
 

 

 
 1 מועצת עיריית נהריה       

 2 

 3 

 4 ד' תשרי תשע"ז,  – 6.10.16', המן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום  מישיבה,

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

 6 ראש העירייה   ז'קי סבג השתתפו:

 7 סגן ראש העיר   חיים רואש 

 8 חברת מועצה  ד"ר ציפי מורבאי 

 9 ת מועצהחבר עו"ד קלאודיה מרקוב 

 10 חבר מועצה   דורון משה

 11 חברת מועצה   דבורה כהן

 12 חבר מועצה   עו"ד דוד בניאשווילי 

 13 חבר מועצה  עופר אלקיים 

 14 חבר מועצה  עו"ד אורן סודאי 

 15 חבר מועצה   אייל וייזר 

 16  חבר מועצה   יוסי זיגלמן 

 17 חברת מועצה   שרית מולכו

 18 חבר מועצה  ד"ר אדוארד ברלנד

 19 סגנית ראש העיר בתואר  קמןאורנה שטר נעדרו:

 20 סגן ומ"מ ראש העיר  דימיטרי אפשטיין

 21 חבר מועצה  אשר שמואלי

 22  חבר מעוצה   אור כהן

  23 

 24 מנכ"ל העירייה   דני חמיאס נכחו:

 25 יועץ משפטי  עו"ד אבי גולדהמר 

 26 יועץ משפטי  עו"ד אורן ארבל 

 27 גזבר העירייה   חגי שוורץ 

 28 מרכזת ישיבות מועצה   תמי רבן 

 ישיבת מועצה מן המניין

  2016וקטובר בא 6ביום 
 ]גתשע"ג

 ב, תשס"ט   
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 1 ישור המועצה להצעה להתקשרות בחוזה ללא מכרז לביצוע עבודות הפיתוח בשכונת . א1

 2 א' לפקודת העיריות.  198בוימל ע"י יזמי השכונה, בהתאם לפטור במכרז הקבוע בסעיף     

 3 

 4 . תב"רים: 2

 5 סכום          הפרויקט תב"ר מספר

 6 ₪  226,208     הגדלה בסך          פיתוח אזור תעשיה צפון 2/243074

 7 המימון: השתתפות בעלים.                                  

 8 ₪  796,175כביש גישה ופיתוח סביב בית העלמין החדש הגדלה בסך:  2/407085

 9 המימון: המועצה הדתית נהריה                                  

 10 ₪  1,210,000סך: הגדלה ב                         2016פיתוח עירוני כללי  2/817074

 11 המימון מהיטל השבחה.                                   

 12 התקציב מיועד לעבודות בגנ"י, מוסדות חינוך, מתקני ספורט                                   

 13 ברחבי העיר וחזות העיר.        

 14 ₪  170,000חדש:    סוכת הצלה בחוף סוקולוב   2/835074

 15 שרד הפנים.המימון: מ   

 16 ₪  80,000תכנון הסדרי בטיחות צמ' לוחמי הגטאות/סולד חדש:  2/836074

 17 ₪  56,000 70%המימון: משרד התחבורה  

 18 ₪  24,000 30%הרשות מהיטל כביש                                  

 19 ₪  350,000חדש:  ביצוע התקנים בטיחותיים צ' בן צבי/הנגב 2/837074

 20 ₪  245,000  70%המימון: משרד התחבורה                                   

 21 ₪  105,000 30%הרשות מהיטל כביש                                    

 22 ₪  60,000חדש:  תכנון התקנים בטיחותיים צ' קפלן/ויצמן 2/839074

 23 ₪  42,000 70%המימון: משרד התחבורה                                   

 24 ₪  18,000 30%הרשות מהיטל כביש                                   

 25 ₪  350,000חדש:  ביצוע התקני בטיחות צ' וולפסון/שטיינמץ 2/840074

 26 ₪  245,000 70%המימון: משרד התחבורה                     

 27 ₪  105,000  30%הרשות מהיטל כביש                                   

 28 ₪  4,375,770כיתות בביה"ס למדעים ואמנויות חדש:  6ניית תוספת ב 2/841081
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 1 המימון: מפעל הפיס 

 2 

 3 ארנונה.  –. אישור עו"ד דוד אמסלם כיו"ר נוסף להרכבי ועדת הערר 3

 4 פרוטוקול

 5שנה טובה. ערב טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר היום  מר ז. סבג:

 6לביצוע עבודות פיתוח הסעיף הראשון התקשרות חוזה ללא מכרז 

 7בשכונת בוימל. חבריי, נשלח אליכם לפני כעשרה ימים חומר היה לכם 

 8 מספיק זמן לעיין ואם יש חברים שרוצים להתייחס, בבקשה. 

