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2

פרוטוקול
מר ע .לוין:

1

אנחנו מתחילים בישיבת המליאה מן המניין ,סעיף ראשון ,אישור

2

פרוטוקול ועדת כספים  ,3.20פתוח להתייחסות.

3

קודם כל לגבי סעיף  ,3לגבי התב"רים ,לא מכניסים בתב"רים את

4

הצרכים של תרשיחא.

5

מר ט .נחלה:

התלבשת עלי אני רואה ,אה?

6

עו"ד כ .עודה:

מי שמחפש כותרות ,אני לא שם ,אגב ,אתה מצטט את דברי נחלה.

7

(מדברים ביחד ,לא ברור)

8

איפה אני מאשים ,אתם לא הבנתם את ההאשמה שלי ,אני לא

9

מאשים את ה-

10

עו"ד י .ברדא:

יש תב"רים ואין שום התייחסות.

11

מר ט .נחלה:

אני האשמתי בדברים שלי את מח' ההנדסה שיש לנו פרויקטים שלא

12

זרזו אותם בשביל להעביר אותם לתקציבים ולתב"רים ,זה הבעיה

13

שם ,לא פה .ואני אגיד לך ,האשמתי את חמד שלא היה עקבי בנושא

14

הזה

15

עו"ד י .ברדא:

ראש העיר יו"ר ועדת תכנון ובנייה.

16

מר ט .נחלה:

רק רגע ,זה לא שייך לוועדת תכנון.

17

עו"ד י .ברדא:

מר ט .נחלה:

מר א .פומרנץ ,רה"ע :באופוזיציה היינו מדברים ,כל אחד לוקח את הצד שלו ,לא ...
מר ט .נחלה:

עו"ד י .ברדא:

מר ח .נעים:

18

יוסי ,זה לא שייך לוועדת תכנון ,יש הרבה פרויקטים איימן שתכננו

19

אותם ,שצריך לזרז ולקדם על מנת להכניס אותם לתב"רים.

20

עכשיו רציתי לשאול ,אני רואה בתב"רים בטבלה  2סעיפים2.1.5.4 ,

21

ו .2.1.5.5-מדברים על מחשבים ,פרויקט מחשב לכל ילד ,אתם

22

כותבים שזה מגיע ממפעל הפיס ,רציתי לדעת ,אתם זוכרים את יום

23

העצמאות אתם אמרתם ביום העצמאות שתוותרו על הזיקוקי דינור

24

ושבכסף הזה תקנו מחשב לכל ילד.

25

לא מחשב ,טבלט.

26

מר א .פומרנץ ,רה"ע :לא יוסי ,דיברנו על טבלט ,תדייק ,לא מחשב לכל ילד ,דיברנו על
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2

עו"ד י .ברדא:

טבלט ,יש תוכנית מחשב לכל ילד.

1

מחשב זה לא טבלט?

2

מר א .פומרנץ ,רה"ע :לא ,זה מחשב לכל ילד זה תוכנית שקיבלנו עבור כל הילדים שמית.
עו"ד י .ברדא:

ברשותך ,ארקדי.

מר א .פומרנץ ,רה"ע :סליחה יוסי ,אני מבקש ספי ,תנו לכל אחד לשאול שאלות ותענו אחר

עו"ד י .ברדא:

4
5

כך שלא ניכנס לדיון עכשיו עמוק.

6

ארקדי ,ההוא היה טבלטים וזה מחשבים?

7

מר א .פומרנץ ,רה"ע :העירייה תרמה את הכסף לטבלט ולא למחשב לכל ילד ,מחשב לכל

עו"ד י .ברדא:

3

8

ילד זה תוכנית.

9

הגזבר החדש אומר פה שזה מחשבים לבי"ס מדובר ב 115-טבלטים,

10

לא במחשבים.

