
 

 

 
 1 המועצת עיריית נהרי

 2 18:00בשעה   5/6/19 של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ישיבה מן המניין 

 3 בבניין העירייה, בחדר המועצה קומה ג' .

 4 

 5 על סדר היום:

 6 . אישור תב"ר חדש:1

 7 סכום הפרויקט תב"ר מס'

 8 ₪ 750,000  חדש 2019עבודות פיתוח במוסדות חינוך  2/937081

 9 רשות מהיטל השבחה.המקור התקציב:   

 10עקב₪  49,577,265בהיקף פעילות כולל של  2018תב"רים בשנת  33. אישור לסגירת 2

 11 סיום ביצוע הפעילות בהאם. 

 12עובדות 2-. אישור המועצה ליציאה לחו"ל של מ"מ וסגן רה"ע מר דימה אפשטיין ו3

 13סה בתאריך עירייה ממחלקת הקליטה לצורך השתתפות ביריד עידוד עלייה באוד 

 14 הגב' גאייוי אנה הגב' ונציבסקי אירינה .2019ביוני  21-24

 15 . אישור דירקטורים בחברה הכלכלית לנהריה בע"מ. 4

 נציגי ציבור 3 עובדים 3 נבחרים 3

 יוצא נכנס  יוצא נכנס  יוצא נכנס

לוי אהרון  ז'קי סבג רונן מרלי

 אלון

 יוכי דוברצקי לאה גורלי ---

עו"ד 

קלאודיה 

 מרקוב

בצלאל  רחל ברק איריס שי יעקב אוחיון

 אברהם

רחל 

 פולקנפליק

עו"ד דודו  ציפי מורבאי שרית מולכו

 אלחיאני

 זיו בן חיים דוד אילוז

 16 

 17 מכירת נכס ברחוב היוצרים לחברת ורגוס בע"מ  –. אישור עשייה במקרקעין 5

 18הריה: אישור עקרוני, בכפוף. הצעת החלטה בנוגע לתמיכה בעמותה לספורט הישגי בנ6

 19להמלצת ועדת התמיכות )ואישור המלצת ע"י המועצה לאחר מכן( להעברת תמיכה 

 ₪20 262,896)בתוספת שווי השימוש במתקני העירייה שהוא ₪  4,000,000בסך של  

 21המהווה תמיכה עקיפה( לעמותה לספורט הישגי בנהריה )עבור קבוצת הכדורסל 
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 1, ומתן בטוחות לבקרה התקציבית של ליגת העל 2020הריה( מתקציב העירוני נ 

 2לכך. במסגרת זו מאושר מתן ערבות בנקאית להלוואת גישור של הקבוצה   בהתאם

 3מובהר כי ככל שיגויסו ספונסרים נוספים לקבוצה, תופחת₪.  2,000,000 בסך

 4נועדה לאפשר לקבוצהתמיכת  העירייה המצוינת לעיל בסכום שיגויס. החלטה זו  

 5 במנהלת ליגת הכדורסל. 2019-20את רישומה לעונת  

 6 . אישור להתקשרות בהסכם עם החברה למתנ"סים. 7

 7 פרוטוקול

 8 

 9אנחנו מתחילים את הישיבה שמן המניין, יש לנו שבעה נושאים על  ע:"מר ר. מרלי, רה

 10ות , הפרויקט זה עבוד2937081הפרק. סעיף ראשון, אישור תב"ר מספר 

 11חדש, מקור התקציב זה רשות מהיטל  2019פיתוח במוסדות חינוך 

 12אלך שקלים, משרד החינוך לא מתקצב בשקל אחד אפילו  750השבחה, 

 13את שיפוצי הקיץ השנה ואנחנו נשתדל להשקיע כמו שצריך בבתי הספר, 

 14 מי בעד? נגד? 

