ישיבת מליאה שלא מן המניין

1

ביום ז' באדר תש"ף ( 3במרץ )2020

2

משתתפים:

3

מר ארקדי פומרנץ

ראש העיר מעלות-תרשיחא

4

מר נעים חמד

סגן ראש העיר

5

מר יוגב אפוטה

סגן ראש העיר בתואר

6

מר יורי קוצ'ר

משנה לראש העיר

7

גב' לידיה רזניקוב

חברת מועצת העיר

8

מר נחלה טנוס

חבר המועצה

9

עו"ד יוסף ברדא

חבר המועצה

10

עו"ד כמיל עודה

חבר המועצה

11

עו"ד איימן שנאתי

חבר המועצה

12

מר שמעון בן נעים

חבר המועצה

13

מר שמעון ביטון

חבר המועצה

14

מר שלמה סויסה

חבר המועצה

15

מר מוטי בן דוד

חבר המועצה

16
17

מוזמנים:

18

מר עמית לוין

מנכ"ל העירייה

19

עו"ד אורית טואף

היועצת המשפטית לעירייה

20

פואד אנדראוס,

ראש מינהל כספים

21

אלכס קורנייב

מבקר העירייה

22

גב' יהודית כלפון

מזכירת מנכ"ל העירייה

23

פרוטוקול

24

מר א .פומרנץ:

שלום לכולם ,נתחיל בישיבה .בבקשה

25

מר ע .לוין:

ערב טוב לכולם ,אנחנו מתחילים את הישיבה שלא מן המניין על פי

26

הסדר .על סדר היום אישור חוק עזר למעלות תרשיחא ,אורית ,את רוצה

27

להציג אותו? אנחנו שלחנו חומר ,אני מאוד מקווה שקראתם אותו.

28

מועצת עיריית מעלות תרשיחא
ז' באדר תש"ף

עו"ד א .טואף:
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נשלח אליכם חוק העזר ,יש לנו חוק עזר קיים ,המטרה של החוק הזה

1

להתאים את זה לפורמט המעודכן יותר של משרד הפנים .זה חוק עזר

2

סטנדרטי ,מי מכם שבדק ברשויות אחרות ,החוקים החדשים תואמים

3

את הנוסח הזה ,מבקשים להביא לאישורכם ,אין שום קביעה של אזורי

4

חניה ,כל הדברים האלה בסמכות של ועדת...

5

מר ש .בן נעים :זה רק לצבוע את המדרכות או משה?

6

עו"ד א .טואף:

לא ,החוק מאפשר לעירייה לקבוע הסדרי תנועה ,תמרורים.

7

עו"ד י .ברדא:

החוק הזה קיים ...תמרור.

8

עו"ד א .טואף:

יש חוק עזר קיים ,ועדת התמרור על פי חוק גם יגיע לפה ...זה חוק עזר

9

שמתאים לדרישות משרד הפנים ,נכון להיום אנחנו נדרשים מבחינת

10

משרד הפנים לעדכן את חלוקת העזר שלנו בהתאם לחוקי העזר

11

המומלצים וזה מה שאנחנו עושים.

12

מר ש .בן נעים :זה לא משהו שיגידו שעשית איזה קביעה...

13

עו"ד א .טואף:

הוועדת תמרור תתכנס ותקבל החלטה ,זה לא פורט ולא ,זה יבוא

14

עו"ד י .ברדא:

אבל כתוב בחוק  50שקלים לרכב ,כתוב את זה כבר עכשיו.

15

עו"ד א .טואף:

יש תחשיב שאנחנו עושים ,הכל לפי משרד הפנים ,הכל יגיע לאישור.

16

עו"ד י .ברדא:

אתם בעצם רוצים שנאשר את חוק העזר שקובע שכל תושב ישלם 50

17

שקל למכונית על חניה.

18

מר ע .לוין:

לא ,לא

19

עו"ד א .טואף:

תפנה אותי לסעיף.

20

עו"ד י .ברדא:

בתוסף לחוק ראיתי חמישים שקלים...

21

מר ע .לוין:

לא ,לא ,ברדא ,אין שם דבר כזה.

