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   הנתבעות;

 כספית, לשון הרע מהות התובענה:

 ₪ 840,000  סכום התובענה:

 (2007-תשס"זהתקנות בתי המשפט )אגרות(, לתוספת ל 1)פרט  ₪ 21,000    אגרה:

 אין   :קשורים הליכים

 כתב תביעה

 התובע מתכבד להגיש בזאת לבית המשפט הנכבד כתב תביעה זה.

 הדברים ועניינם.כל הטענות הנטענות בכתב תביעה זה נטענות במצטבר או לחילופין, הכול לפי הקשר 

, כל אחת לפי ₪ 840,000בסכום של  הנתבעותבית המשפט הנכבד מתבקש לקבל את התביעה ולחייב את 

 חלקה.
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בהוצאות התובע בגין תביעה זו, לרבות בשכר טרחת  הנתבעותכמו כן מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את 

 עו"ד כדין, בתוספת הצמדה וריבית ובצירוף מע"מ כדין.

 דיןהזמנה ל

להגיש כתב הגנה בתוך שישים ימים מיום שהומצאה  נותמוזמ ן, אתכןכתב תביעה זה נגד הגישוהתובע הואיל 

 .הזמנה זו כןל

, 2018-לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט 130כתב הגנה אזי לפי תקנה  ו, אם לא תגישכןלתשומת לב

 .כןתהיה לתובע הזכות לקבל פסק דין שלא בפני

 תמציתי של בעלי הדיןא. תיאור 

ויושב ראש ועדת  ,חיפה וממלא מקוםהעיר  ראשסגן מר מיכאל אלפר, הוא איש ציבור, המכהן כ התובע .1

 שנים ארוכות., וכיושב ראש סיעת דגל לתושב בעירייה מזה המשנה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

 1מטעם סיעת "חיפה בשבילנו"., משמשת נציגה במועצת העיר שרית גולן שטיינברגגב' , 1ת הנתבע .2

נציגה במועצת העיר מטעם סיעת "יונה והעיר חיפה,  גב' סופי נקש, משמשת כסגנית ראש ,2הנתבעת  .3

 יהב וצעירי חיפה".

 ב. הסעדים המבוקשים

 840,000בהתבסס על המסכת העובדתית המפורטת בכתב תביעה זה, ידרוש התובע מהנתבעות סך של  .4

 לכתב התביעה דנא. 76, כל אחת לפי חלקה כמפורט בסעיף ₪

חוק איסור ( ל2)א()9כמו כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לעשות שימוש בסמכות הנתונה לו מכוח סעיף  .5

( ולהורות לנתבעות לפרסם תיקון והכחשה לפרסומים שפרסמו, החוק)להלן:  1965-תשכ"ההלשון הרע, 

 כפי שיפורט בכתב התביעה דנא.

 תמצית העובדות הנחוצות לביסוסה של עילת התביעה .ג

 ת במיוחד.ופוגעני תשל לשון רע בוטה, שקרי יםחמור פרסומיםתביעה זו מוגשת בגין  .6

סגן ראש עיריית חיפה וממלא מקום  –בע את התו ולשון הרע חמורה, במסגרתה תיאר הפיצו, הנתבעות .7

ם תכנוניים לבעלי מקדם הליכי"מי שכ – המשנה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייהויושב ראש ועדת 

 ."מטעמים זרים" וזאת" עניין ספציפיים

, כי התובע דן בבקשה להיתר ת הוועדה המקומית לתכנון ובנייהמליא, במסגרת 1עוד פרסמה הנתבעת  .8

                                                 

כללי לשכת עורכי ל 31להוראות סעיף הקדימו הח"מ פנייה בהתאם  4.11.2021היא עורכת דין במקצועה, ביום  1הואיל והנתבעת  1

 .כדי לנסות וליישב את הסכסוך בדרכי שלום, וזאת 1986-תשמ"וההדין )אתיקה מקצועית(, 
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הממוקם ברחוב  שבבעלותושהובאה בפני רשות הרישוי המקומית, וזאת בעניין הקשור לנכס 

 , היה התובע מצוי בניגוד עניינים בעת קבלת ההחלטה.1בחיפה, בכך לשיטת הנתבעת  44טרומפלדור 

 2, בקשה להיתר ברחוב אהבת ישראל בחוסר סמכותכי התובע אישר,  1כמו כן, פרסמה הנתבעת  .9

, התובע קיבל תמורה 1ורה לחצי עמוד פרסומת בעיתון "יתד נאמן", בכך, לשיטת הנתבעת בחיפה, בתמ

על התובע כי הוא  1בעבור פעולה שלטונית שנעשתה במסגרת תפקידו. עוד בהקשר זה, העלילה הנתבעת 

 , לאשר בקשות שונות בתחומה.גב' אורה פיסטינר ,מנהלת האגף לרישוי הבניה" את אילץ"

כי התובע הוא מושחת סמה גם ברשת החברתית "פייסבוק" פוסט ממנו עולה באופן ברור , פר1הנתבעת  .10

 מאנשים מושחתים כדוגמתמשחיתות את עיריית חיפה ומינויו לתפקיד חותר תחת המטרה לטהר 

, פרסמה בכזב כי התובע הוא בעלים של חברת נדל"ן המכהן בה 1עוד בהקשר זה, הנתבעת  .התובע

יושב ראש ועדת וך מטרה לייצר יש מאין ניגוד עניינים בין תפקידו הציבורי ככדירקטור, וזאת מת

, לבין הטענה השקרית לפיה התובע משמש כיזם נדל"ן המשנה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

 ודירקטור מכהן.

ע והן הופצו על ידי הנתבעות בזדון ומתוך כוונה מוצהרת לפגוע בתוב בהאשמות אלו אין שמץ של אמת .11

 לנסות ולערער את היציבות הפוליטית בעיר חיפה.ובדרך זו ובשמו הטוב, 

הליכים כבר כעת ייאמר בלשון ברורה שאינה משתמעת לשני פנים: התובע לא פעל כדי לקדם  .12

מטעמים זרים; התובע לא דן בבקשה למתן היתר לנכס בבעלותו ולא  תכנוניים לבעלי עניין ספציפיים

אישר בקשה להיתר בעבור תמורה כלשהי, לא כל שכן בחוסר סמכות; התובע לא אילץ אף גורם לאשר 

 בקשות שונות; התובע הוא לא בעלים של חברת נדל"ן וממילא לא מכהן בה כדירקטור.

תשיג "כותרות" רבים עלילת דם זדונית, בתקווה שזו את הדברים בכוונה להפיץ ב מופרס הנתבעות .13

שחיתות פוליטית לציבור כולו. יתרה מזאת, בעידן בו אנו מצויים, טענה בדבר  תתפשט ודרכןבתקשורת 

עשויה בסבירות גבוהה להתפשט כאש בשדה קוצים ולגרום נזק עצום ובלתי הפיך לשמו הטוב של 

 ת כל הישגיו המקצועיים והאישיים.התובע ולהביא להרס מוחלט של חייו ומחיק

ולנסות כדי לקדם את האג'נדה הפוליטית שלהן, את עלילת הבדים על התובע אך ורק  צוהפי הנתבעות .14

 ובכך לערער את היציבות הפוליטית בעיר חיפה.לפגוע בתובע, 

נים עשו כן, במטרה לגדוע את פעילותו הציבורית הענפה של התובע, הפועל כאיש ציבור ש הנתבעות .15

 רבות, וזאת בין היתר באמצעות פגיעה בשכרו, במעמדו ובהישגיו לאורך השנים.

"כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים" )בבלי, בבא מציעא, נח ע"ב( ואף כבר שנינו, כי  .16

מבין ו ; משנתפייס הנפגע, הרי הוא "בוער מבפנים" )בראשית רבה )וילנא(, פרשת ויחי, פרשה צח(

היא הקשה והכפשת שמו הטוב שונות שבהן אדם עלול לבייש את זולתו, הוצאת דיבתו רעה הדרכים ה

 .והחמורה ביותר

. שמו הטוב של אדם, כל בבסיסם של מקורות עתיקים אלה עומדת הכרה ברורה בחשיבות השם הטוב .17

בכתם  אדם, הוא ההולך לפניו, הוא כרטיס הביקור שלו, וכך להבדיל שמו הרע, במקרים ששמו הוכתם
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הדברים נכונים ביתר שאת כאשר מדובר בשמם הטוב של אנשי ציבור, ששמם הטוב הוא בל ימחה. 

 .פרנסתם, משלח ידם, והבסיס להערכתם המקצועית, הציבורית והאישית

הדעת נותנת כי אנשים המשמשים כנציגי ציבור, אשר יודעים את כוחה של הלשון להועיל ולהזיק,  .18

, ישמשו מופת של התנהגות ראויה, יזהרו בדבריהם " )משלי יח, כא(לשון מוות וחיים ביד"ככתוב: 

ויהוו דוגמה לציבור הנושא אליהם את עיניו, ולא ישתלחו האחד ברעהו בצורה חסרת רסן, על לא 

 מאומה.

הפסיקה הישראלית חזרה והדגישה, בשורה ארוכה של פסקי דין, את מרכזיותו וחשיבותו של כבוד  .19

ואת הקשר בין השם הטוב לבין הגדרתו העצמית של כל בן אנוש. הדברים ידועים, האדם ושמו הטוב 

 214/89א "עונסתפק בציטוט דבריו של נשיא בית המשפט העליון )בדימוס(, כבוד השופט אהרון ברק, ב

כבוד האדם ושמו הטוב חשובים לעתים (: "1989) 856, 840( 3מג )פ"ד , אריה אבנרי נ' אברהם שפירא

 ."יים עצמם, הם יקרים לו לרוב יותר מכל נכס אחרלאדם כח

להשפילו  בענייננו, לא מדובר בלשון הרע בעלמא; מעשי הנתבעות נועדו לפגוע בשמו של התובע, .20

, והם עולים כדי לשכר שהוא מקבל בעבור תפקידו לגרום לנזק בל ימחה למשרתו הציבורית,ו ,ולבזותו

 לשון הרע.   הפרה בוטה ומכוונת של הוראות חוק איסור

ברור מן הנסיבות, כי הנתבעות פרסמו את הדברים במטרה לפגוע בתובע. הנתבעות ידעו היטב את  .21

המשמעות של ייחוס דברים כה חמורים לאדם שהוא נציג ציבור. כפי שיפורט להלן, לא יכול להיות 

תו הציבורית, את התובע, לפגוע במשר להשפילמתוך כוונה ברורה  ,הדברים פורסמו במזידספק, כי 

 .שמו הטובהרוס את לבזותו ול

התובע פונה לבית המשפט לא רק כדי שזה יטהר את שמו הטוב ולא רק כדי לקבל פיצוי בגין הנזק  .22

, כי שמו הטוב של הנתבעותשנגרם לו, אלא גם כדי שיבהיר, באמצעות הטלת סנקציה משמעותית על 

 יר כבד.אדם אינו הפקר וכי להפצת עלילות דם בזויות יש מח

 ד. העובדות המקנות סמכות לבית המשפט

לבית המשפט הנכבד הסמכות העניינית עקב סכומה של התביעה, והסמכות המקומית לדון בתביעה  .23

 דנא נתונה לבית המשפט הנכבד, לנוכח מקום מגורי הנתבעות.

 הפוגענייםוהפרסומים  ה. פירוט הטענות

 (. הפרסום הראשון1ה)

מכתב למר נחשון צוק, יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בחיפה, וגב' , נשלח 8.8.2021ביום  .24

בקשה לכינוס אהובי בלוך, מנהלת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בחיפה, שנשא את הכותרת "

 ".מליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה )להלן: "הועדה"( –ישיבה שלא מן המניין 

עדה המקומית לתכנון ובניה בעיריית חיפה, הוכפש שמו של התובע במכתב זה, עליו חתומים נציגי הו .25
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 למכתב כאמור: 7שוב ושוב )ושוב(. אולם, השיא הגיע בפסקה 

הח"מ[ מנהל את הוועדה באופן  –"בענייננו, אנו אוחזים בדעה כי הוא ]התובע 

לקוי, תוך שאנו בחשש כבד שלא אחת הוא חורג מהוראות הדין לכאורה ופועל 

ממנהל תקין, אף זאת לכאורה. ניחא, כבר התרגלנו ששיקוליו הם בסטייה 

חשובים יותר מאלו שאינם -מגזריים ולדידו תושבי העיר המזוהים עימו

אך לדאבוננו הוא אף מקדם הליכים תכנוניים לבעלי נמנים על המגזר החרדי, 

 ". גם מטעמים זרים-ולהבנתנו םעניין ספציפיי

, וחלקים נרחבים מתוכנו צוטטו במסגרת כתבה שפורסמה באתר מכתב זה, תפס כאש בשדה קוצים .26

 האינטרנט של "רדיו חיפה".

 ;1כנספח של רדיו חיפה מצ"ב  טעותק מהכתבה שפורסמה באתר האינטרנ

גם מטעמים -ספציפיים ולהבנתנוהוא אף מקדם הליכים תכנוניים לבעלי עניין הפרסום על התובע כי " .27

פרסום שקרי ומכפיש שפורסם בכוונת מכוון כדי לפגוע בתובע, ( הוא הראשון הפרסום)להלן: " זרים

לבדותות להשפילו, להפוך אותו למטרה לבוז בעיני הבריות ואף לפגוע במשלח ידו. אין כל הסבר אחר 

 הגסות וחסרות הבסיס שפרסמו הנתבעות.

 ;2כנספח מצ"ב  8.8.2021מהמכתב מיום  עותק

קשה להפריז בחומרת הנזק הפוטנציאלי לתובע בגין אמירות כאלו. ציבור שלם שומע מפי אנשי ציבור,  .28

מטעמים זרים, וחזקה  הליכים תכנוניים לבעלי עניין ספציפייםסיפור שקרי שלפיו התובע פעל לקדם 

 כי דברים אלו עשויים לגרום לתובע נזק בלתי הפיך, אישי וציבורי כאחד.

עשר נציגי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, אולם -, חתומים שבעה8.8.2021יצוין, כי על המכתב מיום  .29

ולן גב' סופי נקש וגב' שרית ג –הרוח החיה מאחורי המכתב והאמור בו מיוחסת לשתי הנתבעות 

 שטיינברג.

עליו חתומה הנתבעת  25.8.2021עותק מהודעות דוא"ל שנשלחו על ידי הנתבעות בנושא וכן מכתב מיום 

 ;3כנספח מצ"ב  1

שיגר התובע מכתב לחברי הוועדה המקומית, שמטרתו הייתה להנמיך את הלהבות  17.8.2021ביום  .30

להימנע מהתבטאויות שאינן מכבדות את הצוות המקצועי, ולקדם שיח מכבד. התובע ביקש במכתבו "

 ".שיח הולם במהלך דיוני הוועדה המקומית תוך שמירה על

 ;4כנספח מצ"ב  17.8.2021עותק מכתבו של התובע מיום 

 (. הפרסום השני2ה)

, העלילה הנתבעת 19.9.2021שהתקיימה ביום  33מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מס' בישיבת  .31

בחיפה )להלן:  44על התובע, כי הוא דן בבקשה להיתר בנכס המצוי בבעלותו ברחוב טרומפלדור  1

 (:הפרסום השני
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רוצה לשמוע עוד משהו? אם היה לך נכס בבעלותך זה היה קופץ לך לעין ולא "

אשתו של מיכי  , נכס שנמצא בבעלות44 טרומפלדורדן בו או שהיית דן בו? 

 .(להקלטה 4:15:24) "אלפר

 וכן:

דן בנכס של  הח"מ[ –]התובע  אתם רוצים לראות את הדיון שלו כשהוא"

 ."? בבקשהעצמו

-מצ"ב על 19.9.2021מיום  33מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מספר עותק מהקלטת ישיבת 

 ;5כנספח גבי דיסק 

מצ"ב  19.9.2021מיום  33עותק מפרוטוקול ישיבת מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מספר 

 ;6כנספח 

, לא אמרה דברים אלו רק במסגרת ישיבת מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, אלא 1הנתבעת  .32

חיפה ברשת החברתית "פייסבוק" באמצעות דף הפייסבוק שברשותה " בשידור חישידרה את דבריה 

 לכל הדברים שנאמרו על ידה בישיבה זו(.)כך ביחס  "שטיינברג-בראשות שרית גולן –בשבילנו 

 ;7כנספח מצ"ב  1עותק מהפרסום בשידור חי בדף הפייסבוק שברשות הנתבעת 

 ;8כנספח  גבי דיסק-על מצ"ב 1עותק מקטעי הווידאו שפורסמו בשידור חי על ידי הנתבעת 

 סביר.נ אלא שבין הפרסום הפוגעני לבין המציאות אין דבר וחצי דבר. .33

)הידוע  44בת זוגתו של התובע, גב' שרה אלפר, אכן החזיקה בבעלותה מחצית מנכס ברחוב טרומפלדור  .34

 . 2011( עד לשנת 245, חלקה 11200בגוש 

שבקשה זו  בטרםלאחר רכישת הנכס על ידי בת זוגתו של התובע, הוגשה בקשה למתן הקלה, אולם  .35

, כאשר 9.1.2011הובאה לדיון, מכרה בת זוגתו של התובע את חלקה בנכס לגב' שושנה פורקוש, ביום 

 העסקה דווחה כחוק לרשויות המס.

נכס, הוא לא היה חלק מרשות הרישוי יודגש כי לתובע לא היה כל קשר לדיון בהקלה שהתבקשה ביחס ל .36

 באותה עת ומכל מקום לא דן בה )ועל כך אין ולא יכולה להיות מחלוקת(.

 .מיום זה ואילך לא היה לתובע או לבת זוגתו כל קשר לנכס זה .37

בקשה למתן היתר לרשות הרישוי בעיר  44, הגישו הבעלים בנכס ברחוב טרומפלדור 2019במהלך שנת  .38

 חיפה.

שנים  שמונה, 2011הדיון, התחוור לתובע, כי מדובר בנכס שהיה בבעלות בת זוגתו בשנת בטרם שהחל  .39

. בנסיבות אלה, ולמען הזהירות, החליט התובע שלא לדון בבקשה זו ולהעבירה לדיון בפני קודם לכן

 גורמים אחרים. 
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לפיכך, על החלטת רשות הרישוי חתמו סגן ראש העיר מר נחשון צוק, מהנדס הוועדה המקומית מר  .40

אריאל ווטרמן ומנהלת האגף לרישוי הבניה גב' אורה פיסטינר. התובע לא חתם, שכן מנע מעצמו לדון 

 בשאלה זו. 

ובאה לפתחו ברי, כי נוכחות התובע נרשמה בפרוטוקול הואיל והוא נכח בישיבה, שעה שהבקשה ה .41

 בטרם שהבין כי מדובר בנכס שהיה בבעלות בת זוגתו שמונה שנים קודם לכן.

 ;9כנספח מצ"ב  4.4.2019( מיום 429עותק מפרוטוקול רשות הרישוי המקומית )ישיבה מספר 

ון צוק ומהנדס הוועדה המקומית מר אריאל בהתאם, נחתם ההיתר על ידי סגן ראש העיר מר נחש .42

 ווטרמן. 

 ;10כנספח מצ"ב  19.1.2020עותק מההיתר החתום מיום 

כלומר, משעה שהתובע הבין כי מדובר בנכס שנמכר על ידי בת זוגתו שמונה שנים קודם לכן, מנע מעצמו  .43

 חתם על המסמכים, והעביר את ההחלטה לידי גורמים אחרים.לדון בבקשה, לא 

, פעורה תהום של 1בין המציאות, בה נהג התובע בזהירות יתרה, לבין הפרסום הפוגעני של הנתבעת  .44

היתר  לעצמו, מציירת את התובע כאילו הוא נגוע בשחיתות ובניגוד עניינים שעה שנתן 1ממש. הנתבעת 

תו, וזאת שעה שמדובר בדברים שאינם אמת כפשוטם, ומהווים עלילת כזה או אחר ביחס לנכס שבבעלו

 דם של ממש.

 (. הפרסומים השלישי והרביעי3ה)

על התובע, כי במסגרת תפקידו  1, העלילה הנתבעת ת הוועדה המקומית לתכנון ובנייהמליאבמסגרת  .45

מכות, בקשה להיתר הוא אישר, בחוסר ס יושב ראש ועדת המשנה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייהכ

הפרסום " )להלן: חצי עמוד פרסומת ביתד נאמןל" בתמורהוזאת  2בחיפה, 2ברחוב אהבת ישראל 

 (:השלישי

אם אתה תראה את אהבת ישראל אתה תפטר "עו"ד שרית גולן שטיינברג: 

 .את מיכי אלפר בעצמך

... 

המתכנן עצמו התנער מהפרויקט הזה ומהשינויים כי הוא הבין שנעשו שם 

 הח"מ[ –]התובע  אבל הואדברים לא חוקיים. הצוות המקצועי התנער מזה. 

והוועד.  הח"מ[ –]התובע  ניצל את זה שיושבת שם ראש מחלקת רישוי והוא

. סופי בואי בזכות זה אתה יודע מה הוא קיבל? חצי עמוד פרסומת ביתד נאמן

                                                 

. מהות הבקשה 2020מגרש:  61חלקה:  11188בחיפה, הידוע כגוש:  2ברחוב אהבת ישראל  7645395671בקשה להיתר שמספרה  2

יח"ד הכוללת ביטול מקום חנייה, שינוי מיקום פיר אשפה, והוספת חדר מדרגות  35ן בן להיתר: מבוקש לאשר תכנית שינויים לבניי

 ומעלית בין החניון העליון לחניון העליון ללא מתנגדים וללא הקלות.
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 צאי לנו את זה, תציגי לכל החברים".תמ

, התובע פעל לאשר בקשה להיתר ברחוב אהבת 1בבירור מדבריה של הנתבעת כלומר, כפי שמשתמע  .46

כי התובע  1בחיפה, בתמורה לחצי עמוד פרסומות בעיתון "יתד נאמן", ובכך טוענת הנתבעת  2ישראל 

 עבר עבירה של שוחד ולכל הפחות עבירה של מרמה והפרת אמונים.

תר במסגרת תפקידו וזאת בעבור שוחד. כך מדובר בטענה דיבתית קשה לפיה התובע אישר בקשה להי .47

 ממש.

בין טענות מופרכות אלו לבין המציאות אין דבר וחצי דבר. התובע לא אישר היתר כלשהו לפרויקט  .48

בחוסר סמכות, ובוודאי שלא בתמורה לחצי עמוד פרסומת ביתד נאמן, ולא  2ברחוב אהבת ישראל 

בלבד, בהתאם לחוות דעת מנהלת האגף, ואין  יםמקצועיבתמורה לכל דבר אחר. התובע פעל משיקולים 

 לו כל קשר לפרסום בעיתון "יתד נאמן".

 ;11כנספח עותק מחוות דעתה המקצועית של מנהלת האגף מצ"ב 

ת נוספת מפי למרבה הצער, דברים אלו, הם חלק ממסע הכפשות מתמשך, וקדמה להם אמירה דיבתי .49

. במסגרת אותה ישיבה, 9.8.2021( מיום 60 פרמס)ועדת משנה לתכנון ובנייה במסגרת  1הנתבעת 

על התובע כי הוא אילץ את מנהלת מחלקת הרישוי הקודמת לאשר בקשות שונות  1העלילה הנתבעת 

 :הפרסום הרביעי()להלן:  2ביחס לאותו מבנה ברחוב אהבת ישראל 

. 2באהבת ישראל אהבת ישראל אתה גם תמסור שזו האשמת שווא נכון. "

. שאילצת את מנהלת מחלקת הרישוי הקודמת לאשר כל מיני בקשות

 ".לכאורה

 ;12כנספח מצ"ב  9.8.2021עותק מפרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובנייה בחיפה מיום 

, בעזות מצח, מעלילה על התובע כי הוא "אילץ" את מנהלת מחלקת הרישוי הקודמת, גב' 1בעת הנת .50

 אורה פיסטינר, לאשר בקשות שונות, באופן המנוגד לדין, דבר שלא היה ולא נברא.

 (. הפרסום החמישי4ה)

הפרסום ברשת החברתית "פייסבוק" את הפוסט הבא )להלן:  1, פרסמה הנתבעת 202110.1.ביום  .51

 3(:החמישי

. עוד קצת על הסיקור ראש העיר הבטיחה ניקוי אורוות? אז הבטיחה"

להדיח את יור שלנו  הח"מ[ – צ"ל בבקשה]מישיבת הועדה המקומית בהקשה 

 ".שראש העיר מינתה -יזם נדלן -ועדת המשנה, מיכי אלפר 

 ;13כנספח עותק מהפרסום בפייסבוק מצ"ב 

                                                 

שמה של הנתבעת  כלומר,". Sofi Nakashשטיינברג נמצאת עם טלי ליברמן ועם -בכותרתו של הפוסט צוין כי "שרית גולןיצוין כי  3

 .תויג ברשת החברתית "פייסבוק" בפוסט זה 2
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הקיימת בארגון  את השחיתותהביטוי "ניקוי אורוות" מתייחס לצורך לעשות בדק בית ו"לנקות"  .52

 :ִניּקּוי אּוְרוֹותמסוים. כך מוגדר במילון "אבניאון" )מילון ספיר המקוון( הביטוי 

: המנהל וליטיתטיהור ִמאנשים מושחתים בחברה ציבורית או במפלגה פ"

 ".החדש נכנס לתפקידו ומיד פנה לבצע ניקוי אורוות יסודי בחברה

, עולה באופן ברור שאינו משתמע לשני פנים כי התובע הוא מושחת ומינויו 1 הנתבעת המהפוסט שפרסמ .53

ת, מאנשים ולתפקיד חותר תחת המטרה לטהר את נושאי התפקידים בעיריית חיפה, כך לשיטת הנתבע

 וגמתו.מושחתים כד

, בעוד שהיה מצופה מראש העיר לנקות את העיר משחיתות, היא עשתה 1 כלומר, לשיטת הנתבעת .54

בדיוק ההיפך, ומינתה את התובע לתפקידו, ובכך חטאה להבטחתה "לנקות אורוות" משום שהתובע 

 בעצמו מושחת.

לשון הרע בצורתה מדובר באמירה קשה ופוגענית מן המעלה הראשונה, שאין לה כל יסוד והיא מהווה  .55

המכוערת ביותר. כל תכליתה של אמירה זו היא להשפיל ולבזות את התובע, לפגוע בשמו הטוב ובכך 

 להביא לידי פגיעה קשה במשרתו הציבורית.

 (. הפרסום השישי5ה)

על התובע כי הוא בעלים של חברת נדל"ן  1, העלילה הנתבעת מליאת הוועדה לתכנון ובנייהבמהלך  .56

 (:השישיהפרסום ום כדירקטור )להלן: המכהן בה כי

דרך אגב, לטובת אלה שמשדרים, חבל שראש העיר שוב ברחה מישיבת "

מליאת וועדה מקומית דרמטית שבה היא החליטה למנות במסגרת הסכם 

קואליציוני את מר מיכי אלפר כיושב ראש וועדת משנה. דרך אגב, זה באמת 

למה למנות א מסתדר לי באמת תמוה כי לאחרונה חקרתי ותהיתי וזה קצת ל

, הוא העביר את יזם נדל"ן, בעל חברת נדל"ן, היום הוא מכהן כדירקטור

 ".הנדל"ן רשומה כאן בחיפההמניות לאשתו, שכתובתה של חברת 

לא מדובר באמירה תמימה הנובעת מאי ידיעת העובדות, אלא באמירה מכוונות שמטרתה לצייר את  .57

על תפקידו הציבורי )בניגוד לחוק(, וכמי שנגוע באינטרסים אישיים התובע כמי שעוסק בעיסוק נוסף 

 .המשנה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייהיושב ראש ועדת במסגרת מילוי תפקידו הציבורי כ

(, המצויה 515495562כיוונה לחברת אי. אמ. אמ ניהול ופקוח פרויקטים בע"מ )ח.פ.  1הנתבעת  .58

, 2018ייתו של התובע. חברה זו אינה בבעלות התובע החל משנת בשליטתה המלאה של שרה אלפר, רע

 וכל עיסוקה הוא בתפעול ואחזקת מבנים, ובוודאי שחברה זו אינה עוסקת ביזמות נדל"ן.

, ועל אף שעובדות אלו ידועות לה היטב )ולכולי עלמא( היא 1אלא שהעובדות אינן מעניינה של הנתבעת  .59

 ".מכהן כדירקטור"ה "יזם נדל"ןבחרה לתאר את התובע כ"

באמירה זו הייתה להשפיל ולבזות את התובע, לפגוע בשמו הטוב, ביושרה  1כל מטרתה של הנתבעת  .60
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 לפגוע במשרתו הציבורית של התובע. נסביר. 1המקצועית שהיא נר לרגליו, ובתוך כך התכוונה הנתבעת 

לא מטילה דופי במעשיו של כהונה כדירקטור במקביל למילוי תפקיד ציבורי, נוגדת את הדין, וממי .61

הפוגעים באמון הציבורי שניתן לו בתפקידו  כיזם נדל"ןהתובע כאילו הוא נגוע באינטרסים אישיים 

, יוצרת יש מאין ניגוד 1. כלומר, הנתבעת המשנה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייהיושב ראש ועדת כ

 מכהן. רכי הוא יזם נדל"ן ודירקטו עניינים בין תפקידו הציבורי של התובע לבין הטענה השקרית

לבין האמת אין דבר וחצי דבר. התובע אינו בעלים של חברת נדל"ן,  1בין עלילת הדם של הנתבעת  .62

לא בחברה הנטענת  –ממילא הוא לא עוסק ביזמות נדל"ן, ועל אחת כמה וכמה הוא לא מכהן כדירקטור 

 ולא בכלל.

דל"ן וכדירקטור מכהן פוגעת בשמו הטוב, הופכת אותו אמירה זו על התובע כאילו הוא משמש כיזם נ .63

, המשנה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייהיושב ראש ועדת למושא לשחיתות, ומטילה צל על פועלו כ

 כל זאת שעה שמדובר בעלילה של ממש שאין לה כל אחיזה במציאות.

 (. הפרסומים מהווים הפרה חמורה של הוראות חוק איסור לשון הרע6ה)

בפרסומים המתוארים לעיל, הנתבעות הפרו את הוראות חוק איסור לשון הרע. להלן הוראות החוק  .64

 הרלוונטיות לענייננו. 

 לחוק איסור לשון הרע קובע, כי: 1סעיף  .65

 -"לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול

 לבוז או ללעג מצדם; לעשותו מטרה לשנאה, אולהשפיל אדם בעיני הבריות 

 התנהגות או תכונות המיוחסים לו;, מעשיםלבזות אדם בשל 

לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח 

 ידו או במקצועו;

 מיניתהנטייתו לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, 

 או מוגבלות".

כוללים תכנים המהווים לשון טו לעיל ולק כי דברי הנתבעות בפרסומים השונים שפורבענייננו, אין ח .66

עלולים להשפילו, לבזותו ולעשותו מטרה לשנאה, . מדובר בדברים ההרע חמורה ביותר אודות התובע

סעיף כהגדרת  ",לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת" ,ובעיקר ,וכןבוז ולעג 

בענייננו, הייתה לנגד עיניו של המחוקק ואותה לחוק. נדמה כי סיטואציה כזו בדיוק, כפי שהתקיימה  1

 הוא בא לאסור ולמנוע.

ן בי -ם, לענין לשון הרע וא( פרס.)2"לחוק איסור לשון הרע, המגדיר מהו "פרסום", קובע, כי:  2סעיף  .67

ם כפרסום יב( רוא)ל אמצעי אחר. כל ויפה ובין בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צל בעל

יתה מיועדת לאדם זולת הנפגע והגיעה לאותו האם  (1)בלי למעט מדרכי פרסום אחרות: לשון הרע, 



 11 

אם היתה בכתב והכתב עשוי היה, לפי הנסיבות להגיע לאדם  (2) אדם או לאדם אחר זולת הנפגע;

 ".זולת הנפגע

 44ביחס לנכס ברחוב טרומפלדור  1המכתב שפרסמו הנתבעות, אמירותיה של הנתבעת אין חולק, כי  .68

ברשת  זם נדל"ן ודירקטור, והפוסט שפרסמו, טענת הכזב בדבר היות התובע י2וברחוב אהבת ישראל 

הגיע לממוענים אליו ולרבים אחרים, ולא רק "פרסום", אשר נועד ל החברתית "פייסבוק", מהווים

 4לתובע.

ת בראש חוצות, בענייננו כאמור, הופצו דברי הבלע במכתב על ידי הנתבעות, ולאחר מכן צוטטו במרשת .69

, וכן ועדת משנה לתכנון ובנייהבמליאת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ובו 1וכן על ידי הנתבעת 

 ברשת החברתית "פייסבוק".

ל פי הוראות חוק איסור לשון הרע. הנה כי כן, דברי הנתבעות מהווים פרסום אסור של לשון הרע ע .70

לחוק איסור לשון הרע.  7ור בסעיף עוולה של פרסום לשון הרע כאמ ותהנתבע ובהפצת הפרסום ביצע

 יםמהוו, והרע לשון איסור לחוק 2 בסעיף כאמור"פרסום"  כמפורט לעיל מהווים הפרסומיםהפצת 

 .הרע לשון איסור לחוק( 3)1-(1)1 בסעיפים" הרע"לשון  המונח כהגדרת, התובע על" הרע"לשון 

והכל  –ברור ומובהק להשפיל את התובע, לבזותו, ולפגוע במשלח ידו מדובר בפרסומים שנועדו באופן  .71

 תפקידו הציבורי.בשל 

להוכיח את הנתבעות מעבר לצורך ובלי שהדבר ישנה את נטל ההוכחה בעניין כלשהו, לרבות הנטל על  .72

 ת(, יציין התובע את הדברים הבאים: לטעון כי הפרסום היה אמ ואמיתות הפרסום )אם יבקש

להאשמה חמורה זו אין שמץ של ו" הליכים תכנוניים לבעלי עניין ספציפייםקידם " לאהתובע  (א

 " בהקשר זה;מטעמים זריםפעל " ממילא התובע גם לאיסוד; 

, וזאת על אף שלא הייתה מניעה חוקית 44התובע לא קיבל החלטה בנוגע לנכס ברחוב טרומפלדור  (ב

 שיעשה כן;

אך ורק בהתאם לשיקולים מקצועיים ובהתאם  2התובע אישר את ההיתר ברחוב אהבת ישראל  (ג

לחוות דעת מקצועית של מנהלת האגף, ולא בתמורה לחצי עמוד פרסומת בעיתון "יתד נאמן". 

בוודאי שהתובע לא "אילץ" את גב' פיסטינר לאשר בקשות שונות בנושא זה, ופעל אך ורק 

 משיקולים מקצועיים;

 הוא לא מכהן בה כדירקטור. התובע הוא לא בעלים של חברת נדל"ן וממילא (ד

לו לנזקים כבדים. זאת ועוד,  ו בשמו הטוב של התובע וגרמופגע ותהנתבע הפרסומים שפרסמו .73

 בזדון ובכוונה מפורשת לפגוע בתובע, דבר המצדיק כשלעצמו חיוב בפיצויים עונשיים. ונעש מיםהפרסו

                                                 

מליאת הוועדה פרסמה ברשת החברתית "פייסבוק" בשידור חי )אשר נותר גם לאחר סיום השידור( את ישיבת  1כאמור, הנתבעת  4

 .19.9.2021מיום  המקומית לתכנון ובנייה
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צדק במהירות המרבית,  עם זאת, במטרה להאיץ ולפשט את ההליך כך שבית המשפט יוכל לעשות .74

 א לחוק איסור לשון הרע. 7כאמור בסעיף  בפיצויים ללא הוכחת נזקיסתפק התובע 

א)ג( לחוק איסור לשון הרע 7", זכאי התובע על פי הוראות סעיף כוונה לפגועמכיוון שהפרסום נעשה ב" .75

ור לשון הרע, לחוק איס א)ב(7השווה לכפל הסכום הקבוע בסעיף  לפיצויים ללא הוכחת נזק בסכום

ולחילופין לסכום  ₪ 140,000א, היינו לסכום העולה על 7בצירוף הפרשי הצמדה ממועד חקיקת סעיף 

 .ביחס לכל פרסוםא)ב( לחוק האמור, 7, כאמור בסעיף ₪ 70,000העולה על 

, על פי חלקן כמפורט להלן: ₪ 840,000על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבעות בסך של  .76

הוראות סעיף בהתאם ל ₪ 140,000, בגין הפרסום הראשון בסך של יב את הנתבעות, ביחד ולחודלחי

בגין  1לחייב את הנתבעת א)ב( לחוק; 7, כאמור בסעיף ₪ 70,000 בסך שלולחילופין , א)ג( לחוק7

 ,₪ 350,000 בסך שלולחילופין , א)ג( לחוק7הוראות סעיף בהתאם ל ₪ 700,000בסך של  6-2הפרסומים 

 א)ב( לחוק.7כאמור בסעיף 

חוק איסור ( ל2)א()9כמו כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לעשות שימוש בסמכות הנתונה לו מכוח סעיף  .77

 , ולהורות לנתבעות לפרסם תיקון והכחשה לפרסומים שפרסמו, כפי שפורט לעיל.לשון הרע

 ו. סוף דבר

לפצות  פרסום לשון הרע על התובע ועליהןשל עוולה חמורה  וביצע כי הנתבעותיטען התובע  ,לסיכום .78

 את התובע בפיצויים ללא הוכחת נזק.

לשלם לתובע פיצויים בסכום של  ותאת הנתבע ולחייב לקבל את התביעהבית המשפט הנכבד יתבקש  .79

בנוסף, יתבקש בית המשפט הנכבד להשית על  .בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין, ₪ 840,000

 עו"ד.שכר טרחת ך, לרבות את הוצאות ההלי ותהנתבע

על  ותיובהר בזאת, כי שום דבר הנטען בכתב תביעה זה, לא יעביר את נטל הראיות המוטל על הנתבע .80

סעדים ב הנתבעותנוכח האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את התביעה ולחייב את  פי דין.

מיום הגשת התביעה  רשי הצמדה וריבית כדיןבתוספת הפ לעיל, 76כמפורט בסעיף  ,המבוקשים

 .המקורית ועד התשלום בפועל

 

 

__________________ 

 עמית חדד, עו"ד

 
__________________ 

 אביחי יהוסף, עו"ד
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המוקמיאלממלוזתוכמסןתמו ,ןידבהלונקוהולאיכהדבועהףרחולאםידיקפתבתנהכמהניאהייריעהשאריכהדבועה“

 ,אקעאד .ליעלתוראותמהתוביסנהחרוכמהתפכנאיהיכרורבךא ,לארשיבתינוטלשהתואיצמהלשתוויעומצעשכלאוה

 ,להונהוןידהתוארוהמתגרוחוהמוגפ ,היוקלתולהנתהה ,הלשהנשמהתדעוובטרפבותימוקמההדעווב ,ונתעדתוינעל

.יושעהשעמרדגבאוהתימוקמההדעווהלע ,הברחברוביצהש ,הייריעהשארלשהטילשהןדבוא .הרואכל

שארןגסלכתונמלתוכמסשיתימוקמההדעוול .תואיצמהתביוחמלרוגתריזגרדגבוניארפלא ,המוקמאלממיונימ ,םלואו“

ונאשךות ,יוקלןפואבהדעווהתאלהנמאוהיכהעדבםיזחואונא ,ונניינעב .ךכלרישכרפלאקראלו ,הזדיקפתלהייריע

ונלגרתהרבכ ,אחינ .הרואכלתאזףא ,ןיקתלהניממהייטסבלעופו ,הרואכל ,ןידהתוארוהמגרוחאוהתחאאלשדבכששחב

 ,וננובאדלךא ;ידרחהרזגמהלעםינמנםניאשולאמרתויםיבושחומעםיהוזמהריעהיבשותודידלוםיירזגמםהוילוקישש

.םירזםימעטמםגונתנבהלוםייפיצפסןיינעילעבלםיינונכתםיכילהםדקמףאאוה

אלהזבלשב ,ןכלע .םיבותכבאלוהדעווהתבישילשרוגסןוידבאוהטוריפבתונעטהתאתולעהלםוקמהיכ ,םירובסונא“

תראותמה ,וזותולהנתה .טעמאלהלאכםייוצמהטמםימותחהידיביכהתעמרבכרהבוירשאו ,וזתולהנתהלתואמגודוניוצי

יושירהתושרשארכותולהנתהומכ ,הינבוןונכתלהנשמהתדעור”ויכודיקפתיולימב ,הזךמסמבתיתיצמתתיצמתב

.ךשמיהלהלוכיהניאוםויהרדסלרובעללוכיהניא ,תימוקמה

שארלשתורישכרדעיהלשברצונשםוקאווהלוצינךות ,הפיחריעהלשןונכתהתודסומתרקפהבתוחפאלרבודמה ,ונדידל“

להנימירדסףוכאל ,הארנהיפכ ,ךממםיענומףאםיינויצילאוקםיצוליאיכ ,אוהונששח .הדעווהר”וידיקפתבןהכלהייריעה

תאהנממהאיהשהדעווהתאילמר”ויךנהיכףא ,הייריעהשארםוקמאלממכ ,ךלשהזלליבקמדיקפתבןהכמשימלעןיקת

 .הנשמהתדעור”וי

הפיחתייריעתדובעבתעגופ ,ןירשימבףאםיתעלו ,ןיפיקעברשאוןידהתוארוהמהטוסהתוגהנתהרשפאנאליכ ,רהבוי“

םגומכ ,שרדנהםעדחאהנקבהלועהניא ,ליעלראותמכרפלאלשוזותולהנתהחכוניכ ,םירובסונא .היבשותב ,ךכמרומחו

יכןייצלרתומלאל .טרפבהפיחריעלו ,ללכבתוימוקמתויושרלהברהכתובישחתלעבהדעושארבדמועהמ ,הפוצמה

הפיחוידר :םוליצ | רפלאיכימ

ןינקוםות :םוליצ | קוצןושחנ

Recommended by

תואירב םייכינח םעו קאלפמ תוישפוח ,תויקנ םכלש םיינישה לע ורמש
Water Pulse Tooth Cleaner ™ | תשרה יבחרמ

"העפותהמ רטפנ אוה ןוזיאל עיגמ ףוגהשכ" :היצטנמגיפב לופיטל תירלוקירואה הטישה
Round Table תשרה יבחרמ | תיאופר הקיטתסא

Recommended by

Take a journey from analog to digital. Discover Maker Faire Rome 8-10 October
Maker Faire Rome | תשרה יבחרמ

2021 "הנשה וטוא" :2008 ו’גיפ
peugeot.co.il | תשרה יבחרמ

Recommended by

תואירב לע הרימשו םדה תמירז רופישב תעייסמש תידוחיי היגולונכט
VINIA - תשרה יבחרמ | םייחה תנתמ

-ב םימדקתמ םיסרדמ םכל עיגמ -םילוחה תופוק לכ ירבחל
New Feet | תשרה יבחרמ | תישיא המאתהב םיסרדמ

Recommended by

?לפקתהל וא לפנתהל .הדיריב אבאבילע תיינמ
Dbroker | תשרה יבחרמ

תונשוימ תוארהל ראשה לכל תמרוג תאזה השדחה ,ןכלש הנפעמה הייזחה תא קורזל תולוכי ןתא
lifetechadviser.com | תשרה יבחרמ

Recommended by

תואירבה לע הרימשו תודחה ,היגרנאה רופישב תעייסמש הסומכה
VINIA - תשרה יבחרמ | םייחה תנתמ

?תירוביצה הרובחתב תורישה תוכיאב הליבומה הרבחה ימ - קדב הרובחתה דרשמ
תשרה יבחרמ | דגא

Recommended by

 ליג ירחא םיפסותה ןוראב הבוח טירפל CBD תא ךפוה המ
תשרה יבחרמ | canabd.co.il י"ע םדוקמ

ידיימהנעמל
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הז ףד גיצהל ןתינ אל
 טנרטניאה תבותכש אדו•

םאםגתאזו ,יושירהתושרןכוהינבוןונכתלהנשמהתדעותולהנתהלעףאןומאויארחאךנהךדיקפתףקותמ ,ונדידל

.הנשמהתדעותוליעפלעחקפלךלשםירחאםיישקואםיינויצילאוקםיישקםיררועתמ

יוארדמעומ – הזודיקפתףקותמתודעווהראשל ,המאתהבו – הנשמהתדעושארבדמועלתונמלתעההעיגהיכהארנ“

ר”ויכךתואבייחיאלהזיונימ . בחרהרוביצלותובייוחמוותרשוירשאוודצבתויוכמסהתאםגומכ ,דיקפתהתאםלוהה

ר”ויתפלחהללעפנשךכלעךרבמהתאהמינפךבלביכ ,ונחוטב .הנשמהתדעוובהשענהלעתדמתמןיעחוקפלהדעווה

תדעוםויקבץפחהתאשןימאהלםיצורונא ,תורחאוולאכתקולחמוניניבםימייקםאףאןכש ,ךבלמהלוגנןבאוהנשמהתדעו

.ךנופצמוציפללעופךניא ,תינויצילאוקהתעמשמלךתוביוחמלשבךארשאו ,ןיקתלהנימוןידירדסיפלתלעופההנשמ

 ,ריעהתצעומרבחםגםהבו ,םישדחהייריעשארינגסיונימרבדבריעהתצעומתאילמתטלחההלבקתה2021טסוגואב4-ב“

הינבהוןונכתהקוחל ’א44ףיעסלםאתהבהתדובעירדסתאעובקלתימוקמההדעווהתוכמסחוכמ ,ןכלע .ןאהוהיבא

םויהרדסלףיסוהלשקבתמךנה ,2003-ג”סשתןונכתדסומינוידתורידת-הינבהוןונכתהתונקתל ’ג5ףיעסןכו ,1965-ה”כשת

תדעור”ויכןאה ,הייריעהשארןגסיונימ :םיאבהםיאשונהתא ,טסוגואב17-בלוחלהדיתעש ,הדעווהלשהבורקההבישיהלש

.רפלא ,הייריעהשארםוקמאלממ ,רבחכור”ויכיחכונההנשמהתדעור”וילשותנוהכםויס ,המאתהבוהינבוןונכתלהנשמ

לגיסיונימוהרבחכ ’הפיחבםייח‘ תעיסמימיזלהמענתנוהכםויס :ןלהלטרופמכהינבוןונכתלהנשמתדעובכרהבםייוניש“

יסויתנוהכםויס ;הדעווהר”ויםוקמתאלממכ ’ונליבשבהפיח‘ תעיסמןלוגתירשיונימ ;היתחת ’הפיחבםייח‘ תעיסמינויצ

הנוי‘ תעיסמגומלאהודחיונימ ;ויתחתהדעותרבחכשקניפוסלשיונימו ,הדעווברבחכ ’הפיחיריעצובהיהנוי‘ תעיסמםולש

.’הפיחיריעצובהיהנוי‘ תעיסמשקניפוס ,הדעווהתרבחלםוקמתאלממכ ’הפיחיריעצובהי

להנתתךליאוהתעמ :תוברלו ,הזןיינעבףיקמןוידםייקלםישרודונא ,ליעלראותמכ ,תימוקמהיושירהתושרתולהנתהחכונ“

יניד ,הינבהוןונכתהיניד ,יושירהתושרלעםילחהןידהתוארוהלםאתהבלהנתהל – בטיהדפקה ,דיפקתומכ – יושירהתושר

 ’א5ףיעסלםאתהב .הפופכאיהםהלו ,יושירהתושרתדבועםמעשםינושההלשממהידרשמילהנוהקיתאהתוארוה ,יושירה

ןיב ,הנומאה ,הפיחתייריעלשתיטפשמהתצעויהלשהדיקפתףקותמו ,1975-ו”לשתיטפשמץועיי-תוימוקמהתויושרהקוחל

תצעויהתחכונאהתךליאוהתעמ – היתודסומוהיתודעוםגומכ ,הייריעהתדובעלשתיקוחוהניקתתולהנתהלע ,ראשה

ללכבהינבוןונכתינידבה/איקבותיטפשמההקלחמבהיתחתת/קסעומהד”ועאוהשהמעטמימואהייריעהלשתיטפשמה

םאתהבלהנתתוזיכהחטבהךות ,תימוקמהיושירהתושרתולהנתהלעםיקודאהרקבוחוקיפםשל ,יושירהתושרתובישי

.להונוןידלכתוארוהל

ןוגכבושחינונכתדסומתולהנתהחכונקותשללכונאלךא ;וזהיינפםצעלערצםגומכ ,םירבדהינפםהולאיכ ,ונלרצ“

 ,ךכשמ .ונדיתחתהניקתאלתולהנתהרשפאנאלו ,הפיחהינבוןונכתלתימוקמההדעווהלשיושירהתושרואהנשמתדעו

 .”הזונבתכממשרדנכוםאתהבלועפלשקבתמךנה

.לבקתתשכלהאולמבאבותאיהו ,הבוגתהלבקתהםרטרפלאמ

הדעווהתבישיתייחדלעהעדוהובו ,ליימתימוקמההדעווהתאילמירבחלחלשנ ,הפיחוידרבםוסרפהתובקעביכןיוצי

.עבקנםרטהזבלשבשדעומל ,טסוגואב17-להננכותש

רתויבבוטהריחמלםיבייחתמ - 599₪מלחהןולסלןחלוש
.תונחלושוםינונזמלשרחבמ ,ימץערתאברתויבםיבוטהםיריחמבםיבצועמתונחלושוםינונזמ etzme.co.il/ןולסל+ןחלוש

םג ךתוא ןיינעי ילוא

ןינקוםות :םוליצ | ןלוגתירש

2021-ב תובא תיב לש ריחמה המ
myassistedlivingcom.com | תשרה יבחרמ

Recommended by

םהל רזע הזה יעבטה ןורתפהש וחוויד הובג רכוסמ ולבסש םישנא תורשע
תשרה יבחרמ | תושדחה ןדיע

הסיטב םכילע וצרתש הכסמה וז ?ל"וחל םיסט
Sonovia | תשרה יבחרמ

Recommended by

םרומ ןבשיו החוטש ןטבב תואגתמ ךכו תושבול סבלסה ותוא דוסה
Health MAGIC Pants ™ | תשרה יבחרמ

לוהינ ימדב ח"ש יפלא םיכסוח םילארשי :תומלתשהה תונרק םלועב המדא תדיער
תשרה יבחרמ | ילאיר

Recommended by

:הרק הז ךכ .םש הדלונ איה וליאכ תרבדמ איה םויה ,תילגנאב הלימ העדי אל איה
-ב תפטוש תילגנאל תחכומה הטישה | םויה לארשי

ךלש היסנפה ןרקמ ףסכ לבקל ךרדה וז ?הדובע רשוכ ןדבאמ לבוס
תשרה יבחרמ | 'תושו לייפ ד"וע

Recommended by

DS3 E-TENSE – האנהו םוכחת תאלמ הגיהנ תיווח םע יפוסניא קיש תבלשמש תילמשחה
DS Automobiles | תשרה יבחרמ

-ב תידועיס הבצקל תואכז וקדב
תשרה יבחרמ | ןובשחו ןיד ןיזגמ

Recommended by

ידיימהנעמל
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י"עחתופ © הפיחוידרלתורומשתויוכזהלכ

Recommended by

ישאר
יחרודיש
הקיזומ
תושדח
טרופס
יאנפותוברת
תונכרצ

תוינכת
םירודישחול
םינרדש
ןפלואבםינמא
םיטסאקדופ
םיחמומה
תינבצעאמא

רקובהזיא
לגןורש
סקימהגמ
2-בןטק
לארשילשטרופסהתינכת
לנאפה
תישפוחהריז

חצנלםיטיהל
תבשליפא
ילארשיריש
םיסרפותויורחתןונקת
רשקרוצ
99.5FMשאםחוידר
102FMביבאלתוידר

תואמבהפיחמריכבאפורלפיטךכ
תילטנדהדרחמולבסשםילארשי

Dr Nseir Saleh Oral & Maxillofacial Surgery

תשרהיבחרמ

ירועיש10 :גיצמינקירמאהייחשורוג26.09.21ןושארםוי - ףואיילפה
תואירבהוםייחהחרוארופישלהייחש

Ti Swim

תשרהיבחרמ

ונחנא .שפנדעםימועיגה ,הרירבונלןיא"
"הקוצמבוהחנזהב

ךילעמריסתאלשםידימעהםילדנסה
ץיקהלכךשמב

Quickdry SANDALS ™

תשרהיבחרמ

חותינ--הלודגתוירחאםעהנטקהטולב
הזיפופיהתרסהלינשדח

dr yuval sufaro

תשרהיבחרמ

תרצוקשהכסמה :ןליארבלשחותיפ
םלועבםיחבש

Sonovia

תשרהיבחרמ

) םכנובשחלסנכהלםייושעםילקשיפלא
חוטיבבשדחקוחתובקעב (30-65

תואירבה
ילאיר

תשרהיבחרמ

ינפלתיאפוריאתוחרזאואיצותלא
הזתאוארקתש
ןיזגמטייסניא

תשרהיבחרמ

ידיימהנעמל
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מסמך זה הוכן ע"י עודכנית פלטינום - גרסה 1.87

נספח 2:

עותק מהמכתב מיום 8.8.2021

(עמודים 20 עד 24)
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מסמך זה הוכן ע"י עודכנית פלטינום - גרסה 1.87

נספח 3:

עותק מהודעות דוא"ל שנשלחו על ידי 
הנתבעות בנושא וכן מכתב מיום 25.8.2021 

עליו חתומה הנתבעת 1

(עמודים 26 עד 35)
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1 
 

   2021באוגוסט,  25                 
 
 

 לכבוד      לכבוד
 אהובי בלוך,      מר נחשון צוק, 

 מנהלת הועדה המקומית     יושב ראש הועדה המקומית  
 לתכנון ובניה חיפה     לתכנון ובניה חיפה 

 
 
 

 ג.א.נ.,
 שלום רב, 

 
 

מליאת הועדה המקומית לתכנון   -לכינוס ישיבה שלא מן המניין בקשה חוזרת   הנדון:
 ובניה )להלן: "הועדה"(  

 בהתאם לתשובת מנהלת הועדה המקומית לתכנון ובניה 

הועדה      9/8/2021ביום   .1 של  המניין  מן  שלא  ישיבה  לכינוס  בקשה  הועדה  נציגי  הגישו 

 . המקומית לתכנון בניה בעיר חיפה

ראשת   וממלא מקום  ר, סגןלפה טענות שונות ביחס לתפקודו של מר מיכאל אבקשה זו כלל .2

והן בכובעו    ("ועדת המשנה"כיו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה )להלן:    , הן בכובעוייההעיר

)להלן:  כ המקומית  הרישוי  רשות  הרישוי"ראש  רשות  "רשות  של  התנהלותה  גם  כמו   ,)

   הרישוי.

ברורים ביותר  נושאים    , נכללו במסגרת הבקשה כמפורט בבקשתנוקשות  הטענות  הנוכח   .3

נוי תחתיו  יאלפר, ומ מר  כסיום כהונת    ,הצבעה עליהםבועדה, כמו גם  סדר היום  לדיון ול

חברי מועצת העיר בועדת המשנה, החלטה כי מעתה    את מר אביהו האן, שינוים בהרכב

נוכחואילך תתנהל רשו יהא  וכי מעתה ואילך  בישיבת    ת הרישוי בהתאם להוראות הדין 

 משפטי מטעם המחלקה המשפטית של העירייה.  רשות הרישוי, גורם 

התכנון והבניה )תדירות דיוני מוסד  )ג( לתקנות  5הוראות תקנה בקשה זו הוגשה בהתאם ל .4

, הקובעת כי על יו"ר הועדה לכנס את הועדה לישיבה שלא מן המניין  2003-תכנון(, תשס"ג

 אם ראה בכך צורך.  

סעיף   .5 והבניה,  44הוראות  התכנון  לחוק  בסמכות  ,  1965- תשכ"ה)א(  כי  הועדה קובע 

של הועדה, לרבות מועדי    , לקבוע את סדרי עבודתהלהבדיל מהיושב בראשה,  המקומית

 מפאת חשיבות הוראת סעיף זה נביאו כלשונו:כינוסה. 

  – "ישיבות מוסדות התכנון ינוהלו על ידי היושב ראש שלהם, ובהיעדרו  

על ידי מי שהמוסד יבחר מבין חבריו, והוא כשאין הוראה אחרת בחוק זה;  

שאר סדרי העבודה והדיונים של מוסד תכנון, לרבות העבודה  

  ]הועדה[   והדיון בועדת משנה שלו, ייקבעו על ידי המוסד עצמו
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]ההדגשות והתוספת אינם    נקבעו בחוק זה או בתקנות לפיו"במידה שלא  

 במקור[. 

בפני   הביאו  הועדה,  הועדהנציגי  מיו"ר  צורך  לכנס את  י ,  זועק לשמיים,  לומר  ידי, שלא 

והדיונים שלה. , וזאת בהתאם לסמכות הועדה לקבוע את סדרי עבודתה  הועדה, ובמהירות

נוכח התנהלותו החמורה של מר אלפר וכן התנהלותה החמורה שבעתיים של רשות    זאת

 הרישוי הנגועה בביצוע פעולות שלא כדין וכנוהל, לכאורה. 

ים כמפורט  יאלא במקום לנהוג ביושרה מקצועית, במטרה להביא לתיקון העלוות והליקו .6

הדין  וכן  במכתבנו,   להוראות  והברורות  בהתאם  נ  –המחייבות  את  קיבלו  הועדה  ציגי 

כבר בה נדחתה הבקשה.      15/8/2021  תשובת מנהלת הועדה המקומית לתכנון ובניה מיום

כי   יאמר  את עתה  לכנס  שלא  לשמיים  הזועק  ניסיון  אלא  אינה  הועדה  מנהלת  תשובת 

 ולא רלוונטיים. , על  בסיס תירוצים קלושיםהועדה,  

  – נכתב כי ככל שנציגי הועדה מעוניינים להלין על התנהלות ועדת משנה  במסגרת התשובה   .7

וכי לא הוגדרו נושאים קונקרטיים לדיון ומשכך אין אפשרות  .  יש לפנות אל היושב בראשה

 להעלותם על סדר יום הועדה.

.  ו/או בהוראות הדין  נראה כי האמון על תשובת הועדה אינו בקיא בהבנת נקרא בסיסית .8

עבירו מתפקידו  ת טענות חמורות נגד יו"ר ועדת המשנה, ומשכך ביקשה להבקשתנו כולל

 ולמנות אחר תחתיו, שכן סמכות זו נתונה לועדה.  

רלוונטית כאשר סמכות סיום תפקידו,    הועדה המקומיתכיצד פניה ליו"ר    -ישאל השואל  

תחתיו,   אחר  מינוי  גם  יו"ר  לועדה  מוקנתכמו  בפני  להלין  מעוניינים  לא  הועדה  נציגי   ?

התנהלותוהמקומית   המשנה  על  ועדת  יו"ר  בכך)!(.של  קצנו  מעוניינים    ,  הועדה  נציגי 

ועדת המשנה  בהחלפתו יו"ר  יש    –של  כך  ועל  דיה במכתבנו,  נהיר  היה  לא  וככל שהדבר 

 לתמוה, הרי שיש בסעיף זה כדי להבהיר זאת.  

נושאים ברורים ביותר, אשר נערכו ומוספרו היטב, כך שנושאים  כמו כן, בבקשתנו מנויים   .9

וטוב מראה עיניים לאלו   יהיו ברורים לכל קורא.  לסדר היום, כמו גם ההצבעות בצידן, 

 שאינם חדי אבחנה: 

- 33 -



3 
 

 

 

 

נציגי הועדה לפנות ליו"ר   .10 כי על  , כמו גם להגדיר טוב  הועדהוכיצד תטען מנהלת הועדה 

  –נראה כי למנהלת הועדה הפתרונים. ואם לדייק    –יותר את הנושאים שעל סדר היום?  

 ליו"ר הועדה.  

נראה כי ברור לכל כי "נימוקים" אלו לדחיית בקשת נציגי הועדה, אינם אלא ניסיון כושל   .11

, נוס הישיבהכלשהם במטרה לדחות את כייש מאין, מן הגורן ומן היקב, "נימוקים"    לברוא

בטענה כי חופשות    22/8/2021כמו גם נימוקים נוספים שהועברו אילנו מאוחר יותר ביום  

המקומית הועדה  כינוס  מעכבת  בבידוד  עובדים  והימצאות  נימוק  הקיץ  כל  אין  כי  ברי   .

נהלת הועדה בטענה של  המצדיק זאת בהתאם להוראות הדין ומשכך נתלתה תשובה של מ 

 . זהו אינו מנהל תקין –ימוקים מופרכים אחריםאו שלל נהבנת הנקרא 

אינןבקשתנ .12 לדחייתה  והטענות  היא  ברורה  שניתן    ו  אמיתיים  "נימוקים"  ו/או  טענות 

 . אינה כדיןומשכך דחיית בקשתנו זו      -ו/או להגיב עליהן    ילשהילהתייחס אליהם ברצינות כ

העומדים בראשה אלא גוף ציבורי  וועדה מקומית חיפה אינה "עסק פרטי" המתנהל לנוחות   .13

האמון על מתן שירותים לתושבי העיר חיפה וגורמים הפונים לוועדה. חסימת חברי וועדה  

וועדה מקומית הינה מעשה חמור , חסר תקדים, אנטי דמוקרטי  ה   מליאת  מכינוס דיון של 

ת למען  בתם לב ובשקיפו על פי דין,   ופוגע באושיות ההסכם שבין הציבור לנבחריו: פעילות
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הציבור. לדאבוננו ,המתחולל כיום בוועדת המשנה אינו עונה על אמות מידה אלו וסירובכם 

,  לכנס את הישיבה מלמד שנורמות נפסדות אלו מחלחלות גם למליאת הוועדה המקומית

 וברי כי לא נעבור על כך לסדר היום. 

על התנהלותכם   .14 לנו  נכ הפסולה  צר  כי תבחרו כעת  כולנו תקווה  ואנו  ון לכנס הישיבה  זו 

 . בלא שנידרש לפניות נוספות או הליכים משפטיים כנדרש, 

בהקדם ולא  אנו שבים ודורשים בשנית את כינוסה של הועדה, כמפורט במדויק בבקשתנו,  .15

כאשר אנו מדגישים כי ככל ,  ימים מיום מכתבנו זה )השני במספר יש לציין(  7-יאוחר מ

שלא תכונס הועדה בהתאם להוראות הדין, נציגי הועדה יעשו שימוש בכלל האמצעים 

וה המשפטיים  לרשותם,  ולכנס  להעומדים  הדין  הוראות  על  לעמוד  כדי  משפטיים,  בר 

 הישיבה כנדרש. 

 

 

 בברכה,

  

  נציגי הועדה המקומית לתכנון ובניה  

 ה עיריית חיפ                    

  

 שטיינברג ית גולן שרעו"ד 

 סופי נקש

 חדווה אלמוג

 יוסי שלום

 אור ברק

 אביהו האן 

 או מוטי בליצבל

 יעל שנער 

 הילה לאופר 

 ון עידושמש

 אלי בן דיין 

 יצחק בלס 

 רק תמי ב

 אלי לנדאו

 יקה ברבי צב

 תבור להן

 יואב רמתי 

 

 

- 35 -



מסמך זה הוכן ע"י עודכנית פלטינום - גרסה 1.87

נספח 4:

עותק מכתבו של התובע מיום 17.8.2021

(עמודים 37 עד 37)
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 ט' אלול תשפ"א שלישי יום בס"ד,
 2021אוגוסט  17

 
 
 
 

 לכבוד
 חברי הועדה המקומית 

 שלום רב,
 
 

לחברי הוועדה  חוק. ע"פ עדה סטטוטורית ווכ ו מוסד תכנון ופועלהינבחיפה  ובניההוועדה המקומית לתכנון 
 המקומית נתונה הסמכות להכריע בענייני תכנון ובניה, לאחר שמיעת דעתו של הצוות המקצועי.

חברי  -להחלטות הוועדה המקומית השפעה מהותית על חיי תושבי העיר, משכך מוטלת על כתפיי כולנו 
 אחריות ציבורית כבדה וחובה עלינו לפעול בשיתוף פעולה.  -הוועדה והצוות המקצועי 

תוך  במהלך ישיבות הוועדה האחרונות הוטחו ע"י חלק מהחברים אמירות קשות כלפי הצוות המקצועי
 ., מפאת הרצון לשמירה על כבודם של הדוברים לא ארחיבבטונים החורגים מכל נורמה מתבקשת שימוש

ומובילות  )ובראשונה את הדוברים עצמם( אינן מכבדות את מעמד הדיוןוהסגנון בהן נאמרו אמירות אלה 
התפרש ן כי חלק מהאמירות הללו אף עשויות להעובדים המסורים של הוועדה. יצוילתחושות קשות בקרב 

 לתביעות דיבה. הדובריםכאמירת לשון הרע באופן החושף את 

, אשר כל פעולתו הינה צוות מינהל הנדסהמאמירות אלה עולה נימה בוטה של זלזול בעבודתו הקשה של 
 למען ולשם הצלחת עבודת הוועדה המקומית ותפקודה היעיל. 

לחוק ולתקנות ומונחה משיקולים אבקש להדגיש כי הצוות המקצועי של הוועדה המקומית פועל בהתאם 
מקצועיים ותכנוניים בלבד, ואין מקום לאמירות המטילות דופי ביושרו של מי מחברי הצוות המקצועי. על 
בסיס שיקולים אלה, עורך הצוות המקצועי את המלצותיו בבקשות ועל חברי הוועדה המקומית מוטלת חובה 

 לטה מנומקת על בסיסן.מוסרית להתייחס עניינית להמלצות אלה ולקבל הח

 היקף רחב של תהליכים חסרי תקדים להוביל ולקדם יםמצליח עובדי מינהל הנדסהאנו בוועדה, באמצעות 
נתון לעומס עבודה רב, זאת תוך התחשבות  ומינהל הנדסה וקידום תוכניות ובקשות למרות היות באגפי

 בציבור המתכננים, מבקשי ההיתר והמתנגדים לבקשות. 

הימנע מהתבטאויות שאינן מכבדות את הצוות המקצועי, תוך שמירה על לאור כל האמור לעיל, אבקשכם ל
שיח הולם במהלך דיוני הוועדה המקומית ובכל ממשק ביניכם לבין עובדי וחברי הוועדה וזאת בכדי להימנע 

 . ציבור תושבי העיר חיפהוהוועדה המקומית  מפגיעה בתפקוד

 

 בברכה,

 
 מיכאל אלפר

 ועדת המשנהיו"ר 
 ובניהלתכנון 

 

 העתקים:
 ראש העיר –ד"ר עינת קליש רותם 

 מ"מ וסגן ראש העיר  –מר נחשון צוק 
 יועמ"ש עירית חיפה –ד ימית קליין "עו

 מהנדס העיר –' אריאל וטרמן ראד
 סגן מהנדס העיר –מר רונן כהן 

 מנהלת האגף לתכנון עיר –אדר' ורדה ליבמן 
 מנהלת אגף הרישוי –' רחל בצ'ינסקי ראד

 סגנית מנהלת אגף הרישוי –אדר' מיכל רז 
 מנהלת הועדה המקומית –גב' אהובי בלוך 

 צוות מינהל הנדסה
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נספח 5:

עותק מהקלטת ישיבת מליאת הוועדה 
המקומית לתכנון ובנייה מספר 33 מיום 

19.9.2021 מצ"ב על-גבי דיסק

(עמודים 39 עד 39)
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 יצורף באופן פיזי לתיק
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נספח 6:

עותק מפרוטוקול ישיבת מליאת הוועדה 
המקומית לתכנון ובנייה מספר 33 מיום 

19.9.2021

(עמודים 41 עד 152)
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 19.9.2021 חיפה - 33מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה  מס' 

 תשפ"אה יג' בתשרי

 ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה )מליאה(

 יג' בתשרי התשפ"א 19.9.21, 33ישיבה מספר: 

 משתתפים:

מר נחשון צוק, סגן ומ"מ ראש העיר ויו"ר מליאת הוועדה 

 המקומית

 , ס' רה"עמר שמשון עידו 

 , ס' רה"עגב' סופי נקש

 , ס' רה"עמר אביהו האן 

 מר מנחם קפלן

 מר אלי לנדאו

  מתימר יואב ר

 גב' תמר ברק

 גב' יעל שנער

 מר יצחק בלס 

 מר מרדכי בליצבלאו

 עו"ד שרית גולן שטיינברג 

 מר צבי ברבי 

 גב' חדוה אלמוג

 מר יוסי שלום

 דר' אור ברק

 גב' הילה לאופר

 

 נציגי גופי ממשלה:

 מר עיזאלדין דאהר, נציג שר האוצר/לשכת התכנון

 ת דעה מייעצתאדר' אורליה קירמאיר, נציגת שר האוצר בעל

 

 מוזמנים:

 גב' עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה

 , יועמ"ש לעירייהימית קליין  עו"ד

 מהנדס העיר -אדר' אריאל וטרמן

 רחל בצ'ינסקי אדר'

 דניאל אברמוב 

 ךואהובי בל

 אדר' עינב שחורי

 
 על סדר היום: 

 32אישור פרוטוקול מליאת ועדה מקומית מס'  .1

  22.6.2021מיום  

 , חיפה. 63שד' מוריה  -2532חפ/ .2

 . א' חיפה 26רח' ויתקין  -35/7490/06בנ .3

 חיפה. 37רח' עובדיה  – 62/3505/06בנ 

 א' חיפה.9רח' בליטנטל  – 2020/0052/01בנ 

 חיפה. 9רחוב בליטנטל  – 2020/0050/01בנ 
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  19.9.2021 

2 

 חיפה. 5נעמי שמר  – 2019/0045/02בנ 

 חיפה. 16רח' פינסקר  – 63/3782/07בנ 

 , חיפה45רחוב חורב  – 37/4872/12בנ   .4

 , חיפה15שד' הנדיב  – 39/627508בנ  .5

 , חיפה 21רח' פינסקי  – 55/1708/02בנ  .6

 חיפה. 25רחוב פינסקי  – 56/1882/04בנ  .7

 חיפה. 45רח' פינסקי  – 58/2309/02בנ  .8

 חיפה 25רח' הירקון  – 55/1596/07בנ  .9

 חיפה 999יוליוס סימון  – 2019/0041/01בנ  .10

11.  
                   

