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 4 5/16פרוטוקול מס'     

 5 , כה' ניסן תשע'ו3.5.2016מישיבה, מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 

 6 באולם הישיבות ק'/ג/ בעירייה. 19.00בשעה 

                            7 

 8 סגן ומ'מ ראש העיר  דמיטרי אפשטיין       השתתפו:

 9 גן ראש העירס   חיים רואש 

 10 חברת מועצה  ד'ר ציפי מורבאי 

 11 חברת מועצה  אורנה שטרקמן 

 12 חברת מועצה עו'ד קלאודיה מרקוב  

 13 חבר מועצה   דורון משה                    

 14 חברת מועצה                        דבורה כהן                    

 15 חבר מועצה  עו'ד דוד בניאשוילי                    

 16 חבר מועצה                     עופר אלקיים                    

 17 חבר מועצה                    אשר שמואלי                    

 18 חבר מועצה                           אור כהן                     

 19 חברת מועצה                     שרית מולכו                     

 20 חבר מועצה                         אייל וייזר                    

 21 חבר מועצה                       יוסי זיגלמן                    

 22 חבר מועצה             ד'ר אדוארד ברלנד                    

          23 

 24 ראש העיר                           ז'קי סבג           נעדרו:

 25 חבר מועצה                עו'ד אורן סודאי                    

  26 

 ישיבת מועצה מן המניין

  2016במאי  3ביום 
 ]גתשע"ג

 ב, תשס"ט   
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 1 מנכ"ל העירייה                        דני חמיאס            נכחו:

 2 היועץ המשפטי                 עו'ד אורן ארבל                    

 3 מבקר העירייה                          יורם כהן                    

 4 גזבר העירייה                        חגי שוורץ                    

 5 מזכירת העירייה בפועל                           עדה כהן                    

 6 

 7 

 8 . תב"רים: 1

 9 ₪  1.140.000  בניית מזרקה והצגת תותח בכניסה לעיר  2/824/074תב"ר      

 10 הגדלה, מקרן היטל כביש.       

 11 ₪  2.000.000    -תכנון והקמת גשר להולכי רגל  – 2/670/074תב"ר      

 12 הגדלה, מקרן היטל כביש.      

 13 

 14 . יציאת סגן ומ"מ ראש העיר מר דימה אפשטיין + פרויקטורית, ליריד עליה במינסק2

 15 אוקראינה.  –בלאורס, ובאודסה      

 16 

 17 . 20לקה , חלק מח19932מתחם סער, בגוש:  –. הרחבת גבול השיפוט 3

 18 דונם.  השטח ממוקם ממזרח לשכונת טרומפלדור. 400-מדובר בחטיבת קרקע בשטח כ    

 19 

 20אני מתכבד לפתוח ישיבת מועצת העיר, על סדר היום תב"רים. סעיף  מר ד. אפשטיין:

 21 ראשון, תב"ר, מישהו רוצה להתייחס?

 22ו לא מבינים כן בבקשה. שלחתי מכתב אתמול גם ליועץ המשפטי, אנחנ א. וייזר: 'אינג

 23 את המקור, קרן היטל כביש. 

 24 אני אגיד. מר ד. אפשטיין:

 25 עשיתי חיפוש, לא מצאתי קרן כזאת. א. וייזר: 'אינג

 26ככה, הקרן ... זה חשבון כספי, הגזבר יתקן אותי, אולי טעיתי, חשבון  מר ד. אפשטיין:

 27כספי תקציבי אליו מנותבים כל כספי היטל סלילת כבישים, לתיעול 

 28 ז ולתמיד.צמוד מא
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 1 מי משלם את כספי ההיטל האלה? ש. מולכו: 'גב

 2 האזרחים, התושבים.  מר ד. אפשטיין:

 3 תושבים משלמים? ש. מולכו: 'גב

 4 למשל את בונה בית, כן? בין כל ההיטלים, אחד מההיטלים  מר ד. אפשטיין:

 5אני יודעת מה זה היטל כביש, רק לא ידענו שנהריה גובה את ההיטל  ש. מולכו: 'גב

 6 הזה. לא ידענו שעיריית נהריה גובה היטל כזה.