 15 איזה בתי ספר?  א. שטרקמן: 'גב

 16, 2מי שצריך עזרה. מישהו נגד? נמנע? תודה. סעיף אנחנו נשקיע בכל  ע:"מר ר. מרלי, רה

 17מיליון  49בהיקף פעילות של  2018תב"רים בשנת  33אישור לסגירת 

 18מיליון עקב סיום ביצוע פעילות בתב"רים האלו. אם אתם  49.5שקלים, 

 19 רוצים הסביר 

 20 אולי תספר לנו כמה נשאר מהתב"רים האלה. ש. מולכו: 'גב

 21ין לא סופי. אנחנו מעבר לגירעון השוטף שאתם מכירים, הגירעון זה עדי ע:"מר ר. מרלי, רה

 22המצטבר, אנחנו בתב"רים הבאנו לפה בדיקה חיצונית שבדקה את 

 23מיליון שקלים,  50-הגירעונות בתב"רים, בגלל התב"רים, אנחנו סביב ה

 24צריך עוד להעמיק את הבדיקה הזו, זה מצב לא טוב, זה חלק מזה 

 25ישיבה הקודמת, נשנס מותניים ונעשה כל מסביר את הסעיף הקודם מה

 26מה שצריך כדי לצאת מהמצב של העירייה ונצא בעזרת השם מהמצב 

 27אלף שקל כפי שאמרתי  750-הזה. העסק מורכב ובכל זאת נשקיע את ה

 28בסעיף הראשון ונטפל בדברים שאנחנו חייבים לטפל. אז אנחנו סוגרים 
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 1מי בעד? מי נגד? מיליון שקלים.  49.5תב"רים בסכום שאמרתי,  33

 2נמנעים? סעיף שלישי, אישור המועצה ליציאה לחו"ל של ממלא מקום 

 3וסגן ראש העיר דימה ושתי עובדות עירייה לצורך השתתפות ביריד 

 4ימים בערך, מי בעד? מי נגד?  4וחצי,  3עידוד עליה באודסה, העניין הוא 

 5 נמנעים? 

 6 אני נמנעת, אני רוצה להתייחס.  ש. נס פררו: 'גב

 7לפני שתתייחסי אגיד על זה משהו, כי נשאלתי על העניין הזה קודם.  ע:"ר ר. מרלי, רהמ

 8כולנו כאן הגענו, כל המשפחות שלנו הגיעו מעבר לים, אני חושב 

 9שמעטים מהיושבים בחדר הזה לא עלו לארץ באיזשהו שלב. נהריה 

 10משפחות חדשות  216קיבלה בשנה האחרונה בין ראש השנה לפסח 

 11פה במועדון לעולה לטובת המשפחות האלו. אנחנו נחשבים  שעשינו ערב

 12כעיר קולטת עליה, אנחנו אחת הערים הכי מבוקשות בארץ בענייני 

 13 10,000עליה וכשמדינת ישראל שולחת נציגים החוצה המחיר פה הוא 

 14שקל בערך לעיר נהריה והעיר נהריה מאוד מאוד מבוקשת אז אנחנו 

 15עולים לנהריה. אני לא חושב שיש מבקשים לשלוח נציגים כדי להביא 

 16מישהו במדינת ישראל או בעיר הזאת שהוא נגד קליטת עליה וזה חלק 

 17חשוב מהמדינה ומהעם שלנו, העם הזה נוצר ככור היתוך ואנחנו לא 

 18משפחות הגיעו לאחרונה ודימה המחויבות  216נעצור את התהליך הזה. 

 19ם בשלום ולספר שלך כלפי הציבור וכלפי חברי המועצה היא לחזור מש

 20ו... אז זה עניין חשוב. הצבענו, נכון?  לנו מה היה שם, מה עשיתם, הכל

 21 שרית, רוצה להתייחס? רגע, הצבענו? כן שרית.

 22אני, זה באמת מבורך לקלוט עליה אבל אנחנו כל הזמן אומרים  ש. נס פררו: 'גב

 23ומציינים בחצי השנה האחרונה כמה הגירעון גדול, באפריל יצאו שתי 

 24בדות ממחלקת הקליטה ליריד תעסוקה, עכשיו ביוני אתם רוצים עו

 25עובדים, הגירעון גדול, אפשר לצמצם בכל דבר, אני לא  3להוציא עוד 

 26אומרת שלא, אני גם לא יודעת מה נעשה כי לא קיבלנו שום דוח, כל 

 27נסיעת עסקים שקורית במקום עבודה מקבלים דוח, רואים מה נאמר, 

 28ת, אנחנו, אם אנחנו אתם מעמידים אותנו מה המסקנות, מה ההשלכו
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 1כאן להצבעה אנחנו רוצים לדעת על מה אנחנו מצביעים ומה נעשה 

 2בפגישה ביציאה הקודמת מהארץ, דבר שני, אם המצב כל כך גרוע ויש 

 3רצינית בעיר, אם אנחנו קולטים עולים הם צריכים  פה בעיית תעסוקה

 4א מאה אחוז עולים למצוא פה מקומות תעסוקה אז אני מניחה שגם ל

 5שהגיעו לנהריה בשנים האחרונות נשארו פה בנהריה, חלקם אני יודעת 

 6שחזרו חזרה לחו"ל כי לא מצאו את עצמם כאן ובטח בפריפריה... 