22

עו"ד א .טואף:

רגע ,במידה והעירייה  ...אזורי חניה

23

מר מ .בן דוד:

להנפקת תו חניה אזורי ישלם המבקש אגרה שנתית בשיעור .₪ 50

24

עו"ד א .טואף:

באזורי חניה התעריף יהיה כך וכך( .מדברים ביחד ,לא ברור)

25

עו"ד י .ברדא:

אתם רוצים להכשיר את הקרקע לזה.

26

עו"ד א .טואף:

לא להכשיר ,גם החלטות ועדת תמרור

27

מר מ .בן דוד:

אפשר להתייחס?

28

מועצת עיריית מעלות תרשיחא
ז' באדר תש"ף

מר ע .לוין:
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הבקשה של צים סנטר בתור דוגמה שאנחנו נסגור שם את החניה ונעשה

1

שער בכניסה לחניה ונאפשר שעתיים בחינם ,בלי החוק הזה גם את זה

2

אנחנו לא יכולים לעשות את זה רק בתור דוגמה ,אין בדבר הזה כרגע שום

3

בקשה לאישור של אזור חניה שהוא לתשלום ,זה חוק שמאפשר את זה,

4

זה כן ,שלא ישתמע אחרת

5

מר ש .סויסה:

אם זה יאושר...

6

מר מ .בן דוד:

זה מאושר

7

מר ש .סויסה:

על ידי ועדה עוד פעם

8

עו"ד א .טואף:

ועדת תמרור

9

עו"ד י .ברדא:

ברגע שאנחנו מאשרים את זה זה פתח (מדברים ביחד ,לא ברור)

10

מר ש .בן נעים :אנחנו נאשר את זה בתנאי שבקדנציה הזאת שאנחנו נמצאים התושבים

מר א .פומרנץ:

לא יחויבו בחניה.

12

קיבלת (מדברים ביחד ,לא ברור)

13

עו"ד א .שנאתי :שמעון ,התקציב בנו על חמש מאות אלף שקל ,בתקציב ,בנו על זה שחמש

עו"ד א .טואף:

11

14

מאות אלף שקל ייגבו  ...אין בחוק הזה להתנות ,או לאשר או לא לאשר.

15

החוק הזה קובע מסגרת ...למשל מה שציינתם חמישים שקלים זה תו

16

חניה אזורי ,אני מפנה לסעיף  6שאומר שאם העירייה קובעת מקום חניה

17

בתשלום אז אדם שמתגורר באזור לשם קבלתו יגיש בקשה .אם רשות

18

תמרור תקבע ,תקבל החלטה על קביעת אזורים אז כדי לקבל תו חניה

19

אזורי...

20

עו"ד א .שנאתי :בתקציב הייתה התייחסות אחד ,לצמצום של הגרעונות גביה של  500אלף

21

שקל בערך מהטלת תשלום בגין חניה על כחול לבן.

22

מר ע .לוין:

נכון ,ואנחנו הולכים לעשות את זה.

23

עו"ד י .ברדא:

איך אתם מתכוונים לעשות את זה אם לא תגבו מהתושבים?

24

מר ע .לוין:

רגע ,רגע ,אין לנו כוונה לשים בעיר את הזה של הכחול לבן ולהתחיל

25

לגבות ,אנחנו כן רוצים שבאזורים שיש בהם בעיית חניה כמו בצים סנטר

26

על פי הבקשה שלהם ובתיאום איתם להפעיל את זה כן ,שנניח

27

שהשעתיים או שלוש שעות ראשונות יהיו בחינם ואחרי זה ישלמו כסף,

28

מועצת עיריית מעלות תרשיחא
ז' באדר תש"ף
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התשובה היא כן ,אבל לא באופן גורף בעירייה.