 פרוטוקול

 

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
ערב טוב לכולם. לפי הנוהל אנחנו אמורים לפתוח בחמש ורבע אם יש 

שליש מחברי הוועדה, עדיין לא הגיעו שליש. אבל מאחר ויש לנו 

ישיבה בהמשך אז אנחנו נמתין עוד כמה דקות בתקווה שיגיעו. כל מי 

ש כרגע עשרה עכשיו שיואב הגיע. אז יש לנו שנמצא שיסמן נוכחות. י

עשרה מתוך שלושים וזה שליש ולכן אנחנו פותחים את הישיבה. הובא 

לתשומת ליבי שיש רק שלושים חברי וועדה. אז אנחנו נלך לפי סדר 

היום. הסעיף הראשון זה אישור פרוטוקול של מליאת וועדה מקומית 

 .22.6.2021מיום  32מספר 

 32קול מליאת ועדה מקומית מס' אישור פרוטו .1

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
יש איזשהן הסתייגויות מהפרוטוקול? פתח הצבעה בבקשה. בבקשה 

להצביע לסעיף הראשון. אישור פרוטוקול קודם. איציק בלס תצביע 

 32בבקשה. לסגור הצבעה בבקשה. פרוטוקול מליאת וועדה מקומית מספר 

שדרות מוריה  2532ים לסעיף שני על סדר היום. חפ אושר. אנחנו עובר

 חיפה. 63

 , חיפה.63שדרות מוריה  - 2532חפ/ .2

 )מדברים לא למיקרופון(

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
רגע, ימית רק תדברי למיקרופון. רק רגע, למען הסדר הטוב 

 והפרוטוקול.

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
ההסתייגות לא נמצאים כאשר לגבי מגיש הסתייגות אחד מאחר ומגישי 

נתנו את התייחסותנו המשפטית אז ממילא ההסתייגות לא יכולה לעמוד 

 כי אין מי שיציג אותה והיא אמורה להידחות.

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
, זה הסעיף שנמחק? 3אוקי. אז הסעיף, ההסתייגות נמחקת. לגבי סעיף 

ור טענות הסתייגויות בדבר הסמכת עורך הבקשה, הבקשות שנדחה? לא
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האלה יובאו לדיון חוזר לאחר שיעודכן במערכת עורך בקשה מוסמך על 

 פי דין. 

 אדר' רחל בצ'ינסקי:

 רק לאחר, חשוב להדגיש

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 הייתי רוצה להתייחס לזה.

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 פון בבקשה לאביהו.רק שנייה. מיקרו

 עו"ד שרית גולן שטיינברג
 יש מספר בקשות

 עו"ד ימית קלייו, יוע"מש לעירייה
שהן כולן  לאחר שאביהו ידבר, לגבי כל הבקשות פרט,רק שרחל ת

 חוזרות לדיון

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
דבר ראשון, אני בהחלט מברך על כך שהבקשות חוזרות לדיון נוסף אבל 

כמה דברים. מדובר על הבקשות במבנים רחוב ויתקין  אני חייב להבהיר

. לבקשות 5א ורחוב נעמי שמר 9-ו 9, רחוב בליטנטל 37א, עובדיה 26

לא אנחנו הגשנו הסתייגות אבל מי שיציג  16האלה אנחנו, ופינסקר 

את זה הוא יכול להציג את זה פה. אנחנו הגשנו הסתייגות לבקשות 

הבקשות האלה למרות ההתנגדות שלנו האלה וביקשנו דיון נוסף מפני ש

בוועדת המשנה לתכנון ובנייה, ואמרנו את זה מספר פעמים ליושב ראש 

לפר שאסור לאשר את הבקשות האלה ולמרות זאת אוועדת המשנה מיכי 

הבקשות האלה אושרו. צריך רק להבין שהבקשות אושרו למרות שאנחנו 

שש לכאורה שהוא לא טענו שעורך הבקשה, האדריכל בבקשות האלה, יש ח

רשאי להגיש את התוכניות מפני שהוא לא אדריכל רשוי. אין לו את 

וחצי מטר ופה  11ההסכמה המתאימה להגיש תוכניות למבנים שהם מעל 

מטר גובה וזאת על פי תקנות  20מדובר על מבנים שהם כולם מעל 

המהנדסים והאדריכלים. למרות זאת הבקשות האלה אושרו בוועדת המשנה 

לתכנון ובנייה, כל הדרישות שלנו לא נענו בנושא הזה והתעקשו פשוט 

שבים שחמור מאוד לאשר אותם. לכן אנחנו הגשנו את הבקשה. אנחנו חו

מאוד שאנחנו בכלל היינו צריכים להגיע פה למליאה. אמנם טוב 

שהגענו, טוב שזה ירד אבל עצם זה שאנחנו צריכים לעבור מסע 

הגורמים בצוות המקצועי וגם ליושב ראש  ייסורים כדי להבהיר לכל

וועדת המשנה שבקשות להיתר שאינן חוקיות, אינן בסמכות עורך הבקשה 

להגיש אותם ואחר כך בכל מיני מניפולציות כאלה או אחרות ניסו 

להוסיף מהנדס קונסטרוקטור לעורך הבקשה, דברים שמנקודת מבטנו 

לעבוד מאוד קשה.  אינם חוקיים בעליל. למרות זאת היינו צריכים

אנחנו שמחים שזה ירד. אנחנו מצפים מהצוות המקצועי, בעיקר ממהנדס 

העיר וגם מהיועצים המשפטיים של הוועדה לעשות פה רביזיה ארוכה, 

מפני שבשנים האחרונות אושרו היתרי בנייה ותוכניות על ידי 

אדריכלים שאינם מורשים להגיש את התוכניות אלה ובמיוחד היום כאשר 

חנו על אחת כמה נאנחנו רואים מה קורה בחולון, מה קרה בפלורידה. א

וכמה צריכים להיות זהירים כדי לא להיות עם ספק אפילו קל שמי 

שמגיש ועורך את התוכניות יש לו את ההסכמה הנדרשת לבצע את 

התוכנית הזאת. אנחנו מצפים ימית גם מהצוות המשפטי שיבחן את 
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הוא לא היחיד שאין לו את  הזאתכנית הנושא. להערכתנו עורך התו

ההסמכה. ישנם גם עורכים נוספים ושווה לעשות פה רביזיה בכל מערך 

מגישי הבקשות ועורכי התוכניות שהגישו את הבקשות אלה. ישנן דרך 

אגב בקשות כאלה שאושרו וכבר הוצאו להם היתרים. חלקם כבר התחילו 

פה אנחנו שמים את היד לבנות אותם וחלקם עדיין לא וצריך להבין אי

ועוצרים את התהליך הזה כדי לבחון מחדש שאין לנו פה איזשהו מהלך 

שבו אנחנו נמצאים בסיכון לגבי אותם תוכניות ואותם מבנים וטוב 

 שאנחנו באמת מורידים את זה מסדר היום כרגע. 

 יואב רמתימר 
בתחום החשמל ובתחום הקונסטרוקציה כולנו לוקחים דרישות עלינו. 

בשום מקום, לא בנתיבי איילון, לא בנתי, בשום מקום אף אחד אצלנו 

. זה שאלה כל כך בסיסית שבכלל הזיה שזה תרישיונולא עובד בלי 

עולה, אגב רק עכשיו. זאת אומרת אני לא מדבר שנים קודמות. אבל 

 עכשיו ביקשנו לקבל לוח זמנים סדור מתי בעצם אנחנו נדע שאתם

 סגורים על זה. 

 ריאל וטרמן, מהנדס העירא 'אדר
אנחנו כבר לא במקום של לוח זמנים. קיבלנו הבהרה מרשם המהנדסים. 

עורך בקשה אדריכל צריך להיות אני אחלק את זה לשתיים. קודם כל 

אדריכל רשוי וככל שהוא לא, זה היה באחריותו לבדוק כמובן אבל הוא 

ירדו מסדר  לא יכול לערוך בקשות. הרבה בקשות שהיו היום כהסתייגות

היום מהסיבה הזאת. הרפואה שהביא במקרה הספציפי הזה האדריכל 

כמהנדס שיחתום, זה נושא שהיה לא מוכרע אני אגיד במשך שנים. 

כמהנדס ותיק וכחבר בקבוצת מהנדסי ערים הנושא הזה עלה לא פעם 

בהרבה מאוד הזדמנויות. והיו בקשות רבות מאוד גם בחיפה וגם בערים 

סים חתמו עליהם כעורכי בקשה. זה מה שהכרנו כולנו אחרות שמהנד

בפרקטיקה ופה קיבלנו לאחרונה, וזה בתשובה למה שאמר חבר המועצה 

קיבלנו בעצם חוות דעת חלוטה נקרא לה, או אולי יהיו  25.8-רמתי, ב

מולה עתירות אבל מבחינתנו היא הדבר המחייב של רשם המהנדסים 

יכול לחתום על בקשה כעורך בקשה  שאומר שמהנדס בניגוד לאדריכל לא

ראשי מסוג הבקשות שהבאנו בפניכם. אם אתם זוכרים בדיון הקודם 

היינו מאוד זהירים ואמרנו שאנחנו לא רואים את עצמנו ככאלה 

שמכריעים בדבר שהוא כמובן רוחבי ארצי ויש פה את העניין של זכותו 

ודם. אז של אדם להתפרנס וכיוצא בזה. אתם זוכרים את הדיון הק

עכשיו יש לנו תשובה ברורה שמהנדס לא יכול להחליף אדריכל כעורך 

בקשה ולכן ביקשנו להוריד את הבקשות מסדר היום. לגבי היישום של 

הדבר הזה קיימנו ישיבה עם השירות המשפטי. לא יצאו אישורים של 

תעודת גמר בלי שיש טיפול בנושא של עורך הבקשה. יש לזה השלכות של 

כמי שאחראי על ההיתר. וכמובן שמכאן ואילך לא ייקלטו אחריות 

בקשות כשאין עורך בקשה על פי הכללים שבמקרה שאנחנו מדברים עליהם 

למשל זה אדריכל רשוי. לא יכול להחליף אותו לא  38בבקשות לתמ"א 

 אדריכל לא רשוי ולא מהנדס קונסטרוקציה. הדברים כרגע ברורים.

 מר יואב רמתי
 ?ד מהנדס העיר שבודקיש מישהו במשר

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
 כן, בטח.
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 מר יואב רמתי
 כמו שאצלנו בודקים.

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
ברור יואב, זה בדיקות בסיסיות. פשוט פעלנו, מה זה פעלנו, כל 

 הארץ פעלה בפרקטיקה מסוימת וכאן יש הכרעה.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
לנו, גם למוטי וגם לי וגם לשאר חברי הוועדה,  אריאל, דבר ראשון

לא היה ספק שאתם פועלים בניגוד לתקנות. לא היה לנו ספק. לקח לכם 

זמן לברר את זה אבל בנושא הזה היינו נחושים להציג עמדה חד 

משמעית. אני רוצה לומר לך עוד משהו. זה עוד יותר חמור מפני שרק 

רשות רישוי, הוועדה שהתקיימה  של 544בוועדה האחרונה, וועדה מספר 

לפני מספר ימים, אושרה שם שוב בקשה להיתר על ידי אדריכל רשוי, 

מטר. זה אומר  20אדריכל שאינו רשוי סליחה, למבנה שהוא בגובה 

שכמה שאנחנו מדברים פה, למרות זאת יושב ראש וועדת המשנה ממשיך 

אים באזור ברשות רישוי שאנחנו שם, לא קיימים שם. אנחנו לא נמצ

הזה. מי שיושב ברשות רישוי זה נציגה מטעמך ונציגה מטעם היועצת 

המשפטית שדרך אגב לא ברור לנו מי היתה אותה נציגה מפני שהיה 

כתוב שם עורכת דין בלבד בלי השם של אותה נציגה. כלומר בכלל 

תעלומה. כל מה שקורה פה במינהל ההנדסה זה איזשהו עולם אפל, עולם 

סה שחורה שאנחנו לא יודעים בעולם של רשות רישוי מה שחור, קופ

מטר על ידי  20אושר מבנה של  544קורה. ולמרות זאת ברשות רישוי 

אדריכל שאינו מוסמך לאשר אותו. וכתובת, אני יכול לומר לך שזה 

מטר. אושר בוועדת הרישוי ממש  20בית הכנסת של נאות פרס, מבנה של 

 לפני מספר ימים.

 ע"מ רה"וק, סגן וממר נחשון צ
 ימית, לא היה נציג של המחלקה המשפטית?

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 היה נציג עלום שם, נציג עלום שם.

 חדווה אלמוג 'גב
 הרבה פעמים לא נמצא נציג.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
ימית, אריאל, אני מבקש לבדוק את הנושא ואם יש בעיות אנחנו נדון. 

 בנושא אני מבקש להביא לידיעתי. אם יש איזשהו ספק

 עו"ד ימית קליין, יוע"מש לעירייה
 יש הנחיה ברורה ודיברנו על זה מספר פעמים

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
ההנחיות שלכם נראה לי שהם עוברות ברוח ושום דבר לא מיושם ברמת 

אחת  השערורייהמעשה. מה שקורה במינהל ההנדסה זה פשוט מאוד 

 אחת גדולה. השערורייגדולה, 
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 חדווה אלמוג 'גב
אביהו לפני שבועיים קיבלת פה הסבר על הניסים והנפלאות של מינהל 

 ההנדסה, נכון? על ידי יושב ראש הוועדה.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 כן.

 חדווה אלמוג 'גב
 אז איך אתה יכול עכשיו להגיד

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 זה לא יכול להיות והמערך המשפטי

 ע"מ רה"ון צוק, סגן וממר נחש
 על זההבנו, קיימתי 

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 מהנדס העיר והצוות שלו לא פועלים כפי שנדרש.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אביהו קיימתי על זה שתי ישיבות מיוחדות, אחת בשבוע שעבר. תקשיב.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 אי אפשר להמשיך ככה.

 ע"מ רה"וממר נחשון צוק, סגן 
בשבוע שעבר קיימתי על זה ישיבה, הנחיתי בדיוק עם היועצת 

המשפטית, מהנדס העיר, כולם היו שם, רחל. כולם, אהובי, כל הצוות. 

לא יהיו רשות רישוי בלי ייעוץ משפטי. לא יקרה כזה דבר, זה הנחיה 

 ברורה שלי.

 חדווה אלמוג 'גב
 את זה. עד עכשיו היה. לא פעם ולא פעמיים ואתה יודע

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
אל תגידי לי אתה יודע את זה ואל תכניסי לי מילים לפה בבקשה כי 

אני לא יודע. מה שאת רוצה להביא לידיעתי את חייבת להביא לידיעתי 

אם ידוע לך על מקרה שזה קרה. אני עונה לך. חדווה, את כחברת 

יו, חובתך להביא אותו וועדה אם את יודעת על מקרה ואני לא יודע על

 בפניי. 

 חדווה אלמוג 'גב
 אבל אתה שמעת איזה משפט אתה אמרת? אתה אמרת שמעכשיו יהיה חבר

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
אני לא בודק את העבר כרגע כי אנחנו לא וועדת חקירה. אני מסביר 

שכלפי קדימה אני הנחיתי חד משמעית ויש על זה הסכמה וייכתב נוהל 

את הנוהל הזה ויש גם סיכום  שכתבל ברור ואפילו מונה מי והכ

 פגישה.
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 חדווה אלמוג 'גב
 אבל לא צריך לכתוב נוהל. זה ברור לגמרי מה זה וועדה

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
לך זה ברור ואני רציתי ללכת עם חגורה עם שלייקס ודאגתי שגם 

ם פגישה מה צריך ייכתב נוהל והאנשים שיושבים פה יודעים ויש סיכו

להיות כתוב בנוהל הזה והנוהל יישמר בקפידה ואני מבקש מכל חבר 

בוועדה שיודע על מקרה חריג להביא אותו מיד לידיעתי בתור יושב 

 ראש מליאת וועדה מקומית.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
אבל לא היית צריך לכתוב נוהל. החוק קובע שיש נציג של הייעוץ 

 המשפטי.

 ע"מ רה"צוק, סגן ומ מר נחשון
 סליחה, אני לא מנהל על זה דיון עכשיו. אני מסביר מה עשיתי.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 שנתיים לא היה ייעוץ משפטי. היה באמת צריך שתתעורר אחרי שנתיים

 אברהם, מזכירת המועצה גב' עדנה הררי

 אני חושבת שהדברים הובהרו.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
עוברים על החוק. אתם בכלל לא זוכרים שיש חוק. אנחנו שאתם שוב 

צריכים באמת שתתעורר די להגיד שהייעוץ המשפטי יהיה נוכח? עכשיו, 

גם אם הייעוץ המשפטי נוכח זה לא אחריות של מנהלת אגף רישוי 

לוודא שעורכי הבקשה הם עם הרישיון המתאים? זה באמת אחריות של שי 

ש לא האחריות של הייעוץ המשפטי אביהו, או קרן להגיד את זה? זה ממ

זה האחריות של רחל ושל אריאל. אני מצביעה על רחל כי רחל יושבת 

 בעיקר בוועדות רישוי. זה לא אחריות של שי או קרן.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
אני רוצה לומר, נחשון המכתבים האלה נשלחו אליך. גם אני וגם מוטי 

, היית מכותב. ויותר מזה, הם גם שלחנו אליך מכתבים בנושא הזה

נשלחו לראש העיר ושום דבר לא נעשה. פשוט מאוד שאננות שלמה. למה 

 מחכים? שיפלו מבנים בעיר הזאת? למה מחכים?

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
אביהו, אני אמרתי מה הנחיתי. יש סיכום פגישה ובוא נתקדם. בכל 

 ני מבקש לדעת.מקרה שידוע לך או לכל חבר וועדה אחר א

 מר מרדכי בליצבלאו
למה הנושא הזה של בית הכנסת לא מגיע לוועדת תכנון? למה הנושא של 

בית הכנסת הזה לא מגיע לוועדת תכנון בכלל? למה הוא מאושר בוועדת 

 רישוי? סליחה. זה לא מבנה רגיל.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אושר כמו שצריך מוטי. אני שמעתי, ביקשתי בירור בנושא וזה יגיע וי
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 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
יובל  37/4872/12על סדר היום, בנ/ 4אם כך אנחנו עוברים לסעיף 

 הנדסה בע"מ, רחוב חורב.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
אורליה כאן? את רוצה לדבר על ההסתייגות שלך? כי היא בתור כי היא 

 שייכת לאותו נושא.

 יה קירמאיר, נציגת שר האוצר בעלת דעה מיעצתאורל 'אדר
זה מצב דומה. זאת אומרת עורך הבקשה איננו . 16זה על פינסקר 

 אדריכל רשוי וזה אותו דין כמו כל דבר אחר. תודה.

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
שהקראתי את הכותרת שלו, רחוב חורב  4אז עכשיו אנחנו נעבור לסעיף 

 יגות הוגשה על ידי חבר המועצה מר אורי אוזן.חיפה. הסתי 45

  חיפה 45חורב רחוב  -37/4872/12בנ/ .4

 גב' סופי נקש, ס' רה"ע

-אני לא מבינה. הכנסנו כל כך הרבה מנהלים במינהל ההנדסה. מכל ה

מנהלים.  11תקנים שהתווספו בשנה האחרונה אחד לא יכול לבדוק?  11

 אחד לא יכול להיות אדריכל רשום.

 ע"מ רה"ר נחשון צוק, סגן וממ
 אתה רוצה להציג אריאל?

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
 אם הוא לא נמצא אז

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
הוא לא נמצא. מי הגיש? אורי אוזן לא נמצא? אוקי, אז אנחנו 

 ממשיכים הלאה. 

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 .5ממשיכים לסעיף 

 חיפה 15שובל מתחמי מגורים, שד' הנדיב  -08/627539/בנ/  .5

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
בקשה להריסת מבנה. הוגשה הסתייגות על ידי חברי המועצה מר אביהו 

 האן ומר מוטי בליצבלאו.

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
אני מבקש להוריד את זה. יש כאן איזה משהו שמחלקת שימור ביקשו 

ני אבדוק. אני רוצה להיות מסודר כשנגיע לפה אז אני מבקש שא

להוריד את זה ולהביא את זה או למשנה אם אני אראה שיש צורך 

 בשינוי או בחזרה לפה אם תהיה הסתייגות. בכל מקרה אני אעדכן.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 בסדר גמור. מאה אחוז. את הנדיב כן?
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 חדווה אלמוג 'גב
 יש לו בעיה של שימור שם, הוא רוצה לבדוק את זה.הוא אומר ש

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
אריאל, אתה עושה נכון שאתה מוריד את זה למה זה נוגד את כל 

 המדיניות ונוגד את כל סקר השימור.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 הוא הוריד, לא צריך לסיים דיון. אם הוא הוריד הוא הוריד. 

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
פשוט מאוד נכון. טוב שאתה מוריד את זה. חבל שלא אמרת את זה 

 בוועדת המשנה.

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 .6אם כך נעבור לסעיף 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 הוא הוריד. למה אנחנו מנהלים דיון?יש גם חלוקת ציונים. 

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
אשרים את זה בוועדת המשנה, אנחנו עובדים על אבל נחשון, אנחנו מ

זה. משקיעים על זה שעות על גבי שעות כדי להביא את התובנות שיש 

עם זה בעיה ושזה בניגוד למדיניות ועכשיו אומרים אוקי נוריד את 

זה. צריך להתחיל לעשות עבודה פעם אחת כמו שצריך. ולפני שזה מגיע 

מתבצעים פה שעל כל דבר אנחנו לוועדה מקומית. באמת איזה מהלכים 

 צריכים להילחם מאתיים פעם. מה זה?

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 לסדר היום. 6אנחנו עוברים לסעיף 

 21מבנים תוצרת הארץ, רחוב פינסקי  – 55/1708/02בנ  .6

 חיפה

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
גות על ידי חברי הוועדה גם כאן יש בקשה להריסת מבנה ויש הסתיי

 אביהו האן ומוטי בליצבלאו.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אריאל אתה רוצה להציג בבקשה?

 מר מרדכי בליצבלאו
 אני אתחיל.

  , סגן ומ"מ רה"עמר נחשון צוק
רק שנייה, בוא נראה קודם את, כמו שאנחנו עושים תמיד. נראה קודם 

 כל על מה מדובר.

 חדווה אלמוג 'גב
 שיציג את ההסתייגות ואז הוא עונה על זה.
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 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
חדווה אנחנו תמיד מציגים את זה שכולם ידעו על מה מדובר, כל חברי 

הוועדה, הציבור. אני רואה שיש פה שידור. שיבינו על מה מדובר ואז 

 נצביע. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 איזה מזל שיש שידור שלנו.

 הררי אברהם, מזכירת המועצה עדנה 'גב
 יש פה כמה שידורים.

 גב' סופי נקש, ס' רה"ע
זהו, רציתי לשאול אם התחלתם שידורים על דעת עצמכם או שאתם 

 רוכבים על שידורים של אחרים. 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אריאל בבקשה.

 אדר' אריאל וטרמן, מהנדס העיר

פה את המיקום, רחוב קלר. פה . רואים 21מדובר ברחוב פינסקי דוד 

רואים את המיקום, זה רחוב קלר, זה רחוב הלילך. הבקשה נמצאת בין 

רחוב פינסקי לבין רחוב הלילך. פה רואים את המיקום. פה רואים את 

עוד הדמיה על רקע הסביבה. פה רואים את ההדמיות של הבניין המוצע. 

רואים פה את הקו  החתך. ברחוב פינסקי, רחוב הלילך הוא נמוך יותר.

קרקע טבעית. עוד חתך, הקרקע משופעת גם לכיוון השני. שש וחצי 

קומות, רואים כאן? פה זה שתול ליד הבניינים ליד. יש כאן שימוש 

במתקני החנייה כמו שאתם רואים בחתך. זה התוכנית של מפלס הכניסה. 

 קומה טיפוסית. הנתונים מופיעים בפניכם בסדר יום.

 ע"מ רה", סגן וממר נחשון צוק
 בבקשה, מי רוצה לדבר? מוטי.

  מר מרדכי בליצבלאו

ערב טוב. אנחנו דנים בשכונה שלפני כמה שנים וועדת ערר ביקשה 

לעשות פרוגרמה מסודרת על השכונה הזו. עד כמה שאני זוכר זה היה 

. והפרוגרמה באותה תקופה הבהירה שהאזור הזה של פינסקי 2018-19-ב

. 38/3הגיעו כבר לרוויה של נושא של תוספת תמ"א  והרחובות שמסביב

עד כדי כך שוועדת הערר אמרה שעוד מעט השכונה תקרוס. בדיון 

 45ועל פינסקי  25ועל פינסקי  21האחרון שהיה לנו על פינסקי 

שאנחנו נדון בזה תכף, אני טענתי ושאלתי את החברי צוות הנדסה מתי 

י אפשר יותר להוסיף יחידת למצב שא הוא הגבול. מתי אנחנו מגיעים

דיור אחת מכיוון שאין תשתיות. גם וועדת הערר אמרה שמה שאין גני 

ילדים, גם בפרוגרמה אמרו שצריך להוסיף שני גני ילדים באותה 

תקופה. בית הספר התיכון כבר לא יכול להוסיף, אולי עוד כמה 

מעל  תלמידים ולא יותר. אבל הם ציינו בדבר מאוד פשוט. אם הם יעלו

אחוז תוספת של הבתים הקיימים בשכונה אנחנו נגיע לרוויה. ואם  20

מבנים לכל השכונה כולל  330חס וחלילה יבקשו מחציתם, יש שמה 

אנחנו נקבל תוספת של  38/3פינסקי. מחציתם יבקשו מימוש של תמ"א 

-ל 12יחידות דיור. אם אנחנו נדאג שהצפיפות לדונם תהיה בין  1008

יחידות.  8יחידות עד  5ונם. כיום המבנים ברובם הם יחידות לד 15
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יביא לדעת  1.3וועדת הערר היא קבעה גם שמכפיל של  45בפינסקי 

הוועדה לקריסה של התשתיות והתשתיות התנועתיות בפרט. לכן אז נאמר 

, מה שמתברר 1.3שבבדיקה ההיא שנעשתה התוצאה היתה קרובה למכפיל 

בעיות תחבורתיות ברחוב זה  כהתייחסות על סף זלזול בעניין

ובסביבה. כי באותה פרוגרמה גילו לנו שהם רוצים לעשות תוכנית של 

אם אנחנו בודקים, והיה פריצת דרך לכיוון כבביר השכונה הקרובה. 

וויכוח קשה מאוד עם עורך דין שי וינברגר שהיתה פה לגבי כמה כמות 

שובה. מצד השני דירות מאז אותה פרוגרמה נוספו, לא ידעו לתת לנו ת

החלטנו לעשות מחדש חשיבה מוחלטת על כל מה שקורה בשכונה ובוודאי 

. מכיוון שעומד לנגד עינינו אחת הבעיות הקשות 21גם בפינסקי דוד 

ביותר של שכונות בכרמל, רכס הכרמל, החל מדניה, כבביר, כרמליה, 

-בבאזור הזה של פינסקי. ועומד לנגד עינינו אותה פסק דין שהתקבל 

שנה זו. שבו אומר בית המשפט על ניסיון להוסיף תוכנית גדולה  22.6

יחידות דיור לדניה, הוא זרק את התוכנית חזרה לוועדה  233של 

המחוזית כדי לעשות בדיקה מדוקדקת על כל הבעיה של התנועה בשכונה. 

ואותו דבר צריך לעשות את זה גם בכרמליה וגם בפינסקי. זה בדיוק 

ואה. וכך אמר בית המשפט ככה בשביל לסבר את האוזן. אותה שכונה כל

"החשש כי מערכת התחבורה בשכונה ההיא, דניה, וביציאה ממנה לא 

תעמוד בעומס התנועה בעת התרחשות אירוע חירום". סליחה, אני כחבר 

וועדת תכנון לא מוכן לקחת על עצמי את האחריות להמשיך להוסיף שמה 

אסון בסוף ישימו את אצבע עליי,  יחידות דיור ללא הכרה ושיקרה

יגידו לי אתה אישרת, אתה אשם". איזה אמצעים נקטת כדי למנוע את 

. ראינו מה קרה 2016-, ב2010-הנזק או את האסון? היו שריפות ב

כשניסו לצאת מכרמליה וניסו לצאת מדניה. ראינו מה קרה באחוזה. 

רבות פריצת "לא תעמוד בעומס התנועה בעת התרחשות אירוע חירום ל

שריפה רחבת היקף בסמוך לשכונה ותכביד על יכולתם של תושבי השכונה 

לצאת מהשכונה, על יכולתם של כוחות הביטחון להיכנס אליה. הוועדה 

המחוזית תקבל החלטה מחודשת בעניין". זה הפסק דין. מחזיק אותו 

מכיוון שהפרוגרמה נעשתה מזמן ומאז כבר פה, של דניה הירוקה. לכן 

רו הרבה שנים והרבה חודשים, אנחנו חושבים שיש לחשב מחדש את עב

צפיפות יחידות הדיור לדונם בהינתן שבכל החישובים מראים על תוספת 

אחוז יחידות דיור על הקיים. "הצמדה לצפיפות מספר יחידות  55של 

". 2030לדונם כפי שאישרה בבקשה זו יביא לקריסת תשתיות הרבה לפני 

כבר. "בגין  2021-, אנחנו ב2030היה על רוגרמה כל החישוב של הפ

חוסר פתרונות תחבורתיים יש לעודד חיזוק מבנים במקום הריסה לשם 

. גם 38בנייה מחדש ותוך נתינת תמריצים בגין הריסה מכוח תמ"א 

בגלל העובדה כי כבר כיום חסרים תשתיות, כיתות גני ילדים ובית 

ספים אולי בודדים, יש לחשב ספר הנוכחי לא יכול לקלוט תלמידים נו

ולתקן את הפרוגרמה הזו. במצבה זה זה מתכון לקריסת כל התשתיות 

באזור כולל התשתיות התחבורתיות. ברור כי בגלל הסכנה הבטיחותית 

מאירועי אסון ברחוב צר בשכונה כלואה אין אנו יכולים  תוהביטחוני

לך מה  לקחת אחריות על התושבים ולהעלים עין מסכנות אלו". יש

 להוסיף אביהו? 

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
אני רוצה להתייחס. מה שקורה ברחוב פינסקי זה פשוט מאוד, מנקודת 

מבטי זה שערורייה. אנחנו לא נגד מצב שבו לוקחים מבנה ישן, אולי 

מחזקים אותו או אולי הורסים אותו ובונים חדש. אבל כשאנחנו באים 

ריכים לבצע אותם תחת היבטים של לבצע את התהליכים האלה אנחנו צ

ריסון עמוק. מפני שבסופו של דבר יהיו לא מעט מבנים ואנשים ירצו 

לחזק את המבנים שלהם ואם אנחנו נהיה מה שנקרא לארג'ים בתהליכים 
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נוכל לתת את זה לכולם, לא נוכל לתת לכל מי  אאנחנו לשל החיזוק 

בנושא דניה הירוקה שרוצה. רק אני אזכיר פה. היינו בעתירה מנהלית 

בבית המשפט בירושלים ושם בית המשפט החזיר את התוכנית לוועדה 

המחוזית בגלל היבט אחד. לא התבצע סקר מסודר בנושא של מה קורה אם 

פורצת שריפת יער וצריך לזכור שפינסקי נמצא בלב יער ואיך אנחנו 

נו מתמודדים עם מילוט התושבים כאשר מתבצעת שריפה כזאת. ככל שאנח

נעמיק וניתן, נהיה עם היד בצורה קלה על הכמויות של יחידות דיור 

ככה אנחנו לא נוכל לתת את הביטחון לתושבים. אני חושב שבכל תהליך 

כזה גם ברחוב הזה צריך לבצע בחינה מעמיקה של דרכי מילוט של 

שנתקעים שם, אימהות עם ילדים. ואני זוכר שהתקשרו אליי,  תושבים

ופשוט מאוד לא היה להם איך לברוח  15י זה היה או נדמה ל 2016-ב

מהשכונות שלהם בשריפת היער. ואני זוכר, פשוט מאוד זה היה, לא 

ידעתי מה להגיד להם. ואנחנו צריכים לתת את הדעת על הנושא הזה 

ולא לאפשר ליזמים את כמות היחידות הדיור שהם רוצים. צריך לבצע 

ום גם אם היזם ירוויח מעט פחות בחינה כלכלית מתאימה ולא יקרה כל

אבל הוא ירוויח כדי לאשר את התוכנית. במקרים האלה של כל מה 

שקורה בפינסקי עם תוכניות פשוט מאוד הקלות מדהימות. אנחנו כמעט 

שלא רואים הקלות כאלה בתוכניות תמ"א הריסה ובנייה ופשוט מאוד 

ות האלה. הייתי אומר יש מקום לבצע ריסון יותר משמעותי בתוכני

כמובן מוטי דיבר לא מעט על תשתיות שפשוט מאוד כבר לא יאפשרו 

לאנשים לחיות שם. העיר, אנחנו לא מסדרים את קווי הביוב, את קווי 

המים, את קווי החשמל, את בתי החינוך וגני הילדים והעיר מתרחבת 

 ללא תכנון. 

 מר יצחק בלס
 אני יכול להגיד משהו?

 ע"רה מ"מר נחשון צוק, סגן ומ
 יואב רצה לדבר קודם.

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 רק שנייה אחת לפני שיואב מדבר. מנחם וסופי תסמנו בבקשה נוכחות. 

 מר יואב רמתי
הנושא של פינסקי עלה כבר גם על ידי מוטי, גם על ידי אביהו. אני 

ל חושב שלפני כמה חודשים, אני לא זוכר בדיוק, אבל הרבה פעמים. כ

הנושא של הפרוגרמה על השכונה הזאתי וודאי צריך להיעשות. זה נכון 

למוסדות חינוך, לתשתיות. דיברנו על זה כמה פעמים במועצה. אבל 

צריך לזכור שבסוף היזמים שבונים ומתכננים הם לא חלק מהפרוגרמה 

הזאת. הם צריכים לקבל את הדבר הזה הרבה לפני שמתחילים לתכנן. 

פה דיירים אני מניח ואנשים, וזה נכון ליתר המבנים לבוא בסוף, יש 

שאני מניח יידונו. בסוף יש פה אנשים בקצה. הם לא יכולים להיות 

הפינג פונג הזה שהם גומרים הליך של שנתיים, מישהו מחזיר אותם 

. אני חושב שמה שהם אומרים צריך פעם לראות אולי אביהו יקדם חזרה

להביא את זה פעם אחת לידי יישור את הנקודה הזאתי. אבל חייבים 

קו. זאת אומרת הפרוגרמה חייבת להיות באוויר לפני שהמתכננים 

מתחילים לרוץ, לפני שדיירים מתחייבים, לפני שכל מיני דברים כאלה 

קורים. לעשות את הפרסה בסוף התהליך זה טעות בכל מקרה לדעתי. 

 ועוול גדול לאנשים.
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 מר יצחק בלס
 הו? אני יכול להגיד מש

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 כן איציק.

 מר יצחק בלס
אני קראתי היום או אתמול על העיר חריש. את הבעיה הזאת של 

התשתיות. בנו, בנו, בנו ויש שם פקק אימים. אנשים לא יכולים שמה 

לחיות, לא יכולים לצאת, להיכנס. ואותה בעיה תהיה גם פה בחיפה. 

לי להכין תוכנית כללית שכוללת את כל אסור לאפשר לבנות ב

. אז םגיהינוהפרמטרים, כל ההיבטים. אחרת האנשים יחיו, יהיה להם 

יבנו, עכשיו ישלמו אגרות רישוי, אנשים יקנו בתים ואחרי זה יקללו 

 את היום, את אלה שאישרו את הדברים האלה. 

 ע"מר שמשון עידו, סגן רה
 אני גם רוצה להגיד משהו.

 ר הוועדה"מ ראש העיר יו"וק, סגן וממר נחשון צ
 בבקשה, שמשון. רק שנייה, שמשון ביקש.

 ע"מר שמשון עידו, סגן רה
 ראשית מוטי, אני לא זוכר שרחוב פינסקי נמצא בשכונה כלואה. 

 מר מרדכי בליצבלאו
 חד סטרי שם למעלה.  שיש כבי

 ע"מר שמשון עידו, סגן רה
פה? שאני אספור לך אותם. אתה יודע כמה כבישים חד סטריים יש בחי

פינסקי לא נמצא בשכונה כלואה, נקודה. אז בוא נתחיל מזה. דבר 

שני, רבותיי, אנחנו צריכים גם לראות את טובת העיר. טובת העיר 

 היא, אין לנו בנייה בעיר הזו והיזמים בורחים מאיתנו. 

 מר מרדכי בליצבלאו
ת. לא יכולים גם אנשים בורחים מאיתנו. אנשים בורחים, מה לעשו

 יותר לחיות במקום כזה.

 ע"מר שמשון עידו, סגן רה
אתה לא יכול, אני מחזיק בדעתו של יואב. אתה לא יכול להביא את 

 האנשים עד הקצה ועכשיו תעשה להם אתה את החשבון הכלכלי שלהם. 

 מר מרדכי בליצבלאו
 אבל היתה פרוגרמה.

 ע"מר שמשון עידו, סגן רה
ור אותם לפני שהם מתחילים. לא כשהם מגיעים סליחה. היתה? אז תעצ

זה נשמע לי אבסורדי. אתה לא יכול להביא את האנשים  לסוף התהליך.

עד סוף התהליך, לבוא אליהם עכשיו ולהגיד להם רבותיי, זה גדול 

מדי, אני רוצה להוריד לכם קומה, רוצה להוריד לכם שתי קומות ואתה 
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נכנס לכיסם כמה הם מרוויחים  עושה להם את החשבון הכלכלי? אני לא

 או לא. 

 מר מרדכי בליצבלאו
 לא נכנסתי.

 ע"מר שמשון עידו, סגן רה
רגע. אתם אמרתם, אז ירוויחו פחות. אני לא יודע מה הם מרוויחים, 

אין לי מושג וזה עכשיו לא העניין. חבר'ה, תשימו לב. אנשים 

שר. יותר ביאליק, למוצקין, לנ תלקרייבורחים לנו לטירת הכרמל, 

כדאי להם לעבור לשם, אין פה. רבותיי, אתה לא יכול להביא יזמים 

עד סוף התהליך ועכשיו להגיד להם רבותיי פוס, זהו. אתה רוצה 

לקבוע מדיניות כזו או אחרת? תקבע אותה עכשיו. אל תביא אותם, 

תיתן להם את כל הדרך לעשות עד לכאן ועכשיו תגיד להם זהו, פוס. 

עושים משהו אחר. אז נכון, צריך ללמוד ממקומות אחרים אנחנו עכשיו 

כמו שהיה בחביבה רייך וכו'. אבל חבר'ה, אנחנו לא נתקדם מפה לשום 

 מקום. אני לפחות לא אתמוך בהסתייגות הזו. 

 מר מרדכי בליצבלאו
 אין בעיה. רק אני אומר שישנה פרוגרמה והפרוגרמה לא בוצעה. 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 בבקשה, מי רצה? אני לא מכיר.

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 מי עוד רצה לדבר?

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אני לא מזהה מי זה. אני לא מזהה. 

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 תציג את עצמך.

 מר עיזאלדין דאהר, נציג שר האוצר/ לשכת התכנון
המחוזית נציג שר הפנים. אני מצטרף לשאלה שלום אני עיז מהוועדה 

של מוטי. אני חושב קצת אחרת אבל בכל זאת עמדת העירייה בדניה 

היתה שצריך לעשות באמת בדיקה של המצב התנועתי במקרה של שריפה. 

יש שמונה שלוחות בחיפה. אני לא בטוח שבדניה תוספת מאה יחידות 

היו כלואות בזמן  דיור עושה יותר פקקים משמונה שלוחות שכולם

השריפות. אז אותי מעניין לדעת האם העמדה שלכם היא תמיד צריך 

לעשות בדיקות של המצב התנועתי בשעת שריפה או רק נכון בדניה 

 בתוספת. 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 פינסקי זה לא שכונה כלואה כמו ש

 מר עיזאלדין דאהר, נציג שר האוצר/ לשכת התכנון
 י בכלל בחיפה.אז השאלה של
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 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 כמו ששמשון אמר. זה לא שכונה כלואה, ספציפית. 

 מר עיזאלדין דאהר, נציג שר האוצר/ לשכת התכנון
 אתה יודע שתנועתית אין פה בעיה במקרה של שריפה.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
ה ומהנדס אני לא מומחה תנועה. אני רק אמרתי שזה לא שכונה כלוא

 העיר יביע את דעתו.

 מר עיזאלדין דאהר, נציג שר האוצר/ לשכת התכנון
אני לא אמרתי בשביל מה היא צריכה להיות כלואה. היא יכולה להיות 

באמצע היישוב ושריפה לא חייבת להיות ביער גם. לפי בדיקת כיבוי 

אש ורת"ג המצב ליד דניה הוא הרבה יותר טוב מרוב חיפה כי רת"ג 

לת בשטח, יש דילול של עצים. המצב מעולה. לעומת שאר חיפה מטפ

שהעצים נושקים בבתים והרבה יותר מסוכנים. אם אתה יודע אז תגיד. 

 אבל השאלה צריך להיות עקבי. 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
שדרות הצבי ופינסקי הברושים נוגעים בבתים. בלי שום קשר תסגור את 

נועה לחלוטין, אל תבנה אף בית. יש שתי הרחוב לגמרי. סגור את הת

 ברירות שם. 

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 אנחנו לא אומרים לא לבנות. אנחנו אומרים לרסן את התוכניות.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
אבל אני באמצע משפט. בפינסקי ובשדרות הצבי הברושים ממש נוגעים 

יכול לעשות אם אתה  קרוב מאוד למרפסות. ואז אתה יכול, מה שאתה

רוצה, כולל בשדרות הברושים, כולל בשדרות יצחק, זה שדרות שבלי 

 בבתים. םממש נוגעישום קשר לנפח התנועה העצים 

 מר עיזאלדין דאהר, נציג שר האוצר/ לשכת התכנון
הבנתי את הנקודה שלך. אני אומר זה שהעצים נוגעים זה יותר מסוכן 

 שם מאשר בדניה.

 ע"מ רה"סגן ומ מר נחשון צוק,
 נכון, מאוד מסוכן.

 מר עיזאלדין דאהר, נציג שר האוצר/ לשכת התכנון
לכיוון פארק הכרמל שם המצב מטופל טוב מאוד על ידי רת"ג. אז אני 

לא, הנקודה שלך רק מחזקת, צריך להיות עקבי. אז איפה שיש עצים 

ריך אתה כן צריך לבדוק. אז אנחנו תקועים עם החלטה של בית משפט שצ

 לבדוק בדניה והמצב הוא יותר מסוכן,

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
התשובה היא שבשני הרחובות האלה, מספר רחובות, תנועה חזקה שמה 

בסביבות הייתי אומר ארבעים שנה, היא רכבים שרוצים לעקוף את מרכז 

הכרמל. נכנסים מדרך הים מלמטה ימינה לשדרות הצופים, יורדים למטה 

הצבי עד כלניות ועולים בפינסקי ועוקפים לגמרי את כל בשדרות 
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הרמזורים של מרכז הכרמל זה ארבעים שנה. העצים קיימים שמה מעל 

שישים שבעים שנה והתנועה העיקרית שם היא לא תנועה של הדיירים. 

התנועה ברחוב הזה היא נוראית, בכל האזור הזה, והיא נובעת בעיקר 

ת מרכז הכרמל. אני לא רואה קשר ישיר, מתנועה עוקפת שמנסה לעקוף א

ואריאל בוא תתקן אותי אם אני טועה, אני לא רואה קשר ישיר בין 

מספר יחידות דיור כאלה או אחרות, ואני לא מדבר כרגע אם אני בעד 

או נגד הבנייה הנוספת בפינסקי או בכל האזור הזה. אבל זאת לא נפח 

תנועה עוברת. אני צודק התנועה המסיבי. התנועה המסיבית שמה היא 

 אריאל?

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
אני אתייחס גם לדברים האחרים שנאמרו. אנחנו פה בסדרה של בקשות, 

זאת לא היחידה. גם הבקשות הבאות הם באותו רחוב. לא כולן, יש עוד 

אחת בסוף ברחוב אחר. ואני אולי אתייחס לדברים שנאמרו פה בהקשר 

שבו נכון בדיון הזה לשנות מדיניות. כרגע הבקשות  של האם זה המקום

מובאות לכאן במסגרת המדיניות שהחלטתם עליה כוועדה והיזמים פעלו 

לפיה וזה מובא כאן עם המלצה לאישור. כאשר אנחנו בהחלט עוקבים 

אחרי היקף יחידות הדיור. נכון שהיה יותר טוב אם הירידה מכבביר 

ב. גם לא חשבנו שזה יהיה עד היום כבר היתה נסללת, אבל זה לא המצ

כרגע הבקשות שעומדות כאן, זאת לא הבקשה היחידה אני מדגיש גמור. 

 ברחוב פינסקי, והבקשות הבאות הם במסגרת המדיניות שחלה.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
שנה, זה -האם במדיניות החדשה שאישרנו פה לפני שלושת רבעי שנה

 האחרונים או שצפויים עוד?

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
 לא לא, יהיו עוד.

 סגן ומ"מ רה"ע מר נחשון צוק,

 כמה יהיו עוד?

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
אני לא יודע כרגע את המספרים. זה בתוך הקיבולת, הם בקשות 

ותיקות. בקשה שנמצאת כרגע בדיון, היא בת שנתיים. היזם התבסס על 

הבקשה. דרך אגב, הוא הרבה זמן היה מולנו  המדיניות כשהוא קידם את

מול הצוות המקצועי. התלבטנו אם להיכנס מרחוב הלילך או מרחוב 

פינסקי. היתה פה התלבטות לא פשוטה. כי הטופוגרפיה מכוונת ללילך 

ובסופו של דבר זה מה שהוחלט ולכן כרגע מה שאני יכול להגיד, וזה 

ת. ולדעתי לעשות עצירה פה כתוב בכתבה, אנחנו פועלים לפי המדיניו

 ליזם שקידם,

 סגן ומ"מ רה"ע מר נחשון צוק,
 אלה עוד לפי המדיניות הישנה.

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
 כן.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 את תקופת המעבר. הבוועדכמו שקבענו פה ואישרנו 
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 ן, מהנדס העיראריאל וטרמאדר' 

 נכון.

 חדווה אלמוג 'גב
 שאלה אריאל. רק עוד

  מר נחשון צוק
 לפי הסדר, בבקשה מוטי.

 מר מרדכי בליצבלאו
אני רק רוצה לשאול שאלה. אני מחזיר אתכם לדברים הראשונים שאני 

. 2018-אמרתי. התוכניות מוגשות ליזמים על פי הפרוגרמה שנבחנה ב

וביקשתי בכל לשון של בקשה לאור שעברו שלוש שנים כמעט לבדוק האם 

הזו רלוונטית או שלא. או שמאשרים בלי סוף ובעצם  הפרוגרמה

הפרוגרמה לא קיימת. עושים לפי התוכניות הקיימות, לפי הפרוגרמה 

למשל. השאלה  0518/1233שבנו ולפי ההערות של אותה וועדת ערר מספר 

אם חרגנו או לא חרגנו. בדיוק השאלה ששאלתי בישיבה הקודמת, האם 

 .הגענו לקצה או לא הגענו לקצה

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
קודם כל לא הגענו ומאז אישרתם עוד מדיניות שיש בה כבר שוני בין 

האזורים השונים. היא מתעדפת את האזורים שעל צירי התחבורה, על 

מוריה למשל או טרומפלדור והיא ממתנת את האזורים שהם לא על הציר 

שנות את הספירה ממש. ולכן המדיניות החדשה כבר מכילה הוראות שמ

הזאת שאתה מדבר עליה. וגם עד שהאחוזים האלו יגיעו, האחוזים 

המלאים שאתה מדבר עליהם, המאה אחוז מימוש, על שמונים אחוז 

מימוש, צריך בהחלט לקדם עוד תשתיות גם של תחבורה ציבורית בצורה 

רצינית עם פתרונות שמביאים מהשכונתית לקו הראשי כולל שימוש 

וכל הדברים שאישרתם פה בתקופה האחרונה וקידום של בדרגנועים 

 הירידות מערבה שהם חלק מהראייה הכוללת.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 בבקשה חדווה, רצית?

 חדווה אלמוג 'גב
זה כבר  21לא, רציתי להגיד שני דברים. למיטב זיכרוני פינסקי 

תר מזה. לפחות אם אני לא טועה זה ארבע שנים. לפחות, אם לא יו

ושניים רציתי להעיר שהשאלה שאני רציתי לשאול ואריאל כבר ענה 

עליה, האם הגענו לתכולה. כי לדעתי לא הגענו לתכולה עדיין. ואם 

לא הגענו אז צריך להתקדם כרגע בלי להסיר את הצורך מתשתיות 

 נוספות מבחינת הדברים. אבל השאלה אם אנחנו עומדים.

 עיראריאל וטרמן, מהנדס ה 'אדר
 אנחנו בתוך הקיבולת.

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
נסיים הצבעה בבקשה. אם אין עוד מה להעיר אז אנחנו נפתח הצבעה. 

תוצאת ההצבעה, שלושה בעד ההסתייגות, עשרה נגד, אחד נמנע. 

על סדר היום. בנ  7ההסתייגות לא מתקבלת. אנחנו עוברים לסעיף 

56/1882/04. 
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דורפברגר יזום וניהול השקעות בע"מ, רחוב  56/1882/04. בנ 7

 חיפה 25פינסקי 

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 הסתייגות על ידי מר אביהו האן ומוטי בליצבלאו.

 מר נחשון צוק, סגן ומ"מ רה"ע
 מוטי חכה שנייה, מהנדס העיר יציג. 

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
 פה רואים, זה באותו רחוב. 

 מה יצחק בלס

אתה יודע מה יהיה שמה ברחוב הזה כשיתחילו שמה לבנות? אנשים שמה 

 ימותו. מהמשאיות, מהבלגנים. איך יוכלו שמה לחיות האנשים?

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
יש פה באמת ריכוז של בקשות, זה קורה לנו בלא מעט רחובות. זה 

ה בצהוב רואים את מה באמת מגרש קרוב מאוד. פה רואים את הבקשה. פ

שקיים. פה רואים קומה טיפוסית. גם הבקשה הבאה היא באותו רחוב 

 באמת אבל אנחנו כרגע דנים בזה. 

 מר מרדכי בליצבלאו
אני אעשה את זה בקיצור. הטיעונים הם די דומים מכיוון שאנחנו 

על פי  2018-באותו רחוב. אני חוזר ואומר, הפרוגרמה שתוכננה ב

ערר באותה תקופה מבקשת את התכנון כמו שצריך על מנת, החלטת וועדת 

 מאחר שהשכונה לא תקרוס. 

 מר יצחק בלס
 אותי מעניין רק העיר והתושבים. לא מעניין אותי כלום.

 מר מרדכי בליצבלאו
 בלס סליחה.

 מר יצחק בלס
 לא מעניין אותי שום דבר. 

 סגן ומ"מ רה"ע מר נחשון צוק,
 .איציק תן למוטי לדבר בבקשה

 מר מרדכי בליצבלאו
אני אומר עוד פעם. אין תשתיות, לא יהיו מספיק גני ילדים, לא בתי 

ספר. גם עכשיו הנסיעה ברחוב היא בלתי נסבלת. ירידה נוספת כפי 

שתוכננה אני לא רואה מתי זה יקרה. אנחנו ראינו בשנתיים הרצופות 

וצע מיליון שקל לתכנן ירידות למערב ואני רואה שלא ב 4הקציבו 

 מיליון שקל. 2כלום. שנה אחרי שנה מתקצבים את אותם 

 סגן ומ"מ רה"ע מר נחשון צוק,
 בשכונה הזאת לא מתוכנן בכל מקרה כי יש לה יציאה לדרך הים.
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 מרדכי בליצבלאומר 
אבל היה מתוכנן יציאה מכבביר. היה מתוכנן יציאה לכבביר, כתוב. 

 כתוב בפרוגרמה.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 יציאה מכבביר פחות רלוונטית לכאן.

 מר מרדכי בליצבלאו
 טוב תן לי לסיים שתי דקות.

 סגן ומ"מ רה"ע מר נחשון צוק,
 תדבר לעניין. אתה מדבר על אזור אחר לגמרי. בוא נדבר על בת גלים.

 מר מרדכי בליצבלאו
סליחה. וכתוצאה מזה אני חוזה שיש שם בעיות קשות ביותר וצריך היה 

. וועדה 23סעיף  38רסן, זאת אומרת להפעיל מה שנקרא תמ"א לדאוג ל

תכנונית יש לה את הזכות לא לאפשר את מלוא הזכויות לאותו קבלן 

במקרה והסביבה איננה נותנת את זה. אני מזכיר את זה פה. אפשר 

 לעשת את זה ואפשר להגיע לאיזה עמק שווה.

 סגן ומ"מ רה"ע מר נחשון צוק,
 זמנים וההצבעות?אפשר את המסכים של 

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
תעבור לתצוגה של ההצבעה. יש עוד מישהו שרוצה להוסיף משהו? אז 

שלושה בעד ההסתייגות, שישה נגד. ההסתייגות אנחנו נעבור להצבעה. 

לסדר היום. אנחנו גם פה עם רחוב  8נדחית. אנחנו עוברים לסעיף 

 .45פינסקי 

 פהחי 45. פינסקי 8

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
    זה אחרון להיום בפינסקי.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 בוא תראה בבקשה. אפשר לראות מסך?

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
של  ההדמיהאוקי, פה רואים. זה באמת השלישי במקבץ. פה רואים את 

יתות של שני המבנים. פה רואים חתך. בצהוב מה שנהרס ליד החז

 המבנים הקיימים.

 מרדכי בליצבלאומר 

מטר  75אריאל, בתמהיל הדירות לא ראינו שמופיע דירה קטנה של 

מרובע. תבדוק את זה בבקשה. גם לא בקודם דרך אגב. אז צריך לבקש 

 מטר קטנה יותר. 75מהיזם להוציא דירה של 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 לפי מה זה מוטי?
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 לאומר מרדכי בליצב
 המינהל הנדסה מחייב דירה אחת קטנה. 38/3בנייה והריסה לפי תמ"א 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 ?75אחת של 

 מר מרדכי בליצבלאו
 מטר מרובע לפחות. תשאל את אריאל. בכל הפרויקטים זה ככה. 75של 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 מתי היה תיקון? בשלב ההיתרים? רחל, אריאל?

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
 זה אחרי וועדת ערר. אבל שנייה, מוטי שאל שאלה. מיד נענה עליה.

 מר מרדכי בליצבלאו
אני אמשיך עד שתענה. שוב, הסיפור הוא אותו סיפור. אנחנו מדברים 

על אותו רחוב פינסקי. כרגע אנחנו מוסיפים ארבעים דירות, בשניים 

דירות שנוספו לרחוב  56ה לנו והנ 36. יחד זה 18הקודמים הוספנו 

מעבר לקיים. שוב, אני לא בטוח שיהיו תשתיות, אני לא בטוח שגני 

ילדים כמובן יעמדו בזה. אני לא בטוח שאם יהיה נזק או קטע של 

חירום כל הרחוב יהיה סתום. זו בעיה שחוזרת כפי שדיברנו בפינסקי 

דבר, זה  . זה אותו45ועכשיו אנחנו מדברים על פינסקי  25-ו 21

 אותה סוגייה וחבל שלא מרסנים את הבנייה ברחוב הזה. 

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 כן תמי, בבקשה.

 תמי ברק 'גב
מוטי, מכיוון שאני גדלתי ונולדתי ברחוב הזה אז אני רוצה להגיד 

 לך שאף פעם לא היו גני ילדים ולא בתי ספר בתוך הרחוב.

 מר מרדכי בליצבלאו
 סביבה.לא, ב

 תמי ברק 'גב
יש לך את הרצל חמש דקות מפינסקי והלכנו לחוגים ולכל זה שזה 

מפינסקי למרכז הכרמל צ'יק צ'ק. אז ברחוב רק זה לא חסר, לא זה מה 

שחסר. ברחוב זה בדיוק מה שאיציק אמר. אם עושים, גם אני בשוק 

ן עכשיו שבית אחד ושני ושלישי יהיו הכל משאיות אז אפילו מה שנחשו

אמר שעוברים שם ובאמת עוברים שם כדי לעקוף את מרכז הכרמל, אפילו 

 את זה לא יוכלו לעשות.

 מר מרדכי בליצבלאו
 נכון, זה הסיבה.

 תמי ברק 'גב
 בדיוק, זה כן. זה נכון. 
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 מר מרדכי בליצבלאו
 לא, תשתיות בסביבה אין, לא יהיה. 

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 חביבה רייך/פינסקי.

 הררי אברהם, מזכירת המועצה עדנה 'גב
אוקי, אז אנחנו פותחים להצבעה בבקשה. רגע, אורליה. מיקרופון או 

 שתלכי לפודיום. חייבים.

 אורליה קירמאיר, נציגת שר האוצר בעלת דעה מיעצת 'אדר
אנחנו שמענו גם בבקשות קודמות את מוטי שמבקש לקבל תמונת מצב 

הגענו למקסימום, לא הגענו  מבחינת כמות דירות שהתווספו. אז שאלו,

למקסימום. אפשר לקבל בצורה מסודרת מספרית את כמות הדירות 

שהתווספו בין המסמך הקודם עד היום? אני חושבת שהגיע הזמן ואולי 

 אפשר לקבל מועד מתי הנתון הזה נוכל לקבל אותו. תודה.

 מר צביקה ברבי
 עדנה אני רוצה להתייחס.

 ת המועצהעדנה הררי אברהם, מזכיר 'גב
 כן צביקה.

 מר צביקה ברבי
אני מצפה גם מאריאל שייתן תשובות לדיירים. הרי כאן יושבים כל 

החכמים בשביל אותם ציבור יקר שבחר בנבחרי הציבור. הרי אתה בונה 

ברחוב, נותן כוח לקבלנים והציבור כדי לבוא ולדבר עם אחד מאיתנו 

ומול העירייה עם או מהדרג המקצועי אז הוא צריך להתמודד מולך 

אלף שקל. אני באופן אישי  20-30עורך דין סוג ד' שכבר שורף לו 

כתבתי לך מכתב על ורדיה לפני מספר שבועות, אני ואלי בן דיין 

עשינו סיור עם התושבים. כביש מנותק מהשכונה, הבטחות מפה ועד 

לתאילנד ואתה אפילו לא חוזר אליי בתשובה. לא רק אתה, אפילו 

לך. כאילו הטרדתי אותך בזה שבכלל אני פונה אליך. ומה האנשים ש

יגידו אותו רחוב פינסקי שאתה בונה שמה בלי הכרה ומישהו ירצה 

לדבר איתך. לפי מה שאתה אומר החלטת מהנדס העיר, ההחלטה תתקיים 

באה סדר אחד, שתיים, שלוש, ארבע, ומה עם התושבים שאתם לא סופרים 

קופים אותם האנשים. מן הראוי שאתה אותם? הרי בשבילכם הם רק ש

תעמיד לפרויקט הזה את מיטב האנשים שלך כדי לתת תשובות לציבור. 

הרי אין לך תשובות. אין לך תשובות לגנים ואין לך תשובות לבתי 

ספר. בשבילך האנשים האלו מאוסים בכלל שהם פונים אליך. כי אם היה 

כמהנדס העיר, פתחת לך תשובה היית אומר לי עכשיו שלקחת את עצמך 

ואתה נותן לאנשים תשובות מה שהם לא מצליחים לקבל  הבוורדיאוהל 

ממך וגם אני כחבר מועצה אתה אפילו לא מתייחס אליי שאני כותב לך 

מכתב וגם לימית קליין בידיעה שהיא נכנסה עכשיו וגם לגברת קליש 

ך ואף אחד לא עונה לאנשים. אף אחד לא עונה לאנשים. אז איך צרי

להתייחס אליכם? איך צריך לדבר כאן לאנשים כדי שאתם תתייחסו 

לציבור בזמן שיש לו בעיה בזמן הבנייה ברחוב? אני בעד לבנות כמה 

שיותר בצורה אגרסיבית, כל מבנה מפורר ישר להרים אותו למעלה. אבל 

? האוכלוסייה ההאוכלוסייאתה כמהנדס העיר איזה קשר יש לך עם 

את הפה. אין להם שום זכות לדבר. בשטח אתם  מגיעה לכאן, סותמת

אפילו לא שולחים את הדרג הכי נמוך שיפגוש את אותם האנשים כדי 
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לתת להם פתרונות. ילדים שצריכים לבתי ספר, אנשים שצריכים לעשות 

הקרנות חולי סרטן ודיאליזה ואתם לא נותנים תשובות. זה התשובה של 

הכוח. בחוץ הם רק שקופים. לכן מועצת העיר. פה החכמים יושבים, פה 

הבנייה, אביהו אם היא טובה או לא טובה ברחוב כן או לא, זאת לא 

השאלה. אתה צריך לשאול האם היום מהנדס העיר מסוגל לתת תשובה 

לאנשים שנמצאים ברחוב כשהם מרימים דגל ויש לי בעיה, עד אחרון 

ונותן האנשים. אצלו מהנדס העיר, הוא הראשון, פותח את הציר 

לאנשים תשובות. הפריעו לכם, בואו תגידו לנו מה הפריעו לכם. 

 הציקו לכם,

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 אבל צביקה, אתה יודע. אתה יודע את התשובה.

 מר צביקה ברבי
רק שנייה. אני למשל הייתי ברחוב פאר, כל הרחוב מפורק. רחוב 

ת אליעזר רחוב מפורק נחשון. אין בו שמה סיכוי, מה שהיה היום בקרי

פאר הולך להיות בדיוק בסיטואציה הזאת. עם מי לדבר? עם מי לעשות? 

איזה גישה? איזה יהירות? איזה שחצנות. מי אתם בשבילנו? מי יכול 

להתמודד מול קבלנים? כל זמן שזה לא פוגע פה באנשים הכל בסדר. 

אבל אותם האנשים שמתייחסים אליהם כמו לסמרטוטי רצפה, אתם לא 

ם. למה? כי הם רק מציקים ליחים לדבר. אין שפה, לא מדברים איתמצ

לקבלנים. הקבלנים צריכים לקחת את מה שמגיע להם. אבל הציבור צריך 

לקבל את הזכויות שלו, עד האחרון, בלי שיעשו לו טובות. ואתה צריך 

לתת תשובות לוורדיה מה שלא נתת לי לפני חודש. לפני חודש אני 

 ה אפילו לא מתייחס אליי.כותב לך מכתב, את

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 פתחנו הצבעה. כל מי שבאולם נא להצביע. 

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
 נחשון, אני הייתי רוצה להתייחס אחרי זה לדברים.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 כן בבקשה, אריאל.

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 נייה אחת אריאל, מאחר ולא כולם הצביעו.רק ש

 מר צביקה ברבי
 השאלה הקודמת לא קיבלתי ממנו תשובה.

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
לסגור הצבעה בבקשה. בעד ההסתייגות ארבעה, נגד שבעה, שני נמנעים. 

 ההסתייגות נדחית. בבקשה אריאל.

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
קצת נסחפת. שמת עליי כימותרפיה והרבה דברים ואני צביקה, לדעתי 

רוצה בכל זאת להגיב, דבר שאני בדרך כלל לא עושה. דיברת על 

פרויקט אחר שלא קשור לנושא הדיון עכשיו. נושא הדיון עכשיו 

 יכולתי לענות למוטי ולענות כפי שאני משתדל לענות בצורה מקצועית.
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 מר צביקה ברבי
 תך.זה השפה שצריך לדבר אי

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
 תן לענות בבקשה צביקה, תן לי לענות.

 מר צביקה ברבי
גם הפרויקט שלא מוצא חן בעיניך, הפרויקט הזה שאתה עכשיו רוצה 

להעביר אותו בדרדל'ה, הפרויקט של וורדיה נמצא פה בפתח. אתה צריך 

 לתת תשובות על ורדיה עוד לפני שאתה בכלל נותן,

 אל וטרמן, מהנדס העירארי 'אדר
 בניגוד למה שאתה אומר

 מר צביקה ברבי
כן בנחת, לא בנחת. אתה תטפל באזרחים שיושבים בחוץ. מהכיסא שאתה 

יושב אתה צריך לתת תשובות. אתה ואחרון האנשים שלך. אתה זה שצריך 

 לתת תשובות. 

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
 את.אתה לא רוצה לתת לי לענות? אני בכל ז

 מר צביקה ברבי
אתה לא צריך לתת לי תשובה. כי אתה לא סופר את האזרחים, זה לא 

 משנה. זה עובר ליד האוזן שלך. אולי זה טוב לך לפרוטוקול.

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
 אז אני אדבר בכל זאת לפרוטוקול ולא כתשובה לך.

 מר צביקה ברבי
חר ואתה תיתן תשובות תדבר עד מחר. אבל אני מצפה שאתה תרד מ

שלהם בכורכר וזה לא מזיז  התינוקותלאימהות הצעירות שהולכות עם 

 לך בכלל.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 צביקה תן בבקשה למהנדס העיר לענות. תודה.

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
בניגוד למה שחבר המועצה ברבי אומר אנחנו מעורבים עמוק מאוד 

רדיה, יש בו הרבה מאוד שיקולים. בעבר תושבי ורדיה בפרויקט של וו

עשו הכל וחדווה מכירה את זה טוב, כדי שלא יהיה חיבור בשלב 

הבנייה לשכונה. היו פניות מפה עד אמריקה של תושבים, לא של 

 יזמים. 

 מר צביקה ברבי
 אני פשוט,

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
 י?למה אתה קוטע אותי? למה אתה קוטע אות
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 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 צביקה, זה לא מקובל אבל.

 מר צביקה ברבי
 זה מקומי. 

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 זה לא משנה. אנחנו נעבוד בצורה מסודרת גם במקומית.

 מר צביקה ברבי
אתה כתבת לי שאני אתן תשובות לאזרחים. אתה לא סופר אותנו ואתה 

 ם. למה אתה לא מתייחס פה לחברי המועצה?נותן פה נאו

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 בואו נעבור לסעיף הבא.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
לא, אריאל רוצה לדבר וזה זכותו לדבר, לענות. הוא הותקף פה 

 וזכותו לענות.

 מר צביקה ברבי
תם לא סופרים אתה דואג לאינטרסים של מהנדס העיר. האזרחים האלו שא

 אותם, הסמרטוטים, הם המותקפים בחוץ.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
אני חושב שאתה חזרת על זה חמש פעמים, אני חושב שהנקודה שלך 

 הובנה.