 7בתעסוקה, או עברו למקומות אחרים בארץ. הקליטה היא מבורכת אבל 

 8אנחנו צריכים להיות ערוכים בעיר שלנו לקלוט כי אין עבודה, אין 

 9נסה, אין מקורות לקלוט אותם ואני מניחה שזה גם קשור לתקציב פר

 10שלנו כי כל נסיעה זה טיפה בים אבל יש גירעון, אז אם אפשר לקבל 

 11 באמת התייחסות על הנסיעה הקודמת. 

 12בוודאי, קודם כל ההתייחסות היא כזו, כפי שאת אומרת הדברים  מר ד. אפשטיין:

 13ו לפחות הצבענו בעד, האלה מתוקצבים בתקציב שאנחנו פה רובנ

 14בסדר? רק שניה, ברור, ברור לי שאנחנו, עוד פעם, כל דבר נמדד מול 

 15תועלת, התועלת, כמו שאומרים, את יודעת, פעם המשרד לעליה 

 16וקליטה היה המשרד הכי מבוקש במדינת ישראל, היום כמעט לא 

 17 מוצאים שר שרוצה להחזיק במשרד הזה אז הדביקו איזה סטיגמה. 

 18 אריה דרעי. ש:מר ח. רוא

 19לא, זה בסדר, אם אריה דרעי, אז דרך אגב על נהריה, אני אעבור  מר ד. אפשטיין:

 20לנהריה, בנהריה אנחנו נמצאים בנגב ובגליל, אז הפסיקו עידוד עליה 

 21 55עד  18-רשויות שהמשפחות שבגילאים מ 12לנגב והגליל, אנחנו בין 

 22קיבלו מענק עידוד  הרשויות האלו, נהריה הייתה ביניהם, 12-שהגיעו ל

 23על מנת לעודד הגעות, להגדיל את האוכלוסיה, דרך אגב לא יודע מאיפה 

 24 לקחת נתונים האלה, על התעסוקה, חוסר תעסוקה.

 25 לא, יש פה הרבה אנשים מובטלים  ש. נס פררו: 'גב

 26סליחה, לא, לא נכון, האבטלה בעיר נהריה לא יורדת מאבטלה ארצית,  מר ד. אפשטיין:

 27 ום נתון אחר לא שמעתי ש

 28 ... חיפה... ש. נס פררו: 'גב
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 1 לא, אין שום בעיה, יושבים פה סביב השולחן  מר ד. אפשטיין:

 2 צריכים לפתור בעיה כאן, לנו, האזרחים.  ש. נס פררו: 'גב

 3 אפשר לסיים?  מר ד. אפשטיין:

 4 עובדים על זה. ש. מולכו: 'גב

 5 שאלת, אני לא הפרעתי לך.  מר ד. אפשטיין:

 6 אתה רוצה לדבר על העובדים? ע:"י, רהמר ר. מרל

 7אני אגיד לך משהו, אני אגלה לך, יושבים פה סביב השולחן כמה אנשים  מר ד. אפשטיין:

 8שפנו אלי לא פעם אחת שצריכים עובדים במפעלים שהם עובדים בהם, 

 9ק"מ נגיד בעכו או שלא משנה בכל מקום, כל  9-אז לא, אני לא חושב ש

 10דקות, במקרה של פקקים גרועים זה  10ממנו  בן אדם יכול להגיע, יקח

 11 דקות חזרה, אז אין בעיית תעסוקה. 20

 12 עובדים?  30כמה עובדים אתה מחפש במפעל שלך? בוא נדבר ברצינות,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 13 עובדים 30 מר ד. אפשטיין:

 14 מקומות פנויים.  30אז לציבור בנהריה יש  ע:"מר ר. מרלי, רה

 15ז עכשיו, הנה, אז בוריס עובד באיזה מקום ואומר בוא, עם כל כן, א מר ד. אפשטיין:

 16הכבוד. אנחנו היום נמצאים במצב שבמפעלים שישראלים כמעט ולא 

 17באים, או שחבר'ה מהמגזר או שעולים עובדים ביצור, אז אנחנו, בשנות 

 18התשעים הגיעו המון רופאים, בסדר? היום במדינת ישראל יש מחסור 

 19ום הכלל עליה למדינת ישראל בירידה, זה של רופאים, שתבינו, הי

 20שאנחנו בנהריה רואים כמויות של עולים, אנחנו באולפן שלנו זה כל 

 21 כיתות יש כל הזמן. 9-ל 11הזמן נע בין 

 22 כיתות יש עכשיו. 12 ע:"מר ר. מרלי, רה

 23, זה עכשיו חריג כי עוד שבוע מסתיימת עוד כיתה, אז 12-ל 11יפה, בין  מר ד. אפשטיין:

 24 ו פשוט על המפה וזה לא ברור מאליו.אנחנ

 25 זה לא מכביד על הגירעון? ש. נס פררו: 'גב

 26לא, ממש לא, להפך, המשפחה שמגיעה אחרי שנה, מדינת ישראל  מר ד. אפשטיין:

 27אחוז הנחה בארנונה שנה אחת, במשך שנתיים משפחת  90קבעה, יש 

 28גם עולים יכולה לקבל, עכשיו כשמסתיימת השנה הזאת אני לא מכיר 
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 1במח' רווחה משפחות עולים רבים שמשתמשים בזכויות או שבבקשות 

 2 כאלה.

 3 אני מכירה בוועדת הנחות. א. שטרקמן: 'גב

 4 לא הרבה, לא הרבה.  מר ד. אפשטיין:

 5 בטח שיש. ש. נס פררו: 'גב

 6 אני הייתי חבר בוועדת הנחות...  מר ד. אפשטיין:

 7 יש לנו ממש הרבה. א. שטרקמן: 'גב

 8 אז אני בא ואומר... מר ד. אפשטיין:

 9 אבל אפשר לקבל... ש. נס פררו: 'גב

 10 אמרנו, דימה יחזור, דימה תחזור ע:"מר ר. מרלי, רה

 11 בקשר לדיווח  מר ד. אפשטיין:

 12 תכין מצגת כשאתה חוזר. דובר:

 13 בסדר, נשלח אונליין, דיברנו עם הגזבר.  מר ד. אפשטיין:

 14דיברנו על זה גם קודם, אני חושבת שהציבור חבר'ה, אני לא חושבת...  ש. נס פררו: 'גב

 15 זכאי לקבל ...

 16 יקבל דיווח. ע:"מר ר. מרלי, רה

 17על מה יצא הכסף שלו, לכן גם אני נמנעתי בהצבעה הזאת. אני מבקשת  ש. נס פררו: 'גב

 18כן לקבל דוח על מה יוצא כסף של הציבור, כמה עולים נקלטים בארץ, 

 19ת מה עושים עם הכסף שלהם, מה עושים איתם, זכותו של הציבור לדע

 20 אני מקווה שבפעם הבאה יהיה לנו ונצביע בשמחה. כולנו רוצים ל... 

 21משפחות  216הגיעו  2018-אז יהיה דיווח מסודר וכמו שאמרתי ב ע:"מר ר. מרלי, רה

 22 לנהריה.

 23 רק בין החגים. מר ד. אפשטיין:

 24משפחות. חברים, סעיף רק בין החגים, ראש השנה לפסח, וזה לא מעט  ע:"מר ר. מרלי, רה

 25, אישור דירקטורים בחברה הכלכלית, אנחנו מחליפים דירקטורים, 4

 26הטבלה לפניכם, זה חלק מתהליך שאנחנו עושים בחברה הכלכלית. 

