
 

 

 
 1 מועצת עיריית נהריה       

 2 

 3 

 4 א' בחשון תשע"ז   01/11/2016', גמן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום  מישיבה,

 5 בעירייה.   באולם הישיבות ק'/ג' 19:00בשעה 

 6 סגן ומ'מ ראש העיר  דימיטרי אפשטיין השתתפו:

 7 סגן ראש העיר   חיים רואש 

 8 חברת מועצה  ד"ר ציפי מורבאי 

 9 חבר מועצה  בניאשוילי עו"ד דוד 

 10 חבר מועצה  אשר שמואלי 

 11 חברת מועצה עו"ד קלאודיה מרקוב 

 12 חברת מועצה   דבורה כהן 

 13 חבר מועצה   דורון משה 

 14 חבר מועצה  עופר אלקיים 

 15 חבר מועצה  עו"ד אורן סודאי 

 16 חבר מועצה   אייל וייזר 

 17 חבר מועצה   יוסי זיגלמן 

 18 חבר מועצה   אור כהן

 19 

 20 ראש העירייה   סבג ז'קי נעדרו:

 21 סגנית ראש העיר בתואר  אורנה שטרקמן 

 22 חברת מועצה   שרית מולכו 

 23 

 24 מנכ"ל העירייה   דני חמיאס נכחו:

 25 משפטיהיועץ ה  עו"ד אורן ארבל 

 26 גזבר העירייה   חגי שוורץ 

 27 מרכזת ישיבות מועצה   תמי רבן 

  28 

 ישיבת מועצה מן המניין

  2016בנובמבר  1ביום 
 ]גתשע"ג

 ב, תשס"ט   
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 1 

 2 סדר יום:

 3  אישור תב"רים כמפורט:. 1

 4 מקורות המימון             סכום                       י התב"רפרט        מ"ס תב"ר 

 5 משרד הפנים    ₪  50,000רכש גנרטור למרכז הפעלה חדש      2/842072

 6 הכנסות מבעלים     ₪  4,216,000    פיתוח נהריה מזרח  הגדלה 2/173074

 7 בעלים הכנסות מ₪      1,500,000חבורי מים לבתים חדשים הגדלה     2/284091

 8 הכנסות מבעלים₪      1,825,000      פיתוח שכונת מנחם בגין הגדלה 2/750074

 9 מהיטל השבחה ₪          720,000הגדלה          2016פיתוח עירוני כללי  2/817074

 10 התקציב מיועד: לעבודות: במוסדות חינוך, בטיחות ונגישות וחזות העיר.                            

 11 מהיטל כביש       ₪  350,000בניית מזרקה והצבת תותח  הגדלה     2/824074

 12 בכניסה לעיר.                             

 13 

 14 לכל  2018-ו 2017. אישור המועצה לפתיחת חשבונות בבנק דקסיה בע"מ, לשנים 2

 15 פרויקט שימומן ע"י מפעל הפיס. יובהר כי לכל פרויקט כאמור יפתח חשבון עזר      

 16 נפרד בבנק דקסיה.     

 17 

 18 . 30/06/2017רכת תוקף בעבור תעריף היטל סלילה ותיעול עד לתאריך א.  אישור ל3

 19 

 20 ת משלחת ליריד במוסקבה לסיור, הסברה ועידוד עלייה א. אישור המועצה ליצי4

 21 מר דימה אפשטיין  –. חברי המשלחת הם: סגן ומ"מ ראש העיר 2016בחודש נובמבר     

 22 חברת מועצה.  –פרויקטורית + קלאודיה מרקוב  –נה + קלימוב יל    

 23 

 24 

 25 פרוטוקול

 26שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח ישיבת מועצה מן המניין, סעיף ראשון  מר ד. אפשטיין:

 27 אישור תב"רים. 

