
 04-8666313איגמי,  חברת                                                                                 עיריית קריית מוצקין

 2022יוני ב 1                                                        1                       07/22מס' המנין  מועצה מןישיבת 

 

  01.06.2022תאריך                                                                                                            

 

                        עיריית ק. מוצקין ה מן המניןישיבת מועצ

 

 

 

  משתתפים:

 ראש העיר  - מר חיים צורי

  ריעה שאר מ"מו ןגס - גרבנרטש ידע רמ

 סגן ראש העיר  -  מר מנשה צורף

 העירמשנה לראש  -  יוסי מרקוביץ

 משנה לראש העיר  -  מר יוסי פדידה

 סגן ראש העיר -  מר אבי רוטמן

 בר מועצהח -  ר דהאןמר מאי

 חברת מועצה  -  גב' עדי שושני

 הצעומ רבח -  רשיבא יבצ רמ

 חברת מועצה  - רחמימובגב' מרינה 

 חבר מועצה  -  מר איתי צורף

 הצעומ תרבח - ןמסור הרפוע 'בג

 

 חסרים:

 חבר מועצה -  מר יריב ענבר

 חברת מועצה -  גב' הילה פפר

 חבר מועצה -  מר מיכאל ויצמן

 

  :משתתפים נוספים

 העירייהמנכ"ל  -  ריב גסרי מר

 מ"מ גזבר העירייה -  רואש ניליגב' 

22/70ן מס' המנייפרוטוקול ישיבת מועצה מן    

ב"פתש סיווןב 'ב, 2202 יוניב 1', דביום    

 
 



 04-8666313, רת איגמיחב                                                                                 קריית מוצקין ירייתע

   2022 יוניב 01                                                          2                 07/22ס' מ ישיבת מועצה מן המניין

 

 יטפשמה ץעויה - הכלמ ןויצ-ןב עו"ד

  העירייה רקבמ -  רמזמ ןריל רמ

 הת ישיבות המועצזרכ -  אורלי גנון

    

 על סדר היום:

 .ך"נתב קרפ תאירק .1

 שאילתות מטעם חבר המועצה מר איתי צורף: .2

 מה סכום השתתפות העיריה במימון אירוע קבלת השבת שארגנה  א. 

(, מה 18.3.22לפנה סגולה ביום מחלקת צעירים חברה ונוער )שנערך באו  

דעות של האירוע, ומדוע הוא לא פורסם על לוחות המו הכוללתותו לע  

 ובבתי כנסת בעיר?  

האם האירוע נערך לתושבי מוצקין בלבד, וכיצד וידאה העיריה שכלל  ב. 

 המשתתפים הם תושבי העיר?  

 ציקי אבישר: בי תובא הצעה לסדר מטעם חבר המועצה מר צ .3

רכב למתקני הספורט שבפארק יון ההסדרת הגישה בין חלקו הצפוני של חנ 

החניון לפארק לא יצטרכו יר את המעבר כך שהמגיעים מדלהסהמסילה: מוצע  

 לעבור בגינה הציבורית או בשטח חולי.  

 , מר איתי צורף:תובא הצעה לסדר מטעם חבר המועצה .4

זים: מוצע כי הלשכה המשפטית תביא העדפת תושבי קרית מוצקין במכר 

י כל מכרז, כנקודת מוצא ולפיו יינתן מכי אחיד שיופיע במסה תנאלאישור המועצ 

יתרון למציעים תושבי קרית מוצקין. מוצע כי העיריה לא תהיה רשאית לסטות  

 מהתנאי ולשנות את משקלו בכל מכרז ומכרז ללא אישור מראש של מועצת העיר. 

 תובא הצעה לסדר מטעם חבר המועצה מר צבי ציקי אבישר: .5

הילדים: מוצע להעלות לדיון מתווים להנצחת האסון, ל אסון צחה שן ההנענורי 

 תוך התייחסות לבקשתה של הניצולה היחידה, גב' נחמה פוסק.  

במקום עו"ד בן ציון  לעירייהבועז סטלקול, כיועץ משפטי אישור מינויו של עו"ד  .6

ישור למינוי בכירים ובכפוף לאמלכה הפורש, וזאת בהתאם להחלטת הועדה  

 הפנים.  משרד 
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קהילה הקמת מגרשי דשא מלאכותי )סינטטי( ל 1166' אישור הגדלת תב"ר מס .7

 . (₪ 63,329)סה"כ הגדלה:  ₪ 1,119,585לסך  ₪ 1,056,256מסך  

 אושר  תיקון לאישור   מקורות מימון 

 ₪    600,000  ₪    600,000   טוטו וינר 

  ₪    456,256   ₪    473,608   משרד השיכון 

  -----------   ₪      ,97745   קרן פיתוח כללי 

     1,119,585 ₪   1,056,256 ₪  

 ₪ 213,170,998כורדני מסך -פיתוח שטח קליל 757אישור הגדלת תב"ר מס'  .8

 . (₪ 15,097,814)סה"כ הגדלה:  ₪ 228,268,812לסך  

 אושר  תיקון לאישור   מקורות מימון 

 ₪ 189,733,567  ₪ 204,831,381  השתתפות בעלים 

  ₪   23,437,431   ₪   23,437,431   משרד השיכון 

     228,258,812 ₪   213,170,998 ₪  

 2012סימון כבישים והתקני בטיחות  995אישור שינוי מקורות מימון תב"ר מס'  .9

  .₪ 100,000בסך  

 אושר  תיקון לאישור   מקורות מימון 

   ₪   66,964  ₪   32,163   משרד התחבורה 

   ₪   03633,   ₪    837,67   רן פיתוח כלליק 

     100,000 ₪   100,000 ₪  

  .₪ 270,000אישור פתיחת תב"ר הסדרי בטיחות במגרשי הספורט בסך  .10

 ימון: קרן פיתוח כללי.מקורות מ 

   אישור פרוטוקולים: .11

 .11.5.2022מיום  06/22עצה מס' ומ 

 :םויה רדסל תפסות

ים והקמת קירות יפיתוח שצ"פים שכונת 1143אישור הגדלת תב"ר מס'  .1

 14,718,703)סה"כ הגדלה:  ₪ 45,978,957לסך  ₪ 31,260,254ם מסך ייסטאקו 

 משרד השיכון. מקורות מימון: .(₪ 

ישור פתיחת תב"ר שיפוץ מתנ"ס ברח' יוספטל מבנה עבור מתחם פעילות לבני א .2
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  .₪ 314,015 בסך תהקהילה האתיופי 

 מקורות מימון: משרד השיכון. 

לעבודות אחזקה  38/2020אישור חתימה על הסכם עם משכ"ל )מכרז מס' אמ/ .3

מין תאורה. זוכה: כהן בני של מתקני חשמל ורמזורים, אספקה והתקנה של גופי 

  .₪ 2,000,000תאורה בע"מ( בסך של עד  

 

 פ ר ו ט ו ק ו ל

 

. ערב טוב לכולם. תוספת לסדר ת ישיבת המועצהלים אאנחנו מתחי י. גסר:

פיתוח  1143' יום שלושה סעיפים. אחד אישור הגדלת תב"ר מס

לסך  31,260,254מסך קמת קירות אקוסטיים שצ"פים שכונתיים וה

 מקורות מימון משרד השיכון. .₪ 45,978,957

 מתנ"ס ברח' יוספטל, מבנה עבורשתיים, אישור פתיחת תב"ר שיפוץ  

משרד  .₪ 314,015לבני הקהילה האתיופית בסך פעילות  מתחם

 השיכון מקורות מימון.

. 38/2020כ"ל מכרז מס' אמ/מששלוש, אישור חתימה על הסכם עם  

 . 3זוכה כהן בנימין. סעיף אחזקה של מתקני חשמל ורמזורים. ה

 מי בעד להוסיף את כל הסעיפים לסדר היום? כולם בעד.  

 

 ך"נתב קרפ תאירק .1*

 קריאת פרק בתנ"ך. רבי מאיר בבקשה. י. גסר:

 מר מאיר דאהן קורא פרק בתנ"ך(

 חזק וברוך. א. צורף:

 חזק וברוך. י. גסר:

חיים, אתם לא יושבים בישיבת קואליציה וסוגרים פרק בתנ"ך? כל  א. צורף:

 כאילו הפרק היחיד שיש.  ישיבה אותו פרק?

 אתה רוצה. רקים תעלה הצעה לסדר איזה פ ע:"ח. צורי, רה

 ששטרנברג, גם ככה אין לו מה לעשות, שיבחר פרק לישיבה הבאה.  א. צורף:
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 שאילתות מטעם חבר המועצה מר איתי צורף: .2*

מה סכום השתתפות העיריה במימון אירוע קבלת השבת שארגנה מחלקת  א.

 לת של(, מה עלותו הכול18.3.22לפנה סגולה ביום צעירים חברה ונוער )שנערך באו

 ובבתי כנסת בעיר? דעות האירוע, ומדוע הוא לא פורסם על לוחות המו

פות סכום השתתרף. מה שאילתות מטעם חבר המועצה, מר איתי צו י. גסר:

העיריה במימון אירוע קבלת השבת שארגנה מחלקת צעירים חברה 

ותו הכוללת של , מה על18.3.22ונוער שנערך באולפנה סגולה ביום 

 ודעות ובבתי כנסת בעיר?על לוחות המלא פורסם  ע הואומדו האירוע

 .₪ 7,000-יריה היה כסבסוד הע .₪ 13,000העלות הכוללת היא אז  

אירוע פורסם בכל ערוצי המדיה והתקשורת של הרשות ושל מחלקת ה

 הנוער. 

