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 מן המניין פרוטוקול ישיבת מועצה 

 , כ"א בשבט תשפ"א03.02.2021מיום ד', 

 נוכחים:

 ראש העירייה –  מר רונן מרלי  •

 סגן ומ"מ ראש העיר  – מר דימה אפשטיין  •

 סגן ראש העיר-  מר אייל וייזר  •

 סגנית ראש העיריה בתואר –  גב' שרית מולכו  •

 חברת מועצה –  גב' ענת לורנץ  •

 חבר מועצה –   מר אור כהן •

 חבר מועצה – מר מקס אפריאט  •

 חבר מועצה –   מר חיים רואש •

 חברת מועצה – עו"ד קלאודיה מרקוב  •

 חבר מועצה – מר בוריס שטארקר  •

 חבר מועצה –   מר עופר אלקיים •

 חבר מועצה –  מר זכריה חי  •

 חבר מועצה –  מר יצחק פרץ  •

 חברת מועצה  – גב' אורנה שטרקמן  •

 חברת מועצה – גב' שרית נס פררו  •

 חבר מועצה –  עו"ד אורן סודאי  •

 חברת מועצה –   עו"ד לירז איתמר •

 

 משתתפים :
 

 מנכ"ל העירייה –  מר אלי אלבז  •
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 היועץ המשפטי -  עו"ד אורן ארבל  •

 גזבר העירייה –  מר מיכה זנו  •

 מבקרת העירייה –  גב' קרן דרכמן אבירם •

 מ"מ מזכיר המועצה –   מר דוד אילוז •

 

 על סדר היום:

בי"ס עמל שחקים בסך -תכנון וחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה 57תב"ר מס'  .1

 ש"ח. משרד החינוך.  79,944 

מחשבים ניידים  24הקצאת מחשבים ניידים למחלקת הרווחה, רכישת  60מס'  תב"ר .2

 ש"ח. משרד העבודה והרווחה. 79,944עבור עובדים סוציאליים בסך  

עבודות עפר במגרשים חומים לביצוע עבודות פיתוח בביה"ס וגנ"י  61תב"ר מס'  .3

 משרד השיכון.₪.  1,814,758אריק שרון בסך  בשכ'  

 קרן ביטוח.₪.  1,500,000נזקי סערה עבודות קבלניות בסך  62' תב"ר מס .4

 141,063 בסך כברי, עבודות קבלניות-כביש גישה ופיתוח בית עלמין 407תב"ר מס'  .5

 ₪.  35,771,839תקציב מעודכן ₪.  35,630,776תקציב קיים  . המועצה הדתית.ש"ח 

' אריק שרון, עבודות קבלניות בסך כיתות בשכ 24בניית בי"ס יסודי  98תב"ר מס'  .6

 תקציב מעודכן₪.   18,207,958תקציב קיים  משרד החינוך.₪.  5,560,347 

₪.  18,546,058סה"כ תב"ר קיים ₪.  338,100הצטיידות  ₪. 23,768,305 

 ₪.  24,106,405תקציב מעודכן  

ות בסך כיתות גנ"י בשכונת אריק שרון, עבודות קבלני 4בניית  981תב"ר מס'  .7

 ₪.  4,814,865תקציב מעודכן ₪.  4,000,000משרד החינוך. תב"ר קיים ₪.  814,865 
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 ביאורים לתב"רים:

הרשאה תקציבית ממשרד החינוך לביה"ס עמל שחקים לתכנון חיזוק מבנים מפני   .1

 אדמה. רעידת 

מחשבים ניידים עבור עובדים  24הרשאה תקציבית ממשרד העבודה והרווחה לרכישת  . 2

 סוציאלים. 

 הרשאה תקציבית ממשב"ש לביצוע עבו' פיתוח בביה"ס וגנ"י בשכונת אריק שרון. . 3

מתקציב קרן ביטוח לנזקי הסערה שמקורותיו משיפוי חברת הביטוח בגין נזקי  . 4

 הסערה. 

