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פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 55-6102
מתאריך ח' בתשרי תשע"ז01.01.02 ,
מקום הישיבה :אולם המועצה קומה ד'

השתתפו ה"ה:
מר איתמר שמעוני

ראש העיר

מר אפי מור

מ"מ ראש העיר

מר תומר גלאם

סגן ראש העיר

סופיה ביילין

סגנית ראש העיר

מר מישל בוסקילה

משנה לרה"ע ,יו"ר מועצת העיר

מר יורם שפר

משנה לרה"ע

מר אברהם עשור

חבר מועצת העיר

מר איתן קסנטיני

חבר מועצת העיר

מר בני וקנין

חבר מועצת העיר

מר דוד בן-אברהם

חבר מועצת העיר

מר חי דהרי

חבר מועצת העיר

מר יוסי כהן

חבר מועצת העיר

מר יורי ברנט

חבר מועצת העיר

מר יורם מכלוף

חבר מועצת העיר

מר משה אטיאס

חבר מועצת העיר

מר רמי סופר

חבר מועצת העיר

גב' ריקי שי

חברת מועצת העיר

מר שלמה כהן

חבר מועצת העיר

מר שמעון לוגסי

חבר מועצת העיר

גב' שרה זכריה

חברת מועצת העיר

לא השתתף ה"ה:
מר בוריס מנור

משנה לרה"ע

מר יעקב אביטן

חבר מועצת העיר

גב' מיריי אלטיט

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

מנכ"ל העירייה

עו"ד משה ג'רפי

מנהל אגף תיאום מערכות עירוניות

עו"ד הילה רווח

היועצת המשפטית

גב' נחמה שריקי

גזברית העירייה

גב' מזל לוי

מנהלת אגף הרווחה

גב' לילי קידר

מנהלת אגף לקידום תעסוקה ותעשיה

גב' ענת גור

מנהלת אגף חשבות

גב' דנה גרינבלט

מ"מ דובר העירייה

מר גלעד אורן

מנכ"ל החברה הכלכלית

גב' חיה טופז

מנכ"לית החברה העירונית לתרבות ,נוער וספורט בע"מ

גב' ענת מגידיש

מפקחת תמיכות (רשמת הפרוטוקול)
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להלן הנושאים על סדר היום :
.1

פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  25-5012מתאריך . 2.9.12

.5

פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מס'  25-5012מתאריך . 2.9.12

.5

פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מס'  25-5012מתארי ך . 2.9.12

.5

אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  12-5012מתאריך . 51.9.12

.2

אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מס'  5-5012מתאריך 2.10.12

.2

אישור פרוטוקול (מס'  ) 2וועדת הנחות מס'  5-5012מתאריך
. 51.9.12

.1

פרוטוקול (מס'  2לידיעה) וועדת הנחות מס'  5-5012מתאריך
. 51.9.12

.1

הצעה לסדר י ום של חברת המועצה הגב' ריקי שי בנושא ניהול
תקין עיריית אשקלון .

.9

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר שלמה כהן בנושא מדיניות
השימוש במתקני ומגרשי הכדורגל באשקלון.

. 10

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר משה אטיאס בנושא הפארק
הלאומי.

. 11

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר משה אטיאס בנושא השוק
העירוני.

. 15

א.

המלצת מועצת העיר למינוי שני רבנים ראשיים לאשקלון –
רב ספרדי ראשי ורב אשכנזי ראשי ,לאור בקשת שר
הדתות.

ב.

הודעה על מינויו של מנכ"ל העירייה ,מר חיים סופר ,לנציג
ראש העיר בוועדת הבחירות למינוי רבנים ראשיים לעיר
אשקלון.

ג.

אישור מינוי מנהל אגף תיאום מערכות עירוניות ,עו"ד
משה ג'רפי ,לנציג מועצת העיר בוועדת הבחירות למינוי
רבנים ראשיים לעיר אשקלון.

. 15

אישור מינויים בוועדות העירייה והחברות העירוניות.
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. 15

אישור חתימה על הסכמי מכר עם הזוכה במכרז למכירת מרתף
ברח' אורט.

. 12

אישור חתימה על הסכם מכירה עם הזוכה במכרז למכירת מגרש
ברח' הפלמ"ח.

. 12

אישור חתימה על הסכם מכירה עם הזוכה במכרז למכירת דירה
ברח' בר כוכבא.

. 11

אישור חתימה על הסכם קליטת מפונים בחירום בין העירייה
לבין מתקן קליטה ארצי "הולידיי  -אין אשקלון" ,בהתאם
להחלטת רשות פס"ח מחוז דרום משרד הפנים.

. 11

אישור עקרוני לשדרוג מרכז מסחרי שמשון ב' במסגרת "קול
קורא".
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מהלך הדיון בישיבה:
מר מישל בוסקילה:
שלום לכולם ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצה מן המניין מס'  ,22/5012בראשית
דבריי אני מבקש לאחל שנה טובה למי שלא היה בישיבה קודמת ולקראת יום
הכיפורים אני מאחל גמר חתימה טובה ,אם פגעתי במישהו זה הזמן לבקש סליחה.
ברשותכם ,אבקש לפתוח את הישיבה עפ"י סדר היום.

.1

פרוטוקול מועצה מיוחדת מס'  56-6112מתאריך 509012
מר מישל בוסקילה:
אין הערות ,לא קיבלנו בכתב.

.5

פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  53-6112מתאריך 509012
מר מישל בוסקילה:
אין הערות ,לא קיבלנו בכתב.

.5

פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מס'  54-6112מתאריך 509012
מר מישל בוסקילה:
אין הערות ,לא קיבלנו בכתב.

.5

אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  12-6112מתאריך 6109012
מר מישל בוסקילה:
יש הערות? אם לא אבקש להעלות להצבעה.
הצבעה:
בעד{ 15 :איתמר שמעוני ,אפי מור ,תומר גלאם ,מישל בוסקילה ,יורם שפר ,אברהם עשור,
נגד3 :

איתן קסנטיני ,דוד בן-אברהם ,חי דהרי ,יוסי כהן ,יורי ברנט ,יורם מכלוף ,משה
אטיאס ,שמעון לוגסי ,שרה זכריה}
{ ריקי שי ,רמי סופר ,שלמה כהן}

החלטה :לאשר0
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מר שלמה כהן יצא מהישיבה

.2

אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מס'  4-6112מתאריך 5011012
מר מישל בוסקילה:
אני מעביר את רשות הדיבור לראש העיר.
מר מישל בוסקילה יצא מהישיבה0
מר איתמר שמעוני:
יש הערות? אם לא אבקש להעלות להצבעה.
הצבעה:
בעד{ 15 :איתמר שמעוני ,אפי מור ,תומר גלאם ,מישל בוסקילה ,יורם שפר ,אברהם עשור,
איתן קסנטיני ,דוד בן-אברהם ,חי דהרי ,יוסי כהן ,יורי ברנט ,יורם מכלוף ,משה
אטיאס ,שמעון לוגסי ,שרה זכריה}

נגד6 :

{ ריקי שי ,רמי סופר}

החלטה :לאשר0
מר מישל בוסקילה ומר שלמה כהן חזרו לישיבה

.2

אישור פרוטוקול מס'  5מוועדת הנחות מס'  3-6112מיום 062019012
מר מישל בוסקילה:
יש הערות ,אם לא – אבקש להעלות להצבעה.
הצבעה:
בעד{ 11 :איתמר שמעוני ,אפי מור ,תומר גלאם ,מישל בוסקילה ,יורם שפר ,אברהם עשור,
איתן קסנטיני ,דוד בן-אברהם ,חי דהרי ,יוסי כהן ,יורי ברנט ,יורם מכלוף ,משה
אטיאס ,שמעון לוגסי ,ריקי שי ,רמי סופר ,שלמה כהן ,שרה זכריה}