 9 שאלה קודם כל, למה הפטור במכרז? א. וייזר: 'אינג

 10 בבקשה תתייחס, בסדר? מר ז. סבג:

 11 מה? א. וייזר: 'אינג

 12 -יחס לזה, לאני מבקש שתתי מר ז. סבג:

 13 אני מתייחס, אני שואל. א. וייזר: 'אינג

 14 ולכן  מר ז. סבג:

 15 מדוע נותנים פטור במכרז, זו השאלה. א. וייזר: 'אינג

 16 אני מבקש, לא שאלות ותשובות, יש סדר יום, בבקשה, בסדר? מר ז. סבג:

 17 טוב א. וייזר: 'אינג

 18 אז אני רוצה להתייחס. ש. מולכו: 'גב

 19 את הפלאפונים בבקשה להכניס את זה. ואני מבקש מר ז. סבג:

 20 אני רשמתי כמה דברים, אל תפחד, אני לא מקליטה. ש. מולכו: 'גב

 21אני מבקש, אני גם הולך להביא ישר להצבעה. אני מבקש להכניס  מר ז. סבג:

 22 בבקשה. 

 23 אל תאיים עלי, אני רשמתי כמה דברים. ש. מולכו: 'גב

 24בקש, פעם ראשונה אני מבקש אני מבקש להכניס בבקשה. אני מ מר ז. סבג:

 25 להכניס בבקשה את הפלאפון.

 26 אתה לא יכול להגיד לי מה לעשות. ש. מולכו: 'גב

 27 תכניסי את הפלאפון.  א. וייזר: 'אינג

 28 אני מזהיר את גברתי, בסדר? פעם ראשונה  מר ז. סבג:
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 1 הטלפון שלי פה  ש. מולכו: 'גב

 2ת זה להצבעה עכשיו. אני אני מבקש, פעם שניה בבקשה, אני מביא א מר ז. סבג:

 3 מבקש 

 4 שרית, נו תכניסי, תכניסי, מה  דובר:

 5 אני מבקש  מר ז. סבג:

 6 אני לא מבינה, מותר לי ...  ש. מולכו: 'גב

 7 בוא, פעם ראשונה, פעם השניה  מר ז. סבג:

 8 אני רוצה להתייחס. ש. מולכו: 'גב

 9 פעם השלישית  מר ז. סבג:

 10 אני רוצה להתייחס לזה. ש. מולכו: 'גב

 11 מי בבקשה, מי בעד  מר ז. סבג:

 12 אני מבקשת להתייחס לנושא. ש. מולכו: 'גב

 13 מי בבקשה בעד  מר ז. סבג:

 14 אני מבקש שההצבעה תהיה שמית. א. וייזר: 'אינג

 15 אני רוצה להתייחס בבקשה.  ש. מולכו: 'גב

 16 הצבעה שמית. א. וייזר: 'אינג

 17 .אני מבקש תורידי את הפלאפוןאצלך תקבע. ... מר ז. סבג:

 18 אני לא מורידה את הטלפון. ש. מולכו: 'גב

 19 טוב, מי בעד להרים בבקשה. מר ז. סבג:

 20את קובעת גם לאנשים אחרים, זה לא... אבל את קובעת לאנשים  דובר:

 21 אחרים. 

 22 להוציא אותה בבקשה, להוציא אותה!  מר ז. סבג:

 23 אני מבקשת מכם, לא למכור לנו את החוף, אנחנו אנשים פשוטים.  דוברת:

 24 תצאי בבקשה, תוציא אותה. ר ז. סבג:מ

 25 תשמרו לנו עליו... דוברת:

 26 תוציא אותה בבקשה! תוציא אותה מר ז. סבג:

 27 אבל גם לאורן את מקליטה?  ד ביניאשווילי:"עו

 28 תשמרו לנו על החוף!  דוברת:
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 1 אני לא מקליטה. ש. מולכו: 'גב

 2 כולם רוצים לדעת.  ד א. סודאי:"עו

 3 ?מי בעד עוד פעם מר ז. סבג:

 4 אני מורידה, הורדתי.  ש. מולכו: 'גב

 5 דורון, דורון, מי בעד? מר ז. סבג:

 6 אבל הנה, היא הורידה את הטלפון. א. וייזר: 'אינג

 7 מי בבקשה? מר ז. סבג:

 8 אני רוצה לדבר. ש. מולכו: 'גב

 9 מי נמנע? מי נמנע? מר ז. סבג:

 10 אנחנו מתנגדים. א. וייזר: 'אינג

 11רוצה לדבר על זה. יש פה שני יועצים משפטיים, אני  אני מתנגדת ואני ש. מולכו: 'גב

 12מבקשת שתרגיעו את הבן אדם הזה, אני רוצה לומר מספר מלים, מה 

 13 קורה כאן? אתה היועץ המשפטי שלו?

 14 בינתיים אני חושב שצריך להרגיע אותך.  ד ביניאשווילי:"עו

 15 אותי צריך להרגיע?  ש. מולכו: 'גב

 16 טוב, עכשיו מר ז. סבג:

 17 יש לי זכות לומר מספר מלים, רשמתי לי נקודות. ולכו:ש. מ 'גב

 18 תכניסי בבקשה את הפלאפון בבקשה.  מר ז. סבג:

 19 אין לי לאן להכניס, לאן אתה רוצה שאני אכניס אותו?  ש. מולכו: 'גב

 20 בוא, למרות הכל בבקשה, זה אושר, אושר. מי נמנע?  מר ז. סבג:

 21 אני רוצה לדבר על זה!  ש. מולכו: 'גב

 22 מי, מי? אורן, אתה סבג: מר ז.

 23 אתה לא יכול למנוע ממני מלדבר!  ש. מולכו: 'גב

 24 אנחנו רוצים להצביע על זה. ד א. סודאי:"עו

 25 אני רוצה לדבר. ש. מולכו: 'גב

 26 תדבר בבקשה. מר ז. סבג:

 27 אני מבקשת לדבר, יש פה מספר נקודות  ש. מולכו: 'גב

 28לא רוצה להכניס את  היא לא רוצה להכניס את הפלאפון, היא מר ז. סבג:
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 1 הפלאפון.

 2 שאני רוצה להעלות אותם.  ש. מולכו: 'גב

 3 בבקשה מר ז. סבג:

 4 היא הכניסה, היא הכניסה את הפלאפון. דובר:

 5 היא לא הכניסה, אל תעזור לי.  מר ז. סבג:

 6 היא הכניסה אותו, הנה.  דובר:

 7 אל תעזור לי, אני רואה, אל תעזור לי. מר ז. סבג:

 8 , איך הוא רוצה שאני אכניס את זה? לאן לדחוף אותו?אין לי תיק דובר:

 9 אתה נותן לדבר או לא? ד א. סודאי:"עו

 10 כן מר ז. סבג:

 11 אתה נותן לדבר? ד א. סודאי:"עו

 12 לא להוציא את הפלאפון. מר ז. סבג:

 13 הנה, היא הכניסה אותו מאחורה.  דובר:

 14 היא לא הכניסה.  מר ז. סבג:

 15 איפה אחורה?  ש. מולכו: 'גב

 16 טוב . סבג:מר ז

 17 איפה אני אשים אחורה, אני לא מקליטה, תבוא תבדוק.  ש. מולכו: 'גב

 18 נו, בבקשה.  מר ז. סבג:

 19 איזה פחדים יש לך, וואי וואי. ש. מולכו: 'גב

 20 שרית, בוא נעשה דיון ענייני. דובר:

 21 ממך בטח שלא.  מר ז. סבג:

 22שלך? ממה אתה  אז ממה אתה מפחד? שכולם ישמעו את פניני החכמה ש. מולכו: 'גב

 23 מפחד? 

