בס"ד

עיריית בני ברק

לשכת מזכיר העירייה ודוברה

פרוטוקול ישיבת מועצה
מן המניין מס' 11
מיום ראשון ,א' בתמוז תשע"ד ()29.06.2014
 הופק ע"י :בונוס פרוטוקולים בע"מ ,טלפון- 03-5373237 :www.bonuspro.net

2

השתתפו:
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב

חנוך זייברט – ראש העיר
אברהם רובינשטיין ,מ"מ רה"ע
אליהו דדון ,סגן רה"ע
ישראל משה פרידמן
שלמה זכריה קוסטליץ
שמחה שטיצברג
עזרא אברהם גרין
נתן צבי כהן
ישראל הפטקה
פרץ אברמוביץ
ישראל אברהם שכטר
דרור בן אפריים
גדליהו בן שמעון
אברהם פרטוש
חיים מנחם רוחמקין
משה שלום מלאכי

נכחו:

רו"ח אהרון אדלר ,גזבר העירייה;
מר אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה;
ישראל דרנגר ,רמ"ט רה"ע;
עו"ד שלמה פרנקל;
מר שלמה איצקוביץ ,הממונה על ההכנסות;
חנוך זיידמן ,מנהל אגף תשתיות ופיתוח;
אברהם אלתר ,מנהל אגף מיכון ומחשוב;
מאיר שטיינרייך ,סגן מנהל אגף תקציבים;
מר בנימין שטיינהרט – מנהל מח' ארנונה למוסדות וסקר נכסים;
נחמיה שקדי ,עוזר הרב אברהם רובינשטיין ,מ"מ רה"ע;
אליהו ארנד ,עוזר הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע;
יעקב זכריהו ,ע וזר הרב אליהו דדון ,סגן רה"ע;
יוסף יעקובוביץ ,עוזר הרב חיים מאיר לאנגסאם;
רו"ח שושנה גולדפיגר ,מבקרת העירייה;
גב' שרה רושצקי ,סגנית הממונה על ההכנסות;
רו"ח שושנה לרנר ,משנה למנהלת אגף תקציבים;
עו"ד יפה בליטנטל.

על סדר היום:
א .קריטריונים להוצאת סחורה למדרכה ברשות הרבים;
ב .הצעה לסדר היום של הרב חיים מנחם רוחמקין ,חבר מועצה ,בנושא מצב התנועה ברחוב
הרב כהנמן;
ג .שונות.
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אני פותח ישיבה חדשה ,מספר  .11אז רבותי ,דבר ראשון ב-
הרב חנוך זייברט:
 .11אנחנו מאחלים למזכיר העירייה ודוברה המיתולוגי ,הרב אברהם טננבוים ,ברכת
מזל טוב חמה לרגל נישואי הבן והשם יעזור שימשיך כך הלאה בבנים האחרים .אני
מתנצל פה בפני כולם שלא השתתפתי כי לא הייתי בארץ .אז אני מביע את התנצלותי
ברבים.
יש לנו את עו"ד שלמה פרנקל ,אז אם עו"ד שלמה פרנקל נמצא סימן שעו"ד יהודה
ליבוביץ לא נמצא ,כי הוא גם נמצא בשבע ברכות של הבן .אנחנו מאחלים לו גם מזל טוב
והרבה ,הרבה נחת ,אושר ועושר ,וכל החברים שעשו שמחות בחודש האחרון ,או שיעשו
שמחות בשבוע הבא ,כמו ממלא מקומי הרב רובינשטיין וכל האחרים ,מזל טוב מעומק
הלב.
אנחנו פתחנו את הישיבה הזאת ,אני חושב שלנושא אחד או שני נושאים בלבד ,כי היתה
בקשה של הרב חיים מנחם רוחמקין להעלות נושא לסדר היום וכיבדנו את בקשתו,
פתחנו ישיבת מועצה מיוחדת שהוא יוכל להעלות הצעה לסדר היום.
ב.

הצעה לסדר היום של הרב חיים מנחם רוחמקין ,חבר מועצה ,בנושא מצב
התנועה ברחוב הרב כהנמן.