החלטה :לאשר0
מר בני וקנין הגיע ,ונכנס לישיבה

.1

פרוטוקול מס'  2לידיעת המועצה מוועדת הנחות מס' 3-6112
מתאריך 06209012
מר מישל בוסקילה:
פרוטוקול זה הוא לידיעה בלבד.
מר רמי סופר יצא מהישיבה
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.1

הצעה לסדר יום של חברת המועצה הגב' ריקי שי בנושא
ניהול תקין עיריית אשקלון
מר מישל בוסקילה:
ריקי ,תקריאי בבקשה את ההצעה לסדר יום.
גב' ריקי שי (מקריאה):
רקע להצעה
במשך עשרות שנים העיר אשקלון קיבלה מענק הצטיינות בהתנהלות הכספית והנה בשנה זו
הגענו לשוקת שבורה עקב התנהלות הקלוקלת .ימים ולילות התרענו על בזבוזים מיותרים,
חוסר שקיפות ,חשדות פליליים ,דיווחים למראית עין ועוד כהנה וכהנה .לצערנו ,שמה הטוב
של העיר אשקלון ממשיך להידרדר ונהרס כל עמלנו במשך שנים רבות לשמור על יציבות
כלכלית ופיננסית נהרס במחי יד ויורד לטמיון.
הצעה לסדר
הנהלת העיר תיתן סקירה מקיפה בנושא ההתנהלות הכספית בעיריית אשקלון ,תמנה את
הגורמים לאי קבלת הפרס בשנה זו ותקיים דיון בנושא כיצד משפרים את הכשלים על מנת
לזכות בפרס ניהול תקין ועירייה יציבה לשנה הבאה.

מר מישל בוסקילה :
עיריית אשקלון מנוהלת בצורה הטובה ביותר בכל המישורים.
שנת הכספים  5012תסתיים מאוזנת ,בדיוק כפי שהסתיימו השנים  5015ו – 5012-וכל
זאת לצד עשייה מרובה בכל תחומי החיים העירוניים.
העירייה התמודדה בשנה החולפת עם אתגרים לא פשוטים ,תוך ביצוע שורה ארוכה
של פרוייקטים ,שרובם ככולם נועדו לשפר את חיי התושבים בעיר.
עיריית אשקלון משקיעה כיום יותר כסף בתושבים ,הרבה מעבר למה שהיה נהוג כאן
בשנים הקודמות ,אך הדבר בשום פנים ואופן לא בא על חשבון יציבותה הכלכלית.
אנו משוכנעים כי בשנה הבאה ,לאחר שיתבהרו הדברים שאינם נוגעים לנושא זה,
עיריית אשקלון תשוב ותקבל את הפרס שהיא בהחלט ראויה לו.
אשר על כן ,מבוקש להוריד את ההצעה מסדר היום.
גב' ריקי שי:
ערב טוב וחתימה טובה ,היום דווקא בעשרת ימי תשובה אני רוצה להתייחס למס'
היבטים חשובים הנוגעים לנו כמובילי העיר בפרט ולעיר אשקלון בכלל.
יום הכיפורים הוא היום שמוקדש להכרה בכישלונותינו אנחנו חוזרים על המילים
"חטאנו" ומבינים שברבים מהמקרים החטאנו את המטרה .אם אכן הייתה מקבלת
העיר ציון על פי הניהול שלה זה בוודאי היה בלתי מספיק .ודי ברשימה חלקית של
כישלונות שהעיר ניהלה ומספק שאמנה כמה מהם.
אין ספק שהשנה בשל התנהלות כספית קלוקלת לא קיבלה העיר את פרס ניהול תקין
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נמשיך בכישלון נוסף בכך שביטלו את העיר אשקלון ברשימת ערי החוסן של תוכנית
רוקפלר – אחרי שאשקלון הייתה בין הערים הראשונות שהוכללו בתכנית.
עוד כישלון הינו ביטול הסמכה קבועה של ועדת בניין ערים במסגרת הרחבת
הסמכויות של ועדות בניין ערים וזה אחרי תקופת ניסיון של שנה.
למותר לציין ,שגם פרס קפלן שבה התהדרה עיריית אשקלון בתהליך מתכונת הכנת
תוכנית עבודה שנתית המחוברת ומסונכרנת עם הצעת תקציב אך לצערי גם זה ירד
לטמיון.
ועוד לא הזכרתי את הכישלון בחינוך וכישלונות שהלב כבר לא יכול לשאת.
לפעמים אני חושבת ביני ובין עצמי הלוואי שלא הייתי יודעת את כל העוולות שנעשים
כאן ועד כמה כח יש ליחידים לשנות את תוצאות המציאות הקשה באשקלון ומה אם
אנחנו צריכים למנות את תוצאות המעשים ולהכיר בטעויות ,בחולשות בכישלונות אם
ברצו ננו להשתפר אי פעם ולהפוך למה שאנחנו מסוגלים להיות?
מדוע לא לקיים דיון רציני פעם אחת ולתמיד על נושאים שהם כל-כך חשובים
וקריטיים להצלחת העיר? במקום להעביר הצבעות על תכנונים.
להיפך – גם כשאומרים "טעינו"" ,כשלנו" לא רק מהפה לחוץ אין באמת כוונה
אמיתית כי איך תסבירו את העובדה שאתם ממשיכים בזלזול בחברי מועצה? לא
מכבדים בקשות ,הצעות אפילו שהחוק בעצמו קובע זאת ,היועצת המשפטית שחוטאת
לתפקידה לא מספקת מסמכים ,זה נראה לכם תקין? זוהי שקיפות? זוהי התנהלות
נכונה? לזה התכוונתם בסלוגן התושב במרכז? אז נכון יש דחיות דיונים ,משיכות זמן
לשימועים .אם אכן העיר חשובה יש לבקש מהשופט לא להאריך זמן לשימוע אולי
הקלות בקשר עם אנשי מפתח על מנת שהעיר תתנהל טוב יותר .אי אפשר להשאיר 150
אלף תושבים באוויר ,בחוסר ניהול.
יום הכיפורים הוא גם יום חשבון נפש עם עצמי ואני חייבת לציין שהגעתי לפוליטיקה
לשנות את חיי התושבים לטובה דווקא מהצד של התושב כאדם פשוט שבסה"כ רוצה
לעבוד ,ללמוד ולגדל משפחה הכל נראה לי אז מאוד פשוט ,במס' פעילויות פשוטות
שניתן ואפשר לשנות את איכות חייהם לעין ערוך של רוב התושבים.
לצערי ,האמת טפחה על פניי ואני עדיין רוצה לדעת מה השליחות שלי כאן וכיצד
אפשר לנתב זאת לטובה .יש רבים שחושבים כמוני אך היכולת והאומץ להתנגד למה
שנראה ככוח גדול הוא לא אפשרות נוכח העונשים שמקבלים ,אין ספק שהקרבתי
קורבן אישי עבור הכלל אך אני שלמה עם זה ומבינה את האנשים שפוחדים על
פרנסתם ומשפחתם.
אך ברגע שכולם שותקים הציבור מבין שזאת נורמה.
אז מה נגיד בסוף? ידענו ושתקנו? ידענו ופחדנו? ידענו אך לא ידענו מה לעשות? "ללמוד
להיכשל" הוא סיכום תמציתי לווידוי של יום הכיפורים שדורש ממכם ,מכולנו להיות
מספיק בוגרים כדי להתמודד עם השגיאות לקחת את האתגר ולתקן.
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---------------------------------------------------------------------------העולם מחולק ללומדים וללא לומדים אלו שמכירים בכישלונותיהם לומדים מהם
ומתקדמים הלאה בניגוד לאלה שלעולם לא מסוגלים להודות שהם עשו משהו לא
בסדר .שאף פעם לא לומדים משגיאותיהם ושגוזרים על עצמם לחזור על הטעויות
שמולידה דרכם.
ביום הכיפורים אנחנו מכירים באמת שהכישלון ההכרה בו הלמידה ממנו והקימה
ממנו – הוא סודה של ההצלחה.
אז ברוח הזמן – חתימה טובה ובעזרת ה' שיגזור עלינו גזירות טובות ויכוון את כל עם
ישראל ובמיוחד את תושבי אשקלון להצלחה לשנה טובה ופורייה ומשגשגת אמן.
גב' סופיה ביילין הגיעה ונכנסת לישיבה
מר מישל בוסקילה:
אני מבקש להעלות להצבעה להוריד ההצעה לסדר יום של חברת המועצה הגב' ריקי
שי בנושא ניהול תקין.

