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 18220ס/

 8202.741מיום  41/41פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 

ליאת שוחט, ננה חן, ז'אנה כהן, איגור יקובוב, חיון דוד, נחום יעקב, טל אשכנזי, נוכחים: 
, עופר בוזי ליאור אגאי, ליאת בן בסט, עוזי אהרון, אפי גוטמן, ימית קרקוקלי, סבח יוסף,

 אילה ברטה. 

מנכ"ל העירייה,  –יועמ"ש העירייה, עופר תודר  –עו"ד שלומית שפינדל : נוכחיםמוזמנים 
מנכ"ל  –גלעד אורן  דובר העירייה, –גזבר העירייה, אורן קורנפלד  –רו"ח גיל גבריאל 

מ"מ מהנדס העירייה, נתי  –מבקר העירייה, אדר' ליאת בן אבו  –המינהלת, רמי בן סעדון 
 –יונית דלאל  מינהלת התחדשות עירונית, –מינהלת התחדשות עירונית, יואב דן  –רייכר 

 .מנהלת לשכת ראש העירייה

 על סדר היום: 

 תוספת תקציב להוזלת הקייטנות.  .0

 תכנון הפרדס הצפוני.  – 82.1.02ביטול החלטה מישיבת מועצה מיום  .8

 שיפוץ הבריכה.  – 82.1.02מיום  ביטול החלטה מישיבת מועצה .2

 ביטול מכרז למכירת בית הועד ברמת פנקס.  .4

 אישור חוזה חכירה עם תנועת אמונה.  .1

 הנחת הסכם פשרה על שולחן המועצה.  .6

ת במסלול רשויות מקומיות על פי כללי יאישור קידום פרויקט התחדשות עירונ .7
 הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. 

מקורות מימון  ₪ 011,111בסך  –שיפוץ מבנה קידום הנוער היל"ה  – 0111תב"ר  .2
 משרד החינוך.  –

 8.0בסך  –מתחם פינוי בינוי המלבן מסלול רשויות מקומיות  – 0116תב"ע  .9
 מלש"ח מקורות מימון משרד השיכון. 

 
 1.:41הישיבה נפתחה בשעה 

 
 תוספת תקציב – 4סעיף 

 ראש העירייה:

  על סדר היום הנושאים שביקשתם להעלות מי רוצה לתת הסבר?, אני פותחת את הישיבה
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 אפי גוטמן:
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 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 

 הצעה נוספת של חברי מועצה לסדר היום.  ומה שאפי הציג ז

 ננה חן:

 לפני כן היו לו שאלות לגבי העברות שהיו עד היום. אני מציעה שתתייחסי לזה. 

 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 

אפי הביא לסדר היום, אם יש התנגדות לדון בהצעה שאפי שהצעה הלפקודה,  82בהתאם לסעיף 

והן את דברי  דקות 01שמעו את דברי המציע, כפי ששמענו, במשך זמן שלא יעלה על יהגיש, 

לא להחליט  ,התנגדותוהמועצה רשאית, לאחר שהיא שומעת גם את ההצעה וגם את ה המתנגד,

לכלול את הסעיף בסדר היום, או לקיים דיון באותה ישיבה או לכלול אותו בסדר יום של ישיבות 

  ות.ועדאחת מהאחרות, או להעביר את ההצעה לדיון ב

 טל אשכנזי:

לא יכול להיות שיועצת משפטית כל הזמן נותנת לנו את הדברים בדקה התשעים. היא יכלה לתת 

 אש. לנו את זה מר

 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 

 אתה מקשיב למה שאני מדברת? מה הטענה? 

 ראש העירייה:

טל, אתה הבנת מה שהיא הסבירה? היא הסבירה איך מתנהל הסדר יום. אתם העליתם הצעה, 

 עכשיו תעלה הצעה נגדית ואז תתבצע הצבעה. 

 :אשכנזי טל

 היא היתה צריכה להעביר לנו את הדברים האלה לפני הישיבה. 

