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 7/6/2017תאריך 


 
קובץ זה הינו קובץ נגיש שהותאם לאנשים עם מוגבלות ראיה המשתמשים בקורא מסך. הקובץ הנגיש נועד 


 ישיבת מועצה שלא מן המניין עיריית ק. מוצקין לצרכי נוחות בלבד. המסמך המחייב הינו המסמך המקורי


  07/17פרוטוקול ישיבת מוצעה שלא מן המניין מס' 


 , י"ג בסיוון התשע"ז2017ביוני  7ביום ד', 


 


 : משתתפים


 העיר ראש – צורי חיים מר 


 העיר ראש וסגן מ"מ – צורף מנשה מר 


 מועצה חבר – מרקוביץ יוסי מר 


 מועצה חבר – ממר שמעון מר 


 מועצה חבר – דהן מאיר 


 מועצה חבר – רוטמן אבי מר 


 מועצה חבר – אשור אתי' גב 


 מועצה חבר – פדידה יוסי מר 


 מועצה חבר=  ביטון שמעון מר 


 מועצה חבר – מזוז נחום מר 


 העיר ראש סגן – ד"ברח בומה מר 


 מועצה חבר – כהן יהושע מר 


 מועצה חבר – ויצמן מיכאל 


 :ה"ה חסרים


 מועצה חברת – גרוטס עדי' גב 


 מועצה חבר – זוהר עומר מר 


 :נוספים משתתפים


 העיריה ל"מנכ – גסר יריב מר 


 המשפטי היועץ – מלכה ציון בן ד"עו 


 העירייה גזבר מ"מ – רואש נילי' גב 


 העירייה מבקר – מזמר לירן מר 


 המועצה ישיבות רכזת – גנון אורלי' גב 


 על סדר היום:


 י תקנות ההסדרים במשק.עפ" 2018. אישור צו הארנונה לשנת 1


 לתקנות 13. אישור קבלת החלטה לאי מתן פטור מארנונה לנכס ריק, תקנה 2


 6ההסדרים המשק המדינה הנחה מארנונה, למעט נכס עיזבון לתקופה של 


 פטירת בעל הדירה, ובלבד שיוכח שהיה ריק בתקופה זאת. חודשים ממועד


 לתקנות 12. אישור קבלת החלטה לאי מתן פטור מארנונה לבנין חדש, תקנה 3


 ההסדרים במשק המדינה.
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 רוטוקולפ


 


 עפ"י תקנות ההסדרים במשק. 2018אישור צו הארנונה לשנת  .1
 


 יש. במשק ההסדרים תקנות י"עפ 2018 לשנת הארנונה צו אישור: ע"רה, צורי. ח


 .בבקשה? משהו להגיד רוצה מישהו? שאלות למישהו


 ?מה? הכול על זה, זה מה, כן: רוטמן. א


 .הכול על בטח. חלק על זה, לא: ע"רה, צורי. ח


 ,לנו מעלים רק הזמן כל, העלאה כל קודם. טוב: רוטמן. א


 .נו, הארנונה את להוריד לסדר הצעה תגיד, צודק אתה: ע"רה, צורי. ח


 ?הארנונה את להוריד: רוטמן. א


 לסדר הצעות ומבקש בא אתה זמן כמה ואחרי, דברים פה מאשר יושב פעם כל אתה: ע"רה, צורי. ח


 .כאלה מיני כל או אותן לדחות ממציא אתה פתאום אלא אותן לבטל לא אפילו, לבטל


 .עניין של לגופו נדבר בוא: רוטמן. א


 .עניין של לגופו: ע"רה, צורי. ח


 ,משהו לא זה. ממשלתי שזה משהו נקודה 2 של תוספת זאת: צורף. מ


 .נו, תמשיך. הארנונה את מעלים הזמן כל אנחנו. נו, לדבר לו תן, אותו עזוב: ע"רה, צורי. ח


