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פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מס' 02-0202
מתאריך כ"ד בחשון תשע"ה0140040202 ,
מקום הישיבה :אולם קומה ד'
השתתפו ה"ה :
מר איתמר שמעוני

ראש העיר

מר אלכס סולטנוביץ

סגן רה"ע

מר תומר גלאם

מ"מ רה"ע

מר אפי מור

סגן רה"ע

מר שבתאי צור

משנה לרה"ע ,יו"ר מועצת העיר

מר יורם שפר

משנה לרה"ע

גב' סופיה ביילין

משנה לרה"ע

מר אבי קריסי

חבר מועצת העיר

מר אברהם עשור

חבר מועצת העיר

מר איתן קסנטיני

חבר מועצת העיר

מר יוסי כהן

חבר מועצת העיר

מר יורי ברנט

חבר מועצת העיר

גב' מיריי אלטיט

חברת מועצת העיר

מר משה אטיאס

חבר מועצת העיר

מר שלום כהן

חבר מועצת העיר

מר שלמה כהן

חבר מועצת העיר

גב' שרה זכריה

חברת מועצת העיר

לא השתתפו ה"ה:
מר בוריס מנור

חבר מועצת העיר

מר בני וקנין

חבר מועצת העיר

מר יורם מכלוף

חבר מועצת העיר

הרב יעקב אביטן

חבר מועצת העיר

מר שמעון לוגסי

חבר מועצת העיר

גב' ריקי שי

חברת מועצת העיר
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---------------------------------------------------------------------------כמו כן השתתפו ה"ה מוזמנים בעלי תפקידים:
מר חיים סופר

מנכ"ל העיריה

עו"ד רועי שוורץ

עוזר ראש העיר

עו"ד משה ג'ירפי

מנהל אגף תיאום ואינטגרציה

גב' אושרה סגל

דוברת העירייה

עו"ד איתן צוריאל

היועץ המשפטי

רו"ח נעמי אנוך

סמנכ"ל כספים

רו"ח אריאל גמליאל

מבקר העירייה

גב' תמר יוספי

יועצת לקידום מעמד האשה

מר דוד ירון

מהנדס העיר

מר משה שמואל

אמרכל ונציב תלונות הציבור

מר ללו אנקאן

מנהל מחלקת הפיקוח

גב' ענת מגידיש

רשמת הפרוטוקול
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להלן הנושאים על סדר היום :
.1

הודעות רה"ע.

.2

פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מס'  20-2012מתאריך  4.10.12ופרוטוקול
מועצה מן המניין מס'  21-2012מתאריך .4.10.12

.3

אישור פרוטוקול הוועדה המקצועית לתמיכות מס'  2מיום .13.00.12

.2

אישור פרוטוקול הוועדה המקצועית לתמיכות מס'  5מיום .11.11.12

.5

אישור פרוטוקול וועדת משנה לתמיכות מס'  2מיום .12.11.12

.4

אישור הסכמים עם הזוכים במכרזים לרכישת מגרשים ברח' השייטת
באשקלון.

.7

אישור הסכם עם הזוכה במכרז לרכישת מגרש  3ברח' הסנה באשקלון ,גוש
 1422חלקה  141בשטח של  3,050מ"ר .

.0

אישור הסכם עם הזוכה במכרז לרכישת זכויות בנייה בלתי מנוצלות
לשימוש במשרדים בבניין העירייה ,גוש  1431חלקה  121תת חלקה  2מגרש
.12

.4

אישור מינוים של ראש העיר מר איתמר שמעוני ,עו"ד הילה רווח ,עו"ד איתן
בן-עמי ומר שמאור סימון לדירקטורים ב"מי אשקלון – תאגיד המים והביוב
האזורי בע"מ".

.10

אישור הסמכת עובדת מינהל הכספים לחתום בשם הגזברית על פקודות
תשלום ,שוברי תשלום או שיקים לחובת קופת העירייה.

.11

אישור שינוי במועמדים לכהונה במועצה הדתית:
א .דמקה סלומון במקום איתמר סעדון.
ב .ברכה נגר במקום חנן אביטן.

