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2020/0052/01בנ  .9

 פרוטוקול

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 .1עיף אנחנו מתחילים. על סדר היום ס

מיום  33מס' אישור פרוטוקול מליאת ועדה מקומית  .1

19.9.21. 

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 איציק אתה מצביע? נפתח הצבעה בבקשה. מוזמנים להצביע.

 מר יצחק בלס
ם לא עונים את ,י פונה אליכם בכל מיני שאלותשאנכ ?למה שאני אצביע

 למה שאני אשתתף במשחק הזה, שלכם. י.ל

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 איציק. ,אבל אתה נותן דוגמא

 מר יצחק בלס
אתם לא  ,יניםל מיני עניה אליכם בכאני פונ לא, לא. מה תן דוגמא?

 ,במשחק שלכם עונים, לא חוזרים. מה זה הדבר הזה? למה שנשתתף פה

 ים.זה לא מתא קבל תשובות?לבלי 

 צהעדנה הררי אברהם, מזכירת המוע 'גב
 בכל אופן תודה על ההצבעה.

 מר יצחק בלס
 זה לא מספיק. ,תודה על ההצבעה ,לא

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 צודק.אבל אתה  ,אתה צודק. אני לא התייחסתי למה שאמרת

 מר יצחק בלס
בודה עאת ה לעשותשאתם יודעים , זה לא מספיק. תודה על ההצבעה.לא

 אין תודה,וכרגע להגיד לכם תודה. כמו שצריך, על זה אני צריך 

 בכלל.

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
על סדר  2עוברים לסעיף מאושר.  33של ישיבה הפרוטוקול , בעד 13

 היום.

על החלטת וועדה לאשר את תוכנית חפ  הגשת ערראישור  .2

  ד1957
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 הצורךית דווקא ברור לנו רת של ההתחדשות העירונמינהל החינוך ונגז

 בקרקע הזאת. אין ספק בכלל. 

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
בעד, כולם בעד להחזיר איציק תצביע, שרית תצביעי בבקשה. זה 

רא אל קה שאריי ההחלטבעד לפ 13לסגור הצבעה. פשר לבדיקה. א

 נו עוברים לסעיף הבא על סדר היום. נחל. ארוטוקולפ

יזמות ובניו בע"מ  רג שניאורגרינב 35/7490/06בנ . 4

 א חיפה26ן ויתקי

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
יצבלאו. קודם הצגת התוכנית גות של מר אביהו האן ומר מוטי בלהסתיי

 .4נו בסעיף אנח ואחר כך ההסתייגות. אריאל אתה איתנו?

 מ ראש העיר"צוק, סגן ומנחשון מר 
אריאל בבקשה בוא תציג טיפה על מה מדובר והאם לא הכל תוקן כבר 

 כאן.  ולמה זה בעצם עולה עוד

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
של  הדמיהואים אתם רואים פה את המגרש. זה המבנה הקיים. פה אתם ר

על פי מה שמותר לבנות המבנה המתוכנן. רואים פה חתך. באדום 

מראים את זה כדי להמחיש שהדלתא של התמ"א היא  מידהתב"ע. אנחנו ת

נראה. לפעמים הקפיצה היא יותר גדולה ממה שמעבר למה שמאושר ולכן 

ים את המבנה ביחס למבנים השכנים. שכמו שאמרתי אזה החתכים. פה רו

ת למעשה אהגובה הוא נגזר גם של התמ"א וגם של הזכויות המוקנות. ז

ה וט של כל הקומות. אני אשאיר את ההדמיאת הפיר יש פה הבקשה.

ברקע. אני אומר לגבי היבט אחד שחשוב להדגיש, אנחנו תחת החלטת 

רשת תיק תיעוד. ולכן אנחנו דול בקשה באזורים האלה וועדת ערר שכ

מעכשיו נאלצים לדרוש את זה לפני שאנחנו מביאים את הבקשות 

כבר נראה על ו צע סקרמתב אומרת ה נעשה סקר, זאתלאישור. במקרה הז

ן פניו שלמבנה אין ערך ולכן נראה לנו מבחינה עניינית שניתן כ

שימור בחן על ידי מחלקת הית נלקדם את הבקשה לאור זה שהמבנה ספציפ

 היסטורי.וניתן כבר לקבוע שאין לו ערך אדריכלי או 

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 .תייגותוטי יציג את ההסבבקשה, מ

 מר מרדכי בליצבלאו
ערב טוב. לפני שאני אתחיל ברשותך אני רוצה לתת הערה כללית על 

ים ההתנהלות של וועדת התכנון בעת האחרונה. כתוצאה מכך יש עיכוב

ות. אני ים שניתכנוני. אני אומר את זה בעשר בהגשת סדר יום למוסד

ר את סד שרד התכנון ישלחמ ,מזכיר, מכתב למינהל התכנון שמזכיר

הישיבה. לא כך היה  ת לפני מועדשבעה ימים לפחול ישיבותיו היום ש

אחרונות הם עמדו בתנאי הזה. זה ה בישיבותי שתי ישיבות. הדבר לפנ

יש לנו כמה  26. בויתקין 26. עכשיו לגבי  ויתקין לצורך העניין

. וזה 22.6.21-ל התוכנית הזו תקועה בהערות. הערה ראשונה, קודם כ

אני  בי האורךן. נכון שהיתה בעיה של אורך אבל לגאוד זממ הרבה

רוצה לתת הערכה כללית לפני שאני נוגע גם בתוכנית עצמה. עניין 

 , בלס סליחה.ורךעה
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 מר יצחק בלס
 .גיד לי מה לעשות. תמשיך לדבראתה אל תמוטי אני לא אחד מאלה, 

 מר מרדכי בליצבלאו
חלפה טכנית וה חוקה תין מהותי מבחיניהבקשה הוא ענ ךורעעניין 

הבניין ן את ורי אשר יש להניח בפועל תכנורך המקעשם הסתמית של 

 .המקורי

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
ואו. מסכות כמו שצריך סליחה רגע מוטי. אני מזכירה שוב חברים, ב

 ולם. למעט מי שמדבר.כ

 מר מרדכי בליצבלאו
 דקות.  רק חמשזמן שלי. זה לא יל את האני מבקש להגד

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 אנחנו נאריך. 