 מר צביקה ברבי
אז אם היא הובנה תסיים בדיון ובוא ניסע לוורדיה. שמה נתחיל את 

אותה בוא נרד לשמה  הדיון של המועצה המקומית. אם כל כך אתה הבנת

ותראה את האנשים כלואים בתוך שכונה. מפה מתחילים לדבר. אבל אתה 

 רוצה את זה לפרוטוקול, זה עושה לך טוב. אהלן וסהלן.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 תודה, בבקשה.

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
שה את אני פשוט מכבד את חברי המועצה ורוצה כן להתייחס. אני לא אע

זה בהרחבה, אני רק אומר. היתה בעבר בקשה נחרצת של תושבים 

מוורדיה וחדווה מכירה את זה טוב, שביקשו שהחיבור יהיה בסוף 

הפרויקט כדי שלא תהיה בנייה מתוך השכונה ובאמת הדברים סוכמו כך. 

היום יש פנייה של קבוצת תושבים אחרת מתוך הפרויקט שרוצה מאוד את 

בניגוד למה שחבר המועצה ברבי אומר אנחנו כן החיבור למעלה. 

 נכנסנו לבדיקה עם היזם. 

 ע"מר שמשון עידו, סגן רה
 צריך לעשות את זה. צריך לעשות את הכביש.
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 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
מאה אחוז. אז אני אומר. בניגוד למה שאומר חבר המועצה ברבי שאני 

 מאוד מכבד,

 מר צביקה ברבי
ה שאתה אומר. יש שמה שני מבנים שהם אמרו שמשון שהם זה לא נכון מ

נותן  יספקו את הכביש ששני המבנים לבנות אותם. זה מידע שגוי שאתה

אותו. אתה יודע טוב מאוד. אני הייתי שם, נפגשתי עם המפקח ועם 

הקבלנים. אני חוזר עוד פעם על מה שאני אומר. רק בהנחה שיבנו שני 

אותם הוא יתחיל שמה לשים זפת על הכביש. המבנים והוא יתחיל למכור 

הרחוב הזה הוא כלוא. והרחוב הזה לא נכנסים דרך וורדיה. אתה צריך 

מחר בבוקר לקחת את עצמך, את כל המחלקות שלך, לפתוח שם אוהל ולתת 

שמה תשובות לדיירים. אתה זה שצריך לתת פתרונות לאנשים. אתה, לא 

 מישהו אחר.

 ס העיראריאל וטרמן, מהנד 'אדר
 עכשיו תכבד אותי בבקשה ותשמע שני משפטים. 

 מר צביקה ברבי
אני אכבד אותך עד הסוף. אבל התושבים הם לא פחות חשובים. הם לא 

פחות חשובים. תמיד תזכור, אבל תמיד תזכור שאתה תהיה בסיטואציה 

הזאתי בכלי מתקדם של הציבור ואף אחד לא יזכור אותך. אנחנו היינו 

מחר נצטרך את הצעירים שישגיחו עלינו. אתה התפקיד  יכולים לדבר,

 שלך להשגיח על האנשים האלו ואתה כרגע במשמרת שלך נכשלת.

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
אני חוזר ואומר לך שבזמנו תושבים שאתה מדבר עליהם בצדק, הדבר 

החשוב ביותר, פנו לעירייה. אני מדבר על לפני כמה שנים, וביקשו, 

אומר ביקשו זה התחננו שלא יהיה חיבור עד השלמת הפרויקט ואני 

למעלה. בניגוד למה שאתה אומר הפנייה שלך, ולא רק שלך, גם תושבים 

פנו אליי שירות, שביקשו, תושבים מתוך הפרויקט שביקשו להתחבר 

בשלבים מוקדמים יותר ממה שהיזם הוכתב לו בהסכם כדי להיות חלק 

אומר בהחלט נכנסתי לזה, הנחיתי את אגף  מהשכונה. בניגוד למה שאתה

דרכים להיכנס, לבחון את הסכם הפיתוח ולראות אם אפשר להקדים. 

היזם עם בטן מלאה דרך אגב עליי ועל הצוות, הרבה יותר ממה שאתה 

חושב, ובכל זאת אנחנו שם כדי לראות אם אפשר להקדים את החיבור. 

נטרסים מנוגדים דרך ולכן זה בדיוק הפוך. אם התושבים, יש פה אי

אגב, וגם לזה אנחנו רגילים. שתי קבוצות תושבים שרוצות דברים 

מנוגדים, יזם שרוצה את האינטרס שלו. ואנחנו כרגיל מנסים למצוא 

 את האיזון ולכן חלק גדול ממה שאמרת לא במקום. 

 ע"מר שמשון עידו, סגן רה
וכמה שיותר  אריאל, האינטרס שלנו כעירייה הוא לפתוח את הכביש הזה

 מהר.

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
 התושבים לא רצו והלכנו איתם ויש הסכם.ברור, אבל שמשון בזמנו 
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 ע"מר שמשון עידו, סגן רה
אז הם לא רצו והיום הם רוצים. תמיד יהיו כאלה שרוצים ולא רוצים, 

 בכל פרויקט.

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
מרתי שאני שם, אני בתוך זה, עם האנשים אבל אני אמרתי שאני שם. א

עשר פגישות כבר ושיחות בשביל לקדם את הפתיחה של הכביש כי אני 

 רואה בזה יתרון גדול.

 ע"מר שמשון עידו, סגן רה
 אז צריך לשים את הרגל על הגז.

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
חצי  אז אם אני כבר שם ואני עושה את זה בניגוד למה שהיה בזמנו אז

 ממה שנאמר פה לא במקום. ושווה גם להתנצל.

 מר מרדכי בליצבלאו
 אריאל סליחה, אני שאלתי על דירה קטנה.

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 אנחנו מתקדמים, זה בכלל לא נושא לדיון פה.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 א הבא. בואו נתקדם. סליחה, אנחנו סיימנו את הדיון, עברנו לנוש

 מר מרדכי בליצבלאו
 רגע, אני שאלתי שאלה שלא קיבלתי תשובה.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
היה דיון, היתה הצבעה. אריאל הגיב לדברי חבר המועצה וגמרנו את 

 .25הנושא ואנחנו נמצאים כרגע בירקון 

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 .55/1596/07. בנ 9אנחנו בסעיף 

 חיפה. 25קדושים ורדי בע"מ, רחוב הירקון  55/1596/07בנ . 9

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
בקשה להקמת בניין מגורים חדש תוך הריסת בניין קיים. יש פה 

הסתייגות על ידי חברי המועצה אביהו האן, חברי הוועדה, ומוטי 

 בליצבלאו. בבקשה. 

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 .25רחוב הירקון 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
רגע, אולי אריאל אתה רוצה להראות את זה קודם. כולם מכירים? אני 

לא מכיר. אני חושב שכולם צריכים לראות את השקפים כמו שאנחנו 

 נוהגים תמיד.
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 ד שרית גולן שטיינברג"עו
זה פרויקט שהוא דוגמא לטיפול מהיר ויעיל בבקשה. שמעולם לא היה 

 מהיר בעיריית חיפה בבקשה. טיפול כזה 

 מר אביהו האן, ס' רה"ע
 לא ראיתי אישורים כל כך מהירים.

 מר יוסי שלום
 יש לזה אבל איזה סיבה למה, משהו?

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 לא, אין לי מושג. אבל תוך חצי שנה. 

 )מדברים ביחד(

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 נסתרות דרכי האל במקרה הזה.

 ל וטרמן, מהנדס העיראריא 'אדר
, חתכים. פה יש משהו שכן 25, רחוב הירקון ההדמיהפה רואים את 

צריך לציין שהוא מחייב הסבר. כשהוכנה המדיניות צוינו המתחמים של 

מתחמים לשימור. וצוין מתחם שמאושר במדיניות שכולל את המגרש הזה 

מסרה כאשר מי שטיפלה בזמנו בהכנת המתחם, מנהלת אגף תכנון עיר, 

לי שיש טעות. מבחינתה התחום היה צריך להיות קטן יותר. אבל שוב, 

אני לא בא להגיד משהו אחר. המגרש הזה היה אמור להיות מבחינת 

המדיניות כפי שאושרה בתוך המתחם לשימור כשבמהות הטענה של מי 

שערכה אותו שהיא פשוט עשתה שגיאה והתחום היה קטן יותר. אין לי 

להראות אותם. אני מקווה שמה שאמרתי הובן. אם לא פה את המתחמים 

 אני פתוח לשאלות הבהרה. 

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 אני לא הבנתי. תסביר עוד פעם. 

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 מוטי, אביהו.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
. דרך אגב, הירקון, שדרות הנדיב, קדרון, נחשון, אנחנו 25הירקון 

רים באמת, מה שנקרא הם האזורים היפים ביותר בחיפה. בתים אזו

נמוכי קומה, עצים שעוטפים את הבתים. ואנחנו לוקחים את האזור הזה 

ובמו ידינו אנחנו פשוט מאוד מחסלים את כל ההיסטוריה של העיר. 

אנחנו רואים כמה הקלות חריגות למרווחי צד  25במקרה זה בירקון 

פרויקט הזה יסתיים גם בעקבות חפירת והכל ללא הצדקה. כאשר ה

החניון כל העצים הבוגרים באתר הזה לא יישארו. לא יישאר עץ בוגר 

אחד מכל מה ששתלו שם לפני חמישים, שישים, שבעים ושמונים שנה. 

הבקשה הזאת יש לה הרבה מאוד היבטים שקשורים לשימור. היא נמצאת 

ם מרקמי לשימור בתוך שכונת שמבור שהוכרזה כמתחם לשימור. מתח

והוגדרו בה הרבה מאוד בתים לשימור על פי סקר שימור שעשתה 

. אני כן אציין שהבית הזה הוא לא 2019האדריכלית נועה שק בשנת 

בית שהוגדר לשימור, הוא לא בית לשימור. אבל בתים שעל ידו, אם זה 

, כן הוגדרו לשימור ולכן היה צריך להתחשב 24, 22ברחוב הירקון 
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יבטים האלה כאשר מתכננים כזה מבנה. ואם הסתכלתם על המבנה בכל הה

הזה, אין שום קשר בין מה שהוגדר כמתחם מרקמי לשימור ובין המבנה 

הזה. אני מציע לכם להסתובב ברחוב הירקון ולראות, עשו שם כמה 

תוכניות תמ"א, לא הרבה. אבל חלקם תוכניות תמ"א יפות. חלקם 

שות גם תמ"אות, גם להרוויח וגם לשמר תוכניות תמ"א יפות שאפשר לע

את האדריכלות המיוחדת של כל האזור הזה. במקרה הזה אנחנו פה רק 

 3-רואים עוד הקלות, עוד יחידות דיור, חניות חסרות. יש פה חוסר ב

מקומות חנייה וגם ככה האזור הזה הוא בעייתי מאוד בהיבטים של 

דרות הנדיב עד כרמליה חניות. עכשיו תראו, שליש מהבניינים מצומת ש

חניות ציבוריות  20-הם כבר נבנו בתמ"אות. למעשה בתהליך הזה מעל ל

ם חניות ציבוריות. ואנחנו 2כבר נגזלו מהתושבים. נגזלו מעל 

כשאנחנו מצד אחד אומרים גם מחסור בחניות וגם אנחנו לוקחים את 

את התושבים. מענישים את  מענישיםהחניות הציבוריות, אנחנו 

שבים. נכון, אלה שגרים שם אני לא יודע אם זה ארבעה דיירים או התו

חמישה, אני לא יודע, אני לא זוכר. אני יכול לראות בדיוק כמה. אז 

יהיו כמה כאלה שיעשו בוננזה, הקבלן בטח יעשה. אבל שאר התושבים 

פשוט מאוד ייפגעו קשות. בעיות תחבורה קשות, במיוחד מהיציאה היום 

היום בבוקר תצאו מרחוב הירקון, גם דרך כרמליה,  מרחוב הירקון.

כרמליה סובלת מאותה בעיה. זה בלתי ניתן. תמי את עושה לי ככה 

ואחר כך אני בטוח שתצביעי נגד ההסתייגות שלי. אז איך אומרים, את 

 עושה ככה, אני מכבד את זה.

 ברק יגב' תמ
 אל תגיד לי את עושה ככה. אני אצביע מה שבא לי להצביע.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
מאה אחוז. בסוף יש שם תושבים והתושבים האלה סובלים. אנחנו 

צריכים לחשוב מה יקרה אם עוד שאר הבניינים האלה הולכים לעשות את 

התמ"אות והם יעשו. ואנחנו פה פשוט מאוד היד קלה על ההדק. אנחנו 

כאשר  150-יחידות דיור, יותר מ 150-רואים, נראה תוספות של יותר מ

אנחנו נאשר את עשרים המבנים החדשים באזור הזה. זה יהיה פשוט 

מאוד קטסטרופה, אי אפשר יהיה לחיות שם. אני מבין גם, אני מבין 

 םלבצע מקסימולאן הקבלנים הולכים. הקבלנים הולכים לאן שאפשר 

רווח. זה איך אומרים, בכלכלה זה חוק ראשון בכלכלה. איפה שאפשר 

ויח, לשם הולכים. לא תראה אותם ברחוב פאר. צביקה, הכי הרבה להרו

דיברתי על רחוב פאר. לא תראה שם תמ"אות בפאר ולא תראה תמ"אות 

בנווה יוסף ולא תראה תמ"אות בנווה פז ולא תראה תמ"אות בוינר 

 יוסף ולא תראה אותם ברזיאל או בירדן.

 מר שמשון עידו, ס' רה"ע
 אתה תראה.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 אתה תראה אותם במרגלית.

 מר שמשון עידו, ס' רה"ע
 אם לא נשים רגליים ליזמים אז הם יבואו ויעשו גם ברחוב פאר.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
אתה תראה אותם במרגלית, אתה תראה אותם בקדרון, אתה תראה אותם 

 בכל האזורים.
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 מר שמשון עידו, ס' רה"ע
 תן להם פי חמש אז הם כן יבואו.

 ע"רה 'הו האן, סמר אבי
 אף אחד לא ירצה לבנות בפאר.

 מר שמשון עידו, ס' רה"ע
 אז למה בנווה דוד כן?

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 בנווה דוד עושים התחדשות עירונית וזאת הדרך.

 מר שמשון עידו, ס' רה"ע
אז גם שמה יכולים לעשות התחדשות עירונית. גם ברחוב פאר אפשר 

 לעשות. 

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 ולא תמ"אות. שם אנחנו צריכים לעשות התחדשות עירונית.

 מר שמשון עידו, ס' רה"ע
 איפה שאפשר יעשו ואיפה שאי אפשר יבנו. 

 מר צביקה ברבי
 אפילו החזירים לא מגיעים למזרחי.

 )מדברים ביחד(

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 לאביהון בלס אתה מפריע, תאביהו הזמן די נגמר אז בוא תסיים. 

 לסיים. ואביהו בבקשה לסיים כי כבר הסתיימו חמש הדקות.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
אנחנו רואים התעלמות מוחלטת מהאופי המיוחד של הסביבה הזאת. 

אנחנו רואים הקלות מופרזות תוך התעלמות ממסמך המדיניות שלנו 

שקבע את אזור רחוב הירקון שהוא מתחם לשימור ועליו יש הוראות 

ייחודיות שמגבילות את היקף התוספות במסלולי הריסה ובנייה. 

ובמקרה הזה אנחנו לא עומדים בשום דבר שם שקשור למדיניות. אנחנו 

מתעלמים לחלוטין מהמדיניות ואנחנו במו ידינו הורסים את כל 

 המורשת של המרקם המיוחד של רכס הכרמל. ואת זה אסור לנו לאשר. 

 כירת המועצהעדנה הררי אברהם, מז 'גב
 אלי לנדאו, תסמן בבקשה נוכחות. נוכח בישיבה.

 מר מרדכי בליצבלאו
 עדנה אני רוצה ...

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 כן מוטי, בקצרה בבקשה.
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 מר מרדכי בליצבלאו
מדבר על מתחמי  2000לח"פ  6אז בקצרה. אני רוצה לשים דגש. נספח 

אלו החלו בסקרים נוספים לעשות שימור בחיפה. ועל סמך ההוראות ה

בחיפה. שמבור הוגדר כיחידה י"ד באותה תוכנית ומותר לבנות על 

הבתים שמה הקיימים רק קומה וחצי. אני רוצה לציין אחרי שהרחיבו 

את הסקרים כמה מבנים ברחוב הירקון נוספו למספר השימור. בהתחלה 

, 22, 16, 15 ,8. אחר כך הוסיפו ירקון 27, 9היו רק שניים, ירקון 

וגם  12, גם את ירקון 5גם את ירקון  18. ואחר כך בסוף 35, 31, 24

. אז אתם יכולים להבין שמדובר על מרקם, אומר ח"פ 39את ירקון 

, זה לשמור את התבנית הייחודית והערכים, לשמור את המורשת 2000

הבנויה על כל המכלול, האלמנטים הארכיטקטוניים שנמצאים באזור 

בית הזה לא מציג את זה לחלוטין. ואמר אביהו, יש שם בתים הזה. ה

בבת  3שכן מציגים את זה. ואני אזכיר פה תוכנית אחת, את כספי 

גלים. בדיוק את אותו דבר. מתחם לשימור, וועדת הערר דחתה את 

המבנה שבונה שמה. גם מינהל הנדסה תמך בדרישה שלנו לעשות מבנה 

שלו. גם שי וינברג כתבה את התשובה שתואם את המרקם הבנוי בסביבה 

לדיון חוזר. אז אני מבקש גם פה לעשות חישוב מחדש  3בכספי לדרישה 

 איך עושים את המבנה הזה שיתאים לסביבה ולהוסיף דירות, זה בסדר.

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 כן שרית. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
בדיון שבו  30.8.2021-אושרה ב ,23.2.2021-מדובר בבקשה שהוגשה ב

נכחו שלושה חברי וועדה מקומית. למיטב הבנתי בפרויקט הזה יש חסר 

עמד על החסר המשמעותי של מקומות  אביהומקומות חנייה. כאשר  3של 

חנייה ברחוב הזה. רק בשבוע שעבר נפגשתי עם קבוצת תושבים כדי 

מתנקזים לדון בדרכי היציאה המאוד בעייתיים בשכונת שמבור ש

לכרמליה. כלומר הם צריכים לעבור את היציאה מכרמליה כדי לצאת 

החוצה מהשכונה. העמסה של עוד ועוד תשתיות ברחוב הזה היא בעייתית 

ביותר ולא נבחנה לעומק. המהירות של הבקשה בהינתן מיעוט המבקש 

מטרידה מאוד ואולי גם אפילו מסבירה לכאורה כמובן, כל זה לכאורה, 

רים, את ההקלות, את ההקלות במרווחי צד שלא ניתנים בדרך את החוס

כלל וזה לא משנה אם יש רק מתנגד אחד או שני מתנגדים או שלושה. 

בדיון בישיבה עצמה לא הוצגו כלל ההתנגדויות והעובדה שעשרות רבות 

של מתנגדים הגישו התנגדות למבנה הזה. ומילה אחרונה לגבי מתחם 

כשדנו בשלילת השכר של יושב  4.8.2021-ב לשימור. דיברתי באריכות

ראש וועדת המשנה לתכנון ובנייה הנוכחי ויושב ראש הוועדה המקומית 

לאיך הם תופסים את השימור בעיר. ולמרבה הצער יושב ראש וועדת 

משנה קצת עוסק בשלו בכל מה שקשור לקטלוג המבנים שיובאו בפני 

כאשר יש משמעות גם אם וועדת שימור או שיובאו בפני מחלקת שימור. 

מבנה הוא לא בשימור אבל הוא חלק ממתחם לשימור קודם כל כדאי 

שתציגו את זה כעובדה נכונה בתוך הכתבה שמובאת בפנינו. בלי לנסות 

ולכסתח ולייפות את הבקשה כדי להצדיק. כאשר כתבו שזה לא חלק 

ממתחם שימור. זו עוד דוגמא בהמשך לתחילת הדיון מהיום, של למה 

צריך להחליף פה יושב ראש וועדת משנה לתכנון ובנייה. והדבר הנוסף 

זה שלא ברור לי איך בקשה שנבדקה כל כך כל כך מהר מובאת לכאן עם 

כל כך הרבה הקלות וחריגות באזור שגם ככה יש עליו העמסה לא 

פרופורציונלית לשום דבר. במקרה של אסון אפרופו שכונה כלואה, 

ש של כל מי שמביא את הפרויקטים בצורה הזו האחריות תהיה על הרא

 לאישור. על הראש שלהם.
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 גב' סופי נקש, ס' רה"ע
 אולי מישהו ממינהל הנדסה יכול להסביר איך קרה הנס הזה.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
של קרוב המשפחה שעובד  )לא ברור(אולי גם מישהו יסביר לי למה 

לא השפיע על מהירות בתפקיד מאוד בכיר פה, אם הוא השפיע או 

 הטיפול בבקשה. 

 מר מרדכי בליצבלאו
 חשש לכאורה.

 גולן שטיינברג ד שרית"עו
הכל זה לכאורה. הכל זה חשש לכאורה. אני גם שמה סימן שאלה על 

פרוייקטים מטופלים שנים, פה זה תוך  25רח' הירקון השאלה שלי. 

 חצי שנה

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
, ואחר כך אני מבקש לשמוע מכם אם יש תשובות למה בבקשה יואב. רגע

 שנאמר פה כי נאמרו פה דברים די חמורים.

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 יואב בבקשה.

 מר יואב רמתי
אני רוצה להפנות את תשומת הלב לכתבה ולכמה נושאים שיש פה וגם 

שהוא  להחזיר את הדיון למשהו ענייני. אני חושב שלוח זמנים ככל

כמובן מתקצר בכל הבקשות זה בכלל דבר מבורך. הרי זה אחד הדברים 

שאנחנו טוענים כלפי ההארכות. אני נגד קיצור דרך רק לבקשה בודדת 

ואני מאוד אשמח שזה יהיה תופעה רחבה. אבל אני אומר, כל הטיעונים 

האלה ללוחות זמנים, לבעיות של מחלקות כאלה ואחרות בעירייה לא 

תושבים. יש פה תושבים שנמצאים הם מאחורי הייזום של הדבר קשורות ל

הזה. זה לא רלוונטי אליהם. מה כן רלוונטי אליהם, ופה זה גם שאלה 

למהנדס העיר שאני ארצה הבהרה לזה, האם המבנה הזה עומד תחת 

המדיניות של העירייה. זה פעם אחת. שתיים, אביהו העלה כמה נקודות 

ליהם. הוא העלה את הנושא של השימור ואני ואני רוצה כן להתייחס א

חושב שאין חולק. אני קראתי את זה כמה פעמים, שמחלקת השימור 

מגבלות שם אבל  כותבת, הבניין הזה לא נדרש לשימור. יש לה כמה

  בגדול הבניין הזה לא נדרש לשימור.

 מר מרדכי בליצבלאו
 אמרנו את זה.

 מר יואב רמתי
א אמרתי. אמרתי שהוא העלה את הנושא רגע. אני לא אמרתי, אני ל

והוא אמר שדעתו היא אחרת. אבל אני אומר, כרגע יש מחלקת שימור 

שאומרת המבנה הזה לא נדרש לשימור. אז בקצה התהליך עוד פעם אני 

חוזר לנקודה הזאתי. אנחנו רוצים לעשות קריטריונים אחרים לשימור, 

בתחילת התכנון. חושבים שיש פה טעות במדיניות, הכל טוב. זה 

החבר'ה האלה נמצאים בסוף תהליך. אי אפשר להגיד להם תשמעו אנחנו 

ממציאים את המשחק עכשיו מהתחלה, מה שהיה הקריטריונים לשימור זה 
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לא הקריטריונים, מה שהיתה מדיניות זה לא המדיניות. יש פה כמה 

דברים מאוד ברורים בכתבה הזאת ולכן אני רוצה גם את ההבהרה של 

ריאל. אולי אני לא יודע לקרוא. אחד, המבנה הזה עומד במדיניות א

שאנחנו בעצמנו קיבלנו. שתיים, לא נדרש שימור במבנה הזה. זה 

דברים מאוד ברורים, אפילו אדריכלית רות רפפורט כותבת כי הבניין 

 נשוא הפרויקט אינו חלק ממתחם לשימור. 

 מר מרדכי בליצבלאו
 מתחם לשימור.אבל זה מה שאמרנו שזה כן 

 מר יואב רמתי
תן לי רק לסיים. הבקשה דנן, אומר מהנדס העיר בישיבה, הבקשה דנן 

אפשרית מבחינת מגבלות תשתית בכל המישורים. אני אומר, אם 

ההתייחסות שלנו היא על פי הקריטריונים שאנחנו בעצמנו יצרנו אז 

העיר  להבנתי המבנה הזה לא יהיה לנו עליו מגבלות ופה ככל שמהנדס

 יעביר, אולי אני לא יודע לקרוא.

 מר מרדכי בליצבלאו
אדוני טועה בדבר אחד. למחלקת השימור אין החלטה. וועדת הערר קבעה 

אין וועדה ממיינת, אין מחלקת שימור. הן לא  29.6-בצורה ברורה ב

רלוונטיות, הן רק ממליצות לוועדת שימור. וועדת שימור לא דנה 

 בפרויקט הזה. 

 רמתי מר יואב
 אני אומר בכתבה, אז בוא תסביר לי.

 מר מרדכי בליצבלאו
 לא יודע מה בכתבה.

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
אני רוצה לשאול את אריאל משהו בהמשך לשאלות. אתה יכול להסביר 

איך קרה שבאמת יש פה פרויקטים שנמשכים שנים ופה קרה איזשהו נס 

החוסרים בחניות. איך  ובנוסף על זה איך כל ההקלות האלה, איך כל

כל זה ותוך חצי שנה בלי בעיות הכל קורה. אנשים בשביל מרפסת, 

מרפסת, ממ"ד, מחכים שנתיים במקרה הטוב, לפעמים שלוש, ממ"ד. פה 

בניין שלם הקלות, חוסר בחניות. חצי שנה. אז אולי אם התחלנו 

 להתייעל וזה ברכה באמת לאור תוספת התקנים.

 מר יוסי שלום
 יחול על כולם. רק שזה

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
אז בדיוק. אנחנו רוצים שזה יחול על כל התושבים, לא רק על היזמים 

שזה מבורך. שזה יחול על אלה שמגישים ממ"ד ומרפסת ומעלית. על 

כולם. כי נראה לי קצת מוזר בניין בחצי שנה, מעלית או ממ"ד שלוש 

 שנים. במקרה הטוב.

 מר יוסי שלום
 שנה וחצי עדיין לא עלו לוועדה. מרפסות
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 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אני חושב שהבנו. אני חושב שהבנו את השאלה.

 )מדברים ביחד(

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אריאל אתה רוצה לענות?

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
לנושא השימור אני רוצה לחדד כי אני לא בטוח שהסברתי מספיק טוב 

השאלות שעלו. יש סימון של מתחם שבו יש פחות קומות ממה שפה  לפי

מבוקש. מה שהוסבר גם במשנה ואני חוזר על זה פה, שהסימון, אם 

עומדים על הסימון כפי שהוא במדיניות ובמתאר אז המספר קומות פה 

חורג. יש הסבר של מנהלת אגף תכנון עיר שיש טעות במדיניות. זה לא 

חדד את זה פה. ואם אתם מקבלים את האמירה דבר פשוט ולכן אני מ

 הזאת אז אתם יכולים,

 חדווה אלמוג 'גב
 לא הבנו. עוד פעם, הסבר, הסבר.

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
יש פוליגון בתוכנית המתאר של מתחם. ואחרי זה נעשה סקר ואז המתחם 

 הזה מצטמצם למה שהסקר זיהה.

 מר מרדכי בליצבלאו
 ליגון, מה לעשות?אבל זה נמצא בפו

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
נכון, נכון. מוטי אני לא מתווכח. ההפך, אני מחדד את זה. 

הפוליגון המקורי לפני הצמצום זה מה שסומן במדיניות. ואומרת 

מנהלת אגף תכנון עיר טעות, הייתי צריכה לצמצם כשהגשתי. אבל זה 

ול הסימון במדיניות זה הוגש פוליגון מלא. אני מחדד את זה כדי, מ

 לא תואם. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 אני בטוחה אבל שימית תגיד לך שזה מה שקובע, נכון?

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
 אני שם את זה פה בצורה הכי ברורה שאפשר שלא תהיינה אי הבנות.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 מו שמסומן כיום.ואתה יודע מה? מזל שזה לא, שהמצב האמיתי כ

 מר מרדכי בליצבלאו
וברחוב הירקון יש כל כך הרבה מבנים שנכנסו לשימור? אז אי אפשר 

 להגיד שזה יצא מהפוליגון? ריבונו של עולם.

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 אם אין עוד התייחסויות. ימית? 
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 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
לא על המבנה הקיים, מדובר על מתחם  לא מדובר על המבנה. על מבנה,

שבו יש הוראות לפחות קומות ומה שמבוקש פה זה יותר. בגלל ההסבר 

של טעות משרדית. אתם לא חייבים לקבל את זה. אתם יכולים להגיד 

 המדיניות כפי שהיא אושרה, המתחם הוא מתחם גדול יותר.

 חדווה אלמוג 'גב
היה לאשר אותו. אי אפשר יואב, אתה מבין שאישרו משהו שאי אפשר 

 היה לאשר אותו.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 שבניגוד למסמך המדיניות שקובע את גבולות המתחם.

 חדווה אלמוג 'גב
 מה שהוא מסביר שיש פוליגון, יש פוליגון.

 )מדברים ביחד(

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 א' חדווה מדברת.

 חדווה אלמוג 'גב
ים שבהם, לאחר מכן אומרת מישהי, מנהלת הפוליגון קבע את הבת

מתכנון עיר שהיו צריכים להקטין את זה אבל לא הקטינו את זה. אז 

 כרגע בפועל

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 או לא פעלו כדי לתקן את ההקטנה.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 אז אני אומר הוא תכנן על פי המדיניות.

 חדווה אלמוג 'גב
יניות. המדיניות שהיא מתחם לשימור ולכן הוא הוא תכנן על פי המד

לא היה יכול לקבל את התוספת שהוא קיבל. זאת המשמעות של מה שאמר 

 מהנדס העיר.

 מר יואב רמתי
 אבל זה לא מה שהוא הבהיר.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 בדיוק זה מה שהוא אמר.

 מר יואב רמתי
 אני שואל, המתחם הזה לשימור או לא?

 ידו, ס' רה"עמר שמשון ע
 המתחם כן, המבנה לא.

 )מדברים ביחד(
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 ד שרית גולן שטיינברג"עו
זה בסדר. אתם לא צריכים לחשוש ממענה רק בגלל מיעוט המבקש. הכל 

 טוב.

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
אמרתי ואני אומר שוב. המתחם כפי שאושר, המגרש נמצא בתוכו. עומדת 

הנייר בזמנו שאמרה טעיתי. עכשיו בפניכם אמירה של מי שהכינה את 

 אתם לא חייבים לקבל את זה.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 יש לזה תוקף סטטוטורי לאמירה הזאת טעיתי?

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
 לא.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 תודה. הבנת את התשובה יואב? 

 מר מרדכי בליצבלאו
 קטים לרחוב הזה.עוד בפרט שהכניסה כל כך הרבה פרוי

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
מי אדוני? רגע, אל תתחיל לדבר. רק תסביר לי מי אתה. מי אתה 

בבקשה? אל תתחיל לדבר. אני שואל מי אתה. דקה אחת בבקשה. ימית, 

האם אפשר לתת לצד אחד בלי שיש פה גם את היזמים? הייעוץ המשפטי 

 ם ולא נוכל. לא נותן כי אין פה את נציגי כל הצדדי

 )מדברים ביחד(

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 חברים בבקשה, ימית עכשיו מדברת.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 צביקה, ימית מדברת. צביקה ימית מדברת.

 מר צביקה ברבי
 למה הוא לא יכול לדבר?

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 כי המתנגדים לא פה צביקה.

 אברהם, מזכירת המועצה עדנה הררי 'גב
 אם תקשיבו לימית אז תבינו למה.

 מר מרדכי בליצבלאו
 שני הצדדים לא פה, שני הצדדים לא פה.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 המתנגדים לא פה. כי המתנגדים לא פה. הוא מייצג את היזם.
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 )מדברים ביחד(

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 תודה.אפשר לשמוע את היועצת המשפטית? 

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
אז קודם כל כדי לדייק בדברים אני לא הכרתי את הבקשה הזאת לפני. 

אין פה עניין לא של פחד ולא של שיקול דעת, השיקול דעת היחיד 

שמנחה אותי זה החוק. אין פה שום עניין לא של פחד או של ניגוד 

טוב. שתיים, מה העניינים כמובן. זה עניין אחד למען הסדר ה

שההמלצה שלי לאור השיחה שלי פה עם אריאל, אנחנו נחזיר את זה 

לדיון בוועדת המשנה. אני רוצה באמת להבין נחשון מה המשמעות של 

אמירה כנגד מדיניות שאושרה פה בוועדה המקומית. מעבר לכך צביקה 

הדיון התנהל, ואני אסביר לך גם למה. בסופו של יום גם כשאתה רוצה 

העדיף את זכותו של אדם אחד אתה מקפח את אחר. אנחנו לא מקיימים ל

פה דיון, זה רק נקרא דיון חוזר לפי תקנות התכנון והבנייה. אם 

רוצים לאפשר דיון אנחנו צריכים להודיע מראש. הבעתי את דעתי בעבר 

שראוי ונכון, נחשון אמרתי לך את זה כיושב ראש הוועדה, לקיים 

עדה המקומית גם כדי שתהיה סופיות לדיון ולא דיונים במליאת הוו

 יהיה ידון רק בהסתייגות.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אז את רוצה, שנייה. ימית את רוצה, שנייה.

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
 רגע, שנייה נחשון. תן לי לסיים.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
משנה או את רוצה את זה במליאה השאלה אם את רוצה את זה בוועדת ה

 את הדיון המלא.

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
יכול להיות ככל שתחליטו. אבל אם אנחנו מקיימים דיון בוועדה 

המקומית צריך להיערך לזה מראש. צריך להזמין את שני הצדדים 

 שישמיעו את הטיעונים שלהם. אנחנו לא נקפח צד אחד מול האחר. 

 לוםמר יוסי ש
 שמעתם את הצדדים עד היום? את המתנגדים.

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
 אני לא יודעת, אני לא הייתי.

 מר יוסי שלום
 לא בתיקים אחרים. בתיק הספציפי הזה שמעו את המתנגדים?

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
 אז יוסי אני לא יודעת להגיד לך.
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 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
אבל עוצרים את זה יוסי. יוסי אבל היא עוצרת את זה, זה חוזר 

 לדיון מחודש.

 מר יוסי שלום
לא חוזר, אל תחזיר בגלל שעשיתם פדיחה. אני שאלתי שאלה אחרת. האם 

לפי הנוהל התקין שהיו צריכים לשמוע את המתנגדים, האם שמעו אותם 

 בוועדה, זאת היתה השאלה שלי.

 אדר' רחל בצ'ינסקי
י אדייק. אין נוהל תקין לשמוע מתנגדים. מגיעים מכתבי התנגדות, אנ

אנחנו מתייחסים לתוכן של מכתבי ההתנגדות בתוך הבדיקה של התיק 

 וזה רשום.

 מר יוסי שלום
 התייחסתם לכל הדברים?

 אדר' רחל בצ'ינסקי
 כן, רשום בתוך הכתבה כמו שקוראים אותה פה.

 מר מרדכי בליצבלאו
 חלקית לגמרי.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 חלקית. הדברים שעלו עכשיו לא עלו שם.

 מר יוסי שלום
 אני יודע, בגלל זה אני שואל.

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
החלטתך כיושב ראש המליאה האם אתה רוצה לקיים דיון במליאת וועדה 

 מקומית ואז זה ייקבע לדיון כאן במליאה על כל המשתמע מזה.

 ע"מ רה"וק, סגן וממר נחשון צ
 אנחנו צריכים להחליט על זה כרגע?

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 לא, עוד שבוע. בטח שכרגע.

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
אם לא נחשון אז זה יצטרך לחזור. זה יחזור חזרה לוועדת המשנה ואז 

 נבחן את המקרה.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 במליאה.  אז בוא נקיים את הדיון

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 אני חושבת שצריך לקיים את הדיון בוועדת משנה

- 77 -



 

 יג' בתשרי התשפ"א חיפה - 33מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה  מס' 

  19.9.2021 

38 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 שמעתי אותך והחלטתי שהדיון יהיה במליאה.

 )מדברים ביחד(

 מר מרדכי בליצבלאו
 בוא נצביע על ההסתייגות.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אנחנו לא מצביעים.

 גולן שטיינברגד שרית "עו
 למה אתה רוצה לחסוך לו שלבים? אתה רוצה לספר לנו?

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אני לא רוצה לחסוך שום דבר.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
לא, כי זה נשמע שאתה רוצה לחסוך לו שלבים, לאדון קדושים. אתה 

 רוצה לספר 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אשים אותי בבקשה?את רוצה להפסיק לה

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 אני שואלת שאלה, סימן שאלה. 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 את לא שואלת, את אומרת אתה רוצה. אני שמעתי שאת אמרת אתה רוצה.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 אני שואלת שאלה. האם יש לך קשר למבקש, תספר לנו.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אני שמעתי שאת אומרת אתה רוצה.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 לא, אתה שומע מה שאתה רוצה. אני שאלתי שאלה.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 זה מוקלט ומתומלל.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 מוקלט ומתומלל ששאלתי שאלה. 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 יו או שאני צריך להחליט?ימית האם אנחנו צריכים להצביע עכש

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
ימית אני לא מבינה למה המבקש הזה צריך שיחסכו לו שלבים לדיון 
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בוועדה מקומית כאשר ככלל אנחנו מחזירים לדיון מחדש בוועדת משנה. 

 אני רוצה להבין למה הוא זוכה לפריבילגיה הזאת.

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
 רת על פריבילגיות.אני לא מדב

 )מדברים ביחד(

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
אני אסביר את הדברים. ממילא וועדה מקומית יכולה להחליט שרית, 

 וועדה מקומית

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 אני לא חושבת שאתה בכלל יכול לדון בתיק.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 ... או מישהו?למה אני לא יכול? למה את יכולה 

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 כי הוא לא עובד אצלי, הוא עובד איתך.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 הוא לא עובד אצלי.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 באמת? הוא לא עובד איתך? אני שואלת סימן שאלה.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 מי עובד איתי? מי?

 גד שרית גולן שטיינבר"עו
 מי עובד? אתה לא יודע מי המבקש?

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 מי עובד איתי? לא, תגידי במפורש, מי עובד איתי?

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 סימן שאלה. אני שואלת שאלה. האם בנו של המבקש עובד איתך?

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 .התשובה היא לא, איתי לא. איתי לא, חד משמעית

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
בסדר, אז אתה יכול לדון בבקשה. אני רוצה לשאול את היועצת 

של דיון ישר מחדש במליאה פה  לפריבילגיההמשפטית האם יש הצדקה 

ולא להחזיר קודם לוועדת משנה לדיון עומק לאור ההערה של אריאל 

וטרמן בסוגיית המתחם לשימור. זה לא דיון שמצדיק קפיצה הופ 

מליאה. בדרך כלל במקרים כאלה אנחנו מורידים חזרה לוועדת משנה. ל

 ואת מהנהנת כן בראשך כי את יודעת שאני צודקת.
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 חדווה אלמוג 'גב
אני רוצה להוסיף שלדברייך ולדברי אריאל בעצם פוסלים את הדרך 

להביא את זה למליאה. אני אגיד למה אני חושבת. אני חושבת שמכיוון 

לא היתה. יש טעות והדיווח הזה לא הובא לחברי שהיתה, יש טעות, 

וועדת המשנה. אי לכך תיק שלא הובא בסדרו לוועדת המשנה צריך 

 לחזור אליו, להביא לו שם את הנתונים ושם לדון בזה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 ובטח לא לתת לו פרס של לחסוך לו שלב.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 שמענו את חדווה.שרית, שמענו אותך, 

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
לדייק את הדברים. אני דווקא לא ראיתי את זה כלתת פרס. אני חשבתי 

שלאור העובדה שמה שמוטי אמר ודייק ואני חושבת שגם אריאל חזר 

 והבהיר את הדברים.

 מר מרדכי בליצבלאו
 לא שומעים אותך.

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
אומרת שדווקא אני ראיתי את הדברים חדווה לאור מה שאמר מוטי אני 

ואריאל אפילו עוד חיזק את הדברים שלו שאושרה כאן מדיניות עם 

פוליגון מסוים שמבהיר שזה כלול במתחם שתרצו ללבן את זה בוועדה 

המקומית. אבל בהחלט אפשר להחזיר את זה לוועדת משנה, לקיים דיון 

להעלות את זה לוועדה מקומית. אני רוצה רק כסדרו ואם יהיה צורך 

 לבהיר, 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 .זו ההמלצה שלך?

  מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו

וועדה מקומית היא המוסמכת. וועדה משנה מוקמת מכוחה, צריך להבין 

את זה. ובסופו של יום וועדה מקומית יכולה להחליט שהיא מקיימת 

יכולה לקיים את זה הלכה למעשה. אני לא רואה בזה  דיונים, היא

פריבילגיה, לפעמים להפך. דווקא פה הדברים מובאים בפני שלושים 

חברים ולא בפני עשרה. דרך אגב אני אומרת את ה שרית כי שמה הדיון 

 היה בפני,

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 חוסכת לו שלב ואת יודעת את זה.

 לעירייהמש "ד ימית קליין, יוע"עו
שרית, אבל תני לי לסיים את הדברים. שמה זה היה בפני מיעוט חברים 

כמו שאני מבינה עכשיו. דווקא אני ראיתי את הדברים אחרת. אבל ככל 

כמובן שאין  מבחינתנושאתם רוצים לקיים דיון דווקא בוועדת משנה 

 מניעה. אני ממש לא רואה את זה כפריבילגיה.
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 ע"רהמ "מר נחשון צוק, סגן ומ
 ימית, מה ההמלצה שלך? אני חושב

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
התדיינתי פה עם אריאל. אריאל אומר כן להחזיר את זה לוועדת משנה 

 ואני מקבלת את המלצתו של אריאל.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 להביא את זה לוועדת המשנה.

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
 ה לוועדת משנה.להחזיר את ז

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
בבקשה, בסדר גמור. מאה אחוז, תודה. יוחזר לוועדת המשנה. אתה 

תוכל להיות מוזמן, אדוני אתה תוכל להיות מוזמן עם נציגי הצד 

 השני לוועדת המשנה. 

 דובר 

  )מדבר מרחוק(

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
צד אחד ואני לא אתן לך לדבר. אני אני ביקשתי שלא תדבר פה במעמד 

לא יכול לתת רק לצד אחד לדבר. אדוני אני מתנצל, אני לא יכול לתת 

 רק לצד אחד.

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
אם כך אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום. בוא בבקשה קובי. 

 חיפה. 999מספנות ישראל בע"מ, יוליוס סימון 

הקמת מסוף אחסון ושינוע ליבוא ביטומן בנמל  2019/0041/01. בנ 10

 מספנות ישראל

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
הוגשה הסתייגות על ידי חברי המועצה אביהו האן ומוטי בליצבלאו. 

 אריאל בבקשה תציג.

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
מדובר בבקשה של נמל מספנות ישראל. דרך אגב הנציגים של הנמל 

נמצאים פה, אם תרצו שאלות מעבר למה שאני אסביר אז הם יוכלו 

לענות. רואים את הנמל, זה הרציפים האלה. מי שמכיר זה נמל המפרץ. 

זה בעצם נמצא בין נמל המפרץ לנמל קישון מזרח של נמל חיפה, כאן 

נמצאות מספנות ישראל. הבקשה היא להקים מתקן ליבוא ביטומן, פה 

לו. אני אגיד באופן כללי, זה מובא כנוזל את התוכנית ש רואים

מחומם משונע. פה רואים את המבנים שכרוכים ביבוא. יש מכל ויש 

צנרות כמובן וגשר צנרות ופה רואים את המקום שבו מעבירים את זה 

 למכליות.

 מר יואב רמתי
 מאיפה זה מגיע הנוזל?
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 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
רשה הטכנית אבל הרעיון הוא שהדבר באוניות. אני לא מעביר את הפ

הזה מהווה חלופה או תחרות, נגיד יותר נכון, לייצור שמתבצע היום 

בבתי זיקוק שזה אחד מהתוצרים של בתי זיקוק שמוגדרים כחיוניים 

למשק. זה מה שמשמש את הסלילת כבישים, את האספלט בעצם מייצרים. 

יקוק וכאן בעצם זה הצרכן העיקרי, בעזרת הביטומן שמיוצר בבתי ז

 במקום הזיקוק המקומי. לייבוא נוצרת אלטרנטיבה 

 מר יואב רמתי
 איך מבחינת ההיקפים לעומת בתי זיקוק?

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
 אז זה באמת אולי נציג היזם יוכל להסביר הכי טוב.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
תחיל את אני אגיד לך. אנחנו דנו, אנחנו גם רוצים עוד מעט לה

 המועצה ואם עכשיו נתחיל עם היזם זה לא ייגמר לעולם.

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
 איך שתגידו. אם יש שאלה מהסוג הזה אז אני,

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 אני רוצה להציג את ההסתייגות שלי.

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
 רק שנייה. יואב אתה רוצה תשובה או לא?

 רמתי מר יואב
 בוא נשמע את הדיון ונראה.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 מישהו מחברי המועצה מעוניין לשמוע את ההסבר הטכני? לא.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 כן, אני.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 את? בבקשה. אז אני אבקש מהנציג של היזם להציג.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 בגלל ההיבטים התברואתיים.יש לזה חשיבות 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 בסדר גמור, בבקשה. 

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 רק תציג את עצמך לפרוטוקול.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
אני אחדד את השאלה של יואב. הוא רוצה לדעת כמה מתוך הייצור של 
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הייצור שאתם מספקים  מה ההיקף מתוך בז"ן אתם מספקים במהלך הזה.

 פה.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 בוא רק תציג את השם ותפקיד כי לא כולם מכירים.

 מר צחי בן משה

 קודם כל צהריים טובים. שמי צחי בן משה.

 חדווה אלמוג 'גב
 אגב זה כבר ערב.

 מר צחי בן משה

 אבל אנחנו פה מהצהריים. עובד עם מספנות ישראל בעצם להקים פרויקט

לאחסון, יבוא, אחסון וניפוק של ביטומן. ביטומן בכמה מילים זה לא 

חומר מסוכן. זה תזקיק, זה תוצר של נפט גולמי. הוא לא חומר 

מסוכן, הוא לא נדיף. הוא מוגדר בכל זאת ומובא תחת הנושא הזה 

מעלות שהיא טמפרטורה גבוהה.  160בגלל שהוא משונע בטמפרטורה של 

עיון והמודל שאנחנו מדברים עליו זה להביא המטרה שלנו בעצם והר

טון, זה הגודל הסטנדרטי. להקים  5,000למספנה לאוניות בהיקף של 

שני מכלים לאחסון וניפוק בכמות שתוכל להחליף בשלב הנוכחי 

 כשאנחנו נערכים היום לחצי מכמות השימוש בביטומן.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 מכל? כמה כל מכל? מה הגודל של כל

 מר צחי בן משה
 סך הכל שוק הביטומן במדינת ישראל

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 מה כל מכל, מה הגודל של כל מכל?

 מר צחי בן משה
 טון. 6,500

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 ומה הצריכה במדינת ישראל?

 מר צחי בן משה
יה הצריכה במדינת ישראל היא צריכה קבועה. זה לא משנה אם אנחנו נה

בשחקן או לא נהיה בשחקן כי היא נקבעת על ידי בעצם מכרזים של 

אלף טון.  300המדינה לתשתיות. סך הכל הצריכה של הביטומן היא 

צריך להבין, מה שלא ייובא ייוצר. מה שייובא יחליף חלק מתהליך 

הייצור, הוא לא יגדיל את השוק. אין מה לעשות עם זה, זה ביקוש 

בעצם לייבא ובכך להקטין את הכמויות  קשיח. המטרה שלנו גם

שמאוחסנות באזור מפרץ חיפה ולהקטין את הייצור. אין אנרגיה 

שמושקעת בתהליך הייבוא. האנרגיה היחידה שמושקעת היא אנרגיית 

חימום. אין אנרגיית ייצור, אין פליטה של חומרים ודנו על זה 

המתקן הזה בוועדת המשנה ואנחנו גם מציגים את זה פה. הבנייה של 
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 BAT, best-היא פאר הטכנולוגיה. הוא ייבנה על ידי עמידה בתקני ה

available technology.התקנים המתקדמים ביותר עם הציוד המתקדם ביותר . 

 חדווה אלמוג 'גב
שאלה עוד פעם. אם אתה יכול לחדד האם זה גם לייצוא, אני לא שמעתי 

 טוב.

 מר צחי בן משה
 אים לפה ביטומן, מכניסים לפה וננפק.לא. אמרתי שאנחנו מייב

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
לא מייצרים. היום זה מיוצר בבז"ן וזה ייבוא במקום ייצור של 

בז"ן. הרעיון זה לייבא ביטומן. ביטומן הוא התחתית של החבית, הוא 

 אחד הדברים הכי קשים לזיקוק.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 קוק בעצם.כשאתה מבטל גם תהליך זי

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
אנחנו בעצם מורידים תהליך זיקוק חלקית. אני לא יודע אם זה יתחרה 

באופן מלא. כמה אתם רוצים לייבא? באחוזים מהצריכה של המשק, מה 

 התוכניות שלכם.

 מר צחי בן משה
אנחנו נערכים לתת מענה לכל צריכת המשק כשבשלב הראשוני אנחנו 

 מישים אחוז. נערכים לח

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
זאת אומרת שהייצור של הביטומן בבז"ן, מייצרים גם בבתי זיקוק 

 אשדוד או רק בחיפה?

 מר צחי בן משה
 לא, רק בז"ן בחיפה.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
אז בז"ן בעצם יורד בכמות הזיקוק של ביטומן בחמישים אחוז תמורת 

 ייבוא.

 תימר יואב רמ
 300, אצלך יש 500לכן אמרתי המספרים שהוא נתן לא הסתדרו לי... 

 חבר.תאלף, זה לא מ

 מר צחי בן משה
טון. זה תדירות עוני,  5,000אני התחלתי כשאמרתי שאוניה מגיעה עם 

המטרה שלנו זה לדאוג למפרץ, להחזיק פה כמה שפחות מלאי ולא 

ת אופרטיבית. להחזיק פה מלאי גבוה. ההסתכלות שלנו זה יעילו

מספנות ישראל הוא נמל פרטי, נמל מתקדם עם יעילות מאוד מאוד 

גבוהה וזה היתרונות בין השאר שאנחנו מביאים לשולחן. היכולת 

הלוגיסטית שלנו מצד אחד להבטיח זמינות בשוק ומצד שני להקטין את 

 המלאי שנמצא באזור מפרץ חיפה.
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 מר יואב רמתי
 לה?לשינוע במשאיות יש איזה מגב

 מר צחי בן משה
אותו דבר כפי שמתקיים כיום. היום מגיעות משאיות, טוענות בתוך 

בתי הזיקוק ומשווקות למדינת ישראל. אנחנו נעבוד באותה צורה. 

נהפוך הוא, אולי נוכל אפילו בעתיד הקרוב, חצי קרוב, לעלות על 

 מסילת ברזל ולהניע לדרום גם כן על בסיס

 מר יואב רמתי
נעים את זה מהספינות אם אין אפשרות להעביר את הדבר אם אנחנו מש

 הזה בצנרת?

 מר צחי בן משה
 לא.

 מר יואב רמתי
מה המטרה? רגע, אני אסביר את השאלה. הבעיה שלנו זה גם משאיות 

אלף טון  300שרצות עם חומרים כאלה לאורך הכבישים. כשאתה מדבר על 

 יות.טון אז אתה מבין מה כמות המשא 40ומשאית לוקחת 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אבל גם היום הן יוצאות מבז"ן עם

 מר יואב רמתי
לא, בסדר. המטרה היא, אז בדיוק זה השאלה. הוא יודע להביא 

 מהספינות את זה בצנרת אז למה אי אפשר אולי להמשיך.

 מר צחי בן משה
אז אני אזכיר ואני אגיד שהחומר הוא חומר שחייב להיות משונע 

מעלות אחרת הוא מתמצק. ולכן הקירבה לחוף למכלי  160רטורה של בטמפ

האחסון, הזמינות שלהם יש לה משמעות אדירה ולכן על מנת לשנע אותם 

ויכולים  160הם חייבים להיות מחוממים. הם יוצאים בטמפרטורה של 

להגיע לאתר, ליישום בכביש או איפה שזה לא יהיה. מה שאני בא ואני 

חלופה למצב הקיים אין הבדל, נהפוך הוא. ברגע אומר שמבחינת ה

שתהיה מסילת הברזל אנחנו נשתדל לשנע דרום על בסיס מסילת ברזל 

ובכך בעצם להקטין את אותה סוגיה שמטרידה אותך וזה התנועה 

 בכבישים.

 מר יואב רמתי
 צנרת לא בא בחשבון?

 מר צחי בן משה
 אין סיכוי. אין סיכוי, בלתי אפשרי.

 ע"מ רה"וק, סגן וממר נחשון צ
 בלתי אפשרי.

 מר צחי בן משה
 בלתי אפשרי טכנית.

- 85 -



 

 יג' בתשרי התשפ"א חיפה - 33מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה  מס' 

  19.9.2021 

46 

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
 יש לכם הסכם עם בז"ן או שאנחנו נמצא את עצמנו ...? כמו תמיד.

 מר צחי בן משה
 אחרת. ישותאנחנו לא קשורים לבז"ן, אנחנו 

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
תרים את זה. כי היערכות מצד אחד זה נחמד מאוד. השאלה איך באמת פו

 אבל בז"ן לא מוותרים.

 מר צחי בן משה
אלף  300הפתרון הוא במבחן התוצאה, השוק הוא מוגבל. השוק הוא 

טון. אז אם אני לא אהיה יעיל אני לא אוכל להביא. אם אני אהיה 

 יעיל לא יהיה להם למה לייצר ולהחזיק את זה. 

 מש לעירייה"יוע ד ימית קליין,"עו
 במחירים טובים יותר כדי שהשוק יצרך אתכם ולא זה?

 מר צחי בן משה
 תחרות. השוק בתחרות וזה לא משהו שאני יכול להגדיר היום. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 זה מה שעושה לנצח מונופול, זה לתת לשוק לעבוד.

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
כל האמוניה שלצערנו נתן יר. כמו שעם מיש גם את זה וגם הרגולטו

 עדיפות ונוצר מונופול.

 מר צחי בן משה
 לנו אין שליטה על הרגולטור ואנחנו לא צד בפן הרגולטורי.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
לא, אבל הרגולטור, וצריך להגיד את זה. זה לא אתה תגיד, אני אגיד 

ושה דברים שבז"ן את זה. בדוח וועדת מנכ"לים כשדיברו בסוף על של

מייצרת, תזקיקים לדלק, גפם וביטומן. הרעיון הוא לייצר דרך, 

וועדת מנכ"לים זה הרגולטור, אומר צריך לייצר חלופה לביטומן, 

, אחסון לתזקיקים וככה אני יכול להגיד שאני יכול אחסון לגפם

להוריד את השלטר לבז"ן. אם כל היום נגיד לא לא, זה לא, זה לא, 

 נחנו מנציחים פה את בז"ן. בדיוק בגלל הדובי לא לא. זה לא, א

 חדווה אלמוג 'גב
 יאללה, הצבעה. 

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 פתחנו הצבעה בבקשה. 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אנחנו מצביעים בעד נגד ההסתייגות.
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 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 אני רוצה להציג את ההתנגדות שלי.

 ע"מ רה"שון צוק, סגן וממר נח
 סליחה, סליחה. מתנצל.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 ישבתי ושתקתי.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 מתנצל, מתנצל. בבקשה.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 היה דיון שלם. תן לי

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 מתנצל. סליחה, בבקשה. חמש דקות.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 קורה פה, מתקן הביטומן שמתוכנן במספנות ישראל,מה ש

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
שנייה, שנייה. תסגרו את ההצבעה, אנחנו עוד לא התחלנו את ההצבעה. 

איציק אל תצביע. תנקו בבקשה את המסך, תיקחו חמש דקות. אני מבקש 

 . למחוק את המסך ולא להתחיל את ההצבעה ולתת לאביהו חמש דקות לדבר

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
תראו חברים, מתקן הביטומן שמתוכנן במספנות ישראל מתקן בעייתי 

מיותר להקמה במפרץ חיפה. והאמת היא זה די מדיר שינה מעיניי כל 

התהליך של מה שהולך במספנות ישראל. איך אומרים, מדאיג ומקומם 

פנות שמינהל ההנדסה מביא לפה תוכנית שלמעשה היא מיטיבה עם מס

ישראל אבל היא מזניחה את תושבי חיפה, ולמה אני מתכוון? אנחנו 

מקימים פה מתקן שהולך לזהם את מפרץ חיפה במשך עשרות השנים 

הבאות. ואנחנו נלחמים לסגור את המתקנים המזהמים במפרץ חיפה ומה 

אנחנו עכשיו עושים? מקימים מתקן מזהם. צריך להחזיק את המתקן הזה 

מעלות. לא דיברו לחלוטין על הארובה שהולכים  160בטמפרטורה של 

להקים פה והולכים להקים פה ארובה. נכון, מנסים להסתיר את זה, לא 

היה על זה דיון, אבל יש פה  ארובה, אין מה לעשות. והארובה הזאתי 

תזהם והיא תוציא חומרים מסוכנים והיא תפלוט חומרים מסוכנים 

. ואני רוצה 2קים פה מפרץ חיפה לאוויר העולם ואנחנו הולכים לה

להבין איזה אינטרסים נמצאים פה סביב השולחן. האם האינטרסים של 

של  האינטרסיםבעלי ההון של מספנות ישראל, ויש שם בעלי הון, או 

תושבי חיפה שרוצים לשנות את כל מה שקורה במפרץ חיפה. מה שקורה, 

ה, שרית אני לא בא מינהל ההנדסה ועושה תוכנית נקודתית. הוא עוש

הפרעתי לך כשדיברת. אז תכבדי דעה אחרת גם כשאומרים אותה. תכבדי 

נוגדת לדעה שלך. תכבדי דעה אחרת שנוגדת את הדעה דעה אחרת שאולי 

 שלך.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 שרית בבקשה.
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 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
איזה  צריך גם להבין, במינהל ההנדסה באים עם תוכנית נקודתית.

תוכנית? רק לפני חודשיים אישרנו למספנות ישראל מערך ממגורות 

חדש. מערך ממגורות שהולך להתחרות בדגון. עכשיו אנחנו מאשרים להם 

מערך של ביטומן חדש שהולך להתחרות בבז"ן. נהדר, מה עוד הולך 

להיות בממגורות ישראל? מה תוכנית האב לממגורות ישראל? איפה 

לכים להסתכל עליה במבט הוליסטי במספנות ישראל? התב"ע שאנחנו הו

מה שקורה זה שיטה חדשה. וואלה יש פה מספנות ישראל, אנחנו מאשרים 

להם תוכנית אחת ועוד תוכנית אחת ועוד תוכנית אחת ויש לנו מפרץ 

במספנות ישראל. האם מחר מסוף הדלקים גם יהיה במספנות  2חיפה 

חבריי רואים במציאות חמורה מאוד ישראל? אנחנו רואים, אני לפחות ו

שמינהל ההנדסה אין לו שום ראייה, ראייה כוללת למה שהולך להיות 

וגם לא מציגים לנו את זה מה הולך להיות במספנות ישראל. האם 

הולכים להקים שם גם את מסופי הדלקים החדשים? ולמעשה קופסה 

ואני שואל שחורה. עוד תוכנית ועוד תוכנית ועכשיו זה תוכנית קשה. 

את עצמי, האם לא סבלנו פה כבר עשרות שנים עם מפרץ חיפה מזוהם 

ואנחנו צריכים לקחת על עצמנו את הביטומן של כל מדינת ישראל? 

שילכו לדרום, שילכו למרכז. שישימו את זה, איך אומרים, בלב שכונה 

בתל אביב. למה אנחנו שאנחנו נלחמים פה יום יום ושעה שעה כדי 

צה את התעשיות המזהמות אלה מביאים פה מתקן מזהם עם להעיף החו

ארובה מזהמת ללא בחינה סביבתית, ללא בחינה של ניטור וללא ידיעה 

מה הולך להיות ומה הולך לצאת מהארובה הזאת. ואני אומר, אנחנו 

חברי הוועדה המקומית צריכים לבקש לראות תמונה כוללת. מתקן 

ות סביבתיות קשות ואנחנו אסור הביטומן הזה הולך לגרום לנו לבעי

. אסור לנו לתת לזה יד. הרי את הביטומן הזה, הוא אומר להסכיםלנו 

מעלות. זה אומר להביא לשם גפם, זה אומר  160-בעצמו, מחממים ב

להביא לשם ארובה, זה אומר להביא לשם מערך חימום ולא יעזור כלום. 

ומר, הכי חמור כשחממים משהו נוצרת אנרגיה, נוצר זיהום. ואני א

שבכל התהליכים בוועדה המקומית הסתירו לנו את הארובה וזה הכי 

הדאיג אותי. כשמסתירים ממני משהו זה אומר וואלה, כנראה מאחורי 

הדברים האלה יש פה בעיה קשה. ולנו אסור לתת לזה יד. אני רוצה גם 

טון  40אלף טון בשנה. יואב, אתה אמרת  150לומר עוד משהו. 

כמה משאיות יהיו במשך  במתקן הזה?  תעשה חשבון מהיר.  משאיות?

, אנחנו מדברים 150כפול  25משאיות זה אלף טון.  25אלף משאיות, 

 על, 

 מר יואב רמתי
 זה לוקח חמישים אחוז, יש גם את ה... של בז"ן.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 לא, חמישים אחוז אין. חמישים אחוז בז"ן. אנחנו נלחמים להעיף את

הביטומן הזה למקום אחר במדינת ישראל, לא רוצים אלפי משאיות 

שיעמדו שם וינפקו ביטומן ומי יודע כמה תקלות יהיו בתהליך הזה. 

ואנחנו רוצים להעיף אותם מפה. שיקימו את הביטומן הזה במקום אחר. 

למה אצלנו? לא מספיק אכלנו פה חמישים, שבעים, שמונים שנה קיבלנו 

מזוהם? עכשיו נקבל ממגורות, עכשיו נקבל ביטומן,  פה את כל המפרץ

בגלל אינטרסים של בעלי  2מחר נקבל את מסוף הדלקים. מפרץ חיפה 

הון שיושבים במספנות ישראל ומושכים בחוטים ואנחנו צריכים לקבל 

חנו חברי הוועדה המקומית פה נאשר את נאת זה? מה נפלנו על הראש? א

ים? אני אומר לכם, בשיטה הזאת של זה בגלל אינטרסים כאלה או אחר

 הסלמי לנו אסור לתת יד. עוד נקודה אחת נחשון.
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 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 בסדר. בוא תתחיל לסיים אבל.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
עוד נקודה אחת נחשון. אבל צריך להבין, באזור הזה אנחנו בונים על 

קדה. איז תקשיב טוב, שנים, תוכנית שלא הופ 51תוכנית שהיא מלפני 

שנים והיא לא סיימה את תהליכי  51זה תוכנית שנמצאת אצלכם כבר 

ההפקדה שלה. ואתם, הוועדה המחוזית, יש לכם יד לסיים את תהליכי 

ההפקדה כדי שנדע מה הולך להיות שם, מה תוכנית האב. מה הולך 

להיות בכל האזור הזה. ופה מביאים לנו תוכנית אחת קטנה ועוד 

נית קטנה שהיא לא כל כך קטנה ומי יודע מחר עוד תוכנית. ואתם תוכ

לא מסיימים את תהליכי ההפקדה וזה כנראה נוח לכולם. נוח לוועדה 

המחוזית, נוח למינהל התכנון של עיריית חיפה. הגיע הזמן שנדע מה 

הולך להיות שם. ואתם בזה שאתם לא מסיימים את תהליכי ההפקדה של 

ים אותנו בעיניים עצומות. ואנחנו פה צריכים התוכנית אתם משאיר

לאשר את התוכנית ההרסנית הזאת לתושבי חיפה? מה נפלנו על הראש? 

קחו את מספנות ישראל, אנחנו לא צריכים לדאוג להם. אנחנו צריכים 

לדאוג לתושבי חיפה. צביקה, אנחנו צריכים לדאוג לתושבי חיפה ולא 

עכשיו הולכים לזהם אותנו לעוד  לבעלי אינטרסים במספנות ישראל שהם

חמישים שנה. מה נפלנו פה על הראש? שיקחו את הביטומן שלהם ויעיפו 

אותו לאשדוד ולאשקלון ולמי יודע מה עוד. אצלנו בלב חיפה, שרית 

תקשיבי טוב. אצלנו בלב חיפה אנחנו נלחמים לסגור את בז"ן ואנחנו 

ת מסוף הדלקים ואני עכשיו מביאים לנו את הממגורות ואת הביטומן וא

לא יודע מה עוד. אני אומר לכם חברים, זה בדם ליבי. ואנחנו אם 

אנחנו מאשרים את זה, דבר ראשון אנחנו נגיע עם זה רחוק. אם אנחנו 

מאשרים את זה ירינו לעצמנו ברגל ואנחנו פעלנו למען אינטרסים לא 

 י הון במספנות ישראל.שלנו, של אותם בעל

 ע"מ רה"ומ מר נחשון צוק, סגן
 אביהו, אתה מדבר עשר דקות כבר.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 ולא פועלים למען חיפה. תודה רבה.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
אני חושב שהובן. רק שנייה אחת, שנייה. אני רוצה להבין מי רוצה 

, שש ונציג, שבע ונציגלדבר. מוטי, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, 

ספנות גם? אז אתה תדבר בסוף אחרי כולם. אז בבקשה לפי אתה נציג המ

הסדר בואו נתחיל. נתחיל מהילה. תשימו רק שעון שנדע כמה כל אחד 

 מדבר.

 גב' הילה לאופר
על פאר הטכנולוגיה ומתפאר בזה.  שני משפטים. שמעתי את האדון מדבר

גם בז"ן מתפארים בפאר הטכנולוגיה שלהם וכולנו רואים מה שווה 

ולוגיה והפאר אז תסלח לי אם אני לא מתרשמת מזה. ובטח לא הטכנ

סומכת על זה. הרעיון לצמצם ייצור של בז"ן נקודה. לא לצמצם 

ולהוסיף. ואני לא מצליחה להבין את ההיגיון הזה. אנחנו יוצרים פה 

איזושהי תחרות או רוצים ליצור איזושהי תחרות בין המזהמים על 

אתם שומעים מה אתם אומרים בכלל? הראש שלנו, של תושבי חיפה? 

לייצר תחרות על הראש שלנו? שהמזהמים יריבו ביניהם מי יכניס יותר 

כסף. על חשבון חיפה שמשום מה מתעקשים להשאיר אותה כפח הזבל של 
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מדינת ישראל. זה מדהים אותי שיושבים פה אנשים מחיפה שנותנים לזה 

ים, לא רק כחברת חי תקריייד ומנסים לקדם את זה. אני כתושבת 

חיים שנהנית במירכאות מכל התקלות של  תקריימועצה, כתושבת 

סביב ומכל המופעי אש לא רוצה לקבל עוד תקלות חדשות. המפעלים מ

אני חושבת שאם הדבר הזה יאושר זה פשע. מי שיאשר את הדבר הזה זה 

פשע. לא מעניין אותי התעשייה ולדאוג לעובדים. איציק אגב הרבה 

ים, הרבה מהעובדים, ואני מכירה לא מעט עובדי בז"ן, היו מהעובד

מייחלים להחליף את התעשייה שהם עובדים בה בתעשייה נקייה וירוקה. 

מי שמצביע בעד הדבר הם היו אומרים לנו תודה. זה האחריות שלנו. 

 הזה, אני אומרת לכם זה פשע לדורות, לדורי דורות. 

 )מדברים ביחד(

 , מזכירת המועצהעדנה הררי אברהם 'גב
 מוטי בבקשה.

 בליצבלאומר מרדכי 
חיים. אני רק שואל כמה פעמים אני אצטרך לסבול  תקרייגם אני תושב 

שאני גר שמה. גם את חוות המכלים שלא רוצים לפנות אותה.  1980-מ

 שנתיים גרנו בתוך תחנת דלק. תגידו לי אתם הזויים?