 27הטבלה אצלכם, מי בעד? מי נגד? נמנעים? תודה. סעיף חמש,  4סעיף 

 28אישור עשיה במקרקעין, רגע, חברים, אני רוצה להמשיך, מכירת נכס 
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 1רחוב היוצרים לחברת ורגוס בע"מ. אני רוצה להתייחס לפני ההצבעה, ב

 2מדובר בשטח שנמצא צפונית לורגוס באזור התעשיה הצפוני שלנו, זה 

 3שטח כלוא שעיריית נהריה החזיקה שנים רבות, שטח נטוש שלא נעשה 

 4בו שום שימוש ואני שמח שהצלחנו לקיים מכרז ולאפשר את הגדלת 

 5רוצים לגדול, זה מפעל מדהים דרך אגב, ציוני המפעל של ורגוס, הם 

 6מאוד של משפ' ארנברג, זו משפחה שעלתה למדינת ישראל, 

 7מהראשונים שהיו כאן, המפעל הזה מעסיק מעל שש מאות עובדים, 

 8מהעובדים הם עובדים נהריינים, הם קנו את הקרקע, צריך  50%מעל 

 9עד סיום להשלים פה פרצלציה שיקח אורן משהו כמו שנתיים שלוש 

 10תהליך המכירה, אבל זה מפעל שרוצה לגדול, להקים שם מספר 

 11מחלקות ולהעסיק נהריינים, טענת הבעלים שהוא רוצה נהריינים 

 12מסיבה מאוד פשוטה, זה קרוב והוא יכול להקפיץ אותם כשצריך 

 13וההסעות שלו קרובות ואני חושב שזה הישג אדיר, זה יגדיל את כמות 

 14דונם שהיו ללא שימוש  2.5-אזור התעשיה בהעובדים וזה התפתחות של 

 15שנים ארוכות וזה מרחיב את המפעל והמפעל נשאר בנהריה. למשפחת 

 16ארנברג באופן כללי ולמנכ"ל המפעל אבי כהן יש כלכלית האינטרס 

 17שלהם לעזוב את נהריה וישראל אפילו משתלם להם יותר אבל את 

 18להישאר כאן  העובדים הם לא יכולים לקחת לסין למשל אז הם רוצים

 19ולכן אני חושב שזה הישג גדול ומפעל ורגוס יורחב ואנחנו נהנה מהעניין 

 20 הזה בצורה משמעותית, מי בעד? נגד? נמנעים? 

 21 רק שניה, הצבעת יחד איתנו בוועדת מכרזים. מר ד. אפשטיין:

 22 הצבעתי נגד. ד ל. איתמר:"עו

 23 נגד? טוב.  מר ד. אפשטיין:

 24ף שש, בואו נתקדם, סעיף שישי, גם פה אני אתן כמה מלים, חברים, סעי ע:"מר ר. מרלי, רה

 25הצעת החלטה בנוגע לתמיכה בעמותה לספורט הישגי בנהריה, זה 

 26 4אישור עקרוני בכפוף להמלצת ועדת התמיכות להעברת תמיכה בסך 

 27אלף שקלים  262בתוספת שווי שימוש במתקני העירייה שזה ₪ מיליון 

 28ההישגי לקבוצת הכדורסל שלנו, שזה תמיכה עקיפה לעמותת הספורט 
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 1את זה אתם מכירים, אנחנו בעצם מעבירים פה אישור עקרוני, במסגרת 

