
 

 

 
 1 מועצת עיריית נהריה       

 2 

 3 

 4 19:00, בשעה 3/1/2017', גמן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום  מישיבה,

 5 בעירייה.   באולם הישיבות ק'/ג'

 6 

 7 השתתפו:

 8 ראש העיר  מר ז'קי סבג

 9 סגן ראש העיר   מר דימה אפשטיין 

 10 חברת מועצה  ד"ר ציפי מורבאי

 11 חברת מועצה  גב' דבורה כהן

 12 חברת מועצה ודיה מרקובעו"ד קלא

 13 חבר מועצה  מר חיים רואש

 14 חבר מועצה  עו"ד דוד ביניאשוילי

 15 חבר מועצה  מר דורון משה 

 16 חבר מועצה  אינג' אייל וייזר

 17 חברת מועצה  שרית מולכוגב' 

 18 חבר מועצה  מר אבינועם מלכה

 19 חבר מועצה  מר עופר אלקיים

 20 חבר מועצה  מר אשר שמואלי 

 21 מועצה חבר  ן סודאירעו"ד או

 22 חבר מועצה  מר יוסי זיגלמן

 23 מנכ"ל העירייה   מר דניאל חמיאס 

 24 

 25 נעדרו:

 26 סגנית ראש העיר בתואר  אורנה שטרקמן

 27 חבר מועצה  אור כהן

 28 

 ישיבת מועצה מן המניין

  2017בינואר  3ביום 
 ]גתשע"ג

 ב, תשס"ט   
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 1 נכחו: 

 2 מזכירת המועצה   גב' תמי רבן

 3 היועמ"ש לעירייה   מר אורן ארבל

 4 מבקר העירייה  יורם לוי

 5 

 6  אישור תב"רים כמפורט:. 1

 מקורות המימון סכום התב"ר פרטי מ"ס תב"ר

בניית מבנה רב תכיליתי  2/748082

 הגדלה -באוסישקין

 משרד השיכון ₪ 1,152,958

הגדלה  -פיתוח עירוני כללי 2/817074

התקציב מיועד לפיתוח 

 במוסדות חינוך וחזות העיר

 היטל השבחה ₪ 150,000

הקמת מבנה רב תכליתי בשכונה  2/847082

 חדש –הצפון מזרחית 

 משרד השיכון ₪ 7,756,363

מעגל תנועה בכניסה הדרומית  2/818074

 הגדלה –לשכ' טרומפלדור 

 היטל כביש ₪ 1,000,000

תכנון וביצוע מבנה ציבור  2/823082

 הגדלה –ביכנ"ס שכ' אוסישקין 

 משרד השיכון ₪ 2,141,786

 7 

 8 לן:לבניית פרויקט משולב כדלה₪  12,000,000. אישור נטילת הלוואה בסך 2

 9 כלי רכב.  220קומות לחנייה  3א.      

 10 ב. מועדון גמלאים.     

 11 ג. מבני מסחר     

 12 , מול תחנת המוניות 223, חלקה 18170הפרויקט ייבנה ברח' וולפסון בגוש     

 13 למעלות.     

 14 להקמת מערכת השקייה ממוחשבת ₪  6,000,000. אישור נטילת הלוואה בסך 3

 15 ם. בעיר לשם חיסכון במי     

 16 
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 1 לפקודת העיריות, להלן פירוט היתרי האשראי חח"ד לשנת  202. בהתאם לסעיף 4

   2017 : 2 

 3 אש"ח.  2,000 א. בנק לאומי לישראל בע"מ    

 4 אש"ח  2,000  ב. בנק פועלים לישראל בע"מ    

 5 אש"ח 2,000 ג. בנק מזרחי טפחות בע"מ    

 6 אש"ח  1,000ד. בנק הבינלאומי לישראל בע"מ    

 7 אש"ח  250ה. בנק דיסקונט לישראל בע"מ       

 8 אש"ח 500ו. בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ       

 9 אש"ח  250      ז. בנק איגוד בע"מ    

 10 אש"ח  8,000סה"כ                                                

 11 

 12 . אישור לפתיחת חשבונות לניהול עצמי בבתי ספר יסודיים. 5

 13 

 14 בעניין בקשת עמותת מועדון  15/12/2016ול ועדת תמיכות מיום . אישור פרוטוק6

 15 ספורט וכדורגל בית"ר נהריה.     

 16 

 17 בעניין בקשת עמותת הכדורסל.  15/12/2016. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 7

 18 פרוטוקול

 19 ערב טוב. מר ז. סבג:

 20 ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מר ע. אלקיים:

 21אמן. אתה חבר המועצה החדש, אני מאחל לך הרבה בהצלחה ואני  ז. סבג: מר

 22 מקווה ששונה מחבריך תהיה ענייני.  

 23 אנחנו שמנו אותו באמצע, שומרים עליו משני הצדדים, אל תדאג. ש. מולכו:

 24  אני סומך עליו. מר ז. סבג:

 25 הוא יצביע ... ש. מולכו:

 26 אני שומר עליה. מהנוכחים:

 27 אם הוא יהיה ענייני הוא לא יתן לך מנוחה.  א. וייזר: 'אינג

 28באמת, אפשר לחשוב, באמת אני לא ישן בגללך. הסעיף הראשון  מר ז. סבג:
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 1 תב"רים. קוקטיל של דברים. יש מתנגדים? לא, מי בעד?