 גב' הילה לאופר
 חנת דלק.עדיין גרים. אנחנו גרים בת

 מר מרדכי בליצבלאו
אתם הזויים לגמרי. התוכנית הברורה זה לשחרר את מפרץ חיפה מכל 

המזהמים. ואל תשכחו, זה לא רק בז"ן. זה דור כימיקלים, זה תרו. 

 נכון, חברת תרופות זה בסדר. ולך בלס אני רוצה לומר משפט אחד.

 מר יצחק בלס
 וממה יתפרנסו האנשים?

 מר מרדכי בליצבלאו
 בלס אני רוצה לענות, אני אענה לך על זה.

 מר יצחק בלס
 תענה לי על זה, כן. תענה לי על זה.

 מר מרדכי בליצבלאו
 אל תיקח את הזמן שלי. לצערך

 גב' הילה לאופר
כשיש לך סרטן לא מעניין אותך פרנסה בכלל. כשאתה מת מסרטן הפרנסה 

 לא מעניינת בכלל.

 מר יצחק בלס
 ן. תפתחי לי את המיקרופון בבקשה.תפתחי לי את המיקרופו

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 אף אחד לא צועק, זה לא קשור למיקרופון.
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 מר יצחק בלס
תשמעי טוב גברת יקרה. הנכד שלי... היו עם סרטן העצמות לפני שבע 

שנים. שתי האחיות שלי חולות בסרטן. אבא שלי וסבא שלי נפטרו 

 ה שלך, הבנת אותי? תשמרי על הפה שלך.מסרטן. אז תשמרי על הפ

 גב' הילה לאופר

 אז אתה בטח ובטח צריך להבין את זה.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 תעצרו רגע את השעון בבקשה. נגמרו הצעקות? מוטי בבקשה.

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
אי אני חושבת שאתם שניכם דיברתם עכשיו מכאב משותף. אז אולי כד

 שתדברו ביניכם ברוגע.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 תנו דקה עוד למוטי בבקשה.

 מר יצחק בלס
 אני יכול לדבר.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אתה תדבר כשיגיע תורך. אנחנו עובדים לפי הסדר, בבקשה מוטי.

 מר מרדכי בליצבלאו
אנשים שינו מר בלס, במשך מאה שנות עבודה וטכנולוגיות התפתחנו ו

את מקומות העבודה שלהם ואת הטכנולוגיה שלהם. גם בז"ן וגם בחוות 

המכלים אנשים הצטרכו, הממשלה, ואני אומר לך שזה תוכנית ממשלה, 

וזה נאמר על ידי וועדת מקנזי.  תמשמעי-חדלדאוג לעובדים בצורה 

אני שמעתי את זה בקומה השישית בבניין ראש הממשלה אצל היועץ 

במפורש. ישבתי עם אביהו האן. והם עשו את זה לפי הכלכלי, 

שנתונים. עשר שנים ראשונות, שניות מה הם הולכים לעשות. מי שאפשר 

למצוא לו עבודה בגלל המקצוע הנדרש ימצאו לו עבודה. יש מבוגרים, 

יצטרכו לצאת לפנסיה. מה לעשות. ואני לא אזכיר פה שעורכי דין 

רטן ואני לא רוצה להזכיר עוד מייצגים עובדי בז"ן שהם חולי ס

דברים על נושא של הסרטן. יש לי מעל, חולי סרטן מעל ומעבר בקרית 

איש חולי סרטן רק בשדרות  270חיים. רחוב שלם חולי סרטן. היום 

דגניה. מה אתה חושב שזה עובר לי ככה מאחורי האוזן? אני איבדתי 

לצעוק. להוסיף אישה בגלל סרטן וחורבן, מה אתה חושב? גם אני יודע 

עוד זיהום, אפילו שזה רק אחסון, בסדר. נכון אחסון. אז למה 

הסתירו לי את הארובה? דבר שני, מתקנים כאלו בבקשה לבנות אותם 

מחוץ למתחם של תושבים. יש בארץ הרבה מאוד שטחים שאין שם הרבה 

 תושבים.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
רוצה להבין מאריאל או  לפני שאנחנו ממשיכים את הדיון אני

מהנציגים של היצרן האם לחומר הזה יש מספר של חומר מסוכן ופליטה 

כן או לא. האם זה נחשב חומר מסוכן ויש מספר על המשאית שהוא פולט 

 והוא מסוכן ואיך לטפל בו או שזה רק טמפרטורה או מה ההגבלות?
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 מר צחי בן משה
לא חומר מסוכן. שייך החומר מוגדר על ידי המשרד להגנת הסביבה כ

. זה אומר שהוא מסוכן רק בהיבט החימום של 3257מספר  9לקבוצת אום 

 היותו חם ואתה יכול לקבל, רגע. אביהו ברשותך תרשה לי לסיים. 

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 נחדד את השאלה. איזה חומרים יוצאים מהארובה? איזה חומרים?

 מר צחי בן משה
כשאתה מחמם את התנור עם מבער  הפיצריישל אותו חומר שיוצא מארובה 

 גז.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
כשאתה  הבפיצרייאז הנה, קיבלת תשובה. הוא אומר לך אותו חומר כמו 

 מחמם את הפיצה.

 מר צחי בן משה
כשאתה מחמם אנרגיה, שורף גז, זה מה שיוצא. כל השאר עובר מערך 

 דיף.טיפול מתקדם ביותר ומוגדר כחומר לא נ

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
האם יוצא מהארובה חומר כלשהו? סליחה רגע, אני שואל שאלות טכניות 

להבהרה לכולנו. האם מהארובה יוצא איזשהו חומר מזהם פרט לחומר 

 או תנור שיש לנו בבית? הפיצריישיש בכל ארובה של 

 מר צחי בן משה
 לא יוצא.

 )מדברים ביחד(

 ע"מ רה"וממר נחשון צוק, סגן 
 אני אשאל מה שאני רוצה ואני אקבל תשובה.

 מר צחי בן משה
 יתרה מזאת,

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 רגע, אני רוצה לקבל תשובה. האם יוצא חומר מהחומר גלם הזה,

 מר צחי בן משה
 לא, מהחומר לגם,

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
ק, את היצרן. את להפסיק להפריע. האם יוצא, אני שואל את הספ

 היבואן.

 גב' יעל שנער
 אבל למה הוא נותן את התשובה? צריך שהמשרד להגנת הסביבה,
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 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אני רוצה את זה לפרוטוקול שיהיה כתוב.

 )מדברים ביחד(

 מר צחי בן משה
 אם ברשותכם אני אוכל לענות. 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
וצה תשובה לשאלה שלי. האם החומר הזה שמיובא סליחה רגע, אני ר

 פולט או נפלט או איזשהו רכיב שלו נפלט בארובה כן או לא.

 מר צחי בן משה
אז אני אענה כי אנחנו אחרי שנה וחצי שנתיים דיונים עם המשרד 

להגנת הסביבה, אחרי שהגשנו אין ספור דוחות ועברנו בדיקות יחד 

עם הפרקטיקה. אין צורך בהיתר איתם, יחד עם המתכננים מחו"ל ו

 רעלים היות וזה לא חומר מסוכן.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אין היתר רעלים. אוקי, אז קיבלנו תשובה. אין היתר רעלים.

 מר צחי בן משה
רק תרשו לי בבקשה לסיים שנייה כי בכל זאת אמר פה אביהו דברים 

כנוני בהיבט של שאני חייב להתייחס אליהם. כל סוגיית הרקע הת

מספנות ישראל הוגש וגם פורסם לציבור בהתאם לדרישות המחלקה, 

סליחה, כל הרקע התכנוני והמסמך הסביבתי הוגש בהתאם לבקשות 

 שקיבלנו.

 גב' הילה לאופר
 ולמה הארובה לא הופיעה?

 מר צחי בן משה
 הארובה הופיעה ואם תסתכלו היא גם מופיעה,

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 ה לא הופיעה. הארובה, תסתכל אין מילה אחת על הארובה.הארוב

 גב' הילה לאופר
 הופיעה בצורה שאף אחד לא ראה.

 מר צחי בן משה
אני אומר עוד פעם, היא מופיעה גם במלל, גם בשרטוטים. לא מופיע 

 הפרמטרים המדויקים שלה היות,

 )מדברים ביחד(

 מר צחי בן משה
תשובה אני מבטיח לתת ואם היא לא אבל תנו לי לסיים. אם אתם רוצים 

תהיה מספיק ברורה אני אחזור שוב ושוב. אבל אני לא אוכל לענות אם 

לא תתנו לי את האפשרות. אז אני אומר עוד פעם. הארובה מסומנת 

וקיימת גם בשרטוטים וגם בדוחות. אי אפשר להחביא ארובה. יתרה 
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יב לעמוד בתקן מזאת, בוועדת המשנה הנושא נדון. נתבקשנו גם להתחי

וזה גם מופיע במסמך של המשרד להגנת הסביבה, עמידה בתקן לניטור 

ובדיקת ארובות כולל פתחים, פתחי בדיקה ומרפסות ובניית ארובה 

בהתאם לתקנים של המשרד להגנת הסביבה. אז זה לא יכול להיות שזה 

היה מוסתר. יחד עם זאת נתבקשנו בוועדת המשנה להעמיד מערך ניטור, 

רות שזה לא חומר מסוכן, למרות שזה לא חומר נדיף. אנחנו מבינים למ

את הלחץ והבעייתיות באזור מפרץ חיפה ולכן לקחנו על עצמנו גם 

 לרכוש,

 גב' יעל שנער
 איפה אתה גר? אתה חיפאי?

 מר צחי בן משה
 אני הייתי חיפאי עד לא מזמן. למה זה רלוונטי לדיון אם יורשה לי?

 גב' יעל שנער

ה רלוונטי לדיון? אתה מבין אותנו, מבין את הכאב. אם היית למה ז

גר ליד אולי היית נושם את זה, רואה את זה, מבין יותר את הפחד 

 מפני ארובה,

 )מדברים ביחד(

 מר צחי בן משה
אני מבין מאוד. אני עובד במספנות ישראל, אני חי פה. אני מבין 

ביאים את הפרויקט טוב מאוד את המצב. וזאת לראיה למה גם אנחנו מ

הזה למרות שהוא לא מחויב בשום מקום אחר בעולם למערך טיפול, פה 

 הוא יוקם עם מערך טיפול.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 אנחנו לא רוצים אותו פה בחיפה. קח אותו לאשקלון.

 מר צחי בן משה
 אין לי יכולת להקים אותו במקום שהוא לא שייך אליי.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 ח אותו לאשקלון, לאשדוד, למה אנחנו צריכים לסבול מזה?ק

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
טוב, בוא נתקדם. אביהו אתה סיימת לדבר. אביהו, אתה דיברת עשר 

דקות, לא חמש. אני מבקש לתת לחברי מועצה, חברי וועדה אחרים לדבר 

 גם. בבקשה יעל, את רוצה לדבר?

 יעל שנער 'גב
 כן.

 ע"מ רה"צוק, סגן וממר נחשון 
 בבקשה. לשים שעון בבקשה, שתי דקות.

 גב' יעל שנער
החיפאים את שלהם למשק האנרגיה של ישראל כבר תרמו. תרמו די 

והותר. אתה אומר שהארובה מופיעה, היא מופיעה בסוף, במסמכים 
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הראשיים היא לא מופיעה. ברגע שמישהו לא מראה לי משהו, מסתיר 

ברותחין  ונכווינ. ואתה יודע משהו? אנחנו ממני משהו אני חושדת

ואנחנו דואגים גם בפושרין. אנחנו לא רוצים את זה כאן. אתה יודע, 

עכשיו דיברתי עם חדר לידה בבית חולים כרמל. אמרו לי אל תדאגי, 

את יודעת, בחיפה ראשים קטנים. הבדיחה הזאת לא מצחיקה אותי. אני 

שאומרת ידידתי ואני מעריכה רוצה לגדל פה ילדים. אני שומעת מה 

אותך שרית גולן על זה שאנחנו רוצים, כולנו רוצים אני מאמינה, 

תשעים אחוז מהחיפאים רוצים להעיף מפה את בז"ן. ובלס יהיו 

פתרונות לתעסוקה. מדינת ישראל ידעה לעשות את זה כשהיא סגרה את 

ף הערוץ הראשון, כשהיא סגרה מפעלים אחרים. זה כסף קטן, זה כס

מיליון שקל  150קטן. אני כתבתי מאמר למקור ראשון על זה ששמים פה 

מיליארד. תשים  150מיליארד, סליחה,  150על מטרו בתל אביב. 

פרומיל מזה, אחוז על חיפה ותוכל לדאוג לכל המובטלים פה לפנסיה, 

לאלף עובדים שיש. תדאג להם לפרנסה טובה. על הבדיחות האלה על ראש 

מצחיקות אותנו. ואם יש בעיה בבז"ן ובמשק האנרגיה קטן בחיפה לא 

שיפתרו אותה במקום אחר, לא כאן. די, אנחנו תרמנו את שלנו, 

מספיק. לא רוצים אתכם פה ולא ניתן להם להיות פה. יש בעיה במשק 

 40בז"ן במילא האנרגיה, תפתרו אותה במקום אחר. לא מעניין אותי. 

חנו פח האשפה שמייצר נלמה אאחוז מהתוצרת שלה מגיעה לתורכיה. 

לתורכיה דברים? איזה מן דבר זה? אנחנו לא רוצים אתכם פה ואנחנו 

לא ניתן לכם להיות פה. לא ניתן לכם. גם אם איכשהו הבית הזה 

יתבלבל ויאשר את זה, אנחנו נצא לרחובות. נגמר הזמן שאנחנו 

פה שותקים. זה גם שטח משוחרר לא יוחזר. ברגע שאתה מביא אותם ל

והם כאן מדברים יפה והקמנו מערך ניתור אפילו שאנחנו לא חייבים 

וכתבנו שיש ארובה, פשוט כתבנו את זה בכתב קטן שאף אחד לא רואה. 

והם יודעים להגיד כל כך, לא יודעת לעשות שקנאים, כל כך נקי פה, 

האוויר כמו בשווייץ. ברגע שאתה נותן להם דריסת רגל, שטח משוחרר 

נתקענו איתם פה. כמו שנתקענו עם כל התעשייה לא יוחזר. 

הפטרוכימית. לא פותרים עוול בעוול. אנחנו רוצים להעיף מפה את 

בז"ן, יש בעיה תפתרו אותה במקום אחר. חיפה הפסיקה להיות הפראייר 

 של מדינת ישראל. 

 מר צחי בן משה
 רק למען הסר ספק,

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
ברי המועצה עכשיו. אחר כך אתם תוכלו לענות סליחה, אנחנו עם ח

 בסוף.

 גב' יעל שנער
כשתהיה נבחר ציבור תגור פה, יצביעו לך אלפי תושבים, תקבל זכות 

 דיבור.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 בבקשה שרית.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 אני ברשותכם אגיד יותר נחשון משתי דקות שאני אצטרך.

 ע"מ רה"גן וממר נחשון צוק, ס
 תגידי כמה ונשים. חמש מספיק? תשימו חמש בבקשה.
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 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 מהכובע שלי כיו"ר האיגוד,

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 ישימו לך חמש דקות ותדברי.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
מהכובע שלי כיו"ר האיגוד בעיקר מהסיבה שעלו פה שאלות שבעיקר 

 סר ידע והבנה. כשאני נכנסתי,מצביעים על חו

 מר מרדכי בליצבלאו
 כשאנשים חולים סרטן זה גם חוסר ידע?

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 תעצור בבקשה את השעון, תעצור. תעצור בבקשה את השעון. תעצור רגע.

 )מדברים ביחד(

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
דיבר ועכשיו שרית  האם שרית יכולה לדבר? מוטי, אתה דיברת, אביהו

מדברת. מצד שמאל גם אני מבקש שקט. שרית בבקשה. תפעיל את השעון 

ובבקשה. חברים, סופי, אביהו, אני מבקש. אתם מפריעים. בבקשה 

 שרית.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
כשנכנסתי למאבק הסביבתי באמת זה היה מאבק של אנחנו לא רוצים פה 

ת הבעיה. אבל לאט לאט התחלחלה כלום. לא מעניין אותנו ותפתרו א

ההבנה שלנו. כשאני אומרת שלנו זה של ארגוני סביבה מובילים 

שפעילים המון שנים במאבק הסביבתי לייצר פתרונות פרגמטיים. ולאט 

בשנתיים לאט עברנו משיח שהתחיל בהרחבת בז"ן לשיח של פינוי בז"ן. 

בנה שניתן האחרונות אנחנו ממוקדים כולנו בלהביא את הממשלה לה

לסגור את בז"ן בחיפה. וכשאנחנו מדברים על מאבק של סגירת בז"ן 

אנחנו מדברים על מאבק שהוא לא נימבי. לא תסגרו בחיפה, תקימו 

בנגב, תקימו באשקלון, תקימו באשדוד. יש להם את הסבל שלהם ואת 

כצה ואת עשן שלהם. לא, אנחנו מדברים על שאלה של צרכים. עכשיו 

ל שאלה של צרכים. משק האנרגיה במדינת ישראל מתבסס על בואו נדבר ע

שלושה חומרים קריטיים. נרצה או לא נרצה, כרגע אנחנו חייבים 

ביטומן כי אנחנו נוסעים בכביש ולא בדרכי עפר. אנחנו כל הזמן גם 

מפתחים כבישים ובונים ולכן צריך ביטומן. אז אני משערת שכולנו 

ולנו כרגע גם משתמשים, רובנו, נסכים שחייבים כרגע ביטומן. כ

בגפם, בגז לבישול. יש באמת מגמות של הפחתה בשימוש בצרכים, ככל 

שיהיה יותר מעבר לבישול בחשמל. ויש את התזקיקים לצורך דלקים 

לתחבורה כשהמגמה של מעבר לתחבורה חשמלית תפחית את הדבר הזה. כדי 

הדברים האלה. שבז"ן חיפה תיסגר אנחנו צריכים לתת מענים לשלושת 

נרצה או לא נרצה. וכשוועדת המנכ"לים שבאמת השתתפו בה כל משרדי 

הממשלה הרלוונטיים דנה בסוגיה הזו של פינוי התעשייה הפטרוכימית. 

דרך אגב, כדאי להכיר את החומרים. זה אמנם דוח ארוך אבל אני 

חושבת שחבר מועצה שלא טרח לקרוא את דוח וועדת מנכ"לים, שלא ישב 

ונים כאלה ויזרוק סיסמאות. זה בכלל המלצה ראשונה. אבל עכשיו בדי

נתקדם. כדי שהדבר הזה יקרה צריך כבר לייצר חלופות, כבר להתחיל 

בהליכי תכנון. למשל אני היום ממקדת את זמני בזה שהממשלה הנוכחית 
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שהטמיעה בקווי היסוד של הקמתה את פינוי התעשייה הפטרוכימית, 

ותתחיל לתקצב את אחסון גפם, שזה נושא אחד.  תקים את אותה מנהלת

אחסון של תזקיקים יש לנו כנראה מענים קיימים היום. אבל אין לנו 

שבקפריסין אין בית זיקוק, הם  בקפריסיןמה? ביטומן. ביטומן כמו 

נעזרים ביבוא, הם מייבאים ביטומן. עכשיו אתם צריכים להבין משהו. 

חיים, אני סובל. חבר'ה נכון,  תקריימאוד קל לצרוח סרטן, מחלות, 

אמנם בירושלים לצעוק לי ליד האוזן איבדתי, אני קברתי את אחי 

לפני שנה מסרטן ריאות אחרי ארבע שנים של סבל. באמת כאילו, אל 

תדברו איתי על מחלות סרטן. בלי פופוליזם. אני חושבת שהציבור 

רגמטי זה החיפאי מגיע לו שנבוא עם פתרונות פרגמטיים. הפתרון הפ

סילוק בז"ן. סילוק בז"ן זה אומר גם לקחת סיכונים על תקופה של 

יבוא ביטומן. עכשיו אתם צריכים להבין. חלק פה שלחו לי תוך כדי 

זה הערות וכתבות. בבז"ן מייצרים בהליך זיקוק. מביאים נפט גולמי, 

חלקו דרך תשם, חלקו בצנרת ישירות. נפט גולמי. הנפט מגיע לבז"ן, 

ולך לזיקוק של תזקיקים לתחבורה וחלק הולך לביטומן. כלומר חלק ה

מתקן הביטומן בבז"ן הוא מתקן ייצור. זה הליך שפולט חומרים. 

להבדיל מהליך אחסון במערכת מתקדמת סגורה. נכון, יש ארובה אבל 

שמענו אותה. וגם בגלל החשש מארובה אני דרשתי שיוטמע בהוראות 

ניטור, לא שלהם, מערכת ניטור  התוכנית שאישרנו שתהיה מערכת

שתועבר לאיגוד כמו שעשינו דרך אגב בנמל המפרץ. אני מעולם לא 

נהגתי במאבק נימבי של תשלחו לאשקלון, תשלחו לאשדוד. אני חושבת 

שסרטן הוא סרטן הוא סרטן בכל עיר בארץ. מה אני כן חושבת? שאנחנו 

סגר לפחות בעוד חייבים לעשות את הכל שבז"ן ייסגרו. וכדי שבז"ן תי

שבע שנים צריך להתחיל כבר עכשיו. עכשיו עוד מילה אחת. העובדה 

שנייבא ביטומן, אנחנו נראה את סגירת בז"ן רק עוד כמה שנים. אבל 

חיים האמירה הזאת  תקריימה שאנחנו נראה בטווח הקצר, לתושבי 

מיועדת, זה שאנחנו נראה פחות יבוא של נפט גולמי שישב בתשם. זה 

פחות נפט גולמי שמגיע כי בז"ן בהכרח לא ייצרו יותר ביטומן.  אומר

כי בסוף השוק יתחיל לעבוד. עד היום בז"ן היו מונופול. הם היו כל 

כך מונופול כי כאשר מתקן הביטומן שלהם היה המזהם ביותר עם כל 

אי אפשר היה להוציא לו צו מנהלי להפסקת עבודה כי  חריגות הבנזן

צור כבישים בארץ. אז כן, צר לי שאני לא שותפה לא היה ביטומן ליי

לכל הצרחות והסיסמאות ואני גאה להגיד שהדרך לטפל ולהוביל מאבק 

סביבתי זה לייצר פתרונות פרגמטיים ולא דרך מאבק של נימבי ולכן 

אני חושבת ואני אומרת לכם את זה כיו"ר האיגוד, שבדקנו את 

להם חיים קלים בתהליך  החומרים והמשרד להגנת הסביבה ולא עשינו

הזה. לא אנחנו ולא המשרד להגנת הסביבה, ואנחנו נמשיך לא לעשות 

להם חיים קלים. זה שאפשר לאשר את המתקן הזה כאשר המטרה היא 

 שמתקן הייצור של הביטומן בבז"ן ילך ויפחת ותפחת עבודתו. 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
נדבר בסוף. אנחנו נמשיך את  תודה. אני מוכרח להגיד, בסוף אביהו,

 הסבב. אני מוכרח להגיד שאני מסכים באופן מלא עם מה ששרית אמרה.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 זה רגע היסטורי.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
בבקשה לצלם, לכתוב בפרוטוקול. אני מסכים עם כל מילה ששרית אמרה. 

צודקת אז נחנו צועקים וכששרית צודקת אז שרית צודקת. כשהיא לא 

 וכשהיא צודקת אני תומך. בבקשה אור.
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 ' אור ברקדר
אני רק רוצה לשאול ברמה העקרונית מי מבטיח באמת שדבר אחד יוביל 

 לסגירה של דבר אחר.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אף אחד לא יכול להבטיח את זה. אף אחד.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
הוא המבקש. דוח וועדת מנכ"לים מבטיחה את הוא לא יכול להבטיח ו

 זה.

 ' אור ברקדר
 אולי באמת דוח מנכ"ל

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
התשובה היא אי אפשר להבטיח. כרגע יש תהליך ייצור. השאלה האם 

היבוא יוריד את הייצור, אנחנו לא יודעים. כמו שהאדון אמר, אם 

טוב יקנו ממנו את  הוא יהיה תחרותי והוא ייתן שירות יותר

 הביטומן. אם לא הוא יפסיק לייבא.

 )מדברים ביחד(

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
שרית אני רוצה פשוט לחזור לפרוטוקול, מה שנציג הספקים אמר. אם 

אנחנו מדברים על כמות מוגבלת במדינת ישראל של ביטומן שרובה הולך 

חדשים. זה חייב  דרך אגב לחידוש כבישים ולא לסלילה של כבישים

להיאמר. הרוב הולך לתקן את החורים, הרוב הגדול. אני לא זוכר את 

 האחוזים.

 ' אור ברקדר
 מה זה משנה?

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
זה חשוב כי את לא רוצה לנסוע, אחר כך צועקים פה במועצה יש לנו 

 חורים בכבישים.

 ' אור ברקדר
 או לסלילה? לא, אבל מה זה משנה אם זה לתיקון

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
זה חשוב כי זה לא פיתוח. אם אנחנו מדברים על מעבר, מדברים פה 

תמיד בוועדה לתכנון על מעבר לרכב ציבורי והורדת רכבים פרטיים. 

אחוז פה הולך לתיקון הכבישים הקיימים  60זאת אומרת לא מדובר, 

ר. אם יש פה קיבולת ולא לסלילת כבישים חדשים. זה חשוב להיאמ

מוגבלת של מדינת ישראל ויש מישהו שרוצה לייבא במקום לייצר, 

אנחנו נצטרך לחכות ולראות ידו של מי גוברת. הכמות הכוללת היא 

ברורה. היא לא גדלה ולא קטנה. כל זמן שלא בונים כבישים חדשים. 

 והשאלה מה יקרה, האם ינצחו היבואנים או ינצחו היצרנים. מי שיהיה

יותר יעיל. אבל אנחנו יודעים טוב מאוד שתהליך יבוא של חומר לא 

מזהם, אני נגד יבוא של חומרים מזהמים. ואנחנו הולכים לקבל יבוא 

מטורף של חומרים מזהמים ברגע שבז"ן ייסגרו, כולנו צריכים להבין 
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את זה. כשבז"ן ייסגרו ולא ייצרו סולר ובנזין והכל, אנחנו נצטרך 

האם זה יהיה בחיפה או באשקלון או באשדוד או באילת  לייבא את זה.

או בחדרה, יש חמישה נמלים. אבל פה את מייבאת חומר שהוא לא חומר 

מזהם. תהליך הייצור שלו מזהם, זה מה ששרית אמרה. ולכן יש לך פה 

 מידה טוטלית מלאה.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
ה, הוא פשוט מלוכלך אני אחדד אולי שייצור של נפט גולמי שמייצרת ז

יותר. הבעיות הכי גדולות שהיו לנו עם חריגות בנזן, עם צווים 

, היו על רקע מתקן 2019, 2018, 2017מנהליים שיצאו לבז"ן בשנים 

 הביטומן שמייצר ביטומן.

 ' אור ברקדר
אני מבינה. אבל השאלה אם זה בנוסף או במקום. וכרגע אין תשובה 

 לזה.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
אביהו בסוף. בוא נגמור את הסבב, אתה תענה בסוף וגם אתה רצית עוד 

לדבר אז גם בסוף. בבקשה יוסי. אם יש לך. צביקה יש לך משהו 

 להגיד?

 מר צביקה ברבי
כן. למה אתם באמת לא מקימים את זה באזור אשקלון? יש שמה נמל 

 נפט. יותר קל לכם לשים את זה שם.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
זה יכול להיות רק באשדוד. זה לא יכול להיות באשקלון. אני עונה 

 לך. זה יכול להיות או בחיפה או באשדוד.

 מר צביקה ברבי
אני שואל את הבחור. דבר שני, יש לך תוכנית אב שאפשר לראות אותה? 

אתם כי כל פעם אתה, רק שנייה, אני עוד לא סיימתי את השאלות. 

באים עם חלקים. אין את התמונה הכוללת ותסקיר סביבתי. עכשיו 

תראה, אני לא מכיר את התחום כמו שאביהו, זה לא אג'נדה של התנועה 

שלי. אבל אני אצביע בעד, בעצם נגד להקים את המתקן שאתה רוצה. 

אני חושב שאתם אנשים מאוד מסוכנים. אני לא מאמין בתקתוק של 

שו. אני מאמין שהחיים בחוץ הם יותר חזקים השפתיים, תראו, תע

מהמחשבות שרצות פה לכל אחד בראש. הרי אין תוכנית מוסדרת. אם 

היתה לכם תוכנית מוסדרת אני מניח שהייתם באים ומציגים, היום 

ככה, מחר ככה, מחרתיים ככה. אני מסתובב בקרית חיים, כולם מדברים 

אתה ם. אתה נכנס לשם, על המשפחה. הנכדים שלי שם, הילדים שלי ש

לחבית נפט. אתה מריח את זה. אני אומר שצריך לעשות סדר  סנכנ

בבלגן. אני חושב שצריך להסיר את ההצעה הזאת כרגע מכאן, להעביר 

אותה לוועדת משנה, ללעוס אותה עוד כמה פעמים. להביא באמת אנשי 

מקצוע שיסבירו את הסיכון למול מה שהולך להיות כדי שתתקבל פה 

החלטה היא החלטה גורלית לחיי התושבים. מה ששרית אומרת בצדק ומה 

שאביהו אומר בצדק. אני חושב באמת נכון לעשת כרגע להסיר את הדבר 

 הזה לעוד חודש אבל עד אז באמת לקבל החלטה כמו שצריך.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
המשנה  צביקה אני חושב בדיוק ההפך ממך. אני חושב שדווקא לא וועדת
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עם צוות מצומצם. נושאים כאלה קריטיים אני בכלל מתפלא שזה היה 

בוועדת המשנה ובעתיד אני אנחה שזה יגיע מראש לוועדת המליאה. 

נושא כזה קריטי לא צריך להיות נדון בכלל בוועדת המשנה, הוא צריך 

להגיע אלינו כאן כולנו. כל שלושים האיש שיושבים בוועדה ולא 

שה, שישה, שבעה אנשים ויביאו המלצות. זה נושא ידונו בזה חמי

קריטי. אני חושב שזה היה טעות בכלל שהבאנו את זה לוועדת המשנה. 

זה נושא שצריך, ואני אנחה, אני אבקש באמת, אנחנו נעשה 

GUIDELINES  חדשים. נושא כזה צריך להגיע לשולחן של כולנו פה

מכים ולדון. ולא לתת וכולנו פה צריכים לשמוע את המתנגדים ואת התו

לאיזה וועדת משנה שתייצג אותנו. אני מתנגד לזה. בתור יושב ראש 

וועדה אני רוצה לנהל את הדיון כאן. זה קריטי, זה דומיננטי, זה 

חשוב ולכן לא רוצה להוריד את זה למשנה, רוצה פה. שכולנו נדון, 

 אתה ואני וכולם. איציק בבקשה.

 בלס יצחקמר 
הזה שאומרים שהוא מסוכן אבל הבנתי ממנו שהוא לא מדברים על הדבר 

כל כך מסוכן. אבל אתם שוכחים שמגיעות לנמל חיפה אוניות עם ברום. 

והברום הזה משונע מהנמלים החוצה, ברום פי אלף יותר גרוע מהדבר 

הזה. פי אלף יותר גרוע. אבל לנו יש בעיה, לי יש בעיה, לאחרים יש 

שחלק מהחיים שלנו זה פרנסה. ראינו מה בעיה שאנחנו לפעמים שוכחים 

היה בקורונה שאנשים לא היה להם עבודה ולא היה להם מה לאכול והיה 

בלגן שלם. ואנחנו שוכחים את זה לפעמים. העיקר ירוק, לבעוט את 

בתי זיקוק, להעיף את בתי זיקוק. להעיף את כל מי שמזהם. זה לא 

יקרה. העיקר לבוא עם  משנה לשפוך את התינוק עם המים, לא משנה מה

סיסמאות, אם יש חלק קטן של ירוקים שהם יהיו מבסוטים ויצביעו 

בשבילך. אבל לנו יש בעיה עם פרנסה והפרנסה מעניינת אותנו לא 

 פחות. סילוק בז"ן זה דבר לא פשוט. וזה מחייב, מחייב דבר ראשון

ה. פתרון של בעיית הפרנסה. אתה לא יכול לבוא פתאום להעיף אותם מפ

אם עובד מרוויח איקס, תן לו איקס, תן לו איקס. קח לו את המפעל. 

תן לכל העובדים שמה מה שהם מרוויחים, קח את המפעל. תעשה את זה. 

אבל הם לא יישארו בלי פרנסה. אל תהיה גיבור עם סיסמאות להעיף 

ולבעוט ולזרוק, כי אנשים צריכים לאכול. ואל תשכח שבז"ן הרים את 

ה. המפעלים היו פה לפני שקמה כל הפרוטריה פה. והם כל האזור הז

 הרימו אותם למעלה. 

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 איציק, הוא יסגור את בז"ן.

 מר יצחק בלס
 מי?

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 הוא. הוא יסגור את בז"ן.

 מר יצחק בלס
 לא, הוא לא סוגר את בז"ן.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
בז"ן איציק. אתה הבנת איציק? אתה יודע כמה מה לא? הוא יסגור את 

עובדים ילכו הביתה כשזה יהיה? מה אתה מקשקש לי? אתה יודע כמה 

 עובדים ילכו הביתה בגלל המתקן הזה?
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 מר יצחק בלס
 הוא רוצה לסגור את בז"ן?

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
כמה עובדים ילכו הביתה בגלל שיסגרו את מפעל הביטומן של בז"ן? 

זה לא שאני לא רוצה לסגור אותו. אז תעשה לי טובה, תוריד  כאילו

 את זה מסדר היום.

 מר יצחק בלס
 אני לא שמעתי אותו שהוא מדבר על סגירת בז"ן.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 אז מאיפה, הוא מתחרה בבז"ן.

 מר יצחק בלס
 שיקומו עוד מפעלים שייצרו ויעשו זה טוב, זה לא נגד. 

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 אבל הוא סוגר את בז"ן עכשיו.

 מר יצחק בלס
 אתה צריך להבין,

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 איציק סיימת?

 מר יצחק בלס
 לא סיימתי.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 הוא לא סיים. אבל בוא דקה ונתקדם.

 מר יצחק בלס
 כל אחד יכול לדבר כמה שהוא רוצה ואני לא יכול?

 ע"מ רה"ון צוק, סגן וממר נחש
 לא, כל אחד מדבר שתי דקות.

 מר יצחק בלס
אני עכשיו אדבר על חוף הים ועל הים ועל הגלים ועל הכל. תן לי 

 לדבר מה שאני רוצה.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
מי עצר אותך? בוא תדבר עוד דקה ונגמור ונעבור לבן אדם הבא. 

 בבקשה איציק.

 מר יצחק בלס
תה מנהל את העסק. מי שחושב שיוכל להעביר את בז"ן וישאיר נחשון, א

אלפי משפחת ללא פרנסה לא ישיג כלום. האזור ילך וידעך ללא פרנסה. 

כיוון שאנשים לא יהיה להם פרנסה האזור ישקע. אז אני בעד הפרנסה. 

- 101 -



 

 יג' בתשרי התשפ"א חיפה - 33מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה  מס' 

  19.9.2021 

62 

ואם אתם רוצים להעביר את בז"ן אין בעיה. תשבו עם העובדים, תעשו 

 ח ככה יקבל ככה ואין בעיה, ובא לציון גואל.הסכמים. מי שמרווי

 דר' אור ברק
 אבל הפרויקט הזה זה בשביל לסגור את בז"ן.

 )מדברים ביחד(

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אתה דיברת עשר דקות, שרית דיברה חמש

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 לא דיברתי חמש דקות ולא נתת לי אפילו שנייה לדבר.

 ע"מ רה"גן וממר נחשון צוק, ס
אני אתן לך עוד חמש דקות לדבר בסוף הדיון אחרון. אני מבטיח לך 

חמש דקות. בבקשה, בוא נתקדם. תמי ברק. את לא רוצה. אלי אתה רוצה 

 לדבר? רמתי בבקשה.

 מר יואב רמתי
אני רוצה לחדד שני דברים. אחד, מכל הנימוקים שנתן אביהו על אחד 

אמת הערה במקום. למה בחיפה? אני הוא לא קיבל תשובה וזה לדעתי ב

אפשר לתת תשובות, על זה חושב שעל הדבר הזה, על עוד הרבה דברים 

הוא לא קיבל תשובה. ואני חושב שאני רוצה לחדד רגע את הצד של 

שרית. בעצם אף אחד לא הצליח להזיז את העגלה שנקראת בז"ן והרבה 

אף אחד לא  שנים כבר כולם מדברים על זה, שופכים הרבה דיו אבל

הצליח להזיז אותה באופן ממשי. ויש פה איזשהו שיקול האם אנחנו 

שנים הקרובות שבו החלופה  15מסתכלים לטווח קצר של העשר שנים, 

הזאתי מקטינה חד משמעית, זה ברור שהיא מקטינה את הזיהום של בז"ן 

בטווח הקצר. ואילו אביהו מעלה נקודה שהיא מאוד מטרידה לגבי 

התקדים. נכון, החומר הזה הוא לא מסוכן ואפילו נאפשר לו  הנושא של

להיות פה באיזה מכל. אבל וועדת המנכ"לים תראה בנו החצר האחורית 

 לכל החומרים שיבואו בהמשך.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אתה צודק, אני התייחסתי לזה גם כן. אתה צודק לגמרי, מסכים איתך.

 מר יואב רמתי
שתענה לי על זה. נחשון אני רוצה שתענה לי על זה כי אז אני רוצה 

 זה נקודה מאוד מטרידה.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אני מסכים איתך לגמרי.

 מר יואב רמתי
ומה שאני הייתי רוצה לצאת מפה היום ואולי זה מאפשר אני חושב את 

הדעה של כולם, צריכה להיות אמירה של המועצה הזאתי דווקא כלפי 

עדת המנכ"לים. שהיא בעצם, לא יודע אם היא רואה את חיפה לנגד וו

עיניה. היא רואה מדינה. ובצדק אולי היא רואה מדינה אבל את חיפה 

היא לא רואה. את המצוקה הקשה בחיפה היא לא רואה. והייתי שמח לא 

להכריע היום ולהגיד לוועדת המנכ"לים, תשמעי אולי יש פה חומר לא 
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לו יפחית לנו קצת את הזיהום לעשר שנים הקרובות מסוכן ואולי אפי

וזה דבר גדול. אבל לא הייתי רוצה שזה יהפוך לתקדים שעוד יומיים 

אני אהיה החצר האחורית עם נמל מכלים כמו שהיה. והייתי רוצה לצאת 

באמירה של כל המועצה שאומרת לוועדת המנכ"לים תקשיבו, לא אישרנו 

יזשהו דיאלוג שמראה לנו תמונה מלאה כי אנחנו רוצים לנהל איתכם א

שנים, ולדעתי לזה אביהו מדבר. זה מזהם  15-מה קורה פה בעוד עשר ו

פחות, ברור שזה מזהם פחות. אבל האם זה לא יוצר תקדים שאנחנו 

נהיה החצר האחורית של מדינת ישראל לכל השנים. על זה אין תשובה 

 כרגע ואם אתה יודע לחדד את זה אשמח.

 ע"מ רה"ן צוק, סגן וממר נחשו
התשובה היא אתה צודק במאה אחוז. מי שקרא את דוח וועדת המנכ"לים, 

ואני קראתי אותו אני לא יודע כמה פעמים את הטיוטות שלו עד הדוח 

הסופי. אני בקיא בו ברמות קשות, כולל תיקונים שהצענו להם לתקן 

 כי דברים היו לא מובנים.

 חדווה אלמוג 'גב
 , רמות גבוהות.לא רמות קשות

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
גבוהות. רק לי את מתקנת. אחרים אומרים שלוש ושלושה ורק אותי את 

מתקנת. חדווה תשימי לב, בדקתי את זה. אני מקבל באהבה, אני מקבל 

 באהבה.

 חדווה אלמוג 'גב
 אבל אני מקשיבה.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
שיש פה, אתה ואת צודקת. אני חושב  אני מקבל באהבה את ההערות

דיברת על הטווח הקצר ועל הטווח הארוך. בטווח הקצר ברור שאנחנו 

מעדיפים את זה. בטווח הארוך אתה צודק, חיפה הולכת להיות מעצמה 

של אחסון מול ייצור. היום היא מעצמת ייצור וברגע שבז"ן ייסגר, 

את התוכנית  אם הוא ייסגר אי פעם, אני חושב שלא. כי תקראו

האסטרטגית שלהם שהם פרסמו לבורסה ואני חושב שכל חברי המועצה 

צריכים לקרוא את התוכנית האסטרטגית של בז"ן. זה חובה לקרוא 

אותה. להבין מה בז"ן הולכים לעשות. זה לא דבר סודי, זה חברה 

בורסאית ציבורית. יש את התוכנית אסטרטגית, אתם יכולים לקבל אותה 

יכולים להוריד אותה מהאתר של שוק ההון. צריך לקרוא  ממנה, אתם

אותה ולהבין מה בז"ן הולכים לעשות. אנחנו הולכים להפוך למעצמת 

אחסון אדירה. אחסון זה שלושה דברים, שינוע. זאת אומרת יבוא זה 

שעוגנת ופורקת, זה הצנרת וזה  ההאוניישלושה דברים. זה הרציף של 

 האחסון. 

 יואב רמתימר 
 סון, זה מה שמעניין אותנו.האח

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
שיושבת שם וגם הצנרת, הכל מעניין  ההאוניילא, מעניין אותך גם 

אותנו. הכל מעניין אותנו והכל בעייתי. אבל פה צריך להבדיל בין 

חומרים, להתנגד לחומרים. הרי בסופו של דבר ייבאו, כל זמן שאנחנו 

מן שאנחנו צריכים גז ייבאו, אין חוכמות נוסעים במכוניות וכל ז
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פה. או שאתה מייצר או שאתה מייבא, ושרית עמדה על זה. אני כן 

הייתי מבחין בין חומרים שאומרים לי, החומרים האלה לא דורש אישור 

פליטות. ואת זה אני אומר, אני לא נותן סימן לוועדת המנכ"לים 

תה רוצה להביא לי שאני מייבא כי אין פה אישור פליטות. אבל א

עכשיו חומרים עם אישור פליטות אז על זה אנחנו נעשה דיונים מאוד 

פחות  LONG RANGE-וגם ב SHORT RANGE-מאוד ארוכים. אז גם ב

מפחיד אותי חומר שיש לו אישור פליטות כי כשזה יגיע לדיונים אין 

פה תקדים. תביאו דברים שאין להם פליטות. כמו הדיון להביא 

 או להביא ברזל או כל דבר אחר. גרעינים

 יואב רמתימר 
לא יעשו לך נמל לחומר אחד נחשון. אם ישימו פה חומר אחד ישימו פה 

 את הכל. לא בונים

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 תקרא את דוח וועדת מנכ"לים, מדברים על פיזור )לא שומעים(

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
רוצה? יש לך משהו להגיד? בואו נשמע חידדנו את הנקודה. מנחם אתה 

את הנציגים ואחר כך אביהו ידבר חמש דקות, יסכם את הדיון. נותן 

לך את הכבוד לסכם את הדיון כי אתה העלית את ההסתייגות. אורליה, 

 שנייה אחת אורליה קודם. ומיקרופון בבקשה שתהיה הקלטה. 

 צתאורליה קירמאיר, נציגת שר האוצר בעלת דעה מיע 'אדר
חנו מדברים על בקשה להיתר. זאת לא תוכנית נקודתית, לא נהיום א

תב"ע נקודתית. אנחנו מדברים בעצם על בקשה להיתר כפי שזה היה גם 

בקשה להיתר לגבי הממגורות בפעם הקודמת. אני מאוד, העובדה 

זה מאוד מאוד מטריד  1970-שהבקשות להיתר האלה מתבססות על תב"ע מ

 דונם. 330-ם על אזור של כאותי. אנחנו מדברי

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
אריאל זה חשוב, אני מבקש שתתייחסו לזה. בואי תחזרי על המשפט 

 .1970-הקודם עוד פעם. אני רוצה שהם יתייחסו, שמדובר על תב"ע מ

 אורליה קירמאיר, נציגת שר האוצר בעלת דעה מיעצת 'אדר
ליחה. לא מאושרת. כי אם . דרך אגב היא מופקדת, ס1970-תב"ע מ

אנחנו מדברים על תב"ע מאושרת מדברים על תב"ע מתקופת המנדט. אז 

דונם שאנחנו מדברים עליהם לא הוכנה  330העובדה שחמישים שנה על 

שום תב"ע אחרת מאוד מאוד מטריד אותי. אני לא יודעת מי האחראי 

ע לזה אבל, זאת אומרת להוציא בקשה להיתר, לא תיקון, לא תב"

נקודתית אלא בקשה להיתר בתוקף הסיפור הזה שגם הוא לא חוקי והוא 

חמישים שנה פלוס, מאוד מאוד מטריד. דבר נוסף, אני קוראת בסעיף 

פה בהערות של הבדיקה שהבקשה הנדונה והבקשה הקודמת שהיתה כאן סך 

אלף מטר מרובע. אנחנו לא מדברים על שני  150הכל בנייה מוצעת 

אלף מטר  150של כל אחד, רשום פה  FOOT PRINTטר מ 800מכלים של 

הבקשה נדונה  4, סעיף 119מרובע, אני לא יודעת על מה הכוונה. בדף 

אלף מטר  150והבקשה המקבילה. בסך הכל בנייה מוצעת בהיקף של 

מרובע, אני לא יודעת מה זה. זה לא משהו של מה בכך. זה הכל, 

 תודה.
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 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
בקשה רגע. אני רוצה לשמוע, לפני ההמשך שלכם, רק שנייה. לפני ב

 ההמשך שלכם אני רוצה לשמוע התייחסות לאורליה תשובה אם יש לכם.

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
העניין של השטח נבדק, עוד שנייה אני אתייחס. לתכנון הכוללני זה 

חלק גדול  עלה גם בדברים של אביהו וכדאי שנתייחס לזה בהרחבה.

תראו שנחל קישון למשל עובר על מהמפרץ לא מוסדר תכנונית. אתם 

מגרשי תעשייה ודברים מהסוג הזה. אנחנו קידמנו הסדרה במסגרת 

תוכנית המתאר ובצורה הכי ברוטלית שאפשר לדמיין מינהל התכנון 

פשוט בסוף התהליך חתך החוצה את האזורים האלה וקבע שלא העיר תקבע 

לא המדינה תבוא ותכפה על העיר בתוכנית מתאר ארצית מה ייעודם א

ייעודית למה שנקרא עורף הנמל. מעשה אולי הכי ברוטלי שיכול להיות 

תכנוני. וככה הגענו לכאוס התכנוני הזה שקיים. כשאומרים, אני את 

בציניות. את הטענה  ררוצה לדבהנאום הזה, לא נאום, סליחה. אני לא 

ד בדיונים בוועדה המחוזית. אביהו, אתה הזאת אני טענתי הרבה מאו

שומע? אלה דברים מאוד חשובים בראייה המקומית. טענתי שלא ניתן 

לקדם בלי ראייה כוללת. וועדה מחוזית בקול רפה מדי פעם אמרה את 

זה אבל בסופו של דבר לא קודמו תוכניות. חברת נמלי ישראל שהיא 

המדינה לקדם את  בעלת הקרקע במירכאות אני אומר מונתה על ידי

התכנון וליזום אותו. אנחנו נושלנו למרות שעל פי החוק הוועדה 

המקומית אמורה ויכולה ויזמה תכנון, בעטו אותנו הצידה ואמרו חברת 

נמלי ישראל תתכנן את האזור הזה בעיר חיפה. ומה שקרה לאחרונה 

שבאמת חברת נמלי ישראל לקחה יוזמה, הגישה שתי תוכניות תשתית 

ששמה הם לקחו את זה לקיצון הכי  119ותת"ל  118ית, תת"ל לאומ

, תכננו הרחבה של מסוף הכימיקלים. מחריד שאפשר להעלות על הדעת

מותר לעשות סדום ועמורה. זה רחוק מתל אביב ורחוק מהעין שלהם. 

לקחו את זה למקומות איומים ואנחנו כמובן התנגדנו. התפוצצנו 

לאומיות ונלחמנו והצלחנו במידה בקונגרס שהיה בוועדה לתשתיות 

מסוימת. התוכניות לא קודמו אבל הן יכולות להרים ראש מחר בלי 

בעיה. המדינה יודעת לעשות את זה, היא יודעת לקדם בוועדה לתשתיות 

לאומיות תוכניות מהסוג הזה. נקבל הסדרה מושלמת, פרס ישראל 

אבל תהיה לתכנון. אני בטוח שהם יקפידו על כל הטכניקה בתוכנית 

נגד האינטרס המקומי. זאת תהיה תוכנית לתשתית לאומית שקובעת את 

ייעוד הקרקע במספנות ישראל, במסוף הכימיקלים. חלק אפילו ממה 

שנקרא נמל המפרץ מיועד לנמל דלקים. כל הדברים האלה תוכניות 

חנו נילחם ויש סיכון גדול שגם נהתשתית הלאומית יכפו עלינו. א

ידעו לחתוך החוצה את זה מתוכנית המתאר נגד נוכרע כמו שהם 

האינטרס המקומי. הם ינסו לעשות את זה בצורה הכי ברוטלית בעולם 

התכנון עם תוכניות התשתית הלאומית. אז זה מה שמצפה לנו בעניין 

של ההסדרה התכנונית הכוללנית. פה בדיון אתם כהנהלת העיר צריכים 

טוב לעיר, ואנחנו יודעים,  להחליט אם המתקן הזה טוב לעיר או לא

וזה לא לבד, לאשר את זה בצורה חוקית אם תחליטו לאשר. ואם לא 

נאשר אני מקווה שלא יהיה פה מהלך מהסוג שאני מתאר עם תוכנית 

תשתית לאומית או דברים מהסוג הזה. הדרך לאשר את זה כדי שתהיו 

ת רגועים וגם את העלית את העניין של החוקיות, הוועדה המקומי

מאשרת אבל גם וועדה מחוזית צריכה לאשר וגם אבל חוף. אלה שתי 

תחנות, אני מניח שאין לכם ספק במקצועיות שלהם. הם לא פחות 

מקצועיים מאיתנו זה בטוח. וזה התהליך שצפוי להיתר הזה. לכן 

ההליך הוא חוקי ותיארתי לכם מה מצפה לנו אם חלילה יצליח התכנון 

 הכוללני. 
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 רמןמר צביקה שכט
אם אפשר לענות אז קודם כל אני אתחיל. אני צביקה שכטרמן, אני 

 מנכ"ל תעשיות מספנות ישראל. 

 מר יואב רמתי
 לא שומעים אותך.

 מר צביקה שכטרמן
השם שלי זה צביקה שכטרמן, אני מנכ"ל נמל ותעשיות מספנות ישראל, 

ה . אגב, תושב העיר חיפה, גר ומגדל ילדים בחיפ2003-נמצא במספנה מ

מהיום שנולדתי כולל הילדים שלי. אני רוצה קודם כל לגעת בנושא של 

מנדטורית מאפשרת לנו להקים את המתקן הזה  222הסטטוטוריקה. תב"ע 

שם, אלא שהיסטורית היה איזשהו כביש שחצה שם מצד לצד וצריך לתקן 

את זה ובאמת לא מצאו את הזמן לתקן את זה בזמנו. מי שאחראי על זה 

זה בעלי הקרקע, זה חנ"י והיא לא תיקנה את זה. ואנחנו  מבחינתנו

א כי פשוט לא היתה לנו ברירה. גם התב"עות 97הלכנו למסלול של 

שמכינים אותם היום הם זהות לתוכנית המקורית שזה תעשייה. בעיקר 

זה תעשייה ונמל. למרות זאת דבר ראשון שאנחנו הבנו זה שאנחנו 

שלא טופל כמו שצריך. ושמעתי כמה  נפלנו פה בטווח של כנראה נושא

פעמים נאמר שלא הגשנו תוכנית אב. אז תראו, מספנות ישראל יושבת 

דונם, הגישה תוכנית אב מפורטת. עברה על תוכנית  350על שטח של 

האב עם כל הגופים הסטטוטוריים, כולל עיריית חיפה, כולל תכנון 

את החזון שלנו. לטווח ארוך, כולל עם המשרד להגנת הסביבה. הצגנו 

בעצם במילים אחרות יצרנו מעין תב"ע משלנו למתחם. למרות 

שסטטוטורית אנחנו לא מחויבים לזה והראינו בדיוק מה התוכניות 

שלנו גם היום וגם לעתיד, והרבה לא ניתן לעשות כי השטח הוא די 

דונם ולא מעבר. אנחנו מבצעים פעילות של  350זה  350-מנוצל ו

במספנה, שזה לא פעילות מזהמת. אנחנו מבצעים בניית כלי שיט 

פעילות נמלית מוגבלת שהיא לא פעילות מזהמת. ואני יודע שזה יישמע 

אולי די ציני אבל כשאנחנו יצאנו לדרך חקקנו לעצמנו דווקא ללכת 

 בכיוון הפוך וללכת כמה שיותר ירוק ואני אתן שתי דוגמאות. 

 )מדברים ביחד(

 מר צביקה שכטרמן
צה רגע לגעת בשתי נקודות שאנחנו עשינו בתור דוגמא שאנחנו אני רו

עזרנו למשרד להגנת הסביבה לקבוע תקנים חדשים. אחד, אנחנו בייבוא 

של צובר לארץ היה עננים של אבק ופסולת שנפלה כולל לים. ככה עבדו 

שנים עד שאנחנו נכנסנו. אנחנו הראשונים שיצרנו תקינה חדשה, 

ם. הבאנו תקינה מהעולם. הכנסנו אותה לפה הבאנו ולא המצאנו כלו

ובעקבות המהלך שלנו המשרד להגנת הסביבה כפה את זה על כל יתר 

הנמלים, ליישר קו עם המדיניות. כנראה בגלל שאנחנו קטנים ואנחנו 

דינמיים ואנחנו מגיבים יותר מהר אז יכולנו להרשות לעצמנו להיכנס 

 לתחום הזה.

 מר צביקה ברבי
 נית אב למה לא הציגו אותה לחברי המועצה?אם היתה תוכ

 מר צביקה שכטרמן
 לא רק שהיא הוצגה, היא נמצאת פה.
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 מר צביקה ברבי
 שאלתי שאלה למה לא הציגו אותה לחברי המועצה.

 מר צביקה שכטרמן
תראה, מה מציגים לכם או לא מציגים לכם זה לא בשליטה שלי. מה שכן 

 נו גם הצגנו את זה לציבור. בשליטה שלי שזה גם הוצג לציבור. אנח

 מר צביקה ברבי
אז לצורך העניין הרי מסתבר, נחשון אתה איתנו או שאתם עוסקים שם? 

כי המנכ"ל מדבר ואנחנו שואלים שאלות והתשובות אולי אתה תיתן לנו 

אותם. להביא אותנו להצבעה זה בסדר, להראות לנו את התוכנית לא. 

 אז מה אנחנו? זה בובה על חוט.

 חדווה אלמוג 'גב
 אתה אמרת שאנחנו שקופים.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אבל זה מהנדס העיר צביקה.

 מר צביקה ברבי
כן, זה במסגרת השקיפות. אני שאלתי את המנכ"ל הנכבד למה תוכנית 

אב לא הציגו לחברי המועצה שצריכים לקבל החלטה גורלית. הוא אומר 

 א לא אחראי לזה.שזה לא הנושא שהוא צריך, או שהו

 מר צביקה שכטרמן

אני לא אחראי מה מציגים ומה לא מציגים. אנחנו הכנו תוכנית 

 ופרסמנו אותה בציבור גם.

 מר צביקה ברבי
 אז יש לך תוכנית אב?

 מר צביקה שכטרמן
כן, וודאי. יש לנו תוכנית אב מפורטת שהיא ברמה של כביכול תב"ע 

 תיאורטית שלנו.

 )מדברים ביחד(

 יקה ברבימר צב
אז מי יכול להציג לנו את התוכנית אב הזאת? אולי נראה את התמונה 

 הכוללת. אולי אביהו לא יתנגד בסוף, אולי אני לא אתנגד.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
אני לא חושב שאפשר. אנחנו לא יכולים להגיע לזה להציג כרגע. אבל 

 יש לי כמה הצעות. יש עוד מישהו מחברי המועצה?

 מר צביקה שכטרמן
אני רוצה רק לענות. עוד לא סיימתי, אני פשוט עניתי לשאלה 

שנשאלתי. אמרה פה שרית ובצדק, צריך לזכור, ברגע שאנחנו אומרים 

ביטומן, ברגע שאנחנו אומרים בז"ן אני שם לב שזה מילים שמדליקות 

פה את כולם. עוד בדיון הקודם שבכלל זה לא עלה על הפרק כבר זה 
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את הרוחות. אנחנו מדברים לא על ייצור, אנחנו לא מדברים  הלהיט

אגב, אנחנו לא עוסקים במה שיעשו, מה שאתם תחליטו לעשות בבז"ן. 

אנחנו מקבלים החלטה אחת, זה להעלות אצלנו פרויקט של אחסון של 

ביטומן ביבוא. מדינות אחרות בעולם מתוקנות עושות את זה. זה 

צור ולכן הוא לא מזהם. חימום נדרש תהליך שמה לעשות, הוא לא יי

וזה מה שצחי הציג לנו פה ושרית חידדה את הנקודה הזאת וזה הבקשה 

היחידה. ייבוא של מדינת ישראל, הציג את זה נחשון, הוא ייבוא 

אלף טון  300קשיח. זאת אומרת השימוש, סליחה, הוא שימוש קשיח. 

שהגעתם למספר כי  בשנה. אגב, עשיתם מספרים של משאיות ועצרתם בדקה

כנראה הגעתם לתוצאה שהיא לא משרתת את האינטרס של מה שרציתם 

אלף טון בשנה, זה עשרים  150להציג. אנחנו מדברים על מצב של 

משאיות ביום. על זה אנחנו מדברים, בואו נקבל פרופורציות. זה 

 המתמטיקה.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 כמה בשנה?

 מר צביקה שכטרמן
 משאיות ביום.  20יום בשנה זה  250י חלק 5,000

 )מדברים ביחד(

 מר צביקה שכטרמן
טון למשאית. אנחנו  30-40אלף טון בשנה חלקי  150בוא נעשה חשבון, 

אחוז. אתם אגב אמרתם את המספר.  50אמרנו שאנחנו חישבנו על 

הפוטנציאל, אני אעשה סדר, אל תדאגי. המספרים שלי נכונים. קודם 

ף האחסון. אנחנו מדברים על שני מכלים שאם אני לא כל מבחינת היק

 מטר.  32חנו מדברים, נמטר. חבר'ה על זה א 32טועה הקוטר שלהם 

 יעל שנער 'גב
אלף טון  150פה נראה שאתה זה שעושה את המתמטיקה וזה לא מסתדר. 

 בשנה, חלקי כמה ימי עבודה?

 מר צביקה שכטרמן
 ל שמשאית מובילה.לא, אני עוד לא בימי עבודה. חלקי משק

 יעל שנער 'גב
 כמה משאית מובילה?

 מר צביקה שכטרמן
 250בשנה, חלקי  5,000בין שלושים לארבעים טון. במקרה הגרוע זה 

 יום בשנה. תעשי מחשבון. 

 )מדברים ביחד(

 יעל שנער 'גב
 עשרים משאיות. אני לא מזלזלתקודם כל 

 מר צביקה שכטרמן
 נחנו צריכים לזכור.לא, וודאי שלא. אני רק אומר שא
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 יעל שנער 'גב
 ואני גם לא מאמינה לך שזה עשרים משאיות.

 מר צביקה שכטרמן
 אז בואי תחשבי אותי. אז בואי ננסה לעשות את החשבון ביחד. 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
רק שנייה אביהו לפני. יש לי הצעה ויכול להיות שתקבל אותה. אבל 

 חמש דקות? שנייה, דקה. אתה רוצה לדבר

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 יש כמה נושאים שנשארו פתוחים.

 מר צביקה שכטרמן
 אני רק רוצה להרחיב שאנחנו גם חלק מהסחורה בסופו של דבר, 

 חדווה אלמוג 'גב
 אבל אביהו אם יש הצעה בוא נשמע,

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
הצעה, הוא רוצה אבל סליחה, אביהו ידבר. אביהו לא רוצה לשמוע את ה

 לדבר. קודם הוא ידבר אבל תנו לו לסיים בבקשה.

 מר צביקה שכטרמן
אני רק אשלים משפט אחרון. אנחנו מקדמים עכשיו מסילת רכבת שחלק 

מהסחורה הזאת צריך לצאת במסילת רכבת, מה שיוריד משאיות. אתם 

מפתחים עכשיו בעיר מסלול כבישים חדש שעוקף את העיר חיפה, שמגיע 

אלינו. הוא לא מיועד אלינו אבל אנחנו נהנה ממנו. זה המסלול  עד

. זאת אומרת שהתנועה SIPG-מערך הכבישים שמיועד לנמל הסיני, ל

חיים וכל המסלול הזה  תקרייהיום שיוצאת מאצלנו שעוברת דרך כל 

כבר לא תהיה קיימת והיציאה ממספנות ישראל כי  2024בטווח קצר של 

, עם הנמל הסיני, אנחנו SIPGאותו שער עם אנחנו יושבים ממש על 

נוכל לעלות על מערך כבישים חדש שמוביל את הסחורה ובעצם עוקף את 

עיר חיפה. אז גם העשרים משאיות שזה מספר שאני לא מזלזל בו אבל 

הוא מספר נמוך, הוא לא משמעותי, בסופו של דבר לא יעבור דרך העיר 

 וצה.חיפה. להפך, אנחנו מוציאים את זה הח

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 כמה אתה צריך אביהו? כמה דקות?

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 שלוש ארבע דקות, לא יותר.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 שלוש ארבע דקות, בבקשה.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
דבר ראשון אני רוצה לומר כן. אני, ואני מקווה מאוד שאחרים גם, 

שקורה פה בחיפה ולתושבי חיפה. אני נימבי. אנחנו  אני נימבי למה

אכלנו פה שמונים שנה של זיהום. אז כן נחשון, אני נימבי. ושרית, 
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אני נימבי וכל אחד פה, אני נימבי. אני נימבי זה אומר אני דואג 

 לחיפה ואני לא דואג לערים אחרות.

 מר יצחק בלס
 תדאג לפרנסה של האנשים.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
אני דואג לחיפה. אז אני נימבי, אני נימבי. זה דבר אחד. דבר שני 

תראו, אומרים שהביטומן לא מסוכן. אבל אנחנו הולכים לקבל פה 

ביטומן שמגיע באוניה ותחשבו על ביטומן שעכשיו זורם לים עקב 

תקלה. זה יכול לייצר לנו פה פיגוע סביבתי לא לשנה אחת אלא 

ו נוכל לקבל פה פיגוע אדיר בתהליך הזה. לעשרות השנים הבאות שאנחנ

זורם בצינורות, אנחנו רואים את התקלות. רואים את זה באסדת 

צנרת שמזרימה את זה  ההאוניילווייתן ואנחנו הולכים לקבל פה בין 

למכלים והכל הולך פה מעל הים. זה מה שאנחנו רוצים לקבל? זה דבר 

ד שאתם יודעים מה לא נוסף. דבר שני, אני רוצה להגיד. הדבר היחי

ראיתי? לא ראיתי סקר סביבתי מסודר כפי שאנחנו אמורים לעשות 

בתהליכים כאלה מורכבים. לא ראיתי סקר סיכונים מסודר, לא ראיתי 

את כל זה מהאיגוד. האיגוד לא נתן לנו את כל הסקרים האלה. הדברים 

האלה לא התבצעו. אז אנחנו צריכים לבוא ולראות את כל הסקרים 

האלה, הסקרים הסביבתיים האלה וחברים, לא לקבל דבר כפשוטו. ואני 

אגיד לכם משהו רק דוגמא קטנה, דוגמא קטנה. במסמכים השונים, 

במסמכים השונים לא ראיתי חוות דעת של מחלקת הניקוז העירונית על 

כל נושא הניקוז. וניקוז זה בעיה של עיריית חיפה. מתוך המסמכים, 

עולה כי הניקוז, ותקשיבו טוב, ככה איך אומרים,  ואני בדקתי אותם,

דואגים לנו, הניקוז מופנה לבורות. הניקוז מופנה לבורות שאיבה, 

בורות שאיבה שיוקמו שם שנמצאים שם. לא מחברים את מספנות ישראל 

שיש להם מתחם ענק, מחייבים אותם להניח את מערכות הניקוז בצורה 

אים כל יזם קטן, וחלק מאיתנו היו מסודרת. כלומר, כשאנחנו היום רו

היום בנחל סעדיה. מבקשים להתחבר למערכת הניקוז העירונית. למה 

אותם אנחנו לא מבקשים מהם להתחבר למערכת הניקוז העירונית עם כל 

הבעיות אלה, למה? בכל שטות קטנה של איזה מוסך או משהו מתחברים 

נחנו הולכים לקבל למערכת ופה לא. שופכים את זה לבורות. זה מה שא

פה. מה נפלנו על הראש? חברים, אנחנו צריכים להיות נימבי לתושבי 

חיפה. הולך להיות פה מתקן חמישים מאה שנים הבאות. מתקנים לא של 

שקל, מיליארדים, מיליארדים. ואנחנו צריכים עכשיו לאשר להם את 

ה זה? חברים יש מקום אחר. אנחנו את שלנו סובלים פה. אני לא רוצ

 להמשיך לסבול, תודה.

 מר צביקה שכטרמן
אנחנו אגב מחוברים לניקוז, אני לא יודע מאיפה הדברים האלה 

 עולים.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 תסתכל את המסמכים. תסתכל את המסמכים.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
איציק בבקשה. יש לי שתי הצעות אחת של שרית ואחת של סופי שלא 

 פשר לשמוע? אתם רוצים לשמוע? נמצאת פה. א
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 חדווה אלמוג 'גב
 אלי, יש פה איזה הצעה של סגן ראש העיר. בוא ניתן לו.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
סופי אומרת לי בוא נעשה את הדיון, לא כולם נמצאים פה. יש פה 

צוות מוגבל. אני הצעתי שלא נוריד את זה לוועדת המשנה אלא נעשה 

ז היא אומרת, אין פה מספיק אנשים, בוא נעשה את זה את הדיון פה. א

עוד כמה זמן. שרית אומרת אולי נזמין מומחים נוספים, אני לא רוצה 

להתווכח כרגע מי, ונדחה את הדיון פה בנוכחות כולם לעוד מספר 

שבועות. שלושה, ארבעה שבועות. השאלה אביהו אם זה מקובל עליך 

 נו צריכים להצביע.ואתה מסיר את ההסתייגות או שאנח

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 לא, אני לא מסיר את ההסתייגות.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
אז אנחנו צריכים להצביע על ההסתייגות שלך. ברגע שעדכנו את 

 ההסתייגות

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
אני לא מסיר את ההסתייגות. זה תהיה טעות לאשר להם את המתקן הזה. 

 אם אנחנו פה שלושים, חמישים או מאה.לא משנה 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
אם הוא לא מוכן להסיר את ההסתייגות אנחנו חייבים להצביע. אני 

רוצה לשמוע את היועצת המשפטית. אם הוא לא מסיר את ההסתייגות 

 אנחנו חייבים להצביע נכון?

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
תייגות על כנה, לקבוע דיון כמו שהצענו משלים אפשר להותיר את ההס

לעוד שלושה שבועות או לא משנה ואז ההסתייגות נותרת בעינה ... מי 

 שצריך ואין שום בעיה.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 בבקשה, צביקה מה רצית להגיד?

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
ות השלמה זה מקובל עליי לחלוטין. אני לא מסיר את ההסתייגות. לעש

 של דיון, מקובל. אין שום בעיה, זה בסדר גמור.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 צביקה בבקשה.

 מר צביקה ברבי
כדי באמת להוריד משהו, להוסיף משהו, אני אמרתי אני אצביע נגד מה 

 שהם מבקשים. לא הוצג לי תוכנית, לא התוכנית אב ולא התסקיר.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 ז אני מציע לעשות דיון נוסף. שרית וסופי ואני.א
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 מר צביקה ברבי
אני גם אומר פה לאביהו, אני יודע שהוא רותח עכשיו ואני איתו 

במהלך הזה ואני אומר גלוי. אבל אנחנו צריכים כמו שאביהו תמיד 

אומר והוא שקול מאוד. הוא אומר תשמעו חסר לנו כמו על הסיפור של 

ומר יש וזה אומר אין. כדי לקבל באמת תמונה עכשיו. שהוא אהביוב 

כללית אני אומר שאביהו לא צריך להתעצבן. הרי אותה תוצאה יכולה 

רק להחריף בעוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש. להסיר את זה 

ואנחנו, במילא לא ישנו את הדעה שלנו אם לא יהיה תשובות. ואם 

נו אולי תמונה אבל לא התשובות לא יהיו מספקות אז אנחנו בעצם קיבל

בשביל להצביע הפוך ממה שאני כרגע חושב. לכן אני אומר לאביהו כן 

 להסיר את זה. זה לא עניין של משחקי כוחות עכשיו.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 לא צריך להסיר, היא מאפשרת לעשות השלמה.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
אנחנו עושים השלמת דיון אז באישור של היועצת המשפטית אני קובע ש

עוד שלושה שבועות או ארבעה שבועות עם כל הנתונים הנוספים. אנחנו 

לא נחזור עוד פעם על כל הטיעונים של כולם אחרת לא נגמור את זה. 