הצבעה:
בעד{ 12 :איתמר שמעוני ,אפי מור ,תומר גלאם ,סופיה ביילין ,מישל בוסקילה ,יורם שפר,
אברהם עשור ,איתן קסנטיני ,דוד בן-אברהם ,חי דהרי ,יוסי כהן ,יורי ברנט ,יורם
מכלוף ,משה אטיאס ,שמעון לוגסי ,שרה זכריה}

נגד3 :

{ בני וקנין ,ריקי שי ,שלמה כהן}

החלטה :לאשר0
מר רמי סופר נכנס לישיבה

.9

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר שלמה כהן בנושא מדיניות
השימוש במתקני ומגרשי הכדורגל באשקלון
מר מישל בוסקילה:
שלמה ,תקריא בבקשה את ההצעה לסדר יום.
מר שלמה כהן (מקריא):
רקע להצעה
טענות קשות של קבוצת הכדורגל מכבי אשקלון על התנכלות ואפליה ,על דרישה לתשלום דמי
שימוש בסכומים לא סבירים ,על אי קיום הבטחות ועל זלזול מוחלט בהתנהלות מול הקבוצה.
ההצעה לסדר
חברי המועצה ,בתוקף אחריותם ,יקבלו סקירה מלאה על מדיניות השימוש במתקני הכדורגל ,על
קיומם או קיומם של קריטריונים שוויוניים בתנאי השימוש במתקנים ועל הדרכים למניעת תחושת
הקיפוח והאפליה מצד חברי הקבוצה.
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---------------------------------------------------------------------------מר מישל בוסקילה:
תודה שלמה ,אני אענה.
בכל הנוגע לשימוש במתקנים עירוניים אין עניין של מדיניות.
בהתאם לדין וכללי מנהל תקין ,שימוש בכל מתקן עירוני חייב בתשלום ,בהתאם
לתעריף הנקבע על פי חוות דעת שמאית ,וכך נעשה גם ביחס לשימוש במתקני
האיצטדיון העירוני.
לאור העובדה ששעות הפעילות באצטדיון העירוני מוגבלות ,הוחלט כי פעילות במקום
תותר רק למועדון הפעיל בליגה הכפופה להתאחדות לכדורגל ,וזאת כמובן בהתאם
לזמינות מתחמי האימון ,האצטדיון המרכזי והמגרש הסינתטי.
בעניינו של מועדון הכדורגל מכבי אשקלון ,התקיימו מספר פגישות בין נציגי המועדון
לגורמים מקצועיים בעירייה – וזאת במטרה להגיע להסדר בנושא השימוש ,אך כל עוד
לא ייחתם הסכם שימוש ,לא יתאפשר למועדון מכבי אשקלון להתאמן ולשחק במתחם
האצטדיון.
לאור האמור ,מבוקש להסיר את ההצעה מסדר היום.
מר איתמר שמעוני יצא מהישיבה
מר שלמה כהן:
יש לי הערה פרוצדורלית – עפ"י החוק מי שאמור להשיב או ראש העיר או חבר
המועצה הממונה.
אני באמת לא מבין למה לא לקיים דיון? למה להוריד הצעה כזו מסדר היום.
צריך לבוא לדון בתחושה של הקבוצה שמקופחת ,האם הקריטריונים חלים על כל
הקבוצות? אני מתפלא על חברי המועצה שמצביעים אוטומטית להורדת ההצעה מסדר
יום ובמיוחד היום שלא התקימה ישיבת קואליציה .
ראש העיר יצא מהישיבה כי הוא לא מסוגל לשמוע דברי אמת אדם שקובר את ראשו
בחול כמו בת יענה .כאילו שאם הוא יצא הדברים לא ייאמרו ,לא יישמעו ולא יירשמו
בפרוטוקול.
אני רוצה להקריא מתוך מכתב שכתב העו"ד שמייצג את הקבוצה במכתבו
למחלקה המשפטית "כפי שהובהר במכתבנו שבסימוכין ,מרשתנו מופלית לרעה
מזה תקופה ארוכה ואינה מקבלת מענה לצרכים הבסיסיים של כל מועדון כדורגל
המכבד את עצמו".
מר איתמר שמעוני חוזר לישיבה
בעוד שקבוצות אחרות (כדוגמת הפועל אשקלון ,אשר קבוצת הנוער שלה מושכרת
לעיריה ,וכן שתי קבוצות ותיקים אשר אחת מהן מנוהלת על ידי מנהל האיצטדיון מר
עיני ) מקבלות שעות אימון רבות (ככל שנדרש להן) על המגרש העירוני ,מרשתנו זוכה
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---------------------------------------------------------------------------ליחס מזלזל ומשפיל ,כאשר קבוצות הנוער של המועדון כלל אינן מקבלות שעות
אימון ,ואילו קבוצת הבוגרים של המועדון אשר עד לא מזמן הצליחה לקבל בעמל רב
(ובלית ברירה מצידה של העירייה) מספר זעום של שעות אימון ,קיבלה בתדהמה את
החלטת העירייה מלפני שלושה שבועות לבטל לאלתר וללא כל סיבה נראית לעין את
שעות האימון שלה"..
ועוד מתוך המכתב " למותר לציין את הנזק הכלכלי והמקצועי האדיר אשר נגרם
למרשתנו בשל הפסקת פעילותה לאלתר באופן חד צדדי"...
" נדמה כי העירייה שמה לה למטרה לחסל את פעילותה של מרשתנו ,ולמעשה לא
לאפשר לה להתאמן כלל בידיעה כי האמור יגרום לשיתוקה עד לקריסתה הסופית.
לראייה "תג המחיר" הבלתי סביר והבלתי הגיוני אשר נדרש על ידי העירייה ממרשתנו
ביחס לדמי השימוש במגרש העירוני (מאות שקלים לאימון ,ואלפי  ₪למשחק).
תמוה עד מאוד העובדה כי חוות דעת השמאי אשר הונפקה על ידיכם ,באה אך ורק
כמענה למעשה למכתבנו מיום  ".55.2.12ועוד .
" עוד נוסיף ונציין כי בניגוד למרשתנו הרי שאחת מקבוצות הותיקים (עמותת קבוצת
ותיקי אשקלון כדורגל בראשותו של מנהל האיצטדיון מר עיני) עושה שימוש
באיצטדיון העירוני בעלות מופחתת במיוחד ואילו השנייה ללא חתימה על הסכם דמי
שימוש בכלל .פניות מרשתנו לקבלת מידע ומסמכים בהקשר זה לפי חוק חופש המידע
מהעירייה נתקלו בחומה בצורה של סירוב ,ונדמה כי לא בכדי.
הינכם מופנים בעניין זה לקביעה של בית המשפט לעניינים מנהליים ביחס לעיריית
אשדוד ,במסגרת עת"מ  51255-01-12דולפיני אשדוד נ' בעירונית אשדוד ואח'
כדלקמן" :בשים לב לכך שמגרשי הספורט העירוניים הם משאב ציבורי ,שנועד
לשימוש תושבי העיר כולה ,תבדוקנה המשיבות עד ליום  ,5.1.12אם קיימים מגרשים
פנויים ובאילו ימים ושעות לשימוש העותרת .ככל שימצאו מגרשים פנויים ,הם יועמדו
לרשות העותרת .המשיבות תודענה לעותרת בכתב עד למועד הנ"ל תוצאות הבדיקה".
ועוד כהנה וכהנה מתוך המכתב .אלו טענות מאוד חמורות ,אם יש בזה אמת זה מאוד
חמור ,למה לא לשמוע את הטענות? מה עוד מה שהייתה אמורה להתקיים פגישה ביום
ראשון עם יו"ר הקבוצה ובוטלה ברגע האחרון ,מה יש לראש העיר לבטל מה הוא
עסוק כל כך לבטל את זמנם של אנשים אחרים? הרי ,ממילא הוא בתקופה ארוכה של
נבצרות מצד בית המשפט ,כך שזמנו בידו .אני חוזר ואומר ומעיר לחברי המועצה
שמורידים מסדר היום שצריך לקיים דיון לטובת תושבי העיר.
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---------------------------------------------------------------------------מר מישל בוסקילה:
ברצוני להעיר הערה לפני שאעביר את רשות הדיבור לראש העיר.
אני יו"ר מועצה חדש ואני לומד בדרך דברים – צריך קצת סבלנות וסובלנות אליי.
מר איתמר שמעוני:
זה לא נכון לומר מי חשוב יותר ,אתה חשוב וכולם חשובים זה לא נכון לבטל אדם.
מר שלמה כהן:
שאתה תעיר למישהו איך צריך להתנהג? אתה האחרון שיכול להעיר.
מר איתמר שמעוני:
אני חושב לאור מה שאתה אומר ,בואו ננהל דיון ,אנחנו פתוחים לשמוע .מה ההצעה
שלך?
מר שלמה כהן:
אני מציע שאם יש ועדה שמטפלת בנושא שתתכנס כדי לבדוק את הטענות המועלות
ב מכתב של העו"ד ולבדוק אם זה נכון מי אחראי לזה? מציע שנבדוק איך נבחר שמאי
שקבע דמי שימוש מופרכים ולמה הם מוחלים רק על הקבוצה הזו ולא על קבוצות
אחרות? ולמה אין קריטריונים שוויוניים? מבקש שהנושא יטופל בהקדם הואיל ונדחו
המון פעמים יש לבדוק את הטענות ולטפל בהן לאלתר.
מר איתמר שמעוני:
ההצעה התקבלה ,מה שצריך נעשה.
מר רמי סופר:
אני מאחל לכולכם שנה טובה וגמר חתימה טובה.
מספר פעמים פנינו אליכם בנושא קבוצה זו ,זה לא פייר שקבוצה אחרת מתאמנת
ולהם לא נותנים להתאמן יש כאן הבדלי צבע ,אני לא מתבייש לומר זאת .צריך לפתוח
לקה ילה זו את כל הדלתות ,אני חושב שהבחור הזה יכול לקחת את האנשים האלה
למקומות טובים .אתם שליחי ציבור צריכים לאפשר להם להתאמן ללא עלות.
גב' ריקי שי:
אני רוצה שיהיה לו"ז מוגדר ,יש להם תחרויות ,אנשים לא מאמינים לכם .אי אפשר
כך להתנהל יש לרשום תאריכים.
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---------------------------------------------------------------------------מר רמי סופר:
אני לא יודע כמה זמן תיקח הועדה הזו ,תאפשרו לאנשים האלו לשחק.
מר מישל בוסקילה:
להזכירך רמי אני בא מבית של כדורגל ,אני יודע מה הם עוברים אכנס לעובי הקורה
בנושא זה.
מר איתן קסנטיני:
ערב טוב לכולם ,אני יו"ר קבוצת ותיקי הפועל אשקלון וקולגה של מני יאסו יו"ר
הקבוצה מכבי אשקלון.
הקבוצה של מני נמצאת במצב לא טוב אין להם תקציבים ,תלבושות וכו' .ראיתי את
הפעמים שהוציאו אותם יש עניין עקרוני לחתום – לא לחתום .אני חושב שבמקום
לעשות ועדה יש ממונה על הספורט עם עוד כמה חברי מועצה נשב עם מני יאסו ונגיע
להחלטה מה סביר לקחת ולתת להם להתאמן.
מר איתמר שמעוני:
מלכתחילה אמרתי שההצעה התקבלה מי שרוצה להיות חבר בוועדה מוזמן .חייבת
להיות היועצת המשפטית ומנכ"ל העירייה – ומבחינתי תתכנסו מחר.
גב' ריקי שי ומר יוסי כהן יצאו מהישיבה

