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 1 מרכזת ישיבות המועצה          -               זהבה דדון                                  

 2 פרוטוקול

 3 . . קריאת פרק בתנ"ך1

 4 אמן. דובר:

 5 זהבה יש לה כמה שינויים, תראי לי מה השינויים שיש לך. :מר ח. צורי

 6אנחנו מבקשים לפני שנצביע על הסעיפים אנחנו רק רוצים לשנות, את  :גב' ז. דדון

 7להוריד מסדר היום, זה פשוט נכנס כבר בתב"ר אחר אז זה  10סעיף 

 8הסכומים שמה  13בסעיף  .להוריד מסדר היום 14את סעיף  .כפילות

 9  90,581,532זה יהיה  83כתוב שונים, איפה ש

 10 ? 13איזה סעיף?  דובר:

 11ואיפה שכתוב "השתתפות בעלים" זה יהיה  90,581,532, זה יהיה 13 ז. דדון: 'גב

85,581,532 .  12 

 13 כל הכבוד, כל הכבוד לבעלים. דובר:

 14אחר כך אנחנו רוצים להוסיף סעיף על סדר היום שהוא נמצא בעיקרון  ז. דדון: 'גב

 15ו אותו , יש פרוטוקול של הוועדה, אבל לא הכנסנבוועדת מכרזים

 16אישור התקשרות עם חברת אמון גרוב,  כאישור התקשרות, וזה יהיה

 17-לבניית אולם רב 2/16חברה לבנייה ותשתיות בע"מ הזוכה במכרז 

 18 .1,371,556תכליתי ברח' הבנים בסך 

 19 זה נמצא במכרזים, לא? :מר ח. צורי

 20א סעיף ההתקשרות, צריך להעביר גם את זה נמצא בוועדה ול גב' ז. דדון: 

 21 וגם את הזה. ההתקשרות

 22 זה טכני, טכני דובר:

 23 טכני, זה לא ז. דדון: 'גב

 24 בבקשה. מר ח. צורי:

 25, על אני אבקש את זכות הדיבור לפני שאנחנו מתחילים. אני  מודיעה ם:גב' ע. שר

 26ראש העיר, על ההתפטרות שלי מחברות במועצה, לאור התחייבויות 

 27, שאני לא אוכל להמשיך ולכהן. אז אני רוצה להגיד תודה, אישיות

 28לי לשרת את תושבי העיר, וסליחה מכולם אם  תתודה על הזכות שנת
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 1לא הגעתי לוועדות, אם החמצתי ישיבות, אז תודה לכולם ושאו ברכה, 

 2 המשיכו להצליח.

 3 עלי והצליחי. דובר:

 4 בהצלחה שיהיה לך בהמשך הדרך. דובר:

 5 רבה.  תודה שרם: גב' ע.

 6 .צים שעשית כדי לקבל את מה שקיבלתקודם כול אני עד למאמ מר ח. צורי:

 7 תודה גב' ע. שרם:

 8ואני מודה לך מאוד על התקופה שעבדת אתנו ושירתת את הציבור של  מר ח. צורי:

 9 קריית מוצקין, ולא נשאר לי אלא לאחל לך בהצלחה רבה

 10 בשם כולם. דובר:

 11 בשם כולם. מר ח. צורי:

 12 תודה.  ם:שר גב' ע.

 13ולמרות שאת נשארת פה כי מכתב עוד לא נתת לי, אני מבין שתיתני לי  צורי:  מר ח.

 14את המכתב בסוף הישיבה, אז אנחנו גם רוצים לתת לך איזה תשורה 

 15 קטנה. 

 16 או אה.  גב' ע. שרם:

 17 חיים, היא עוד לא נתנה את המכתב, אולי היא תתחרט? דובר:

 18 אם היא תתחרט אז... מר ח. צורי:

 19 תודה, תודה רבה. באמת יפה, תודה רבה. )מחיאות כפיים(  ב' ע. שרם:ג

 20 עינת, בהצלחה מאמל'ה. דובר:

 21 תודה, תודה רבה.  גב' ע. שרם:

 22 

 23 . אישור הרכב המועצה הדתית:3

 24 שמעון כהן :מומלצי העירייה א. 

 25 יחיאל טל     

 26 אפרים כדורי     

 27 טל ביטון  :מומלצי השר ב. 

 28 יפה שלומאי     

 29 מיכאל ללום     

 30 אריה שניר  :מומלץ הרבנות ג. 

 31 
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 1טוב, מה אנחנו פה? אישור הרכב ה, הפרוטוקולים אין מה לעשות,  מר ח. צורי:

 2 אישור הרכב המועצה הדצית.

 3 כן, אפשר? מר נ. מזוז:

 4 בטח. מר ח. צורי:

 5 זה הרשימה שסוכם בזמנו? מר נ. מזוז:

 6 כם, זה הרשימה.אני לא יודע, היו אלף תקופות שזה סו מר ח. צורי:

 7 זה לא הרשימה שסוכם, שישבנו כולנו ביחד. מר נ. מזוז:

 8 אני לא זוכר. מר ח. צורי:

 9 אז זהבה זוכרת. מר נ. מזוז:

 10 זה לא הרשימה, טוב? אני הולך אתך, מה עכשיו?אני לא,  מר ח. צורי:

 11 יש בעיה.אז  מר נ. מזוז:

 12 אז יש בעיה, אוקיי. מר ח. צורי:

 13 להוריד את זה מסדר היוםאני מבקש  מר ש. ממן:

 14 על מה מדובר? דוברת:

 15 או.קי. מר ח. צורי:

 16 את הנושא הזה.הבקשה שלי להוריד מסדר היום   מר ש. ממן:

 17 מלולאוקי. אז מי בעד ההצעה של אדון  מר ח. צורי:

 18 ממן דובר:

 19 ממן, סליחה. מר ח. צורי:

 20 מאותה קבוצה, זה בסדר.  דובר:

 21אתה, ואתה גם תצביע. מה אתה אמרת?  יום?להוריד את זה מסדר ה מר ח. צורי:

 22 מי בעד לאשר את הרשימה הזו שירים את ידו, מי נגד? יפה, כלום. 

 23 נמשיך.

 24 

 25כנציג ציבור בוועדת ערר לחוק תכנון ובנייה מחוז  . אישור המלצה על עו"ד דורי שוורץ4

 26 חיפה. 

 27 

 28נציג ציבור אישור, מה זה כאן? אישור המלצה על עו"ד דורי שוורץ כ מר ח. צורי:

 29אנחנו קיבלנו ממשרד בוועדת ערר לחוק תכנון ובנייה מחוז חיפה. 
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 1הפנים בקשה לראות אם יש לנו מישהו שיכול להיות בוועדת הערר של 

 2הוא יתקבל, זה , שתכנון ובנייה, המלצנו על דורי שוורץ, זה לא אומר ש

 3לא אומר שייתנו לו את זה, כי המכתב הזה שאני קיבלתי כל הרשויות 

 4המקומיות קיבלו וכולם שולחים מועמדים ומה שהשר יחליט זה מה 

 5 שיהיה. 

 6 זה מועמד שלנו? מר נ. מזוז:

 7 כן. מר ח. צורי:

 8 מיהו? אני לא מכיר.  מר נ. מזוז :

 9 הוא עורך דין שקוראים לו דורי שוורץ.  מר ח. צורי:

 10 הוא עורך דין שלא יושב בוועדה, מה.  דובר:

 11 מה הבעיה?  דובר:

 12 י בעד?מ צורי :

 13 לא צריכה להיות בעיה, אמרתי שיש בעיה?  דובר:

 14 צריך להדגיש שהוא לא מייצג את מוצקין.  גב' ז. דדון: 

 15את מוצקין בכלל, הוא בוועדת ערר, אתה יודע מה זה  הוא לא מייצג צורי: מר ח.

 16 ועדת ערר? כל העולם

 17 אני ממש לא יודע מה זה. מר נ. מזוז:

 18  ו. מחוזית, לא שלנ ז. דדון: 'גב

 19  מי בעד שירים את ידו, מי נגד? לא שלנו. טוב, צורי: מר ח.

 20 אני נמנע, אני לא מכיר אותו. מר נ. מזוז:

 21 אתה נמנע, בסדר, הכל טוב. צורי: מר ח.

