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 1 על סדר היום:

 2 . תב"רים: 1

 3 ₪  920,000    )הגדלה( 2016פיתוח עירוני כללי  – 2/817/074א. 

 4 עבור: עבודות במוסדות חינוך, חופי רחצה וחזות העיר, מהיטל השבחה.      

 5 ₪  151,515  )חדש(  2016סימון כבישים והתקני בטיחות  – 2/827/074ב. 

 6 ₪  1.6.060 - 70%ממשרד התחבורה:    

 7 ₪.  45.455 - 30%   מקרנות הרשות:  

 8 ₪  8,132,000  הקמת היכל תרבות עירוני ממפעל הפיס )הגדלה( – 2/702/082ג. 

 9 ₪  800,000   פיתוח כבישים ומדרכות ברחבי העיר  – 2/729/074ד. 

 10  מהיטל כביש )הגדלה(.   

 11 שיפוצים במוסדות חינוך ועבו' פיתוח ברחבי העיר – 2/796/074ה. 

 12 ₪.  1,080,000      מרכבת ישראל )הגדלה(    

 13 . 2016תכנית פיתוח ממשרד הפנים ו. 

 14 ₪  139,552   ציפוי אספלט בשביל התמר )חדש(  – 2/828/074     

 15 ציפוי אספלט ברח' יפה נוף/אפרים שריר,  – 1/829/074     

 16 ₪  78,308    ועד צומת יפה נוף/חרמון )חדש(      

 17 מעפילים/מייסדים ציפוי אספלט ברח' המעפילים מצ'  – 2/830/074    

 18 ₪  419,574     אפרים שריר )חדש(     

 19 ₪  551,774    9ציפוי אספלט ברח' השקד )חדש – 2/831/074    

 20 ₪  1,200,000     הצללה בפארקים )חדש(  – 2/832/074    

 21 ₪  400,000 עב' פיתוח בכיכר יד לבנים ובכיכר העירייה )הגדלה( – 2/806/074    

 22 ₪ 650,000   דשא סינתטי במוסדות חינוך )חדש( – 2/833/081    

 23 ₪  000,150   חיסכון באנרגיה במוסדות חינוך )חדש( – 2/834/081    

 24 ₪  3,589,208        סך הכל :

 25 לקבוצת עירוני נהריה כדורסל₪, מיליון  4. אישור עקרוני להעברת תקציב בסך 2

 26 תקציבית, במסגרת זו מאושר , ומתן בטוחות לבקרה ה2017מליגת העל, מתקציב     

 27 מודגש בזאת כי סכום זה הינו מסך ₪. מיליון  1.5מתן ערבות להלוואות גישור בסך     

 28 ₪. מיליון  4התקציב של     
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 2 . 9/6/2016. פרוטוקול ועדת התמיכות מיום 3

 3 . הצטרפות משלחת העירייה לשרת הקליטה, לסיור הסברה ועידוד עליה, ברוסיה 4

 4 . 2016נה, בחודש ספטמבר ואוקראי    

 5 מר דימיטרי אפשטיין + פרויקטור אחד.  –חברי המשלחת הם: סגן ומ"מ ראש העיר     

 6 פרוטוקול

 7 שלום, אני פותח את הישיבה בבקשה, הסעיף הראשון.  ר ז. סבג:מ

 8אני רוצה לדבר בבקשה. אז בסעיף הראשון אני רוצה לדבר שוב בפעם  ש. מולכו: 'גב

 9 10-ת על התב"ר הכללי. אנחנו מוציאים בממוצע כהראשית אני חושב

 10מיליון שקלים בשנה. אף אחד מאיתנו לא יודע מה עושים בכסף הזה 

 11למרות שהתחלתם לפרט בחודשים האחרונים ש, וזה כל הזמן חוזר על 

 12עצמו, שמדובר בעבודות במוסדות חינוך וחזות העיר וכו', אני מצפה 

 13ק כדי שנדע בדיוק למה הולך ורוצה ודורשת פירוט הרבה יותר מעמי

 14מיליון זה לא קופה  10מיליון,  10-הכסף הזה. אנחנו מגיעים פה ל

 15 קטנה, זה הרבה מאוד כסף. 