11

מר א .פומרנץ ,רה"ע 67 :מחשבים אם אני לא טועה ,אתה יודע מה? בוא ,שלא ניכנס לעניין

12

כזה או אחר של מספרים ,טעויות ,אני מזמין אותך מחר ,לבדוק

13

הנושא עם ראש מינהל חינוך.

14

טבלטים  100ומשהו זה לבתי ספר לילדים שחסר להם גם בתרשיחא

15

וגם במעלות ,עשינו סקר כמה חסר ,בגלל המצב שהיה לנו לקחנו את

16

הכסף הזה ,קנינו טבלטים ונתנו לבתי ספר ,כל בית ספר כמה שחסר

17

להם ילדים לוקחים ומחזירים לבית ספר ,זה נשאר בבית ספר

18

הטבלטים.

19

זה מהזיקוקים ומה זה מחשב לכל ילד?

20

מר ח .נעים:

עו"ד י .ברדא:

מר א .פומרנץ ,רה"ע :זה משהו אחר ,בנוסף ,זה נייח.

21

עו"ד י .ברדא:

כתוב טבלטים.

22

מר ח .נעים:

זה מחשב לכל ילד ,זה תוכנית 67 ,מחשבים היה המחשב נשאר בבית.

23

מר א .פומרנץ ,רה"ע :אני אשמח ,אני אומר את זה ברמה שבאמת אני לא מזלזל חלילה,

24

מחר אם תרצה לשבת עם ראש מינהל החינוך והיא תיתן לך את כל

25

הסקירה לגבי הטבלטים ,מחשבים ,וכל מה שתרצה.

26

הטבלטים זה כסף אחר ,זה לא אותו דבר ,ה 70-אלף שקל שלקחנו

27

מר ע .לוין:
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2

עו"ד י .ברדא:

מהזיקוקים וקנינו טבלטים לבתי ספר עבור ילדים שילמדו מרחוק זה

1

לא כאן.

2

אגב ,איך עשיתם את ההעברה התקציבית? זה לתרבות ,זה לחינוך?

3

לפי מה עשיתם את זה?

4

מר א .פומרנץ ,רה"ע :יוסי ,זה טכני.
מר ע .לוין:

עשינו את זה על פי

מר א .פומרנץ ,רה"ע :על פי חוק.
מר ע .לוין:

5
6
7

העברנו תקציב  ...רכשנו את זה בוועדת הצעות מחיר וחילקנו את זה

8

על פי רשימה שהוכנה במחלקת חינוך עם בתי הספר.

9

מר ש .בן נעים:

זה הולך לחינוך.

10

עו"ד י .ברדא:

עוד משהו אחד שרציתי להבין ,ב 3-הסעיפים האחרונים אתם

11

מדברים בעצם על אולם באולפנה שכותבים הרחבת היכל התרבות

12

והגורם המממן בסעיף ,הגדלה מבוקשת מפעל הפיס וכו' ,זאת אומרת

13

שעדיין מפעל הפיס לא נתן את האישור על פניו ,עלינו לבקש ממנו?

14

אם לא יאשר ניכנס לעוד גירעון של כמה? של כמה? אז אני רוצה להבין

15

מה קורה פה.

16

מפעל הפיס נתן את אישורו לנושא ,לכן זה מופיע כאן ,אחרי שמפעל

17

הפינס מאשר אנחנו פונים למליאה ומבקשים את אישורכם ,כשאתם

18

תאשרו ,אני עושה פרה רולינג לפני מפעל הפיס ומקבל אישור שלהם

19

שזה מספיק ,מתאים ,ושיתנו לנו את הכסף ,הכסף מחכה לנו במפעל

20

הפיס ,זה עומד בקריטריונים שלהם ,על מה אנחנו יכולים להוציא את

21

הכסף ובאיזה תנאים ועכשיו אנחנו צריכים לקבל את אישור

22

המליאה.

23

יש סעיפים ,רוב הסעיפים ,כתוב תקציב קיים ,קרן המתקנים ,משרד

24

התרבות והספורט ,משרד הבינוי והשיכון ,רק במה שקשור למפעל

25

הפיס כתוב הגדלה מבוקשת ,למה השינוי הזה?