 22 לא מכיר אותו.  מר נ. מזוז:

 23 

 24 אישור שינוי הרכב ועדת ביקורת כדלהלן: .5

 25 יו"ר - מר יוסי פדידה 

 26 חבר - מר נחום מזוז 

 27 חבר -ל ויצמן מר מיכא 

 28 חבר - מר עומר זוהר 

 29 חבר - מר מאיר דהן 

 30 

 31 . 5טוב, סעיף  צורי: מר ח.
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 1 ה דקות, מאחר וזה נוגע לי אישית אז אני ברשותכם, תנו לי כמ מר נ. מזוז:

 2 אם הוא רוצה אחר כך שיגיד.  דובר:

 3 לא, לא, הוא ביקש להגיד משהו.  מר ח. צורי:

 4 תן לו שידבר, מה אכפת לך? דובר:

 5את כל המשפטים האלה  מאחר וזה נוגע לי אישית אז אני שליוויתי ר נ. מזוז:מ

 6אם אפשר להעביר לחברים שם בצד. מנשה, לצערי הרב בכל הדיונים, 

 7מאחר ובית המשפט תעביר בבקשה אם אפשר ולראש העיר כמובן. 

 8 , אנחנו הרי מחייבים את החוק.החליט

 9 אפשר לקבל? דובר:

 10הראשון שתקבל כי אתה דיברת בעיתון, בית המשפט  בוודאי, אתה מר נ. מזוז:

 11 החליט 

 12 לא צילמת יותר? דובר:

 13לא יתעסק  ,חבר המועצה ,שיוסי פדידה בית ה, בית המשפט החליט מר נ. מזוז:

 14רשום לא פעם ולא פעמיים בפסק זה , ארקפ בשום דבר שקשור לחי

 15, הוא יוצא לידי התקשורתדין. מיד לאחר שפסק הדין הגיע ועבר 

 16"כל מה ואני אקריא לכם את זה, מצד שמאל,  7שורה בהצהרה ב

 17)מלה לא ברורה( מהעיר לנו כמה כסף הוא מוציא  שרציתי להראות

 18נטפל אנחנו ובחי פארק ועכשיו  ספורט ליוגם ב אטרוןיתכשאשתו ב

 19אמר מיד הוא מוציא את  זאת אומרת כל מה שבית המשפט ".בנושא

 20סה"כ, לפרוטוקול, ב מבקשמה אני  זה יוסי פדידה. עכשיו, ,זה לעיתון

 21שחבר המועצה יגיד, וזה לא חשוב לי, אח שלו, דוד שלו, ממש לא 

 22 .מעניין אותי

 23 את אח שלו, הכניס את אח שלו לבית סוהר. יגאל:

 24 סליחה, סליחה מר נ. מזוז:

 25 הוא הכניס אותי...  יגאל:

 26 תן לי דקה, תן לי דקה. מר נ. מזוז:

 27 אל יגאל, יגאל, יג מר ח. צורי:

 28 עזוב, נו. מר נ. מזוז:
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 1 הוא הכניס אותי לבית סוהר  יגאל:

 2 לא, לא, באמת מר נ. מזוז:

 3 ושולח ...  יגאל:

 4 הוא קנה מנדט גם.  דובר:

 5 דקה! דקה, דקה.  מר נ. מזוז:

 6 בוא נתמקד  דובר:

 7 מה שאני רוצה מר נ. מזוז:

 8 יגאל, יגאל, חבר'ה, תהיו רגועים. מר ח. צורי:

 9 משפט אחרון חיים,  מר נ. מזוז:

 10 ... תקשורת איתם... יוסי רצה )מדברים ביחד, לא ברור( יגאל:

 11 )דופק על השולחן( חבר'ה!  מר ח. צורי:

 12 יגאל, ושוקי וכולם, דקה, אני לא ...  מר נ. מזוז:

 13 ויצמן, תביא את המיץ תפוזים. מר ח. צורי:

 14 ר פדידהאני, אתם מדברים כאן על כבוד בית המשפט, אני רוצה שמ מר נ. מזוז:

 15 )לא ברור( דובר:

 16 אני רוצה שפדידה  מר נ. מזוז:

 17  אף אחד לא הביא אותי, אני באתי... דובר:

 18 סליחה, אתה מפריע לי.  מר נ. מזוז:

 19 תן לו לסיים את הדיבור, באמת. דובר:

 20ממך, יוסי, שאתה תגיד לפרוטוקול אתה מפריע לי. מה שאני רוצה  מר נ. מזוז:

 21יש פה הקלטה, יש פארק. י ור לחשאתה לא תעסוק בכל מה שקש

 22 בבקשה. פרוטוקול, 

 23 קודם כול אני לא חייב לך כל דין וחשבון. דבר שני, ראש העיר מר י. פדידה:

 24 שהוא לא חייב לאף אחד, עושה מה שהוא רוצה...  דובר:

 25 סליחה, דקה, דקה, באמת דקה.  מר נ. מזוז:

 26 ראש העיר מתנהג בצורה של איזה בריון  מר י. פדידה:

 27אולי אתה הבריון שהכנסת את אחיך לבית סוהר. אתה הכנסת אותי  יגאל:

 28 לבית סוהר! 
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 1 חבר'ה, אני לא מבין, תן לו זכות לדבר.  דובר:

 2 אתה לקחת לנו מנדט!  יגאל:

 3 לא בסדר. דובר:

 4אתה לקחת לנו מנדט והוא לא צריך להיות פה בכלל, אתה צריך  יגאל:

 5 להתפטר

 6 יגאל  דובר:

 7 שאר לך עוד הרבה, לא נשאר לך עוד הרבה. לא נ מר נ. מזוז:

 8 אסור לך להיות פה, תקליט, תקליט, תקליט. יגאל:

 9 המנכ"ל, תגיד לו... )מדברים ביחד, לא ברור( דובר:

 10 לא נחמד לי העסק הזה שפה מדברים. מר א. רוטמן:

 11יש לי עוד נסיעה ארוכה, שתי דקות, אם הוא רוצה להגיד לפרוטוקול  מר נ. מזוז:

 12 א יגיד, אם הוא לא יגיד ...מה שהו

 13 תצלם אותנו ביחד, תעשה לנו סלפי.  יגאל:

 14 תגיב אחרי זה.  דובר:

 15 תעשה לנו סלפי.  יגאל:

 16 שלחת צלמים ושלחת אלף ואחד דברים...  דובר:

 17היה מישהו מהליכוד שגנב מנדט, היה מישהו מהליכוד שגנב מנדט,  יגאל:

 18 אתה יודע מה קרה לו. 

 19 סוהר. היום הוא בבית  דובר:

 20 אין לו שום תקומה, אין לו שום תקומה. יגאל:

 21 שקט, שקט דובר:

 22אני עברתי בגללו, בזכותי, בזכותי הוא יושב פה! בזכותי! הוא יושב פה  יגאל:

 23 בזכותי! אני באתי לאנשים, אני אמרתי... 

 24 אתה פונה לבריונים  מר ח. צורי:

 25 ... מנדט  יגאל:

 26 פנה אלי, אל תפנה אלי! אתה פונה לבריונים, אל ת מר ח. צורי:

 27 אתה בריון  מר נ. מזוז:

 28 אתה...!  מר ח. צורי:
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 1 אתה מתנהג כמו פושע...  מר נ. מזוז:

 2 אתה יבחוש בן שלולית, כזה קטן אתה!  מר ח. צורי:

 3 גם אתה!  מר נ. מזוז:

 4 לא, לא, לא, חבר'ה, בואו, באמת, תנו לו להתייחס  דובר:

 5 ברים ביחד, לא ברור( אם אתה קורא לי... )מד מר ח. צורי:

 6אתה בריון פה! אתה מה שלקחת, אתה לקחת לנו בינתיים!  אתה  יגאל:

 7 לקחת לנו בינתיים! 