כבוד ראש העיר הרב זייברט ,חברי המועצה ,רציתי
הרב חיים מנחם רוחמקין:
להעלות לסדר היום ,בעצם ,נושא שהיה אמור להיות לו הסכמה מצד כל החברים פה,
אבל לא יודע למה לא העלו את זה לבד ,למה אני הייתי צריך להעלות את זה .כבר דנו
פה בעבר בישיבת המועצה על המצב של התנועה בכל שעות היממה ברחוב הרב כהנמן,
במיוחד בקטע שבין רחוב עזרא ליציאה מהעיר .זה לא סוד ,אני גם ראיתי פרוטוקולים
של אחד מהחברים מהקדנציה הקודמת ,נדמה לי הרב מרדכי דריימן ,שהוא עמד פה
ונתן נאום שלם איך שלוקח קטע של חצי דקת נסיעה ,לוקח במשך כל היממה רבע שעה,
וזה ממש ,לפעמים גם ב 12-בלילה זה קורה .אני שומע שהעירייה מנסה לעשות נתיב
תחבורה ציבורית ,העירייה מנסה כל מיני דברים ,אבל במקביל העירייה נותנת אישורים
לבנות עוד ועוד מרכזי מסחר ,בדיוק בקטע הקטן הזה .לאחרונה ,שמענו על החנות
תכל'ס ,אני שומע שיש בקנה עוד כל מיני מקומות ,אם זה איפ ה שהיה 'סופר בני ברק',
אם זה איפה שישיבת "אורחות תורה" שהולכים להקים שם איזה קניון .הדבר הזה
יגרום שפשוט לא יהיה שייך לצאת מהעיר .זו היציאה הדרומית החזקה של העיר.
היציאה הצפונית ,בכלל ,הרבה אנשים לא עוברים משם ,אבל בעצם ,מה שהכי חמור ,זה
שביום חמישי שעבר ,בשעות הצהריים ,הגיעו מאות סוחרים לעיר והם הפגינו מול הרשת
החדשה תכל'ס .הדרישה שלהם היתה שהמקום הזה שייך לדודי ויסמן ,שהוא גדול
מחללי השבת בארצנו ,יהודי שפותח עשרות חנויות בכל רחבי הארץ ,שהחנויות האלה
(באמת ,חברי דגל ,זה טוב שהם ייצאו ,כי את חברי דגל לא כל כך מעניין נושא השבת),
פותח הרבה חנויות ברחבי הארץ בשבת .הגיעו קבוצה של  200בעלי חנויות מתל-אביב,
חילוניי ם ברובם ,הם באו להפגין נגד הרשת הזו .הם הצליחו להיכנס למרן הרב
קנייבסקי שליט"א ,והוא עודד אותם במלחמה ,אמר להם שמצווה להילחם בזה.
הדברים האלה מתועדים וי דועים .אחד מהמארגנים הוא יהודי חרדי .הוא קיבל טלפון
אחרי זה מהגבאי של האדמו"ר מגור ,והוא אמר לו שהאדמו"ר מעודד אותו ומחזק אותו
במלחמה הזאת .אני לא מבין איך העירייה שלנו נותנת לזה יד ולא עוצרת את הדבר
הזה .להביא פה ,ראינו גם ביום שישי האחרון בעיתון המודיע ,בכותרת די ראשית,
שבעצם עושים פה תרגיל ,לוקחים "שפע שוק" ,משנים את זה לשם "תכל'ס" ,וכולם
שותקים .את אף אחד זה לא מעניין .לא זו בלבד ,הם לקחו שותף חרדי ,והשותף החרדי
הזה הכניס סעיף בחוזה שאם יהיו הפגנות ליד הרשת נגד השבת ,מותר לו להפר את
החוזה .עד כדי כך .אנ י לא מבין איך כולם לא זועקים על זה.
הרב חנוך זייברט:

או קיי ,לגבי שני דברים אני רוצה להתייחס.

הרב חיים מנחם רוחמקין:
הרב חנוך זייברט:

אני הייתי מציע באמת,

או קיי ,הצעת ,בסדר.
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אני שמעתי ,אני לא יודע אם זה נכון ,שהעירייה נתנה
הרב חיים מנחם רוחמקין:
יד בהעלמת עין לכל מיני דברים שלא חוקיים שם ,אבל זה אני לא יודע .אני הייתי מציע
לדגל התורה,
הרב חנוך זייברט:

היית טוב עד הרגע האחרון.

הרב חיים מנחם רוחמקין:
התורה,
הרב חנוך זייברט:

עזוב ,עזוב ,לא ,לא ,לא ,הרב רוחמקין,

הרב חיים מנחם רוחמקין:
למה רוחמקין?
הרב חנוך זייברט:

מה לעשות שהכול הגיע משם? הם נותנים להם גיבוי.