 2 כן, אני מתנגדת...   ש. מולכו:

 3שאלות, שאלות, נשמח לשמוע קודם כל מה זה מבנה רב תכליתי  א. וייזר: 'אינג

 4בשכונת אוסישקין וגם המבנה השני שאנחנו לא לגמרי יודעים על מה 

 5מדובר, זה דבר ראשון. דבר שני, אני מראש אומר שוב, הבעיה שאנחנו 

 6מעלים כל ישיבה ונמשיך להעלות אותה, הנושא של ... בסדר, תחזור 

 7 על התשובה

 8 אורן, אורן, אורן, אני מבקש  מר ז. סבג:

 9 ר על הטענות שלי.ואני אחזו א. וייזר: 'אינג

 10 אני מבקש דבר לגופו של עניין.  מר ז. סבג:

 11 אני מדבר, לא להפריע לי בבקשה. א. וייזר: 'אינג

 12 דבר לגופו של עניין. מר ז. סבג:

 13 לא להפריע לי בבקשה. א. וייזר: 'אינג

 14 אני כן אפריעלך  מר ז. סבג:

 15 אני מדבר לגופו של עניין. א. וייזר: 'אינג

 16 , אתה לא לגופו של עניין.זה הכל מר ז. סבג:

 17 אנחנו א. וייזר: 'אינג

 18 הלאה מר ז. סבג:

 19שוב אני אומר, אנחנו נתנגד ואנחנו לא נמשיך, לא נאפשר להמשיך  א. וייזר: 'אינג

 20 להעלות את זה כגוש אחד. 

 21 זכותך.  מר ז. סבג:

 22את כל התב"רים בבת אחת ובטח שלא בצורה שבה זה נכתב פיתוח  א. וייזר: 'אינג

 23אין לנו מושג לאן הכסף הזה הולך, אני משוכנע שאף ני כללי, עירו

 24אחד מהיושבים כאן לא יודעים לאן הכסף הזה הולך, לאף אחד אין 

 25שמץ של מושג,אני מדבר בשם האחרים אבל אני משוכנע שאני צודק. 

 26לשני הדברים האלה ההתנגדות שלנו, אבל נשמח בכל זאת לשמוע מה 

 27ה יודע לאן הולך דרך אגב פיתוח עירוני זה מבנה רב תכליתי. דוד, את

 28 כללי? יודע? יש לך מושג?
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 1 אני אענה לך כמו שעניתי לך הרבה פעמים.  ד ד. ביניאשוילי:"עו

 2 לא, לא, אני א. וייזר: 'אינג

 3 אורן, תעשה לי טובה ... מר ז. סבג:

 4ן, לתחזק יש זכות לעירייה לנהל את ענייני העיר כמו שהוא רואה לנכו ד ד. ביניאשוילי:"עו

 5 אותה, זה לא הולך לכיס של אף אחד.

 6 איך אתה יודע? ש. מולכו:

 7וכמו שהוא ניהל תקציב של למעלה ממאתיים מיליון שקל אז מאה  ד ד. ביניאשוילי:"עו

 8חמישים אלף שקל לאחזקת העיר אני לא רואה למה כל פעם זה אותו 

 9 עניין חוזר על עצמו 

 10 אני לא מתווכח. א. וייזר: 'אינג

 11אנחנו לועסים את זה, אתה רוצה שמראש הוא יגיד לך המדרכה ברח'  ד. ביניאשוילי:ד "עו

 12ויצמן הולכת להתקלקל או יהיה בה בור בעוד חודשיים ואני צריך 

 13 כסף לתב"ר? 

 14 דוד, דוד א. וייזר: 'אינג

 15 אמרנו כבר את זה...  ד ד. ביניאשוילי:"עו

 16 ב לראש העיר... רגע, אני מכיר אותך, אתה גם מקור א. וייזר: 'אינג

 17 אל תפריע לי, אתה מנהל  מר ז. סבג:

 18 אני שואל אותך בתור... א. וייזר: 'אינג

 19אני קורא לך פעם ראשונה, אני קורא לך פעם שניה, אני קורא לך פעם  מר ז. סבג:

 20 שלישית, מי בעד, להרים את היד בבקשה.

 21 אני מבקש רשות דיבור, סליחה.  מר א. שמואלי:

 22 בבקשה. מי בעד בבקשה?  תן לי מר ז. סבג:

 23 מה, אין לי זכות דיבור? מר א. שמואלי:

 24 מי נגד? תודה רבה. מר ז. סבג:

 25 נמנע  מר א. שמואלי:

 26 מי נמנע? תודה רבה.   מר ז. סבג:

 27 השאר בעד.,  נמנעו 2, נגד 3 הצבעה: 

 28 , הלוואה, תמשיכו להפריע זה טוב לי, להמשיך כך.2הלאה,  מר ז. סבג:
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 1 כל עוד זה נרשם בפרוטוקול  א. וייזר: 'אינג

 2 מיליון שקל. 6מיליון שקל והלוואה של  12הלוואה  מר ז. סבג:

 3 זה שניים נפרדים, כל אחד בנפרד. :ש. מולכו

 4 , כן.2כל אחד ואחד, סעיף  מר ז. סבג:

 5מיליון שקל, עכשיו  3-לפני חודש הצבענו בעד הקטנת הגירעון ב מר א. מלכה:

 6מיליון שקל הלוואה, רק  6ועוד מיליון שקל הלוואה  12פתאום 

 7 להסביר מה 

 8בוא נעשה סדר, מי שהכין אותך רוצה להכשיל אותך. בוא נגיד לך דבר  מר ז. סבג:

 9אחד, צריך לעשות סדר בין הלוואה לבין הקטנת גירעון, זה לא אותו 

 10דבר, זה בדיוק ככה. אני רק רוצה אולי שתדעו גם ש, אולי אלה שבאו 

 11צב בכלל של ההלוואות, על העומס מלוות וגם להטיף לנו מוסר על המ

 12על שיעור עומס מלוות ופירעון מלוות. המצב שלנו בשיעור פירעון 

 13 מהתקציב. 4,6מלווה הוא 

 14 בגלל זה אתה מסתיר מאיתנו את התקציב השנתי? א. וייזר: 'אינג

 15 אפשר לא להפריע לי? מר ז. סבג:

 16 אני שואל רק. א. וייזר: 'אינג

 17 תת לי פעם ראשונה? בסדר?אפשר ל מר ז. סבג:

 18 שאלתי שאלה. א. וייזר: 'אינג

 19 בסדר? פעם שניה, עוד פעם, אני עכשיו מר ז. סבג:

 20 כן, בבקשה א. וייזר: 'אינג

 21 אל תפריע לי, בסדר? אני רוצה חברים אולי שמעוניינים לדעת.  מר ז. סבג:

 22 רק לו מותר לעצבן את כולם. מהנוכחים:

 23, הוא עומד, ותסתכלו בדיוק מנהריה כמה עומס מלוות, רבותי מר ז. סבג:

 24אחוז, ותאמינו לי שהבנקים רצים אחרינו ורבים מי  29מיוסדה זה 

 25 יתן לנו את ההלואה.

 26 מה העומס מלוות? לא הבנתי, סליחה, אולי אני קשה הבנה קצת. א. וייזר: 'אינג

 27 כשאתה אומר...איפה אני יכולה לראות את זה?  ש. מולכו:

 28 מה הלוואות יש לעיריית נהריה כרגע?כ א. וייזר: 'אינג
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 1הוא אמר את זה באחוזים, הוא לא נקב בסכום, הסכום הוא מאה  ד א. סודאי:"עו

 2 מיליון. 

 3 אם אפשר לנקוב בסכום אני אשמח לשמוע.  א. וייזר: 'אינג

 4 מאה מיליון, נכון? מאה פסיק  ד א. סודאי:"עו

 5 מאה ושבע. מר ז. סבג:

 6 מאה ושבע מיליון שקל הלוואות?בנהריה יש  א. וייזר: 'אינג

 7 עומס מלוות. ד א. סודאי:"עו

 8 מלוות מר ז. סבג:

 9 עומס מלוות, זה שונה מגירעון לחלוטין. ד א. סודאי:"עו

 10 אני לא כלכלן, אני ... א. וייזר: 'אינג

 11 זה לא קשור לכלכלן. ד א. סודאי:"עו

 12 זה הרבה, זה מעט? א. וייזר: 'אינג

 13 טוב מר ז. סבג:

 14 נשמע לי המון, מאה ושבע מיליון שקל? יזר:א. וי 'אינג

 15 יש גירעון ויש מלוות, זה שני דברים שונים. ד א. סודאי:"עו

 16 המצב הוא טוב.  מהנוכחים:

 17 המצב הוא טוב? מאה ושבע מיליון שקל הוא מצב טוב? א. וייזר: 'אינג

 18 כן מר ז. סבג:

 19 כמה אנחנו מחזירים הלוואות כל חודש?  א. וייזר: 'אינג

 20 איך? סבג:מר ז. 

 21 כמה אנחנו מחזירים? א. וייזר: 'אינג

 22 אחוז. 4,6 מר ז. סבג:

 23 כמה זה בכסף. א. וייזר: 'אינג

 24 עשרים מיליון בשנה בערך.  ד א. סודאי:"עו

 25 . 17 מר ז. סבג:

 26 17מיליון שקל רק החזר, מה היינו עושים עם  17מיליון שקל,  17 א. וייזר: 'אינג

 27 מיליון שקל.

 28 ר לעניין.טוב, דב מר ז. סבג:
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 1 טוב, בוא נמשיך לעניין. א. וייזר: 'אינג

 2 אין לך מושג.  מר ז. סבג:

 3 אתה צודק. א. וייזר: 'אינג

 4 אין לך שום מושג.  מר ז. סבג:

 5 אני לא הייתי מתגאה בזה.  א. וייזר: 'אינג

 6 ...אתה לא יודע כלום.  מר ז. סבג:

 7 אני לא הייתי מתגאה בזה.  א. וייזר: 'אינג

 8 תה לא יודע בכלל.א מר ז. סבג:

 9 שנה בראשות העיר לא הייתי מתגאה בזה. 30אחרי  א. וייזר: 'אינג

 10אתה, אתה, תראה, אם אני אולי אולי, אתה מנהל בנק, כן? יופי, אולי  מר ז. סבג:

 11 תיתן לו איזה שיעור שידע מה זה בדיוק.