 

האם האירוע נערך לתושבי מוצקין בלבד, וכיצד וידאה העיריה שכלל  ב.*

 העיר?המשתתפים הם תושבי 

וכיצד וידאה העיריה שכלל  האם האירוע נערך לתושבי מוצקין בלבד י. גסר:

 המשתתפים הם תושבי העיר? 

 ובעת הרישום מוודאים זאת.  תושבי מוצקיןלהאירוע היה  

 

 ציקי אבישר: בי תובא הצעה לסדר מטעם חבר המועצה מר צ .3*

שבפארק המסילה:  ספורטהסדרת הגישה בין חלקו הצפוני של חניון הרכב למתקני ה

החניון לפארק לא יצטרכו לעבור בגינה יר את המעבר כך שהמגיעים מדלהסמוצע 

 הציבורית או בשטח חולי

 ,מטעם חבר המועצה תובא הצעה לסדר .3 י. גסר:

סדר היום. אין צורך לדון בכזאת סוגיה אני מבקש להוריד את זה מ :ע. שטרנברג

 במועצת העיר.

 ם? זהו.ת מסדר היוהורד שתוק. י. מרקוביץ:
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 כן, ציקי. י. גסר:

 כן, מה?  צ. אבישר:

 העלית הצעה לסדר, לא? ע:"ח. צורי, רה

 או אנחנו עושים הצבעה? העלית והוא ביקש להוריד. אתה רוצה להגיב י. גסר:

 ק רוצה לדעת למה הוא רוצה להוריד. זה הכל.אני ר צ. אבישר:

 ה. זה נמצא בטיפול של ההנדס :ע. שטרנברג

 רגע, רגע.  מרקוביץ: .י

 למה אתה סותם לו את הפה אבל? צ. אבישר:

 הוא מנהל את הישיבה? . מרקוביץ:י

 הוא שאל, עניתי לו. :ע. שטרנברג

 יש נוהל.  י. מרקוביץ:

 אבל למה אתה סותם לו את הפה? צ. אבישר:

 אתה הורדת מסדר היום, הוא צריך להגיד, י. מרקוביץ:

אבל מה הוא עשה? למה אתה סותם לו את הפה?  תםתה סואבל למה א צ. אבישר:

 לו את הפה?

 מצביעים. תה ואד, אחר כך מה שיש לו להגישיגיד  ע:", רהח. צורי

תודה רבה. הכל כתוב. השאלה היא למה אתה מתנגד. תנמק את  צ. אבישר:

 ו להגיב.מה אתה מתערב? תן ל ד שלך.הניגו

 זכות המילה האחרונה, י. מרקוביץ:

תערב? מה אתה מתערב? שיסביר למה מה אתה מ גיב. אבלתן לו לה :שראביצ. 

 הוא מתנגד. 

נושא למה הוא מתנגד יש לך משהו להגיד ב, לשאול אותו חוץ מלהגיד ע:"ח. צורי, רה

 הזה?

אין לי, הדברים מדברים בעד עצמם. שיסביר למה הוא מתנגד. הציבור  צ. אבישר:

 רוצה לדעת למה הוא מתנגד.

את נמצאת בטיפול של מחלקת הז שהסוגייהאז אני מסביר לציבור  :רנברגע. שט

כבר תקופה. אני לא חושב שהנושא של כביש גישה או מעבר  ההנדסה

גישה, שזה ענין טכני לחלוטין, ושעובר עכשיו תכנון וטיפול צריך 
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 להעלות בישיבת מועצת עיר.

 אז אי אפשר לדון על זה? צ. אבישר:

 להוריד,מי בעד ה, ר'חב ע:"ח. צורי, רה

 יר מסדר היום?מי בעד להס י. גסר:

 את ידו. מי נגד? יפה. הלאה. שירים ע:"ח. צורי, רה

 

 , מר איתי צורף:תובא הצעה לסדר מטעם חבר המועצה .4*

מועצה זים: מוצע כי הלשכה המשפטית תביא לאישור העדפת תושבי קרית מוצקין במכר

ינתן יתרון למציעים תושבי דת מוצא ולפיו יכנקו י כל מכרז,תנאי אחיד שיופיע במסמכ

קרית מוצקין. מוצע כי העיריה לא תהיה רשאית לסטות מהתנאי ולשנות את משקלו בכל 

 מכרז ומכרז ללא אישור מראש של מועצת העיר

 .4סעיף  י. גסר:

 .מבקש להוריד מסדר היום י. מרקוביץ:

 את מה? דוברת:

 .4סעיף את  י. מרקוביץ:

 אומר? 4עיף מה ס א. צורף:

 קשה להבין את זה.לא  י. מרקוביץ:

 זה סעיף שלך, איתי.  י. גסר:

 השאלה אם הוא יודע לפני שהוא מתנגד למה הוא מתנגד.לא,  א. צורף:

 א נו עזוב.בו .עשה לי טובה ,אל תדאג לו ע:"ח. צורי, רה

 כח על זה., אחר כך נתוואתה כתבתשהשאלה אם אתה יודע מה  י. מרקוביץ:

 בטח שאני יודע. ורף:א. צ

 אז תדבר. זכותך לדבר. י. מרקוביץ:

 יודע שאתה תנמק את זה.גם אני  א. צורף:

 קשקושיך. תקשקש את אז יאללה  י. מרקוביץ:

 קדימה. אבל אתה תשב ותקשיב. א. צורף:

 קשקש. י. מרקוביץ:

 תשב ותקשיב. א. צורף:
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 קשקש חופשי.  י. מרקוביץ:

, ההצעה לסדר אומרת ככה מוצע לקבוע שחלק ככה ה. אזסיימת? מעול א. צורף:

מתנאי מכרז, כל מכרז, שחלק מתנאי כל מכרז פומבי תינתן עדיפות 

מה שאנחנו ולתושבי קרית מוצקין, מציעים תושבי קרית מוצקין. 

שיעלה תנסח תנאי מציעים במסגרת ההצעה זה שהלשכה המשפטית 

בהקשר הזה  סיקהדיני המכרזים ועם הוראות הפעם קנה אחד ב

 רזים. הוספת תנאי ברוח הזו למכוהפסיקה מתירה 

לא תהיה רשאית לסטות  שהעירייהבסוף ההצעה נכתב שמוצע  

ללא אישור מראש של מהתנאי ולשנות את משקלו בכל מכרז ומכרז 

דיון כי במחשבה מועצת העיר. אני חושב שזה דבר שראוי לקיים עליו 

ת עצמי, שניה שבה אני מתקן אחשבה נכון, זה ככה משניה לא בטוח ש

העיר תכבול את עצמה ואת העיריה  לא בטוח שנכון שמועצת

ר מלכתחילה, מראש, לכל מכרז ומכרז ושהעיריה תהיה זקוקה לאישו

מועצת העיר כדי לעשות איזה שהם שינויים במכרז שהוא דבר שבסופו 

ות ה לעשיכול להיות שנכון יהיולכן מה ש, של דבר הוא מקצועי בעיקרו

תוכל לסטות מהתנאי הזה שאנחנו מציעים בעצם לקבוע  שהעירייהזה 

בכל מכרז או לשנות את המשקל שיינתן לאותו תנאי מטעמים 

 בדיעבד. המכרזים או למועצה לוועדתיירשמו, שידווחו מיוחדים ש

אני יודע שזה קיים כבר ברשויות מקומיות רבות אחרות, אין סיבה  

את תושבי ים, עדיף להעדיף רך קודמעי ייענשזה לא יקרה כאן. 

לא יודע אם כל יכה בקואליציה, ן. להבנתי יש לזה גם תממוצקי

שאתם לא מתואמים ביניכם, אבל אני מצפה הקואליציה כי אני רואה 

לפחות מחברי הקואליציה שכבר הביעו תמיכה בהצעה הזאת להצטרף 

 אליה. 

דברים שאין מאחוריהם ד לומר נחמא ורזה נאוקי. טוב. אז קודם כל  י. מרקוביץ:

דבר. אין שום מקום שיש הוראת חוק מחייבת כזאת. לא קיים שום 

 בשום מקום. 

 שזה קיים. לא אמרתי  א. צורף:
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 פריע לי, לא הפרעתי לך. ת אל י. מרקוביץ:

 הצעה לסדר. הייתהמתקיים זו לא אם זה היה  א. צורף:

 . אל תפריע לי, לא הפרעתי לך י. מרקוביץ:

 אתה הפרעת. בישר:א צ.

 אל תפריע לי. י. מרקוביץ:

 אתה הפרעת. צ. אבישר:

 לא הפרעתי לך.  י. מרקוביץ:

 אתה הפרעת. צ. אבישר:

 שב בשקט ותקשיב.  י. מרקוביץ:

 הצעה לסדר.  הייתהא ו למחייב זה ה היאם ז א. צורף:

 .גמרנוו נעמיד את זה להצבעה והוא לא חייב להקשיב. בוא ע:"ח. צורי, רה

 בשקט, שלא יפריע.לא, שישב  י. מרקוביץ:

 אתה מתנגד אבל.זו הצעה וולונטרית, זה לא מחייב.  א. צורף:

 ההצעה אומרת, עכשיו  י. מרקוביץ:

 גם אני מתנגד. ע:"ח. צורי, רה

 מנו.מעולה. בוא תסביר למה אתה, אתה חייב דין וחשבון יותר מ א. צורף:

 חשבון שלי. דין ואתה אל תדאג ל ע:"ח. צורי, רה

כמו שאני אומר הנושא נבדק, אין שום רשות מקומית שיש בה חוק  י. מרקוביץ:

, או לא כזה, בניגוד לשטויות ולשקרים שמביא לנו פה מי שעורך דינו

  לא יודע מה.