26

אני אסביר ,במקרה או לא במקרה ,אפשר לראות בשורות הראשונות

27

מר ס .בארי:

עו"ד י .ברדא:

מר ס .בארי:
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שכתוב חדש ,זה תב"ר שעד היום לא היה ,שים לב למספר תב"ר,21 ,

1

 ,53 ,52 ,51וכן הלאה וכן הלאה ,לעומת זאת התב"ר שאחריו ,1704

2

 ,1900 ,1800תב"רים ישנים ,אושרו פה במליאה לפני שנה ,שנתיים,

3

אין לי מושג מתי.

4

עו"ד י .ברדא:

ולמה לא מבוצעים?

5

מר ס .בארי:

מבוצעים ,תב"ר בניית אולם ספורט ,כל הפרויקט ,₪ 13,600,000

6

מתוך זה אושר בתקציב ודובר בעבר ואושר פה ואושר במשרד הפנים.

7

עו"ד י .ברדא:

אז זה תוספת?

8

מר ס .בארי:

בדיוק

9

עו"ד י .ברדא:

למה התוספת הזאת ,אלה כספים מעבר למה שאושר?

10

מר ס .בארי:

(לא ברור)

11

עו"ד י .ברדא:

למה צריך תוספת?

12

מר ס .בארי:

לגבי התוספת...

13

מר א .פומרנץ ,רה"ע :אני רוצה לומר משהו שלא תיקחו את זה כעקיצה ,אני אומר שוב,

עו"ד י .ברדא:

14

אלה שאלות כל כך טכניות ופשוטות ,היה לכם  10ימים

15

אני חושב שהן מהותיות ארקדי.

16

מר א .פומרנץ ,רה"ע :אני עוד פעם אומר ,אל תיקח את זה כעקיצה ,חס וחלילה ,באמת אני

17

אומר את זה ,זה שאלות טכניות ,היה לכם  10ימים אם לא יותר לבוא

18

לגזבר ,היית מבקש את זה והיו עונים לך ,אז זה לא שאני ,אין לי בעיה,

19

אתה יכול להגיד ,לשאול שאלות עוד ועוד ועוד אבל אלה שאלות

20

שהיית מקבל תשובות מראש ,גם אם היית כותב לגזבר היית מקבל

21

תשובה.

22

ארקדי ,אני עם כל הכבוד אני לא בא עכשיו ונכנס לכל סעיף וסעיף,

23

יש שאלות שאני יודע למה אני שואל ואני רוצה לקבל את התשובות

24

בפורום הזה ,אני רוצה שהדברים יישמעו.

25

עו"ד י .ברדא:

מר א .פומרנץ ,רה"ע :או.קי .בסדר גמור.
מר ע .לוין:

קודם כל כל הפרויקטים התחילו הרבה לפנינו (שיבוש במיקרופון) בלי

26
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2

שהיה את כל המימון ,בפועל חלקם נעצרו חלק גדול מהכסף תקוע,

1

אנחנו לא מקבלים בחזרה בגלל שאי אפשר היה להשלים את

2

הפרויקט ,דוגמה באולפנה ,יש בעיה של הכיבוי אש ,לא נבנה נכון.

3

מר א .פומרנץ ,רה"ע :מההנהגה הקודמת ,אדון איימן.

4

עו"ד י .ברדא:

והרחבת היכל התרבות? (מדברים ביחד ,לא ברור)

5

מר ע .לוין:

מוטי מכיר את זה טוב ,היכל התרבות מדובר בהרחבת המסעדה

6

שאמרו לנו שיש חריגה של  200אלף  ₪שידעו מראש ,אם רוצים

7

להשלים את זה ,חסר עוד  ,4 ,3 ,2 ,1עכשיו אנחנו מביאים לכם את

8

התב"ר עם כל המימון שלו ולא אומרים לכם חלק ואחרי זה יהיה

9

היתר ,הלכנו למפעל הפיס השגנו מימון נוסף לסיים את הפרויקטים

10

ולקבל את האישור ו חלק מהכסף הוא כיסוי של החוב הגדול שהיה.