 8 יושבים איש  15איש, שים לב,  15 מר נ. מזוז:

 9 לא אנחנו לקחנו לך!  יגאל:

 10 ם לב עדי גל.אני רוצה שתשי מר נ. מזוז:

 11 אבל באחיך בגדת, באחיך!  יגאל:

 12קהל מוזמן, יש פה חברי מועצה...  )מדברים ביחד, לא ברור( אם יש פה  מר נ. מזוז:

 13 ראש העיר לא יפסיק את זה אני מחר מגיש תלונה במשטרה 

 14 תגיש  יגאל:

 15 גם נגד ראש העיר  מר נ. מזוז:

 16 ... תלונה במשטרה. מר ח. צורי:

 17 אמרנו את האמת.  יגאל:

 18 הדוק איתם.אתה רגיל להיות בקשרים עם המשטרה, אתה בקשר  מר ח. צורי:

 19 הוא צריך להתפטר!  יגאל:

 20די כבר, מה, אתם בסדר? מה יש לכם אתם? תהיו תרבותיים טיפה,  מר נ. מזוז:

 21 שניה. אני שמח שהעניין הזה עלה 

 22 אני מבקש אבל שתגיד שאם עוד פעם צועקים פה  מר א. רוטמן:

 23 ואני מצפה ממך, אני מצפה ממך  מר ח. צורי:

 24 י מבקש שהם לא יהיו פה, זה לא יכול להיות, נו.אני מבקש, אנ מר א. רוטמן:

 25 אני מצפה ממך שאם עוד פעם הוא יקרא לי ביריון אתה ...  מר ח. צורי:

 26 ...אז אני אגיב על זה. מר א. רוטמן:

 27 יפה, אבל את זה אתה לא אומר. מר ח. צורי:

 28 אני אגיד  מר א. רוטמן:
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 1 ... טוב טוב  מר ח. צורי:

 2 , לא נעים לי ההערה לא נעים לי מר א. רוטמן:

 3נורמלית עד שהוא קרא לי בריון אז אל תעשה איפה  ישיבההתחילה   מר ח. צורי:

 4 ואיפה. 

 5 בוא נשמע...  דובר:

 6 לא, אני מדבר אל הקהל.  מר א. רוטמן:

 7 לא, הקהל, הוא קרא לי ביריון, היית גם צריך להגיד משהו.  מר ח. צורי:

 8 תשמע אותי, אתה... מר נ. מזוז:

 9 אתה הביריון, ואותנו לא מביאים, אנחנו באים לבד. פדידה: מר י.

 10 מספיק חבר'ה, באמת. דובר:

 11 אף אחד לא מביא אותי, אני בא לבד, מה אכפת לך  מר י. פדידה:

 12 יוסי!  דובר:

 13 אתה מפריע. מר נ. מזוז:

 14 לא מפריע לך, אתה הביריון. מר י. פדידה:

 15 רור( אתה מפריע לי )מדברים ביחד, לא ב מר נ. מזוז:

 16יוסי!  יוסי, יוסי, מה הקשר בין מה שהוא שאל אותך למה שאמרת,  ד:"מר ב. ברח

 17 מה הקשר? 

 18בומה, אתה רוצה שאני אענה לך בכדי שלמצוא חן בעיני ראש העיר?  מר נ. מזוז:

 19 )מדברים ביחד, לא ברור( 

 20אחר כך יש עוד סעיף, אחר כך יש הרכב של הזה, תענה לו למה שהוא  ד:"מר ב. ברח

 21 שאל.

 22 שכחתי להקליט. מר י. פדידה:

 23 להקליט, תקליט, בסדר...  מר נ. מזוז:

 24 את מה שאתם עושים. עכשיו תקשיב לי  מר י. פדידה:

 25אני, תענה לי, אני שואל אותך שאלה, עזוב את ראש העיר, אני רוצה  מר נ. מזוז:

 26לדעת אם אתה מכבד את בית המשפט, תצא בהצהרה, אני לא נוגע בחי 

 27כי לא נוגע בחי פארק כולכם תצביעו לפי ראות עיניכם  פארק, אתה

 28ש. ממש פשוט, אני לא מבין אתכם, מה אתם הוא מבזה את ביהמ"
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 1 מקשקשים, מסתכלים עלי? 

 2 וחשבת שלפני זה לא נצביע כראות עינינו?רגע,  מר י. פדידה:

 3 לא יודע, ממש לא, תירגעו מר נ. מזוז:

 4 מה חשבת? דובר:

 5יא אותנו לפה להחליט אם הוא יהיה יו"ר ביקורת. אני ביהמ"ש הב מר נ. מזוז:

 6 מכבד את ביהמ"ש

 7 שאלת שאלה  דובר:

 8פארק. אני לא מבין -מצד שני הוא יוצא בהצהרה שהוא יטפל בחי מר נ. מזוז:

 9 אתכם. 

 10 מזוז, שאלת שאלה ... )מדברים ביחד, לא ברור( רבאק  דובר:

 11וצה, ותעזוב את כל יוסי, תענה לשאלה שהוא שאל אותך אם אתה ר דובר:

 12 האחרים.  עזוב נו, תענה לו וזהו.

 13קודם כול להבדיל מכם אני מכבד את החלטות בית המשפט ככתבן  מר י. פדידה:

 14 וכלשונן.

 15 יפה מר נ. מזוז:

 16פארק, אני רק התכוונתי לבדוק את -אני לא התכוונתי לבדוק את החי מר י. פדידה:

 17 לחיים צורי. המעשים האחרים שקשורים

 18 או.קי. מה כתוב כאן? מזוז:מר נ. 

 19 עכשיו אני אגיד לכם, תן לי לדבר.  מר י. פדידה:

 20 זה לא שייך לשאלה דובר:

 21 רק אני והוא עכשיו, אל תפריעו, רק אני והוא.  מר נ. מזוז:

 22שראש יש פה עניין אתם לא רוצים לתת לי לדבר, אין בעיה. אנחנו,  מר י. פדידה:

 23וח ביני לבינו להתנהגות שהוא העיר מנסה, בחכמה, להסיט את הוויכ

 24 מתנהג בעיר

 25 אתה יבחוש, איזה ויכוח יש בינינו? מר ח. צורי:

 26 ... תענה לי, אני שואל אותך שאלה. מר נ. מזוז:

 27 אתה כלום, אתה אפס. אתה יכול להפחיד כמה ילדות... מר ח. צורי:

 28 חיים, חיים  מר נ. מזוז:
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 1 אתה מסכן מכוער. מר י. פדידה:

 2 כוח שיש ביני לבינך.וי מר ח. צורי:

 3 מסכן, מסכן מכוער, מסכן מר י. פדידה:

 4 יוסי, עזוב... מר נ. מזוז:

 5 אתה מסכן חיים מר י. פדידה:

 6 איזה ויכוח יש ביני לבינך? מר ח. צורי:

 7 תאמין לי.  מר י. פדידה:

 8 )מדברים ביחד, לא ברור( בוא, בוא, מר פדידה ... מר י. גסר:

 9 פה.אתה תסתום את ה  מר י. פדידה:

 10 אני לא אסתום את הפה. מר י. גסר:

 11 אתה תסתום את הפה. מר י. פדידה:

 12אומר לי לסתום את הפה, אני מנכ"ל העירייה פה ואתה אתה לא  מר י. גסר:

 13השמצת פה עובדי עירייה ומנהלי עירייה פה! ואני אומר לך שאני אתבע 

 14 אותך בתור מנכ"ל העירייה.

 15 אתה לא... מר י. פדידה:

 16תה לא תשמיץ עובדי עירייה! אתה  )מדברים ביחד, לא ברור( ממש א מר י. גסר:

 17 לא

 18 שאלתי רק שאלה, אני רוצה ללכת. מר נ. מזוז:

 19ממש לא, הוא ידבר יפה לראש עיר במדינת ישראל, קודם כל! אני  מר י. גסר:

 20 קודם כל אזרח במדינה הזאת ואתה תדבר יפה! 

 21 ו.יוסי, תענה לי נו בחייך. עזוב אות מר נ. מזוז:

 22 שמעת?! זה הכל. מר י. גסר:

 23 היועץ המשפטי, אתה אמור להסביר למנכ"ל שאין לו זכות דיבור. מר י. פדידה:

 24המנכ"ל שמע אותך משמיץ עובדי עירייה ומנהלי עירייה בישיבה  מר י. גסר:

 25 הראשונה שהתחלת פה עם ההשתוללות, ההשתוללויות שלך.