 2 2זו מאושר מתן ערבות בנקאית להלוואת גישור של הקבוצה בסך 

 3. העניין הוא שבבקרה 2020ההלוואה לא תחל לפני ₪. מיליון 

 4התקציבית צריך לרשום את קבוצת הכדורסל אחרת אם אנחנו לא 

 5ים את התהליך הזה הקבוצה נפגעת בצורה משמעותית. אני רוצה עוש

 6לומר שאנחנו עושים הכל כדי לגייס תמיכות וספונסרים לקבוצת 

 7הכדורסל בנהריה, יש אנשים שעובדים על זה, אחד מהם יושב כאן 

 8איתנו, עובדים עבודה מאומצת בעניין הזה ואני מאמין שנצליח גם 

 9מעבירים עכשיו אישור עקרוני כדי  להשיג תמיכות לקבוצה אבל אנחנו

 10שאפשר יהיה לרשום את הקבוצה כדי שהקבוצה תוכל להתחיל תהליך 

 11של בנייה גם מאמן וגם שחקנים לעונה הבאה, הקבוצה הזאת מהווה 

 12מודל לילדים בבתי הספר ובבית הספר לכדורסל, לנערים, לנוער, הם 

 13גיע לרמות רואים אותם, זו דוגמה מבחינתם והם רוצים ושואפים לה

 14 12ערים גדולות,  100רשויות במדינת ישראל, מעל  256הגבוהות, יש 

 15, חלון ראוה מבחינתנו, כואב 12-קבוצות ליגה סך הכל ואנחנו בין ה

 16בכיס כאב גדול אבל חשוב לתדמית שלנו ולספורט בנהריה. מי בעד? מי 

 17נגד? נמנעים? תודה. סעיף שביעי,  סעיף שבע, אישור התקשרות בהסכם 

 18עם החברה למתנ"סים, מבקשים את האישור להתקשר עם החברה, 

 19אמרתי את זה לא פעם, אנחנו בעיצומו של תהליך לבחון את כל 

 20ההיבטים של העניין הזה, אבל לשדרג פה בצורה משמעותית ביותר את 

 21החינוך הבלתי פורמלי, את החיבור בין החינוך הפורמלי לבלתי פורמלי, 

 22נות, צהרונים, חוגים, פעילות קהילתית ועד מגיל רך, גני ילדים, קייט

 23 גמלאים וכל הפעילות סביב מערך הגמלאים, מי בעד? נגד? 

 24אני רוצה לשאול את היועמ"ש, האישור זה בעצם סוג של שיק פתוח  א. שטרקמן: 'גב

 25 שראש העיר מנהל מו"מ? על מה אתם מצביעים? 

 26 אישור עקרוני להתקשר איתו. ע:"מר ר. מרלי, רה

 27 להתקשר בחוזה עם החברה. מולכו: ש. 'גב

 28יופי, אבל אני רוצה לדעת מה החוזה, כמה כסף זה עולה לעירייה, כמה  א. שטרקמן: 'גב
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 1זה עולה, זה שיק פתוח? תביאי אישור עקרוני, אני אקנה לך אוטו אבל 

 2 לא נדע ...

 3לא, אנחנו צריכים לחתום על הסכם עם החברה למתנ"סים על מנת  ש. מולכו: 'גב

 4 ים כאן בנהריה זרוע ביצועית של העירייה.להק

 5שקל  100כמה כסף זה עולה, כמה יעלה לכל הורה? אם היום משלם  א. שטרקמן: 'גב

 6  2לחוג ישלם פי 

 7 זה לא יהיה כתוב בהסכם. ש. מולכו: 'גב

 8 זו הפתעה? א. שטרקמן: 'גב

 9 לא, ההסכם אומר, החברה למתנ"סים נכנסת לנהריה ש. מולכו: 'גב

 10 אנחנו מצביעים ככה סתם? רקמן:א. שט 'גב

 11 את רוצה שאני אסביר לך איך זה עובד? ש. מולכו: 'גב

 12 סליחה א. שטרקמן: 'גב

 13החברה למתנ"סים תיכנס לנהריה, יוקם כאן גוף עירוני שמורכב מחברי  ש. מולכו: 'גב

 14 דירקטוריון שמומלצים על ידי העירייה ועל ידי החברה 

 15גוף זה בעצם זרוע ביצועית של  למתנ"סים והסוכנות היהודית, אותו

 16 העירייה, הוא יבצע את מה שהעירייה תטיל עליו.

 17 את לא יודעת כמה זה עולה? לפני שמגיעים את לא יודעת כמה זה עולה? א. שטרקמן: 'גב

 18היום זה עולה הרבה מאוד כסף, את יכולה לראות בתקציב השנתי  ש. מולכו: 'גב

 19על החינוך הלא פורמלי,  שהעברנו בתחילת השנה כמה כסף מוציאים

 20יעלה לנו הרבה פחות מכיוון שהחברה למתנ"סים יודעת לעבוד בצורה 

 21 מאוד יעילה ולהביא תקציבים ממקורות חיצוניים.

 22שקל  100אנחנו מקבלים הרבה פניות מהורים שיודעים שחוג שעלה  א. שטרקמן: 'גב

 23 שקל. 200יעלה עכשיו 

 24 החברה למתנ"סים מכניסה  ש. מולכו: 'גב

 25 אני רוצה, שרית, תני לי רגע  ע:"מר ר. מרלי, רה

 26 החברה למתנ"סים תביא מנכ"ל מטעמה, תשלם על המנכ"ל הזה  ש. מולכו: 'גב

 27 זה עולה כסף מנכ"ל, לא? א. שטרקמן: 'גב

 28 המנכ"ל הזה משולם על ידי החברה למתנ"סים.  ש. מולכו: 'גב
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 1 עובדים עולה כסף. א. שטרקמן: 'גב

 2 ים גם היום עולים. עובד ש. מולכו: 'גב

 3זה הכסף שהעירייה מעבירה, מה זה, זה לא מהכסף של החברה  א. שטרקמן: 'גב

 4 למתנ"סים. 

