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פרוטוקול מועצה לא מן המניין מס' 85-2018
מ-כ' בשבט תשע"ח05.02.2018 ,
מקום הישיבה :אולם המועצה ,קומה ד' ,בניין העירייה

נוכחים ה"ה:
תומר גלאם

 -ראש העיר בפועל

סופה ביילין

 -מ"מ ראש העיר

יורם שפר

 -סגן ראש העיר

משה אטיאס

 -משנה לראש העיר

בוריס מנור

 -משנה לראש העיר

שי עמירה

 -משנה לראש העיר

רמי סופר

 -סגן ראש העיר

מיריי אלטיט

 -חברת מועצת העיר

יוסי כהן

 -חבר מועצת העיר

שלמה כהן

 -חבר מועצת העיר

יורם מכלוף

 -חבר מועצת העיר

יוחאי יפרח

 -חבר מועצת העיר

מישל בוסקילה

 -חבר מועצת העיר

בני וקנין

 -חבר מועצת העיר

שרה זכריה

 -חברת מועצת העיר

יעקב אביטן

 -חבר מועצת העיר

יורי ברנט

 -חבר מועצת העיר

אפי מור

 -חבר מועצת העיר

ריקי שי

 -חברת מועצת העיר
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לא נכחו ה"ה:
איתמר שמעוני

 -חבר מועצת העיר

שמעון לוגסי

 -חבר מועצת העיר

דוד בן אברהם

 -חבר מועצת העיר

אברהם עשור

 -חבר מועצת העיר

כן נכחו המוזמנים בעלי התפקידים ה"ה:
משה ג'רפי

 -חבר מועצת העיר

גב' גלית כהן

-עוזרת ראש העיר

מר יוני רהימי

 -עוזר מנכ"ל

גב' מלכה גרשון

 -מנהלת אגף משאבי אנוש

גב' ויקטוריה ברנגל

 -מהנדסת העירייה

עו"ד הילה רווח

 -יועצת משפטית

נחמה שריקי

 -גזברית העירייה

מר אריאל גמליאל

 -מבקר העירייה

מר מישל ברק

 -מנהל אגף תפעול

מזל לוי

 -מנהלת האגף לשירותי רווחה

רונית מצליח

 -מנכ"לית החברה העירונית לתנו"ס

עו"ד אביחי לו

 -לשכה משפטית

זיוה מימון

 -מזכירת מועצת העיר ,רשמת הפרוטוקול

להלן הנושאים על סדר היום:
סעיף  – 1הצעה לסדר יום בנושא תמיכות
סעיף  – 2הצעה לסדר יום בנושא ועדת שירות
סעיף  – 3הצעה לסדר יום בנושא החברה העירונית לתנו"ס
סעיף  – 4הצעה לסדר יום בנושא פרסום במקומונים ובאתרים עירוניים
סעיף  – 5הצעה לסדר יום בנושא שירות ייעוץ משפטי
סעיף  - 6הצעה לסדר יום בנושא רכבת ישראל
סעיף  - 7הצעה לסדר יום בנושא התחנה המרכזית באשקלון
סעיף  - 8הצעה לסדר יום בנושא תוכנית עבודה שנתית
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סעיף  - 9הצעה לסדר יום בנושא שירותים רפואיים
סעיף  - 10הצעה לסדר יום בנושא איכות הסביבה

מהלך הדיון בישיבה:
יו"ר המועצה ,משה אטיאס:
אני פותח את ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין  .5.2.2018ישיבה מספר  85לשנת 2018
כפי שראש העיר הבטיח למשפחת מנגיסטו ,נפתח את ישיבת המועצה במניין הימים
מאז חטיפתו לעזה של בן העיר אברהם מנגיסטו .מאז נחטף אברהם חלפו  1248ימים.
מאחר וההצעות לסדר נשלחו במרוכז בלי לציין שמות של מגישי ההצעה אבקש
בראשית כל סעיף לציין מי מקריא את ההצעה.

סעיף מס' :1
הצעה לסדר יום בנושא תמיכות
מי מקריא? כן ,כבוד הרב.
יעקב אביטן:
ערב טוב לכולם .אני ראשית רוצה לומר ,לפני שאני אדבר על הסעיף ,שהכינוס של
המועצה הזאתי הורתה בברכה ולידתה בטומאה אחת גדולה ,בפגימה אחת גדולה..
יו"ר המועצה ,משה אטיאס:
הרב אביטן ,מאחר ויש לנו ישיבה מאוד מאוד ארוכה ,גם ישיבת מועצה מן המניין וגם
זאת שלא מן המניין ,בוא נתייחס לסעיפים בשתי הישיבות וגם נהיה קצרים בזמנים
מאחר והישיבות מאוד ארוכות .תקרא ואז תדבר על מה שאתה רוצה.
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יעקב אביטן:
נושא הדיון  -הקיצוץ בכספי תקציב התמיכות שאישרה המועצה .נוסח ההחלטה -
המועצה תדון בשימושים שנעשו בכספי התמיכות .נקבל החלטה לצבוע את כל כספי
התמיכות לשנת  2018באופן שלא ישתמשו ככספי רזרבה לשימושים אחרים.
גם ראש העיר מכנס מועצה שלא מן המניין ואנחנו באים ,משתדלים לבוא ,להגיע.
לעתים על נושא אחד ,על סעיף אחד .וכל העם רואים את הכול .הפעם גם אנחנו הגשנו
בקשה נוספת לכינוס מועצה שלא מן המניין .היא נחתמה כדת וכדין 8 ,חברים ביקשו
לכנס מועצה שלא מן המניין כאשר כפי שאתם רואים ,תמיד בשיטתיות ,בעקביות ,אין
הבדל בין מועצה מן המניין ושלא מן המניין .כל הנושאים שאנחנו מעלים הם תמיד
טובת הציבור והכלל לנגד עינינו .אין פה שום דבר קנטרני ,שום דבר חלילה שהוא מתנגח
אלא כל דבר באמת הוא נשקל ונמדד ונקבע ומקבל החלטה בכובד ראש מאוד טוב .אלא
מאי? אנחנו פתאום מגלים שמתחילים לא דף של תשובות אלא שיש יחידת ,879
מתחילה לבדוק חתימות .אם החתימות נכונות ,מזויפות ,אלוהים יודע .אם החתימות
לא תקינות ובגלל זה לא כינסתם ישיבת מועצה שלא מן המניין ,במקום שנשב היום
שלא מן המניין ,מן המניין .יכלנו להתכנס לפני שבועיים ,כמה דקות ,לסיים את
הנושאים וללכת .אבל מתחילים שטיקים וטריקים ותרגילים לא מכובדים ,לא נאותים,
ומתחילים לבדוק את החתימות .אני אומר לכם ,אם החתימות היו מזויפות או חתימה
אחת מזויפת או חתימה אחת לא נכונה אז תפנו לגורמים המוסמכים ,כמו שפונים בדרך
כלל ,ומתלוננים .אבל מתקשרים לחברי המועצה ומתחילים לבדוק .אחד אומר לא,
תשמע ,תצטרף ,כן תצטרף ,חתמת ,לא חתמת .אז אחד צריך להגיד לא ,אני שביעי ,אני
שישי ,אני שלישי ,אני חמישי .אם יהיה ככה אז אני חתמתי .מתקשרים לחבר מועצה
נוסף ולא פעם ראשונה .מדברים אתו סחור סחור ,אחרי זה אומרים לו חתמת ,לא
חתמת .לא יודע מה מדברים איתו כאשר הוא חתום .מה הדברים האלה? למה מנסים,
תומר .למה לנסות לסכסך בין חברים ובפרט בין חברי ,באותה סיעה ,לדוגמה .חתימה
לא טובה? תפנה לכולם .אבל להתחיל להגיד לא ,תוריד את החתימה .,מה זה נותן?
אחרי זה אני מקבל מכתב ,אני שואל מה קורה? אומרים לי הזימון חוקי ,בלי שום סייגי.
אחרי זה אומרים לא ,יש מידע אנונימי .מי האנונימי? החותם אנונימי? המודיע
שהחתימה לא חתימה היא אנונימית? מי אנונימי כאן? לא ראיתי תשובה אנונימית ,לא
ידעתי גם שמתייחסים לכל מיני מיידעים אנונימיים .סך הכול זה מעשה פסול מיסודו
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והראייה שהמעשה הזה הוא פסול מיסודו והוא לידתו שלא כדין ואני נזהר במילים שלי
כיוון שאני בורר את המילים שלי לדבר בכבוד ולא לדבר באופן שצריך לדבר ,ואני אומר
לכם שהחוק נועד כדי שניישם אותו ,אבל מה לעשות? יש אנשים שלא צריכים חוק
בשביל להתנהג על פי החוק ויש אנשים שגם אם אתה מביא להם חוקים הם לא
מתנהלים לפי החוק ,והפעם אתם לא התנהגתם כדין .הראייה הברורה שלא התנהגתם
כדין ,במה אנחנו פותחים עכשיו? בישיבת מועצה שלא מן המניין .סימן שהזימון היה
חוקי ,סימן שהזימון היה נכון .אז למה אני צריך לפנות לגברת פייקוב ממשרד הפנים
שתכפה עליכם לזמן את הישיבה .למה? זה מכובד? גברת פייקוב צריכה לפנות אל כל
העוזרים שלה ולהגיד לכם רבותיי ,הזימון חוקי .אתם עובדים עם משרד הפנים .אני
קיבלתי מהם מייל.
תומר גלאם:
אתה בקשר איתם.
יעקב אביטן:
תומר ,קודם כל לא בושה להיות בקשר.
תומר תראה ,אני יגיד לך משהו אתה לא רק מנסה לסכסך בין סיעות וזה
חבל ,בתוך הסיעה שלי גם כן ובתוך החברים כאן ,בקשר למשרד הפנים -
יושב פה מרקו הוא ידיד נפש ולא תצליח לסכסך ביני לבינו לרגע אחד.
לקחת אדם יקר מאוד מאוד ,אתה יודע שאנחנו הבא נו את העלה לסדר
על רשת המתנסים לא אמרו לנו אין פי  -כמה ,יש הצעה לא נכונה ,אלא מה
קרה ,שתוך שנייה התברר שהלכו למרקו ואני הלכתי אליו ואמרו לו שאני
הלכתי למשרד הפנים כדי לבטל את וועדת השירות ,למה לעשות דברים
כאלה ,אני מעולם לא פניתי למשרד הפנים.
לא אקלקל לאף א חד ,לא אפגע באף אחד ,אני כשהייתי בוועדת שירות
משרד הפנים לא פניתי על עצמי ,אז ללכת ולסכסך בין אנשים ,אני הלכתי
התנצלתי אמרתי זה לא הה ולא נברא ,הוא אמר לי אתה צודק אני מאמין
לך .אבל למה ללכת ,לבוא לאנשים להגיד הוא עשה לך ,אותו דבר עם
החתמת/לא חתמת ,וודאי ש הוא חתם ,וודאי שחתמו ,אף אחד לא חתם
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שביעי ולא שמיני ,כולם חתמו כדת וכדין .אני רוצה לומר לגופו של העניין
לנושא הזה של התמיכות ,חסרים בתמיכות שאותם הם לעמותות רווחה
ולעמותות צדקה ,אני רוצה לדעת ,מבקש לדעת מאוד פשוט להיכן נעלמו
כ  600 -אלף שקלים שלא נתנו אותם ,התכנסנו כאן לישיבה שלא מן
המניין ,כמה הגיעו מהקואליציה לישיבה חשובה.
מליאת המועצה שלא מן המניין ,כמה הגיעו מהקואליציה ,זוכר?
 5חברים ,מי היה פורום ,חברים מהאופוזיציה הגיעו  5חברים אנחנו
דאגנו .הוספתם  20שקלים לכל עמותה.