 מועצה הדתית לביצוע כביש גישה ופיתוח בית העלמין בכברי .הרשאה תקציבית מה . 5

 כיתות בשכונת אריק שרון. 24הרשאה תקציבית ממשרד החינוך  לבניית ביה"ס יסודי  . 6

 גנ"י בשכונת אריק שרון. 4הרשאה תקציבית ממשרד החינוך ותקציב הרשות לבניית  . 7

-' לפרוטוקול ועדת כספים מ)נספח ב 2020לשנת  3דו"ח כספי רבעוני  -דיון  . 8

 17.1.2021.) 

 פ ר ו ט ו ק ו ל

 קדימה דודו, תתחיל עם התב"רים.   ע:”ר. מרלי, רה

 79,944בי"ס עמל שחקים בסך -תכנון וחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה 57תב"ר מס'  .1

 ש"ח. משרד החינוך

תכנון וחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה בבי"ס עמל  1מס'  ערב טוב. תב"ר ד. אילוז:

 שחקים. למישהו יש שאלות? נעבור להצבעה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 
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מחשבים ניידים  24הקצאת מחשבים ניידים למחלקת הרווחה, רכישת  60תב"ר מס'  .2

 ש"ח. משרד העבודה והרווחה 79,944עבור עובדים סוציאליים בסך 

. יש למישהו הקצאת מחשבים ניידים למחלקת הרווחה 2תב"ר מס'  אילוז:ד. 

 נעבור להצבעה. מי בעד? שאלות? 

רונן, גם פה אני רוצה להעיר הערה. ילדי רווחה לא קיבלו.  אני פניתי כמה  ע. אלקיים:

 אז שיתייחסו לכולם בשווה.  ,פעמים בשם ילדי רווחה והם לא קיבלו

קולות  5עופר, שאלת לגבי נושא המחשבים אז אני אסביר. יש שם  א. וקנין:

קוראים, אני אסביר מה זה קול קורא. קול קורא זה כאשר המדינה 

מאפשרת לך להגיש השתתפות לתחום מסוים. כל מה שקשור למחשבים 

חולק עפ"י החלטות, בתוך החינוך עפ"י החלטות של מנהלי בתי ספר, לפי 

ברורים, ברשימות שאנחנו פיקחנו עליהם. כל  קריטריונים מאוד מאוד

מאשר  3הילדים האלה קיבלו.אני אתאר לכם סיטואציה, אנחנו בערך פי 

מחשבים וטאבלטים יותר מאשר  3הביקוש. כלומר אנחנו חילקנו פי 

הצורך המיידי שהיה. אנחנו במצב שהוא רווי, כלומר אין ילד בעיר נהריה 

ב. אם יש שם כזה אתה מוזמן לפנות שהוא נמצא בחוסר בטאבלט או מחש

 אלי אחרי זה ואנחנו נדאג לו.

 אני אפנה אליך אחרי זה. ע. אלקיים:

מחשבים  24אתם מצביעים עכשיו על תב"ר כדי שעיריית נהריה תרכוש  ע:”ר. מרלי, רה

 נוספים לילדי רווחה. 

 לעובדים סוציאליים.  ד א. ארבל:”עו

 לעובדים הסוציאליים. סליחה.  ע:”ר. מרלי, רה
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עבודות עפר במגרשים חומים לביצוע עבודות פיתוח בביה"ס וגנ"י  שכ'  61תב"ר מס'  .3

 משרד השיכון₪.  1,814,758אריק שרון בסך 

עבודות עפר במגרשים חומים. האם יש למישהו  3אני אמשיך. תב"ר מס'  ד. אילוז:

 שאלות?

 חומים?כן, מה זה מגרשים  ש. מולכו:

זה מיועד לביצוע עבודות פיתוח בבית ספר וגני ילדים בשכונת אריק שרון.  ד. אילוז:

 מופיע בהסבר הנלווה וגב בהערות.

אני אסביר. מגרשים חומים זה מגרשים שמסומנים בתב"ע למבני ציבור.  א. כהן:

 בסדר? לכל מי שצריך לדעת.