בר הזה, אבל שהוא קרוב לד, על שולחן הכנסת מונחת הצעה לחוק יש 

ת המצויות באזור של קומיורק על רשויות מ הצעת החוק הזאת מדברת

יש שם כוונה מאוד מאוד ייחודית, מאוד מאוד דיפות לאומית, וע

חיל את זה שם. רוצים לעזור לקרית פשוטה, מאוד לא בסיסית לה

הגדרה של פה אנחנו בהחלט לא נמצאים בולה, נתיבות. שמונה, למט

 ,עדיפות לאומית

 מה הקשר? א. צורף:

מי שאומר שהוא קיים ק הזה לא קיים. החומר אוכמו שאני כמובן ו י. מרקוביץ:
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 קבל עם ועדה. כאן בפני הוא שקרן

 קשיב? מי אמר שזה חוק? תגיד, אתה רציני? אתה מ א. צורף:

חבר המועצה  ,יש פה עוד שני דברים. קודם כל מי שמגיש את ההצעה י. מרקוביץ:

 הוא חבר ועדת מכרזים. אם הוא כל כךאיתי צורף למי שרואה שמה, 

אשאל אותו אם שמגישים, אני גם  לצרכים של תושבי מוצקין גדוא

כי הוא לא יודע, הוא לא  הוא יודע בכלל, אני לא אשאל אותו, חבל

ע לישיבות. מתוך כמה עשרות ישיבות שקיימנו, חלקן השתתפתי, מגי

ישיבות  4או  3-ללפתי כחבר ועדה, הוא הגיע אולי חלקן לא כי הוח

 .בר מועצת עירהוא חהשנים ש 3,5במשך כל 

 , על האמירה הזאת?אתה חותם על זה א. צורף:

 נורא,  והוא מגלה פה ענין רקוביץ:י. מ

 )מדברים ביחד(

 רק אגלה לכם בסוד,הוא מגלה פה ענין. עכשיו אני  י. מרקוביץ:

 מה אתה אומר? אולי תהיה ישיבה בשעה עשר ואני לא בטלן כמוך?  א. צורף:

 ,בדקתיהלכתי וש י. מרקוביץ:

 מאוד. וקלא, אבל זה מובן, אתה עס ע:"ח. צורי, רה

הלכתי ובדקתי, גם פה אתה שקרן, לא באת לישיבה רגע, רגע, שניה.  י. מרקוביץ:

בבוקר כי לא באת לישיבות  10-, בגלל זה העברנו אותה לשל אחה"צ

 שקרן, . אתה שקרן ואתה שקרן ואתה17:00בשעה 

 ד תושבי מוצקין.יע נגבקיצור אתה הולך להצב א. צורף:

 תה שקרן. ותתבע אותי שאני אומר לך שא י. מרקוביץ:

 )מדברים ביחד(

עדות וו, בסך הכל מכל מגישי ההצעות בהלכתי ובדקתי, וסך הכל י. מרקוביץ:

אחוז.  5-השנים האחרונות לא מגיע אפילו ל 3,5המכרזים במשך 

 והשאלה מה הוא רוצה, למה בדיוק הוא מתכוון? 

טם בהצעה הזאת, והנה דבר שהוא הכי מטומ רוצה להגידאני  עכשיו 

י, אני אמרתי שההצעה מטומטמת, תקליט אותי. אם אורן אהרונ

אנחנו פה במוצקין נטיל את ההגבלה הזאת או את ההנחיה הזאת, את 



 04-8666313, רת איגמיחב                                                                                 קריית מוצקין ירייתע

   2022 יוניב 01                                                          11                 07/22ס' מ ישיבת מועצה מן המניין

 

עיריית חיפה, ביאליק, התנאי הזה על מגישי המכרזים, הרי מה מונע מ

אותו דבר בה לעשות בסבי העריםכל קרית אתא, כל שאר הקריות, 

מוצקין להגיש הצעות שמה  ולמנוע מעשרות הצעות של תושבי קרית

ולא לסגור בהעדפה? זה מטומטם, זה רק הולך להביא עונש, הפוך על 

 בשאר הרשויות המקומיות. הפוך, עלינו 

שת אשר אין ולכן אני מבקש חד משמעית להוריד את ההצעה המטופ 

 ר היום. יד אותה מסדלהור חשיבה,שום מאחוריה 

  מי בעד להוריד מסדר היום? מי נגד? י. גסר:

 יוסי, תרים גבוה אבל, תרים גבוה. א. צורף:

 ע? טוב.מי נמנ י. גסר:

 

 תובא הצעה לסדר מטעם חבר המועצה מר צבי ציקי אבישר: .5*

ך הילדים: מוצע להעלות לדיון מתווים להנצחת האסון, תון ההנצחה של אסון ענורי

 יחסות לבקשתה של הניצולה היחידה, גב' נחמה פוסקהתי

 מבקש להוריד מסדר היום.  י. מרקוביץ:

 אתה רוצה, י. גסר:

 מה? מה? צ. אבישר:

 רח' הילדים.  א. צורף:

 . 5הוא מבקש להוריד מסדר היום את סעיף  י. גסר:

 סדר היום? גם את זה אתם מבקשים להוריד מ צ. אבישר:

 י אגיד לך משהו,צה שאנה רותא ע:"ח. צורי, רה

 לו אני לא מבין, ישר אתם מתנגדים.ן. כאיאני רוצה לקיים דיו צ. אבישר:

זה מסדר היום, אני הבנתי הוריד את לפני שמתחילים לקשקש פה ול ע:"ח. צורי, רה

 ,מהבחור ההזוי שלך שאתה כבר

 איזה בחור? על מה אתה מדבר? צ. אבישר:

 כמה הזויים,גרינברג, יש לך ורון החבר שלך ד ע:"ח. צורי, רה

 מה זה קשור עכשיו להצעה לסדר?  צ. אבישר:

 תן לי לסיים. ע:"ח. צורי, רה
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 בבקשה.  א. צורף:

אחוז עלי, אז אם זה ככה למה  70אז שמעתי כבר שאתה עשית סקר  ע:"ח. צורי, רה

שהוא לא צחוק דבר אליך על אתה צריך לנצל כל אחד שבא אליך 

מושג מה קורה שות סרטונים, כאשר אין לך בכלל ב ולעומנצל את המצ

 ,שנים 5, 4, 3תייר לפני עם הדבר הזה. אתה באת בתור 

 חצי שנה. צ. אבישר:

 לא יודע מה עשינו עבורם.  דים ואתהואתה בכלל לא יודע מי זה היל ע:"ח. צורי, רה

 , אני ויריב ועוד כמה חבר'ה כל שנהעצבן אותי שאניועוד יותר מזה מ 

אל מלא רחמים ואתה בא אומרים ם לקברם ואומרים קדיש ועולי

לעשות לי פה עוד קול, לאסוף עוד קול או שניים וזאת עכשיו פה 

 ה הכל.הסיבה שאנחנו לא ניתן לך. ז

 טוב. אז עכשיו אפשר מיקרופון? טוב. אני לא יודע על מה אתה מדבר. צ. אבישר:

 בטח שאתה לא יודע. ע:"ח. צורי, רה

אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני לא יודע גם מה אתה מערבב בין  ישר:צ. אב

הנושאים. פנתה אלי בצורה פשוטה וגלויה גב' נחמה פוסק אחרי שיש 

 קוביץ',לה תכתובת ענפה אתכם, עם יוסי מר

 אלף דולר בשביל החבר שלה,  100י שהיא רוצה ואחר ע:"ח. צורי, רה

 למה אתה מפריע לי? צ. אבישר:

אלף דולר לעשות פסל  100ם שיעשה לנו פסל. אנחנו לא נותניהפסל  :שראביצ. 

 לאף אחד. 

, אז גם את הקול שלה אי אוקי. אז קודם כל היא לא תושבת מוצקין צ. אבישר:

פוליטי. אפשר להרוויח לא אתה ולא אני, לכן זה בכלל לא קשור לנושא 

שלב  בשום דבר שני, ואתה יודע את זה, אתה יודע טוב מאוד שאני

מהאירוע הזה בתקשורת איתה לא כיוונתי לעמעם מהדברים שעשית 

כי את רחוב הילדים, מה  בעבר או לעמעם מהדברים שעשו לפניך בעבר

 לעשות? 

 יפה. בסדר גמור. ע:"ח. צורי, רה

 .אז רק שניה בישר:צ. א
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 זה בסדר גמור. ע:"ח. צורי, רה

 והיא, ואב הזהוע הכה היחידה מהאירעכשיו היא הניצול צ. אבישר:

 ניצולה יחידה.שהיא  שתגיד תודה לבורא עולם כל בוקר ע:"ח. צורי, רה

 נו בסדר. צ. אבישר:

 או מה? מה צריך לעשות? לתת לה פרס ע:"ח. צורי, רה

 לא. אבל מה היא אומרת? צ. אבישר:

 כן. ע:"ח. צורי, רה

 100-יוון ללא כ . הרי מה היא אומרת? אף אחדתזמינו אותי לאזכרות צ. אבישר:

 אלף דולר האלה,

 אף פעם על הזמנה, היא באה עם החבר שלה הפסל היא לא דיברה ע:"ח. צורי, רה

ואמרה הנה זה תושב מוצקין היה פעם, הוא מוכן לעשות אנדרטה 

. אתה עירבבת בסרטון שלך את התרומה שהוא תרם נוספת לילדים

 לסבתא שלי.  ותרם בו דאבילא

 .שום דבר כזה אמרתיאני לא  צ. אבישר:

 ,ישהו רוצה לתרום לנו אנחנוהוא לא רצה לתרום לנו. כשמ ע:"ח. צורי, רה

 אבל שוב פעם אתה מערבב. צ. אבישר:

 ים אותו.קמחבקים ומנש ע:"ח. צורי, רה

 , אתה שוב פעם מערבב. קודם כל זה לאאבל  צ. אבישר:

 שיתרום. שיתרום. דובר:

  לתרום, הוא רוצה כסף.רוצה שיתרום, הוא לא  ע:"ח. צורי, רה

 אלף דולר והוא יתרום. 100הוא רוצה לתרום עם כסף, הוא רוצה  דובר:

 א מכיר את הפסל הזה,אני מזכיר לך, אני ל צ. אבישר:

 , אם אני לא טועה, בינתיים אחת האמהות ע:"ח. צורי, רה

אתה להבין את הפרטים. אבל אתה הורג את הדיון מבלי בכלל אוקי.  צ. אבישר:

האירוע ואת הדיון מבלי להבין את הפרטים. אז קודם כל ת ורג אה

 וכל מה שיש פה זה מישהי, ורלי אין פה שום דבר אלקטורליאלקט

 תמים לחלוטין. א, אתה ל דובר:

  .הענייןהכל למען  א. רוטמן:
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 כן, כן. ע:"ח. צורי, רה

 נכון. נכון.  צ. אבישר:

 הוא פתאום דואג, ע:"ח. צורי, רה

שאתה עכשיו סגנו?  לצטט מה אתה אמרת על ראש העירנכון. נכון.  :שראביצ. 