.12

שונות.
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מהלך הדיון בישיבה:
מר שבתאי צור:
אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  ,2202012נעבור לסדר יום
של מועצת העיר ונפתח עם הודעות של ראש העיר .אדוני ראש העיר ,בבקשה.

.1

הודעות ראש העיר:
מר איתמר שמעוני :
את ההודעות אעביר לישיבת המועצה מן המניין שתתקיים בראשית חודש
דצמבר.
החודש איבדנו את משה ינאי ז"ל ,הרבנית אסתר שרביט ז"ל – אשתו של
הרב הראשי שרביט ,ואת זוריק ז"ל.
כולנו מרכינים ראש.
הבוקר שוחחתי עם היועץ המשפטי ,וביקשתי שיבחן את האפשרות לקרוא
לספרייה העירונית ע"ש משה ינאי .נגדיר זאת כמקרה מיוחד ,הואיל וע"מ
לקרוא על שם מישהו שנפטר ,צריך להמתין שנתיים .הוא נתן פה עשרות
שנים ואני משוכנע שתהיה תמיכה מקיר לקיר.
מר שבתאי צור:
תודה לראש העיר ,נמשיך בסדר יום.

.2

אישור פרוטוקולי מועצה:
שלא מן המניין מס'  21-2112מתאריך 4.11.12
ומן המניין מס'  21-2112מתאריך .4.11.12
מר שבתאי צור:
לא היו הערות .לא קיבלנו בכתב

.3

אישור פרוטוקול הועדה המקצועית לתמיכות מס'  2מיום 13.8.12
מר שבתאי צור:
מדובר בישיבה שהתקיימה ב ,13.0.12-שדנה באישור נושאים אחרונים
בתמיכות לשנת  ,2012הרשומים בפרוטוקול שהופץ .האם יש שאלות?
(מר איתמר שמעוני ,מר אפי מור ,מר תומר גלאם ,מר יורם שפר ,מר שלום
כהן יצאו מהישיבה).
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מר שלמה כהן:
בפרוטוקול זה יש סעיף לגבי עמותת מועדון כדורגל  .2005יש לעדכן את
הניסוח הוא מטעה ,הנימוק לצמצום לא נכון הואיל ואתם רכשתם את
הקבוצה שירדה ליגה בסכום גבוה ,יש הסבר אחר להפחתה הזאת.
מר שבתאי צור:
באם אין שאלות נוספות ,אני מעלה להצבעה.
הצבעה:
בעד{ 11 :אלכס סולטנוביץ ,סופיה ביילין ,שבתאי צור ,אבי קריסי ,אברהם עשור ,איתן קסנטיני ,יוסי
כהן ,יורי ברנט ,מיריי אלטיט ,משה אטיאס ,שרה זכריה}

נגד{ 1 :שלמה כהן}
החלטה :לאשר.

.2

אישור פרוטוקול הועדה המקצועית לתמיכות מס'  5מיום
11.11.12
מר שבתאי צור:
בישיבה זו אושרו התבחינים לשנת  ,2015באם אין הערות– מעלה להצבעה.
הצבעה:
בעד { 12 :אלכס סולטנוביץ ,סופיה ביילין ,שבתאי צור ,אבי קריסי ,אברהם עשור ,איתן קסנטיני ,יוסי
כהן ,יורי ברנט ,מיריי אלטיט ,מ שה אטיאס ,שרה זכריה ,שלמה כהן}

החלטה :לאשר.

.5

אישור פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מס'  2מיום 12.11.12
מר שבתאי צור:
זו ישיבת ועדת המשנה לתמיכות ,שלמעשה מאשרת את ההחלטות של הועדה
המקצועית ,באם אין הערות – מעלה להצבעה.
הצבעה:
בעד{ 11 :אלכס סולטנוביץ ,סופיה ביילין ,שבתאי צור ,אבי קריסי ,אברהם עשור ,איתן קסנטיני ,יוסי
כהן ,יורי ברנט ,מיריי אלטיט ,משה אטיאס ,שרה זכריה}

נגד{ 1 :שלמה כהן}
החלטה :לאשר.
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(מר איתמר שמעוני ,מר אפי מור ,מר תומר גלאם ,מר יורם שפר ,אמר שלום
כהן חזרו לישיבה).