 ראש העירייה:

 זה לא משנה את הדיון. זה משנה לך את הדיון?

 עו"ד שלומית שפינדל:

עושים בסדר יש בעיה? אני לא נתתי חוות דעת, כשאתם אתם עושים בדיוק את מה שכתוב פה, גם 

 אני נתתי הסבר למהלך של הדברים. 

 :ראש העירייה

ש"ח  221,111בהתייחס לדברים של אפרים צבי גוטמן, אני לא חוזרת בי ואני אומרת שהכסף בסך 

לקבל, יוקצה לפעולות חינוך ולפעולות רווחה לתושבי  יםאמור םשנחסך מהמשכורות שהיית

העיר. הכל יעשה בהתאם לחוק ובהתאם לנוהל, בכיול תקציב והעברה מסעיף לסעיף ואם נצטרך 

 קייטנה להעביר מסעיף לסעיף, נעשה את זה. את ההנחות ל

ההצעה שלכם על סדר היום שונה ממה שאתה הצגת עכשיו. ההצעה היתה מקור תקציבי, ביטול 

 האומן עומר אדם. 
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 :גוטמן אפי

 זה ישן. מה כתוב בכתב יד בתוספת?

 ראש העירייה:

שקל שהוקצו, או  211,111-אני מקריאה: המקור התקציבי ביטול אירוע עומר אדם, שזה ה

שורינו  ₪ 011,111מתקציב שהקצה הגזבר או רזרבות. הרזרבות שהקראת השתמשו בהם. סך של 

לטובת כיתה רביעית בבית ספר אהוד מנור, מאחר ויש תקן של משרד החינוך שמחייב אותנו 

מדות בתקן. אחת הכיתות האלה הן השכבה שעולה לכיתה ד', מארבע לסגור כיתות שאינן עו

כיתות צריך לצמצם לשלוש כיתות, מאחר ומנהלת המחוז נענתה לבקשת העירייה בתמיכת 

ההורים לאשר את הכיתה הרביעית באהוד מנור כחריגה, העירייה היתה צריכה לחתום על 

פים שמר אפרים צבי גוטמן העלה התחייבות במימון החלק שלה בהשתתפות ולכן, כל הסעי

כרזרבה, שורינו לטובת הדבר הזה. מה שכן, הכספים שנשארו עודפים במתנ"ס, כולל רווח 

 811לא יוספו כתוספת של  12,111-שקל פלוס ה 44,111ותקורה שהמתנ"ס הציג לעירייה בסך 

ילדים סך  821 שקל, אלא יועברו לשתי קייטנות שלא סבסדנו אותם, קייטנות של מדעים ויהדות

 . ₪ 211ילד כפול  811-וקייטנת אור אבנר כ ₪ 211

 :גוטמן אפי

 נשמח שהיית דואגת לזה מראש. 

 ראש העירייה:

 הבאת לי רעיון. תצביע בעד. 

 :גוטמן אפי

 אנחנו נשמח שהגזבר ימצא לכך תקציב. 

 ננה חן:

מה שליאת מציעה זה דבר מאוד יפה, כך שעוד קהילות באור יהודה יזכו להטבה, אבל זה עדיין 

לא אומר שלא נוכל למצוא פתרון לאותם ילדים שאנחנו העלינו את ההצעה. בדיוק הבשורה 

 שיצאת לציבור לגבי תקציב הסגנים, אז בואי נלך לזה וזה ביחד. 

 ראש העירייה:

 נים ילך לזה. ההצעה שלי שכל תקציב הסג

 אפי גוטמן:

אז אני רוצה להציע שתקציב הסגנים, חציו ילך לטובת הרווחה וחציו ילך לסיוע פה. כרגע היות 

 וזה לא נדון בועדת כספים, צריך להביא את זה לאישור ועדת כספים. 

 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 

 ואז צריך לטפל בזההחלטה שהעליתם, צעת הזה מה שאמרתי קודם. אתם תצביעו עקרונית על ה

 ישיבה. הימים לפני  01 עם זימון של, ובמועצה ועדת כספיםלהביא לדיון בבנוהל הרגיל, 

 



5 

 

 

 

 

 :גוטמן אפי

 אני ועוזי שמחים שאנחנו יכולים לתרום את הכספים שלנו. 

