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פרוטוקול
תומר גלאם ,ראש העיר ,חבר מועצת העיר:
טוב ,חברים...ישיבת המועצה שלא מן המניין ,אישור המועצה ל..החלטה לסעיף  251 ,250לפקודת
עיריות...אשקלון .תשע"ט  .2019מצ"ב דברי הסבר.
מוטי גל ,יועץ משפטי ,אגף ההכנסות:
טוב ,בשנת  ,1962אני מוטי גל ,יועץ משפטי אגף ההכנסות.
איתמר שמעוני ,חבר מועצת העיר:
אני תראה ,אני אגיד לך משהו .תראה ,היה לי ביקורת ואמרתי אותה למ"מ היועץ המשפטי .ברגע
שהיא הסתיימה ,ואני מכבד אותה,
תומר גלאם ,ראש העיר ,חבר מועצת העיר:
אני לא חושב שזה היה מכובד.
איתמר שמעוני ,חבר מועצת העיר:
וצריך ,תקשיב.
תומר גלאם ,ראש העיר ,חבר מועצת העיר:
אני לא חושב שזה היה מכובד.
איתמר שמעוני ,חבר מועצת העיר:
ברגע שהיא פה,
תומר גלאם ,ראש העיר ,חבר מועצת העיר:
לקבל את פניו של...ברמה הזאת.
איתמר שמעוני ,חבר מועצת העיר:
ברגע שהיא פה ,לא ,רגע ,רגע תקשיב .לא .לא קשור,
מדברים יחד
איתמר שמעוני ,חבר מועצת העיר:
רגע וצריך לומר ,והיא נמצאת פה ,וברגע שהמועצה אישרה אותה ,אני מתייצב אחריה ,היא מייצגת
אותי ,היא מייצגת אותי כחבר מועצה .ולכן שהיא נמצאת פה ,צריך לתת לה לענות .אם החלטנו
כולנו שהיא מוכשרת ולא היה לי שום טענות על הכשרות שלה מבחינת הכשרה מקצועית ,אני
עקבתי ראיתי אחר כך ,ואני חושב שיש לך את כל הנתונים המתאימים לעשות את התפקיד הזה,
ולכן אם היא נמצאת פה ,לא מביאים נספחים סליחה על ,עם כל הכבוד שיש לי לגל ,יש לי כבוד
גדול אליו ,נותנים ליועצת המשפטית לעשות את העבודה שלה .שמתם אותה שם ,תנו לה לעבוד.
תומר גלאם ,ראש העיר ,חבר מועצת העיר:
בבקשה ,כן.
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מוטי גל ,יועץ משפטי ,אגף ההכנסות:
בשנת  , 1962חוקקה המועצה את החוק העזר אישור לטאבו .שעל פיו העירייה גובה אגרה כאשר
אדם מבקש אישור לטאבו .האגרה היא אגרה היסטורית ,היה ובמהלך השנים המדיניות שלה
הייתה לגבות אגרת...
איתמר שמעוני ,חבר מועצת העיר:
 67שקלים.
מוטי גל ,יועץ משפטי ,אגף ההכנסות:
 67שקלים.
איתמר שמעוני ,חבר מועצת העיר:
למה אתם רוצים לעלות למאה ,למאה חמישים למה?
מוטי גל ,יועץ משפטי ,אגף ההכנסות:
קודם כל,
איתמר שמעוני ,חבר מועצת העיר:
למה? בוא ,הכל טוב ,בוא.
מוטי גל ,יועץ משפטי ,אגף ההכנסות:
קודם כל כשאנחנו בודקים ,עשינו בדיקה מדגמית של כל הרשויות המקומיות וגם צרפנו אותה,
התעריף הזה הוא תעריף אחד הנמוכים בארץ.
איתמר שמעוני ,חבר מועצת העיר:
תקשיב ,תראה .אני ,ההצעה הזאת,
מוטי גל ,יועץ משפטי ,אגף ההכנסות:
תן לי ,תן לי אבל תן לי לסיים,
אפי מור -חבר מועצת העיר:
אתה לא צריך...אתה מבין את...
איתמר שמעוני ,חבר מועצת העיר:
סליחה .לא הבנתי פשוט ,בסדר בבקשה תדבר.