 12 שיתנו לנו פה, בוא שיתן לנו פה שיעור על מצבה הכלכלי  א. וייזר: 'אינג

 13 אתה, אתה, אתה מר ז. סבג:

 14 על מצבה הכלכלי של עיריית נהריה.  א. וייזר: 'אינג

 15 ...אין לך מושג בכלל, בסדר?  מר ז. סבג:

 16 אני באמת לא כלכלן א. וייזר: 'אינג

 17 אין לך מושג בכלל מה שאתה מדבר. מר ז. סבג:

 18 לא כלכלן. א. וייזר: 'אינג

 19  אפשר לבקש שאלה? ש. מולכו:

 20 , פעם הראשונה אתה מפריע  לא, מר ז. סבג:

 21 אני יודע ש... א. וייזר: 'אינג

 22 פעם שניה, פעם שלישית, מי בעד ירים את היד, מי נגד?  מר ז. סבג:

 23 אני רוצה לדעת מה זה, זה דבר ש. מולכו:

 24 תודה רבה. מר ז. סבג:

 25 ...החניון הזה. ש. מולכו:

 26 אנחנו נגד, רק לציין בפרוטוקול בבקשה. א. וייזר: 'אינג

 27  נמנעו,  השאר בעד. 2נגד,  3 צבעה: ה

 28 הלאה, הלוואה של שישה מיליון שקל. מר ז. סבג:
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 1 גם אני רוצה לדבר. ש. מולכו:

 2 אתה מפריע לי פעם ראשונה, פעם השניה. מר ז. סבג:

 3 אני רוצה בבקשה להגיד. ש. מולכו:

 4 רק שניה, אפשר לשאול?  מר י. זיגלמן:

 5 כן, בבקשה.  מר ז. סבג:

 6אני רוצה לשאול לגבי סעיף שלוש, מאחר ומדובר בחיסכון האם  ן:מר י. זיגלמ

 7מישהו ראה תחשיב מתי ההלוואה הזאת של השישה מיליון שקל 

 8תתחיל להחזיר את עצמה, כי הולכים פה להשקיע שישה מיליון שקל 

 9 במערכת של מים, מתי זה באמת יחסוך, בעוד כמה שנים?

 10נסים פה להקמת מערכת ממוחשבת שני דברים פה משיגים, אחד נכ מר ז. סבג:

 11ולא פרימיטיבית, יחד עם זאת יש גם קודם כל חיסכון עם השנים, לא 

 12רק זה, גם כוח אדם, גם פחות כוח אדם קודם כל, ואני חושב שאנחנו 

 13בתחום הזה אנחנו אולי אחת הרשויות בכלל שקצת אחורה, ואני 

 14 -חושב שצריך כבר ל

 15 ברים בבקשה.אני גם רוצה לומר מספר ד ש. מולכו:

 16 כן מר ז. סבג:

 17אחרי שקיבלנו לידינו את סדר היום לישיבה, נראה לי קצת גבוה מדי  ש. מולכו:

 18שישה מיליון על מערכת השקיית מים, ונכנסתי קצת לאינטרנט 

 19 והתחלתי לחפש ובמקרה נתקלתי בפרויקט 

 20 ומזה הפכת להיות מומחית. מר ז. סבג:

 21 אני גוגלנית מצוינת.  כן, פשוט באינטרנט בגוגל, ש. מולכו:

 22 או אה, או אה. מר ז. סבג:

 23 החלטנו לחפש ... ש. מולכו:

 24 אין צורך בעלבונות אישיים, אין צורך.  א. וייזר: 'אינג

 25 באמת שאין צורך. ש. מולכו:

 26 הלאה, הלאה מר ז. סבג:

 27 זה לא מקדם שום דבר. א. וייזר: 'אינג

 28  נכנסתי וחיפשתי ברשויות אחרות אם ערכו ש. מולכו:
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 1 כן, בבקשה, בבקשה.  מר ז. סבג:

 2אם היו עוד מכרזים בנושא הזה ואכן נתקלתי  תן לי לדבר בבקשה.  ש. מולכו:

 3במכרז מהסוג הזה בעיריית ת"א, יש לי פה את פרוטוקול הוועדה, זה 

 4ספר שלם, חבל שאנחנו לא מקבלים כל כך הרבה מידע לגבי דברים 

 5ריית ת"א למשל עושה, שאנחנו נאלצים להצביע עליהם, זה מה שעי

 6אני ממליצה לקרוא לכם ולהבין איך בעצם צריך, איך אמור להיראות 

 7מכרז אמיתי ואיך אמור להיראות פרוטוקול אמיתי ואיך חברי מועצה 

 8 צריכים לקבל חומרים ולהבין על מה 

 9 שיבואו לפה ללמוד מכאן. מר ז. סבג:

 10 ו)מלה לא ברורה( עליאני לא צריכה לבוא ללמוד, אתה צריך לבוא  ש. מולכו:

 11 לא הייתי מקבל אותך בתור תלמידה. מר ז. סבג:

 12 אני מצביעה בעד ונגד. ש. מולכו:

 13 לא הייתי מקבל אותך כתלמידה. מר ז. סבג:

 14 בסדר, אני לא רוצה מורה כמוך. ש. מולכו:

 15אני מבקש שתפסיק עם העלבונות האישיים כי אנחנו יודעים גם לפזר  א. וייזר: 'אינג

 16 אז בוא, תפסיק עם ההתנהגות הזאת. עלבונות,

 17 בכל מקרה, בכל מקרה אדוני ראש העיר ש. מולכו:

 18אתה רוצה, אתה מפריע פעם הראשונה, אתה מפריע לי פעם ש, אני  מר ז. סבג:

 19 עובר ישר להצבעה. 