11

אנחנו עכשיו מנסים אחד אחד לסגור את הדברים ,יש לנו במאגר

12

קרוב ל 8-מיליון  ₪שבגלל שלא הסתיימו אנחנו לא מקבלים את

13

הכסף ,זה חלק מהגירעון שלנו .אז דיברנו עם מפעל הפיס ,הסברנו

14

להם את הסיטואציה וקיבלנו מימון.

15

מר א .פומרנץ ,רה"ע :עוד שאלות חברים? זהו? מי בעד אישור פרוטוקול
עו"ד א .שנאתי:

אנחנו מתנגדים לכל מה שבפרוטוקול.

מר א .פומרנץ ,רה"ע :מי נגד?
עו"ד א .שנאתי:

אני בעד תב"רים ,נגד כל מה שבפרוטוקול.

16
17
18
19

מר א .פומרנץ ,רה"ע :מצוין .אותו דבר כולם?

20

הצבעה 4 :נגד ,השאר בעד.

21

מר מ .בן דוד:

רק דבר אחד אני רוצה לחדד את דברי כמיל ואיימן ,לגבי הוועדה.

22

מר ע .לוין:

לא שמעתי מוטי ,סליחה.

23

מר מ .בן דוד:

יש לי  2הצעות לסדר יום.

24

מר א .פומרנץ ,רה"ע :הצעה לסדר יום צריך להגיש כמו שצריך .היא פה? לא הבנתי.
מר ע .לוין:

קיבלת תשובה.

מר א .פומרנץ ,רה"ע :לא משנה ,ההצעה לסדר שלך לא פה היום.

25
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עו"ד א .טואף:

מר מ .בן דוד:

ההצעה לסדר היא בנושא הארנונה ,ארנונה צריך לאשר עד ,30/6

1

אישרתם את הצו ארנונה בזה תם הדיון.

2

אני מדבר על סעיף  3בהצעה לסדר יום.

3

מר א .פומרנץ ,רה"ע :כמיל

4

עו"ד א .טואף:

הצעת הצעה לסדר אחת ,צו ארנונה.

5

מר מ .בן דוד:

לא נכון ,היו  3סעיפים ,את יכולה להסתכל ,הסעיף השלישי.

6

עו"ד א .טואף:

בתוך הצעת ההחלטה היה עמוד וחצי שכולל פרוט של מה שביקשת

7

להעביר בהחלטה.

8

אני מבקש

9

מר מ .בן דוד:

מר א .פומרנץ ,רה"ע :אין כרגע דברים שלך פה על סדר יום ,תעצור ,תודה רבה.
מר מ .בן דוד:

למה זה לא הועלה ,על פי חוק העברתי את זה מספיק ימים לפני.

מר א .פומרנץ ,רה"ע :עמית ,סעיף .2
מר מ .בן דוד:

בוצע כמו שצריך.

מר א .פומרנץ ,רה"ע :סעיף .2
מר מ .בן דוד:

10
11
12
13
14

למה זה לא הועלה? סליחה ,על פי חוק העברתי את זה מספיק ימים

15

לפני.

16

מר א .פומרנץ ,רה"ע :עמית ,סעיף .2

17

מר מ .בן דוד:

למה אי אפשר להתייחס לסעיף ?3

18

גב' י .כלפון:

אישור ועדות.

19

עו"ד א .טואף:

הצעת ההחלטה ,הצעה נגדית לצו הארנונה.

20

מר מ .בן דוד:

את יכולה להסתכל בדף שלי ,בסעיף .3

21

עו"ד א .טואף:

פירטת את הנימוקים להצעה חלופית לצו הארנונה.