 לצטט מה אתה אמרת עליו במשך שנים?

 אתה יכול הכל. א. רוטמן:

 ,נו, אז הציבור כבר יודע. ולכן אני אומר צ. אבישר:

 ,כי עובדה היא, לא, דווקא כן היודע אבל הוא לא קונהציבור  ע:"ח. צורי, רה

 ,שהוא קיבל חושבאני  צ. אבישר:

 אחוז בסקר, 70יש לך  ע:"ח. צורי, רה

 2-, ל3-מנדטים, הוריד אותה ל 4עה עם אני חושב שמר רוטמן קיבל סי צ. אבישר:

 הוא עם מנדט בודד.  ועכשיו

 דאגה. אתה באותה דרך, אל  דובר:

להגיד קדיש על  הזיכרוןליום בחיים שלך לא באת אף פעם למה אתה  ע:"ח. צורי, רה

 האלה?לדים הי

 קודם כל באתי. צ. אבישר:

 ? באת ע:"ח. צורי, רה

 כן. צ. אבישר:

 ענין. אף אחד לא ראה אותך. מ ע:"ח. צורי, רה

 אבל אני רואה שזה מאוד מעסיק אותך.  צ. אבישר:

 כנראה שאתה הולך לביאליק. ע:"ח. צורי, רה

 נושא. אבל שים לב שאתה בורח מה צ. אבישר:

 א אותי,ניינים, בטח ללא מעהמנדטים  א. רוטמן:

   בטוח לא מענין. זהאותך  צ. אבישר:

 .העשייהמענין אותי   א. רוטמן:

 אותך זה בטוח לא מענין.  צ. אבישר:

 , וכשאני שומע למשל א. רוטמן:

 )מדברים ביחד(
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אין לי מה להכביר מילים, אני לא, אתה  עוד פעם, אתם מתנגדים? צ. אבישר:

 ה? מתנגד לדיון בנושא הז

 בוודאי. ע:"צורי, רה .ח

 ?מה אתה רוצה שנכביר מיליםאוקי. אז יופי.  צ. אבישר:

 לא. ע:"ח. צורי, רה

 מילים. אני חושב שהדיון הוא חשוב.אין מה להכביר  צ. אבישר:

 תעלה להצבעה.אז גמרנו.  ע:". צורי, רהח

 , להסירמי בעד  י. גסר:

 אתה רוצה לענות? מה?ל ע:"ח. צורי, רה

 בוודאי. :קוביץי. מר

 די, עניתי לו כבר.  ע:"ח. צורי, רה

להבהיר בצורה חד משמעית, אסון לא, לא, לא לגמרי. אני רוצה  י. מרקוביץ:

 שנה. 70, כמעט בדיוק לפני ניהילדים קרה לפ

 וק.כמעט בדי א. צורף:

שנים. אחרי איזה תקופה קצרה קראו לרחוב  73איזה גאון. לפני  י. מרקוביץ:

נגע בסיפור  שנה אף אחד לא 70ובזה תם הסיפור.  ל שמםהילדים ע

א מי? ראש העיר חיים צורי. בוא נגיד שגם פנו אלי יחד עם הזה. עד שב

שתה של אותה גב', עשינו שם טקס מכובד, מוזיאון וביחד הלכנו לבק

נו שלט לבקשתה בתיאום איתה, הזמנו את כל הילדים מהכיתה, הצב

ים מבית ספר אחדות, עשינו טקס ו ילדכל בני המחזור הגיעו, הבאנ

 מאוד.  מרשים, יפה

ה כל הכבוד, נהדר. אבל עם האוכל בא ואז באה אותה גב' ואמר 

התיאבון. היא באה ואמרה אני רוצה להקים פה גם אנדרטה. אנחנו 

לה שאנחנו בקרית מוצקין לא מקימים אנדרטאות. היה אסון אמרנו 

יש  גדרון.רפי רטי ע"י קמה פנדרטה, היא הוהמסוקים, לא הקמנו א

אנחנו לא מקימים אנדרטאות פרטיות. גם בית יד לבנים, זה ציבורי. 

אנחנו לא מקימים  היא אנדרטה פרטית. ההאנדרטה של פול

 , מי שרוצהזאת. אנדרטאות פרטיות בעיר ה
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 זה פרטי?  צ. אבישר:

 מה. היא שיל א. רוטמן:

 זה פרטי? צ. אבישר:

או את כפרי, כמו שחיים אמר, ההוא רצה ים. הלכו הביה שיקמי שרוצ י. מרקוביץ:

אלף דולר. למה לא?  100לתרום, התרומה שלו בהחלט נהדרת, תמורת 

לנו מתנה, כמו שהוא נתן לאבו דאבי  שייתןלמה לא? מה אכפת לו? 

 לנו גם.  שייתן

כשהיא קיבלה תשובות כאלה ואחרות  ב'?גהאז מה היא עשתה אותה  

לזה שמבטיח הכל לכולם והוא מסדר הכל. הלכו נלך  היא אמרה בוא

והוא השרלטן הלך שרלטן, מישהו מכיר אותו? הנה פה, יושב פה. ל

 ,90שה בת מעל תעלל באימו

 אתה מתעלל.  צ. אבישר:

 ה באף., מוליך אות90אישה בת מעל  י. מרקוביץ:

 .90. היא לא בת 80א לא, הי צ. אבישר:

נכלולי ונוכל. זה  שקרןקר אותה כדרכך. אתה ל, משמוליך אותה שול י. מרקוביץ:

הוא , אני אתן לך. אז אני אעזור לךאומר . הולך לאישה מה שאתה

ואומר את רואה שעזרתי לך? וזה תמיד, תמיד. אומר לה  מביא הצעה

 ה עזרתי לך, הם לא רצו.הנ

 ברור שהם לא רצו. אתה לא רצית. :צ. אבישר

 . לא. בוודאי י. מרקוביץ:

 כתבת לה מכתב פוגעני. :שראביצ. 

 תמים.נורא נורא נורא כי אתה  י. מרקוביץ:

 היא באה אלי עם המכתב שלך.  צ. אבישר:

 אתה מאוד, י. מרקוביץ:

 אתה העלבת אותה,  צ. אבישר:

 היא יכולה לבוא, י. מרקוביץ:

 אתה דיברת אליה לא יפה.  צ. אבישר:

 שם.  ילה שכתבתימ כלרי עם כל המכתבים, אני עומד מאחו י. מרקוביץ:
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 לא מכובד.מאוד  צ. אבישר:

 אתה,אתה,  י. מרקוביץ:

 זה לא מכובד. צ. אבישר:

ונוכל, מוליך אנשים קשישים באף  אני חוזר ואומר שרלטן, שקרןאתה  י. מרקוביץ:

 תודה רבה.וט אותך. זה הכל. ולשפ ואותך צריך לאסור

 נמנע?  ימ גד?טוב. מי בעד להוריד מסדר היום? מי נ י. גסר:

 

במקום עו"ד בן ציון  לעירייהבועז סטלקול, כיועץ משפטי אישור מינויו של עו"ד  .6*

 למינוי בכירים ובכפוף לאישור משרדמלכה הפורש, וזאת בהתאם להחלטת הועדה 

 הפנים

 לעירייהיו של עו"ד בועז סטלקול כיועץ משפטי אישור מינו 6סעיף  גסר: י.

דה ורש, וזאת בהתאם להחלטת הועכה הפבמקום עו"ד בן ציון מל

 לאישור משרד הפנים. מי בעד?למינוי בכירים ובכפוף 

 רגע, אתה באמת חושב שזה מי בעד, מי נגד? חכה.  א. צורף:

 להגיד משהו?  הלא יודע, שתקתם. אז מה? רוצ י. גסר:

 שניה אפילו.  לא חלפה צ. אבישר:

שכבר היינו בו בשנה יון זה ד טוב. אז קודם כל אני רוצה לוודא, א. צורף:

 , אני מצטטנה ושלושה חודשים. ככה, בפסק הדין נקבעשעברה, לפני ש

או שלא מצטט. אתה יודע מה? אני אסביר. שהויתור של בועז סטלקול 

בעקבות ורה המשותפת עם שי צורי הוא הנתבע, על כל חלקו בתמ

ס י ביחמעותי לעו"ד צורהמינוי שלו ליועץ המשפטי יוצר יתרון מש

ו עוד טרם המינוי ועל תשלומים שעוד עתידים לקשרים העסקיים שהי

 להשתלם לשניהם. 