 ,שהיה למה שנחזור כבר הזמן הגיע אז, פטור של הזה הנושא לגבי כל קודם: רוטמן. א


  סעיף על נדבר כך אחר, בבקשה 1 סעיף על מדברים כל קודם אנחנו: ע"רה, צורי. ח


 צריכים אנחנו שבאמת העלייה את משקפת היא אם יודע לא אני, 2.18 של העלאה בקיצור: רוטמן. א


 שהיינו חושב ואני. והותר די מספיק הוא 53.12-ה של ר"למ שהשכר חושב אני. אותה להעלות


 מצבי גם יש. המכסימום את ולבקש לנו שמותר המכסימום את לקחת לא, בחלק לפחות לעצור צריכים


 ,אפילו הכול סך. אזרחים של במצבים להתחשב אפשר, ביניים


 .ההנחות של המנגנון את יש זה בשביל: ע"רה, צורי. ח


 .אקונומי סוציו בחתך קצת ירדנו: רוטמן. א


 .ההנחות של המנגנון את יש זה בגלל: ע"רה, צורי. ח


 .מסכנים שבאמת לכאלה זה? אומרים איך, כבר זה הנחות: רוטמן. א


 ?רוצה אתה מה אז: ע"רה, צורי. ח


 ?מסכנים שלא לאלה גם גורף רוצה אתה: צורף. מ


 לא והוא עומס זה כזה דבר בכל שקלים מאות כמה עוד אנשים וגם הורים גם. לא, לא: רוטמן. א


 והגשתי לך הגשתי, שנים כמה לפני והגשתי רציתי אני. טוען שאני מה זה. האלה בנושאים הכרחי


 את ליישר יכולים שהיינו מקום היה ושם הגיונית בלתי בצורה שהיה למחסר ארנונה של נושא ל"למנכ


 .ההדורים


 ?שמעת: ע"רה, צורי. ח
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 .לא? מה: רוטמן. א


 .עכשיו זה את ביררתי אני: ע"רה, צורי. ח


 ?מה: רוטמן. א


 וביקשתי זה נקודה 2-ה את שאלתי, פה דמגוגיה לעשות רק שבא אליך בניגוד, אני: ע"רה, צורי. ח


 ?יוצא זה כמה? לי שנתנו התשובה מה יודע אתה'. מ 100 של תחשיב פה לי שיעשו


 .השנה לכל שקל 100: צורף. מ


 ,שקל 100, לא: אשור. א


 .השנה לכל? למה: מרקוביץ. י


 ',מ 100 של בבית שקל מעלה אתה אם? למה: אשור. א


 .השנה לכל: מרקוביץ. י


 '?מ 100 של בבית שקל מעלה אתה אם: אשור. א


 .השנה לכל זה? נו: מרקוביץ. י


 מקבלים לא שאתם ולהגיד לבוא סמכות שום לכם אין הנחה נקודת מתוך תצאו קודם, אתי: צורף. מ


 ,2 או פסיק 2 רק לוקח אני להגיד אפשר אי. המדינה שקבעה מה זה כי 2.18-ה את


 ',מ 100 על שקל. מתמטיקה נעשה בוא: אשור. א


 .המדינה עם להתווכח יכולים לא אנחנו אבל, מה יודע לא. שקל מיליון זה, צודקת את: צורף. מ


 .לה תסביר, לא: ע"רה, צורי. ח


 .שקל 100 זה' מ 100-ל שקל: אשור. א


 ,כל קודם: רוטמן. א


 .לשנה שקל 100 זה: מרקוביץ. י


 ,צורי, צורי: רוטמן. א


 ?נו: ע"רה, צורי. ח


 רק זה, זה את יודעים אנחנו הרי, 50 פחות שקל 100 ועוד שקל 100 של העקרוני הנושא: רוטמן. א


 .זה מנת רק וזה פלאפל מנת רק וזה, 100 רק זה, 50


 ,אנשים שיש לסכומים מגיעים אנחנו


 .פלאפל לא, פלאפל מנת שלך הדמגוגיה עם כבר די: ע"רה, צורי. ח


 .זהרק שזה זה את שאמרו שמחייכים הנה פה כאלה היו. כאלה פה היו, כן: רוטמן. א


 .טוב. טוב: ע"רה, צורי. ח


 אם אלא, האלה הסכומים את מעלים בארץ מקום בכל לא 2.18-ה שגם חושב אני לכן, כן: רוטמן. א