תומר גלאם:
לגבי הנושא הזה תהיה מדויק .זה לא  20שקלים.
יעקב אביטן:
 300שקל 400 ,שקל ,אבל זה גרושים .וזה לא מכובד ולא מכבד ואני שואל איפה נעלמו
לפחות כ 600-אלף שקלים .להיכן נעלמו? אנחנו רוצים לדעת ולכן אני רוצה שיהיה דיון,
שנדע לאן הלכו  600אלף שקלים .מה עשו בהם?
תומר גלאם:
שלמה ,בבקשה.
שלמה כהן:
קודם כל הערה לסדר אל יו"ר המועצה.
עכשיו דווקא אם התחלתי עם היו"ר ,אני רוצה להקריא מפרוטוקול של ישיבת
מועצה הקודמת שסגר אותה יו"ר המועצה משה אטיאס " ,חברים ,לפני שנועלים
אני רוצה להגיד משהו ,אני רוצה לומר שזאת פעם ראשנה שמתקיימת ישיבת
מועצה שלא מן המניין שהיא זימנה אופוזיציה וזה למעשה מראה על הגדולה של
המועצה הנוכחית בראשותו של תומר שבאמת מכבדת את כולם ונותנת לכולם
לבוא ,להציע הצעות ,זה מראה על השקיפות ועל הרצון שבאנו לתת לכל חברי
המועצה להביע את העמדות שלהם .דבר שלא היה נהוג פה מעולם ,כל הכבוד,
ישר כוח ,תודה רבה לכולם ,אני נועל את הישיבה".
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ככה סיימת את אותה ישיבה ,ואני אומר לא התפרצתי ,לא הערתי שגם אותה
ישיבה התקיימה אחרי שאיימתי בישיבה מנהלית  ,רק אז וגם כן באיחור ,ולא
הערתי על זה כי לא רציתי להיות קטנוני ,סיכמת את הדברים יפה ,הייתי קונה
כל מיל ה .עכשיו ,לנוכח ההתנהלות לקראת כינוס הישיבה למועצה הזאת ,איך
אני אקרא עכשיו את הדברים שלך? אני אקרא הפוך?
כל מה שכתוב בגישה חיובית אני אקרא בגישה שלילית ,אנחנו מדברים על
להתנהל עפ"י חוק.
 בני וקנין מצטרף לישיבה.
שלמה כהן:
ואנחנו ביקשנו לכנס ישיבת מועצה ,אתם יודעים הנושאים שהעלנו זה לא
נושאים שאפשר לגרוע אותם ,זה נושאים שאם הייתי במקום תומר גלאם,
הייתי מעלה אותם בעצמי .אבל מה קורה ,שאנחנו מעלים הצעות לסדר
גם אם הם הערות בונות ,אם הם הערות לטובת גל הציבור מורידים
אותם ,אז מה אנחנו עושים באים לישיבת מועצה של א מן המניין שבה
אתם לא יכולים להוריד הצעה מסדר יום ,כל חבר פה במועצה יכול
להתייחס ולדבר על כל נושא.
והנה עכשיו אני נכנס לנושא של היום ,אנחנו מדברים על שילוב ,זה
הנושא שילוב כספי התמיכות ,ולמה כי אנחנו לומדים לקחים ,צריך
ללמוד לקחים ,ההתנהלות בשנה שעברה .רג ע ותומר שלא תבין לא נכון,
הערות שאנחנו מעירים זה על התנהלות שלא הייתה בזמנך אבל לצערי
אתה כל דבר מקבל באופן אישי גם בישיבת מועצה מן המניין בתשובות
לשאילתות את רואה ככה וזאת טעות אז אני אומר מה שהתנהל בכספי
התמיכות היה תקלה ,אתה תומר הסכמת אתנו שזאת תקלה אז מה אנחנו
באים עכשיו ומציעים פתרון כדי למנוע את התקלה הזו בעתיד .מה
הפתרון הזה אומר? לשריין כדי שלא יהיה מצב שיהיו סדרי עדיפויות,
שמישהו ינסה לשנות אותם ,להבטיח את כספי התמיכות שבאמת אלה
כספים שמשרתים את העיריה.
אני רוצה להגיד לך חשבתי שהנושא הזה של שוויון הוא נושא שהוא
המצאה או משהו כזה מעל מ  2000 -שנה ,במסכת בבא בקרא תראו מה יש
שם ,יש שם סוגיה ,שימו לב במה דנה הגמרא זה נושא מאוד מעניין
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מדברים שם על אם רוצים להרוס בית כנסת כדי לבנות בית כנסת חדש
אז אומרים לא סותרים את הישן עד שלא בונים את החדש ,למה ,אומרים
שמא ינצלו את הכספים של בית הכנסת הישן ,חס וחלילה אף אחד לא
מדבר על זה כדי לעשות עם זה בילויים ,לא .מדברים כדי שלא ישתמשו
בזה לפדיון שבועי ,חבר'ה זאת אומרת כדי שלא ישתמשו בדבר הזה
למצווה אחרת לא פחות חשובה .אבל אומרים תשריין את הכסף הזה ,יש
חשוב ,ויש חשוב מ אוד .ואנחנו באים ואומרים כספי התמיכות זה חשוב
מאוד בואו נשריין אותם .אני מציע שנקבל את ההצעה הזאת ,לצבוע את
הסעיפים האלה כדי שלא נחזור על טעות שקרתה בשנת  , 2017תודה!
יו"ר המועצה ,משה אטיאס:
תודה .עוד מישהו? אף אחד.
להלן התשובה :מועצת העיר אישרה בסוף חודש דצמבר  2017את תקציב העירייה
לשנת  2018במסגרתו אושרו התמיכות .ראש העיר בפועל תומר גלאם רואה חשיבות
רבה במתן תמיכות לעמותות הפועלות ברחבי העיר במגוון רחב של תחומים והנחה את
הגורמים המקצועיים לבחון משפטית ותקציבית הגדלה של התמיכות .בהקשר זה יצוין
כי בישיבת המועצה מן המניין שתחל מייד לאחר ישיבה זו יובא לאישור המועצה
החלטה לאשר לכל העמותות העירוניות מקדמה בסך של עד  25אחוז וזאת בכפוף לחוזר
מנכ"ל משרד הפנים  ...התמיכות של העירייה .אשר על כן מבוקש שלא לקבל את הצעת
ההחלטה.
אני מעלה להצבעה לדחות קצת ,אני מעלה להצבעה לדחות את נוסח ההחלטה מסדר
היום .מבקש להצביע.
(מדברים יחד)
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שלמה כהן:
לא ,רגע .אתה מנסח את ההצבעה בצורה לא נכונה .הרי לא להוריד מסדר היום .זה
להתנגד להחלטה.
תומר גלאם:
זה לדחות את נוסח ההחלטה.
שלמה כהן:
אנחנו מציעים נוסח החלטה לשריין כספים.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס:
אז אנחנו דוחים את נוסח ההחלטה.
שלמה כהן:
ואתם דוחים את ההצעה הלגיטימית והנכונה.
תומר גלאם:
אני יכול לקבל אישור ,אני יכול לקבל מיושב ראש המועצה אישור לדבר?

יו"ר המועצה ,משה אטיאס:
בוודאי.
תומר גלאם:
אנחנו לפי הנהלים .מה שאני מבקש זה להציע הצעה אחרת - ,כל העמותות שנפגעו,
לצורך העניין ,כמו שדיברנו וכמו שכולם ,גם מהאופוזיציה וגם מהקואליציה ,אנחנו
נשריין להם את הסכום שמגיע להם על פי התבחינים ,זה ההצעה שאני מציע .אני מעלה
עכשיו להצעה את ההצעה שלי.
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יעקב אביטן:
מה זה אומר? שכל אלה שהפסידו בפעם שעברה ,אני בעד ,אני תומך בזה.
עו"ד הילה רווח:
תמיכות אתה לא נותן לעמותה.
תומר גלאם:
שנייה הרב אביטן.
משה ג'רפי:
אתה לא יכול לעשות את זה .אי אפשר.
עו"ד הילה רווח:
תמיכות נותנים לעמותות לפי תבחינים ,לפי התקציב ,לא לשום עמותה עם זכות של
כסף .לאשר את התמיכות בהתאם לתקציב ובהתאם לסכום התמיכה ובהתאם
לפעילות ,אתה לא יכול לשריין ,אתה לא יכול לצבוע סכום לעמותה.
תומר גלאם:
אני לא צובע שום סכום .אני מציע הצעה ,תקשיבו לי ,כל העמותות שיגישו וכשיעמדו
בתבחינים לצורך העניין ויעמדו בכל הקריטריונים הנדרשים שמתעסקים בחלוקת סלי
מזון ,בדברים שהם ,ברווחה ,מזה לא תהיה אפשרות לנגוע בעמותות אחרות לפי המצב
התקציבי.
יעקב אביטן:
תן לי לעזור לך במשהו קטן ,תומר ,יפה מאוד ,אתה מכוון נכון .אתה יורה בול וכל
הכבוד לך אני מוקיר ומעריך את זה.
תומר גלאם:
תודה.
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יעקב אביטן:
אולי תוסיף לתבחין דבר אחד חשוב וזה אני מאמין שגם היועצת המשפטית תסכים.
שיהיה קריטריון שעמותה שנפגעה משנה שעברה תשופה ב 30-אחוז 40 ,אחוז.
תומר גלאם:
הרב אביטן ,בתשובה רשום שזה נבחן משפטית .אני לא רוצה לא להאשים לא אותי ולא
אתכם בקבלת החלטות שהן לא נכונות אבל אני כן חושב ואני מאמין כי אותן עמותות
שמתעסקות בנושא הזה צריכים לבוא לידי ביטוי והראייה לכך שגם בתבחינים
החדשים שהונחו בפניכם יש עלייה של מעל  12אחוז לצורך העניין למבקשים ,לאותן
עמותות שמבקשים לצרכים האלה .לכן שזה מבורך .יותר מזה ,עכשיו במועצה הנחיתי
לתת  25אחוז מהתקציבים לכולם .אין דבר כזה רק לספורט או לאמנות או לכל
קטגוריה כזו או אחרת .כולם כולל כולם .ולכן זה ההצעה שאני מציע .מי בעד ,חברים?
שלמה כהן:
שנייה .אני ,קודם כל.
תומר גלאם:
בבקשה שלמה ,כן.
שלמה כהן:
קודם כל כמו הרב אביטן גם אני מסכים שזה שיפור מההצעה שלך ,זה בסדר גמור .היא
הגונה .אני אומר לך ,היא יותר טובה משלנו .היא עושה הבחנות באמת לאותן עמותות
שזה קריטי מבחינתן .הפגיעה הזו היא קריטית מבחינתם ,נושאי רווחה שהם לא
רגישים בהם .אז אני אומר ,בסדר גמור .אנחנו מוכנים לאמץ את הדבר הזה.
תומר גלאם:
או קיי ,אז אני מעלה להצבעה .אני רק רוצה לציין לפרוטוקול שגבירתי ,הילה ,היועצת
המשפטית.
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עו"ד הילה רווח:
תגידו מה אתם רוצים.
תומר גלאם:
מה שאנחנו רוצים לעשות זה דבר כזה .אנחנו לא צובעים איזה עמותה מקבלת מה אבל
אנחנו אומרים שסדר העדיפות בקבלת הכספים או ואם כאשר נצטרך לקצץ בתמיכות
ודאי יבוא לידי ביטוי באותן עמותות שהם מתעסקים בענייני רווחה ובענייני רווחה,
לצורך העניין.
עו"ד הילה רווח:
הוא לא יכול לנגוע בהם למה ,כי עמותות רווחה וכולי הם מקבלות לפי סכומים ,לא לפי
אחוזים מתוך התמיכה ,או קיי? ולכן המועצה יכולה אולי להגיד את זה כהלך רוח ולא
כהחלטה משום ששוב ,הוועדה המקצועית ,בסופו של יום ,כשתדון בבקשות ,השיקולים
שלהם אחרים .אז החלטה כזאתי לא יכולה להיות כי הם יכולים להגיד שנשתדל.
תומר גלאם:
אנחנו לא נותנים העדפה לאף אחד .אנחנו לא אומרים דבר כזה .תקשיבי ,בבקשה .מה
שאני בא ואומר זה בצורה ברורה .הוועדה תחליט מי צריך לקבל ומי לא צריך לקבל.
אבל אם וכאשר יצטרכו לעשות קיצוץ כזה או אחר בתקציב אז אותן עמותות שנוגעות
ברווחה אנחנו לא נוכל לשריין את התקציב ,להגיע למצב שהם לא יקבלו .אני לא מציין
איזה עמותה.
(מדברים יחד)
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תומר גלאם:
טוב ,חברים .אני מעלה את זה להצעה.
עו"ד הילה רווח:
ככל שהצעת החלטה בסופו של דבר תהיה כזו שאי אפשר יהיה לממש אותה ,אנחנו
נודיע את זה במועצה הבאה.
תומר גלאם:
אנחנו מעלים את זה להצבעה.
הצבעה:
בעד( 17:תומר גלאם ,משה אטיאס ,סופה ביילין ,יורם שפר ,ריקי שי ,רמי סופר ,שי
עמירה ,יוסי כהן ,אפי מור ,מיריי אלטיט ,יורי ברנט ,שרה זכריה ,שלמה כהן ,בני וקנין,
הרב אביטן ,מישל בוסקילה ,אפי מור)
החלטה :לאשר
תומר גלאם:
ישר כוח .בבקשה ,אני מעביר את ניהול המועצה ליו"ר המועצה ,משה אטיאס ,המשנה
לראש העיר .בבקשה.
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יו"ר המועצה ,משה אטיאס:

סעיף מס' :2
הצעה לסדר יום בנושא ועדת שירות
הצעה לסדר יום בנושא החלטות ועדת שירות .אבקש מאחד החברים להקריא את נוסח
ההחלטה.
יעקב אביטן:
נושא הדיון :החלטות ועדת שירות.
נוסח ההחלטה :עובד שמינויו מחייב החלטת ועדת שירות לא יחל לכהן בתפקידו עד
לקבלת ועדת השירות .עובד שנפסל ,לא יתמנה באופן שעוקף את החלטת הועדה,
(כגון :מינוי העובד כמ"מ ושאר דרכים לעקיפת החלטת ועדת השירות).
למעשה אנחנו מופנים לוועדת שירות .אמרתי ,אני הפניתי לוועדת שירות .כל זמן
שהפניתי לוועדת שירות אתה נכה .מחכה,
תומר גלאם:
סליחה ,ברשותך ,כבוד הרב אם אפשר .אדוני היושב ראש?
לצורך העניין באותה ועדת שירות שעליה אתה מדבר אתה היית מחזיק תיק החינוך
ונשארת מחזיק תיק החינוך ,אם אני לא טועה .לא?
יעקב אביטן:
לא.
תומר גלאם:
בבקשה .כן.
יעקב אביטן:
לא .היועמ"שית פה.
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תומר גלאם:
בבקשה ,היא כאן ,זה בסדר.
יעקב אביטן:
לפעמים אני לא מבין מה ועדת השירות עושה ,אך היא הדין ואני צריך לקבל אותה .היא
הקובעת בסוף ,ומה אני יכול לעשות? היא החוק .היא הדין .אני צריך לקבל תמורה את
הדין .כשאני הייתי ממונה על החינוך הסיפור אצלי היה סיפור הזוי לחלוטין .עובדת
קיימת ,שנים ,כולם עוברים .זאת אומרת ,אף אחד לא חלם ,המלצה של הרשות ,כל
הדברים שאף אחד לא חלם שיהיה ניגוד עניינים .בסוף נוצר ניגוד עניינים .אחרי זה באו
אלי אמרו לי טוב ,אז בוא נעשה אותך הממונה על החינוך בבתי הספר היסודיים ,חינוך
על הפורמט התיכוני .אמרתי חבר'ה ,מה זה המשחקים האלה? אם הוועדה פסלה אותי
אז היא פסלה אותי .היא לא פסלה אותי רק מה ...מזה .אני לא  ...בדרך עוקפת למרות
שהציעו לי אמרו בוא נעשה ככה ,בוא נעשה ככה ,לעשות את זה .למה? ברגע שמתקבלת
החלטה צריך ליישם אותה ... ,אבל לא יתכן שלעתים  ...ששולחים ועדת שירות ועוד
ועדת שירות ,ועוד מנסים לעקוף ככה ולעקוף ככה .הדברים הם לא מכובדים וצריך
לדעת לקבל את הדברים בצורה מאוד מאוד נכונה עם כל הקושי שבכך ,וזה קשה .זה
לא קל .לעתים אתה עושה דבר לעשייה ציבורית ואתה רוצה לעשות ,אתה מתעסק
בחינוך ומונעים ממך להתעסק בחינוך .אז אתה לא יכול לבוא עכשיו ,יכולתי לבוא,
אמר ו לי .אמרו לי בוא ,נעשה אותך ממונה על חינוך בלי גנים .יש בעיה בגנים .אבל לא
הסכמתי .שנשמע כאן שוועדת שירות אוסרת ,פוסלת ומחפשים כל מיני תרגילים
עוצרים ,כביש עוקף ,כדי למנות כל מיני גורמים .זה לא מכובד ,זה לא נאה ,זה לא יאה.
אגב ,האמת היא שחבל על ניסיונות כאלו כי הם בסוף לא צולחים ,הניסיונות הללו,
וכיוון שהם לא צולחים אז למה סתם לאכול את הדג המסריח ועם כל זה לשלם?  ...סוף
מעשה במחשבה תחילה ,לא מגיעים לסיטואציות הללו ולכן אני אומר לכם ,אני מציע
לכם לקבל את ההחלטה של  ...שקודם כל אומרת שהמינוי שלו  ...כשרות ,הוא מתחיל
לכהן לפי הכללים ולא למנות מסביב בכבישים עוקפים וכל הדברים ה ,לא סמ"מ ,ולא
ס"מ ,ולא כל הדברים הקשים הללו .ואני מקווה שתקבלו את ההצעה הזאת.
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יו"ר המועצה ,משה אטיאס
או קיי .מיותר לציין שעיריית אשקלון פועלת..
שלמה כהן:
לא נכנסת למוד הזה ,לא רגילים לזה .מתקיים דיון ,לא רגילים .תראו ,אני בהמשך
לדברים של הרב אביטן אני חושב שההצעה הזאת ,באמת ,כשאני קורא אותה לא הייתי
מאמין .זו הצעה ברורה ,זה הצעה ככה צריך להתנהל .כל הנושא הזה של מינויים,
קביעות לוועדת שירות ,אלה צריכים להיות מקרים מאוד חריגים .מאוד חריגים.
לצערנו הרב הם הפכו להיות כמעט הנורמה .הנורמה זה שממנים ו ...לבד את השירות.
חבר'ה ,יש לזה ,חוץ מהעניין הזה ,יש פה בדבר הזה בהתנהלות הזאת יש משום פגיעה
באמון של העובדים ,באמון של המועמדים .מבינים שמקורבים הם שמתמנים ולכן
פונים כל פעם לוועדת שירות כדי שיאשר את זה ואני אומר ,ההתנהגות הזאת ,אני
אומר ,היא לא תקינה .אנחנו פה מציעים דבר שהוא ברור ,שצריך להיות נהוג מטבע
הדברים ,מטבע ההתנהגות התקינה .מה אומר ,עובד שמינויו מחייב החלטת ועדת
שירות לא יחל לכהן בתפקידו עד לקבלת אישור ועדת שירות .אני אומר באותם מקרים
חריגים שבכל זאת צריך לפנות לוועדת שירות .עובד ש ...לא יתמנה באופן שעוקף את
החלטת הוועדה כגון מינוי העובד כממלא מקום ,יש עוד דרכים לעקיפת החלטת ועדת
שירות .אני חושב שכל מי שיצביע נגד נוסח ההחלטה הזה כאילו מצביע נגד החוק .נגד
התנהלות תקינה .נגד התנהלות חוקית .אתם רוצים להצביע נגד זה? בבקשה ,תצביעו
נגד.
יעקב אביטן:
יש לי עוד הערה .ברשותך ,הערה 30 .שניות.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס
כן.
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יעקב אביטן:
במועצה שתבוא ,מועצה מן המניין ,לראשונה בהיסטוריה תובא עובדת לאישור בגלל
ועדת שירות שמה תגיע בתפקיד זוטר ולכן ההצעה הזאת היא כל כך נכונה שתראה
לאיזה רזולוציות אנחנו יורדים.
תומר גלאם:
הילה ,את רוצה להתייחס לדברים?
עו"ד הילה רווח:
עובד לא מתחיל לעבוד לפני אישור ועדת שירות.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס
כן ,יוסי.
יוסי כהן:
אני מבקש לענות לרב .אתה דיברת על הנושא שאתה הזכרת אותו  ...אבל אתה בתפקיד
התנדבותי .אנחנו פה מדברים על פרנסה של אנשים ואני חושב שיש הבדל בין התפקיד
שלנו בתפקיד התנדבותי לבין בן אם שאנחנו נפגע לו בפרנסה .אני חושב שאם בן אדם
יש לו פרנסה שהוא התחיל לעבוד...
(מדברים יחד)
יוסי כהן:
אומרים לו עכשיו תפסיק לעבוד ויפגע לו בפרנסה ולחכות לוועדת השירות אם תיתן
תשובה חיובית או לא ,ואם כן ייתן תשובה חיובית ואז הפסיד חודשיים.
(מדברים יחד)
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עו"ד הילה רווח:
עובד לא מתחיל לעבוד לפני שיש אישור של הוועדה ,ועדת השירות .אין דבר כזה .עובד
לא מתחיל לעבוד בתפקיד לפני שיש אישור.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס:
להלן התשובה :מיותר לציין שעיריית אשקלון פועלת על הוראות הדין ,אשר על כן
מבוקש שלא לקבל את הצעת ההחלטה .אני מעלה להצבעה לדחות את נוסח ההחלטה
מסדר היום .מי בעד לדחות את ההצעה לסדר היום? מי בעד ,חבר'ה? מי נגד?
יעקב אביטן:
אתה מצביע נגד זה?
יו"ר המועצה ,משה אטיאס
מצביע נגד ההחלטה שאתם הצבעתם.
(מדברים יחד)
יו"ר המועצה ,משה אטיאס
בסדר .אנחנו עושים מאיתנו צחוק ואנחנו רוצים להעלות את זה ככה ואנחנו רוצים
להיות ליצנים ומה שתגידו .עיריית אשקלון פועלת לפי הוראות הדין אשר על כן מבוקש
שלא לקבל את הצעת ההחלטה .אני מעלה להצבעה לדחות את נוסח ההחלטה מסדר
היום .מי בעד? מי נגד?
הצבעה:
בעד( : 11 :תומר גלאם ,משה אטיאס ,יורם שפר ,בוריס מנור ,רמי סופר ,סופה ביילין,
יוסי כהן ,שרה זכריה ,שי עמירה ,יורי ברנט ,מיריי אלטיט).
נגד( :5 :שלמה כהן ,אפי מור ,בני וקנין ,מישל בוסקילה ,הרב אביטן)
החלטה :לא לקבל את נוסח ההחלטה.
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יו"ר המועצה ,משה אטיאס