 מר מרדכי בליצבלאו
למעשה יש חשש לכאורה כי החלפת עורך הבקשה באדם אחר אולי יש בה 

החדש המוחלף אמור  עורך הבקשהמידה מסוימת חשש לחוסר אחריות. 

את  ומאשר מי שמפיק ריות המקצועית כלפיעל עצמו את מלוא האח לקבל

ומר מוסד תכנוני, וכלפי בעלי הנכס בבניין תרי הבנייה. כלהי

פק מתגנב לליבנו האם הדבר נעשה בשום רה וסהמתוכנן. קיים חשש לכאו

עמק בפרק זמן הקצר על יף אכן התחלבהקפדה תוך שהעורך המשכל ו

ריכל אחר. שמא יש חשש לכאורה שהעורך בנים שתוכננו על ידי אדהמ

ן חותמת גומי. זה לגבי החלפת העורך מש מעייף לא עלינו משלמחה

וחצי מטר גובה.  11על ין מורך שלא היה רשאי להגיש בנישקרה פה. ע

, השלב השני של ההתנגדות. עדיין אנחנו נמצאים ברחוב ענייןלעצם 

 ס. ויתקין שהוא רחוב עמו

 מר תבור להט
 , ההסתייגותתונהאלה אליך. השורה התחאני מנסה להבין. רק שמוטי 

 כן?נה זה בגלל הגובה. הראשו

 מר מרדכי בליצבלאו
ברשותך,  אני אענה על הכל. תשמע עד הסוף ותשאל אחר כך את השאלות.

תודה. רחוב ויתקין וסביבתו זה רחוב מאוד עמוס. אנחנו רואים 

ולה ביותר האם לא אלה הגדוהש 38/3בות של תמ"אות ניות רנה בלאחרו

ו בזמנו לפני שלוש שנים שעשינ , פרוגרמות כמורנעשה פה סקר ברו

רמליה, גם שמה יש בעיה עד היום. נכון שהרחוב הזה נזכר בוועדות בכ

שיש פה חריגה גם בגובה וגם במספר  השימור למיניהם אבל נדמה לי

ליבה  צה להדגיש את תשומתי רונפחים. אבל יש פה בעיה אחרת שאנ

שני  הריסת ת התכנון. יש פהלוועד 13.8.21-והיא הועברה במכתב ב

מבנים קיימים. והשאלה היא האם באמת המבנים האלו עומדים בתנאי תו 

. לדעתנו יש עם זה בעיה. והבעיה היא איך עשה מהנדס 413ן תק

שהם לא  עמידת הבניינים האלו,ת החישובים של העירייה לגבי בדיק

ספק ואינני יודע אם האמירה שלו יש לה הטלת  413עומדים בתקן 

 הסטטיסטיים שהוא עשה שם הם נכונים.בים החישו . האםמסוימת
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 מ ראש העיר"מר נחשון צוק, סגן ומ
 סטטיים.

 מר מרדכי בליצבלאו
קים. האם , כן. האם הבניינים הם נכונים, הם נראים ללא סדםסטטיי

ב אני מפנה אתכם למכתב שכת. ו38א הם יכולים לעמוד בתנאים של תמ"

דון ל פני שאנחנו נמשיךחושב ל. ולכן אני 13.8.21-ב מהנדס מטעמנו

בעניין הזה יש טעם לקחת מהנדס קונסטרוקציה בלתי תלוי שיוכל לאמת 

 .13.8.21-שלחו אליכם במכתב בים שנאמרו ונהדברים שלו מול הדבר את

 מ ראש העיר"מר נחשון צוק, סגן ומ
 הנדסעירייה לוקחת שהוא מהמהנדס שה בלתי תלוי? זה מהנדסמה 

 א מבין במה.אני ל יצוני הוא תלוי?ח

 מר מרדכי בליצבלאו
 שעשה המהנדס.לא אמרתי תלוי. אמרתי החישובים הסטטיים 

 מ ראש העיר"מר נחשון צוק, סגן ומ
רא מהנדס בלתי תלוי. תסביר בבקשה מוטי, אני שואל מה אתה קו

 .ול מה אתה מתכווןוקלפרוט

 מר מרדכי בליצבלאו
אחר. שה בו, מהנדס ה השתמהמהנדס שהעיריי שהוא לאמהנדס בלתי תלוי 

שהוא במקרה יושב פה באולם  13.8.21-ולא המהנדס שכתב את המכתב ב

ביר את הסכל לונמצא פה. והוא יכול, אם יתנו לו דקה לדבר הוא יו

 א מהנדס.נים קצת יותר במקצועיות כי אני להעניי

 מ ראש העיר"מר נחשון צוק, סגן ומ
מהנדס  ה מציע להביא. אתיםהנדסעת של שני מיש לנו פה שתי חוות ד

 זה מה שאתה אומר? ?שלישי

 מר מרדכי בליצבלאו
רייה וזה שהגיש את מציע מהנדס שלישי שיאמת בין אחד זה של העי אני

 . אני חושב שאפשר לשמוע.13.8.21-בהמכתב שלו 

 מ ראש העיר"מר נחשון צוק, סגן ומ
 מוטי שמעתי. 

 ם ביחד()מדברי

 עצהרת המוברהם, מזכיררי אעדנה ה 'גב
 וא לא סיים מוטי.רגע, ה

 מ ראש העיר"מר נחשון צוק, סגן ומ
 מוטי סיימת את הנקודות או יש לך נקודות נוספות? רק שנייה.

