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פ  ראש העיר:  אנחנו  דו"ח  ישיב   ותחים בבקשה,  בנושא  המניין  מן  שלא  ה 

   -מבקר העירייה 

   -אני רוצה  עו"ד יוסי סדבון: 

 .  2021לשנת   ראש העיר: 

אני אעשה את זה מהר מאוד, כמו שאני תמיד עושה, ומאוד   עו"ד יוסי סדבון: 

העניין שאנחנו   להביע מחאה בטרם  רוצה  אני  רק    4ממוקד. 

 ב.  , חשו שעות אחרי התחלת הישיבה. זה נושא כבד 

 אין בעיה.   ראש העיר: 

 מסובך.   עו"ד יוסי סדבון: 

   -יוסי  ראש העיר: 

 אני לא אדחה את זה.   עו"ד יוסי סדבון: 

   -אין לי בעיה  ראש העיר: 

 אני לא אדחה את זה.   עו"ד יוסי סדבון: 

כמוך,   ראש העיר:  חשבתי  בדיוק  אני  כמוך,  חשבתי  בדיוק  אני  באמת 

לה  רציתי  גם  אני  הזה,  א שהנושא  זה  גיד  עכשיו  ת  למנכ"ל 

צריך   הזה  הנושא  ארוכה,  כך  כל  ישיבה  שאחרי  הזה,  ברגע 

ובדקה   תשושים  חצי  פה  שכולם  ככה  ולא  וזמן,  תוקף  לקבל 

לישיבה   זה  את  לדחות  רוצה  אתה  מבחינתך  אתה  אם  וחצי. 

   -הבאה ונפתח בזה 

   -אני חושב שזה חשוב שנפתח בישיבה  עו"ד יוסי סדבון: 
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   -ב י חוש זה אנ ונפתח ב  ראש העיר: 

 דקות, אבל צריך לזה קשב.    15-20-זה לא ייקח יותר מ  עו"ד יוסי סדבון: 

 אני חושב שזה יותר נכון.   ראש העיר: 

 נכון.   עו"ד יוסי סדבון: 

 בסדר?   ראש העיר: 

.   עו"ד יוסי סדבון:   אוקיי

זה למנכ"  ראש העיר:  נכון  בדיוק אני באתי להגיד את  ל, אני חושב שזה 

חושב   אני  נכון.  זה,  עם  בעיה  לך  אין  העירייה  ומבקר  לנו, 

אחר שעבודת הביקורת היא כל כך חשובה ויש בה כל כך  שמ 

המניין   מן  שלא  הישיבה  את  לפתוח  אפשר  אז  מידע,  הרבה 

 ולמניין.  

מבחינת   דוד ציון תורג'מן:  אומר  שאתה  במה  צודק  אתה  העיר,  ראש  כבוד 

אב  עד  הזמנים,  להיות  אמור  היה  החוק  פי  על  הזמנים  סד  ל 

 אוקטובר נובמבר.  

 מה אומר היועמ"ש?   דני הרוש: 

 עזוב, עזוב, זה בסדר.   עו"ד יוסי סדבון: 

   -אנחנו צריכים לעבור. אבל אם אתם  דוד ציון תורג'מן: 

 זה בתוך השנה אבל.   עו"ד יוסי סדבון: 

   -אם יש בהסכמה ויהיה בתחילת  ראש העיר: 

י   זה בתוך השנה.   וסי סדבון: עו"ד 

 אם זה בישיבה הקרובה בדצמבר זה סוף העולם?   ראש העיר: 

 זה נדחה כבר חודש.   דוד ציון תורג'מן: 

 אתה רוצה לדחות?   עו"ד אלון בן זקן: 

   -מה שתחליטו, אני לא  ראש העיר: 
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עכשיו   עו"ד יוסי סדבון:  לדבר  לי  אכפת  לא  לא    15-20אני  אני  אבל  דקות, 

 לא חושב שזה מכובד.    יודע, אני 

   -אני חושב שגם  ראש העיר: 

 לקחת דו"ח ולדון בו בכזאת מהירות.   עו"ד יוסי סדבון: 

כשיבוא   ראש העיר:  ליוסי.  פה  אעזור  אני  ככה,  לך  להגיד  יכול  אני 

ישיבה   הייתה  חבר'ה  נגיד  אנחנו  ויגיד,  הפנים  מבקר 

 ארוכה, בסך הכל זה טכני.  

 זה עליי, זה נדחה לבקשתי.    אני אקח את  עו"ד יוסי סדבון: 

   -בסדר. אז תודה רבה. אני מבקש את הישיבה הבאה לפתוח  ראש העיר: 

   -רגע, בואו נצביע  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 בואו נצביע שזה נדחה לישיבה הראשונה בפעם הבאה.   עו"ד יוסי סדבון: 

הישיבה   ראש העיר:  את  נפתח  המניין,  מן  שלא  לישיבה  נדחה  אחד  פה 

 שא של דו"ח ביקורת, בסדר? תודה רבה.  הבאה בנו 

 יוסי אתה צודק.   דני הרוש: 

   -לדעתי גם לפי החוק  עו"ד יוסי סדבון: 

 תהיה ישיבה שלא מן המניין.   עו"ד אלון בן זקן: 

כבר   עו"ד יוסי סדבון:  אנחנו  החוק  לפי  כן,  חושב    4כן,  לא  אני  פה,  שעות 

 שמותר לנו.  

 ליתר דיוק.    3.5 יובל בודניצקי: 

 קודם כל סיימנו את הישיבה הראשונה.   "ד אלון בן זקן: עו 

 .  4אני יודע, אבל אנחנו   עו"ד יוסי סדבון: 

 תודה רבה יוסי, תודה רבה לכולם, הישיבה סגורה.   ראש העיר: 
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