22

מר א .פומרנץ ,רה"ע :עמית ,אחר כך נדבר...
מר מ .בן דוד:

סעיף  3לגבי ...זה לגבי הוועדה.

מר א .פומרנץ ,רה"ע :סעיף .2
מר ע .לוין:

נגמור את הסעיפים ואחרי זה נדון.

מר א .פומרנץ ,רה"ע :אחרי זה לא נדון ,אחרי זה נסיים ,עמית ,בבקשה.

23
24
25
26
27
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2

מר מ .בן דוד:

חוצפה

1

מר ע .לוין:

עדכון חברים בוועדות חובה ורשות ,צירפנו את ההצעה.

2

עו"ד י .ברדא:

ארקדי ,אתה מקשיב? אנחנו בסעיף 2

3

מר א .פומרנץ ,רה"ע :דבר
עו"ד י .ברדא:

עו"ד י .ברדא:

עו"ד א .טואף:

4

קודם כל לגבי השיבוצים שלי בוועדות ,אני מדבר קודם כל לגביי,

5

השיבוצים לא תקינים בעיניי.

6

השיבוצים לפחות לגביי לא תקינים ,צריך לבדוק את זה ,שיבצתם

7

אותי בוועדה להנצחת נרצחי טרור ,ועדה מאוד חשובה ,מרכזת

8

הוועדה היא מנהלת מח' הרווחה אני חושב שזה לא ,לא אני ולא

9

שמעון לא נוכל להיות בוועדה בגלל הקרבה המשפחתית .כנ"ל לגבי

10

הוועדה למיגור אלימות ,מרכז הוועדה ,מנהל מח' פיקוח ,שמעתם

11

אותי בוועדת הצעות מחיר ,פעם שעברה הורדתם אותי מהוועדה

12

הזאת ,עכשיו צירפתם אותי לוועדה הזאת ,אני אמרתי בזמנו

13

אני מקבלת את מה שאתה אומר ,מבקשת שתבינו את הרקע לשינוי

14

בוועדות בשל השינוי בהרכב הקואליציוני.

15

מר א .פומרנץ ,רה"ע :אנחנו נצביע ,אחר כך ניקח את הדברים שלך ונדון עליהם.

16

שיבוץ בניגוד לחוק אתה לא יכול.

17

עו"ד י .ברדא:

מר א .פומרנץ ,רה"ע :נוציא אותך מהרשימה.
עו"ד י .ברדא:

18

בוועדה להצעות מחיר ,הוועדה הזאת מתקיימת בשעות הבוקר כל

19

שבוע ,בזמנו הייתי חבר בה ,אני מבקש לשבץ אותי בוועדות

20

שמתקיימות אחה"צ ולא בבוקר.

21

מר א .פומרנץ ,רה"ע :תרשום לנו את זה בבקשה מסודר ,אנחנו נשקול את זה.

22

עו"ד י .ברדא:

אבל אנחנו נמצאים עכשיו.

23

מר א .פומרנץ ,רה"ע :אנחנו צריכים להצביע .אי אפשר בגלל שיוסי לא יכול להגיע בבוקר.

24

אני לא מקבל משכורת על הפעילות הציבורית שלי בניגוד אולי לחלק

25

אני מוכן להיות חבר בוועדה אם הישיבות תתקיימנה אחה"צ.

26

עו"ד י .ברדא:

מר א .פומרנץ ,רה"ע :יוסי ידידי ,אף אחד משך אותך...

27
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אחר כך אתם אומרים שאני לא מגיע לוועדות.

1

עו"ד י .ברדא:

מר א .פומרנץ ,רה"ע :אף אחד לא משך ,כשבאת להיות נציג ציבור ידעת שזה עבודה

2

מר ש .בן נעים:

ציבורית.

3

אני יכול לשאול שאלה אחרת ,האם מישהו מהאופוזיציה רוצה

4

להשתתף בוועדות האלה?