 5יקירתי, היום אנחנו משלמים על העובדים האלה שעובדים דרך הרשות  ש. מולכו: 'גב

 6 המקומית.

 7 יעבדו דרך המתנ"ס א. שטרקמן: 'גב

 8חברה שתיפתח, אותה חברה, אותו מה שיקרה שהם יעבדו דרך אותה ה ש. מולכו: 'גב

 9 גוף, תאגיד עירוני שייפתח 

 10 זה עולה עוד כסף.  א. שטרקמן: 'גב

 11 אני רוצה להסביר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 12 זה יעלה הרבה פחות. ש. מולכו: 'גב

 13חיים, אל ת... זכותי לנהל פה דיון. )מדברים ביחד, לא ברור( איך אתה  א. שטרקמן: 'גב

 14 א יודע כמה זה עולה. מצביע על משהו שאתה ל

 15 אורנה, אני חושב שאת צודקת. מר ח. רואש:

 16 כולם ידעו כמה זה עולה, אני רוצה להגיד עוד משהו אחד. ש. מולכו: 'גב

 17 ... אבל לא עכשיו.  מר ח. רואש:

 18 אני רוצה להגיד דבר אחד שלא דיברת עליו אורנה. ש. מולכו: 'גב

 19 שרות. )מדברים ביחד, לא ברור(זה סך הכל הצבעה עכשיו על התק מר ח. רואש:

 20 אפשר לענות לה. ש. מולכו: 'גב

 21 זה התקשרות שזה יוקם, אולי לא הבנת. )מדברים ביחד, לא ברור( א. שטרקמן: 'גב

 22בואו חבר'ה, שניה, אתם תוכלו )מדברים ביחד, לא ברור( לא יעזור  ע:"מר ר. מרלי, רה

 23ה, אני לא הצעקות, תני לי רגע שרית, השיטה הזאת שבאמצע הצבע

 24אקבל את זה יותר, פעם אחרונה שאני מקבל שמפריעים באמצע 

 25הצבעה, את יכולה לדבר מתי שאת רוצה, אני מאפשר לדבר פה באופן 

 26חופשי, לא בזמן הצבעה. דבר שני, זה יעלה להצבעה, יהיה הסכם 

 27מסודר, אורן יגיש את ההסכם, הציבור ידע בדיוק כמה כסף זה עולה 

 28את יכולה להתנגד כמובן במהלך ההצבעה להסכם  לו ומה שהוא מקבל.
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 1עם חברת המתנ"סים, אני מציע לך לשקול את זה כי זה יתרון אדיר 

 2לעיר נהריה, את תדעי הכל, אנחנו עושים איתם מו"מ, כשאני אדע כולם 

 3 ידעו. מי בעד? מי בעד? אני לא עוצר יותר, מי נגד? 

 4 תקשיבי, הוא לא שואל אותנו  מר ח. רואש:

 5 מישהו נמנע?  ע:". מרלי, רהמר ר

 6 יש לו מנדט.  מר ח. רואש:

 7תודה, מלה אחרונה, חיים, מלה אחרונה בבקשה. אני רוצה בשם העיר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 8נהריה כולה להשתתף בצערו של נשיא המדינה על מות אשתו, העברנו 

 9מברק מסודר לנשיא. אף אחד מאיתנו כמובן לא יצא לו להשתתף 

 10 נחומינו, הישיבה נעולה, תודה. בלוויה, אז ת

 11אני רוצה רק שתבין דבר אחד, משהו שלא שאלת, העיר נהריה משוועת  ש. מולכו: 'גב

 12 לחזרתה של החברה למתנ"סים )מדברים ביחד, לא ברור( 

 13 אנשים שאין להם כסף והם כן דואגים ש...  א. שטרקמן: 'גב

 14 אז תעבירי אותם. ש. מולכו: 'גב

 15 אעביר לך בכיף. )מדברים ביחד, לא ברור( אני  א. שטרקמן: 'גב

 16  ישיבה נעולה

 17 