עכשיו השאלה אם זה לא אומר שלראש העיר יש ענין בחוזה עם בועז  

 סטלקול. האם הוא צריך להשתתף בדיון הזה? זה אני שואל את

 ת. היועצת המשפטי

 כל אני לא משתתף בדיון. קודם אני גם רוצה לשאול שאלה. אבל  ע:"ח. צורי, רה

 אתה מצביע, אתה נמצא כאן.  א. צורף:
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 אני לא מצביע. ע:"ח. צורי, רה

 אתה נמצא כאן. צורף: א.

 אז אני אלך. ע:"ח. צורי, רה

 יאללה.  א. צורף:

 בסדר? שתהיה מבסוט.  ע:"ח. צורי, רה

 לא שאני אהיה מבסוט. א. צורף:

רם לכל כשהוא היה הגו בוועדהיך לשבת יה צראבל החבר שלך כן ה ע:"ח. צורי, רה

 התביעה,

 השופט אמר שכן.  צ. אבישר:

לא מנה את השם ציקי ו בוועדהבית הדין קבע מי לא יכול לשבת  א. צורף:

 אבישר.

 טוב, בסדר. ע:"ח. צורי, רה

 קיבל תשובה חזקה. צ. אבישר:

 ישי.דבר אצלך זה לא אזה לא אישי. זה לא אישי, נכון? שום  ע:"ח. צורי, רה

 אתה מדבר איתי או איתו? לא הבנתי.  א. צורף:

 לא, לא,  ע:"ח. צורי, רה

 כתב.תקרא את מה שהשופט  מה אני אמרתי.את עזוב  צ. אבישר:

 ,השופט קבע י. גסר:

 הנה אני הולך.  ע:"ח. צורי, רה

יש ואחד שהג .בוועדהקבע שמי שדעתו מגובשת לא יכול לשבת השופט  י. גסר:

אלפים שקל על העתירה, הוא דעתו לא  10תביעה ועתירה וקיבל גם 

 מגובשת?

 . ע"י השופט תו התקבלהדמוע צ. אבישר:

 לא, עמדתו לא התקבלה. י. גסר:

 בוטלו. קודמות ה שתי הועדות צ. אבישר:

 אבל דעתך מגובשת. אם אתה עותר נגד אז דעתך לא מגובשת? י. גסר:

 אה בזה בעיה.והנה השופט לא ר צ. אבישר:

 למה? זה הגיע לפתחו?  י. גסר:
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 ברור. מה זה, צ. אבישר:

 רצית.ביקשו ממך להתחלף, לא  י. גסר:

 שהפסיד? העו"ד של הצד שהפסיד.  מי ביקש ממני? הצד צ. אבישר:

 לא הצד שהפסיד. י. גסר:

 מה לעשות?  צ. אבישר:

 ביקשו ממך, י. גסר:

 מי ביקש ממני? עו"ד סומך,  צ. אבישר:

 ,עפ"י מינהל תקין שדעתך מגובשת י. גסר:

 עו"ד סומך. צ. אבישר:

 שלושה שותפים.להחליף. יש לך עוד  י. גסר:

 אבל מי ביקש? עו"ד סומך. צ. אבישר:

 ניגוד, עוד שלושה יכולת למנות.צורף נמצא ב י. גסר:

 קש. מי זה עו"ד סומך? אבל עו"ד סומך בי צ. אבישר:

 ,מיוזמתך להגידיך לבד, היית צריך אתה צראבל דעתך מגובשת.  י. גסר:

 זו דעתך.מי אמר? אבל  צ. אבישר:

 אני לא משפטן,  י. גסר:

 אבל זו דעתך.  צ. אבישר:

 אלפים שקל מהתביעה הזאת, דעתי מגובשת. 10אני לקחתי  י. גסר:

 אבל זו דעתך. צ. אבישר:

לו קבע שעל מאה אחוז. אני אמשיך. עכשיו בית הדין בסוף ההחלטה ש א. צורף:

ל נראה לי פסול הועדה לקבל החלטה מנומקת ומפורטת. קודם כ

שהפרוטוקול של הועדה וההחלטה שלה לא הונחו בפני מועצת העיר. 

ומקת או לא מנומקת? מנ הייתהאיך אנחנו יכולים לדעת אם ההחלטה 

ורטת מספיק? האם אנחנו מאמצים אותה מפורטת מספיק או לא מפ

 האם אנחנו מצביעים בעד או מצביעים נגד? או לא מאמצים אותה? 

ו יודעים בדיוק, אנחנו יודעים איך אנשים תונה אנחנשורה תח ל'סתכ 

 ומי אומר להם לפני איך להצביע.מצביעים פה 

הדין אמר שצריך  ו הקביעות שאליהן בית הדין, כלומר ביתעכשי 
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להתייחס לכל הקביעות שנקבעו בפסק הדין שלו. יש שתי קביעות 

ויודע  בוועדהאבל ציקי ישב  בוועדהתי שמעותיות שלהבנתי, ולא ישבמ

, פה אני כן אצטט, בית קיבלו התייחסות מספקת. אחת זהלספר, לא 

הדין אומר בהרכב שלו כך "אנו סבורים כי קשר עסקי הדוק וארוך 

שנים בין היועץ המשפטי של העיריה בועז סטלקול לבין בנו של ראש 

לתו של היועץ שש של ממש מפני יכוי, מעורר חהעיריה עו"ד שי צור

גם יש במינוי שכזה ה. המשפטי לתפקד באופן עצמאי למול ראש העירי

כדי להעלות סימני שאלה משמעותיים ביחס לאמון הציבור שאמור 

 עם ראש העיריה". לבוא במגע עם היועץ המשפטי ו

 והוא מצטט מתוך סיכומי משרד הפנים ומאמץ את האמירה הזאת, 

זה עשוי להשליך על עצמאותו ועל עצמאות שיקוליו של שר מאין "ק

תפקידו או על אמון הציבור , שזה בועז סטלקול, במילוי 4הנתבע 

"וזאת אף אם הקשר העסקי הישיר דגש בעצמאותו", ופה אני שם 

 .ען"הופסק כנט

האם , הדין לא מחפש לראות קדימה האם הקשר יופסק כלומר בית 

ונה. גם אם הוא הופסק אחורה הוא אומר זה מעורר רהוא הופסק לאח

חשש לניגוד עניינים ולקשיים או פגמים בעצמאותו של היועץ המשפטי 

 ואת זה הועדה לא שקלה. 

 ניה כל הנתונים.שקלה פעם קודמת? כי לא היו בפלמה הועדה לא  

דין שאומרות את כל מה שהן קביעות חלוטות של בית הועכשיו יש 

היה קשר עסקי הדוק שהתנתק לכל המאוחר בחודש זה שאומרות ו

חודשים אחרי שבועז סטלקול מונה, אחרי שהיו לו שתי  5יולי, שזה 

לומר ועוד הזדמנות  הזדמנויות לומר אמת בפני הועדה והוא לא אמר

ן שלו בפני בית נקודות משמעותיות בטיעו 8-, ובאמת בפני בית הדין

  הדין הוא שוב לא אמר אמת.

כשכל זה יושב בפני הועדה היא צריכה לשקול האם זה יכול  ועכשיו 

, כן. אייל אורן, בלי נימוק להיות היועץ המשפטי. ומה אומרת הועדה?

אגף החינוך. אבי רוטמן, סגן ראש העיר, עדי שטרנברג, סגן ומ"מ מנהל 
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 בלי נימוק. , ראש העיר אומרים פשוט כן

ק? על מה אתה אז זה לא מנומ עמודים 170תגיד לי, פרוטוקול של  י. גסר:

 מדבר בכלל?

 החלטה. לא השיחה עם בועז סטלקול.  א. צורף:

זה שהוא הגיע לשם ועשו לו שם חקירה צולבת עוד  מה זאת אומרת? י. גסר:

 פעם, שלוש פעמים.

 זה נימוק? זה נימוק?  א. צורף:

? אנשים והכל מתומלל, זה לא מנומקהם סליחה? כל מה שמדברים ש י. גסר:

 ,כל אחד מה שהוא אומר? בוודאי שזה מנומק. עכשיו תשים לב

 רגע, שניה.אני שואל,  א. צורף:

הרי בית המשפט אם הוא היה חושב למה אתה מסלף את הדברים.  י. גסר:

אחד לפסול מה שאתה מתאר היו לו כמה חלופות,  חמורשזה כל כך 

 בפני הועדה.לדיון  חזיר אותו, להגיד אני לא מאת המכרז

  , הוא לא פסלאני זורם איתך,  א. צורף:

 )מדברים ביחד(

 לעשות?  לוועדהאבל מה הוא אמר  א. צורף:

 ,דיון כמועמד יחידבא בית המשפט ואמר תחזירו אותו ל י. גסר:

 יריב, א. צורף:

 בפני ועדה חדשה. י. גסר:

 לעשות? לוועדהמה הוא אמר  א. צורף:

 אז מה הוא אומר לך? י. גסר:

את זה כל זה. האם הועדה שקלה, ראתה הוא אמר לשקול את  :א. צורף

 שהקשר,

 אז מה, הפרוטוקול הזה תגיד לי,. בוודאי י. גסר:

 שהיא שקלה.ברור  י. מרקוביץ:

 עמודים זה סתם? 170 י. גסר:

 רגע, שניה.  א. צורף:

 )מדברים ביחד(



 04-8666313, רת איגמיחב                                                                                 קריית מוצקין ירייתע

   2022 יוניב 01                                                          22                 07/22ס' מ ישיבת מועצה מן המניין

 

אם הועדה? שהקשר הסתיים. מה אומר בית הדין? גם מה גילתה  א. צורף:

ינים ולפגיעה חשש לניגוד עניהקשר הסתיים עדיין יהיה קיים 

 בעצמאותו של היועץ המשפטי,

בית המשפט לא פסל את בועז סטלקול אלא שלח אותו לדיון נוסף. זה  י. מרקוביץ:

 הכל. כל השאר בולשיט.

