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מקום הישיבה :אולם ישיבות קומה ד'
השתתפו ה"ה:

איתמר שמעוני
תומר גלאם
אפי מור
אלכס סולטנוביץ
שבתאי צור
יורם שפר
סופיה ביילין
אבי קריסי
איתן קסנטיני
בוריס מנור
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 ויו"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
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר

כמו כן השתתפו מוזמנים בעלי התפקידים
מנכ"ל העירייה
מר חיים סופר
עוזר ראש העיר.
עו"ד רועי שוורץ
מנהל אגף תיאום מערכות עירוניות
עו"ד משה ג'רפי
דוברת העירייה
גב' אושרה סגל
ראש מינהל החינוך
מר אבי קמינסקי
מנהל אגף החינוך
מר איציק בריגה
סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל
מר יוסי לוי
היועץ המשפטי
עו"ד איתן צוריאל -
גזבר העירייה
מר פיני בוסקילה
מבקר העירייה
רו"ח אריאל גמליאל -
מהנדס העיר
אינג' דוד ירון
מנכ"ל החברה הכלכלית בע"מ
מר גלעד אורן
מנהלת האגף לשירותי רווחה
גב' שולמית מימון -
מנהלת אגף תעשייה ומסחר
גב' חיה כהנא
מנהל אגף ההכנסות
מר איציק ויצמן
מנהל אגף שפ"ע
מר ניסים סויסה
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עו"ד תמר יוספי
גב' אסנת אלעזרא
מר משה שמואל
גב' זיוה מימון

-

יועצת ראש העיר למעמד האישה
מנהלת אגף השירות העירוני
אמרכל ונציב תלונות הציבור
רשמת הפרוטוקול

שבתאי צור:
מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין מס'  3102/31לפני שאני אציג סדר יום אני
אבקש קודם כל שראש העיר יברך בפתיחה ,אנחנו נמצאים לקראת יום העצמאות הבא עלינו
לטובה תברך את מועצת העיר ואת כל עם ישראל ואת תושבי אשקלון ,בבקשה ראש העיר.
איתמר שמעוני:
ערב טוב .יום הזיכרון לחללי צה"ל לפנינו ומיד אחר כך נניף את הדגל ונחגוג את יום
העצמאות השישים ושש של מדינת ישראל .אני רוצה לברך את חברי מועצת העיר אנשים
נפלאים ,יש פה הנהגה מצוינת ,נמצאים פה גם השיטור העירוני היחידה בה' הידיעה של
העיר אשקלון ,גאוות העיר אשקלון בימים האחרונים ,יש פה עובדי עירייה ,עיתונאים ,ביום
הזה כולנו מתאחדים תושבי אשקלון ,אני רוצה לאחל מכל הלב חג עצמאות שמח ,ולאחל לכל
תושבי אשקלון שתהיה להם עצמאות בנפש ,עצמאות באיכות החיים ,עצמאות בזכויות,
עצמאות בבריאות ,עצמאות באושר ,ושכל משאלות ליבי שאני רוצה עבורי ועבור ילדיי יהיו
עבור כל תושבי אשקלון ,חג עצמאות שמח ,לחיי מדינת ישראל.
שבתאי צור:
מונח לפניכם סדר יום חדש .אני מבקש את אישורכם כתוספת לסדר היום לשני נושאים:
 .3נבחרה גזברית חדשה סעיף 31
 .2וסעיף  31אישור קיום ישיבת מועצה הבאה בבית הילדים נווה הראה.
לכן אני מבקש רבותיי לאשר את זה שאני אוכל להוסיף בסדר היום.
הצבעה:
כולם בעד2
אין נגד
אין נמנעים2
החלטה :לאשר התוספת לסדר היום2
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להלן הנושאים העומדים על סדר היום:
 23סקירה של מפקד משטרת אשקלון מר שמעון פורטל והצגת פעילות השיטור העירוני2
 24הצגת יצירות ספרי ילדים של ביה"ס הממלכתי נוף ים ב' .
 21פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  32-2/31מתאריך 4.1.31
 22אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  1מתאריך 24.1.31
 20אישור פרוטוקול ועדת שמות מס'  /202/31מתאריך 2101031
 26שאילתה של חבר המועצה מר בני וקנין בנושא ניגוד עניינים – דיון תמיכות -מצ"ב
 27שאילתה של חבר המועצה מר שלמה כהן בנושא מינוי הממונה על מינהל החינוך -מצ"ב
 28שאילתה של חבר המועצה מר שלמה כהן בנושא סמכויות חברי המועצה – פיקציה? –
מצ"ב
 29אישור הסמכת החכ"ל לנהל את תפעול ותחזוקת חופי הים המוכרזים ,לרבות בפן
המסחרי – מצ"ל דברי הסבר.
 231הסמכת החברה הכלכלית לבצע עבודות פיתוח בשכונת אפרידר והסמכת החברה
הכלכלית לגבות בשם העירייה כספים ,כמפורט בדברי ההסבר שלהלן – מצ"ב2
 233אישור התקשרות ללא מכרז לרכישת תוכנה לניהול אגף רווחה ,בהתאם להוראות תקנה
( 22ח) לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח –  – 3894חוו"ד ודברי הסבר – מצ"ל2
 234אישור על נסיעתו של המשנה יורם שפר לתערוכה במינכן שבגרמניה מטעם העירייה בין
התאריכים  407עד .3207
 231אישור מינויה של הגב' נעמי אנוך לגזברית העירייה ,עפ"י החלטת הוועדה למינוי עובדים
בכירים.
 232אישור קיום ישיבת המועצה הבאה בבית הילדים "נווה הראה".
 230שונות.
מהלך הדיון בישיבה:
שבתאי צור:
אני פותח סעיף ראשון אני מתנצל אני מכבד את הילדים במקום סעיף ראשון אני מתחיל
סעיף  2על מנת לשחרר את הילדים אני מזמין אותם שני בבקשה.
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 23הצגת יצירות ספרי ילדים של ביה"ס הממלכתי נוף ים ב' 2
איתמר שמעוני:
ממש בקצרה אני אתן גם למנהלת בית הספר לומר מילה או שהילדים יצטרפו לבד .אני רק
רוצה לקרוא לכם מייל שהגיע היום ללשכה שלנו "שלום לכבוד ראש העיר מר איתמר שמעוני,
ביום שלישי  2801בבוקר ביקרת בבית ספר נוף ים ב' ובתלמידי כיתה ו' הציגו לפניך את
הספרים שקנו במסגרת הפרויקט כל ילד סופר .ביתי גיא לא נכחה במגש מכיוון שביום שני
 2901היא עברה ניתוח נוסף לאחר תאונת דרכים שאירעה לפני ליל הסדר כאשר חצתה את
הכביש במעבר חציה ,נפגעה באורח בינוני ושהתה בבית החולים שבוע שכולו חג .למרות
היותה לאחר ניתוח התעקשה להגיע לפגוש אותך ,פספסנו אותך בכמה דקות .הייתי שמחה
לדעת אם היא תוכל להצטרף לחבריה המוזמנים ליום חמישי אחר הצהריים ,הייתי כותב לך
כמה מילים על הילדה שלי אך אצמד לרוח הצניעות ואומר מילות חז"ל  ...היא תהיה אסירת
תודה אם תאפשר לה לפגוש אותך יחד עם חבריה" ,אז הנה היא פה שלום .ואני אעביר
לילדים אם הכנתם משהו לספר מה הזה ,מנהלת בית הספר.
מנהלת בית הספר:
שלום לכולם בית ספר נוף ים ב' מוגדר זה השנה השלישית כבית ספר ניסויי מאגף הניסויים
של משרד החינוך .הניסוי עוסק הנושא שלו הוא כל ילד סופר ,והניסוי עוסק בכתיבה ,כל ילד
בבית הספר במהלך שנה אחת שותף לכתיבה של ספר ,בכיתה ה' כל תלמיד כותב באופן
אישי .ונמצאים כאן מעט מאוד מהתלמידים ,יש לנו בכל שכבת גיל  337תלמידים ,נמצאים
פה תלמידי כיתות ה' ,ותלמידי כיתות ו' לא יכולנו להביא את כל ה–  21/תלמידים ,הבאנו
מדגם מאוד ,מאוד קטן שיספרו לכם קצת על החוויה ,על מה שעובר עליהם בכתיבת הספר,
קבלת התוצר שלהם ,ואתם שואלים בעצם למה אנחנו באים לפה ,אז אני רוצה להודות
לראש העיר על ההזמנה המכובדת ,ועל פרסום שלנו .זה הזדמנות נפלאה עבור הילדים ,אני
חושבת שזה פעם בחיים עד שהם יגדלו ויבינו את המהות של מועצת העיר ,ולבוא ולהיות
כאן .אני אעביר את השרביט לענוג ,שתציג את הפרויקט ותספר עליו.
ענוג דרום:
שלום לכולם ,קוראים לי ענוג דרום מבית ספר נוף ים ב' ואני לומדת בכיתה ו' ,שנה שעברה
כתבתי ספר שקוראים לו צבע אדום .הספר עוסק בילדה קטנה שעברה לעיר אשקלון מהעיר
תל אביב ,המצב של האזעקות והקסאמים לא היה מוכר לה ,והיא למדה מה לעשות במצבים
האלה וכיצד להתנהג בהם .עד היום אני לומדת מה לעשות במצבים האלה .שניתנה לי
ההזדמנות לכתוב ספר בכיתה ה' אז ידעתי שישר אני יבחר ברעיון הזה כי זה רעיון שמאוד
התחברתי אליו,שניתנה לי הזדמנות לכתוב את הרגשות שלי על הכתב ,לדעתי שזה מה
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שאני ארצה לכתוב .אני חושבת שהמעמד לכתוב ספר זה לא מובן מאליו ,והרעיון הזה כל
ילד יכול להתחבר אליו ,ולא רק ילדים גם מבוגרים שנמצאים במצב של אזעקות וקסאמים,
וברשותכם אני אקרא חלק מהספר שלי" .ישבנו בכיתה למדנו להנאתנו ופתאום בישורת רעם
מוקדמת התחילה צפירה עולה ויורדת ,כולם ירדו מתחת לשולחנות וכן גם המורה יפה,
כנראה שזאת הייתה דרך הגנה מסוימת ,אך אני לא ידעתי מה לעשות ,לרדת כמו כולם אל
מתחת לשולחן או להישאר לשבת על הכיסא ולחכות ,האם הצפירה נכונה לשם אזעקה טובה
או רעה ,האם זו סיבה למסיבה ,בראשי התחילו להתרוצץ מחשבות ושאלות".
נועם אלבז:
שלום לכולם אני נועם אלבז מבית ספר נוף ים ב' בכיתה ו' ,אני כתבתי ספר לילדים דמיוני
והרפתקני שנקרא יובל וחנות הכובעים הקסומה .אני רוצה קצת לדבר על תהליך הכתיבה
שעברתי .בתהליך הכתיבה היה לי קשה וכיף ובאמצעות מורה שהנחתה אותי הגענו לתוצר
סופי וראוי .לאחר תהליך הכתיבה הגיע שלב האיורים ,בשלב האיורים ציירתי  31איורים
לספר שלי ,ואני רוצה להגיד שלא לכל ילד ניתנת הזדמנות כזאת לכתוב ספר ממש כמו סופר
אמיתי ,ואני רוצה להגיד שאישית לי זה תרום מאוד בביטחון העצמי ,בכתב ,ובהגעה שלי
ולסיום אני רוצה להגיד שאני מאוד ממליצה לכל ילד לעבור את התהליך הזה ,כי זה ממש
טוב מאוד.
תלמידה:
שלום שמי  ...רונן ואני גם תלמידה בבית ספר נוף ים ב' גם אני בשנה שעברה כתבתי ספר,
אני רוצה להתייחס להיבט הטכנולוגי של הפקת הספר .אני ועוד כמה ילדים בקבוצה של
תיאור בפוטו שופ וככה אנחנו לומדים לעצב את הספר ,וגם שאנחנו מסיימים לעצב אנחנו
מכניסים את הספר לתוכנה ובה אנחנו מקימים את הספר.
איתמר שמעוני:
אני רוצה להודות לכם בשם כל מועצת העיר ,אתם באמת גאוות הילדים שלנו בעיר ,כל
הכבוד אתם תהיו סופרים גדולים בעזרת השם .אני רוצה ששי עגנון הבא יהיה פה בעזרת
השם ,כל טוב וחג עצמאות שמח.
שבתאי צור:
תודה רבה למנהלת בית הספר ,לכל הצוות.

פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  31-4132מתאריך 32024132

עיריית א שק לון – חברי מועצת העיר

6

24

סקירה של מפקד משטרת אשקלון מר שמעון פורטל והצגת פעילות השיטור
העירוני

שבתאי צור:
ברשותכם חוזר ומתחיל סעיף ראשון סקירה של מפקד משטרת אשקלון מר שמעון פורטל
לפני שהוא יציג אני מבקש מראש העיר להציג.
איתמר שמעוני:
רוצה להודות למפקד התחנה ,לכל צוות השיטור העירוני .רבותיי השיטור העירוני קם לפני
מספר שבועות ,מחולל מהפכה בעיר אשקלון בתחום הסדר ,החוק וארגון ,מורגש הרוח
הזאת מורגשת בכל נקודה בעיר .אני חושב ההספק הזה של יחידה זו בניצוחם של מפקדי
השיטור העירוני ,ומפקד התחנה בניצוחו של תת ניצב בדימוס אפי מור אני חושב שמבוצעת
פה עבודה נהדרת .אני זימנתי את מפקד התחנה מסנ"צ שמעון פורטל לומר מס' מילים
בעניין הזה בשמי ובשם תושבי אשקלון אנחנו מודים לכם אתם הביטחון שלנו ,אתם עושים
סדר בעיר ואני מעריך כל דקה ודקה שאתם נרתמים לעניין הזה ,אנחנו מרגישים בטוח,
נרגיש יותר בטוח וישר כוח ,אני שמח על המדיניות הזו של חוסר פשרות שלך בעניין הזה,
שאין הנחות ,אין פשרות ,סדר ,ארגון ,חוק בחופי הים ,בשטחים הציבוריים .אנחנו נהייה עיר
מסודרת .ישר כוח.
שבתאי צור:
בבקשה סקירה של מפקדת משטרת אשקלון שמעון פורטל בבקשה.
שמעון פורטל:
צהריים טובים לכולם ,אני אדבר על השיטור העירוני .השיטור העירוני בעצם הוא תהליך
הקמה שהתחיל כפיילוט במספר ערים ,העיר אשקלון היא אחת מערי הפיילוט שבה אני
חושב שעוד מקודמך אדוני לא?
שבתאי צור:
אנחנו לא רוצים שתגיד את זה אבל אני אומר לך את זה.
שמעון פורטל:
בוא נעשה סדר אני לא קשור לכלום אני בא פה להציג את השיטור העירוני תכבדו את זה.
השיטור העירוני מוקמת היחידה הזאת פה באשקלון .תחילתה של העבודה של היחידה
הזאת מ–  , 3301אתם תראו פה את הנתונים מה קורה פה .עם ההקמה של היחידה הזאת
אנחנו שמנו לנו כמטרה ,המטרה שלנו הוא לשפר את איכות החיים בעיר בכל התחומים .אם
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תי קחו את האזרח בעיר אשקלון ,ואני מכיר את המוניטין שמדבר על רכבים מתפוצצים וכו',
אתם תראו שבסופו של דבר שבימי חמישי בלילה כמות הרעש שיש פה בעיר הזאת אין פה
אנשים לא ישנים פה ,איכות החיים היא בלתי נסבלת .אנחנו שמנו למטרה כאשר לקחנו
ואמרנו מה אנחנו ניקח את האזרח נשים אותו במרכז והוא מה שהוא רוצה משירותי משטרה
ועירייה ,מה הוא מצפה לאיכות החיים ,איכות החיים היא לא מילה גסה ואפשר לקבל אותה
גם באשקלון ,זה מה שצריך להיות .חלק מזה הראיה היא גם אכיפה כללית בעיר בכל
התחומים שקשורים הן לעירייה ,בעצם מה נעשה פה? מכפיל כוח ,מכפיל כוח שוטר אין לו
סמכות לטפל בעניינים מוניציפאליים כגון רוכלות וכדומה נמצא איתו פקח שהפקח משלים
אותו מבחינת סמכויות את הדבר הזה .אני אומר לכם ברמה האישית שלי ,תראו אני מאמין
שכל מי שנמצא פה יקרה לו העיר הזאת ,וכולם יחד איתי גם עכשיו למרות שאני לא תושב
העיר אשקלון .כל מי שיושב פה ונמצא רוצה לשפר את תדמית העיר אשקלון .לא מזמן באו
לפה אנשים באו אני חושב מאירופה לאיזה שהוא ראיונות הסתובבתי איתם פה בעיר ואני
אומר לכם עיר יפיפייה ,עיר חוף ,עם אנשים מקסימים כאשר פחות מאחוז אחד ,פחות מאחוז
אחד יצא באיזה שהיא סטיגמה על העיר הזאת ,ואנחנו כל מי שיושב פה רוצה לשנות אותה.
הראיה שלי איך משנים אותה ,היא אכיפה בלתי מתפשרת ,משטרתית של העירייה ,ביטוח
לאומי ,מס הכנסה כולם .כאשר אני אומר לכם ,ואני לא מתבייש להגיד אני פונה לעירייה ואני
אומר צריך חלק ,חלק מהשיטה לטפל בזה היא אכיפה נחושה כנגד עסקים בלתי חוקיים,
כנגד בניה בלתי חוקית .תראו הדברים האלה ,אנשים חושבים שזה איזה שהוא משהו
נקודתי שהוא בא ונמצא בעיר על איזה שטח של  3//מ"ר .אבל תראו אני קורא לזה כן איזה
שהוא תמרור הנה אני עושה מה שאני רוצה בעיר .האכיפה צריכה להיות כנגד כולם ,כנגד
כולם ואני אומר תמיד שיבדקו אותי .האכיפה צריכה להיות נחושה ,ואין משהו שאנחנו לא
אוכפים אותו ,אין דבר כזה ,כי ברגע שאתה מחליט שאתה לא אוכף משהו מסוים זה כאילו
אתה נותן לזה לגיטימציה ואנשים צריכים להבין את זה ,כולם בעיר הזאת .אני תמיד מספר
על איזה שהוא בעל עסק שאני בא ואומר לו תקשיב אתה לא צריך להיות ,להתנהג בצורה
הזאת ,הוא אומר לי פורטל זה לא תל אביב זה אשקלון ,חברה פה הטעות ,מפה אנחנו כולנו
צריכים להתחיל ,מפה זה צריך להשתנות ,וחייב להשתנות ואנחנו צריכים שהאכיפה הזאת
תימשך .מה עשינו עם השיטור העירוני עד היום ,בואו נעשה איזה שהוא סטאטוס קטן .זה
טיפול בעצם בבניה בלתי חוקית ,זה טיפול ברוכלות ללא רישיון ,זה להתחיל לאכוף צווים
מסוימים שקיימים והם צריכים להיעשות ,הם צריכים להיעשות .הכמות רעש ,תראו בימי
חמישי אתם צריכים להבין כמות הקמות הרעש פה בעיר אשקלון זה לא משתווה לשום
מקום ,כולם זמרים באשקלון כנראה .אנחנו מקבלים כמעט כ–  24/נתונים של הקמות רעש,
אנחנו מדברים על ,על בוא אנחנו נלך עם המצגת .אנחנו מדברים על נתונים של הקמות רעש
ואני מדבר על ימי חמישי ,מוצאי שבת .אנחנו התחלנו באכיפה מוגברת של מתן דוחות.
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החברה שאתם רואים פה מצד שמאל נותנים דוחות על הקמות רעש ,אנשים מופתעים
שקיים דבר כזה .אבל זה לא עובד אני אומר לכם .ניסינו ,אני אספר לכם ניסתי כתהליך של
אזהרה אמרנו בואו נלך לאנשים לבצע אזהרות בשלב ראשוני אני אומר לכם גם אם הייתי
לוקח את כל ניידות הבילוש שלי ומצרף אותם זה לא מצליח ,זה לא עובד ,כנראה אם אתה
לא פוגע בכיס זה לא עוזר .עכשיו ההחלטה שלי הייתה שפעם ראשונה מזהירים פעם שנייה
נותנים דוחות וגם זה לא עובד ,לכן אנחנו החלטנו באכיפה נחושה פעם ראשונה אחרי השעה
 33בלילה מגיעה ניידת מקבלים דו"ח נקודה סוף ,מבצעים החרמות של כל מיני מערכות
קריוקי שכל אחד הפך להיות זמר באשקלון באמת אני אומר לכם את זה .בניין שמתגוררים
 7/-1/תושבים אבל הוא באחת בלילה החליט לשיר עם כל החברה זה לא מעניין אותו.
משה אטיאס:
אבל צריך לעשות סבירות מסוימת.
שמעון פורטל:
צריך לעשות איזה שהיא סבירות מסוימת אני מסכים איתך ,למשל יש תופעה מאוד בעייתית
שאני אומר לך שלי ברמה שקשה להתמודד איתה .בני חברה טובים שהם יכולים להיות
הילדים שלך והילדים שלי שיורדים למטה ,נמצאים ואתה יודע עושים הקמות רעש ,ואלה
אנחנו לא באים ונותנים להם דוחות ,אתה יודע אנחנו מבינים את זה החברה טובים ,אז באנו
פנינו לעירייה התחילה פה איזה שהיא מדיניות של פתיחת פארקים עד שעות מאוחרות .זה
צריך להיעשות אנחנו תיכף מתקדמים לקיץ .לגבי אירועים ביתיים לך אני אומר תקשיב לא
יכול להיות שביום שלישי שלמחרת אנשים צריכים לעבוד אתה תעשה קריוקי ותשמע חצי ...
לא יכול היה לישון  ,זה לא קיים ,זה לא הגיוני ,אין בזה שום סבירות ,למרות אם זה חינה של
הדודה ,לא עושים מה לעשות ,יש מקומות אירועים במקומות אחרים .הפיצוציות באשקלון,
תקשיבו כל מקום אחר כבר הבינו ופה זה צריך להיות מובן כל פיצוציה שנמצאת במקום
מגורים אמורה להיות עד פי לדעתי ואני הצעתי את זה פה לעירייה להעביר פה תקנות שהיא
צריכה להיסגר בשעה  33בלילה .תסתכלו מסביב תראו פיצוציות פתוחות עד ,במקומות
מגורים וזה לא הגיוני ,הפיצוצייה פתוחה יש התנהלות מסחרית  ,2104שישי ,שבת וכו' אין
לאנשים חיים ,אנשים כבר התייאשו ,זה במקרה הטוב .נכון להיום היחידה מטפלת ,טיפלה
ב–  112אירועי הקמות רעש אבל זה לא נכון ,תראו אני אומר לכם באופן וודאי על כל אחד
שמתקשר למשטרה יש עוד  7שלא מתקשרים ,שלא מתקשרים שאיפה שהוא קצת איבדו
את האימון ,אני שמחתי מאוד שהיו יומיים נכון ,יומיים שלא עבדה היחידה הייתה באיזה
שהוא משהו פנו פה ,פנו אליי ,פנו ל–  3/1איפה נמצאת היחידה הזאת אנחנו רוצים אותה.
ההחרמות ,ביצוע ההחרמות אתם רואים פה  29אנשים שנעצרו ,נעצרו בעקבות אירועים של
הקמות רעש ,זה גם כן אני אומר פה כמדיניות שלי ואני אומר פה לשוטרים ,הגיע שוטר
והחליט כבר לתת דו"ח אין דבר כזה שהאדם מתנהל בהתנהגות קושי שהוא בוחר ,חד וחלק
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מבצעים מעצר ,כליאה והגשות כתבי אישום ,אני אומר לכם ,תבדקו אותי אחד לאחד ,אין
פשרות בדברים האלה .מגיעים רוצים לרשום דו"ח אומר אתה לא תרשום לי דו"ח כן ,לא ואז
מתחיל בע צם את הגלגול הזה .השלכות פסולת תראו אני מאוד ,השלכות פסולת תסתכלו גם
לכם אני אומר אני לא תושב העיר אני מאוד אוהב לרוץ בעיר אשקלון על הטיילת ואתה
מסתכל ימינה אתה רואה פתאום ערימות פסולת בכל מקום ,לא כל כך אותי מעניין איפה יש
אתר וזה ברור לכם ,אבל החשיבה הלגיטימית הזאת של לבוא ולהשליך פסולת מה פתאום
משטרה מטפלת בזה .חברה אנחנו יכולים לטפל בכל עם היחידה הזאת קיבלנו סמכויות
לאכוף ולטפל בכל הדברים האלה ,ותראו בניו יורק מי שמכיר את מודל החלון השבור אומר,
ככה גם פה אנחנו צריכים להתנהל בכל דבר צריך לטפל ,בקטן כבגדול ברגע שנטפל בזה.
ואני אומר לכם אם תסתכלו כקורלציה האנשים שאנחנו מטפלים בהם בהשלכת פסולת זה
אותם אנשים שטיפלתי בהם עוד שהייתי בלש .אני אומר לכם את זה .תבדקו אותי גם כן ,כי
איפה שהוא תמיד נפסקת הפעילות ,האכיפה של זה .רישוי עסקים ,עסקים שפועלים ללא
רישיון תר או מצד אחד יש ,אנחנו ,אני אומר ,אני כמשטרה התחייבתי ואני אומר כל מי
שמגיש בקשה למשטרה תוך  21שעות יענה בדרישות שהוא צריך לקיים כדי שהוא יקבל את
רישיון העסקים .פה גם אנחנו היינו איפה שהוא לא זה ,העירייה גם צריכה לפעול ולהשתפר
בחלק הזה ,ולתת למי שצריך לקבל רישיון לא צריכה להיות שום סחבת והוא צריך לקבל
רישיון .מנגד גם לא יכול להיות שיהיה עסק שיפעל ללא רישיון ויעשה מה שהוא רוצה בעיר,
אין דבר כזה ,אין דבר כזה .אני אומר לכם אני יושב פה על העירייה ואני אומר להם ,ואני
יושב פה נקודתית ,כל עסק שפועל ללא רישיון צריך להיות מטופל .לא כדאי לך לשמוע ,.את
המבין לא כדאי לך לשמוע למעלה מ–  7/אחוז ,לא כדאי לך לשמוע .בגלל זה צריך פה סדר
וארגון .תראו יש פה החלטה שמדברת ואומרת אנחנו צריכים להיות פרים גם כלפי האזרח
וגם כלפי בעלי העסקים ,אנחנו נותני השירותים צריכים להיות זריזים ויעילים ולתת להם את
הרישיונות .אני בא פה עם איזה שהיא הצעה ואומר איך אנחנו ביחד עם העירייה צריכים
לקצר את כל ההליך להגיש לבעל העסקים שבא לבקש.
שבתאי צור:
ועד אז שהוא יוציא את הרישיון?
שמעון פורטל:
לא הוא בהליך של בקשת רישיון זה משהו אחר ,זה אני לא מדבר על זה .שנייה אם תיקח
את זה ,מי שבהליך רישוי הוא בהליך רישוי ,אני בא פה לדבר חברה על הראיה ,על הגישה
אתם צריכים להבין הראיה שלי היא שצריך לטפל בכל דבר בעיר הזאת ,כל דבר בעיר הזאת
חייב להיות מטופל .אני לא הולך אחורה זה פחות מעניין אותי ,זה ממש לא מעניין אותי אני
אומר לכם את זה כאן .אני מעניין אותי מה אנחנו כאן וקדימה .היחידה הזאת יש לה עוד
הרבה לעשות ,יש לה עוד הרבה לעשות ,ככל שהיא תעשה .תראו עוד משהו קטן מה קרה