אנחנו כבר שעה וחצי בתוך הדיון. אז שמענו את הדעה של כל אחד 

לא אני, כולל את שלי. אף אחד לא יחזור על הדעה שלו, לא אביהו, 

לא שרית, לא צביקה. אף אחד לא יחזור על הדיון. אנחנו נקבל 

נתונים נוספים וזה ייחשב כדיון במליאה, במליאת הוועדה המקומית. 

המשך דיון מוועדת המשנה לדיון של היום בוועדה המקומית במליאה 

ואביהו ימשיך את ההסתייגות ואנחנו עוד שלושה שבועות או חודש 

 . שלא תהיה שלוש שעות אלא תהיה שעה.עושים פה השלמה

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 בסדר גמור.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
מאה אחוז. אז זאת ההחלטה לעכשיו, אנחנו מקיימים דיון נוסף. יש 

לנו עוד נושא של נשר. אתם זוכרים, ממליאת המועצה. ממליאת המועצה 

ון בנושא של נשר שאנחנו ביקשתם להעביר את זה לוועדה המקומית, לד

צריכים לתת להם תשובה על הערר, על הגשת הערר. זה היה בשבוע שעבר 

 נכון? ימית זה היה בשבוע שעבר? לפי הבקשה שלכם.

 )מדברים ביחד(

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
אין לי בעיה, זה יכול להיות הנושא האחרון לסדר היום. אני רק 

סדר היום לבקשתכם. כי לא הצבענו על מזכיר שיש לנו נושא נוסף ב

זה. אז אריאל יציג. אז בוא נעשה את הדיון הזה קודם עכשיו, נסיים 

ימית, אנחנו צריכים לדון על זה גם במועצה את זה. אריאל יציג. 

אחר כך נכון? אנחנו דנים על זה עכשיו בוועדה המקומית על נשר 

 ואחר כך כשנעבור לישיבת המועצה.

 י אברהם, מזכירת המועצהעדנה הרר 'גב
יוסי, ישיבת המועצה עוד לא התחילה. יכול להיות שבעשר רק נפתח 

 אותה.
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 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
  בבקשה אריאל.

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
אנחנו מדברים היום על ערר על החלטה של וועדה מחוזית אחרי שכבר 

ה והתקבלה החלטה. אני בדיון במחוזית הגשנו התנגדות והיא נדונ

אציג פה טיפה מהר אבל בצורה רחבה גם ראייה קצת אחורה מכיוון 

שבדיון שהיה במועצה עלתה השאלה האם דיברנו עם נשר והאם התקיים 

דיאלוג איתם. אז בהחלט כן ואני אציג את זה כדי שתדעו את 

הקונטקסט. פה רואים את השטח. זה יחידת שטח גדולה בבעלות עיריית 

ומשהו דונם. הייעוד של השטח הקיים הוא  600דונם,  700-פה, כחי

לתכנון בעתיד. רואים פה שבתוכניות מתאר הארציות השטח הזה מיועד 

, הוא לא 8. גם בתמ"א 35לפיתוח בתוך מה שנקרא מרקם עירוני בתמ"א 

מוגדר כשטח ירוק וגם בתמ"מ אתם רואים שזה רצף בנוי הגיוני בין 

נשר לשכונה התחתונה לרמת יצחק. לא שומעים? השכונה העליונה ב

עכשיו שומעים? אוקי. גם כשהוכנה התוכנית זה היה תהליך ארוך, 

תוכנית המתאר החדשה של נשר, השטח הזה בהחלט נדון כשטח לפיתוח. 

היו מחלוקות בעבר, היתה מחלוקת על שטח השיפוט, היו וועדת 

ת או שטח המריבה. גבולות. וזה אפילו קיבל שם חיבה, שטח המחלוק

אבל עדיין אתם רואים שהוא סומן תמיד לפיתוח. אתם רואים פה למעלה 

את השטחים החומים. לא היה בכלל ספק שהשטח יהיה לפיתוח. היה דיון 

על כמה יחידות דיור והיה כמו שאמרתי דיאלוג עם עיריית נשר רציף. 

ראש העיר עם  2016-אני די ותיק בתפקיד. אתם רואים פה למשל דיון מ

בינמו בנשר. שמדובר, אני מצביע פה, שיש הסכמה שהפיתוח יהיה 

אינטנסיבי. הנחיית העבודה לצורך התכנון למקסם את זכויות הבנייה. 

זה סיכום של דיון בעיריית נשר עם עיריית חיפה. בהתאם היתה יציאה 

להזמנת תכנון משותפת עם מהנדס העיר נשר ואנוכי. אז הוא נקב 

אלפיים יחידות דיור אבל אחרי זה בהמשך התהליך המספרים במספר של 

עלו. יזום משותף. היה ברור שהשטח יהיה לבנייה. הוא בתחום השיפוט 

של נשר אבל בבעלותנו, אנחנו כאילו היזם. זה בעיר נשר בבעלותנו. 

אנחנו היזם, אנחנו בעל הקרקע. זה קורה. העיר תל אביב יש לה הרבה 

ר חיפה. אז אתם רואים, המספרים עולים. פה מאוד קרקעות, גם לעי

 5,000וגם  4,000, על 3,700, אחרי זה דובר על 3,100כבר דובר על 

הקיבולת של השטח בבנייה אינטנסיבית יכולה אפילו . 10,000ואפילו 

יחידות דיור. זה מאוד משמעותי לעיריית חיפה  10,000-להגיע ל

ול לסגור את החובות של בהקשר של סגירת החובות. זה ממש דבר שיכ

העיר ולכן אנחנו בהחלט חושבים שצריך למקסם את השטח. מעבר לזה, 

כמו שהראיתי לכם בראייה התכנונית הארצית השטח הזה מיועד לפיתוח. 

כמו כל השלוחות שנבנו בנשר ובחיפה, גם המערביות וגם המזרחיות, 

להיות השטחים האלה פותחו. זה לא שטח באמצע פארק הכרמל שאמור 

ירוק. שאלתם אם היה דיאלוג, אז השקעתי ושמתי לכם כמה שקפים 

שתראו שהיה דיאלוג מתמשך וחיובי ודיונים אפילו על ההשבחה וכל 

מיני דברים. היה ברור שהולכים לפיתוח של השטח. פה אתם רואים קצת 

הדמיות שנעשו, אני לא נכנס עכשיו לפירוט. היה דיון שאני השתתפתי 

דס העיר נשר אצל ממונה על המחוז ששמה הוא ביקש להתנות יחד עם מהנ

דירות בזה שיהיה כביש עוקף. כולם הסכימו שזה  5,000את הפיתוח של 

הגיוני. זאת אומרת לא היתה מחלוקת מעולם שהשטח מיועד לפיתוח. 

חנו מגיעים לדיון בוועדה המחוזית, התוכנית התקדמה מאוד נוהנה א

אתם רואים שחלק מהשטח מסומן בצהוב  וזה מה שנאמר לנו שיוגש.

לפיתוח וחשבנו שההבנות מתקיימות. ואז הפלא ופלא נדהמנו לראות 

שהפכו לנו את השטח לגידול חסה. ואני לא מגזים, זה היה פשוט שוק 
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בשבילנו, לא הבנו. ואז התחלנו לקבל הסברים. תשמעו, אנחנו בעצם 

תחדשות עירונית. לא רוצים לפתח את השטח, אנחנו רוצים לעודד ה

אמרנו בסדר, אבל עדיין צריך לתכנו כמו שדיברנו. אחרי זה 

הפרויקטים הולכים, החיים יש שלביות אבל בטח לא להפוך את השטח 

לשטח ירוק. זאת פגיעה שלא עולה על הדעת. התקיים דיון בוועדה 

המחוזית ושמה פתאום אנחנו נתקלים בסמנטיקה ואני מקריא פה כמה 

יחידות דיור?  2,500-. "מה הדחיפות למלא את השטח במשפטי מפתח

בואו בעצם נהפוך לשטחים ירוקים". ואני אומר להם, תגידו אתם בכלל 

חושבים על התביעת פיצויים שתהיה? בלי לעשות כלום. אנחנו נגיש 

תביעה, מיליונים רבים מאוד תשלמו דרך האף על ההחלטה השרירותית 

תירגע. השטח יהיה לתכנון בעתיד, לא  הזאת. ואומרים לי, לא לא לא,

נשנה את הייעוד. ואז בדיון הפנימי, ופה אפילו ראש העיר נשר אומר 

יחידות דיור. אומרים לו הירוקים, הירוקים  10,000אפשר לעשות פה 

בדיון אומרים לו, בוא שיהיה פה ירוק. יהיה הרחבה של הפארק. הוא 

יחידות דיור, אני לא  10,000אומר, יהיה ירוק? היה אפשר לעשות פה 

עושה כלום. ככה זה הלך. זאת אומרת היתה פה התהפכות לא ברורה. 

הנה פה אתם רואים, מר רועי לוי ראש העיר נשר "אפשר לעשות שמה עד 

יחידות דיור". ובסוף מה הם מחליטים? מחליטים לתת, כנראה  10,000

חנו כמובן שהקשיבו קצת אבל לא מספיק, אלף יחידות דיור. ואז אנ

הגשנו התנגדות ובהתנגדות הסברנו. תראו, אלף יחידות דיור לא 

יפתחו את השטח. העלות של התשתיות שמה היא כל כך מסיבי שבשביל 

אלף יחידות דיור אף אחד לא יפרוץ את הכבישים, יניח ביוב, יניח 

חשמל. זה לא מנה, זה חמישה בניינים או עשרה בניינים, זה לא 

לו את ההתנגדות חלקית ואמרו, הנה פה, סליחה, זה מה שכונה. אז קיב

שהם אישרו. הם אמרו בשטח המטויט פה בחום צהוב נעשה אלף יחידות 

דיור. ניתן לכם קטע בשטח המקורי לתכנון בעתיד. לחלקה הפרטית פה 

ניתן יחידות דיור, זה כן היה חשוב. והעירייה תסתפק, יש פה גם, 

, יש חלקה בבעלות פרטית. שמה 214וב רואים פה בצד שמאל איפה שכת

ניתן להם דירות. זה כמובן חשבו שהעירייה היא יותר, איך נקרא 

לזה, סובלנית לדברים האלה. אנחנו כמובן לא קיבלנו את זה והיה 

דיון נוסף. ואז הם תיקנו את ההחלטה בצורה חלקית, קיבלו את 

ן לתכנון ההתנגדות שלנו ובעצם הוסיפו את כל מה שמסומן פה בלב

בעתיד אבל ביטלו את האלף יחידות דיור שהיו פה. זאת אומרת משהו 

הזוי. הם חשבו שזה מאזן את הפגיעה, זה כמובן לא מאזן. ופה נמצא 

דניאל השמאי מאגף הנכסים שעשה הערכה חוזרת אחרי השינוי ועדיין 

איפה שהעיגול הזה הימני היה  יש פה פגיעה בעשרות מיליונים.

דמת אלף יחידות דיור, שזה גם לא היה מספיק, אז אפילו בהחלטה הקו

את זה ביטלו. שוב השאירו, הוסיפו לבן לתכנון בעתיד. גם אמרו 

שיורידו חלק פה איפה שמסומן ירוק, יגרעו מהשטח. ואם אתם זוכרים 

בדיון הקודם הסברתי שההחלטה איפה יהיה ירוק ואיפה יהיה בנוי 

ניתוח של השיפועים, רואים איפה  עושים בתכנון מפורט. אז עושים

הכבישים עוברים, רואים איפה התשתיות ובצורה מושכלת מפרישים 

 40לצרכי ציבור. אני לא אומר שלא יופרש. יופרש, מקובל להפריש 

אחוז למטרות ציבוריות כמו שצ"פ, שטחים לבנייה ציבורית, כבישים. 

א בצורה נעשה את זה בתכנון מפרוט יחד עם עיריית נשר. אבל ל

שרירותית לחתוך החוצה קטע נוסף ירוק. כמו שעשו בזמנו עם פארק 

החבלים, מי שמכיר את גשרי החבלים. זה גם על שטח שלנו. נעשה פשוט 

בלי תכנון כוללני. אז אני קצת הארכתי כדי להמחיש א' שאנחנו 

בדיבור עם נשר, תמיד היינו. גם עכשיו אני בקשר עם מהנדס העיר 

ונה להגיע עוד פעם למהלך משותף ולא במהלך לעומתי. יש נשר מתוך כו

לנו הרבה אינטרסים משותפים ואין סיבה, אנחנו מכבדים את העיר 
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נשר, את ההנהלה שלה וגם את הצורך בתוכנית מתאר כוללנית לעיר. 

הכל טוב. רק בשטח שלנו כבעלי קרקע לא לעשות צחוק מאיתנו, לקיים 

וג, היו מספר פגישות. אבל התוכנית דיאלוג. והיה תחושה שיש דיאל

רצה. ואם לא נגיש את הערר הזה למועצה הארצית ניתפס ככאלה שישנו 

בשמירה, נאבד את הזכות שלנו להמשך ולכן חשוב מאוד שהערר יוגש. 

אני אומר לכם פה שלצד הגשת הערר נמשיך לקיים את הדיאלוג מתוך 

 לעמוד על זכותנו.הנחה שתהיה נפש חפצה גם בנשר. ואם לא, נצטרך 

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
בוא נאמר... אין בינינו חילוקי דעות שמי שלחץ על נשר זה הירוקים 

 ובגלל שרוצים להאיץ את התוכנית...

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
לא, אני לא יודע להגיד את זה. יש אמירה כמו אצלנו דרך אגב 

דשות, וזה אמירה שהתחדשות עירונית יותר חשובה משכונות ח

לגיטימית. אבל, וזה מאוד חשוב, גם אנחנו למרות ההעדפה הברורה 

להתחדשות עירונית לא עצרנו שכונות חדשות שהוגדרו לתכנון. לא 

 הפכנו שטח שמיועד לפיתוח ואמרנו נהפוך אותו לשדה ירוק.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 ית שלו.אנחנו... שם כיזם. זאת אומרת אנחנו ... וועדה מקומ

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
 נכון.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 זאת אומרת הוא יכול להגיד לך תקשיב, לא בא לי לפתח.

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
כן, אבל זה צריך להיות הגיוני. אם הוא יעשה משהו לא הגיוני 

רסקות עומדת זכותנו כיזם להגיש תביעה לפיצויים. אבל זה מסלול הת

ששתי הערים יגיעו לבתי משפט, תביעות על עשרות מיליונים. אין שום 

 סיבה להגיע למקום הזה. 

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 למה לקבל את כל השטח הזה...

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
אין סיבה, אין סיבה לא לקבוע. תראה, אנחנו הצבענו מה האיזון שבו 

יחידות דיור. אפשר  4,000גודל של  אין פגיעה. אין פגיעה בסדר

ונשאיר את זה אולי לעוד ויכוחים בתוכנית  10,000לבנות שם 

יחידות דיור כנקודת מוצא  4,000המפורטת. אבל לקבוע ברף הנמוך 

לתכנון היה מסיר את המחלוקת, מאפשר לנו לעשות עבודה אחראית 

ל בתכנון מפורט, לקדם את התכנון, לבחון אותו, למצוא את כ

 ההתאמות. ככה עובדים. 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
בבקשה. נציג המחוזית רק שיהיה לפרוטוקול. לא שומעים אותך. אפשר 

 לתת לו מיקרופון שעובד?
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 מר עיזאלדין דאהר, נציג שר האוצר/ לשכת התכנון
אני אומר שחבל שזה לא היה בסדר יום כי אני שמעתי והשתתפתי בהרבה 

ת, גם פה וגם במקומות אחרים. וכשאומרים זה הזוי אז וועדות מקומיו

כשאני מבין את הסיפור אני מבין שזה הפוך לחלוטין. חבל שלא 

 העליתם את זה בסדר היום ואנחנו לא באנו מוכנים.

 אדר' אריאל וטרמן, מהנדס העיר
 זה גם יהיה במועצה עוד שנייה.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו

 עיז חושב רגע, זה מעניין לשמוע מה

 מר עיזאלדין דאהר, נציג שר האוצר/ לשכת התכנון
לדיון הזה זה היה בסדר יום? לא באנו מוכנים כי יש לנו תשובות, 

בוודאי שיש תשובות. וכשאתה אומר שאתם חושבים שתיפגעו, בוועדה 

 המחוזית חושבים שלא, השמאי חושב שלא. 

 )מדברים ביחד(

 עו"ד ימית קליין, יוע"מש לעירייה
)מדברת מרחוק, לא שומעים( וועדה מחוזית, חלק מהדברים שאנחנו 

 מגישים עליהם ערר, אין בעיה. רק שאנחנו,

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 אבל חשוב לשמוע.

 עו"ד ימית קליין, יוע"מש לעירייה
חשוב מאוד. רק שאנחנו ... כל דיון ... נושא ניגודי עניינים אז 

 לוקת שהיא לגיטימית בעיניי.אני מדייקת. יש פה בהחלט מח

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 אסור לו להשתתף בדיון?

 עו"ד ימית קליין, יוע"מש לעירייה
ערר על  מותר לו בהחלט אבל צריך להציג את הדברים שאנחנו מגישים

 לא ראתה איתנו עין בעין.שלשיטתנו  החלטות הוועדה המחוזית

ת הדברים. נבין אוה שבוא לגיטימי, זה זכותם, אני רק מציינת חדו

 וועדה מחוזית.מייצג את היש נציג שר ש

 )מדברים ביחד(

 מר עיזאלדין דאהר, נציג שר האוצר/ לשכת התכנון
בכל זאת עיריית חיפה היא יזם פרטי. עיריית חיפה היא יזם פרטי 

ובסוף התכנון בנשר צריך להיות מה שנשר חושבת שנכון שיהיה בשטח 

ת מה שנכון שיהיה בשטח שלה. זה עולה מהתכנון שלה כמו שחיפה חושב

והם מתכננים את העיר שלהם. עיריית חיפה היא יזם לכל דבר 

והנושאים שעלו, אין לי תשובות ספציפיות עליהם אבל יש תשובות 

בוודאי בוועדה מחוזית ואי אפשר להגיד שזה הזוי. אני לא מבין. 

בים שזה לא פגיעה, הוא לקח קטעים מסוימים, גם השמאים אצלנו חוש

גם יש אמירה שכל היחידות דיור שדיברתם עליהם דובר על זה שיקודמו 

בתוכנית בסמכות הוועדה המחוזית. אמרתם דברים מאוד מאוד חלקיים 
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וחבל שכך. אז אין לי מה להגיד כי עוד פעם, אני מייצג וועדה 

 . מחוזית או לא אבל זה נושא שהיה אמור להיות בסדר יום של הוועדה

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
עיריית חיפה בהחלט בעניין הזה מתנהלת כמו יזם. אני סבורה וחושבת 

שהיה ראוי גם שיבינו שכבעלת קניין ובעלת מקרקעין יתייחסו אליה 

כמו אל בעלת מקרקעין ולא יעבירו את התוכנית הזאת בלי ידיעתה 

ו שאמר אריאל קיימנו ובלי לפחות תיאום איתה. זה אחד. במיוחד שכמ

הרבה מאוד ישיבות עם עיריית נשר ועם מהנדס העיר. ניסינו להגיע 

להבנות ואז מצאנו את התוכנית הזאת מוגשת. זה אחד. שתיים, מה 

שמגביר, זה הסיבה דרך אגב שהתוכנית הזאת הובאה על ידינו למועצת 

העיר, משום שהערר שהגשנו הוא ערר קנייני שנובע מעמדתה של 

ירייה כבעלת זכויות במקרקעין ולא כגורם תכנוני. אני מסכימה הע

איתך שכל רשת תרצה למקסם את התכנון, את התכנון העתידי. עם זאת 

צריכה לדעת הרשות שני דברים, בדיוק כמו שעיריית חיפה יודעת. 

צטרך לשלם פיצוי. נמצא פה השמאי לידך שיסביר לך תאחד, שהיא 

ומשהו מיליון שקלים לשיטתנו. ואני פה  400שאנחנו הסברנו להם שזה 

סומכת את דעתי על השמאי, הוא הגורם המקצועי. ולא ייתכן שהם 

ישימו את זה בצד ולא יתייחסו לזה. וחלק מהערר שלנו בהחלט מתייחס 

לעובדה. אתה רוצה לתכנן, הכל בסדר. תשלם בעד זה כמו שהיית משלם 

פרטי שבמקרה נמצאים  דונם של יזם 700ליזם פרטי. אתה לא תיקח 

 בתחום השיפוט שלך, תדרוס אותם, תגרוס אותם, תהפוך אותם לשטח

ירוק ולא תשלם פיצוי. מה לעשות, זה א' ב'. יש גם חוק במדינת 

, תכנוניתישראל. ועל זה אנחנו מלינים ובצדק. וזה לא קשור לעמדה 

זה קשור לעמדה קניינית, זה אחד. שתיים, אני לצערי, אנחנו כמו 

שאמר אריאל מצאנו את עצמנו נאלצים להגיע למצב שבו אנחנו מגישים 

התנגדות ואחרי זה ערר משום שהטענות האלה לא נשמעו בחפץ לב. 

בהתחלה כן הסכימו להקצות מספר יחידות דיור. הוועדה המחוזית היה 

הידברות. ובהמשך לא שמו את זה ולכן לדעתי הערר בדין יסודו הוא 

ב הזה, אני תמיד בעד הידברות. ואני חושבת מוצדק. בוודאי בשל

לתכנן את  הפררוגטיבהשצריך כמו שאתה אומר שכל רשות יהיה לה את 

התכנון המיטבי אבל יש לזה עלויות. גם עיריית חיפה, תן לי לגלות 

. והיא לא מתחמקת מתשלומים 197את אוזנך, משלמת הרבה מאוד בגין 

 שהיא צריכה לשלם. 

 ע"מ רה"ומ מר נחשון צוק, סגן
 אפשר להצביע?

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
אני רק רוצה לשאול ימית. תגידי לי, את אומרת שקיימתם מספר 

ישיבות עם נשר, לא יודע, עם ראש העיר, רועי לוי היה שם. האם יש 

איזשהו  2016-פרוטוקולים, סיכומי ישיבות? כמו שהראיתם לנו פה מ

הלכתם אחורה. בינמו כבר  סיכום ישיבה עם בינמו. איך אומרים,

 ממזמן לא שם. האם יש לכם סיכומי ישיבות, איזהו תיעוד.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אביהו למה לא ביקשת את זה מהישיבה בשבוע שעבר?

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 תראו לנו את דו שיח.
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 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 במועצה לשמוע,אבל אביהו, יכולת מהמועצה, אתם ביקשתם 

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 יש לכם להראות לנו את זה?

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
אבל היה לך שבוע, למה לא ביקשת עכשיו? עכשיו אתה מבקש לדחות את 

 זה עוד פעם?

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
לא יודע. אני פתאום ראיתי עכשיו סיכום ישיבה עם בינמו אז תראו 

 שיבות.לנו סיכומי י

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אבל לא ביקשת שבוע, אני אומר עוד פעם.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 יש לכם את זה להראות לנו?

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 פותחים הצבעה, בבקשה להצביע. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
ן מבקשים אני רק מבקשת להגיד שאנחנו מצביעים בעד אבל אנחנו כ

 שיימשכו השיחות עם עיריית נשר כדי להגיע להסדר.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 בהחלט. זה מה שמהנדס העיר אמר. 

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 מנחם, יוסי, אתם באולם. אתם צריכים להצביע. 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
נצביע על זה גם במועצה. בעד הגשת ערר, בעד אישור למועצה, תכף 

כרגע הוועדה מאשרת למועצה להצביע בעד ואחר כך נצביע על זה גם 

במועצה. בבקשה, אני מבקש להצביע. מי לא הצביע עוד? בבקשה 

 תצביעו. יש עוד מישהו? יעל, מי עוד לא הצביע? כולם הצביעו?

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 צבעה?כן, השאר יצאו. אפשר לסגור ה

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
לסגור הצבעה. אני מבקש, שלוש דקות אני יוצא לשירותים, נמשיך את 

 הדיון אחר כך.

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 נמנעים. אושר להגיש את הערר. 4בעד, אין נגד.  11
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 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 שלוש דקות.

 )לא לפרוטוקול(

 ולן שטיינברגד שרית ג"עו
 פותחים את הנושא הבא שלנו? התחלנו מה שנקרא?

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 אנחנו בסעיף הבא.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 איפה אהובי? רצינו לדעת למה מיכי לא משתתף בזום.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 זה את צריכה לשאול את מיכי, לא אותי.

 ן שטיינברגד שרית גול"עו
אנחנו מבינים שהוא לא רצה להשתתף זום והוצע לו. אבל אפשר להציע 

לו שוב, לשלוח לו מהר קישור כי אני אשמח לשמוע אם יש לו דברים 

 חדשים להוסיף לנו.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
התשובה היא לא הכנו זום. מיכי וציוני הודיעו שהם לא מעוניינים 

 הדוברים? ההצעה היא ידועה? לעלות בזום. מה סדר

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 ההצעה של כל,

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אז בואו נתחיל לפי הסדר. הילה את רוצה לדבר? 

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 תקרא את הנושא.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 הנושא כתוב. לכולנו יש את הסדר יום.

 הררי אברהם, מזכירת המועצהעדנה  'גב
מינוי של סגן ראש העיר מר אביהו האן ליושב ראש וועדת משנה 

 .אלפרלתכנון ובנייה ובהתאמה סיום כהונת היו"ר הנוכח מיכאל 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
אז בבקשה ניקח זמנים. הילה לא רוצה, מוטי אתה רוצה לדבר? בבקשה 

 חמש?מוטי. כמה כל אחד? כמה דקות, 

 חדווה אלמוג 'גב
 שתי דקות מספיק.
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 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 שתי דקות לכל אחד.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 שתי דקות. בבקשה תשימו שתי דקות, בבקשה מוטי.

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 הוא אמר שהוא רוצה אחרי אביהו.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
 זה ייקח יותר משתי דקות, הנושא פה הוא משמעותי.לא, לי 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
אז תדבר חמש, אין בעיה. קדימה. רגע, אבל שנייה. מוטי אנחנו 

הולכים לפי הסדר. מוטי בבקשה. אביהו מתחיל, בבקשה. אז חמש דקות 

 אביהו ואחר כך האחרים. בבקשה אביהו.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
של יושב ראש וועדת המשנה היא בלתי נמנעת. רק בדקות ההחלפה 

האחרונות בדיון שלקח פה יותר משעתיים נחשפנו למכלול שלם של 

כשלים שאנחנו כחברי הוועדה המקומית מתמודדים איתם כמעט יום יום 

ושעה שעה ואני אמנה רק חלק מהם מפני שאם אני אצטרך למנות את 

 כולם

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 התכוונת אנחנו חברי וועדת המשנה.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
חברי וועדת המשנה וגם חברי הוועדה המקומית. אנחנו פה כרגע 

יושבים כוועדה מקומית, חשופים להם יום יום ושעה שעה. הדוגמאות 

מהדקות האחרונות. שדרות הנדיב, הורדנו את זה מסדר היום. ראינו 

ת כדי שאנחנו היינו צריכים להתמודד כמה כשלים יש בתוכנית הזא

איתה ולהחזיר אותה בחזרה לוועדת המשנה לתוך דיון עקב כשלים 

א. עובדיה 26אמיתיים וטעויות שנחשפנו בבקשה הזאת. רחוב ויתקין 

. ויש עוד תוכניות 16, פינסקר 5א. נעמי שמר 9-ו 9, בליטנטל 37

עוד הרבה . כל התוכניות האלה ו2נוספות. שדרות אפרים קציר 

תוכניות אחרות אושרו פה, אושרו בוועדת המשנה ללא חוקיות של 

התוכניות האלה על ידי עורך תוכניות ועורכי תוכניות שאינם 

מורשים. למרות ההתראות שלנו התוכניות אלה קודמו על ידי יושב ראש 

וועדת המשנה והוא לא היה מוכן לשמוע בקולנו. ואני שואל למה, למה 

ה אנחנו צריכים להתמודד עם מציאות כזאת? אני אומר זה קורה? למ

שכאשר אנחנו מתריעים ומתריעים ואנחנו לא מקבלים מיושב ראש וועדת 

המשנה שום פידבק לגבי הסכנות שאנחנו מעלים, יש פה כשל, יש פה 

ואת כתבת  11בעיה. אני זוכר את הדיון שהיה לנו פה על רחוב היינה 

היועצת המשפטית ימית. כמה התרעתם חוות דעת או אנשים מטעמך, 

בנושא הזה וזה הגיע לוועדת הערר וועדת הערר אמרה, וגם לוועדה 

מקומית ונתתם חוות דעת מאוד קשה על כל מה שקורה ולמרות זאת יושב 

ראש הוועדת משנה לתכנון ובנייה קידם את התוכנית הזאת ולא היה 

חנו צריכים לעמוד מוכן לשמוע לא לכם ולא לנו. ואני אומר מדוע אנ

במציאות כזאת? וזה היה שם על תהליכים שבו לגליזציה ואישורי 
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מרפסות בלתי חוקיות שבסוף גם וועדת הערר אמרה כמונו, אסור לאשר 

את זה וצריך להחזיר את זה לוועדת המשנה. ואני רוצה, רק אני 

תם בנושא הזה. "לאור שיקול השמירה על שלטון אקריא את מה שאמר

אי עידוד עבריינות בנייה, מאחר ועסקינן כאמור בפרויקט החוק ו

יזמי מסחרי ובשחקן חוזר, אין מקום לאשר את הבנייה הזאת והעבריין 

צריך לשאת בעונשו". היה לנו על זה ויכוחים שלמים, דיונים שלמים, 

אבל מיכי יושב ראש וועדת המשנה לא ויתר ודחף את זה קדימה. 

, אני ואני רואה שם 544קול ישיבת רישוי אנחנו, אני פותח את פרוטו

פשוט מאוד המום. אני המום איך אנחנו מנהלים את רשות הרישוי 

שלנו. הנה תסתכלי, זה הפרוטוקול. עורך דין, אין שם. מה זה עורך 

, אדריכל מיכל רז, אלפרדין אין שם? מי היה פה? מר מיכאל 

זה? אנחנו אדריכלית מיכל רז, עורך דין תעלומה, תעלומה. מה 

מאשרים פה, אישרו פה תוכניות פשוט מאוד מדהימות. אני מסתכל, 

חיפה. בקשה של דור כימיקלים, הנחת שרוול  999רחוב יגאל ידין 

אינץ' בצומת רחובות חלוצי התעשייה, מדהים. ומה אני  18בקוטר 

קורא? העבודות להכשרת תחנת הדלק בשדה התעופה שכוללות פירוק, אני 

שה של פז, של חברת פז. מה זה? מה זה? דור מבקשים רואה פה בק

אישור לצינור ואנחנו דנים בבקשה של חברת פז. איך זה יכול להיות 

הבלגן הזה? שדנים בבקשה של פז כאשר דור מבקשים אישור לצנרת. איך 

יכול להיות שאנחנו דנים בזה ברשות רישוי ומי זה העורך דין? 

 מי זה העורך דין שהיה שם? תעלומה. אולי תאירי את עינינו,

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
לא היה. אני אגיד לך, במשך שנה וחצי כמעט לא היו עורכי דין. לא 

זימנו אותם. זה לא שהם לא רצו לבוא, פשוט לא הודיעו להם על 

הישיבות. ואני רוצה שזה יופיע בפרוטוקול. לוועדות רישוי לא 

 זימנו את הייעוץ המשפטי.

 ע"רה 'האן, ס מר אביהו
, עמותת בית הכנסת 544באותה וועדה  6ואני מסתכל על בקשה, סעיף 

. זה אחרי שישבנו פה 9.9.2021-נאות פרס בחיפה. מתי זה היה? ב

ודשנו ודנו בעורך הבקשה. עורך הבקשה שהוא לא אדריכל רשוי. אני 

לא אנקוב בשמו מחמת הפרטיות של אותו עורך. אבל הוא לא אדריכל 

מטר. איפה ג'ודי? איננה פה.  20ומה כתוב פה? גובה במטרים,  רשוי.

 20מטר. בואי תראי מה שכתוב פה. גובה במטרים  20גובה במטרים 

 מטר.

 ' רחל בצ'ינסקיאדר
 זה? ... עמודהאיזה 

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
מטר. זה מה שכתוב פה. אם תגידי לי  20מעל הכניסה הקובעת,  5

 מותר, מה גובה המבנה?

 ' רחל בצ'ינסקיאדר
 לא, זה במה שמותר, לא במה שמבוקש.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
וחצי מטר אני אגיד  11מה גובה המבנה? אם תגידי לי שגובה המבנה 

 לך בסדר גמור. מה גובה המבנה של הבקשה של שדרות אפרים קציר
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 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
תה מדבר על דברים, אתה אביהו, אנחנו גם סיימנו חמש דקות וגם א

מנהל דיון על מקרים, לא לגופו. בוא תנהל דיון אם צריך להחליף 

 יושב ראש ולא כמה מטר

 ' רחל בצ'ינסקיאדר
כולל מרתף וקומה אחת שהיא קצת מעל גובה ממוצע של קומה כי זה 

מבנה ציבור. זה בית כנסת שכולל קומת מרתף שיש בה מקווה וקומה 

וחצי.  4מטר. לדעתי היא משהו כמו  3-יותר מראשית אחת שהיא קצת 

אני אומרת מהזיכרון עכשיו. אבל מה שאתה רואה זה מה שמותר לפי 

 התב"ע. מותר שמה חמש קומות. 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
סליחה, אנחנו לא עושים דיון של וועדת המשנה ואנחנו לא פותחים פה 

ך. זה לא הנושא של מקרים. כולם גולשים, אף אחד לא שומע אות

הדיון. הנושא של הדיון כתוב פה. אז בוא לא ניכנס לכל פריט 

לגופו. תגיד מה שאתה רוצה. בוא ניתן עוד דקה אחת כי אתה כבר 

 מדבר שבע שמונה דקות.

 ע"רה 'מר אביהו האן, ס
מה שאני רוצה לומר זה, אנחנו רואים, ופשוט מאוד פונים אלינו, 

עדה אנשים. יש לי פה בזה, מרפסות שלוקחות אני מניח שלכל חברי הוו

מעל שנתיים, ממ"דים שאנחנו לא מאשרים בשנתיים, לפעמים לא מאשרים 

ממ"דים. המערכת לא יכולה להמשיך בצורה כזאת. משהו פה לא דופק 

ולרוב אותי לימדו כשהעסק לא דופק אז צריך לבוא למנהיגות של אותו 

כאשר הצגנו במועצת  4.8-אים. בעסק ולהגיד לו, תודה רבה, זה לא מת

העיר את הכשלים של יושב ראש וועדת המשנה ודנו בשלילת השכר שלו 

וגם הצבענו על זה והצבענו על שלילת השכר אני חושב שזה אומר 

שאנחנו לא יכולים להמשיך בתהליך הזה ואנחנו צריכים לייצר פה 

 תודה. משהו חדש, נכון ושונה לעיר הזאת. זה מה שהיה לי להגיד,

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 בבקשה. שתי דקות לכל בן אדם, מוטי.

 מר מרדכי בליצבלאו
ערב טוב. אני אעשה את זה ממש במברקית. אבל הכשלים של מינהל 

וציינתי  3התכנון פה בעיקר בנושא של וועדת השימור. ראו את כספי 

הם כולם את זה קודם שאין דבר כזה מחלקת שימור, מחלקת מייממת. 

מייעצות לוועדת השימור. וועדת שימור צריכה לייעץ לוועדת התכנון 

ואנחנו לא רואים את זה. איפה לא ראינו את זה? לא ראינו את זה 

במרפסות. מיכי, אותה תוכנית גדולה שירדה ונעלמה פתאום, אנחנו 

רואים את זה בהחלטה של וועדת תכנון שקובעת החלטה מסוימת. משהו 

מטר. איפה הפיקוח?  3ובסוף בונים  2.60ומק של מרפסת, , עאזוטרי

ואולי אני אסיים בקטע הזה לפני שאני אסיים את הסיפור שלי, 

חוסרים בתוך הכתבות. חוסרים ממש. האם אנחנו צריכים לבקש כמו 

מקודם את התוספות עבור הביטומן. האם הייתי צריך לבקש תוספות 

ה נספחים? איפה הנספחים? איפה עבור המתקן של כימוביל שכתבו שיש פ

ההחלטה של וועדת שימור בתוך הכתבות כמו שזה היה? איפה 

ההתנגדויות של אנשים? למה אנחנו לא מקבלים אותם? יש לנו פה רק 

דוגמא אחת שביקשנו את ההתנגדויות וכל הדברים האלו ולא נמצאים 

אחת, בכתבות. והדוגמא האחרונה, אני חוזר לנעמי שמר. מביאים פעם 
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מאשרים, מביאים פעם שנייה עם שינויים של העורך שהעורך הוא לא 

. אנחנו יש לנו את הסמכות להחליף יושב ראש 5מתאים. נעמי שמר 

אנחנו כפופים לחוק התכנון והבנייה.  ןכוועדת תכנווועדת המשנה. 

אומר ככה "הוועדה המקומית  1.ה.18וחוק התכנון והבנייה בסעיף 

לתכנון ובנייה וזה הרכבה. ראש הרשות המקומית תקים וועדת משנה 

או" ואין שום הסתייגות, אין שום תנאי "אחד מסגניו שהמועצה מינתה 

לכך". זאת אומרת המועצה שיושבת כוועדת תכנון. זה מה שיש לי 

לומר. לכן לאור כל הכשלים שאמר אביהו והדברים שאני ציינתי פה 

לא נכונות, וועדת שימור  ממש על קצה המזלג של כשלים, של כתבות

 12שבכלל לא מתפקדת. רק להסביר את מה שהיה פה הצעקות על אירביט 

שצעקנו בשביל מה יש וועדת שימור אם אתה הולך, אתה יושב ראש 

ומחליט שם את כל ההחלטות. אלה כל הסיבות וגם התלונה שלנו למינהל 

ו צריכים הנדסה הראשית לגבי עורכים. צריך להדליק אור אדום ואנחנ

ומכיוון שהוא איננו מתפקד להגיע למסקנה שהאיש איננו מתפקד. 

חובתה של המועצה לבחור אדם שיתפקד, שמתמצא בנושא ושדואג לכלל 

האוכלוסייה ולכלל הדברים האלו. ולא לעשות איפה ואיפה ולייעל את 

 המערכת. היו פה שינויים. 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 יים.מוטי בוא תתחיל לס

 מר מרדכי בליצבלאו
אני רק אסיים את המשפט האחרון. היו פה שינויים במינהל התכנון. 

מה התוצאה שלהם? עברה שנה, שנה וחצי. האם אנחנו מגיעים למשהו? 

 האם אנחנו מצליחים להזיז משהו בלי פרוטקציה? והרמז ברור.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 יעל? לא. שרית?

 ע"גן רהסופי נקש, ס 'גב
 שרית את רוצה שאני ואחרי זה את תסכמי את הכל?

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אבל בואו נלך לפי הסדר.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
לא משנה לי אבל לפני שאני מדברת, מאחר ואני מדברת בשם הרוב פה 

ואני אתן את הפן המשפטי אז אני ארצה קצת יותר משתי דקות אבל אני 

ת להאריך. ימית, לפני שאני מדברת כדי שאני אדע, יכול לא הולכ

 להיות שאני אצטרך רק חצי דקה. מה עמדתך המשפטית ביחס

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אנחנו נשמע את זה בסוף אחרי שכולם ידברו.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 לא, כי אני רוצה להגיב על סמך העמדה שלה. מאחר ופורסם היום.

 ע"מ רה"חשון צוק, סגן וממר נ
אז בבקשה. אז ימית, את רוצה להתחיל עם הדעה המשפטית שלך? בבקשה. 

אז אני מבקש כולם להתאפק בסבלנות. ימית תיתן את העמדה המשפטית 

 ואחר כך כולם ידברו.
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 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
כל  קודם כל מאחר והנושא הוצג לדיון אנחנו לא כפי שהפסיקה קובעת,

נושא שעולה לדיון גם במליאת הוועדה וגם במועצה אנחנו לא מונעים 

את העלאתו. יש פסק דין מפורסם של שפירא ושל ריבי למלשטרייך 

שקובעים שגם הצעה שהיא לא בסמכות או הצעה שהיא לא חוקית תועלה 

לדיון. כאשר במהלך אותו דיון היועץ המשפטי ו/או הגורם הרלוונטי, 

קומית או יושב ראש הוועדה המקומית, יעלו את ראש הרשות המ

הטיעונים שלהם בקשר עם כך ובקשר עם ההחלטה שהתקבלה לאחר מכן. אז 

זה ככלל. לגבי העמדה המשפטית שלנו, העמדה המשפטית שלנו היא 

שמליאת הוועידה המקומית היא נעדרת כל סמכות לדון בנושא של מינוי 

לחוק התכנון  18.1עיף יושב ראש וועדת המשנה לפי הוראות ס

והבנייה. העמדה המשפטית שלנו היא נסמכת קודם כל על הרבה מאוד 

גורמים שהתייעצנו איתם, לרבות היועץ המשפטי של עיריית תל אביב, 

גורמי חוץ וגם משרד המשפטים, רוסלן עותמאן שהוא הסגן של ארז 

ן ץ וגם מציג עמדה באתמ חדר בעניין הזה. אז קודם כל לשויניקרמ

קובע באופן מפורש, ומוטי קרא אותו אבל הוא קרא  18.1החוק. סעיף 

 אותו קצת אחרת מהפרשנות המשפטית שלנו שגם נתמכת

 מר מרדכי בליצבלאו
 אני קראתי לפי מה שכתוב בחוק.

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
שגם נתמכת בפסיקה, ואני אסביר למה אני מתכוונת. ראשית וכפי 

וברורה, וועדה מקומית תקים  תמשמעי-חדולשונו היא  18.1שקובע 

. ראש הרשות המקומית או 1וועדת משנה לתכנון ובנייה וזה הרכבה. 

אחד מסגניו שהמועצה מינתה לכך. אנו סבורים שהמחוקק באופן מפורש 

וחד משמעי בכוונת מכוון הפריד בין שני גופים, בין הוועדה 

אם החוק היה שותק ולא היה  המקומית לבין מועצת הרשות המקומית.

אומר בהמשך שהמועצה מינתה לכך ולא היה אלא ראש הרשות או סגנו, 

מכאן היינו למדים שהסמכות היא לוועדה המקומית. אבל ממשיך הסעיף 

ואומר שהמועצה מינתה לכך ומי שמבחינתנו הגורם של מועצת הרשות 

נה. ויש פה  המקומית היא זאת שאמונה על מינוי יושב ראש וועדת המש

, 18הבחנה ברורה בין הוועדה המקומית, אחרת לא היה נכתב סעיף 

אחרת היינו נשארים תחת הוועדה המקומית. הוועדה המקומית תמנה 

חברים שאפשר למנות אותם בסעיף. זה עניין אחד. הנושא הזה גם עוגן 

בפסיקה, בשורה ארוכה של פסקי דין שניתנו. הראשון ניתן באתמ 

, נקרא 19747/05/13אונו. זה אתמ  תקריינגד ראש עיריית ישראל גן 

לזה הלכת גל. שמה קיבל בית המשפט המחוזי את טענת ראש הרשות 

שמדובר בהצלה שהמועצה היא זאת, וזה גם שוקף בפרוטוקול מועצת 

העיר, היא זאת שזכאית ורשאית לאשר, ולא בדרך של מינוי על ידי 

עניין נוסף, עתירה שניתנה פה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. 

בחיפה, שירלי עודד דורון נגד גברת חדווה יחזקאלי סגנית ראש 

. ובאתמ מינהלי נצרת, 25.3.2018-בנבו ב פורסםעיריית חדרה. 

אלכסנדר גלטקין נגד שמעון גבסו. בכל העתירות האלה כולל בעתירה 

, 2895/10/20האחרונה של חדרה שאותה אתם בוודאי מכירים, אתמ 

אליהו נגד הוועדה לתכנון ובנייה חדרה. העמדה שנאמרה וצוטטה שם, 

אני אצטט מעמדתו של רוסלן עותמאן, אומרת באופן מפורש וחד משמעי 

, דרך אגב יש באמת עמימות משפטית מסוימת בנוסח הסעיף 18כך. סעיף 

ביחס לשאלת זהותו של יושב ראש הוועדה. משום שכתוב הוועדה תקים 

לא ברור בכלל שראש הרשות או אחד מסגניו שהמועצה  וזה הרכבה.

מינתה הוא היושב ראש. אבל אומר גם המשנה ליועמ"ש, הפרשנות 
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המשפטית הסבירה והנכונה, וזה התקבל בפסק הדין, היא כי ראש הרשות 

או אחד מסגניו והוא בלבד יכול לשמש כיושב ראש וועדת המשנה 

משנה ליועמ"ש, וזה גם נמצא לתכנון ובנייה. עם זאת ממשיך וקובע ה

בפסק הדין, שבסופו של יום מי שיכול להציל או לבחון אתה דבר הזה, 

הסמכות נתונה להחלטת מועצת הרשות שרשאית למנות לתפקיד זה את אחד 

מהסגנים בלבד. עניין נוסף שמראה שהסמכות היא למועצת הרשות ולא 

מדבר על  19 למליאת הוועדה המקומית. חוק התכנון והבנייה סעיף

הקמת וועדה מרחבית. הקמת וועדה מרחבית כידוע לכם היא וועדה 

, "הוועדה 19שמונה בתחומה מספר רשויות מוניציפליות. כתוב בסעיף 

המקומית תבחר מבין חבריה יושב ראש ואולם במרחב התכנון המקומי 

מרחביות ומספר התושבים ברשות המרחבית כולל לכל היותר שתי רשויות 

כלל התושבים  ראחוז ממספ 80תושביה הגדול ביותר הוא לפחות  שמספר

במרחב התכנון המקומי, יהיה ראש הרשות המרחבית או אחד מסגניו 

באופן  19שמועצתה מינתה לכך, יושב ראש הוועדה המקומית". סעיף 

מובהק מדבר על מועצת הרשות המקומית לאור ההפרדה הברורה שקיימת 

ה לתכנון ובנייה לבין מועצת הרשות. בוועדה מרחבית בין הוועד

אצלנו יש זהות ולכן יכולה להתעורר שאלה האם המועצה זה מליאת 

בא ומבהיר את הדברים בצורה  19הוועדה או מועצת הרשות. סעיף 

ברורה. משום שקל וחומר כששם מדובר על מועצה, מדובר על מועצת 

לכן לשיטתנו הרשות ולא על המוסד התכנוני אלא על המוסד המכונן. ו

, מועצת 18היא אותה מועצה של סעיף  19אותה מועצה שנזכרת בסעיף 

אני אומרת מאחר ואצלנו, אצלנו יש זהות משום הרשות המקומית. 

שאותם חברים במועצת העיר הם חברים במליאת הוועדה המקומית למעט 

אחד. אבל זה רק בגלל עניין של ניגוד עניינים. אוטומטית בחוק 

הרשות יהיו מליאת הוועדה  תחברי מועצצתה רשות, קבוע שמוע

אני אומרת באופן מפורש, הגדיר  19המקומית. בוועדה מרחבית סעיף 

את הדברים ואמר. ואני מפנה שוב, גם בעניין של חדרה. אני מיד 

 אצטט בדיוק איך נאמר בפסק הדין.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 מאיזה פסק דין את קוראת?

 מש לעירייה"ן, יועד ימית קליי"עו
אני עכשיו מדברת על האתמ האחרון של אליהו נגד וועדה לתכנון 

 ובנייה חדרה ואחרים. אומר בית המשפט באופן מפורש, 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 מאיזה עמוד? איזה סעיף?

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
ופיעה מיד אני אגיד. קודם כל יש את העמדה של המשנה ליועמ"ש שמ

. הפרשנות המשפטית הסבירה, ראש הרשות או אחד מסגניו והוא 3בעמוד 

בלבד יכול לשמש כיושב ראש וועדת המשנה. ואז כתוב באופן מפורש, 

נתונה להחלטה, בסוף העמוד. נתונה להחלטת מועצת הרשות. מדובר פה 

באופן מפורש על מועצת הרשות ולא על מליאת וועדה מקומית, זה בסוף 

. וגם בית המשפט מתייחס במפורש להצלה שהיתה על ידי ראש העמוד

 29הנה, סעיף הרשות במסגרת מועצת הרשות. אני אפנה אותך גם לזה. 

לפסק הדין. אומר החלוקה, הנה, "הגם שהמחוקק לא קבע מפורשות כי 

ראש הרשות המקומית או סגנו הם אלה הכשירים לשמש בתפקיד יושב ראש 

בנייה, הרי החלוקה שעשה המחוקק בין סעיף וועדת המשנה לתכנון ו

מלמדת כי הוא ביקש להבחין לבין מי שכשיר  2.ה.18ובין  1.ה.18
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לבין יתר חברי וועדת המשנה. והדברים נכונים גם מבחינת תכלית 

החקיקה לאור היקף הסמכויות". ואז אומר בית המשפט, "אשר לפעולת 

ות לא רשאי לאצול ההאצלה עצמה, מקובלת עליי העמדה כי ראש הרש

לחוק הרשויות  17לחבר מועצה או חבר הנהלה שאינו סגן מכוח סעיף 

המקומיות, שכן ככל הוא מדבר בפירוש על סמכויות שנתונות למועצה". 

המועצה היא היחידה שיכולה לאשר האצלת סמכויות ולא מליאת הוועדה 

 המקומית.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 , תמשיכי.17ולא ראש העיר מכוח סעיף 

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
הנה, ברי כי ראש הרשות, אני ממשיכה עד הסוף, אינו מוסמך לאצול 

 את סמכותו לכהן כיושב ראש למי שאינו סגנו. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
חל או שהוא לא חל. את לא יכולה לרקוד על שתי  17תסבירי אם סעיף 

 החתונות.

 מש לעירייה"יוע ד ימית קליין,"עו
 אנחנו לא רוקדים, אנחנו טוענים שרית, אנחנו לא רוקדים

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
שרית אנחנו לא בית משפט ואני לא שופט. זה לא עורכי דין טוענים 

 בפניי.

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
עליכם  תלא מקובלאנחנו לא בבית משפט. שרית גם אם עמדתי המשפטית 

זה בסדר ואתם יכולים להצביע כנגד. אם זאת המלצתי תהיה שההצבעה 

פה היא לא ישימה והיא לא אופרטיבית ולכן המצב המשפטי ימשיך לחול 

 כמו שהוא. אין בינינו באמת וויכוח.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 ניץ יגיד לך שאת טועה?ימרגם אם ארז ק

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
מניץ יגיד שאנחנו טועים בוודאי שאני אשנה את עמדתי. אם ארז ק

לאוגוסט, הוא לא ענה  15-אנחנו פנינו לארז קמניץ לשאלתך כבר ב

 השהסוגייהזו. אני חייבת לציין  ההסוגיילנו לצערנו. הצגנו לו את 

 הזו נמצאת לדיון. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 הוא עדיין לא ענה.

 עירייהמש ל"ד ימית קליין, יוע"עו
הוא לא ענה לנו עדיין. לא אמרתי, הוא אמר שהוא יענה והוא לא 

הזו נמצאת לדיון. אתם צריכים להבין שגם פסק הדין  ההסוגייענה. 

בעניין חדרה, ראש הרשות שם גנדלמן הגיש ערעור לבית המשפט 

 העליון. אם את רוצה אני אתן לך אפילו את המראה מקום.
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 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 ש לי.י

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
יש לך? מצוין. של ההאמ שהוגש על ידו. כי הטענה שלו זה שהוא יכול 

להאציל סמכות גם למי שהוא לא סגן והסמכות היא ראש וראשית של ראש 

הרשות והוא יכול להאציל על מי שהוא בוחר, גם לחבר וועדת הנהלה. 

ם שם גולדברג נגד ראש העיר. יש עתירה שמנהלת בעניין בית שמש. ג

ביקשנו הנחיות והבהרות מה המשמעות של המועצה מינתה. האם זה 

הסמכות המקור של ראש העיר והאם מדובר בהאצלה. אבל ללא ספק, 

ובעניין הזה שרית דעתנו חלוטה, שהסמכות בכל מקרה של מועצת העיר 

אצלה ולא של מליאת וועדה מקומית. השאלה אם מדובר במינוי או בה

במסגרת המועצה היא שאלה שתידון במועצה, אבל לא במליאת הוועדה 

 המקומית.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 תכף נדון על זה בישיבת המועצה כמובן. 

 , יוע"מש לעירייהימית קליין עו"ד

אני אומרת שבהתאם לפסיקה, בהתאם ללשון החוק, הרי בסופו של דבר 

באתמ שנידון לא מזמן של שירלי עודד  כמו שאומר בית המשפט לדוגמא

דורון שהיא עתרה כנגד החלטת ראש הרשות, ראש עיריית חדרה. אני 

רואה שהוא מצטיין פה בזה, על המינוי של הסגנית שלו הגברת חדווה 

יחזקאלי ליושב ראש וועדת שימור. וכל פעם עולה הטענה מי מוסמך, 

ר בהאצלה וכו'. אבל האם מדובר בסמכות שהיא של המועצה, האם מדוב

כל פעם כשבית המשפט בא ודן בסעיפים האלה, דרך אגב אני רוצה 

להפנות אתכם גם לפסק הדין הזה. אני רוצה שרית גם מפה לצטט לך. 

אומרת השופטת בטינה טאובר, שופטת בית המשפט המחוזי בפסק דין 

. באותה עתירה של שירלי עודד דורון, אומרת ככה 2018-שהיא נתנה ב

לא שוכנעתי" טוב היא מדברת גם על המועצה, "כי כוונתה מחוקק "

בהוספת התיקון היתה לצמצם את סמכות ראש הרשות המקומית לאצול 

ולטעמי אי הכללת סעיף האצלה  17מסמכויותיו כמשמעות הדבר בסעיף 

מפורש במסגרת התוספת הרביעית", פה מדובר על התוספת הרביעית לחוק 

המינוי של יושב ראש וועדת שימור, "נבעה התכנון והבנייה, על 

מהשמטה מקרית ולא מתוך כוונה לצמצם את סמכויות ההאצלה של ראש 

". ואז היא אומרת שזה חשוב לענייננו "מסקנה 17הרשות מכוח סעיף 

זו מתחזקת ביתר שאת על רקע העובדה כי תפקיד יושב ראש וועדת 

 18או סגנו )סעיף  המשנה לתכנון ובנייה בו יכולים לכהן ראש עיר

לשמש לחוק התכנון והבנייה( ואשר נמנה על הגורמים המוסמכים 

בתפקיד יושב ראש הוועדה לשימור אתרים, הוא מסוג התפקידים שראש 

לחוק הבחירה. בהינתן האמור"  17הרשות רשאי להאציל מכוח סעיף 

אומרת בטינה "משלא נשללה מראש רשות הסמכות להאציל לתפקיד יושב 

 10וועדת המשנה לתכנון ובנייה לאחר, אך טבעי לפרש את סעיף ראש 

ככאלה שאמורים  17לתוספת הרביעית לחוק התכנון והבנייה וסעיף 

 לפסק הדין, אני יכולה גם 10. זה נמצא בעמוד לדור בכפיפה אחת"

למסור לך אותו, של שירלי עודד דורון. מה שאני בעצם אומרת יואב 

את זה בית המשפט, כשאתה מסתכל על  זה דבר כזה. כשאתה ואומר

פרשנות תכליתית במלאכת הפרשן, אתה קודם כל מסתכל על לשון החוק 

וכמו שאומרת בית המשפט כאן, המחוקק לא משחית מילים לריק ולא 

אומר לשווא דברים. אם המחוקק לא רצה שתהיה סמכות למועצת העיר, 

חר כך אפשר לדון הוא לא היה כותב. וזו חד משמעית האמירה שלנו. א
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מה מועצת העיר מוסמכת, האם מדובר בהאצלה או במינוי, זה יהיה 

במועצת העיר. אבל חד משמעית עמדתנו היא שאם המחוקק היה סבור שזה 

עם ההמשך  18.1תחת מליאת וועדה מקומית הוא לא היה נוקט את סעיף 

שלו, חד משמעית. אנחנו רואים את זה גם בפסיקה שזה מתחדד, גם 

פסיקה שהפניתי אותה אליכם. נכון שזה הכל ברמה של בית משפט ה

מחוזי. עם זאת, וזה הלכה מנחה, לא הלכה מחייבת, כשהערעור של 

חדרה ידון בעליון באמת נדע מה סוף כל סוף העמדה הסופית של בית 

המשפט העליון וכשנקבל את החוות דעת של ארז. אבל זה לא סותר את 

מסתכלים על לשון החוק, על ההרמוניה העובדה שכל בתי המשפט ש

שבוודאי מדבר על מועצת הרשות  19כמו שדיברתי, על סעיף  תהחקיקתי

בוועדה המרחבית, אין דרך אחרת להבין את זה. אז כשאתה מסתכל 

בכינון הפרשנים שיש לך ואתה מנסה את הכל ביחד ליישב בצורה 

דה המקומית, מסודרת, המסקנה המתבקשת היא שלא מדובר במליאת הווע

אופן מכוון ובכוונת מכוון הפריד בין מועצת הרשות לבין שהמחוקק ב

הוועדה המקומית וקבע במפורש בשונה משאר החברים בוועדת משנה 

לתכנון ובנייה שזה מליאת הוועדה קובעת, שהיושב ראש יהיה על ידי 

המועצה. דעתנו היא, כמו שגם אומרת הפסיקה, משום שמדובר בתפקיד 

שיבות, מדובר בהרבה מאוד סמכויות שכרוכות בהיותך יושב ראש בעל ח

וועדת משנה, אתה גם יושב ראש רשות רישוי. בית המשפט פה סוקר 

באמת את הרבה מאוד התפקידים, ריבוי התפקידים. זה לא מתמצה רק 

לדוגמא שיכול בין היתר לפי  תבהתייחסובלהיות יושב ראש. יש פה 

ליושב ראש וועדת המשנה לתת סעיפים לפי לחוק יש סמכויות  30סעיף 

ת ערר ו, רש7א.111. יש פה את הסעיפים הנוספים, סעיף 145סעיף 

א לחוק הרשות 157ליושב ראש הוועדה המקומית או וועדת המשנה. סעיף 

המאשרת. זאת אומרת מסבירים למה הדבר הזה חייב להיות מוגדר באופן 

ע לדיון במועצה באמת תעלה נפרד ומפורש במסגרת מועצת הרשות. כשנגי

 השאלה האם מדובר בהאצלת סמכויות או מדובר במינוי. 

 מר מנחם קפלן
 אם בכל זאת יצביעו על זה? איזה משמעות תהיה לזה?

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
אז אני מסבירה. לפי עמדתנו המשפטית אין נפקות מאחר ומליאת 

ן בעניין הזה. לא תהיה נפקות הוועדה המקומית היא נעדרת סמכות לדו

מעשית להחלטה שלה וככל שיצביעו ההחלטה תהיה בטלה. זאת אומרת אני 

אמליץ ליושב ראש הוועדה המקומית שיושב ראש וועדת המשנה ייוותר 

. בסופו של יום גם צריך להבין שגם הטענות שנשמעות אלפרמיכי 

ת היא ראש אביהו על הסמכות, וזה הסמכות, גם אם אתה אומר הסמכו

העיר. בסופו של יום היא זאת שמאצילה והיא זאת שהראש והראשית, 

זה ראש הרשות המקומית  18.1היא גם לא צריכה מינוי. כי לפי סעיף 

מכוח תפקידו. ולכן בעניין הזה הייעוץ המשפטי לא מחליט, יש את 

דבר המחוקק. כשאתם פונים אלינו בכל מיני טענות לגבי דברים או 

פלו אנחנו כמובן נדון בהם בכובד ראש. אני לא מביעה פה פגמים שנ

את דעתי על התנהלויות כאלה ואחרות. אני אומרת מה המחוקק אומר 

ומפרשת כמו שבתי המשפט. ובעניין הזה יש פסיקה ברורה וחד משמעית 

 של בית המשפט המחוזי שזה מועצת הרשות המקומית. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
הסבר המנומק ועל הפרשנות המשפטית שלכם. אני שוב תודה ימית על ה

רוצה רק להבהיר שבהינתן שתתקבל עמדה של ארז קמיניץ שתומכת בעמדה 
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שלנו לא שלך אז את לא תחשבי שההחלטה שלנו בטלה, תודה. רק תגידי 

 לפרוטוקול.

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
ם עיריית חדרה, גם בוודאי. ארז כדי לקבל את עמדתו לא רק אנחנו, ג

 עיריית בית שמש.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 גם אנחנו.

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
 ולא נסתייע עדיין בידינו.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
אנחנו סבורים הערב שיש בידינו את הסמכות לקבל החלטה שקובעת מי 

ים שמדובר יהיה יו"ר וועדת המשנה לתכנון ובנייה. אנחנו סבור

לני. אנחנו נמצאים לבהסדר חוקי ספציפי שגובר על כל הסדר חוק כו

פה בתווך בין שני חוקים. האחד, חוק הרשויות המקומיות בחירת ראש 

שמאפשר לראש עיר להאציל סמכות  17רשות וסגניו וכהונתם, סעיף 

לסגן או לחבר מועצה שהוא חבר בוועדת הנהלה. ולעומתו יש לנו את 

.ה שקובע שמי שתקים את וועדת המשנה לתכנון ובנייה תהיה 18סעיף 

מליאת הוועדה המקומית. האחד ספציפי, השני כללי. האחד הוא מאוחר 

יותר והוא חוק התכנון והבנייה לעומת החוק המוקדם יותר. וכל 

סטודנט למשפטים יודע להגיד לך שהכלל הפרשני הוא שהסדר ספציפי 

הסדר מאוחר תמיד יגבר על הסדר קודם תמיד יגבר על הסדר כוללני ו

.ה, ואת לא יכולה 18לו. ולכן זה ברור שבא המחוקק ואמר בסעיף 

במנותק מהרישא שלו שאומר שמליאת הוועדה  1.ה.18לקרוא את סעיף 

הוועדה המקומית היא שתבחר אחד, את ראש העיר או את אחד מסגניו 

 21שות שהיא מעל שמונו לכך, ושתיים את יתר חברי המליאה במספרם בר

.ה רק כדי להבהיר 18-ב 1אז עד עוד עשרה. באה ההפרדה של סעיף קטן 

את מה שהיה חסר במילים שהוא מתייחס למי באמת יכול לכהן כיושב 

מינינו את אביהו האן  4.8.2021ראש וועדת המשנה. ואכן אנחנו ביום 

רת כסגן ראש העיר וגם קבענו והצבענו שבכוונתנו למנות אותו במסג

מליאת הוועדה המקומית כאן היום כיושב ראש וועדת משנה לתכנון 

ובנייה. רק כדי להסיר את הספק, ולו את הקל שבקלים שבספק, אנחנו 

בישיבת המועצה שלא מן המניין שתתקיים מיד לאחר מכן אביהו האן 

ימונה גם כיו"ר וועדת המשנה במסגרת ישיבת המועצה. אבל כל אלה הם 

פורמליקה. המהות, מה המהות? באה המהות ואומר, וגם  בירוקרטיה, הם

עו"ד רוסלאן התייחס לזה וגם הפסיקה המאוחרת של השופטת בטינה 

לחוק ההאצלה נסוג מפני  17טאובר התייחסה לזה. באה ואומרת, סעיף 

 17חנו יודעים שהוא נסוג? כי בעוד סעיף נ. למה א1.ה.18סעיף 

ות גם לחבר מועצה ולא רק למי הכללי מאפשר לראש עיר להאציל סמכ

ואומר, לא, זה לא יחול פה.  1.ה.18שהוא סגן ראש עיר, בא סעיף 

אנחנו נדרוש שהמינוי יהיה לראש עיר או לסגן. ולכן משאנחנו באים 

ומסכימים בשאלה של מי יכהן כיושב ראש וועדת משנה, מסכימים לכך 

טינה טאובר נסוג. ואת זה את לא ציטטת מהציטוטים של ב 17שסעיף 

ואת זה את גם לא ציטטת מהסיפא של חוות הדעת שמסר רוסלאן. גם 

בחוות דעת שלו, גם חזר עליה במסגרת העתירה המנהלית של בית שמש. 

. אבל אני באמת אגיד 1.ה.18הרי שברור שהסעיף הקובע פה הוא סעיף 

 את זה ככה,
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 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
 ייחסתי, אני רק לדייק. שרית אני אתייחס, לא הת

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 תני לי לסיים, אני הקשבתי לך ברוב קשב בניגוד להרגלי.

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
 אני אתייחס לזה בהמשך.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
לחוק האצלה זכות כללית לראש הרשות לאצול  17קובעת הוראת סעיף 

הכלליים במסגרת תפקידו כראש הרשות לסגנו. מתפקידיו וסמכויותיו 

לחוק התכנון והבנייה וקובעת כי  1.ה.18מנגד קבועה הוראת סעיף 

מינוי סגן תחת ראש הרשות כיו"ר וועדת המשנה תעשה בהחלטת מועצת 

העיר. והרי לנו שתי הוראות חוק, אחת כללית באשר לסמכויותיו 

את חוק ספציפית ותפקידו הכלליים של ראש הרשות והשנייה הור

המסדירה את פעולת הרשות המקומית בתחום דיני התכנון והבנייה. 

ולמה אני חוזרת ואומרת את זה? כי מעבר להסדר הספציפי והמאוחר 

אנחנו מדברים על שני יותר אנחנו מדברים על שני כובעים שונים. 

ב לפקודת העירייה קובעות כי 126א וסעיף 126הסדרים שונים. סעיף 

ה תפעל באמצעות ראש העירייה כאשר הסיפא מחריגה את ההוראה עיריי

הזו וקובעת כי אין בסמכות הכללית שמסורה לראש העיר כדי לפגוע 

במה, בסמכויות מועצת העיר לפי חוקי התכנון והבנייה. כלומר בא 

המחוקק ואמר בצורה מפורשת, אנחנו רואים בזה שני מוסדות שונים 

זקת את הפרשנות המשפטית שאומרת שחוק לחלוטין. זו גם הסיבה שמח

ההאצלה לא יחול באותו  הסדר ספציפי שבחוק התכנון והבנייה. אמת, 

כי לראש העיר יש סמכות קבועה לאצול סמכויותיו אך אין באמור 

לסתור או להשתלט על סמכויות שמקורן בדברי חקיקה ספציפיים. 

יה אך סמכות זו כלומר, לראש העירייה סמכות כללית לפעול בשם העירי

לא כוללת סמכויות שמוקנות למועצת העיר בדינים שונים לרבות חוק 

התכנון והבנייה. כך למשל סמכות המוקנית למועצת העיר בכובעה 

כוועדה המקומית לתכנון ובנייה אינה יכולה להינטל על ידי ראש 

הרשות באמצעות האצלה על ידו. למשל ראינו את זה היום. את מי 

כים בשביל לאשר את הערר על נשר? הרי כשאנחנו הולכים הייתם צרי

מספיק לך את ראש העיר. לא, היית צריכה את מליאת  משפטייםלהליכים 

הוועדה המקומית. כי הסמכות קנויה לוועדה מכוח חוק התכנון 

והבנייה. ראש הרשות אינו רשאי לפעול בשם הוועדה, היא המועצה 

עומד בראשה מכוח חוק התכנון  במקרה הזה, רק במקרה הזה. אף הוא

 והבנייה. למרות שרואים בו ראש רשות,

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 שרית כמה דקות את עוד צריכה?

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 ממש עוד שלוש דקות.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
את כבר מדברת שמונה. כמה את צריכה? בואי תתחילי לסיים. תראו, 

 אני לא,
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 ד שרית גולן שטיינברג"עו
נחשון אנחנו הולכים לעתירה מנהלית. אנחנו לא רוצים להחזיר את 

 הדיון רק מכוח זה שלא ניתן זכות הדיבור. 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
בסדר גמור אבל בואי תקצרי. אני לא אמרתי שלא תתני את כל 

 הטיעונים.