1

לא מדובר על השכונות ולא על העיר ,לא מדובר על מקומות מגורים ,זה

2

כמו בקניונים הגדולים שבדרך כלל כשאתה בא אתה שם רכב לשעתיים

3

שלוש וגם בהסדר בחינם כך שלא יבוא תושב מבחוץ ,שם לשלוש שעות,

4

מגיע למקום ,עיר או כפר כזה או אחר ,שם לך רכב כאן ,אין לך מקומות

5

חניה בתוך קניונים ,ואז הוא נוסע וחוזר במשך היום

6

צים סנטר ,אני מציג בתור דוגמה טוענים כי יש מפעל אחד ששם 70

7

רכבים כל יום שם בחניה ,סותם את החניה לשמונה שעות ,ולאנשים אין

8

איפה לשלם.

9

מר א .פומרנץ:

אבל זה מה שהם אומרים ,זה מה שמדובר.

10

עו"ד י .ברדא:

ארקדי ,יש לי שאלה ,אתה אומר בעצם צים סנטר

11

מר ע .לוין:

בתור דוגמה.

12

מר א .פומרנץ:

בתור דוגמה.

13

עו"ד י .ברדא:

אנחנו לא נמצאים ,עם כל הכבוד אנחנו לא נמצאים בת"א ,יש לנו בכל

14

העיר הזאת פחות או יותר רק את הצים סנטר ,אין לנו פה

15

מר ע .לוין:

לא נכון

16

עו"ד י .ברדא:

מקומות בילוי וקניונים ,כמעט אין.

17

מר א .פומרנץ:

ממש לא נכון.

18

מר ע .לוין:

לא נכון,

19

עו"ד י .ברדא:

אתם מדברים על חצי מיליון שקל הכנסה ,שבעצם אתם מסתמכים עליה,

20

הכנסה בטוחה ב 2020-של חצי מיליון שקל .אני לא חושב שחצי מיליון

21

שקל אתם תצליחו לגבות מצים סנטר ,כלומר יש כוונה לעשות את זה

22

בעוד מקומות בעיר.

23

מר ע .לוין:

יש כוונה

24

עו"ד י .ברדא:

אני נגד הדבר הזה ,אני חושב שהתייעלות כלכלית לא צריכה לבוא על

25

חשבון התושבים ,ביטלתם את היטל השמירה לא כדי לגבות מהתושבים

26

בדלת האחורית ,זה משהו שבעיניי לא פייר ,הוא לא הוגן כלפי התושבים.

27

עכשיו אני רוצה בבקשה להתייחס לעניין הזה.

28

מר א .פומרנץ:

מר ע .לוין:

מר מ .בן דוד:

מועצת עיריית מעלות תרשיחא
ז' באדר תש"ף
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מר ש .בן נעים :למה אנחנו לא נותנים פתרון לאותו מפעל שמחזיק שמה  70מקומות

1

חניה ,תן לו פתרון ו תפתח את המקום הזה לרווחת ה...

2

איפה אני אתן פתרון שמעון? אין מקומות חניה פה.

3

מר א .פומרנץ:

מר ש .בן נעים :אז אתה תיצור במקום אחר בעיה.
מר ע .לוין:

או שאנשים ילכו קצת ברגל.

מר ש .בן נעים( :מדברים ביחד ,לא ברור)
מר א .פומרנץ:

5
6

או שאנשים ,או שאנשים יחנו בכל מיני מקומות ויבואו ברגל או שיעשו

7

להם הסעות.

8

עו"ד א .שנאתי :עמית ,אתם נותנים לתושב תו חניה אחד ,ולמי שיש לו  2רכבים?
מר ע .לוין:

4

9

אין פה הצעה איפה נעשה חניה ,אני נתתי את צים בתור דוגמה כי יש לנו

10

כבר דיבור איתם.

11

עו"ד א .שנאתי :כן ,כן ,אני אומר לתושב בצו עצמו יש התייחסות שלתושב מותר לקבל

12

בתמורה לחמישים שקל תו חניה אחד ,מי שתושב האזור וצבוע שם כחול

13

לבן מותר לו להחנות.

14

לא ,זה אזורי חניה כמו למשל בת"א או ברשויות אחרות יותר קטנות

15

עו"ד א .טואף:

עו"ד א .שנאתי :אבל למי שיש לו  2רכבים
עו"ד א .טואף:

בשכונת הסביונים יחליטו על חניה רק לתושבי העיר ,אז זה ה...