5

מר א .פומרנץ ,רה"ע :יהיה מצב שהוא עכשיו באמת לא יהיה מיוצג בכלום .אנחנו קודם כל

עו"ד י .ברדא:

נאשר

7

יש ועדות שאני מוכן להיות בהן.

8

מר א .פומרנץ ,רה"ע :בגלל זה אני אומר לך ,אחר כך תרשום לנו באיזה ועדות אתה רוצה

עו"ד א .טואף:

9

להיות ,בחודש הבא ,עד האישורים הבאים העירייה צריכה לעבוד,

10

אותה הוועדה צריכה לעבוד ,אנחנו נאשר וניקח את הדברים שלך.

11

מישהו אחר רוצה להחליף את יוסף ברדא?

12

מר א .פומרנץ ,רה"ע :מישהו רוצה להיות בוועדות איפה שלא יכול להיות ברדא?
עו"ד כ .עודה:

6

13

אם יוסי לא מסוגל ולא יכול אני מרים ידיים.

14

מר א .פומרנץ ,רה"ע :אז רגע ,אף אחד לא רוצה לייצג את האופוזיציה באותה ועדה? נרשום

15

עו"ד י .ברדא:

מר ש .בן נעים:

את זה( .מדברים ביחד ,לא ברור)

16

אני מוכן להיות בוועדות האלה אבל תכנסו את הישיבות אחר

17

הצוהריים.

18

זה יעלה יקר.

19

מר א .פומרנץ ,רה"ע :אי אפשר ,זה יעלה המון כסף ,שעות נוספות לעובדים .צריך לדאוג

20

לשכר התושבים בעירייה .אורית ,בבקשה ,קודם כל בוועדה הזאת

21

אנחנו מאשרים אם אין אף אחד אחר ,בוועדות איפה שברדא לא יכול

22

להיות אם אין מישהו שרוצה (להחליף אותו) אז אנחנו נצטרך

23

להחליט כוחנית כי אחרת מישהו צריך להיות בוועדות ,כמו שאיימן

24

אמרת שאתה נציג ציבור אז תגידו מי מהאופוזיציה יכול להיות

25

במקום ברדא.

26

בראשון ורביעי עובדים עד שש ,אז אפשר או בראשון או ברביעי.

27

עו"ד י .ברדא:
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מר א .פומרנץ ,רה"ע :רביעי זה קבלת קהל ,זה קבלת קהל ,זה המון כסף ,אתם דואגים

1

לקופה הציבורית...

2

לטובת העניין ,קבלת קהל ,החברים בוועדה הזאת לא מקבלים קהל,

3

בסדר? יש שם את מנכ"ל העירייה והיועמ"ש וגורמים בכירים בעיקר.

4

מר א .פומרנץ ,רה"ע :בוא נגיד ככה ,נשקול את העניין הזה להזמין ולראות איך אתה

5

מסתדר בוועדה הבאה .אמרתי ,אנחנו נשקול

6

מר ט .נחלה:

סליחה אורית ,ועדת ביקורת אני רואה שני חברי קואליציה ,זה חוקי?

7

מר ט .נחלה:

מותר?

8

עו"ד י .ברדא:

מר א .פומרנץ ,רה"ע :אנחנו נשקול את ההצעה הזאת לעשות את זה בשעות יותר מאוחרות.

עו"ד י .ברדא:

9

חברים ,מישהו רוצה להיות במקום ברדא בהתנדבות או שאנחנו

10

נקבע.

11

אם זה אחר הצוהריים אני מוכן להיות בוועדה.

12

מר א .פומרנץ ,רה"ע :חוץ מוועדות איפה שאמרת שאתה לא יכול להיות.

13

גב' י .כלפון:

הנצחת זכרם של נרצחים.

14

עו"ד א .טואף:

וועדה למיגור אלימות זה גם בריכוזה של כוכי חזן.

