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ריכוז החלטות מישיבת מועצה מן המניין  11-2019מתאריך 4.3.2019

תיאור/חומר מצורף

ההחלטה

באחריות

מס' סעיף

פרוטוקול המועצה

אין הערות לפרוטוקול

מרכז ישיבות המועצה

2

פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מס'  10-2019מתאריך 4.3.2019

פרוטוקול המועצה

אין הערות לפרוטוקול

מרכז ישיבות המועצה

3

אישור פרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות מס'  2מתאריך 21.02.2019
אישור פרוטוקול הועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור ונפגעי פעולות איבה
מס'  01-2019מ. 12.2.2019 -
אישור העירייה על חתימת הסכם מול חברת חשמל  -עשיה במקרקעין לפי
סעיף  188לפקודת העיריות [נוסח חדש]
אישור חתימת הסכם מול הזוכה במכרז למכירת מקרקעין ברחוב
הטייסים ,פינת רחוב מודיעין באשקלון
אישור להגשת תכנית להעברת זכויות בנייה בלתי מנוצלות ממגרש 12
למגרש 10
אישור מינויו של מר איציק ויצמן כגזבר העירייה ,בשכר של - 95% - 85%
בכפוף לאישור משרד הפנים

פרוטוקול הועדה המקצועית

אין הערות לפרוטוקול

מרכז ישיבות המועצה

פרוטוקול הועדה

לאשר הפרוטוקול

מרכז ישיבות המועצה

חוו"ד משפטית

לאשר

לשכה משפטית

חוו"ד משפטית

לאשר

לשכה משפטית

חוו"ד משפטית

לאשר

לשכה משפטית

חוו"ד משפטית

לאשר

מלכה גרשון

9

הסמכת קניינים באגף רכש ולוגיסטיקה לחתום על הזמנות כספיות (איציק
שיליאן ,משה דהו ,עידן שיטרית ,יהודה פרץ ,יורם בוסקילה

חוו"ד משפטית

10

הסמכת עובדי עירייה מירב בוסקילה ,יוגב דהרי ומירי אוחנה לחתום בשם
הגזבר על פקודות תשלום ,שוברי תשלום או שיקים לחובת קופת העירייה.

חוו"ד משפטית

11

אישור מינוייה של גב' מורן כחלון במשרת אמון (ללא מכרז – בהתאם
לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  – )1/2011מנהלת לשכת מנכ"לית העירייה .אחוז
השכר המרבי למשרה – .35% - 25%

1

4
5
6
7
8

12
13
14
15

תאור הנושא
פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  09-2019מתאריך 4.2.2019

אישור מינויו של מר משה שמואל למרכז ישיבות המועצה
אישור מינויו של עו"ד דניאל דזיאשוילי כנציג ציבור בדירקטוריון החברה
הכלכלית לאשקלון בע"מ
אישור מינויו של חבר המועצה מר אלכס גרינברג כחבר הועדה לענייני
ביקורת.
הצגת חוות דעת משפטית למינויו של מר דורון נקשרי לסגן ראש העיר ללא
שכר

לאשר
לאשר

גזברות
גזברות

קורות חיים

כתב מינוי מרה"ע

אין
חוו"ד משפטית

לאשר

מלכה גרשון

לאשר

מלכה גרשון

ירד מסדר היום

לשכת המנכל"ית

לאשר

לשכת סגנית רה"ע
לשכה משפטית
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פרוטוקול מועצה מן המניין מספר 11-2019
יום שני ,כז אדר א' תשע"ט04.03.2019 ,
מקום הישיבה :אולם קומה ד' בבניין העירייה
השתתפו ה"ה:
תומר גלאם
סופה ביילין
מיריי אלטיט
יעקב אביטן
מישל בוסקילה
איתי סהר
אברהם עשור
אליק סולטנוביץ
אלכס גרינברג
אפי מור
יוליה גיטין
יורם גניש
יעקב חוטובלי
מזל ברגמן
עדנה שחר וולנשטיין
שרה זכריה

-

לא השתתפו ה"ה:
דורון נקשרי
משה אטיאס
אווה טוטאי
אייל אביטל
איתמר שמעוני
יוחאי יפרח
עמיחי סיבוני
רמי סופר
שי רובין

-

ראש העיר חבר מועצת העיר
סגנית ,ממלאת מקום רה"ע
סגנית ראש העיר
סגן ראש העיר
משנה לראש העיר ,יו"ר מועצת העיר
משנה לראש העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חברת מועצת העיר