 20 מה שמעניין לראות ש. מולכו:

 21 אל תפריע לי, בסדר?  מר ז. סבג:

 22ל של עיריית ת"א שהעלות שהפרויקט מה שמעניין לראות בפרוטוקו ש. מולכו:

 23הזה מוערך בת"א ואני רוצה להזכיר לכם שת"א, השטח של ת"א קטן 

 24 מנהריה. 8פי 

 25 גדול  מהנוכחים:

 26את  וגודל האוכלוסיה קטן בשש מנהריה, זאת אומרת אם הם ערכו ש. מולכו:

 27סוג בעשרה מיליון שקלים השקיה בדיוק מאותו , הקימו מערך אותו

 28מדוע בנהריה זה עולה שישה מיליון? הייתי מאוד רוצה שכולנו טרם 



  04-8666313מועצת העיר נהריה                                                                                  חברת איגמי,
 2017בינואר  3
 
 

11 

 1ההצבעה נקבל את כל המסמכים, נראה פירוט של המכרז, נראה מי 

 2הספק המבצע, על כולנו מוטלת האחריות לדאוג לכספי הציבור. 

 3אנשים שמים את כספם, זהכ סף מאוד יקר, לאף אחד אין עודף, 

 4מים את מיטב כספינו, נותנים לך בנאמנות את הכספים אנחנו ש

 5שאנחנו עובדים מאוד קשה להרוויח אותם, אני רוצה לדעת לאן 

 6הכסף שלי הולך. אתה צוחק, אולי אתה מרוויח בקלות, אני לא, אני 

 7ובעלי עובדים מאוד קשה, אני רוצה לדעת לאן שמת שני שקלים, 

 8תית שלי לטובת מערך שלושה שקלים, ארבעה שקלים מהארנונה השנ

 9ההשקייה, סך הכל תושבי נהריה מעוניינים לדעת. אנחנו הפה שלהם 

 10לצורך העניין, באים ומבקשים, חברים יקרים, טרם ההצבעה בבקשה, 

 11זה לא עניין פעוט, עשרה מיליון בת"א, מדוע בנהריה זה עולה שישה 

 12ר, מיליון? לפני שיהיה אותו רעש כמו שהיה לגבי התותח בכניסה לעי

 13בואו נקבל החלטה שאנחנו דוחים את ההצבעה בסעיף הזה עד שנקבל 

 14 את המסמכים הרלוונטיים.

 15 אחרי שתקבלי ותראה שזה אכן המכרז מה תעשי?  ד א. סודאי:"עו

 16 גם תצביע נגד. ד ד. ביניאשוילי:"עו

 17 מה תעשי? ד א. סודאי:"עו

 18  -יכול להיות ש א. וייזר: 'אינג

 19 אצביע בעד.יכול להיות שאני  ש. מולכו:

 20 בסדר ... ד א. סודאי:"עו

 21 גם לגבי החניון, הוא לא נתן הזדמנות. ש. מולכו:

 22 ברשות ראש העיר אני מבקש  ד ד. ביניאשוילי:"עו

 23אני אגיד לך למה אני ... כי אם אני לא רואה את מה שהיא רואה, אם  ד א. סודאי:"עו

 24 אני לא רואה פה ואף אחד לא באמת, לא 

 25 ז אני מסביר לך. א א. וייזר: 'אינג

 26 זה מה שמונח בפני... אם היה מונח משהו אחר הייתי מצביע... ד א. סודאי:"עו

 27 ברשותכם, אני רוצה גם את זכות הדיבור דקה אחת.  ד ד. ביניאשוילי:"עו

 28 דוד, לפני שאתה אומר, תן לי לפני זה... אני שוב, בצורה מאוד עניינית א. וייזר: 'אינג
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 1 ם בדקת את העניין של התותח אמרת, נכון?אתה ג ד א. סודאי:"עו

 2 אני שלחתי  א. וייזר: 'אינג

 3 הוא אמר שהכל תקין.  ד א. סודאי:"עו

 4 לא אמרנו שהכל תקין. ש. מולכו:

 5 מי אמר ד א. סודאי:"עו

 6 לא אמרנו שהכל תקין אורן. ש. מולכו:

 7ומה אמרת שהוצאת חומר על התותח לגבי העלויות, אמת פעם  ד א. סודאי:"עו

 8 ברה?שע

 9 אתה שמעת אותי... אני אמרתי שהכל תקין. א. וייזר: 'אינג

 10 בישיבה הקודמת שלא מצאת שום דבר. ד א. סודאי:"עו

 11 אני? אני אמרתי שאין לי את הכלים באופן אישי  א. וייזר: 'אינג

 12 לא, אתה אמרת עברת על החומר. ד א. סודאי:"עו

 13 אורן, תן לי, כי הנושא הזה  ד ד. ביניאשוילי:"עו

 14 ...בישיבה הקודמת? אני לא אמרתי שהכל תקין, אני אומר להפך א. וייזר: 'אינג

 15 הוא אמר שאנחנו לא מצאנו שום פגם עד עכשיו.  מר ד. אפשטיין:

 16 אני אמרתי שאין לי את הכלים. אם מנסים להכניס לי מלים לפה א. וייזר: 'אינג

 17 לא, זה מה שבפרוטוקול. ד א. סודאי:"עו

 18ם זה בפרוטוקול אז זו תקלה מאוד קשה, אני אסתכל על זה. אבל א א. וייזר: 'אינג

 19 בואו, אני באופן חד משמעי אומר...)מדברים ביחד, לא ברור( 

 20בבקשה, אני ... אל תפריע לי, אל תפריע לי! אל תפריע! אתה לא  מר ז. סבג:

 21 קיבלת אישור ממני, אתה לא קיבלת אישור! 