מוטי גל ,יועץ משפטי ,אגף ההכנסות:
אני אתחיל מזה .לפני כשנה הוגשה תביעה ייצוגית כנגד עיריית אשקלון בנושא אגרת אישור לתב"ע
לתעריף של ה  67שקלים שאנחנו גובים .ובית משפט התעריף של ה  67שקלים מגלם אגרה והעתק
אגרה .וזה מה שהיינו גובים כל השנים .בית משפט המליץ לנו להפריד בין האגרה להעתקה .אגרה,
מה שהם מוסיפים את האגרה ל  49שקלים.
איתמר שמעוני ,חבר מועצת העיר:
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 40ופלוס .27
מוטי גל ,יועץ משפטי ,אגף ההכנסות:
נכון ,נכון .לכן אנחנו בעצם נדרשנו לתקן את חוק העזר אגרת אישור הטאבו .כשאנחנו באים לתקן
את חוק העזר אגרת אישור הטאבו ,אנחנו לא יכולים להתעלם מהחקיקה ומהמדיניות של משרד
הפנים בכל הנוגע לאגרת אישור לטאבו .ולאור זאת עשינו בדיקה מקיפה של רשויות מקומיות,
הסכומים שנעים הם מ  100שקלים עד  150שקלים לאישור לטאבו ,ואנחנו החלטנו ללכת על הרף
הנמוך של מאה שקלים .אני יכול להציג לכם,
איתמר שמעוני ,חבר מועצת העיר:
 25ו,25-
מוטי גל ,יועץ משפטי ,אגף ההכנסות:
אני יכול ,ב  25שקלים על העתק והארכה .אני יכול להציג לכם חוק עזר שהיום אושר לחוף אשקלון,
חוק העזר לחוף אשקלון,
אפי מור -חבר מועצת העיר:
אבל בסוף נגיע ל ,50
איתמר שמעוני ,חבר מועצת העיר:
נגיע ,נגיע,
אפי מור -חבר מועצת העיר:
 25ועוד .25
מוטי גל ,יועץ משפטי ,אגף ההכנסות:
לא ,לא .זה רק זה רק אם אתה מבקש ארכה או העתק.
איתמר שמעוני ,חבר מועצת העיר:
מישהו בא...העתק?
מוטי גל ,יועץ משפטי ,אגף ההכנסות:
כן ,כן .בגלל זה...
איתמר שמעוני ,חבר מועצת העיר:
אז תגידו ככה .אתה חושב שלא ניסו להעלות את זה בתקופתי? אני...מפה ,הוא יעצור את זה אני
אומר לך.
מוטי גל ,יועץ משפטי ,אגף ההכנסות:
לא ,לא חושב .לא העלו את זה .לא העלו את זה .אם היו מעלים את זה ,אז לא הייתה לנו את
התביעה היצוגית.
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איתמר שמעוני ,חבר מועצת העיר:
נכון .אבל ,בוא תסיים נו.
מוטי גל ,יועץ משפטי ,אגף ההכנסות:
היום אושר ,אני אתן לכם דוגמא שהיא קרובה לאשקלון .היום אושר חוק עזר של חוף אשקלון,
שמדבר על תעריפים של  110שקלים לתעודה 50 .שקלים להעתק ,ו  60שקלים להארכה .כלומר,
אם אנחנו מודדים את עצמנו לחוף אשקלון ,שאנחנו לא צריכים להשוות את עצמנו ,עיריית
אשקלון היא...
אפי מור -חבר מועצת העיר:
מה ההיקף? מה ההיקף? כמה מרוויחים בסוף בסוף...
תומר גלאם ,ראש העיר ,חבר מועצת העיר:
כלום אפי נו מה.
דוברת:
זה לא מרחק,
אפי מור -חבר מועצת העיר:
אז למה לעשות את זה?
מדברים יחד
מוטי גל ,יועץ משפטי ,אגף ההכנסות:
אני אסביר למה .אני אסביר למה...

אפי מור -חבר מועצת העיר:
הוא מרגיז את בעלי העסקים,
תומר גלאם ,ראש העיר ,חבר מועצת העיר:
שנייה ,תן לי לדבר .שנייה ,וויצמן .אני הורדתי את זה מההכנות בסדר יום פעמיים .אוקיי?...זה
הוא אמר...שאנחנו מחויבים להעלות את זה את התעריף ,הוא לא משקף את מה שצריך לגבות,
וזה מהווה בעיה במשרד הפנים .אני לא מבין את זה מדבריו ,אני רוצה להבין ,או שאתם מסבירים
לי כמו שצריך ,או שאתה תקום ותסביר לי,
דובר:
אני לא יודע מה הבעיה באיך שהוא הסביר את זה?