 מר מרדכי בליצבלאו
ה הגדול, שתיים אכן ההסתייגות שלנו היא בשלושה היבטים. א' המבנ

 שני המבנים האלומחליף לוקח על עצמו אחריות וב' שהאם העורך ה

 .413כן עומדים בתקן  כנראה
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 ראש העיר מ"מר נחשון צוק, סגן ומ
ע, אני רוצה לשמוע גם חוות י, בוא נשמע רגציק. לפנרק שנייה אי

עוץ המשפטי האם מקובל לקחת ידעת של מהנדס העיר וחוות דעת של הי

 מו שמוטי מציע.ץ שלישי כיעוי

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר 'אדר
ניה דסית ואולי קרן תשלים אותי בהפהנמה הדם כל אתייחס ברקואני 

י בודק. ישהו מטעמוא שבעצם ממ"א הלחקיקה. המנגנון כפי שקובעת הת

שאולי הולך ברחוב ואומר בוא  מישהומטעם המתנגד ולא מטעם  זה לא

טור. הקונסטרוקטור שבודק הוא זרוע שלי. אני לא קטרונשאל עוד קונס

שאני לוקח מישהו עם  ק קובעאדריכל. אבל החומהנדס דרך אגב, אני 

עומד הכשרה מתאימה והוא בודק והוא הקובע מבחינתי מה עומד ומה לא 

טור מתנגד מוסמך או יכול להביא קונסטרוקלא שה . זהבדרישות התמ"א

עם מהנדס העיר. יש י שבודק זה מהנדס מטמטעמו, זה לא עובד ככה. מ

אוד גב מא דקים, הם דרךבו לי מהנדסים שמונו לתפקיד הזה. הם

 נחנו מסתמכים. קצועיים ומאוד מנוסים ועליהם אמ

 מ ראש העיר"מר נחשון צוק, סגן ומ
 תודה. 

 מר יצחק בלס
 אני יכול לדבר.

 מ ראש העיר"מר נחשון צוק, סגן ומ
ביקש קודם. איציק בבקשה. לא צריך  לפי הסדר. צביקה, איציק

 להתרגז, בבקשה איציק.

 ההמועצ י אברהם, מזכירתעדנה הרר 'גב
 פתחו לך מיקרופון. איציק אתה רוצה לדבר?איציק אתה מוזמן לדבר. 

 .בבקשה

 מר יצחק בלס
על התאמת  צהצר לי שאתם לא פועלים לפי ההצעה לסדר שעברה פה במוע

 כמה יש שמה?יחידות,  12מדובר במקום נייה העתידית. פה תיות לבהתש
את  נתתם פה?יה גן יהם, איזה בל. אתם חושבים איזה פקקי43בונים 

נים. אבל דעתכם מה עלול לקרות פה? זה לא רק פה, יש עוד כמה בניי

ם מהנדס העיר לא שם לב לדברי העברנו פה החלטה. כלום לא קרה?

איזה פקקים, איזה  הזה בבוקר? רחובך בלאתם יודעים מה הו ?האלה

 15שיש פה  עכשיו אני רואה עביר, להעביר.בלגן יש פה. העיקר לה

מתנגדים, אני רוצה לשמוע אותו. רוצה יש פה אחד מאלה שויות. התנגד

 קו לנו את הנייר הזהלשמוע מה הוא אומר. אני קורא הכל, חיל

גם אותם. אם יש רוצה לשמוע  אותם. אני אני רוצה לשמוע גםעכשיו. 

 תו.דע פה מישהו מהמתנגדים שיבוא ויציג את

 העירמ ראש "מר נחשון צוק, סגן ומ
 כולים,נחנו יקרן, האם א

 מר יצחק בלס
 כולים. תעצור רגע.נחנו יא לא אם
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 מ ראש העיר"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אל אותך.לא שו יאנ

 מר יצחק בלס
שיש להם כשהיה פה  מהאת אתה העלית פה את המספנות להגיד 

 יעלה. אהעלית פה אנשים. גם הוש מקומות התנגדויות. היה עוד כמה

 ש העירמ רא"וק, סגן וממר נחשון צ
 לא יעזור. זה שאתה תצעק זה

 מר יצחק בלס
 ... כי אתה תהיה אבוד.גם הוא יעלה. זה

 מ ראש העיר"מר נחשון צוק, סגן ומ
 אני שואל את קרן.

 מר יצחק בלס
צריך להיות הגון כלפי כולם,  אתה יכול לשאול אותה כמה שאתה רוצה.

 מהיזמים. כלוסייה או חלקלא כלפי חלק מסוים מהאו

 יצבלאודכי בלמר מר
 הוגשה בקשה מראש להציג את העמדה הנגדית.

 מ ראש העיר"מר נחשון צוק, סגן ומ
 ר אני אשאל.תרשה לי לדבכש

 ק בלסמר יצח
 בבקשה דבר.

 ראש העיר מ"מר נחשון צוק, סגן ומ
זמין חנו צריכים להמהמתנגדים אנם כשאנחנו מזמינים מישהו קרן, הא

האם זה ו מראש שיש דיון וודיע ללא או לפחות לה וגם את היזם כן א

אנחנו יכולים לתת רק לנציג של צד אחד לדבר  לא האםנעשה. ובמידה ו

 כרגע.

 מר יצחק בלס
 יש פה מישהו, מה לא לשמוע אותו? 

 מר ניר שובר

 מתנגד? פה יש

 מר יצחק בלס
 כאן מועצה הגונה.

 מר ניר שובר

 יש פה מתנגד?

 מר יצחק בלס
נה. אנחנו ננהג בהגינות מועצה הגו כאןשאל. ש, ניתעצור רגע. אולי 
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ש פה, תשאל. תשאל אם יש פה יאולי יוצא מן הכלל. בלי  כלפי כולם

 הו שמתנגד?מישהו שמתנגד. אין פה מיש

 מ ראש העיר"מר נחשון צוק, סגן ומ
ם שלך נשמע וכרגע היועצת . איציק, הנאואיציק, הנאום שלך נשמע

חכה ומ קטב בשתה יוש. אהדיוןהמשפטית. איציק אתה לא מנהל את 

שפטית שהיא תיתן לנו תשובה לשאלתי לפי בקשתך. ואתה ליועצתה מ

 מתפרע ואתה לא נותן לדבר.