 7שרית, בסדר, גם אני שילמתי, גם אני כששילמתי בזמנו הופתעתי אבל  מר ד. אפשטיין:

 8 זה באמת, זה היטל שבכל רשויות המקומיות מטילים. 

 9 ומתנהל בחשבון נפרד? ש. מולכו: 'גב

 10הכספים שיוצאים אפשר קצת לפרט את החשבון הזה? קודם כל כל  א. וייזר: 'אינג

 11 ממנו זה כספים שעוברים דרך המועצה, זה הכל תב"רים 

 12 לא, לא מר ד. אפשטיין:

 13 ... אנחנו מגלים שיש פה חשבון... א. וייזר: 'אינג

 14זה לא חדש, תמיד היה, מאז ומתמיד, כל הכספים שנגבים בגין  מר ח. שוורץ:

 15דת, כבישים הם צבועים במטרה, לשם כך ולכן זה מופיע בקרן מיוח

 16ולכן אלה כספים שנלקחים לפיתוח כבישים, ולכן, כל הכספים 

 17 שהולכים מהקרן הזאת... 

 18 מה מקור הכספים האלה? מה המקור? א. וייזר: 'אינג

 19 מהתושבים, אתה בונה, אתה משלם היטל כביש. מר א. שמואלי:

 20 בוא אני אסביר את זה בפשטות, כפי שאתה אולי יודע, כל מי שבונה מר ד. אפשטיין:

 21משהו בעיר, כן? יש אגרות והיטלים למיניהם, בסדר? אחד מכלל 

 22האגרות שמקובלות בכל מדינת ישראל זה היטל כבישים. אז זה מה 

 23 ששאלת... סלילת כבישים.

 24 בהנחה, שוב, אני לא הכרתי את המונח הזה. א. וייזר: 'אינג

 25 בסדר מר ד. אפשטיין:

 26ו עליו עד היום, קודם כל נשמח בהנחה שקיים כזה דבר ולא שמענ א. וייזר: 'אינג

 27להבא לקבל איזשהו דיווח כמה כסף יש בקרן הזו, מה יצא, מה נכנס 

 28וכו', אבל מעבר לזה, תתקן אותי אם אני טועה, לקחת מקרן היטל 
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 1כביש ולשפוך, לבזבז את הכסף הזה על בנייה של מזרקה זה משהו 

 2את זה  שהוא חוקי בכלל? אנחנו רוצים לקחת מבניית כבישים ולשים

 3על בנייה של, כן? איפה מבקר העירייה? אפשר לשאול שאלה את מבקר 

 4 העירייה? יש לך מושג.

 5 רגע, חבר'ה, בואו... מר ד. אפשטיין:

 6 אקבל תשובה מהיועץ המשפטי, סליחה. א. וייזר: 'אינג

 7בוא, אני אתן את התשובה, בוא, עכשיו בטוח ולא עכשיו יענה לך, אתה  מר ד. אפשטיין:

 8 אלה ספציפית.שאלת ש

 9 כן, כן א. וייזר: 'אינג

 10אתה א' כל קיבלת תשובה, בדרך כלל, לא יודע, למרות שזה היה רק  מר ד. אפשטיין:

 11 אתמול, נכון?

 12 אני מאוד מרוצה שאתה מנהל את הישיבה.  א. וייזר: 'אינג

 13 אז בוא לא נגלוש לדברים משפטיים, עכשיו אתה מתחיל לשאול דברים  מר ד. אפשטיין:

 14לא, אני שואל שאלה שהיא לגיטימית, האם זה אפשרי מבחינה  א. וייזר: 'אינג

 15 משפטית 

 16 אז בוא נהיה מסודרים, הלגיטימית, חבר'ה, חבר'ה, לא, לא  מר ד. אפשטיין:

 17 כן, כן, כמו כל כיכר אחרת.  ד א. ארבל:"עו

 18 כמו כל כיכר אחרת.  א. וייזר: 'אינג

 19 שיו אנחנו גולשים משפטי, היועץ המשפטי. אז בוא לא נגלוש לזה, עכ מר ד. אפשטיין:

 20 יש פה משהו שלא נראה לי, אבל בסדר. א. וייזר: 'אינג

 21 ההיטל כביש מופיע בהצעת התקציב כסעיף נפרד  מר י. זיגלמן:

 22 לא, לא, לא, לא מר ד. אפשטיין:

 23 ...בתקציב הרגיל  מר י. זיגלמן:

 24 זה תקציב מיוחד. :דוברת

 25 כלל. בסדר? אתה רוצה להוסיף משהו? זה לא קשור ב מר ד. אפשטיין:

 26אני חושב שזאת הזדמנות נהדרת דווקא כן לדון במזרקה הזאת, אני  מר א. כהן:

 27באמת חושב שאין צורך במזרקה בחמישה מיליון שקלים, זה נראה לי 

 28מטורף, יש דברים הרבה יותר אקוטיים וחשובים לעיר הזאת שצריך 
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 1בזה מחדש, ואולי לקחת את לעשות ואולי זה בדיוק ההזדמנות לדון 

 2זה, את הסעיף הזה ולראות איך עושים אותו אחרת, בדיון אמיתי ולא 

 3בהינף יד כמו שקורה פה בדרך כלל. אני אשמח אם המועצה תחליט 

 4 לבחון את זה שוב, ולא פשוט להצביע... 

 5 מישהו עוד רוצה להוסיף משהו?  מר ד. אפשטיין:

 6 תוספת.זה כבר עבר, זה רק ה מר ע. אלקיים:

 7 אז רגע, רק שניה, חבר'ה  מר ד. אפשטיין:

 8 מיליון שקלים  5-זה כבר פעם שניה שמעלים את זה ליותר מ מר א. כהן:

 9 אתה צודק, זה סכום אסטרונומי בשביל תותח למזרקה.  דובר:

 10מיליון שקל מזרקה, תאר לך כמה אירועים למגזר  7-זה כבר הגיע ל מר א. כהן:

 11 הדתי... 

 12 למגזר הדתי דווקא... :מר ד. אפשטיין

 13זה נראה לי קצת טיפ טיפה, טיפטיפונת, או שאנשים אין להם זיכרון  מר א. שמואלי:

 14בכלל או שזו היתממות, כי היה פה דיון בקדנציה הקודמת ארוך וקשה 

 15כשרצו לעדכן את המחירים גם של היטל הכבישים וגם של היטל הביוב 

 16יה ואייל היה איתי ואנחנו פה, אני בזמנו אז הייתי באופוזיצ

 17באופוזיציה, ואנחנו העלינו את זה פה לדיון ורבנו והתווכחנו, נכון, לא 

 18היה לנו רוב, בסוף זה עבר והטילו את ה, הקדימו את הסכום, עשו 

 19עדכון לסכום אפילו, לבוא עכשיו להגיד היטל כבישים, מה זה, מי 

 20ה משלם שבנה בנהריה, כל תכנית בנייה של הרחבת בית, בית חדש, את

 21 גם היטל כבישים, גם היטל ביוב, היטל מים, יש לזה נוסחה לפיה ...

 22 הבנו אשר.  מר ד. אפשטיין:

 23 אתה לא היית, אותך אני לא מאשים כי לא היית.  מר א. שמואלי:

 24 שרית, הוציא אותך נקיה. מר ד. אפשטיין:

 25הוא לא היה,  אבל זה היה, הייתי באופוזיציה. יוסי גם יכול לשאול כי מר א. שמואלי:

 26 אבל כל השאר היו פה בדיון הזה.

 27 שאלה נוספת.  א. וייזר: 'אינג

 28 כן מר ד. אפשטיין:
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 1 גשר להולכי רגל, על איזה גשר מדובר? א. וייזר: 'אינג

 2 גשר להולכי רגל זה גשר  מר ד. אפשטיין:

 3 גשר המיתרים? א. וייזר: 'אינג

 4 המיתרים, בדיוק. מר ד. אפשטיין:

 5בל זה לא אמור להיות במימון הרכבת או כמה שאני זוכר? אולי, אני א א. וייזר: 'אינג

 6 במקרה זוכר 

 7כן, כן, וגם כספים, הגזבר יתקן אותי, רוב הכספים כבר הועברו  מר ד. אפשטיין:

 8 לחשבון

 9 אחוז במימון הרכבת. 99 מר ח. שוורץ:

 10 אחוז? 99 א. וייזר: 'אינג

 11 אל תתפוס אותי במלה, החלק הארי  מר ח. שוורץ:

 12הארי, כי יש דברים, אתה יודע, אולי שלד. )מדברים ביחד, לא ברור(  מר ד. אפשטיין:

 13 אני מאמין תוך חודש חבר'ה.