 מגיעים אנחנו ולכן, נכונה צורה בלא בעיר ומתנהלים מתנהגים שאנחנו בעצם וטוענים באים אתם כן


 .זה את להעלות רק אלא ברירה לנו אין פשוט שאנחנו למצבים


 .אוקי. נו. לו תענה אל, טובה לי עשה: ע"רה, צורי. ח


 .לנושא מתנגד אני לכן: רוטמן. א
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 .קונקרטיים דברים תגיד, קשור לא. מבין לא אני? הבעיה מה. מתנגד. חיים, מתנגד: מזוז.נ


 ?דמגוגיה זה מה יודע לא אתה, לי תגיד: ע"רה, צורי. ח


 .יודע לא: מזוז.נ


 .הבעיה זאת: ע"רה, צורי. ח


 .חשבון תעשו, די נו? למשפחות משמעותי כזה זה, לשנה שקל 100 זה אם, באמת: מזוז.נ


 ?לשנה שקל 100 שזה אמר מי: אשור. א


 .באמת נו, חשבון תעשי: צורף. מ


 ',מ 120 של לבית לשנה שקל 6,000: מלכה. ב ד"עו


 ?סיימת אבי: ע"רה, צורי. ח


 .סיימתי אני: רוטמן. א


 .לחודשיים לא היא, לשנה היא הארנונה. שקל 120 זה: מלכה. ב ד"עו


 .בבקשה, יופי אז: ע"רה, צורי. ח


 ,העולם תפיסת זה אז דמגוגיה שזה שלך הטענה: רוטמן. א


 .דמגוגיה זה מביא שאתה מה שכל לך אראה אני: ע"רה, צורי. ח


 ,עולם תפיסת זה. בסדר: רוטמן. א


 לכיוון נושבת הרוח פתאום כך אחר', ג,', ב', א מועצה בישיבת מאשר אחד יום אתה: ע"רה, צורי. ח


 צחוק עושה אתה של לסדר בהצעות. דקה עוד לך אוכיח אני. רוצה לא אני ואומר בא אתה, כזה


 תיכף, יודע לא אני, לסדר הצעה עם בא אתה שנה חצי אחרי, בעד מצביע אתה. הכול זה, מעצבך


 ?שלך ההצעות את מתעדים שאנחנו לעשות מה. אותה נקריא


 ,הדברים את תביא, לך ואין מילים אומר שאתה לעשות ומה: רוטמן. א


 .מביא אני: ע"רה, צורי. ח


 .אומר שאתה האלה: רוטמן. א


 ?לך אראה לא שאני, חשבת מה. לך מראה אני, לך מביא אני, בטח: ע"רה, צורי. ח


 .ולהגיד לבוא סתם: רוטמן. א


 ,דקה עוד לך אראה אני. סתם לא: ע"רה, צורי. ח


 ,לנסות כאילו: רוטמן. א


 .לך אראה דקה עוד אני אז: ע"רה, צורי. ח


 ,כאלה ודברים: רוטמן. א


 .נו, די, טוב: ע"רה, צורי. ח


 .המקום לא זה:  רוטמן. א


 .דבר, פדידה מר: ע"רה, צורי. ח


 ?הארנונה את להעלות הפנים משרד כלפי מחויבים אנחנו האם לשאול רציתי: פדידה. י


 .איזון מענקי מקבלים אנחנו, מאוד פשוטה והסיבה, כן בגדול כל קודם: ע"רה, צורי. ח
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 בוא להגיד יכולת, איזון מענקי ללא עיר עכשיו הייתי אם. צריכה שלא עירייה מקבלת לא איזון מענקי


 אימון מענקי לקבל אחד מצד יכול לא אתה. לעשות יכול אתה רוצה שאתה שמה או נעלה כן, נעלה לא