 26 .אני יכול, אני יכול בישיבת .. מר י. פדידה:

 27אז אני אומר לך שאני אתבע אותך אישית שאתה השמצת עובדי  מר י. גסר:

 28 עירייה ומנהלים, מה אתה אומר על זה?
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 1 אני לא רואה אותך ממטר. מר י. פדידה:

 2 מי רואה אותך ממטר?!  מר ח. צורי:

 3אל תראה אותי, אני גם לא רואה אותך. אני מנכ"ל העירייה, אני  מר י. גסר:

 4 ד הפנים ואני לא עושה לך חשבון ... אושרתי על ידי משר

 5 אני באתי אתך לירושלים ... מר י. פדידה:

 6מתי בחיים שלך היית במחלקת הרווחה?! מתי היית ברווחה פעם  מר י. גסר:

 7 אחת?

 8 רגע, רגע, רגע, שניה, יריב מר י. פדידה:

 9 מתי, מתי... תחזור לקריית ים מר י. גסר:

 10י אשתו תלך עוד פעם ... ותביא עוד מישהו ...תיסע לטבריה,  אול מר י. פדידה:

 11 מטבריה.

 12 , תחזור לקריית ים, תחזור לקריית ים. מר י. גסר:

 13 אל תדאג... מר י. פדידה:

 14 כמה סיסו צדק, אמר לי תודה, תודה, שאלתי אותו מה תודה? מר ח. צורי:

 15 אין בעיה. מר י. פדידה:

 16 ן.הוא אומר לי שלקחת את הטיפוס הזה למוצקי מר ח. צורי:

 17 רגע עזוב, אל תענה, בוא יוסי.  מר נ. מזוז:

 18 אני המטומטם. מר ח. צורי:

 19 אתה מטומטם, נכון מר י. פדידה:

 20 נכון, אני מודה. מר ח. צורי:

 21 ואני אמרתי לך.  מר י. פדידה:

 22 אתה אמרת לי, נכון. מר ח. צורי:

 23 ראש העיר, אתה מרשה לי להיות חצוף ולהגיד...  מר נ. מזוז:

 24 כמה סיסו הודה לי. הנה, עדי גל רושם מהר.  מר ח. צורי:

 25אני שואל אותך שאלה, אני באתי אתך לכל בתי המשפט... תענה לי,  מר נ. מזוז:

 26 אתה מתעסק בחי פארק או לא, אם לא 

 27 ראש עיר במדינת ישראל לא מדבר ככה, יש גבול, גם לזה יש גבול. דובר:

 28 מה אתה רוצה מזוז? אמר לא, אמר לא  דובר:
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 1 לא שמעתי, אני רוצה שתגיד אני לא אגע בחי פארק.  מזוז:מר נ. 

 2 יאללה, בוא נגמור עם זה כבר.  דובר:

 3 ... אל תסבן אותי, אל תסבן אותי. מר נ. מזוז:

 4 תעשה לו, תעשה לו וי. דובר:

 5 אני לא חייב... מר י. פדידה:

 6 לא, אתה ...  מר נ. מזוז:

 7 תעשה לו וי לנחום. דובר:

 8 כלל? ... אל תיגע באח שלך.מי אתה ב מר נ. מזוז:

 9 חס וחלילה, לא רציתי לגעת. מר י. פדידה:

 10 אל תיגע באח שלך!   )מדברים ביחד, לא ברור(   מר נ. מזוז:

 11... חתיכת שקרן... אתה עכשיו שלחת לגלעד אותו דבר, אותו דבר  יגאל:

 12 שלחת, אתה! 

 13 זה מה שאתה מספר לו? מר י. פדידה:

 14אותו דבר, אותם שיקים מחורבנים, אותו  מה שמספר, אתה קיבלת, יגאל:

 15 דבר, אותו דבר, אתה ... אותו דבר.

 16 יהודה  מר י. פדידה:

 17 אתה לא מתבייש?!  יגאל:

 18 יגאל מר י. פדידה:

 19 אתה הכנסת את אח שלך לבית סוהר. יגאל:

 20 תרגיע את הטיפש הזה  מר י. פדידה:

 21 אני טיפש? אתה חתיכת אידיוט! אני טיפש? יגאל:

 22 חבר'ה, די, בוא נתקדם.  מר ח. צורי:

 23בייש לך, אתה ... טיפש, אתה חושב את עצמך אלוהים, תתבייש לך! תת יגאל:

 24ניינים שלא שלך! אם אתה מדבר על גנבים, את אמרתי לך, אל תיגע בע

 25 הגנב הראשי שיש פה! אתה 

 26 אתה אח שלי, אני לא אענה לך. מר י. פדידה:

 27 לבית סוהר!  אני אח שלך? את אח שלי שמכניס אותי יגאל:

 28שנה, מתאים לו שגם אחרים לא ידברו,  30הוא לא מדבר עם אח שלו  מר י. פדידה:
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 1 אין בעיה.

 2 מחכים לתשובה יוסי. מר נ. מזוז:

 3 אבל תאמין לי  מר י. פדידה:

 4 מזוז, רוצים להתקדם, מזוז. דובר:

 5 אני אלמד אותך )מדברים ביחד, לא ברור( מר י. פדידה:

 6 נחום, נחום  דובר:

 7 אתה יבחוש בן שלולית אתה!  ח. צורי:מר 

 8 בית סוהר תיכנס.  מר י. פדידה:

 9 אתה ...שנתיים לבית סוהר.  מר ח. צורי:

 10 מה זה משנה? שאלת שאלה דובר:

 11 כן מר נ. מזוז:

 12 לא קיבלת תשובה  דובר:

 13 אין תשובה.  מר נ. מזוז:

 14יה?! רגע, לא נתן תשובה, דינו כאילו כפר במה שאמר, זה הכל, מה הבע דובר:

 15 מה הבעיה? לא אמר, כפר, נגמר, מה אתה רוצה?

 16 חשבתי שהוא רוצה להגיד. מר נ. מזוז:

 17 הוא לא רוצה, הוא לא רוצה, עזוב אותו.  דובר:

 18 חבר'ה, תמשיכו נו, בסדר. הלאה, מזוז, סיימת? מר ח. צורי:

 19 אני סיימתי. )מדברים ביחד, לא ברור(  מר נ. מזוז:

 20 לך שאני עומד בהתחייבויות לפסיקת בית המשפט.אני רוצה לחדד  מר י. פדידה:

 21 דרך אגב יוסי, בישיבות מועצת העיר ...  דובר:

 22זה מספק אותך? זה מספק  גמרנו, אם זה ככה, זה מספק אותך?  מר ח. צורי:

 23 אותך?  הוא אמר 

 24 הוא אמר מה שהוא אמר.  דובר:

 25 הוא אמר, הוא אמר.  מר ח. צורי:

 26 ים, תאמין לי יוסי.אתה לא יודע דבר מר נ. מזוז:

 27 יוסי, אתה עוד לא יודע דברים.  מר ח. צורי:

 28 או.קי. אני מציע שתיתן לו משפט אחרון. מר נ. מזוז:
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 1 אני מציע שתשב, זה מאיים.  דובר:

 2 .5חבר'ה, אנחנו עוברים לסעיף  מר ח. צורי:

 3 רגע, הוא עוד לא סיים.  דובר:

 4 אתה קיבלת תשובה?  מר ח. צורי:

 5 אנחנו שעתיים מתעסקים בדבר הזה?אבל מה,  דובר:

 6 תגיד לי, קיבלת תשובה? מר ח. צורי:

 7אני, זה מכתב שלך לאחר שלא התנצלת שהעלבת אותי שאני פושע, זה  מר י. פדידה:

 8 מסירה ידנית, אל תזרוק.

 9 מה זה? דובר:

 10אמרת שאני פושע, לא התנצלת, יש לך מכתב מעו"ד, יש גם יועץ  מר י. פדידה:

 11שצריך להגיע לחברי המועצה, רק תראה מה כתוב משפטי בעירייה 

 12 כאן.

