
 

 

 
 1 מועצת עיריית נהריה

 2 19:00, בשעה 1/5/18', גמן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום מישיבה 

 3 בעירייה.   באולם הישיבות ק'/ג'

 4 ראש העיר   מר ז'קי סבג השתתפו:

 5 ראש העירומ"מ  סגן  מר דימיטרי אפשטיין  

 6 סגנית ראש העיר בתואר  גב' אורנה שטרקמן

 7 ועצהחברת המ  ד"ר ציפי מורבאי 

 8 חבר המועצה  עו"ד דוד ביניאשווילי

 9 חברת המועצה  עו"ד קלאודיה מרקוב

 10 חברת המועצה  גב' דבורה כהן

 11 חבר המועצה  מר אשר שמואלי 

 12 חבר המועצה  מר דורון משה 

 13 חבר המועצה  מר עופר אלקיים

 14 סגן ראש העיר  מר חיים רואש 

 15 חבר המועצה  עו"ד אורן סודאי 

 16 מועצהחבר ה  מר יוסי זיגלמן 

 17 חבר המועצה מר גוסטבו ספקטור 

 18 חבר המועצה   מר אייל וייזר 

 19  חברת המועצה  גב' שרית מולכו 

 20 חבר המועצה   אור כהןמר  :ורעדנ

 21 

 22 גזבר העירייה   חגי שוורץמר  נכחו:

 23 מנכ"ל העירייה  מר דני חמיאס 

 24 היועמ"ש לעירייה  עו"ד אורן ארבל

 25  מועצה מרכזת ישיבות   גב' תמי רבן

26 
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 1 פ ר ו ט ו ק ו ל

 2 

 3 . תב"רים לאישור1

 4 מקורות מימון  סכום   הפרויקט תב"ר מס' 

 5 היטל השבחה ₪  580,000  עבודות פיתוח במבני תרבות, 2/879082

 6 הגדלה –תרבות הפנאי וספורט  

 7 משרד האוצר ₪  429,997 לחוק 101היערכות ליישום תיקון  2/777074

 8 הגדלה –התכנון והבנייה  

 9 קרנות הרשות ₪  1,658,000  חנה וסע לתחנת הרכבת  2/656074

 10 משרד החינוך ₪  550,000  הנגשה כללית למוסדות חינוך 2/821081

 11 מיועד לב"י רמז, בגין, מדעים  

 12 ואומנויות ואילנות. 

 13 משרד החינוך ₪   111,212  חיזוק מבני חינוך בפני רעידות  2/908081

 14 אדמה עבור בי"ס כצנלסון 

 15 

 16 ₪, 26,496,123, בהיקף פעילות כולל של: 2017תב"רים בשנת  20ישור לסגירת . א2

 17 קב סיום ביצוע הפעילות בהם.ע

 18 

 19 הנחה לאנשי מילואים בשירות מילואים פעיל, תושבי 5%. הצעת ראש העירייה למתן 3

 20 הריה. נ

 21 

 22. אישור נסיעת משלחת להקת הריקוד "טמפו" כמייצגת את העיר נהריה 4

 23 בינלאומית לריקוד באמסטרדם )אישור בדיעבד(. רותבתח

 24 

 25 .2018. אישור המועצה ליציאת משלחת ליריד בקייב, להסברה ועידוד עלייה בחודש מאי 5

 26 2מר דימה אפשטיין +  –חברי המשלחת הם: סגן ומ"מ ראש העיר 

 27 –פרויקטוריות 

 28 נה גאייווי + אירנה ונצ'בסקי.א
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 1 

 2שלחת עירונית לעיר התאומה איסי לה מולינו צרפת, בחודש יוני . אישור יציאת מ6

 3חברי  11-חברי מועצה ו 3למשך שבוע בהשתתפות ראש העירייה, 2018

 4 להקת קולות עמל.