סגן ראש העיר
משנה לראש העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
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כן השתתפו המוזמנים בעלי התפקידים
עוזר ראש העיר
מר מרקו סויסה
עוזר רה"ע
מר אליהו ברדא
מנכ"לית העירייה
גב' אירית נתן
סמנכ"ל כספים וכלכלה
מר איציק ויצמן
היועצת המשפטית
עו"ד הילה רווח
מהנדסת העיר
אנג' ויקטוריה ברנגל
מבקר העירייה
רו"ח אריאל גמליאל
ראש מינהל החינוך
מר יובל זוזט
ראש מינהל התפעול
מר מישל ברק
מנהלת אגף משאבי אנוש
גב' מלכה גרשון
אדריכל העיר
אדר' אריק ברששת
מנהל אגף תנו"ס
מר נמרוד גלנטה
מנהלת האגף לשירותי רווחה
גב' מזל לוי
יועצת ראש העיר למעמד האישה
עו"ד תמר יוספי
מנהלת אגף חשבות
גב' ענת גור
מנהל אגף שפ"ע במינהל תפעול
מר חן סעדה
מנהל אגף אחזקה במינהל תפעול
מר שמעון זליג
מנהל אגף איכות הסביבה
מר אלון קאפח
מנהלת אגף תקציבים
גב' מירב בוסקילה
ס/מנהל אגף פרויקטים תשתיות ותחבורה
אינג' סלבה לייקין
מ"מ דוברת העירייה
גב' דנה גרינבלט
מנהל אגף מערכות מידע ,חדשנות וטכנולוגיה
מר בועז תנעמי
מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה
מר יוגב דהרי
מנהל אגף רישוי ופיקוח על הבניה
מר פרדי אברג'ל
מנכ"ל החברה הכלכלית בע"מ
עו"ד יוסי דיין
מנכ"לית החברה העירונית לתנו"ס
גב' רונית מצליח
אמרכל העירייה
מר משה שמואל
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להלן הנושאים על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  09-2019מתאריך . 4.2.2019
 .2אישור פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מס'  10-2019מתאריך . 4.2.2019
 .3אישור פרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות מס'  2מתאריך .21.2.2019
 .4אישור פרוטוקול הוועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור ונפגעי פעולות איבה מס' 01-2019
מתאריך .12.2.2019
 .5אישור העירייה על חתימת הסכם מול חברת חשמל  -עשייה במקרקעין לפי סעיף 188
לפקודת העיריות (נוסח חדש)
 .6אישור חתימת הסכם מול עם הזוכה למכירת מקרקעין ברחוב הטייסים ,פינת רחוב
מודיעין באשקלון.
 .7אישור להגשת תוכנית להעברת זכויות בנייה בלתי מנוצלת ממגרש  12למגרש .10
 .8אישור מינויו של מר איציק ויצמן כגזבר העירייה ,בשכר של  -90%-85%בכפוף לאישור
משרד הפנים .
 .9הסמכת קניינים באגף רכש ולוגיסטיקה לחתום על הזמנות כספיות.
 .10הסמכת עובדי עירייה.
 .11אישור מינוייה של גב' מורן כחלון במשרת אמון (ללא מכרז -בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד
הפנים  -)1/2011מנהלת לשכת מנכ"לית העירייה .אחוז השכר המרבי למשרה35%-25% :
שכר מנכ"ל.
 .12אישור מינויו של מר משה שמואל למרכז ישיבות המועצה.
 .13אישור מינויו של עו"ד דניאל דזיאשוילי כנציג חיבור בדירקטוריון החברה הכלכלית
לאשקלון בע"מ.
 .14אישור מינויו של חבר המועצה מר אלכס גרינברג כחבר הוועדה לענייני ביקורת.
 .15הצגת חוות דעת משפטית למינויו של מר דורון נקשרי כסגן ראש העיר ללא שכר.
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פרוטוקול
מישל בוסקילה -יו"ר המועצה :
ערב טוב חברים אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין מספר .11-2019
כפי שראש העיר הבטיח למשפחת מנגיסטו ,נפתח את המועצה במניין הימים מאז
חטיפתו של בן העיר אשקלון אברה מנגיסטו ,מאז חטיפתו חלפו  1639ימים.