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באפרים צור באזור ההקמה של היחידה ,בכוונה בחרנו את המיקום של זה מחוץ לתחנה ,את
המיקום שלה יוספטל זה לא משנה ,באנו להתלונן למה זה שם .אני אומר העניין הוא אני
בחלום שלי להקים עוד דבר כזה ועוד נקודה חיצונית מהמשטרה ,מחוץ למשטרה כדי לתת
שירותים .אם פעם נתנו שירות ,שירות לאזרח .תראו אני אגיד לכם את זה ככה אני עושה
איזה שהוא סקר שירות אצלי במשטרה איך האזרח מקבל את השירות שלו .חברה אני
עושה ,אנחנו יש לנו הרבה להשתפר ,אני אומר לכם משטרת אשקלון יש לה הרבה
להשת פר ,אני לקחתי זה ודרך אגב זה אצלי יעד מספר אחד אם אתם כבר רוצים לדעת.
שיפור השירות זה הזמן שהאזרח מגיע ,האם הגיעה לו ניידת שהוא קיבל וכו' ,מה התגובות
שאני מקבל ,תראו קרה פה עלה אימון הציבור אנחנו מקבלים הרבה יותר קריאות זה בסדר,
עלה אימון הציבור תתקן אותי איתמר גם ב–  3/1יש עליה משמעותית בקריאות .שאני עושה
את הבדיקה שלי ואני עושה בדיקה חוזרת ,חוזר לאותו אזרח הוא אומר לי תשמע אני רואה
שמטפלים אז אנחנו מתקשרים ,מבחינתי זה רווח .זה לגבי השיטור העירוני.
משה אטיאס:
מה לגבי סמי פיצוציות דרך אגב שהבנתי שהם מוכרים אותם ככה לכל מי שרוצה לבוא
ולקנות.
שמעון פורטל:
גם זה טופל אנחנו מטפלים בזה.
משה אטיאס:
יש החרמות של אלכוהול?
שמעון פורטל:
תראו אלכוהול היא מכת מדינה ,נדבר על זה בקיץ אם תרצו טיפה.
איתן צוריאל:
עד שנמצא פתרון היום מצאו משהו חדש אבקה שמים באבקה ,אבקת אלכוהול היום זה יצא
חדש הראו בטלוויזיה.
איתמר שמעוני:
אפשר לעשות על זה דיון גם יום שלם ,אבל בסה"כ אני רוצה לומר לשמעון פורטל ,עודד
איפה אתה? עודד בוא תעמוד תכירו את מפקד השיטור שלנו ניר יוגב אני באמת מסביר
לכולנו פה ויש לנו גם משהו להעניק לכם ,אני מקווה יש פה עט שתשתמשו בה כמה שפחות
לכתיבת דוחות שכולנו ניכנס לתרבות נאותה .מפקד התחנה תודה רבה על כל מה שעושים.
רבותיי בשם כל תושבי אשקלון ,בשם חברי מועצת העיר שמעון ,אפי ,עודד  ,ניר ,יחידת
השיטור העירונית שלנו שיהיה לכם חג עצמאות שמח שתמשיכו להשרות לנו ביטחון אנחנו
איתכם .תודה רבה ויש לכם הרבה עבודה ביום העצמאות.
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שבתאי צור:
לא קיבלנו הערות.
שלמה כהן:
שבתאי בישיבה הקודמת הייתה לי איזה שאלה ליועץ המשפטי הוא חיכה שייתן לי את
התשובה בישיבה הזאת ,יש לו תשובה השאלה הייתה לגבי היועצים ,האם הוא נתן עליהם
בדק מבחינת ניגוד אינטרסים.
שבתאי צור:
בסוף אני אתן לו להשיב.
שלמה כהן:
זה לא מופיע פה בסדר היום.
שבתאי צור:
אני אשאל את היועץ המשפטי בסוף הישיבה בשמחה .אז רבותיי לא קיבלו הערות.
 .1אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  1מתאריך 4722232
שבתאי צור:
לפני שאני אתן לכם להתייחס ,אם מישהו רוצה להתייחס קודם כל לוועדת הכספים בבקשה.
שלמה כהן:
אני כידוע לך חבר בועדת הכספים ובניגוד למנהגי לצערי לא יכולתי לאשר חלק מהסעיפים
שהובאו בפני הועדה ואני אנמק למה .לוועדת כספים מביאים סעיפים שינויים בסעיפים לא
אחרי שכבר מבוצעים אלא לפני ,ועדת הכספים במועצה זה לא איזה חותמת גומי על דברים
על החלטות שהתקבלו ורק יש עניין טכני של להעביר מסעיף כזה לסעיף אחר .לנושא הזה
לפעמים יש משמעות בנושא הזה בשינויים האלה ,צריך לדון בהם ולכן לדעתי בניגוד
לפקודות הובאו האישורים לוועדה רק אחרי שכבר בוצעו ,התחילו הפעילויות בשטח ,בעוד
שזה צריך להיות מובא בפני הועדה ,ועדת הכספים השינויים האלה ,אחר כך מהמועצה ורק
אחר כך הולכים לביצוע וזה לא קרה ,זה דבר אחד .הערה שנייה שלי בעניין הזה זה שאני
בודק במיוחד בתקציב הפיתוח אני רואה שיש שם שינויים גדולים בסכומים גדולים מאוד
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המשמעות היא שלמעשה כל תכנית העבודה היא הופכת להיות לחסרת משמעות ,יושבים כל
השנה ,יושבים לקראת סוף השנה מכינים תכנית עבודה ,דיונים על גבי דיונים קובעים דברים,
ולבסוף בהחלטות שאני לא יודע איפה הן מתקבלות משתנים הסעיפים האלה בכמויות
כאלה .למשל אם אני בודק זה  1/מיליון שקל מתוך סכום של איזה  2//מיליון זה למעשה
הופך את כל העניין של תכנית עבודה ,יש לזה משמעות גדולה אחרת .דבר נוסף אני קודם
כל באמת אני מצטרף לברכות שאתה בריכת במהלך ועדת הכספים על זה שהתקציב יסתיים
לא רק שהוא מאוזן ,אלא שהוא גם בעודף ,עודף תקציבי ,עודף של  /.4מיליון שקל כאשר
הוא לא כולל סכום של  7מיליון שקל שאנחנו היינו אמורים לקבל מקצ"א במהלך השנה
הנוכחית ,ורק בגלל עניין טכני הסכום הזה לא התקבל .זאת אומרת למעשה התקציב
הסתיים בעודף של  7.4מיליון שקל ובהחלט אני אומר ,אני רוצה לברך את הגזבר ואת
העובדים שלו בעניין הזה שעשו עבודה טובה מאוד ואני בהחלט מצטרף לברכות שלך .אני
גם רוצה להזכיר שלמעשה בצדק ,זה גם מצדיק את הזכייה שלהם בפרס ,פרס ניהול תקין
משום מה זה לא הועלה פה ,לא הוזכר פה העניין הזה .אני חושב שזה פרס שאסור
להתייחס אליו כלאחר יד ,זה פרס מאוד חשוב ,ולשמחתי כמו שאנחנו יודעים שנה אחרי שנה
יש מסורת של זכייה בפרס הזה ,אני מאוד מקווה אני מאוד מקווה אם כי אני קצת דואג בעניין
הזה שהמסורת הזאת תימשך .אבל אני אומר צריך לתת לזה פרגון לעובדים ,בזה שראש
העיר הולך לקבל את הפרס הזה ,כן משתתף בקבלת הפרס .הרי שגם אם זה נעשה
בתקופתו של מישהו אחר העובדים הם אותם עובדים ,אני זוכר איך בני הלך לקבל את
הפרס ,הלכתי איתו כאשר התקופה הייתה של רוני מהצרי ,ואני מניח שרוני מהצרי הלך
כאשר התקופה הייתה של בני ,או שלך ,הוא בא אחריך אם אני לא טועה .זה אומר גם יש
באיזה שהוא אקט של פרגון לעובדים עצמם .דבר אחרון שמאוד מדאיג אותי .אנחנו ,שמעתי
את זה בכמה התייחסויות של ראש העיר שחלק מהדברים אנחנו נחסוך בהם ,זאת אומרת
נתייעל ונחסוך בהם ולצערי אני רואה שאחד השינויים בתקציב הפיתוח זה קיצוץ של תקציב
התייעלות אנרגטית מ–  17מיליון שקל ב–  27מיליון שקל .עכשיו מה זה הקיצוץ הזה? זה
אומר שכל העשייה בעניין הזה של התייעלות וחיסכון אנרגטי נדחה למעשה לא יודע מה
לשנה ,לשנתיים ,לשלוש .עכשיו מה המשמעות הזאת של התייעלות אנרגטית יש לזה גם
משמעות של חיסכון כי אלה הפעולות האמיתיות של חיסכון בתקציב ,כי ועדת כספים בכנסת
שבדקה את הנושא הזה זה למעשה חיסכון של  1/אחוז 1/ ,אחוז ממוצע כן הם בדקו
ממוצע אז בכל העיריות ,חיסכון של  1/אחוז בהוצאות של העירייה בנושא של אנרגיה .אני
לא רוצה להזכיר גם ויורם שפר בטח יתמוך בי בעניין הזה במשמעות שיש לזה מבחינת
איכות הסביבה וכו' ,והסטאטוס שאנחנו רוצים לשאוף ולהגיע אליו שאנחנו נהייה על תקן של
עיר שמקדמת עיר ירוקה וכו' ,וכו ,יש לנו בתי ספר שעוסקים בדבר הזה ,אז אנחנו כעירייה
מן הדין הוא שאנחנו נתעסק בזה גם כן ,ולצערי בעניין הזה קוצץ הסכום הזה בצורה רצינית.
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עד כאן.
בני וקנין:
מתוך קריאה יש תקציב ,יש תקציב וניהול מזומנים או נזילות של הארגון .מבחינת התקציב,
תקציב העירייה מאוזן למעלה מ–  2/שנה ,מאוזן ,שבמשך  2/שנה פרס כספי תקין כמו
שאמר שלמה ,ויש פה מינהל כספים מעולה ברמה גבוהה .באותה הזדמנות אני רוצה לברך
את פיני ואת כל הצוות שלו ,צר לי מאוד שהוא עוזב ,באמת צר לי ,אני חושב שהוא עשה
עבודה מצוינת וחבל מאוד שהוא עוזב .אני חושב שההתנהלות הכספית של העירייה הזאת
היא דוגמא ומופת לכל המדינה ,מעולם בהיסטוריה של המדינה הזאת לא קרה שבשנת
בחירות ,בשנת בחירות עודף תקציבי .תבדקו עכשיו סקירה של כל הערים בשנת בחירות,
יכולתי להוציא עוד  2/מיליון שקל בשנת הבחירות ככה ,אין שום בעיה בכלל ,אז היה גירעון
של מיליון שקל שנה שעברה .שמעוני זה המומחיות ,שמעוני תקשיב אתה יכול רק לצחוק עד
מחר זה המומחיות ,שהייתה פה תנופה אדירה של עבודה ואתה גומר בחודש תקציבי זו
המומחיות ,ולא להביא כל מיני שינויים וכל מיני מניפולאציות מגדילים את הכספים להפועל
אשקלון .תיכף תענו לי למה יצאתם שלושתכם מגדילים אותו פתאום ל–  2מיליון שקל
לתקציב של הפועל אשקלון ,מגדילים אותו ל–  2מיליון שקל קבוצה עומדת לרדת נראה ,אני
רוצה לשמוע הסבר .גם התייעלות אנרגטית ,יורם אני מתפלא עליך עשינו עבודה יפה מאוד
אני חושב שזה פשוט טעות איומה ,זה טעות איומה להוריד את הסעיף הזה ,זה סעיף שהוא
השקעה ואתה.
מירי אלטיט:
זה לא סעיף שירד זה סעיף שנדחה בגלל בירוקרטיה של פעילות שנעשית.
בני וקנין:
אני יודע שמורידים אותו בדיוק כמו השקעה שניתנים רווחים בשנים אחרי זה כתוצאה
מההתייעלות ,יש מערכת שלמה של חישובים .אני מאוד חרד להתנהלות הכספית
והתקציבית רק לפי מה שאני רואה ,וזה בכולה כמה חודשים .ואני מקווה הבנתי שאמורה או
אמור להיכנס גזברית חדשה שלפחות תרסן אתכם כדי שתדע לנהל תקציב ראוי לשמו
ונמשיך את המסורת הנפלאה הזאת ,של העירייה הזאת שהיא דוגמא ומופת במדינה.
שבתאי תגיד את זה לחבר שלך שמנדנד את הראש ,שזה דוגמא ומופת למדינה ,דוגמא
ומופת למדינה של תקציב מאוזן.
מירי אלטיט:
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הנושא הוא ,שכל הנושא הזה כרגע לא יכול לצאת לביצוע ,ובזמן שהכסף הזה שוכב
משתמשים בו למשהו אחר ,זה לא אומר שהפרויקט הזה בוטל וזהו.
שלמה כהן:
זה לא מה שעלה בוועדה  ,אם ככה לא הבנת מה שעלה בוועדה.
מירי אלטיט:
אז תביא ניירות ויסביר לנו את זה יותר טוב ממה שעלה בוועדה.
שלמה כהן:
אני אסביר לך בנפרד.
אפי מור:
ברשותכם כמה מילים ,בהתייחס לכל מה שנאמר על ידי שלמה ובני ,תראו ארגון טוב סופג
את העבר שלו ,לומד לקחים ומסקנות מהעבר שלו ובונה את העתיד ,וכשאני מנסה לבחון
את הקדנציה הקודמת אז אתן לכם כמה נקודות ,לפחות כמה נקודות למבקר העירייה ,כמה
נקודות מהניסיון שלי בועדת המנגנון בועדת המכרזים וכמה נקודות עם רעיונות של עובדים
שעובדים בעירייה .תראו אם אני לוקח את מה שכתב המבקר ,אז תראו מה הוא כותב ,הוא
כותב דיווחים כוזבים ,גביית כסף שלא כחוק מההורים ,העסקת עובדים תוך ניגוד עניינים,
אחזקת רכב ליסינג בניגוד להוראות ,אתם יודעים מה זה אחזקת רכב? אנחנו חיים ,אני נושם
את זה ,באים אליי עם רשימה של ליסינג לאשר ,לא עבודה מסודרת ,לא למי ,לא למה ,לא
איך ,ודרישות לשטחים לתושבים לשטחים ציבוריים בלי שום חשבון .למה אמר מה שאמר
ראש העיר מפקד התחנה דיבר על פלישות .אתם יודעים מה קחו את "כתום כתום" ב–
 2//4קיבל דו"ח ועד היום לא נעשה כלום למה? למה? מישהו שאל למה 1 ,שנים ישב
במשרדים ,בהנדסה  1שנים ,במשפטים ,בתביעות למה ,כי אמרו לו להישאר שם ,כי פחדו
לעשות את זה ,אתם מטיפים לנו מוסר ,אתם מטיפים לנו מוסר? לי תטיפו מוסר? תראו
מיגון בתי הספר ב–  2/33העירייה קיבלה  27מיליון  ₪למיגון בתי ספר נעשה משהו? אתה
היית יו"ר הביטחון עבדת במנגנון והיית אחראי על נושא הביטחון נעשה משהו?
שלמה כהן:
אתה שואל אותי? רגע אתה שואל אותי? אם הוא שואל אותי אני אענה.
אפי מור:
לא תן לי לסיים ואחר כך תענה ,תן לי לסיים ואחר כך תענה.
שלמה כהן:
אל תצעק  ,מה אתה צועק.
אפי מור:
אני אומר את מה שיש לי להגיד.
שלמה כהן:

פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  31-4132מתאריך 32024132

עיריית א שק לון – חברי מועצת העיר

15
למה אתה צועק?
אפי מור:
אני אומר את מה שיש לי להגיד ,אני אומר את מה שיש לי להגיד ,אני אומר בשקט ,דיברתי
בשקט ,ישבתי בשקט ובפעם שעברה ,ובפעם שעברה דיברת על משהו שאני אגיד אותו על
דיבורים ולא דיברתי מילה למה ,כי כיבדתי אותך ,אבל עכשיו אני לא מכבד אני אגיד .ראש
העיר אמר לנו בצורה מאוד מפורשת תדאגו שהישיבות התנהלו בצורה מאוד מסודרת,
התאפקתי ,אני  7חודשים מתאפק עכשיו אני כבר לא 27 .מיליון  ₪קיבלה העירייה ב– 2/33
עד עכשיו לא נעשה כלום ,זה  11בתי ספר ו–  39גנים ,ו –  39גנים לא נעשה כלום .בדקתי,
ראש העיר מינה אותי לשבת על זה שבדקתי למה היתר נמצא פה ,הטפסים נמצאים מ–
 2/33הילדים לא מוגנים ,הגנים לא ממוגנים .תשמעו טוב  11בתי ספר מלבד בית ספר אחד
שאנחנו צריכים להתייעץ מה לעשות בו 17 ,ו–  39גנים יהיו ממוגנים בתחילת שנת
הלימודים ,לקח לי לא הרבה זמן ,אני לא מבין בנושא בניה ,ישבתי עם יועצים של העירייה
זה לא יכול להיעשות בשנת  ,2/33זה לא יכול להיעשות בשנת  ,2/32זה לא יכול להיעשות
ב–  ?2/31אתם תלמדו אותנו מה זה מוסר? אתה דיברת על דיבורים בפעם שעברה אני לא
הייתי ,הבחור נכנס כפרוייקטור ב–  1/03302/33עד  303302/32והמשיך להישאר למה,
כשהתחלתי לחקור למה נשארת ,מה זה מה אתה עושה? אני מכין קפה אני לא אגיד לך ,...
מה אתה עוד עושה? אני מביא דואר ,אתה מתוקנן? לא מתוקנן ,מה זה? אתה מתחיל
לחקור ואז אתה מתחיל להבין מה קרה פה ,מי קשור למי .זה כמו הליסינג מקבלים 37//
קילומטר הוא יכול להיות העובד שנוסע קילומטרים אבל הוא לא קרוב למי שצריך להיות
קרוב ,אז אותו בחור פיטרנו אותו אני .אתם יודעים איזה לחצים היה עליי? אני כבר לא מדבר
על ראש העיר ,על המנכ"ל עליי הלחצים ,כל יום טלפונים לבית לאשתי מה זה הדבר הזה,
יש רשימה של תקנים ,מעל התקנים כך וכך .עכשיו אנחנו עובדים על לבדוק כמה תקנים יש
יותר ,המון תקנים יותר אתם מדברים על יועצים מה יועצים ,אתם אישרתם לאנשים להיות
פה בלי שום חשבון ,על מי אתם עובדים? כניסת עובדים במכרזים קטסטרופאלית .אני עומד
מאחורי מה שאני אומר ,אני אטפל באירוע של עובדת ,בכוונה לא אומר ,שנכנסה לעירייה
לא דרך המכרזים ,היה מכרז אבל היא לא הייתה ברשימה של השלושה ,ונכנסה .שאתה
שואל איך היא נכנסה? יש התנהלות של התכתבות ,ואתה מבין מי אמר למי אמר להישאר,
והיי תה התנגדות של הגורם המקצועי לפחות כוח אדם התנגד ,אבל היא נכנסה .אתם
מטיפים לנו מוסר .אני עובד עד היום נשבע לכם מעל  37// ,32//אין לי את המספר
המדויק ראיינו אנשים אחד ,אחד בשקיפות .אני אספר לכם משהו אישי מאוד חשוב לי להגיד
את זה כי הרבה פעמים באים בתלונות לראש העיר שהוא עושה ועושה על ראש העיר.
במכרז האחרון בחרנו בנעמי חנוך ונגמר המכרז ובאתי לראש העיר ואמרתי לו תקשיב בחרנו
בה ,מה הוא אמר לי? נשבע לכם ,אמר לי" :אוי לא! בחרתם במערכת הפנימית שלנו ,יטחנו
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אותי" ,אמרתי שיטחנו אותך ,אתה רגיל שיטחנו אותך ,טחנו אותך  7שנים בקדנציה הקודמת
עכשיו גם יטחנו ,שיטחנו .כנראה שאנשים לא רגילים ליושר ושיש יושר אז מתחילים לחפש
איפה אין יושר .יש עוד הרבה דברים ואני מצטער אם הרמתי את הקול.
שלמה כהן:
קודם כל אני רוצה ,לא בקצרה הוא מדבר על נושאים שהם בכלל לא נושא הדיון ,אנחנו
מדברים עכשיו על אישור פרוטוקול ועדת כספים בוא תגיד לי מה ממה שהוא אמר קשור
לנושא הזה ,מה ממה שהוא אמר? זורק פה דברים ,זורק פה דברים.
אפי מור:
תתבע אותי.
שלמה כהן:
תן לי לסיים ,לא יכול להיות שהוא ידבר רבע שעה ולא תיתן לי זכות לענות אין דבר כזה.
עכשיו בוא נעלה חלק מהנושאים שהוא העלה כי הוא זרק דברים שאני לא יודע אפילו על מה
הוא מדבר ,אבל בוא נאמר נושא של ועדת מכרזים ,אני פעם שעברה הגשתי בקשה לדון
בנושא הזה ,לדון ,גם הפעם ביקשתי וזה לא עלה לדיון אני מציע ,בוא נדון בזה ,אני הצעתי,
בהצעה שלי אני מציע לבדוק .תקשיב אפי אני מציע לבדוק ,ולבדוק גם את התקופה שלי לא
רק את התקופה הנוכחית.
אפי מור:
לא כדאי לך ,לא כדאי לך לבדוק את התקופה .אני מבקש שתתבע אותי על מה שאמרתי
עכשיו ואז נראה מה יקרה ,לא כדאי לך.
שלמה כהן:
אפי  ,אני מציע ,הנה פה בוא נעשה דיון ,בוא נקבל את ההצעה ,אפי ,קודם כל תרבות של
דיון אני מדבר ,אני הקשבתי לך ,אל תקטע אותי ,רגע שבתאי לא סיימתי .אני באתי בהצעה
בוא תרימו את הכפפה בוא נבדוק גם את התקופה שלי.
אפי מור:
אנחנו נבדוק את הכל.
שלמה כהן:
עכשיו מתפארים פה בהתנהלות שהיום ועדת המכרזים עושה ,יש לי הפתעות בשבילכם על
העניין הזה יש לי הפתעות ,רק תכניסו אותי לפינה שאני אוכל לטפל בזה ,רק תכניסו אותי
לפינה ואתם עוד תראו.
שבתאי צור:
טוב תודה שלמה .בנושא ועדת הכספים ראש העיר ידבר ואחר כך אני בסוף.
איתמר שמעוני:
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אני אדבר  2דקות כדי להראות לכם את ההשליה הוירטואלית של כל מיני אנשים שיושבים
פה .בואו תראו את ההתנהלות התקינה של מערכת הכספים בסדר .מה שרואים פה מתקציב
 ,2/31לעירייה יש  2תקציבים ,תקציב שוטף ותקציב פיתוח התקציבים חייבים להיות
מפורסמים ,יש פה  ,19/מה שאתם רואים זה מספר התקציב שאני ישבתי שם איפה שמירי
יושבת באופוזיציה כי הצבעתי נגד ,מה שרואים פה זה לקוח משם 19/ .מיליון הוצאות ,ו–
 19/מיליון שקל הכנסות .תקציב הפיתוח למי שלא יודע הוא רב שנתי אבל שנותנים למשרד
הפנים מצלמים שנה ואומרים אנחנו הולכים להוציא  31/מילין שקל כמו שאמרה פה עיריית
אשקלון .סה"כ נדרש  31/ ,2/31מיליון שקל .לצד זה אומר משרד הפנים בואו תראו לי
מאיפה אתם לוקחים את הכסף  31/מיליון אתם רוצים בואו תראו איך מכניסים .בואו תראו
מה אנחנו הצבענו בקשה ,תעבור אנחנו נחזור לזה ,ה–  31/מיליון שקל דיווחנו למשרד
הפנים ואני הצבעתי נגד ש–  7.7יבוא מהיטל השבחה 33 ,מיליון ממקרקעין ,רכוש כך ושימו
לב הלוואה  97מיליון שקל  ...שהעירייה תיקח הלוואה .הכול בסדר מה קרה בפועל תחזור
שקף ,בפועל הוציאה  31/מיליון שקל בשנת בחירות אבל אני מגלה לכם היום לא לקחו
הלוואה אז תגי דו מאיפה הכסף ,לא לקחו הלוואה ,עדיין לא לקחו אותה תראו איזה אחריות,
הוציאו  31/מיליון שקל ולא לקחו הלוואה ,והשאירו אותנו עם גירעון כדי להשלים יתרת
תשלומים שנתית אם היום אני לא עושה כלום ואני עוצר ,לפני שנבחרתי ינואר  2/31עוצר
מסיים את התשלומים שצריך לשלם ולא עושה כלום בלי לקחת הלוואה ,חסר לנו בעירייה
 3//מיליון שקל .אז עכשיו לאט ,לאט אני רוצה להראות לכם איך לקחו את הכסף ,מאיפה
לקחו את הכסף ,תראו דרך אגב ההתנהלות התקינה מ–  2//1מתקופתו של מהצרי אתם
רואים פה הסדר הכחול זה סה"כ תשלומים ומה שאתם רואים באדום זה הוצאות שהעירייה
מוציאה למממן את התשלומים ו–  18מגורמי חוץ שמקבלים ,תראו התנהלות פחות או יותר
נמוכה עד  .2/32ואז באה שנת הבחירות שמישהו נהג פה באחריות והתפרע ותראו את
הגרף מה קרה הוציאו כסף ,הוציאו לקחו את ההלוואה? לא לקחו .עכשיו בואו נראה איך
מימנו מאיפה לקחו את הכסף .תעבור דרך אגב שיראו גם את הכסף איך הוא מושקע ,מילא
היו לוקחים כסף ומשקיעים בגני ילדים ,בונים בתי ספר ,הייתי אומר יופי תראו מה שאני
מ ראה לכם פה א ,ב' ואתם יודעים שאני אומר משהו אני בודק אותו .תסתכלו בניית גני ילדים
כמעט אפס ,מילא לקחתם את הכסף והשקעתם אותו במקום טוב ,בניית מוסדות תרבות
כמעט אפס ,בניית בתי ספר כמעט אפס ,כבישים ,כיכרות תראו מה קורה בשנת הבחירות
בום ,זו התנהלות אחראית ,זו התנהלות אחראית? כמה ילדים יש בבתי ספר ,ילדי בית ספר
נוף ים ,ראיתם את ילדי בית ספר נוף ים? ראיתם את ילדי בית ספר אומנויות? ראיתם את
בית ספר בית יחזקאל? ראיתם את גני הילדים ראיתם מה הולך במערכת החינוך? מילא היו
לוקחים את הכסף ומשקיעים אותו פה .אז רגע איך בזבזו את הכסף? מאיפה לקחו את
הכסף? אני רוצה לגלות לכם בקשה שימו לב הנה האמת ,בעיריית אשקלון היו מזומנים ,היו
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קופות גמל ,היה כסף מזומן בתיקים .ב–  2//8היה לנו  23/מיליון שקל רוקנו את הקופה,
נשארו לנו  1/מיליון שקל במקום לקחת הלוואה בזבזו את המזומנים ,אחריי המבול ,ועכשיו
אני בועדת הכספים הזו מביא את ההלוואה לקחת דחוף ומי מצביע נגד? מי שיושב פה מה
אתם אומרים על הבדיחה הזאת? זו לא בדיחה ,זו לא בושה ,יש לי אחריות לתושבי אשקלון
מי שבחר בי ומי שלא בחר בי ,אני ראש עירייה של כולם ,של כולם .אני אשמור על הילדים
שלה אני א נהג פה באחריות ,אני משקיע בבתי הספר ,בגני הילדים יותר חשוב מכל דבר
לכולם יש ילדים ,יש נכדים לשם אני שואף ... ,זה המצב לקחו מזומנים .תגידו לי שיש לכם
כסף ואתם רוצים לקנות בית אתם מוציאים את המזומן או ולוקחים משכנתא? לוקחים
משכנתא ,אף פעם לא משלמים מזומן על נדל"ן ,לוקחים את הלוואה ארוכת טווח משלמים
אותה ,מזומן שמים שאין לטיפול שיניים כסף בבית מוציאים את המזומן ,שפתאום אין כסף
לשלם את המשכורות בעירייה לעובדים מנצלים את המזומן ,מזומן זה  23/ ...מיליון שקל
ב–  2/33מרוקנים ומדווחים למשרד הפנים שלוקחים הלוואה ,ככה אנחנו ישרים .משרד
הפנים מסביר לוקחים הלוואה ,לא לוקחים שאיתמר ייקח ,אז אני רוצה לחדש לכם איך
עוצרים את הברוך הזה ,איך אנחנו עוצרים אותו בקשה .תתקדם ,ועדת הכספים אישרה
בישיבתה האחרונה נטילה מיידית של הלוואה בסך  97מיליון שקל כולם הצביעו בעד מישהו
שהיה צריך לקחת הצביע נגד .העברת סעיפי תקציב במסגרת התקציב ועל זה שיבח
שבתאי .תראו מה אמר שבתאי ,שבתאי אמר ברצוני לשבח את ראש העיר ואת מנכ"ל
העירייה שלא פורצים את מסגרת התקציב ,אלא עושים ניוד תקציבים לצורך תקציבים
חשובים בתחום החינוך .אני אמרתי נתתי הנחיה פה לכולם שהוביל את ההנחיה הגזבר
שיושב פה שעושה עבודה נהדרת ,ישב ,ישבתי איתו שעות על שעות ,רבותיי אותי הוא לא
עוזב כי הוא לא בסדר ,הוא אחד הגזברים המצוינים שיש ,וישבתי איתו שעות על שעות,
ואמרתי לו פיני איך משיגים מה עושים ,איך שומרים על המסגרת ,הוא אמר לי איתמר אתה,
אמרתי לו פיני אתה זוכר ,שעות ,פיני אתה יודע מאיפה לוקחים כסף לצהרונים ,אתה זוכר
שהלכת לחדר ישבת שעות חזרת אליי אמרת לי איתמר הנה הכסף ,אמרתי לך פיני אני רוצה
שההורים ישלמו פחות גנים ,פחות צהרונים לא נבנה את הכבישים לתת אוכל לילדים ,לתת
ספרים לילדים ,ומצאת לי הכול ,ואמרת לי איתמר זה יבוא על דברים אחרים אז השגנו
תקציב מפה לפה ,בצורה אחראית במסגרת תקציבית לוקחים את ההלוואה .אז מי בא לספר
לי סיפורים הנה התמונה לא רציתי לדבר על זה ,אני בדרך כלל רגוע ,אבל שמעצבנים אותי
אני צריך לחשוף קצת את האמת

בני וקנין:
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רגע שבתאי אני רוצה להתייחס לדברים.
אפי מור:
הוא עמד פה שמעוני אין מה להגיד אתה אלוף באחיזת עיניים ולהראות נתונים מעוותים .זה
פשוט עיוות אנחנו נראה אתה בסה"כ פה כמה חודשים ואתה בא להטיף מוסר למי שלמעלה
מ–  2/שנה קיבל כל שנה פרס ,מעולם העירייה הזאת לא איחרה יום אחד במשכורות וגם
בתקציבי חינוך אני יכול להראות לך.
איתמר שמעוני:
למה הציבור פיטר אותך ,למה הוא פיטר אותך אתה היית  ...היית בסדר למה הוא פיטר
אותך?
בני וקנין:
כי אתה ניהלת מערכת בחירות מושחתת בגלל זה ניצחת מה אני יכול לעשות ,איפה שהייתי
הולך מיליונים  ...אתה מנכ"ל העירייה אתה היית עסוק בבחירות ,תקשיב טוב אתה מנכ"ל
העירייה ואל תתערב בעניינים פוליטיים .אסור לך להתערב ,אסור לך בכלל להתערב שמעת,
שתקתי לך כמה פעמים אתה תהיה מנכ"ל עירייה .בפעם הראשונה ממנים מינוי פוליטי
מנכ"ל עירייה .תקשיב אתה פשוט מאחז עיניים ,מאחז עיניים ,העירייה הזאת אפשר להראות
את זה ,יש פה גזבר הוא יראה לך הוציאה מתקציבה עשרות מיליוני שקלים על בניני חינוך
ולא על תקציבי חינוך וגם על גני ילדים הרבה מהם אתה אומר לי הנה גני ילדים .רגע אני
דיברתי עם משה  ...שבוע שעבר  ...את המסמך באתי ישר מהעבודה ,רוב גני ילדים שאתה
מדבר עליהם אנחנו נאבקנו עליהם כבר שנתיים ואנחנו אישרנו אותם ,הגני ילדים אבל לוקח
זמן לבנות גני ילדים ,צריך מתכנן ,ביצועים אישורי קרקעות מה שאתה הראית.
איתמר שמעוני:
אבל המיגון מ–  2/33הילדים שלנו מתחת לשולחנות בגללך.
בני וקנין:
שמעוני ,שמעוני אל יתהלל חוגר כמפתח,אני יש לי מה להראות ב–  3/שנים אתה כמה
חודשים.
איתמר שמעוני:
חצי שנה מה שלא עשית.
בני וקנין:
בחצי שנה אפשר לחשוב מה עשית או ,או.
איתמר שמעוני:
חצי שנה תראה פה מה קורה לעיר.
בני וקנין:
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חצי שנה הצלחת לקחת את הכל.
שבתאי צור:
טוב רבותיי אני מבקש.
בני וקנין:
רגע ,רגע למה לא אומרים לציבור מה שאומר הגזבר לגבי ההלוואה ,יש פה גזבר שאמר
בועדת הכספים למה לא לקח הלוואה הרי זה ניהול מזומנים בסה"כ ,זה ניהול מזומנים ,אם
היה צריך הלוואה היה לוקח את ההלוואה ב–  .2/31 ,2/32הלוואה זה כסף לצורך תזרים
מזומנים כדי לשלם .אז הגזבר אומר לכם פה אני לא הייתי צריך לקחת את ההלוואה ,הוא לא
היה צריך לקחת את ההלוואה שהיה לו פק"מ אז מה ,הוא ישלם יקבל פק"מ אחוז אחד לשנה
וישלם על הלוואה  1 ,7אחוז לשנה ,כמה הוא ישלם על הלוואה בשנה כמה? פריים  1אחוז,
 7אחוז ,מה זה הגיוני לשים פק"מ בפחות מאחוז ולשלם לבנק על הלוואה  7אחוז ... .שאני
אקח הלוואה ב–  ,2/31אם היו צריכים כסף ב–  2/31הייתם לוקחים כמו שלקחנו שנים
קודמות אז זה אחיזת עיניים ,ואתה מטעה את הציבור.
שבתאי צור:
טוב אחרון הדוברים בבקשה.
תומר גלאם:
שלמה אני רוצה להתייחס לנושא של הוצאת מזומנים עם ועדת הכספים וגם אצלנו היה
כספים מכאן ומכאן ויש דברים שהם דינמיים וקורים תוך כדי וזה דבר שהוא טבעי ולגיטימי
בכל מערכת מתוקנת .לגבי התייעלות אנרגטית אני רוצה להזכיר לך שהייתה בקשה על כך
 ...מתחילת הקדנציה  ..התחילו את זה .משפטית לפחות שנה אנחנו מתחילים  ...מה
שרצינו להתחיל לפני חמש שנים ובשנה הבאה הם  ...מן הסתם מה שבני גם הסביר הוא
לוקח יותר זמן ובגלל שהוא לוקח יותר זמן אז אנחנו מתחילים בתזמון והכסף הזה מעבירים
אותו לתחומים אחרים שהם לא פחות חשובים אבל גם לא נושא חשוב .נכון שהתייעלות
אנרגטית אתה אומר שיורם עם כל הכבוד שהוא  ...לא משנה התייעלות אנרגטית תצא
לפועל בשנה הבאה אני מבטיח.
שבתאי צור:
תודה רבה .רבותיי אני חייב להתייחס בקצרה רק דקה בלבד ,כיו"ר ועדת הכספים אני רוצה
להודות לחברי ועדת הכספים רבותיי שהייתה השתתפות מאה אחוז של כל החברים ,אנחנו
קיימנו דיון ממצה נתנו התייחסות לכל אחד ואחד ,והפרוטוקול מדבר בעד עצמו .אני רוצה
לברך את חברי היקר גזבר העירייה באמת לברך אותו ישר כוחך ,מעשיך ועל פועלך במשך
שנים רבות לטובת העיר אשקלון ובאמת המעשים שלך מדברים בעד עצמם ,רשמתי את זה
גם בפרוטוקול וביקשתי להעביר לכל צוות הגזברות  ...שיבחתי רבותיי את ראש העיר .אני
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ותיק פה בעיר אשקלון במועצת העיר אני ראיתי הרבה תקציבים ,אני הייתי גם לפחות,
לפחות  31שנה יו"ר ועדת הכספים ואני רוצה לומר לכם רבותיי נעשה השנה  2/31שינוי
מהותי בתקציב ,למה שיתפתי את ראש העיר ואת מנכ"ל העירייה בגלל השינוי המהותי
הדרסטי .לא מדובר במיליון ,או  2מיליון או  7מיליון ,מודבר כ–  2//מיליון שקל לקחת
מתקציב לתקציב ,מסעיף לסעיף ולא לפרוץ את המסגרת בגלל זה שיבחתי ותמכתי בהם
שרבותיי תמשיכו ככה ,ואכן אני מברך אותך אדוני ראש העיר ,והמנכ"ל ,שבאמת אנחנו עיר
איתנה ונמשיך בעזרת השם ונביא יותר אפקטיביות על הצד הטוב ביותר לכן אני מבקש
להצביע מי בעד? לפרוטוקול מי בעד? כולם .מי נגד?  2נגד ,מי נמנע? אין נמנעים .רבותיי
נמשיך סעיף  1אישור פרוטוקול.
20