 5 

 6 . אישור חוזה חכירה בין עיריית נהריה לבין חברת חשמל של חדר טרנספורמציה7

 7 מטרת אספקת חשמל לבניין חניון וולפסון.ל

 8 

 9יחידות עסקיות ברח' ההגנה, מרכז נווה אלון )בהתאם לתוצאות המכרז 6. אישור מכירת 8

 10 ₪( .  900,000בסך  

 11 

 12 . 358-ו 80חלקות  18209. אישור תוכנית איחוד וחלוקה בגוש 9

 13 

 14 בבקשה, פתחתי את הישיבה, סעיף הראשון, בבקשה. ערב טוב,  מר ז. סבג:

 15 חדש?הצבעה על חבר מועצה  מר א. וייזר:

 16 תציג אותו, תציג אותו. מר ע. אלקיים:

 17 זה אירוע חשוב, בוא נכבד את האירוע.  מר א. וייזר:

 18 בבקשה, בבקשה, צריך.  מר ז. סבג:

 19א' לפקודת העיריות לפני תחילת כהונתו של כל חבר מועצה  24לפי סעיף  ד א. ארבל:"עו

 20 הוא צריך להצהיר אמונים, כתבתי לך בבקשה את הנוסח, בבקשה. 

 21אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי  מר ג. ספקטור:

 22 במועצה. 

 23 ותכבד את ההצעות של ראש העיר. מר ז. סבג:

 24 ולהכניס פלאפונים לכיסים.  מר א. וייזר:

 25 איך קוראים לך? מר א. שמואלי:

 26 גוסטבו ספקטור. ספקטור: מר ג.

 27 נעים מאוד, בהצלחה.  מר ע. אלקיים:

 28 היום אחד במאי, לא סתם.  מר א. שמואלי:
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 1 ואללה, אתה לא עשית משהו חגיגי, היית מזמין אותנו לאיזה מסעדה.  מר ז. סבג:

 2 הייתי עם גפני היום ביחד.  מר א. שמואלי:

 3 גפני? מר ז. סבג:

 4 גפני נתן הופעה סוף הדרך. מר א. שמואלי:

 5 ומה עם ההטבות שלנו אפרופו גפני?  ש. מולכו: 'גב

 6 גברתי, יהיו, יהיו. ז. סבג: מר

 7 סבלנות, סבלנות. מר ע. אלקיים:

 8 סבלנות, יהיו. מר א. שמואלי:

 9 שנה. 20יהיו עוד  מר א. וייזר:

 10 עד הבחירות.  מר ז. סבג:

 11 עד הבחירות. מר א. וייזר:

 12 איזה שנה?  ש. מולכו: 'גב

 13 טוב, הסעיף הראשון, מי בעד?  מר ז. סבג:

 14 אול שאלות.אנחנו רוצים לש מר א. וייזר:

 15 מי נגד?  מר ז. סבג:

 16 רגע, היה פרוצדורה ש. מולכו: 'גב

 17 נגמר, אין, זהו, עבר. הלאה. מר ז. סבג:

 18 אמרתי לך, תהנה מזה, יש לך עוד כמה, שלוש ישיבות מועצה. מר א. וייזר:

 19 תראה מר ז. סבג:

 20 אם זה עושה לך טוב, תהנה מזה. מר א. וייזר:

 21 תקשיב, אני אמשיך  מר ז. סבג:

 22 אני לא אלך לבית משפט על זה, אל תדאג. ר א. וייזר:מ

 23 תקשיב, תקשיב, אני אמשיך ליהנות, אתה פחדן. מר ז. סבג:

 24 כן?  מר א. וייזר:

 25 אתה פחדן ואני לא מתחבר עם כל מיני בכלל, אתה פחדן.  מר ז. סבג:

 26 אתה מזה שאני פחדן מר א. וייזר:

 27 ואתה לוזר. מר ז. סבג:

 28צריך להיות פסיכולוג כי אתה מזהה את התכונות של  אתה היית מר א. וייזר:
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 1 האנשים, כל הכבוד לך.

 2 , מי בבקשה? 2בסדר? עזוב, עכשיו, סעיף  מר ז. סבג:

 3אני שלחתי בקשה לקבל רשימה של כל התב"רים שעומדים,  2סעיף  ש. מולכו: 'גב

 4שנסגרים על מנת שנדע על מה אנחנו מצביעים. מדוע לא קיבלנו אותה 

 5 בבקשה?