15

מר א .פומרנץ ,רה"ע :כוכי חייבת להיות שם?
מר ש .בן נעים:

מישהו אחר יכול לרכז את הוועדה?

16
17

מר א .פומרנץ ,רה"ע :חינוך ,יכולים מהחינוך לרכז את הוועדה? בוא נרשום שרכזת הוועדה

18

תהיה ראש מינהל החינוך ,זה גם כן ,זה עניין חינוכי ,לא ראש מינהל

19

רווחה אלא ראש מינהל חינוך

20

מר א .פומרנץ ,רה"ע :תשני את זה לראש מינהל חינוך.

21

עו"ד י .ברדא:

מיגור אלימות?

22

עו"ד א .טואף:

לא ,מיגור אלימות זה בכלל פיקוח.

23

עו"ד י .ברדא:

על מה אתם מדברים על נרצחי טרור בחינוך?

24

מר א .פומרנץ ,רה"ע :למה לא ,זה לא חינוכי? אז יהיה יו"ר ראש מינהל חינוך .מיגור

25

מר ע .לוין:

אלימות

26

(ועדת) הצעות מחיר מתקיימת אחת לשבוע ,אז אם אתה לא יכול

27
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עו"ד י .ברדא:

שיהיה מישהו אחר.

1

אם זה בשעות הבוקר אני ספציפית לא יכול.

2

מר א .פומרנץ ,רה"ע :עמית ,נשקול את זה ,בסדר.
מר ע .לוין:

3

לי אין בעיה וגם לאורית ,הבעיה שאנחנו מזמינים ,כל ישיבת ועדת

4

הצעות מחיר מוזמנים בעלי תפקידים שמציגים את הנושא.

5

עו"ד י .ברדא:

זה פעם?

6

גב' י .כלפון:

זה מתקיים כל שבוע( .מדברים ביחד ,לא ברור)

7

מר א .פומרנץ ,רה"ע :עמית ,בבקשה ,נשקול את זה .אז בשתי ועדות אחרות אמרנו במקום

8

כוכי יהיה ראש מינהל חינוך ובוועדת למיגור אלימות נמנה את רכז

9

עיר ללא אלימות ואז יוסי יכול להישאר .או.קי .עוד בקשות? או.קי.

10

חברים ,מי בעד?

11

מר ש .ביטון:

בוועדת תכנון ובנייה למה אני לא מופיע?

12

מר ש .בן נעים:

יבדקו את זה בפעם הבאה ואולי נוסיף.

13

מר ש .ביטון:

למה פעם הבאה? ...

14

עו"ד א .טואף:

על פי חוק בוועדת תכנון ובנייה יש  7חברים בלבד ,אי אפשר להוסיף,

15

אפשר להחליף.

16

מר א .פומרנץ ,רה"ע( :פונה לשלמה סויסה) אתה רוצה להיות חבר במקומו? או.קי .תרשמו

מר ש .ביטון:

את שמעון ביטון במקום שלמה סויסה.

18

לא ,אני לא רוצה להיות במקומו.

19

מר א .פומרנץ ,רה"ע :די ,שמעון ,אי אפשר ככה ,צריכים לעבוד.
מר ש .ביטון:

17

לא ,לא צריך.

מר א .פומרנץ ,רה"ע :אז בינתיים נאשר את זה כמו שעכשיו .יש עוד שינויים עמית? מי בעד

20
21
22

בבקשה? יש נגד? מי נגד? חברים.

23

עו"ד א .שנאתי:

אנחנו נמנעים.

24

עו"ד כ .עודה:

אני נמנע.

25

מר מ .בן דוד:

נמנע

26

מר א .פומרנץ ,רה"ע :שלושה נמנעים ויוסי נגד?

27
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עו"ד י .ברדא:

נמנע ,נמנע

1

מר א .פומרנץ ,רה"ע :יוסי נמנע .תודה רבה.

2

הצבעה 4 :נמנעים ,השאר בעד.

3

ישיבה נעולה

4