זה לא קשור לכאן.

הרב חיים מנחם רוחמקין:
הרב חנוך זייברט:

לא ,אני הייתי מציע לדגל התורה לשנות את השם מדגל

יתד ודגל התורה נותנים להם גיבוי.

או שתסיר את זה מסדר היום ,או שאתה רוצה לעשות הצבעה.

הרב חיים מנחם רוחמקין:

לא ,אני שואל שאלה אמיתית.

אז בבקשה ,אז אם אתה מדבר על "דגל התורה" ,אנחנו
הרב חנוך זייברט:
מסירים את זה מסדר היום .אם אתה רוצה לדבר איתי על רחוב הרב כהנמן (השומר),
אני מוכן לענות לך.
לגבי רחוב הרב כהנמן (השומר)– הנושא הז ה מטופל באופן שוטף ,משקיעים בזה הרבה
כוחות .יושב פה חנוך זיידמן ואחרים .הנושא מטופל .לא תמיד מצליחים ,הנושא
מטופל.
לגבי החנות "תכל'ס" – העסק הזה הגיש בקשה לא בקדנציה הנוכחית ,גם לא בקדנציה
הקודמת .אני חושב שהרבה הרבה לפני זה .הנושא שהוגשה בקשה כחוק .אין לנו דרך
למנוע,
הרב חיים מנחם רוחמקין:

בכניסה לעיר.

אין לי דרך למנוע מאדם שמגיש בקשה לרישיון כחוק ,לפי ה-
הרב חנוך זייברט:
תב"ע השייכת למקו ם ,לבנות .גם אם היום אתה מגיש תכנית על 'סופר' בני ברק ,או
מגיש תוכנית שתואמת תב"ע ,אין לנו שום דרך למנוע מאדם להגיש תכנית שתואמת
תב"ע .לא נעשה שם שום דבר שלא תואם את ה -תב"ע החלה במקום .לאור זה אני רואה
את הדברים,
הרב משה שלום מלאכי:

אפשר לשנות את ה-תב"ע.

הרב חיים מנחם רוחמקין:
סופרמרקט?

העירייה לא יכולה לעצור שבכניסה לעיר ישימו

לא יכולה לעשות את זה  .לאדם מותר לעשות לפי תב"ע
הרב חנוך זייברט:
שקיימת באזור .צריך לפתוח את השטחים .אגב ,ב'סופר' הזה שם שנפתח ,ללא קשר
לנושא הזה ,נתנו לנו תוספת של נתיב נוסף ,כדי שיהיה יותר רחב המקום .לא עשו את
זה ה'סופר' ,עשה את זה שלום ברנדמן .אגב ,שלום ברנדמן הוא לא הבעלים של המקום
של ה'סו פר' ההוא .זה רק למען הידיעה .הרב נתן צבי כהן רצה להעלות נושא.
ג.

שונות.
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אמנם זה לא כתוב בסדר היום ,אבל במסגרת שונות ,אני
הרב נתן צבי כהן:
רוצה בכל אופן לשאול את ראש העיר ,לידיעת כל חברי המועצה ,אנחנו חודשיים לפני
תחילת שנת הלימודים ,ואני מקבל כל מיני טלפונים וכל מיני ידיעות למיניהן שברוך
השם יש מעל  1,000תלמידים ש יתווספו בשנת הלימודים שנה הבאה ,כן ירבו .מהצד
השני ,אני לא יודע אם יש הערכות מסודרת לכל הילדים למיניהם .אני שומע גני ילדים
שנרשמו אליהם  55ילדות לגני חובה ואפשר רק לקבל  ,35והילדות לא מקבלות ,ההורים
לא מקבלים אישורים הביתה איפה הילד שלהם ילמד בשנה הבאה .אני חושב שצריך
בימים הקרובים לכנס עוד פעם מועצה ,יכול להיות שראש העיר באמת פועל בנושא ,אבל
מותר לקבל את זה לידיעת הציבור ,וחשוב שייצא מסר ברור ,שקודם כל לא משאירים
ילדים בחוץ ,ועמותות או לא עמות ות ,עירייה לא העירייה .יש כל מיני דיבורים שמותר
לקבל על זה קצת ביאור בדבר הזה.
אני רוצה לענות לך .האמת שעד הרגע הזה חשבתי שלא צריך
הרב חנוך זייברט:
לטפל בנושא ,ולאור מה שאתה מעלה פה אני מתחיל לחשוב שאתה עושה עניין רציני.
אני חושב שלכנס מועצה בעוד שבועיים הנושא יהיה יותר רציני .תאמין לי ,יושבים על
המדוכה על זה כל שבוע .צוות סגני ראש העיר וראשי הסיעות ישב על זה רק השבוע
ביום ראשון ,והוא יישב על זה גם ביום ראשון הב א .זה מעסיק אותנו לא פחות ממה
שזה מעסיק את אף אחד אחר .אין מה להביא את זה פה למועצה ,כי אין מה שידונו פה
במועצה בנושא הזה .לא יהיה ילד בבני ברק שנרשם לגני ילדים ,סליחה ,לא תהיה בת
שנרשמה לגני ילדים שלא יהיה לה סידור ב 1-לספטמבר ,בגני ילדים ,ב 1.9-כשתתחיל
ש נת הלימודים .לא תהיה בת כזאת .הלוואי שהגילאים האחרים יהיו מסודרים כמו גני
הילדים ,בלי להתייחס .לכן אני רוצה להגיד לך ,הרב נתן ,תהיה רגוע.
הרב נתן צבי כהן:

לא ,אני לא רגוע.

הרב חנוך זייברט:

אם אתה לא רגוע – אז אתה לא רגוע.

הרב נתן צבי כהן:

לא נורא.

הרב חנוך זייברט:

לא נורא.

הרב נתן צבי כהן:

.100%

הרב חנוך זייברט:

או קיי ,ערב טוב לכולם ותודה רבה .סליחה ,יש עוד נושא.

א.

קריטריונים להוצאת סחורה למדרכה ברשות הרבים.

היה את הנושא של הוצאת סחורה בכל חלקי העיר .אני חושב
הרב חנוך זייברט :
ששלב ראשון עובר בהצלחה .אני חושב שאין אדם אחד שלא משבח את הנושא הזה ולא
מהלל את הנושא הזה ולא מברך את זה .יש את הנושא של שלב שני .היו כמה שינויים
בהגדרות שדיברנו על זה מהפעם הקודמת ,שלא הופיעו ,כן הופיעו ,כולם קיבלו את
הנוסח החדש .אם יש למישהו הערה – אני מוכן לשמוע.
הרב ישראל אברהם שכטר:

עושים את זה בעוד אזורים בעיר?

כן .כן .כן .אגב ,זה הופיע גם בהתחלה .אמרנו ,שלב א' עושים
הרב חנוך זייברט:
ברבי עקיבא .באזורים אחרים מותר להוציא  0.60ס"מ 0.80 ,ס"מ .יש למישהו הערות
בנושא הזה ,רבותי? אין לאף אחד הערה .אני מבקש לאשר את ה -
יש לי שאלה .ברחוב הרב ש"ך יש עסק  ...ויש לו שם
הרב משה שלום מלאכי:
איזה  25-30מ"ר של סחורה החוצה .אני מפרגן או לכל הסוחרים או לא.
הרב חנוך זייברט :

רגע אחד ,אתה רוצה להעלות הצעה לסדר ,או שאתה רוצה
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לשאול שאלה?
הרב משה שלום מלאכי:

לשאול שאלה על הנושא הזה.

בקריטריונים זה מופיע רחוב הרצל? לפי החוק צריך לטפל
הרב חנוך זייברט:
ברחוב הרב ש"ך .אתה רוצה לשאול אם מטפלים או לא מטפלים? זה לא הדיון כרגע.
אנחנו דנים כרגע בקריטריונים .עכשיו מדברים על קריטריונים .יש לך שאלות לשאול?
הרב משה שלום מלאכי:
הרב חנוך זייברט:
כשתדע תגיד לי תשובה.
הרב משה שלום מלאכי:

אנחנו לא אוכפים אותם בצורה אחידה.
אם אנו לא אוכפים ,אז לא לאכוף כלום? אתה לא יודע.
זה מאוד פוגע בסוחרים.

אני יודע .תאמין לי ,יש לי תשובות מסודרות בנושא הזה.
הרב חנוך זייברט :
תאמין לי ,הלוואי שמי שהו יכול היה לעמוד פה איך שאנחנו עומדים מול הסוחרים .אף
אחד לא צריך להגיד לי שאנחנו לא עומדים טוב מול הסוחרים.