 22 ?אני אקבל רשות דיבור א. וייזר: 'אינג

 23 בבקשה, בבקשה דוד. מר ז. סבג:

 24תשימו לב ששני הסעיפים האלו הראשון שבהם זה סעיף, אם אתה  ד ד. ביניאשוילי:"עו

 25בנקאי אתה בטח מבין, זה לא קשור בכלל לעומס מלוות, זאת 

 26הלוואה שכנגדה נבנה נכס חדש, נכס בעשרות מיליוני שקלים. זה נכס 

 27 שישרת את הציבור

 28 צוקה של החניה.ופתרון למ מר ז. סבג:
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 1 זה נכס שהולך לשרת את הציבור. ד ד. ביניאשוילי:"עו

 2 אנחנו לא נגד. ש. מולכו:

 3 עובדה שהצבעתם נגד, למה? זה משרת את הציבור.  ד ד. ביניאשוילי:"עו

 4 זה לא רק חניה. ד א. סודאי:"עו

 5 דבר, דבר עכשיו על הזה. מר ז. סבג:

 6הציבור, העלות של ההלוואה היא עלות  זה נכס שהולך לשרת את ד ד. ביניאשוילי:"עו

 7אחוז משווי הנכס, זה  50מזערית, לא גדולה, היא אפילו לא עולה על 

 8דבר ראשון, והיא בוודאי תחזיר את עצמה, תבדוק ותקבל...היא 

 9 תחזיר את עצמה. לעניין מערכת ההשקייה

 10 ... שלושה פרויקטים... )מדברים ביחד, לא ברור(  ש. מולכו:

 11 אתם מפריעים לי!  מר ז. סבג:

 12  -אותו דבר לעניין מערכת ה ד ד. ביניאשוילי:"עו

 13 פעם הראשונה!  מר ז. סבג:

 14 די לצרוח. ש. מולכו:

 15 פעם שניה!  מר ז. סבג:

 16 ... לצרוח, באמת. ש. מולכו:

 17 בסדר? מר ז. סבג:

 18אותו דבר מערכת ההשקייה, רק שתדעו שזה הישג יפה מאוד של ראש  ד ד. ביניאשוילי:"עו

 19שהשיג אותו פה בישיבה עם שר הפנים שהיה פה עם צוות  העיר

 20המשרד שלו, הוא השיג אותו בבקשה מפורשת, נענה בחיוב, הסעיפים 

 21 האלה נבדקו וממשיכים להיבדק על ידי צוות המשרד.

 22 דוד, איפה ... ש. מולכו:

 23 צוות משרד הפנים עם המלווים שלו, עם הבקרים שלו, זה אושר על ד ד. ביניאשוילי:"עו

 24ידו ועל ידי חשבת משרד הפנים, בוודאי שזה יחזיר את עצמו בתוך 

 25פרק הזמן שנאמר למשרד הפנים, הם בדקו את זה והם מאשרים את 

 26 זה. 

 27 כל מה שאתה אומר  ד א. סודאי:"עו

 28 מה אתה רוצה לדעת פה? אני לא מבין, אנציקלופדיה?  ד ד. ביניאשוילי:"עו
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 1 כל מה שאתה אומר  ד א. סודאי:"עו

 2 תקבל תשובות. –תשאל  ד ד. ביניאשוילי:"עו

 3 מה זה תשאל תקבל? ש. מולכו:

 4 תקבל תשובות.  -תשאל  ד ד. ביניאשוילי:"עו

 5 על מה אתה רוצה שאני אצביע?  ש. מולכו:

 6 אני יכול? ... )מדברים ביחד, לא ברור(  מר א. שמואלי:

 7 ת......מיליון שקל, בוא נראה את זה קורה פעם אח ד ד. ביניאשוילי:"עו

 8 אני מבקש להגיד עוד משפט. א. וייזר: 'אינג

 9 אני מבקש. מר א. שמואלי:

 10 אשר, תן לי להגיד משפט אחד.  א. וייזר: 'אינג

 11 עוד כמה דקות. מר ז. סבג:

 12 אני יושב פה...  מר א. שמואלי:

 13 אתה מפריע לי. מר ז. סבג:

 14רשות דיבור גם לי מגיעה רשות דיבור. האמת היא שלא הייתי לוקח  מר א. שמואלי:

 15אם לא הייתי יודע שאתם מהירוקים וכירוקים הייתי מתחיל מהסעיף 

 16האחרון, תקראו מה כתוב פה, מערכת השקיה ממוחשב בעיר לשם 

 17 חיסכון במים. לא פעם אחת עברנו בעיר 

 18 מישהו מתנגד למערכת הזאת? אשר, אל תערבב את הדברים. ש. מולכו:

 19 פרעתי לך.לא הפרעתי לך, אני לא ה מר א. שמואלי:

 20 אנחנו רוצים מידע.  ש. מולכו:

 21 את מפריעה, את מפריעה!  מר ז. סבג:

 22את מאשימה את ז'קי שלא נותן לך לדבר, אני לא הפרעתי לך, אז אל  מר א. שמואלי:

 23 תפריעי לי... 