 6 פנית למנהל המחוז, את תקבלי ממנהל המחוז. ר ז. סבג:מ

 7למנהל המחוז פניתי והוא ענה לי שאת הדוחות הכספיים אתה צריך  ש. מולכו: 'גב

 8להעביר אלינו בהתאם למה שהחוק אומר. זה משהו אחר, זה תב"רים, 

 9 זה שני מכתבים שונים לחלוטין. 

 10 טוב, שמענו.  מר ז. סבג:

 11שת לדעת מדוע לא קיבלנו פירוט. מדוע לא קיבלנו פירוט של אני מבק ש. מולכו: 'גב

 12התב"רים שנסגרים, אתם יודעים על מה אתם מצביעים? רגע, רגע, אתם 

 13 יודעים על מה אתם מצביעים?

 14 כן, הם מצביעים, הם  מר ז. סבג:

 15 הם יודעים על מה?  ש. מולכו: 'גב

 16 כן מר ז. סבג:

 17 להם גילית. ש. מולכו: 'גב

 18 , בטח, איזה שאלה. כן מר ז. סבג:

 19 זה סוד כמוס, ולציבור בנהריה אסור לגלות. ש. מולכו: 'גב

 20 טוב, את מפריעה לי. מר ז. סבג:

 21 אני תמיד מפריעה לך, מה חדש בזה? ש. מולכו: 'גב

 22 בסדר? טוב מר ז. סבג:

 23 עוד לא התרגלת? אוטוטו הקדנציה מסתיימת. ש. מולכו: 'גב

 24 ישיבות מועצה. 3עוד  מר א. וייזר:

 25 הרי שניכם  מר ז. סבג:

 26 כן, כן מר א. וייזר:

 27 בשנה האחרונה, אפשר להוציא את הפרוטוקולים  מר ז. סבג:

 28 כן מר א. וייזר:
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 1 כמה השתתפתם.  מר ז. סבג:

 2 וואי  מר א. וייזר:

 3 נו, אתה רואה ש. מולכו: 'גב

 4 שהציבור ידע את האמת. מר ז. סבג:

 5 ה שלא...אז אנחנו עכשיו מכסים על כל מ ש. מולכו: 'גב

 6 השאלה מר א. וייזר:

 7 אבל האמת  מר ז. סבג:

 8 אתה לא כותב פרוטוקולים, אז מה, מה, אתה יודע כמה השתתפנו? מר א. וייזר:

 9 תקשיב, האמת, האמת, אין הבדל שאתה פה או לא תהיה, זה אותו דבר. מר ז. סבג:

 10 אני רוצה להגיד לך משהו מר א. וייזר:

 11 בסדר?  מר ז. סבג:

 12 אני יכול לעשות מהישיבה הזאת צחוק. :מר א. וייזר

 13 טוב, מי בעד  מר ז. סבג:

 14 אני יכול להעליב אותך, לפגוע בך  מר א. וייזר:

 15 מי בעד?  מר ז. סבג:

 16 כמה שאתה רוצה אבל זה לא אני. מר א. וייזר:

 17 לא ענית לי על אף שאלה.  ש. מולכו: 'גב

 18 מי נגד? תודה רבה. מר ז. סבג:

 19 . זה לא אני מר א. וייזר:

 20 שלוש  מר ז. סבג:

 21 אמרתי לך כבר פעם, התנהגות של גן ילדים זה לא אני. מר א. וייזר:

 22 , מי בבקשה? או, כל הכבוד אורן, כל הכבוד.3מי בעד סעיף  מר ז. סבג:

 23 כולנו בעד. ש. מולכו: 'גב

 24 כל הכבוד. מר ז. סבג:

 25 נתן לך ציון טוב. מר א. וייזר:

 26 לא, זו הצעה שלי. ד א. סודאי:"עו

 27 זה הצעה שהבאנו ושתי דקות אחרי זה ראינו אותה בפייסבוק.  ש. מולכו: 'בג

 28 תה מספר להם. כן, כן, זה מה שאכן,  מר ז. סבג:
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 1 יש לך איש פייסבוק נהדר, יודע לעשות פוסטים. ד א. סודאי:"עו

 2 כן, כן, כן מר ז. סבג:

 3 הוא עושה את זה טוב מאוד. מר א. וייזר:

 4  5בעד? מי בעד? מי נגד? הלאה. סעיף ארבע, מי  מר ז. סבג:

 5 , רגע4 מר י. זיגלמן:

 6 , תמשיכו להפריע.5 מר ז. סבג:

 7 אני מרים את היד, אתה לא רוצה לדבר. 4כשאני רוצה לדבר על  מר י. זיגלמן:

 8 , מי בעד? 5, עבר, 5, 5 מר ז. סבג:

 9 .4? אני רוצה על 4אפשר על  מר י. זיגלמן:

 10 תודה רבה.  מי בעד בבקשה? מי נגד? מר ז. סבג:

 11 .4סליחה, אני רוצה לדבר על  מר י. זיגלמן:

 12  6, 6, מחר. 6 מר ז. סבג:

 13 תדבר, אנחנו מקשיבים. ש. מולכו: 'גב

 14 מה?  מר י. זיגלמן:

 15 אנחנו מקשיבים. ש. מולכו: 'גב

 16 או.קי. אני רוצה לומר משהו על להקת טמפו. מר י. זיגלמן:

 17 ד? , מי בעד? מי בע6, 6, מי בעד? 6 מר ז. סבג:

 18 אפשר לשמוע על להקת טמפו? מר י. זיגלמן:

 19 מי נגד? תמשיך להפריע לי, תמשיכו להפריע לי. מר ז. סבג:

 20 אתה לא נותן לדבר. מר י. זיגלמן:

 21 , מי בעד?7בסדר, בואו.  מר ז. סבג:

 22 מה הבעיה, תגיד לי, לתת לאנשים זכות דיבור? מר י. זיגלמן:

 23 מי בעד? מי בעד?  מר ז. סבג:

 24 רגע, אני רוצה לשאול שאלה. לכו:ש. מו 'גב

 25 מי נגד? תודה רבה.  מר ז. סבג:

 26 אני רוצה לשאול שאלה. מר י. זיגלמן:

 27 , אתה תנהל, תודה רבה.9, 8סעיף  מר ז. סבג:

 28 אמרתי לך, אתה עושה צחוק מעצמך. מר א. וייזר:
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 1 תודה רבה.  מר ז. סבג:

 2 מעצמך.  מר א. וייזר:

 3  זהו, אתה פאסה, פאסה. מר ז. סבג:

 4 אנחנו נראה. מר א. וייזר:

 5 לך תחפש. מר ז. סבג:

 6 נראה בקרוב, נראה בקרוב.  מר א. וייזר:

 7 אתה חושב שאנשים לא יודעים? מר ז. סבג:

 8 נראה בקרוב. מר א. וייזר:

 9 אה?  מר ז. סבג:

 10 אני לא משתתף, תרשמי לך. 8 ש. מולכו: 'גבא

 11 גן ילדים. מר א. וייזר:

 12, בכל זאת אני מצביע ומבקש רשות דיבור, 4משהו לגבי  אני רוצה להעיר מר י. זיגלמן:

 13 עכשיו אתה מנהל את הישיבה.

 14 הסעיפים האלה נסגרו. מר ד. אפשטיין:

 15 אני רוצה לשאול שאלה. מר י. זיגלמן:

 16 דימה, דימה, מותר להם לשאול שאלה. מר ע. אלקיים:

 17 תנים לאנשים. מותר לשאול שאלות? מה הפחד כאן, אני לא מבין, לא נו מר י. זיגלמן:

 18 אין שום פחד, למה אתה ... מר ד. אפשטיין:

 19, על השתלבות העירייה ביציאה של להקת טמפו, 4אני קורא את סעיף  מר י. זיגלמן:

 20 יציאת להקת טמפו כמייצגת 

 21 אני אענה לך, או.קי. מר ד. אפשטיין:

 22אותם  של עיריית נהריה ואני רוצה לשאול כמה שאלות שאני לא מבין מר י. זיגלמן:

 23 בכלל.

 24 אבל זה לא הסעיף כרגע, בוא נסיים את הסעיפים האלה. מר ד. אפשטיין:

 25 אבל זה מה שאני רוצה לשאול, לא נתנו לי לדבר. מר י. זיגלמן:

 26אין בעיה, אני אענה לך, בוא נסיים, אני אענה לך בדיוק לכל דבר שקשור  מר ד. אפשטיין:

 27 ללהקת טמפו, בסדר? 

