עיריית אשקלון – חברי מועצת העיר

פרוטוקול ישיבת
מועצה שלא מן המניין
מספר 87-2018
מתאריך ,כח' בשבט
תשע"ח13.02.2018 ,

עריכה :זיוה מימון-מזכירת מ"מ ראש
העיר

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין ,מס' ,87-2018
מיום שלישי ,כח' בשבט תשע"ח ,13.02.2018 ,שעה ,18:00
מקום הישיבה :אולם המועצה ,קומה ד' ,בניין העירייה
השתתפו ה"ה:
תומר גלאם

-

ראש העיר בפועל

סופה ביילין

-

מ"מ רה"ע

רמי סופר

-

סגן ראש העיר

יורם שפר

-

סגן ראש העיר

בוריס מנור

-

משנה לראש העיר

שי עמירה

-

משנה לראש העיר

יורי ברנט

-

משנה לראש העיר

משה אטיאס

-

משנה לראש העיר

אברהם עשור

-

חבר מועצת העיר

אפי מור

-

חבר מועצת העיר

דוד בן-אברהם

-

חבר מועצת העיר

יוחאי יפרח

-

חבר מועצת העיר

יוסי כהן

-

חבר מועצת העיר

יעקב אביטן

-

חבר מועצת העיר

מיריי אלטיט

-

חברת מועצת העיר

מישל בוסקילה

-

חבר מועצת העיר

ריקי שי

-

חברת מועצת העיר

לא השתתפו ה"ה:
איתמר שמעוני

-

חבר מועצת העיר

בני וקנין

-

חבר מועצת העיר

יורם מכלוף

-

חבר מועצת העיר

שלמה כהן

-

חבר מועצת העיר

שמעון לוגסי

-

חבר מועצת העיר

שרה זכריה

-

חברת מועצת העיר

כן נכחו המוזמנים בעלי התפקידים:
מר איציק ויצמן

-

ממלא מקום מנכ"ל העירייה

גב' גלית כהן

-

עוזרת ראש העיר

מר יהונתן רהימי

-

עוזר מנכ"ל העירייה

גב' נחמה שריקי

-

גזברית העירייה

עו"ד הילה רווח

-

היועצת המשפטית

אנג' ויקטוריה ברנגל -

מהנדסת העיר

רו"ח אריאל גמליאל -

מבקר העירייה

מר מישל ברק

-

ראש מינהל התפעול

גב' מלכה גרשון

-

מנהלת אגף משאבי אנוש

אדר' אריק ברששת

-

אדריכל העיר

גב' מזל לוי

-

מנהלת האגף לשירותי רווחה

עו"ד אביחי לוי

-

לשכת משפטית

מר יוגב דברי

-

מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה

גב' פלורה אוחיון

-

אגף ההכנסות

עו"ד אופיר ארגמן

-

יועץ משפטי חיצוני

גב' זיוה מימון

-

מזכירת מועצת העיר ,רשמת הפרוטוקול

להלן הנושאים על סדר היום:
.1
.2
.3

אישור זכייתה של גב' רונית מכלוף בתפקיד סגנית מנהל מח' מלאי
ואינוונטר
החלטה על ביצוע של עבודות סלילה ותיעול ועב' פיתוח בשטחים
הציבוריים ,הכלולים ב"הסכם הגג".
החלטה על ביצוע של עבודות סלילה ותיעול ברחובות אליעזר בן יהודה
והטוחן

מהלך הדיון בישיבה:
יו"ר המועצה ,משה אטיאס:
ערב טוב .אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין מספר .87-2018
כפי שראש העיר הבטיח למשפחה ,נפתח את ישיבת המועצה במניין הימים ,מאז
חטיפתו לעזה של בן העיר אשקלון ,אברה מנגיסטו – מאז נחטף ,חלפו  1256ימים
בשם כולם מאחל מזל טוב למלכה גרשון שחוגגת היום יום הולדת.

סופה ביילין:
מברכת את מלכה גרשון ליום הולדתה.

יו"ר המועצה ,משה אטיאס:
נתחיל עם סעיף  2מאחר שעבור סעיף מס'  1צריך מניין חברים חוקי ,בהמשך נחזור
לסעיף לאחר שיגיעו חברי מועצה.
תומר גלאם יקריא את סעיף מס' .2
•

הרב אביטן עוזב את הישיבה.

תומר גלאם:
סעיף :2
החלטה על ביצוע של עבודות סלילה ותיעול ועב' פיתוח בשטחים הציבוריים,
הכלולים ב"הסכם הגג".
להלן הנוסח:
"החלטה לבצע את סלילת כל הרחובות (כבישים ומדרכות) ,את עבודות התיעול ואת
עבודות הפיתוח בשטחים הציבוריים (להלן "העבודות") ,הכלולים ב"הסכם הגג"
שבין עיריית אשקלון לבין רשות מקרקעי ישראל לבין החברה הכלכלית לאשקלון
בע"מ ,ובכלל זה ביצוע תשתיות על מחוץ לשכונות הכלולות ב"הסכם הגג".
ההחלטה היא ליידוע בלבד ואינה להצבעה .לכן אנחנו עובדים לסעיף מס' . 3
למען הסר ספר אני יוצא מהדיון.
•

תומר גלאם יוצא מהדיון.