 14 מיליון היה פה במועצה כבר. 23 מר ע. אלקיים:

 15 אישרנו את זה פה. מר א. שמואלי:

 16 חבר'ה  מר ד. אפשטיין:

 17 למה אתם כועסים? א. וייזר: 'אינג

 18 לא כועסים.לא, אנחנו  מר א. שמואלי:

 19 בחיוך, מה א. וייזר: 'אינג

 20 יש תב"ר מהיטל כבישים, זה דברים ישנים. 18/6/2013-סליחה, ב ע. כהן: 'גב

 21 בסדר, בסדר, עדה, אנחנו הבנו את הנקודה. מר ד. אפשטיין:

 22 עדה, תודה על החיזוק.  מר א. שמואלי:

 23שר, אנחנו חבר'ה, אני מבקש, מי בעד להגדיל הגדלת התב"ר? א מר ד. אפשטיין:

 24 מצביעים.

 25 99הוא אמר  מר א. שמואלי:

 26 אשר, יש הצבעה. מר ד. אפשטיין:

 27 על מה? מר א. שמואלי:

 28 בעד בסעיף ראשון. מי נגד?  מר ד. אפשטיין:
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 1 אנחנו מצטרפים לדבריו של אור, חושבים שזה בזבוז מאוד גדול.  א. וייזר: 'אינג

 2 רשמת? מר ד. אפשטיין:

 3 ארבע נמנעו.  דובר:

 4 , אה. 3, 2, 1למה ארבע?  א. וייזר: 'אינג

 5זה שני סעיפים, כאילו שני תת סעיפים. סעיף שתיים, יציאת סגן ומ"מ  מר ד. אפשטיין:

 6 ראש העיר, למה אתה צוחק? אתה רוצה להקריא את זה?

 7 עדה, חמישה נגד. מר ע. אלקיים:

 8 יציגת סגן וממלא מקום ראש העיר. מר ד. אפשטיין:

 9 יך לצאת, זה ניגוד עניינים.אתה צר מר ע. אלקיים:

 10 לא מר, דימה אפשטיין בלי מר. מר ד. אפשטיין:

 11 אתה צריך לצאת. מר ע. אלקיים:

 12אפשר לדעת כמה עולים הגיעו מהנסיעה לצרפת עם ראש העיר ואשר  מר י. זיגלמן:

 13 -שמואלי ו

 14 אני, אני  מר ד. אפשטיין:

 15 כמה עולים הגיעו? מר י. זיגלמן:

 16תן דוגמאות וגם בזה אני מעורב. חבר'ה, פה זה, הנקודה ברורה? אני א מר ד. אפשטיין:

 17עכשיו לשאלתך, הם עשו רישום של המשפחות, עולים מצרפת זאת 

 18אוכלוסיה לא פשוטה ,בוא נגיד כך. מניסיון העבר אנחנו למדנו שבדרך 

 19כלל מגיעים, לא עוברים את נתניה, בסדר? דרומה, במיוחד נתניה. 