אישור פרוטוקול ועדת שמות מס'  424132מתאריך :4222232

שבתאי צור:
אישור פרוטוקול ועדת שמות אני מבקש מראש העיר בקצרה.
איתמר שמעוני:
רבותי נמצאים פה משפחת חטואל ,כמובן הבעל ואישה יקרים ,אני מתכבד לבשר לכם היום
שועדת השמות של עיריית אשקלון החליטה להנציח בעיר את זכר בנות משפחת חטואל ז"ל
 ,בגן משחקים שיישא את שמן .גם אחרי  3/שנים הרצח הנתעב של בנות משפחת חטואל
טל ובנותיה הילה ,הדר ,רוני ומירב פצע שמסרב להגליד .טלי ובנותיה נרצחו בידי מחבלים
שערבו להם בציר כיסופים בי"א אייר תש"ז  20702//1בעת שעשו את דרכן לביקור בבית
משפחתן באשקלון .הקדשתי מחשבה רבה לאופן הראוי ביותר להנציח את טלי וארבעת
בנותיה הקטנות ואני סבור כי הדרך המתאימה ביותר לעשות זאת היא על ידי קריאת גן
המשחקים סמוך לביתן על שמן .המקום המתאים ביותר לכך בשכונת שמשון ואני משוכנע כי
גן המשחקים שיישא את שמן שבו נשמע מידי יום קולות ילדים משתובבים ומשחקים תהיה
תשובה אמיתית שלנו למעשה הטרור הנפשעים האלה .אני רוצה להודות ליו"ר הועדה,
לחברי הועדה ,לחברי המועצה אני חושב שזה תשובה שלנו לטרור ,אנחנו מחזקים אתכם גם
אחרי  3/שנים וברוך השם יהיה עכשיו פארק ,גן גדול על שם הבנות והמשפחה ובמעמד
הזה כולם איתכם ,כולנו איתכם גם לשמור על הגן הזה ,נפתח אותו .המסר מפה לכל גינה
בישראל אלה שמדרום לנו שמנסים לפגוע בנו.
מומי – אביה של טלי חטואל ,בשם משפחת חטואל:
אדוני ראש העיר מר איתמר שמעוני ,נכבדיי חברי מועצת העיר ,תודה לכם בשמי ובשם
משפחתי המורחבת על הרגישות המיוחדת שאתם מקבלים להצנחת זכרן של בתי טלי
חטואל וארבע בנותיה הילה ,הדר רוני ומירב השם יקום דמם .המולת ימי הפסח חלפה,
ספירת העומר נמצאת בעיצומה ,דגלים מתנוססים ברחובות העיר ואנו מוציאים את עצמנו בין
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המצרים של ימי הזיכרון .זה עתה התייחדנו עם  1המיליונים מבני עמנו שנרצח ,שנטבחו
ונשרפו על ידי הנאצים ועוזריהם יימח שמם .ככל שחולפות השנים אנו נחשפים לתיעוד קשה
יותר ,אכזרי יותר ,אין חמלה ואין רחמים מעשים שבן אנוש אינו יכול להבין כיצד התרחבה
זוועה כזאת לעיני העולם כולם .יום שני הקרוב יום הזיכרון אנו נתייחד עם זכרם של חללי
מערכות ישראל ,גיבורי התהילה שנפלו על תקומת העם והמדינה ,באותו יום נתייחד עם
חללי נפגעי פעולות האיבה ,אשר נרצחו על ידי בני עוולה רק בשל היותם יהודים .הבדל
מהותי יש בין שני ימי הזיכרון ככל שמתקדמות השנים ואנו מתרחקים מתקופת השואה
קיימת סכנה מוחשית שחלילה הידיעה ממעקי נפשנו תצטמצם וישכח חובה עלינו להמשיך
ולזכור ולא לסלוח לעולם את אשר חוללו הנאצים ועוזריהם .לא כן יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ולנפגעי פעולות האיבה .שכל פעם שאנחנו מרגישים שהפצע מתחיל להגליד,
מצטרפות משפחות נוספות למשפחת השכול ,לא שכחנו ולא נשכח לעולם את הטבח האכזרי
באיתמר את ההורים אודי ורותי והילדים אלעד יואב והדס השם יקום דמם ,מקרה זה החזיר
אותנו  1שנים אחורה המראה המזעזע אותו חווינו נגלה לעינינו במלוא העוצמה 7 .אלונקות
מונחות מחזה שלא יכולנו להחיל .מקרה זה פתח מחדש את הפצע המסרב להגליד ,יום
הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה הוא יום קשה מאוד ,הוא יום טעון
מפגיש כל אחד מאיתנו עם הפחדים הכי נוראיים שלנו ,פחדים שמתחקים יצירתיות רבה כל
העת ,ולמהלך הקושי באמת עם מפגש זה עם היום הזה יש השפעה בצורה חיובית עד כמה
שזה נשמע נורא .הקצב של החיים עובר הכל מרגיש קצת יותר רגוע ,פחות התעסקות עם
השגרה ויותר התמקדות בדברים שברומו של עולם .יש משהו באווירה ש ...של היום הזה
המאחד כמעט את כל רגעי האוכלוסייה .אדוני ראש העיר ,מכובדי חברי המועצה משפחתנו
איבדה את היקר מכל ותחושת החוסר שהותירו אחריהן טלי וארבע בנותיה אינה מרפה .טלי
סייעה במסגרת עבודתה כעובדת סוציאלית למשפחות לקום ולא לשקוע והשאירה לנו בכך
מעין צוואה להמשיך את מפעל חייה ,מתוך השכול והכאב נולד הרעיון המבטא את משמעות
החיים והמשכיותם כאשר בא להנציח את זכרן של טלי ו–  1בנותיה .במהלך שנת האבל יזם
דוד חטואל את הקמת עמותת טלי  ...ראשי תיבות של הילה ,הדר רוני ומירב השם יקום
דמם .העמותה מסייעת לזוגות שעוברים טיפולי פוריות ,מתקשים לעמוד בנטל הכלכלי מתוך
תפיסה במקום שנגדעו החיים שם יש להוסיף חיים ,ובאתר העמותה כתוב בני עוולה ניסו
לשבור אותנו כעם ,ניסו לשבור את הגוף והרוח בתחילת החיים נמצאה  ...הרוח לא נשברה
למראות הכאב העז והאובדן הגדול .לא ניתן לתאר במילים את השמחה הגדולה שאנו חשים
עם כל נשמה חדשה שבאה לעולם ,עם כל זוג שנפקד וזוכה שביתו יתמלא בקול של תינוקות.
העמותה הינה עמותה ללא כוונות רווח ,אשר חרטה על דיגלה לזוגות המתייסרים לטיפולי
פוריות ומתקשים לעמוד בנטל הכלכלי .ההנצחה מעצם הגדרתה חורגת ממעגל  ...ומקבלת
משמעות ציבורית .היגון והשכול הם נחלת הטובים ביותר ,וחלק מצנעת הפרט .בניגוד להם
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חייב הזיכרון וההנצחה להיות נחלת החברה כולה ולהיות חלק מהזיכרון הקולקטיבי של העם.
פעולות ההנצחה שהולכות לתוך קהילת הזיכרון קבוצות שונות הציבוריות הישראלית מביאות
להרחבת המעגל החברתי ,המקיף את המשפחות השכולות .זכרם של הנרצחים והנופלים
בקרב נשמר ונותר משמעותית מבחינה חברתית לא רק בצורה אישית אלא גם בצורה
קולקטיבית .מהיום אתם תורמים החלטה שקיבלתם להנציח את טלי וארבע בנותיה במסגרת
ציבורית ,תרומה אדירה שתישאר לזיכרון עולם .ישר כוח ליוזמה הגדולה והמבורכת.
שבתאי צור:
אני מבקש לעבור להצבעה .כולנו בעד תודה רבה.
איתן צוריאל:
שבתאי סליחה הערה רק כיוון שועדת השמות החליטה  2אפשרויות אחת השינוי
הקריטריונים של הנושא של השמות והשני כחריג ,והנושא של החריג יאפשר קריאת הגן גם
על טלי ז"ל וגם על שם הבנות ,אני רוצה להציע מה שדיברנו בקואליציה שהועדה תצביע על
שינוי הקריאה של הגן כחריג ולא כשינוי,
שבתאי צור:
זה מה שרשום בפרוטוקול ,כן  ,כן מצוין תודה.
שלמה כהן:
הערה פה בהצעה בשינוי קריטריונים הצעה שלא בסמכותה של ועדת שמות לקרוא כאילו גם
לנפגעי איבה ביד לבנים ,להנציח אותם ביד לבנים זה דבר אחר לגמרי ,זה לא בסמכות
הועדה .זאת אומרת הסעיף הזה לא יכול.
שבתאי צור:
אנחנו רק אישרנו מקרה חריג.
שלמה כהן:
בדיוק לא יכול להתקבל.
הצבעה:
כולם בעד
אין נגד,
אין נמנעים
החלטה :לאשר2
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 26שאילתה של חבר המועצה מר בני וקנין בנושא ניגוד עניינים
שבתאי צור:
מבקש ממר בני וקנין להקריא את השאילתה ,אחר כך היועץ המשפטי צוריאל יענה.
בני וקנין:
רקע ,יציאת חברי סיעת אשקלון תנצח ובתוכם ראש העיר במהלך דיון בישיבת המועצה ב–
 4באפריל  2/31בנושא תמיכות בקבוצת הכדורגל הפועל אשקלון .השאילתה האם לדעתך
ראש העיר לאור יציאתך מהישיבה במהלך הצבעה בשל ניגוד עניינים לא היית מחויב לדווח
למועצה? האם לדעת ראש העיר לאור יציאתך מהישיבה במהלך הצבעה בשל ניגוד עניינים
לא היית מחויב לדווח למועצה ואפילו בדיווח כתוב על מנות ניגוד העניינים ,אם כן מה היה
ניגוד העניינים שבגינו יצאתם ,אתה וחבריך לסיעה? האם לדעתך הימנעות מניגוד עניינים
היא רק באקט פורמאלי של יציאה מן ההצבעה או בכל מעורבות או השפעה על קבלת
ההחלטה?
איתן צוריאל:
החובה היא להימנע מניגוד עניינים.
שלמה כהן:
איתן אני לא שומע אותך אני רוצה לשמוע את התשובה.
איתן צוריאל:
התשובה :החובה היא להימנע מניגוד עניינים או מהשתתפות בדיון שעלול להעלות טענה
לחשש מניגוד עניינים וחובה זו מולאה על ידי נציגי סיעת אשקלון תנצח .אין חובה לתת
הבהרה ביחס לסיבה שהביאה לאותה פעולה שנועדה למנוע חשש לניגוד עניינים .ההימנעות
מניגוד עניינים חלה לא רק על הימנעות מהצבעה אלא גם על כל מעורבות או השפעה באותו
נושא שבגינו לא השתתפה הסיעה בהצבעה.
שלמה כהן:
רגע ושאומ רים יש ניגוד עניינים אני לא זוכר את הכל תגיד לי אני צריך להגיד מהו ניגוד
העניינים?
איתן צוריאל:
השבתי שאין חובה להגיד.
שלמה כהן:
אתה אומר שאין חובה?
איתן צוריאל:
אני אתן לך דוגמא למשל.
שלמה כהן:

פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  31-4132מתאריך 32024132

עיריית א שק לון – חברי מועצת העיר

25
לא ,לא דוגמא זה כתוב בפירוש?
איתן צוריאל:
לא כתוב שחייבים ,אם לא כתוב שחייבים אז אין חובה.
שלמה כהן:
נדמה לי ,נדמה לי אבל אני אתקן את עצמי אם אני טועה ,שבנושא של חוק התכנון והבניה כן
צריך לפרט.
שלמה כהן:
אני רוצה לוודא שהתשובה של איתן צוריאל ,שהתשובה שלו תהיה בכתב ,אני רוצה את
התשובה בכתב שתופיע בפרוטוקול.
איתן צוריאל:
התשובה מצורפת לפרוטוקול.
שלמה כהן:
מאה אחוז אני רוצה לוודא את זה.
27