 מי בעד? פה אחד.  ד. אילוז:

 קרן ביטוח₪.  1,500,000נזקי סערה עבודות קבלניות בסך  62מס'  תב"ר .4

 נזקי סערה.  4תב"ר מס'  ד. אילוז:

 , על מה זה?מיליון 1,5אתה יכול להרחיב? זה סעיף עם  א. שטרקמן:

אני ארחיב. מדובר בכספי מקדמה מחברת הביטוח עבור שיפוי נזקי  מ. זנו, גזבר העירייה:

ממשרד  מיליון 5"ר, אני מזכיר שקיבלנו הסערה. אנחנו פותחים תב

הפנים, יתר העבודות שנכנסים מול חברת הביטוח בהתאם למקדמות 

 שמתקבלות יבוצעו העבודות שם. 

 סליחה, זה לעבודות או, א. שטרקמן:

 לעבודות. לעבודות, כן. מ. זנו, גזבר העירייה:
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 נעבור להצבעה. מי בעד? ד. אילוז:

 141,063כברי, עבודות קבלניות בסך -כביש גישה ופיתוח בית עלמין 407מס'  תב"ר .5

 ₪ 35,771,839תקציב מעודכן ₪.  35,630,776ש"ח. המועצה הדתית. תקציב קיים 

כביש גישה ופיתוח בית עלמין בכברי. יש למישהו שאלות? מי  5תב"ר מס'  ד. אילוז:

 בעד? 

כיתות בשכ' אריק שרון, עבודות קבלניות בסך  24בניית בי"ס יסודי  98מס'  תב"ר .6

. ₪ 23,768,305תקציב מעודכן ₪.   18,207,958משרד החינוך. תקציב קיים ₪.  5,560,347

 ₪.  24,106,405תקציב מעודכן ₪.  18,546,058סה"כ תב"ר קיים ₪.  338,100הצטיידות 

כיתות בשכונת אריק שרון. יש למישהו  24יסודי  בניית בי"ס 6תב"ר מס'  ד. אילוז:

 שאלות? מי בעד? 

 814,865כיתות גנ"י בשכונת אריק שרון, עבודות קבלניות בסך  4בניית  981תב"ר מס'  .7

 ₪ 4,814,865תקציב מעודכן ₪.  4,000,000משרד החינוך. תב"ר קיים ₪. 

אריק שרון. האם יש למישהו כיתות גני ילדים בשכונת  4בניית  7תב"ר מס'  ד. אילוז:

 שאלות? מי בעד? 

-)נספח ב' לפרוטוקול ועדת כספים מ 2020לשנת  3דו"ח כספי רבעוני  -דיון  . 8

17.1.2021) 

. התייחסויות בבקשה. 2020לשנת זה דו"ח כספי רבעוני  8טוב. סעיף  ע:”ר. מרלי, רה

 מיכה, אתה רוצה להציג?

. 111,6הרכוש השוטף ₪.  מיליון 204,278-כן. המאזן מסתכם ל מ. זנו, גזבר העירייה:

הפחתנו אותו. ביצענו את הפעולות . 102,6. גרעון נצבר 82,67השקעות 

שנדרשנו בתוכנית ההבראה להקטין את הגרעון מעודפי תב"רים, אז זה 

 הוקטן.
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בתקציב הרגיל אנחנו עומדים בכל היעדים. אני מזכיר שמשרד הפנים 

ואנחנו פחות,  7,5-היינו אמורים להיות ב₪.  מיליון 10ן של אישר גרעו

בפרמטרים יש התייעלות פחות הוצאות כלליות ועומדים בכל הפרמטרים.

בנושא התב"רים אז יש לנו עודף, עודף בתב"רים. בתקופת הדו"ח זה עמ' 

הכנסות פחות הוצאות. מקפידים לקבל את הכספים ₪,  מיליון 2של  5מס' 

שאנחנו משלמים עבור התב"רים  וזה פרמטר חשוב מאוד. כעיקרון הדו"ח 

הזה הוגש למשרד הפנים, עמידה מלאה בכל אבני הדרך ואני מקווה 

 שנמשיך ככה. 