קריטריונים להוצאת סחורה למדרכה ברשות הרבים
זה כחודש ומחצה שהוחל ברחובות מרכזיים בעיר בגישה של פינוי סחורה מהמדרכות ,שכן
המצב ששרר עד אז ,גרם ,לצערנו ,לעומס גדול במדרכות ,לתושבים רבים לא היה מקום בהן וחלקם אף נאלצו
לרדת לכביש עצמו ולהסתכן בכך.
עם הוצאת הסחורה מהמדרכות חל ,לעיני כל ,שינוי דראסטי במדרכות ,וכיום ,ניתן לעוברי-אורח להתהלך בהן
בחופשיות ובלא סיכון .מצב זה נוח וטוב לא רק לתושבים ,אלא גם לסוחרים עצמם ,שכן עד כה רבים נמנעו
מלהגיע לאזורי המסחר בגלל הצפיפות והעומס ,ועתה הם שבים אליהם.
כפי שהודענו בעבר ,לאחר הרחובות המרכזיים ,יוחל לפעול גם ברחובות אחרים ,בהתאם להנחיות שתפורסמנה
במסמך זה.
 .1על בסיס הוראת חוק העזר לבני-ברק (שימור רחובות) התשי"ט והתיקונים לו  ,והניסיון שנצטבר בנושא ,
הוקמה ועדה שהמליצה על נהלים ליישום הוראות חוק העזר ,והמלצותיה נתקבלו ע"י מועצת העירייה,
בישיבתה מס'  ,5ביום רביעי ,כ"ח בשבט ה'תשע"ד (.)29,1,14
 .2לשם כך ,מובהרות בזאת ההוראות וההנחיות על פיהן תתבצע האכיפה-:
עיקרי התנאים להוצאת סחורה :
ככלל ,מחלקת העירייה את הרחובות בתחומה לשני סוגים עיקריים  .1 :מקומות בהם נאסרת לחלוטין הוצאת
סחורה .2 .מקומות בהם תותר הוצאת סחורה.
 .1מקומות בהם נאסרת לחלוטין הוצאת סחורה.
א .רחובות או קטעים ברחובות בהם תיאסר לחלוטין הוצאת סחורה:
ובשלוחותיו
העיר
של
הראשי
עקיבא-רחובה
רבי
רחוב
כל
 .1לאורך
שהינן הרחובות הצדדיים ,המפורטים בנספח המצורף ,לא תתאפשר הוצאת סחורה לחלוטין.
 .2בכניסות לבניינים (פסאז' וכד') לא תתאפשר הוצאת סחורה לחלוטין לכל אורכם ,בכל רחובות
העיר.
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ב .דברים שאסור להוציאם גם ברחובות שבהם מותר להוציא סחורה:
 .1אסורה לחלוטין העמדת ארונות קבועים למזון ולסחורה מחוץ לחנויות ,בכל הרחובות ובכל
האזורים.
 הוצאת ביגוד לרשות הרבים אסורה בכל רחובות העיר. .2ביגוד
 .3העמדת שולחנות וכיסאות לאכילה ברשות הרבים אסורה בכל העיר.
 .2מקומות בהם תותר הוצאת סחורה.
א .הרחובות ,או הקטעים ברחובות בהם תותר הוצאת סחורה – יחולקו לשלוש קטגוריות שונות ,בהתאם
למיקומם ולמספר הולכי-הרגל העוברים בהם  ,וכדלקמן :
 .1רחובות או קטעים ברחובות בהם נדרשת מדרכה פנויה ברוחב  4,00מ' (מקצה המתקן שרוחבו 70
ס"מ ועד שפת הכביש ,או מעקה הבטיחות) – רחובות סוג א' בנספח המצורף.
 .2רחובות או קטעים ברחובות בהם נדרשת מדרכה פנויה ברוחב  3,00מ' (מקצה המתקן שרוחבו 70
ס"מ ועד שפת הכביש ,או מעקה הבטיחות) – רחובות סוג ב' בנספח המצורף .
המתקן שרוחבו
 .3רחובות או קטעים ברחובות בהם נדרשת מדרכה פנויה ברוחב  2,5מ' (מקצה
 70ס"מ ועד שפת הכביש ,או מעקה הבטיחות) – רחובות סוג ג' בנספח המצורף .
הוצאת הסחורה תותר במתקנים בלבד ,בצמוד לחנות ובאורך החנות בלבד  ,וברוחב של עד 70
ס"מ ובגובה של עד  1.50מ' גובה .בסוף כל יום ,יפונו המתקנים משטח המדרכה.
ב .ממכר ירקות  -דינן של חנויות ירקות יהיה זהה לקריטריונים של שאר העסקים ,ועפ"י סיווג האזור בו
נמצאת החנות ,למעט במקומות בהם יתאפשר שימוש בשטח הציבורי של  50ס"מ נוספים ,יותר משאר
החנויות באותו אזור ,שאינן בסיווג של חנויות ירקות .האישור יהיה תקף בחתימות אגף הפיקוח
ומחלקת רישוי עסקים.
מתן ההיתר יהיה מותנה בהגשת בקשה מתאימה לעירייה ,הצגת רישיון עסק (אם סוג העסק מחייב רישיון)
ותשלום האגרה השנתית הקבועה בחוק –  ₪ 1800לכל מטר רבוע לשנה .יודגש כי חיוב האגרה הינו בנוסף לחיוב
ארנונה בו יחוייב השימוש בשטח שמחוץ לחנות.
ברחובות שבהם מותר להוציא סחורה ,עסק שלא יהיה מעוניין להוציא סחורה בכל השנה ,אלא רק לתקופת
החגים ,יוכל לשלם אגרת חגים -בגובה  ₪ 500לעסק .ההיתר הוא משבוע לפני החג עד החג.
מי שיוציא סחורה לרחוב בלא היתר ,או בניגוד להיתר שקיבל ,יבוטל אישורו וצפוי להטלת קנסות כספיים ו/או
החרמת הסחורה שתהיה בשטח הציבורי.