 16 הרבה פרויקטים. מר ז. סבג:

 17מיליון כולם  10מיליון ועל  5עשו כל כך הרבה רעש על פרויקט שעלה  ש. מולכו: 'גב

 18אחד לאן הכסף הזה שותקים, זה כאילו עובר ככה ולא מעניין את אף 

 19מיליון קנית אז את הקוביה בהיכל  10-מגיע בסופו של דבר. מתוך ה

 20הספורט וכרכרות אם אני לא טועה ועוד כל מיני דברים. מעניין למה 

 21 צריך להסתיר את הרכישות האלה, למה צריך להסתיר אותן מאיתנו?

 22 טוב, לדבר לעניין. מר ז. סבג:

 23  אני אשמח אם תענה. ש. מולכו: 'גב

 24 טוב מר ז. סבג:

 25, יש פה בסעיף ג' הקמת היבט תרבות עירוני ממפעל הפיס, אני שמח 2 ש. מולכו: 'גב

 26שמפעל הפיס תורם לנו כספים, העניין הוא שלפי מה שידוע לי היכל 

 27התרבות עדיין לא קיבל היתר בנייה, לעירייה יש בעיות עם רשות 

 28בפועל ועד עכשיו הניקוז ועם משרד התחבורה ואין להיכל היתר בנייה 
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 1הועברו עשרות מיליוני שקלים לטובת היכל התרבות, אני לא מבינה 

 2מדוע כספים היכולים לשמש את הקהילה הנהריינית משועבדים 

 3לטובת פרויקט מגלומני שעד עכשיו הועברו אליו עשרות מיליוני 

 4שקלים. הכספים האלה של היכל התרבות, אני חושבת היכל התרבות 

 5יליון שקל בשנה, זאת אומרת שהלכת ושיעבדת מ 3מעביר בערך 

 6כספים לעוד כמה שנים קדימה, תתקנו אותי אם אני טועה, אני לא 

 7מקבלת מידע אז תתקנו, הגזבר, ראש העירייה, מי שרוצה לתקן 

 8שיתקן בבקשה. אם ככה, מדוע הכספים שיכולים לשמש עשרות 

 9וך, פרויקטים אחרים כמו למשל רכישה של מחשבים במוסדות חינ

 10פרויקט מחשב לכל ילד, הקמת תפוח פיס שזה מרכז למידה בתחומי 

 11מדע וטכנולוגיה ועוד עשרות פרויקטים אחרים שמפעל הפיס מוכן 

 12ורוצה לקיים ברשויות רבות, מדוע אנחנו לא עושים את זה? למה 

 13אנחנו משעבדים את הכספים לטובת היכל שיבנה אולי עוד כמה שנים 

 14י אשמח לתגובה אדוני ראש העירייה או כשמתישהו נקבל היתר. אנ

 15 גזבר העירייה, תסבירו לנו מה קורה עם הכספים האלה.

 16 תמשיכי בבקשה. מר ז. סבג:

 17אני מדברת עם עצמי, זאת התחושה, אני מבקשת לקבל הסברים,  ש. מולכו: 'גב

 18אנחנו פה על מנת לדון, ואם אני טועה אני אשמח אם תתקן אותי. 

 19 אתה רוצה לתקן אותי? 

 20 אני מבקש שתמשיכי, יש לך, סיימת? מר ז. סבג:

 21 אז זאת אומרת שכל מה שאמרתי נכון עד עכשיו. ש. מולכו: 'גב

 22 סיימת? סיימת בבקשה? מר ז. סבג:

 23 לא, עוד דבר אחד קטן. ש. מולכו: 'גב

 24 בבקשה. מר ז. סבג:

 25 , רכבת ישראל, לפי המספר שלו, כי אני רואה שכל796074תב"ר מס'  ש. מולכו: 'גב

 26, זה תב"ר די ישן, קצת מוזר לי, קודם 8-התב"רים עכשיו מתחילים ב

 27כל מוזר שהתב"ר כל כך ישן, זאת אומרת אשמח לקבל הסבר מדוע 

 28החיו אותו וקצת תמוה בעיני שרכבת ישראל מממנת עבודות פיתוח 
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 1במוסדות חינוך, זה מבורך, שימשיכו, אבל נראה לי קצת תמוה ואני 

 2מגזבר העירייה אולי כי ראש העירייה לא אשמח לקבל הסבר על זה 

 3 ממש מעוניין להגיב. שתיקה רועמת. 