? לא נראה לי. עכשיו דבר נוסף, עוד קביעה האם הפעם היא כן שקלה א. צורף:

לו , שהבחירה שן זה אמינות של היועץ המשפטי הנבחרשל בית הדי

מישורים  8-פעמים, כנראה שיותר מזה אבל ב 8 .לוועדהבוטלה וחזרה 

ן הבסיסי ביותר שלו הוא לא אמר אמת וזה אחרי שהיו לו של הטיעו

 מת.כאמור עוד שתי הזדמנויות לומר א

ל אגף , עדי שטרנברג ואבי רוטמן הנכבדים, עם מנהיושבים שני אלה 

 3-פעם הם בסדר עם זה שבן אדם ששההחינוך ומה הנימוק שלהם לזה 

הולך להיות שומר הסף הבכיר של  פעמים לפחות לא אמר אמת

 העיריה? 

 חד וחלק.בית המשפט לא פסל אותו.  י. מרקוביץ:

 מה הם אומרים? הפעם, א. צורף:

 שלח אותו לדיון נוסף. זה הכל. ומי אתה,  ביץ:י. מרקו

 אתה מפריע לו אבל. שר:צ. אבי

מי  ים? מי אתה? מי אתה שתקבע?מי אתה שתקבע שהם לא אמינ י. מרקוביץ:

 אתה?

 הפעם אנחנו מאמינים. א. צורף:

 מי אתה שתקבע? י. מרקוביץ:

הם אומרים הפעם אנחנו מאמינים לו. הפעם נראה לנו שהוא דיבר  א. צורף:

אלה פוליגרפים ר, שני אמת. באמת כאילו סימני האמת ניכרו בחד

 חיים.

 תלך לבית משפט. י. מרקוביץ:

 זה בדיוק מה שיקרה, א. צורף:

המוח? מה אתה מבזבז את הזמן? לך בדיוק. אז מה אתה מבלבל את  י. מרקוביץ:
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 לבית משפט שבית משפט יחליט.

גוף כאילו שאתה לא מכבד אותו? לא מליאת המועצה זה  ,מה קרה א. צורף:

 צריך לקיים בו דיון?

 ,לענייןכי אתה מקשקש קשקושים שלא  אני לא מכבד אותך י. מרקוביץ:

 אני גם לא מכבד אותך, אז מה? אני מכבד אותו ואותו,  א. צורף:

 ותפסיק עם, תםתכבד אואז  י. מרקוביץ:

 נשים, אותך לא.ואת מאיר ואת עדי ואת מנשה, אני מכבד א א. צורף:

 שלך. ודבד, אני מוותר על הכבא רוצה שתכ, אני לאותי אל תכבד מ. צורף:

 אין שום בעיה. א. צורף:

 עצמך, אני לא צריך אותו. קח אותו ל מ. צורף:

 )מדברים ביחד(

 תרשמתי אנחנו מדברים על הקשר שהיה,אני רוצה להגיד מה שאני ה א. רוטמן:

 סוף סוף תגובה עניינית. דבר.  א. צורף:

מקרים שהבן אדם עשה. ומה  מקרים מתוך עשרות 6-מקרים, ב 6של  א. רוטמן:

  ,לענייןשבנוסף שכבר בערך מעל שנתיים או יותר אין לו קשר בכלל 

 זה הופרך. צ. אבישר:

 קראת?? תגיד, קראת את פסק הדין א. צורף:

 תי. אני אומר את זה, כן, קרא א. רוטמן:

 אז איזה שנתיים אחורה? הוא אומר ביולי לכל המאוחר. לכל המוקדם. א. צורף:

, אני אומר מה אני אבל מכיוון שהנושא בנדל"ןהופסק העסק,  2018 רוטמן:א. 

 תכנעתי.הש

 פסק הדין קביעות חלוטות. מה השתכנעת? א. צורף:

 מכיוון שהנושא הוא נדל"ן,  א. רוטמן:

 ז סטלקול. מדות של בועפסק הדין לא פסל את המוע י. מרקוביץ:

רת דבר ובעצם התשלום האחרון הנושא הוא נדל"ן, אין דבר כזה שסג א. רוטמן:

יכול להיות אחרי, אנחנו יודעים שלמכור דירות לוקח שנתיים, שלוש 

או ארבע ולכן הקטע הזה יכול להימשך לאחר הזמן הזה. הכספים 

 להגיד,לבוא ו לענייןוהדברים שהתעסקו זה היה מאוד מינורי, לא 
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 שמעותיות. שזה מינורי. השופט אמר הוצאות מלא אמר השופט  צ. אבישר:

שום קשר עם אני יודע היטב שבועז סטלקול אין לו שום מגע, אין לו  א. רוטמן:

הנושא הזה, נקי ובתום לב אם היה איזה נגיעה, לפחות אני מבחינתי, 

בזמנו דרך אגב אני גם הרמתי את היד, הייתי אופוזיציה, הרמתי את 

ו כמוכם יד לטובת היועץ המשפטי הקודם, לא נהגתי כמוך עכשיו אה

עכשיו, הייתי ענייני לגבי בן ציון מלכה למרות שידעתי שאולי יש לו 

האם הבן אדם מקצוען, האם הוא , ענין אותי רק איזה קשר פוליטי

יתרום לטובת עיריית מוצקין. כזה בדקתי בדיוק לגבי בועז סטלקול, 

 ,יננו בנמצא והמקצוענות היאכל קשר א

 ממנו והלאה. א. צורף:

בעיניי בהחלט מוצלחת. אבל אתם כמו שאתם מחפשים כל רגע וכל  א. רוטמן:

ו להתנגח עם השלטון בשביל אולי הנה אני אוכל עכשידבר להיתפס בו 

 הקיים. אין סיבה לזה.

 אתה יצאת נגד השלטון הקיים.  צ. אבישר:

 אני לא יצאתי. א. רוטמן:

 אתה יצאת. צ. אבישר:

 עתי בעדו.כשהיה בן ציון מלכה אני הצב א. רוטמן:

 הקיים אתה יצאת. לא, נגד השלטון אבישר:צ. 

 כה,ואני גאה שהייתי, שהצבעתי לבן ציון מל א. רוטמן:

 ?אבל מה קשור בן ציון מלכה צ. אבישר:

 כשהייתי באופוזיציה.  א. רוטמן:

ולא קיבלתי עדיין מענה. רציתי  לעירייהאני פניתי במכתב שלשום  א. צורף:

ה שנוכל לראות אותה לפני שאנחנו עת האם יש את ההחלטלד

חוות דעת, כי בפעם הקודמת ניתנה חוות דעת מצביעים. והאם יש 

 המינוי. עכשיו אנחנו אחרי החלטה של בית הדין, לעניין

 תמלול. יש לך את ה י. גסר:

 יש לי את התמלול? אין לי את התמלול. איפה הוא?  א. צורף:

 הועדה קיבלו. חברי  לא צריך לקבל. לא, הוא גנון:א. 
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 אבל חברי המועצה צריכים לקבל. צורף: א.

אני אומר לך עכשיו ברמה, באמת, זה לא בסדר, זה לא מכובד שאתם  י. גסר:

לפני שהבן אדם מעבירים ממשרד הפנים, עושים פה הצבעה, מעבירים 

 את החומר מסודר, 

 אז אל תביאו את זה להצבעה. א. צורף:

למה?  אלה?את הדברים הלמה אתם עושים  אזהעברתם לתקשורת.  י. גסר:

 למה?

 למה אתה מביא את זה להצבעה? א. צורף:

 לא, לא, זה היה בתמימות. בתמימות.  י. מרקוביץ:

 למה אתה מביא את זה להצבעה? א. צורף:

 )מדברים ביחד(

 תמתין לאישור משרד הפנים.  א. צורף:

ן באופהאישור שלו  יך להתחיל את התהליך שלם, אני צרמשרד הפני י. גסר:

 ואני שולח למשרד הפנים. דה, החלטת מועצהמסודר, החלטת הוע

 )מדברים ביחד(

יש מה  המינוי או אין חוות דעת קיימת? לענייןיש חוות דעת משפטית  א. צורף:

 לראות?

 שניה. חברי הועדה צריכים לדעת, תפתח לי שניה מיקרופון.  צ. אבישר:

 המינוי יש חוות דעת? לענייןי? יש חוות דעת של בנצ א. צורף:

אחרי ההצבעה במועצה יש צ'ק ליסט שמשרד הפנים מבקש לא,  י. גסר:

 להעביר לו. 

 לאישור של השכר, לא של המינוי. א. צורף:

, ממי הגיע שקר והשרלטנות עובדים. איךן איך התקשיב, בוא תבי י. מרקוביץ:

 איך הם לא ראו, עיתון אם לא מהם?להפרוטוקול 

 . ממךהעיתונאית אמרה שזה ממך. ממך.  אבישר:צ. 

 א. הם העבירו אותו בלי לקרו י. מרקוביץ:

 העיתונאית אמרה שזה ממך. צ. אבישר:

 אתה מבין? תראה איזה שרלטנות, איזה נוכלות ואיזה נכלוליות. י. מרקוביץ:
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קודם כל מרקוביץ העביר לתקשורת. מרקוביץ העביר לתקשורת. זה  צ. אבישר:

שתיים, אני רוצה שחברי מועצת העיר ידעו שהפעם נציגת משרד אחד. 