 .10הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר משה אטיאס בנושא הפארק
הלאומי באשקלון
מר מישל בוסקילה:
משה ,תקריא בבקשה את ההצעה לסדר יום.
מר משה אטיאס (מקריא):
רקע להצעה
הרעה בתנאי השימוש של תושבי אשקלון בפארק הלאומי ,גביית דמי כניסה לצורך לינה גבוהים,
תוכניות בעבר להחזיר את הפעלת הפארק לעיריית אשקלון.
ההצעה לסדר
חברי המועצה ,יקבלו סקירה על סטטוס הקשרים בין עיריית אשקלון להנהלת הפארק.
חברי המועצה יבדקו את האפשרות לבטל את הפטור של פארק אשקלון מתשלום דמי ארנונה עקב
מדיניות גביית כספים שהופכים אותו לעסק לכל דבר.
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---------------------------------------------------------------------------מר מישל בוסקילה:
אבקש ממר אפי מור ,מ"מ רה"ע להשיב.
מר אפי מור:
ראש העיר פועל זה תקופה ארוכה על מנת להשיב את הפארק הלאומי לידי עיריית
אשקלון.
מאז שנכנס לתפקידו לפני כשלוש שנים ,הוא מנהל התכתבות ענפה בנושא מול
גורמי הממשלה השונים.
ראש העיר פועל זה תקופה ארוכה על מנת להשיב את הפארק הלאומי לידי עיריית
אשקלון .מאז נכנס לתפקידו לפני כשלוש שנים ,מנהל ראש העיר התכתבות ענפה
בנושא מול גורמי הממשלה השונים האמונים על הנושא .רק לפני כחודש שיגר ראש
העיר מכתב נוסף לשר להגנת הסביבה ,ח"כ זאב אלקין ,בו ביקש ממנו לפעול
להשיב את האחריות על הגן הלאומי לעיריית אשקלון ,כפי שהיה לפני מספר שנים.
ראש העיר ציין במכתבו כי מאז הועברה האחריות על הפארק לידי רשות הטבע
והגנים ,ביצעה זו מספר שינויים לטובה בפארק ,בעיקר בכל הנוגע לפיתוח תשתיות
ושיפור חזות המקום ,אולם אליה וקוץ בה – בעוד שהפארק הפך להיות מקום
שנעים יותר לשהות בו ,הוא הפך מנותק כמעט לחלוטין מהווי העיר ,הכניסה אליו
גם כיום כרוכה בתשלום ,שעות הפעילות בו מוגבלות ,וכך נוצרה מציאות שבה
תושבי אשקלון והסביבה בוחרים להימנע מלפקוד את המקום ,וזה נותר שומם
ועזוב כמעט בכל ימות השנה ,למעט בחגים ובמקרים בהם מתקיימת הופעה
באמפי-פארק ,וגם זאת בעקבות יוזמה של הרשות המקומית.
עוד ציין ראש העיר במכתבו כי לגן הלאומי פוטנציאל עצום וכבר עם כניסתו
לתפקיד הוא כינס את טובי המומחים בארץ שגיבשו תוכניות שעשויות לחולל מפנה
של ממש בכל הנוגע לפארק הלאומי ,במטרה להפוך אותו לאטרקציה תיירות בקנה
מידה בינלאומי ,שגם תעניק לתושבי אשקלון את אחת הריאות הירוקות היפות
במדינה.
על פי התוכניות ,יסללו במקום שבילים להולכי רגל ,מסלולים לרוכבי אופניים,
פינות ישיבה בחיק הטבע ,בתי קפה ומסעדות ,מקומות בילוי פנאי ונופש ,אתרי
מורשת והיסטוריה ,והכל תוך שמירה קפדנית על ערכי הטבע והממצאים
הארכיאולוגיים החשובים שנמצאו שם.
במקביל ,יוקם מוזיאון לתולדות אשקלון בשטח הפארק ,מוזיאון תת-קרקעי שכל
אחת מהקומות שלו תציג תקופה אחרת בהיסטוריה העתיקה של אשקלון ,אחת
הערים העתיקות בעולם .כמו-כן ,יבוצע חיבור של הפארק הלאומי לעיר ,בטיילות
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עיריית אשקלו ן – חברי מועצת העיר
---------------------------------------------------------------------------עד החוף הצפוני ,כך שתושבי העיר שיתחילו טיול רגלי או על אופניים לאורך
הטיילת מצפון העיר ,יוכלו לנוע לאורך רצועת החוף עד לפארק הלאומי ,וכך גם
מדרום לצפון.
ראש העיר נחוש לעשות את כל הנדרש כדי לממש את הפוטנציאל העצום שיש לגן
הלאומי שלנו ולהגשים את החזון שלו להפוך את המקום לאתר תיירות שוקק חיים
בקנה מידה בינלאומי.
ראש העיר ביקש מהשר לקיים בהקדם פגישה עם צוותים מקצועיים במשרדו ,על
מנת לקדם את הבקשה.
לאור האמור ולאור העובדה כי הנושא מטופל באופן אישי על ידי ראש העיר,
מבוקש להוריד את ההצעה מסדר היום.
מר משה אטיאס:
קודם כל ,לא הבנתי מה זה קשור לארנונה? בינתיים אנחנו יכולים להטיל עליהם
ארנונה ,יוותרו על הכסף שהם גובים מתושבי אשקלון.
מר איתמר שמעוני:
זו הצעה מצוינת ,זה חוקי? אפשר לגבות מהם ארנונה?
מר משה אטיאס:
ברגע שהם כבר עסק כלכלי לכל דבר אפשר לגבות ארנונה.
מר איתמר שמעוני:
אני בעד העניין אם מבחינה חוקית אפשר.
גב' נחמה שריקי:
רשות הטבע והגנים כפופה למדינה ולכן צריך לבדוק.
מר מישל בוסקילה:
אני מבקש להעלות להצבעה להוריד מסדר היום.
מר שלמה כהן:
התפתח דיון ,יש אנשים שיכולים להעלות רעיונות ,למה לא לקיים דיון?
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עיריית אשקלו ן – חברי מועצת העיר
---------------------------------------------------------------------------מר משה אטיאס:
תושבי אשקלון סובלים זמן רב מהרגשה שם לא רצויים יותר בפארק הלאומי.
לבוא עם משפחה זה כמה מאות שקלים הפארק נסגר בשעה  ,11:00לינה מוגדרת
רק באזור מסוים ,ובכניסה מתייחסים אליך כאילו אתה גנב מבקשים ת.ז .ממך
ומהבנים שלך ומהכיסא של האוטו כדי להראות שאנחנו אשקלונים.
המצב לא יכול להימשך ,אנחנו לא מגיעים לשם אין פסטיבלים ,תושבי אשקלון
איבדו לגמרי את הזהות של פארק ששייך להם.
אני מציע להטיל עליהם ארנונה בגלל שהם נהפכו להיות עסק כלכלי לכל דבר
להטיל עליהם ארנונה או שיבטלו את הגזרות שהם יתנו לנו ליהנות מהפארק
ששייך לנו ולא יהיו כלכליים אז יהיה אפשר להמשך עם ההסכם הנוכחי.
מר מישל בוסקילה:
אני מבקש להעלות להצבעה להוריד ההצעה לסדר של מר משה אטיאס בנושא הפארק
הלאומי.