יש חברי מועצה וגנית ראש עיר שיש להם החודש יום הולדת .אני רוצה להגיד מזל
טוב למיריי אלטיט שחוגגת ב 7/3-ומר אפי מור  ,11/3מזל טוב ועד מאה ועשרים
 .1פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  09-2019מתאריך 04.02.2019
מישל בוסקילה -יו"ר המועצה:
לא התקבלו הערות בכתב לפרוטוקול.
סעיף מס' :2
פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מס'  10-2019מתאריך 04.02.2019
מישל בוסקילה -יו"ר המועצה:
לא התקבלו הערות בכתב לפרוטוקול.
סעיף מס' :3
אישור פרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות מס'  2מתאריך .21.2.2019
מישל בוסקילה -יו"ר המועצה:
ההצעה על הפרוטוקול תתבצע מספר פעמים מחשש לניגוד עניינים .לפני תחילת
הדיון בפרוטוקול ועדה זו אבקש מכל החברים להצהיר את שם העמותה שיש להם
קשר ישיר או עקיף אליה.
תומר גלאם -ראש העיר:
עמותת לב אבות.
דובר:
אל המעיין ,אגודת ...
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אפי מור -חבר מועצה:
קבוצת ותיקי הפועל אשקלון( .מדברים במקהלה)
מישל בוסקילה -יו"ר המועצה:
אני משכן לאחים.
אני מעלה להצבעה את אישור פרוטוקול הוועדה המקצועית לתמיכות מס'  2מיום
 .21.2.2019למעט העמותות שאפרט ונמצאות בניגוד עניינים של חברי המועצה.
עמותת לב אבות מורשת איש מצליח ,אל המעיין ,יסעדנו אל ,אורות הגרעין התורני,
מתן בסתר אשקלון ,משכן לאחים ושחמט .אגודת נר דוד אבי.
תומר גלאם -ראש העיר:
עמותת אוהל יוסף ועין טובה ומתן בסתר.
אני רוצה לומר לציבור שזאת שנה מאד מאתגרת .למרות הכל קיבלתי החלטה ביחד
עם הנהלת העיר לא לפגוע בישיבות ,עמותות הספורט ואף עמותה .זה דבר שמסב
כבוד ...לפני שנתיים היינו צריכים לקצץ ולא הצלחנו להעביר את כל כספי התמיכות.
השנה נעביר את זה ,כל עמותה תקבל כפי שמגיע לה לפי הניקוד .זו זכות גדולה עבורי
כראש עיר .אני רוצה להודות לחברי המועצה על שיתוף הפעולה ולדרג המקצועי על
ההבחנה היסודית של התבחינים והן בכלל של העמותות שמבקשות את הסיוע
מעיריית אשקלון.
דרך אגב הרב עשור ,בהמשך לבקשה שלך מהשלטון הקודם להאריך את מועד
ההגשה .השנה זה נכנס ואנחנו מאריכים את המועדים.
יעקב אביטן -חבר מועצה:
אני רוצה להגיד לראש העיר  ...בגדול .הגעתם להסכמות .לראשונה אנחנו רואים
שוויון אמיתי ,כשכולם מקבלים את התמיכה הראויה להם וזה לא מובן מאליו.
כלומר ,אין העדפת נושא אחד שזה ספורט והשאר זה לא ספורט .על זה מגיע לך
הרבה יישר כוח .גם כל מה שקשור לתמיכות של עמותות החסד...
אדוני ראש העיר לראשונה הבאת בשורה אמיתית בתקציב בחלוקה נכונה ,באיזונים
שלה ,צריך לפרגן לך במלוא מובן המילה .אני אומר לך באחריות שאני מפרגן לך
ואומר לך יישר כוח על כל מה שעשית כאן בתמיכות למרות כל המצב .על זה כל
המוסדות מברכים אותך ומודים לך.
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עוד מילה ברשותך כבוד יושב ראש המועצה .אני רוצה להודות לאירית נתן
המנכ"לית ,לוועדה המקצועית וגם לענת שעושה מלאכת קודש בהרבה מסירות
והגינות ויושר.
מישל בוסקילה -יו"ר המועצה:
תודה רבה ,אני מעלה להצבעה .מי בעד? מי נגד? מי נמנע? כולם בעד.
אני מעלה להצבעה את עמותת לב אבות מורשת איש מצליח .אני מבקש מבעלי ניגוד
העניינים לצאת ,כל הסיעה של ראש העיר.
(אחרי יציאת תומר גלאם ראש העיר וסיעתו מהישיבה)
מישל בוסקילה -יו"ר המועצה:
מי בעד? מי נגד? מי נמנע? כולם בעד.