 20 משפחות. 20הם הביאו רישום של מעל  עכשיו פה נעשתה עבודה,

 21 משפחות. 35 מר א. שמואלי:

 22 משפחות  20מעל  מר ד. אפשטיין:

 23 אבל אני הייתי שם. מר א. שמואלי:

 24, עכשיו מכיוון שאני לא דובר צרפתית, בימים לפני פסח 35או.קי.  מר ד. אפשטיין:

 25נעשה, נשלח מייל לכל המשפחות האלו כי הם קיבלו גם כן חומר, גם 

 26ממוחשב, נעשתה פניה אליהם ובימים אלו... טלפונית לכל משפחה 

 27ומשפחה. הם לא מגיעים מהיום למחר, הם צריכים להתכונן, לחשוב, 

 28אולי לשקול לקנות דירה וזה לא, כמו שנחמה, דרך אגב נחמה ,אם לא 
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 1שאלת אבל אני אגדיל, אנחנו גם קיבלנו הקצאה לעוד פרויקט נוסף, 

 2להקצות לנו מכיוון שהגיעו, באמת אנחנו משרד הקליטה החליטה 

 3 80הגיעו מעל  16מקבלים הרבה עולים בזמן האחרון, מאז תחילת 

 4 עולים.

 5 מאיפה, מרוסיה? מר א. שמואלי:

 6 מברית המועצות. ע. כהן: 'גב

 7 דיברת על צרפת לפני כן, כמה הגיעו מצרפת? ש. מולכו: 'גב

 8נה עכשיו יש מגעים, על מנת אז אני מסביר, מאז הפגישה האחרו מר ד. אפשטיין:

 9להביא את הצרפתים צריכים ללטף אותם בכפפות משי, זה אוכלוסיה 

 10 שונה. קשה מאוד להביא אותם מצפונה מנתניה.

 11יחסית לנסיעות של ראש העירייה לצרפת לא הגיעו הרבה צרפתים,  ש. מולכו: 'גב

 12 עלות מול תועלת

 13וד פעם, עכשיו יש יריד של אלף איש, אני יודע עלו שתי משפחות, אבל ע מר ד. אפשטיין:

 14 בסדר? גם בבלרוס וגם באוקראינה... 

 15דימה, אני רוצה להגיד ברשותך משהו על הסעיף הזה, אני בעד שתיסע  ש. מולכו: 'גב

 16 ותביא 

 17 דרך אגב רוב התקצוב מר ד. אפשטיין:

 18סוף  אין לי שום בעיה להצביע בעד, דבר אחד אני רוצה לוודא, זה סוף ש. מולכו: 'גב

 19מתקיים פה דיון ואפשר להביע את עצמנו, כשאנשי ציבור נוסעים 

 20לחו"ל מן הסתם מכספי ציבור, מן הראוי להביא איזשהו דיווח משם, 

 21כמה כסף יצא לטובת העניין, מה עשיתם שם, מה התועלת שיצאה 

 22, זה לא משנה, ואני WHATEVER-מהסיבוב שלכם בצרפת ובלרוס ו

 23ם בבקשה אתה, אדוני סגן ראש העיר, מבקשת שירשם בפרוטוקול וג

 24שעכשיו מתעד לנסוע לרוסיה, נא הבא אתך רשימה מסודרת, מה עשית 

 25לטובת הציבור הנהרייני, לטובת העולים שעתידים להגיע לנהריה 

 26 ותביא את זה בבקשה למועצה לצורך עדכון.

 27 למועצה? מר ד. אפשטיין:

 28 לצורך עדכון ש. מולכו: 'גב
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 1 ידיעה  מר ע. אלקיים:

 2 כן, אתה מעדכן את המועצה ואתה מעדכן את הציבור. ש. מולכו: 'גב

 3 -שרית, אם תשימי לב, כל רבעון יוצא עדכון מחלקה ומחלקה, ו מר ד. אפשטיין:

 4 אני לא ראיתי עדכון שהגיע למועצה עד היום משום  ש. מולכו: 'גב

 5 סליחה, יש כל רבעון, עדה, תתקני אותי אם אני...  מר ד. אפשטיין:

 6 היא מקבלת, בדו"ח התלת חודשי... ע. כהן: 'גב

 7 הערה אחת. ר צ. מורבאי:"ד

 8חבר'ה, אתם שאלתם, בואו תנו לי רק להסביר את הדברים, יוצא כל  מר ד. אפשטיין:

 9 רבעון, שרית 

 10 ממש להביא דו"ח מסודר כמה... ש. מולכו: 'גב

 11ינו לי... עכשיו להפך, יוצא, אז אני מסביר, ישנו דו"ח, באמת, תאמ מר ד. אפשטיין:

 12 בקשר לעלויות, א' כל יושב, שרית, את רוצה שיענה או שנמשיך הלאה

 13 לחברי המועצה ראויים לקבל עלויות נסיעה  ש. מולכו: 'גב

 14הבנתי, הבנתי, אז אני מסביר לך שוב פעם, דיברת ... דרך אגב הדבר  מר ד. אפשטיין:

 15שרד הזה כבר נמצא בתכנית, בהסכם של עיריית נהריה מול המ

 16 לקליטת עליה.