נספח רחובות
שלוחות רחוב רבי עקיבא
כל בניין שיש לו חזית לרחוב רבי עקיבא או שלוחותיו ,שאר צדדיו הינם כרחוב רבי עקיבא עצמו.
צומת רחוב רבי עקיבא -הרב כהנמן.
זכריה עד הסוף לשני צידיו.
הרב שך עד חבקוק לשני צידיו.
רש"י עד בעל שם טוב לשני צידיו.
סוקולוב עד הרב קוטלר.
שדרות רבי טרפון עד הגר"א מצד אחד ועד רבי אליעזר מצידו השני.
ירושלים עד רבי יהודה הלוי לשני צידיו.
ירושלים עד סמטת שד"ל מצד אחד ועד האדמו"ר מבעלז בצידו השני.
הרב קוק עד חברון לשני צידיו.
צומת רבי עקיבא -ז'בוטינסקי.
רחובות סוג א'  4 -מטר פנויים למעבר הולכי רגל (לאחר הצבת המתקן)
שלמה המלך
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המכבים
רחובות סוג ב'  3 -מטר פנויים למעבר הולכי רגל (לאחר הצבת המתקן)
השומר – כהנמן – אהרונוביץ – בירנבוים
חזון אי"ש
ז'בוטינסקי
ירושלים ,מבעלז עד הרא"ה
הרב קוטלר
ראב"ד משדרות אביי ורבא עד רבי עקיבא
צפניה
עזרא
נחמיה
דמשק אליעזר
בן יעקב
הרב עוזיאל
קהילות יעקב
מתתיהו
בן דוד
רבי יצחק נפחא
בארי
החלוצים
אברבנאל
רחובות סוג ג'  2.5 -מטר פנויים למעבר הולכי רגל (לאחר הצבת המתקן)
שאר אזורי העיר.

מי בעד הקריטריונים החדשים שהוצגו בבקשה? יש מישהו נגד? אתם בעד או נגד? לא
הבנתי.
הרב משה שלום מלאכי:

נמנעים.

הרב חנוך זייברט :חברי המועצה בעד ,להוציא את הרב משה שלום מלאכי והרב חיים
מנחם רוחמקין שנמנעו  .גם טוב .תודה ,רבותי ,הישיבה נעולה.
החלטה :הוחלט ,ברוב קולות ,לאשר את הקריטריונים להוצאת סחורה למדרכה ברשות
הרבים.

________ _ ______
אברהם טננבוים
מזכיר העירייה

___ _______________
הרב חנוך זייברט
ראש העיר
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קובץ החלטות
א.

קריטריונים להוצאת סחורה למדרכה ברשות הרבים.

החלטה :הוחלט ,ברוב קולות ,לא שר את הקריטריונים להוצאת סחורה למדרכה ברשות
הרבים.
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