 28 5על  350שוב בעניין של המזרקה זה פשוט נראה לי הזוי לשים עוד  מר א. כהן:
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 1, לתקן תותח שגם ככה ימשיך מיליון שהיו עליהם עוד לפני ועוד כסף

 2להתמלא באבנית ולא יעבוד באופן קבוע, ואיך שאמרתי מקודם, בקצב 

 3הזה של ההשקעה של הכסף גם יתחיל לירות, זה אולי שווה להפסיק 

 4 עם זה.

 5 להפסיק עם מה? להוריד את זה, לפרק אותו אתה מתכוון או מה? מר ד. אפשטיין:

 6 כן מר א. כהן:

 7 לא עובד העסק.  דובר:

 8 לא עובד. מר א. כהן:

 9 תגיש הצעה לסדר. מר ד. אפשטיין:

 10 אפשר להשאיר את המזרקה, זה נורא נחמד. מר א. כהן:

 11 בסדר, או.קי.  מר ד. אפשטיין:

 12 זה בזבוז של כסף.  מר א. כהן:

 13אנחנו קיבלנו את הפירוט של המבנה של המזרקה, המכרז שהיה. לא,  א. וייזר: 'אינג

 14ם היה שם משהו לא תקין אבל בוא נגיד קשה מאוד להוכיח עכשיו א

 15שאנחנו השווינו את זה לאיזה שהן מזרקות אחרות שעשו בארץ, 

 16 באשדוד, באשקלון.

 17 הצעת מחיר? ד א. סודאי:"עו

 18 כן, זהו, מה  מר ד. אפשטיין:

 19 מפורטת ממש? ד א. סודאי:"עו

 20 כן, כן, כרגע אין לי ממצאים  א. וייזר: 'אינג

 21 ם שמצביעים על כך שיש משהו לא תקין שמה.אין ממצאי מר ד. אפשטיין:

 22 זה לא מה שאמרתי, אמרתי אנחנו בוחנים את זה  א. וייזר: 'אינג

 23 או.קי. מר ד. אפשטיין:

 24אין לי עדיין משהו להביא ולהראות, אבל דבר אחד ברור, ברור  א. וייזר: 'אינג

 25מיליון שקל, אפשר היה לעשות  5שהמזרקה לא הייתה צריכה לעלות 

 26פחות כסף, אפשר היה לחסוך פה הרבה כסף, להפנות אותו בהרבה 

 27לחינוך, להפנות אותו לתרבות, למיליון ואחד דברים אחרים, ולהוסיף 

 28 אלף שקל זה ... 350עכשיו עוד 
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 1זה מזכיר את מדינת הילדים כל הסיפור הזה של המזרקה. גם שם  מר י. זיגלמן:

 2והוסיפו וכל פעם  הושקעו מיליונים כבסיס ואחרי זה הוסיפו והוסיפו

 3אישרו תקציבים נוספים, בסופו של דבר הבינו שהעסק הזה לא עובד, 

 4זה לא המקום להקים, וכאן אותו דבר, זאת אומרת חבל על הכסף 

 5שזורקים בדבר שברור שלא יצלח. הייתה שם מזרקה קודמת, גם שם 

 6עם האבנית הפסיקו את הפעילות שלה, עכשיו שמו שם את התותח עם 

 7, זאת בדיחה, 350, בעוד חודש עוד 350העסק לא עובד, עוד המזרקה ו

 8 באמת, כל אחד שעובר

 9 שילמו את הכסף? ד א. סודאי:"עו

 10 לא, כסף עוד לא יצא.  מר ד. אפשטיין:

 11 עדיף שלא ישלמו כלום לפי דעתי. ד א. סודאי:"עו

 12 לא עשו את זה כמו שצריך, שיעשו את זה כמו שצריך. מר י. זיגלמן:

 13 טוב ן:מר ד. אפשטיי

 14 אז מה אתה אומר דימה? אתה באמת  ד א. סודאי:"עו

 15 על מה? מר ד. אפשטיין:

 16 אתה אוהב את התותח? ד א. סודאי:"עו

 17 אנחנו לא דנים עכשיו  מר ד. אפשטיין:

 18 לא, אני שואל ... ד א. סודאי:"עו

 19 אנחנו מדברים  מר ד. אפשטיין:

 20 אתה אוהב אותו? ד א. סודאי:"עו

 21 אורן, תותח...  אורן, מר ד. אפשטיין:

 22 איזה שאלות מר ע. אלקיים:

 23אתה שאלת שאלה אז אני אומר לך, התותח מאושר וקיים, הוא עובד  מר ד. אפשטיין:

 24 אלף מוסיפים לצורך התשלום ליועצים.  350על מנת להשלים 

 25 ?350-זה ליועצים ה ד א. סודאי:"עו

 26 כן מר ד. אפשטיין:

 27 מאוד חשובלא, אבל הוא אומר משהו  א. וייזר: 'אינג

 28 התותח קיים  ד א. סודאי:"עו
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 1 אלף להוסיף ליועצים. 30אלף, גם  30התותח קיים על מנת שיהיו לנו  א. וייזר: 'אינג

 2 יועצים למה דימה? יועצים למה? מר י. זיגלמן:

 3 יועצים על מנת, התעוררה בעיה, נכון? אבנית, אתם  מר ד. אפשטיין:

 4 כן מר י. זיגלמן:

 5 כשיו מוסיפים, אנחנו הולכים לפתור את זה אז ע מר ד. אפשטיין:

 6 אלף שקל.  350 א. וייזר: 'אינג

 7, אני מאוד מקווה שזה ייפתר. חבר'ה, אתם רוצים לנהל דיון, 350-ב מר ד. אפשטיין:

 8 עניתי לכם, עכשיו בו זמנית שלושתכם שואלים, אז חבל, בסדר?

 9 ת העבודה?עוד שאלה, יועצים או בעלי מקצוע שיבצעו א עו"ד א. סודאי:

 10 שיבצעו וימליצו מה עושים ביחד עם בעלי מקצוע ... פתרונות.  מר ד. אפשטיין:

 11 דימה, אני הבנתי, אני שאלתי את ראש העיר  מר ע. אלקיים:

 12 או.קי.  מר ד. אפשטיין:

 13בגלל שיש שם אבן אז הוסיפו של מכשיר התפלה שהוא מנקה את כל  מר ע. אלקיים:

 14 כוך בלי אבנית.המים שהמים יעברו סינון ורי

 15 זה יחד הם יהיו.  מר ד. אפשטיין:

 16 אלף שקל? 350 א. וייזר: 'אינג

 17 אייל, שניה. -כן, זה העלות, מה לעשות, כמו ש מר ד. אפשטיין:

 18במקרה זה דבר שאני עושה אותו ביומיום את הדברים האלה, אז  א. וייזר: 'אינג

 19 .350-מכשיר התפלה ב

 20 התפלה יחד עם יעוץ, יחד עם כל  לא, זה חלק, מכשיר מר ד. אפשטיין:

 21 יחד עם מה?  א. וייזר: 'אינג

 22 עם ייעוץ מר ד. אפשטיין:

 23 ייעוץ.  דובר:

 24 יחד עם הייעוץ? אז מה עולה יותר, הייעוץ או המכשיר? א. וייזר: 'אינג

 25 דימה, אתה לא חייב לענות, ברצינות ד א. סודאי:"עו

 26 נכון מר ד. אפשטיין:

 27שאול גם את החברים האחרים ברצינות כאילו, בוא הנה, זה אני חייב ל ד א. סודאי:"עו

 28 כאילו, אתם מסתכלים על התותח אתם צוחקים בלבד. ברצינות כאילו 
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 1 בדיחה  מר י. זיגלמן:

 2 דרך אגב אורן, אולי תהיה מופתע  מר ד. אפשטיין:

 3 אבל זה כסף שלנו. ד א. סודאי:"עו

 4 אולי אני אפתיע  מר ד. אפשטיין:

 5 זה לא, אף אחד לא מעניין אותו? ברצינות אני אומר  ד א. סודאי:"עו

 6  -אבל למעשה הרבה אנשים אוהבים את ה מר ד. אפשטיין:

 7 אתה יודע מה, מה שאני שומע  ד א. סודאי:"עו

 8 אני אומר לך בלי, בלי להתבייש בזה. מר ד. אפשטיין:

 9עשה אז מה, עשית תותח, אז לא תעשה אותו נכון מהתחלה? לא ת ד א. סודאי:"עו

 10 אותו כמו שצריך מהתחלה? 