סעיף מס' 3
הצעה לסדר יום בנושא החברה העירונית לתנו"ס:
אבקש מאחד החברים להקריא את נוסח ההחלטה .כבוד הרב.
(מדברים יחד)
יו"ר המועצה ,משה אטיאס
בבקשה תתחיל .בבקשה ,הרב.
יעקב אביטן:
מצבה הכספי של החברה העירונית לתרבות נופש וספורט .אני חייב להגיד משה .אני זה
שבאתי לישיבה הזאת כי אני ביקשתי מכמה אנשים שיפנו אותי אם אני לא אדבר יפה.
אני ממש מבקש ,אני ביקשתי אישית שאם אומר מילה לא במקום ירסנו אותי.
תומר גלאם:
חברים ,נו .עזבו .בבקשה ,כבוד הרב.
יעקב אביטן:
נושא הדיון :מצבה הכספי של החברה העירונית לתרבות ,נוער וספורט.
נוסח ההחלטה .המועצה תקבל סקירה עדכנית על מצבה הכספי של החברה העירונית
לתרבות ,נוער וספורט .על מאזנה מול העירייה וסטטוס הרעיונות המשתנים שוב ושוב,
על הכוונה למזגה.
ראשית ,שוב יש לי את הזכות לברך את המנכלי"ת רונית מצליח .תצליח .לא פשוט,
אני מקווה שהתחלת לקרוא שמה את העניינים ,לראות את הבוץ העמוק שבו נמצאת
החברה לתרבות ,נוער וספורט.
רונית מצליח:
יהיה בסדר.
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יעקב אביטן:
בעזרת השם .ואני שואל ,בכדי להתחיל לחלץ ולהניע את העגלה הזאת.
תומר גלאם:
אני מבקש ,בואו חבר'ה ,תכבדו את הרב.
יעקב אביטן:
אני יודע שיש בקשות להלוואת לחברה לתרבות ,נוער וספורט לאישור ממשרד הפנים.
עכשיו עושים ויתחכם .יש אישור להלוואה ,אין אישור להלוואה .אני חושב שאנחנו
כמועצה צריכים לדעת מה קורה.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס
יש אישור.
יעקב אביטן:
לקחת הלוואה שהגובה שלה  .Xהשאלה אם בדרך ,כשלקחתי את ההלוואה שגובהה X
איתה היא מאזנת אותי ,עוד חודשיים שוב אני נכנס לבוץ .זה שאלה .האם ההלוואה
הזאתי תגרור אותי בעוד כמה זמן לעוד הלוואה ואני אומר ,ואני לא יודע ,זה יהיה נושא
לדיון בפני עצמו במיזוג שלה .אני אומר נכון ,אני רואה ואני חש קצת  ...פינוי בינוי יכול
איזה משהו שהוא הומני.
תומר גלאם:
יכול להיות שגם יהיו שינויים .בוא ,אני רק כדי לעזור לך כדי שלא סתם ,אתה אומר
שנעצור אותך כדי שלא סתם יגידו דברים שלא צריכים להיאמר .לגבי הנושא של
החברה העירונית .נכנסה מנכ"לית חדשה ,איחלנו לה בהצלחה ואין לי ספק שבחודשים
האלה היא תעשה חייל ותצליח.
יעקב אביטן:
אמן.
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תומר גלאם:
ולכן היא באה ולומדת את הדברים .יש לנו פגישת עבודה אחת לשבוע .אם צריך גם
יותר אז יותר ,ומטפלים בליקויים של החברה שקיבלנו .החברה שקיבלנו ויודע את זה
ידידי שלמה ,חברים לצורך העניין ,שהחברה היא נמצאה במצב לא בריא ,בלשון
המעטה ,כמו גם חברות אחרות .לכן היום אנחנו קיבלנו החלטה היות ונכנסה מנכ"לית
חדשה ,לתת לה את הזמן הראוי כדי שתראה מה טוב ומה לא טוב .יכול להיות גם שהיא
תקבל החלטה שזה לא נכון שהתחדשות עירונית תהיה אצלה אבל בכל מקרה קידמנו
את הנושא של הבחירה של היושב ראש של התחדשות עירונית ואפשר לנתב לפה ולפה
ולשים בכל מקום שיהיה הכי חכם ונכון כדי להבריא את החברה .אני לא חושב שעכשיו,
לצורך העניין ,אתם יכולים להשאיר את זה וזה לגיטימי לחלוטין .מה שאנחנו
מתכוונים לעשות בשבועיים הקרובים ,היא כבר הציגה בפני את רוב הבעיות שיש .אני
רוצה להגיד לכם שהיא מאוד חרוצה ,היא מאוד רוצה שהחברה תצליח .חשובה לה
העיר .בתקופת העבודה הקצרה שאני עובד מולה נחשפתי לבלבוסטית שלא פראיירית,
שיודעת לתת תשובות גם לאנשים שלפעמים לא כל כך קל ונעים לתת להם תשובות ולכן
אני נותן לה את הזמן הראוי והנכון כדי לטפל בעניינים .בית ספר לכדורגל ,סתם דוגמה
אני נותן .כשלים שהיו פה שהיה הסכמים ,כאלה ואחרים ,שהיו צריכים לבוא ולעשות
הסדרה כזו או אחרת ולהביא את זה לידי ביטוי וזה בא בישיבת הדירקטוריון ונלחמנו
כדי להחזיר אותו ובקרוב  ...אנשים ,כבר אנחנו נפתח את הכדורגל ,את הבית ספר
לכדורגל שהחברה העירונית לא תקבל גם רק את התקורות ,היא תקבל את כל הרווחים
ופה ,נכון ,פה אני אומר..
יעקב אביטן:
יש בזה רווחים?
תומר גלאם:
כן ,יש בזה רווחים וזה כלכלי ,ולכן החזרנו את זה לתפקוד של החברה העירונית עצמה.
אז בואו ,יש שתי אפשרויות .התשובה היא שלנו בתוך העניין ,כדי לחסוך לך ,שאנחנו
בתקופה הקצרה ,כבר בשבועיים הקרובים לכל היותר לדעתי כבר במועצה הבאה נוכל
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להביא לכם את תמונת המצב של כל מה שקורה בחברה ולקראת מה הולכים .אני חושב
שמן הראוי ,כחברים ,לתת לה את המאה ימי חסד ואם לא את המאה ימי לפחות 50
יום .היא תעמוד בלוחות זמנים והיא תביא את זה ונציג את זה בפניכם.
תומר גלאם:
בבקשה כבוד הרב .כן ,בבקשה ,כן בנימין.
בני וקנין:
אני רוצה לברך את רונית ,אני מכיר אותה הרבה שנים .באמת הרבה שנים.
תומר גלאם:
יישר כוח.
יעקב אביטן:
אני רוצה לומר לך שזה מינוי ראוי ומוצלח ואני בטוח שהיא תצליח .אני מאחל לך
הצלחה ,רונית .אני רק רוצה לומר שזה יבוא אחרי שכמה העירייה נתנה כסף? מה,
שנדע את כל הדברים ,אתם אומרים שתביאו את זה .כמה ההלוואה עוזרת ,לא עוזרת,
לאן אנחנו הולכים ,מה הבוץ שאנחנו יוצאים.
תומר גלאם:
הרי אין ספק ,הרב ,שהדברים שאתה אומר אתה צודק בהם וגם אני וגם שלמה בישיבת
מועצה את הנושא של ההלוואה באנו והבאנו את זה לידי ביטוי ואמרנו שצריך לעשות
חשיבה איך אנחנו מבריאים את החברה .בגלל זה אני חוזר ואומר .היא תציג את
הנתונים ,אנחנו כרשות נעשה אתה כל כדי שהחברה הזאת תצליח ותשגשג ואני אומר
לך ,עם היכולות שמציגה היום רונית הסבירות היא יותר מגבוהה שהחברה הזאת לא
תהיה גרעונית ,היא גם תהיה חברה רווחית אבל צריכים לבוא ולעשות את הדברים ולא
לשלוף ולהגיד עושים פה ולא עושים פה ולכן אני מציע לחברים שלי פה כולם בואו ניתן
לה את הזמן .הכול תקבלו בצורה מסודרת .אין לי מה להסתיר ,אין לי כוונה להסתיר,
זה לא דברים ,חלקם קרו שלא בתקופתי ואם קרו בתקופתי ואני צריך לתקן נתקן .אני
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צריך לדעת לקבל אחריות ולכן קיבלתי את האחריות להבריא את החברות איתכם
ביחד .תודה .א אני מבקש להוריד את זה ,אם אפשר.
שלמה כהן:
אני רוצה להתייחס.
תומר גלאם:
בבקשה ,שלמה.
שלמה כהן:
קודם כל אין לנו בעיה באמת ,לתת אורכה ולקבל .העיקר שהמועצה הזאת תקבל,
באמת ,נתונים על המצב של התנו"ס כי המצב היה בכי רע.
תומר גלאם:
שלמה ,אפילו אני ביקשתי ממך להמשיך בדירקטוריון כדי לסייע,
שלמה כהן:
אסור לי.
תומר גלאם:
אה ,או קיי.
שלמה כהן:
אסור לי .אני התפטרתי אחרי שגיליתי שאסור לי .בתור יושב ראש ועדת ביקורת אסור
לי להיות.
תומר גלאם:
או קיי.
שלמה כהן:
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אני הייתי שמח להישאר אבל פשוט החוק.
תומר גלאם:
ותודה על התרומה שלך,..
שלמה כהן:
בסדר .עכשיו אני רוצה להגיד לכם .אני אין לי בעיה ואני שוב ,אני שמח .קודם כל אני
מייחס חשיבות רבה לתפקיד של מנכ"ל של תאגיד .יש לו הרבה משקל בהצלחת התאגיד
ולכן אם מיניתם ואני מבין פה שמונתה מישהי משכמה ומעלה אני מאמין שזה ,באמת,
יסייע בריפוי התאגיד .אבל ,המנכ"ל הוא לא הכול .יש לזה משקל רב אבל המנכ"ל הוא
לא הכול ואנחנו פה מנסים את כל החולאים שהיו בתנו"ס להפיל על המנכ"לית שעזבה
ואני אומר לכם ,אני ,זה לא נכון .זה לא הכול המנכ"לית למרות שאני התנגדתי ,אני
הייתי היחידי שהתנגדתי לאותו מינוי אבל עדיין אני רוצה להיות ,להיצמד קצת
לעובדות ולאמת .יש פה אנשים שיודעים שהיא לא החליטה בעניין הזה את אותן
החלטות שסיבכו את התנו"ס ,משה ג'רפי יודע את זה ,הילה רווח יודעת את זה ,אני
יודע באותם דיונים שבהם הם השתתפו ואמרו את דעתם בעניין הזה ולכן כמו שאני לא
רוצה להפיל על אותה מנכ"לית את כל החולאים של התנו"ס אני לא רוצה להפיל על
שכמה של רונית את כל אותה אחריות להבראתה של החברה .היא צריכה סיוע .היא
צריכה סיוע .תומר ,אתה אמרת נכון ,זה לא בזמנך .קח את ה ...של זה ,זה נכון מאוד.
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שלמה כהן:
כן .ואני אומר ,אבל היא צריכה בעניין הזה גיבוי שיידעו שפה למועצה הזאת יביאו
בדיוק תוכנית הבראה ואני גם הסברתי ...
תומר גלאם:
היות והיא מאוד אמיצה ,האם פה את מקבלת גיבוי מלא?
שלמה כהן:
כן.
(מדברים יחד)
שלמה כהן:
אבל תן לי לסיים .אבל לפני שהיא מקבלת את הגיבוי הזה יש משהו שאני לא יכול לעבור
עליו לסדר היום.
תומר גלאם:
בבקשה ,שלמה.
שלמה כהן:
היה דו"ח רואה חשבון שמונה לתנו"ס והיה ממצאים ,הבנתי ממצאים חמורים .מבקר
העירייה במהלך הביקורת שעשה בתנו"ס ביקש את אותו דו"ח ואמרו לו שהדו"ח הזה
נעלם ,לא קיים ,הוא לא מצליח להשיג אותו .מתחמקים מהצגת דו"ח .זאת אומרת,
רואה חשבון עשה עבודה יסודית ,כן? עשה עבודה יסודית ,מצא את כל החולאים של
אותו תאגיד והדו"ח החשוב הזה נעלם .מחר גם צריך לשלם לאותו משרד חשבון .אז
אנחנו מחכים איך ישלמו על משהו ,על דו"ח ,שאין.
תומר גלאם:
יש.
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שלמה כהן:
שנייה ,רגע .יש דבר כזה ,אני דיברתי איתך.
תומר גלאם:
כן ,אני רק שואל.
שלמה כהן:
דיברתי איתך .אתה התקשרת למבקר העירייה.
תומר גלאם:
או קיי ,נכון והמבקר אמר שיש.
שלמה כהן:
לא יכול להיות.
תומר גלאם:
ואחרים אומרים שהוא לא קיים.
שלמה כהן:
הדו"ח הזה מחר צריך להופיע פה.
תומר גלאם:
או קיי.
מישל בוסקילה:
אני רוצה משהו.