 24 שרית דובר:

 25 אני לא מקליטה, שמתי את הפלאפון בצד, אין לי תיק, אפשר לדבר? ש. מולכו: 'גב

 26 אורן, אני מביא להצבעה, אותו דבר. מר ז. סבג:

 27 -אני חושב ש ד א. סודאי:"עו

 28 מה אתה רוצה שאני אעשה? ש. מולכו: 'גב
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 1לטובת העניין, לטובת המטרה, רק  לא, לטובת, אני אומר עוד פעם, ד א. סודאי:"עו

 2שניה, לטובת המטרה, כדי שישמעו אותך ותגידי מה יש לך להגיד 

 3 בעניין הזה

 4 הוא נמצא שם הפלאפון. מר ז. סבג:

 5 הוא אומר לך אני ... ד א. סודאי:"עו

 6 מה אתה רוצה שאני אעשה איתו? ש. מולכו: 'גב

 7 לשים אותו שם. מר ז. סבג:

 8 מינה איזה פחדן אתה. אני לא מא ש. מולכו: 'גב

 9 תביאי, תביאי לי. א. וייזר: 'אינג

 10 מה זה משנה? ד א. סודאי:"עו

 11 זה לא להאמין באמת. ש. מולכו: 'גב

 12 זה ניהול, זה לא פחדנות, זכותו לנהל את הישיבה איך שהוא רוצה. ד ביניאשווילי:"עו

 13 לא, זה לא זכותו, זכותי להביא רכוש אישי שלי  ש. מולכו: 'גב

 14 הוא מנהל הישיבה. יניאשווילי:ד ב"עו

 15לידי, אתה לא תגיד לי מה לעשות! אם הוא יחשוב שיש עלי מכשיר  ש. מולכו: 'גב

 16 הקלטה גם חולצה אני אוריד? נו באמת, יש גבול.

 17 אם יש צורך אז אני מוציא אותך. מר ז. סבג:

 18 יש גבול, לא באמת, באמת.  ש. מולכו: 'גב

 19 טוב, בבקשה. מר ז. סבג:

 20 שרית, אני מסכים, השאלה מה יותר חשוב עכשיו, באמת. סודאי:ד א. "עו

 21 בבקשה, אורן, בבקשה. מר ז. סבג:

 22 היא, שתדבר היא. ד א. סודאי:"עו

 23 בבקשה מר ז. סבג:

 24בבקשה, נייר אפשר להחזיק או שגם מזה אתה פוחד? טוב, אני מבינה  ש. מולכו: 'גב

 25נקודות שבימים האחרונים כולכם קיבלתם מפעילי המאבק מספק 

 26 מאוד מאוד חשובות, אני לא, אולי אפשר לחזור עליהם ככה בקצרה.

 27 אני מבקש שתתייחסי בבקשה לנושא. מר ז. סבג:

 28אני מתייחסת, תן לי לדבר, תן לי את הזמן שלי ואל תיכנס לי, אל  ש. מולכו: 'גב
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 1 תיכנס לי לדברים.

 2 ל הכבוד, בסדר?תראי, את, את, את מפריעה לי, הפעם אני סוגר עם כ מר ז. סבג:

 3 אתה מפריע לי, אתה לא נותן לי לדבר. ש. מולכו: 'גב

 4 הוא מאיים כל הזמן שהוא סוגר, מה זה?  דובר:

 5א', ישנה פגיעה מאוד חמורה בחוף, בפוטנציאל העירוני, אתם יכולים  ש. מולכו: 'גב

 6להבין מדוע, הבנייה ממוקמת במרחק קצר מאוד מחוף הים, מה 

 7טנה מאוד של אנשים ליהנות מהחוף הזה שבעצם נותן לקבוצה ק

 8ומרחיק את החוף מקבוצה מאוד גדולה שרוצה ליהנות מחוף הים 

 9המיוחד הזה שיש לנו באכזיב. ישנה פגיעה קשה בתעשיה הנהריינית 

 10כפי שפעילי המאבק כבר העבירו לכולכם, ניתוק מהמרקם העירוני של 

 11כנה הבריאותית נהריה, והדבר הכי חשוב שעליו אני רוצה לדבר זה הס

 12שיש לכולם, לתושבים שהולכים להתאכלס שם, מהפגיעה באזבסט, 

 13אנחנו מבינים שמדי יום מוציאים עוד ועוד מצבורי אזבסט, מאוד 

 14קשה לנקות את הסביבה מאזבסט. מפעל איתנית עדיין ממוקם שם, 

 15ככל הנראה, לפי מה שהבנתי מהמשרד להגנת הסביבה לא ניתן לפנות 

 16. מכיוון שהעירייה מתכוונת לתת היתר לאותם את מפעל איתנית

 17מאוד רציני להתקדם  PUSH-ו DRIVEקבלנים, מה שיתן להם באמת 

 18ית בעתיד עם הבנייה הזו, וזה אומר שבמידה ויפנו את מפעל איתנ

 19האוכלוסיה המתגוררת באזור תיפגע בריאותית, מדובר פה בסרטן, 

 20מדובר פה בחיים של אנשים, של ילדים שהולכים להיפגע, לכן בטרם 

 21תרימו את היד בכזו קלות תחשבו על אותם אנשים שיחלו בגלל 

 22הקירבה הכל כך גדולה למפעל איתנית. על פי תכנית המתאר שהוגשה 

 23י מבקשת תשובה ממך, אדוני ראש העיר, אמור אמור לעבור, וזה אנ

 24לעבור כביש היכן שממוקם מפעל איתנית. לפי מה שאני מבינה לא יתנו 

 25אישור להעברת הכביש הזה כי לא ניתן לפנות את מפעל איתנית, זה 

 26, זאת אומרת כל התחבורה, כל 4אומר א' שיהיה לחץ עצום על כביש 

 27ציאה נוספים, הכביש שאמור , לא יהיו פתחי י4התנועה תתנקז לכביש 

 28להיבנות היכן שהיום ממוקם איתנית לא ייבנה בסופו של דבר. גם ככה 
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 1היום נהריה נמצאת במצוקה תחבורתית מאוד מאוד קשה. אנשים 

 2בוכים מדי יום על הפקקים הנוראים שיש בנהריה, הבנייה באזור הזה 

 3ל על וחוסר ההוצאה של המפעל מהמקום רק יגביר ויגרום לעומס גדו

 4הכבישים. בבקשה תחשבו על זה. בריאות של ילדים, בריאות של מאות 

 5תושבים, בעיה תחבורתית מאוד מאוד קשה, אנא מכם, בטרם תרימו 

 6את היד בקלות ,אני מבינה שלרובכם יש הסכמים קואליציוניים עם 

 7ראש העירייה, אבל תחשבו, תחשבו על הילדים, תחשבו על שאר 

 8הבנייה בחוף אכזיב לא טובה לנו, היא לא התושבים שגרים בנהריה, 

 9טובה לנהריה, אפשר לבנות במקומות אחרים, יש כבר היתרים, יש 

 10כבר תכניות, אפשר לפתח את נהריה במקומות אחרים, לא חייבים 

 11 לבנות שם, לא צריכים לגזור גזר דין מוות על מאות תושבים... 

 12ת זה לפה? ולמה הוא לא בא שרית, יש בית משפט, למה את מביאה א מר ע. אלקיים:

 13 לוועדות? תבוא לוועדות תציג את הדברים. 

 14 מה זה קשור לבית המשפט? א. וייזר: 'אינג

 15 למה עכשיו אתם צריכים להתנגד? למה? למה הפרסומות האלה? מר ע. אלקיים:

 16 מה זה קשור? ... א. וייזר: 'אינג

 17 עופר, עופר, עופר, תן לה לסיים, עופר!  מר ז. סבג:

 18 אני גם לא מגיע לוועדות עופר...  א. וייזר: 'אינג

 19 השנתיים האלה? ועדה אחת לא היית! איפה היית כל  מר ע. אלקיים:

 20 עופר, עופר מר ז. סבג:

 21 עופר, למה אתה... למה עכשיו אתה מדבר?  ש. מולכו: 'גב

 22 עופר, עופר מר ז. סבג:

 23 מה זה קשור? ש. מולכו: 'גב

 24 הסכמים ... רוצים להגן על ה א. וייזר: 'אינג

 25 נו, באמת נו. ד ביניאשווילי:"עו

 26 עופר, עופר, תן לה לסיים. מר ז. סבג:

 27 עופר, בחייך, זה מעלה לך את הקרדיט אצלו כשאתה צועק עלי? א. וייזר: 'אינג

 28 אבל אתה זה ... שמה. מר ע. אלקיים:
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 1 עופר מר ז. סבג:

 2 זה מעלה לך את הקרדיט אצלו? א. וייזר: 'אינג

 3 פר, אתה מפריע לי! עו מר ז. סבג:

 4 לא, כי הוא סתם מתנגח.  מר ע. אלקיים:

 5 עופר, אתה מפריע לי, אני מבקש, תן ... מר ז. סבג:

 6 אתה רוצה שיתייחס אליך יותר אם אתה זה? נו באמת. א. וייזר: 'אינג

 7 תמשיך בבקשה. מר ז. סבג:

 8 אני לא אסתום את הפה, אם אתה רוצה לדבר איתי  מר ע. אלקיים:

 9 בבקשה בג:מר ז. ס

 10 עופר...  א. וייזר: 'אינג

 11 כמה פעמים ביקשת סגנות, אז תשתוק, אז אל תדבר בסגנון הזה בכלל!  מר ע. אלקיים:

 12 סליחה?!  א. וייזר: 'אינג

 13אני צריך, אני עושה את הכל בהתנדבות, אתה רצת לסגנות, אז  מר ע. אלקיים:

 14 תשתוק! 