 יש שאלות?  ע:”ר. מרלי, רה

 אפשר לדבר? ש. נס פררו:

 כן, בבקשה. ע:”ר. מרלי, רה

 תודה. אתה, אני חושבת שהצגת,  ש. נס פררו:

רק לפני שהיא מדברת, אני מבקשת שישמעו אותה וגם יראו אותה. זה  א. שטרקמן:

מכספי ציבור, זה לא המצלמה של ראש העיר.  וגם הקטע של לחסום 

תושבים, אולי גם נדבר על זה שאתם חוסמים תושבים בפייסבוק כי יש 

חוסמים תושבים שלא יגיבו ו? למה אתם לזה סיבה. מישהו מפחד ממשה

 בישיבת מועצה? 

 מי נחסם? אף אחד לא נחסם. ש. מולכו:

נחסם? דב משה נחסם. כן, בוודאי, הוא חסום. מה נראה לך שהוא יגיד?  א. שטרקמן:

זה שיטה חדשה של דיקטטורה. ויש עוד תושבים שהם חסומים, הוא לא 

 הראשון. 

 שאת טועה ומטעה.אורנה, אני חושבת  ש. מולכו:
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 אני לא טועה. א. שטרקמן:

 אני ראיתי תגובות שלו הרבה מאוד פעמים. ש. מולכו:

 מה פתאום. א. שטרקמן:

 ביניהם גם של,  ש. מולכו:

 בוחרים איזה תושב יענה ואיזה תושב לא.  א. שטרקמן:

 אין דבר כזה. דובר:

 מי פה אמר אין דבר כזה? אין דבר כזה? א. שטרקמן:

 ני.א דובר:

 מי זה אני? א. שטרקמן:

 זה שעושה את השידור.  דובר:

 אז בבקשה, אז תראה למה הוא לא יכול להגיב.  א. שטרקמן:

 יגיב.הוא ש דובר:

 לא, הוא לא מגיב, אתה חסמת אותו. עכשיו פתחת. א. שטרקמן:

 הוא לא חוסם אף אחד. ש. מולכו:

 פררו, את רוצה להגיב? ע:”ר. מרלי, רה

 כן. ש. נס פררו:
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 בבקשה.  ע:”ר. מרלי, רה

בעניין של ועדת תמיכות לכדורגל אתה קצת לא אגיד נסחפת, לא הצטרפנו  ש. נס פררו:

לעתירה עם אבי סבג. אבי סבג השתמש בשאילתה שלנו שהגשנו לפני 

 שבוע,

 זה אסור. אני לא רציתי להביך אותך. תקשיבי טוב. ע:”ר. מרלי, רה

 להביך אותי? ש. נס פררו:

כן. אורן, אתה רוצה לעזור לי? אני לא רוצה לעשות את זה עכשיו כי זה  ע:”מרלי, רהר. 

יביך אותה. תראי, את יודעת שאני מכבד אותך מאוד. אני מבטיח לך איך 

שתיגמר הישיבה אני אגיד לך מה עשיתם שאסור, אבל אני לא אעשה את 

ועץ המשפטי זה כלפי כל הציבור, בסדר? אני מבטיח לך בסוף הישיבה. והי

 כאן, הוא יכול לחזק את דבריי. 

ילדים שמשחקים במכבי נהריה,  200-כנבחרות ציבור פנו אלינו הורים ל ש. נס פררו:

המגרשים ומתקני הספורט הם מיועדים לכל הילדים בעיר. הרבה כתבו 

בפייסבוק ונכנסו בנו ובעופר ובאחרים שאבי זאת קבוצה פרטית, אבי זה 

על מכבי נהריה זה עמותה בדיוק כמו ביתר נהריה.  עמותה, אני מדברת

אלף שקל. הפועל נהריה קיבלו  650קיבלה תמיכה של  2020-ביתר נהריה ב

גילוי נאות, הבן שלי משחק  שקלים.  0שקלים. מכבי נהריה קיבלו  0

 במכבי נהריה.