 נה,בועז סטלקול. היא טע הפנים התנגדה בתקיפות למינוי של

 ך לבית משפט.יפה. ל י. מרקוביץ:

 היא טענה בפרוטוקול, צ. אבישר:

 לך לבית משפט. י. מרקוביץ:

 למה אתה מפריע לי? צ. אבישר:

 לך לבית משפט.  י. מרקוביץ:

 אבל למה אתה מפריע לי? ישר:צ. אב

 רעת לי אני מפריע לך. , הפלך י. מרקוביץ:

 מי יו"ר הישיבה? צ. אבישר:

 לך לבית משפט. י. מרקוביץ:

ים את דבריי או הוא יו"ר הישיבה? אז תן לי לסי אתה יו"ר הישיבה צ. אבישר:

. קודם כל נציגת משרד הפנים עו"ד כנרת ואז תדבר כמה שאתה רוצה

כו תקפה בחריפות, אגב יותר מנציג ת משפטית של עיריית עאדר יועצ

 האופוזיציה שזה אני בדיון,

 שהיא נציגת משרד הפנים, היא אחת מתוך שווים,  זה י. גסר:

 לא משנה. צ. אבישר:

 שווים.  5מתוך  י. גסר:

 לא משנה. צ. אבישר:

. זה 5 ךיכולה להצביע מה שהיא רוצה. זה הכל. היא אחת מתואז היא  י. גסר:

 מעל,שהיא נציגה ממשרד הפנים זה לא הופך אותה להיות 

 )מדברים ביחד(

אני זוכר שאתם מאוד פיארתם את עו"ד בלסן פעם קודמת כנציג  צ. אבישר:

 משרד הפנים. 

 )מדברים ביחד(

 היא אמרה במפורש שיכול לפסול אותו. א. רוטמן:

בתפקיד. היא אמרה  שהיא טענה שהוא לא ראוי לשמ מה אתה אומר? צ. אבישר:
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 בן אדם שקרן. היא אמרה את זה.הש

 לא, לא, לא. בוא,  י. גסר:

 זה מה שהיא אמרה.  צ. אבישר:

 )מדברים ביחד(

עביר לכל חברי המועצה את אז תוהיא התנגדה נחרצות למינוי שלו.  צ. אבישר:

 הפרוטוקול. 

 אין בעיה.  י. גסר:

ם קבל עם ועדה וטלויזיות, זה לא ראוי, יריב, מדברים פה לגופו של אד י. מרקוביץ:

 לעשות,זה לא נכון 

 את הדברים על דיוקם.בגלל זה אני מעמיד  י. גסר:

 זה הכל.לבית משפט, שיעשו מה שהם רוצים. שיכלו  י. מרקוביץ:

 את הדברים על דיוקם.אני מעמיד אבל בגלל זה  :י. גסר

 , מביאים מועמד לא ראויאתם מכפישים אותו.  צ. אבישר:

 אללה, בוא תסבור את זה. אז י י. מרקוביץ:

 למה מתלוננים עליו.בוכים אתם ם מביאים מועמד לא ראוי ואז את צ. אבישר:

 עדי בבקשה. י. גסר:

. כחבר הועדה אנחנו קיימנו דיון מאוד מאוד ארוך, טוב. באמת בקצרה :ע. שטרנברג

לכנס  שנתן הנחיה ד את הנחיית בית המשפטלאח בדיוק אחד מילאנו

עו"ד בועז סטלקול לדיון אחרי שהועדה ועדה חדשה. אנחנו זימנו את 

החלטה להזמין אותו. קיימנו דיון מאוד ארוך, אני חושב כמעט  קיבלה

ל מדבר מילה במילה מה היה בדיון כולל ההצבעה. , התמלושלוש שעות

 בסוף מילאנו את הנחיית פסק הדין.

, בוועדהרים החדשים שהיו הועדה היא ועדה עצמאית, אף אחד מהחב 

. לחלוטין לתי תלויהבצורה עצמאית, ב באנו, אני אחד מהם, אבי ואייל

, אתה ראית את זה, עבר בדיוק כפי בועז סטלקול עבר, ואתה היית שם

שבית המשפט ביקש, עברנו סעיף סעיף, סעיף סעיף ושאלנו אותו 

לקול ענה שאלות שתי וערב, לא ויתרנו על כלום ושום דבר. ובועז סט

 על כל מה ששאלנו אותו.
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 ת הדין. עתם למסקנה שונה מביוהג א. צורף:

 רגע. :ע. שטרנברג

 יש קביעות חלוטות, מה אתה ערכאת ערעור? א. צורף:

 הייתהחנו אנשים עצמאיים, החלטת הועדה. אנ הייתהעכשיו זאת  :ע. שטרנברג

, התקבלה החלטה שתלויה וכפופה לאישור משרד הפנים הצבעה

 נשלח התמליל לכל חברי הועדה ביום ראשון נדמה לי,הבאנו אותה. ו

 לאיזה מסקנות הגעתם? א. צורף:

 ,ושם כתוב בדיוק, המסקנות שהגענו :ע. שטרנברג

 ה, פה. כתובות בהחלט י. מרקוביץ:

 לא. לבחור את בועז סטלקול,  :ע. שטרנברג

 קיים קשר, הגעתם למסקנות שונות מבית הדין? בית הדין קבע  א. צורף:

 בית הדין לא קבע שהוא פסול. י. מרקוביץ:

 קבע. א. צורף:

 הייתהכן זו , אתה מנוסה, גם אני. וליוסי, תן לי לסיים. אתה ותיק :ע. שטרנברג

 אישור ולהצבעה במועצה. זה הכל.ההחלטה. אנחנו מביאים אותה ל

 ?הקשר אתם דנתם סעיף סעיף והגעתם לקביעות עובדתיות לגבי א. צורף:

 לא עניינו. י. מרקוביץ:

 באמת אני שואל.לא הבנתי.  א. צורף:

 לא עניינו.  :י. מרקוביץ

 אתה ערכאת ערעור? מה אתה בית דין ארצי? א. צורף:

 לא עניינו.  י. מרקוביץ:

 לא יענה לך כלום, עכשיו הוא ימלא פיו מים.עכשיו הוא  צ. אבישר:

 בסדר, נו.הוא לא מרשה לך.  א. צורף:

 נע? בעה. מי בעד המינוי? מי נגד? מי נמטוב חברים, הצ :י. גסר

 ביקורת ואיכות שלטון.  א. צורף:

 אני חושב שהוא טוב.  דובר:

עכשיו אני יודע סופית שהוא לא טוב, אם אתה חושב שהוא טוב אני  א. צורף:

  יודע שזה גמור.
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 טוב שעופרה רוסמן הצביעה כמו שאמרתם לה. י. מרקוביץ:

 פעם אחת ולתמיד. וי, תסתום כברא ע. רוסמן:

 שתקי. מריונטה. י. מרקוביץ:

 ס.קקר ע. רוסמן:

 מריונטה. י. מרקוביץ:

 קרקס.  ע. רוסמן:

 מריונטה. י. מרקוביץ:

 אתה קרקס.  ע. רוסמן:

 מריונטה. י. מרקוביץ:

 כזה קטן אתה.  ע. רוסמן:

 אחוז, 50מריונטה. אין לך מושג  י. מרקוביץ:

 סתכל טוב, קטן., תכזה ע. רוסמן:

 את לא מבינה מה מדברים פה.  י. מרקוביץ:

 א, אתה מבין.מה אתה אומר? ל ע. רוסמן:

 אני אביא לך פעם הבאה מתורגמן. י. מרקוביץ:

 ן. אתה מבי ע. רוסמן:

 מתורגמן אני אביא לך. י. מרקוביץ:

 אתה מבין. ע. רוסמן:

 מריונטה. י. מרקוביץ:

 אתה מבין. ע. רוסמן:

 ו לך. שיגידצביעי כת יץ:י. מרקוב

 אתה מבין.  ע. רוסמן:

 החוט של ההפעלה? איפה י. מרקוביץ:

 מספיק. שתוק, שתוק, שתוק. די.  ע. רוסמן:

 אל תענה.  זה הרמה הזאת?לסתום? מה מרקוביץ, מה זה  דוברת:

 אתה מבייש את עצמך. מה אתה עושה? מה אתה עושה? ע. רוסמן:

 מריונטה.שקט  י. מרקוביץ:

 ואת התפקיד שלך. רוסמן: ע.
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 מריונטה, זה מה שאת. י. מרקוביץ:

 תתבייש.  ע. רוסמן:

 מריונטה שלא מבינה כלום. י. מרקוביץ:

 זה היחס לאזרחים ותיקים.  צ. אבישר:

 אתה צודק. ע. רוסמן:

 לעצמי.  הרשותאני יותר ותיק ממנה אז אני יכול ל י. מרקוביץ:

 מה אתה אומר? ע. רוסמן:

 שב בשקט. ץ:י. מרקובי

 הבנתי.  צ. אבישר:

 שב בשקט. מריונטה.  י. מרקוביץ:

 

קהילה הקמת מגרשי דשא מלאכותי )סינטטי( ל 1166' אישור הגדלת תב"ר מס .7*

 (₪ 63,329)סה"כ הגדלה:  ₪ 1,119,585לסך  ₪ 056,2561,מסך 

 אושר  תיקון לאישור   מקורות מימון

 ₪    00,0006  ₪    600,000   טוטו וינר

  ₪    456,256   ₪    473,608   משרד השיכון

  -----------   ₪      ,97745   קרן פיתוח כללי

    1,119,585 ₪   1,056,256 ₪  

הקמת  1166' שור הגדלת תב"ר מסאי 7טוב חבר'ה, אני אמשיך. סעיף  י. גסר:

מיליון. סך הכל  1,119מיליון לסך  מגרשי דשא סינטטי לקהילה מסך

 אלף.  63 הגדלה

 )מדברים ביחד(

 הסבר. א. צורף:

 , רמאי ושקרן. אתה שרלטן, נוכל ?נמושה אנילטן. אתה שר י. מרקוביץ:

טים פה זה תב"ר שאנחנו מעדכנים אותו, תב"ר שכבר בוצעו בו פרויק י. גסר:

אלף קרן פיתוח  45,977, תוספת כנים אותו. זה היה שם יתרהומעד

 כללי. מי בעד? כולם בעד.
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 ₪ ,170,998213כורדני מסך -פיתוח שטח קליל 757אישור הגדלת תב"ר מס'  .8*

 (₪ 15,097,814)סה"כ הגדלה:  ₪ 228,268,812סך ל

 אושר  תיקון לאישור   מקורות מימון

 ₪ 189,733,567  ₪ 204,831,381  השתתפות בעלים

  ₪   23,437,431   ₪   23,437,431   משרד השיכון

    228,258,812 ₪   213,170,998 ₪  

כורדני מסך -פיתוח שטח קליל 757מס'  גדלת תב"ראישור ה י. גסר:

מיליון שקל. ואני  15. סך הכל הגדלה 228,258,812לסך  213,170,998

 אסביר, קיבלנו פה השתתפות בעלים.