הצבעה:
בעד( 13 :סופה ביילין ,יעקב אביטן ,מישל בוסקילה ,איתי סהר ,אברהם עשור ,אליק סולטנוביץ,
אלכס גרינברג ,אפי מור ,יוליה גיטין ,יורם גניש ,יעקב חוטובלי ,מסל ברגמן ,שרה זכריה).

נגד :אין
נמנע :אין
החלטה :לאשר
(ראש העיר תומר גלאם וסיעתו חוזרים לישיבה) ,
מישל בוסקילה -יו"ר המועצה:
עמותת אל המעיין ,יסעדנו אל והגרעין התורני .ואת העמותות של הרב עשור.
(אחרי יציאת הרב יעקב אביטן מהישיבה )
אברהם עשור -חבר מועצה:
אין לי קשר איתם לא במציאות ולא בחיים.
מישל בוסקילה -יו"ר המועצה:
אני מעלה להצבעה מי בעד? כולם בעד.

הצבעה:
בעד15 :

( תומר גלאם ,סופה ביילין ,מיריי אלטיט ,מישל בוסקילה ,איתי סהר ,אברהם עשור,
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אליק סולטנוביץ ,אלכס גרינברג ,אפי מור ,יוליה גיטין ,יורם גניש ,יעקב חוטובלי ,מסל ברגמן ,עדנה
שחר ולנשטיין ,שרה זכריה).

נגד :אין
נמנע :אין
החלטה :לאשר
(הרב יעקב אביטן .חוזר לישיבה )
מישל בוסקילה -יו"ר המועצה:
אני מעלה להצבעה את עמותת מתן בסתר של רמי סופר .הוא לא נמצא פה .מי בעד?
כולם בעד.

החלטה :לאשר.
אני מעלה להצבעה את עמותת השחמט .מי שיש לו ניגוד עניינים בבקשה לצאת.
(מדברים ביניהם)
(יוצאים מהישיבה יוליה גיטין ,סופה ביילין ואלכס גרינברג)
אני מעלה להצבעה מי בעד? כולם בעד.

הצבעה:
בעד13 :

(תומר גלאם ,מיריי אלטיט ,יעקב אביטן ,מישל בוסקילה ,איתי סהר ,אברהם עשור,

אליק סולטנוביץ , ,אפי מור ,יורם גניש ,יעקב חוטובלי ,מסל ברגמן ,עדנה שחר ולנשטיין ,שרה
זכריה).

נגד :אין
נמנע :אין
החלטה :לאשר
(מישל בוסקילה יוצא מהישיבה)
תומר גלאם -ראש העיר:
אני מעלה להצבעה את עמותת משכן האחים .מי בעד? כולם בעד.

הצבעה:
בעד15 :