עו"ד א .שנאתי :ולמי שיש לו  2רכבים יקבל  2תווים? כתוב לתושב...

16
17
18

מר ש .ביטון:

רגע ,מי שיש לו תו חניה יחנו חופשי בצים סנטר?

19

מר נ .חמד:

רק התושבים בלי כסף.

20

מר א .פומרנץ:

עוד פעם ,חבר'ה ,תעזבו את הצים סנטר ,זו הייתה דוגמה ,בקניון כזה או

21

אחר ,לשעתיים שלוש ,כמה שנחליט ,יהיה חינם ,אחר כך אם אתה

22

ממשיך ,אתה לא יכול לזרוק את הרכב ולנסוע

23

ארקדי ,אתה מטעה את כולם פה ,שניה ,כי אתה הרי כותב פה בצורה

24

ברורה ואני אמרתי לך את זה בוועדת כספים ,אמרתי לך את זה גם עמית

25

ואתם העליתם את זה ואני עניתי לכם ,ואמרתי לכם שאתם לא ,אתם

26

רוצים להתחיל באזורים מסחריים אבל בסוף המטרה שלכם זה להגיע

27

לשכונות ובשביל זה אתם רשמתם חמישים שקלים לתו על מנת

28

מר מ .בן דוד:

מועצת עיריית מעלות תרשיחא
ז' באדר תש"ף
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שהתושבים לא יהיו מחויבים באופן שוטף אלא יהיה להם תשלום שנתי

1

של חמישים שקלים .שניה ,שניה

2

מר ע .לוין:

למה אתה חושב שזה נכון כי אמרת את זה?

3

מר מ .בן דוד:

אתה רוצה לתת לי להתייחס? אחרי זה תגידו.

4

מר א .פומרנץ:

אבל אתה מראש אומר דברים לא נכונים.

5

מר נ .חמד:

מוטי אתה מטעה את הציבור ,מוטי ,חביבי ,אתה מטעה את כולם פה .לא

6

אמרנו שאנחנו הולכים לשים בשכונות ,הוא אומר לך בבירור בקניונים,

7

הוא אומר לך ברור יותר שאנשים באים מבחוץ ,שמים את הרכבים

8

והולכים לשמונה שעות .אתה אולי לא מרגיש שאתה לא רואה מה הולך

9

שמה.

10

מר מ .בן דוד:

אני רואה הרבה מאוד...

11

מר נ .חמד:

עכשיו אתה לוקח את העניין לצד שלך ,בשכונות ,אנחנו אומרים לך

12

בשכונות לא הולך להיות ככה ,רק בקניונים.

13

מר מ .בן דוד:

אז מה הפתרון שלך?

14

מר ע .לוין:

אתה סיפרת לנו אני חושב שאנחנו צריכים לעזור לצים סנטר ,נכון? זאת

15

העזרה.

16

עו"ד א .טואף:

נוסח אחיד.

17

מר מ .בן דוד:

נוסח אחיד ...עם כל הכבוד לך ,את יכולה להוריד נוסח ,על מה ה50-

18

שקלים רשום בחוק עזר הזה ,תסביר לי.

19

מר ע .לוין:

זה מאפשר

20

מר מ .בן דוד:

תוריד חיוב תושבים ב 50-שקלים.

21

על איזה  8שעות? אם הוא עבר את ה 3-שעות אז אתה מחייב אותו

22

אוטומטית ,לא צריך חוק.

23

מר א .פומרנץ:

לא ,אתה צריך לעשות...

24

עו"ד י .ברדא:

יש מדחנים...

25

מר מ .בן דוד:

יש סלופארק ,מה זה קשור ל 50-שקלים ,לא הבנתי.

26

עו"ד י .ברדא:

אתה רוצה לפתור את הבעיה ,שים מדחן ,מי נכנס ישלם ,מי שיחנה

27

ישלם יותר ,מה הבעיה?

28

מועצת עיריית מעלות תרשיחא
ז' באדר תש"ף

מר ע .לוין:

7

 3במרץ 2020

 50שקלים מאפשר לנו ליישם את הדבר הזה שאם נרצה להשתמש בו

1

בעתיד נוכל להשתמש בו.