הצבעה:
בעד{ 11 :איתמר שמעוני ,אפי מור ,סופיה ביילין ,מישל בוסקילה ,אברהם עשור ,איתן
קסנטיני ,דוד בן-אברהם ,יורי ברנט ,יורם מכלוף ,שמעון לוגסי ,שרה זכריה}

נגד2 :

{בני וקנין ,שלמה כהן ,תומר גלאם ,יורם שפר ,חי דהרי ,משה אטיאס ,רמי
סופר}

החלטה :לאשר0
גב' ריקי שי חזרה לישיבה

 .11הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר משה אטיאס בנושא השוק
העירוני
מר מישל בוסקילה:
משה ,תקריא בבקשה את ההצעה לסדר יום.
מר משה אטיאס (מקריא):
רקע להצעה
טענות קשות מצד סוחרי השוק במגדל על שינויים בלתי סבירים לפתיחת השוק כל ימי השבוע ועל
העלאת תעריפים בלתי סבירה שעלולה לפגוע בפרנסתם.
ההצעה לסדר
חברי המועצה ,יקבלו סקירה על השינויים שהעירייה מתכוונת להנהיג עם פתיחת השוק החדש
ותדון במשמעויות השינויים האלה כלפי הסוחרים.
חברי המעצה ידונו באפשרות לאפשר לסוחרי השוק להסתגל לתנאים החדשים ולדחות את ביצוע
חלק או כל השינויים בחצי שנה כתקופת הסתגלות.
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עיריית אשקלו ן – חברי מועצת העיר
---------------------------------------------------------------------------מר מישל בוסקילה:
אבקש ממר אפי מור ,מ"מ רה"ע להשיב.
מר אפי מור:
אנו שמחים לבשר כי בתום מפגש שהתקיים אתמול עם הסוחרים ,הושגו הבנות
לגבי המשך הפעלתו של השוק במתכונתו החדשה.
סוכם כי הסוחרים ייהנו משלושה חודשי הסתגלות ראשונים ,שלאחריהם יתקיימו
דיונים מחודשים על מנת לעמוד מקרוב אחר היקף הפעילות בשוק.
נעשה בתיאום מלא איתם.
עיריית אשקלון השקיעה משאבים רבים בשדרוג השוק העירוני החדש ומתן מענה
לכל הליקויים החמורים מהם סבל השוק הקודם שהנציגים שבנו את השוק הקודם
נמצאים פה.
לפני שנמשיך את הדיון ,אני רוצה להזכיר לכולנו באילו תנאים קשים עבדו
הסוחרים ואיך סבלו המבקרים שם בקיץ ובחורף ,זאת לאחר שהשקעה של עשרות
מיליוני שקלים ירדה לטמיון.
אפשר להקרין בבקשה את הסרטון – מוקרן סרטון.
ראיתם הרגע באיזה מצב קיבלנו את השוק העירוני ולאיזה מצב הבאנו אותו היום.
כעת ,עם סיום העבודות בשוק החדש ,ייהנו הסוחרים והמבקרים מאחד השווקים
היפים בארץ ,עם עיצוב מחודש ,דוכנים חדשים ,מעברים רחבים ,קירוי מקיף ועוד
חידושים רבים שיהפכו את הביקור בו לחוויית קניות אמיתית.