 13 יום להתנצל למזוז, בבקשה.   30יש לך עוד  דובר:

 14 בבקשה.  מר י. פדידה:

 15 או, עכשיו עשית צעד.  דובר:

 16  שירים, מזוז!  5מי בעד סעיף מס'  ,5חבר'ה, סעיף מס'  מר ח. צורי:

 17  -יס אותך לאני לא מכנאל תיתן לו, אל תיתן לו להתחיל אתך,  מר נ. מזוז:

 18 אתה הכנסת אותי.  מר י. פדידה:

 19 נחום, אני שמעתי  מר י. גסר:

 20 אמרת שאני פושע מר י. פדידה:

 21 לפוקוס שלי. אל תיתן לי להכניס אותך  מר נ. מזוז:

 22 מאיים עליו.  דובר:

 23 אמרת לי פושע, אמרת לי פושע.  מר י. פדידה:

 24 כרגע הוא בפוקוס שלי. מר נ. מזוז:

 25 ...  פדידה:מר י. 

 26 שירים את ידו. 5אל תוציאו, חבר'ה, מי בעד סעיף  מר ח. צורי:

 27 ? 5מה סעיף  מר י. פדידה:

 28 תקרא, מה...  מר ח. צורי:
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 1 מה שבית המשפט אמר.  דובר:

 2 מה שבית המשפט אמר, כן. מר י. פדידה:

 3 יאללה, מי בעד? דובר:

 4 מי בעד שירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? מר ח. צורי:

 5 אני נמנע. נ. מזוז:מר 

 6 שניים נמנעו.  מר ח. צורי:

 7 לא, יותר.  דובר:

 8 מי? אה, שלושה. מר ח. צורי:

 9 מי השלושה?  ז. דדון: 'גב

 10 נחום, מרקוביץ  מר ח. צורי:

 11 אני נמנע, כי זה התפקיד שלי...  מר נ. מזוז:

 12 

 13 אישור שינוי הרכב ועדת מכרזים כדלהלן: .6

 14 יו"ר - מר מנשה צורף 

 15 חבר - ויצמןמר מיכאל  

 16 מ"מ מאיר דהן  - חבר - מר שמעון ממן 

 17 מ"מ אבי רוטמן  - חברה - גב' ניקול כהן 

 18 חברה - גב' עדי גרוטס 

 19 חבר - מר יוסי פדידה 

 20 מ"מ נחום מזוז -חבר       -מר בומה ברח"ד 

 21 

 22 6אתם קוראים את השמות, מי בעד סעיף . 6טוב, מי זה פה? סעיף  מר ח. צורי:

 23 שירים את ידו. 

 24 רגע, אני רוצה להגיד משהו בעניין. מר י. פדידה:

 25 נו, תגיד. מר ח. צורי:

 26, אני שלחתי לך מכתב בעניין שהרבני. אתה לא מתכונן 6לפני סעיף   מר י. פדידה:

 27 לענות לי כאן?

 28לא, אני התעלפתי באותו רגע. בנושא הוועדה המקומית לא תהיה,  מר ח. צורי:

 29 תבהר בבית המשפטאתה עבריין בנייה, כל זמן שלא י

 30 אתה איש מושחת. מר י. פדידה:

 31 אתה שמעת? שמעת? מר ח. צורי:

 32 אתה לא ...  מר י. פדידה:



18 
 04-8666313חברת איגמי,                                                                                   עיריית קריית מוצקין

 2016במרץ  9                                                                                                    ישיבת מועצת עיר  
 

 1 אתה עוד פעם מדבר לא יפה.  דובר:

 2 כל זמן  מר ח. צורי:

 3 אתה מושחת, אתה מבין את זה? מר י. פדידה:

 4 הלו, שמור על פיך.  דובר:

 5 ה לבינוי ערים נגדך לא יתבהרוכל זמן ששתי התביעות שלך בוועד  מר ח. צורי:

 6 אין בעיה. מר י. פדידה:

 7 אתה לא תהיה חבר בוועדה.   מר ח. צורי:

 8 אנחנו נראה בבית משפט. מר י. פדידה:

 9 , מה קרה?אין בעיה מר  ח. צורי:

 10 .אני אלמד אותך רק בבית משפט מר י. פדידה:

 11 רק בבית משפט. מר ח. צורי:

 12 עובדה מר י. פדידה:

 13 י מת על בתי משפט.אנ מר ח. צורי:

 14 השופט, השופט אמר לך כבר שיכלת לטפל בעניין בצורה אחרת.  מר י. פדידה:

 15 הוא גם אמר לך, הוא גם אמר לך שהזיגזגים שאתה עשית  מר ח. צורי:

 16 רגע, יוסי...  דובר:

 17 לא מוצאים חן בעיניו. מר ח. צורי:

 18 אתה לא יכול להיות חבר במקום של זה תובע אותך.  דובר:

 19 אני י. פדידה:מר 

 20 רגע, מה הבעיה פה? דובר:

 21 קודם כל, אני אסביר  מר י. פדידה:

 22סעיף  מי נגד? אין נגד, יופי. שירים את ידו, 6מי בעד סעיף  יוסי, יוסי,   מר ח. צורי:

7 . 23 

 24 יוסי, מה הצבעת? ז. דדון: 'גב

 25 אין יוסי, מה אכפת לך מה הוא הצביע, נו, שיהיה נמנע. מר ח. צורי:

 26 ה חייב להיות רשום, מה זה, חייב להיות מסודר. ז דובר:

 27 אני מרחם עליך חיים, תאמין לי, ההתנהגות שלך.  מר י. פדידה:

 28 

 29 שלב א'. –עבור בינוי בי"ס חדש  ₪ 5,206,250אישור פתיחת ת.ב.ר ע"ס  .7
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 1 במימון משרד החינוך.

 2 

 3ר בינוי בי"ס מיליון שקל עבו 5, חבר'ה, אישור פתיחת ת.ב.ר של 7סעיף  מר ח. צורי:

 4 יפה.חדש שלב א' במימון משרד החינוך, מי בעד? 

 5 

 6 עבור בניית תוספת כיתות בחט"ב "יונתן".  ₪ 5,000,000 אישור פתיחת ת.ב.ר ע"ס .8

 7  ₪ 4,253,550 מקורות המימון: משרד החינוך

 8   ₪    746,450 קרנות הרשות              

 9 

 10ר חמישה מיליון זה, אתם קוראים פה, , אישור פתיחת ת.ב.8סעיף מס'  מר ח. צורי:

 11  חמישה מיליון עבור תוספת כיתות חטיבת ביניים, מי בעד? 

 12 

 13 לבניית תוספת כיתות בחט"ב "רבין". ₪ 5,000,000 אישור פתיחת ת.ב.ר    ע"ס  .9

 14  ₪ 4,183,200 מקורות המימון: משרד החינוך

 15  ₪    816,800 קרנות הרשות  

 16 

 17.ר, אישור ת.ב.ר, אותו דבר, חמישה מיליון שקל, חטיבת , ת.ב9סעיף   מר ח. צורי:

 18 מי בעד?רבין, 

 19 הורדנו. 10טוב,  ז. דדון: 'גב

 20 הורדנו.  10 מר ח. צורי:

 21 50בהתאם להוראות תיקון מס'  -ן פיתוח פיס כללי בבנק דקסיה -. אישור פתיחת ח11

 22, מחויבות 01/12/2015ס לתוקף ביום נ, אשר נכ1985-לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה ה

 23ן -הרשויות המקומיות לנהל את הקצבות הפיתוח שמועברות אליהן על ידי מפעל הפיס בח

 24 בנק נפרד. 

 25 

 26אחת עשרה, אישור פתיחת חשבון פיתוח פיס כללי בדקסיה בהתאם  מר ח. צורי:

 27 להוראות תיקון מס' חמישים, אני צריך להקריא את זה או מה?