2

מר מ .בן דוד:

או.קי .אז אתה אומר את מה שאני אומר כרגע ,זה מה שאני אומר.

3

מר נ .טנוס:

חבר'ה ,סליחה ,יש בעיה

4

מר מ .בן דוד:

...לשים בשכונות ואז תושב יהיה לו על הרכב שלו מדבקה שלא צריך

5

לחייב ,הוא ישלם תשלום שנתי.

6

מוטי ,מוטי ,אתם צריכים להיות ערים לדבר חשוב ,היום מי שרוצה

7

למכור רכב ותולה על הרכב שלו למכירה הוא לוקח את הרכב למקום

8

שאפשר ,שיש בו הרבה תחבורה ,שהוא יראה את הרכב למכירה על מנת

9

שם שהתושבים יכולים לראות ,רוצה למכור בצורה כזאת ,אתה מבין?

10

מנצלים את החניה לדברים האלו.

11

מר מ .בן דוד:

בזה תטפל בצורה אחרת.

12

מר נ .טנוס:

זה קורה בכפר ורדים.

13

מר מ .בן דוד:

מה זה קשור?

14

מר נ .טנוס:

זה קורה בכל מקום.

15

מר מ .בן דוד:

מה זה קשור ...

16

מר נ .טנוס:

...חניה למטרות אישיות.

17

מר מ .בן דוד:

מה זה קשור לכל תושב שרוצה להחנות את הרכב שלו ליד הבית ,מה זה

18

קשור?

19

דובר:

נחלה ,בתרשיחא יהיה גם כן בכחול לבן?

20

מר נ .טנוס:

אני לא יודע מה המצב ,אבל אתה רוצה שאני אגיד לך את האמת? מול

21

הקניון

22

מר מ .בן דוד:

 ...היית משתולל...

23

מר נ .טנוס:

רק רגע ,מול הקניון בתרשיחא מחנים רכבים ,נוסעים לת"א וחוזרים,

24

משאירים את הרכב שמונה שעות בתרשיחא.

25

מר א .פומרנץ:

חבר'ה ,משהו שאתם צריכים להבין ,הנוסח הזה נוסח אחיד.

26

מר מ .בן דוד:

אפשר לשנות אותו.

27

מר א .פומרנץ:

זה נוסח אחיד של משרד הפנים.

28

מר נ .טנוס:
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לא ,לא ,לא אל תטעה אנשים .אל תטעה אנשים ,אפשר לשנות ,אם אתה

1

לא רוצה את זה אתה יכול להוריד את זה.

2

תראו ,הכוונה שלנו זה באזורים שבהם יש ערך מוסף להפעלת החוק ,לא

3

בשכונות ולא לדיירים.

4

אז תוריד את זה.

5

מר ש .בן נעים :אתה יכול להגדיר אותם?
מר מ .בן דוד:

אז תוריד את זה.

מר ש .בן נעים :להגדיר אותם בחוק?

6
7
8

מר ע .לוין:

אני לא יודע( .מדברים ביחד ,לא ברור)

9

מר א .פומרנץ:

לא שמנו בתקציב שאנחנו גובים מאנשים ,זה לא בתקציב ה 50-שקל

10

האלה ,זה לא בתקציב.

11

עו"ד י .ברדא:

אתה אומר בתקציב  500אלף שקל אתה הולך לגבות

12

מר א .פומרנץ:

מבחוץ ,מבחוץ

13

מר נ .חמד:

לא מהתושבים.

14

מר א .פומרנץ:

מאנשי חוץ ,לא מהתושבים.

15

עו"ד י .ברדא:

מאיפה תגבה חמש מאות אלף שקל?

16

מר א .פומרנץ:

אמרנו לך ,באזורים ,איפה שיש

17

עו"ד י .ברדא:

צים ,אמרת לי צים ,מה עוד?