 24 אני מעביר ישר להצבעה עכשיו.  מר ז. סבג:

 25ברנו לא פעם אחת, גם ואני שואל אתכם כירוקים עכשיו, הרי אנחנו ע מר א. שמואלי:

 26באחת בלילה, כי משקים בלילה ולא ביום כדי לא לעבור על החוק 

 27ואת זה גם עושים בעיריית נהריה וחזרנו לא פעם בשתים עשרה 

 28בלילה באירועים כאלה ואחרים, ראינו פה התפוצץ צינור ושם 
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 1התפוצץ צינור, במערכת ממוחשבת גם על הדבר הזה יעלו ואז לא יהיו 

 2אותם פיצוצים ואותם דברים שראיתם למשל בכביש מה שנקרא 

 3הראשי שבאמצע הלילה זה קרה כי המערכת, כי מערכת ההשקייה 

 4תעבוד בצורה כזו באותן שעות שמותר על פי חוק ואם יהיה פיצוץ 

 5היא גם תתריע שיש פיצוץ ולא נצטרך איזשהו עובד עירייה להסתובב 

 6שב יתקשר לעירייה בלילה לחפש אם יש פיצוץ או לא, או שאיזה תו

 7 ויענו לו במאה ושש ויתקנו את זה, אז מה לא בסדר פה? אז קודם כל 

 8 אתה מעוות את כל מה שאמרתי.  ש. מולכו:

 9תנו לי לסיים. אז קודם, אז קודם כל יש פה חיסכון במים, אתם  מר א. שמואלי:

 10צריכים לבוא ולהגיד אנחנו מברכים. )מדברים ביחד, לא ברור( 

 11קללים. )מדברים ביחד, לא ברור( אתה לא מברך, אם במקום לברך מ

 12היית מברך לא הייתי לוקח רשות דיבור. דקה, אתה מפריע לי ז'קי, 

 13הסביר לך דוד ואני רוצה להסביר לך עוד פעם, תקרא מה שכתוב 

 14מיליון שקל  12-מיליון שקל, בונים פה נכס ב 12-בסעיף שלפני כן עם ה

 15ישלמו על חניה, יכנס לעירייה נכסים, אחד הוא מניב,  3שיש בו 

 16ותפתור את בעיית החניה ומצוקת החניה, מסביר לך ראש העיר. 

 17שניים, יש שם מועדון גמלאים נוסף לטובת הגמלאים בעיר הזאת, מה 

 18רע? שלוש, יש פה עוד סעיף שיהיה גם מסחר למטה שיניב ויכניס כסף 

 19כבר  לעירייה. ניסית לדבר על גירעון קדימה ואחורה, אז יש פה

 20פרויקט שהולכים לשים כסף, לוקחים הלוואה בשביל פרויקט מניב, 

 21לא בשביל פרויקט שהוא לא מניב, יש פרויקטים שלא מניבים, שלא 

 22מכניסים כסף ואז רק העירייה מוציאה כסף, פה יש פרויקט חיובי 

 23מאוד, אז במקום לבוא ולברך ולהגיד אדוני ראש העיר, כל הכבוד, על 

 24בכלל אין מה לדבר, כל הכבוד שאתה משיג את  התב"רים לפני כן

 25התב"רים האלה. עכשיו לבוא ועל שני הסעיפים האלה שהם כל כך 

 26חיוביים לעיר, מה, אתה נגד הגמלאים או נגד בזבוז במים? נגד מה, 

 27 לא הבנתי נגד מה אתם. 

 28 אנחנו נגד עיוות של הדברים שלנו. ש. מולכו:
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 1 ה ודיברנו על זה לא פעם אחת אז אני אענה לכם על ז מר א. שמואלי:

 2 אף אחד לא דיבר ... ש. מולכו:

 3את מקבלת... סליחה, את מקבלת את החומר ביום ראשון, קיבלת את  מר א. שמואלי:

 4החומר ביום ראשון, יכולת מיום ראשון עד היום לפנות, מותר לך על 

 5 פי חוק...

 6 אשר, אשר, אשר מר ז. סבג:

 7 ובלים בעירייה ולקבל הסבר. לפנות למשרדים המק מר א. שמואלי:

 8 אבל אנחנו מקיימים דיון פורה ... א. וייזר: 'אינג

 9 אלף שקל?  150עכשיו על מה? על  מר א. שמואלי:

 10 גם על שקל, כל עוד אני לא יודעת על מה השקל הזה אני אצביע נגד.  ש. מולכו:

 11 אל תפריע לי!  מר ז. סבג:

 12 איתו מה ש...אתה לא תיקח את הכסף שלי ותעשה  ש. מולכו:

 13 פעם הראשונה מר ז. סבג:

 14אני לא לוקח שום דבר, תאמיני לי, ואני משלם יותר ארנונה ממך,  מר א. שמואלי:

 15 תאמיני לי.

 16 תן לי להשיב לך בשתי מלים, אולי קצת יותר א. וייזר: 'אינג

 17 בבקשה מר ז. סבג:

 18, אנחנו מנהלים שוב, אני אומר בצורה מאוד כנה עכשיו בוא נקרא לזה א. וייזר: 'אינג

 19 דיון יפה, למה לעצור אותנו, אני באמת שואל, למה?