 4 זהו? סיימת? מר ז. סבג:

 5 אני רוצה לקבל תשובות. ש. מולכו: 'גב

 6 סיימת? מר ז. סבג:

 7 אני צודקת במה שאמרתי או שטעיתי במשהו, אתה רוצה לתקן אותי? ש. מולכו: 'גב

 8 אף פעם את לא צודקת. מר ז. סבג:

 9 אז תתקן אותי, בשביל זה אנחנו כאן. מולכו: ש. 'גב

 10 כל מה שאת מעלה זה לא ענייני, זה מגמתי. מר ז. סבג:

 11למה מגמתי? אני שאלתי שאלות, בוא תתקן אותי, תגיד לי שרית, את  ש. מולכו: 'גב

 12 טועה כי זה כך וכך וכך.

 13 סיימת בבקשה? סיימת? מר ז. סבג:

 14 לא סיימת לענות.סיימתי עם השאלות, אתה  ש. מולכו: 'גב

 15 סיימת? מר ז. סבג:

 16 לסעיף הזה כן. ש. מולכו: 'גב

 17 סיימת בבקשה עם הסעיף הזה? מר ז. סבג:

 18 עם הסעיף הזה כן. ש. מולכו: 'גב

 19 מי בעד? מי בעד לאשר בבקשה? מר ז. סבג:

 20אה, רגע, רגע, רגע, סליחה, תכנית פיתוח, אני רוצה לברך על התכניות  ש. מולכו: 'גב

 21 פיתוח.

 22סליחה, סליחה, עבר הצבעה. אני אסביר אחר כך. מי בעד בבקשה? מי  ז. סבג:מר 

 23 נגד? 

 24 נגד  1 הצבעה:

 25 השאר בעד.  

 26 תודה רבה.  מר ז. סבג:

 27למרות שאני מברכת על כל תכניות הפיתוח, סעיף ו' במיוחד, ההצללות  ש. מולכו: 'גב

 28בפארקים, מבורך, הגשנו על זה הצעה לסדר שנה שעברה, אני שמחה 
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 1 שזה עבר. 

 2 או, ובגלל זה וזה וזה מר ז. סבג:

 3אני בטוחה שלא בגלל זה, חיכית שנה, העיקר שזה לא יהיה קרוב  ש. מולכו: 'גב

 4 להצעה.

 5 . 2איזה יופי. טוב, טוב. סעיף  מר ז. סבג:

 6גם אני רוצה להגיד, אני מניחה שגם פה לא תענה, אבל אני אדבר.  ש. מולכו: 'גב

 7התמיכה על  2013-כמו שאתם זוכרים, בכדורסל, תראו, התמיכה, 

 8שנים  3מיליון שקלים, אני לא מבינה איך תוך  2הכדורסל הייתה 

 9מיליון שקלים, התמיכה הכפילה את  4אנחנו מגיעים לתמיכה של 

 10עצמה. עכשיו אני חוזרת שראש העירייה מחויב לתת תשובות מדוע 

 11יודע  התמיכה הכפילה את עצמה, מדובר בכספי ציבור שאף אחד לא

 12 מה יעודם, מה השימוש שנעשה בכספים האלה.

 13 רק בהבדל קטן, שאז היו בליגה לאומית ועכשיו על. מר ז. סבג:

 14 שזה אומר מה? שההשקעה הרבה יותר גדולה?  ש. מולכו: 'גב

 15 התקציב יותר. מר ז. סבג:

 16 אבל אני מבינה שגם הרבה תורמים תרמו. ש. מולכו: 'גב

 17 ה?את רוצה שאני אענ מר ז. סבג:

 18 כן ש. מולכו: 'גב

 19אז לא להפריע לי, בסדר? כדורסל, העיר נהריה היא של כדורסל, מה  מר ז. סבג:

 20שעושה העירייה, כן? למען הקהילה, זה התרומה, גם הסיוע הזה זה גם 

 21 מהקהילה, נקודה. 