18

מר א .פומרנץ:

לא אמרתי ,אמרתי לך קניונים ,בקניונים ,יש לך כוכב ,יש לך רבין ,יש לך

19

זיו ,יש לך כאן זמאן בתרשיחא שגם שם יש בעיה עם החניות.

20

...חמש מאות אלף שקל מתושבי חוץ שמגיעים לכאן זמאן ומגיעים

21

לרבין?

22

מר מ .בן דוד:

רק מההשקעה על זה צריך להוציא איזה חצי מיליון שקל ,רק ההשקעה.

23

מר א .פומרנץ:

מה עכשיו הויכוח ,אתה דואג עכשיו לתושבי חוץ או אתה

24

מר מ .בן דוד:

אני דואג לתושבי מעלות תרשיחא

25

מר א .פומרנץ:

אז אומרים לכם פה בישיבה שזה לא מתוקצב בתקציב ה 50-שקל האלה.

26

מר מ .בן דוד:

תוריד את זה.

27

עו"ד י .ברדא:

ארקדי ,אני חושב ,אני רוצה להגיד משהו ,אני חושב שככה או ככה זה לא

28

עו"ד י .ברדא:
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נכון כי מצד אחד אני לא חוש ב שצריך לצאת ההיטל הזה ,אני קורא לזה

1

היטל כי זה משהו אוטומטי על התושבים ,מצד שני גם אנחנו מטילים ,זה

2

אומר שאנחנו מסתמכים על חצי מיליון שקל הכנסה בטוחה ואני לא

3

חושב שזה הכנסה בטוחה ,אז איך שלא תסתכל על זה או שזה בעצם

4

הטעיה של ההכנסה של התקציב ,או שאתה כן הולך להשית את זה על

5

התושב ואני לא מסכים .זה לא נכון.

6

אתה אומר שזה לא יהיה  ,500זה יהיה פחות אז אני לא מאשר את זה

7

בכלל?

8

עו"ד י .ברדא:

זה לא יהיה 500

9

מר ע .לוין:

אני לא מצליח להבין את ה...-

10

מר מ .בן דוד:

מעבר לזה קח את צים סנטר לדוגמה ,אתה רוצה שאחרי  3שעות

11

מר ע .לוין:

מוטי ,אתה כתבת שאתה רוצה שנעזור להם לפתור את החניה בפוסט

12

שלך ,עכשיו אתה לא רוצה לעזור להם?

13

מר מ .בן דוד:

זה לא הפתרון.

14

מר ע .לוין:

מה הפתרון?

15

מר מ .בן דוד:

אני יכול לשבת אתך לתת לך הרבה פתרונות אחרים ולא את זה.

16

מר ע .לוין:

אה ,אתה יכול  ,רק לדבר אתה יכול.

17

מר מ .בן דוד:

לחייב אנשים זה לא הפתרון.

18

מר ע .לוין:

אבל זה מה שהם ביקשו ,הם אנשי המקצוע והם חושבים שזה כן הפתרון.

19

מר מ .בן דוד:

מי זה הם?

20

מר ע .לוין:

צים סנטר.

21

מר מ .בן דוד:

צים סנטר ,אז עכשיו

22

מר ע .לוין:

צים והצוות שלו.

23

מר מ .בן דוד:

עכשיו אתה מדבר על כל האזורים המסחריים בעיר

24

מר ע .לוין:

נותן אותם בתור דוגמה.

25

מר מ .בן דוד:

כולל  50שקלים לתושבים.

26

מר ע .לוין:

לא כולל ,ה 50-שקלים

27

מר מ .בן דוד:

עכשיו אם אתה לא רוצה לעשות את זה תוריד את זה בבקשה מהחוק עזר

28

מר ע .לוין:
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שהתושבים לא ישלמו מס במקום היטל השמירה ואנחנו נאשר.

1

מר ע .לוין:

אבל אין כוונה שהם ישלמו מס.

2

עו"ד י .ברדא:

ברגע שאנחנו מאשרים את זה זה פתח בדיוק לדבר הזה.

3

מר מ .בן דוד:

נכון

4

עו"ד י .ברדא:

ואנחנו לא מאשרים את הדבר עם כל הכבוד.