 11תשמע )מדברים ביחד, לא ברור( שאלת שאלה, תן לי לענות, לא רוצים,  מר ד. אפשטיין:

 12 אני לא אענה חבר'ה

 13 לא, אתה בינתיים עונה על הכל. ד א. סודאי:"עו

 14אז עוד פעם, כמו בהרבה עבודות, בסדר? כמו הרבה עבודות, אתה לא  מר ד. אפשטיין:

 15חברים שלי, בתחום הבנייה, היית יו"ר ועדת הבנייה, יודע מה מצפה, 

 16מתחילים בנייה, אומרים, עשו בדיקת קרקע, התחילו לבדוק ואי 

 17 אפשר לעשות יסודות אז עושים רפסודה, אבל זה תוך כדי 

 18 אני מסכים אתך  ד א. סודאי:"עו

 19 אז אותו דבר, אותו דבר קרה, אף אחד לא ... מר ד. אפשטיין:

 20 הם לא עשו ציפוי מההתחלה. ד א. סודאי:"עו

 21מיליון  5.5דימה, עם יד על הלב, היית עכשיו ראש עיר, היית מוציא  מר ע. אלקיים:

 22 שקל?

 23 איזה שאלה?!  מר ד. אפשטיין:

 24 מיליון שקל? ... 5.5היית מוצא  מר ע. אלקיים:

 25 טוב, חבר'ה, זה לא רלוונטי. חבר'ה, אתם...  מר ד. אפשטיין:

 26 רלוונטי, מה יש פה  ד א. סודאי:"עו

 27 לא היית מוציא. אם הוא לא היה מוציא למה שיצביע בעד? א. וייזר: 'אינג

 28אבל זה עניין של ראש העיר, ראש העיר רוצה, שיעשה תותח, אבל  ד א. סודאי:"עו
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 1 שישא בהוצאות של התותח.

 2 בסדר, אבל בשביל זה צריך להצביע בעד.  א. וייזר: 'אינג

 3 דימה?מה אתם רוצים מ מר ע. אלקיים:

 4 לא, זה בסדר עופר. תודה רבה, חבר'ה, אנחנו מצביעים, מצביעים  מר ד. אפשטיין:

 5 אפשר לשנות את הכיוון רק? זאת אומרת הוא על מעלות עכשיו... ד א. סודאי:"עו

 6 ללבנון, לא, זה צריך להזיז את כל המתחם. מר ד. אפשטיין:

 7 למזרח, מה...  מר ח. רואש:

 8 י מעלה את זה להצבעה.חבר'ה, אנ מר ד. אפשטיין:

 9 רגע, אתה מפריד את ההצבעה או שאתה עושה הכל ד א. סודאי:"עו

 10 לא, הכל כמו שנהוג. מר ד. אפשטיין:

 11 מקשה אחת? אם זה מקשה אחת אנחנו  ד א. סודאי:"עו

 12 סביר להניח מר ד. אפשטיין:

 13אבל אני חושב שיש פה דברים מעניינים וטובים שחשוב להצביע בעד,  ד א. סודאי:"עו

 14 מאחר ואתה מביא את זה כמקשה אחת לא נוכל להצביע בעד. 