תומר גלאם:
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בבקשה רונית ,שנייה.
רונית מצליח:
חברים ,הדו"ח הזה הוא לא חסוי .כנסו לאתר העירייה ,הוציאו אותו.
(מדברים יחד)
תומר גלאם:
לא ,יש עוד דו"חות ,רונית .אני אמרתי לך  50יום אבל צרך לתת קצת יותר .בעזרת
השם ,בעזרת השם ,חברים ,בואו שנייה .רונית ,ברשותכם .בבקשה מישל ,כן.
מישל בוסקילה:
אני רוצה קודם כל ,רונית ,אני רוצה להצטרף לברכות של בני ולאחל לך הצלחה .היתרון
שלי שאני מקבל אינפורמציה ממקור ראשון .במקרה היא יושבת מול אשתי בשבועות
האחרונים ואני מקבל פידבק מדהים עליך ,על היכולת שלך להבין את המנגנון ולפעול
ולרדת ממש לדברים הכי קטנים ושיהיה לך בהצלחה.
תומר גלאם:
נחמה ,גזברית .גזברית .בבקשה .יש איזה דו"ח ש ,יש דו"ח שביצעו ולא קיבלת?
נחמה שריקי:
אין לי מושג .אני לא קשורה.
תומר גלאם:
או קיי .מבקר העירייה ,יש דו"ח כזה?
שלמה כהן:
רגע ,יש פה ,יוסי כהן שואל מי אמר המבקר .יוסי ,אתה ישבת איתי בדירקטוריון של
התנו"ס שכל שנה ...

פרוטו קול מועצה שלא מן ה מנ י ין  85-2018מתאר י ך 05.02.2018

ע ירי י ת אשקלון  -חבר י מו עצ ת ה ע י ר

תומר גלאם:
בואו נעשה חידוש לדו"ח עכשיו .חברים ,בסדר .בואו ,אני לא יודע ,צריכים למצוא את
הדו"ח הזה .לחפש את הדו"ח.
(מדברים יחד)
שלמה כהן:
הערה קטנה .תומר ,אני שוב ,למען הצדק .אני אומר ,אתה לא קשור לעניין ,כמו שאתה
לא קשור לחכ"ל ולצערי אבל כמו שאנחנו ביקשנו ,בדיוק אותו נושא שביקשנו לגבי
התנו"ס אנחנו ביקשנו גם מהחכ"ל ואתה באיזשהו מקום הסתייגת מהעניין הזה
והורדנו את זה.
תומר גלאם:
כדי לא לפגוע.
שלמה כהן:
רגע ,הורדנו את זה .רגע ,לא מדבר על זה.
תומר גלאם:
שלמה ,יש חברים כאן ,אני מכבד אותם ,יש אמירה מולם .אני לא רוצה להיכנס לזה.
בבקשה.
יעקב אביטן:
אנחנו מקבלים החלטה שתוך חודש המצב הזה יגיע לידינו כאן ?...
יו"ר המועצה ,משה אטיאס:
ניתן את הזמן לרונית ,את הזמן מתי ומי היא תוכל לתת לנו דין וחשבון על כל מצב
החברה העירונית .חודש ימים זה בסדר?
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יעקב אביטן:
מועצה הבאה ,מצוין.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס:
מועצה מן המניין הבאה ,בבקשה.
יעקב אביטן:
אנחנו יורדים מההצעה הזאת עקב ההסכמות שהתקבלו.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס

סעיף מס' :4
הצעה לסדר יום בנושא פרסום במקומונים ובאתרים עירוניים:
אבקש מאחד החברים להקריא את נוסח הצעת החלטה ,מי מקריא?
שלמה כהן:
אני הרבה זמן לא קראתי חומר ,אני עכשיו.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס:
בפתח הדברים יודגש כי ראש העיר בפועל הנחה את אגף הדוברות בליווי הלשכה
המשפטית להוציא מכרז כי במסגרתו יקבעו קריטריונים לפרסום בעיתונות הכתובה
ובמדיה הדיגיטלית .במהלך חודש מרץ עתיד להתפרסם המכרז.
יעקב אביטן:
משה ,לא תקשיב..
יו"ר המועצה ,משה אטיאס
יוצא מכרז ,מה ,זה מה שאתם רוצים.
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תומר גלאם:
קול קורא זה קול קורא.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס
מכרז.
יעקב אביטן:
במרץ יתפרסם המכרז.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס
כן.
יעקב אביטן:
זה אוטוטו ,עוד חודש .ועד שיתקבל משהו יש קריטריונים ,אנחנו כבר גומרים את
השנה.
תומר גלאם:
כבוד הרב ,בואו ,ברשותכם .אני גם ,אני ,אפשר שלמה? ברשותכם ,בואו בבקשה .לאור
זה שביקשתי להעביר אלי את כל הנתונים ,ראיתי מה קורה לצורך העניין .אני ביקשתי
במיידי לצאת לקול קורא ,למכרז .אני אומר לכם פה בצורה הוגנת .אני לא חושש מאף
גוף של תקשורת .לא עיתונות ,לא אינטרנט ,לא פייסבוק ,לא כלום .כולם יקבלו לפי מה
שמגיע ולפי הנהלים .זהו זה .אין זה חבר של זה וזה דוד של זה וזה כותב על זה וזה לא
כותב על זה ,או קיי? לצורך העניין .אבל מה ,באותה נשימה הם צריכים גם לעמוד
בכללים .שיעמדו בכללים ,זה יבוא לידי ביטוי .אם לא ,ישאל אותי ,תאמין לי שהוא
יהיה הכי הוגן שבעולם .אין לי שום כוונה ל ,אין לי שום כוונה לפגוע באף גורם
תקשורתי כזה או אחר ,לצורך העניין .בסדר? לא היה שנים ,לא היה בתקופה של קודמי,
לא של קודמי ואני אומר לכם ,חברים .אני הולך לפי הספר .הספר מצריך שיהיה...
יעקב אביטן:
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מועצה שלא מן המניין,
תומר גלאם:
כבוד הרב ,אני לא רציתי לעשות ,לגרום לך טורח לציבור אבל אתם תשתדלו שזה יהיה
בצורה כזאת אבל קיבלתם באמת נקודה איך להגיש את זה להבא .אני מבקש..
יעקב אביטן:
לא קיבלנו מסודר.
תומר גלאם:
שנייה .אז אני מבקש.
יעקב אביטן:
זה הוגש מסודר.
תומר גלאם:
או קיי ,אז ,אבל אתה אמרת להעיר לך ,נכון? אז בוא ,אני מעיר לך עוד שוב פעם .אני
עונה לך .תגישו את זה כמו שביקשתי בצורה מסודרת ,תאמין לי שאין לי שום מניעה
שתהיה ישיבת מועצה .אתה רואה כמה ישיבות ,בואו תהיו הוגנים .אתם אופוזיציה..
(מדברים יחד)
תומר גלאם:
ואתה רואה שמה שמעלים והוא מקובל אז מקובל .תאמין לי ,אני לא זוכר ,אני שמונה
שנים חבר מועצה ,או קיי? אני לא זוכר בחיים שלי פה שהתנהל דיון ברמה הזאתי .רמה
מקצועית ,מדברים ,מעלים את הדברים .חלק מהדברים מקבלים וחלק מהדברים לא
מקבלים .אני לא חושב שיש יותר הוגנות מזו .לא היה דמוקרטיה ואני דוגל בשיטה הזו.
יש דברים לפעמים שאתם רואים לא בצורה שאתם חושבים שנצטרך לעשות בצורה
שונה .אם אני מקבל אז בברכה ואם לא אז צריך גם לברך.
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יעקב אביטן:
אני מברך את הכול.
תומר גלאם:
בבקשה כבוד הרב.
יעקב אביטן:
בישיבה הזאת רק מראה שההליך היה חוקי.
תומר גלאם:
כבוד הרב אביטן ,ישר כוח .בבקשה שלמה.
שלמה כהן:
תראה ,אני לא הבנתי את העניין הזה של המכרז .זה מכרז שהזוכה בו אמור להקים
קריטריונים?
תומר גלאם:
לא .יש קריטריונים ,הקריאו לך את התשובה כפי שהיא.
שלמה כהן:
לא הבנתי כלום מהתשובה.
תומר גלאם:
בבקשה .אתה תקבל תשובה.
משה ג'רפי:
בטווח של עד חודש מרץ נפרסם מכרז עם קריטריונים ברורים לפרסום באתרי
האינטרנט ובעיתונות.
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שלמה כהן:
מה זה מכרז?
משה ג'רפי:
מכרז לכל אמצעי התקשורת ולכל האתרים להגיש הצעות לפרסום ,על פי תפוצה ,על פי
גודל ,על פי ,קריטריונים שיקבעו.
(מדברים יחד)
תומר גלאם:
אני יכול בבקשה ,הלשכה המשפטית ,תשובות לשאלות שנשאלות פה?
שלמה כהן:
תסבירי לנו ,הילה .אני לא מבין כלום.
תומר גלאם:
בבקשה.
עו"ד הילה רווח:
המכרז יבנה בצורה כזו שכל קריטריון לפי התפוצה שלו יקבל ,יהיה מחיר מסויים לפי
גודל של הפרסום ,עמוד ,חצי עמוד ,רבע עמוד ,צבעוני ,לא צבעוני ,כל מה שצריך ,או
קיי? עכשיו ,כל עיתון שיוכיח תפוצה מסויימת יצטרך להוכיח את זה בצורה מקובלת.
יהיה מחיר אחיד ,המכרז יפורסם ומי שירצה יגיש הצעה למכרז ויוכל לזכות
והפרסומים יהיו אך ורק דרכו .יהיה סעיף בתוך המכרז שהפרסומים יחולקו בצורה
שוויונית ככל הניתן ,ולמה? כי לפעמים רוצים הודעה לצורך מגזר מסויים אז זה יהיה,
מן הסתם ,למגזר הזה .לפעמים רוצים בתפוצה רחבה יותר אז יהיה ב ...אחר ,המכרז
יהיה שוויוני כמו כל מכרז שאנחנו בונים .לא יהיה שם שום דבר לא שוויוני ולא חוקי.
שלמה כהן:
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איך אני יודע ,כי כל בוקר  ...מפיץ לתפוצה שלי ,סליחה,
עו"ד הילה רווח:
אני לא נכנסת כרגע לתנאים של המכרז .תנאים של מכרז ניתנים על ידי הגורמים
המקצועיים של העירייה ,לא נבחרי ציבור.
שלמה כהן:
הוצע לנו לקבל את הקריטריונים לפני ,טרם פרסומם?
עו"ד הילה רווח:
זה לא קריטריונים.
יעקב אביטן:
תומר ,זה תהליך ,לא לזה התכוונו וזה לא...
(מדברים יחד)
שלמה כהן:
נוסח ההחלטה שלנו זה שהמועצה תאשר קריטריונים לפרסום עירוני שיוצגו בפניה.
יעקב אביטן:
שהמועצה תאשר אותם.
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שלמה כהן:
לפעול לפיהם ,המועצה תאשר .מה המטרה? חבר'ה ,שקיפות .לא רק שקיפות אלא גם
דיון פה שכל אחד יש לו מה להגיד .מה ,אין לנו מה להגיד בדברים האלה? מי שיקבע
את הקריטריונים האלה? מי?
שרה זכריה:
אני מציעה שלא המועצה תחליט.
(מדברים יחד)
שרה זכריה:
היא תהיה שותפה לקביעת הקריטריונים,
שלמה כהן:
זה משהו אחר.
(מדברים יחד)
תומר גלאם:
חברים ,יש חוקים במדינת ישראל .אנחנו צריכים להיצמד לחוקים .שנייה ,חברים.
אתה לא יכול  ...חברים ,בבקשה .יש את הגורמים המקצועיים ,יש את הגורמים
המקצועיים שהם יודעים לכתוב את המכרזים ולהכין אותם בצורה חוקית ומסודרת.
כמו שעושים את זה בכל המכרזים זה יהיה גם המכרז הזה .נקודה .עכשיו אני שם פה,
רוצה לבשר ,אני רוצה לבשר לכבוד הרב אביטן ששלח אלי מכתב לפני שבוע..
יעקב אביטן:
כן ,אני עוד לא דיברתי על זה ,שאני שולח ללא מענה.
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תומר גלאם:
שנייה.
יעקב אביטן:
לא נעים לי להגיד.
תומר גלאם:
יש לעשות חשיבה נכונה לפני שעונים .לא עונים ישר .בגלל זה אני אומר ,גם אתה תאיר
את עיני כמו שאני מאיר את עיניך.
יעקב אביטן:
אתה יכול לכתוב לי.
תומר גלאם:
בסדר .פעם הבאה אני אתקשר אליך .כבוד הרב ,אנחנו מאוד מאוד מקווים  ...היות
והרב ביקש להשתתף ולהיות כנציג האופוזיציה בוועדת המכרזים .מבורך .ואנחנו נכניס
את זה היום לישיבת המועצה שלא מן המניין מחוץ לסדר היום ונמנה אותך גם כחבר.
למה לא?
יעקב אביטן:
בוועדת כספים?
תומר גלאם:
בוועדת כספים ,קיבלתי את החומר ,שנייה .שנייה .אני אתן...
(מדברים יחד)
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תומר גלאם:
או קיי ,אז בבקשה .בואו ,הרב ,ברשותו אנחנו נדחה את זה .להבא תבוא ,תיכנס אלי,
תגיד לי ,נשב ביחד ונקבל החלטה .אז אני מבקש ,כן .שלמה ,אנחנו מעלים להצבעה.
שלמה כהן:
רגע ,לא.
תומר גלאם:
בבקשה.
שלמה כהן:
אני רוצה לנצל את הזמן שלי.
תומר גלאם:
ניצלת כבר  3דקות.
שלמה כהן:
אני שאלתי שאלות הבהרה.
תומר גלאם:
בבקשה ,שלמה.
שלמה כהן:
תראו .הנושא הזה זה לא עניין של מה בכך .זה נושא מאוד קריטי לדמוקרטיה .זה נושא
קריטי לחופש הביטוי פה .לא יכול להיות שיהיו מצבים שבהם כספי ציבור שנועדו
לצרכיו כדי שיזכה ,שהציבור יזכה לראות פרסומים ינוצלו לכל מיני מניפולציות מול
מקומון כזה ,מול אתר כזה או אחר.
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תומר גלאם:
אנחנו לא נעשה דבר כזה.
שלמה כהן:
כן.
תומר גלאם:
לא ,כולם מקבלים ,גם מי שלא מגיע .עכשיו הקריטריונים מי שמגיע לו יקבל ומי שלא
יגיע לו לא יקבל .מה לעשות.
מיריי אלטיט:
שלמה .אתה ואני בוועדת מכרזים ,אז מה הבעיה?
שלמה כהן:
לא.
(מדברים יחד)
מיריי אלטיט:
מקבלת מוצר מוגמר ,ועדת מכרזים ,לא ,ממש לא.
(מדברים יחד)
תומר גלאם:
בבקשה ,שלמה.
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שלמה כהן:
עכשיו ,הקריטריונים האלה זה לא ,זה דבר שבמועצה הזאת ישב פה איתן צוריאל
ואמר ,אנחנו שוקדים ,הוא השתמש במילה שוקדים ,על הכנת קריטריונים .מ 2014-עד
היום לא  ...הקריטריונים האלה.
יעקב אביטן:
הוא שוקד ,ממהר.
שלמה כהן:
ממהר לעשות ,כן .עכשיו ,אם זה מופיע ,אם הקריטריונים האלה יגיעו פה לדיון אני
אומר לכם ,יש פה לחברי המועצה ניסיון ורעיונות איך העניין הזה באמת יהיה בצורה
שקופה ,בצורה אמינה ,בצורה שתשרת את הציבור .יש פה אנשים שמייצגים כל מיני
סקטורים .הם צריכים להבטיח שהסקטורים שלהם מקבלים את הזה .יכול להיות
שנניח פרסומים ברוסית נורא חשובים לקהל הזה כי הוא לא קורא עברית .יש פה נציגים
שייצגו אותם בעניין הזה .יש פה לחברי המועצה מה להגיד.
מיריי אלטיט:
תומר ,אפשר שתהיה ועדה מקצועית ושיציגו את זה למועצה.
שלמה כהן:
דבר פשוט.
מיריי אלטיט:
אני אומרת ,אפשר שתהיה ועדה מקצועית ולפני החלטה יציגו למועצה והמועצה תעיר
את ההערות שלה .זה לא פסול.
שלמה כהן:
החיסרון של ההצעה הזאת זה שאנחנו הבאנו אותה ,זה הכול .זה החיסרון.
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מיריי אלטיט:
לא נכון ,אבל עד עכשיו הוא..
שרה זכריה:
סליחה ,סליחה .אולי אפשר למנות שניים שלושה חברי מועצה שיצטרפו לוועדה,
שלמה כהן:
אין לי בעיה עם זה.
שרה זכריה:
ואז אנחנו בוועדת מכרזים..
תומר גלאם:
חברים ,תודה .שרה ,אני מאוד מעריך את ההצעה אבל יש את היועצת המשפטית.
גבירתי היועצת המשפטית.
(מדברים יחד)
תומר גלאם:
שלמה ,אתה מטיף לכולם ואתה לוקה בחסר .בבקשה .אני שואל שאלה כזאת .המועצה
רשאית לקבוע קריטריונים כאלה במכרז  ?...שנייה ריקי ,אני מבקש .אז אני מבקש
שנייה .הם רוצים לראות ,יש שקיפות מלאה .כל תושב יכול לראות .ריקי ,שלמה ,שלמה
יודע  ...גם שלמה יודע להתגונן ולהגיד את הדברים שלו .בבקשה ,שנייה .כן.
עו"ד הילה רווח:
פרסום בעיתונות.