 מר יצחק בלס
 ר את זה.מתפרע. אני אדם הגון. תזכו אני לא

 מ ראש העיר"מר נחשון צוק, סגן ומ
 הגון ומתפרע זה שני דברים שונים. בבקשה. 

 מר יצחק בלס
 חידות, להוסיף הכל.להוסיף י שם ברחוב הזה?לך מה הואתה יודע 

 מ ראש העיר"מר נחשון צוק, סגן ומ
 בבקשה תיתן לענות לשאלה שאתה שאלת.

 ש לוועדה"ד קרן גולדשמיט, יועמ"עו
, זה נערך בפני וועדת יות לפני הוועדה המקומיתמיעת ההתנגדוש

 יותתנגדובפני הוועדה המקומית במליאתה. שמיעת ההמשנה. כרגע זה 

תב. כל ומר המתנגדים מעבירים את ההתנגדות שלהם בכנערכת בכתב. כל

ות בכתובים בפני חברי הוועדה ובעצם השמיעה נערכת ההתנגדויות מוגש

רונטלית. לא נוהגת לשמוע את הצדדים ככלל בשמיעה פ הוועדהבכתב. 

נוהגה של הוועדה. אני לא רואה איזושהי סיבה מיוחדת זה ביחס ל

 גבי כולםלהכלל שמיושם חרוג מהנוהג הזה ומל  זה במקרהדווקא 

ההתנגדות הספציפית של המתנגד הזה י. במקרה הקונקרטי באופן שוויונ

נמצא כאן כבר הובאה בפנינו ויש התייחסות שמובאת גם בפני חברי ש

נכם. כך שההתנגדות הזאת דה. מזכירת הוועדה פיזרה על שולחועוה

ההתייחסות המלאה כרגע מפי  מעהת, נשוגם תישמע, ההתייחסונשמעה 

שמוע אותו ב. אם מבקשים להוסיף ולמהנדס העיר ויש גם התייחסות כת

ופן פרונטלי פה אז וודאי שצריך לשמור על שוויוניות ואז גם בא

הזמין את כל המתנגדים צריך ל .צריך גם להזמין את מגיש הבקשה

קום מ איןדות והתנג מכיוון שיש פה שורה שלמה של מתנגדים שהגישו

ד בכללי לאפשר איזושהי שמיעה שהיא לא שוויונית. פשוט לא עומ

 א נכון לשמוע אותה כאן ועכשיו.כן ללהמינהל התקין ו

 מר יצחק בלס
ענות לגברת המכובדת הזו. אני לא ראיתי אותה פה מדברת אני רוצה ל

מל פנות. לא ראיתי שהיא דיברה כשעלו פה מנעלו פה מנמל המסכש

 למה, בירת להסהמספנו

 מ ראש העיר"מר נחשון צוק, סגן ומ
כנית. זה מגיש התונית. זם התוכי אבל זה היזם, זה יזם התוכנית. זה

 גיש התוכנית תמיד מדבר.מ

 מר יצחק בלס
תהיו הגונים כלפי כולם. לא תעשו איך  אתם בדיוק מה יש תוכנית?
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ל שיכו שאתם רוצים ותנהלו את הדבר איך שאתם רוצים. יש פה מישהו

הגיד משהו, שיגיד, ידבר. אנחנו צריכים להיות הגונים כלפי כל ל

תקלתי כמה מקרים איך שהם כיר את זה אצלי ונואני מ תושבי העיר.

להיות הגונים כלפי כולם ולתת עמדו בצורה חד צדדית. אז עדיף 

 לאנשים לדבר ולהגיד מה שיש להם להגיד. 

 מ ראש העיר"מר נחשון צוק, סגן ומ
. שנייה אחת אורליה. הדעה של הייעוץ המשפטי, שנייה עתיק, שמאיצי

ץ המשפטי , מה הייעואמרהרגע. אבל אני חוזר לפרוטוקול על מה שקרן 

שלנו אומר. אם מזמינים לדבר צריך להיות גם נציג של היזם וגם 

 ע כרגע. שהגי צריכה לצאת הזמנה לכל המתנגדים ולא למי

 )מדברים ביחד(

 ראש העיר מ"מסגן ומר נחשון צוק, 
 בקשה.אני רוצה לשמוע את אורליה נציגת השר, ב אורליה בבקשה.

 מהדוכן שזה יוקלט. 

 מר יצחק בלס
אלה שמתנגדים.  משהו, לשמוע את דה להגינים פה באדם שרוצאנחנו ד

 .לא באים עכשיו עם המצגת

 רדכי בליצבלאומר מ
נדס בלס זה לא סתם מתנגד. זה התנגדות נגד ההמלצה של מה

 שהביאו לנו. רוקטורטסונק

 מר יצחק בלס
 כך.כן, בדיוק 

 מר מרדכי בליצבלאו
 עניין מקצועי לחלוטין.

 מר יצחק בלס
 כך. בדיוק

 אורליה קירמאיר, נציגת שר הפנים בעלת דעה מייעצת 'גב
אני רציתי להוסיף לדיון שמתקיים פה כמה נקודות שלי לגבי הבקשה 

שא של רוצה להתייחס לנוני וא לההזאת. אנחנו רואים את המיקום ש

תיק המידע קיבלה ר מרקמי. הבקשה הזאת כבר מהרגע שקיבלה את השימו

גם הפירוש אזור של שימור מרקמי ואת המידע שבעצם מדובר על מגרש ב

במרתף שיש לשמור על קווי הבניין גם הדבר הזה.  של מה זה אומר

ור לביר יעההגמה באופן כללי. בהמשך הבקשה עצקווי הבניין ו החנייה

אצל מחלקת שימור שעשתה עבודה והעירה את ההערות שלה ואת ההמלצות. 