5

עו"ד א .טואף:

 ...כל דבר כזה ...רק הפלטפורמה( ...מדברים ביחד ,לא ברור)

6

מר א .פומרנץ:

זורקים במרכז ,הרבה רכבים באים ...שמים אנשים גם במרכז וגם שם יש

7

לך בעיה.

8

מר מ .בן דוד:

במרכז יש לך גם תושבים ,אז מה אתה עושה?

9

מר א .פומרנץ:

אז אתה לא נותן לתושבים ,אני מסביר לך

10

מר מ .בן דוד:

איך אתה מבדיל?

11

מר א .פומרנץ:

כי יש תו

12

מר מ .בן דוד:

אתה נותן תו  50שקלים.

13

מר ע .לוין:

יש לי הצעה שגם אתם אני חושב שתוכלו לחיות איתה ,אנחנו נאשר את

14

החוק ,ואחרי זה נביא את האוזרים שבהם אנחנו רוצים להפעיל אותו

15

לאישור המליאה.

16

מר מ .בן דוד:

הפוך ,הפוך

17

עו"ד י .ברדא:

קודם תביאו את האישור

18

מר ע .לוין:

לא ,אנחנו לא יכולים הפוך.

19

עו"ד י .ברדא:

את האזורים ואחר כך נראה במה מדובר .אנחנו לא מאשרים

20

מר ע .לוין:

אנחנו לא יכולים לאשר חוק לאזור מסוים.

21

מר ש .בן נעים :תביא את זה מסודר ,בצורה מסודרת
מר ע .לוין:

זה מה שאתה אמרת.

מר ש .בן נעים :תביא בצורה מסודרת בישיבה הבאה ונאשר את זה.

22
23
24

מר א .פומרנץ:

בבירוקרטיה של המדינה לצערי יש הליכים.

25

עו"ד י .ברדא:

ארקדי ,ארקדי ,ארקדי ,הליכים...

26

מר א .פומרנץ:

אם אנחנו נאשר עכשיו ביוני ,ביולי זה רק יצא.

27

עו"ד י .ברדא:

אפשר לעשות את זה בצורה מסודרת ,אפשר להראות לנו באיזה איזורים

28
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מדובר ,לא צריך לאפשר את החתול בשק הזה ואחר כך לבוא ולדחוף לנו

1

כל מיני אזורים על חשבון התושבים .אני לא חושב שזה הדרך הנכונה.

2

תחשבו על מקורות תקציביים קצת יותר יצירתיים.

3

זה נושא שהוא דחוף או אפשר לחיות איתו עד המליאה הבאה? זה דחוף

4

עכשיו?

5

עו"ד י .ברדא:

לא ,ממש לא.

6

מר ש .סויסה:

תביאו לנו את זה מסודר.

7

מר ע .לוין:

אם לא אישרתם את התקציב אז מה זה לעומת כל התקציב?

8

עו"ד י .ברדא:

כנראה שהייתה לנו סיבה מספיק טובה.

9

מר ע .לוין:

ברור ,גם אמרתם אותה.

10

מר מ .בן דוד:

אנחנו מחכים להתייחסות שלכם.

11

מר א .פומרנץ:

טוב ,אתם רוצים להצביע?

12

עו"ד י .ברדא:

קדימה

13

מר א .פומרנץ:

מי בעד? מי נגד? כולכם נגד?

14

עו"ד י .ברדא:

כן

15

מר א .פומרנץ:

טוב

16

מר נ .טנוס:

מה במקרה כזה?

17

עו"ד י .ברדא:

שלושה חודשים ,יורד מסדר היום.

18

מר נ .טנוס:

מה במקרה כזה?

19

מר מ .בן דוד:

יורד שלושה חודשים מסדר היום.

20

עו"ד א .טואף:

אלא אם כן

21

עו"ד י .ברדא:

יש לכם שלושה חודשים לתקן ,לעבוד על זה ,לחשוב ,ונדבר על זה עוד

22

שלושה חודשים.

23

הפסקה חמש דקות.

24

מר ש .סויסה:

מר א .פומרנץ:

ישיבה נעולה

25