 17 זה לא משנה. ש. מולכו: 'גב

 18 זה כן משנה, למה לא משנה? מר ד. אפשטיין:

 19 דימה, אין פה מטרה לתקוף חלילה, זה פעילות מבורכת, אנחנו בעד. א. וייזר: 'אינג

 20 אני מסביר, עוד פעם.  מר ד. אפשטיין:

 21 דימה, דימה מר א. שמואלי:

 22 הערה אחת רצתה  מר ד. אפשטיין:

 23 הערה אחת  מורבאי: ר צ."ד

 24 דימה, הגענו לזמנים טובים, הם מזרזים אותך.  דובר:

 25הערה אחת, אנחנו נמצאים לפני ערב יום השואה, אני מזמינה את כל  ר צ. מורבאי:"ד

 26חברי המועצה לערב שיהיה מחר, ואם את רוצה לשמוע על מה עשיתי 

 27 בלייפציג, יש דו"ח

 28 מה, זה בהיכל התרבות? א. וייזר: 'אינג
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 1ומחר תשמעי את הקשר בין הנסיעה שלנו, של שלושת חברות מועצה   ר צ. מורבאי:"ד

 2 ללייפציג לבין תוצאות, נקודה.

 3 מה יש מחר?  א. וייזר: 'אינג

 4 אני אשמח לשמוע.  ש. מולכו: 'גב

 5 בהיכל התרבות? א. וייזר: 'אינג

 6 סליחה, אם אתה לא יודע זה חמור מאוד. ר צ. מורבאי:"ד

 7 אולי יש עוד משהו.לא, לא, חשבתי ש :א. וייזר 'אינג

 8 חבר'ה ... תתייחס אשר בבקשה.  מר ד. אפשטיין:

 9 מאחר והייתי במשלחת  מר א. שמואלי:

 10 אני יודע שמזמינים. דובר:

 11מאחר ואני הייתי אחד מחברי המשלחת בצרפת אני רוצה לומר לכם  מר א. שמואלי:

 12עצם שלא מה שנקרא רק לפרוטוקול אלא באמת בשביל לדעת, 

 13העובדה שהיינו שם וגילינו למשל שבחומר ההסברה של המשרד 

 14לפיתוח הגליל והנגב ישנו סעיף שאומר שעולה חדש שמגיע נאמר 

 15לנהריה בגלל שזו עיר פריפריה בגליל ובנגב, המשרד לפיתוח הגליל 

 16והנגב, זה שבעצם מימן וארגן ביחד עם משרד הקליטה את הכנס הזה, 

 17אלף דולר  30ו לא היה אותו סעיף שמעניק אנחנו גילינו שבחומר שלנ

 18למשפחה שבאה לנהריה, כתמיכה מה שנקרא לשכירות דירה לשנה 

 19ראשונה. ראש העיר לזכותו יאמר, הוא לא פה ואפשר לפרגן לו כי מגיע 

 20לו, אמר במקום, חבריה זה פאק שלא היה צריך להיות, ככה עולים לא 

 21וצים בין נתניה, יודעים, וישנה בעיה עם העולים מצרפת, הם ר

 22מקסימום גג עד אשדוד, אחד הדברים היפים שהיו שם ונורא נורא 

 23מצחיקים זה שבאו צרפתים וראו שלט נתניה, שלט נהריה, שכל עיד 

 24מתחרה עם ליבם של המתעניינים, עוד לא עולים, רק מתעניינים, כולל 

 25כל מוסדות הממשלה שישנם שם כמו הסוכנות היהודית, משרד 

 26טוח הלאומי, התור הכי גדול דרך אגב היה לביטוח הקליטה, הבי

 27הלאומי כי הם רצו לדעת מה הזכויות שלהם, תבינו איזה גילאים 

 28מאוד הולכים להגיע, אבל אני חושב שזאת פעולה מאוד מאוד חשובה, 
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 1חשוב להיות שמה, ישנה תחרות של כל עיר ועיר, עולים הגיעו, ראו 