(תומר גלאם ,סופה ביילין ,מיריי אלטיט ,יעקב אביטן ,איתי סהר ,אברהם עשור ,אליק

סולטנוביץ ,אלכס גרינברג ,אפי מור ,יוליה גיטין ,יורם גניש ,יעקב חוטובלי ,מסל ברגמן ,עדנה שחר
ולנשטיין ,שרה זכריה).
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נגד :אין
נמנע :אין
החלטה :לאשר
(מישל בוסקילה חוזר לישיבה)
סעיף מס' :4
אישור פרוטוקול הוועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור ונפגעי פעולות איבה מס'
 01-2019מתאריך .12.2.2019
יעקב אביטן -סגן ראש העיר:
גאה להיות יושב ראש הוועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור ונפגעי פעולות איבה.
במשך שנים עברנו תהליך מאד ארוך שבו דאגנו למשפחות .אני מבקש ברשותך ראש
העיר לברך את נציגי המשפחות שבאו היום במיוחד לישיבת המועצה .נמצאת איתנו
משפחת מלכה ,משפחת חטואל שזה הפיגוע האיום ונורא של טלי והבנות היקרות.
נמצאת פה שירי שפי תושבת אשקלון ,טמיר כרמי  ..הם הנציגים בוועדה.
אנחנו זכינו שבעזרת השם שליד יד לבנים תוקם האנדרטה לנרצחי טרור .אני רוצה
לומר לכל היושבים כאן סביב השולחן הזה .במקום הזה באמת להודות לראש העיר
שהייתי באופוזיציה והוא לא פיטר אותי .הוא אמר אני רוצה אותך בוועדה .אתה
נשאר כאן .זו לא קואליציה או אופוזיציה ,זה נשמה .אני אומר יותר מזה ,תודה לך
על התקופה.
באותה תקופה ראש העיר הלכת בעקשנות עקב בצד אגודל והבאת יש מאין כדי
שתהייה אנדרטה .אני יודע שהפכת  ...של הכסף ...וזה התבצע .אני חושב שאנחנו
מכירים לך תודה .זה דבר שלא היה .אנחנו עושים דבר לדורות ,דבר חדש ,היסטורי.
דבר שנועד לנצח נצחים לעשות את הדבר האלמנטרי למשפחות הללו .זה ייזקף
לזכותך כי אני יודע את המאבקים הגדולים שלך ,זה לא דבר שעולה ממון מועט.
הרבה מאד משאבים ותקציבים .אני מודה לך .אני רוצה גם להודות ברשותכם
לחברה הכלכלית .למנכ"לית העירייה אירית נתן .תודה רבה לך על שיתוף הפעולה
והאוזן הקשבת שמצאנו אצלך .ליוסי דיין ...לזיוה מיימון שליוותה את הוועדה
ותלווה אותה.
אני שוב אומר ראש העיר הציבור באשקלון על זה מכיר לך תודה וברכה כי זה לא
מובן מאליו.
ביום ראשון הקרוב ג' באדר ב' ,ב 10/3-בשעה  16:30אנחנו יוצקים את אבן הפינה.
אני חושב שזה לב ,נשמה ,למשפחות כאן .תבואו נציגי הציבור לכבד את המעמד
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ההיסטורי ,המרגש המכונן הזה .שימו לב ששמנו אותו ליד יד לבנים אז זכותכם
תבואו גם מנהלי אגפים עובדי עירייה ,זה מאד חשוב ,תודה רבה.
אפי מור -חבר מועצה:
אני רוצה לשאול ,האנדרטה הזו נכנסת לתוך תוכנית יד לבנים העתידית ,האם חשבו
על זה?
יעקב אביטן -חבר מועצה:
כן הכל בתכנון ,היתר הכל לפי הכללים.
אפי מור -חבר מועצה:
עזוב היתרים .אני מדבר על הצורה ,האם זה משתלב עם התוכנית החדשה .גם חכ"ל
עושה תוכנית ליד לבנים ,האם זה משתלב?
יעקב אביטן -חבר מועצה:
כן ,יש פה תהליך מאד ארוך שאומנים ואומנית בחרה שהכל משולב בד בבד אותו
צבע ,אותם אלמנטים .שהכל יהיה מסודר כמו צריך .הכל נעשה דרך אגב בשיתוף
פעולה עם יד לבנים.
תומר גלאם -ראש העיר:
אני רוצה להודות ליושב ראש הוועדה הרב יעקב אביטן ולחברי הוועדה ,לזיוה מימון.
בנושא כזה ראיתי את גדולת הנפש של המשפחות השכולות של חללי מערכות ישראל.
לראשונה פה בעיר אשקלון כן הסכימו לשתף פעולה עם נרצחי הטרור .זה דבר שהוא
לא מובן מאליו .יושבים פה אנשים סביב השולחן שיודעים את המשמעויות של לערב
זה בזה .פה נחישות של יושב ראש יד לבנים דני אזולאי וגם כל הצוות המקצועי.
(במענה) הוא פרש אבל יש לו חלק גדול בזה שהם עבדו בשיתוף פעולה .היה כיף
לראות לזה ...את האחדות שהייתה באותה ועדה שהייתי חבר בה .כמה היה חשוב
להם שגם לנפגעי פעולות האיבה תהייה אנדרטה משלהם ועל כך יישר כוח ,תודה
רבה.
מישל בוסקילה -יו"ר המועצה:
אני מעלה להצבעה מי בעד? כולם בעד.

הצבעה:
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בעד16 :

(תומר גלאם ,סופה ביילין ,מיריי אלטיט ,יעקב אביטן ,מישל בוסקילה ,איתי סהר,

אברהם עשור ,אליק סולטנוביץ ,אלכס גרינברג ,אפי מור ,יוליה גיטין ,יורם גניש ,יעקב חוטובלי,
מסל ברגמן ,עדנה שחר ולנשטיין ,שרה זכריה).