 מר יוסי שלום
 ורידים אותו.יש לה את הזמן שלנו, אנחנו מ

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אין הליך כזה.

 מר יוסי שלום
 אז אתה רוצה שכל אחד מאיתנו עשר דקות?

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
יוסי אל תתווכח איתי בבקשה כי אין הליך כזה. שרית בבקשה, תתני 

 את כל הטיעונים המשפטיים אבל אם אפשר בפחות פירוט.

 שטיינברג ד שרית גולן"עו
 נחשון, למה עוד פעם הוצאות משפט?

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
אני רוצה לשמוע את כל מה שיש לשרית להגיד אבל לא צריך להרחיב עד 

 אין סוף. בבקשה.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 126ראש הרשות אינו רשאי לפעול בשם הוועדה ואין בהוראות סעיף 

תפקידו כיו"ר הוועדה המקומית. במקרה לפקודה כדי להחיל אותן על 

שלנו בגלל הרשעתה של ראש העיר בפלילים אני מזכירה שהיא לא יכולה 

לכהן בינתיים כיושבת ראש הוועדה המקומית ומי שמכהן זה ממלא 

מקומה נחשון צוק. דרך אגב, לטובת אלה שמשדרים, חבל שראש העיר 

בה היא החליטה שוב ברחה מישיבת מליאת וועדה מקומית דרמטית ש

כיושב ראש וועדת  אלפרלמנות במסגרת הסכם קואליציוני את מר מיכי 

משנה. דרך אגב, זה באמת תמוה כי לאחרונה חקרתי ותהיתי וזה קצת 

לא מסתדר לי באמת למה למנות יזם נדל"ן, בעל חברת נדל"ן, היום 

הוא מכהן כדירקטור, הוא העביר את המניות לאשתו, שכתובתה של חברת 

הנדל"ן רשומה כאן בחיפה. אבל זה רגע אני שמה בצד כי המסר הכפול 

שעובר על ידי אנשי הקומנדו המזוהים עם ראש העיר וחבריה הוא שאיך 

אנחנו מועצת השינוי ממומנים על ידי יזמי נדל"ן ואיך אביהו האן 

. כאילו קצת, קצת תסתכלו על הדבשת של עצמכם. מכר את נשמתו לשטן

לזה, ראש העיר ספציפית לא יכולה לשמש כיושב ראש אבל אם נחזור 

וועדה מקומית. אבל לו היתה יכולה, בינואר היא תוכל לפי מה שאני 

מבינה, היא עדיין לא יכולה להתערב ולקחת החלטות כוועדה מקומית. 

מכאן שהפרשנות המתחייבת היא כי מינוי סגן על ידי האצלת סמכות 

ינו אפשרי והמדובר בהחלטת מועצה לחוק ההאצלה א 17באמצעות סעיף 

כמי שהוקנתה לה הסמכות מכוח חוק התכנון והבנייה. עכשיו לגבי 

עמדת היועץ המשפטי לממשלה. הקראת אותה, לא הקראת את הסיפא שלה. 
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לחוק  17אבל הוא אומר מפורשות, "יובהר כי אנו ערים לאמור בסעיף 

"ר הרשות המקומית הרשויות המקומיות" מדלגת קצת "אנו סבורים כי יו

לא רשאי לאצול את סמכותו כיו"ר וועדת המשנה לתכנון ובנייה לפי 

לא חל. לא  17הנ"ל לחבר מועצה שאינו סגן". כלומר סעיף  17סעיף 

חל לצורך מינוי של מי שהוא אינו סגן ולא חל בכלל. אי אפשר לרקוד 

אבל  לא יחול רק לצורך משהו ספציפי 17על שתי חתונות ולהגיד סעיף 

 17הוא כן יחול לצורך עצם ההאצלה. זו המהות, זו הליבה של סעיף 

 1.ה.18ואת לא יכולה לקרוא את זה בצורה מנותקת. זאת מאחר שבסעיף 

לחוק התכנון והבנייה מהווה הסדר ספציפי לגבי זהות יו"ר וועדת 

. לכן כל הפסיקה שהקראת 2020המשנה. זה אומר לך בחוות הדעת משנת 

פחות רלוונטית. איך אני יודעת שהיא פחות  2018-ומ 2013-מ

-רלוונטית? כי אותה כבוד השופטת בטינה טאובר שהקראת פסיקה שלה מ

חוזרת ואומרת בדיוק את הדברים  2020-לאחר אותה חוות דעת ב 2018

רק כשנוח.  17נסוג אחורה. אי אפשר להציג את סעיף  17האלה. סעיף 

על כל המשתמע מכך. אז אם הוא  או שהוא נסוג או שהוא לא נסוג,

קיים ואם ניתן להשיג אז בואו נמנה ליו"ר וועדה מקומית גם חבר 

מועצה, למה לא? אולי יש כאלה חברי מועצה שהם לא סגנים שהם יהיו 

מוכשרים יותר? הם לא יזמי נדל"ן, לא בעלי חברות נדל"ן ואולי 

ת רישוי. אז ידעו גם לכבד את הייעוץ המשפטי כשהם מנהלים את וועד

כעולה מן בואו רגע נחליט לשנייה. אני רוצה לדלג אז אני שנייה. 

האמור עמדת היועץ המשפטי לממשלה כפי שהובאה על ידי מחלקת ייעוץ 

וחקיקה היא ברורה ולפיה מינוי סגן תחת ראש העיר ביו"ר וועדת 

משנה הינה החלטה הנתונה למועצת הרשות. ללמדנו כי ראש הרשות לא 

לאצול מתפקידו זה ולכן אותה ההאצלה שמועצת העיר האצילה לו רשאי 

איננה רלוונטית לאור  19או בינואר  18אם אני לא טועה בנובמבר 

ואילך. ולכן יש לדחות את הפסיקה גם של  2020העמדה החדשה משנת 

אונו ובאמת להסתמך על אותו פסק דין של טל אליהו.  תקרייישראל גל 

, סגן ראשת העיר וממלא אלפרנויו של מר מיכי ומן הכלל אל הפרט, מי

מקומה אשר מונה ליו"ר וועדת המשנה אושר על ידי מועצת העיר 

בכובעה כוועדה המקומית לתכנון ובנייה. כעת אנחנו מבקשים נציגים 

 אלפרשונים למנות לתפקיד סגן אחר. אנחנו מבינים את הקושי של מר 

ממש בלב ובנפש לתפקיד  להיפרד מתפקידו זה. הוא באמת קשור קשר

 הזה.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 שרית, אלה לא טיעונים משפטיים. בבקשה.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
יחד עם זאת אותם החברים מצאו כי בהתנהלותו נפלו פגמים רבים 

המחייבים לא רק את ביטול מינויו ומינוי מחדש, פה אני פונה אליך 

המקומית. כי אני באמת מאמינה בלב תמים,  נחשון צוק כיו"ר הוועדה

תתקן אותי אם אני טועה, שאם אתה תגלה שנפלו אי סדרים לכאורה לא 

חוקיים ואני אתייחס לשתי דוגמאות מהיום. אבל יש עוד המון 

דוגמאות מעבר למה שאביהו אמר, נראה לי שגם אתה, הצהרתם שבאתם 

ש העיר היתה פה לנקות אורוות, לא תרצה ללכלך את ידיך. אם רא

הייתי אומרת לה שזה שהיא חושבת שהוא חבל ההצלה הפוליטי שלה 

יתברר בסוף כחבל התלייה הפוליטי שלה. ולמה אני אומרת את זה? כי 

כאשר יש לנו פרויקט שעובר בוועדת רישוי של תוספת יחידות דיור 

שהיה אמור לבוא לוועדת המשנה לתכנון ובנייה, אבל זה פחות מתאים. 

תר קל לעבור בוועדת רישוי כשאין שם ייעוץ משפטי. אהבת ישראל יו

2. 
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 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 המתכנן מתנער מהפרויקט הזה.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
המתכנן עצמו התנער מהפרויקט הזה ומהשינויים כי הוא הבין שנעשו 

שם דברים לא חוקיים. הצוות המקצועי התנער מזה. אבל הוא ניצל את 

זה שיושבת שם ראש מחלקת רישוי והוא והוועד. בזכות זה אתה יודע 

מה הוא קיבל? חצי עמוד פרסומת ביתד נאמן. סופי בואי תמצאי לנו 

אם היה לך נכס את זה, תציגי לכל החברים. רוצה לשמוע עוד משהו? 

בבעלותך זה היה קופץ לך לעין ולא דן בו או שהיית דן בו? הזוהר 

 עלות, נכס שנמצא בב44

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
שרית למה אתם מחזיקים את זה אצלכם ולא מביאים אליי בתור יושב 

 ראש הוועדה?

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
בשתי ישיבות מועצה ואתה  2ברגע שגיליתי הזכרתי את אהבת ישראל 

 התעלמת.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 ה אני לא יודע.לא, לא הבאת לי את זה. את מזכירה פ

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 העליתי את זה בישיבת מועצה כבר לפני שלושה חודשים.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
לא, זה שאת זורקת פה אני לא שומע, לא יכול לשמוע כל מילה 

 שנאמרת.

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 למה אתה לא שומע?

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
יכול לשמוע כל מילה שנאמרת על ידי כל חבר מועצה או  כי אני לא

בוועדה. ברגע שיש למישהו מחברי הוועדה המקומית מידע כלשהו חובתו 

 להביא את זה או למהנדס העיר או ליועצת המשפטית.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 או למשטרה.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
את לא יכולה לבוא אליי  או למשטרה או אליי. ורצוי לכולם. אבל

בטענות כשאת יודעת את כתובתי ואת יודעת את החדר שלי פה ויכולה 

 להשאיר את זה אצל אנה.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 .אלפראתם נלחמתם פה בגופכם כדי להגן על המינוי של מיכי 
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 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
ם דיברתם פה על שרית אני לא מקבל את מה שאת אומרת. כשיש לך, את

מקרה אחר שאתם יודעים שאני הסרתי את ההיתר, הוצאתי צו איסור 

 היתר שאני חתום עליו.

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
. זה נשמע לך 1אחרי תחנונים היית צריך להסיר את ההיתר בנגב 

הגיוני? שלושה וחצי חודשים לחצים מכל הכיוונים. שלחתי שלוש 

  את ההיתר הזה. והיד רעדה לך מהפחד. פעמים ביום מייל עד שביטלת

 )מדברים ביחד(

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 למה לא הגבת למייל של סופי?

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 איזה מייל?

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 לכל המיילים שלי הוא מכותב.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
וואטסאפ. אפשר להתקשר  התשובה היא, אם אני לא מגיב למייל יש לי

 אליי, אפשר להשאיר הודעה לאנה. 

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 יונת דואר אולי?

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
יונת דואר גם טוב. אני כמוכם מתנדב פה, אני עובד יומיים בשבוע. 

 הסרתם לי את חמישה ימי עבודה. אתם

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 שכר מלא.עד לפני חודש קיבלת 

 מר יוסי שלום
 שלוש שנים קיבלת משכורת. פתאום הפכת להיות מתנדב?

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 קיבלת שכר מלא עד לפני חודש.

 מר יוסי שלום
 אלף שקל בחודש לא אמרת ככה. 50שלוש שנים 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 על אהבת ישראל אני בישיבת מועצה ...

 ע"רהמ "מר נחשון צוק, סגן ומ
 סופי תצטרפי. יש רק שניים צורחים, אני צריך שלושה.
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 מר יוסי שלום
 כי תפסיק לעשות מאיתנו מטומטמים. די כבר. מסתבר שזה לא אנחנו.

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 שישב בתחנת המשטרה ויסביר מה קרה בוועדת רישוי.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 מלוכלכות בקדנציה הזאת. אלה שבאו לנקות אורוות מגלים שהאורוות

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
שרית, כשאת תביאי לי אני מבטיח לטפל בזה. יוסי, סופי, מי שיביא 

 אליי יטופל.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 בעצמך. אלפראם אתה תראה את אהבת ישראל אתה תפטר את מיכי 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
ד. התפקיד שלי לטפל בהיתרים שניתנו לא התפקיד שלי לא לפטר אף אח

 נכון.

 מר יוסי שלום
הבעיה שבין השורות אומרים לך את זה כל הזמן. אומרים לך את זה 

 בבירור. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 של חברת נדל"ן? מה ציפית? בעליםמה ציפית כשתמנה 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 י זה את בהמלצת ראש העיר.כי את מינית אותו. מי שמינה את מיכ

 גב' שרית גולן?

 אתם רוצים לראות את הדיון שלו כשהוא דן בנכס של עצמו? בבקשה.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
שרית, אני מבקש להביא אליי בצורה מסודרת מודפס על שולחני את כל 

הדברים שנעשו לדעתך לא תקינים ואני מבטיח חקירה לעומק בכל אחד 

 שאני עושה תמיד.מהם כמו 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 ... 2תרשום לך על אהבת ישראל 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אני לא ארשום לי עכשיו. תביאי לי, אני מבקש.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 מעבר לזה אני לא מזכירה.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אני מבקש שאת תביאי לי את החומרים.
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 י שלוםמר יוס
נחשון, אף אחד פה לא עובד אצלך. אמרו לך, אתה יושב בכיסא הזה. 

אתה יו"ר הוועדה, לא צריך להביא לך. אנחנו לא עובדים אצלך. אל 

 תבלבל. אמרו לך את זה. לפרוטוקול, אתה יודע.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אתה מבין למה אני לא שומע? כי אתם צורחים שלושה ביחד.

 י שלוםמר יוס
, נחשון תיקח אותו הביתה. מחר שיתמללו אותו תקרא אותו ללפרוטוקו

 ותעשה שיעורי בית. אף אחד פה לא עובד אצלך.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אף אחד לא עובד אצלי.

 מר יוסי שלום
 אז יפה. אז תקשיב למה שהיא אומרת לך ותיישם.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
תה לא עובד אצלי. רגע, אני אענה. אתה לא עובד אצלי התשובה היא, א

 אבל חובתך החוקית להביא לפניי כיושב ראש מליאת הוועדה. 

 מר יוסי שלום
 הביאה בפניך.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 החובה החוקית שלי זה להביא את זה בפני הייעוץ המשפטי.

 )מדברים ביחד(

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
... נחשון צוק שסופי ואני ישבנו אצלך במשרד על תאשרי לי שאני

 . תאשרי לי.2אהבת ישראל 

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
הוא טוען שהוא לא ידע בכלל על טרומפלדור. המבקש לא יודע על 

 טרומפלדור. על הבקשה שהוא רשום בה.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
י עכשיו. אני אני מבקש. שרית, יוסי, סופי, אני מבקש שתיתנו ל

 רושם.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 אני לא סיימתי.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
לא, אני מבקש שתיתני לי את הטענות שלך ואני אבדוק אותם. לגבי 

הכתובות שהזכרת. כי אני לא יכול לשמוע אותם כשאתם צורחים שלושה 

 .ביחד. את רואה? אחר כך את אומרת לי למה אני לא שומעת
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 גב' יעל שנער
 .44, טרומפלדור 2תרשום על פתק, אהבת ישראל 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
עכשיו גם היא צורחת. אני רוצה לשמוע אחד בלי הפרעות. אהבת ישראל 

 , כן.2

 יצחק בלסמר 
 למה צריך להימשך הדיון עד עשר בלילה? למה?

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
כולל אותך ואתה מפריע. שרית בבקשה, אהבת  כי חמישה אנשים מדברים

 , מה עוד?2ישראל 

 גב' יעל שנער
  צטל'ה שכתוב עליו את הכתובות.הנה, מוטי מביא לך הכל. 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 תודה, מאשר שקיבלתי.

 )מדברים ביחד(

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
מנחה וזה  פסק דין בעתירת טל אליהו מהווה במקרה דנן פסק דין

בהיבט חוק יסוד ... שאת בוודאי מכירה. וזאת בניגוד לפסק דינו של 

בית המשפט העליון המהווה הלכה מחייבת שטרם ניתן בעניין הזה. אבל 

יתרה מכך, ואת הסכמת איתי שגם ללא פסק דין די בחוות דעתו של 

היועץ המשפטי לממשלה כדי לחייב רשות מקומית. וזה ברור לך שהחוות 

לחוק ההאצלה לא חלה, אומרת  17ת של רוסלאן שקובעת שסעיף דע

שהסמכות שלנו למנות היום את הרכב הוועדת משנה מחדש, לרבות 

הבחירה של אביהו האן כיושב ראש וועדת המשנה לתכנון ובנייה. ולכן 

בעצמו, דירקטור  אלפראני חושבת שמי שיצטרך ללכת לעתירה זה מיכי 

בעלת המניות בו או ראש העיר וממלא בחברת הנדל"ן שאשתו היא 

מקומה, יושב ראש הוועדה המקומית. ומעניין אותי לדעת אם הם ירוצו 

לעתיר המנהלית כאשר מצביעים לו על פרויקטים, אפילו מספיק פרויקט 

היה צריך להספיק לך. אבל זה לא היה די לך. כי  1אחד. אפילו הנגב 

מילים שלי מי חבל ההצלה הוא החבל הצלה לדעתכם שלכם. תזכור את ה

 שלך.

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 אגב, הוא זה שבא ואמר אני מוכן להצטרף למועצת השינוי.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
על רקע כל האמור לעיל, כל מה שאמרתי, אנחנו טוענים שההחלטה 

ויתר על זכותו לשימוע למרות  אלפרשנקבל הערב וצר לנו שמר מיכי 

והיינו נכונים לשמוע ולתת לו את כל הזמן שבעולם. שביקש את זה 

אנחנו אבל לוקחים בחשבון ושקלנו בקשב רב את הדברים שאמר באריכות 

, כולל ששם נחשון הוזכרו כלל הפרויקטים האלה. 4.8.2021-רבה ב

חנו שקלנו בכובד ראש את דבריו. מר מנחם קפלן, ליבנו לא רע אבל נא

לציבור החיפאי ששלח אותנו לעשות את חובתנו היא חובה מלאה ושלמה 

כפיים. קדושת השם מבקשת גם את זה. וסליחה שאני  ןבניקיועבודתנו 
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צריכה לפנות אליך בעניין הזה בהמשך למייל שלך היום. ולכן אנחנו 

חושבים שההחלטה שלנו לא רק שהיא תקפה, אנחנו נדרוש שאת תעמדי על 

ומדים לפנינו. הרבה לפני קיומה. אחרת כמובן שנפעל בכל האמצעים שע

בית המשפט יש לנו סל של כלים נרחב כדי לעשות את זה. אבל באמת לא 

צריך ללכת למאבק משפטי. ההגינות והיושרה של מי שמתיימר לנקות 

אורוות צריך להסכים להחלפה הזו של היום. לכן אבקש מכל חבריי 

 להצביע בעד.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
כם מייל שמבקש כרגע לעשות עם כל המכותבים תוך כדי אני רק שולח ל

שכתבת תוקן כבר מוטי. מוטי כתבת  1שאנחנו מדברים. דרך אגב הנגב 

 , אני הוצאתי לו ביטול.1לי הנגב 

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 אבל אתם לא אוכפים את זה. 

 מר מרדכי בליצבלאו
 לא יודע. אמרו לי לכתוב, אני כתבתי מה שנאמר לי.

 מדברים ביחד()

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אנחנו אוכפים. נשלח פיקוח השבוע. אני עונה לך.

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 אני רוצה להגיד לך שיש פרסומים

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אז אני עונה לך שנשלח פיקוח השבוע על ידי.

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 תקיימים אירועים בערב בבית הכנסת.בסדר, נשלח פיקוח ועדיין מ

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
למרות צו אישור שימוש של בית משפט. התשובה היא, שלחתי השבוע. 

 שמעתי את זה, שלחתי השבוע פיקוח.

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 ומה היו ממצאי הפיקוח?

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 לא קיבלתי אותם.

 ע"גן רהסופי נקש, ס 'גב
 כמו בפעמים הקודמות עד שלחצתי ולחצתי שכבר לא היה ברירה?

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
אף אחד לא דחף אותי. אני טיפלתי בזה מהרגע הראשון עד  1הנגב 

 שהוצאתי צו ביטול היתר.
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 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 אתה ... בזה? למה בכלל היה צריך לקחת כל כך הרבה זמן עד ש

 ע"מ רה"חשון צוק, סגן וממר נ
 כמות זמן שלוקח לטפל היא כמות הזמן שלוקחת למערכת

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 למאי. 21-ביטול ההיתר ב

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
סליחה. אם מישהו חושב פה שאני עיכבתי, שרית או סופי. אם אתם 

 לתי בזה. חושבים שאני עיכבתי דקה אחת אתן טועות. לא עיכבתי וטיפ

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 נחשון, הביקורת היא לא עליך. 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
למה זה לקח כל כך הרבה זמן? ככה המערכת לוקחת. סליחה אני לא 

יכול לדבר, אני מדבר כרגע עם סופי. סופי, אני לא עצרתי. אני 

ע שקיבלתי את מדבר איתך, תכף אני אדבר עם שרית. התשובה היא, מהרג

זה טיפלתי בזה עד לפתרון ועכשיו אתם מגישים לי את זה כתוב. לגבי 

הפיקוח אני גם בודק כרגע את הפיקוח. שלחתי את הפיקוח שבוע שעבר 

 לבדוק את זה.

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
, חודשיים ימים שכל יום פעמיים ביום מיילים. מיילים 1ולגבי הנגב 

 שהודלפו.

 ע"מ רה"סגן ומ מר נחשון צוק,
 לא צריך לשלוח מיילים ועוד אחד ועוד אחד. שולחים לי אחד.

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
נחשון, כששלחנו בהתחלה את המייל הראשון והשני והשלישי והעשירי 

 לא התייחסתם בכלל.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אני לא צריך לענות למיילים שלך, אני צריך לטפל בבעיה.

 ע"ופי נקש, סגן רהס 'גב
 אתה לא צריך לענות, אתה צריך להגיד לי מטופל ומה אתה מטפל.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
אני עובד אצל ממשלת ישראל בתור ראש מוסד תכנון, לא אצלך. את 

 חברה בוועד.

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
ו אתה כן עובד אצלנו נחשון כי אנחנו גם תושבים. ואתה צריך לתת לנ

את הדין. כמו שאתה מסתער על מרפסת לא חוקית או על איזה חתיכת 

פרגולה לא חוקית כמו איזה אביר אז אתה גם צריך להסתער על בית 
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כנסת שהוקם בשטח ציבורי ללא אישורים בוועדת המחשכים שנקראת 

 וועדת רישוי של עיריית חיפה באותה עזות, נקודה.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
ואה שכתוב פה מינוי של סגן ראש העיר מר אביהו האן ליושב אני ר

ראש וועדה. לא כתוב נחשון צוק עומד פה למשפט כרגע. אתם רוצים 

 להעלות את זה, תעלו את זה כנושא ונדון בזה.

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
לא, אבל אנחנו מצפים מנחשון צוק לנהוג בניקוי אורוות כי הוא 

 אוהב לנקות אורוות.

 ע"מ רה"ר נחשון צוק, סגן וממ
התשובה היא, כל תלונה שהגיעה אליי כמו התלונות שקיבלתי כרגע 

ייחקרו עד לסוף. שרית, אני עכשיו מדבר איתך. ייבדקו עד הסוף. 

האם תקבלו דיווח כן או לא? הדיווח מופיע בצורה מסודרת האם בוטל 

 בוטל ההיתר.  1ההיתר או לא בוטל ההיתר. בנגב 

 ית גולן שטיינברגד שר"עו
 והדרך לא רלוונטית? אני שואלת ברצינות.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
תני לי לחקור, תני לי לעבוד על העניין הזה. את רוצה דיווח 

 יומיומי ממני? לא תקבלי. 

 )מדברים ביחד(

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אפשר להתקדם?

 מר יוסי שלום
 ניקוי אורוות.

 חד()מדברים בי

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
אני אתייחס בשלוש נקודות לטיעונים המאוד מלומדים של שרית, כולל 

העניין של חקיקה מאוחרת וחקיקה מוקדמת מה גובר. נחשון אני רוצה, 

זה חשוב לדיון פה אז בבקשה. קודם כל זה נכון שסעיף מאוחר 

גב כשיש סתירה וספציפי כמובן גובר על סעיף מוקדם. זה דרך א

ביניהם. כשאין סתירה ביניהם אומר בית המשפט, אני מפנה שוב לאותו 

הוא סעיף ספציפי ומאוחר  10פסק דין של חדרה, שגם כאשר, סעיף 

מחייבת למצוא את  תהחקיקתי, אומר בית המשפט ההרמוניה 17לסעיף 

הפשרה ביניהם ולמצוא את תכלית החקיקה וליישב ביניהם. אני טוענת 

פשר ליישב ביניהם, זה דבר אחד. ולכן לא אוטומטית. זה גם כלל שא

הפרשנות, מי שנורא רוצה מוזמן לקרוא את ספרו של ברק, פרשנות 

. אנחנו גם יודעים לקרוא שרית 85עד  81במשפט כרך שני, עמודים 

פסיקה וחקיקה ואני שמחה שאת מאתגרת אותי כל פעם מחדש. הכלל הזה 

אשר אין הלימה או כאשר יש סתירה. במקרה הזה שאת ציטטת הוא נכון כ

לשיטתנו המשפטית אין סתירה, הם דרים בכפיפה אחת ולכן אפשר לפרש 

ביחד, זה אחד. שתיים, הטענה המרכזית  תחקיקתיאותם לפי הרמוניה 
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עצמו המאוחר יותר  18שלא התייחסתם אליה. אנחנו טוענים שסעיף 

עיר ולא וועדה מקומית. ככל והספציפי יותר מפנה למועצה. ומועצת ה

שתתעקשו להצביע על זה במסגרת וועדה מקומית עמדתנו המשפטית היא 

 שאתם נעדרים סמכות. לכן לא הרחבתי. 

 )מדברים ביחד(

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
 שרית, אני לא הפרעתי לך ואני גם הקשבתי לך קשב רב. 

 מר מרדכי בליצבלאו
 אה הוא מונה.הוא מונה במליאה, במלי

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עוגב' 
 הוא מונה רק במועצת ומיד נגיע להאצלת סמכויות, אתם טועים.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 הוא מונה גם במליאה.

 מר מרדכי בליצבלאו
 הוא מונה במליאה ובמועצה.

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
 אני בדקתי את העובדות. אני בדקתי את העובדות מוטי. מוטי,

 מר מרדכי בליצבלאו
 בראשונה הוא מונה במועצה ואחר כך במליאה.

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
הוא מונה במליאת וועדה מקומית לוועדה מחוזית, גם אני חשבתי. לא 

נכון. המינוי שלו היה, אתם אישרתם, אני אראה לכם גם מתי. האצלת 

יד אני אראה לך בדיוק מתי. במסגרת ישיבת , מאלפרסמכויות למיכי 

מועצת העיר אישרתם האצלת סמכויות. חברים, אפשר לא להקשיב 

לעובדות ולהגיד דברים אבל זה בסדר. במסגרת ישיבת מועצת העיר הוא 

. אישור בחירת מיכי 17.5מונה בדרך של האצלת סמכויות לפי סעיף 

 17אש העיר לפי סעיף לסגן ראש העיר ואישור האצלת סמכויות ר אלפר

לחוק הרשויות המקומיות בנושא תכנון ובנייה וכיושב ראש וועדת 

לחוק התכנון והבנייה. יש  18.1המשנה לתכנון ובנייה כאמור בסעיף 

 לו האצלת סמכויות שאושרה על ידכם כחברי המועצה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 ומאז השתנתה חוות הדעת של רוסלאן.

 מש לעירייה"ין, יועד ימית קלי"עו
אני מיד אתייחס לחוות הדעת של רוסלאן שלדעתי גם פה אתם לא 

היתה האצלת  אלפרמדייקים. אני אסביר גם למה. אז קודם כל למיכי 

. ההאצלה 2018לנובמבר  27-ב 17סמכויות על ידי המועצה לפי סעיף 

נמצאת פה, אני גם אראה לכם אותה. זה בעניין של מיכי. זה חשוב, 

נה בבקשה. זו ההאצלה של מיכי, היא נמצאת פה, אתם מוזמנים לעיין ה

על ידי המועצה. דבר נוסף שרית  17בה. זה היתה רק האצלה לפי סעיף 

, 13כשמדברים על חוות הדעת של רוסלאן ולמה רלוונטי כן הפסיקה של 
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לא סותר את הפסיקה הזו.  2020-. משום שלשיטתנו פסק הדין מ18-ו 15

שבסוף הוא הלכה מנחה ולא מחייבת ויש עליו  2020-שניתן בפסק הדין 

ערעור לעליון, מדבר על האצלת סמכויות לחבר מועצה או חבר הנהלה. 

כאשר רוסלאן אומר במפורש, ואני אצטט בדיוק את אותה חוות דעת שאת 

ואנו  17אמרת. הוא כותב בסוף "יובהר כי אני ערים לאמור בסעיף 

מקומית לא רשאי להאציל את סמכותו כיושב סבורים כי ראש הרשות ה

הנ"ל לחבר מועצה  17ראש וועדת המשנה לתכנון ובנייה לפי סעיף 

שאינו סגן". אין פה התייחסות של רוסלאן, והוא ממשיך ואומר. "זאת 

לחוק התכנון והבנייה מהווה הסדר ספציפי לגבי  18.1מאחר שסעיף 

לא חל על סמכות זו  17זהות יושב ראש וועדת המשנה. ולכן סעיף 

והיא לא ניתנת להאצלה על ידי ראש הרשות לחבר או עובד אחר אלא 

נתונה להחלטת מועצת הרשות" אומר רוסלאן, לא לוועדה המקומית, 

"שרשאית למנות לתפקיד זה את אחד מהסגנים בלבד". עכשיו לעניין 

האם מדובר בסמכות אוטונומית של המועצה, שאני חושבת  18.1סעיף 

ה הדיון המרכזי, או בהאצלה שראש העיר רק מוסמכת לבטל אותה, שז

אין לי מה להגיב ולהתייחס מה סמכות הבסיס והמקור. אני כרגע 

מדברת על מליאת וועדה מקומית ועל זה התייחסתי. שרית את צודקת 

צריך להיות  17משום שלדעתי הדיון על סעיף  17שלא התייחסתי לסעיף 

 במועצה. 

 לן שטיינברגד שרית גו"עו
 אבל את מתייחסת רק לפי מה שנוח לך.

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
 לא, אני מקריאה את מה שאומר רוסלאן. לטעמי המשפטי,

 )מדברים ביחד(

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
אני אומרת שוב, בגלל ששרית ביקשה את תמיכתי והיא ביקשה כל כך 

 ת וועדה מקומית אני לא יכולה.יפה אז אני מסבירה שלמליא

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 זה לא משנה. בוא ניתן לארז קמיניץ להכריע.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
אתם רוצים להצביע או יש עוד מישהו שרוצה לדבר? אתה רוצה לדבר. 

 אוקי, מנחם רוצה לדבר. סליחה בבקשה. סליחה, אפשר שקט? שרית. 

 מר מנחם קפלן
י מקווה שבתור יחיד מול רבים תיתנו לי כמה דקות בלי לתקוף אנ

אותי. אני רוצה להסביר לאנשים שנמצאים בבית מה הולך פה. יש פה 

 באביהו אלפררצון להצבעה להחלפת יושב ראש תכנון ובנייה מיכי 

 

 חולה בקורונה. אלפרהאן. מה לעשות ובימים האחרונים מיכי  

 מר מרדכי בליצבלאו
 למה.בריאות ש
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 מר מנחם קפלן
והגיש בקשה די הגיונית, די סבירה לדחיית ההצבעה הזאת. אני רוצה 

לספר לכם שתמיד, אבל תמיד בכל הוועדות וגם במועצה אם יש חבר 

מועצה שלא נמצא דוחים את זה. בלי איזשהו טררם גדול, בלי איזשהו, 

וחים מישהו לא יכול להגיע לחתונה, ד אפילו מישהו נמצא בחוץ לארץ.

את זה. לא מדובר על חתונה, לא מדובר על מישהו שלא רוצה להגיע. 

מישהו לפי חוק שהוא חייב להיות בבידוד. מבקשים מבן אדם שיעלה 

לזום. קודם כל זום זה לא כמו בן אדם שמגיע לפה. גם בבית משפט, 

גם לפי כל חוק יש לפי חוק לבן אדם את הזכות להגן על עצמו. כולכם 

דיברתם דברים גבוהים מאוד ולכאורה לכאורה לכאורה כל  פה דיברתם,

 הזמן. בלי לתת את האפשרות לבן אדם להגן על עצמו? 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 והוא הגן על עצמו. 4.8-... ב

 )מדברים ביחד(

 מר מנחם קפלן
שרית, אני זוכר שאת סיפרת לי שהדיחו אותך. את סיפרת לי שהדיחו 

בשבוע שישבת שבעה על אח שלך זיכרונו לברכה.  אותך מאיזשהו תפקיד

לא רוצה להשוות בין המקרים אבל את זה כאב לך מאוד ואת צריכה 

להבין. כל בן אדם שנמצא בבית שיבין שאם רוצים לשנות תפקיד שלו 

 בדיוק לתפוס אותו בזמן שהוא חולה יש בזה חוסר

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
ת לעלות בזום והוא בחר לא לעלות הוא בבידוד וניתנה לו הזדמנו

 בזום.

 מר מנחם קפלן
שרית, את יודעת מה המצב הרפואי שלו שאת אומרת לעלות בזום? את 

בדקת את הסטורציה שלו לפני שאת אומרת את זה? טיפה אנושיות, מה 

היה קורה? מה היה קורה אם היית מחכה שבועיים? תגידי לי, מה היה 

 קורה.

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 אנחנו מחכים כבר מעל חודשיים והוא מורח את זה בטענות של הא ודא.

 מר מנחם קפלן
 עוד יותר, חיכית חודשיים. מה יקרה אם תחכי עוד שבועיים?

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 הוא ימשוך את זה עוד חודש ועוד חודש ועוד חודש.

 )מדברים ביחד(

 מר מנחם קפלן
 לא נמצא מחכים. איציק, יש דמוקרטיה וגם כשאתה

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 דמוקרטיה תקבל עליך את בחירת הרוב, והרוב השתנה. 
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 מר מנחם קפלן
זה מראה שאין כאן משהו ענייני, יש פה נקמה פוליטית בבן אדם. אם 

הייתם נותנים לו לענות על השאלות שלכם. תן לי להוסיף למה שאתה 

א, גם אני לא רוצה להגיד אומר פה. כולכם באים ואומרים פה שהו

שמות כי זה דברים פרטיים שאנשים אמרו לי. חלק מהאנשים שיושבים 

פה בארבע עיניים אומרים לי שמיכי יושב ראש תכנון ובנייה מצוין. 

 ולא סתם שליש מחברי המועצה לא נמצאים פה. כי הם גם חושבים ככה. 

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
לא שמת לב זה החלק שלך שלא נמצא. אז מי שלכם לא נמצא פה. אם 

 אולי הם לא באו כי הם מתביישים ביו"ר הוועדה.

 מר מנחם קפלן
וחלק מהעיניים שמביטות בי עכשיו אומרות לי מנחם אתה צודק, גם 

נו חושבים ככה. ומה לעשות והכרח פוליטי מחייב אותנו את זה. נחא

בועיים שלוש. הגינות, שום דבר לא היה קורה אם היינו מחכים עוד ש

 במיוחד שימית אומרת שכל הסיפור הזה לא חוקי בכלל.

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 לשיטתה.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 בבקשה סופי ובזה נסיים אלא אם כן עוד מישהו רוצה לדבר.

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
קודם כל אני רוצה למסור למיכי רפואה שלמה. אנחנו פה אחרי 

ים שלמים שביקשנו לקיים את הוועדה ומשום מה זה כל הזמן חודשי

נמשך בכל מיני תירוצים של הא ודא וצר לי שהוא נדבק בקורונה אבל 

התאריך כבר נקבע. אנחנו, נכון שזה נראה לא נעים ולא טוב אבל 

השליש שלא נמצא פה דרך אגב זה השליש של מה שנותר לכם 

מלא. שים לב, אתה יושב  רוב מהקואליציה. אנחנו פה נמצאים בכמעט

 בדד שמה. אתה יושב בדד, תסתכל מימינך ומשמאלך.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 סופי, אין קואליציה אופוזיציה בוועדה.

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
אבל עכשיו זה לא העניין. אתה בעצמך, מנחם, אתה רוצה לדבר על 

שהגזמתם. ועברתם גבולות  שיחות? אז גם בשיחות בינינו גם אתה מבין

שמבחינה חוקית הם כבר לא תקינים. פרוטוקולים, נרשמו שמה אנשים, 

אני לא אומרת לכאורה. זה אני כבר אומרת את זה בריש גלי. נרשמו 

אנשים שהשתתפו בוועדות רישוי שהם בכלל לא יודעים שהם היו בוועדת 

ובות של רישוי. הם בכלל לא יודעים שהם היו בוועדת רישוי. כת

אנשים שגם אתה עכשיו אמרת לי אני צריך לבדוק עם מה אני קשור 

 לתיק הזה, לכתובת.

 מר מנחם קפלן
זה לא הוגן מה שאת עושה. את  סופי שוב פעם, הוא פה בשביל להגן.

 מתקיפה בן אדם שלא נמצא פה להגן על עצמו.

- 144 -



 

 יג' בתשרי התשפ"א חיפה - 33מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה  מס' 

  19.9.2021 

105 

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 מספר 4.8-אני שמעתי אותו ב

 לןמר מנחם קפ
לא על הדברים האלה. את הרי לא חזרת על עצמך פעמיים נכון? תני 

 לבן אדם להגן על עצמו.

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 מספר כמה הוא ראש וועדה מעולה. 

 מר מנחם קפלן
 זכות בסיסית חוקית.

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
אתה רוצה לתת לי לסיים או שאתה רוצה להתחיל לצעוק ולהיות הסנגור 

לו? אני רוצה להגיד לך ככה, הוא אמנם חושב שהוא יו"ר נהדר. אני ש

יכולה להגיד לך שטבלאות הכנסת הכספים, אני רוצה להגיד לך שאמנם 

הוא יכול להעיד על עצמו שהוא יו"ר נהדר אבל זה הוא אומר את זה 

על עצמו ואולי הוא היחידי. אני רוצה להגיד לך כזה דבר. מה שקורה 

צריך להדאיג פה את כולם ברמה הפלילית, ברמה  בוועדת רישוי

הפלילית. מה שקורה בוועדות המשנה זה מחריד שיו"ר הוועדה הפך 

חנו נלהיות הצנזור הראשי. הוא מוריד התנגדויות, הוא מחליט מה א

צריכים לראות, איזה ייעוץ משפטי. לגלות למשל שהיתר שנחתם שהיה 

, 2018י אישרנו אותו בסוף אמור להיחתם לפני שנה באיזה פרויקט כ

עד היום מתנהלים משפטים כי מיכי מסרב. גם תבעו אותנו דרך אגב 

חברי המליאה וחברי וועדת המשנה. את יודעת על מה אני מדברת. 

נכון, תבעו אותנו. אפילו לא הביאו לספר לנו את זה. פשוט כל פעם 

את זה  הביאו לנו לנסות לעשות שינויים בפרויקט הזה. במקרה עצרנו

כי כבר ידענו שיש תביעה נגדנו. כי למה? מיכי סירב לחתום על 

היתר, רק שכח לעדכן את כולנו. כי אתה יודע, מידע ושקיפות זה לא 

חובה. אני מבינה את האינטרס ואני מבינה את הרצון לאחוז בוועדה. 

אני גם מבינה את הלחץ של כל מיני שליחים ומובילים מבני ברק 

  ם כלילות ומנסים להפעיל לחצים על חברי וועדה.שעושים פה ימי

 מר מנחם קפלן
 סופי תלכי למשטרה אם יש.

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 הלכתי, אל תדאג.

 מר מנחם קפלן
 שלוש שנים מדברים על דברים, תעשו עם זה משהו.

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 הלכתי. הלכתי יקירי, בבקשה. הוגשה תלונה.

 מר מנחם קפלן
 ראה שאין עם זה כלום.כנ
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 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
אני הוגשה תלונה. אל תדאג. אנחנו לא רק מדברות, אנחנו גם עושות. 

רוצה להגיד לך, להפך. כשמגיעים נציגים מבני ברק שברצונם לאחוז 

בוועדה ממש בציפורניים זה הדליק לכולם נורה אדומה וזה צריך 

 להדליק גם לך נחשון וגם לעינת.

 ע"מ רה"נחשון צוק, סגן וממר 
אני שומע פעם ראשונה. יש לך עדויות תבואי ותגידי לי. אני שומע 

 פעם ראשונה. אני שומע פעם ראשונה מה שאת אומרת.

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
נורה אדומה שבכירים יושבים פה ועושים לילות וחושבים איך להציל 

רוצה להגיד לכם פה,  . ואניאלפראת הוועדה ולהשאירה בידו של מיכי 

 כל אחד צריך לחשוב

 מר מנחם קפלן
 ואם הוא היה בתל אביב זה היה בסדר?

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
זה גם לא טוב לתל אביב. חיפה זה חיפה, חיפה תנהל את ענייניה. 

 היא לא צריכה שליחים מכל מיני

 מר מנחם קפלן
 אנשים מחוץ לחיפה? לא מתייעצת עםאת 

 ע", סגן רהסופי נקש 'גב
 אני אביא מישהו איזה פטרון מלוד עד איפה?

 מר מנחם קפלן
 מתייעצת אנשים מחוץ לחיפה? לאאת 

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 ממש לא. חוץ מהעורך דין שמלווה אותנו ממש לא.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 סופי ומנחם, בואו נתקדם.

 )מדברים ביחד(

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
  דין הבית שלך הוא חיפאי? עורך

 פלןמר מנחם ק

בני ברק עם הבית כנסת של נאות שחור.  בני ברק נראה שחור, נראה

 פרס נראה שחור

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
העורך דין שדאג לכם להסכם מפנק בישיבת הרמב"ם ששייכת לאח של 

  מישהי.
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 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 מתפללים שהמהלך שלנו יצליח.אל תתפלא. יש זרמים אצל החרדים ש

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 מנחם, בהצלחה לכם אבל התחיל מהלך שלצערנו אין מה לעשות.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
סופי, השיח הידרדר. שרית, השיח הידרדר לגמרי. בואו נצביע. אני 

רק רוצה לשאול. הטענה של היועצת המשפטית שההצבעה הזאת בהיעדר 

 נכון?  סמכות

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 ...להחלטהממתינה לא, שהיא 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אני לא שאלתי אותך, אני שאלתי את ימית.

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 ימית את ממתינה להחלטה או שזה ללא סמכות?

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 ול שאלות יאללה שלכם.סופי, אני שאלתי בתור יושב ראש. תנו לי לשא

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 אתה לא שואל את השאלות הנכונות כמו שלא שאלת על אהבת ישראל.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אני אשאל מה שבא לי.

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 אז אנחנו מכוונים אותך למקום הנכון, לא למה שנוח.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
צריך כיוון. האם אני כיושב ראש הוועדה רשאי להצביע כן  אני ממש

 או לא בהיעדר סמכות?

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
 מבחינת רשאי אנחנו בסופו של דבר נותנים ייעוץ משפטי.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 לא, מה אני צריך לעשות.

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
 יעוץ המשפטי שלנו נחשון.אתה צריך לשמוע לי

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 ואז לא להצביע? לא להצביע, להצביע נמנע או מה לעשות?

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
אתה יכול להצביע נגד או נמנע אבל אני אומרת, בסופו של יום צריך 
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ן להבין שכרגע עמדתנו שגם אם תתקבל החלטה וברור לי לאור, אמנם אי

קואליציה אופוזיציה, אבל לאור הנוכחים כאן שתתקבל החלטה על 

 מינוי. 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אין קואליציה אופוזיציה במוסד תכנון, בטח לא אצלי.

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
לאור חוות דעתנו ממילא כל החלטה שתתקבל אין לה תוקף משפטי 

לפיה. אנחנו כמובן, גם את זה, זה והעירייה לא תצטרך לפעול 

 הייעוץ המשפטי שאנחנו נותנים לך, זאת החלטה שלך בסופו של יום. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 אלא אם כן ארז קמיניץ יחליט ...

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
 לאוגוסט. אם ארז יגיד 15-הפנייה שלנו לארז קמיניץ היתה ב

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 חברים הצבעה בבקשה.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 ביחד או על ... 2-ו 1רגע, אנחנו מצביעים על 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 .1. אנחנו מצביעים כרגע על 1לא, אנחנו מצביעים על 

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 הסעיף מופיע לכם על הלוח, אתם רואים אותו על המסך.

 ע"מ רה"נחשון צוק, סגן ומ מר
. מנחם אתה 2תכף נדבר על . 1בבקשה הצבעה. אנחנו מצביעים על 

 מצביע? כולם הצביעו? בבקשה סיכום הצבעה.

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 , הסעיף אושר.2, נגד 13חברים, בעד 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
עדה, אני מבקש להקשיב, אני קובע לגבי הסעיף הזה כיושב ראש הוו

שאני מקבל את הייעוץ המשפטי של העירייה כחובתי ומיכי ימשיך לשמש 

כיושב ראש וועדת המשנה. אני מניח שיהיו כל מיני עתירות או בלגן 

כמו שחלק מהאנשים אמרו פה קודם. ולכן כיושב ראש הוועדה אני 

יבואו אצטרך לקבוע בהמשך, להנחות את הדרג המקצועי איזה נושאים 

לכאן לכולנו להחליט ובתוקף סמכותי ואיזה נושאים ידונו בוועדת 

המשנה. כמו למשל שהכרזתי קודם שנושא של הביטומן יבוא למליאת 

 הוועדה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 מה עם וועדת רישוי?
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 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
ך לתת אני גם מחליט מה ייכנס לוועדת רישוי ומה לא ואנחנו נצטר

GUIDE LINES.אני אתייעץ עם הדרג המקצועי . 

 , יוע"מש לעירייהימין קליין עו"ד

 גם וועדת רישוי זה סמכותו של יושב ראש וועדה מקומית.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
אני אתן הנחיות מה נדון בינתיים בוועדת המשנה שנמצאת במחלוקת, 

שם בפרוטוקול ויוקלט ואל סליחה שרית אני מדבר, ואני רוצה שזה ייר

תפריעו לי בבקשה. בינתיים אני מקבל, אני חוזר עוד פעם כי היו 

הפרעות. אני מקבל את הייעוץ המשפטי של היועצת המשפטית של 

ימשיך לשמש כיושב ראש וועדת המשנה עד  אלפרהעירייה. הרב מיכי 

שיתברר הכל בבתי משפט או היועץ המשפטי לממשלה או כל דרג אחר 

יכריע. אנחנו ננחה את הדרג המקצועי מה בא אלינו כאן למליאת ש

הוועדה. כי זה נושאי שאסור שיהיה עליהם מחלוקת וכולנו נדון ואז 

מי יושב ראש וועדת המשנה ומה וועדת המשנה דנה וזה  יתווכחולא 

בחלק מהפררוגטיבה שלי להחליט מה במליאה ומה בוועדת המשנה, תודה. 

. לי יש בעיה 2א. רק שנייה אחת, לגבי סעיף בואו נלך לנושא הב

חוקית כממלא מקום אז אני מבקש מימית לתת, האם יש דבר כזה ממלא 

 מקום לוועדת המשנה.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 כן, אתם מיניתם את נעמה לביא כממלאת מקום.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 ש לזה תוקף.אני לא שאלתי מה עשינו. אני שואל עכשיו האם י

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 אנחנו רק אומרים מה עשיתם שתדעו.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
לנובמבר לפני שנתיים ושלושת  27-יכול להיות. אני מוכרח להגיד שב

 רבעי הבנתי פחות בחוק ועכשיו אני שואל עוד פעם.

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 עתם למצב שאתם נמצאים בו היום.אתם כנראה עדיין לא מבינים אם הג

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
יכול להיות. בשביל זה אני שואל את היועצת המשפטית ואקבל את 

 דעתה.

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
אני אומרת בטוטל, בכללי אתם לא מבינים אם הגעתם לסיטואציה שאתם 

 יושבים בה.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
ת ולכן אני שואל את היועצת המשפטית ולפי הנחיותיה, זה יכול להיו

 כרגיל לפי הנחיותיה אפעל.
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 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
נחשון, ניתן. פה זה מליאת הוועדה המקומית. כמובן שהיא יכולה גם 

.ה הכללי 18-ו 2.ה.18אלא סעיף  18.1למנות חברים. פה לא חל סעיף 

 ה, בוודאי.וגם למנות ממלא יושב ראש וועד

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אפשר?

 מש לעירייה"ד ימית קליין, יוע"עו
 וודאי.

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 מיכי לא ייקח דקה של חופש בינתיים. 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 .א ב ג ד. אתם רוצים להצביע על כל אחד לחוד?2אנחנו עושים 

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 ביחד.על הכל 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
למרות הכותרת אנחנו מצביעים על א' עד ד'. א' עד ד', בסדר? כולם. 

 מאה אחוז, קדימה.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 א' עד ד'... רשות רישוי דיברנו על זה. 2כן, 

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 א' עד ד'. זאת ההצבעה. 2-לא, אנחנו רגע ב

 ע"נקש, סגן רה סופי 'גב
רשות רישוי אני חושבת שהבנתם בדיוק איזה בעייתית היא. זה רק 

פסיק ממה שהבאנו היום כי יש לנו עוד קלסרים שלמים על וועדת 

רישוי. פשוט רק צריך לעבור וועדה וועדה. אם אתם צריכים עזרה אני 

  פה. אני לא עובדת בחול המועד, אני יכולה לבוא לעזור לכם.

 הררי אברהם, מזכירת המועצה עדנה 'גב
. אין נמנעים. 2בעד, נגד  11שרית, תני לי רק לסיים לפרוטוקול. 

 השינויים בהרכב וועדת המשנה אושרו. סגרנו הצבעה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 בלס לא היה פה.

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 סגרנו הצבעה. זה בסדר, הוא לא היה פה. 

 לסמר יצחק ב
 מה זה לא היה פה?
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 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 אבל סגרנו את ההצבעה וזה עבר, הכל בסדר.

 )מדברים ביחד(

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
עדנה אתם עושים פה כאלה תקדימים שאחרי זה אתם לא יודעים איך 

 להתמודד איתם.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 ודה.בואו נתקדם. את סוגרת הצבעה? ת

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 זה כבר סגור אבל אפשר לפתוח שוב אם אתם מתעקשים.

 מר יוסי שלום
 אפשר להוסיף את בלס גם?

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 תוסיפי אותו בתור בעד.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 על מה אתם מדברים? אני לא מבין.

 ע"רה סופי נקש, סגן 'גב
כלום, תתעסק בנייד. שקליש תרשום לך איך היא נהנית בפסטיבל. אם 

 היא השחקנית הראשית או סתם ניצבת בסרט שהיא חיה בו.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 . סופי, סגנית ראש העיר. את יכולה קצת להירגע?3אנחנו בסעיף 

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 ה מרוכז ולא בטלפון.לא, אני לא יכולה. אני רוצה שתהי

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אני אהיה מרוכז. את לא תיתני לי הוראות איך לנהל את הישיבה. 

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 אני רק אומרת לך.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
. תשתתפיאת לא תגידי לי גם. אני אנהל את הישיבה כראות עיניי ואת 

רגע את הישיבה אלא אני. האם מישהו רוצה לדון שרית, את לא מנהלת כ

 על זה או שכבר מיצינו את הדיון והבנתם?

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 יש לנו שני דברים להגיד.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 בבקשה, רק שנייה אחת. חדווה, כן.
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 חדווה אלמוג 'גב
מר איזה וועדת רישוי היא לא החלטה מה מביאים ולמה. יש חוק שאו

דברים בלבד יכולים להגיע לוועדת רישוי. אין סטייה בוועדת רישוי, 

אך ורק דברים שעל פי החוק. לכן מה שצריך לעשות זה להקפיד על 

 החוק, זה הכל.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אז אתם מורידים את הסעיף הזה?

 ע"סופי נקש, סגן רה 'גב
 לא, דנו בו.

 ע"רה מ"מר נחשון צוק, סגן ומ
דנו בו? אז אנחנו אומרים שמה שצריך לעשות על החוק, לא מצביעים 

על זה עכשיו. אנחנו אומרים יש חוק, לא צריך להצביע, בסדר. אז 

 הסעיף הזה ירד. יש עוד סעיפים לסדר היום?

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 לא, זה הסעיף האחרון.

 ע"מ רה"מר נחשון צוק, סגן ומ
ו נועלים את הישיבה. אני מציע רבע שעה הפסקה ונתחיל אז אנחנ

  ישיבת מועצה.
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מסמך זה הוכן ע"י עודכנית פלטינום - גרסה 1.87

נספח 7:

עותק מהפרסום בשידור חי בדף הפייסבוק 
שברשות הנתבעת 1

(עמודים 154 עד 156)
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מסמך זה הוכן ע"י עודכנית פלטינום - גרסה 1.87

נספח 8:

עותק מקטעי הווידאו שפורסמו בשידור חי 
על ידי הנתבעת 1 מצ"ב על-גבי דיסק

(עמודים 158 עד 158)
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מסמך זה הוכן ע"י עודכנית פלטינום - גרסה 1.87

נספח 9:

עותק מפרוטוקול רשות הרישוי המקומית 
(ישיבה מספר 429) מיום 4.4.2019

(עמודים 160 עד 164)

- 159 -



- 160 -



- 161 -



- 162 -



- 163 -



- 164 -



מסמך זה הוכן ע"י עודכנית פלטינום - גרסה 1.87

נספח 10:

עותק מההיתר החתום מיום 19.1.2020

(עמודים 166 עד 166)
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מסמך זה הוכן ע"י עודכנית פלטינום - גרסה 1.87

נספח 11:

עותק מחוות דעתה המקצועית של מנהלת 
האגף

(עמודים 168 עד 169)
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מסמך זה הוכן ע"י עודכנית פלטינום - גרסה 1.87

נספח 12:

עותק מפרוטוקול ועדת משנה לתכנון 
ובנייה בחיפה מיום 9.8.2021

(עמודים 171 עד 230)
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 "א א' אלול תשפ 9.8.21חיפה  60פרטי כל ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 

 60ועדת משנה לתכנון ובנייה חיפה מס' 

 9.8.21  תשפ"א  לולבאא' , שניביום 

 

 משתתפים:

  

מר מיכאל מרדכי אלפר, סגן ומ"מ רה"ע ויו"ר ועדת המשנה 

 לתו"ב

    מר אריה בליטנטל

 עו"ד שרית גולן שטיינברג

       אליהו לנדאו מר 

 גב' סופי נקש

 גב' שהירה שלבי 

 מר עידו שמשון

    בלס מר יצחק

  

  צוות מקצועי

 מהנדס העיר  אדר' אריאל וטרמן

 סגן מהנדס העיר  רונן כהן מר 

 מנהלת אגף תכנון עיר   אדר' ורדה ליבמן

 ס' מנהל אגף רישוי   אדר' מיכל רז

 ממונה מזכירות ועדה   גב' ג'ודי בלייכר

 מזכירת ועדה   גב' אהובי בלוך

 תכנון עיר  אדר' רותי רפופורט

 יועמ"ש  - ויינברגר עו"ד שי

 שמאות   מר דידי רז

 תמר לניר שצברג -נציגת שר הפנים בעלת דעה מייעצת 

 גב' אורליה קירמאיר –נציגת שר הפנים בעלת דעה מייעצת 

  נציג ארגון הקבלנים  מר אבי ירום

 ג'קי אסולין 

 אורנה מור אדר'  

 פזית שרון אדר' 

 

 על סדר היום: 

 12.7.21מיום  59 אישור פרוטוקול ישיבה מס' .1

 תוכנית בסמכות הוועדה המחוזית.  .2

התחדשות עירונית בשכונות רמת שאול וקרית  2320חפ  .א

 .77-78שפרינצק. הודעה לפי ס' 

ג' שינוי מיקום שטח המיועד לתחמש מרחוב  2097חפ  .ב

 ביכורים לרחוב האסיף.

פינת מדרגות 1מתחם מגורים ברחוב חסן שוקרי  2571חפ  .ג

 , חיפה23הנביאים 

 דיון להפקדה.  – 47-49מוריה  2526חפ  .ד

 תוכניות בסמכות הוועדה המקומית  .3
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קריית חיים חיפה.  65יט רחוב אחי אילת  -1612חפ מק  .א

 דיון למתן תוקף 

ו' מרכז רפואי רמבם שינוי הוראות  – 1481חפ מק  .ב

 בדבר גובה הבניין ומספר מקומות. 

הסדרת מצב קיים  –קניון חיפה  – 3יא  1332חפ מק  .ג

 חיפה 

, קריית חיים 4רח' שלמה לביא  –יד'  1499חפ מק  .ד

 דיון להפקדה.  –חיפה 

פינוי בינוי מתחם העלייה השנייה.  – 1 2404חפ מק  .ה

 דיון למתן תוקף. 

 תוכנית בינוי ופיתוח   .4

 הפקולטה למדעי המחשב.  –מחשב  –א  – 1392בי  .א

 א' קריית הטכניון.  1392תוכנית בינוי ופיתוח לפי חפ 

 – 2אזור  –ת אגף לבניין הפקולטה למדעי המחשב תוספ

 . 13בניין 

 תשריטי איחוד וחלוקה.  .5

האתר  10747בגוש  78חלוקת החלקה  – 1 – 2481חל  .א

 .188נמצא בכרמל המערבי בחלקו התחתון של רח' דרך הים 

האתר  10818בגוש  29חלוקת חלקה  – 1-ב – 1793חל  .ב

  בשכונת בת גלים. 4נמצא בשדרות בת גלים 

 12763גוש  24חלוקה ואיחוד חלקה  -1 – 2173חל  .ג

, האתר נמצא בפינת 11363בגוש  30, 32-34, 48וחלקות 

 הרחובות עין דור מאי, המושבה הגרמנית. 

חלוקה ואיחוד חלקות שונות בגושים  -1115-1חל/ .ד

 האתר נמצא בין רחוב טובים ושטח ים חיפה.  10879, 10875

האתר  – 10783בגוש  88חלוקת החלקה  – 3-ד'-1חל/ .ה

 בשכונת אחוזה.  8נמצא ברחוב יאנוש קורצק 

 בקשות שונות להיתרי בנייה על פי הרשימה המצב.  .6

 

 פרטי כל

 12.7.21מיום  59אישור פרוטוקול ישיבה מס'  .1

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 נושא 60ערב טוב אנחנו פותחים את ישיבת ועדת המשנה ישיבה מס' 

. יש לנו הערות 59ראשון על סדר היום אישור פרוטוקול ישיבה מס' 

לפרוטוקול? לא. או קי אנחנו עושים הצבעה. מי בעד אישור 

? שרית. אנחנו מאשרים את הפרוטוקול. זה 59הפרוטוקול ישיבה מס' 

 קשור לפרוטוקול? 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
וטוקול, אל תדאג. בשם זה בדיעבד קשור לפרוטוקול. אני יאשר את הפר

חברי הנוספים פה ובעקבות אסיפת הסברה שהתקיימה היום, אנחנו 

רוצים לבקש לחזק את ידי העובדים במנהל ההנדסה שבחודשים האחרונים 
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אנחנו זוכים לקבל מחלקם דיווחים על יצירת סביבת עבודה פוגענית 

לא  ואנחנו מבקשים ממי שהטענות נטענות לגביו וידוע מי זה אנחנו

נזכיר את זה פה שימנע מכך. מנהל ההנדסה צריך לעבור שדרוג 

והתייעלות ותוספת של כוח אדם, הוא לא צריך מנהלים דורסנים. יש 

פה אנשים טובים, צריך לתת להם את הכלים המתאימים. תודה. זה בשם 

 חברי. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
י מנהל ההנדסה. את המנהלים, את אנחנו מחזקים את ידי עובד

העובדים, שעושים עבודה נהדרת תמשיכו לעשות את עבודתכם, המנהלים, 

אנחנו ממשיכים. אנחנו לא נתייחס לכל מיני הערות שטובת העובדים, 

תושבי העיר חיפה ועובדי מנהל הנדסה הן לא משקפות. אישור 

מאושר פה הפרוטוקול סופי, אלי לנדאו, בליטנטל, בעד פרוטוקול 

 אחד. אלי בלס, אלי, אתה חבר ועדה? 

 מר יצחק בלס 
אני חבר הוועדה לתכנון ובנייה. ואני לא ועדת משנה, מותר לי 

 להיות פה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 אני בודקת אם אתה ממלא מקום. לא. רק משקיף. 

 מר יצחק בלס 
 מפריע לך? רק משקיף. בא להסתכל. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"ס/ רהמר מיכאל מיכי אלפר, 
 שאלתי. 

 מר יצחק בלס 
 לא. אם זה מפריע אני אצא. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 רק רוצה לדעת אם אתה מצביע על אישור הפרוטוקול. 

 מר יצחק בלס 
 לא מצביע. אסור לי גם להצביע. 

 

 תוכנית בסמכות הוועדה המחוזית. 

שאול וקרית שפרינצק. התחדשות עירונית בשכונות רמת  2320א.חפ 

 .78-77הודעה לפי ס' 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
. התחדשות 5על סדר היום, עמוד  1אנחנו עוברים לנושא. סעיף מס' 

 עירונית שפרינצק רמת שאול יורד מסדר היום נכון? 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
נכנס. אני קודם כל אני מקדימה מראש יש לא. ירד קריית חיים. לא 

לנו ועדה מאוד ארוכה. בגלל הזמן שעבר מהוועדה האחרונה הצטברו 
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הרבה מאוד נושאים. ואני מקווה שיהיה לכם את הסבלנות כי באמת 

כאילו יש המון נושאים. אני לא זוכרת ועדה כל כך עמוסה. אנחנו 

שפרינצק. מדובר על לרמת שאול ו 77-78הדבר הראשון זה נושא פרסום 

אותה תוכנית שהוצגה במליאת הוועדה המקומית, פורסמה בתובנות. 

התוכנית הוכנה על ידי משרד דרמן ורבקן כרגע תוכנית האב הופכת 

לתוכנית סטטוטורית לתוכנית מתאר וכרגע מה שאנחנו מבקשים, 

התוכנית היא בסמכות ועדה מחוזית. מה שאנחנו מבקשים בעצם לפנות 

כשהמטרה היא למנוע קביעת  77-78המחוזית לבקש לפרסם מודעה  לוועדה

עובדות שבעצם יטרפו את האפשרות לקדם את התוכנית. הכוונה היא 

לחוק התכנון והבנייה.  78לפרסם מודעה ולקבוע תנאים לפי סעיף 

שבעצם אומרים שהיתרי הבנייה שניתן להוציא בתחום התוכנית, הם רק 

ל הנגשה, לנושא של שימור, שיפוץ ותחזוקת למרחבים מוגנים, לנושא ש

מבנים ולא לתוספות בנייה ולהגדלה כי ברגע שיבנו דירות חדשות או 

יוגדלו דירות זה בעצם טורף את האפשרות לקדם את התוכנית אחר כך 

 38כי בעצם המכפילים וכל התוספות לא יספיקו. דבר נוסף גם תמא 

בעצם מה לעשות בהם וברגע  לא, מאחר ויש מתחמים שצוות התוכנית קבע

פה ושם, בעצם זה יכול לטרוף את התוכנית  38שיתחילו בקשות של תמא 

 כולה. הרעיון הוא לפנות לוועדה מחוזית לבקש את הפרסום. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
ורדה סליחה אנחנו רוצים לומר שאנחנו לא כל כך מבינים את מה שאת 

 צריך גם להגביר את המיקרופון. אומרת כי האקוסטיקה פה ממש לא. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
המטרה היא לקבוע תנאים לתקופת הביניים כי קרה לנו בתוכניות שבהם 

לא עשינו את זה שברגע שמתחילים להכין תוכנית, אנשים מתחילים 

לבנות תוספות, וברגע שמישהו אפילו לא בונה תוספת, אני מזכירה 

ה לנו סיפור כזה בתוכנית באחת התוכניות שאנשים אפילו לא לכם הי

בונים תוספת אלא מוציאים היתר בנייה לתוספת כשהם מגיעים למשא 

ומתן עם היזמים, הם בעצם מבקשים יותר על חשבון השטחים שהם כאילו 

אמורים לבנות. ולכן הכוונה היא לאפשר מרחבים מוגנים, לאפשר 

יפור תנאי דיור אבל לא לאפשר הגדלת שיפוץ, לאפשר מה שקשור לש

דירות ובניית דירות נוספות, כי בעצם זה יטרוף את התוכנית כולה. 

ההודעה הזאת צריכה להיות בעצם החלטה צריכה להיות של ועדה 

מחוזית. אנחנו בסך הכל מבקשים לפנות אליהם. זה גם קבוע קצוב 

 בעצם לשלוש שנים. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 אורנה את רוצה לספר קצת על התוכניות שפרינצק? 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 איך זה מתממשק עם תוכנית שכונות החוף נגיד למה שם. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 זה תוכנית אחרת. תוכנית שכונות החוף תגיע גם. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 תבע?  למה שם זה לא
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 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
הם מהנקודה הזאת שאתם רואים בעצם מערבה. אני אסביר. שכונות החוף 

 רמת שאול ושפרינצק זה השטח משכונות החוף לכיוון בעצם מזרח. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 ולמה פה זה תבע ושם 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
שם זה תבע. זה פשוט יגיע. שם התחיל קצת יותר מאוחר. זה התחיל גם 

 קצת יותר מוקדם. שתי התוכניות יגיעו. כולם יגיעו להודעה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 זה הוצג לנו בוועדה מקומית לא 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
. שכונות החוף זה הוצג לכם במליאה. זה עלה בתובנות וזה גם אושר

 עוד לא אושרה, זאת כבר אושרה. זאת וקריית חיים אושרה. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 אנחנו מתקדמים להצבעה. הערות נוספות. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 מי מציג את התוכנית לעומק? 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 כם. הדבר התוכנית הוצגה ל

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
אני לא זוכרת אותה/לא הייתי. את רוצה להביא אותה לאישור? את 

 רוצה 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
רגע. שנייה. התוכנית הוצגה במליאה זה לא התוכנית. זה הודעה על 

ם הכנת תוכנית שתתפרסם על מנת ליידע את הציבור שהולכת להיות ש

 תוכנית. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 שמונעת מהם שלוש שנים לא לעשות כלום בבתים שלהם. זאת התוכנית. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
אני אומרת מה כן. הם יכולים לבנות. ממדים כן, הנגשה. שיפור, 

 שיפוץ. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 . 38כן. אבל לא למשל תמא 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 נכון. 

- 175 -



 

 א' אלול תשפ"א  9.8.21חיפה  60תכנון ובנייה מס' פרטי כל ועדת משנה ל

 

6 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 לכן אני רוצה שתציגי את התוכנית בבקשה. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 אני לא הבאתי. התוכנית הוצגה לכם כבר. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 ו? איזה תוכנית את רוצה שיציג

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 אלי דרמן הציג לכם את התוכנית. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
קודם כל על איזה מהשטחים זה יהיה? האם עשיתם מיפוי של הבניינים. 

האם יש מבנים מסוכנים שלא יוכלו להמתין שלוש שנים. איך החלוקה 

 . יש את זה? הולכת להיות למתחמי התחדשות עירונית

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 זה התוכנית הוצגה לפה. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 איזה תוכנית את רוצה לראות. התוכנית שהוצגה במליאה. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
ה בתובנות. אלי דרמן אתם אימצתם את התוכנית בוועדה המקומית. היית

במליאה. התוכנית עלתה לתובנות. הציבור התייחס אליה. הציג אותה 

 התוכנית אושרה בוועדה לפני זמן 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
סליחה. כנראה שיש לי דמנציה שנובעת מאחת ממחלות השטיון של גילי 

 המתקדם. יש לך יכולת להציג את התוכנית שהוצגה בוועדה. 

 דה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עירור 'אדר
 יש לי יכולת 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 המקומית בדיון אחר? 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 התוכנית הוצגה כאן. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
המטרה היא בסופו של דבר, צריך להבין שכבר ברגע, היה לנו כבר 

קרה כזה בתוכנית שאנשים הוציאו היתר לדירה נוספת, ולמעשה במצב מ

 החדש הגיע להם שתי דירות. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 אנחנו כרגע לא מצביעים על התוכנית. אנחנו מצביעים על סעיף. 
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 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 מי יועצת המשפטית עכשיו? 

 ר וועדת המשנה"ע יו", ס/ רהמר מיכאל מיכי אלפר
 אנחנו כרגע לא מצביעים על התוכנית. אנחנו מצביעים. 