 15 תגיד לי? א. וייזר: 'אינג

 16 ה אתה מדבר בכלל?על מ מר ע. אלקיים:

 17 אתה יש לך כיפה על הראש, לא? מאיפה אתה ממציא את זה?  א. וייזר: 'אינג

 18 אתה מפריע לי. מר ז. סבג:

 19 אני ביקשתי פעם סגנות? א. וייזר: 'אינג

 20 אתה  מר ע. אלקיים:

 21 אני ביקשתי פעם להיות בקואליציה מעבר לשלושה חודשיםש היינו? א. וייזר: 'אינג

 22 שבילך אני באתי לקואליציה להילחם, ואתה רצת ...ב מר ע. אלקיים:

 23רגע, רגע, אמרת משהו, תחזיק את הכיפה על הראש, תחזיק את הכיפה  א. וייזר: 'אינג

 24על הראש! מתי אני ביקשתי סגנות? אני רוצה שתחזור על המשפט 

 25 הזה.

 26 טוב, רגע מר ז. סבג:

 27 אני רוצה שתחזור על המשפט הזה!  א. וייזר: 'אינג

 28 תמשיך, אל תפריע לי. סבג:מר ז. 
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 1 בן אדם דתי, הולך לבית כנסת, תחזור על המשפט הזה!  א. וייזר: 'אינג

 2 תוריד את החולצה. מר ע. אלקיים:

 3 שקרן!  א. וייזר: 'אינג

 4 תוריד את החולצה. מר ע. אלקיים:

 5 שקרן!  א. וייזר: 'אינג

 6 אני מר ע. אלקיים:

 7 שקרן עלוב, זה מה שאתה!  א. וייזר: 'אינג

 8 אני בשבילך נלחמתי, תתבייש לך! מר ע. אלקיים:

 9 בשבילי?!  א. וייזר: 'אינג

 10 כן מר ע. אלקיים:

 11 שקרן עלוב, רצת אליו כמו איזה עכבר בשביל מה? א. וייזר: 'אינג

 12 ...לוועדות אתה לא בא.  מר ע. אלקיים:

 13 בשביל מה, בשביל משכורת שאתה מקבל? בשביל מה?  א. וייזר: 'אינג

 14 ואתה בשביל העיתונות, לכתבות. ם:מר ע. אלקיי

 15 לא כל אחד פה, לא כל חבר... מה אתה מרוויח ...  א. וייזר: 'אינג

 16 לא לדבר. מי רוצה עוד לדבר?  מר ז. סבג:

 17 אני בהתנדבות.   מר ע. אלקיים:

 18 בבקשה מר ז. סבג:

 19 אתה בהתנדבות? אתה בהתנדבות?!  א. וייזר: 'אינג

 20 מתי.אני עדיין לא סיי ש. מולכו: 'גב

 21יש לך מזל שלא חוקרים במשטרה באיזה התנדבות אתה. אתה מדבר?  א. וייזר: 'אינג

 22 יש לך... 

 23 עופר, תמשיך, עופר. בבקשה תדבר.  מר ז. סבג:

 24 אתה מדבר? שאני לא אפתח את הפה, אני ביקשתי סגן פעם אחת!  א. וייזר: 'אינג

 25 שלוש פעמים.  מר ע. אלקיים:

 26 אורן, אורן מר ז. סבג:

 27מה שלוש פעמים? איפה? איפה? מה, אתה היית לידי, שלוש פעמים אני  א. וייזר: 'אינג

 28ביקשתי סגן? בחיים לא ביקשתי שום דבר. אני היחיד שבחיים לא 
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 1 ביקשתי, תמיד בהתנדבות.