 15 אתה יכול גם להימנע, אבל עוד פעם אני לא  מר ד. אפשטיין:

 16 מה זה להימנע? ד א. סודאי:"עו

 17 כן, אשר, תוסיף.כי זה דברים טובים, כאלה דברים טובים.  מר ד. אפשטיין:

 18מיליון שקל וזה  5.5ו באמת )קטע לא רלוונטי( תראו חבריה, הושקע מר א. שמואלי:

 19יה בעיתונות, זה היה בתקשורת, לא מעט כסף, נכון, יש שאלות, זה ה

 20לא אומר שלא, מותר להביא ולשאול ולדון ולבדוק ואם צריך גם 

 21לבדוק לעומק, בסדר, אבל כרגע יש לנו תותח, יש לנו כמה פרויקטים, 

 22השקיעו פה, ז'קי, השקענו פה כל כך הרבה כסף, אנחנו כולנו חברי 

 23ה, אין ויכוח, מועצה, זה כספי ציבור ועכשיו צריך להשקיע וישנה תקל

 24יש תקלה, כרגע זה לא עובד, עכשיו השאלה היא אם אתה מוסיף את 

 25אלף שקל בשביל לפתור את הבעיה ומי שרוצה יש לו את הזכות  350-ה

 26אחר כך לבדוק ולשאול ולבקר ולבקש נתונים וגם כמו שאתה אומר, 

 27 יכול מאוד להיות שה, איזה מתקן התפלה

 28 , מה יהיה אז?350יון, אז עוד מיל 6השקענו כבר  מר י. זיגלמן:



  04-8666313מועצת העיר נהריה                                                                                  חברת איגמי,
 2016בנובמבר  1
 
 

8 

 1 מיליון  3.5-מה אתה מציע שנקבור את ה מר א. שמואלי:

 2 כן, כן מר י. זיגלמן:

 3 לקבור את זה.  מר ד. אפשטיין:

 4 אשר, תרשה לי להציע הצעה. )מדברים ביחד, לא ברור( א. וייזר: 'אינג

 5 לעשות בזה משהו אחר.  מר י. זיגלמן:

 6 תה ניסית לשכנע, תודה רבה אשר, הבנו.אנחנו הבנו, א מר ד. אפשטיין:

 7 אתה עוצר אותי באמצע הדברים שלי? מר א. שמואלי:

 8 אה, זה באמצע? אה, עוד לא התחלת?  מר ד. אפשטיין:

 9 אני מציע מר א. שמואלי:

 10 ציפי בטח לחוצה. ד א. סודאי:"עו

 11קרא אני מציע, אני יותר לחוץ מכולם... אני מציע שבוא נחשוב מה שנ מר א. שמואלי:

 12נקי, בלי פוליטיקה, כי ישנה בעיה, זה לא שאין בעיה, כרגע התותח לא 

 13 עובד. 

 14 חודש הוא לא עובד. ד א. סודאי:"עו

 15 אז אני אומר, בסדר, כרגע הוא לא עובד. מר א. שמואלי:

 16 אבל אנשים באים, מגיעים, רוצים לראות, לא עובד, עומדים, מחכים  ד א. סודאי:"עו

 17 נאשר אז בוא  מר א. שמואלי:

 18 גם לא יורה, גם לא יורה. מר י. זיגלמן:

 19אשר, כולם מבינים אבל שזה לא יגמר בזה, כולם מבינים שעוד חודש  מר א. כהן:

 20 שוב יקרה שם משהו ושוב ... 

 21 מיליון, מה, לא נשקיע עוד?  6אז תאמר אותו דבר, לא? השקענו  מר י. זיגלמן:

 22ת פה איזה שהם נתונים טכניים, כשאתה אומר כולנו מבינים, הבא מר א. שמואלי:

 23 משהו להגיד תשמע 

 24 אני מניח שמי שבונה מר א. כהן:

 25 זה לא יפתור את הבעיה. מר א. שמואלי:

 26מיליון שקלים בלי יועצים ובלי מתקני  5אני מניח שמי שבונה  מר א. כהן:

 27 התפלה... 