 ראש העירייה:

 גם בלעדיך אנחנו היינו עושים את זה. 

 עוזי אהרון:

שהיום שמענו שדואגים גם למיעוטים, הציבור החרדי, דתי, פתאום התחילו לדאוג עם כל הכבוד 

להם עם סיסמאות לפני הבחירות. חבל שלא הזכירו גם את הקהילה האתיופית, להם מגיע בחינם 

לתת קייטנות בהיגיון הזה. זה תעודת עניות לאור יהודה שצריכים מכספי הסגנים לסבסד 

ות וכספים שמתבזבזים בעשרות בחילת הקדנציה. יש כספים ברזרקייטנות ולא חשבו על זה מת

מיליונים שהיה אפשר לחסוך אותם ולהשקיע אותם בחינוך ובקייטנות ובכל דבר שקשור לילדי 

 העיר. 

 ימית קרקוקלי:

זה סיסמאות של הבחירות. שנתיים וחצי היית פה בתור  ,עד לפני שבועיים יכולת לעשות את הכל

 ר והכל היה טוב ופתאום בשבועיים הדברים השתנו. סגן והכל היה יש

 ראש העירייה:

שקל לילד  111הצעת ההחלטה היא כזאת: מימון הנחה לקייטנות אור אבנר ומדעים ויהדות בסך 

יינתנו מתקציב שנחסך מהפסקת תשלום שכר הסגנים. יתרת התקציב תועבר לפעולות רווחה. כל 

הנוהל הנדרש לכיול תקציב והעברה מסעיף לסעיף ההחלטה הזו תובא לועדת כספים על פי 

 ולאישור חוזר במועצת העיר. 

 אפי גוטמן:

אני רואה חשיבות רבה בכך שצריך לסבסד את הרווחה בפעולות וגם אני מאמין שעוזי רואה את 

זה כך ואני רוצה שיצוין שאנו החזרנו את הסמכויות וויתרנו בכך על שכרנו. זה הכסף שאנו 

 מש בו ועכשיו יש שתי הצעות. מציעים להשת

 ננה חן:

 אני מציעה לשים בצד את נושא הרווחה ושכל התקציב יהיה לטובת כל הילדים בעיר. 

 ראש העירייה:

 אני לא אוסיף כסף למתנ"ס כשיש שם רווח. 

 ננה חן:

 במקום להעביר את זה לרווחה ניתן לילדים. 
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 ראש העירייה:

 בסדר. האחריות שלכם להעביר במתנ"ס. 

שקל לילד  111הצעת ההחלטה היא כזאת: מימון הנחה לקייטנות אור אבנר ומדעים ויהדות בסך 

 יינתנו מתקציב שנחסך מהפסקת תשלום שכר הסגנים. יתרת התקציב 

תועבר לפעולות רווחה. כל ההחלטה הזו תובא לועדת כספים על פי הנוהל הנדרש לכיול תקציב 

והעברה מסעיף לסעיף ולאישור חוזר במועצת העיר. במקביל, המועצה ממליצה כי במתנ"ס 

לכל ילד שנרשם לקייטנות. אנו מדברים על קייטנות  ₪ 811תועבר החלטה להשלמת המימון של 

ם. במידה ובמתנ"ס לא תתקבל ההחלטה, יתרת הכסף שתוכנן לעבור לרווחה, ילדי 111ילדודס, 

 יושלם עבור הקייטנות ילדודס. 

 :אשכנזי טל

 חשוב לציין שזה בהחלטה משותפת. האם סגרנו את כל הקייטנות?

 ראש העירייה:

 סגרנו את כולם. 

 דוד חיון:

 הכספים האלה מתי אמורים להגיע? 