 28 בעה. לא, כל אחד יש לו, הצ ז. דדון: 'גב

 29 קראנו כבר, זה בהתאם לחוק מה, אתה יכול לעשות אחרת? דובר:

 30  שירים את ידו. 11מי בעד סעיף טוב,  מר ח. צורי:

 31 כולם בעד. ז. דדון: 'גב

 32 

 33 ₪ 95,663מסך  2015סימון כבישים והתקני בטיחות  995. אישור הגדלת ת.ב.ר מס' 12

 34 (.₪ 4,337)סה"כ הגדלה:  ₪ 100,000לסך 

 35  ₪ 66,964 - משרד התחבורה ן:מקורות מימו

 36 . ₪ 33,036 -   קרנות הרשות

 37 
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 1 שירים את ידו.  12מי בעד סעיף . 12מס'   מר ח. צורי:

 2 כולם בעד. ז. דדון: 'גב

 3 

 4(  מסך 854מת.ב.ר מס'  ₪ 5,000,000)העברה   757אישור הגדלת ת.ב.ר מס'  .13

 5 .₪ 90,581,532לסך של  ₪ 78,081,532

 6  ₪ 85,581,532 -ות בעלים   השתתפ מקורות מימון: 

 7 .₪   5,000,000 -      מלוות  

 8 

 9 את פה עשית תיקון.מה זה פה,  מר ח. צורי:

 10 כן ז. דדון: 'גב

 11 תחזרי על התיקון.  מר ח. צורי:

 12הסעיף יהיה אישור הגדלת ת.ב.ר מס' שבע חמש שבע, העברה אז  ז. דדון: 'גב

 13 . 90,581,532ך של לס 78,081,532מסך  854חמישה מיליון מתב"ר מס' 

 14 ? 757-מה זה ה דובר:

 15מקורות מימון, השתתפות בעלים, כספים שנכנסים, השתתפות בעלים  ז. דדון: 'גב

 16 מיליון. מי בעד?  5, מלוות 85,581,532

 17 רק לחדד לי כיוון? 757-מה זה רק? מה זה ה מר א. רוטמן:

 18 יש לו שם ל, איך? ז. דדון: 'גב

 19 אה, כורדני? מר א. רוטמן:

 20 תב"ר כורדני.  בר:דו

 21 מי בעד? ז. דדון: 'גב

 22 רגע, סליחה, איזה סעיף זה? מר י. פדידה:

 23 . כולם בעד? 13אנחנו מדברים על זה  ז. דדון: 'גב

 24 כן דובר:

 25 

 26אישור התקשרות עם חברת זכריה אבו אלחסן הובלות ומסחר בע"מ, הזוכה במכרז . 15

 27כולל מ.ע.מ,  לכל טון  ₪ 66.70של  לקבלת שירותי ריסוק ופינוי גזם, בתמורה לסך  04/16

 28 גזם.

 29 

 30 . 15מס'  מר ח. צורי:

 31 . 15אז הורדנו.  14 גב' ז. דדון:

 32 , אישור התקשרות עם חברת, טוב, תקראו, נו. מי בעד? 15 מר ח. צורי:
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 1 כולם בעד.  ז. דדון: 'גב

 2 .16מס'  מר ח. צורי:

 3 דרך אגב, זה מופיע גם בוועדת מכרזים. דובר:

 4 כון, אבל צריך להביא את ההתקשרות על סדר היום, חבל על הזה. נ ז. דדון: 'גב

 5 

 6 – 07/15אישור התקשרות עם חברת מילגם שירותים לעיר בע"מ, הזוכה במכרז  .16

 7בתוספת  ₪ 40אספקת שירותי גבייה למערך החניה, תמורת עמלה בגין שירותיה בסך 

 8 מ.ע.מ. לכל דו"ח.

 9 

 10 י בעד? , מ16ס' מ מר ח. צורי:

 11 מי נגד?  דדון:ז.  'גב

 12 לא הבנתי, מי נגד, מי בעד? מר ח. צורי:

 13 כולם נגד, מה. דובר:

 14 רגע, רגע, חבר'ה. ז. דדון: 'גב

 15 מי בעד? מר ח. צורי:

 16 כולם בעד. ז. דדון: 'גב

 17 

 18לביצוע עבודות  03/16אישור התקשרות עם חברת ש.ח. פארק בע"מ, הזוכה במכרז  .17

 19  ₪ 14,796,743.13דרכות, ציפויים וניקוז ע"ס פיתוח ואחזקה שנתית לסלילת כבישים, מ

 20 

 21עכשיו, היות ויש איזושהי נגיעה לאחד אוקי,  מי בעד? מי נגד?, 17מס'  ר ח. צורי:מ

 22 -ול המכרזים פה לי

 23 תאשר את כולם, למעט זה ש...  דובר:

 24 אני מבקש ממנשה בוא תחליף אותי על סעיף פרוטוקולים, אני יוצא.... מר ח. צורי:

 25 ע, אני רוצה לצלם אותך. רג דובר:

 26 אותי אתה רוצה לצלם? אתה מצלם בריונים אתה?  מר ח. צורי:

 27לפני הפרוטוקולים, זה הסעיף שהוספנו על סדר היום. אז רגע, רגע,  ז. דדון: 'גב

 28וזה  ,הסעיף שביקשנו להוסיף לסדר היוםחברים, לפני הפרוטוקולים 

 29לבנייה ותשתיות  חברהאמון גרוב, אישור התקשרות עם חברת  :יהיה

 30לבניית אולם רב תכליתי ברח' הבנים בסך  2/16בע"מ הזוכה במכרז 

 31 מי בעד?. 1,371,556
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 1 מי נגד?   דובר:

 2 

 3 אישור פרוטוקולים: .18

 4 .3/2/2016מיום  2/16ועדת כספים   - 

 5 . 17/2/2016ועדת ביקורת מיום  - 

 6 רב תכליתי.בניית אולם   - 2/16מכרז  - 17/2/2016ועדת מכרזים מיום  - 

 7 עבודות פיתוח ואחזקה.    - 3/16מכרז  - 17/2/2016ועדת מכרזים מיום  - 

 8 התייעלות אנרגטית. - 18/15מכרז  - 25/2/2016ועדת מכרזים מיום  - 

 9 שירותי ריסוק ופינוי גזם.  – 04/16מכרז  -   2/3/2016ועדת מכרזים מיום  - 

 10 בנושא טיילת בן גוריון 2/3/2016, 25/2/2016, 23/2/2016ועדת מכרזים מיום  - 

 11 .17/2/2016ועדת מלגות מיום  - 

 12 

 13 עכשיו פרוטוקולים.  ז. דדון: 'גב

 14 יש למישהו הערות?  הערות? מישהו יש  דובר:

 15 יש למישהו הערות? כן.  מר מ. צורף:

 16 . 18סעיף  מר י. פדידה:

 17 , כן.18 מר מ. צורף:

 18 אנחנו מדברים  שיב. חבר'ה אני באמת מבקש שגם הקהל יק מר י. פדידה:

 19 זה סעיף גדול, מה. 18 מר מ. צורף:

 20 בן גוריון. ע, אני מדבר על המכרז בנושא טיילתאני יוד מר י. פדידה:

 21 אז בוא, בוא  מר מ. צורף:

 22 כל השאר בסדר? דובר:

 23 יוסי, סליחה רגע אחד. מר מ. צורף:

 24 מבחינתי כל השאר   מר י. פדידה:

 25 כל השאר בסדר דובר:

 26 אני מצביע נגד.מבחינתי כל השאר  :מר י. פדידה

 27 אז אפשר להצביע על כולם  מר מ. צורף:

 28 כן מר י. פדידה:

 29נגד. ואח"כ על הסעיף הזה בנפרד? חוץ מהסעיף הזה, מי בעד? מי נגד?  מר מ. צורף:

 30 עכשיו, כן.  יפה. ,יוסיעוד הפעם, מי בעד? מי נגד? 

 31אני מבקש פעם אחת מחברי  ,כדי ש אני עכשיו מדבר אליכםחבר'ה,  מר י. פדידה:

 32 המועצה לתת לי כמה דקות לדבר בלי להפריע. 

 33 רק קח בחשבון שזה לא סעיף לדיון אלא אישור פרוטוקולים.  דובר:
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 1 אישור פרוטוקולים.  מר י. פדידה:

 2 אוקי. דובר:

 3אני נוגע במכרז קודם כל שיש לו סימפטום, יכול להיות שהמכרז הוא  מר י. פדידה:

 4 עפ"י תקן

 5 לא יכול להיות, בטוח. ז. דדון: 'גב

 6יכול להיות שהמכרז הזה בכמויות הוא נכון, אבל קודם כל אני מוחה  מר י. פדידה:

 7על כך שהישיבה נדחתה בפעם הקודמת בשבוע ימים, ישיבת מועצת 

 8העיר, כדי שתתקיים ישיבת ועדת מכרזים, וישיבת ועדת מכרזים בה 

 9 הוחלט על המכרז הזה. 

 10יוסי, היו שלוש ישיבות, שתדייק, שתדע, היו שלוש שלוש ישיבות, היו  מר נ. מזוז:

 11 ישיבות, שאלנו שאלות.