 28 יה.אומר דימה שזה גם עבור יעוץ טכני וזה גם עבור פתרון הבע מר א. שמואלי:
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 1 אין בעיה. מר א. כהן:

 2 זאת אומרת אני לא חושב שברשות המקומית  מר א. שמואלי:

 3 אף אחד לא ...  מר א. כהן:

 4לא מהנדס העיר ולא מי שעוסק בעניין שהם כל כך לא מזלזלים בעניין,  מר א. שמואלי:

 5 בטח לא...

 6וב אלף שקל ש 350אני שואל אותך שאלה אחרת, בפעם הבאה שיגידו  מר א. כהן:

 7 תגיד כן אותו דבר?

 8לבדוק, אם מישהו רוצה באמת, אם אני כאופוזיציה, זה לא משנה  מר א. שמואלי:

 9עכשיו, רוצה לבדוק משהו ואני בא לפני, אני יודע שיש, קיבלתי את 

 10הסדר יום לפני, אני בודק, אני מבקש לבדוק, אני מבקש מהמחלקה 

 11ל מה, למה, הטכנית, אני מבקש ממהנדס העיר, לא חשוב איפה, ע

 12כמה, איפה התקלה, כל מה שצריך, עכשיו להגיד סתם אני מתנגד כי... 

 13בסדר, אתה לא יכול אף פעם לדעת כמה מאושרים מזה, כמה לא 

 14מאושרים, כמה מזלזלים בזה, גם אני בתוך עמי חי, אני שומע לחיוב, 

 15אני שומע לשלילה, לא כולם אוהבים את זה, יש גם כאלה שאוהבים 

 16לעשות? אתה יודע מה? דווקא הילדים אוהבים את זה  את זה, מה

 17 מאוד, יורה מים, יורה... 

 18 תמיד יש ... לגיטימי.  ד א. סודאי:"עו

 19 יש בזה, זה לא משהו שהוא בלתי זה ... מר א. שמואלי:

 20 אתה יודע כמה אוהבים אותי? יש גם כאלה שלא.  מר ד. אפשטיין:

 21 אני בין אלה שלא. מר א. שמואלי:

 22 אוהבים אותך, אוהבים אותך. קיים:מר ע. אל

 23 חבר'ה, הצבעה, מי בעד? מי נגד? תודה רבה, הסעיף הבא.  מר ד. אפשטיין:

 24 מי נמנע? מר א. שמואלי:

 25 לא, לא נמנע, אף אחד לא נמנע, ראיתי, עברתי, אני מסתכל. מר ד. אפשטיין:

 26 טוב מר א. שמואלי:

 27 2017-2018בנק דקסיה לשנים אישור מועצה לפתיחת חשבונות בנק ב מר ד. אפשטיין:

 28 לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס.
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 1 מה זה? דובר:

 2זה כל שנה אנחנו עושים את זה. מי שלא זוכר אני יכול להזכיר אבל  מר ד. אפשטיין:

 3הגזבר מקסימום יתקן אותי, יש דרישה ממפעל הפיס שעל מנת 

 4 להשתמש בכספים של מפעל הפיס חייב להיות חשבון נפרד. 

 5 יעודי? ובר:ד

 6, נכון, תקן אותי הגזבר אם טעיתי. זהו, זה המטרה, יעודי רק של מפעל מר ד. אפשטיין:

 7וכל שנה עושים את זה, נכון? עבור כל הפרויקטים, שנה שעברה זה 

 8 היה. 

 9 עכשיו זה לשנתיים. דובר:

 10 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? שניים נמנעו. אישור להארכת תוקף בעבור מר ד. אפשטיין:

 11 . 30/6/2017היטל סלילה ותיעוד עד לתאריך 

 12 תסבירו קצת על מה מדובר. א. וייזר: 'אינג

 13בקצרה אני אגיד אבל אורן ירחיב אם יהיה צורך, בסך הכל קיימים  מר א. שמואלי:

 14תעריפים לסלילה, כן? שהתקבלו, אנחנו לא מגדילים אותם, פשוט 

 15 מאריכים תוקף עוד פעם, נכון? 