קודם כל לגבי החניון התת קרקעי שהוא חורג מקווי הבניין. זאת 

בנייה לגבי דברים נפח הבי לג גם קדימה ובעיקר בצדדים.אומרת 

ים. כשאני בודקת מה המשמעות של הדברים האלה אנחנו רואים למשל שונ

ומה שיותר חשוב, החניון דמי וא באמת יושב גם במרווח הקן ההחניוש

בו אנחנו יושב כפי שאנחנו רואים מהמפלס של החניון והאזור הזה ש

הובים שמופיעים הצהעצים, כל הדברים האלה  רואים, אתם רואים את כל

עקירה בגלל מרווח הבנייה של החניון ומרווח עד קו ה הם עצים לפ

קודמת שדנה בתיק הזה הזה כבר בוועדה השא ת הנואאפס. כשהעליתי 
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נאמר לי שבנושא של חניונים במרווחים הצדדיים יש סתירה בין 

לשמר את המרווחים ימור רוצים אלה שמצד אחד מבחינתה שה הנחיותה

"ב לעשות כן חניון י1400ומצד שני יש אפשרות לפי  ם פנוייםהצדדיי

עם השני מטבע  אחדשים געד קו אפס. ובין שני הדברים האלה שמתנ

הדברים מעדיפים את הנושא של החניון. ואני שמעתי את זה וקיבלתי 

ואחר כך עיינתי בהמשך קצת יותר לעומק. ומה שמתברר זה שאנחנו 

דונם. זה לא המגרש האופייני.  2.3ל דול שגרש גברים כאן על ממד

 26 ואם אתם מסתכלים כאן על החניון אתם רואים שבמגרש כזה שיש לו

יון שהוא לא חורג מקווי הבניין זית יש אפשרות אכן לתכנן חנחטר מ

ון של החניון, המשמעות זה והמשמעות של זה, אתם רואים פה את התכנ

צריך לעשות או לופ נוסף זה אומר שהוא  מת יורדת.שבעצם רצועה מסוי

 1.3אם הוא נשאר באותו מספר חניות או אם יעבור לתקן של חנייה של 

שהחניות מצטמצמות. זאת אומרת יש מקרים שניתן אם ות ל להיאז יכו

דלים לשלב בין שני הדברים. זאת אומרת ניתן מצד אחד, ואנחנו משת

באזור  מאוד עצים שישנם צם הרבהנו מה המחיר של זה, שזה בעראי

גם לעשות את שימור וחיות של הגם על הנהמרווח ולכן ניתן כן לשמור 

 פה מגרש גדול.יש ו כי ניות שבעצם נדרשחאותן ה

 מ ראש העיר"מר נחשון צוק, סגן ומ
זה מפריע, הדיבורים מפריעים. סליחה איציק, הדיבורים מפריעים. 

יון, איציק אתה למהלך הדדקות. זה מפריע  יני בבקשה שתימתאורליה ת

 מפריע. 

 מר מרדכי בליצבלאו
 נחשון יש פה בעיה רצינית מאוד.

 )מדברים ביחד(

 נציגת שר הפנים בעלת דעה מייעצת יר,קירמאאורליה  'גב
 מוטי, אני אתייחס גם לנושא הזה.

 ראש העיר מ"מר נחשון צוק, סגן ומ
י י רק שנייה אחת. שיפסיקו הדיבורים ואז אנחנו נמשיך. איציק אנחכ

 ם, אנחנו מחכים. להפסיק את הדיונים ש ממתין. איציק אם אתה יכול

 ת דעה מייעצתבעלפנים אורליה קירמאיר, נציגת שר ה 'גב
הכנה זה נפח דבר נוסף שמחלקת שימור ביקשה בהמלצותיה זה הנושא וב

מפני שאנחנו מדברים פה על בעצם מגרש לשני בניינים. אבל הבנייה 

צעות אופרטיביות. , יש גם הין אחד. ומוצע שמהבהקלה נבנה בעצם בני

ן יתקוב ויג נוסף בחזית לרחלרווח בין שני אגפי הבינוי, לסגת דירו

קצת  מה שדובר? . המשמעות של זה, מה המשמעות שליהוואדוגם בכיוון 

נו רואים שקווי הבניין לרווח בעצם בין שני הגושים האלה ואנח

אגפים. זה מאפשרים את זה מפני שלא נוצלו. לעשות דירוג בשני ה

רואה כשאני בודקת אני בעצם חלק מהיישום של מה שהשימור ביקש. 

ם איזה שלוש ארבע המלצות, לא ות, ויש שמלצהת מהשבעצם אף אח

צות ולא הכל מחלקת בינוי יושמה. אני יכולה להבין שאלה הם המל

כשבעצם אף אחת  וצעו.יכולה לקבל. אבל אני מצפה שחלק מההמלצות יב

 מהם לא מתבצעת אז חבל על העבודה שלהם. 

 מר מרדכי בליצבלאו

 בשביל מה יש וועדת שימור?
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 יגת שר הפנים בעלת דעה מייעצתנצ ,קירמאיראורליה  'גב
ון בוועדה. אבל יד, זה מחלקה כרגע כי זה לא היה בהדזה לא ווע

ונות של עושים עבודה שמטרתה לנסות לשלב את הבניין החדש עם העקר

הזה. ורצוי להתייחס לדברים האלה. דבר שני, ישנו נושא של  האזור

בע שמשום מה מרו מטר 131חישוב שטחים שבו נרשם שיש איזה עודף של 

מדוע  אני לא יודעת בדיוק מה הסיבהאים הוא לא נרשם להורדה. בתנ

להיות שנשכח או משהו כזה. מדיניות, יישום של זה לא נרשם. יכול 

מדברת על שש וחצי קומות  38יניות של תמ"א מדיניות. מסמך המד

כמובן בטבלה בצורה מסודרת. דוש, זה מופיע גם באזור הזה. זה לא חי

מקצועי שמציג את ות ואני מברכת את הצוות הלאות מאוד מסודרטב שי

המידע בצורה מאוד מסודרת ומקל על הזיהוי. אז יש שש וחצי קומות, 

ים, יש שבע ויש שמונה ובאגף מותר. ואנחנו רואים שיש אזור מסו

 הדרומי יש שבע. 