 

 ראש העירייה:

ימים הגזבר יוציא כיול תקציב העברה מסעיף לסעיף, אחר כך זה  01עובדים בהתאם לנוהל. תוך 

 יגיע לועדת הכספים ולאחר מכן למועצה. גם אם תסתיימנה הקייטנות, הכספים יוחזרו. 

 ?מי בעד אישור ההחלטה

 בעד: פה אחד. 

 

 פרדס הצפוני2 בגין תכנון ה 121241.ביטול החלטת מועצה מישיבה מיום  – .סעיף 

 ראש העירייה:

בגין תכנון הפרדס הצפוני  82.1.02התקבלה הצעה לסדר לבטל החלטה מישיבת המועצה מתאריך 

 עקב מצגי שווא ועקב היעדרות היועצת המשפטית מהישיבה.  0111נווה סביון מערב תב"ר מס 
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 :גוטמן אפי
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 עופר בוזי:

 האחרונים? את זה ידעת רק בשלושת השבועות

 אפי גוטמן:

כן, רק אחרי שקיבלתי אישור מהחבר'ה של מינהלת התחדשות עירונית, קיבלתי אישור מיוחד 

 מעופר תודר לשבת איתם, אחרי שחסמתם את כל הדרכים.

 ראש העירייה:

 כשהיית סגן זה לא עניין אותך? 

 אפי גוטמן:

 הכל עניין, את התנהגת כמו דקטטורית, הכל במחשכים. 

 העירייה: ראש

או רק לפני שלושה  נפגשת איתם במשך שנתיים וחצי כששימשת סגן, הכרת את עובדי המינהלת,

 שבועות? 

 אפי גוטמן:
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 :בוזי עופר

ראשי ערים מנסים לקדם את התוכנית שם, לא קשור לשום פוליטיקה ולזרם  4מה לא בסדר? 

שהם באים ובסוף הצליחו לקדם לשלב תכנון. התב"ר שאושר זה אומר תכנון בלבד ומשולם על 

ידי המינהל. אני גם רוצה להזכיר, שגם בתוכנית המתאר שההנהלה הקודמת קדמה, השטח שם 

מינהל יכול לתכנן את השטח הזה בלי לשאול אותנו, אבל נאמר כאן מיועד למגורים וגם ה

 שהעירייה הגיעה להסכמות שאנחנו כן נשפיע. אז בואו נקים ועדה, שאני מוכן להיות בה. 

 :גוטמן אפי

 עכשיו נזכרת? מה ביקשנו לעשות לפני חודש וחצי? יש לי פה הצעה מסודרת בעניין. 

 
 

 אני מבקש להעלות להצבעה ...
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 ראש העירייה:

שנה בכל  11כל הסיסמאות שלך בטלות בשישים. יש פה צוות תכנון שלא היה בעירייה הזו מזה 

הקשור להתחדשות עירונית. צר לי שסגן ראש עיר שישב שנתיים וחצי בתפקיד, לא מצא לנכון 

לשבת עם אנשי המינהלת, לקבל תשובות מדויקות לכל מה שהעלית, בכל מה שקשור לתוכנית 

אב, להתחדשות עירונית קרית גיורא, למענה למוסדות ציבור ומוסדות חינוך, למענה לתקן חניה 

לבוא לשבת איתם כל היום בזמנך  וזמןולתחבורה. אבל עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא, אתה מ

 הפנוי. 

לעניין הפרדס הצפוני, אני חוזרת ואומרת, הסכם הגג שנחתם ואושר במועצת העיר יחד עם שני 

סגנים, דיבר על הקמת שכונה בשטח המיועד. אנו העיר היחידה בארץ שנכנסה להסכם הגג עם ה

מינימום הדירות הנדרש וקיבלנו את אחד ההסכמים הטובים ביותר לעיר אור יהודה, לא לשכונות 