 2רנו לא, לא, נהריה, רצו מהר נהריה, רצו אלינו, נתניה, נתניה, אמ

 3לנתניה. עכשיו הם מחפשים ים, יש לנו פה, הם מחפשים בתי קפה, יש 

 4לנו פה, זה הצרפתים, אין מה לעשות, זה מה שהם מחפשים. עכשיו זה 

 5לא אנשים שבאים, בעיקר, הרבה מאוד, חלק מהם, לחפש עבודה, זה 

 6הפנסיה,  חלק מהם שבא פשוט לעשות פה את הגיל השלישי שלהם, את

 7והם מחפשים את אותם דברים שאמרתי כרגע, ולנו יש את זה, אנחנו 

 8צריכים לדעת לתרגם את זה נכון ולהעביר את זה. בסופו של דבר בדיון 

 9 שהתקיים שם יחד עם המנכ"לית של משרד לפיתוח הגליל והנגב.

 10מיליון ולהשקיע  5-אתה רק מחזק את זה שאפשר לוותר על מזרקה ב מר א. כהן:

 11 ים.ב

 12אני לא ... אני לא חושב שיש לזה קשר, אני חושב שיש לנו משאבים  מר א. שמואלי:

 13 טבעיים 

 14 אני חושב שהוא מחזק את העובדה שאנחנו כן צריכים לדעת...  ש. מולכו: 'גב

 15שאנחנו כדאי לנו לנצל אותם ואל תשכחו שאנחנו עוסקים בסופו של  מר א. שמואלי:

 16לנהריה ואני חושב שזה מעשה ציוני  יום בסופו של דבר בהבאת עולים

 17 בפני עצמו.

 18 אשר, אנחנו חלילה לא... ש. מולכו: 'גב

 19 לא, לא, אני אומר, רק נתתי דוגמה של ... מר א. שמואלי:

 20 ביקשנו לדעת ...  ש. מולכו: 'גב

 21 אין שום בעיה.  מר ד. אפשטיין:

 22 לגיטימי מר א. שמואלי:

 23 הדברים האלה. לשמוע את  מענייןהיה מאוד  ש. מולכו: 'גב

 24 א' כל זה נכון. מר ד. אפשטיין:

 25משפט אחרון, הסיכום היה בסופו של יום במלה אחרונה,  מר א. שמואלי:

 26שהאוכלוסיה של פריז, אולי לא לפרוטוקול, לא כל כך מתאימה כי 

 27היא כבר מאוד מאוד מבוססת וזה אנשים מאוד מבוגרים אלה 

 28יהודית במרסיי יותר שרוצים לעלות לארץ. יכול להיות שהקהילה ה
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 1מתאימה כי זה יותר צעירים שרוצים לבוא, להפתעתי אני אומר לכם, 

 2למשל חיפשנו מקומות עבודה כדי להציע להם, כי יש כאלה שהם 

 3צעירים יותר מחפשים מקומות עבודה, אם אני בא איפה אני עובד, 

 4והיו לנו הצעות של מקומות עבודה כמו למשל נהגי אוטובוס, כמה 

 5ו שיבואו, הייתה לנו התחייבות של חברת אוטובוסים שתקלוט שרק רצ

 6 אותם בשכר הרבה מעל לשכר מינימום, אפילו פעם וחצי...

 7 מי בעד? כולם. סעיף שלוש, הרחבת גבול השיפוט. מר ד. אפשטיין:

 8 אני מניחה שזה משהו פורמלי, נכון?  ש. מולכו: 'גב

 9 ה נעולה. מי בעד? כולם. תודה רבה, הישיב מר ד. אפשטיין:

 10 דרך אגב מחר יש את הדיון במחוזית, אבל הוא סגור לקהל.  מר א. שמואלי:

 11 ישיבה נעולה