תומר גלאם ,ראש העיר ,חבר מועצת העיר:
אני שואל .אם אני לא הצלחתי להבין זה בעיה .שנייה .אני מבקש,
מר איציק ויצמן ,סמנכ"ל כספים וכלכלה:
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למה אנחנו צריכים כל הזמן להרגיש כמו איזה עניים בפתח?
תומר גלאם ,ראש העיר ,חבר מועצת העיר:
לא ,לא עניים בפתח .זה לא מהות ,תראה .אם זה דבר שהוא מהותי ,ואני יודע שאני הולך באמת
לפתור איתו בעיה ,אז סבבה .אם זה דבר שהוא מתבקש מבחינה חוקית ,אז גם סבבה .אבל אם
אין לי שום התכנות ,אני רוצה לדעת מה הסיפור שם.
מר איציק ויצמן ,סמנכ"ל כספים וכלכלה:
זה לא העניין של התכנות ,אתה יכול גם לגבות שיקים .יש פה עניין של סבירות ,של מחיר .הדבר
הזה ,למה אנחנו עושים את הדבר הזה? אדם בא לבקש .כל דבר שאתה עושה בעצם פעולות..כמו
שמבקשים חוק חופש המידע ,אז החוק אמר לך כמה לקחת הלוואות תעריף וכדומה .למה? כי יש
פה תשומות שאנשים משקיעים בזה .אנשים צריכים לבוא ,לבדוק את הזה ,לעשות בדיקה של
הנכס וכדומה .לכן תאמו את התשומות האלה .לקחת את התשומות המינימאליות,
מוטי גל ,יועץ משפטי ,אגף ההכנסות:
העירייה לא מרוויחה מזה.
מר איציק ויצמן ,סמנכ"ל כספים וכלכלה:
אני לא מרוויח מזה כלום ,מה שאני בעצם אולי ,רבותיי ,הגיע הזמן,
אפי מור -חבר מועצת העיר:
אבל בגלל שלא מרוויח כלום ,לא כדאי להעלות.
מר איציק ויצמן ,סמנכ"ל כספים וכלכלה:
לא צריך כל הזמן לפחד...60,70 .
מדברים יחד

אפי מור -חבר מועצת העיר:
היה אצלנו כמה פעמים ואנחנו אמרנו לא.
מר איציק ויצמן ,סמנכ"ל כספים וכלכלה:
אז אני אומר לך אתה טועה .זה לא היה אף פעם לא עלה לסדר היום .כל עוד שלא היה תביעה
ייצוגית ,לא נגענו בזה .תנו לי להסביר.
תומר גלאם ,ראש העיר ,חבר מועצת העיר:
חברים ,חברים .לא ,ויצמן .תהיו יותר מדויקים מתי שמדברים עם ראש העיר .היות וזה לא מחויב
על פי חוק ,אני רוצה להשאיר את זה באותו סטטוס ,וזה נשאר באותו סטטוס ,אני מוריד את
הסעיף הזה מסדר היום .פעם הבאה תסבירו את הדברים יותר מדויקים.
דובר:
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מה הבעיה? לא הבנתי מה לא בסדר?
תומר גלאם ,ראש העיר ,חבר מועצת העיר:
אני קיבלתי הסבר מדויק שאני מחויב על פי חוק לגבי החניה ,קיבלתי סטירת לחי מבית המשפט
בעקבות עתירה.
דובר:
אם זה בעיה ,אנחנו...
תומר גלאם ,ראש העיר ,חבר מועצת העיר:
אני מבין הכל ,אבל מצד שני,
מדברים יחד
דוברת:
גם פה הייתה תובנה ייצוגית .פה הייתה.
תומר גלאם ,ראש העיר ,חבר מועצת העיר:
חברים ,תודה רבה .אני מוריד את הסעיף הזה מסדר היום .אני...להעלות משהו שאני יודע שאין
בו ,אין בו שום התכנות כלכלית ,וגם...
מדברים יחד

מר איציק ויצמן ,סמנכ"ל כספים וכלכלה:
...כלכלי.
תומר גלאם ,ראש העיר ,חבר מועצת העיר:
מה ציבורי בלהעלות ב  40שקל?