 שרית, את בדקת אם הם עמדו בתנאי הסף? כמו מינהל תקין, בדקת?  ש. מולכו:

 שנייה רגע. כל ועדה מקצועית, אני עשיתי שיעורי בית כמו, נס פררו:ש. 

 בדקת?  ש. מולכו:
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שנייה רגע. יש את ועדת תמיכות המקצועית. ועדת תמיכות קובעת  ש. נס פררו:

תבחינים בכל שנה שיתאימו עפ"י חוזר מנכ"ל של ועדת תמיכות. אתם 

שאומר שרק החלטתם, אלי אלבז, אורן ארבל והגזבר, תבחין מחדש 

קבוצת ספורט של כדורגל שיש בה קבוצת בוגרים יכולה לבקש תמיכות. 

זה אומר שמראש סנדלתם את קבוצת מכבי נהריה כעמותה לקבל תקציב. 

ספורט, רונן, הם לא מספיק טובים משחקים שהם נוער וילדים  ם,ילדים ש

המגרשים הם לא שלך והם לא שלי, הם של העירייה, להשתמש במגרשים? 

ילדים,  200ילדים, ועוד  900שלנו התושבים. הילד שלי נקודתית ועוד 

סליחה, משחקים צריכים ללכת למגרשים בעכו, צריכים ללכת למגרשים 

בראש הנקרה כשיש מגרשים כאן? חשבתי שסיימנו עם מלחמות העבר. 

 אתה עכשיו הזכרת שהוא הלך בצורה בוטה, 

 לך.עניתי לך, אבל עניתי  ע:”ר. מרלי, רה

 שנייה, לא, לא ענית לי.  ש. נס פררו:

 טוב. ע:”ר. מרלי, רה

 לא ענית לי.  ש. נס פררו:

 אני אענה עוד פעם.  ע:”ר. מרלי, רה

רונן, לא מעניין אותי מה היה העבר. ודרך אגב אם אתם עושים כל דבר  ש. נס פררו:

עפ"י חוק, תבחינים אתם צריכים להגיש לאישור מועצה חודשיים לפני, 

לישיבת מועצה, לא יומיים לפני. אתם העברתם לנו את התבחינים 

החדשים יומיים לפני. אני לא עובדת עירייה, אני לא אחת שאשב ואני 

אקרא את כל הדיונים ואת כל הנושאים של ישיבת מועצה יומיים לפני 

צריך לשבת על זה וצריך לראות במה  ,שלא עפ"י חוק ולהצביע בעד זה

כל התבחינים הם כבר פסולים לשנה זאת כי הם לא מדובר. אז קודם 

הוגשו כמו שצריך. ועוד פעם, רונן, הילדים רוצים לשחק במגרשים של 

נהריה. אותי זה לא מעניין אם זה סבג או אם זה ראש העיר, אם הוא עשה 
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הורים לילדים, זאת הנקודה. 200-בצורה כזאת, לא כזאת. תקשיב ל

אמרת אני מקדם את הספורט. אני רוצה  אתה אני זוכרת בקמפיין שאתה

 שהמגרשים,

 העובדות.  לא תצליחי לשנות את ע:”ר. מרלי, רה

 המגרשים והאולמות,  ש. נס פררו:

 זה לא יעזור לך. ע:”ר. מרלי, רה

 המגרשים והאולמות,  ש. נס פררו:

 אני אחזור על התשובה עוד פעם. ע:”ר. מרלי, רה

 המציאות.את מעוותת את  ש. מולכו:

 אני לא מעוותת, ש. נס פררו:

 אבל עוד פעם. נכון, ואני אענה לה ע:”ר. מרלי, רה

 אני לא מעוותת שום מציאות. ש. נס פררו:

 האלה לפני שלוש שנים, את יודעת מה? אני הגעתי לאחד המגרשים ש. מולכו:

 זה לא מעניין אותי שלוש שנים. ש. נס פררו:

 רגע. רגע. ש. מולכו:

 לא מעניין שלוש שנים. פררו:ש. נס 

 הקשבנו לך, תקשיבי גם לי. ש. מולכו:
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 לא מעניין שלוש שנים. זה לא מעניין. ש. נס פררו:

 רגע, תקשיבי גם לי. אני ניגשתי לשם אחרי שהורים וילדים התלוננו, ש. מולכו:

 זה לא מעניין אותי, ש. נס פררו:

 רגע, את תקשיבי לי כמו שהקשבנו לך. ש. מולכו:

 דרך חדשה.  ש. נס פררו:

 לא, את מטעה, ש. מולכו:

 הפנים לספורט, ש. נס פררו:

את מטעה. לא נכון, הנתונים שאת מביאה הם לא נכונים. אז תקשיבי למה  ש. מולכו:

שאומרים לך. לא יתכן שכל קבוצה ולא משנה איך היא קוראת לעצמה 

 רש,עמותה, חברה בע"מ, אני לא יודעת מה, תבוא תשתלט על מג

 שרית, את מדברת איתי על מה שהיה. ש. נס פררו:

את הזכות לעשות ותחליט שהיא עושה במגרש הזה כבשלה. לאף אחד אין  ש. מולכו:

 את זה.

 אוקי. ש. נס פררו:

 לאף אחד.  ש. מולכו:

 אוקי. בסדר. ש. נס פררו:

 המגרשים האלה הם מגרשים ציבוריים. ש. מולכו:

 ציבוריים.נכון,  ש. נס פררו:
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 הם אמורים להיות פתוחים לציבור. ש. מולכו:

 נכון, ציבור. ש. נס פררו:

 ושום עמותה לא יכולה להיכנס ולהשתלט עליה. ש. מולכו:

 אבל שרית, אבל אם עכשיו יש ועדה, ש. נס פררו:

 זה כמו שתבוא עכשיו מישהי שעושה חוג בלט ותחליט שהיא משתלטת, ש. מולכו:

 קו עם החוג בלט,תפסי ש. נס פררו:

 על אולם במתנ"ס ותגיד אני פתחתי עמותה, ש. מולכו:

 שרית,  ש. נס פררו:

 ואני מחליטה, ש. מולכו:

 שרית, תתני לי לדבר. סליחה. ש. נס פררו:

 אני מחליטה לקיים פה חוג מחר.  ש. מולכו:

 שרית, מה ההבדל בין ביתר נהריה שמשחקים כדורגל, ש. נס פררו:

 יל זה יש ועדת תמיכות,בשב ש. מולכו:

 שאלתי שאלה. ש. נס פררו:

 וצריך לגשת לוועדה הזאת. ש. מולכו:

 שאלתי שאלה.  ש. נס פררו:
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 סליחה. יש תבחינים, ש. מולכו:

 שרית, ש. נס פררו:

 לוועדת תמיכות וצריכים לעמוד בהם.  ש. מולכו:

 Xילד מה ההבדל בין ביתר נהריה למכבי נהריה? זה כדורגל וזה כדורגל.  ש. נס פררו:

 משחק,

 אני לא נכנסת לזה, אני גם לא מבינה בזה. אני רק אומרת, ש. מולכו:

 את לא מבינה? אז אל  תדברי. ש. נס פררו:

 צריך להתנהל לפי החוק. ש. מולכו:

 זה לא מעניין אותי. ש. נס פררו:

 זה מתקנים ציבוריים,  ש. מולכו:

 לא, זה מלחמה אישית. אז מה ההבדל, ש. נס פררו:

 אתה רוצה להשתמש בהם? תשלם.  ש. מולכו:

אלף שקל והם לא  650שרית, ביתר נהריה לא משלמים, הם מקבלים  ש. נס פררו:

משלמים והילדים משחקים במגרשים. ילד ששייך לעירייה, רוצה לשחק 

יים, זה עמותה, מגישים עפ"י חוק. אבל כדורגל, יש מגרשים ציבור

 בתבחינים כבר סנדלו. אם את לא מבינה אז תקראי,

 למה? מינהל תקין זה לסנדל?  ש. מולכו:

 עובדה.  ש. נס פררו:
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 יש מינהל תקין לעמותה? ש. מולכו:

 אתם מדברים איתי על מה שהיה. ש. נס פררו:

  אני שאלתי אותך יש מינהל תקין לעמותה? ש. מולכו:

 מה זה,  ש. נס פררו:

 זה נקרא לסנדל? א' ב' בבקשה לתמיכות זה מינהל תקין. ש. מולכו:

 נכון. ש. נס פררו:

 לעמותה היה מינהל תקין?  ש. מולכו:

 בוודאי. בוודאי. ש. נס פררו:

 באמת? את יכולה להציג לנו אותו?  ש. מולכו:

 כן. כן. ש. נס פררו:

 ך את הכול.אני אציג ל ש. מולכו:

בואי אני אגיד לכם את האמת. אז שנייה, אני אגיד לכם התשובה היא לא.  ע:”ר. מרלי, רה

 את האמת, חבל. אמרתי לכם,

 הכול זה מלחמה אישית על חשבון הילדים.  ש. נס פררו:

 אז בבקשה, לא חבר'ה, אני מסביר לך עוד פעם.  ע:”ר. מרלי, רה

לראות משחק כדורגל של הבן שלי בעכו על חשבון הילדים. אני לא אלך  ש. נס פררו:

 כשיש פה מגרשים,
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 את לא צריכה ללכת לעכו.  ע:”ר. מרלי, רה

 שילדים של ביתר נהריה משחקים.  ש. נס פררו:

 את לא צריכה לעכו. סליחה, אל תעוותי את המציאות.  ע:”ר. מרלי, רה

 אני לא מעוותת. ש. נס פררו:

לה לשחק בעיר נהריה. אמרתי את זה קודם ואני עמותת מכבי נהריה קיב ע:”ר. מרלי, רה

אומר את זה עוד פעם. ולאחר שהם ביקשו להגיש תמיכות אז אני מקריא 

 לכם שיהיה ברור: אישור ניהול תקין לא הם הגישו לנו.

סליחה רונן, את התבחינים העברתם לנו בזמן לפי מינהל תקין? לא, את  א. שטרקמן:

למה התבחינים הוגשו יומיים לפני ולא התבחינים העברתם בזמן? אורן, 

 חודשיים,

אני אשאל אותך שאלה מאוד פשוטה, האם את לא חושבת שעשית שימוש  ד א. ארבל:”עו

לרעה בזכות השאילתה שלך, להגיש את השאילתה ואחר כך להגיש אותה 

להליך משפטי תלוי ועומד. אני לא שמעתי בשום מקום שאיזשהו חבר 

 קודם כל. שות שבה הוא מכהןמועצה עשה כזה דבר בר

 ששאלתי? מה זה קשור, מה זה קשור לתבחינים א. שטרקמן:

 זה אחד. שניים,  ד א. ארבל:”עו

 מה זה קשור, א. שטרקמן:

אישרתם במועצה את התבחינים. אין לי כאן את צורת ההצבעה שלכם  ד א. ארבל:”עו

 אבל אני כמעט משוכנע ששתיכן הצבעתן בעד.

 אורן, אורן,  א. שטרקמן:
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 עכשיו בלי קשר, ד א. ארבל:”עו

 יומיים לפני זה פסול.  א. שטרקמן:

 עכשיו את נזכרת להגיד את זה? ד א. ארבל:”עו

 אל תגיד עלי משהו שאני לא הייתי. אני לא הייתי. א. שטרקמן:

עכשיו? עכשיו את נזכרת להגיד את זה? עכשיו כשיש הליך תלוי ועומד?  ד א. ארבל:”עו

 כשהיום בית המשפט דחה את הבקשה?

 יומיים לפני זה פסול. א. שטרקמן:

 אני מצטער. את לא שופטת ואת לא מבינה כנראה במשפטים. תודה. ד א. ארבל:”עו

שקלים  מיליון 464,708תושבי נהריה, אני שמח שתקציב העירייה בסך של  ע:”ר. מרלי, רה

ה טובה, מוצלחת. תודה. שרית, אני מוכן לענות לך נעבר. שתהיה לנו ש

 בשמחה. 

 סוף הישיבה