נגד :אין
נמנע :אין
החלטה :לאשר
סעיף מס' :5
אישור העירייה על חתימת הסכם מול חברת חשמל  -עשייה במקרקעין לפי סעיף
 188לפקודת העיריות (נוסח חדש).
(ראש העיר ,תומר גלאם יוצא מהישיבה)
מישל בוסקילה -יו"ר המועצה:
דברי הסבר מהיועצת המשפטית
עו"ד הילה רווח:
מצורפת לכם חוות דעתי .מדובר על מקרקעין שנמצאים בבית ספר מקיף ו' בשכונת
אגמים .ייעודו של המגרש כפי שמופיע בתוכנית  ... 120102024העירייה הקימה על
המגרש בית ספר מקיף ו' .העירייה הזמינה מחברת חשמל חיבור מעל הבניין לצורך
מתן אספקת חשמל לבניין .בהזמנה נדרש חדר לחברת חשמל שיהיה בבעלותה
ובחזקתה הבלעדיים .לצורך כך בנתה העירייה באמצעות הקבלן את החדר .כעת היא
מבקשת להעביר את החדר לאחריותה הבלעדית של חברת החשמל .זאת על פי הסכם
שנערך בין העירייה לחברת חשמל .על כך נדרש אישור על פי סעיף  188לפקודת
העיריות.
מישל בוסקילה -יו"ר המועצה:
אני מעלה להצבעה .מי בעד?
יורם גניש -חבר מועצה:
החדר ימוקם בתוך בית הספר? בדקתם מה השפעת הקרינה?
ויקטוריה ברנגל -מהנדסת העיר:

11

עיריית אשקלון – חברי מועצת העיר
ישיבת מועצה מן המניין מספר  11-2019מיום 04/03/2019
_______________________________________________________________________________

זה אושר על ידי...
מישל בוסקילה -יו"ר המועצה:
מי בעד? כולם בעד.

הצבעה:
בעד15 :

( סופה ביילין ,מיריי אלטיט ,יעקב אביטן ,מישל בוסקילה ,איתי סהר ,אברהם עשור,

אליק סולטנוביץ ,אלכס גרינברג ,אפי מור ,יוליה גיטין ,יורם גניש ,יעקב חוטובלי ,מסל ברגמן ,עדנה
שחר ולנשטיין ,שרה זכריה).

נגד :אין
נמנע :אין
החלטה :לאשר
(ראש העיר ,תומר גלאם חוזר לישיבה)
סעיף מס' :6
אישור חתימת הסכם מול עם הזוכה למכירת מקרקעין ברחוב הטייסים ,פינת
רחוב מודיעין באשקלון.
מישל בוסקילה -יו"ר המועצה:
מצורפים חוות דעת משפטית ונספח לחוזה .אם יש שאלה בבקשה.
עו"ד הילה רווח:
מדובר שוב באישור לפי סעיף  .188בהמשך לפסק דין שניתן בעתירה פנינו לזוכה.
ניהלנו איתו משא מתן והוא הסכים להעלות את סכום הצעתו .לכן לפי הנספח
להסכם מבוקש אישור לעיסקה לפי סעיף .188
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מישל בוסקילה -יו"ר המועצה:
אני מעלה להצבעה ,מי בעד? כולם בעד.

הצבעה:
בעד16 :

(תומר גלאם ,סופה ביילין ,מיריי אלטיט ,יעקב אביטן ,מישל בוסקילה ,איתי סהר,

אברהם עשור ,אליק סולטנוביץ ,אלכס גרינברג ,אפי מור ,יוליה גיטין ,יורם גניש ,יעקב חוטובלי,
מסל ברגמן ,עדנה שחר ולנשטיין ,שרה זכריה).

נגד :אין
נמנע :אין
החלטה :לאשר
תודה לכולם.
תומר גלאם -ראש העיר:
אני רוצה להתייחס ברשותכם ,העלנו את זה גם במועצה האחרונה .אני חוזר על זה
כי זה חשוב .אני פה מודה לכל חברי המועצה שנתנו לי את הגיבוי ,את האפשרות
להיכנס למשא ומתן .אפילו לפנות בנושא הזה לבית המשפט העליון .ברגע שהייתה
היתכנות למשא ומתן בעקבות התמיכה שלכם נכנסו לקופה הציבורית עוד שני
מיליון שקלים .בנוסף לכל תהייה השבחה שזה דבר מאד חשוב עבור הוקפה
הציבורית .יישר כוח.
סעיף מס' :7
אישור להגשת תוכנית להעברת זכויות בנייה בלתי מנוצלות ממגרש  12למגרש .10
עו"ד הילה רווח:
מדובר על זכויות בנייה בלתי מנוצלות.
תומר גלאם -ראש העיר:
רק הסבר גברתי היועצת המשפטית של מי הנכס .במידה ומישהו הוא בניגוד עניינים?
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עו"ד הילה רווח:
מדובר בחברת ד.י .דוידי השקעות .הנושא עלה בישיבת המועצה  76-2017מיום
 .4/9/2017הנושא עלה כפי שצריך אבל בכותרת נרשם ההיפך ,נרשמה העברה ממגרש
 10למגרש  .12בגלל טעות סופר זו הוועדה המחוזית לא אישרה את העברת זכויות
הבנייה הבלתי מנוצלות .הם דרשו אישור מועצה נוסף.
מישל בוסקילה -יו"ר המועצה:
אני מעלה להצבעה ,מי בעד? כולם בעד.