 , יועמ"ש לוועדהרעו"ד שי ויינברג
 עורך דין שי ויינברגר. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 איפה קרן? 

 , יועמ"ש לוועדהרעו"ד שי ויינברג
 קרן מבלה בבולגריה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
אלייך. אבל בואי תציגי את התוכנית. אם היא לא  אז יש לי שאלה

 יודעת להציג אז אל תביאו אותה לדיון. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 התוכנית לא מגיעה לכאן לאישור. התוכנית הוצגה במליאה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 אתם רוצים שנצביע על זה היום? 

 ר וועדת המשנה"ע יו"רה מר מיכאל מיכי אלפר, ס/
אנחנו לא רוצים שתצביעו על התוכנית. התוכנית הוצגה כאן. אנחנו 

 מצביעים. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
שמטילה גזירות על  77-78אתם רוצים שנצביע על הכנת תוכנית לפי 

 תושבי עין הים, רמת שאול ושפרינצק. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 זה לא קשור. לא. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
בלי להסביר לנו את התהליך ואת התוכנית. אני אישית לא זוכרת את 

 התוכנית, אפשר להציג אותה? 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
התוכנית שהוצגה כאן במליאה היא תוכנית להתחדשות עירונית של 

 שפרינצק ברמת שאול. 

 ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עירורדה  'אדר
 נביא אותה בוועדה הבאה. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 לא. אנחנו לא נציג אותה כרגע. 
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 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 אין בעיה. אתם לא רוצים שיהיה בוועדה אחרת. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 עלינו.  ורדה. את לא מאיימת

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 אי אפשר להתחיל לדבר על תוכנית של שפרינצק עכשיו. אנחנו נשב שעה 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
דו שיח עם עצמך. אני מנהל את הישיבה. התוכנית הוצגה כאן במליאה, 

עם התוכנית הזאת ולא אמור לאפשר לנו לצאת לדרך  77-78סעיף 

להיתקל בתוכניות אחרות. שמקודמות פה בשכונה שפוגעות בתוכנית 

הכוללת. תוכנית הכוללת הוצגה כאן היא לא מגיעה לכאן היום לדיון. 

. נעלה את זה להצבעה. אפשר להצביע בעד, 77-78ההצבעה כרגע היא 

 אפשר להצביע נגד. האופציות פתוחות. 

 גד שרית גולן שטיינבר"עו
מאחר וכל נושא לדיון שמצריך הצבעה מחייב קיום דיון, הצגת הנושא, 

כי בכל זאת אולי היית רוצה שזה יקרה אבל אנחנו לא באיזה מדינת 

מחשכים שבה דברים נסגרים מאחורי הגב. א. אני מבקשת את התוכנית. 

ב. אני רוצה לדעת שי כי אני לא כל כך מכירה ויכול להיות שאני 

 תחמים. טועה, באלו מ

 אדר' אורנה מור

 אני פותחת לכם עכשיו את התוכנית. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
תפתחי. אני אשמח. אמור להיות אינטרנט. יש פה אינטרנט חופשי בלי 

 סיסמא. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
לא. אנחנו לא יכולים עכשיו בדיון הזה להתחיל לדבר על תוכנית 

 שעתיים. זה לא לעניין. שפרינצק 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 יש צורך להציג את התוכנית שהוצגה כאן בשביל. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 התוכנית הוצעה על ידי המליאה. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 . 77-78בשביל להצביע היום על 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 אתה מבין מה מצפים ממך. שאתה עכשיו תסנדל תושבים לשלוש שנים. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
שרית. אני רוצה להגיד לך משהו. שנייה, אני רוצה דבר אחד להגיד. 

זה חשוב. תוכנית, כשאתה מביא תוכנית לפרסם מודעה על הכנת תוכנית 
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אמור להגיש תוכנית, אתה לא נמצא במצב שהתוכנית כבר אתה לא 

הושלמה. במקרה זה התוכנית האב הושלמה. התבע הרי לא הושלמה 

עדיין. מה שהוחלט זה תוכנית האב שהוצגה פה ועלתה. כשאתה בא 

ומודיע על הכנת תוכנית המטרה שלך היא למנוע שינויים במצב בשטח 

וכנית. זהו. אפשר לחזור על שבסופו של דבר לא יאפשרו לממש את הת

 זה בעוד חודשיים, בעוד חודש וחצי. אין בעיה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
אני מבקשת לדעת האם בטרם עשיתם את הבקשה הזאת עשיתם מיפוי של 

מבנים בשתי השכונות האלה. האם יש מבנים מסוכנים, האם יש שם 

נים שחייבים מבנים שלא יוכלו לחכות את שלוש השנים. האם יש מב

חיזוק. מבחינה משפטית. מה קורה עם אדם בניין, רוצה כן לעשות תמא 

והאם זכויות מכוח תוכנית מתאר ארצית גוברות? האם יש שכונות  38

לצורך התחדשות עירונית כחלק  77-78אחרות שהבאתם לנו תבע לפי 

מהשלבים. כי הרי שם תוכניות בקריית אליעזר לא זוכרת שאישרנו 

 כזה. אני אשמח גם לשמוע.  מנגנון

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
בקריית אליעזר אין תוכנית מתאר. קריית חיים תעלה בעוד שבועיים 

 וגם ואדי ניס נס. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
תסבירו לי מה ההבדלים. לי קצת קשה לגזור גזירה הרת גורל על 

 תושבים בשפרינצק ובגבעת שאול. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
  77-78שרית. אני רק רוצה לענות לך דבר אחד חשוב. ההחלטה על 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 מישהו אחר אז היא עונה. ורדה שאלתי כמה פעמים שאלה לענות. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
זה לא אומר שלא  77-78. היא תענה לך. אני רק רוצה להגיד משהו

ניתן יהיה להוציא היתר. זה אומר שהוועדה שהחליטה על הכנת 

התוכנית יכולה לשנות את זה. זאת אומרת ועדה שנגיד, ועדה מחוזית 

תקבל החלטה לפרסם הודעה על הכנת תוכנית, אם יהיה בניין שיסתבר 

שהוא חייב חיזוק. דרך אגב שיפוץ וחיזוק. הנושא של טיפול 

כי  38יינים מסוכנים הוא כן מתאפשר. הוא לא מתאפשר לעשות תמא בבנ

 זה יטרוף את התוכנית כולה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
ומי כמוך יודעת שהרבה פעמים לא ניתן לטפל במבנה מסוכן למי שידו 

ולכן אני רוצה להבין מה  38אינה משגת אלא במנגנון של תמא 

אני מסייגת. התחדשות עירונית  המשמעות של התוכנית. שלא תבינו.

, אבל אני לא רואה מנגנון שעכשיו 38תמיד עדיפה על מנגנון של תמא 

מגביל את התושבים לשלוש שנים. הם יכולים לקבל בדף מידע שידעו 

שיש תוכניות להתחדשות עירונית, אבל למה צריך להגביל אותם. כן 

 שי. 

 , יועצת משפטית לוועדהרד שי ויינברג"עו
ני יענה על השאלה. במסגרת התנאים שנקבעו במקרה הזה אז במקרה אז א
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הזה נתחיל מהסוגיה של מבנים מסוכנים. אני יפריד שנייה את הנושא 

. ביחס למבנים מסוכנים נקבע במפורש במסגרת התנאים שככל 38של תמא 

ונדרש איזה שהוא חיזוק, או שיפוץ לצורך בטיחות ניתן להוציא היתר 

ע במסגרת התנאים. עכשיו, במקרה הנדון מדובר בנייה. זה נקב

מדבר גם על מצב תיאורטי שבו  77-78בתוכנית שכן הוצגה אבל סעיף 

אנחנו יכולים להיות גם קדם תוכנית. שבעצם לוועדה המקומית יהיה 

איזה שהוא רעיון לקדם משהו. זה יהיה בשלב מאוד גולמי. כאן אנחנו 

השלב הגולמי אבל זה איזה שהוא דווקא בשלב יותר מתקדם. עברנו את 

מנגנון בחקיקה שנועד להסדיר מצב שיאפשר לוועדה המקומית לחיות 

ולאפשר תנועה. אז בנושא של מבנים מסוכנים בהחלט כפי שאני רוצה 

, העמדה בעצם של 38את התנאים שנוסחו כן יש מענה. לנושא של תמא 

משמעותית זה  תכנון עיר שככל ויאפשרו כאן תוספת בנייה שהיא מאוד

עשוי לסכל למטרות התוכנית. לכן תפקיד הוועדה בסופו של יום הוא 

לערוך איזון בין התכלית הרחבה של לחדש כאן שכונות רחבות 

וחשובות, לבין המבנה הפרטני. אני חושבת שאם יש חשש לחברים אפשר 

כן לחדד אולי את הסעיף ולהסביר שככל החיזוק מתאפשר רק בצורה של 

צריך לשקול את העניין פרטני. לגבי הנושא הזה אבל לגבי  38תמא 

 מנגנון של הגנה על מבנים מסוכנים יש כאן מענה במסגרת הסעיף. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
כן. אבל מרבית המבנים המסוכנים לאנשים שידם אינה משגת תהיה 

ולא בטיפול פרטני במבנה מסוכן, זה אחד. הדבר  38במסלול של תמא 

 . השני

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 יהיה במסלול של התחדשות עירונית. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 מי קבע את שלוש שנים ולמה שלוש שנים. 

 , יועצת משפטית לוועדהרד שי ויינברג"עו
התוכנית הזאת נמצאת בסמכות של ועדה מחוזית. כך שגם ההודעה על 

צריכה לעבור  77-78ר כרגע על פרסום הודעה לפי ההפקדה צריכה לעבו

לוועדה המחוזית שתתרשם כמובן מהתוכנית ומכיוון שמדובר בתוכניות 

 שהן רחבות היקף נדרש פרק זמן ארוך יותר להתארגנות ולהערכות. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
ובשלוש שנים האלה. התושבים בעצם נמצאים באי ידיעה. יכול להיות 

 וף בעוד שלוש שנים התוכנית שלמשל בס

 סופי נקש 'גב
 הם שבויים. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
או למשל יוחלף יור ועדה מקומית ויהיה איזה שהוא מנגנון שיחשוב 

 אחרת, ואז הם יצטרכו להתחיל הכל מחדש. 

 , יועצת משפטית לוועדהרד שי ויינברג"עו
אני רואה את אני חושבת שאם קיים איזה שהוא חשש פרטני איך ש

מרבית המקרים של חיזוק של מבנים מסוכנים  38הדברים, מבחינת תמא 
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שהוא יותר בסופו של יום יקר  38הם לא מתבצעים במנגנון של תמא 

 לבצע אותו מאשר שיפוץ. אז גם מבחינת. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 . 38בשפרינצק אישרנו כמה מבנים של תמא 

 שפטית לוועדה, יועצת מרד שי ויינברג"עו
זה  38נכון. אבל זה באמת המקרים שהם חריגים לכלל. הכלל הוא שתמא 

 משהו שנתפס 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 לא רוצה לסנדל את החריגים לכלל. זו בדיוק הבעיה. 

 , יועצת משפטית לוועדהרד שי ויינברג"עו
ך אז אני אומרת שאם קיים חשש לחברי הוועדה אפשר לנסח את הסעיף כ

שייתן פתרון ומענה למקרים חריגים שהוועדה המקומית תמצא לנכון 

 לאפשר את הנושא הזה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
אני לא רוצה שיהיה מקרים חריגים ואני לא רוצה שזה יהיה נתון 

לשרירות ליבם של הפקידים. זה בדיוק הרעיון. אנחנו באים ומגבילים 

ום רק כי אנחנו מתכננים, תוך תוכנית מתאר ארצית שתחול על המק

 שלוש שנים תוכניות התחדשות עירונית. דרך אגב, גם. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
אנחנו לא מתכננים תוך שלוש שנים, אנחנו כבר עכשיו מאשרים 

 שתואמות את המדיניות הכוללת.  תוכניות

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 וש שנים לתבע. אתה ביקשת עכשיו של

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 שרית. הוועדה הזאת אישרה את התוכנית. התוכנית הזאת. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 אין בעיה תאשרי אותה. לא במנגנון הזה. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
לבנות חניון תת  בניין אחד, בתוך מתחם שצריך כולו להתחדש להיהרס,

 קרקעי ולהיבנות מחדש ובדרך כלל המבנים. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
אל תאשרי  23ודרך וסעיף  38. לתמא 23את לא חייבת תבע. לכי לסעיף 

 את התוכנית הסיזיפית. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
רונית חלה מתחם כשתוכנית התחדשות עיאני רוצה רק לסיים את המשפט. 

על מתחם כל כך גדול והיא לוקחת מתחמים ומציעה לא לבנות בניין 

במקום הבניין במקום שהוא נמצא. אלא יש שטחים מסוימים שמגדילים 

צרכי ציבור. יש שטחים מסוימים שמתאחדים לקבוצת מגרשים יותר 
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גדולה. בניין אחד באמצע שעושה תמא יכול לטרוף את כל המתחם. עובד 

 תכנון. במשך כמעט פה צוות 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 אז תאשרו אותו. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
שנתיים עם שמאי, עם אדריכל, עם אדריכלי נוף, עם יועצי תנועה. 

התוכנית הוצגה בוועדה אומצה בוועדה. כל מה שמנסים לעשות זה לא 

 לטרוף אותה. לא לא. 

 ינברגד שרית גולן שטי"עו
האם כאשר  38. לתמא 23שנייה. אני רק רוצה להבין. האם דרך סעיף 

מוגשת בקשה לתמא, בתוך מתחם שאנחנו חושבים אנחנו לא יודעים או 

שאנחנו כן יודעים כבר בעת הזו. ילך להתחדשות עירונית. אנחנו 

יכולים לסרב לבקשה כי אנחנו יכולים להגיד אנחנו כרשות עירונית 

 חם כהתחדשות. רואים את המת

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 זה הרעיון בהודעה הזאת. 

 , יועצת משפטית לוועדהרד שי ויינברג"עו
היא סמכות  38הסמכות של ועדה מקומית לסרב לסל זכויות מכוח תמא 

 היא מאוד רחבה גם במקרים האלה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
דון הוא מרחיק לכת. חברים, אתם צריכים במקרה הנ 77-78ולכן סעיף 

 להבין. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 ממש לא נכון. כי ועדת ערר תאשר את. ממש לא נכון. 

מדבר עליו.  77-78שלוש שנים זה מקסימום  גב' ג'ודי בלייכר:

 הוועדה המקומית יכולה להחליט על פחות משלוש שנים. 

 מנהלת המחלקה לתכנון עירורדה ליבמן,  'אדר
 קודם כל זה תוכנית בסמכות ועדה מחוזית. ועדת ערר מצפה מאיתנו

לקבל הודעה ולפרסם מודעה כזאת. וכתגיע בקשה ואנחנו נדחה אותה 

. מה לעשות. בקשה שלא 77-78ועדת ערר תאשר אותה. כי לא יהיה לנו 

 יאשרו. לא צריך. 

 אורנה מור  'אדר
ן אדם או יזם או קבוצה של דיירים לעשות תמא המצב הזה נועד, הרי ב

, משקיעים בזה הרבה כסף. זה לא פינצ. הם לוקחים אדריכל, הם 38

מגישים בקשה. למה לתת להם לעבור את כל הויה דה לרוזה הזאת להגיע 

 לדיון בוועדה ואז לשמוע 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 תכניסו הערה בדף מידע. 
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 אורנה מור  'אדר
 דוחים את הבקשה.  שאנחנו

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 זה לא עוזר. שרית זה לא עוזר. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 הערה בדף מידע לא מונעת מהבקשה להתקדם. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
זה לפרסם מודעה על  ועדת ערר מצפה מאיתנו לעשות מה שהחוק מחייב.

הכנת תוכנית. זה מה שהחוק מחייב אותנו לעשות. וזה מה שאנחנו 

 עושים. לא נעשה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 תגידי בקריית אליעזר החוק 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
קריית אליעזר לא באותו מצב כי קריית אליעזר היא רק תוכנית אב. 

זר אין תוכנית סטטוטורית בהכנה. קריית חיים. ואדי בקריית אליע

ניסנאס. כי התהליך היה לגבי קריית אליעזר שיש עליו רק את תוכנית 

 אב. כל האחרות מקבלות. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 למה. מה ההבדל. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
ה מול הרשות זו התוכנית הראשונה שיצאה לדרך וזה היה החוז

להתחדשות עירונית. התוכניות האחרות, קריית חיים, שכונות החוף 

וגם ואדי ניסנס שכולם תוכניות סטטוטוריות כולן עומדות לפני 

הודעה על החלת תוכנית וזה מה שמצופה מאיתנו ואם אנחנו לא עושים 

 את זה הבקשה תלך לוועדת ערר ותקבל אישור. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
זה מה שיאפשר את ההתפתחות של השכונות וזה מה שיאפשר את המימוש. 

 של התוכניות להתחדשות עירונית. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
זה עכשיו שלוש שנות שיתוק לשתי שכונות, אחרי זה לעוד ארבע 

שכונות והנה הם קיבלו את התירוץ שלהם למה לשתק את העיר. בלי 

 את כל העולם ואשתו. להאשים 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
  77-78סעיף  2320אנחנו עוברים להצבעה חפ 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 זה המלצה למחוזית בכלל. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 בעד. המלצה למחוזית מי בעד? אלי, נמנע, בליטנטל 
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 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 אני נגד. 

 סופי נקש 'גב
 אני נגד. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 שרית נגד, סופי נגד. שמשון 

 מר שמשון עידו
 נגד. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
יש נגד. אני בעד. אנחנו עוברים לסעיף, שהירה בעד. או קי. כמה 

 לנו? קול כפול. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 תפעיל את הקול הכפול שלך. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 שלוש בעד, שלוש נגד ואחד נמנע. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
  . תחמש ביקורים2מאושר. סעיף וקול כפול 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 גע. שנייה ר

 אם יש קול כפול אני מתנגד. אני מתנגד.   מר אלי לנדאו:

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 הוא לא ידע שיש לך קול כפול. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 . ההצבעה הסתיימה. 2סעיף 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
ה מנמנע לא. ההצבעה לא הסתיימה. שי אלי לנדאו מבקש להפוך את ז

 למתנגד. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 שרית את לא מנהלת את הישיבה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 לא. אבל אני מדברת בשמו של אלי. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 או את חוות דעתה. 

- 184 -



 

 א' אלול תשפ"א  9.8.21חיפה  60תכנון ובנייה מס' פרטי כל ועדת משנה ל

 

15 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 משפטית. אלי תגיד לשי היועצת ה 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 תדברי כשאת מקבלת את רשות הדיבור. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 הוא לא מוכן לאפשר את ההצבעה. אתה לא רוצה באמת שנביא את זה 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 שלו אחרי  ההצבעה הסתיימה. הוא יכול לשנות את ההצבעה

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
אלי לא ידע שליושב ראש הוועדה יש קול כפול. הוא לא מוכן , שי

 להימנע. הוא רוצה להתנגד. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 את מייצגת אותו שרית? הוא יכול לדבר. 

לא שמתי לב שיש קול כפול. ולכן     מר אלי לנדאו:

 אני. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה מר
 אחרי שההצבעה הסתיימה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
לפני שההצבעה הסתיימה הוא אמר את זה. אתה מהר בתגובה אלי אמרת 

 ההצבעה הסתיימה. 

 

ג' שינוי מיקום שטח המיועד לתחמש מרחוב ביכורים לרחוב  2097ב.חפ 

 האסיף.

 ר וועדת המשנה"ע יו"ס/ רה מר מיכאל מיכי אלפר,
 על סדר היום. אנחנו נבדוק את העניין.  2סעיף 

 , יועצת משפטית לוועדהרד שי ויינברג"עו
  כן. הוא יכול.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 כן. הוא יכול. אז בבקשה. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 על סדר היום.  2סעיף 

 ינברגד שרית גולן שטי"עו
 בבקשה ג'קי יש ארבעה מתנגדים. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 נושא הבא ורדה בבקשה. 
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 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
הנושא הבא זה דיון המלצה להפקדה לוועדה המחוזית. לנושא של שינוי 

ית שאישרה אושרה תוכנ 2013ורים. בתור רקע. בשנת כמיקום תחמש בי

בעצם הקמת תחנת משנה של חברת החשמל על גבול האתר של בית ספר 

עירוני ה'. התוכנית הזאת לאשר אותה לקח לחברת חשמל הרבה מאוד 

זמן. עיריית חיפה גם התנגדה. הגענו עד המועצה הארצית איתה. 

לבסוף ועדת ערר של המועצה הארצית לתכנון ובנייה בכל זאת אישרה 

וחברת החשמל ניסתה בשנים האחרונות להוציא היתר את התוכנית. 

בנייה על אתר המאושר. לבסוף בהסכמה איתם הגענו למצב שניסינו 

שאיתרנו בעצם מקום אחר לתחנת משנה ובעצם התוכנית הזאת מוגשת 

בתיאום עם חברת החשמל. הם מכינים חלק מהנספחים, עיריית חיפה 

לעשות חילופי קרקע למיקום מכילה חלק אחר של הנספחים שהכוונה היא 

של התחנה. ולהזיז את התחנה למקום שיותר מרוחק מאתר בית הספר. 

המצב הקיים הוא כזה. זה בית ספר עירוני ה' המקום של החץ הוא 

לפי התוכנית המאושרת זה  .2013המקום מאושר לתחנה לפי התוכנית של 

רחה להגיד היה תוכנית שכללה איזה תזכיר השפעה לסביבה אבל אני מוכ

שבשנים שהתוכנית הזאת אושרה הייתה פחות הרבה עירנות לעניין של 

הקרינה בחשמל. וכמו שאתם מבינים ואתם רואים ממש התחנה מוכן 

נמצאת בעצם בין בריכת מכבי לבין בית ספר לבניין בית ספר עירוני 

ה', ממש בקרבה על הגדר שלו. חיפשנו מקומות. קודם כל אנחנו 

ר יהיה באזור יהיה בסביבת המקום הזה. לא יכול להיות צריכים שהאזו

רחוק מידי. כי זה אמור לשרת את הכרמל ואת האזורים שנמצאים פה 

בסביבה. וחיפשנו קרקע בבעלות עיריית חיפה, שאפשר בה לעשות 

תוכנית ושהתחנה תהיה במרחק הנדרש למעשה מבית הספר. וכשהכוונה 

פוך בעצם להגדלה של בית ספר היא שהאתר הקיים של תחנת המשנה יה

עירוני. זה התוכנית המאושרת. התוכנית המאושרת היא חלקה קבורה 

מתחת לכביש אבל היא מעל הוואדי. למעשה לאורך חוף ביכורים. אלה 

התוכנית. מה שאתם רואים כאן זה המסמכים של התוכנית המאושרת. 

יש במסגרת הבדיקה של התוכנית נבדקו מספר חלופות, צריך להג

שבמקביל היו ישיבות תיאום גם עם הוועדה המחוזית וגם משרד להגנת 

הסביבה, אנחנו מלווים באופן צמוד איתם ובדקנו את שני האתרים 

האפשריים ששניהם, למעשה בקרקעות בבעלות של עיריית חיפה, במרחק 

לא גדול מהתחנה. שטח אחד אנחנו קוראים לו החלופה הדרומית שהיא 

ב האסיף, על גבול הוואדי והחלופה השנייה היא בחלק בעצם מתחת לרחו

הצפוני, מצפון לרחוב האסיף, למעשה בפינה של רחוב הטנא. שתי 

החלופות האלה נבחנו בצורה די מפורטת. זאת החלופה התחתונה. 

החלופה התחתונה מדברת על תחנה די ארוכה. היא שומרת על המרחק 

שטח ירוק. כשבעצם הכוונה הנדרש. זה המצב המאושר חלקו דרך, חלקו 

היא לייצר תחנה. היא צריכה לשמור על מרחק של שלושים מטר מהבניין 

מגורים. דרך אגב זה הרבה יותר רחוק ממה שכיום היום בתחנה 

המאושרת. כשזה אתר התחנה והכניסה היא למעשה מהסיבוב של רחוב 

 הטנא. זאת הייתה החלופה הראשונה. היא נבדקה בצורה די מפורטת

ובדקו חתכים וראו כמה זה בולט מעל הכביש ואז נבדקה החלופה 

העליונה. החלופה העליונה היא למעשה בצומת שבין רחוב האסיף לרחוב 

הטנא. השטח שאתם רואים בקו הכחול לא כולו תחנה. חלקו שטח ירוק 

וחלקו שטח לפיתוח. שטח התחנה עצמה באותו גודל כמו התוכנית 

חם התחנה. מה שאתם רואים בסגול. זה תחנת המאושרת. כשבעצם זה מת

המשנה, וכל השטחים מסביב זה שטחי פיתוח ומה. זה שטחים של פיתוח 

וגישה. חלקו כביש. חלקו גישה. השטח הירוק שאתם רואים מקדימה הוא 

שטח שבתקופת הביניים תהיה שטח התארגנות. אחר כך יהיה שטח פתוח. 

וך הקו הכחול כי נדרש שיקום והשטחים מסביב של התחנה בעצם הם בת
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נופי, אבל הם לא חלק של התחנה. השטח שאתם רואים ..הוא בעצם 

מרווחה התחנה שאי אפשר לבנות בו, זה רק שטח לפיתוח. נעשתה כבר 

בדיקת קרינה, זה החתך של התוכנית. אתם מבינים שהתחנה מעט מאוד 

אותה. זה  נצפית, וגם השטח מקדימה והעצים והנטיעות יאפשרו להסתיר

חתך התחנה. בתוך הקרקע. זה המצב המוצע. אנחנו בתיאום עם המשרד 

להגנת הסביבה למעשה נבחרה יש לי מצב שרואים בהם את שתי החלופות, 

בסופו של דבר משתי החלופות. יש תוכנית עם שתי החלופות, בסופו של 

דבר הוחלט. זאת התחנה, בצד ימין זאת התחנה מצד אחד של הכביש 

השני זאת התחנה בצד השני, ולכן ההמלצה לוועדה המחוזית היא  ובצד

ללכת על התחנה שמצד שמאל, התחנה שבעצם נמצאת מעל ההר, מבחינת 

מתאימים גם מכל הבנייה מסביב. והמטרה היא המרחקים היא במרחקים 

בסופו של דבר להפוך את התחנה הקיימת למעשה להגדלת בית הספר 

כל המקומות. התחנה העליונה. המקום  עירוני ה'. כאן רואים את

העליון, המקום התחתון והמקום הקיים הנוכחי. מסמכי התוכנית. זה 

המצב המאושר שלה. המצב המוצע שכולל שטחים ירוקים דרך גישה, שטח 

לפיתוח נופים מסביב. ושטחי הבנייה. השטח העיקרי הוא אותו שטח. 

תר גדול. שטח הבנייה שטח הבנייה הוא אותו שטח. שטח המגרש קצת יו

אותו דבר. יש יותר שטחי שירות קצת כי הסתבר שהיו חסרים ואנחנו 

בעצם רוצים לבקש מהוועדה שתחליט שהיא יוזמת התוכנית ותאפשר לנו 

לקדם את התוכנית צריך להגיד דבר אחד, חברת החשמל רוצה לקדם את 

אנחנו התחנה הקיימת. הם הסכימו ללכת איתנו להזזת המיקום בתנאי ש

באמת מקדמים סך הכל יש להם תמא מאושרת, הם יכולים ללכת להתקדם 

ביד אחת הם מכינים מסמכי תוכנית למתחם איתה. בתיאום איתנו ובאמת 

החדש. עשו דוח סביבתי. הגישו אותו כבר למשרד להגנת הסביבה. 

ולאור האמור אנחנו צריכים להתקדם עם התוכנית ולכן אנחנו מביאים 

 ה. אותה להפקד

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 2097או קי הערות. מישהו רוצה להתייחס לפני ההצבעה? או קי חפ 

 ורים. מי בעד? כשינוי מקום תחמש בי

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 הוועדה צריכה להחליט שהיא גם יוזמת התוכנית. 

 ר וועדת המשנה"וע י"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
ועדה יוזמת התוכנית. התוכנית בסמכות ועדה מחוזית. אריה. בעד, 

שמשון, אלי, סופי, שרית. שהירה. פה אחד. תוכנית חשובה מאוד. 

 . 1על סדר היום. חסן שוקרי  3אנחנו עוברים לסעיף 

 

פינת מדרגות הנביאים 1מתחם מגורים ברחוב חסן שוקרי  2571ב.חפ 

 , חיפה23

 רדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עירו 'אדר
, אנחנו מביאים פה לדיון מכיוון 1את התוכנית בחסן שוקרי 

שהתוכנית הוגשה לוועדה המחוזית ואנחנו צריכים שתהיה לנו עמדה 

 לקראת הדיון בוועדה המחוזית. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 זה לא התוכנית שהייתה בוועדת שימור? 
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 ר וועדת המשנה"ע יו"ס/ רה מר מיכאל מיכי אלפר,
 אנחנו מביאים את זה בהתאם להנחיות ועדת שימור. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
היא הייתה בוועדת שימור, ואנחנו מביאים אותה בדיוק לפי הנחיית 

 ועדת שימור. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 לדעתי אז אנחנו ביקשנו לדחות. לא. או שזה היה. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
לא. אמרנו שזה יהיה בניין של שבע קומות שאנחנו לא מאשרים את 

הבניין כפי שהוא. ואנחנו מצטטים בדיוק את ההחלטה של ועדת 

השימור. בתוך ההחלטה. תיכף. אני חוזרת לזה. אני ההחלטה של ועדת 

  השימור מצוטטת. ההחלטה מצוטטת בדיוק בכתבה.

 אדר' רותי רפפורט, מנהלת המחלקה לתכנון עיר

 מצוטטת בתוך הכתבה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 לא מתומצתת. 

  אדר' רותי רפפורט, מנהלת המחלקה לתכנון עיר

 מצוטטת, היא לא מתומצתת. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
כל מה שנאמר בה  מצוטטת החלטת ועדת השימור כלשונה. בדיוק 35עמוד 

אנחנו כתבנו שפשוט תבינו שהתוכנית נקלטה בוועדה מחוזית. אנחנו 

לא נקיים דיון ולא תהיה לנו עמדה. נגיע לוועדה המחוזית ללא 

עמדה. אנחנו בעצם מאמצים את המלצת ועדת השימור, אנחנו לא מאשרים 

את התוכנית עם עשר קומות כפי שהוגשה. אנחנו מבקשים להוריד אותה 

לגובה שבע קומות ויש שינויים תכנוניים נוספים שגם לא עלו בוועדת 

השימור. ולאור בעצם אנחנו מאמצים את כל החלטת ועדת השימור 

בהערות נוספות. יש הערות שהגיעו מאגף דרכים. יש הערות שהגיעו 

מעבר לשימור. זה מהמחלקה לתכנון נוף, ולכן יש לנו הערות נוספות 

ה לכם. הוגש בגובה של עשר קומות זה בדיוק הפרויקט, אני מזכיר

 הפרויקט שהיה בוועדת שימור ואנחנו ממליצים. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 יש את ההחלטה של מחלקת שימור? 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 מאמצים במדויק את השימור. 

 אדר' רותי רפפורט, מנהלת המחלקה לתכנון עיר

 35עדה בעמוד אני אראה לך. עמוד החלטת הוו

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
זה היה בוועדת שימור. יש בדיוק ציטוט של ההחלטה שהייתה באפריל 

 נדמה לי זה היה. 
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  אדר' רותי רפפורט, מנהלת המחלקה לתכנון עיר

 , להלן ההחלטה. 21.4-ב 11ועדת שימור מס' 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 המחלקה לשימור. 

  עו"ד שי ויינברג, יועמ"ש הוועדה

 . 11ועדת שימור מספר לא לא. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 כתוב. תיק התיעוד נדונה בוועדת השימור וזאת הייתה ההחלטה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 יש את התמליל של אותה ועדה? 

 לתכנון עירורדה ליבמן, מנהלת המחלקה  'אדר
 אבל זה הפרוטוקול המאושר. אם הפרוטוקול המאושר. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 תמליל יש? 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
הפרוטוקול  11הפרוטוקול אושר. אנחנו מעתיקים מהפרוטוקול. ועדה 

 אושר. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 פני הצבעה. כן. בבקשה. התייחסות ל

 אורליה קירמאיר, נציגת שר הפנים בעלת  דעה מייעצת 'גב
 אני מבינה שזה שטח של אתר לבניין ציבורי. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 זה שטח שמור לממשלה. עשו שם איזה תוכנית לפני 

 אורליה קירמאיר, נציגת שר הפנים בעלת  דעה מייעצת 'גב
 יח שהיית רוצה לעשות היום בית ספר אז לא יכולת לעשות? ננ

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
אני אסביר לך משהו. יש אזורים מסוימים בעיר, שבתקופה מסוימת עשו 

עליהם תוכנית, והגדירו את זה שטח שמור לממשלה. לא אתר לבניין 

ן הוא חום, אבל ציבורי. הייעוד הוא שטח שמור לממשלה. הסימו

הייעוד כתוב שטח. על הדבר הזה היו הרבה מאוד דיונים דרך אגב, מה 

היה המצב הקודם, ואפילו הייתה טענה שזה היה שטח שאמירה שטח שמור 

לממשלה היא אמירה של בעלות ולא בעצם ייעוד קרקע. אותו דבר דרך 

אגב היה בבורג' ובעצם אמרו רגע, מה המצב הקודם, זה מגורים 

אילו. אז כי תוכנית קודמת הייתה מגורים. אבל במקרה הזה אין כ

ויכוח. אנחנו זה לא יעוד של אתר לבניין ציבורי. זה קרקע שפשוט 

 הייתה תוכנית שאמרה שטח שמור לממשלה זה הכל. 
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 אורליה קירמאיר, נציגת שר הפנים בעלת  דעה מייעצת 'גב
 מה הבעלות של הקרקע הזאת. 

 מנהלת המחלקה לתכנון עירורדה ליבמן,  'אדר
 הוא קנה אותה. בדרך כלל קנה אותה מהמדינה או במכרז. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 בכל מקרה משנים כאן את היעוד של הקרקע. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 השטח שמור לממשלה זה תבע. זה מה שאומרת התוכנית. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מיכי אלפר, ס/ רה מר מיכאל
  2571חפ 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
אני אגיד לך למה אני מתעקשת. כי אני חושבת שאז דיברנו ולדעתי 

הגיע גם עוד מבנה באותו מתחם ישיבה לפני, או ישיבה אחרי ואנחנו 

כן ביקשנו שתביאו לנו איזה שהיא הסתכלות כוללת על האזור הזה שגם 

ש בו מבנים שהם לא מבנים לשימור, כל המתחם הזה צריך לקבל אם י

איזה שהיא הסתכלות וכבוד לרקע ההיסטורי שלו. ולכן אני קצת 

מסויגת בטח אם זה הולך לרוץ לוועדה המחוזית כי כמו שזה כתוב ככה 

 על פניו אז בסדר אישרנו בכפוף להורדת נפחים. 

 המשנהר וועדת "ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
שני המבנים הם באותה חלקה. הם שני המבנים פה. עליהם היה ועדת 

 שימור. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 כל ההחלטה לגבי פירוק המסות. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
היה עוד מבנה. זה בא בשתי ישיבות שונות של ועדת שימור באותו 

 אזור. 

 מחלקה לתכנון עירורדה ליבמן, מנהלת ה 'אדר
 אין שם עוד בניין. אבל אין שם עוד בניין. יש שם רק אחד. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
היה אחד שזה בניין ממש שלא אישרנו לדעתי שם כלום והיה אחד 

 שאמרנו נאשר בכפוף ל. שזה זה. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
ר קומות ואנחנו הורדנו אותו לא. זה רק אחד יש. רק שהוא הגיש עש

לשבע. ביקשנו לפרק את המסות. ביקשנו לא לכסות את הכיכר. 

 והתוכנית נקלטה בוועדה מחוזית. אם אין לנו עמדה אין לנו עמדה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 כי ההדמיה לא מסתכלת על. 
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  אדר' רותי רפפורט, מנהלת המחלקה לתכנון עיר

 האלה. ביקשנו להתרחק מהמבנים 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 כי כשאנחנו ראינו את זה זה היה מאוד קרוב למבנים. 

  אדר' רותי רפפורט, מנהלת המחלקה לתכנון עיר

 הבקשה היא להתרחק מהם אבל. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 הנה זה  שתי ההדמיות. זה מה שהיה. 

 נים בעלת  דעה מייעצתאורליה קירמאיר, נציגת שר הפ 'גב
 את יכולה להראות איפה הכיכר העירונית. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
הכיכר העירונית היא מצד שמאל פה. באזור שאת לא רואה פה בצד שמאל 

 פה. הכיכר העירונית היא בערך פה. באזור הזה. 

 תאורליה קירמאיר, נציגת שר הפנים בעלת  דעה מייעצ 'גב
 היא בפנים? היא פנימה? 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
לא. היא בפינה של רחוב מדרגות הנביאים עם חסן שוקרי. אני אראה 

לך את זה בבינוי. הבעיה היא, הכיכר העירונית זה זה. היא מה שאת 

אן. והבעיה היא שהם מציעים לבנות מעליה. אחת הטענות שלנו רואה כ

 את הבנייה מעליה. זה לבטל 

  גב' שהירה שלבי

 זה על החניון. איפה שיש חורבה. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 את רואה כיכר העירונית היא פה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 לא. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
נות מעל זה זה איפה שהחניון בדיוק. ואנחנו אומרים לא נותנים לב

 אנחנו מבקשים לשחרר את השטח. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 של בית משפט שיורדים את המדרגות. 

 גב' שהירה שלבי

 לא. ממש מול גן בחניון. יש שם חורבה. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 יש בניין לשימור ויש החזית. זאת הכיכר.  
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 גב' שהירה שלבי

 אפס ליד הבניין. אבל הוא קו 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 אנחנו ביקשנו להסתכל על כל המתחם הזה. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
התוכנית כוללת את כל המתחם הזה אבל התוכנית נקלטה בוועדה 

 המחוזית או שתהיה לנו עמדה או שלא תהיה לנו. 

 גב' שהירה שלבי
 צמוד לבניין שלידו. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'ראד
לא. הוא לא צמוד. יש את הבניין לשימור שנמצא בחסן שוקרי. יפה. 

הבניין מאחוריו יש רווח, ואז מאחוריו מוצעת הבנייה הנוספת. איפה 

שמגרש החניה. הבעיה היא שבפינה איפה שרצינו, הם אמרו שזאת כיכר 

תנאים זה שאנחנו מבקשים לבטל עירונית מעליה הם בנו. ואנחנו אחד ה

 את הבנייה הזאת. 

 מר אבי ירום, נציג ארגון הקבלנים

 יש לך תוכנית סביבה שאפשר לראות. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
הנה. בבקשה. זה הבניין שימור, זה הכיכר כן. בטח שיש לי. 

ם את זה זה העירונית וזאת החניה שעליה בונים פה מאחורה. הנה רואי

 הכיכר וזה הבנייה פה מאחורה וזה הבניין לשימור. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
מי בעד? אריה, שמשון, אלי, סופי, שרית, שהירה, אני, פה  2571חפ 

 . 47-49, שדרות מוריה 4אחד. עוברים לסעיף 

 

 דיון להפקדה.  – 49-47מוריה  2526ד.חפ 

 במן, מנהלת המחלקה לתכנון עירורדה לי 'אדר
שהוגשה לוועדה המחוזית. לא נקלטה אני תיכף מדובר על עוד תוכנית 

אסביר למה. מדובר על שתי חלקות ברחוב מוריה. הם קרובות מאוד 

למעשה לא רחוק בעצם זה צומת ממש למטה פה איפה שהכיתוב זה צומת 

הם  47-49מספר רחוב שמשון מול הכניסה לצפרירים. שתי החלקות האלה 

בעצם מגישות תוכנית ביחד. מגיעות ביחד לשטח שהוא בערך שלושה 

דונם. שהמטרה שלה לתגבר זכויות בנייה בהתאם למאתיים חמישים אחוז 

לייצר בניין חדש שלאורך הרחוב יהיו שני  2000בעצם למעשה לפי חפ 

חלקי בניין אבל בעצם זה יהיה בסופו של דבר חניון אחד משותף 

י מבנה אחוריים משותפים. עם שמגיע למאתיים חמישים אחוזי וחלק

בנייה. התוכנית מציעה שבעים ושש יח"ד ממוצע שטח של דירה הוא 

מטר עיקרי ועוד ממד זה מעל מאה. מאה ושניים מטר. זה  94בערך 

המקום. החלק האחורי של החלקות של אחת משתי החלקות נדמה לי הוא 

חיפה. וזאת הסיבה שהתוכנית לא נקלטה  שטח שיש עליו חכירה לעיריית

בוועדה המחוזית כי בעצם היא צריכה את ההסכמה של עיריית חיפה גם 
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כבעל קרקע לתוכנית. בעצם מה שמוצע פה זה המגרש, זה המצב המאושר, 

שתי חלקות באזור מגורים א'. התוכנית בעצם מציעה לשנות את היעוד 

ן לפי החתך יהיה יותר לתגבר את זכויות הבנייה. ומקבלים בניי

ברור, יש בו עשר קומות לאורך הרחוב, למטה קומה מסחרית, אחרי שבע 

קומות יש נסיגה של הבניין, שלוש קומות עליונות בנסיגה ואגף 

תחתון שהוא בן שש לשבע קומות מדורג כלפי החלק התחתון של המגרש. 

אראה מתחת למפלס הרחוב, יש ארבעה מפלסי חניה. זה הפרויקט. אני 

את ההדמיה שלו. למעלה כלפי הרחוב הוא שומר בעצם על המקצב של 

הרחוב. הכוונה היא הוא בעצם תואם את מסמך מדיניות ציר מוריה. 

ואת התוכנית המתאר. התוכנית הוגשה לוועדה המחוזית. נעשה גם סקר 

תיעוד הבניינים אינם בעלי ערך ואין כאילו בעיה להרוס אותם יש רק 

צם של שמירה על המרקם או המתחם המרווחים ולצורך זה עניין של בע

יש לנו בהמלצה כמה המלצות שאנחנו בהם לא ממליצים לוועדה לאשר 

הדבר הראשון שאנחנו שיש לקדם את התוכנית לפי כמו שהיא הוגשה. 

לנו הערה לגביו. זה שהחניון מוצע בכניסה בצד אחד ויציאה מצד 

ע כניסה בעצם בצד אחד של המגרש שני. אני אנסה להגיע. החניון מצי

ויציאה בצד שני רואים את זה כאן במרווחים. התוצאה היא שלא 

נשמרים עצים לא בצד ימין ולא בצד שמאל. ביקשנו להעביר את 

 הכניסות והיציאות לאותו צד. 

 סופי נקש 'גב
 גם כשאת עושה את היציאות. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 לה לסיים  תני

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
כל מה שאנחנו אומרים אנחנו מבקשים להרחיב את היציאה בצד אחד 

ולשמור על המרווח בצד שני. כי העצים לפחות בצד אחד שישמרו העצים 

 בגבול המגרש. זה אפשרי. אם כבר יש רמפה אולי אפשר גם לעשות. 

 סופי נקש 'גב
 ך. מבנה צר וארו

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
אני לא הופכת את המבנה לצר וארוך כי המבנה הזה יושב על שתי 

חלקות. אז גם ככה יש לו רוחב כפול. אבל אני הייתי רוצה לפחות 

בצד אחד של המגרש לשמר את העצים. אבל זאת ההמלצה שלנו גם לוועדה 

שהרמפה של יציאה יוצרת מטרד המחוזית ובסופו של דבר צריך להבין 

גם בצד ימין וגם בצד שמאל. לפחות בצד אחד שיהיה מטרד. בצד השני 

שיישמר. דבר אחד יש לי הערה נוספת יחסית להמלצה. התוכנית הוגשה 

שנדון פה  51אלינו למעשה היה דיון לגבי שתי התוכניות. היה מספר 

לצרכי ציבור לפני מספר שבועות. והחלטה הייתה שם לקחת מועדון 

וכאן לבקש גן ילדים. מה שההמלצה הייתה לגבי גן ילדים אבל הסתבר 

היום קיבלתי פשוט טלפון מאגף הנכסים שההצעה לגבי גן הילדים 

הייתה באיזה מפלס מינוס שבע, מתחת לחניונים איפה שהוא למטה, 

למטה שאי אפשר כמעט להגיע לשם ולכן ביקשו מאיתנו להכניס בעצם 

ההמלצה לאפשר או גן ילדים או מועדון או שטח ציבורי אחר לעדכן את 

מטר ועוד מאתיים מטר גינה. ואם לא שיהיה  130כי גן הילדים הוא 

מאתיים חמישים שטח בנוי שיכול להיות פונקציה ציבורית אחרת. אם 

הם אמרו לי שאם זה יוצא פשוט במפלס מינוס שבע אז אי אפשר לעשות 
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מקום כזה זה. אז אני מבקשת להכניס את זה שם גן ילדים. כיתת גן ב

להמלצה. עוד פעם מדובר על תוכנית, דבר אחד נוסף, צריך לחתום עם 

עיריית חיפה על הסכם בעניין של השטח הבנוי לצרכי ציבור וגם 

בעניין הרכישה חזרה של השטח הציבורי של העירוני שנמצא מאחורה 

ה שלנו, בעצם להסכמה ושני הדברים האלה צריכים להיות תנאי לחתימ

 שלנו להצטרף. 

 סופי נקש 'גב
קודם כל אני רוצה להגיד לכם בנושא שטחים כלואים. כל מה שקורה עם 

השטחים הכלואים, תסלחו לי אני מבינה שקופת העירייה מאוד התמלאה 

בתקופתך למרות שהדוחות מראים קצת אחרת אבל מה שקורה פה עם 

זה דבר שגורם ליזמים. זה גורם  השטחים הכלואים זה סחטנות לשמה.

ליזמים לברוח ולא לרצות לבנות פה. זה פשוט ניצול של מצב קיים 

לגרום ליזמים להוציא סכומים מאוד גבוהים על שטחים כלואים שאין 

להם ברירה. מצד אחד הם מחויבים לקחת אותם ומצד שני בוא נדחוף את 

ל זה בלתי אפשרי המחיר. זה דבר אחד, דבר שני לגבי העצים. קודם כ

 משני הצדדים לשמור על מרחק של ארבע מטר, כי מבחינת. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 לא ביקשנו משני הצדדים. רק מצד אחד. אבל שרית ביקשנו בצד אחד. 

 סופי נקש 'גב
ורדה. את יודעת מה הבעיה פה. באמת אני לא רוצה לפגוע באף אחד, 

ם שמעולם אמנם אתם צוות תכנוני נהדר, תכלס, מישהו יושבים פה אנשי

 פעם תכנן משהו שנבנה בשטח ואתם יודעים כמה זה קשה. 

 אדר' רותי רפפורט, מנהלת המחלקה לתכנון עיר

 דווקא כן. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 תתפלאי. 

 סופי נקש 'גב
 בשוק הפרטי? 

 לתכנון עיר ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה 'אדר
 לא נולד בעירייה. תתפלאי. אף אחד מאיתנו 

 סופי נקש 'גב
 כמה שנים אם אפשר לשאול? כך וכך שנים. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 אני חמש עשרה שנה. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 אין ויכוח כזה. תמשיכי. 

 מחלקה לתכנון עירורדה ליבמן, מנהלת ה 'אדר
 אני חמש עשרה שנה עבדתי בשוק הפרטי. 
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 סופי נקש 'גב
אני רוצה להגיד כזה דבר. קודם כל ברגע שאת מתחילה לעבוד בשטח 

ואת מתחילה לחצוב ואת צריכה שטח התארגנות. העצים האלה לא ישרדו. 

הם לא ישרדו. אין להם תמיכה. הם לא יוכלו להחזיק את זמן העבודה. 

מיותר. במקום לעשות חניון שמצד אחד נכנסים ומצד אחד זה סתם 

יוצאים ולייעל את הנושא, וקחו כופר על העצים או תמצאו איזה שהוא 

פתרון. לא ניתן לבנות לפי תוואי העצים. מה את רוצה. אני מנסה 

 באמת. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 . מה שאני רוצה זה שצד אחד יישמרו זה הכל

 סופי נקש 'גב
זה רחוב ראשי. זה רחוב סואן. למה לא לעשות כניסה ויציאה נפרדת. 

למה הכל צריך להיות דרך אותו מקום. אני ממש, א. העצים לא ישרדו. 

ב. זה שינוי תכנוני ענקי זה לשנות גם את כל המבנה ואת כל הבנייה 

גור שם ואני רוצה להגיד לך שבסופו של יום זה פשוט עוול גם למי שי

מבחינה של לצאת ולהיכנס. זה דבר אחד. עכשיו מבחינה כלכלית. סעיף 

, מצד אחד אין זיכוי על המטרים שמקבלים פטור ממיסוי בפרויקט 23

כשהתמא נותן בעצם מאה שבעים אחוזים בזכות הבנייה ופטור  38תמא 

כמעט מלא מהיטל השבחה. אז איך הפרויקט של תבע של מאה שמונים 

ישים אחוז עם אפס פטור ממיסוי יהיה כלכלי? ורדה, איך מאתיים חמ

זה יהיה כלכלי? אם אין פטור ממעמ לשירותי בנייה לדיירים. ופטור 

 ממס שבח. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 הנה. יש פה מישהו משמאות. 

 סופי נקש 'גב
אני מנסה להבין איך זה הופך את הפרויקט לכלכלי. ברגע שאין 

 זה לא לעשות ככה. אז אין התכנות כלכלית. התכנות כלכלית. 

 אדר' רותי רפפורט, מנהלת המחלקה לתכנון עיר

 אנחנו לא יודעים אם יש התכנות כלכלית. 

 סופי נקש 'גב
ואתם צריכים לבדוק את זה. כי ברגע שליזם אין התכנות כלכלית הוא 

 לא יבנה פה. אין לו טעם לבנות פה. אל תעשו לי את הפרצוף הזה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 זו גם תוכנית תואמת מדיניות הציר. תואמת מטעם. 

 סופי נקש 'גב
גם אתם לוקחים על המגרש הכלוא. וגם אתם לוקחים פה את כל נושא של 

הוא לא יוכל להזדכות על המעמ והפטורים. אתם מבינים שרק כדי 

רש להתחיל את הבנייה אנחנו מדברים פה על עשרה מש"ח? רק על המג

הכלוא מאחורה. שהוא לא יכול לבנות בו. על הזכויות. שנייה מיכי, 

פעם בעבר לקחו ליחידה מאה אלף שח היום הם ביקשו ממנו ארבע 

 מיליון כי ראו כי טוב. את מבינה. 
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 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 אני בעד להכניס כסף לעיר במיוחד לאור המצב. 

 סופי נקש 'גב
המצב שהגענו אליו, בסדר. אנחנו נשפר אני גם אבל לא בסחטנות. 

 אותו. בנושא לחניון. ורדה, נושא החניון, קו האפס. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 הבהרת את עצמך סופי. זה בסדר. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 אני לא הבנתי. 

 סופי נקש 'גב
נית לא צריך נושא החניון, קו האפס, אני רוצה להבין למה תכנו

 לצמצם את זה למה לא. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 על איפה. 

 סופי נקש 'גב
 על ההפקעה. על החניון. קו האפס. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 איזה הפקעה. של מוריה. 

 סופי נקש 'גב
 כן. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
מצב. כל בניין שנבנה לאורך מוריה נתן את השלושים מטר. וכולל אין 

 הם. והם הסכימו לזה והם הגישו תוכנית לזה. 

 סופי נקש 'גב
 את שואלת. את לא צריכה להתעצבן. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 אז אני אומרת לך כי צריכים את שלושים מטר. 

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
היותר יקרים בחיפה, כולם יודעים ולכן אין פה האזור הזה הוא אחד 

איזה מקרה שבו העירייה צריכה לוותר על הכנסות מנכסיה או מהיטלי 

השבחה. ההיפך. אלה המקומות שבהם היזמים יכולים לבוא לידי ביטוי 

 וגם המטלות של העירייה. 

 סופי נקש 'גב
 מתי הוגשה התוכנית הזו? 

 וטרמן, מהנדס העיראריאל  'אדר
 תני לי לענות לך ברצף. 
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 סופי נקש 'גב
 לא. אני רוצה לדעת. 

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
אני לא זוכר בעל פה ואני מנסה לענות לך ולשמור על קו המחשבה כי 

שאלת סדרה של שאלות. אני מכבד את זה ומנסה לענות. הנושא הזה של 

להם הוא היטלי השבחה במקום כזה המטלות הציבוריות שהמקור מימון ש

שאין ספק שהוא צריך להיות אם אין מקום יותר מזה אני לא חושב 

שבעיר שנכון לגבות בו את מה שמגיע לעירייה בגין השבחה. ומנכסיה. 

 ולגבי כניסה 

 סופי נקש 'גב
 באיזה שנה התוכנית. 

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
 פה. עוד מעט נבדוק. אני לא יודע בעל את קוטעת אותי, 

 אדר' רותי רפפורט, מנהלת המחלקה לתכנון עיר

 לפני שנה. היא הוגשה לפני שנה. זה מה שרשום פה. 

 סופי נקש 'גב
 . זה מה שרשום. 2015לא נכון. 

 אדר' רותי רפפורט, מנהלת המחלקה לתכנון עיר

 אנחנו קלטנו אותה לפני שנה. 

 ן עירורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנו 'אדר
שרית הסיבה שהתוכנית לא התקדמה זה שהתוכנית הזאת כוללת קרקעות 

שרשומות על שם העירייה. ועד שהנושא הזה לא יסתדר התוכנית לא 

 יכלה להגיע לדיון. זה הכל. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
אני רוצה להגיב רגע לנושא של סופי. הנושא של המגרשים הכלואים. 

אף יזם לא חייב לרכוש מהעירייה את המגרש הכלוא. בסופו של יום 

המגרש הכלוא הוא רכוש של הציבור. רכוש של העירייה. לא שלי, לא 

 שלך. 

 סופי נקש 'גב
 אז איך הם בדיוק הגיעו למגרש הכלוא. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
יר לו היה מוכר אותו אדם את המגרש הכלוא אנחנו מבקשים למכור במח

פרטי. הכסף של התושבים לא זול יותר מכסף של תושבי העיר. כשבא 

יזם הוא צריך לעשות את החשבון מה השווי של המגרש, איזה זכויות 

בנייה זה מייצר לו ואת המטרים האלה הוא משלם לנו. זה מה שהיה 

. נושא נכון לעשות כשזה לא נעשה כך, נעשה עוול, עבור תושבי העיר

 החניה ונושא היטל השבחה שהועלה כאן. 

 סופי נקש 'גב
 אני רוצה להבין למה החניה לא יכולה להיות משני הצדדים. 
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 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 אז נושא החניה 

 סופי נקש 'גב
ושוב אני אומרת. בסופו של יום העצים יפגעו. אז לא עדיף לקחת 

 זה כמו שצריך. כופר ולעשות את 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 אריאל תענה על זה. 

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
בהנחה שאת רוצה לשמוע את התשובות סופי, כי קטעת אותי פעמיים. 

לגבי חניה ידוע לא רק בחיפה שמה שנכון מבחינה אורבנית במגרשים 

עה של כניסות למרחב הציבורי. לייצר כניסה אחת, ומינימום הפר

אנחנו נוהגים כך שנים גם בניו יורק ששם הבנייה הרבה יותר מסיבית 

כמובן, את תראי שהכניסות לחניונים הם דלת דרך אגב עם תריס הרמה, 

ומינימום הפרעות למדרכה כניסה בודדת למגרש. זה כלל מאוד חשוב. 

מקפידים על זה גם בתל אביב ובערים לא פחות אינטנסיביות מאוד 

למרות שתמיד נוח לעשות כניסה, יציאה נפרדת. האיכות של המדרכה 

ולמרחב הציבורי כשעושים כניסה אחת ודרך אגב התריס הוא דבר מאוד 

טוב. אנחנו לא תמיד מקפידים על זה. אז הפגיעה ברצף של ההליכה 

לאורך הרחוב מצטמצם. זה העיקרון המהותי. יש מקרים אריה. נכון. 

מדבר, אבל דווקא התחלתי מהראייה הציבורית. ולא מהראייה של  אני

היזם. זה העקרון שהנחה אותנו תמיד. אנחנו הכלנו אותו גם 

אבל זה לא יצא עכשיו. זה דבר שהוא קיים בכל  38במדיניות של תמא 

הערים. כל מתכנן ערים יודע שככל מפריעים פחות למדרכה עם כניסה 

שהוא רצף הליכתי מה שנקרא. זה עקרון  אחת למגרש אז מקבלים איזה

ברזל בתכנון ערים. עדיין כשיש מקרים יוצאים מן הכלל, ואפילו אם 

בשלב ההיתרים לפעמים התבע אמרה כניסה אחת למגרש אנחנו יודעים 

להתגמש אם אין ברירה. זה לא המקרה לדעתי. ההיפך, זה כיכר 

ר את העניין הזה עירונית. מאוד חשובה ולכן הייתי מצמצם ככל האפש

של הכניסות. לגבי השבחה התייחסתי. לגבי המגרש העירוני מיכי 

התייחס. אני חושב שזה המקום לגבות את הערכים הנכונים לא זה לא 

 המקום לעשות איזה שהיא הנחה סוציאלית או משהו כזה. 

 סופי נקש 'גב
אף אחד לא מבקש הנחה סוציאלית. אני רוצה להבין איך מגרשים 

 Yים מגיעים למצב שלפני שנתיים היה איקס. ופתאום הוא הופך לכלוא
 פי שתיים. 

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
היזם לא חייב לקנות. אנחנו ניקח את הערך השמאי שמגיע לעירייה על 

פי חוק יש כללים. זה לא משהו שאני עושה. או מישהו אחר. זה נעשה 

 נאים מקובלים. על ידי שמאי העירייה על פי כללים חשבו

 מר אבי ירום, נציג ארגון הקבלנים 
אני רוצה להגיד רק משהו לגבי הנושא של הכניסה והיציאה. יש פה 

איחוד של שתי חלקות. אם הוא היה בונה שני בניינים אז בוודאי היה 

 אז יכול להיות שאפילו היה כניסה 
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 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 רבה זכויות בנייה בגלל האיחוד הזה. אבל הוא מקבל ה

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
זה לא העניין. אנחנו. זה היתרון אבי זה בדיוק היתרון באיחוד. 

לאיחוד יש גם חסרון שהוא יוצר לפעמים מבנים שהם לא 

פרופורציונאליים לרקמה הקיימת. דווקא העניין של החניון והכניסה 

לעשות בו רמפה עם שיפוע מתון. דווקא זה האחת לחניון יעיל שאפשר 

היתרון של האיחוד ולכן עוד יותר צריך להקפיד על זה. דווקא בהקשר 

 הזה. 

 מר אבי ירום, נציג ארגון הקבלנים 
כניסה ויציאה התכנון של החניה הוא תכנון שמופיע נמצא זאת אומרת 

 אם הדיירים יצטרכו באותה כניסה באותה יציאה 

 מן, מנהלת המחלקה לתכנון עירורדה ליב 'אדר
אבל זה לא אומר. היא תהיה רחבה. היא תהיה ברוחב יותר גדול. 

המטרה היא, אבי תהיה ברוחב כפול. זה לא הבעיה. זה לא יהיה במקום 

שהם יוצאים עם רמזור. הבעיה היא שאנחנו משנים את האופי של 

ין לך הכרמל. אנחנו עוקרים עצים, בסוף אתה מגיע למצב שבחזית א

כלום, ובצדדים אין לך כלום. המטרה היא בצד אחד לפחות לשמר על 

 העצים 

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
 אני אחזור על מה שאמרתי אבי. 

 מר אבי ירום, נציג ארגון הקבלנים 
 אם אתה יורד לארבע קומות חניה, זה חציבה עצומה. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 ד אחד. אבל צ

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
 אני אחזור על מה שאמרתי. 

 מר אבי ירום, נציג ארגון הקבלנים 
 זה יעוף הכל שם. אין שום סיכוי. זה יעוף. 

 סופי נקש 'גב
 זה מה שאני מסבירה לו. שהעצים לא ישרדו. 

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
פיד מאוד כמו בניו יורק העיקרון האורבני של ההליכתיות מחייב להק

וכמו בהרבה מאוד ערים שיש בהם בנייה הרבה יותר מסיבית על כניסה 

אחת למגרש. האיחוד רק משפר. את המצב של המרחב הציבורי ומצמצם. 

עדיין ואני חוזר על זה פה לפעמים בשלב התכנון המפורט של היתר 

זה שהוא שהוא לא השלב שאנחנו נמצאים בו מגלים שיש אילוץ, שיש אי

יתרון בגישה אחרת ואז אנחנו יודעים לייצר את הגמישות. לא בשלב 

הזה שהוא שלב עקרוני וזה חייב להיות כלל ברזל בטח במקום כל כך 

חשוב. זה לא מקום משני. זה מקום שאנחנו רוצים לראות את הציבור 
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הולך לאורך מדרכה רחבה בלי הפרעות של כניסות לפעמים הדברים האלה 

רוצה לתת דוגמאות רעות ולהעליב פרויקטים אבל כשמקפידים  אני לא

 על זה אז המרחב הציבורי משרת גם את הפרויקט. 

 מר אריה בליטנטל

 אריאל. מה ההבדל אם אתה נכנס משני מקומות או ממקום אחד. 

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
 הפרעות למדרכה. זה שתי הפרעות. 

  מר אריה בליטנטל

 בכניסה ויציאה גם יש הפרעות.  אבל גם ככה

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 לא. זה במקום אחד. זה מרוכז במקום אחד. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
את יכולה ככה לאפשר יציאה צרה יותר מקום אחד נכנס ואחד יוצא. 

 מה בדיוק אתה חוסך פה אריאל. מאשר יציאה כפולה. 

  מר אריה בליטנטל

 אתה לא חוסך. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 אתה מחלק את זה. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
זה מאפשר. כי יש קיטוע והדבר השני זה פוגע גם בעצים של השכנים. 

תבינו. מצב כזה שחופרים עד גבול המגרש. גם העצים במגרש של השכן 

 נופלים. 

 גב' תמר לניר שצברג, נציגת שר הפנים בעלת דעה מייעצת

רחוב מוריה הוא רחוב ראשי. אל תשכחו את אלה שנוסעים ברחוב מוריה 

אם יש להם כניסה ויציאה הם צריכים להאט ולשים לב מה קורה כניסה 

 ויציאה פעמיים. 

  מר אריה בליטנטל

 תמיד יש כניסה ויציאה. 

  שר הפנים בעלת דעה מייעצתגב' תמר לניר שצברג, נציגת 

 לא. אבל אם אתה במקום אחד. 

  מר אריה בליטנטל

אדרבא, אולי זה אפילו יותר טוב. כיוון שהכניסה בצד אחד והיציאה 

 בצד שני הוא יאט. 

  גב' תמר לניר שצברג, נציגת שר הפנים בעלת דעה מייעצת

ביל. ברחוב ראשי עדיף רוב ערים בעולם בכלל היציאה היא לרחוב מק

אבל יש לנו מצב קיים. יש רקמה קיימת. ורחוב מוריה כבר עכשיו 

מאוד קשה להתנהל בו ופעמיים הפרעה של כניסה או יציאה מוריד את 
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השרות של הרחוב. אם אתה מנקז את זה לאחד. פעם אחד. סיגמנט אחד. 

 זה כניסה ויציאה במקום אחד. אתה פוגע בשירות אבל פחות. 

 ארגון הקבלנים מר אבי ירום, נציג 
 למעשה מה שהם תכננו פה זה שני בניינים. הם תכננו שני מגדלים. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
הם שמרו על המקצב ברחוב בחניון המשותף. אבל החניון הוא משותף. 

 הוא לא בחלק האחורי הוא בחלק הקדמי. 

 מר אבי ירום, נציג ארגון הקבלנים 
 רחוב יראו שני בניינים כמו. אבל בעצם מה

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 הרעיון הוא לשמור על המקצב ברחוב וזה גם לטובתם. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
אנחנו נבחן שוב את הנושא של הכניסות בשלב ההיתר. אריאל הזכיר את 

החלטות. הנושא של מבני ציבור. זה נכניס את זה גם בסוג של הערה ב

את הנושא של מבנה הציבור ורדה. כשאנחנו פותחים את זה לאו דווקא 

 גני ילדים. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
בשביל לפתוח את הנושא שזה לא יהיה רק גן ילדים. מאתיים חמישים 

 מטר בנוי אחר. 

 המשנה ר וועדת"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 גם שימושים אחרים. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 או שימוש אחר כן. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 והיטל השבחה יגבה כחוק. בסדר. אנחנו עוברים להצבעה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
יון לארבעה יש תשובה למענה בקפיצת מחיר. לא שמעתי אותה. משני מיל

 מיליון תוך שנתיים. 

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
אמרתי ברמה העקרונית שמי שעושה את התחשיבים גם להשבחה וגם 

למכירה של נכס עירוני זה שמאי העירייה על פי כללים חישובים 

 אנחנו לא מתערבים בזה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 אפשר לתת לנו הסבר לזה. 

 טרמן, מהנדס העיראריאל ו 'אדר
 לחוק להתערב בדברים האלה.  84אסור לנו מאז תיקון 
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 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 אני מציע. 

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
אנחנו לא נוגעים בזה. זה נעשה על פי כללים שמאיים. שמחייבים את 

 שמאי העירייה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 י יושב שמאי בתוך ועדה מקומית ואפשר לקבל הסבר. לא בכד

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
בסוף מה שאנחנו עושים הוא כאן והוא יכול לתת הסבר אין שום בעיה. 

זה בודקים כמה מטרים לבנייה זה מייצר מה שווי שלהם ואת זה היזם 

זה מיזם פרטי, משלם. זה מה שהוא היה משלם לו היה קונה את 

 ומבעלים פרטיים וזה מה שראוי לשלם בוועדה אם הוא קונה את זה 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
זה לא כל כך פשוט כמו שאתה מתאר את זה משתקללים כל כך הרבה 

 נתונים. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
ות בהם שימוש אני מדבר. אנחנו אמונים על כספי הציבור. וצריך לעש

מושכל בקרקעות ציבוריות. אתה רוצה להציג את החישוב? את 

 ההתייחסות שלנו לשטחים הכלואים איך אנחנו. 

 מר רז דידי, אגף שמאות 
אני קודם כל לא טיפלתי בתיק הזה. אבל אני אגיד את העקרון. 

כשאנחנו מחשבים מגרש לבנייה אנחנו תמיד לוקחים באמת כמו שאמרו 

מה קונה סביר בשוק היה משלם במצב נתון. זה מה שמוליך  פה לוקחים

אותנו בכל התחשיבים שלנו. גם בתחשיבי היטל השבחה וגם בתחשיבים 

של מכרז. אנחנו לא עושים איפה ואיפה בדברים האלה. לכן כשאנחנו 

אני יכול להגיד שיש הרבה מקומות אני כמעט ארבע שנים עובד 

ירים בשנים האחרונות דווקא בתקופת בעירייה ובתור שמאי הוועדה המח

הקורונה שטענו שהיה ירידת מחירים. ראינו דווקא עלייה באזורים 

המבוקשים. לא ראינו איזה שהיא האטה במכירות. בקורונה הייתה קצת 

האטה מסוימת. אבל סוף, סוף המחירים עלו והייתה עלייה דרמטית גם 

 במקומות כמו. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
  שנתיים במאה אחוזים?תוך 

 מר רז דידי, אגף שמאות 
 יש מקומות שהייתה עלייה מאוד תנודתית. כן. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 במקום שני מיליון לארבעה מיליון? במאה אחוזים?

 מר רז דידי, אגף שמאות 
 מאה אחוזים. 
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 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
ייה. עם התחשיב לא היה נכון. אז צריך לעשות זה לא עניין גם של על

 אותו נכון. לא צריך להנציח מציאות שהיא בעייתית. 

 מר רז דידי, אגף שמאות 
 השאלה זה כמה 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
גם למגרש כלוא אתה בודק. הקונה הסביר בשוק, הרי משתקלל הנתון 

 אתה לא מסתכל על מגרש כלוא כזהה למגרש ריק. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מיכאל מיכי אלפר, ס/ רהמר 
 הקונה הסביר בשוק למגרש כלוא. 

 מר רז דידי, אגף שמאות 
 בוודאי שלא. לוקחים מקדמים ולוקחים דברים שמקובלים שמאית. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
מיכי. קצת סבלנות. לא צריך להתנהג ככה. זה לא מכבד אותך בעיקר. 