שאילתה של חבר המועצה מר שלמה כהן בנושא מינוי הממונה על מינהל החינוך

שבתאי צור:
בבקשה שלמה.
שלמה כהן:
טוב אני מקריא את השאילתה אבל לפני כן אני רוצה להגיד שתפקידו של היועץ המשפטי על
פי חוק ,תפקידו של היועץ המשפטי על פי חוק לפעול על מנת להבטיח שהרשות עובדיה,
נבחריה ימלאו את פקידם על פי הוראות החוק וכללי המנהל התקין ,זאת אומרת זו אחריותו
של היועץ המשפטי לכן ,לכן אני פונה בשאלה אליו .בראיון מצולם של ראש העיר עם כתב
אשקלוני ערב החג נשאל מר שמעוני בין השאר על המינוי של אבי קמינסקי לתפקיד האחראי
על מנהל החינוך .השאילתה מהי עמדת היועץ המשפטי לעירייה ,ומבקר העירייה לגבי
תקינות בחירתו של אבי קמינסקי במכרז חוזר ,אחרי שסונן למעשה במכרז הראשון? האם
מר שמעוני עומד על הצהרתו במהלך הראיון לפיה ביקש מהמראיין להאמין לו כי הוא לא
הכיר את קמינסקי ,מעולם לא ישב איתו ,בחיים לא דיבר איתו ,לא ראה אותו לפני כן וכו' ,ויש
לי תמליל מלא של השיחה הזאת.
איתן צוריאל:
על החלק השני יענה ראש העיר ,אני עונה על החלק הראשון .התשובה היא ועדת המכרזים
לעובדים בכירים דנה במועמדים שונים אך הגיעה למסקנה כי אף שכולם ראויים לא היה מי
מהם שהתאים לתפקיד על פי חזון רה"ע לפיכך העלה מכרז חוזר שבו הועלו גם מועמדים
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חדשים ובסופו של דבר נבחר מר קמינסקי אשר הוא עלה שוב על ידי הועדה שהתרשמה
מיוזמותיו וניסיונו .המבקר והיועץ המשפטי לא העירו הערה כלשהי ,ולא העלו סייג כלשהו
כנגד הליך הבחירה ,יש לזכור כי בין חברי הועדה גם נציג משרד הפנים אשר היה שותף
להליך הנ"ל.
איתמר שמעוני:
אני אספר לכם משהו קצר הייתה פעם במדינת אפריקה איזה רפובליקה דומי ניקית ועשו
שם בחירות והייתה מישהי שעבדה במטה של מי שנבחר ,ניהלה לו את הבחירות ,עבדה
איתו במטרה .אחרי שהיא נבחרה אותה מדינה רפובליקת בננות עשו מכרז למצוא עוזרת
ראש העיר .יו"ר המטה שעובד איתה קבוע אומר לה שלום מה שמך? מאיפה את מאשקלון?
זה סתם סיפור .איפה אבי ,מה נשמע? פעם ראיתי אותך לפני המינוי? לא .אבי ענה ואני
עומד מאחורי המילים האלה.
שלמה כהן:
שנייה שבתאי יש לי זכות לתשובה .קודם כל לאיתן צוריאל ,אני רוצה לוודא שבאמת הועדה
לא החליטה על אף מעומד ,אמרה שכולם מתאימים ולא הגיעה למסקנה ששלושה מתאימים,
שלושה מתאימים ,כלומר כל השאר סוננו ,דורגו פחות .שלושה נמצאו מתאימים ,זאת אומרת
הבחירה הייתה צריכה להיות מבין השלושה ,וזה שונה ממה שאתה אמרת ,איתן צוריאל אני
רוצה שתבדוק את עצמך ותחזור אליי עם תשובה יותר מוסמכת כי העניין הזה לא יגמר פה,
זה אילך .סליחה שמעוני ,לך אני רוצה להגיב .שמעוני אני רוצה תקשיב ,שמעוני התשובה
שלך הייתה שמה שאמרת בראיון הוא הדבר הנכון אתה בטוח בזה?
שבתאי צור:
הוא ענה לך שלמה.
שלמה כהן:
הוא ענה לי ,אני רוצה להגיד לכם יש לי הוכחה רשומה בפרוטוקול ,מוקלטת ,שבא איתמר
שמעוני פה לישיבת המועצה אחרי ט"ו בשבט ושואל איפה אבי קמינסקי ומשבח אותו על
העשייה וכו' ,מעולם לא דיברת איתו ,לא הכרת אותו.
שלמה כהן:
שמעוני אתה רוצה את התמליל ,אתה רוצה את התמליל? שאני אקריא אותו עכשיו ,רגע הוא
אמר שהוא מסכים.
איתמר שמעוני:
אדון שלמה שרואים נציג את אבי קמינסקי הוא לא נמצא אז שואלים אבי קמינסקי נמצא?
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איפה הוא אז מה אתה רוצה שאני אשאל? אני לא מבין קרה לך משהו שלמה.
 28שאילתה של חבר המועצה מר שלמה כהן בנושא סמכויות חברי המועצה -
פיקציה:
שלמה כהן:
על פי הודעתך אני פונה למר שמעוני ,על פי הודעתך לתקשורת ,ובתקשורת הטלת את
הקצאת הקרקע לעמותת שובה ישראל .השאילתה היא ככה :האם ראש העיר מוסמך לבטל
החלטות שאושרו על ידי חברי מועצת העיר? האם החוק והשכל הישר אינו מחייב דיון ואישור
המועצה בבחינת הפה שאסר הוא הפה שהתיר?
איתן צוריאל:
עמותת שובה ישראל הגישה בקשה להקצאת קרקע ,ועדת ההקצאות אישרה פרסום של
הקצאת שטח ,מועצת העירייה אישרה את החלטת ועדת ההקצאות .הפרסום הראשון על פי
הנחיית משרד הפנים הוא רק על כוונה להקצות והזמנה להגיש הצעות ללא ציון כוונה
להקצות לעמותה כלשהי ,לאור החקיקה ומדיניות חדשה במשרד החינוך נוצר צורך בהקמת
גני ילדים עירוניים רבים ,שלא היו מתוכננים לפני כן .העירייה פעלה לאיתור שטחים לגנים
אלו ובכללם השטח שאת הצעתו ביקשה עמותת שובה ישראל ,על פי כללי משרד הפנים
צורכי העירייה למוסדות חינוך קודמים לכל הקצאת קרקע לעמותה כלשהי.
בני וקנין:
הוא לא מדבר על המהות.
איתן צוריאל:
מודגש כי לא הייתה כל החלטה להקצאת קרקע לעמותת שובה ישראל.
בני וקנין:
הוא מדבר אם המועצה אישרה משהו רוצים לבטל להביא למועצה זה הכול ,זה מה שהוא
אמר.
שלמה כהן:
רגע אז מה בא לאישור המועצה תגיד לי? מה הובא לאישור המועצה?
איתן צוריאל:
החלטת ועדת ההקצאות על הפרסום הראשון להצעת הפרסום מי שרוצה ,את המגרש הזה
רוצים להקצות.
שלמה כהן:
היה כבר פרסום.
שבתאי צור:
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היה פרסום ראשון.
שלמה כהן:
תביא לפה ,תבטל מה הבעיה.
איתמר שמעוני:
רק להוסיף ,לגבי שובה ישראל יש שם אברכים מישיבה מאוד ,מאוד ,מאוד נחוצה לעיר ויש
שם חסידים נהדרים ,הם מאוד נחוצים לעיר שלנו ,וימצא להם שטח מתאים שהם יהיו
מרוצים ,נעשה הכל שזה יהיה ככה .זה ישיבה חשובה צריך להגדיל תורה ואנחנו בעד הדבר
הזה .דרך אגב קורים פה לפעמים דברים שהצבענו על שובה ישראל על ההקצאה אישור
הפרוטוקול אתם יודעים מי התנגד? שניהם .עכשיו הם אומרים
בני וקנין:
שמעוני הוא לא מדבר על זה.
שלמה כהן:
למה אתה מעוות עכשיו הוא שואל אם זה היה במועצה ,אתה מעוות אני בעד ההחלטה
הזאת ,זה אני מדבר על עיקרון שתבין ,תבין זה לא מסובך עיקרון .רגע ,שבתאי איתן תהיה
איתי .אנחנו שמענו עכשיו שניגוד עניינים זה לא רק לעניין הצבעה וכו' ,אלא כל טיפול ,טיפול
בנושא כאשר יש לך ניגוד עניינים .עכשיו כאשר היה דיון על שובה ישראל ראש העיר יצא כי
הוא אמר יש לי ניגוד עניינים בדבר הזה .עכשיו כל טיפול זה אומר כאשר בראיון הוא מדבר.
שבתאי צור:
זה לא קשור לשאילתה.
שלמה כהן:
רגע שבתאי ,אתה מנסה לסתום לי את הפה ,אני יודע שהיא לא נוחה ,אני יודע בשביל זה
נועדה השאילתה הזאת נגיע לנקודה הזאת .אתה לא מבין את זה בגלל זה הגיעה הנקודה
הזאת .זה שאילתה נוספת מותר לי לשאול שאילתה נוספת .תשמע שבתאי ,תקשיב,
שאחרים מדברים ללא הגבלה.
שבתאי צור:
שלמה תשאל את בני אני יותר ותיק ממך ,לא מתבייש למדתי הרבה דברים.
שלמה כהן:
אני אומר כאשר אנחנו מדברים על ניגוד עניינים ,חברה ,כאשר אנחנו מדברים על ניגוד
עניינים כפי שהסביר לנו עכשיו איתן צוריאל ,בשביל זה אני רוצה את זה בכתב .זה לא רק
אקט פורמאלי.
שבתאי צור:
אני מסביר לך זה לא קשור לשאילתה לניגוד עניינים.
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שלמה כהן:
אתם רוצים לקבל את זה בצורה אחרת ,תקבלו את זה בצורה אחרת .תקבל את זה בצורה
אחרת ,תקבלו את זה יפה בצורה אחרת.
29

אישור הסמכת החכ"ל לנהל את תפעול ותחזוקת חופי הים המוכרזים ,לרבות בפן
המסחרי

שבתאי צור:
אישור הסמכת החברה הכלכלית לנהל את תפעול ותחזוקת החופים .בבקשה בנושא הזה
אני מבקש מאדוני ראש העיר להרחיב קצת.
איתמר שמעוני:
יש דבר מאוד חשוב בפתיחת עונת הרחצה .יחד עם איתן קסנטיני אחראי על הכספים אנחנו
רוצים לתת צביון אחר לרצועת החוף שלנו ,יש לנו  32קילומטר של חופים ,בדיוק כמו בת"א.
בת"א יש  33חופים מוכרזים ,באשקלון  1חופים מוכרזים .אנחנו מגדירים את העיר אשקלון
כל הזמן עיר תיירות ,אבל לא באים תיירים .לא באים תיירים .ואני חושב שהגיע הזמן שנטפל
ברצועת החוף קצת יותר טוב ממה שעשיתי בת"א ,ואנחנו קיבלנו פה החלטות מהותיות.
אחד החלטנו שהשנה יהיו  7חופים מוכרזים גם בדלילה יוקם עוד חוף באזור הצפוני .עכשיו
אני שואל אתכם גם מי שיושב בחוץ גם חברי המועצה מה מגיע לתושב שמגיע לים .אני
שואל אתכם שאלה שהוא מגיע לים איזה שירות ניתן לתושב? היום הוא מגיע לים הוא מגיע
עם פלאפון ,מגיע עם מפתחות ,מוריד את החולצה רוצה להיכנס לשחות ,איפה הוא שם את
הפלאפון? שם אותו בתוך החולצה מגלגל ,שם ונכנס לשחות חוזר אין פלאפון .מגיע היום
מישהו לחוף הים ורוצה לשבת על כיסא נוח ,שמשיה מסודר זה אין ,אתם מגיעים לחוף הים
זה עושה מוסיקה באים אוכלים ארטיקים ,אחד ארטיק קרח  3/שקלים ההוא מסתובב
ארטיק קרח  4שקלים ,ההוא ארטיק קרח  1שקלים ,אין מזנונים אין שירותי חוף ,אין
שמשיות ,אין חופים מסודרים ,אין יותר חופים מוכרזים ,איזה תיירות אנחנו מדברים .אנחנו
קיבלנו החלטה לעשות סדר ,באמת היו ישיבות ארוכות והנה אנחנו פותחים את עונת הרחצה
ואני אומר לכם קיבלנו החלטה ככה :חוף הים ההחלטה היא ככה ,קודם כל אני רוצה לחבר
את הים לעיר ,לא יהיה הבדל העיר הים יהיה פתוח לעיר ,הים זה חלק בלתי נפרד מהעיר.
אנחנו רוצים לחבר את האזור הצפוני עם האזור הדרומי של העיר על ידי טיילות חייב להיות,
שבילי אופניים ,תשתיות חניה ,קודם כל את הדברים הבסיסיים .הדבר המהותי שהחלטנו
שיצא מכרז להפעלת מזנונים בכל  7המוכרזים .עכשיו אי אפשר לבנות מהיום למחר מזנון,
אנחנו הכנו מפרט של מזנונים ניידים שבכל חוף יהיה מזנון נייד .תושב יכול לבוא יהיו שם
שמשיות ,זה יהיה במכרז ומיטות שיזוף ,מי שרוצה מיטת שיזוף נותן  7שקלים לוקח מיטת
שיזוף עם שמשיה ,לוקח שוכב לו ,רוצה לקנות אבטיח מסתובב יש שם מזנון נייד ,קונה
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אבטיח קונה חזרה .הגדרנו אזורי מטקות ,לא ישחקו יותר מטקות איפה שבא להם אנשים,
לא נפריע למתרחצים ,אזורי מטקות ,ארגנו את העניין הזה לעשות מכרז ללוקרים ,בכל ,ליד
כל המזנונים יהיו לוקרים מי שמגיע לוקח  3/שקלים נותן לבעל המזנון נותן לו מטבע ,יש
ארונית עם מפתחות בפנים ,הוא מכניס את המטבע הגומי עם המפתח מתלבש על היד,
הארון נפתח הוא יוצא עם זה ,זה נשאר לו על היד ,שם את הפלאפון ,שם את המפתחות,
שם את כל מה שהוא רוצה ,הולך לשחות ,חוזר מתי שהוא רוצה ,מכניס את המפתח זה
נפתח ,נשאר מפתח שם ,לוקח חזרה את הציוד שלו והולך בטוח .אני חושב שהגיע הזמן
שיהיה שירות לתושבי אשקלון .עכשיו שלא תטעו במכרז מחירים אנחנו מגדירים אותם
מראש ,מים לא ימכרו יותר מ–  1שקלים ,וקרטיב לא ימכרו יותר מ–  7שקלים ,זה יהיה
במכרז ,המחירים יהיו עממיים .אחד שימכור יותר שמעתם מה אמר פורטל יקבל דו"ח .אחד
שיבוא בחאפר ימכור כסאות נוח וזה ואין לו רישיון עסק בעניין הזה יקבל דו"ח ,סדר וארגון
בחוף הים ,והדבר הזה מאוד חשוב .לכן הסמכתי ,אני מבקש שנסמיך את החברה הכלכלית
לנהל את כל הקטע ...לאורך רצועת החוף .דרך אגב צריך לזכור גם הכנסה מהחברה
הכלכלית ,מההכנסה הזאת ניתן  ...אתם יודעים חברת אתרים ברשותי בשנת  2//7מחירי
מזנון להשכיר מזנון בחופי ת"א היו  1//אלף שקל בשנה ,היו  31/אלף מבלים בכל סוף
שבוע .אני עזבתי את אתרים כי נלחמתי בו .עם מחירי מזנונים ומכרזים של  2.4מיליון שקל
וחצי מיליון מבלים כל סוף שבוע ,חצי מיליון מביאים ואז מגיעים תיירות .והדבר האחרון
שיהיה לנו חוף דתיים אחרי  1חודשים מזנון של בד"צ בחוף ,מתקני שעשועים ,מתקני
ספורט ,ירידה יפיפייה 2/ .שנה ניסו לעשות פה חוף עם הפרדה במים 1 ,חודשים זה מוצע
פה שאפו למהנדס העיר עם הפתרונות אם הוא נמצא פה ,שאפו ליורם שפר ,שאפו לאברהם
אסור ,באמת שאפו לכל מי שעסק בעניין הזה .מנכ"ל העירייה ,חברי המועצה כולם הדגישו
לזה ב–  38ל"ד בעומר אירוע חגיגי גדול מאוד רבני ישראל יהיו פה .זה חוף לציבור הגדול
שאין כמותו במדינת ישראל .תאמינו לי כולכם תחזרו בתשובה לכן הדבר הזה מאוד חשוב,
אני נסמכתי ,אני מבקש להסמיך את החברה הכלכלית ,היא עושה עבודה נהדרת בזמן
האחרון ,גלעד עושה עבודה נהדרת ואני בטוח שהדבר הזה יצא לפועל ונהנה כולנו מחופים
יפיפיים.
שלמה כהן:
תראה אני מצטער להגיד שכחבר מועצה אני לא מרגיש שיש לי איזה פיקוח מינימאלי על
החכ"ל .אני לא מרגיש את זה ,אני לא מרגיש שתהיה לי יכולת להיות אחראי במכרזים שיצאו
שם ,בפעולות שיתבצעו שם לניהול ,אני יותר סומך בעניין הזה על העירייה .אגב למה אין לנו
שום קשר? א' אף אחד מהאופציה לא חבר בדירקטוריון של החכ"ל ,וגם ,וגם.
איתמר שמעוני:
כולם אותו דבר.
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שלמה כהן:
לא השתנו כמה? התקבלו כמה עובדים ,לא התקבלו עובדים חדשים?
איתמר שמעוני:
הנה יש את המנכ"ל ,המנכ"ל בתקופתך היה בסדר?
שלמה כהן:
רגע לא התקבלו עובדים חדשים?
איתמר שמעוני:
המנכ"ל הזה בתקופתך אני שואל אותך.
שלמה כהן:
לא אני שואל אותך לא התקבלו עובדים חדשים בחכ"ל?
איתמר שמעוני:
המנכ"ל הזה בתקופתך היה בסדר?
שלמה כהן:
תשמע ,תן לי לסיים .התקבלו עובדים חדשים אני לא יודע איך הם התקבלו ,אני לא יודע מי
הם .בדבר הזה אני מציע שהעירייה כי זה מדובר בנושא שהוא קל להרבה קומבינות ,קל
להרבה פעילויות לא תקינות .אני אומר העירייה תנהל את זה עד שנראה אם החכ"ל איך היא
עובדת.
בני וקנין:
מה שאמרתי בישיבות קודמות מה הבעיה ,כמה יש דירקטורים בחכ"ל  ?33 ,8ששלמה יהיה
דירקטור מה הבעיה? מה הבעיה אתם מדברים כל הזמן על שקיפות דירקטור אחד מתוך
 ,33זה נראה התנהלות .אני עשיתי אותו דבר והייתה ביקורת על החכ"ל.
שבתאי צור:
מעלה את זה להצבעה מי בעד לאשר סעיף ?8
הצבעה:
כולם בעד2
נגד  4 -נגד,
אין נמנעים2
החלטה :לאשר2
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הסמכת החברה הכלכלית לבצע עבודות פיתוח בשכונת אפרידר והסמכת
החברה הכלכלית לגבות בשם העירייה כספים:

שבתאי צור:
סעיף  3/רבותיי הסמכת החברה הכלכלית לבצע עבודות פיתוח בשכונת אפרידר ,והסמכת
החברה הכלכלית לגבות בשם העירייה כספים .בבקשה ראש העיר יסביר .איתן בבקשה.
איתן צוריאל:
העירייה מציעה למכירה  31מגרשים מבקשים את האישור של הפיתוח בשכונה הזאת
שמבוצע על ידי החברה הכלכלית ,להסמיך אותה לגבות כספים במידת הצורך ,זו הבקשה.
היא מפורטת ומצורפת
בני וקנין:
אני מבקש ישנם מפקחים על עבודות בחברה הכלכלית ,אני מבקש מהיועץ המשפטי וגם
ממבקר העירייה לבדוק את המפקחים על העבודות הללו שהתקבלו בחודשים האחרונים.
איתן צוריאל:
יש הצעה לסדר.
בני וקנין:
רגע ,אני מבקש ,אני אומר ,מבקש יכולים לעשות או לא לעשות .על סמך מה התקבלו
המפקחים הללו? אני רוצה לומר לכם אני ביצעתי מיליארדים של שקלים ,אפשר לבדוק את
זה גם בעירייה ,גם בחברה הכלכלית ,מעולם לא התערבתי מי יהיה מפקח הנדסי על
העבודות .זאת אחת המשרות הקריטיות ביותר ,לבדוק את העבודה ,לאשר את העבודות
לקבלנים ,מדובר במאות מיליונים ואני מבקש מהיועץ המשפטי וגם ממבקר העירייה להגיד לי
מי הם המפקחים שהתחילו לעבוד בחודשים האחרונים בחברה הכלכלית.
שבתאי צור:
מעלה את זה להצבעה
הצבעה:
בעד :כולם
נגד4 :
נמנעים :אין
החלטה :לאשר2
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 233אישור התקשרות ללא מכרז לרכישת תוכנה לניהול אגף רווחה ,בהתאם
להוראות תקנה ( 44ח) לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח :3987 -
שבתאי צור:
אני ממשיך עם סעיף  33אישור התקשרות ללא מכרז צוריאל בבקשה.
איתן צוריאל:
כאן אני צריך קצת לתת דברי הסבר ,אגף רווחה עובד עם תוכנת ריגול שנרכשה בזמנו
מעיריית ת"א לפני שנים רבות .התוכנה הזו כבר לא מתאימה היא מיושנת .יצאנו למכרז
לרכישת תוכנה חדשה ,עם קריטריונים מסוימים ואפיונים מסוימים .קיבלנו  2הצעות שתי
ההצעות נפסלו מכיוון שהם לא עמדו בדרישות של המכרז .יש אפשרות ,יש אפשרות לרכוש
תוכנה חדשה של עיריית ת"א ואני חושב שהיא ברמה גבוהה ומתאימה לעירייה .הבקשה כאן
היא בהתאם לתקנות המכרזים שכאשר יצאנו למכרז ולא נבחרה אף הצעה ואין טעם לצאת
מכרז חדש כי לא נקבל שום הצעות ,סמכות המועצה לאשר התקשרות ללא מכרז ,קרי
להתקשר עם עיריית ת"א ללא מכרז לרכישת התוכנה .תודה.
שבתאי צור:
מישהו רוצה להתייחס? אני מבקש לקבל את חוות דעתו של היועץ המשפטי איתן צוריאל
ולאשר את סעיף  33מי בעד?
הצבעה:
כולם בעד,
אין נגד,
אין נמנעים2
החלטה :לאשר
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אישור נסיעתו של המשנה יורם שפר המשנה לראש העיר תערוכה במינכן
שבגרמניה מטעם העירייה בין התאריכים  720עד  – 3420מצ"ל דברי הסבר2