כמו-כן ,פתרנו חלק ניכר מהבעיות שהקשו על העבודה והביקור במקום ,והכל תוך
שיתוף פעולה מלא עם הסוחרים.

אנו משוכנעים שעד מועד פתיחתו מחדש של השוק העירוני החדש ,ייפתרו כל
המחלוקות ,לשביעות רצון כל הצדדים.

אני רוצה לציין שבדיון הזה היה רמי סופר ברוך ה' נגיע לתוצאה טובה.
אשר על כן ,אבקש להסיר את ההצעה מסדר היום.
מר תומר גלאם:
מה זה הסתגלות? ללא תשלום?
מר רמי סופר:
 ₪ 50לחודש במקום  .₪ 20עם הידברות אפשר להגיע לכל למרות שאני באופוזיציה
נפתחה בפני הדלת ,מצאתי אוזן קשבת אצל אפי.
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עיריית אשקלו ן – חברי מועצת העיר
---------------------------------------------------------------------------מר שלמה כהן:
קודם כל משה אל תיפול ברוחך שלא קיימו דיון ,האופוזיציה הייתה מעורבת
ותרמה את תרומתה.
מר אפי מור:
אתה הובלת את השוק למה שהוא 2 ,שנים ישבת ולא עשית כלום.
מר שלמה כהן:
אני מתעלם מההערות של מי שמדבר על השוק ומתנהג כמו בשוק.
אתה רוצה שאני אנשל אותך? תשלם את החוב שלך קודם כל.
מר מישל בוסקילה:
אני מבקש לשמור על המעמד.
אני מעלה להצבעה להוריד ההצעה לסדר של מר משה אטיאס בנושא השוק העירוני.

הצבעה:
בעד{ 12 :איתמר שמעוני ,אפי מור ,תומר גלאם ,סופיה ביילין ,מישל בוסקילה ,יורם שפר,
אברהם עשור ,איתן קסנטיני ,דוד בן-אברהם ,חי דהרי ,יורי ברנט ,יורם מכלוף,
משה אטיאס ,רמי סופר ,ריקי שי ,שמעון לוגסי ,שרה זכריה}

נגד6 :

{ בני וקנין ,שלמה כהן}

החלטה :לאשר0

.15

רבני עיר ראשיים לאשקלון:
א 0המלצת מועצת העיר למינוי שני רבני עיר ראשיים לאשקלון – רב
ספרדי ראשי ורב אשכנזי ראשי ,לאור בקשת שר הדתות
מר מישל בוסקילה:
אני מעלה להצבעה מינוי שני רבני עיר ראשיים לאשקלון.
מר בני וקנין:
לפני הצבעה יש לקיים דיון.
אני רוצה לשאול את שמעוני אתה באמת רוצה לבחור רבנים או בגלל ששר
הדתות ביקש?
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עיריית אשקלו ן – חברי מועצת העיר
----------------------------------------------------------------------------

אני רוצה לתת הצעות ,לבחור רבנים זה רגע מאוד מכובד לעיר תאמינו לי
מדבר אדם היחיד פה שהשתתף בבחירת רב עיר ,הרב בלוי ז"ל .מניסיון שלי
שנבחרו רבני ערים זה מסלול אחד מהקשים והמסובכים בשלטון המקומי.
יש בגצ"ים רק בגלל תהליכים שגויים .לכן שאלתי אם באמת אתה רוצה
לבחור רבנים ולכן כדאי לשמוע לעצות.
כשהיה צריך לבחור רבנים בתקופתו של אלי דיין היינו  12חברי מועצה 1
מהקואליציה ו 1-מהאופוזיציה כשהיה צריך לבחור אלי דיין ואנוכי התחלנו
הליך מכובד.
היה בזמנו אופוזיצדיה חזקה ,יעקב אלון ז"ל ואריה קרן שיבל"א.
בואו נעשה הליך מכובד מדוע מכל הארץ יש אינטרסים שונים שיבחר רב
מכל מקום יחפשו כדי לעצור את התהליך .ההליך התחיל לא נכון ,למה
לפגוע בחברי מועצה? יש לשים בועדה  5חברי מועצה ,למה לשים שני פקידי
עירייה .כי זה רבני ערים 5 ,חברי מועצה צריכים להיות.
המינוי של חיים סופר פסול לחלוטין .רה"ע לא מדבר איתו מינואר ,האיש
היה עצור ,הורחק ,אולי יגישו נגדו כתב אישום .זה צריך להיות בוועדה –
צריך לכבד את המעמד.
רק בסעיף הזה אם יגיע לבג"ץ ,יעיפו אותנו מהמדרגות ,אני מציע שיהיו 5
חברי מועצה ,כמו כן צריך לבדוק האם צריך  5רבנים ספרדי ואשכנזי ,צריך
לבדוק תל-אביב החליטה שמספיק רב אחד.
אני מציע להוריד את הסעיף מסדר היום ולבחור  5חברי מועצה לועדה.
מר שלמה כהן:
מינוי ועדת בחירות יש כאלה שטוענים שזה עניין טכני גרידא זה לא עניין
טכני גרידא ,אני רוצה להקריא קטע מתקנת בחירות רבני העיר "
אגב ,בכל הבגצ"ים שהוגשו התייחסו למינוח "תקנת בחירות" רבני העיר
ולא תקנת בחירת רבני העיר .ראו בכך ביטוי לכוונה לקיים הליך דמוקרטי.
בחירות (ולא בחירה) כדי להבטיח בתהליך מורכב את הייצוג המירבי של כל
שכבות העיר והעדות.
בתקנת בחירות רבני העיר בגירסא שראיתי כתוב שם "שישוב שבו יש שני
רבנים אזי נציגי המועצה בועדת הבחירות צריכים להיות האחד ספרדי
והשני אשכנזי.
ולפי מיטב ידיעתי אף אחד מהפקידים שמוצעים כאן לאישור כחברי ועדת
הבחירות אינו אשכנזי.
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עיריית אשקלו ן – חברי מועצת העיר
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הסיטואציה שבה ראש עיר החשוד במעשי שחיתות ,שהוגבל מלעסוק במינוי
עובדי עירייה בכירים ,שבית המשפט הטיל עליו הגבלות ומגבלות שונות,
שאחד כזה יהיה מעורב ומשפיע במידה רבה כזו על בחירת רבנים? זהו
אבסורד ביזארי.
החוק ,רוח החוק ,קובעים שהתהליך צריך להבטיח ייצוג של כל גווני
הציבור .ההצעה מביאה בפני המועצה את חיים סופר ואת משה ג'רפי ,שהוא
כפוף לו ועושה דברו" .שניים בכרטיס אחד" ,המשמעות היא שמר שמעוני
מעורב ומשפיע על בחירת הרבנים הרבה מעבר למותר .זה לא יחזיק מים
בפנייה לבג"צ .כולנו זוכרים את ישיבת המועצה לבחירת חברי המועצה
הדתית ,שמעוני ,התפארת אז ,אני רוצה להזכיר לך איך התרברבת
שהתהליך ,כביכול ,היה מהיר .בעוד שבפועל ,עד היום יש ממונה במועצה
הדתית והעניין תקוע זה שלוש שנים עקב פנייה לבג"צ , .אנחנו לא רוצים
לחזור על הטעות הזו .אלא אם אתה רוצה ומתכוון לתקוע את התהליך.
למה לבוא בהצעה למנות פקידים במקום למנות חברי מועצה? למה לשלול
מחברי המועצה שמייצגים ציבור רחב להיות מעורבים בתהליך?
גב' ריקי שי:
מעבר למה שאמרו למה צריכים  5רבנים? למה פילוג צריך רב אחד שיאחד
את העיר .אני חושבת שנציגות לוועדה צריכה להגיע מהמועצה.
מר משה אטיאס:
אבקש הסבר לגבי הועדה.
מר איתמר שמעוני:
רוב הדברים נאמרו ,אם יוגשו בגצי"ם יש חוק לגבי  5רבנים .העיר צריכה 5
רבנים בתקופתכם היו  20אלף תושבים והיו  5רבנים .העיר גדלה וזקוקה
לרבנים.
יש סעיף ב' שהיא הודעה שלי – ההודעה היא פשוטה חיים סופר הוא נציג
שלי בוועדה אני סומך עליו כל מי שחושב שיקרה לו משהו זה יתבדה .ואני
מאמין ביושרה שלו.
לגבי ג'רפי נעלה להצבעה.
יש תהליך ,ייבחרו  5רבנים ,אתם רוצים שלא אהיה פה .יש בורא עולם
שיחליט.
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מר מישל בוסקילה:
אני מעלה להצבעה מינוי שני רבני עיר ראשיים לאשקלון.
הצבעה:
בעד{ 12 :איתמר שמעוני ,אפי מור ,תומר גלאם ,סופיה ביילין ,מישל בוסקילה ,יורם
שפר ,אברהם עשור ,איתן קסנטיני ,דוד בן-אברהם ,חי דהרי ,יורי ברנט,
יורם מכלוף ,משה אטיאס ,שמעון לוגסי ,שרה זכריה}