 12 אני זוכר... מר י. פדידה:

 13 שאלנו שאלות  מר נ. מזוז:

 14 אני קורא. אבל מר י. פדידה:

 15 וביטלנו, ושאלנו מר נ. מזוז:

 16 אני קורא. ביקשתי אל תפריע לי   מר י. פדידה:

 17 ו לו, תנו לו את החמש דקות להציג את זה. חבר'ה, אל תפריע מר מ. צורף:

 18יש לי ניחום אבלים היום, אזכרה, אני חייב ללכת, אז בוא נעשה את זה  מר נ. מזוז:

 19 כמו שצריך, שידבר... 

 20אני רוצה לדעת אם אפשר היה אני רוצה שתשימו לב לכמה דברים.   מר י. פדידה:

 21ולחלק את  לא לתת את זה לקבלן אחד אלא לתת פרנסה לתושבי העיר

 22הוציא מכרז שאנשים פשוטים גם תת את המכרז, לזה למקטעים ול

 23שנה, לתת לבן  21-ל B.O.T-יכולים לגשת אליו. למה צריך לקחת ב

 24 שני של דפנה? , הוא בן דודאדם אחד ושבמקרה הבן אדם הוא דוד

 25 דרך אגב, דרך אגב, אני מבקש  מר י. מרקוביץ:

 26 .אמרתי לך אל תפריע לי מר י. פדידה:

 27 אבל תדייק. אבל תדייק,  מר י. מרקוביץ:

 28 אחר כך תגיד מה שאתה רוצה. מר י. פדידה:
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 1 אתה מדבר על חברה שאחד מהחברים בה, לא כמו שאתה סליחה,  מר י. מרקוביץ:

 2 כן, כן, כן מר י. פדידה:

 3לא, תדייק, אם אתה רוצה ללכת לבית משפט תדייק במה שאתה  מר י. מרקוביץ:

 4 אומר! 

 5 אנחנו דה:מר י. פדי

 6 תדייק!  מר י. מרקוביץ:

 7 טוב מר י. פדידה:

 8 זה הכל, אז תחזור בך  מר י. מרקוביץ:

 9 אני מר י. פדידה:

 10 יק, בבקשה. ותדי מר י. מרקוביץ:

 11 יוסי, אתה רוצה להפריע לי. מר י. פדידה:

 12 אבל תדייק, לא, אני מבקש  )מדברים ביחד, לא ברור(  מר י. מרקוביץ:

 13 משכורת... אל תפריע לי.קיבלת  מר י. פדידה:

 14קיבלתי משכורת כדי להפריע לך. אני מבקש שאתה תדייק, זה הכל,  מר י. מרקוביץ:

 15 תגיד מה שאתה רוצה, ת ד י י ק ! 

 16 , הבן דוד של דפנהדוד של דפנהמה שאני רוצה להגיד, שבמקרה ה ,טוב מר י. פדידה:

 17של  אבל במקרה במקרה, אני רוצה שתדעו, דוגמה למכרז ,נמצא שם

 18היום, אני רוצה שתדע, אדון מזוז, שאדון זיו, אני אתן לך דוגמה 

 19יחידות דיור, אמרו לו לא.  30קטנה, אדון זיו הגיש תכנית לבנות 

 20 בוועדה לתכנון ובנייה צורי אמר לא. 

 21 זה לא רלוונטי, יוסי. ד:"מר ב. ברח

 22 אני יודע אבל אני רוצה להסביר לו. מר י. פדידה:

 23 תה רוצה להסביר לו? אתה מדבר על משהו שאף אחד לא יודע.מה א ד:"מר ב. ברח

 24 , 30יחידות דיור. לא  150גיש יחידות לא. אחרי שנה וחצי הוא מ 30 מר י. פדידה:

 25 .140, 140 מר י. מרקוביץ:

 26יחידות דיור, מי אתה חושב נמצא ברשימה? הדוד של דפנה, ביחד  150 מר י. פדידה:

 27בן מאשרים, ה, אתם יושבים פה, ומאשרים. מה זמה קרה? עם זיו, 

 28 דונם, הנה הנתונים, הכל פה. 18יש לו מקבל, אדם 
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 1, אני לא מבין מה אתה מספר אתה ממציא נתונים שאין פה לאף אחד ד:"מר ב. ברח

 2 .עכשיו סיפורים

 3 תבוא לראות. מר י. פדידה:

 4 מדברים על בן גוריון.יש פה,  ד:"מר ב. ברח

 5 אתה רוצה בומה, אני יודע ש מר י. פדידה:

 6 זה בוועדה מקומית, מה זה קשור בכלל.   ד:"מר ב. ברח

 7 אני מבקש, בגלל זה ביקשתי מכם...  מר י. פדידה:

 8 יוסי שלך מר מ. צורף:

 9 אדוני, זה בוועדה המקומית, יש שם נציגים של כל הקריות.  ד:"מר ב. ברח

 10 סליחה, אני מבקש ממך מר מ. צורף:

 11 רים?מה אתה ממציא סיפו ד:"מר ב. ברח

 12 מן מוקצבאני מבקש ממך, יש לך ז מר מ. צורף:

 13 אני לא אעבור את החמש דקות. מר י. פדידה:

 14 תתרכז. מר מ. צורף:

 15לא אעבור, אל תגיד לי במה אני אתרכז, אני לא אעבור את החמש  מר י. פדידה:

 16 דקות. 

 17 זה לא רלוונטי לדיון, אדוני היו"ר, זה לא רלוונטי פה לדיון.  ד:"מר ב. ברח

 18 יש לי על כל סעיף חמש דקות, אז אני מבקש ממך ר י. פדידה:מ

 19 מה זה על כל סעיף חמש דקות? מר מ. צורף:

 20 לא, לא, לא, זה לא סעיף מר י. מרקוביץ:

 21 על הסעיף הזה תן לי חמש דקות. מר י. פדידה:

 22 זה אישור פרוטוקולים  מר י. מרקוביץ:

 23 כן מר י. פדידה:

 24 יכול להעיר וזהו. , אתהלא, סליחה, מר י. מרקוביץ:

 25 יוסי, מה זה חמש דקות? מר מ. צורף:

 26 זה לא סעיף לדיון.   מר י. מרקוביץ:

 27 יוסי, יוסי, יוסי מר מ. צורף:

 28 סליחה, תגיד לו בבקשה. מר י. פדידה:
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 1 תגיד אתה. מר י. מרקוביץ:

 2 אתה יכול להעיר על הפרוטוקול ד מלכה:"עו

 3 להעיר מר י. מרקוביץ:

 4  ו לא לאשר.או לאשר א ד מלכה:"עו

 5 בדיוק, אתה יכול, קיבלת, קיבלת  מר י. מרקוביץ:

 6 זה לא החלטה. ד מלכה:"עו

 7 ת הדין לדבר.עמדקיבלת מחוץ ל מר י. מרקוביץ:

 8 יוסי, אני נותן לך, תגיד את מה שיש לך להגיד. מר מ. צורף:

 9 אז אל תגזים. מר י. מרקוביץ:

 10 קח את הזמן שלך, תגמור מר מ. צורף:

 11 מנשה, אתה לא מנהל את הישיבה... מר י. פדידה:

 12 אל תעזרו ליחבר'ה נו באמת, אל תעזרו לי,  מר מ. צורף:

 13 צורף, תודה רבה. מר י. פדידה:

 14 בייחוד לא במצב שלי, אל תעזרו לי, באמת.  מר מ. צורף:

 15 צורף, תודה רבה, אני אוריד את הטון, בשביל הבריאות שלך גם. מר י. פדידה:

 16 מה שיש לך להגידאת תגיד ך לא, לא צרי מר מ. צורף:

 17 אני מתחשב, אני רוצה להגיד מר י. פדידה:

 18 אבל תסיים, נו באמת.   מר מ. צורף:

 19אני רק רוצה להראות שבא בן אדם מחולון ונכנס לכל המכרזים  מר י. פדידה:

 20 ... ממה שאחרים 5או פי  10ומקבל פי 

 21 יוסי, יוסי, כמה חברים יושבים, שאלה לי אליך מר י. גסר:

 22 אתה באת מטבריה  מר י. פדידה:

 23 שניה מר י. גסר:

 24 אסור לך לדבר. מר י. פדידה:

 25 אני אדבר. מר י. גסר:

 26 אסור לך לדבר. מר י. פדידה:

 27 אני אדבר, מה אתה אומר?  מר י. גסר:

 28 אין לך, אסור לו, כי הוא  מר י. פדידה:
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 1 הלו, אתה מתלונן סדרתי, לך תתלונן. מר י. גסר:

 2 בחר ציבור, הוא כלום! אתה נ מר י. פדידה:

 3 מר פדידה, לא, לא מר י. גסר:

 4אתה לא נבחר ציבור, אדוני, אתה ... אתה לא נבחר ציבור! אתה  דובר:

 5נבחרת בזכותי, אתה נבחרת בזכותי! בזכותי אתה פה יושב! אתה איך 

 6 אתה יכול להיות ביקורת... 