 28 לי? מתי תענה מר י. זיגלמן:
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 1אחרי זה, בוא נסיים. אישור מכירת שש יחידות עסקיות ברח' ההגנה,  מר ד. אפשטיין:

 2 ₪. אלף  900מרכז נווה אלון, בהתאם לתוצאות המכרז בסך של 

 3 למה הוא יצא מהישיבה? ש. מולכו: 'גב

 4 ניגוד עניינים. ד א. סודאי:"עו

 5 למה? ש. מולכו: 'גב

 6 לא יודע, אני  מר ד. אפשטיין:

 7 ניגוד עניינים. ד א. סודאי:"עו

 8 כנראה יש משהו. מר ד. אפשטיין:

 9ניגוד עניינים עמוק. יש עוד אנשים שיש להם פה ניגוד עניינים וכל אחד  ד א. סודאי:"עו

 10 יחשוב טוב אם הוא מצביע. 

 11 אם רוצים שאני אצא אני  אצא, אין לי בעיה. מר א. שמואלי:

 12 אין לי, אין לי מושג. מר ד. אפשטיין:

 13 על מה הניגוד עניינים? א. וייזר: מר

 14חבר'ה, היועמ"ש קודם כל נמצא פה והוא יכול, אשר אמר אני לא  מר ד. אפשטיין:

 15 משתתף

 16 אני מוכן להודיע לפרוטוקול למה לא משתתף, אין לי בעיה.  מר א. שמואלי:

 17 למה אתה לא משתתף? ש. מולכו: 'גב

 18ששייך להסתדרות, לחברת העובדים כי בשטח של נווה אלון יש שם חלק  מר א. שמואלי:

 19יותר נכון שהיא חלק של ההסתדרות שאני דירקטור שם, אני לא יכול 

 20 להשתתף.

 21 ולמה ראש העיר יצא?  ש. מולכו: 'גב

 22 קניינית.  ד א. סודאי:"עו

 23 אני רוצה לדעת, הבנתי... ש. מולכו: 'גב

 24 אין מי שיענה לך, הבן אדם לא נמצא פה.  מר ד. אפשטיין:

 25 הוא יצא, כנראה שהוא יודע שהוא בניגוד עניינים ולכן הוא יצא.  סודאי:ד א. "עו

 26 אתה מנהל את הישיבה. ש. מולכו: 'גב

 27אז אני מנהל את הישיבה, את שאלת, היה רואה ראש העיר, שרית, בוא  מר ד. אפשטיין:

 28 נדייק.
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 1 זכותו של הציבור לדעת מה הניגוד עניינים כאן. ש. מולכו: 'גב

 2 אבל עוד פעם, אני אומר לך שאני לא יודע מה...  מר ד. אפשטיין:

 3 אז יש פה ממלא מקום ועדת בניין ערים, יש יועמ"ש שיתנו לנו תשובות. ש. מולכו: 'גב

 4 גם הוא לא יודע.  מר ד. אפשטיין:

 5 אני הסברתי לך למה. מר א. שמואלי:

 6 אתה כן, הבנתי, למה הוא יצא?  ש. מולכו: 'גב

 7 הדובר שלו? תגידי, אני מר א. שמואלי:

 8 אז למה אתה מדבר עכשיו? שאלתי אותו ואותו, למה קפצת? ש. מולכו: 'גב

 9 הוא חשב שאת פונה אליו פשוט. מר א. שמואלי:

 10 לא, פניתי לעופר.  ש. מולכו: 'גב

 11 ... היא מדברת עליו מר א. שמואלי:

 12 רגע, רגע מר ד. אפשטיין:

 13אש העיר, אבל כל אחד מחברי אני לא יודע מה ניגוד העניינים של ר עו"ד א. ארבל:

 14 המועצה 

 15 אבל אתה נתת חוות דעת. מר א. שמואלי:

 16אבל כל אחד מחברי המועצה יודע שאסור לו להצביע במצב שיש אפילו  ד א. ארבל:"עו

 17 חשש 

 18 ממה החשש?  ש. מולכו: 'גב

 19 אפילו מראית עין. ד א. סודאי:"עו

 20 נכון ד א. ארבל:"עו

 21 רן הוא נכון, הנה, אז או מר ד. אפשטיין:

 22 זכות הציבור לא לדעת? שאני אבין.  ש. מולכו: 'גב

 23 -תוכלי לפנות אליו בתום הישיבה ו מר ד. אפשטיין:

 24 גם כשאני פונה לפני הישיבה הוא לא ממש עונה. ש. מולכו: 'גב

 25 שרית, נו, אז בסדר, אנחנו לא בגן ילדים. מר ד. אפשטיין:

 26 , יש פה ממלא מקום בישיבה.גם בישיבה, יש פה אנשים, יש פה ש. מולכו: 'גב

 27 אז אני מסביר שרית מר ד. אפשטיין:

 28 הוא אמר את זה היועמ"ש...נפתח את זה אחרי זה.  ד א. סודאי:"עו
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 1 לא רוצה לפתוח אחרי. ש. מולכו: 'גב

 2 מה זה משנה? חבר'ה  מר ד. אפשטיין:

 3 אין לך ... ד א. סודאי:"עו

 4הבנתי, שרית ,שמענו אבל אין תשובה  יש לכם שאלות לגופו של עניין? מר ד. אפשטיין:

 5 כרגע. מה את רוצה, תשובה בכוח? אין לי.

 6 אז חבל, הם לא יודעים על מה הם מצביעים, מדוע הוא יצא. ש. מולכו: 'גב

 7אלף שקל  900לא, שניה, מצביעים על אישור עסקה של שש יחידות על סך  מר ד. אפשטיין:

 8 למכירה אחרי מכרז.

 9הסביר לכל מי שמצביע פה שלמי שיש קשר ישיר או עקיף או שיש צריך ל ד א. סודאי:"עו

 10 להם עסקים ישירים או עקיפים שבא במגע

 11 נכון, בדיוק מר ד. אפשטיין:

 12עם אותם אנשים עכשיו שנמצאים במכרז הזה, במכירה הזאת, גם בסעיף  ד א. סודאי:"עו

 13הבא, לפי דעתי יש לו בעיה, צריך לשקול היטב לעומק אם הוא משתלב 

 14 בהצבעה הזאת ,זה הסיפור. 

 15סיפור, יש לך, זהו, עכשיו לגופו של עניין חבר'ה, יש לכם התנגדות? דוד,  מר ד. אפשטיין:

 16חבר'ה, הבנו את הנקודה, בסדר, גם אורן הסביר, באמת זה יפה מצידו 

 17להסביר את הסוגיה המשפטית, הכל בסדר, למעשה העסקה הזאת היה 

 18לא ניתן היה לממש את זה, לא היה רשום על שם העירייה שהשטח הזה 

 19שם כלום אז הצלחנו למכור את זה כרשות מקומית ולקבל על זה, מישהו 

 20 רוצה להתייחס? מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 

 21 נמנעים כל מי ש...  ד א. סודאי:"עו

 22 כל מי שלא הרים את היד נמנע.  ש. מולכו: 'גב

 23 לא, יש לא משתתף. מר א. שמואלי:

 24 לא, יש כאלה שלא משתתפים.  מר ד. אפשטיין:

 25 אני לא משתתף.  מר א. שמואלי:

 26 רגע, עופר, אתם אמרתם  ת. רבן: 'גב

 27 נמנעים, הם נמנעים תמי. תמי, תמי  מר ד. אפשטיין:

 28 עכשיו אנחנו נמנעים. ד א. סודאי:"עו
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 1 תמי, בסדר? נמנעים. מר ד. אפשטיין:

 2 לא, היא רוצה לדעת מה לרשום. ש. מולכו: 'גב

 3 הוא אמר מתנגדים לכל הסעיפים. בן:ת. ר 'גב

 4 להנחה הם הצביעו בעד. מר ד. אפשטיין:

 5 לא, זה כן, זה משהו אחר. ת. רבן: 'גב

 6 תמשיך, תמשיך  ד א. סודאי:"עו

 7אז תשע, אישור תוכנית איחוד וחלוקה בגוש שמונה עשרה מאתיים  מר ד. אפשטיין:

 8 ותשע. 