.4

אישור הסכמים עם הזוכים במכרזים לרכישת מגרשים ברח'
השייטת באשקלון.
מר שבתאי צור:
לאחר אישור המועצה למכירת המגרשים ברח' השייטת במכרז פומבי ,על פי
חוות דעת שמאית ,העירייה פרסמה מכרזים ,וועדת המכרזים של העירייה
המליצה על ההצעות של הזוכים בהתאם לפירוט שהוצג בחוות הדעת .כעת
מבוקש אישור המועצה לחתימה על הסכמי מכר עם הזוכים.
באם אין הערות – מעלה להצבעה.
הצבעה:
בעד{ 14 :איתמר שמעוני ,אלכס סולטנוביץ ,תומר גלאם ,אפי מור ,סופיה ביילין ,שבתאי צור ,יורם
שפר ,אבי קריסי ,אברהם עשור ,איתן קסנטיני ,יוסי כהן ,יורי ברנט ,מיריי אלטיט ,משה
אטיאס ,שלום כהן ,שרה זכריה}

נמנע{ 1 :שלמה כהן}
החלטה :לאשר.

.1

אישור הסכם עם הזוכה במכרז לרכישת מגרש  3ברח' הסנה
באשקלון ,גוש  1422חלקה  141בשטח של  3,858מ"ר.
מר שבתאי צור:
לאחר אישור המועצה למכירת המגרש ברח' הסנה במכרז פומבי ,על פי חוות
דעת שמאית ,העירייה פרסמה מכרז ,וועדת המכרזים של העירייה המליצה
על ההצעה הזוכה בהתאם לחוות הדעת .כעת מבוקש אישור המועצה
לחתימה על הסכם מכר עם הזוכה.
באם אין הערות– מעלה להצבעה.
הצבעה:
בעד{ 11 :איתמר שמעוני ,אלכס סולטנוביץ  ,תומר גלאם ,אפי מור ,סופיה ביילין ,שבתאי צור ,יורם
שפר ,אבי קריסי ,אברהם עשור ,איתן קסנטיני ,יוסי כהן ,יורי ברנט ,מיריי אלטיט ,משה
אטיאס ,שלום כהן ,שרה זכריה ,שלמה כהן}.

החלטה :לאשר.
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.8

אישור הסכם עם הזוכה במכרז לרכישת זכויות בנייה בלתי
מנוצלות לשימוש במשרדים בבניין העירייה ,גוש  1431חלקה 121
תת חלקה  2מגרש .12
מר שבתאי צור:
לאחר אישור המועצה למכירת זכויות הבניה ,על פי חוות דעת שמאית,
העירייה פרסמה מכרז ,וועדת המכרזים של העירייה המליצה על ההצעה
הזוכה בהתאם לחוות הדעת .כעת מבוקש אישור המועצה לחתימה על הסכם
מכר עם הזוכה.
באם אין הערות– מעלה להצבעה.
הצבעה:
בעד{ 14 :איתמר שמעוני ,אלכס סולטנוביץ  ,תומר גלאם ,אפי מור ,סופיה ביילין ,שבתאי צור ,יורם
שפר ,אבי קריסי ,אברהם עשור ,איתן קסנטיני ,יוסי כהן ,יורי ברנט ,מיריי אלטיט ,משה
אטיאס ,שלום כהן ,שרה זכריה}

נגד{ 1 :שלמה כהן}
החלטה :לאשר.
מר איתמר שמעוני יוצא מהישיבה.

.4

אישור מינויים של ראש העיר מר איתמר שמעוני ,עו"ד הילה
רווחה ,עו"ד איתן בן-עמי ומר שמאור סימון לדירקטורים ב"מי
אשקלון – תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ"
מר שבתאי צור:
האם יש שאלות?
מר שלמה כהן:
מספר פעמים הערתי להביא את קורות החיים וכל הזמן אתם אומרים :נכון,
אתה צודק ,אך לא מתייחסים.
מר שבתאי צור:
חשבנו שהואיל ואלו הם עו"ד זה תקין.