 16י קיבלתם התייחסות מסודרת במסמך שהועבר אליכם לפני למעלה אנ ד א. ארבל:"עו

 17באוקטובר. העירייה עובדת באמצעות כלכלן שהכין  9-ימים, מ 10-מ

 18לנו עדכון של תעריפי היטלי סלילה. העדכון הזה מתבסס על תוצאות 

 19של מכרזים, מתבסס על עלויות, מתבסס על תחשיבים שונים שעושים, 

 20קדם במשרד הפנים. במשרד הפנים יש זה צריך לעבור לאישור מו

 21חברה חיצונית שנקראת חברת ג'יגה, היא בוחנת את המסמכים, היא 

 22זאת שנותנת את האישור הכספי לעדכון של התעריף עוד לפני שזה 

 23מגיע אליהם. התהליך הזה אנחנו עובדים עם אהוד חסון כבר למעלה 

 24 משנה וחצי, התהליך עוד לא הושלם 

 25 אישור להארכה? זה  ד א. סודאי:"עו

 26 אני אסביר.  ד א. ארבל:"עו

 27 ע' או א' ? מר י. זיגלמן:

 28 זה א' אמור להיות.  ד א. ארבל:"עו
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 1 יש פה טעות, אתה צודק... אמרתי לו שיש פה טעות בא'.  דובר:

 2 לא כולם יודעים.  דובר:

 3 ...3סעיף  מר י. זיגלמן:

 4 לא ראינו שיש פה טעות.  דובר:

 5אני מסתכל על המסמך שלי, אישור הארכה בא' כמובן.  אה, או.קי. ד א. ארבל:"עו

 6הכלכלן מעריך שיקח לו כחצי שנה להשלים את התהליך כולל הבאה 

 7בפניכם, כולל ההבאה בפניכם לאישור חוק העזר וקבלת אישור משרד 

 8הפנים ובסופו של דבר פרסום ברשומות, לכן אנחנו מבקשים את 

 9מעבר כמובן  םהקיימים לא משתניהיטלים ההארכה שלכם. ה

 10התוקף של הסמכות לגבות אותם  להצמדה הקבועה בחוק ופשוט

 11נכון לרגע זה. אם אתם תאשרו אנחנו פונים  31/12/16-מסתיים ב

 12למשרד הפנים ומבקשים אישור לחצי שנה נוספת וזה עד לעדכון חוק 

 13 , לפי המוקדם. 30/6/17-העזר או ל

 14 ?טוב, מי בעד? מי נגד? מי נמנע מר ד. אפשטיין:

 15 אני נמנע. א. וייזר: 'אינג

 16 אתה נמנע, או.קי. אישור מועצה ליציאת משלחת  מר ד. אפשטיין:

 17 נגד, נגד מר א. שמואלי:

 18 מי נגד? דובר:

 19 לפני שאתה גומר את המשפט אנחנו נגד.  מר א. שמואלי:

 20 אין בעיה. מר ד. אפשטיין:

 21 ?םלמה אתה נוסע אית מר א. שמואלי:

 22חת ליריד במוסקווה, הסברה ועידוד עליה בחודש ליציאת משל מר ד. אפשטיין:

 23 נובמבר. 

 24 שלח את אשר במקומך?אנחנו נ מר ח. רואש:

 25 הוא היה בצרפת. מר ד. אפשטיין:

 26 אתה לא יכול לשלוח אותו. מר ח. רואש:

 27 אני, יש לי גם עירקי, גם פרסי, גם כורדי מר א. שמואלי:

 28 אני, אני יכול, חבל ששרית לא פה  מר ד. אפשטיין:
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 1כל המדינות האלה אין שום קשרים, אני לא יכול לנסוע גם כן  מר א. שמואלי:

 2 לאיזשהו...