יו"ר המועצה ,משה אטיאס:
סעיף :3
החלטה על ביצוע של עבודות סלילה ותיעול ברחובות אליעזר בן יהודה והטוחן.
החלטה על ביצוען של עבודות הסלילה והתיעול הבאות:
סלילת רחוב אליעזר בן יהודה בקטע שקצהו הצפוני גובל ב"חישתיל" וקצהו הדרומי
.1
מסתיים בשדרות בר-לב .סלילת הרחוב תכלול עבודות שדרוג ו/או הרחבת כבישים ,סלילת
מדרכות וכן עבודות תיעול בהתאם לתכנון .המועצה מכריזה על רחוב בן יהודה כעל רחוב ציבורי
לעניין תחולת החוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חיוב המדינה בסלילת רחובות) ,תשכ"ב-
 .1962המקור התקציבי לביצוע העבודות הנו קרנות הפיתוח של הרשות לביצוע עבודות סלילה
ותיעול בהתאם לחוקי העזר של העירייה .לעניין זה מאשרת מהנדסת עיריית אשקלון ,כי התכניות

לביצוע עבודות הסלילה והתיעול מצויות בעיצומן  /בשלבי גמר ,וכי בכוונת העירייה לצאת למכרז
לביצוע העבודות האמורות בתוך  12חודשים ממועד אישור מועצת העיר .מימוש המכרז יהא
בהתחשב בלוח הזמנים להוצאת דרישות תשלום להיטלי הפיתוח מהבעלים הגובלים .תקציב
ביצוע העבודות יאושר בעוקב להחלטה זו בוועדת כספים ובישיבת מועצת עיר.
אישור מהנדסת העיר מצ"ב לסדר יום המועצה.
סלילת רחוב הטוחן בקטע שקצהו הצפוני מתחיל בשדרות בר-לב וקצהו הדרומי מסתיים
.2
בגבול הדרומי של מתחם חברת חשמל לישראל .סלילת הרחוב תכלול עבודות שדרוג ו/או הרחבת
כבישים ,סלילת מדרכות וכן עבודות תיעול בהתאם לתכנון .המועצה מכריזה על רחוב הטוחן כעל
רחוב ציבורי לעניין תחולת החוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חיוב המדינה בסלילת
רחובות) ,תשכ"ב .1962-המקור התקציבי לביצוע העבודות הנו קרנות הפיתוח של הרשות לביצוע
עבודות סלילה ותיעול בהתאם לחוקי העזר של העירייה .לעניין זה מאשרת מהנדסת עיריית
אשקלון ,כי התכניות לביצוע עבודות הסלילה והתיעול מצויות בעיצומן ,וכי בכוונת העירייה
לצאת למכרז לביצוע העבודות האמורות בתוך  12חודשים ממועד אישור מועצת העיר .מימוש
המכרז יהא בהתחשב בלוח הזמנים להוצאת דרישות תשלום להיטלי הפיתוח מהבעלים הגובלים.
תקציב ביצוע העבודות יאושר בעוקב להחלטה זו בוועדת כספים ובישיבת מועצת עיר.
אישור מהנדסת העיר מצ"ב לסדר יום המועצה.

יו"ר המועצה ,מר משה אטיאס:
אבקש מעו"ד אופיר ארגמן להסביר.
•

עו"ד אופיר ארגמן מסביר .

יו"ר המועצה ,מר משה אטיאס:
מעלה להצבעה:
בעד :כולם פה אחד – ( 11משה אטיאס ,סופה ביילין ,יורם שפר ,רמי סופר ,מישל
בוסקילה ,יוסי כהן ,יוחאי יפרח ,מיריי אלטיט ,אפי מור ,יורי ברנט ,אברהם עשור)
החלטה :לאשר.
•

בוריס מנור הצטרף לדיון

•

תומר גלאם חזר לדיון

•

דוד בן אברהם הצטרף לדיון

•

דר' ריקי שי הצטרפה לדיון

•

שי עמירה הצטרף לדיון

יו"ר המועצה ,משה אטיאס:
סעיף :1
אישור זכייתה של גב' רונית מכלוף בתפקיד סגנית מנהל מח' מלאי ואינוונטר.
הנושא עלה בסדר יום מועצה מן המניין מס'  86-2018מתאריך  5.2.18אך לא היה
קוורום של  2/3לאישורו ,לכן ירד מסדר היום .דברי הסבר מצורפים לסדר היום
שלפניכם.
מעלה להצבעה:
בעד :כולם פה אחד – ( 16תומר גלאם משה אטיאס ,סופה ביילין ,יורם שפר ,רמי
סופר ,מישל בוסקילה ,יוסי כהן ,יוחאי יפרח ,מיריי אלטיט ,בוריס מנור ,אפי מור,
יורי ברנט ,אברהם עשור ,דוד בן אברהם ,ריקי שי ,שי עמירה)
החלטה :לאשר.
•

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