מר איציק ויצמן ,סמנכ"ל כספים וכלכלה:
אדם בא יכול לבקש...אישורים...,תשים פה שני עובדים בשביל זה ,ואני אביא  400אלף שקל בשביל
דבר כזה .בדיוק ה...הזה .זה לא סתם,
תומר גלאם ,ראש העיר ,חבר מועצת העיר:
אם...אישור ,הוא יבוא גם בשישים וגם במאה שקל בסדר?
מר איציק ויצמן ,סמנכ"ל כספים וכלכלה:
אז למה לעשות...אישורים...,בגלל מה? בגלל שמישהו שאל שאלה?
תומר גלאם ,ראש העיר ,חבר מועצת העיר:
אני לא חייב להיות כמו כל העיריות בארץ .גם בחניה אני לא כמו כל העיריות בארץ.
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מר איציק ויצמן ,סמנכ"ל כספים וכלכלה:
נכון ,גם זה לא טוב.
תומר גלאם ,ראש העיר ,חבר מועצת העיר:
אז מה .לא טוב ,אני החלטתי ,אני נבחרתי .אני...
מר איציק ויצמן ,סמנכ"ל כספים וכלכלה:
אתה לא צריך לפחד.
תומר גלאם ,ראש העיר ,חבר מועצת העיר:
זהו זה .ואם הייתי יכול לעשות בחינם ,גם הייתי עושה בחינם.
מר איציק ויצמן ,סמנכ"ל כספים וכלכלה:
ואני אומר ,ואני רוצה להדגיש .אם לא הייתה תביעה ייצוגית לא היינו מגיעים לזה .בגלל שהייתה
תביעה ייצוגית והמחיר ירד ,אז יש פה דבר לא הגיוני .לכן עשו את המחיר הסביר,
אפי מור -חבר מועצת העיר:
נותנים לך החלטה של בית המשפט כמו שיש ,את ההחלטה של,
תומר גלאם ,ראש העיר ,חבר מועצת העיר:
אפי ,אפי.
מדברים יחד
תומר גלאם ,ראש העיר ,חבר מועצת העיר:
אפי ,אפי .אני מבקש .חברה ,חברים .אני מבקש דיון...עם המהלכים המשפטיים ,אני רוצה לראות
מה התובנה ,מה המגמות ושניים ,מה ההשלכות .אני רוצה לקבל אותם ,ברגע שאני אקבל אותם,
אני אקבל את ההחלטה...לסדר היום .סעיף  .2אישור המועצה בהתאם לסמכותה לסעיף ,258 ,250
פקודת העיריות...חדש ,תיקון חוק עזר לאשקלון שמירת הסדר וניקיון .תשל"ט  ,1979ביטול פרק
ו' סעיף  19 .9א' מצ"ב בבקשה.
עו"ד יעל ארביב גבאי ,מ"מ היועצת המשפטית:
חוק עזר פינוי לאשקלון פינוי אשפה עבר במועצת העיר במרץ  .2019בתוך החוק עזר היה את
הסעיף ,סעיף  19שהעניין שלו היה ביטול דינים שהוא בעצם ביטל את פרק ו' של האשפה של ,מתוך
ביטול פרק ו' מביטול הוראות חוק העזר לאשקלון שמירת הסדר והניקיון .החוק כבר עבר ,זה כבר
אושר על ידכם הנוסח הזה .זה עבר את ועדות משרד הפנים ,ומשרד הפנים דורשים שהביטול יעשה
בנפרד ,ושהמועצה תצביע בנפרד ,ושזה יפורסם בנפרד .ולכו אנחנו מעלים את זה עכשיו פעם נוספת
את הנושא של הביטול בנפרד .ועל זה מתבקשים להצביע ,על הפרסום של הביטול של פרק ו' לחוק
עזר לשמירת ,לאשקלון שמירת הסדר והניקיון.
איתמר שמעוני ,חבר מועצת העיר:
אני יש לי רק שאלה...
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תומר גלאם ,ראש העיר ,חבר מועצת העיר:
בבקשה איתמר.
איתמר שמעוני ,חבר מועצת העיר:
נכנסתי לחוק ב  1979תשל"ט .והלכתי לראות מה סעיף ו'.
עו"ד יעל ארביב גבאי ,מ"מ היועצת המשפטית:
פרק ,לא זה לא סעיף .זה פרק.
איתמר שמעוני ,חבר מועצת העיר:
פרק ו' סעיף  19ו 19 -א'.