נגד3 :

{ בני וקנין ,ריקי שי ,שלמה כהן}

נמנע { 1 :רמי סופר }

החלטה :לאשר0

ב 0הודעה על מינויו של מנכ"ל העירייה ,מר חיים סופר ,לנציג ראש
העיר בוועדת הבחירות למינוי רבנים ראשיים לעיר אשקלון0
מר מישל בוסקילה:
זוהי הודעה לחברי המועצה על מינוי ראש העיר בוועדת הבחירות למינוי
רבנים ראשיים לעיר אשקלון ולכן אין צורך להצביע.

ג 0אישור מינוי מנהל אגף תיאום מערכות עירוניות ,עו"ד משה
ג'רפי ,לנציג מועצת העיר בוועדת הבחירות למינוי רבנים ראשיים
לעיר אשקלון0
מר מישל בוסקילה:
אני מעלה להצבעה מינוי עו"ד משה ג'רפי לנציג מועצת העיר בוועדת
הבחירות למינוי רבנים ראשיים לעיר אשקלון.
הצבעה:
בעד{ 12 :איתמר שמעוני ,אפי מור ,תומר גלאם ,סופיה ביילין ,מישל בוסקילה ,יורם
שפר ,אברהם עשור ,איתן קסנטיני ,דוד בן-אברהם ,חי דהרי ,יורי ברנט,
יורם מכלוף ,משה אטיאס ,שמעון לוגסי ,שרה זכריה}

נגד3 :

{ בני וקנין ,ריקי שי ,שלמה כהן}

נמנע { 1 :רמי סופר }

החלטה :לאשר0
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.15

אישור מינויים בוועדות העירייה והחברות העירוניות:
א 0אישור מינוי חבר המועצה מר אברהם עשור לחבר בוועדה לענייני
ביקורת0
מר מישל בוסקילה:
אני מעלה להצבעה אישור מינוי חבר המועצה מר אברהם עשור לחבר
בוועדה לענייני ביקורת.
מר שלמה כהן:
האם זה בנוסף?
מר מישל בוסקילה:
היה חסר אחד.
הצבעה:
בעד{ 61 :איתמר שמעוני ,אפי מור ,תומר גלאם ,סופיה ביילין ,מישל בוסקילה ,יורם

שפר ,אברהם עשור ,איתן קסנטיני ,בני וקנין ,דוד בן-אברהם ,חי דהרי ,יורי
ברנט ,יורם מכלוף ,משה אטיאס ,רמי סופר ,ריקי שי ,רמי סופר שמעון
לוגסי ,שלמה כהן ,שרה זכריה}

החלטה :לאשר0
מר מישל בוסקילה יצא מהישיבה

א 0אישור מינוי חבר המועצה יורי ברנט לחבר בוועדה לענייני
ביקורת במקום חבר המועצה מר חי דהרי
מר מישל בוסקילה:
סעיף זה יורד מסדר היום.
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ב 0אישור מינוי המשנה לראש העיר מר מישל בוסקילה לחבר
בוועדה לבחירת עובדים בכירים במקום חבר המועצה מר חי דהרי
מר איתמר שמעוני:
אני מעלה להצבעה אישור מינוי המשנה לראש העיר מר מישל בוסקילה
לחבר בוועדה לבחירת עובדים בכירים במקום חבר המועצה מר חי דהרי.
מר חי דהרי
קיבלתי את החברות בועדה זו בהשאלה כשאבי קריסי עזב את המועצה ,לא
הודיעו לי שלוקחים את זה ממני ואם לוקחים קיבלתי את התפקיד
בהשאלה מדוע לא להחזיר לסיעה המקורית?
הצבעה:
בעד{ 61 :איתמר שמעוני ,אפי מור ,תומר גלאם ,סופיה ביילין ,מישל בוסקילה ,יורם

שפר ,אברהם עשור ,איתן קסנטיני ,בני וקנין ,דוד בן-אברהם ,חי דהרי ,יורי
ברנט ,יורם מכלוף ,משה אטיאס ,רמי סופר ,ריקי שי ,רמי סופר שמעון
לוגסי ,שלמה כהן ,שרה זכריה}

החלטה :לאשר0

ג 0אישור מינוייה של מנהלת אגף חשבות רו"ח הגב' ענת גור לחברה
בדירקטוריון תאגיד "מי-אשקלון"
מר שלמה כהן:
נושא זה מורכב ,צריך לבדוק שיש חלוקה שווה ואם צריך.
עו"ד הילה רווח:
יש חוות דעת ,חסר חבר אחד ההצטרפות שלה תסגור את הרשימה
והחלוקה שווה בין גברים ונשים.
מר מישל בוסקילה:
אני מעלה להצבעה אישור מינוי מנהלת אגף חשבות רו"ח הגב' ענת גור
לחברה בדירקטוריון תאגיד "מי אשקלון"
הצבעה:
בעד{ 12 :איתמר שמעוני ,אפי מור ,תומר גלאם ,סופיה ביילין ,מישל בוסקילה ,יורם
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יורם מכלוף ,משה אטיאס ,שמעון לוגסי ,שרה זכריה}

נגד3 :

{ בני וקנין ,ריקי שי ,שלמה כהן}

נמנע { 1 :רמי סופר }

החלטה :לאשר0
מר מישל בוסקילה יצא מהישיבה

ד 0אישור מינוייה של עו"ד איילת בן-דוד לחברה בדירקטוריון
תאגיד "מי-אשקלון"
מר שלמה כהן:
אבקש פרטים.
מר איתמר שמעוני:
מצורף לסדר היום קורות חיים.