 אנחנו דנים פה. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מיכאל מיכי אלפר, ס/ רהמר 
 היית צריכה לשאול למה מכרו את זה יותר בזול בעבר. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
דיני נפשות, דיני ממון, בנכסים קניינים השאלות שלנו הן שאלות 

לגיטימיות, אתה לא אוהב אותם, כן אוהב אותם. זה בעיה שלך. זה 

 באמת אני יודעת שלך היה 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 אני מאוד אוהב אותם. אני שמח שזה עולה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
הרבה יותר קל בוועדת רישוי עם מנהלת מחלקת רישוי בלי להזמין את 

הייעוץ המשפטי. אבל זה לא ככה. כי המחוקק חשב אחרת. אז אתה 

 עיר לי. תודה. תתאפק, תספור עד עשר ותפסיק לה

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 שכחת להגיד לכאורה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 מי טיפל בפרויקט הזה מטעם מטעמכם. 

 מר רז דידי, אגף שמאות 
אני לא יודע. אני פעם ראשונה שומע את זה. אני רק אגיד דבר אחד 

 זה מה שאנחנו מציגים.  שאנחנו צלמים של השוק. מה שהשוק נותן

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 אתם רוצים שנוריד את זה מסדר היום? 
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 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 לא. מישהו ביקש את זה? 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 מי בעד? אריה, בעד, 47-49שדרות מוריה  2526בואו נעשה הצבעה. טפ 

אלי, בעד, סופי, בעד, שרית, בעד, שהירה, בעד. אני בעד פה אחד. 

 על סדר היום.  5אנחנו עוברים לסעיף 

 

 דיון להפקדה.  – 49-47מוריה  2526ד.חפ 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
בעצם אנחנו מביאים תוכנית לאישור. תוכנית שהופקדה לתגבור זכויות 

בניין בן שתי קומות. זה הבניין הקיים. ביקשו  . יש שם65אחי אילת 

וגם לגובה של שבע  2000להביא אותו למעשה לתגבר אותו לפי חפ 

קומות. יש פה התוכנית הופקדה לא היו לה התנגדויות ואנחנו מביאים 

 אותה למתן. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 למה זה הלך למחוזית? 

 עיר ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון 'אדר
 לא מחוזית. תוכנית בסמכות מקומית. אם מקומית לא היו התנגדויות. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 דיון למתן תוקף. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 זה רק למתן תוקף. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
  .1612התייחסויות? חפ מק 

 סופי נקש 'גב
 אפשר לראות צילום אוויר שנראה איפה זה בדיוק באחי אילת. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 ורדה. את רוצה לעלות את התרשים. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
. זה המקום. קרוב לשדרות ההסתדרות. כמה 60הנה. כן. זה אחי אילת 

. הבניין הקיים הוא בן שתי קומות. 65שדרות ההסתדרות חלקות מ

מבקשים לעשות ממנו בניין מעורב שימושים. של שבע קומות. למטה 

 מסחר. למעלה מגורים. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
. חפ מק. פה אחד? אלי, סופי, שרית, שהירה. 1612הצבעה. אחי אילת 

 על סדר היום. מרכז רפואי רמבם.  6אנחנו עוברים לסעיף 
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ו' מרכז רפואי רמבם שינוי הוראות בדבר גובה הבניין  – 1481חפ מק 

 ומספר מקומות. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
תוספת שתי קומות על בית החולים לילדים. למרכז רפואי רמבם אושרה 

ין הזה בניין בית , לפי התוכנית הזאת הבני2010תוכנית כוללת בשנת 

החולים לילדים הוא בניין בן תשע קומות. ואי אפשר להוסיף גובה. 

גם בהקלה. ויש להם זכויות בנייה. הם רק מבקשים להוסיף שתי קומות 

על הבניין. התוכנית טעונה אבל ..מדובר על בניין של בית החולים 

 לילדים. זה הבניין. הבניין הקיים זה השמאלי. 

 ן שטיינברגד שרית גול"עו
 אנחנו מכירים בסדר. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
הכוונה היא להוסיף שתי קומות. זה הבניין הזה שאתם רואים כאן. 

לאפשר תוספת שתי קומות לבית החולים לילדים. תמא בסמכות מקומית 

 טעונה אישור. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
בית החולים רמבם. פה אחד? אלי, שרית, שהירה. בעד? או  1481מק 

 על סדר היום.  7קי. אנחנו עוברים לנושא, סעיף מס' 

 

 הסדרת מצב קיים חיפה  –קניון חיפה  – 3יא  1332חפ מק 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 עוד תוכנית למתן תוקף. זה תוכנית לגליזציה של שטחים בתוך קניון

חיפה. בקניון חיפה יש שטחים כל מיני שטחים קטנים בכל מיני פינות 

שהיו לא בהיתר. סגרו, פתחו, פתחו, סגרו, התוכנית הזאת הופקדה לא 

היה לה התנגדויות. אנחנו מביאים אותה למתן תוקף. יש פה תוכנית 

של הקומות שמראים בדיוק איפה השטחים שהוסיפו. יש פה שטחי שירות 

א הורוד מה שרואים. התוספות הם השטחים הקטנים שרואים וכו'. זה ל

פה מסומנים. תוספת היא סך הכל שמונה אחוז. זה התוספות הקטנות 

שאתם רואים פה. סך הכל שמונה אחוז תוספת אחוזי בנייה. הייתה 

התנגדות אחת בעצם זה לא ממש התנגדות. הייתה הערה של קו הדלק 

שו להוסיף הערה ואנחנו מציעים . הם ביק4שעובר לאורך כביש מס' 

להוסיף אותה ולאשר את התוכנית. דרך אגב, לא מתקרבים לקו. זה לא 

 משנה. הם רצו שהקו יהיה מסומן. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
קניון חיפה. אלי, שרית, שהירה אני פה  1332התייחסויות? חפ מק 

 . 8אחד. סעיף מס' 

 

דיון  –, קריית חיים חיפה 4רח' שלמה לביא  –ד' י 1499חפ מק 

 להפקדה. 
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 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
ברחוב קריית חיים  2000מדובר גם על תוכנית מתגברת לפי חפ 

הוא  38המזרחית. יש שם בניין קיים. הבניין הזה לא מגיע לו תמא 

לפי תוכנית בניין קטן. והוא מגיש בעצם תוכנית שמבקשת לתגבר 

המתאר. הדיון זה דיון הוא דיון להפקדה לתוכנית בסמכות ועדה 

מקומית. זה הבניין הקיים. אתם רואים בניין קטן. מה שבעצם מבקשים 

לתגבר את זכויות הבנייה. אני אראה את החתך. להגיע לבניין שלמעשה 

 שש קומות וקומה שביעית חלקית. 

 ועדת המשנהר ו"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 . אלי, שהירה, שרית. 4שלמה לביא  1499חפ מק 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 יח"ד סך הכל.  9הבניין בן שש קומות אני מתקנת את עצמי. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 על סדר היום, רחוב העלייה השנייה.  9פה אחד? אנחנו עוברים לסעיף 

 

פינוי בינוי מתחם העלייה השנייה. דיון למתן  – 1 2404חפ מק 

 תוקף. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
הגדולה של התחדשות עירונית שאנחנו העלייה השנייה זה התוכנית 

 מביאים אותה למתן תוקף. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 זה היה כבר אצלנו. 

 מחלקה לתכנון עירורדה ליבמן, מנהלת ה 'אדר
לקח לנו הרבה מאוד זמן עד שענינו לכל הנושאים. היו הרבה מאוד 

הערות והתנגדויות ונושאים ברמה העקרונית יש נושאים שאנחנו 

מקבלים. גם בהתנגדויות של היזם. גם בחלק מההתנגדויות שקיבלנו 

 מהמקום. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 מה עיקר ההתנגדויות היו. 

 דה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עירור 'אדר
יש פירוט מאוד גדול בדברים שאנחנו מקבלים. היו כמובן שש 

התנגדויות. אני אלך לפי הנושאים של הדברים שאנחנו מקבלים. כי 

 מקבלים או לא מקבלים בדברים מסוימים. ככה. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 יחסות לכל התנגדות. יש התי 102למעשה מעמוד 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 לכל התנגדות בנפרד ובעצם אני בגדול אני אכנס. 
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 ד שרית גולן שטיינברג"עו
אותי בעיקר מעניינת הטענה של זה שהתוכנית לא מספקת מספיק שטחים 

לצרכי ציבור. אז השאלה היא בכלל גם בהקשר של התוכנית הגדולה הזו 

 עוד גידול. האם נעשתה פרוגרמה.  ויש

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
קודם כל נעשתה פרוגרמה. אסור להפקיד תוכנית בכלל בלי פרוגרמה. 

התוכנית לא מסתכלת רק על עצמה. תוכנית כזאת נבחנת גם אל תשכחו 

יש מסביב את הבהד שעכשיו הוא גם תוכנית. והוא גם נותן שטחים 

יש את התוכנית הזו שמגדילה את השטחים בתוך השטח של ציבור  לצרכי

עצמו. אני מזכירה לכם הפקדנו תוכנית. הפקדתם פה בוועדה המחוזית 

החליטה להפקיד תוכנית שמתגברת את זכויות הבנייה בצורה מאוד 

משמעותית באתרי מבני ציבור. אנחנו עדיין באזור של התחדשות 

בחלק מהדברים קיבלנו את ההתנגדות. עירונית. אני צריכה להגיד. 

ולמשל ביטלנו, נתנו שכל השטח יהיה חום. יש את תוכנית פרוגרמה 

היה על הפרוגרמה במקור. צריך לבוא ולהגיד הייתה התנגדות לפחות 

אחת שטענה גם למה לא נותנים פה וגם למה לא נותנים פה. הרבה 

ף הספציפי הזה. התנגדויות היו הפוכות. אני דווקא יש התייחסנו סעי

, בנושא חוסר 119לכל נושא בנפרד התייחסות. אני מדברת על עמוד 

בשטחים ציבוריים פתוחים. אז היה השטחים הציבוריים בפרויקט נבדקו 

טרם הפקדת התוכנית ונערכה פרוגרמה. התוכנית כוללת אתרים לבנייני 

ציבור קיימים ומוסיפה שטחים בנויים לצרכי ציבור חדשים בתוך 

מבנים כן מוסיפה קרקע לצרכי ציבור. יש פה התייחסות כל העמוד ה

הבא. חצי העמוד הבא. מה שלבסוף לאור כל האמור אני רוצה בסוף מה 

מקבלים. לאור האמור מוצע לקבל חלקית את ההתנגדות. לקבוע כי 

זכויות הבנייה באתרים לענייני ציבור הקיימים בתחום התוכנית 

ים חמישים אחוז. לפי אותה תוכנית שהיא מאתי 2000יוגדלו לפי חפ 

כלל עירונית הוראות התוכנית יכללו הוראות בנייה לכלל 

ה...הכלולים בתוכנית כולל גובה בהתאם לתוכנית החדשה שאמורה 

לעדכן אותה בהתאם. באתרים לצרכי ציבור יוגדרו שימושי ..נרחבים. 

נית בהוראות זאת אומרת עירוב שימושים ציבוריים בנוסף לעיקרי התוכ

התוכנית הכוללת שינוי הוראות בנייה ותוספת שטחי ציבור בתוך 

הבניינים עצמם מסמכי התוכנית יתוקנו בהתאם. גם הפרוגרמה וגם 

למעשה תגברנו אבצים והגדלנו את זכויות הבנייה. יש אחרי זה 

התנגדות לעניין השטחים הפתוחים. מנו את כל השטחים הפתחום בכל בת 

ן התייחסות וגם התייחסות לקובץ הפרוגרמה. אני פשוט גלים ויש כא

לא יעבור על הכל כי זה לא מעט עמודים. לקח לנו המון זמן לענות. 

 דרך אגב אנחנו מוסיפים יחידות דיור. מה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 כל הטענות. הגדלה. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
. ההצללה דרך אגב נבדקה. 121לות. עמוד התייחסנו להכל. גם להצל

אין בעיה של הצללה. לנושא לכל דבר התייחסנו נתנו לכם תשובה לכל 

נושא שאנשים אמרו. יש כמה דברים שניסינו לדבר גם ביקשנו להוסיף. 

הייתה טענה של היזם שהדירות יוצאות ענקיות. ועל זה ביקשנו על 

יור שהדירות לא תהיינה כל שטח הבנייה הקיים לאפשר תוספת יחידות ד

כך גדולות. גם לנושא הכל. כאילו כל נושא, הלכנו נושא, נושא בגלל 

זה קיבלתם את זה לפני כן. גם לפי המתנגדים. גם לעניין פרמינגר. 

היה שם בעל קרקע שהתנגד הוא אמר שהוא רוצה עוד שטח ועוד דירה 
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לכן לקח לנו  ודווקא המלצנו לתת לו. בסופו של דבר בדקנו כל נקודה

כל כך הרבה זמן. ואנחנו מאוד מבקשים לאשר את התוכנית הזאת. יש 

 ממש התייחסות לכל התנגדות וכל סעיף. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
באמת התייחסות מאוד מפורטת וגם שמענו כאן את ההתנגדויות 

 באריכות. 

 ירורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון ע 'אדר
 פזית ישבה פה על כל נושא וכל סעיף. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
מתחם העלייה השנייה מי בעד.  2404אנחנו עוברים להצבעה. חפ מק 

 אלי, שרית, שרית, 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 בעד. 

 גב' שהירה שלבי

 בעד 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
יח"ד מתן תוקף. מתחם  725עד אני בעד. אני מברך על התוכנית ב

העלייה בת גלים. תודה רבה למהנדס העיר, צוות מנהל הנדסה. מנכל 

 להתחדשות עירונית. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 פזית שעבדה קשה. באופן מיוחד. אורנה רותי כל הצוות. 

 ר וועדת המשנה"וע י"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
כל אחד בשמו הטוב אני רואה אתכם פה ומכיר בכם שותפים לתוצאה 

 על סדר היום.  10המיוחדת הזו. אנחנו עוברים לסעיף מס' 

 הפקולטה למדעי המחשב.  –מחשב  –א  – 1392בי 

 א' קריית הטכניון.  1392תוכנית בינוי ופיתוח לפי חפ 

 . 13בניין  – 2אזור  –ב תוספת אגף לבניין הפקולטה למדעי המחש

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
רוצה לבנות פקולטה נוספת של מדעי המחשב. ולצורך כך צריך  הטכניון

לעשות תוכנית שבעצם משנה קצת ייעודי קרקע. כי חלק הם בעצם זה 

תוכנית בינוי. זה לא תבע. תוכנית בינוי שמאפשרת להקים את 

ל זה המקום המיועד לבניין יש שם חניון ובניין הבניין. מדובר ע

עברנו שינויים של חניונים על מנת להציל עצים ולא לפגוע במה שלא 

אני אנסה להראות. זה הכניסה לבניין. בניין חייבים. זה המקום. 

נוסף של הפקולטה למדעי המחשב. הכניסה. הדמיה, זה הבניין בן שבע 

והה. זה המבנה. אנחנו הזזנו כדי קומות סך הכל. שש קומות, קומה גב

 להציל פה עצים. אבל זה בתוך מתחם. 
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 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 כמה ירוק הם מורידים. כמה עצים יורדים בתהליך. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
יורדים עצים אבל עשינו שינוי בחניון כדי שלא יפגע. בחזית הבניין 

רואים בחזית של הבניין כלפי הרחוב יש רצועה הזה יש רצועה. אתם 

די משמעותית של עצים. מצד אחד הם חייבים חניה ומצד שני אתם 

רואים כל העצים בצד שמאל שרואים בצד פה הצד הזה עשינו שינוי, 

 החניון במקור עלה על כל העצים האלה ונכנס פה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 אז זה. 

 ת המחלקה לתכנון עירורדה ליבמן, מנהל 'אדר
שינינו את כל הכניסה על מנת לשמר את קבוצת העצים הזאת. עשו סקר 

 עצים. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 הם מעתיקים חלק מהעצים שמורידים. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
מה שאפשר להעתיק. לא כל עץ אפשר להעתיק. מה שלא פשוט הסטנו את 

יון על מנת לשמר את העצים הגדולים. נעשה באמת מאמץ הכניסה לחנ

גדול. עם העצים. אתם צריכים, יש פה, אני אנסה להראות את זה 

בתצלום האוויר. פה רואים אבל רציתי להראות את זה בתוכנית של 

הקומה. שממש הזזנו להם את כל הכניסה לחניון בגלל העצים האלה. כי 

ס. יש פה קבוצה מאוד גדולה של הם רצו במקור להיכנס. רצו להיכנ

עצים בצד. כל אלה לשימור. כל החזית לשימור. ואז הם רצו פה 

להיכנס באמצע, להיכנס לחניון במקום הזה. למעשה הסטנו להם את כל 

הכניסה לחניון על מנת לשמר את כל קבוצת העצים הזאת. הם תיקנו את 

 התוכניות. 

 ת המשנהר וועד"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
תוכנית בינוי קריית הטכניון. מי בעד. פה אחד. אנחנו  1392בי 

 על סדר היום. תשריט חלוקה.  11עוברים לסעיף 

האתר נמצא בכרמל  10747בגוש  78חלוקת החלקה  – 1 – 2481חל 

  .188המערבי בחלקו התחתון של רח' דרך הים 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
קה זה פרויקט של שאושרה לגביו תבע נקודתית בוועדה תשריט חלו

זה היה קרקע למגורים, שנמכרה ובעצם יזמים  188המחוזית דרך הים 

קיבלו בתוכנית לאישור על מנת להוריד את השצפ, להוריד את הדרך 

זה תשריט חלוקה. תוכנית בעצם התוכנית מייצרת חלוקה לפי התוכנית. 

 מאושרת. 

 ר וועדת המשנה"ע יו", ס/ רהמר מיכאל מיכי אלפר
 . 1793תשריט חלוקה. חל  12. פה אחד? סעיף 2481חל 

האתר נמצא בשדרות בת  10818בגוש  29חלוקת חלקה  – 1-ב – 1793חל 

 בשכונת בת גלים.  4גלים 
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 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
זה מה  .4אריאל לא משתתף בדיון הבא. תשריט חלוקה בשדרות בת גלים 

שהיה אולמי בת גל. גם לגביו אושרה תוכנית מפורטת. והתוכנית 

תשריט החלוקה בעצם לפי התוכנית מייצרת את המגרש הזה. התוכנית 

פשוט מורידה חתיכה לטובת הרחבת שדרות בת גלים וזה מה שתשריט 

 החלוקה עושה. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
  מי בעד?

 לניר שצברג, נציגת שר הפנים בעלת דעה מייעצת גב' תמר
  ?מה התוכנית

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
הייתה שם תבע מאושרת. כרגע זה תשריט חלוקה. מוריד את השטח לדרך. 

 זה הכל. לפי התוכנית יש רצועה שיורדת לטובת שדרות בת גלים. 

 המשנה ר וועדת"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 . 13פה אחד. אנחנו עוברים לסעיף  1793חל 

, 34-32, 48וחלקות  12763גוש  24חלוקה ואיחוד חלקה  -1 – 2173חל 

, האתר נמצא בפינת הרחובות עין דור מאי, המושבה 11363בגוש  30

 הגרמנית. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
נוי שמאושרת ברחוב עין תשריט חלוקה שקשור לתוכנית של פינוי בי

דור. זה תוכנית שאושרה כבר לפני שנים ושנים לא שווקה על ידי 

המנהל ובתקופה האחרונה למעשה היא שווקה ונרכשה. וכרגע היזמים 

מבקשים לחלק את המגרש על פי אותה תוכנית מאושרת. זה היה תוכנית 

של  פינוי בינוי, שבעצם מאפשרת בניין אחד של מגורים, בניין אחד

משרדים. ממש אחרי תחנת הדלק ברחוב עין דור וזה תשריט חלוקה זה 

 הכל. זה מוריד שטח לדרך 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
על  14פה אחד. אנחנו עוברים לתשריט חלוקה סעיף  2173או קי חל 

 סדר היום. 

האתר  79108, 10875חלוקה ואיחוד חלקות שונות בגושים  -1-1115חל/

 נמצא בין רחוב טובים ושטח ים חיפה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
פה אני אשמח להסבר זו חברה שסוגרת את שעריה. מפעל שסוגר את 

 שעריו. לא. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
  על מה שמן?

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 כן.
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 רורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עי 'אדר
בלי קשר. זה אתר של שמן. זה אתר כמו שאתם רואים. זה תוכנית 

ותיקה ביותר אני לא רואה כרגע את המספר שלה. דרך אגב זה גם כתוב 

ובתוכנית הזאת יש  1970לי בזה. התוכניות פה הן תוכניות משנת 

למעשה איחוד וחלוקה של זאת התבע המאושרת. מה שהם מבקשים לעשות 

 קת של המגרשים בצורה שונה. בעצם הם עושים חלו

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 למה עכשיו. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
תראו. באופן עקרוני חברת שמן רוצה לקדם תוכנית על המתחם. הם עשו 

 סקר שימור. הם כרגע זה איחוד וחלוקה של קרקעות ליצירת מתחם. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 כנית הם מבקשים לקדם למתחם. איזה תו

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 כרגע זה לא תבע. כרגע זה רק תשריט איחוד וחלוקה של חלקות. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
ורדה. אני מבינה מה שהם מבקשים. אבל אני לא סתם שואלת כי בדרך 

 כלל את כן יודעת להגיד. שבשלב של 

 מן, מנהלת המחלקה לתכנון עירורדה ליב 'אדר
כרגע מה שהם מבקשים פה זה להוריד את הרצועה. את רואה שם בצד 

ורוד לדרך. תראי. את רואה השטח הזה של שמן, יש עליו תוכנית אחת 

גדולה. זאת התוכנית שאת רואה פה בגדול. התוכנית הזאת כוללת הרבה 

משקף חלקה  מאוד חלקות קטנות שאת רואה אותם כאן. כל מספר כזה

מאושרת. יש הרבה מאוד חלקות קטנטנות. בחלק מהשטח לפי אותה 

. חלק מהשטח צריך לרדת לטובת דרכים וחלק זה חלקות 70תוכנית משנת 

 קטנות שהם מבקשים לאחד אותם למתחם אחד. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 ולכן אני מוטרדת מאיחוד למתחם אחד. 

 לתכנון עיר ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה 'אדר
 כרגע 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 שהמפעל הזה לא פתאום יהפוך לאיזה שהוא. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 הוא לא יכול להפוך. אני אסביר. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 שרית. הם יגיעו לוועדת שימור. 
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 ה לתכנון עירורדה ליבמן, מנהלת המחלק 'אדר
הם יגיעו לבקשה להיתר, הם יגיעו לוועדת שימור. הם עשו סקר 

 שימור. הם עשו עבודה דרך אגב מאוד יפה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 לא רוצה לתת להם פתח למגרש אחד גדול. למה להסכים להם בכלל. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 כוונים לעשות שם. סופו של יום מה שהם מת

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 כי זה מה שהתוכנית אמרה. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 זה פרויקט של תעסוקה. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
מה שהם רוצים זה לשמר את המבנים של המפעלים. מפעלי שמן. המבנים 

סטוריים. לשמר אותם לגבי השטחים האחרים הם רצו לקדם מתחם ההי

 לוגיסטי. אבל זה פרויקט שיגיע לוועדת. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 אנחנו יודעים מה התוכנית שמתוכננת לשם. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
זה אין קשר. הפרויקט הזה יגיע לוועדת שימור. הוא לא מתקדם. כרגע 

רק איחוד חלקות כשמבקשים להפריש את השטח של הדרך ולרשום את 

 החלקות על שמם. זה הכל. 

  גב' תמר לניר שצברג, נציגת שר הפנים בעלת דעה מייעצת

אני אם ככה רוצה לחדד את השאלה. האם התוכנית איחוד וחלוקה הזאת 

 תואמת את התוכנית הקיימת. זה אחד. 

 חלקה לתכנון עירורדה ליבמן, מנהלת המ 'אדר
 כן. 

  גב' תמר לניר שצברג, נציגת שר הפנים בעלת דעה מייעצת

ודבר שני אנחנו רואים המון התרחשות באזור הזה האם יש איזה שהיא 

תוכנית אב או תוכנית אסטרטגית או משהו כזה שאתם הכנתם. למה אתם 

 רוצים לראות שם. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 אני רוצה להגיד לך משהו.  לא.

  גב' תמר לניר שצברג, נציגת שר הפנים בעלת דעה מייעצת

 ריבוי הבקשות באותו אזור מעלה שאלה אולי צריכים להתייחס לזה. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
כשיזם מבקש לחלק, לאחד חלקות קטנטנות, כל מיני זנבות שיש פה. את 

האלה שיש פה. יש פה חלקות קטנטנות. כשיזם מבקש רואה את הזנבות 
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לאחד אותם על פי תשריט של תוכנית מאושרת. או קי. ולהפריש שטח 

שהוא אמור להפריש ולרשום על שם העירייה בתור דרך. זה לא מאשר לו 

בקשה להיתר. זה לא מאשר לו בקשה לשימור. זה לא מאשר לו בקשה 

שהו. הוא יש לו תוכנית מאושרת. לבנייה. אבל אני רוצה להסביר לך מ

בשביל לקבל מידע תכנוני על התוכנית המאושרת, הוא חייב קודם כל 

לייצר את המגרש התוכנית המאושרת קבעה. אם הוא בא לבקש מידע 

תכנוני, הוא לא יקבל מידע. אני עונה לך. הוא לא יקבל מידע 

 תכנוני. זה המצב. 

  בעלת דעה מייעצתגב' תמר לניר שצברג, נציגת שר הפנים 

לכן שאלתי. השאלה הייתה מאוד ספציפית ואני מניחה שהתשובה היא 

 כן. האם הבקשה לאיחוד וחלוקה תואמת את התוכנית. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
עניתי לך הבקשה תואמת אבל יותר גרוע אם יזם מבקש לקבל מאיתנו 

קשה לפי תוכנית מאושרת. לא מידע תכנוני על חלקה הזאת, להגיד ב

משנה מה עד שהוא לא איחד את החלקות לפי התוכנית הוא לא יקבל 

 מידע לפי התוכנית. זה הכל. אז זה התשריט. 

  גב' תמר לניר שצברג, נציגת שר הפנים בעלת דעה מייעצת

 בסדר גמור. על זה ענית לי. השאלה השנייה הייתה לאור באמת. 

 המחלקה לתכנון עיר ורדה ליבמן, מנהלת 'אדר
אנחנו דורשים להגיש את זה. הם לא רוצים. אנחנו דורשים לרשום את 

שטחי הדרך על שמנו ולהגיש תשריטי חלוקה לפני שמקבלים מידע 

 תכנוני. זה המצב. 

  גב' תמר לניר שצברג, נציגת שר הפנים בעלת דעה מייעצת

 מתי זה יהיה בוועדת שימור. 

 המחלקה לתכנון עירורדה ליבמן, מנהלת  'אדר
זה עוד לא פרויקט. זה עוד לא כלום. מדברים. אבל כרגע הם ביקשו 

מידע תכנוני. הם לא יקבלו. אם לא יהיה תשריט איחוד. יגיע עשו 

עבודת שימור מאוד יפה. לקחו אדריכלים מאוד רציניים וזה יגיע 

 לוועדת שימור. בינתיים זה לא הולך לשום מקום. 

 טיינברגד שרית גולן ש"עו
 שכל המבנים לשימור יקבעו במגדלים לוגיסטיים. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
לא. היה ניסיון קודם שרצו. זה לא זה. עכשיו עשו פרויקט מאוד יפה 

 הוא יגיע לוועדת שימור. לא יאושר לא יתקדם. 

  גב' תמר לניר שצברג, נציגת שר הפנים בעלת דעה מייעצת

 ם מנחים אותו כבר לעשות אבל את

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 המחלקה לשימור הנחתה אותם לגבי עניין של השימור. 
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  גב' תמר לניר שצברג, נציגת שר הפנים בעלת דעה מייעצת

וראייה כללית לכל האזור הזה יש? אנחנו יודעים מה אתם רוצים 

 לראות בסופו של דבר או. 

 ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עירורדה  'אדר
ראייה כללית לתוך האזור הזה עכשיו אני לא. אריאל אתה רוצה לענות 

 לזה אתה. 

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
מבחן הגדול זה אם נצליח באמת לטפל במחסום של הרכבת. כי אם כן, 

אז רחוב שמן יהיה חלק רציף מהמרחב האורבני. כיום כשיש את החיץ 

פעילות היחידה שיכולה להתקיים היא במאפיינים לצערי של אז ה

לוגיסטיקה ודברים כאלה. לעבור את הנהר הזה יהיה קשה מאוד. 

המיקום הספציפי הזה הוא ממש דבוק לגדר של הנמל ולכן גם השימושים 

הם מוגבלים. האזור היותר תפעולי שם, אזור המכולות. ולכן לעשות 

באמת מרחיק לכת. אתם תראו את  מעבר למה שהיזם עושה בעצמו.

הפרויקט. לדעתי אז כולם פה ישמחו אבל הוא עוד לא בשל להצגה. 

 יגמרו את סקר התיעוד ואז תראו את הדברים. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 איחוד וחלוקה מי בעד. אלי, אני שרית.  1115. חל 14סעיף 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 נגד. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 . 15נגד. או קי. אנחנו עוברים לנושא הבא סעיף 

האתר נמצא ברחוב יאנוש  – 10783בגוש  88חלוקת החלקה  – 3-ד'-1חל/

 בשכונת אחוזה.  8קורצק 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
ורי מיועד אתר לבניין גם פה יש באזור אחוזה יש פה חלקה חלקה אח

 1607ציבורי וחלקה הקדמי למגורים. על פי תוכנית מאושרת חפ 

שכתובה פה. ובעצם יש פה חלוקה, הרחבה לכיוון של רחוב וחלוקה של 

 החלק האחורי שהוא אתר לבניין ציבורי. מהחלקה הקדמית של מגורים. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 האיחוד הזה מאפשר 

 ן, מנהלת המחלקה לתכנון עירורדה ליבמ 'אדר
 זה לא איחוד זה חלוקה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 את הרישום של השטח. החלוקה הזו סליחה, מאפשרת את הרישום של. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
 של על שם העירייה. יש לו עוד חצי במגרש הגובל השני. 
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  נים בעלת דעה מייעצתגב' תמר לניר שצברג, נציגת שר הפ

 למה הוא מחלק את. 

 ורדה ליבמן, מנהלת המחלקה לתכנון עיר 'אדר
זה החלק האחורי מיועד לאתר בניין ציבורי והחלק הקדמי למגורים. 

 אז יש פה תוכנית צריך לחלק אותה. ויש חלק בחזית שהוא דרך. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
רית, בעד פה אחד. אנחנו עוברים לבקשות להיתר. מי בעד? אלי, ש

 על סדר היום. מיכל. או קי.  1סעיף 

 מיכל רז, ס/ מנהלתהאגף לרישוי על הבניה 'אדר
על  2יורד. או קי. אז אנחנו מתקדמים. סעיף מס'  1קודם כל סעיף 

 . תוספת 3סדר היום דרך חנקין 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 דילגנו על שקמונה? 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מיכאל מיכי אלפר, ס/ רהמר 
רחוב חנקין  179. עמוד 2כן. יורד מסדר יום. אני עובר לסעיף מס' 

הורד מסדר היום  1סעיף  52039617תוספת בנייה וממד. בקשה מס'  3

על סדר היום  3. פה אחד? תהיו איתי. שרית. סעיף 2עברנו לסעיף 

בקשה מס'  2295של רגלי ממד. תיקון החלטה היה לנו החלטה עם נושא 

 , פה אחד. 83039619

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
  רגע. באיזה מספר אתה?

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 הייתי.  3סעיף 

 מיכל רז, ס/ מנהלתהאגף לרישוי על הבניה 'אדר
 יש לתקן את הפתיח לאישור  2סעיף 

 ר וועדת המשנה"וע י"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
. הסדרת מצב 41, שופמן גרשון 4כן. סעיף  3כן. או קי. כנל סעיף 

 25כבירים . רחוב 5קיים לתוספת יחידת דיור. פה אחד. סעיף מס' 

. פה 45142006תוספת בנייה של דירת מגורים. בניין קיים. בקשה 

. שימוש חורג 114. חלוצי התעשייה 6אחד. אנחנו עוברים לסעיף 

 ה למסחר. מתעשיי

 מיכל רז, ס/ מנהלתהאגף לרישוי על הבניה 'אדר
אני צריכה להוסיף פה היטל השבחה בגין גובה קומה. מדובר על קומה 

 מעבר לתוכנית. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 . 198עמוד  7פה אחד. אנחנו עוברים לסעיף 

 מיכל רז, ס/ מנהלתהאגף לרישוי על הבניה 'אדר
 . 114, חלוצי התעשייה 7סעיף 
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 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
ניצול קומת מסד למגורים והקמת בריכת שחייה  49ליבריה  7סעיף 

 מי בעד.  72060605פרטית. בקשה 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 כן. בעד. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
, 75140309תוספת מרפסת זיזית, בקשה  8סעיף מס'  50פה אחד. אידל 

 מי בעד. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 רגע. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
, 9. תוספת מרפסת זיזית. פה אחד. סעיף מס' 202עמוד  8סעיף מס' 

. תוכנית למצב סופי לתוספת מרפסות. יש פה ביטול של 63נתיב חן 

. זאת 81012403סות. סך הכל שלושים וארבע מרפסות. בקשה שתי מרפ

בקשה שאושרה כאן למרפסות ביצעו. שתי מרפסות לא בוצעו. לוקחים את 

 הבקשה למצב סופי. 

 מיכל רז, ס/ מנהלתהאגף לרישוי על הבניה 'אדר
הם פשוט ביקשו בזמנו להוציא לא לעשות את זה ולא להיות שותפים 

 שנית. ואז אנחנו הבאנו את זה 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
אנחנו עוברים  9פה אחד? אתם איתי? סעיף מס'  81012403בקשה 

 להצבעה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 ? לאט. 9סעיף 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 . 32מרפסות, ביצעו  34ביקשו 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
  בעד.

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
רחוב  90009804. תוספת ממד לדירה. בקשה 10פה אחד. סעיף מס' 

תוספת  84052208בקשה  11. פה אחד. כן. סעיף מס' 10סכנין אברהם 

 שני ממדים. מעל רגלי ממד ותוספת מרפסות. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
יש את התיק הזה ויש עוד תיק  אני רוצה להבין למה זה לדחייה

 בהמשך. למה דוחים בקשה לשני ממדים. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 מיכל.
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 מיכל רז, ס/ מנהלתהאגף לרישוי על הבניה 'אדר
מכיוון שיש שם דברים פשוט לא ברורים ויש שם חלל סגור שנראה על 

 פניו. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 אני לא מבינה למה.  תראי לי.

 מיכל רז, ס/ מנהלתהאגף לרישוי על הבניה 'אדר
 וגם לא פורסם כמו שצריך. ההקלות לא פורסמו. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
להמלצות. הפרגולה המבוקשת אינה עומדת בתקנות. לא  2סעיף מספר 

 דירות במידות פורסמה יש לתכנן את הממדים והמרפסות. בזהה לכל ה

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
מישהו מכם בתהליך הזה אמר את זה למבקש לפני שאנחנו מביאים 

 לדחייה. 

 מיכל רז, ס/ מנהלתהאגף לרישוי על הבניה 'אדר
 כן. ולא רצו 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 ניסו להביא 

 מיכל רז, ס/ מנהלתהאגף לרישוי על הבניה 'אדר
  כן. ולא רצו לשנות.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
לא רצו לשנות. לא רצו לפרסם למרות שהם מבקשים הקלה של שישה 

 אחוז. את בטוחה שהם לא רצו לפרסם. נשמע לי קצת מוזר. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
שרית. אנחנו נתקלים במצב כזה. שאנחנו פונים חזרה. ומבקשים לתקן 

 רוצים ללכת לוועדת ערר. רוצים להיאבק על זה. ולא רוצים לתקן 

 מיכל רז, ס/ מנהלתהאגף לרישוי על הבניה 'אדר
אמרו לנו להביא את זה. אנחנו גם בלחץ של זמנים אז אנחנו חייבים 

 להביא את זה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 לא יודעת. אני מבקשת שתורידו את זה לבדיקה. יש לי עוד אחד כזה. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מיכי אלפר, ס/ רה מר מיכאל
 אין שום בעיה נוריד את זה לבדיקה נוספת. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
אני מבקשת לראות. אתם צריכים להבין כמי שעכשיו הולכת להתחיל 

תהליך כזה כמה ויה דה לרוזה עוברים מולכם, זה שהמשמעות של 

בדקו את זה בבקשה. הדחייה היא קריטית בשביל האנשים האלה. אז ת

 קצת קשה לי להאמין שהוא מסרב לפרסום כשהוא מחויב לפי החוק. 

- 217 -



 

 א' אלול תשפ"א  9.8.21חיפה  60תכנון ובנייה מס' פרטי כל ועדת משנה ל

 

48 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 יש דברים כאלה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 בגלל זה זה נשמע מוזר שהם כתבו את זהץ 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 עמים מבקשים לתקן תוכניות. אנשים רוצים החלטה. אנחנו המון פ

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 זה לא תיקון זה לפרסום. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 גם פרסום. 

 מיכל רז, ס/ מנהלתהאגף לרישוי על הבניה 'אדר
 זה גם תיקון. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 תבדקו. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"ר, ס/ רהמר מיכאל מיכי אלפ
. אני מבקש שהבדיקה תעשה. 11אנחנו נוריד את זה לבדיקה. סעיף מס' 

 11. בסדר זה בדיקה יחסית סעיף מס' 16-תנסו להביא את זה לוועדה ב

תוספת מרפסת.  5, רחוב יוכבד 12ירד מסדר היום לבדיקה. סעיף מס' 

 פרגולה. 

 ענת שריד, נציגת הועדה המחוזית 'אדר
כתוב כאן שיש כאן בליטה במרווח צידי מזרחי. אז אני לא מבינה למה 

המרפסת חורגת לקו צידי ולמה היא על עמודים. אני ראיתי שכל 

המרפסות שדנו בבקשות הקודמות היו זיזיות. אני יושבת אחר כך 

 בוועדת ערר ומגיעות אלינו כאלה בקשות וזה לא ברור. 

 שוי על הבניהמיכל רז, ס/ מנהלתהאגף לרי 'אדר
 אנחנו מאשרים גם מרפסות לא זיזיות. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
מרפסת זיזית היא מרפסת ללא זכויות בנייה. כשהמרפסת היא על 

 עמודים היא בשטח. ולכן יש כאן גם חישוב שטחים לבקשה. 

 ענת שריד, נציגת הועדה המחוזית 'אדר
לכל הדיירים מתחת. אז למה לשים את המרפסת אבל יש שם שטח משותף 

הזאת על עמודים. ואפשר יש מרפסות שלא חורגות מקו בניין. אם יש 

 מטר מרובע אין צורך שגם.  14

 מיכל רז, ס/ מנהלתהאגף לרישוי על הבניה 'אדר
 ניתן לחרוג מקו בניין אם מפרסמים את ההקלה. 

 ענת שריד, נציגת הועדה המחוזית 'אדר
שר לבדוק את זה. גם הבנתי מההתנגדות שמבוקשת עוד מרפסת אולי אפ
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בקומה שלישית והיא מרפסת קלה. אז אי אפשר וזה בניין שנצפה 

 מהשצפ. רחוב יותם. 

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
 ננסה לראות את זה ענת. רק שנייה. ננסה לראות את זה. רק שנייה. 

 בניהמיכל רז, ס/ מנהלתהאגף לרישוי על ה 'אדר
אני צריכה את האפליקציה. אני מצטערת אבל אתם רוצים אני יכולה 

 להוריד את זה להביא את זה בשש עשרה גם. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 אוקי. 

 ענת שריד, נציגת הועדה המחוזית 'אדר
 תבדקו את זה בבקשה יחד עם הבקשה השנייה. 

 עיראריאל וטרמן, מהנדס ה 'אדר
אנחנו נבדוק את זה ונביא את זה לשש עשרה. אנחנו נסתכל על זה 

 ונביא את זה. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
בסדר היום,  13נוריד לבדיקה. רחוב אלברט. סעיף מס'  12סעיף מס' 

  תוספת ממד בקומת הקרקע. מי בעד?

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 על זה. לא. אני רוצה לדבר 

 מיכל רז, ס/ מנהלתהאגף לרישוי על הבניה 'אדר
 יורד מסדר היום. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 אני רוצה גם להגיד לכם משהו על זה. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 יורד מסדר היום. כן שרית.  13סעיף מס' 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
. אני רוצה להגיד לכם וזה יירשם המהנדס שלו ביקש להוריד

לפרוטוקול, שלאורך כל השנה שהבקשה הזאת רצה, אפילו לא פעם אחת 

לדבריו ביקשתם ממנו להגיד לא. אי אפשר לבנות במיקום המבוקש כי 

אין המשכיות. שלחתם אותו לבנות באמצע הגינה כדי לייצר המשכיות 

ר בשטח פרטי של כשבכלל השכן שמעל לא רוצה ממד. וכאשר בכלל מדוב

המבקש. אז אני בכלל לא מבינה למה אתם ממהרים להביא את זה לדחייה 

בלי תיאום של שנה, שאתם מעבירים אותו את הסבל הזה. אז אני מבקשת 

שזה יובא בעוד שבועיים עם בדיקה אריאל מחדש. כדי לראות איך בכל 

ו. זאת אפשר לאפשר את הבקשה הזו במיוחד שהשכנים בכלל לא התנגד

להיפך. הם חתומים כמסכימים על המיקום המבוקש. זה פשוט לא להאמין 

 ההתנהלות פה. 
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 מר אלי לנדאו

 עניין של ממד זה פיקוח נפש. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
עד שבאים, מבקשים. לעשות ממש שנה שלמה מעבירים אותו ויה דלרוזה. 

 בסוף מביאים את זה לדחייה. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"רהמר מיכאל מיכי אלפר, ס/ 
 אני אבדוק אם יצרו קשר או לא. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
הוא לא היה פונה אלי בפייסבוק. אני בכלל לא הייתי יודעת על מה 

 מדובר. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
אנחנו רוצים לתקן. לדרוש המשכיות לדירה שנמצאת מעל ושממד בדירה 

 הממד הזה ייצר אופציה לממד. בדירה למעלה. שתהיה 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 למה לא דיברו איתו על זה לפני חצי שנה. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 אני אבדוק את זה. 

 מיכל רז, ס/ מנהלתהאגף לרישוי על הבניה 'אדר
 אני לא יודעת מה היה לפני חצי שנה. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"כי אלפר, ס/ רהמר מיכאל מי
הדרישה היא דרישה לגיטימית. כי בסוף צריך שהממדים יבנו אחד מעל 

 השני. לא שאחד יבנה ממד פה והשלישי שם. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
שמעת שאמרתי שזה לא דרישה לגיטימית. אבל הדברים צריכים לבוא 

ת מטרטרים אותו בלך, בשיח לאורך שנה שהבקשה זזה פה במערכת ובאמ

שוב, ככה זה כולם. שלא תבינו. זה לא מקרה יחיד. ואז בסוף זה בא 

 לדחייה. אני מבקשת שהדבר הזה ייבדק אריאל על ידך. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 את זה המנהלים שדיברת עליהם. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 . מחלקת רישוי הפסקתי בכלל לדבר

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
 לא צריך להגזים אבל אני אבדוק את זה עד הוועדה הבאה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
צריך להגזים. העברתי אליך בקשה דחופה לטיפול שלא טופלה על ידי 

מנהלת מחלקת רישוי. אנשים שהולכים לפספס כניסה לדירה בראשון 

בין. אז אני רוצה שזה יהיה לתשיעי כי יש זמן לטיפול, אתה מ
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בידיים שלך. מה לעשות. אם הם היו מביאים לך סגן, שמוסמך לטפל 

בוועדה מקומית הייתי מבקשת שיעזור לך אבל העדיפו להביא מישהו 

 שעושה סדר. בצבא. בסדר. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
פתח הישיבה באו אנשים שעליהם דיברת ברציתי לומר בפתח הישיבה 

 . 8, רחוב ויתקין יוסף 14סעיף  223לעשות את הסדר הזה. עמוד 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 איזה סדר? הערת מיכי את ההערה הזאת.

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 הם באו לטפל בבעיות האלה שאותם ירשנו. הם באו לטפל בבעיות. רגע. 

 טיינברגד שרית גולן ש"עו
אתה יודע כמה בקשות אני נאלצת בכלל להעביר לאריאל. אנשים שפונים 

אלי בפייס בוק. אני אפילו לא יודעת מה לעשות .אני אומרת לאריאל. 

תטפל. מהנדס העיר צריך לטפל בבקשה לאיזה שהיא יצירת מחסן בתוך 

שטח של בית. אני צריכה להביא את זה אליו. הזייה. ואז הולכים 

לרחל, יושבים עם לא זוכרת מי הסגנית של רחל. יושבים פונים 

אומרים לה תוך כמה ימים תהיה תשובה. עוברות כמה שבועות. אף אחד 

להטריד את אריאל. וגם כל זה  SMSלא עונה להם. אז אני צריכה ב

כשהוא קיבל הוראה לא לדבר עם חברי מועצה. אז אני מקווה שהוא לא 

 יסתבך. 

 ר וועדת המשנה"ע יו", ס/ רהמר מיכאל מיכי אלפר
 את הבעיות האלה ירשנו ואת זה אנחנו מבקשים לתקן. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
אוי שנתיים וחצי. גם אני ירשתי איגוד על הפנים. אבל אני לא 

 מדברת על מה שירשתי לפני שנתיים וחצי. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
ת האנשים. רגע, תני לבן אדם, לא משנה. את ובשביל זה הבאנו א

 הבעיות האלה באנו לתקן. ובפתח הישיבה 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
תראה כמה כסף השקעת לשכור מיליון תקנים של מנהלים ועוד עובדים 

מכל המינים והסוגים וככל שאתה שוכר עוד תקן ועוד עובד אז הבקשה 

 . מתארכת בעוד חודשיים. שלושה

 ר וועדת המשנה"ע יו"כאל מיכי אלפר, ס/ רהמר מי
 בפתח הישיבה התלוננת על אותם אנשים שבאו לעשות סדר. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
אתה יודע למי התלוננתי. על זה שמתעמר בעובדים. על זה בגללו היום 

עצרו את העבודה במנהל הנדסה. על זה שהיו לגביו בשיחות עם המנכל. 

ים לבכות יום, יום ונשים שמרוויחות ששת אלפים על זה שגורם לעובד

שקל בחודש לא צריכות לרוץ הביתה ולבכות כי מישהו שבאמת שחושב 

שפה זה הצבא. יכול להתעמר בהם. אז כן. וזה בא מהלימה. זה לא 
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קשור ליונה יהב. זה לא קשור לחדווה. הבכי והנהי זה כבר לא עובד 

  דבר לא קרה.על אף אחד. שנתיים וחצי אתה פה שום 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 שרית אל תשכחי להגיד לכאורה. בסדר שכחת. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
לא. במקרה הזה אני לא צריכה להגיד לכאורה. אל תדאג. דרך אגב 

כששלמה כהן שלך כותב את הפוסטים כדאי לו להגיד לכאורה. כי אני 

ך אדון מיכי אלפר, עכשיו אני הולכת לרחם עליך כל כך מתקרבת אלי

כי הבנתי שהגשת עתירה. אתה הולך לשלם הוצאות. ועכשיו שאתה בלי 

שכר זה קצת בבעיה. אבל אל תדאג. תגיד לשלמה כהן שאנחנו מאוד 

  קרובים.

 סופי נקש 'גב
 יותר ממה שאתה מדמיין. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 והוא שוכח להגיד לכאורה. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 זה נושא תכנוני אני מבין. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
  שלמה כהן מבין גם בנושאים תכנוניים. מסתבר.

 סופי נקש 'גב
 אתה לא מבין כמה תכנון יש פה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
עבודה תמסור לו דש לדוב. תמסור לו דש חם מאוד. כשהוא עובד ב

שסידרת לו. לכאורה במתנס והוא מבצע פעולות שלא קשורות לעבודתו 

בעירייה במתנס, לכאורה. ומעלה פוסטים של פרופיל פיקטיבי לכאורה. 

  אז כדאי שתזהיר אותו. כי אתה יודע גם

 סופי נקש 'גב
 גם תחת ..פיקטיבי אפשר להגיע עם האנשים הנכונים. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 ..בסן פרנסיסקו. גם עם 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 . מיכל את רוצה להסביר. 8על סדר היום. רחוב ויתקין יוסף  14סעיף 

 מיכל רז, ס/ מנהלתהאגף לרישוי על הבניה 'אדר
 . 38כן. פה מדובר בתמא 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 מה שהירה זה בסדר שמשמיצים אותנו כל היום. 
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 סופי נקש 'גב
  תחת פיקטיבי. דרך אגב הסתדר העבודה..למלכי.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 לא יודעת. 

 סופי נקש 'גב
 צריך לבדוק את זה. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
  המתנסים זה מנגנון חדש לקבל עובדים פה בעיריית חיפה.

 מיכל רז, ס/ מנהלתהאגף לרישוי על הבניה 'אדר
שבעצם כבר ברובה בוצעה ואוכלסה. נותרה דירה  38 מדובר פה בתמא

עליונה, ויש פה תיקונים קלים בשלהם ביקשו את שישה אחוז הקלה. 

חלק משישה אחוז הקלה. בשביל להגיע למצב של גמר ולאכלס את כל 

הבניין. אני פה מראה את התוספת של חמישה מטר, וזה רק כדי לצור 

 את התיקונים הסופיים. זהו. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"אל מיכי אלפר, ס/ רהמר מיכ
  34616508בקשה 

 מיכל רז, ס/ מנהלתהאגף לרישוי על הבניה 'אדר
רוצה להוסיף פה היטל השבחה שלא נרשם מכוח לפרגולה וחלק אנחנו לא 

נותנים להם לקרות בפרגולה. הרוב כבר מאושר. יש פה איזה שניים 

 לים. שלושה דברים קטנים שהם של ממש תיקונים ק

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 , מי בעד. שמשון, אלי. שרית סופי. בעד. 34616508

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 כן. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
. תוספת 53. רחוב צהל 15או קי. פה אחד. אנחנו עוברים לסעיף 

סיס לממד בקומת הקרקע. בקשה בנייה. חזית דרומית. התקנת ב

 , פה אחד. 55147108

 אורליה קירמאיר, נציגת שר הפנים בעלת  דעה מייעצת 'גב
לא. אני רוצה לשאול שאלה. לפי התיאור מדובר על שני ממדים ושני 

 תוספות. כתוב שם תוספת בנייה בקומה א' וב'. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 נו פה בקשה נוספת מיד אחר כך. נכון. יש ל

 אורליה קירמאיר, נציגת שר הפנים בעלת  דעה מייעצת 'גב
היא של קומה אחת. משהו  51-לא. אני לא מדברת על הנוספת. הנוספת ב

 אחר. 

- 223 -



 

 א' אלול תשפ"א  9.8.21חיפה  60תכנון ובנייה מס' פרטי כל ועדת משנה ל

 

54 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 . 53-לא. ב

 תאורליה קירמאיר, נציגת שר הפנים בעלת  דעה מייעצ 'גב
 איפה אתה רואה עוד בקשה. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 . 229מיד אחר כך. 

 אורליה קירמאיר, נציגת שר הפנים בעלת  דעה מייעצת 'גב
אני מדברת על הבקשה הזאת בדיוק. מדובר פה על שני קומות. קומה א 

קש לדירה וקומה ב אני רואה מבקש אחד בלבד. מה זה אומר. יש עוד מב

 השנייה. זה מבקש יש לו שתי דירות אחת מעל השנייה. 

 מיכל רז, ס/ מנהלתהאגף לרישוי על הבניה 'אדר
 כן. זה שלו. 

 אורליה קירמאיר, נציגת שר הפנים בעלת  דעה מייעצת 'גב
 שתי הקומות הן שלו? את בטוחה. 

 מיכל רז, ס/ מנהלתהאגף לרישוי על הבניה 'אדר
 . כמה שאני זוכרת כן

 אורליה קירמאיר, נציגת שר הפנים בעלת  דעה מייעצת 'גב
 אני פשוט רציתי שתבדקו את זה. מפני 

 מיכל רז, ס/ מנהלתהאגף לרישוי על הבניה 'אדר
 בסדר. נבדוק את זה. 

 אורליה קירמאיר, נציגת שר הפנים בעלת  דעה מייעצת 'גב
 מה שנאמר לי זה שאחד מהם לא בונה. 

 מנהלתהאגף לרישוי על הבניהמיכל רז, ס/  'אדר
 כן? טוב. 

 אורליה קירמאיר, נציגת שר הפנים בעלת  דעה מייעצת 'גב
 האמצעי דווקא לא בונה. יוצר מצב של. 

 מיכל רז, ס/ מנהלתהאגף לרישוי על הבניה 'אדר
 אם האמצעי לא בונה. בסדר. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
י חמש מאפשרת שימוש בחלל הזה. גם אם  229הזה. מאפשרת שימוש בחלל 

 הוא לא בונה. 

 אורליה קירמאיר, נציגת שר הפנים בעלת  דעה מייעצת 'גב
השאלה שלי הייתה אם יש שני מבקשים לדבר הזה איפה המבקש השני. כי 

 יש שתי קומות. 
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 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 קה. בכפוף לבדי 55147108בקשה 

 ענת שריד, נציגת הועדה המחוזית 'אדר
 אני רוצה להגיד משהו בבקשה. אני מרגישה מאוד לא נוח. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 שנייה רגע. אנחנו עוד תקועים בבקשה הקודמת. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 . 15את יכולה לדבר בינתיים. אתם על סעיף 

 לן שטיינברגד שרית גו"עו
 אחד עשרה. אתה תלשת את העמוד של הדף הקודם. כן סליחה תמר. 

 תמר לניר שצברג, נציגת שר הפנים בעלת  דעה מייעצת 'גב
אני רוצה להגיד שאני מרגישה מאוד לא נוח. אני מאוד מעריכה את 

סופי, אני מאוד מעריכה את שרית. סופי שימי לב. ואת כל הנוכחים 

לי מאוד עם זה שמדברים על עובדי עירייה שעל  כאן. אבל אני קשה

צוות מהנדס העיר שעושים באמת עבודתם נאמנה ולא יכולים פשוט 

לענות. זה לא כוחות. הם לא יכולים לענות לך. אז אני מבינה שיש 

הרבה תסכול. אני לא מבינה על מה והבסיס ואני במאת לא נכנסת 

 לעומק הנושא. 

 ף לרישוי על הבניהמיכל רז, ס/ מנהלתהאג 'אדר
תודה לך. ואני מציעה להם שיבואו רק שבועיים, שלושה, לעבוד אצלנו 

 ולראות מה איך אנחנו  

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
הבעיה היא לא בעובדים. הבעיה היא במנהלים שהובאו אליכם ואם את 

לא יודעת על מה מדובר אז תקראי עיתונים. לכל הפחות. הבעיה היא 

הבעיה היא שאנחנו חוזרות ומתריעות כבר שנתיים על במנהלים. ו

עיכובים, על אי מענה לפניות, על תושבים שלא מקבלים מענה. והובאה 

מנהלת מחלקת רישוי שגם היא לא נותנת מענה. אני לא מפקפקת בך. 

אני אמרתי בתחילת הישיבה היום שהעובדים פה הם עובדים מסורים. 

א יהיו תלונות. במקום לתת לכם עוד צריך לתת לכם את הכלים. כדי של

ועוד מנהלים, צריך לתת לכם עוד ועוד עובדים. זה מה שצריך לתת 

לכם. ולזו כוונתי. הביקורת היא לא לעובדים ותמר אני נורא 

 מתנצלת.  

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 תמר אני לא הגבתי כי הביקורת היא לשם ביקורת. 

 גולן שטיינברג ד שרית"עו
כמו שאמרת את לא יודעת במה מדובר את כבר חלק מהדברים והטענות  

שמועלות פה נחקרות בימים אלה גם במשטרת ישראל אז אני שמחה שיש 

 פה אנשים שמגלגלים עיניים. לא בבית ספרי. 

 תמר לניר שצברג, נציגת שר הפנים בעלת דעה מייעצת 'גב
אבל אנשים פה. שנייה אחת. אני  לא סליחה. זה לא גלגול עיניים.
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רוצה להשלים את דברי כי הם נתקעו. יש זה לא פשוט לא כוחות שלך 

 יש את המיקרופון והם לא רשאים לענות לך. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 היא לא מחפשת כוחות. זה האשמות שווא. 

 מייעצתתמר לניר שצברג, נציגת שר הפנים בעלת דעה  'גב
 ואם מיכי זה לא. לא רציתי. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 זה ביקורת לשם ביקורת לא בשביל לייצר כלום. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
. 2אהבת ישראל אתה גם תמסור שזו האשמת שווא נכון. באהבת ישראל 

קשות. שאילצת את מנהלת מחלקת הרישוי הקודמת לאשר כל מיני ב

  לכאורה.

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
למה את אומרת לכאורה. אל תגידי לכאורה. את בטוחה במה שאת אומרת. 

אל תגידי לכאורה. זו ביקורת לשם ביקורת לא יעזור. אני גם לא 

  מגיב פה.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
ראש העיר לכאורה. אני למדתי מהטובים ביותר. מהקומנדו שלך ושל 

  לכאורה.

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
המציאות ממש לא רלוונטית. ואם זה ממשיך אני אנעל את הישיבה כי 

אנחנו בישיבת תכנון ובנייה לא מתאים האווירה הזו. את עושה את זה 

בישיבות מועצה, אל תביאי את זה לכאן. זה מוסד תכנון שאמור 

  להתנהל.

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
אתה מביא את הסגנון לישיבות האלה. אתה מזלזל אתה מגלגל עיניים. 

 אתה מנסה להגיד דברים ככה דרך אגב בלי שנשאל שאלות. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 אני לא זוכר את הסיטואציה שהרמתי את הקול בחמישים אחוז ממה שאת. 

 גולן שטיינברגד שרית "עו
תמר. העובדים מונחים לא לתת לנו תשובות. כי העניין של החלטה 

אנחנו על כל דבר גם אם אנחנו שואלים שאלה, צריכים לעבור דרך מי 

שמונתה לתפקיד לא מזמן ולא באמת יודעת לתת תשובות. אנחנו לרוב 

שאלות לא מקבלים מענה. אז כן. סליחה. זה לא כוחות. מצטערת. אבל 

 חריות מוטלת עלינו כחברי מוסד תכנון. הא

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
יש לנו אמות מידה אחרות להתנהגות. אני לא זוכר מתי הרמתי את 

 הקול. 
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 ד שרית גולן שטיינברג"עו
זה נכון. אתה צודק. בהחלט. יש לנו אמות מידה אחרות בגלל זה אני 

ואני לא מקבלת הודעות הוקרה מיזמים  לא מכירה עובדים במתנסים,

  בעיתון יתד נאמן. לכאורה. אה נכון, תוריד את לכאורה מפה.

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
אני לא זוכר אני לא מגיע לכאן כועס. אנחנו מגיעים לכאן רגועים. 

דר על ס 15מתי צעקתי ככה. אנחנו באים לעשות את העבודה. סעיף מס' 

מי בעד אישור הבקשה. שמשון, אלי. סופי,  55147108. 15היום. צהל 

 שרית, שהירה. שרית בעד נגד תגיבי. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 בעד. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
תוספת שטח בנייה. כולל ממד.  53. רחוב צהל 16אנחנו עוברים לסעיף 

מי בעד אישור הבקשה. שמשון, אלי,  55147109באותו בניין. בקשה 

, תוספת 551527. בקשה 17סופי, שרית, שהירה, פה אחד. סעיף מס' 

 ארבע מרפסות זיזיות. מי בעד אישור הבקשה. שמשון, אלי, 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 איזה מספר בקשה אנחנו? 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
שדרות  18ת ארבע מרפסות. פה אחד. סעיף מס' שבע עשרה. תוספ

פה אחד. עמוד  58239803מרפסות זיזיות. בקשה  3. תוספת 61רוטשילד 

 . תוספת מרפסת זיזית מבטון. 41, כבירים 19. סעיף 19מס' 

 מיכל רז, ס/ מנהלתהאגף לרישוי על הבניה 'אדר
 פה יש לדרוש היטל השבחה. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
. בקשה 41תוספת יחידת דיור חדשה מעל מבנה קיים. בכבירים 

65431908  

 מיכל רז, ס/ מנהלתהאגף לרישוי על הבניה 'אדר
 אני אומרת לפרוטוקול שיש להוסיף היטל השבחה. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 ם. הוספת את נושא היטל ההשבחה? פה אחד. אנחנו עוברי

 מר שמשון עידו
 איפה זה אני אל רואה את זה. 

 סופי נקש 'גב
 איזה מספר זה. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 . 240, עמוד 19סעיף מס 
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 מר שמשון עידו
 כן. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 פה אחד.  74117404בקשה  11. תוספת מעלון רחוב כספר 20סעיף מס' 

 מר שמשון עידו
 כן. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
על סדר היום נמצא כאן לפנינו חולק לכם. כתוספת.  21סעיף מס' 

הבקשה הזאת הייתה בישיבה הקודמת. התווסף כאן.  45רחוב ישראלי 

היא אושרה בוועדה. חלף  2019בקשה מ 2019זאת בקשה שאושרה כבר ב

 להוצאת ההיתר. ביקשנו פרסום.  המועד

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 על מה אנחנו מדברים. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 . 45ישראלי 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 למה זה הונח אצלנו רק עכשיו. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
. מולאו התנאים. באו להוציא היתר ואז אני מסביר. זאת בקשה שאושרה

התברר שחסר להם יום או יומיים בתוקף של החלטת הוועדה. בייעוץ עם 

השירות המשפטי, סוכם שהוא יוצא לפרסום נוסף, ומביאים את זה שוב 

לוועדה. יצא לפרסום נוסף לא היו התנגדויות ואישרנו את זה בישיבה 

אן את התנאי לעניין סקרי הקודמת או שלפניה. מה שקרה שהוספנו כ

 תיעוד. 

 מיכל רז, ס/ מנהלתהאגף לרישוי על הבניה 'אדר
בישיבה הקודמת הכנסנו את זה הכנסנו את התנאי הזה בכל הבקשות בלי 

 להבדיל. או קי. ופה זה הייתה. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 בבקשה הזאת לא היה צריך להוסיף את התנאי. 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 למה לא היה צריך. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 את רוצה שי להסביר את הנושא. 

 , יועצת משפטית לוועדהרד שי ויינברג"עו
שבעצם נתנה  3החלטה בוועדת ערר בתיק של כספי לאחרונה קיבלנו 

כל בקשה שנמצאת החלטה גורפת בין אם מדובר בבקשות בקנה בתיק בעצם 

בפני הוועדה המקומית וגם בקשות עתידיות ונמצאת במרחב השכונות 

צריך להגיש תיק תיעוד מקדים לבחינה של  2000הוותיקות לפי חפ 
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הוא סעיף מאוד גורף,  2000הגורם המוסמך במוסד התכנון. הסעיף בחפ 

צריך לציין כמובן כולנו יודעים שוועדת ערר עצמה אישרה פרויקטים 

מכביר. וככה לקראת סוף הקדנציה של היור היא נתנה לנו את ל

ההחלטה. אנחנו מביאים לוועדת שימור מחר מסמך מדיניות שהכנו 

שבעצם יאפשר לוועדה המקומית לעבוד. כי כרגע מה שנוצר זה א. 

הכבדה על הוועדה המקומית באופן בלתי סביר. וקובל את שיקול דעת 

גזירה מאוד קשה למבקשי היתרים. זה של ועדת שימור. ב. כמובן שזו 

יוצר מצב שכל תוספת הכי מזערית קטנה גוזרת הוצאות של עשרות אלפי 

שקלים על אנשים שרוצים רק להוסיף רק ממד או מרפסת, שנמצאת מרחב 

השכונות הוותיקות זה בערך שמונים אחוז מחיפה. זה אלפי מבנים, 

זו הייתה  12.7של אנחנו רוצים להחזיר את שיקול הדעת. בישיבה 

ומכיוון  29.6עם  3ישיבה הבאה מיד לאחר ההחלטה שניתנה בכספי 

שהיינו בתקופת ביניים וככה מחשבה לאן אנחנו הולכים החלטנו 

שבאופן גורף באותה ישיבה נכניס את הדרישה לתיק תיעוד למרות 

מקצועית תכנונית ומשפטית אנחנו לא מסכימים עם הדרישה הזאת 

 נתי, מהסיבות שציי

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
  הגשתם עתירה?

 , יועצת משפטית לוועדהרד שי ויינברג"עו
אנחנו פועלים א. במישור של מסמך מדיניות שיובא בפני ועדת שימור 

ולאחר מכן בפני ועדה מקומית. אני מכינה בקשה אנחנו לא רוצים 

ל ללכת בראש בראש מיד עם ועדת ערר אנחנו שומרים איתם באמת ע

שיתוף פעולה מאוד חשוב לנו שהעבודה איתם תהיה ככה בקידום ולכן 

קודם כל נגיש בקשה לעיון חוזר, בהחלטה שתהיה מנומקת כמובן, ככל 

והבקשה לא תאושר אנחנו נפנה בעתירה מנהלית באמת מהטעמים שפשוט 

זה לא מאפשר לוועדה המקומית לעבוד וגוזר גזירה מאוד קשה לתושבים 

  כאן. מה זה?

 עו"ד שרית גולן שטיינברג

  אפשר לראות את המבנה?

 מיכל רז, ס/ מנהלתהאגף לרישוי על הבניה 'אדר
אין לי אותו פה עכשיו. לא הכנסנו את זה למצגת. אני יכולה. אין 

 לי פה את התיקים. 

 , יועצת משפטית לוועדהרד שי ויינברג"עו
יקט עצמו הבקשה כרגע היא בעצם נקודתית לביטול התנאי הזה הפרו

חשוב לציין שהתנאי הזה הוכנס באופן גורף גם לגבי מקרים שהייתה 

כבר התייחסות. או של ועדת שימור או של מחלקת שימור וזה באמת 

למען הזהירות בלבד. זה כמו שהקדמנו ושינינו בתיקי מידע את 

ההערה. אבל מבחינה מקצועית וגם בהיבטים של שימור ואנחנו באמת פה 

וף פעולה עם אגף תכנון עיר ועם מחלקת שימור. זה לא עובדים בשית

משהו שהוא נכון לבצע אותו באופן גורף. כאן במקרה הזה זה באמת 

 נבחן לפני שהעלו את זה בפניכם. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
זה תיק שאושר בוועדת ערר לפני שהוא בא לכאן חזרה. הוא שנים רבות 

 התהליך. נמצא בתוך 
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 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 בסדר. בגלל זה אישרנו את זה פעם קודמת. אישרנו את הפרויקט. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 נכון .אבל אין הצדקה. 

 , יועצת משפטית לוועדהרד שי ויינברג"עו
אני אציין רק שבאמת במסמך מדיניות שנביא מחר בפני ועדת שימור 

הצעה היא כמובן זה יהיה נתון לשיקול דעת החברים, ההצעה היא שכל ה

, מרביתם באמת עברו תחת 3התיקים שקדמו בעצם להחלטה הזאת בכספי 

מחלקת שימור, אז ההחלטה הזו לא תחול עליהם כי אנחנו בעצם 

גוזרים. ההחלטה הזו היא בעצם גזירה מאוד קשה לאנשים שאנחנו 

ם על כמה זמן לוקח לאשר בקשה להיתר. דיברנו פה כל הישיבה בעצ

ולבוא ולהשיט חובה שוב שנבחנה לגופה שאין בה צורך, יש כאן עמדה 

 שאין צורך. להשיט כאן חובה היא 

 ד שרית גולן שטיינברג"עו
 ראתה את זה מנהלת מחלקת שימור את ההחלטה הזו? 

 , יועצת משפטית לוועדהרד שי ויינברג"עו
 כן. בוודאי. 

 גולן שטיינברג ד שרית"עו
 ועל דעתה הסרת התנאי? 

 , יועצת משפטית לוועדהרד שי ויינברג"עו
כן. בוודאי. בוודאי בגלל זה אני אומרת שבמקרה שבהם מקצועית זה 

לא נמצא לנכון, אז אין מה להתעקש על תנאי שהוכנס באופן גורף. 

 כן. חד משמעית על דעתה. 

 המשנה ר וועדת"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
 ביטול תנאי מי בעד. שמשון.  45ישראלי ד 59272405בקשה 

 מר שמשון עידו
 כן. 

 ר וועדת המשנה"ע יו"מר מיכאל מיכי אלפר, ס/ רה
בעד. אלי, בעד, שרית, בעד אני בעד. או קי. סיימנו את הישיבה שעה 

  שבע ועשרים.
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נספח 13:

עותק מהפרסום בפייסבוק

(עמודים 232 עד 232)
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