עמוד | 1
פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מס'  22-2112מתאריך 11.11.12

עיריית אשקלון – חברי מועצת העיר
----------------------------------------------------------------------------

מר שלמה כהן:
אני אומר לכם ,התמהיל של דירקטוריון כתאגיד המים הוא מורכב ,אנחנו
כחברי מועצה לא צריכים לדעת מי הם?
מר חיים סופר:
כולם כבר אושרו בעבר .בעקבות מכתבה של מנהלת הועדה לבדיקת מינויים,
הבאנו לאישור את כל חברי הוועדה.
מר שבתאי צור:
באם אין הערות נוספות – מעלה להצבעה.
הצבעה:
בעד { 15 :אלכס סולטנוביץ  ,תומר גלאם ,אפי מור ,סופיה ביילין ,שבתאי צור ,יורם שפר ,אבי קריסי,

אברהם עשור ,איתן קסנטיני ,יוסי כהן ,יורי ברנט ,מיריי אלטיט ,משה אטיאס ,שלום כהן,
שרה זכריה}

נגד{ 1 :שלמה כהן}
החלטה :לאשר.
מר איתמר שמעוני חוזר לישיבה.

 .11אישור הסמכת עובדת מינהל הכספים לחתום בשם הגזברית על
פקודות תשלום ,שוברי תשלום או ש'קים לחובת קופת העירייה.
מר שבתאי צור:
הבאנו אישור זה כבר למועצה ,בטעות נשמט שם של עובדת ,העובדת היא
פנינה אלגאי – מנהלת חשבונות ראשית.
באם אין הערות– מעלה להצבעה.
הצבעה:
בעד{ 11 :איתמר שמעוני ,אלכס סולטנוביץ  ,תומר גלאם ,אפי מור ,סופיה ביילין ,שבתאי צור ,יורם
שפר ,אבי קריסי ,אברהם עשור ,איתן קסנטיני ,יוסי כהן ,יורי ברנט ,מיריי אלטיט ,משה
אטיאס ,שלום כהן ,שרה זכריה ,שלמה כהן}.

החלטה :לאשר.
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 .11אישור שינוי במועמדים לכהונה במועצה הדתית:
א .דמקה סלומון במקום איתמר סעדון.
ב .ברכה נגר במקום חנן אביטן.
מר שבתאי צור:
קיבלנו העתק מהפנייה של אנשי האופוזיציה לשר לשירותי דת ,במסגרתה
טענו שהייצוג של חברי סיעת "הבית היהודי" בהרכב המועצה הדתית ,אינו
תואם את ייצוגם במועצת העירייה .הם טענו שיש להם שלושה נציגים ,וציינו
את שמותיהם .על כן ,אנו מבקשים להחליף את המועמדים הר"מ ,ובכך לתת
ייצוג מתאים יותר לכל סיעות המועצה ,על פי ייצוגם במליאת מועצת
העירייה.
המועמדים הם:
דמקה סלומון במקום איתמר סעדון.
ברכה נגר במקום חנן אביטן.
האם יש שאלות?
מר שלמה כהן:
גם במקרה הזה ,למרות ששמעוני אמר לפני שנה שאני יאשר את המועצה
הדתית זה לא הלך ,זה לא כל כך פשוט ,צריך להיות תמהיל מסוים ,נציגויות
מיוחדות ,אפילו עכשיו מביאים שני שמות ללא שום פרטים כיצד אנו יכולים
לדעת עפ"י שמות בלבד.
באם אין הערות– מעלה להצבעה.
הצבעה:
בעד{ 14 :איתמר שמעוני ,אלכס סולטנוביץ  ,תומר גלאם ,אפי מור ,סופיה ביילין ,שבתאי צור ,יורם
שפר ,אבי קריסי ,אברהם עשור ,איתן קסנטיני ,יוסי כהן ,יורי ברנט ,מיריי אלטיט ,משה
אטיאס ,שלום כהן ,שרה זכריה}

נגד{ 1 :שלמה כהן}
החלטה :לאשר.
מר שבתאי צור:
נועל את הישיבה.

_______________

__________________

חיים סופר

שבתאי צור

מנכ"ל העירייה

משנה לרה"ע
יו"ר מועצת העיר
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