 9 אני נמנע. ד א. סודאי:"עו

 10 ני.גם א ש. מולכו: 'גב

 11 גם אני, לא מכיר את התוכנית.  מר א. וייזר:

 12 כל השאר מה? מעניין כל השאר עם מצביעים בעד או נגד.  ד א. סודאי:"עו

 13 חבר'ה, מי בעד?  מר ד. אפשטיין:

 14 על איזה סעיף אתה? מר א. שמואלי:

 15 תשע, תשע מר ד. אפשטיין:

 16 ל אישור חוזה חכירה בין עיריית נהריה לחברת חשמ מר א. שמואלי:

 17 לא, איפה אתה? אישור תוכנית איחוד וחלוקה. דוברת:

 18 איחוד וחלוקה, סעיף תשע. מר ד. אפשטיין:

 19 זה מה שכתוב אצלי סעיף תשע. מר א. שמואלי:

 20 לא יודע, תפתח קלסר.  מר ד. אפשטיין:

 21 תפתח בפנים, הם שינו את הסדר כדי שהוא יצא.  ש. מולכו: 'גב

 22 נגמר הישיבה, לא? רואש: מר ח.

 23 כן, בבקשה. ד. אפשטיין:מר 

 24שניה רגע, בוודאי יעניין אותך גם, לגבי היציאה של להקת טמפו במימון  מר י. זיגלמן:

 25של העירייה כלהקה שמייצגת את העיר, אני בעוונותיי הרבים לא שמעתי 

 26אף פעם את השם הזה, הסתכלתי מתוך המסמכים שקיבלתי ויש לי כמה 

 27שונה, למה אישרו בדיעבד, שאלות שאני לא מבין אותם. שאלה רא

 28 מבחינה ציבורית
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 1 פרוצדורה   מר ד. אפשטיין:

 2אישור בדיעבד יש בו פגם, אין חוכמות בדברים האלה. הדבר השני,  מר י. זיגלמן:

 3 למדתי שהלהקה הזאת הם אנשים בני שישים שבעים כולם. 

 4 נו, באמת ד ק. מרקוב:"עו

 5רשימה, אני אעבור על הגילאים ותראה לפי הגיל, שניה, אני אעבור על ה מר י. זיגלמן:

 6שיש כאלה שאפילו יותר מזה, אני לא יודע אם זה בכלל להקה של ריקוד 

 7או להקה של שירה, אני גם יודע מתוך השמות שכולם דוברי רוסית מתוך 

 8השמות שלהם ואני רוצה לדעת אישרו ללהקה הזאת השתתפות של 

 9ם הלינה. כשאני כאשר בתוך הכסף הזה נמנית ג₪ חמישה עשר אלף 

 10מסתכל על ההזמנה שהתקבלה ללהקה הזאת אז הם מארחים את 

 11הלהקה, כולל לינה, כולל  כלכלה, כולל הכל, אז אני לא מבין למה צריך 

 12אלף שקל מתוך  15לשלם פעמיים לינה, אם המארחים מממנים לינה למה 

 13הזה, תסתכלו על ההזמנה ותראו הם לוקחים על עצמם את כל הנושא של 

 14אלף שקל עבור הלהקה? אז תספר לי  15ה וכלכלה, אז למה צריך עוד לינ

 15 מי זאת הלהקה הזאת שנדע על מה אנחנו מצביעים בכלל.

 16 טוב, קודם כל יש לנו. מר ד. אפשטיין:

 17 נגמרה הישיבה? דובר:

 18כן, הישיבה נגמרה, הסעיף הזה תם, מי שרוצה להישאר אני מוכן לענות  מר ד. אפשטיין:

 19קצת חורה לי שאמרת, זה כאילו מפריע להם שהם דוברי לך, אבל באמת 

 20 רוסית?