מר בני וקנין:
זה מינוי חיצוני? נציגה של אשקלון או של נתיבות?
מר איתמר שמעוני:
זו נציגה של אשקלון .אני מעלה להצבעה אישור מינוי עו"ד איילת בן-דוד
לחברה בדירקטוריון תאגיד "מי אשקלון"
הצבעה:
בעד{ 15 :איתמר שמעוני ,אפי מור ,תומר גלאם ,סופיה ביילין ,יורם שפר ,אברהם
עשור ,איתן קסנטיני ,דוד בן-אברהם ,חי דהרי ,יורי ברנט ,יורם מכלוף ,משה
אטיאס ,שמעון לוגסי ,שרה זכריה}

נגד3 :

{ בני וקנין ,ריקי שי ,שלמה כהן}

נמנע { 1 :רמי סופר }

החלטה :לאשר0
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ה 0אישור מינוי עו"ד שרון בוסקילה לחברה בדירקטוריון החברה
העירונית לתרבות נוער וספורט0
מר שלמה כהן:
במקום מי?
מר איתמר שמעוני:
חדשה ,צריך תשעה חברים.
אני מעלה להצבעה אישור מינוי עו"ד שרון בוסקילה לחברה בדירקטוריון
החברה העירונית לתרבות נוער וספורט
הצבעה:
בעד{ 15 :איתמר שמעוני ,אפי מור ,תומר גלאם ,סופיה ביילין ,יורם שפר ,אברהם
עשור ,איתן קסנטיני ,דוד בן-אברהם ,חי דהרי ,יורי ברנט ,יורם מכלוף ,משה
אטיאס ,שמעון לוגסי ,שרה זכריה}

נגד3 :

{ בני וקנין ,ריקי שי ,שלמה כהן}

נמנע { 1 :רמי סופר }

החלטה :לאשר0
מר מישל בוסקילה חוזר לישיבה

 .15אישור חתימה על הסכמי מכר עם הזוכה במכרז למכירת מרתף ברח'
אורט
מר מישל בוסקילה:
קיבלתם את חוו"ד היועצת המשפטית ,אני מעלה להצבעה אישור חתימה על
הסכמי מכר עם הזוכה במכרז למכירת מרתף ברח' אורט.
מר תומר גלאם:
היה מכרז?
עו"ד הילה רווח:
כן ,ויש את ההסכם.
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הצבעה:
בעד{ 12 :איתמר שמעוני ,אפי מור ,תומר גלאם ,סופיה ביילין ,מישל בוסקילה ,יורם שפר,
אברהם עשור ,איתן קסנטיני ,דוד בן-אברהם ,חי דהרי ,יורי ברנט ,יורם מכלוף,
משה אטיאס ,שמעון לוגסי ,שרה זכריה}

נגד3 :

{ בני וקנין ,ריקי שי ,שלמה כהן}

נמנע { 1 :רמי סופר }

החלטה :לאשר0

 .12אישור חתימה על הסכמי מכר עם הזוכה במכרז למכירת מגרש ברח'
הפלמ"ח
מר שלמה כהן:
ברצוני לדעת לאן הולך הכסף למכירות של הנכסים האלו?
עו"ד הילה רווח:
עפ"י חוק אלא אם כן נקבל היתר.
מר שלמה כהן:
לא תקבלו.
מר מישל בוסקילה:
קיבלתם את חוו"ד היועצת המשפטית ,אני מעלה להצבעה אישור חתימה על
הסכמי מכר עם הזוכה במכרז למכירת מרתף ברח' אורט.
הצבעה:
בעד{ 12 :איתמר שמעוני ,אפי מור ,תומר גלאם ,סופיה ביילין ,מישל בוסקילה ,יורם שפר,
אברהם עשור ,איתן קסנטיני ,דוד בן-אברהם ,חי דהרי ,יורי ברנט ,יורם מכלוף,
משה אטיאס ,שמעון לוגסי ,שרה זכריה}

נגד4 :

{ בני וקנין ,ריקי שי ,רמי סופר ,שלמה כהן}

החלטה :לאשר0
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 .12אישור חתימה על הסכמי מכר עם הזוכה במכרז למכירת דירה ברח'
בר-כוכבא
מר מישל בוסקילה:
קיבלתם את חוו"ד היועצת המשפטית ,אני מעלה להצבעה אישור חתימה על
הסכמי מכר עם הזוכה במכרז למכירת מרתף ברח' אורט.
הצבעה:
בעד{ 12 :איתמר שמעוני ,אפי מור ,תומר גלאם ,סופיה ביילין ,מישל בוסקילה ,יורם שפר,
אברהם עשור ,איתן קסנטיני ,דוד בן-אברהם ,חי דהרי ,יורי ברנט ,יורם מכלוף,
משה אטיאס ,שמעון לוגסי ,שרה זכריה}

נגד4 :

{ בני וקנין ,ריקי שי ,רמי סופר ,שלמה כהן}

החלטה :לאשר0

 .11אישור חתימה על הסכם קליטת מפונים בחירום בין העירייה לבין
מתקן קליטה ארצי "הולידיי-אין אשקלון" ,בהתאם להחלטת רשות
פס"ח מחוז דרום משרד הפנים
מר מישל בוסקילה:
קיבלתם את חוו"ד היועצת המשפטית ,אני מעלה להצבעה אישור חתימה על
הכם קליטת מפונים בחירום.
הצבעה:
בעד{ 61 :איתמר שמעוני ,אפי מור ,תומר גלאם ,סופיה ביילין ,מישל בוסקילה ,יורם שפר,
אברהם עשור ,איתן קסנטיני ,בני וקנין ,דוד בן-אברהם ,חי דהרי ,יורי ברנט,
יורם מכלוף ,משה אטיאס ,רמי סופר ,ריקי שי ,רמי סופר שמעון לוגסי ,שלמה
כהן ,שרה זכריה}

החלטה :לאשר0
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 .11אישור עקרוני לשדרוג מרכז מסחרי שמשון ב' במסגרת "קול קורא"
מר מישל בוסקילה:
אבקש להעלות להצבעה אישור עקרוני לשדרוג מרכז מסחרי שמשון ב' במסגרת
"קול קורא".
הצבעה:
בעד{ 61 :איתמר שמעוני ,אפי מור ,תומר גלאם ,סופיה ביילין ,מישל בוסקילה ,יורם שפר,
אברהם עשור ,איתן קסנטיני ,בני וקנין ,דוד בן-אברהם ,חי דהרי ,יורי ברנט,
יורם מכלוף ,משה אטיאס ,רמי סופר ,ריקי שי ,רמי סופר שמעון לוגסי ,שלמה
כהן ,שרה זכריה}

החלטה :לאשר0
מר מישל בוסקילה:
לסיום ,אני מודה לכל חברי המועצה מאחל לכם שנה טובה וגמר חתימה טובה.
ישיבת המועצה ננעלת.

_______________

__________________

חיים סופר
מנכ"ל העירייה

מישל בוסקילה
משנה לראש העיר
ויו"ר מועצת העיר
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