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עיריית אשקלון – חברי מועצת העיר

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין ,מס' ,93-2018
מיום ראשון ,ט"ו באלול תשע"ח ,26.08.2018 ,שעה 18:00
באולם המועצה ,קומה ד' ,בניין העירייה
נכחו ה"ה:
תומר גלאם
סופה ביילין
רמי סופר
יורם שפר
שי עמירה
יורי ברנט
אברהם עשור
אלכס גרינברג
אפי מור
בני וקנין
דוד בן-אברהם
מיריי אלטיט
מישל בוסקילה
ריקי שי
שלמה כהן
שרה זכריה

-

ראש העיר בפועל
מ"מ רה"ע
סגן ראש העיר
סגן ראש העיר
משנה לראש העיר
משנה לראש העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר

לא נכחו ה"ה:
משה אטיאס
איתמר שמעוני
יוחאי יפרח
יוסי כהן
יורם מכלוף
יעקב אביטן
שמעון לוגסי

-

משנה לראש העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר

כן השתתפו המוזמנים בעלי התפקידים
מר איציק ויצמן
גב' גלית כהן

-

מ"מ מנכ"ל העירייה
עוזרת ראש העיר
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עו"ד משה ג'רפי
גב' מירי אוחנה
עו"ד הילה רווח
רו"ח אריאל גמליאל
גב' מלכה גרשון
גב' דנה גרינבלט
עו"ד אביחי לוי
גב' זיוה מימון

-

רו"ח ליאור קלצ'קין -
רו"ח רעות סעד
מר משה שמואל

-

מנהל אגף תיאום מערכות עירוניות
מ"מ גזברית העירייה
היועצת המשפטית
מבקר העירייה
מנהלת אגף משאבי אנוש
אגף דוברות
לשכת משפטית
מזכירת מועצת העיר ,רשמת הפרוטוקול

מנהל הבחירות
סגנית מנהל הבחירות
אמרכל ונציב תלונות ציבור  -מזכיר ועדת הבחירות

להלן הנושאים על סדר היום:
 .1פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  92-2018מתאריך 06.08.2018
 .2אישור פרוטוקול וועדה מקצועית לתמיכות מס'  5מתאריך 12.8.18
 .3אישור פרוטוקול וועדה לנרצחי טרור ונפגעי פעולות איבה מס'  6מתאריך . 13.6.2018
 .4קביעת סיעות המועצה היוצאת – "הזדהות".
 .5בחירת חברי ועדת הבחירות והרכבה.
 .6בחירת יו"ר ועדת הבחירות.

מהלך הדיון בישיבה:

ראש העיר בפועל ,תומר גלאם:
ערב טוב .אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין מספר .93-2018
כפי שהבטחתי למשפחה ,נפתח את ישיבת המועצה במניין הימים ,מאז חטיפתו לעזה
של בן העיר אשקלון ,אברה מנגיסטו – מאז נחטף ,חלפו  1450ימים.
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להלן הנושאים שנידונו:

ראש העיר בפועל ,תומר גלאם:
סעיף מס' :1

פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מס'  92-2018מתאריך .6.8.2018
• לא התקבלו הערות בכתב לפרוטוקול.
אברהם עשור:
אבקש לתקן בפרוטוקול שיצאתי בסעיף  24ולא כפי שנרשם – בסעיף .23

תומר גלאם:
אבקש לתקן בפרוטוקול כאמור.

ראש העיר בפועל ,תומר גלאם:
סעיף מס' :2
אישור פרוטוקול וועדה מקצועית לתמיכות מס'  5מתאריך  .12.8.2018בישיבת המועצה
האחרונה אישרנו לכלל ענפי הכדור להגיש בקשה לקבלת הלוואה בערבות עירייה.
אליצור אשקלון הגישה בקשה .הוועדה המקצועית אישרה באופן עקרוני את הבקשה,
בכפוף לעמידה בכלל הדרישות ,כפי שנקבעו בנוהל משרד הפנים ובתקנון של העירייה.
מעלה להצבעה:
בעד( 14 :תומר גלאם ,יורם שפר ,סופה ביילין ,רמי סופר ,אלכס גרינברג ,יורי ברנט ,דוד בן אברהם ,מיריי אלטיט,
שי עמירה ,אפי מור ,אברהם עשור ,שרה זכריה ,ריקי שי)

נגד - 1 :מישל בוסקילה
נמנע – 1 :שלמה כהן

החלטה :לאשר הפרוטוקול.
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ראש העיר בפועל ,תומר גלאם
סעיף מס' :3
אישור פרוטוקול הוועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור ונפגעי פעולות איבה מס' 6
מתאריך .13.6.2018
מעלה להצבעה:
בעד( 16 :תומר גלאם ,יורם שפר ,סופה ביילין ,רמי סופר ,אלכס גרינברג ,יורי ברנט ,דוד בן אברהם ,מיריי אלטיט,
שי עמירה ,אפי מור ,אברהם עשור ,שרה זכריה ,ריקי שי ,שלמה כהן ,מישל בוסקילה).