 .ברור זה, ביחד כזה דבר ללכת יכול לא זה. ארנונה להעלות רומה לא אני הפנים למשרד ולהגיד


 .קנס נותן גם הוא: כהן. י


 רוצה לא אני ולהגיד מהם כסף לבקש יכול לא אתה. ביחד הולך לא זה, ברור זה, לא: ע"רה, צורי. ח


 .להעלות שצריכים הסכום שזה מחליטים כשהם לגבות


 .זהו


 .שאלה עוד אשאל אני: פדידה. י


 .בבקשה: ע"רה, צורי. ח


 ?הארנונה בגובה? שלנו השכנות, אחרות לערים ביחד אנחנו איך: פדידה. י


 שחוק הראשונה הפעם הייתה 93 בשנת אבל, שכחתם אולי. אחר דבר עיר בכל זה: ע"רה, צורי. ח


 .במשק ההסדרים חוק היה לא אז עד, העולם לאוויר יצא במשק ההסדרים


 ,ולמה כמה, איך משנה לא, עיר שבכל החליט במשק ההסדרים חוק ואז


 .שיהיה מה זה שהיה מה, השעון את עוצרים הם. השעון את עוצרים הם


 .יבקש משהו שרוצה מי והלאה מהיום


 חייבנו שאנחנו סיפור היה. העסקים על להם תספר, הסיפור את עכשיו לנו היה? הרבה לך למה


 מה אבל, בסדר לא שזה ידעתי הזמן כל אני, עכשיו בא. דוגמא סתם, 20 עד 0-מ עסקים למשל


 ,צריך אני למה אמר, משפא לבית והלך מישהו


 ,לפני שנה לך הבאתי אני? בסדר לא זה למה: רוטמן. א


 .הכול, אתה הכול: צורף. מ


 .צודק אתה. אבי רק, אבי, סליחה: ע"רה, צורי. ח


 ,ל"ולמנכ לך הבאתי אני:  רוטמן. א


 עשו. לו שיש המטרים פי אחד כל תחייבו, אדוני ואמר משפא בית בא. צודק אתה, נכון: ע"רה, צורי. ח


 .יותר קצת שילם אחד, פחות קצת שילם אחד, המטרים לפי אחד כל וחייבו נוסחא


 אז החליט משפא בית אם, מאשרים לא אנחנו אמר הפנים משרד. אישור לבקש הפנים למשרד הלכו


 .לאשרר רצו לא הם משפט בית של אישור אפילו אז. מאשרים לא אנחנו, מעלינו היא שלו ההחלטה


 אני ארנונה להוריד רוצה אני ואם, יכול לא אני ארנונה להעלות רוצה אני אם גם שהיום אומרת זאת


 .בסדר זה, אבי של דמגוגיה הכול זה, בוא אז. יכול לא ובוודאי בוודאי


 ,דמגוגיה אומר אתה למה: רוטמן. א


 ,להיות יכול, אבי, מזה וחוץ: ע"רה, צורי. ח


 ,אבי של דמגוגיה אומר אתה למה: רוטמן. א


 .למה לך אגיד אני: ע"רה, צורי. ח


 ,ממך מצפה אני לפחות: רוטמן. א


 .למה לך אגיד אני: ע"רה, צורי. ח


 ,את ויש יודע אתה זה כי, אבי כן שתגיד: רוטמן. א
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 ,למה לך אגיד אני: ע"רה, צורי. ח


 , אליכם זה את הבאתי אני למסחר הארנונה, הנכסים של בנושא: רוטמן .א


 (ביחד מדברים)


 .צודק אתה: ע"רה, צורי. ח


 ?העיר ראש, לו להשיב יכול אני, אותי הזכרת אם. התשובה הייתה לא זו. נכון לא, לא: גסר. י