הצבעה:
בעד16 :

(תומר גלאם ,סופה ביילין ,מיריי אלטיט ,יעקב אביטן ,מישל בוסקילה ,איתי סהר,

אברהם עשור ,אליק סולטנוביץ ,אלכס גרינברג ,אפי מור ,יוליה גיטין ,יורם גניש ,יעקב חוטובלי,
מסל ברגמן ,עדנה שחר ולנשטיין ,שרה זכריה).

נגד :אין
נמנע :אין
החלטה :לאשר
סעיף מס' :8
אישור מינויו של מר איציק ויצמן כגזבר העירייה ,בשכר של  -90%-85%בכפוף
לאישור משרד הפנים.
מישל בוסקילה -יו"ר המועצה:
אני מעלה להצבעה .מי בעד? כולם בעד.

הצבעה:
בעד16 :

(תומר גלאם ,סופה ביילין ,מיריי אלטיט ,יעקב אביטן ,מישל בוסקילה ,איתי סהר,

אברהם עשור ,אליק סולטנוביץ ,אלכס גרינברג ,אפי מור ,יוליה גיטין ,יורם גניש ,יעקב חוטובלי,
מסל ברגמן ,עדנה שחר ולנשטיין ,שרה זכריה).

נגד :אין
נמנע :אין
החלטה :לאשר
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תומר גלאם -ראש העיר:
איציק אני בהזדמנות זו רוצה להודות לך באופן אישי על זה שהסכמת לכהן כממלא
מקום של המנכ"ל בתקופה לא פשטה ,מאתגרת ,תקופת בחירות .עשית את זה על
הצד הטוב ביותר .אני מאחל לך בהזדמנות זו גם הצלחה בתפקיד החדש .אין לי ספק
שככל שהוא מאתגר אתה תצליח לנתב את הספינה הזאת למקומות שבאמת העיר
אמורה להיות בהם .יישר כוח והרבה מאד הצלחה.
שרה זכריה -חברת מועצה:
אני רוצה להזכיר לכולם .בזה תמו כל ממלאי המקום.
אברהם עשור -חבר מועצה:
אני רוצה לברך את איציק ויצמן אדם ישר ,נאמן לדרך .יותר נכון נאמן מאד לעיר,
יודע מה העיר דורשת ונותנת .הוא מתווה את הדרך שלו בצורה יפה ,יעילה .אני
מאחל לו בהצלחה שלא יהיו הרבה לחצים עליו ושינהל את העיר בצורה יפה
ומכובדת.
מישל בוסקילה -יו"ר המועצה:
תודה רבה.
תומר גלאם -ראש העיר:
אני רוצה להזכיר את מירי ומירב שהיו גם ממלאות מקום בגזברות.
סעיף מס' 9
הסמכת קניינים באגף רכש ולוגיסטיקה לחתום על הזמנות כספיות.
תומר גלאם -ראש העיר:
הסמכת קניינים באגף הרכש לחתום על הזמנות כספיות .להלן העובדים לגביהם
מבוקשת ההסמכה .1 ,יורם בוסקילה  .2יהודה פרץ  .3איציק שיליאן  .4משה דהן
.5עידן שטרית כמפורט בחוות הדעת המשפטית .אני מעלה להצבעה מי בעד?
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איתי סהר -חבר מועצה:
מה ההבדל בין הזמנות כספיות על בסיס הצעות מחיר לבין הזמנות כספיות ישירות?
יוגב דהרי -מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה:
הזמנות כספיות הן על בסיס דרישות שמגיעות מהמחלקות והן על בסיס הצעות
מחיר .הזמנות כספיות ישירות הן בהסתמך על הסכמים שאנחנו עושים מראש.
(מישל בוסקילה יוצא מהישיבה)
תומר גלאם -ראש העיר:
מי בעד? כולם בעד.

הצבעה:
בעד15 :

(תומר גלאם ,סופה ביילין ,מיריי אלטיט ,יעקב אביטן ,איתי סהר ,אברהם עשור ,אליק

סולטנוביץ ,אלכס גרינברג ,אפי מור ,יוליה גיטין ,יורם גניש ,יעקב חוטובלי ,מסל ברגמן ,עדנה שחר
ולנשטיין ,שרה זכריה).