 מיכל רז, ס/ מנהלת האגף לרישוי על הבנייה 'אדר
 ת.היא קומה שביעי, שש וחצי החצי שש וחצי, אני אסביר

 ה קירמאיר, נציגת שר הפנים בעלת דעה מייעצתאורלי 'גב
אנחנו ה להיות חצי מהשטח והיא לא. בל היא צריכא קומה שביעיתהיא 

הריסה של תשע  ם עלעצהסתכלות, אנחנו מדברים פה בגם מסתכלים סתם כ

ה אומר שהוא . זאת אומרת זה מקדם מעל לשלוש שז28דירות ובנייה של 

ין. וכשאנחנו מסתכלים בחתך על נושא של ויתקמקדם יחסית גבוה ב

לא חצי מהקומה  נו יכולים אכן לראות שהיאהקומה העליונה אנח

ך ש. ואכן אם אנחנו מסתכלים בתשלומי מס שבח וכהתחתונה כפי שנדר

חצי קומת מגורים ועל החצי קומת הלאה אנחנו באמת נראה תוספת על ה

שא של נומתייחסת ל לישי אנישניין השני וכך הלאה. מגורים בב

נים האלה אכן המקוריים המחלוקת שכנראה קיימת בין הנושא האם הבניי

. אני כמובן לא איש מקצוע בתחום של 38וקים לתמ"א זק

ה להתבטא בנושא של המחלוקת. אבל יש יות ואני לא יכולהקונסטרוקצ

זה, עד  יחס אליהם. אחדניתן היה להתיכמה דברים שאני חושבת שכן 

ס העירוני שבודק את היזם היא רה של המהנדי הבנתי הבחיכמה שאנ

ט לאיזה מהבודקים העירוניים יזם. זאת אומרת היזם מחליתלויה ב

ת שהיה רצוי שהדבר הזה ייבחר על ידי העירייה הולכים. אני חושב

 ולא על ידי היזם שהוא יחליט לאיזה מהבודקים הוא הולך. 

 ריאל וטרמן, מהנדס העירא 'אדר
רצוי, זה שונה מאוד. את יכולה להגיד היה .. ד.קיצוני להגי זה קצת

 אבל להגיד...

 אורליה קירמאיר, נציגת שר הפנים בעלת דעה מייעצת 'גב
נדיר יש פה מקרה ת זה אקראי. גרלה, אולי לעשות אוי אולי בההיה רצ

ר היה להביא את שני הצדדים ואני חושבת שבאמת אפששל מחלוקת בין 

, די לפסוק בנושא הזה סופית. היה גםיקה שלישית כזה לאיזושהי בד

ך קים בבניינים וכלמשל אני קראתי את הדוחות ורשום שמה שיש סד

ק. אבל זה יתי שום סדין לא מקצועית, לא ראה. אני הלכתי שמה בעהלא

י גם כן מסוג הדברים שניתן לבדוק אותם בצורה מאוד פשוטה על יד

 כמובן שיכול לבוא ולצלם. ח פק

 תבור להט מר
 ית בתוך הדירות?הי
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 קירמאיר, נציגת שר הפנים בעלת דעה מייעצת אורליה 'גב
לתוך כנס לתוך הדירות לא נכנסתי לתוך הדירות כי לא ניתן להי

בעיה בקירות החיצוניים אז זה אבל אם יש  הפרטיות של הבן אדם.

האחרים. לסיכום, אני הייתי , בכל השטחים אמור להיראות במדרגות

מור. אם זה בנושא של מחלקת שיי להמלצות של ה לראות ביטורוצ

החנייה במרווחים או בנושאים האחרים של ההרחקה ודירוג. הייתי 

ייתי מצפה לראות ת והי קומועל השש וחצדים רוצה לראות שבאמת עומ

 רבה.ן למחלוקת שנוצרה בנושא של הקונסטרוקטור. תודה איזשהו פתרו

 אש העירמ ר"מר נחשון צוק, סגן ומ
 מישהו רוצה להתייחס?עוד 

 מר צביקה ברבי
 כן.

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 ביקה בבקשה.כן, צ

 מר צביקה ברבי
ריכות שתי בקודם כל אני אומר, למה להקים בריכה,  ריאל אתה שומע?א

, אתם רוצים ה של קבלן או דיירים. הרי הרסתם בנייןבגלל איזה גחמ

יש לנו עכשיו שכונה חדשה. אל  הלן.אהלן וס להרים גובה מסוים,

. לאף אחד זה לא יפריע כי מי 800יחידות, תרימו  460תתפשרו על 

שם יקבל את המצב עובדתי. ביום אחד מקימים שתי בריכות שייכנס ל

לך אחורה, איזה עשרים מטר  .עלה ממטר תשעים הגובהא ינחשון, ל

יבות. ם, דחקות, מסחנו מכירים את עם ישראל, צחוקיאחורה. ואנ

כשהצד השני שקנה במיטב כספו בית מקימים לו מפלצת ואומרים לו אל 

נו נעזור לך, נשלח את הפיקוח. נגן עליך. נחתדאג, תהיה לך בעיה. א

פאדי. זה ם אלכהעיר יודע שהכל זה  . ואריאל מהנדסהממסד בשבילך

רדיה רחוב אריק שרון, שכונת ו יזה במציאות לשום דבר.אחאין 

כי אתמול, הובטח להם שבחודש יולי יהיה להם כביש י עם מידיברת

ועכשיו זה רק המלצה ואנשים כלואים בשכונה שלמה. אז אני לא מצליח 

ועדה ולהציג את לבוא לו להבין למה האזרחים צריכים לממן עורך דין,

ל העיר חיפה כנגד עורכי דין ששלהם ולעמוד מול סוללה של הטיעונים 

ות, אתה רוצה בלירה. אתה רוצה לבנ שאוספים לירהאותם האנשים 

מו שצריך. תעשה עם חניות, בלי בליטות, כלעשות תמ"א, תעשה תמ"א 

שבים תיש את האנשים. התועם תשתיות נכונות, בלי בריכה ולא לה

בחשבון איך האחר ף אחד לא לוקח על משהו שא ים כסף על מה?מוציא

הבקשה הזאת, ע שתוריד את ואני אומר פה לאריאל, אני מצי מרגיש.