אין נגד:
אין נמנעים

החלטה :לאשר הפרוטוקול.
ראש העיר בפועל ,תומר גלאם
סעיף מס' :4
הזדהות הסיעות היוצאות של המועצה ("הזדהות סיעות") כמתחייב עפ"י סעיף 51
לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) התשכ"ה 1965-והצגת בא-כח הסיעה.
אני מקדם בברכה את מנהל הבחירות ,רו"ח ליאור קלצ'קין וסגניתו רו"ח רעות סעד,
אשר ינהלו את מערכת הבחירות באשקלון ,מטעם משרד הפנים .אני מבקש לברך את
כולנו ,לקראת מערכת הבחירות הבאות עלינו ולאחל הצלחה לכולם.
אבקש ממר ליאור קלצ'קין ,לנהל את ישיבת "ההזדהות".
רו"ח ליאור קלצ'קין – מנהל הבחירות:
(כאן יבואו דברי ההסבר שהקריא רו"ח ליאור קלצ'קין)
להלן דוח קביעת סיעות המועצה היוצאת – הזדהות :מצ"ב.
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ראש העיר בפועל ,תומר גלאם:
סעיף מס' :5
ב חירת חברי ועדת הבחירות ,ממלאי המקום ויו"ר ועדת הבחירות עפ"י סעיף  51לחוק
הרשויות המקומיות (בחירות) התשכ"ה1965-
מעביר את רשות הדיבור לרו"ח ליאור קלצ'קין.
רו"ח ליאור קלצ'קין:
חברי המועצה שהזדהו הם חברי ועדת הבחירות.
שלמה כהן:
אבל אם אני רוצה שיהיה לי ממלא מקום בישיבות ועדת הבחירות אני יכול לפי החוק
למנות ממלא מקום שיחליף אותי בישיבות.
רו"ח ליאור קלצ'קין:
לאחר בדיקה ,תוכלי להעביר אלי את שמות מ"מ חברי ועדת הבחירות עד .31.8.18
ראש העיר בפועל ,תומר גלאם
מעלה להצבעה  -מי בעד אישור רשימת חברי ועדת הבחירות לפי טבלת ההזדהות.
מעלה להצבעה:
בעד( 16 :תומר גלאם ,יורם שפ ר ,סופה ביילין ,רמי סופר ,אלכס גרינברג ,יורי ברנט ,דוד בן אברהם ,מיריי אלטיט,
שי עמירה ,אפי מור ,אברהם עשור ,שרה זכריה ,ריקי שי ,שלמה כהן ,מישל בוסקילה).

אין נגד:
אין נמנעים

החלטה :לאשר את רשימת חברי ועדת הבחירות לעיל.
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ראש העיר בפועל ,תומר גלאם
סעיף מס' :6
בחירות יו"ר ועדת הבחירות.
אני מציע את עצמי כמועמד ליו"ר ועדת הבחירות .בכל מערכת בחירות ,נהוג שראש
העיר משמש בתפקיד היו"ר.
אשמח לשמש בתפקיד יו"ר וועדת הבחירות ,אולם לפני שאני מעלה להצבעה ,אבקש
לדעת אם יש מישהו נוסף מהחברים שרוצה להציע עצמו לתפקיד.
אם לא ,אני מעלה להצבעה:
בעד( 16 :תומר גלאם ,יורם שפר ,סופה ביילין ,רמי סופר ,אלכס גרינברג ,יורי ברנט ,דוד בן אברהם ,מיריי אלטיט,
שי עמירה ,אפי מור ,אברהם עשור ,שרה זכריה ,ריקי שי ,שלמה כהן ,מישל בוסקילה).

אין נגד:
אין נמנעים

החלטה :לאשר את בחירתו של תומר גלאם ,ליו"ר ועדת הבחירות.
מישל בוסקילה:

אבקש להציע נציג ממלא מקומו של יו"ר הוועדה.
ראש העיר בפועל ,תומר גלאם
מי מעוניין?
מישל בוסקילה:

אני מוכן להיות ממלא המקום.
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ראש העיר בפועל ,תומר גלאם
הצבעה:
בעד( 16 :תומר גלאם ,יורם שפר ,סופה ביילין ,רמי סופר ,אלכס גרינברג ,יורי ברנט ,דוד בן אברהם ,מיריי אלטיט,
שי עמירה ,אפי מור ,אברהם עשור ,שרה זכריה ,ריקי שי ,שלמה כהן ,מישל בוסקילה).

אין נגד:
אין נמנעים

החלטה:
לקבל את הצעתו של מישל בוסקילה כממלא מקומו של יו"ר ועדת הבחירות.
ראש העיר בפועל ,תומר גלאם
מציע למנות את אמרכ"ל העירייה מר משה שמואל כמזכיר ועדת הבחירות.
מעלה להצבעה:
בעד( 16 :תומר גלאם ,יורם שפר ,סופה ביילין ,רמי סופר ,אלכס גרינברג ,יורי ברנט ,דוד בן אברהם ,מיריי אלטיט,
שי עמירה ,אפי מור ,אברהם עשור ,שרה זכריה ,ריקי שי ,שלמה כהן ,מישל בוסקילה).

אין נגד:
אין נמנעים

החלטה :לאשר את בחירתו של מר משה שמואל כמזכיר ועדת הבחירות.

ישיבת המועצה שלא מן המניין ננעלת.

___________________

תומר גלאם
ראש העיר בפועל
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