עו"ד יעל ארביב גבאי ,מ"מ היועצת המשפטית:
סעיפים 9-19א' .כל הפרק הזה מאחר והוא מוסדר בחקיקה חדשה,
איתמר שמעוני ,חבר מועצת העיר:
אז הלכתי לראות ,למה ,אני לא מבין למה לבטל את זה.
עו"ד יעל ארביב גבאי ,מ"מ היועצת המשפטית:
אני אסביר.
איתמר שמעוני ,חבר מועצת העיר:
אוקיי .מדובר פה על נגיד 19א' ,אגרת פינוי אשפה במפעל גם את זה מבטלים?
עו"ד יעל ארביב גבאי ,מ"מ היועצת המשפטית:
אז אני אסביר.
איתמר שמעוני ,חבר מועצת העיר:
רגע ,שנייה .רק אסביר מי שלא מכיר מה זה .אני פשוט נכנסתי לקרוא את זה.
עו"ד יעל ארביב גבאי ,מ"מ היועצת המשפטית:
החוק עצמו כבר עבר..
איתמר שמעוני ,חבר מועצת העיר:
הוא כבר עבר.
עו"ד יעל ארביב גבאי ,מ"מ היועצת המשפטית:
אבל יש חוק חדש ,אז אני אעזור לכם.
איתמר שמעוני ,חבר מועצת העיר:
אה ,אוקיי בבקשה.
עו"ד יעל ארביב גבאי ,מ"מ היועצת המשפטית:
כי במרץ  2019עבר חוק ,ונוספו החדש .חוק שמסדיר את כל פינוי האשפה ,לרבות האגרה שאתה
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מדבר עליה.
איתמר שמעוני ,חבר מועצת העיר:
החוק עזר פה עבר..
עו"ד יעל ארביב גבאי ,מ"מ היועצת המשפטית:
אם אני ,אם אני ,כשאני מסיים לא תבין אותי ,אני אשמח להשיב שוב.
איתמר שמעוני ,חבר מועצת העיר:
טוב ,בסדר.
עו"ד יעל ארביב גבאי ,מ"מ היועצת המשפטית:
הפרק הזה שאתה מתייחס אליו עכשיו ,הסעיף שהתייחסת אליו ,מותר בחוק החדש שעבר .עבר
מילאה ,אושר במרץ  ,2019יש פרוטוקול ,אני אראה לך אם אתה לא זוכר ,בשמחה .לא יכולים
להיות שני דינים שחלים באותו מקום .ומשכך ,ברגע שהחוק החדש מפורסם ברשימות ,החוק
הפרק שמסדיר את הנושא ,צריך להיות מבוטל.
איתמר שמעוני ,חבר מועצת העיר:
לא ,אז אני.
עו"ד יעל ארביב גבאי ,מ"מ היועצת המשפטית:
ברשותך ,אני אסיים .אני אשמח שתשלים את הדברים ,ואני אתייחס ,ויש כאן גם את היועץ
שליווה את כל החקיקה ,כמובן שאני לא הייתי באותה תקופה ,אבל הדברים מאוד ברורים ,מאוד
ברורים .החוק עצמו ,עבר עבר מליאה ,אושר .עבר את כל משרדי הממשלה ,ועכשיו אנחנו לפני
פרסום שלו .מאחר ויש כפל דינים בעצם ,כי הנושא הוסדר בחוק עבר ,החוק חבר צריך להיות
מבוטל בנפרד ,והחוק החדש מפורסם .היום אנחנו דנים בביטול כבר אנחנו ,לא דנים שוב בחוק
החדש.
איתמר שמעוני ,חבר מועצת העיר:
השאלה שלי לא בעניין הפרוצדורה שהחוק כבר עבר ,לא על זה אני שואל .אני שואל רגע על התוכן.
עו"ד יעל ארביב גבאי ,מ"מ היועצת המשפטית:
אבל החוק כבר עבר ,זה כבר לא ,היום ההצבעה זה על הביטול הקודם ,החוק כבר...
איתמר שמעוני ,חבר מועצת העיר:
רגע ,אנחנו דנים כל הכבוד.
עו"ד יעל ארביב גבאי ,מ"מ היועצת המשפטית:
אתה רוצה לדון בחוק?