תדון מהתחלה ובאמת להוציא את כל המותרות ואולי אנחנו גם נאשר 

ך נגד תושבים בגלל כוח של אותה בסוף. כי זה לא הגיוני שאתה הול

שאתה מצמיד כוח שבעולם כלנים את כל הקבואתה נותן לכל הקבלנים 

ר חיפה. שמאל שלך. וזה תקלה חמורה בעי עורכי דין שלך מצדלהם את ה

חיות במצב של בלגן. צריך להבין שלא כל אחד יכול היום לאתה 

קודם ואתה חי עם זה בסדר. בריכות, תשתיות וכל מה שציינתי מ

 ם.וסדר היזאתי מה ריד את ההצעהעתי כדאי שתוולד

 מר מרדכי בליצבלאו
דברים שאני אמרתי ליה קירמאיר ולאור הרות של היועצת אורלאור ההע

זה חזרה לבחינה מחודשת לבחון, לאמת או  , להוריד אתםוהוויכוחיפה 

תן את נתון. שמעתם את הגברת. להביא קונסטרוקטור שלישי על מנת שיי
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בחינת שבלס טען וחבל. גם מבמה שאנחנו טענו ובמה צם מצדדת בע אהי

 יקט הזה. הגובה ובכלל כל הפרונת ת, גם מבחיוהצפיפ

 מ ראש העיר"ון צוק, סגן וממר נחש
 י בבקשה.יכמ

 מ ראש העיר"מרדכי מיכי אלפר, סגן וממר 
 . מדיניות שהצבעתם עליה כאן.38תמ"א ו אישרנו מדיניות לחננא

. המדיניות הזו 38לתמ"א  מליאת הוועדה המקומית אישרה מדיניות

ים לבקשות מדיניות מאוד סדורה איך אנחנו מתייחסאושרה ויצרה 

ות, צפיפות עמסה על תשתיות, להצפיפבחלוקה לים, פי אזורבחלוקה ל

מדיניות חדשה, יש  יחידות דיור לדונם, חניות. התוכנית הזאת יש

חדשה. ישנה למדיניות ישנה. בתווך יש הוראות מעבר בין המדיניות ה

דיניות. אנחנו לא יכולים לשנות כל פעם נית הזאת תואמת מהתוכ

חנו אם למגיש בקשה, אולי אנהיא בהתכי ההתייחסות אולי התייחסות 

שם מישהו. צריכה להיות וודאות, את  וליה מישהו, אפמכירים 

קשה הזאת תלך ותחזור, הוודאות הזו אנחנו מנסים לייצר. מזה שהב

דה הקרובה ותשאל איך הבקשה הזאת הוגשה חזור ואתה תבוא לוועתלך ות

שהגשת פר לך? אס ינן החלטה. מה אבתאריך הזה והזה, עדיין איכבר 

 ואני מציע שנשנה את השיח. השיח זר?לך ובא וחוה גות וזה חזרהסתיי

פה עובד ככה. היזם יקבל, היזם יעשה, ליזם יהיה, היזם יהרוס, 

יקבלו דירה מרווחת, עומדת ה. הדיירים שגרים בבית הישן היזם יבנ

ולא יטפסו  כניים, תואמת תקנים עדבפני רעידות אדמה עם ממ"ד

לא נגיש, בלי לבית שלהם.  טפסים למדרגות להגיעם משמהם ה במדרגות

דמה. אנחנו לא א ותמתאים לכלום, לא עומד בפני רעיד חנייה, לא

דה המדינה הולכת לסמכות מקבילה לווע יכולים להיות במקום הזה.

המקומית והוועדה המחוזית ותוכניות לא יאושרו פה, הם יאושרו 

ה תאמה לכל הכללים, בהתאמעשתה בהות. התוכנית הזאת נבערכאות אחר

גם לדברים עניין הזה ואני רוצה שמיכל, תני רקע ללמדיניות. 

 שהעלתה אורליה ונלך להצבעה.

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 יתן גם לתבור רגע להעיר.ל בוא נאז רק שנייה. לפני מיכ

 מר תבור להט
את זה שזה שיש  עגובה למה שמיכי אמר, זה קצת מקומם לשמורק בת 

השיח. התושבים יקבלו מעלית וזה. ברור יך לשנות את צר אז 38תמ"א 

בתמ"א בדרך כלל וזה מה שקיים  38ם של תמ"א שהם יקבלו, זה התנאי

יר חיפה יש לפעמים . אבל למרות עשרות רבות של תמ"אות שקורות בע38

 פרויקטים שהם פרויקטים בעייתיים. על פי מה שהם אומרים פה גם

חינת בריכות מב סטרוקציה, גםקונגם מבחינת המבחינת הגובה, 

אני לא  ציבוריות באמצע שכונה של נתיב אחד. מי שמע על דבר כזה?

 ליח להבין איך הגענו למצב הזה.מצ

 מהנוכחים:
 איפה יש פה בריכה ציבורית?

 מר תבור להט
 כות?ן בריאיאני לא מבין, יש בריכות, 
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 אגף לרישוי על הבנייהמיכל רז, ס/ מנהלת ה 'אדר
 בריכות פרטיות.