יעקב אביטן:
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אני לא שומע ,הילה.
עו"ד הילה רווח:
הפרסומים בעיתונות הגיעו לכדי סכומים שמחייבים מכרז.
יעקב אביטן:
אין בעיה.
עו"ד הילה רווח:
ולכן זה מחייב מכרז .מכרז לא מכינים חברי המועצה .לא מכרז ,לא קריטריונים ולא
התנאים .מכרז.
תומר גלאם:
ששש ,אני מבקש.
עו"ד הילה רווח:
מכרז מכינים הגורמים המקצועיים בעירייה .זהו.
(מדברים יחד)
שלמה כהן:
אני מקריא .הילה .תקשיבי  -המועצה תאשר קריטריונים לפרסום עירוני שיוצגו בפניה
ותנחה לפעול לפיהם .לפיהם ,כולל הנחיות של..
(מדברים יחד)
עו"ד הילה רווח:
לידיעתכם ,אתם לא יכולים לאשר.
שלמה כהן:
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לא מכרז ,לא .קריטריונים לפני המכרז.
עו"ד הילה רווח:
קריטריונים?
תומר גלאם:
טוב ,חברים .בבקשה.
ריקי שי:
אנחנו בסך הכול אמרנו את אותם דברים את מה שהם אמרו ,הוא הקריא את זה,
אטיאס ,את אותו דבר .אם אנחנו עושים את הכול בשקיפות והקריטריונים נעשים על
ידי אנשי מקצוע ראויים וועדת מכרזים זה אותו דבר מה שאמר אטיאס ,זה הכול .מה
שצריכים להגיד ...
תומר גלאם:
או קיי ,בבקשה .אנחנו מקבלים את מה שאמר אטיאס .בבקשה .תעלה להצבעה.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס
טוב ,אז אני מעלה ,הקראתי  -אני מעלה להצבעה לדחות את נוסח ההחלטה שהציעו
חברינו ומקבלים את התשובה שאנחנו במילא עושים לעשות בחודש הבא .אז מי בעד,
מי נגד?
הצבעה:
בעד( : 10 :תומר גלאם ,משה אטיאס ,רמי סופר ,סופה ביילין ,יוסי כהן ,שרה זכריה,
שי עמירה ,יורי ברנט ,ריקי שי ,מיריי אלטיט).
נגד( :5 :שלמה כהן ,אפי מור ,בני וקנין ,מישל בוסקילה ,הרב אביטן)
החלטה :לא לקבל את נוסח ההחלטה.
שלמה כהן:

פרוטו קול מועצה שלא מן ה מנ י ין  85-2018מתאר י ך 05.02.2018

ע ירי י ת אשקלון  -חבר י מו עצ ת ה ע י ר

אני לא מבין למה הצבענו עכשיו.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס
אנחנו מצביעים להוריד את ההחלטה שאתם העליתם ,לדחות את נוסח ההחלטה.
שלמה כהן:
זה לא אותו דבר.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס:
בסדר.
תומר גלאם:
הלאה.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס:
עוברים לסעיף מספר  ,5הצעה לסדר יום בנושא שירותי יעוץ משפטי חיצוני.
יעקב אביטן:
לא עשיתם הצבעה.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס:
אני מעלה להצבעה לדחות את נוסח ההחלטה.
יעקב אביטן:
מי בעד?
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יו"ר המועצה ,משה אטיאס
מי בעד? מי נגד?
הצבעה:
בעד( : 10 :תומר גלאם ,משה אטיאס ,רמי סופר ,סופה ביילין ,יוסי כהן ,שרה זכריה,
שי עמירה ,יורי ברנט ,מיריי אלטיט ,ריקי שי ).
נגד( :5 :שלמה כהן ,אפי מור ,בני וקנין ,מישל בוסקילה ,הרב אביטן)
החלטה :לא לקבל את נוסח ההחלטה.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס

סעיף מס' :5
הצעה לסדר יום בנושא שירות ייעוץ משפטי
הצעה לסדר יום בנושא שירותים ,יעוץ משפטי חיצוני .אבקש מאחד החברים להקריא,
סעיף מספר .5
(מדברים יחד)
יו"ר המועצה ,משה אטיאס:
עיריית אשקלון פועלת לפי הוראות הדין .המועצה אינה מוסמכת לקבוע קריטריונים
לעניין זה ולכן הנושא יורד מסדר היום מבלי לקיים דיון והצבעה לנוסח ההחלטה.
יעקב אביטן:
תראה ,אנחנו מגישים את ההצעות לסדר .אתם קוראים אותם ,נכון? אני מבקש אם
משהו שמעלים לא חוקי או שאי אפשר להעלות אותו תכתבי לנו לפני הנאומים  ...למה
אני צריך להגיע לכאן ולהבין שזה לא בסדר?
תומר גלאם:
אני מבקש ,כי אי אפשר לנהל ככה דיון.
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יעקב אביטן:
הילה?
עו"ד הילה רווח:
בסדר .פעם הבאה אני אגיד לך.
יעקב אביטן:
או ,תודה רבה ,אני מודה לך.
(מדברים יחד)
יעקב אביטן:
אני זועק על הקיצוץ האדיר שנגרם ביעוץ החיצוני.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס

סעיף מס' :6
הצעה לסדר יום בנושא רכבת ישראל – אבקש מאחר החברים להקריא את
נוסח ההצעה.

(מדברים יחד)
שלמה כהן:
רגע ,אני רוצה לשמוע .אני רוצה לשמוע למה זה לא חוקי .קחי את המיקרופון כדי שזה
יירשם גם בפרוטוקול למה ההצעה הזאת היא לא חוקית .אני רוצה להזכיר לך רק סעיף
שאומר ,סעיף שאומר ככה .שנושא שעלה לסדר היום ידון .קטגורית כתוב ככה .נושא
שעלה לסדר היום ידון בישיבת המועצה ,אז עכשיו את צריכה להסביר למה הנושא הזה
לא ידון בישיבת המועצה.
עו"ד הילה רווח:
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ואני אזכיר לך שבית משפט שהיינו שם והשופטת הסבירה לך שנושא שיש בו החלטה
לא חוקית לא יכול להידון .לא יכול להיות דיון על נושא בלתי חוקי.
שלמה כהן:
ולכן זה לא עלה לדיון אז .זה לא עלה לדיון אז אבל עכשיו זה עולה לדיון.
עו"ד הילה רווח:
אז מה היא אמרה לנו השופטת? הייתם שמים את זה בסדר היום ,מסבירים שזה לא
חוקי ואנחנו שנינו היינו שם ואמרנו אין בעיה ,אנחנו מסכימים ,מקבלים את הצעת
כבוד השופטת שהנושא יהיה ככותרת אבל דיון לא יכול להתקבל משום ,ואני אסביר
למה .היחידה ,היחיד שיכול לקבוע לאן הולך ובאיזה שלב או באיזה מקרה הולך נושא
מסויים ליעוץ משפטי חיצוני וגם לאיזה עורך דין זה רק הייעוץ המשפטי .לא חברי
מועצה ,לא מנכ"ל ,לא ראש עיר ואף אחד לא ,או קיי? משום שכל חוות דעת ,הגם שהיא
של עורך דין חיצוני ,היא באחריותי ואך ורק באחריותי ואני ,ואני יכולה ,רק אני יכולה
להגיד כי אני ,למי הולך מה ומתי ,ולכן זה לא רלוונטי .המועצה לא יכולה לקבוע
קריטריונים לקבלת יעוץ משפטי חיצוני.
שלמה כהן:
תראי ,מה שקורה פה זה שהיא מחליטה מה עלה לדיון ופוסלת את זה .מישהו אמר
שפה המועצה תחליט איזה יועץ משפטי יעשה מה?
עו"ד הילה רווח:
מה זה קריטריונים לקבלת יעוץ חיצוני?
שלמה כהן:
תקשיבי .אנחנו לא מדברים על זה אנחנו מדברים על עשיית סדר בנושא הזה .אני נגיד
לך .אני לא יודע אם את מכירה ,אני לא יודע אם את מכירה את ההיסטוריה של הסיפור
הזה של יועצים .היה בג"צ ב 2006-בנושא הזה ובג"צ אמר שצריך לקבוע קריטריונים
וצריך לקבוע כללים כי יצא ,רגע....
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עו"ד הילה רווח:
אני אקצר לך את הדרך .לפני ,ב 1.1.2018-יצא נוהל חדש של העסקת יועצים ובכלל
לרשויות ,לרבות יועצים משפטיים .מה 1.1.2018-הנוהל הזה קיים .כל הנושא של
יועצים ,של מתכננים ,של שמאים ,פעם היינו עושים ועדות תכנון ,כפי שאתם זוכרים,
היום אי אפשר .היום יש נוהל חדש שקובע שצריכים לצאת כמעט למכרז ,להליך מכרזי
תחרותי ,לכל הצעה ,לכל קבלת עבודה כזו ,כולל יועצים משפטיים ולכן ,כמו שאנחנו
עובדים על מכרזים להעסקת מתכננים אנחנו,
(מדברים יחד)
עו"ד הילה רווח:
תנו לי רגע לסיים .עשינו מכרז גם לקבלת יועצים משפטיים חיצוניים ושמה כתובים
הקריטריונים ,בדיוק כמו שהיה קודם קריטריונים ותשלומים שצריך להיות במכרז ,גם
קריטריונים לקבלת יעוץ משפטי חיצוני יהיה בתוך המכרז ואתם תראו את זה והוא
נבנה כבר ובעזרת השם הוא ייצא בסוף השבוע הזה ,או קיי? זה המכרז שיצא בעקבות
נוהל חדש החל מה 1.1.2018-שפרסם משרד הפנים וגם נוגע ליועצים משפטיים
חיצוניים.
שלמה כהן:
בסדר גמור .תפיצי לנו את הדבר הזה.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס :
אנחנו אוהבים את השליטה של היועצת המשפטית בחוק ,כל הכבוד ,יישר כוח ,סעיף
מספר .6
שלמה כהן:
אם אפשר לשאול ,רגע משה ,שנייה אחת .כי בסך הכול ההתנהלות פה כפי שהתנהלה
במצבה הכספי של העירייה הייתה משוועת .זו התנהלות שהייתה משוועת .משוועת
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לתיקון .אני רוצה להגיד לכם ,היה נוהל שהוקפא בזמנו שקבע חד משמעית באיזה
תנאים אין להעסיק יועץ משפטי חיצוני כמו למשל ועדות  ...במפורש.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס
שלמה ,אבל זה לא רלוונטי למה שהילה אמרה.
שלמה כהן:
אני מסביר למה העלינו את הנושא הזה כאן .למה היה חשוב ,למה וזה .אם יש פתרון,
אם יש תיקון.
עו"ד הילה רווח:
אתה טועה .אני היועצת המשפטית של הוועדה .הוועדה מלווה על ידי יועץ משפטי
חיצוני ,הוא לא היועץ המשפטי של הוועדה ,או קיי?
שלמה כהן:
יש לי חדשות בשבילך .לא פעם הוא היועץ המשפטי.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס:
תודה רבה ,הדיון בסעיף מספר  5נגמר,
יו"ר המועצה ,משה אטיאס:

סעיף מספר :6
הצעה לסדר יום בנושא גיוס כספים מרכבת ישראל להרחבת החנייה בתחנת
הרכבת וסלילתה.
אבקש מאחד החברים להקריא את נוסח ההחלטה .כן ,מי מקריא?
תומר גלאם:
בבקשה ,לפי הכללים.
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יו"ר המועצה ,משה אטיאס:
כן ,כבוד הרב .תקריא ,בבקשה.
יעקב אביטן:
נושא הדיון -גיוס כספים מרכבת ישראל להרחבת החנייה בתחנת הרכבת וסלילתה.
נוסח החלטה  -מועצת העירייה מנחה לקדם את הרחבת החנייה ברכבת ישראל
וסלילתה על פי תוכנית באמצעות כספים שיוקצו על ידי רכבת ישראל וללא עלויות של
העירייה.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס:
או קיי ,מישהו רוצה להתייחס?
שלמה כהן:
קודם כל ממש בראשי פרקים .אין ויכוח על זה שמדובר בנושא מאוד חשוב .עידוד
התחבורה הציבורית ועידוד השימוש ברכבת זה ממש נושא שהוא בנפשנו ולכן הנושא
הזה מאוד חשוב .כל מי שמגיע לאזור תחנת הרכבת רואה שאזור החנייה שם מפוצץ.
אנשים חונים בכל מיני מקומות ,מגיעים לפעמים מוקדם יותר כדי להספיק לתפוס
מקום חנייה מקורה וצריך להפסיק את הדבר הזה .עכשיו ,הדבר שקיים היום זה משהו
שהוא ארעי .עכשיו ,יש תוכנית .הבנתי שיש תוכנית .קיימת תוכנית כזאת ,יש תוכנית,
זה סטטוטורי .יש שטחים שמאושרים .מה שצריך לעשות זה להשיג את הכסף הזה.
עכשיו ,רשות הרכבות ,אני בטוח ,כמו שהיא סייעה בהכנת ה ,בהרחבת החנייה בפעם
הקודמת היא ,אני בטוח ,תסייע בדבר הזה .אגב ,צריכים להשיג את זה לא רק באזור.
לא רק באזור המזרחי אלא גם באזור המערבי .הרי יש תוכנית לבנות איזה גשר ,גשר
שמחבר את אזור הרכבת לשטח של מה שהיה  BBBוכולי .אז אני אומר הגשר הזה ,אם
הוא יבנה זה פשוט ייתן דחיפה בלתי רגילה לאזור התעשייה וכל מה שירצו או נרצה
לפתח שם זה שימוש ברכבת יסייע ,זאת אומרת זה יזין את זה .הרחבת מקומות החנייה
יזינו ויגדילו את החשיבות של כל אזור התעשייה וצריך רק פשוט לקדם את זה.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס:
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טוב ,תשמעו את התשובה ואז תבינו שזה בסדר והכל בסדר  -בדיון שנערך עם מנכ"ל
חברת רכבת ישראל מר שחר איילון סוכם שהחברה תכשיר מתקציבה  500חניות
נוספות במתחם הרכבת ,וזאת תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם עיריית אשקלון .לאור
האמור מבקש לדחות את הצעת ההחלטה מסדר היום.
יעקב אביטן:
למה לדחות? קיבלת אותה.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס
לא ,כי במילא זה קורה .זה מתבצע ,אנחנו קטנוניים .אני מעלה להצבעה לדחות את
נוסח ההחלטה .מי בעד?
שלמה כהן:
מי בעד לא לפתח את הרכבת?
יו"ר המועצה ,משה אטיאס:

סעיף מס' :7
הצעה לסדר יום בנושא דרכים לשדרוג התחנה המרכזית אשקלון במימון משרד
התחבורה .אבקש מאחד החברים להקריא את נוסח הצעת ההחלטה .מי מקריא?
יעקב אביטן:
אני.
 יורם מכלוף נכנס לישיבה.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס
יורם ,ברוך הבא ,מה שלומך?
יעקב אביטן:
רוב ההצעות שלנו ,מוישה היקר ,רוב ההצעות .כמה דברים נעשו בזכות האופוזיציה?
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(מדברים יחד)
יורם שפר:
בישיבת מועצה מן המניין יעלה אישור שטח ארעי באזור הרכבת של  500חניות שאתם
מדברים שהובלנו את זה במשך  3חודשים .זה כבר עולה לאישור המועצה הקרובה כדי
להתקדם מול הרכבת בסלילה ...
יו"ר המועצה ,משה אטיאס
בואו נדבר על הצעה ,סעיף מספר .7
יעקב אביטן:
תוכנית לשדרוג התחנה המרכזית ,נושא הדיון ,תוכנית לשדרוג התחנה המרכזית ,אני
מקווה שזה גם ,זה מוכן.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס
רוצים לשמוע את התשובה לפני שאתם ?...
יעקב אביטן:
שנייה ,תגיד את התשובה .שלא נעלה סתם.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס
אז ראשית דבר ,יובהר כי התחנה המרכזית באשקלון מוחזקת בבעלות פרטית של חברת
נצבא שנייה ,יורם ,המקדמת תוכניות לבניית תחנה מרכזית חדשה .לפני כחודש
התקיים דיון בפורום המקצועי בעירייה ,נציגי חברת נצבא ,נציגי אגד ונציגי משרד
התחבורה במטרה לבחון העתקת המוסך של אגד מהתחנה המרכזית לאזור התעשייה
הדרומי .חשוב לציין פה כי ועדת המשנה המקומית לתכנון ובנייה אישרה עקרונית את
קיום הקמת התחנה המרכזית החדשה ועיריית אשקלון פועלת כל העת מול כלל
הגורמים הרלוונטיים על מנת שחברה נצבא תשלים את התוכנית ותגיש בקשה להיתר.
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בשולי הדברים יובהר כי עד להוצאה ,כי עד להוצאה לפועל של תוכניות בניית התחנה
המרכזית החדשה מנכ"ל נצבא התחייב לפעול לשיפור התנאים הסביבתיים של התחנה
המרכזית הנוכחית.
יעקב אביטן:
מעתיקים את הרכבת ,מעתיקים את התחנה המרכזית.
יורם שפר:
התחנה המרכזית לא מועתקת ,היא נשארת באותו מקום ,תוכנית חדשה .ב 6:47-מנכ"ל
נצבא שיפוץ השירותים החל אתמול .הבקשה תוגש בהקדם להיתר ,ומחר נלך לסייר על
השיפוץ שביקשנו.
יעקב אביטן:
אתה קיבלת את ההודעה?
יורם שפר:
כן ,עכשיו .ברבע לשבע.
יעקב אביטן:
אז עשינו משהו בהצעה שלנו.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס
טוב ,אתם רוצים להתייחס?
יעקב אביטן:
אני רוצה להגיד רק דבר אחד ,ברשותך .למה זה  ...מאיפה זה? אני הרבה שנים לא
הייתי בתחנה המרכזית .הרבה שנים .בחודשים האחרונים הילדים שלי לומדים
בירושלים ,אני הולך איתם לתחנה המרכזית ואני לוקח אותם לתחנה המרכזית ואני
נזכר בשנת  '83אני הייתי נוסע לירושלים מתחנה מרכזית ,ו ,70...כמעט לא השתנה
כלום אז הנה ,יש לך את הזכות ,הנה אני אומר לך ,יש לך את הזכות ,אנחנו נותנים לך
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את הזכות לעשות מה שלא עשו קודמיך וקודמי קודמיך ואתה חושב בפועל לעשות את
הדברים אז מצוין.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס
הלאה .כן ,שלמה.
שלמה כהן:
תראה ,הלוואי שזה יתממש ואני רוצה להגיד לכם שהבעלים של נצבא ,זה קובי מיימון,
לא? על כל פנים  ...אבל אני רוצה להגיד לכם שתוכניות היו כבר לפני שנים ונדחו  .ולכן,
למה? כי רצו לפתח שם משהו גרנדיוזי ובסוף לא פותח .לא פותח מכל מיני סיבות .אבל
הייתה הצעה שמשרד התחבורה גם כן היה מוכן לממן אותה לעשות שיפוצים ,לא
שיפוצים אלא כל מיני שדרוגים כמו למשל חניות לנכים ,כמו למשל שירותים לנכים,
כמו למשל קירוי האזור שבו מורידים את הנוסעים .כל הדברים האלה אם היו נעשים..
שלמה כהן:
זה מה שהם מתכוונים לעשות .או קיי ,נקווה.
תומר גלאם:
שלמה ,לצערי ,כמו שאתה אומר שנים המקום הזה מוזנח .אני ביקשתי מהנציגים של
נצבא שיגיעו לדיון בנושא לסגן ראש העיר מר יורם שפר ,לקדם לפחות את הנושא של
השיפוץ של בית הכיסא והתנאים הסביבתיים של אותו מקום .לצערי כן ,אתה צודק,
שכל פעם הגישו תוכנית כזאת.
שלמה כהן:
זה נורא איך שהמקום נראה.

תומר גלאם:

פרוטו קול מועצה שלא מן ה מנ י ין  85-2018מתאר י ך 05.02.2018

ע ירי י ת אשקלון  -חבר י מו עצ ת ה ע י ר

נכון .אין ספק אבל אני שמח שבתקופה די קצרה ,כמו שאומר הרב אביטן ,אנחנו
מצליחים לנגוע בנקודות שבאמת לא נגעו בהם לאורך השנים .תודה ,כבוד הרב ,על
הפרגון .בבקשה.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס

סעיף מס' :8
הצעה לסדר יום בנושא תוכנית עבודה שנתית
הצעה לסדר יום בנושא אישור תוכנית העבודה השנתית אחרי התאמתה לתקציב
השנתי .מי מקריא מהחברים?
יעקב אביטן:
אני מקריא ואני ,פשוט יש קצת טעות קולמוס ,סופר ,אני רק אזכיר מה ,אני אקרא
ואני אסביר לכם .נוסח ההחלטה ,העירייה מנחה לאשר את תוכנית ,כל תוכנית
העבודה ,הכוונה את ספר התקציב ,כך שתהיה על  ...ספר התקציב מה נעשה בפועל.
במה דברים אמורים? מה אנחנו רוצים לומר? כשאני קורא את ספר התקציב,
כשקוראים את ספר התקציב אני קורא סקרים .סקרים ,מדידות ,כל מיני ,עושים פה
סקרים .פתאום השנה ,שנה שעברה היה סקרים  470אלף ש"ח .הייתכן?  470אלף ש"ח.
בשנת  ,2018סקרים ,רבותיי . ,בחירות 2 ,מיליון ש"ח 2 .מיליון .אני שואל ,אתם עושים
איזה סקר ,תומר עשה איזה סקר?
קודם כל אני אשאל שאלה .תני לי לשאול שאלה ... .אני שואל קודם כל האם עיריית
אשקלון ביצעה איזשהו סקר לדעת מה קורה בעיר ,מה התושב רוצה ,כל מיני סקרים
כאלו .העירייה ביצעה או לא ביצעה? שואל.
תומר גלאם:
אנחנו נבדק ,תעלה את זה שאילתה המועצה הבאה תקבל תשובה.
יעקב אביטן:
אני שואל..
יו"ר המועצה ,משה אטיאס
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יכול להיות סקרים של המדידות שאנחנו עושים.
יעקב אביטן:
משה ,ישר כוח.
תומר גלאם:
בבקשה ,העירייה מבצעת לאורך כל השנים כל מיני סקרים ,גם סקרי שביעות רצון ,כדי
לדעת מה כן לטפל מה לא לטפל ,מה נכון יותר ,מה נחוץ יותר .זה לגבי זה .במקביל,
ולכן אני מודיע היום .כל הסקרים האלה מתבצעים ומתבצעים לפי החוקים
והקריטריונים ש...
יעקב אביטן:
יפה .עכשיו ,מה שכתוב את הסקרים  ...אתם צודקים .זה לא סקרים של בחירות .זה
סקרים מול מדינות .מה זה סקרים מול מדינות?
תומר גלאם:
הרב ביטן ,אתה עוד פעם מטעה.
יעקב אביטן:
אני?
תומר גלאם:
אתה רוצה שנתקן אותך ונעיר.
יעקב אביטן:
בבקשה ,תעיר.

תומר גלאם:

פרוטו קול מועצה שלא מן ה מנ י ין  85-2018מתאר י ך 05.02.2018

ע ירי י ת אשקלון  -חבר י מו עצ ת ה ע י ר

אז הערתי .תמשיך.
יעקב אביטן:
לא ,לכן אני אומר ,זה סקרים כמו שאתה אומר ,זה לא הסקרים האלה.
תומר גלאם:
עוד פעם ,אמרתי לך .העירייה מבצעת סקרים של מדידות.
יעקב אביטן:
בסדר ,מה שכתוב כאן ,תומר,
(מדברים יחד)
יעקב אביטן:
כתוב פה סקרים ומדידות .שנה שעברה היה  470אלף .השנה  2מיליון שקלים .מה זה
סקרים ומדידות? אני מבין ככה ,תקנו אותי אם הפעם גם אני טועה .סקרים ומדידות
זה עכשיו הולכים לבתים ,למפעלים ,נכון? הולכים ומודדים .למה? כדי שנקבל יותר
ארנונה.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס
זה הוראה של משרד המשפטים.
יעקב אביטן:
בסדר ,בסדר .אני יודע ,מוישה.
תומר גלאם:
זה היה גם באחת ישיבות המועצה שדנו בנושא למה לא עושים .בבקשה ,כן .כבוד הרב,
בבקשה..
יעקב אביטן:
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תודה .אז עושים סקרים ומדידות .מה אני בא להגיד? אנחנו נמצאים בשנת בחירות .לא
נראה לי שעכשיו ,בפרט אחרי הפוסט שלך בפייסבוק ,תומר ,שהארנונה תנוח בינתיים,
לא לדאוג .זה אתה אמרת שם ,לא לדאוג  ...אחר כך.
תומר גלאם:
כן.
יעקב אביטן:
לא ניתן ,לא נראה לי שיעשו השנה סקרים  ...מי מעלה ארנונה ,מי מעלה ארנונה בשנת
בחירות? אלא מה ,מה החשש שלי ועל זה אני מדבר על ספר התקציב בצביעה .החשש
שלי שיישארו  2מיליון השקלים הללו יתומים היו ואינם ואז תתכנס לה,
ומה שאני מבקש כאן לעשות ,מה שאני מבקש כאן לעשות זה לבקש בקשה שהכסף הזה
של השני מיליון ,אם לא ישתמשו בו השנה לסקרים ומדידות שהוא יהיה צבוע ולא
ייעשה בו שום דבר אחר .דוגמה ,דוגמה שנייה .זה דוגמה אחת.
תומר גלאם:
עכשיו יגיד  ...בפסח ,לצבוע הכול.
יעקב אביטן:
למה לא ,למה לא ,למה לא ,לא אמרתי את הכול אבל ,אבל זה סכום גדול ,זה  2מיליון
שקל .שנה שעברה היה  480אלף שקל.
תומר גלאם:
בבקשה ,כבוד הרב ,כן.
יעקב אביטן:
אז זה סכום ענק ,זה סכום אדיר .בשנת בחירות .זה לא צחוק.
תומר גלאם:
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או קיי .עוד משהו?
יעקב אביטן:
דבר נוסף.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס
כן אפי?
אפי מור:
לענות רק לרב.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס
הוא לא סיים?