 22 מיליון שקלים. 4זה  גב' ש. מולכו:

 23 .4כן,  מר ז. סבג:

 24 לה מגיעים מתורמים חיצוניים. בערים אחרות הכספים הא ש. מולכו: 'גב

 25אם אנחנו, אם אנחנו לא עוזרים אז אין כדורסל, אין מסגרות לקהילה,  מר ז. סבג:

 26 זה חשוב מאוד שתדעי. 

 27 מיליון שקלים זה לא מסגרת הקהילה, זה אחזקת הליגה, נכון? 4-ה ש. מולכו: 'גב

 28 זה לא, לא, את רואה שאני לא רוצה תמיד ל...  מר ז. סבג:
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 1 אבל אתה רואה שאתה לא עונה לכל השאלות? . מולכו:ש 'גב

 2 טוב, בבקשה. מר ז. סבג:

 3 לא סיימתי. ש. מולכו: 'גב

 4 זהו, הלאה, מה עוד?  מר ז. סבג:

 5אני רוצה לציין שאנחנו משקיעים, העירייה משקיעה הרבה מאוד  ש. מולכו: 'גב

 6בכדורסל ואני חושבת שיטיב לכל הקהילה, אתה מדבר על כספים 

 7 תרומה לקהילה, יטיב לכל הקהילה 

 8 ילדים, בני נוער שהם... 500, 400יש מעל  מר ז. סבג:

 9 הכספים האלה לא הולכים לבני הנוער. ש. מולכו: 'גב

 10 לא, גם. מר ז. סבג:

 11 כי בני הנוער משלמים עבור החוג הזה. ש. מולכו: 'גב

 12 גם, גם, זה לא נכון, נו אז מה? מר ז. סבג:

 13 הם משלמים על החוג הזה ש. מולכו: 'גב

 14 נו, אז מה? מר ז. סבג:

 15 הם מממנים את עצמם, הכספים האלה הולכים  ש. מולכו: 'גב

 16 זה אולי, אולי מר ז. סבג:

 17הם הולכים לשחקני הליגה שאתה מביא מחו"ל או מכל מיני מקומות  ש. מולכו: 'גב

 18 אחרים.

 19 סיימת, הלאה, סיימת? מר ז. סבג:

 20 לא ש. מולכו: 'גב

 21 טוב, בבקשה.  מר ז. סבג:

 22אני חושבת שאת הכספים האלה עדיף וכדאי להשקיע בענפי ספורט  ש. מולכו: 'גב

 23מקומיים שמביאים הישגים לעיר שלנו ולקהילה שלנו ועד עכשיו הם 

 24לא מקבלים כל סיוע מהעירייה. יש הרבה מאוד חוגים ופעילוית 

 25 לילדים.

 26 את מנותקת. ר ז. סבג:מ

 27 ממש לא ש. מולכו: 'גב

 28 את מנותקת מר ז. סבג:
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 1 אני חושבת שאתה זה שמנותק.  ש. מולכו: 'גב

 2 את מדברת  מר ז. סבג:

 3 הרבה מאוד פעילויות שמביאים הישגים  ש. מולכו: 'גב

 4 את מדברת רק שקרים כהרגלך מדברת. מר ז. סבג:

 5 אז תתקן אותי. ש. מולכו: 'גב

 6 טוב, הלאה. מר ז. סבג:

 7תתקן אותי אם אני מביאה שקרים, בשביל זה אתה כאן, כדי לתת  ש. מולכו: 'גב

 8 תשובות.

 9 הלאה, הלאה בבקשה, אני אתן התייחסות לאנשים  מר ז. סבג:

 10 אני חושבת שכדאי מאוד חלק מהכספים האלה  ש. מולכו: 'גב

 11 .שמבינים ויודעים להעריך ועניניים, את לא, את מנותקת מר ז. סבג:

 12 -אז אני פה בשביל ש ש. מולכו: 'גב

 13 זה הכל, טוב. מר ז. סבג:

 14אני שואלת שאלות ומצפה לתשובות. את לא נותן לי, אתה רק יורד  ש. מולכו: 'גב

 15 עלי.