נגד :אין
נמנע :אין
החלטה :לאשר
סעיף מס' :10
הסמכת עובדי עירייה
תומר גלאם -ראש העיר:
הסמכת עובדי עירייה כמפורט להלן .1 ,גב' מירב בוסקילה מנהלת אגף תקציבים
וכלכלה  .2מר יוגב דהרי מנהל אגף רכש .3 .גב' מירי אוחנה ,מנהלת אגף תיאום
ובקרה .לחתום בשם גזבר העירייה במפורט בחוות הדעת המשפטית המפורטת .מי
בעד? כולם בעד.

הצבעה:
בעד15 :

(תומר גלאם ,סופה ביילין ,מיריי אלטיט ,יעקב אביטן ,איתי סהר ,אברהם עשור ,אליק

סולטנוביץ ,אלכס גרינברג ,אפי מור ,יוליה גיטין ,יורם גניש ,יעקב חוטובלי ,מסל ברגמן ,עדנה שחר
ולנשטיין ,שרה זכריה).

נגד :אין
נמנע :אין
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החלטה :לאשר
(מישל בוסקילה חוזר לישיבה)
סעיף מס' :11
אישור מינוייה של גב' מורן כחלון במשרת אמון (ללא מכרז -בהתאם לחוזר מנכ"ל
משרד הפנים  -)1/2011מנהלת לשכת מנכ"לית העירייה .אחוז השכר המרבי
למשרה 35%-25% :שכר מנכ"ל.
תומר גלאם -ראש העיר:
מי בעד? כולם בעד.

הצבעה:
בעד16 :

(תומר גלאם ,סופה ביילין ,מיריי אלטיט ,יעקב אביטן ,מישל בוסקילה ,איתי סהר,

אברהם עשור ,אליק סולטנוביץ ,אלכס גרינברג ,אפי מור ,יוליה גיטין ,יורם גניש ,יעקב חוטובלי,
מסל ברגמן ,עדנה שחר ולנשטיין ,שרה זכריה).

נגד :אין
נמנע :אין
החלטה :לאשר
תודה לכולם.

סעיף מס' :12
אישור מינויו של מר משה שמואל למרכז ישיבות המועצה.
תומר גלאם -ראש העיר:
האישור נדרש בהתאם לסעיף  2לתוספת השנייה בפרק א' בפקודות העיריות .מי
בעד? כולם בעד.

הצבעה:
בעד16 :

(תומר גלאם ,סופה ביילין ,מיריי אלטיט ,יעקב אביטן ,מישל בוסקילה ,איתי סהר,

אברהם עשור ,אליק סולטנוביץ ,אלכס גרינברג ,אפי מור ,יוליה גיטין ,יורם גניש ,יעקב חוטובלי,
מסל ברגמן ,עדנה שחר ולנשטיין ,שרה זכריה).

נגד :אין
נמנע :אין
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החלטה :לאשר
סעיף מס' :13
אישור מינויו של עו"ד דניאל דזיאשוילי כנציג חיבור בדירקטוריון החברה
הכלכלית לאשקלון בע"מ.
תומר גלאם -ראש העיר:
הסעיף יורד מסדר היום.
סעיף מס' :14
אישור מינויו של חבר המועצה מר אלכס גרינברג כחבר הוועדה לענייני ביקורת.
תומר גלאם -ראש העיר:
מי בעד? כולם בעד.

הצבעה:
בעד16 :

(תומר גלאם ,סופה ביילין ,מיריי אלטיט ,יעקב אביטן ,מישל בוסקילה ,איתי סהר,

אברהם עשור ,אליק סולטנוביץ ,אלכס גרינברג ,אפי מור ,יוליה גיטין ,יורם גניש ,יעקב חוטובלי,
מסל ברגמן ,עדנה שחר ולנשטיין ,שרה זכריה).

נגד :אין
נמנע :אין
החלטה :לאשר

18

עיריית אשקלון – חברי מועצת העיר
ישיבת מועצה מן המניין מספר  11-2019מיום 04/03/2019
_______________________________________________________________________________

סעיף מס' :15
הצגת חוות דעת משפטית למינויו של מר דורון נקשרי כסגן ראש העיר ללא שכר.
תומר גלאם -ראש העיר:
מצורפת חוות דעת של היועצת המשפטית מתאריך .16.12.2018
אני נועל את הישיבה מן המניין.

 -הישיבה נעולה –

__________________
אירית נתן
מנכ"לית העירייה

___________________
תומר גלאם
ראש העיר
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