 20 דקות בבקשה. 5תדבר בבקשה, יש לך  מר ז. סבג:

 21 אשר, אנחנו חברי מועצה אני חושב שכעשר שנים. א. וייזר: 'אינג

 22 אתה, אני עשרים.  מר א. שמואלי:

 23 יותר מעשרים. א. וייזר: 'אינג

 24 כן, מה לעשות.  מר א. שמואלי:

 25בוא, כבר איך אומרים, גם כאן בגרנו ואנחנו מכירים את התהליך  א. וייזר: 'גאינ

 26הזה ויודעים איך הדברים עובדים. אני אומר לך בכנות ואני אומר, 

 27תעמיד אותי למבחן פעם אחת אותנו, תעמידו למבחן את הסיעה שלנו 

 28פעם אחת למבחן את הדברים האלה, אני באמת ובכנות רוצה לתמוך 
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 1 פים האלה.בשני הסעי

 2 תתמוך, מה הבעיה... מר א. שמואלי:

 3יש גם דברים בתוך התב"רים שאני רוצה לתמוך. אני ביום ראשון  א. וייזר: 'אינג

 4הגשתי אימייל שזה מה שאמרו לי לעשות, כן? זה מה שאמרו לי 

 5 לעשות במפגשים, נפגשתי עם חגי, קיבלת את האימייל ממני? 

 6 אתה צריך לדבר ישירות אלי. אין לך מה לדבר איתו, מר ז. סבג:

 7 סליחה אדוני ראש העיר. א. וייזר: 'אינג

 8 רק אלי! רק אלי!  מר ז. סבג:

 9 אתה צודק. א. וייזר: 'אינג

 10 אין לך שום  מר ז. סבג:

 11 אדוני ראש העיר, אתה צודק. א. וייזר: 'אינג

 12 שום דבר. מר ז. סבג:

 13 פים, איך זה אדוני ראש העיר, האם חגי ראש מחלקת כס א. וייזר: 'אינג

 14 גזבר מר ע. אלקיים:

 15גזבר, סליחה, סליחה, קיבל את האימייל ממני, האם אתה קיבלת את  א. וייזר: 'אינג

 16 האימייל ממני?

 17 אני לא. מר ז. סבג:

 18 שלחתי אימייל מאוד פשוט עם כמה שאלות. א. וייזר: 'אינג

 19 לא צריך. מר ז. סבג:

 20ון שקל האלה והשנים עשרה מיליון אנחנו רוצים לדעת, שישה מילי א. וייזר: 'אינג

 21שקל האלה, על מה הם תוכננו, האם התבצע מכרז, אם לא התבצע 

 22מכרז, מה התכנית, מה הולכים לעשות, פירוט של הכסף, פירוט של 

 23מה, כי באמת בכנות רציתי לתמוך בסעיף הזה. אבל כשמביאים לפה 

 24ן הכסף מיליון שקל בלי שאף אחד לא עונה לי, ובלי שאני יודע לא 6

 25לסיגריות של אני לא יודע הזה הולך, מבחינתי הכסף הזה אולי הולך 

 26 למי, אולי, אני לא יודע, אין לי מושג לאן הוא הולך...בתוך התקציב 

 27 אתה מצביע על זה מר א. שמואלי:

 28 ... בתקציב הזה. א. וייזר: 'אינג
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 1 תקשיב, תקשיב  מר א. שמואלי:

 2 מדברים ביחד, לא ברור( לא בצורה הזאתי.  ) א. וייזר: 'אינג

 3 אייל!  מר א. שמואלי:

 4 מיליון שקל, אף אחד לא יודע. 6-אין לי מושג על מה הולך ה א. וייזר: 'אינג

 5 כתוב פה בדיוק לאן זה הולך.  מר א. שמואלי:

 6 זה לא ... א. וייזר: 'אינג

 7 כתוב לאן זה מיועד! ... מר א. שמואלי:

 8 .מי בעד בבקשה ירים את היד... מספיק אשר, אשר! אשר!  מר ז. סבג:

 9 רגע, רגע ש. מולכו:

 10 י גם רוצה להגיד משהו.אנ ד א. סודאי:"עו

 11 בבקשה מר ז. סבג:

 12 בינועם רצה לשאול שאלה, תנו לו לדבר. א ש. מולכו:

 13 אבל זה בדיוק כמו שהוא אמר על התותח מר א. שמואלי:

 14 הוא רוצה לשאול שאלה.  ש. מולכו:

 15 ... בישיבה וא אמרשהוא מבין, ה מר א. שמואלי:

 16 אשר, אשר, אני מבקש, בוא, בוא  )מדברים ביחד, לא ברור(  מר ד. אפשטיין:

 17  אורן אמר את זה עכשיו...  א. וייזר: 'אינג

 18 )מדברים ביחד, לא ברור( מי בעד ירים את היד, מי בעד...  מר ז. סבג:

 19 , בסדרהוא התותח  ד א. סודאי:"עו

 20 ארבע, ארבע מר ז. סבג:

 21 התותח הזה אם היו בוחנים אותו...  סודאי:ד א. "עו

 22 מי בעד להרים את היד. תודה רבה.  מר ז. סבג:

 23 מיליון?  16הייתם מצביעים אם היה כתוב  !אני שואלת ש. מולכו:

 24שש, מי חמש, אישור פתיחת חשבונות...  )מדברים ביחד, לא ברור(  מר ז. סבג:

 25 בעד להרים את היד? 

 26 ן... סימן שאלה...בת"א...מיליו ש. מולכו:

 27 מי נגד?  מר ז. סבג:

 28 נורה אדומה מהבהבת!  ש. מולכו:
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 1 שבע, מי בעד?  מר ז. סבג:

 2 מה הקשר?   מר א. שמואלי:

 3 מי נגד? הישיבה נעולה.  מר ז. סבג:

 4 נמנעו,  השאר בעד. 2נגד,  3 הצבעה: 

 5 תקרא את הפרוטוקול, אולי תלמד משהו.  ש. מולכו:

 6  ישיבה נעולה