 .לו תשיב: ע"רה, צורי. ח


 אגרת של הנושא היה זה אחד. תשובה אותה את לך נתתי הבאת שאתה נושאים בשני: גסר. י


 .משפט בבית בהתדיינות שזה לך שאמרתי, האשפה


 .זה על גם נדבר: רוטמן. א


 שיפסוק מה, משפט ביבת בהתדיינות זה לך אמרתי, משפט בית אגרת. היו נושאים שני, רגע: גסר. י


 ,הבורות את כשרצית אז הדברים וכל הטמנה לעשות כרגע יכולים לא אנחנו כי, נעשה המשפט בית


 ,למה לי מובן שלא לו אמרתי: רוטמן. א


 .החלטה שנקבל עד: גסר. י


 ,אבל זה את נותנים: רוטמן. א


 ,תביעה זה על הגיש מישהו כי משפט בבית בדיון היה גם זה, הנכסים שך בנושא, שניים: גסר. י


 ,שאני אחרי שנה, לא: רוטמן. א


 ,קיבלת תשובה אותה, בזמנו היה זה, לא: גסר. י


 .תתעקש אל אז, זה יכול אני אז הנתונים כל את לי שיש מכיוון, ה'חבר: רוטמן. א


 .התאריכים את לך אראה אני, תבוא אז. תאריכים יש אבל: גסר. י


 ?נגד מי. ידו את שירים 1 סעיף את לאשר בעד מי, ה'חבר: ע"רה, צורי. ח


 .בעד אני: מזוז. נ


 .הקבוצה השלישייה נגד: ע"רה, צורי. ח


 .נמנע אני: ביטון. ש


 לתקנות ההסדרים 13ריק, תקנה . אישור קבלת החלטה לאי מתן פטור מארנונה לנכס 2


חודשים ממועד פטירת בעל  6במשק המדינה הנחה מארנונה, למעט נכס עיזבון לתקופה של 
 הדירה, ובלבד שיוכח שהיה ריק בתקופה זאת


 