תומר גלאם:
אתה מדבר כבר  10דקות,
יעקב אביטן:
איך  10דקות?
(מדברים יחד)
תומר גלאם:
בבקשה אפי.
אפי מור:
התשובה שצירפתי היא המפתח .זה החלטה של בית משפט .בשנים קודמות לא הייתה
החלטה כזאת .אנחנו דנו על הנושא הזה .יש החלטה למדוד את כל בתי העסקים ,את
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כל הבתים ,ולכן זה עולה הרבה ובעזרת השם הכסף הזה יחזור מהמדידות ,מה שנאמר
כאן .אני מסכים עם אביטן ,הרב אביטן ,שמה שיישאר נעשה פה איזושהי מסיבה או
משהו כזה.
(מדברים יחד)
תומר גלאם:
יש פה אורחים ,בואו נכבד אותם.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס:
בבקשה.
יעקב אביטן:
משפט סיום.
תומר גלאם:
סעיף הבא .אתה גם ככה תדבר.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס
אנחנו מורידים את זה מסדר היום.
תומר גלאם:
או קיי ,הלאה.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס:
מי בעד לדחות את נוסח ההחלטה ,חברים? מי נגד?
הצבעה:
בעד( 11 :תומר גלאם ,משה אטיאס ,סופה ביילין ,רמי סופר ,שי עמירה ,יורי ברנט,
שרה זכריה ,מיריי אלטיט ,ריקי שי ,יוסי כהן),
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נגד( 4 :שלמה כהן ,בני וקנין ,הרב אביטן ,מישל בוסקילה|)
נמנע (– 1 :אפי מור).
החלטה :לא לקבל את נוסח ההחלטה.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס

סעיף מס : 9
הצעה לסדר יום בנושא שירותים רפואיים
הצעה לסדר יום בנושא פערים ושירותים פרא-רפואיים בין הדרום למרכז .אבקש
מאחד החברים ,כבוד הרב ,עכשיו לא אתה .שמישהו אחר יקריא
שלמה כהן:
טוב ,הנושא הוא פערים בשירותים פרא-רפואיים בין הדרום למרכז .נוסח ההחלטה,
מועצת העיר מנחה לאסוף נתונים שיביאו את  ...באשקלון בשירותים הפרא-רפואיים
לטובת הוועדה בראשותו של חבר הכנסת מאיר כהן .אני רוצה להגיד לכם איפה עלתה
ההצעה הזאת .התפרסם שקמה ועדה בראשותו של מאיר כהן שאמורה לדון בפערים
בתחומים האלה באזור הדרום ואני חשבתי שזה יהיה נכון שעיריית אשקלון תאסוף
נתונים על אותם פערים ,תזין את חבר הכנסת מאיר כהן באותם נתונים ובצורה כזאת,
 בוריס מנור מצטרף לישיבה.
שלמה כהן:
ובצורה כזאת אנחנו נציף את אשקלון לעומת שאר האזורים באוזר הדרום .לצערי ,זאת
אומרת ,ככה זה עובד .איפה שיש יותר נתונים ,איפה שאתה מציג יותר את המצב אתה
עשוי ,עשוי במקרה הזה כי זה לטובת העיר ,עשוי לקבל יותר.
שלמה כהן:
אני חושב שהרשות ,יותר מכל גורם אחר ,יכול לאסוף את הנתונים האלה.
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יו"ר המועצה ,משה אטיאס:
כן ,כן .מזל פה ,אני יודע אבל  ...סיימתם? עוד מישהו שרוצה להתייחס ,חבר'ה? לפני
שמזל עונה.
מזל לוי:
פרא רפואי זה רק במשרד הבריאות ,לא ברשות המקומית.
יעקב אביטן:
שוב ,אני אומר ,מזל יפה .אם היו אומרים לנו תורידו ,זה לא מתאים ,היינו מורידים.
אנחנו,
יו"ר המועצה ,משה אטיאס:
או קיי .אז עיריית אשקלון והעומד בראשה רואים חשיבות גדולה בשיפור וייעול מתן
השירותים הרפואיים בכלל ומתן שירותים פרא-רפואיים בפרט ועל כן,
יו"ר המועצה ,משה אטיאס
כתבו פה את זה ב"ה" ,אבל על כן תשמח לשתף פעולה באופן ענייני עם כל ועדה ,ארגון
או משרד ממשלתי שיפעל לקידום  ...ככל שתתקבל פנייה בנושא היא תטופל בהתאם
על ידי הגורמים המקצועיים בעירייה .לאור העמוד אבקש לדחות את ההחלטה לסדר
היום .אני מעלה להצבעה לדחות את נוסח ההחלטה.
יעקב אביטן:
לא לדחות.
(מדברים יחד)
יו"ר המועצה ,משה אטיאס:
אז זה יורד מסדר היום ,אתם מורידים אותו.
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יעקב אביטן:
לא ידענו.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס

סעיף מס' :10
הצעה לסדר יום בנושא איכות הסביבה
אבקש מאחד החברים להקריא את נוסח ההחלטה .כבוד הרב ,בבקשה .או שאתה רוצה
שאנחנו ,נבקש מיורם.
יעקב אביטן:
אני רוצה לעשות.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס
או קיי.
יעקב אביטן:
אני רוצה ,ברשותכם ,לנצל את החמש דקות הללו שלי לדבר תורה קטן.
(מדברים יחד)
 יעקב אביטן מדבר על פרשת יתרו.
יעקב אביטן:
או ,עכשיו .שנייה ,לא רציתי להגיד את זה ,אתה יודע כמה  ...על הלשון ואתה הכנסת
את זה .שמע הוא אמר לו תבחר אנשי חיל  ...אל תגיד הכחל ,לא צריך לקרוא את כל
התורה עכשיו .ואז הוא אומר לו תקשיב .דווקא פרשת עשרת הדברות שעם ישראל ...
למרגלות עם סיני ושם יש גובה ,הוא שומע את הכרוז זכור את יום השבת לקדשו .זכור
את יום השבת לקדשו.
(מדברים יחד)
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יו"ר המועצה ,משה אטיאס:
בואו ניתן ליורם להציג לנו את הנושא של איכות הסביבה לחברי המועצה.
יעקב אביטן:
לכן דווקא השבת הזאת.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס:
מה קשור יתרו לאיכות הסביבה? אני רוצה שתגיד לי מה קשר.
יעקב אביטן:
אני אגיד לך מה הוא קשור ,יפה .איפה משה הכיר את ציפורה? בבאר המים.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס:
בקצ"א.
יעקב אביטן:
בבאר המים .הייתה שמה איכות הסביבה ,היה צאן ,היה בקר ,היה דשא ירוק .לא היה
בניינים ,לא בנו גורדי שחקים ושמה משה הכיר את ציפורה .באיכות הסביבה.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס:
ישתבח הבורא .יאללה.
(מדברים יחד)
שלמה כהן:
אני חושב כתוב שם וישמע לקול חותנו .בשאר המקומות כתוב בקול .לא לקול .לא ברור
ההבדל הזה .למשל רבקה אומרת לבנה ואתה בני ,שמע בקולי .ליצחק ,ליעקב .ופה שמע
לקולו .למה ,מה ההבדל.
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יו"ר המועצה ,משה אטיאס:
שאלה שגרתית .בישיבה הבאה כשאתם עושים  ...שמה כולם ביחד ,בסדר? יאללה,
יורם.
(מדברים יחד)
יורם שפר:
אני אעשה את זה בקצרה .א' ,יש פה תוכנית ,אני אתחיל מתחנת הכוח .יש פה תוכנית
להשבחת יחידות עד  2020כאשר במרץ  2018יסתיים ,תסתיים התקנת הסולקן
שהתחייבו לפני כמה שנים וב 2019-יוחלף גם הסולקן השני .זו תוכנית שחברת חשמל
הגישה ואפשר לומר שהשר שטייניץ מחייב אותם לאורך השנה להשבית יחידות .פעם
זה אחד ,פעם  ,2פעם  ,3פעם  4כדי גם להפחית את הזיהום והוא קבע שהיעד לקראת
 2020צריך להיות כבר  40אחוז של גז טבעי במדינת ישראל בשביל להפחית את הזיהום.
זה לגבי חברת חשמל .אני יכול לבשר לכם שלקראת  2020בדור הבא שהצרכנים
הפרטיים ,למרות המאבקים עם רשות החשמל ,יגיעו לכדי יצור פרטי של  38אחוז
מהמשק שגם זאת מלחמה עם הרשות ,כי גם אם אנחנו רוצים היום אחרי ביקור שהיינו
עם ראש העיר ומשה אצל מנכ"ל  ...יש להם תחנה של  860מגה והם ביקשו מאיתנו
להגיש תוכנית ל 460-מגה נוספים וזה כמות די מכובדת.
והרבה חברות מחוברות .מזהמות פחות .אבל באחוז ניכר ,פחות חלקיקים ,זה לגבי
חברת חשמל .יש את ה ,יש איזה דו"ח אחרון שהוא מדבר על זיהום שנעשה בשנים
האחרונות בנושא תחבורה גם ,שזה הפך להיות אחת מהתחלואות הגדולות בנושא
התחבורה שאי אפשר להתעלם .נכון שאנחנו במקום שבאים אחרי ארצות הברית ,יפן,
סין ורוסיה אבל בישראל מדובר בחשיפה מוגברת לזיהום מכלי רכב שמספרם והיקף
השימוש בהם גדל מדי שנה לפי ההערכות .אחת המסקנות הנוקבות בדו"ח שזיהום
מכלי הרכב גורם למחצית ממקרי המוות וזו בעיה שמחמירה בשנים האחרונות גם
במדינות המתקדמות ביותר ב OCD-ויש פה דו"ח נוסף ש ,אני אגיד לך ,גם לאחרים,
אין לי בעיה .גידול במספר כלי הרכב לגבי כלל האוכלוסייה .ב 2016-האוכלוסייה גדלה
ב 6-אחוז ,התשתיות במדינה ב 5-אחוז וכלי הרכב הפרטיים גדלו ב 17-אחוז כאשר ב-
 2014זה היה  5אחוז 10 2015 ,אחוז 17 2016 ,אחוז .זה גם עונה לך לגבי הבעיות חנייה