 ביחד( )מדברים

 מר תבור להט
 חנו בעד,אניח צריך להיות, ז השא

  )מדברים ביחד(

 מ ראש העיר"מר נחשון צוק, סגן ומ
דבר בבקשה. ניר, ניר. תנו לתבור לדבר לתבור לסליחה מיכי. תנו 

 שה.בבק

 מר תבור להט
להיות, ברור שצריך אני רק אסיים. אני אגיד, זה שהשיח צריך 

אבל זה לא אומר ות. להיות. צריך להיות בינוי, צריך להיות התחדש

פרויקט שיש בו איזושהי בעייתיות שלא עומד בתקנים כלשהם  שאם יש

 ת. זה לא שלא מאשרים בכלל תמ"אות בחיפה.אז צריך לשפר, צריך לשנו

 מ ראש העיר"מר מרדכי מיכי אלפר, סגן ומ
תואם  זה םתייחס לתנאים שבהם מאשרים תמ"אות. אמיכל תלכן ביקשתי ש

כים לאשר. ואם לא, יותה מדיניות אנחנו צרת אותם תנאים ואאת א

 מיכל תתייחס ונקבל החלטה. דה לתיקון.ווענביא ל

 מ ראש העיר"מר נחשון צוק, סגן ומ
 שה מיכל.בקב

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 רצה להתייחס? רגע, סיגל גם, סיגל, ניר, מישהו

 מ ראש העיר"מר נחשון צוק, סגן ומ
 ואחר כך. אז סיגל וניר קודם

 מר ניר שובר
וח לחלק בטאני רוצה להגיד שיש שמה משפחות של חיפאים שהצביעו פה 

ם ולמרפסות ויש שמה הרבה ם שמחכים לממ"דימהאנשים. מעל עשרי

יך ת ואני חושב שצריך לעזור להם. זה הכל, אני חושב שצרמדרגו

כבר כמה  38לעזור לציבור. זה ציבור שהצביע לנו. מחכים לתמ"א 

 ים.שנ

 הם, מזכירת המועצהעדנה הררי אבר 'גב
 גל רצית משהו?סי

 סיגל ציוני 'גב
בגינה שלו. ת, היום כל אדם יכול לשים כן. כל הסיפור הזה שבריכו

ם בריכה בגינה שלו, אף אחד לא יכול קונים בריכות מתנפחות, לשי

ר את זה. זה לא איזה בריכה אולימפית שהולכים לעשות שם, בואו לאסו

 ות.בפרטים כשאומרים בריכ נדייק
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 מ ראש העיר"מר נחשון צוק, סגן ומ
ם ילגל. בבקשה, זה מפריע הדיבורים. את יכוסליחה רגע. סיגל, סי

 תודה. סיגל. בבקשה?לצאת החוצה לדבר בחוץ 

 סיגל ציוני 'גב
ם שהבניינים שלהם כבר "דים, מצפיים לממדבר שני, יש אנשים שמצפ

רמל, הבתים בל גם בכא המון שכונותיהיו סוף סוף ברמה אנושית. 

שנים.  לדבר הזה? אפשר לייסר אנשים שמחכים שניםהאלה ישנים. כמה 

 הוכל דבר. יש איזשל מקום. זה תופעה להתנגד לזה לא רק שם, זה בכ

עוד סדרתית כל הזמן ו להתנגד בצורה משהו שעבר ולא התנגדו אליו?

ים של בריכות יכות כאילו שעושים שם משחים אולימפילהגיד בר

 ת?אולימפיו

 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
 קשה.טוב, מיכל בב

 מיכל רז, ס/ מנהלת האגף לרישוי על הבנייה 'אדר
ההשוואה בין תמ"א שלנו את  ות דעתאנחנו הצגנו בטבלה בתוך החו 

ת מדיניוהמאפשרת יותר אפילו. אבל  38. תמ"א נושלניות , המדי38

חיות ואת הכללים שמותר מסוימת וקובעת את ההנ שלנו מגבילה בצורה

אנחנו בעצמנו כמו שאמר לבנות לפיהם. ואנחנו עומדים פה במדיניות ש

ת ישור ואישרתם אהיו"ר שאנחנו מביאים את זה, הבאנו את זה פה לא

יחידות דיור לדונם  12ות של ר בצפיפמדוב המדיניות שלנו. מעבר לזה

בניין מעבר, אנחנו לא מצופפים את היחידות לדונם. ככה ש 15כשניתן 

שא נו , מה עוד?את השכונה מעבר למה שאושר בעצם במדיניות. זהו

וזה בעצם פותר ה בהתאם למה שנדרש נה חנייחנייה גם כן נבדק ונית

לו את החניות לכל  ע איןבנה הזה שכרגחות מבחינת המאת הבעיות לפ

חושבת שזה להפך,  ניאדירה ובטח לא אחד וחצי לכל דירה אפילו. ואז 

ניות נוספות וריד את העומס של החנייה מהרחוב ולא מביא עוד חזה מ

 ברחוב.

 מ ראש העיר"מר נחשון צוק, סגן ומ
אז בואו נצביע.  ים את זה נכון?אתם לא מושכ ?ביעיםטוב אנחנו מצ

 מר תבור להט
 עים או בעד ההסתייגות או נגד ההסתייגות?, אנחנו מצבירגע

 ראש העיר מ", סגן וממר נחשון צוק
 ה.עעד או נגד ההסתייגות. בבקשה הצבב

 ת המועצהעדנה הררי אברהם, מזכיר 'גב
תייגות הס. ה1נגד, נמנע  6, 7סגור הצבעה. בעד ההסתייגות הצביעו 

 .5ת. אנחנו עוברים לסעיף מתקבל
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 עדנה הררי אברהם, מזכירת המועצה 'גב
ל ידי חברי מועצה אביהו האן ומוטי לנו הסתייגות עאן יש כגם 

 אתה איתנו? בליצבלאו. אריאל




