובן אני גם חושב שאנחנו צריכים לקראת חג הפסח
לברך את כולם בחג כשר ושמח .אני רוצה גם לברך את תא העיתונאים .הם הקימו תא עיתונאים
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אחרי הרבה שנים ,הייתי שמונה שנים בעיתון מי שלא יודע ,ולא היינו מאוגדים אף פעם ,ועכשיו
שלומי לוי וכל הצוות ,וסיוון אסולין לקחו את זה על עצמם והקימו תא עיתונאים שבאמת לפי
דעתי יעשה עבודה טובה ויהיו מגובשים ויוכלו להביע את מה שהם חושבים בלי חשש ובלי מורא
ובלי שום בעיה.
אברהם עסור:
אם אני אצטרך לפרט את כל הדברים ,אני אעשה את זה בקיצור ,כולם פירטו ,שנעשו בתחום
ההווי הדתי ,יש שינוי עצום לטובת העיר ,ממש ישר כח .אני רוצה להודות למנכ"ל שיש לו זמן
פנוי לשמוע אותי ,להתנהג איתי בצורה מכובדת ,כל עניין שמוגש לפניו ,החינוך התורני ,אני רוצה
להודות לראש העיר ,על פי החזון של ראש העיר שכל ילדי העיר אשקלון יהיו בשוויון מלא .נעשו
הרבה דברים ואנחנו מצפים שהמערכת עדיין לא עיכלו את החזון שלך ,ואני מאמין שאנחנו נמשיך
את החזון שלך .דבר קטן אני רוצה להגיד ,יישר כח עוד פעם לראש העיר .ולהביא לפניך את
תחושת הציבור שלנו .ה ציבור שלנו מרגיש שיש שינוי ,אנשים רצוים ,במיוחד בחוף הדתי ,אני
חושב ש 02 -אחוז מהתושבים היו רוצים אותו ,וכמה שנים לא זכו לרחוץ ואני זוכר בשנה שעברה,
בשלטון הקודם הצטרכנו לאסוף כסף לקנות יוטה לסייע לעירית אשקלון כדי שיהיה לנו פה
מחיצה .ברוך השם אנחנו ראינו את התכניות שלך ,תודה רבה ראש העיר.
שבתאי צור:
אני מבקש מראש העיר שידווח ,אחר כך סופה ,אחר כך הרב אביטן.
סופה ביילין:
לא יפה שבתאי .אני רוצה רק להגיד משפט אחד .העשייה ,הצוות החברתי ידבר ... ,ואני רק רוצה
לברך אתכם ,פסח שמח.
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איתמר שמעוני:
קודם כל בנימה שמחה זו ,אני שמח שכולם מוצאים ביטוי ,יש פה אוירה נהדרת ,יפה מאוד .ביום
העצמאות אנחנו מקדימים את ישיבת המועצה ל 1.1 -בגלל חג העצמאות .גם בעצמאות בע"ה
אנחנו משנים כיוון .חגיגות העצמאות לא יהיו פה ,חגיגות העצמאות יהיו בדשא הגדול בשכונת
אפרידר ,אנחנו כרגע גם מנסים למצוא את הדרך להפעיל שאטלים מהאזורים הדרומיים של
העיר ,אנחנו כרגע מנסים למצוא את הדרך להפעיל שאטלים חינם לתושבים שיוכלו להגיע ,לחגוג,
יש שם דשא ענק ,תבואו לראות את שלומי שבת ,והפתעות נוספות ,ויהיה לנו חג עצמאות
לתפארת.
שבתאי צור:
חג שמח .אני נועל את הישיבה.
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_________________
חיים סופר ,מנכ"ל
מרכז ישיבות המועצה

______________________
שבתאי צור ,משנה לראש העיר
יו"ר מועצת העיר
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