פרוטו קול מועצה שלא מן ה מנ י ין  85-2018מתאר י ך 05.02.2018

ע ירי י ת אשקלון  -חבר י מו עצ ת ה ע י ר

שאנחנו מתמודדים איתם ואנחנו לא נצליח לעמוד בחנויות ועל זה צריכים לדבר על
תחבורה ציבורית בת קיימא שמשרד התחבורה עדיין לא הפנים ומדינת ישראל כדי
לפתור בעיות כי מרכזי הערים יהיו מפוצצים ,לא רק באשקלון ,אלא זה בעיה לאומית
כבר .גם  ...אבל אני יכול להעביר לך את הדו"ח .זה דו"ח שניתן לנו .ובמקביל לזה אפשר
לומר שמאז שדן נכנסה לכאן יש גידול של  154אחוז של שימוש בתחברה ציבורית מאז
שהם נכנסו וזה אומר שאנחנו משפרים גם את התחבורה הציבורית בזה שבשנה
האחרונה הגדלנו ל 72-תחנות שלא היו ברחבי העיר ויש היענות מאוד גדולה ו ...אומר
שגם המענה והפתרונות באים לענות לצרכי הציבור .אני ,בהנחיית ראש העיר ,כל
שלושה חודשים ,אני אענה לך .כל שלושה חודשים  ...דיונים עיתיים ב"ע" כדי לראות
איפה ניתן לשפר פעם אחת מה אנחנו רואים ופעם אחת מה התושבים רואים .אני אקבל
כל הצעה ,גם אם אתם רואים בדרך משהו שקשור לתחבורה ציבורית לשיפור ,אהלן
וסהלן אני פתוח ,פונים אלי לא מעט אנשים גם מערים אחרות ומשתדלים לעשות את
זה בצורה יעילה ביותר .יש הרבה מה לשפר ,יש הרבה מה לעשות .במקביל אנחנו גם
כדי לשפר את התחבורה הציבורית ולהפחית את השימוש ברכב אנחנו במקביל לחניונים
קיבלנו אישור לפני שבוע שהרכבת הולכת לעשות שיפור בכל מתחם התפעול של
התחבורה הציבורית ברכבת ,מפני שפעם היו שניים שלושה אוטובוסים והיום כבר
מגיעים ל 10-ו 12-אוטובוסים שעומדים ביציאה מהקווים .ככל שנגביר את הקווים
הצריכה תרד וכמובן התחבורה הציבורית ,אבל זה עוד חזון למועד בתאריכים
שהראיתי.
יעקב אביטן:
אם הריבוי של התחנות 32 ,תחנות ,זה כתוצאה מהגידול הטבעי או דאגנו גם לשכונות
הוותיקות ..
יורם שפר:
לא ,אנחנו עיצבנו .בצפון העיר לא היו בכלל תחנות .שנים הם בכו ולא היה ואני יכול
לבשר שגם באזור התעשייה הדרומי לא היו כמעט בעלי עסקים .ברחוב האומן יש תחנה
שם בכיכר שנוסעים לכיוון קצ"א לא היה כי יש שמה עובדים שאין להם כלי רכב
ונתבקשתי .ו ,אם אני כבר נמצא פה אני יכול להגיד לכם שהרבה שנים לבית החולים
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לא היה .כתוצאה מזה שראינו לנכון שיש חדר מיון מרוחק היום מההסתדרות יהיה קו
בתוך בית החולים שיושק בימים הקרובים ויהיו שם  2עד  3תחנות ו ...בתוך בית
החולים.
עכשיו ,לגבי קצ"א .לגבי קצ"א ,שני נתונים .זה חשוב לכולם .אני קורא את זה כי זה
לציבור .לגבי קצ"א שני נתונים חשובים .בנושא של ,לאחרונה אין פריקת דלק בקצ"א
לאור זה שדרשנו שלא יהיו פריקות בזמן שכיווני הרוח באים לעיר ואתם ,אני חושב
שחשים את זה שיש ירידה משמעותית .לאור זה יש גם בריחת  ...של הספקים כי הם
לא מוכנים להמתין יותר מ 24-שעות וזה אותנו לא מעניין וטוב שהם עומדים בזה
ונתעקש להמשיך .לעומת זה הם הביאו איזה טכנולוגיה מהעולם והם יניחו צינור תת-
קרקעי שיביא את זה לחדר בחוף שכל ,יעשו  ...של הגזים כתוצאה מזה שזה נפלט
לאוויר זה ישר בתוך הצינור והם יעשו פריקה בחוף ואז כמו שעושים בתחנות דלק יש
אקדחי תדלוק אותו דבר הם הולכים לעשות בעשרות מילונים .הם נענו ללחצים שלא
הייתה ברירה כי אחרת אין כרגע תדלוקים ואין גם פריקות והנושא של הניטור שלא
היה שנים ככה .על כל  ...יש שם  ...ניטור ,יש  12תחנות ניטור שבני מכיר וב ...שמתירים
 24שעות .אתם יכולים להיכנס לאתר של המשרד להגנת הסביבה ולראות בכל רגע נתון
מה המצב וגם הניטור שעשינו בקצ"א כופים עליהם כרגע לתקן איזשהם סטיות שהם
לא עומדים בפריקות הנדרשות אבל יש לי פה דו"ח שהם קראו ,הם  ...למשרד להגנת
הסביבה דרך איגוד ערים .אנחנו משתפים פעולה איתם בצורה יעילה מאוד כאשר גם
מגייסים בעלי מקצוע לכל התחומים האלה ,אז אני חושב שנגעתי בזיהומים שקשורים
פחות או יותר לסביבה שאנחנו גרים בה.
יורי ברנט:
מה זה תחנת כוח שפועלת בתוך שטח  ...יש שם תחנת כוח.
יורם שפר:
תחנת כוח על גז טבעי שמייצרת  860מגה .על גז טבעי .כן ,עוד שאלות?
בני וקנין:
אתה יכול להציג להנהלה על השרוול?
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יורם שפר:
אני אגיד על השרוול ידעתי שזה יגיע ,זה רשום לי אבל אני אענה .על הגאו טיוב על
השובר המתורבת ,זה נקרא .מדינת ישראל ,לאחר  20שנה שבני ,היית שותף איתי ללא
מעט מאבקים בשנת  .8 ,97כן שוברים 6 ,שוברים מהתוכנית שלך להמשך המרינה.
לדעתי היה שווה שלא ימשיכו איתו .נכון להיום זה היה מגן הרבה יותר טוב ממה
שנעשה היום .מה שהם עשו ,הם החליטו לשים גאו טיוב לאורך קילומטר וחצי .מדינת
ישראל בהחלטת ממשלה הקצתה  500מיליון שזה חצי מיליארד שקל לחברה בפריסה
של  9שנים ממומנות של תקציב .הולכים לשקם  13.5קילומטר לחופי ישראל בתוך ה-
 45שקורסים .כאן אנחנו נשקם קילומטר וחצי של חוף מצפון בר כוכבא עד קצת אחרי
חופית בשביל להגן גם על הנושא של עיר ימים שם ברצועה שנשארה .היו פה המנכ"ל,
לאור בקשתו של ראש העיר הגיעו מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה והבכירים ,עשו איתנו
סיור .כמובן החלטת ממשלה שאנחנו נגייס כסף לעניין של ההגנה היבשתית ואנחנו לא
נעתרים לבקשה ,אנחנו נתכנן אולי מתקציב מסויים שנביא מהסכם הגג או דרך משרדי
ממשלה .כרגע עושים מאמצים להביא ממשרד הפנים תקציב שעומד שם  90מיליון
לרשויות כדי לשקם .הם ימשיכו עם הגאו טיוב ,יטילו אחרי שיסיימו את הגאו טיוב
 200אלף קוב של חול כדי להרחיב את החוף ואנחנו נתכנן במקביל את המצוק או מה
שיישאר ממנו בימים שיש קריסות כרגע כדי למתן אותו ואם באמת החוף יורחב  45עד
 55מטר אז עשינו משהו בעניין .אם הם לא יצליחו עם הגאו טיוב המדובר הם קיבלו
החלטה שהם הולכים לשוברי גלים בשלב השני .זאת הייתה החלטת ממשלה שלהם
ושל משרדי הממשלה בעניין.
בני וקנין:
מה הם רוצים עכשיו להמשיך לעשות?
יורם שפר:
לעשות את הגאו טיוב לאורך קילומטר וחצי ,הם ממשיכים אותו כי זאת החלטה.
בני וקנין:
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תשמע .אני רוצה להגיד כמה מילים .המשרד לאיכות הסביבה פשוט נכשל .אני נלחמתי
בהם .אנחנו עשינו שוברי גלים ,בנינו את המרינה ואחר כך שוברי הגלים של בר כוכבא.
זאת הייתה תוכנית עם תקציב לעירייה .היו גם מקורות חוץ ,להמשיך את השוברי גלים
עד חופית .אחרי שסיימנו את בר כוכבא בא המשרד לאיכות הסביבה  ...גלית כהן,
והתנגדו שנמשיך את השוברי גלים .אני נאבקתי כי המשרד לאיכות הסביבה הוא מתנגד
לשוברי גלים זו טעות חמורה .השוברי גלים הללו שנבנו ,גם בבר כוכבא וגם במרינה וגם
בחוף גילה הם נבנו על סמך ידע מדעי וסקרים מדעיים שאני השתתפתי בהם ,שזה מכון
בדנמרק מהטובים בעולם אם לא הטוב ביותר .מכון של הטכניון ,שני סקרים ,וכולם
הגיעו לפתרון של שוברי גלים לאורך כל החוף .אם היו נותנים לנו ,הם הפריעו לנו
והפסיקו ואם היו נותנים להמשיך את השוברי גלים והגנה על החוף כמו עם ה ...שנעשו
בבר כוכבא זו הייתה התוכנית עד שטח השיפוט שלנו .אחרי ,אחרי חופית .ואז הם אמרו
מה קורה עם מועצה אזורית חוף אשקלון ... ,תטפל בעצמה .הם התנגדו ,אני נלחמתי
בזה ,בינתיים פרשתי ,זה היה ב 2003-לאחר שסיימנו את השוברי גלים והם עכשיו עשו
עוד פעם את אותה טעות איומה .רגע ,ה ... ,500-שנדע שהעיר אשקלון ,רגע ,שאשקלון
תדע להילחם .אשקלון היא עשתה את הדברים הנכונים ומי שעשה דברים גרועים זה
המשרד לאיכות הסביבה ואני לא פוחד להגיד להם את זה .עכשיו ,ה 500-מיליון שקל
האלה הייתה מלחמה של פורום ערי החוף .אני הקמתי אותו ,הייתי היושב ראש שלו,
ונלחמנו .ואז עשו תקציב גדול לכל הארץ ואז אני ביקשתי שה 500-מיליון שקל יתנו
אותם לנו שאנחנו יכולים לעשות את השוברי גלים  ...העירייה באמצעות החברה
הכלכלית בנתה את השוברי גלים ב ...בנתה את המרינה ,בנתה והיו יכולים להמשיך,
שוברי גלים .ואני אמרתי את זה .אתה ,לא זוכר ממי ביקשת ,לא יודע ,שמוליק אולי,
עשו את השוברי גלים .לא יודע אם זה הוא אבל מישהו התקשר אלי כשדיבר על השרוול,
אמרתי שזה פשוט קטסטרופה .אני לא מאמין בשרוול הזה וראיתי את זה בעולם.
ראיתי את זה בעולם את ההגנה הזו של שוברי גלים וזה הוכח ,אמרתי  ...במכונים הכי
טובים בעולם .גם ב ...וגם הטכניון .הגיע עוד פעם בזבוז כסף ואין כמו שמירה על
השומרי גלים .עכשיו אני שומע ,לפי מה שאומר יורם ... ,ואם הוא לא יהיה טוב יחזרו
לשוברי גלים .זה פשוט צריך,
(מדברים יחד)
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בני וקנין:
תן לנו לסיים.
תומר גלאם:
בבקשה ,אדוני.
בני וקנין:
אני אומר ,זה דבר מאוד מאוד רציני.
הידע שהצטבר פה בעיריית אשקלון בתחום הזה של ההגנה ושוברי הגלים והמשרד
לאיכות הסביבה אסור היה להם  ...הם רק יודעים  ...להפסיק ועובדה שבגלל שהם
הפסיקו ,שאנחנו נמשיך  ...אני אומר לכם ,צריך להילחם ,צריך להילחם על הפתרונות
של שוברי הגלים ,להמשיך אותם עם הגנה של סלעים כמו שעשינו בבר כוכבא עד
לחופית .זה הפתרון והוא בדוק .אגב ,אותו פתרון עשו ,אותם פתרונות כאלה עשו בניו
ג'רזי ,ראיתי את זה בעיניים ,בדרום אפריקה ובעוד הרבה ,זה ידע נצבר בעולם .כל
העולם יש להם  ...של מצוקים וכולם פותרים את העניינים עם שוברי גלים וצריך פשוט
להתחיל.
תומר גלאם:
בני ,טוב ,העניין ברור.
יורם שפר:
להגיד לך  13מרינות במדינת ישראל הייתה תוכנית גרנדיוזית שהבינו שזה עושה הרס
חופים?
בני וקנין:
גם זה הם טוענים.
יורם שפר:
גם המרינה עשתה הרס ,גם הם טוענים דברים אחרים.
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בני וקנין:
כשנבנתה המרינה יחד איתה ,יחד איתה ניתנה תוכנית לבניית שוברי גלים.
תומר גלאם:
טוב ,בני .בוא,
בני וקנין:
יחד איתה ,עם המרינה ,וזה הייתה התחייבות גם על פי הסקר של הטכניון והסקר
בדנמרק ,להמשיך את השוברי גלים מייד אחרי סיום המרינה עד חופית .אבל מה קורה?
בנינו בבר כוכבא והם הפסיקו .הוציאו ,אמרו לו אסור  ...שוברי גלים.
תומר גלאם:
בני ,אנחנו נפנה למשרד לאיכות הסביבה,
רמי סופר:
סליחה ,דקה .אני חושב לגבי השובר גלים מה שקורה ,הים ניסוג לאחור ושטחי האדמה
מתחילים להיות קדימה .אנחנו מדברים על  100מטר ,על  100 ,300מטר בנייה אז אני
חושב כרגע צריך לבדוק את זה לעומק מה הסיבה באמת שזה שובר גלים .השובר גלים
מושך את הים אחורה אבל על קו החוף  ...צפונה וזה פוגע  ...אנחנו מדברים פה על 100
מטר שאסור לבנות 300 .מטר שאסור וצריך לבדוק את זה .יורם ,תבדוק את זה ואני
חושב שזה הדבר,
תומר גלאם:
בבקשה ריקי ,כן .שנייה ,הרב .אני אתן לך ברשותך.
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ריקי שי:
אני חייבת לציין שמזה זמן רב סוף סוף מתקיים דיון משמעותי ובהחלט יש מה ללמוד
מאנשים כאן.
תומר גלאם:
סוף סוף?
ריקי שי:
סוף סוף דיון משמעותי שאנשים מדברים,
תומר גלאם:
בבקשה ,סוף סוף.
ריקי שי:
כשאני הייתי באופוזיציה לא נתנו לנו לעשות את זה.
תומר גלאם:
היום את בקואליציה ונותנים לכולם .בבקשה.
ריקי שי:
אני רוצה רק לציין שהאופוזיציה העלתה פרוייקטים בנושאים חשובים לטובת הציבור.
זה לא ממקום קנטרני .אין ספק ,גם כן ,מי שהייתה באופוזיציה והלינה את כל החברות
העירונית במשך שנים..
(מדברים יחד)
תומר גלאם:
ריקי ,בבקשה ,אנחנו קשובים לך.
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ריקי שי:
אני אחכה לשקט גם מסופה.
תומר גלאם:
בבקשה ,כן.
ריקי שי:
אין ספק שה ...האלה שהלנו ואף אחד לא נתן לנו לדבר איתם במועצה הגירעונות האלה
הלכו ותפחו גם בחברות העירוניות ואין ספק שזה תהליך של שיקום שלקחת על עצמך,
תומר ,ויפה שאתה לוקח את זה על עצמך ולא נכנס למשפטי  ....גירעונות .חלק אנחנו
מתקנים עכשיו אבל מה לעשות ,זה תהליך גם בגלל שזה נעשה במהלך  3שנים ,זה לוקח
זמן ואני חושבת שכמנהיג אתה לוקח אחריות .ההצעה שלי זה לשתף ,לעדכן את כלל
חברי המועצה גם לגבי התוכניות העתידיות ,גם להאציל סמכויות כי בסופו של דבר
המטרה שלנו משותפת .המטרה שלנו היא טובת הציבור ,מי ייקח קרדיט ,על מה ,לא
כל כך חשוב .העיקר שזה יגיע לציבור .תודה רבה.
תומר גלאם:
תודה ,ריקי .בבקשה כבוד הרב.
יעקב אביטן:
אני רוצה רק לומר איזה משהו ,גילוי .אני אומר לך גילוי .הייתה לי הזכות ,הרי  ...יוסי
כהן בשנתיים האחרונות ,שנתיים וחצי האחרונות ,לעשות סיורים בתוך הים עם נציגים
ממשרדי ממשלה .לכן מה שאמר בני וקנין זה מה שאומר גם איציק כהן והגורמים,
שבאמת הדבר הנכון זה שוברי הגלים .איך זה מה שיציל אותנו,
תומר גלאם:
בבקשה ,כן .אני רוצה לנעול את הישיבה לפתוח את הישיבה ,כן.
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בני וקנין:
מאבק של העירייה ישבור אותם .אני אומר לכם ,בואו תעשו עשרות קילומטרים,
במדינת ניו ג'רזי רק שוברי גלים בסוף הצליח.
תומר גלאם:
בני ,זה ברור וזה ברור ,לצערי גם ,לצערי גם השוברים שנבנו לא שיפרו את התהליך .זה
תהליך ש ...כזה או אחר,
בני וקנין:
אם היו רוצים לגמור את כולם עד חופית אז זה לא היה נגרם .הבעיה שהפסיקו אותנו
בצו הפסקה,
תומר גלאם:
נכון .נכון.
(מדברים יחד)
יעקב אביטן:
אזרח שלח לי ואומר ,תגיד ליורם שאשקלון מקום שלישי בין הערים המזוהמות .איך
מסבירים את זה? אני אשלח לך את זה עכשיו.
(מדברים יחד)
תומר גלאם:
טוב ,כבוד הרב ,כבוד הרב .ממש לפני  8חודשים רמת הזיהום עלה בצורה מהותית.
(מדברים יחד)
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תומר גלאם:
ולכן הועבר למומחים ,בבקשה.
יו"ר המועצה ,משה אטיאס:
הרב ,תעשה ,כבוד הרב תעשה אתה ויורם שפר בפייסבוק שבו יורם יענה לשאלות
ברשת .אני סוגר את ישיבת המועצה שלא מן המניין.

 ישיבת המועצה ננעלת.
_____________
משה אטיאס
יו"ר מועצת העיר

פרוטו קול מועצה שלא מן ה מנ י ין  85-2018מתאר י ך 05.02.2018