 3אני לא רוצה לשתף פה חברים, חבל ששרית לא פה, היא אני רוצה,  מר ד. אפשטיין:

 4שאלה שאלות. היא הייתה מוזמנת גם כן לוועדת קליטה ועליה, בסדר? 

 5הרבה בה פה, הר שאנחנו נתנו שמה סקירה בתחום העליה בעיר.

 6 חברים לא מעודכנים, דרך אגב

 7 רגע, רגע, אשר, אשר, תקשיב, תקשיב דובר:

 8ספק, שרית הביעה בזמנו ואז  אשר, זה באמת חשוב, אם מישהו מביע  מר ד. אפשטיין:

 9כשהסברתי לה היא אחרי המועצה חזרה בה למרות שהתנגדה. היום 

 10רק . אנחנו םלערי ערי פריפריה על הבאת עוליםין ב תחרות קשה יש

 11לחודש הגיעו עשרות עולים לנהריה, היום, כרגע,  1-היום, היום, היום ב

 12 . במהלך החודש אני צופה רק לנהריה בהם שלושת העובדות מטפלות

 13 טרומפלדור, מחלקים להם מתנות שם? מביאים אותם ל ד א. סודאי:"עו

 14 לא, מה פתאום.  מר ד. אפשטיין:

 15 מקבלים פתק של עשר. מר ח. רואש:

 16 איזה טרומפלדור?  מר ד. אפשטיין:

 17 אחר כך מקבלים ... מר ח. רואש:

 18לא, זה אולפן, שם נפתח אולפן, נסגר פה אולפן, גם זה מה שהעירייה  מר ד. אפשטיין:

 19עשתה למעשה, העבירה אותם, היה אולפן הרבה שנים, שני עשורים 

 20 לפחות היה אולפן ב"תקוותנו", המבנה עצמו הגיע למצב קטסטרופלי,

 21רק בחודש יולי היו שתי שריפות שם תוך כדי לימודים של העולים. 

 22 בקיצור אנחנו... 

 23 אז זה אולפן בטרומפלדור. ד א. סודאי:"עו

 24כיתות אולפן ובמהלך השבוע הקרוב יפתחו  חמשאולפן, אולפן, כרגע  מר ד. אפשטיין:

 25עולים שמחכים, היום הגיעו קרוב  שתי כיתות אולפן כי הגיעו כברעוד 

 26 אני מאמין, במהלך החודש  לושיםשל

 27 כן ירבו. דובר:

 28רק היום, רק היום, במהלך חודש נובמבר אמורים להגיע בסביבות  מר ד. אפשטיין:
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 1 אה עולים, אנחנו מ

 2 מי מממן את זה, משרד הקליטה?  מר י. זיגלמן:

 3 את מה? מר ד. אפשטיין:

 4 את הנסיעה.  דובר:

 5 את המשלחות האלה?  מר י. זיגלמן:

 6אחוז כספים של  75דרך אגב, זה נכון, אנחנו בתוכנית עידוד עליה  אפשטיין:מר ד. 

 7 משרד הקליטה גם כן.

 8 זה, זה מבורך. ד א. סודאי:"עו

 9זה דבר אחד, עומדים להשתתף שם מעל אלף עולים ביריד הזה, היום  מר ד. אפשטיין:

 10וזהו, אז אני מקווה שאנחנו נגיע, )מלה לא ברורה(  בגלל המצב הכלכלי

 11אנחנו דרך אגב, נהריה נחשבת מהערים ואלו מה אנחנו עושים, ש

 12מבחינת כל גם שקולטות הכי טוב את העליה, לא רק מבחינתנו, 

 13 המטרה. ם המקצועיים, אז זההגורמי

 14 תעשו ותצליחו. מר ע. אלקיים:

 15תודה, מי בעד חבר'ה? מי נגד? כולם פה אחד. תודה רבה, הישיבה  מר ד. אפשטיין:

 16 נעולה.

 17 נעולהישיבה 

  18 