 2 בשביל הכדורסל בגדת בנו. מר ע. אלקיים:

 3 .עשר שנים אתה, אני לא רוצה להגיד למה אתה בקואליציה א. וייזר: 'אינג

 4 עופר, עופר! תעזוב, אתה...  מר ז. סבג:

 5 למה אתה בקואליציה, ספר לכולם, ספר למה אתה בקואליציה!   א. וייזר: 'אינג

 6 תן לו לדבר. מר ז. סבג:

 7דבר, איזה מייצג? כולם יודעים מה, אני לא רוצה להגיד את המילים,  א. וייזר: 'אינג

 8 אתה הרי 

 9 מספיק מר ז. סבג:

 10 י לא רוצה להגיד את המלים המלוכלכות. אנ א. וייזר: 'אינג

 11 בבקשה עזוב, נו באמת, הלאה. מר ז. סבג:

 12 בחיים לא ביקשתי סגן, בחיים לא, אפילו כשבאנו אתה מדבר עלי. א. וייזר: 'אינג

 13 זה בפרוטוקולים אייל. מר ע. אלקיים:

 14 בתחילת הקדנציה, בהתנדבות וויתרתי עליו, בהתנדבות.  א. וייזר: 'אינג

 15 אז תדבר הוא יפסיק. סבג:מר ז. 

 16 קשקשן. א. וייזר: 'אינג

 17 חבר'ה, אני אביא לך עכשיו.  מר ז. סבג:

 18  -אני יכולה בבקשה לסיים את ה ש. מולכו: 'גב

 19 תסיימי, תסיימי  מר ז. סבג:

 20יש לי שאלה אליך בבקשה, לפי מה שהבנתי היזמים תרמו גם לכדורסל  ש. מולכו: 'גב

 21לשאול את היועצים המשפטיים האם זה וגם לאירועי הקיץ, אני רוצה 

 22 תקין? 

 23 זה לא על סדר היום. מר ז. סבג:

 24 מה זה קשור? ש. מולכו: 'גב

 25 זה לא על סדר היום, בסדר?  מר ז. סבג:

 26 אנחנו מדברים על המכרז. ש. מולכו: 'גב

 27 זה לא, זה לא, זה לא על סדר היום!  מר ז. סבג:

 28 ירועי הקיץ.הם תרמו לכדורסל, הם תרמו לא ש. מולכו: 'גב
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 1 טוב, בבקשה. מר ז. סבג:

 2 אני לא מבינה למה זה ... ש. מולכו: 'גב

 3 זה כבר הופיע פעמיים בעיתון. כן בבקשה.  מר ז. סבג:

 4 מה זה קשור לעיתון?  ש. מולכו: 'גב

 5 אורן, אתה רוצה בבקשה? מר ז. סבג:

 6 אני רוצה להתייחס לנקודה. ד א. סודאי:"עו

 7 ול שאלה האם זה תקין. אני רוצה לשא ש. מולכו: 'גב

 8 בבקשה...בבקשה. מר ז. סבג:

 9 האם זה תקין  ש. מולכו: 'גב

 10 בבקשה, אני מביא להצבעה. מר ז. סבג:

 11 אני רוצה לשאול את היועץ המשפטי שאלה. ש. מולכו: 'גב

 12 טוב, אי אפשר ככה. מר ז. סבג:

 13 אתה צודק.  ד ביניאשווילי:"עו

 14, פעם אחרונה, זה נגמר. מפריעים, ישר בסדר? אני מביא להצבעה, זהו מר ז. סבג:

 15 להצבעה, בסדר? טוב.

 16אני רוצה להתייחס לנקודה ששרית העלתה לגבי האזבסט, כמי שחווה  ד א. סודאי:"עו

 17את זה באופן אישי, שאביו נפטר מהמחלה הקשה הזו, זה נושא שבלי 

 18שום קשר מאוד קרוב אלי ואני פועל בו בהיותי עורך דין מול מי שאני 

 19אבל פה יש באמת שאלה, ממה שאני יודע, ואני יודע שנעשו  צריך,

 20מאמצים לנקות את האזבסט אבל אני חושב שהמצב של היום הוא 

 21כששרית אומרת שאי אפשר לעשות שם כביש כי אי אפשר לפנות את 

 22המפעל הזה, מידיעה אישית אני אומר, מה שקורה שם, באמת אני 

 23מה שקורה באזור הזה אין  אומר, לא בשביל לנגח או להקניט אף אחד,

 24לזה אח ורע בשום מקום בעולם, בשום מקום בעולם מבחינת מה 

 25שקבור שם. קשה לי לראות, אני אומר אדוני באמת, קשה לי לראות 

 26איך אפשר עם חומר נפץ כזה שיש שם באמת חומר נפץ, עכשיו לא רק 

 27שנה, כל אחד מאיתנו אדוני, כל אחד  30שהוא מתפוצץ לנו אחרי 

 28נו הוא פוטנציאל שהמחלה הזאת תתפוצץ, חס ושלום, כי היא מאית
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 1דוגרת שלושים שנה, ארבעים שנה ואז מתפוצצת אדוני, ולכן אני 