 על מדבר אני, תיקון לעשות רוצה רק ואני. תקראו? קראם. 2 סעיף, ה'חבר: ע"רה, צורי. ח


 .מגורים דירות על מדברים אנחנו. אחר דבר שום על ולא מגורים דירת


 .לפרוטוקול זה את להכתיב צריך אולי: מלכה. ב ד"עו


 .נו. תכתיב? מה: ע"רה, צורי. ח


 13 תקנה, ריק לנכס מארנונה פטור מתן לאי החלטה קבלת אישור. 2: מלכה. ב ד"עו


 חודשים 6 של לתקופה עיזבון נכס למעט, מארנונה הנחה המדינה במשק ההסדרים לתקנות


 .זאת בתקופה ריק שהיה שיוכח ובלבד, הדירה בעל פטירת ממועד







 עיריית קריית מוצקין
 04-8666313חברת איגמי,  ישיבת מועצה שלא מן המניין


 2017ביוני  7                                                                                                  
 


7 


 .מגורים לדירת באמת כאילו תוסיפו אבל. שלי ההמלצה היה זה: אשור. א


 .למגורים המיועד נכס. מורים דירת בהגדרתו נכס: מלכה. ב ד"עו


 .מגורים זה: מזוז. נ


 והוא נכס לו ויש נפטר אדם הבן אם, מה? מגורים דירת רק למה לשאול רוצה אני: פדידה. י


 ?סגור


 .הכול להמשיך אפשר, להשכיר להמשיך אפשר עסקי נכס: מלכה. ב ד"עו


 ממשיך הוא אם ולא עסקי הוא אם לא, סגור הכנס אם מדברים אנחנו, סליחה: פדידה. י


 .מה יודע לא ממשיך הוא אם ולא לעבוד


 .בחוק? מארנונה הנחה לקבל יכול לא הוא סגור שהוא נכס למה לי תגיד: ע"רה, צורי. ח


 .בלבד למגורים נכס בהגדרה. בלבד למגורים נכס: צורף. מ


 .ידעתי לא: פדידה. י


 .בארנונה הנחות גם לו אין: גסר. י


 .לעסקים בארנונה הנחות אין: ע"רה, צורי. ח


 .לא: גסר. י


 ,וחלילה חס עכשיו אדם בן על מדבר אני. הנחה על מדבר לא אני: פדידה. י


 .לדירות הנחות יש, לעסקים הנחות אין אבל: ע"רה, צורי. ח


 .ראשונה שנה חצי ממסים פטור מבקש אתה. פטור מבקש אתה, פטור יש: מזוז. נ


 החנות, נפטר אדם בן? קורה מה, נפטר אדם בן שאם אמרתי שאני מה זה אז: פדידה. י


 ?מסים ממנו תבקש אתה? קרה מה. סגורה


 לפעמים בעיות יש מגורים שגירת אמר אותו העלתה שהיא אתי של הרעיון, יוסי אבל: כהן. י


 ,משפחה בני עם


 .שבעה אשור. א


 .אותו שישכירו עסקי נכס לגבי: כהן. י


 מדבר אני. מה יודע לא אני כי, אפשר אי כי, חולה האלמנה כי סגור זה. סגור זה: פדידה. י


 .עובד לא שהעסק מצב על איתך


 .דירה על דיברנו, דירה: כהן. י


 ,נותן שלה הזה העסק אבל: ויצמן. מ


 ,לה אין. במיסים אותה מחייב אני גם אז: פדידה. י


. ברור שיהיה, שינוי לשם רק. דעתך את מקבל אני שינוי לשם? מה יודע אתה: ע"רה, צורי. ח


 .נכס נכתוב, היה שזה כמו זה את נשאיר אנחנו, נוסיף אנחנו אז


 .אייפל מגדל לעשות לא: צורף. מ


 .ידו את שירים הזה הסעיף בעד מי, קדימה יאללה ה'חבר: ע"רה, צורי. ח







 עיריית קריית מוצקין
 04-8666313חברת איגמי,  ישיבת מועצה שלא מן המניין


 2017ביוני  7                                                                                                  
 


8 


 .בתים שלושה לו יש אם לא? נכון, אחר נכס זה: מזוז. נ


 ?אחד נכס זה מה, לא: ע"רה, צורי. ח


 .טוב יותר זה רחוב לו יש ואם: צורף. מ


 בעצם ואז היכולות ואת הרכוש את לו שיש האיש את יש, ככה הזה בדבר אומר אני: רוטמן. א


 .דבר שום לשלם ולא כללי שיפוץ שם ולעשות זה את לסגור יכול לא הוא


 ?מדבר אתה מה על. לי תגיד, עכשיו מדבר הוא מה על: צורף. מ


 ,דירה ישנה, שבדירה כזה בדבר קורה מה: רוטמן. א


 ?ומה. דירה, נו: ע"רה, צורי. ח


 אין, החמשל את הורידו, זה אין, טופס שם ואין, שם והורידו שם נמצא לא אחד אף: רוטמן. א


 ?כן, גם דבר שום ואין חשמל


 ,מבקש למהנדס הולך הוא, שיפוץ עושה הוא אם. אחד אף מעניין לא: ע"רה, צורי. ח


 .לא, לא: צורף. מ


 .דבר שום קורה לא אז החשמל את הוריד סתם הוא אם: ע"רה, צורי. ח


 לו אין, מטבח לו אין, אמבטיה לו אין אפ. שיפוץ סתם לא. שיפוץ סתם לא, חיים: צורף. מ


 .כלום


 .הפטור את לו נותנים השיפוץ סוג גם לפי תלוי: מזוז. נ


 .עובד לא וזה צבע עושה הוא אם, מה: צורף. מ


 ,נכונה החום של ההערה: ד"ברח. ב


 ?שמה: ע"רה, צורי. ח


 ?נכון. נכסים עשרה גם להיות יכול זה שנפטר מישהו של נכס שכתוב: ד"ברח. ב


 .משפטית מבחינה


 .בית וגגם עסק, נכס גם להיות יכול זה אבל: אשור.א


 (ביחד מדברים)