 ים? מי הבעל א. צורף:

 מי בעד? כולם בעד.קבלנים. זה היטלים שגבינו.  י. גסר:

 

 1220סימון כבישים והתקני בטיחות  995וי מקורות מימון תב"ר מס' אישור שינ .9*

 ₪ 0,00010בסך 

 אושר  תיקון לאישור   מקורות מימון

   ₪   964,66  ₪   163,32   משרד התחבורה

   ₪   03633,   ₪    837,67   קרן פיתוח כללי

    100,000 ₪   100,000 ₪  

סימון כבישים והתקני  995 ר מס'אישור שינוי מקורות מימון תב" י. גסר:

 , נילי?2021או  2012, זה בטיחות

 כים לסגור אותם. . זה תב"רים שצרי2012 :. רואשנ

 ד.עד? כולם בעאז פה גם זה שינוי במקורות. מי ב .₪ 100,000בסך  י. גסר:

 

 .₪ 270,000אישור פתיחת תב"ר הסדרי בטיחות במגרשי הספורט בסך  .10*

 ן פיתוח כלליימון: קרמקורות מ

 .₪ 270,000תב"ר הסדרי בטיחות במגרשי הספורט בסך אישור פתיחת  י. גסר:

מקורות מימון קרן פיתוח כללי. אני אסביר. עשינו בדיקה של כל 

ים ואנחנו נדרשים לבצע תיקון ליקויים. זה מתקני הספורט במגרש
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 ולם בעד.כ מי בעד? סלים ושערים וכל מיני כאלה של בטיחות.

 

ים והקמת קירות יפיתוח שצ"פים שכונת 1143ישור הגדלת תב"ר מס' א .1

 .(₪ 4,718,7031)סה"כ הגדלה:  ₪ 45,978,957לסך  ₪ ,25431,260ם מסך ייסטאקו

 משרד השיכון מקורות מימון:

גדלת תב"ר מס' שהוספנו. אישור ה ה סעיפיםאני עכשיו חוזר לשלוש  י. גסר:

 31קירות אקוסטיים מסך  תיים והקמתתוח שצ"פים שכונפי 1143

  .₪ 45,978,957מיליון לסך 

 תסביר אולי.  איפה הקירות האקוסטיים? דובר:

 משרד השיכון. מקורות מימון י. גסר:

 יקומים. לוחות, זמנים ומבדיוק.  צ. אבישר:

ש העיר יצא, אבל אני רוצה באמת לשבח את העבודה של ראש רא  י. גסר:

להשיג את התקציב הזה ממשרד  העיר במשך השנתיים האחרונות

 מלחמות לא פשוטות. מ, השיכון

 לא בדיבורים, במעשים.  י. מרקוביץ:

 בדיוק. י. גסר:

 לא בדיבורים. י. מרקוביץ:

 הברוש?' איזה מעשים? הצבת שלט ברח א. צורף:

 פוצצים מכל דבר כזה. ן. אתם מתחלאס קשקש י. מרקוביץ:

 היה פה מנהל המחוז, י. גסר:

 למה? אנחנו שמחים.  :צ. אבישר

 אתם מתפוצצים. מרקוביץ: י.

 אתה אוכל את הלב. צ. אבישר:

 אתם מתפוצצים.  י. מרקוביץ:

 יוסי ברשותך.  י. גסר:

 ישג שלנו אתם מתפוצצים.כל ה י. מרקוביץ:

 קורה.  אם לא הלחץ שלנו זה לא היה זה בעקבות הלחץ שלנו.  צ. אבישר:

 ,השיכון הגיע לפה אישיתמנהל מחוז חיפה במשרד  י. גסר:
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 רק בזכותכם הכל. י. מרקוביץ:

 נכון. צ. אבישר:

 ר פה על פיתוח של כל, ומדובוהביא את ההרשאה התקציבית.  י. גסר:

 בזכותכם. מרוח הקודש.נולד גם ישו  י. מרקוביץ:

 זכותך.לא, זה ב צ. אבישר:

 ש.מרוח הקוד י. מרקוביץ:

 ונה החדשה. הקירות האקוסטיים לאורך השכ י. גסר:

 קשקשן. י. מרקוביץ:

ובעזרת השם הכל יסתיים  בביצועות שהכל כבר ואתם יכולים לרא י. גסר:

 בקרוב. מי בעד? כולם בעד. 

 מה זה בקרוב אבל? צפי.  א. צורף:

ם עכשיו את הקטע הצפוני עובדים. עשו כבר את כל הבסיס, מתחילי י. גסר:

 יותר, 

 ך?מתי זה יסתיים להערכת ר:צ. אביש

ברח' הברוש, דרך אגב אתם יכולים לראות שם, מי שעובר באזור הזה  י. גסר:

גם , נתיבי איילון. סדרה של הצומתה גם עושים שם כביש דו מסלולי

 . תקציב שראש העיר הצליח להשיג ממשרד התחבורה

 יריב, מתי להערכתך זה יסתיים? צ. אבישר:

 המיזם. חודשים יסתיים כל 8, 7לדעתי  י. גסר:

 מאה אחוז. מצוין. צ. אבישר:

 וזה אמור להיות באיזה תוואי של המסילה?  א. צורף:

 באיזה תוואי? צ. אבישר:

 קיר שנמצא כרגע ממשיך התוואי, אותו תוואי.לאורך ה י. גסר:

 עד התחנה? א. צורף:

ום אם אתם רואים זה הופך להיות גם איפה שעובדים היעד לחניון  י. גסר:

 כאילו זה ממשיך עד לשם.ת, עד לשמה. החניה של המטרוני

 מה.לא, אני אומר דרו א. צורף:

 ים.דרומה זה עד אחרי החטיבות ביני י. גסר:
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 ור הכל.בקיצ י. מרקוביץ:

 עד הקצה של החטיבה. י. גסר:

 הכל.  י. מרקוביץ:

 עד ש.י. עגנון.  צ. אבישר:

 וממשיך צפונה. ם שבוניהמתנ"ס האזור של בדיוק. כל ש.י. עגנון, כולל  י. גסר:

 במעשים, לא בדיבורים.  י. מרקוביץ:

, זה לא קיר אקוסטי, לא יהיה? זה קיר, זה ומהחשמונאים ז'בוטינסקי א. צורף:

 קוסטי.לא קיר א

סתם. אפשר לבדוק את  להגיד לךא שם, לא רוצה לא מכיר את הנוש י. גסר:

 זה. 

 עכשיו רק צריך לבדוק? א. צורף:

 נדסה אם יש,לבדוק עם הה י. גסר:

 , שומעים אותך. הלאה. לך צד שני תצעק ווא ווא ווא י. מרקוביץ:

 

ישור פתיחת תב"ר שיפוץ מתנ"ס ברח' יוספטל מבנה עבור מתחם פעילות לבני א .2*

 מקורות מימון: משרד השיכון .₪ 314,015בסך  הקהילה האתיופית

בנה עבור מתחם תב"ר שיפוץ מתנ"ס ברח' יוספטל, מ, אישור פתיחת 2 י. גסר:

ימון ממקורות  .₪ 314,015הקהילה האתיופית בסך  פעילות לבני

 משרד השיכון. מי בעד?

 באיזה מבנה מדובר? א. צורף:

פסגה. פסגה  שהייתהוהקומה של איפה   מדובר במבנה של משמעות י. גסר:

היה גם מתחם פעילות עברו משם, אנחנו משפצים אותו וסוף סוף י

 כולם בעד. פית. מי בעד?לבני הקהילה האתיו

 

לעבודות אחזקה  38/2020אישור חתימה על הסכם עם משכ"ל )מכרז מס' אמ/ .3*

מין תאורה תאורה. זוכה: כהן בני של מתקני חשמל ורמזורים, אספקה והתקנה של גופי

 ₪ 2,000,000בע"מ( בסך של עד 

בודות לע( 38/2020כ"ל )מכרז מס' אמ/על הסכם עם משאישור חתימה  י. גסר:
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מין תאורה בע"מ . הזוכה כהן בניאחזקה של מתקני חשמל ורמזורים

 מי בעד?  .₪ 2,000,000בסך של עד 

מובאים לאישור מועצה הסכם עם תגיד לי בדרך כלל דברים כאלה  א. צורף:

 משכ"ל? 

 ב, מי בעד? כולם בעד. טו מגיעים בהתאם להנחיות.כן, דברים כאלה  י. גסר:

 

 ולים:אישור פרוטוק .11*

 11.5.2022מיום  06/22עצה מס' ומ

 . 11.5.22מיום  06/22סעיף אחרון אישור פרוטוקולים: מועצה מס'  י. גסר:

 אין צורך לאשר. ברגע שאתה לא מקבל הערות בכתב, מאושר.  י. מרקוביץ:

 כה והצלחה.בר י. גסר:

 ג שמח.ח מ. צורף:

 חג שבועות שמח.  ג שמח באמת לכולם.ח י. גסר:

 

 ישיבההסוף 

 

 