 16 בבקשה, טוב, בבקשה מר ז. סבג:

 17 זאת אומרת אתה עונה, אתה עונה באופן לא ענייני. ש. מולכו: 'גב

 18 ום, רק דיברת, בסדר? עד עכשיו לא אמרתי כל מר ז. סבג:

 19אתה יודע מה אתה עושה? אתה תוקף, כי ככה אתה מגן על עצמך הכי  ש. מולכו: 'גב

 20 טוב.

 21 סיימת? סיימת? מר ז. סבג:

 22 לא ש. מולכו: 'גב

 23 בבקשה מר ז. סבג:

 24אז אני אומרת שאת הכספים האלה צריך לייעד למען קהילות נוספות  ש. מולכו: 'גב

 25ם שנמצאים בחוגים והחוגים האלה בנהריה, יש הרבה מאוד ילדי

 26ממומנים על חשבון ההורים, אין כל סיוע של העירייה, הם מביאים 

 27 הישגים לנהריה, משתתפים בתחרויות מחוץ לעיר 

 28העירייה, העירייה מסייעת בכל הזדמנות, תראי, הפרויקט החשוב  מר ז. סבג:
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 1עריך ביותר שנתן, כן? אני חושב שכל, כל, כל משפחה שניה יודעת לה

 2 ולהוקיר את הוילג', מלה אחת על הוילג' לא אמרת. 

 3 מעולה, הבן של, אתה יודע מה? אני אגיד  ש. מולכו: 'גב

 4 מלה אחת, מלה אחת את לא אומרת.  מר ז. סבג:

 5 רגע ,אבל אין פה וילג'.  ש. מולכו: 'גב

 6 מלה אחת את לא, זה אחד הדברים שאנחנו, את צוחקת, אה?  מר ז. סבג:

 7 תן לי להגיד משהו על הוילג'.  אתה יודע מה? לכו:ש. מו 'גב

 8 כן מר ז. סבג:

 9 אני מוקירה ומודה לעירייה  ש. מולכו: 'גב

 10 מיליון שקל.  3... מר ז. סבג:

 11 אבל למה אתה צועק? אני באה עכשיו לברך. ש. מולכו: 'גב

 12 מיליון שקל, את צועקת, אני לא... 3אבל מעל  מר ז. סבג:

 13ה, אני לא רואה פה וילג', אנחנו היום דנים בכדורסל, איך אבל איפ ש. מולכו: 'גב

 14 עברת מהכדורסל לוילג', אני אסיים כדורסל נדבר על הוילג'. 

 15 אנחנו עוזרים בכל התחומים, גם כדורסל לקהילה, גם לבני נוער  מר ז. סבג:

 16 נו, אתה עוזר  ש. מולכו: 'גב

 17 גם לאירועי כיף אנחנו עוזרים.  מר ז. סבג:

 18ספורט אחד, ואני אומרת ניתן וכדאי לחלק את הכספים האלה לעוד  ולכו:ש. מ 'גב

 19 תחומי ספורט נוספים.

 20 בגלל אנשים כמוך ככה. למה )מדברים ביחד, לא ברור(  מר ז. סבג:

 21 עכשיו אני רוצה לברך על הוילג', תיתן לי, אתה רוצה לתת לי? למה? ש. מולכו: 'גב

 22 בבקשה מר ז. סבג:

 23 וצה או לא?אתה ר ש. מולכו: 'גב

 24 זה מאוחר. נכון?  מר ז. סבג:

 25 אני אומרת  ש. מולכו: 'גב

 26 לא, לא, ז'קי, תן לה לברך, תן לה לברך. מר ע. אלקיים:

 27חברים יקרים, אני אומרת, צריך לקחת בחשבון, אני אסיים כדורסל  ש. מולכו: 'גב

 28 קודם כל, צריך לקחת בחשבון 
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 1 תסיימי בטוב, תסיימי בטוב.  מר ע. אלקיים:

 2 מיליון האלה זה תמיכה  4-שניה, צריך לקחת בחשבון שה ש. מולכו: 'גב

 3 ... מר ע. אלקיים:

 4מיליון זה  4-אני לא סיימתי, אני אסיים ואז אני אגיב על הויליג'. ה ש. מולכו: 'גב

 5תמיכה ישירה, יש גם תמיכה עקיפה שמתבטאת במבנים שאנחנו 

 6 4-ם לחישוב הזה של הנותנים להם ועוד כל מיני פעילויות שלא נכנסי

 7מיליון, קחו את זה בחשבון בבקשה. יש עוד הרבה מאוד חוגים 

 8ופעילויות בנהריה שנדרשת להם תמיכה עירונית. בשנה הבאה בבקשה 

 9 לתת קצת יותר להם, כי גם הם מביאים הישגים.

 10 אנחנו נותנים לכולם. מר ז. סבג:

 11חר כך אני אשלח לך רשימה לא נראה לי, אני אתן, אתה יודע מה? א ש. מולכו: 'גב

 12 של מי שלא מקבל.

 13 בבקשה תעבירי לי ואם זה מגיע אני  מר ז. סבג:

 14 בסדר ש. מולכו: 'גב

 15 במעמד מכובד זה אני כן ... מר ז. סבג:

 16 אני שולחת לך רשימה. ש. מולכו: 'גב

 17 בסדר? מר ז. סבג:

 18 אין בעיה. ש. מולכו: 'גב

 19 בזה סיימנו? מר ז. סבג:

 20 ו, אני מבקשת שטרם ההצבעה על זה באמת תעבירו לנו סגרנ ש. מולכו: 'גב

 21 שמה? מר ז. סבג:

 22תעבירו לנו, מכיוון שהעירייה תומכת בקבוצת הכדורסל מן הראוי  ש. מולכו: 'גב

 23להעביר לנו חברי המועצה דוחות כספיים של עמותת הכדורסל על מנת 

 24שנדע איזה שימוש נעשה בכספים שלנו של כולנו זה כספי ציבור, 

 25 תנו לדעת, מחובתך להעביר לנו וזכותנו לקבל מידע.זכו

 26 ... את יכולה, תגישי מכתב, נציע לך מר ז. סבג:

 27בקשה לקבלת מסמכים ולא קיבלנו כל, אתה יודע כמה פעמים הגשנו  ש. מולכו: 'גב

 28 כל מידע.
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 1 כשתדעו לשלוח מסמכים כמו שצריך אז כמובן  מר ז. סבג:

 2י שולחת לך רשימה של חוגים שלא מקבלים תמיכה אז יש לי רעיון, אנ ש. מולכו: 'גב

 3 ואתה תשלח 

 4 אני אבדוק, אני אבדוק. מר ז. סבג:

 5 איך שולחים בקשה להגשת מסמכים. ש. מולכו: 'גב

 6 כן, כן מר ז. סבג:

 7 ומלה אחרונה על הוילג', אני מברכת, והוא  ש. מולכו: 'גב

 8 תעשי אוו!  מר ז. סבג:

 9דר, זה פרויקט נהדר, אני כאימא מרגישה שקטה אני, זה פרויקט נה ש. מולכו: 'גב

 10כשהבן שלי הולך לשם, הוא עולה על ההסעה ואני יכולה להיות רגועה 

 11 ושקטה כשהוא מגיע למקום בטוח

 12 זה אחד הדברים מר ז. סבג:

 13 הוא מאוד נהנה שם ש. מולכו: 'גב

 14 ברור  מר ז. סבג:

 15 הוא לא נותן לי לסיים.  ש. מולכו: 'גב

 16 גע, אני אתן לך כמה רק ר מר ז. סבג:

 17 אתה עוזר לי איך לברך. ש. מולכו: 'גב

 18 לא, לא מר ז. סבג:

 19 אתה רוצה להעביר לי את זה בכתב? ש. מולכו: 'גב

 20 אני רוצה להגיד לך דברים, גם שאת יודעת, אולי כן יודעת. מר ז. סבג:

 21 אבל לא נתת לי לסיים, לא אמרתי משפט. ש. מולכו: 'גב

 22 , על הקפיטריהעל הקפיטריה מר ז. סבג:

 23 לשנינו יש הפרעת קשב אני חושבת. ש. מולכו: 'גב

 24 כן, זה... מר ז. סבג:

 25 נו?  ש. מולכו: 'גב

 26 על הקפיטריה  דוברת:

 27נכון, הקפיטריה מעולה, המחירים מצוינים, אני שמחה, זה עוזר לי  ש. מולכו: 'גב

 28 לכיס.
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 1 שקלים, כן. 3, 2 מר ז. סבג:

 2 לסיים גם הייתי אומרת את זה.אם היית נותן לי  ש. מולכו: 'גב

 3 בבקשה מר ז. סבג:

 4 אז בוא, אתה תגיד מה טוב בוילג' ואני אגיד לך אם זה נכון או לא נכון. ש. מולכו: 'גב

 5 הכל טוב. מר ז. סבג:

 6 צודק ש. מולכו: 'גב

 7 בשבע שבועות... מר ז. סבג:

 8 הפעילויות נהדרות ומבורך ביותר, תמשיכו כך. ש. מולכו: 'גב

 9אלף בני נוער מבקרים בשבע  75-רבותי, שבע שבועות, בערך קרוב ל :מר ז. סבג

 10 שבועות האלה.

 11 מצוין. ש. מולכו: 'גב

 12 ז'קי, הערה בונה. מר ע. אלקיים:

 13 אנחנו נשמח אם תיתן ש. מולכו: 'גב

 14 זה בדיוק. מר ז. סבג:

 15 ז'קי  מר ע. אלקיים:

 16הספר במהלך החופש אם תיתן גם לבתי ספר יסודיים פעילויות בבתי  ש. מולכו: 'גב

 17 זה גם יהיה נחמד. 

 18בקשה, ההורים אולי את לא יודעת, הייתה פניה ונעניתי ל אני רוצה מר ז. סבג:

 19 סגורים באוגוסט.המרכזים היו  ,שאף פעם לא היה המרכז

 20 איזה מרכזים, הקהילתיים? ש. מולכו: 'גב

 21 הקהילתיים, אני אישרתי  מר ז. סבג:

 22 ? מצוין.השנה הם פתוחים ש. מולכו: 'גב

 23 אני השנה גם נענה לבקשה. מר ז. סבג:

 24 מצוין ש. מולכו: 'גב

 25 )לא ברור( מר ז. סבג:

 26 בבקשה, מעולה. ש. מולכו: 'גב

 27 בבקשה מר ז. סבג:

 28 מה עוד? בוא תעדכן אותנו. רגע, לא הצבענו.  ש. מולכו: 'גב
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 1 מי בעד בבקשה? מי נגד? את נמנעת? מר ז. סבג:

 2 ד.  כדורסל אני נג ש. מולכו: 'גב

 3 נגד  1 הצבעה:

 4 השאר בעד

 5 מיליון שקלים  אין לי מושג למה.  4אני נגד העברת  ש. מולכו: 'גב

 6 אוי ואבוי, אוי ואבוי. מר ז. סבג:

 7 שישמעו, תעדכן אותם.  ש. מולכו: 'גב

 8רגע, שלוש זה פרוטוקול ועדת תמיכות, מי בעד בבקשה, מי נגד?  מר ז. סבג:

 9מה ממלא מקום, תביא לנו עוד הצטרפות למשלחת לשרת הקליטה, די

 10 עולים.

 11 באים, באים מר ד. אפשטיין:

 12 מי בעד להרים את ידו. מי נגד? מר ז. סבג:

 13 נגד 1 הצבעה:

 14 השאר בעד 

 15אני אגיד לך למה, אני תמיד בעד הנסיעות של דימה לחו"ל אבל באמת  ש. מולכו: 'גב

 16 אתם לא מביאים לנו דוחות נסיעה, תביאו לנו דוחות שנדע מה אתם

 17 עושים שם. 

 18 תגידי את זה אחר כך...  מר ז. סבג:

 19 ישיבה נעולה

  20 