 .אחד מנכס ליותר הנחה תינתן לא להוסיף יכול אני: ע"רה, צורי. ח


 .בו התגורר שהוא לנכס: צורף. מ


 .מסודר זה את שיכין. הבאה לשנה ממילא זה, מסודר זה את להכין צריך אז: ד"ברח. ב


 ,נכסים עשרה שיש למי שלי הכוונה לא. בדקה זה את ינסח הוא עכשיו לאף: ע"רה, צורי. ח


 ?תעשה מה וחנות דירה לו יש אם אבל: פדידה. י


 .חנויות 4 לו יש לא אבל, בסדר זה וחנות דירה, אותי מעניין לא: ע"רה, צורי. ח


 בארץ הערים כל כמעט, הערים בכל כמו, צריך היה שלא חושב העיקרון ברמת אני: רוטמן. א


 ,שלי שהחברים מכיוון אמנע אני. כזה לבית הזאת הפריבילגיה את נותנים שנה שחצי ישראל
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 .רוצה אתה אם להתנגד גם יכול אתה? למה. תימנע: ע"רה, צורי. ח


 ?שם תיקנת מה. שומעים לא? אמרת מה, בנצי: מזוז. נ


 ,שנכס ובלבד עסקים בנכס או מגורים בדירת מדובר אם בין, אחד מנכס ליותר: מלכה. ב ד"עו


 אחד רק, עסקים עשרה לו יש אם. פטורים יהיו שניהם ועסק דירה לו יש אם: ע"רה, צורי. ח


 .פטור יהיה


 .סוג מכל אחד רק: מלכה. ב ד"עו


 .בה התגורר שהוא הדירה בגדול: צורף. מ


 .מנשה, אבות בבית שנים היה הוא: פדידה. י


 ?לו לתת צריך אני למה, מושכרת הדירה אז? לו לתת צריך למה אז? היה: צורף. מ


 .ידו את שיריד הזה הסעיף בעד מי: ע"רה, צורי. ח


 ?מה על: אשור.א


 .היום בעד כולם? נמנע מי? נגד מי, טוב. מה על? פה את, מה? מה על: ע"רה, צורי. ח


 .נמנע אני: ביטון.ש


לתקנות  21, תקנה חדש לבנין. אישור קבלת החלטה לאי מתן פטור מארנונה 3


 ההסדרים במשק המדינה


 ,קבלנים לגבי זה 3 סעיף: מלכה. ב ד"עו


 .זה את תסביר, תסביר: ע"רה, צורי. ח


 12 תקנה, חדש לבנין מארנונה פטור מתן לאי החלאה קבלת אישור, 3 סעיף: מלכה. ב ד"עו


 .המדינה במשק ההסדרים לתקנות


 .בבקשה הסבר: אשור.א


 ושבדרך בבנין שנשארות ריקות דירות לגבי קבלנים של בניינים על מדובר: מלכה. ב ד"עו


 אחר דבר כל או דירה מוכר לא כשקבלם, בסוגריים לא או בסוגריים זה את אומר ואני, כלל


 מחייבים אנחנו. זה כל וללא אסלה ללא זה את משאיר או לעצמו זה את משאיר הוא אז


 יום מאותו, מאוכלסות דירות כמה אותי מעניין לא, לבנין 4 הטופס את שמקבלים מהמועד


 שותף לא אני. הקבלנים את מחייבים מכן ולאחר, זה את לאכלס ימים חודש עוד הנחיות נתנו


 .שלו


 ?דירה לאותה 4 טופס לבקש לא לשחק יכול לא והוא: פדידה. י


 ,נותנים שלא החלטה קבע ועדה ר"כיו יוסי של לזכותו. לא: מלכה. ב ד"עו


 .נו? כאלה דברים אומר אתה למה: ע"רה, צורי. ח


 .חלקי 4 טופס אין. חלקי נותנים שלא: מלכה. ב ד"עו


 .קדימה. כולם. ידו את שירים הזה הסעיף בעד מי, ה'חבר יאללה טוב: ע"רה, צורי. ח


 


 סוף הישיבה