 2אצביע היום נגד מההיבט הזה בעיקר אדוני, כי אני חושב שיש פה 

 3סכנה איומה, באמת אני אומר איומה, לפחות ממה שאני יודע, ואני 

 4נשם את הבגדים של אבא, ואדוני אומר כמי שנשם את זה גם, כמי ש

 5 יודע, ראש העיר יודע את זה, זה צרה צרורה 

 6 אני מכיר ואני יודע. מר ז. סבג:

 7שאני יודע שראש העיר ניסה לטפל בה ועדיין מטפל בה, אבל אני אומר  ד א. סודאי:"עו

 8עוד פעם, במצב העניינים הזה כפי שהדברים נראים כרגע אני לא יכול 

 9ני נגד, בהחלט נגד מוחלט נגד כל הפרויקט הזה, לתת יד בהצבעה וא

 10בהחלט כן. אני לא איכנס לטעמים נוספים של תעשיה וכו', אבל זה 

 11 הטעם העיקרי.

 12 התעשיה זה דבר  מר ז. סבג:

 13 בסדר, אני אמרתי שאני לא איכנס. ד א. סודאי:"עו

 14ב, אני זה דבר מוטעה ואני נגד זה, גם הופעתם לפני ועדה שהייתה, עזו מר ז. סבג:

 15רוצה להגיד לך דבר אחד, בקשר לזה, ואני יודע טוב מאוד את כל מה 

 16שקרה פה. חשוב שתדעו, המשרד לאיכות הסביבה, כמובן בשיתוף 

 17איתנו, השקיעו כבר מיליונים בשטח הזה וחשוב שתדעו דבר ודבר, וגם 

 18מיליון הוספו כדי  40, 30מיליון שקל, עוד  40, 30הוסף עוד תקציב, עוד 

 19הרי יש מי שמוביל את הפרויקט הזה, לא אנחנו, לא העירייה,  ממש,

 20המשרד לאיכות הסביבה וממשיכים גם לעבוד, ואני אבטיחכם כל עוד 

 21לא השטח הזה לא נקי הם לא יתחילו לעבוד, גם לא יתנו להם לעבוד, 

 22 גם לא יתנו, זה חשוב שתדעו גם.

 23 מנקים?  מה זה השטח הזה נקי? את מפעל איתנית א. וייזר: 'אינג

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

 25 מי נמנע?  ד ביניאשווילי:"עו

 26 מי נמנע, אף אחד. תב"רים, מי בעד? מי נגד? מר ז. סבג:

 27 אתה לא מתייחס לתב"רים? ש. מולכו: 'גב

 28 תודה רבה, הישיבה נעולה.  מר ז. סבג:
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 1 .3סעיף  א. וייזר: 'אינג

 2 אתה לא בדקת מי נגד. )קטיעה(  כו:ש. מול 'גב

 3 עופר, על ההתקפה האישית הזאת בלי שום סיבה  א. וייזר: 'אינג

 4 אישור, אישור  מר ז. סבג:

 5 בלי שום סיבה.  א. וייזר: 'אינג

 6 אני מבקש  מר ז. סבג:

 7על ניגוד עניינים אני הולך לפסול אותך כיושב ראש הוועדה על ניגוד  א. וייזר: 'אינג

 8 עניינים.

 9 אישור עו"ד דוד אמסלם  מר ז. סבג:

 10 בכבוד.  מר ע. אלקיים:

 11 תזכור מה שאמרתי. א. וייזר: 'אינג

 12 מי בעד? מי בעד בבקשה. מר ז. סבג:

 13 אין שום סיבה, שום סיבה. א. וייזר: 'אינג

 14 מי זה, אמסלם?  ד א. סודאי:"עו

 15תודה  כן, מי בעד, מי נגד? שלא תעשה טעות כמו שעשית פעם שעברה. מר ז. סבג:

 16 רבה. גמר חתימה טובה. 

 17 ישיבה נעולה

 18 

 19 
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