 21 לא מפריע לי אבל זאת עובדה. מר י. זיגלמן:

 22 זה משהו קצת זה. מר ד. אפשטיין:

 23 לא, לא, ממש לא, זה לא מפריע לי, אבל זאת עובדה.  מר י. זיגלמן:

 24 דבר אחד. עכשיו אני לא ארד לזה להיכנס לטווח גילאים, קודם כל זה מר ד. אפשטיין:

 25 גם בני שישים, שבעים. דובר:

 26 של בני שבעים מייצגת את נהריה, עם כל הכבוד. לא יודע איזו להקה זאת  מר י. זיגלמן:

 27אז קודם כל מגיע להם כל הכבוד, זו להקה מתוך חוגים עירוניים  מר ד. אפשטיין:

 28שמתאמנת בחוג עירוני במועדון עירוני שמונה כשש עשרה רקדניות שיצגו 
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 1מת בפסטיבל בינלאומי והם לקחו מקום ראשון, גם בדיעבד. הבקשה בא

 2הוגשה גם לפני זה, זה פשוט היה אי דיוק בהגשתם, אתה זוכר אורן? 

 3פשוט לא ידענו איך להגיש את זה מכיוון שזו להקה עירונית, עד שלא 

 4קיבלנו בירור, אורן עשה בירור ואנחנו הבאנו את זה, הבקשה הוגשה 

 5 ואז אנחנו פשוט הגשנו את זה הרבה לפני מרץ 

 6 באפריל לא הייתה ישיבת מועצה. מר י. זיגלמן:

 7כן, באפריל לא הייתה ישיבת מועצה וראשית כל זה לא נכון בכלל שאנחנו  מר ד. אפשטיין:

 8 מממנים את כל שהייתם.

 9 חצי מר י. זיגלמן:

 10 יצג את העיר זה גם פחות מחצי וגם בין המשלחות שהן משלחות שיצאו לי מר ד. אפשטיין:

 11 הם להקה אחת מישראל, היחידה. ד ק. מרקוב:"עו

 12אבל הוצאות של לינה למה זה מופיע פעמיים? הם רושמים חמש עשרה  מר י. זיגלמן:

 13אלף שקל לינה הם מבקשים, אם תוריד לינה אז ההוצאה של הלהקה 

 14 היא בדיוק חצי ממה שהם מבקשים, תסתכל בתוכנית.

 15 ת, גם לינה וגם כלכלה.יש גם טיסו מר ד. אפשטיין:

 16 טיסות נכון, אבל לינה מממן המזמין. מר י. זיגלמן:

 17 לא מממן אף אחד. מר ד. אפשטיין:

 18 תסתכל בהזמנה. מר י. זיגלמן:

 19 אז אני יודע את הפרטים שבאמת לא מממן אף אחד. מר ד. אפשטיין:

 20 אני קורא את מה שכתוב. מר י. זיגלמן:

 21 א מממן אף אחד לינה, רק על חשבונם.אז אני אומר לך של מר ד. אפשטיין:

 22 תסתכל בהזמנה. מר י. זיגלמן:

 23 כן מר ד. אפשטיין:

 24אני קורא את ההזמנה הרשמית, לינה, ארוחות ועניינים ארגוניים  מר י. זיגלמן:

 25, זה כמובן על ידם, הם מארחים S.R.Oוטכניים אחרים מובטחים על ידי 

 26 אותם.

 27 אז יש קבלות מר ד. אפשטיין:

 28 אז למה צריך לממן את זה פעמיים? גלמן:מר י. זי
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 1לא, אנחנו לא נממן פעמיים, אנחנו ביקשנו קבלות שהם שילמו על כך ורק  מר ד. אפשטיין:

 2 אלף שקל מתוך היציאה של המשלחת של נדמה לי, כמה אנשים שם? 15

 3 11 דובר:

 4 אנשים.  11 מר ד. אפשטיין:

 5ים את הטיסות, זה כל ההוצאה אז אתה מממן את הכל, אם אתם מממנ מר י. זיגלמן:

 6 ימים.  5, 4שיש. 

 7אז אני אומר לך הנתונים שבידיי לא מימנו להם, לא יודע מה נכנס, אבל  מר ד. אפשטיין:

 8 15למעשה אני אומר לך שהשתתפו שם בפסטיבל הבינלאומי בסביבות 

 9ערים ממדינות שונות והם לקחו מקום ראשון, בסך הכל הביאו גאוה. 

 10 . תודה רבה חבר'ה

 11 

 12 ישיבה נעולה