שבתאי צור:
יש פה טעות צריך להיות אישור נסיעתו של המשנה יורם שפר לתערוכה במינכן שבגרמניה
מטעם העירייה בין התאריכים  407עד  ,3207אם יש שאלות בקשה ,יש הסבר קיבלתם אותו.
אם אין שאלות אבקש להצביע.
הצבעה
בעד  -כולם
אין נגד
אין נמנעים
החלטה :לאשר
שלמה כהן:
אני מבקש תשובה של איתן לגבי היועצים .התשובה שהזכרתי באמצע הישיבה.
שבתאי צור:
בסדר כן ,כן הבטחתי בסוף ,תשאל אותו עוד פעם שלמה.
שלמה כהן:
עוד פעם איתן בישיבה הקודמת ,בישיבת המועצה הקודמת ,שאלתי אמרתי לך שיש נוהל
שמדבר ,שהעירייה לפני שהיא מגייסת בכלל מועמד כיועץ היא צריכה לבדוק ,היועץ המשפטי
אחראי לבדוק שאין לו ניגוד עניינים ,יש טופסולוגיה שלמה שהוא צריך למלא ,ואם יש ניגוד
עניינים יש הוראה בנוהל מה הוא צריך לעשות ,איך להגביל ,לא להגביל ,וכו ,וכו .שאלתי
אותך באותה ישיבה האם קיימת את אותו נוהל ,ענית לי שאתה לא יודע שאולי אחד.
שבתאי צור:
אני לא יודע אם הוא בדק הוא היה בחו"ל.
שלמה כהן:
סוכם אז שבישיבה הזאת אתה תיתן לי תשובה ,האם יש לך תשובה?
שבתאי צור:
אני מבקש תבדוק את זה ,תחזיר לו תשובה ,תתקשר תזמין אותו לכוס קפה ותחזיר לו
תשובה.
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 231מינויה של הגב' נעמי אנוך לגזברית העירייה ,עפ"י החלטת הוועדה למינוי עובדים
בכירים
שבתאי צור:
מינויה של הגב' נעמי אנוך לגזברית העירייה ,על פי אישור ,חסר פה אישור ,על פי החלטת
הוועדה למינוי עובדים בכירים .אני רבותיי לפני שאני מעלה את זה להצבעה בכל זאת ,אני
רוצה לומר לכם ,אני הייתי אז ממונה אני חושב במנגנון יחד עם בני שקיבלנו את פיני
בוסקילה באמת והוא עשה עבודה ,עבודה ,המעסיק שלו דיברו בעד עצמם במשך שנים
שהוא שימש שנים כגזבר העירייה .אני מבקש קודם כל לאחל לך הצלחה.
איתמר שמעוני:
רגע לגבי פיני זה לא טקס פרידה.
בני וקנין:
רגע מתי הוא מסיים.
שבתאי צור:
בכל זאת אני יכול להוסיף ליו"ר המנגנון את הרזומה בקצרה בכל זאת כמה משפטים עליה.
ראש העיר כן בבקשה.
איתמר שמעוני:
גברת נעמי אנוך בוגרת תואר ראשון בראיית חשבון ,תואר שני בסייעות .סיימה ועשתה
עבודות הרבה מאוד בכירה הייתה מנהלת הכספים של רב בריח ,מנהלת הכספים והקמה
של חברת פרטנר ,מנהלת הכספים של סופר סל שקלטה את כל קלאב מרקט ,מנהלת
הכספים ומשקמת את כל מערך הכספים של קופת חולים מאוחדת ,חברה בוועדה המייעצת
של בנק ישראל ,דירקטורית ,יושבת דירקטוריונים במספר חברות כולל נדל"ן ,אישה משכמה
ומעלה והלוואי ונתברך בכישוריה בזמן הקרוב .אני החלטתי לא להזמין אותה על מנת לקבל
את האישור של המועצה ואחר כך להזמין אותה.
בני וקנין:
אתם הוספתם לסדר היום כל מה שאתה אומר לא קיבלתי ,לא ראיתי זה גזבר העירייה,
רבותיי זה גזבר העירייה נושא מאוד חשוב .אני שמעתי עליה דברים טובים לכן אני מתנגד,
זה לא היה צריך לבוא .אם פיני יש עוד זמן והיא צריכה להיכנס אז אתה יכול להיות גם
המועצה הבאה ,ותביאו את הקורות חיים הללו ,אני שמעתי דווקא דברים טובים.
איתמר שמעוני:
בני בשביל להוסיף.
בני וקנין:
אני לא אומר נגד שום דבר.
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איתמר שמעוני:
בני כדי להוסיף את הסעיף לסדר היום צריך לשאול ולקבל הסכמה של כולם .עכשיו ביקשו
מראש ,עכשיו אם אתה לא תסכים להעלות את זה בסדר היום.
בני וקנין:
לא זה מראה להיפך שהייתי תם לב איתכם ,רוצים להוסיף דברים לסדר יום הצבעתי בעד,
אבל לא ידעתי שזה הסעיף ,והביאו לי אותו דקה לפני הישיבה.
איתמר שמעוני:
בני פקודת העיריות.
בני וקנין:
אני חושב שזה מינוי מאוד רציני ,גם בכבודה של האישה.
שלמה כהן:
אגב חיים אני רוצה לומר לך שכן ראוי שהיא תהיה פה.
איתמר שמעוני:
רבותיי תקשיבו בני ,רבותיי למה להתווכח .פקודת העיריות קובעת .על זה אתה מדבר
חוקית.
בני וקנין:
זה מינוי רציני היה ראוי להביא את החומר ואת הקורות חיים ושמעתי דווקא רק דברים
טובים ,שיהיה לפני העיניים.
איתמר שמעוני:
בני תקשיב ,פקודת העיריות קובעת הגשת חומר לסדר היום  19שעות לפני .אם רוצים
להכניס משהו שלא בסדר היום  19שעות ,צריכים הסכמה פה אחד של חברי המועצה
להכניס את הנושא.
בני וקנין:
אני בעד.
איתמר שמעוני:
אז אתה רוצה בוא נדון.
בני וקנין:
לא אני אומר נושא כזה למה לכם להוסיף אותו לסדר היום.
איתמר שמעוני:
אתה לא רוצה לא דנים ,אתה רוצה דנים ,מה שתחליט ,תחליט .אתה רוצה לדון?
בני וקנין:
אני רוצה שזה יהיה במועצה הבאה.
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איתמר שמעוני:
בקשה .דרך אגב אני רוצה לספר לך משהו.
בני וקנין:
רגע אם פיני ממשיך כמובן ,ואין שום בעיה כמובן ,אם יש איזה .אני טובת העירייה חשובה לי
אם יש איזה בעיה .אם יש איזה בעיית חירום בא בן אדם צריך לעזוב מיד זה מה שאני
מתכוון.
איתמר שמעוני:
זה מה שאני רוצה להגיד לכם זה גם לא חייב דרך אגב ,בני תקשיב ,אני אתן לך איתן אני
מכיר את הפקודה ,אם אני טועה תגיד לי ,שנייה רגע ,שנייה רק רגע .זה לא יתעכב במועצה,
עכשיו למה זה לא יתעכב? כי זאת חייב אני יכול לזמן מועצה שלא מן המניין ושבוע הבא
תבוא לפה עוד פעם.
בני וקנין:
אין לנו בעיה.
איתמר שמעוני:
אין בעיה אתה רוצה לבוא ,תבוא.
בני וקנין:
הכוונה לא לעשות דווקא או משהו שמעוני ,זה לא הכוונה הייתה הערה .לא לאשר נעשה
דיון.
איתמר שמעוני:
דיון ,שבוע הבאה נעשה דיון.
בני וקנין:
רגע אני רוצה הערה קונסטרוקטיבית למה אתה מסביר דברים שלא התכוונתי בכלל ,אני לא
אמרתי עניין של חוק ,ולא עניין של כלום.
איתמר שמעוני:
למה אתה לא רוצה לדון עכשיו?
בני וקנין:
אני אמרתי מינוי הזה מן הראוי היה שיהיה בסדר יום ונקבל את כל הקורות חיים שלה .אני
שאלתי עוד דבר אם זה חשוב ודחוף לעירייה אז תעלו את זה עכשיו מה הבעיה.
איתן צוריאל:
בדיוק מה שאתה אומר ,המינוי הזה מאוד חשוב לעירייה ,חשוב שתתחיל כמה שיותר מהר,
אם דוחים את זה ,זה יתעכב.
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בני וקנין:
זה התשובה שרציתי לשמוע שזה דחוף לעירייה היום.
איתמר שמעוני:
אז אפשר להעלות את זה?
בני וקנין:
אפשר להעלות.
שבתאי צור:
תודה רבה .אני מעלה את זה להצבעה מי בעד אישור המינוי?
הצבעה:
בעד :כולם
נגד4 :
אין נמנעים
החלטה :לאשר2
המינוי מאושר .בישיבה הבאה נציג אותה ,נזמין אותה .תודה רבה לכם.
לפני שאתייחס לסעיף  31יש הודעה של ראש העיר בבקשה אדוני ראש העיר .הודעות
מסירת הודעות של ראש העיר.
בני וקנין:
שבת אי אני רוצה רק לומר לך כאיש פיקוח של ראש העיר זכותם של ראש המועצה לדבר
קצת.
איתמר שמעוני:
בסוף הדיווח אנחנו נכניס פרחי אשקלון ישירו לנו שיר קטן ליום העצמאות .רבותיי קודם כל,
הודעות אז אתם יכולים להצטרף גם להודעות:
 .3זיוה מימון חגגה השבוע יום הולדת .אנחנו עכשיו אנחנו איחלנו לנו מזל טוב ,וזיוה
בחורה מוכשרת מאוד ,אנחנו אוהבים אותה ,היא עושה עבודה מצוינת בלשכה
ואנחנו באמת רוצים לאחל לך רק שמחות ושלא תדעי צער לעולם ,ושהיו רק בשורות
טוב בביתך ובמשפחת ותהיי איתנו הרבה שנים.
 .2אני לא הבנתי למה איתן צוריאל כל הזמן שמח ,אז איתן גם היה לו יום הולדת
ואנחנו מאחלים לו מזל טוב ואיתן אני אומר לך אתה עובד מצוין ,בכמה זמן שתרצה
אתה תוביל את מערכת המשפט בעיריית אשקלון .נאחל לך בריאות והצלחה בכל
מה שתיגע ידך.
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 .1לגבי יום השואה לפני מספר ימים התייחדנו עם  1המיליונים שנספו בשואה ,ובטקס
האזכרה הממלכתי בישרתי על פתיחה שת תכנית חדשה עדות חיה ,תכנית
שבמסגרתה עיריית אשקלון תתנה את מלגות הסטודנטים והאברכים בהדגשת
מספר שעות בחודש למפגשים ושיחות עם ניצולי שואה ,כל סטודנט שיבקש מלגה
יידרש לתעד את סיפורם האישי של הניצולים במטרה בסופו של יום לעשות ספר
אחד גדול של סיפורי ניצולי השואה שינציח אותם של כל ניצולי השואה באשקלון.
לצערי הרב אין להם ,הלוואי שיחיו עד  32/הם עברו את כל שבעות השואה ואם
נתייחס אליהם ,מחקר הראה שהם זוכים להכי הרבה פעילות אם יגיע אליהם
סטודנט הביתה וירשום את הסיפור שלהם וינציח אותו זה יעשה להם טוב .אני
מוכרח לומר לכם שמעבר לסטודנטים מאות פניות הגיעו אלינו להשתתף בפרויקט
הזה ,גם בפייסבוק ,גם במיילים בעירייה אנשים רוצים להירתם ולעזור ואנחנו נצא
לזה בכל הכוח.
 .1אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות ,דרך אגב מונחת בפניכם חוברת לחברי המועצה
שבה יש את כל האירועים ,הזמנים ,אנשי הקשר ,לוחות הזמנים כל חבר מועצה יש
לו פה תג שהוא יכול להגיע איתו ביום העצמאות ויבחינו שהוא חבר מועצה ויוכל
להיכנס לכל מקום .אני רוצה לפני כן להגיד עוד דבר אחד שבעוד מספר ימים נציין
את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה 192 ,חללים ממתינים
לנתון הרשמי של קציר העיר בעניין הזה ... ,יש לנו עוד חלל אחרון לא מזמן חי
שטרית זכרונו לברכה ,היום זה יום  1/יום לפטירתו .לאחר מכן אנחנו כמובן נעשה
את הטקס של יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ,ברחבת יד לבנים ,בבתי הספר
בר חבי העיר ,ובסופו של יום עצוב זה יונף דגל ישראל שוב לראש התורן פסי התכלת
ומגן הדוד יתנופפו ברוח ויום העצמאות יחל .השנה החלטנו לשנות מסורת ארוכת
שנים באמת יחד עם משה החלטנו לקיים את חגיגות יום העצמאות במתחם הדשא
הגדול ,במרכז אפרידר שם יתקיימו הופעות של שלמי שבת ,במת ילדים .החלטנו
השנה לפרוס את העצמאות על כל העיר להעביר את זה לדשא הגדול ,צפי של
למעלה מ–  27אלף תושבים בהופעה המרכזית של שלומי שבת .ועל הדשא הקטן
יותר למעלה תהיה שם הופעה של הלהקה הקאמרית יהיה מאוד יפה ,מסודר.
החלטנו על הסעות אוטובוסים של אגד ,כל תושב אשקלון מ–  4בערב יעלה על
אוטובוס חינם שיוכל להגיע למרכז אפרידר לא תהיה בעיה ,הדברים הועברו לבתים
של התושבים .תהיה הופעה מרכזית של שלמי שבת .החלטנו השנה לרכוש דוכנים
מסודרים עם עיטור של העיר אשקלון .הדוכנים האלה יוצבו בצורה מסודרת לא כל
אחד יכול לשים דו כן ,לא כל אחד יוכל לעשות מה שהוא רוצה .יהיה סדר מופתי.
בנוסף בהולידיי אין החל מ–  32בלילה יהיו הופעות לבני הנוער ,כאשר ההופעה
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המרכזית תהיה של עומר אדם .בדלילה תהיה הרקדה ענקית והחלטנו להוסיף גם
מסורת מקיף ב' הבמות המרכזיות של הציבור הדתי ,והפעם החלטנו שפתיחת יום
העצמאות אנחנו נודה לקדוש ברוך הוא בכל יום העצמאות נבחר בית כנסת ונעשה
בה תפילת הלל חגיגית ,איתם נפתח את יום העצמאות .השנה בחר בית כנסת משכן
בכור יגיעו מאות ,אלפי אנשים ,יהיו שם פייטנים ,תהיה שם תפילת הלל חגיגית
להודות לקדוש ברוך הוא על העצמאות שלנו במדינת ישראל ,ולאחר מכן נחגוג את
החגיגות לאורך כל העיר .לפני חודשיים אני הבטחתי שלהקת פרחי אשקלון ,דור
העתיד שלנו יעלו להופיע לפני האומן המרכזי שלמי שבת הם מתרגשים מאוד ,הם
יעלו לפני שלמי שבת להופיע ,והשנה גם הולכים להיות זיקוקים שאני אומר לכם
שיראו אותם מאשדוד ,פשוט תותחים ,פשוט תותחים ואני מקווה שיהיה לנו יום
עצמאות שמח ונהנה כולנו ביום הולדתה ה–  11של מדינת ישראל .ב–  4למאי
בשעה  3/במסגרת ציון אירועי יום הניצחון על גרמניה הנאצית טקס באנדרטת
החייל היהודי האלמוני בשדרות בן גוריון שם יחד עם אלכס סולטנוביץ ,יחד עם
סופיה ביילין ,כל נציגי חבר העמים יחד אחת כולם אנחנו ננציח את האירוע הזה,
אירוע מכובד מאוד ,אני מודה לכם גם לאלכס על העבודה היפה אתה וסופיה ,כל
ההתארגנות הזאת מאוד יפה .דבר נוסף ב–  38למאי  ...בעומר כל הציבור מוזמן
לפתיחת החוף הדתי באשקלון ,פתיחת החוף הדתי היפה ביותר במדינת ישראל ,עם
מזנון של הבד"צ ,עם מתקני שעשועים ,עם מתקני ספורט ,עם חניה  ...כדי לא
להכשיל את הציבור הדתי ,מלתחות גדולות מאוד רבותיי אני מרגיש פה שליחות כדי
לעשות את עבודת הקודש הזאת .אני מודה לקדוש ברוך הוא שייסע בידי ובידינו
לפתוח את חוף הדתיים ולהעניק לציבור הזה את הדבר החשוב .לגבי דבר נוסף
אנחנו נחנוך גם ב–  28למאי בטקס גדול של חנוכה עצמית בני עקיבא בשכונת נווה
אילן ,הילדים האלה נפלאים יהיה להם סניף לתפארת.
בני וקנין:
זה אתה בנית בשלושה חודשים לא?
איתמר שמעוני:
בני אני מוכרח לומר לך ,אתה יודע אני כל כך מודה לך שאישרת גם דברים טובים ובנית כל
כך הרבה .עשית למען העיר אשקלון אני מאוד מודה לך ובישיבה הבאה גם ניתן לך תעודת
הוקרה.
בני וקנין:
אני לא מבין היה פה פרוטוקול של ועדת שמות שהיה צריך לבוא למועצה.
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איתמר שמעוני:
הדבר הנוסף שאני רוצה להודיע ביקור של השר סילבן שלום בתאריך  31במאי ביום שלישי
בארבע באולם הישיבות ,אנחנו נקבל אותו בברכה .אנחנו מבקשים את התגייסותו לעדיפות
א' לעיר אשקלון ולהרחבת בית החולים שלנו .אנחנו נעשה את הכול עכשיו כדי שזה יקרה.
הייתה הצעה לסדר שביקש ,קיימנו כמה דיונים בהצעתו של מ"מ ראש העיר תומר גלאם על
מצוקה גדולה ,גדולה מאוד באזור ברנע של בתי כנסת .לעתיקות יש בתי כנסת אין מניינים.
אתם הולכים לברנע יש בתי כנסת צפופים והייתה הצעה שאני מברך עליה של תומר להציב
עד שנבנה בתי כנסת מבנים יבילים כדי שיוכלו להתפלל במבנים האלה איפה שלא יהיו.
אנחנו מוכנים את העניין הזה ,את ההיבטים הביטחוניים ומוכנים עוד דבר שמי שהוקצה לו
כבר שטח לבניית בית כנסת איך אנחנו עוזרים לו .אני חושב שבניית בתי כנסת באזור הזה
זה דבר אמוד ,מאוד נחוץ .אנחנו רוצים שהמתפללים יהיה להם מקום להתפלל .נכון יש
הרבה מקומות שיש לנו היום חוסר גדול מאוד.
הודעה נוספת אני רוצה להודיע ושמח לבשר על החלטתי למנות את ברקה סלומון שיושב פה
לתפקיד יועץ ראש העיר לענייני הקהילה האתיופית .רבותיי זה בהתנדבות בזמנו החופשי.
הקהילה האתיופית היא קהילה מיוחדת שמתמודדת עם אתגרים רבים ,אני חושב שהדרך
היעילה ביותר לתת לנהל את תחומי החיים האלה על ידי היכרות שלי מקרוב ובאופן לא
אמצעי .זה הסיבה שבחרתי בסלומון ברקה להיות יועץ ראש העיר .אני רוצה לספר לכם
שהוא דוגמא חיה עבורי ,הוא בן גילי ,בן גילי עלה לארץ בשנת  ,91שלוש שנים לאחר מכן
התגייס לצ ה"ל ואתם יודעים הוא עולה ואחרי שלוש שנים מתגייס לצה"ל ,עולה מאתיופיה
שמגיע .משהו על האישיות הזו עבד במשרד הביטחון  1שנים ,שימש כמדריך נוער לבני
הקהילה בסוכנות היהודית ,וב–  37שנים אחרונות הוא עובד בחברת חשמל ,הוא מכיר את
צורכי הקהילה מלפנים ומלפנים והוא פעיל ציבור הרבה מאוד שנים .אני רוצה לאחל לך
בהצלחה ולקוות ,ואני בטוח שהקהילה של העדה אמהרית העדה האתיופית תהנה בעיר.
ישר כוח.
בני וקנין:
אני רוצה להתייחס.
איתמר שמעוני:
לפני סעיף .31
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בני וקנין:
לא לפני סעיף  31אני רוצה להתייחס .רגע אני רוצה לדעת מה השיקול להעביר את חגיגות
חג העצמאות מכאן מהכיכר ולשלם מאות אלפי שקלים להסעות ,להרחיק את הכיכר קרוב ל–
 1/אלף שקל 1/ ,אלף תושבים תושבי שמשון ,עוד איזה  4///לא זוכר כמה ,מהסיטי באים
ברגל רובם אני יודע ,לא בדיקה מנאות אשקלון באים ברגל לכיכר הזאת .אני שואל שאלה
פשוטה מה השיקול להניע את זה לתוך שכונה בגן ,אנחנו תמיד כל שנה ,גם שנה שעברה
אפילו היו דיונים וכל דיון עשינו ממש חקר של הסעות ,חקר כמה הולכים ברגל ,כמה
מתקרבים ,אבטחה ,כמויות  ,כמויות של אנשים כמה ינועו ,ושקלנו הרבה מקומות ,שקלנו ליד
היכל הספורט ,שקלנו גם את הגן באפרידר ,זה נראה לי פשוט לא הגיוני .לקחת מקום
ולהניע אותו לקצה ממרכז של אוכלוסין תנו לי תשובה אולי יש לכם ,אני אחכים .אמרו לי
שאתה החלטת ,רק אתה ,ככה אמרו לי .משה תענה כמו שצריך אם לא שנה הבאה ייקחו לך
את חגיגות יום העצמאות.
משה אטיאס:
זה נולד בשיחה שלי עם המון תושבים ,אני לא מקבל החלטות לבד .אני התייעצתי עם המון
תושבים בעיר גם תושבי עתיקות ,תושבי ברנע ,תושבי אפרידר ,כל התושבים בעיר כינסתי
גם אצלי בספרייה מכל ה ...מכל המקומות אנשים החליטו שצריך מקום יותר מרכזי לעשות
את האירועים ,מקום יותר גדול ,מקום שבו אתה יכול לתת ליותר עסקים להתפתח ,יש שם
פאבים ,יש שם ברים ,יש שם בתי קפה ,השטח הוא יותר גדול ,השטח הוא יותר מרכזי ,יותר
נעים לבוא יש דשא ,אנשים יכולים גם לשבת על הדשא ,להביא גם שמיכות יותר נחמד
ונעים ,וזה קיבל את ההחלטה לעשות את זה שמה .אני התייעצתי עם זה עם ראש העיר
לפני כמה חודשים על הנושא הזה ,הלכנו ביחד ראינו את השטח ביחד עם ראש העיר
והחלטנו שאנחנו עושים את זה שמה .אני מבטיח לך בני שזה יהיה אירוע יום העצמאות שלא
היה כמותו באשקלון.
בני וקנין:
אתה גר בשכונת שמשון נכון?
משה אטיאס:
נכון.
בני וקנין:
א תה יודע שכמעט כל תושבי שמשון היו באים ברגל לכאן .איך בפרק זמן כה קצר אפשר
להציע אפילו חינם ,איך אפשר להסיע עשרות אלפים?
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משה אטיאס:
יש מערך של אוטובוסים ,אגד.
בני וקנין:
אתם יכולים להסיע עשרת אלפים כדי שיגיעו בין שבע לשמונה.
משה אטיאס:
קודם כל לא עשרת אלפים אנשים מגיעים עם הרכבים הפרטיים שלהם לחניה שתוכן לכבודם
במכללה ,הכנו שטח מיוחד לחניה ,הכנו בתוך המכללה גם איפה לחנות ,יגיעו עם
האוטובוסים הכול יהיה מסודר ,הכול יהיה.
איתמר שמעוני:
משה ,ישר כוח תאמין לי אתה יודע יותר טוב ממני אבל אני מוכרח לומר לך גם אני מאחל לך
אתה הצעיר שבחברי המועצה ,בגיל  1/התחתנת ,ואני מאחל לך גם בנים ובנות בעזרת
השם כמו שיש לי ואני הגעתי בשנה שעברה בנים ובנות ,לי יש בנים תעשה בנות תלמד אותי
אני אלמד אותך בנים ,אני הגעתי לא אחת עם הילדים שלי למקום הזה זה כבר ישן ,צפוף כל
אחד עם שמבלולו אחד פה ,אחד שמה לא רואים כלום ,מגיעים הכול אטום ,הגיע הזמן ,אין
אסתטיקה  ,אין סדר ,הגיע הזמן לשנות ,דוכנים חאפר ,הגיע הזמן באמת לעשות את זה
מסוד מרווח לרווחת תושבי אשקלון ,יביאו אותם הסעות כמו שצריך ,דוכנים בצורה מסודרת.
מה אתה יודע מה גם אמרו על ההחלטה שהחלטנו בפורים לשנות את הכיוון מהמדרחוב
לפה תראה איך התושבים נהנו ,באו בהמוניהם היה כיף ,משה אנחנו איתך כדי לשנות ,בכדי
שהתושבים יקבלו מה שמגיע להם.
בני וקנין:
חברי עדיין טוען שזה טעות אלפים משמשון וגם מנאות אשקלון לא ילכו אתם תראו את זה.
שבתאי צור:
מבקש לתת כבוד לילדים בקשה תכניס אותם .בבקשה ילדים.
232

אישור קיום ישיבת המועצה הבאה בבית הילדים "נווה הראה"

שבתאי צור:
מבקש על מנת לסיים יפה לקראת יום העצמאות הבא עלינו לטובה.
אישור קיום ישיבת המועצה הבאה בבית הילדים "נווה הראה" .אני מבקש את אישור
המועצה בחודש הבא שאנחנו נקיים את ישיבת המועצה לאחר מכן את השונות ילדים יסיימו
ואני אנעל את המועצה.
הצבעה:
בעד :כולם
אין נגד
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אין נמנעים
החלטה :לאשר
איתמר שמעוני:
לומר לכם הילדים האלה מופלאים ראיתי אותם בכמה הופעות ,פה אתם מתרגשים זה חברי
מועצה אבל תדעו אתם עולים לפני שלומי שבת ,לעיני  2/אלף צופים אתם תותחים ,אני
אומר לכם אתם הולכים להוביל את האירועים בקשה.
(* שירת "פרחי אשקלון")
שבתאי צור:
לשירת התקווה חברים אתם מתבקשים לעמוד בבקשה.
(עומדים לשירת התקווה)
שבתאי צור:
תודה רבה חג עצמאות שמח אני נועל את הישיבה.


ישיבת המועצה ננעלת2

__________________

____________________

חיים סופר  ,מנכ"ל

שבתאי צור ,משנה לרה"ע

מרכז ישיבות המועצה
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