איתמר שמעוני ,חבר מועצת העיר:
אני רוצה לשאול על המהות ,כי אתם מבקשים שלבטל את הסעיפים מ  .9-19ויש פה ב 19א' ,אגרת
פינו אשפה במפעל שזה דבר חשוב מאוד .פעם היה פה יורם שפר לא הצלחנו לעשות את זה עד
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היום..,
מר איציק ויצמן ,סמנכ"ל כספים וכלכלה:
הוא קיים בחקיקה החדשה.
מדברים יחד
תומר גלאם ,ראש העיר ,חבר מועצת העיר:
חברים אני מעלה להצבעה .מי בעד? כולם בעד .אני מפנה לסעיף  .3אישור המועצה בהתאם
לסמכותה לפי סעיף  250ו' .251 ,לפקודות העיריות תיקון חוק עזר לאשקלון .העמדת רכב וחנייתו,
 .1968דברי הסבר...מוטי ,אנחנו רוצים פה להתייחס לסוגיה הזאת .כמו שאתם יודעים החניה היא
בתשלום ,למעשה נועדה ,איתמר בוא אחי ,שתי דקות ו...
איתמר שמעוני ,חבר מועצת העיר:
פה אין לך ברירה ,זה משפטי .אתה רואה .פה אין לך ברירה.
עו"ד יעל ארביב גבאי ,מ"מ היועצת המשפטית:
אבל לא תמיד צריך פס"ד של בית משפט עליון שיגיד לנו שהחוק לא...
תומר גלאם ,ראש העיר ,חבר מועצת העיר:
אני לגבי נושא החניה ,לא רק שזה חוק .החוק כשלעצמו ,מאפשר למעשה ליצור...באזורי מסחר.
היום הסוחרים..,התושבים רוצים ושמחים על החוק הזה .גם כשחבר המועצה איתמר שמעוני
העלה את זה ,היה לנו הרבה תהיות .בנושא החוק הזה .אם זה כדאי ,ומה זה יהיה מבחינה
ציבורית .ומה זה תורם ומה זה לא תורם .מה שכן ,לקחנו...אוכלוסיה ,עוד בקדנציה הקודמת,
בתקופתי כראש עיר בפועל ,העברנו את החוק עזר של החניה לאוכלוסיה הבוגרת שתהיה ללא
תשלום .כי אנחנו מבינים וחייבים להבין שהם צרכים להיות הרבה יותר מונגשים ,ולכן עבר לסדר
הייתה החלטה במועצה לאשר לאותם דמי הגיל שלישי לזכות באותה הטבה,
גב' אירית נתן ,מנכ"לית העירייה:
תודה לאל ,ותודה לך.
תומר גלאם ,ראש העיר ,חבר מועצת העיר:
זה משהו מבורך .וזה תרם הרבה גם לאוכלוסיה שבנתה ב..את העיר אשקלון ,אנחנו מכירים לה
את הטוב ,ולכן זה גם מרשים .הנושא השני ,אני ,זה חוף הים .אני חושב שאנחנו צריכים לתת
שירות לתושבים שלנו ,ולכן מבדיקות שעשיתי ניתן לתושבי אשקלון לא לגבות תשלום .אבל אין
שום מניעה לגבות מתושבי חוץ .כ  60%מהרוחצים שמגיעים לים ,מגיעים לעיר .משתמשים
בשירותים ,ואנחנו צריכים לתת להם שירותים ,וגם אנחנו לא מקבלים שום דבר בתמורה כדי לתת
את אותם שירותים .וזה דבר שהוא לא הגיוני ולא נכון ,ולכן התעריפים עלו לתושבי חוץ יהיו
התעריף הגבוה .והתעריף המינימום שהצלחנו להוריד ואני כולי תקווה שיאושר במשרד הפנים ,זה
שתיים וחצי ועדיין הצבעתי לחוק ,למדיניות שהם...של שעה ראשונה חינם .ולכן אני מעלה את
הנושא הזה לאשר את חוק העזר ,כדי קודם כל להכשיר סוף סוף ,לא להכשיר ,יותר להסדיר את
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כל הנושא של חוק העזר של החניה ,ושתיים ,גם מבית משפט קיבלנו נזיפה ואף יותר מפני שזאת
הייתה החלטה פופוליסטית לקחת מחיר שהוא די נמוך של  1.20ועוד שעה ראשונה חינם .אני מעלה
להצבעה את סעיף  3מי בעד? כולם בעד .אני נועל את ישיבת המועצה תודה רבה.
-הישיבה נעולה-
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