 7 די!  מר י. פדידה:

 8 אתה לא יכול ...  דובר:

 9 ה )מדברים ביחד, לא ברור( חבר' מר מ. צורף:

 10 אני אומר לך את האמת!  דובר:

 11 לך תפטר אותי, תפטר אותי, אתה...  מר י. גסר:

 12 אמיר, תושיב את האנשים, נו באמת, חבר'ה. )מדברים ביחד, לא ברור(  מר מ. צורף:

 13בזכותי אתה פה, איזה ועדת ביקורת יכולה להיות? איזה ועדת ביקורת  דובר:

 14 ך אתה יכול להיות בביקורת? ... תתבייש לך! יכולה להיות? אי

 15 חבר'ה, אני מבקש. מר מ. צורף:

 16 בן אדם ...  דובר:

 17 מספיק כבר, חבר'ה!  מר מ. צורף:

 18 אתה יכול לפטר אותי...?  מר י. גסר:

 19 אני רוצה לפטר אותך. מר י. פדידה:

 20 תקשיב, גם ביבי לא יכול!  גם ביבי לא יכול לפטר אותי!  מר י. גסר:

 21 אמיר!  :דובר

 22 אמיר, תושיב את האנשים שם. חבר'ה, באמת. מר מ. צורף:

 23איך בוועדת ביקורת? איך? ... איזה טוהר מידות יש לך?! איזה טוהר  דובר:

 24 מידות?! איזה?! איפה?! איפה?! 

 25 תוציא אותו. דובר:

 26אני מרחם עליך על כל המשפחה שלך. אני מרחם עליך, טיפת כבוד  דובר:

 27 ים ביחד, לא ברור( שתהיה לך... )מדבר

 28 מנשה, אולי תעשה סדר קצת?  דובר:
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 1 מנשה, מנשה דובר:

 2במה עזרת לי? אני עזרתי לך, לא אתה עזרת לי, אני עזרתי לך, בזכותי  יגאל:

 3 אתה יושב פה. בטח. אתה ...  )מדברים ביחד, לא ברור( 

 4 ...  דובר:

 5)מדברים ביחד, לא די כבר, אני לא רוצה שתענה לאף אחד. תסיים...  מר מ. צורף:

 6 ברור(

 7 ...שודד לכם את העירייה...  דובר:

 8 לא כשאני יושב פה.  מר מ. צורף:

 9 מי בעד או נגד, יאללה.  דובר:

 10 נבחרת, קיבלת .. .בשעה טובה... מר נ. מזוז:

 11אתה מוכן לשבת? נחום, נחום! שב, יש לך עוד שתי דקות ובזה נגמר  מר מ. צורף:

 12 הסיפור.

 13 הצבעה דובר:

 14 אני רק רוצה שתבינו פדידה:מר י. 

 15יש שתי דקות, חבר'ה, אני מבקש שקט! שתי דקות ונגמר הסיפור, מי  מר מ. צורף:

 16 בעד, מי נגד.

 17אני אגיד לך, התושבים צריכים דווקא להיות מרוצים מזה שיש מישהו  מר י. פדידה:

 18לפחות שמעיר את ההערות האלה ולא נותן לראש העיר לעשות את מה 

 19 שהוא רוצה.

 20 יוסי, אבל זה לא רלוונטי.  ד:"ב. ברח מר

 21אני ידעתי שאתה תקפוץ, סתום את הפה כבר. ככה אני אוהב אותך,  מר י. פדידה:

 22 ככה אני אוהב אותך.

 23 אבל למה הוא מדבר אליו ככה? דובר:

 24מה אתה מדבר? למה אתה מדבר בכלל? אני הפרעתי לך. אתה מפריע  מר י. פדידה:

 25 לי, אתה רוצה להפריע לי

 26בומה, אל תפריע לו, יש לו שתי דקות, גמרנו, כל אחד מדבר, גם בכנסת  מ. צורף:מר 

 27 עולים לדוכן ומדברים שטויות.  )מדברים ביחד, לא ברור(

 28... ואני לא אוהב את זה... שאנחנו אחד לשני מדברים בקול רם זה  מר א. רוטמן:
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 1 בסדר.

 2 תן לו, יש לו שתי דקות, דיברת ...  מר מ. צורף:

 3 דקה תיתן לי, דקה. פדידה:מר י. 

 4 הנה, קח.  מר מ. צורף:

 5כדי שתהיה ביקורת בורוצה לעזור לתושבים  אמיץ בגלל שאני מספיק מר י. פדידה:

 6קודם כול אני רוצה את ולא כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, בעיר הז

 7להגיד תודה רבה למזוז על התקופה שהוא היה יו"ר הוועדה ואני חושב 

 8ורה הגונה וטובה אבל כל מה שאני רציתי לקבל שהוא עשה את זה בצ

 9בזכויות שלי את מה שמגיע לי, והנה ראית, ראש העיר רומס במו ידיו 

 10החלטות של בית משפט ולא ממנה אותי לוועדת הנחות במסים, 

 11 —לוועדת

 12 ועדת הנחות היתה טעות ותמונהסליחה, סליחה, סליחה,  מר י. מרקוביץ:

 13 ידעתי שתצעק. מר י. פדידה:

 14 ועדת בניין ערים, אמר לך ראש העיר חד משמעית ותמונה, ר י. מרקוביץ:מ

 15 אנחנו מר י. פדידה:

 16 תסיים את העניינים האישיים שלך מר י. מרקוביץ:

 17 צורף מר י. פדידה:

 18 לפני זה לא יקרה שום דבר, נקודה.  ואז,  מר י. מרקוביץ:

 19 זהו מר מ. צורף:

 20 לגבי, לגבי מר י. פדידה:

 21 לא, אבל לא יכול להגיד כל פעם ... מר י. מרקוביץ:

 22, במידה והם היו עולים –לגבי העניינים שלי  , אני אעיר לואני אעיר לו מר י. פדידה:

 23בוועדה לתכנון ובנייה אז בוודאי אני לא הייתי  במידה והם היו עולים

 24משתתף בו. אבל לראש העיר נוח לא לשים אותי והיועץ המשפטי יכל 

 25 —לתת לו

 26 הלאה, הלאה.  אז תלך לבית משפט, תביא צו, אין בעיה. :מר י. מרקוביץ

 27 תודה. מר מ. צורף:

 28 אני אלך לבית משפט.שכמובן  מר י. פדידה:
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 1 מאה אחוז.  מר י. מרקוביץ:

 2 מי נגד?מי בעד? מי בעד?  מר מ. צורף:

 3 נחום, נחום ז. דדון: 'גב

 4 מי נגד?  מר מ. צורף:

 5 . מי זה נחום? חבר המועצה נחום מר י. פדידה:

 6 חבר המועצה נחום לא הצביע, אתה נגד ...  ז. דדון: 'גב

 7 רבותיי, אני מודה לכם, הישיבה נעולה. מר מ. צורף:

 8לפרוטוקול, אני בעד, בתנאי שזה לא ייפתח אני בעד, שניה, שניה,  מר י. פדידה:

 9 בשבת.

 10 אתה בעד הנגד ונגד הבעד. מר י. מרקוביץ:

 11 יפתח בשבת, אם זה לא יפתח  שלא יפתח בשבת, בעד שלא מר י. פדידה:

 12 רגע, אתה בעד הפרוטוקול רק, מה זה ... דובר:

 13 - להונעישיבה  -
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