החדשות אלא לשכונות הותיקות כי כל הכספים שאנו מקבלים מהסכם הגג מושקעים בראש 

מלש"ח שהם מעבר לכספים שמתקבלים  021ובחיזוק השכונות הותיקות. יש ובראשונה בתשתיות 

עבור יחידות הדיור שמושקעים בניקוז ובתשתיות של העיר הותיקה, כדי לקלוט את השכונות 

 החדשות. הסכם הגג מיועד לתת מענה לזוגות צעירים ולתמוך בהחלטת הממשלה ללחימה ביוקר

לזוגות צעירים  םמהדירות ה 81%מחה רבה, כאשר המחיה ואור יהודה נותנת את חלקה בש

תושבי אור יהודה, שלשמחתכם, ננה ואפי, גם הילדים שלכם הם חלק מהזוגות הצעירים שזכו 

 ואני אשמח שהם ימשיכו להיות חלק מהעיר אור יהודה. 

להזכירכם, מחיר למשתכן הופעל בתב"עות קיימות ובשלות להפקדה במיפוי שעשתה מדינת 

-ו 1שנכנסתי לתפקיד לא היתה אפשרות לשינוי התב"ע, מדובר בתב"ע שאפשרה דירות ישראל וכ

דירות  411-דירות קטנות. ההצלחה של העירייה בראשותי היתה להקצות כ 81%-חדרים בלבד ו 6

 חדרים, שלא היו קיימות בתב"ע הקודמת.  4

 ננה חן:

 מי הכין את התב"ע הקודמת? 

 ראש העירייה:

 ירות הקודמות. יו"ר הועדה לתכנון ובניה בקדנציה קודמת. מי שתמכת בו בבח

בישיבה שהתקיימה עם רמ"י הוצגה תוכנית הפרדס הצפוני. מבחינת  01.2-בסופו של דבר, ביום ה

עופר ו וים ינדל, גיל גבריאל, משה לורברבעיריית אור יהודה השתתפו עוזי אהרון, שלומית שפ

עמדת רמ"י, מבחינתם שני גופים מוכרים אפשריים לתכנון, הרשות והעירייה. יש להשלים . תודר

הבדיקות בנושא שטחים ירוקים, שטחים חומים, נושא חניות, שאין חריגה במגבלות הגובה, 

בחינת גובה התעסוקה המוצעת, יצירת מדרג גובה של מבנה המגורים, בניה נמוכה בסמוך לבניה 

 ת חלופות תכנוניות. קיימת נמוכה והצג

רמ"י, כפי שאמרתי, שכרה את שירותיו של אדר' מילוסלבסקי והוציאה לו הרשאה לתכנן את 

 השטח. 
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כאשר גילינו שהאדריכל של המינהל קיבל הרשאה לתכנון, ביקשתי מהמינהל לעצור את ההרשאה 

יה ואופי הבנייה ולאפשר לעירייה להיות זאת שממנה את האדריכל, זאת שמשפיעה על קו הבני

וכמות יחידות הדיור וכמות השטחים הירוקים ומענה למוסדות חינוך ולשמחתי, בפברואר קיבלנו 

שנה. התב"ר הוא לתכנון,  81הרשאה שהאדריכל משה צור, שהתחיל לתכנן את השכונה הזו לפני 

ובסעיף זה  בדיוק כמו שהבהרתי, בידי העירייה לקבוע את אופי השכונה, את מספר יחידות הדיור

אין לי שום בעיה, אני לא אשתתף, אני אפילו אמנע מהצבעה, רק שהאחריות שלכם לעניין עמידת 

 עיריית אור יהודה בתנאי הסכם הגג ומענה לזוגות הצעירים, נופלת בחלקכם. 

המשמעות של ההצעה של אפי היא שתכנון השכונה הזו חוזרת לאדריכל מילוסלבסקי, אדריכל 

 המינהל. 

 :גוטמן אפי

לבטל את אישור התב"ר ולהציג את כל התוכניות על מפה אחת  –אני ביקשתי להעלות להצעה 

ולראות מה אפשר לבנות ואחרי זה לבחון את הכל ואז להביא את זה לאישור. את מתעלמת מכל 

 קורה בעיר מבחינת תשתיות תנועה. מה ש

 ראש העירייה:

 תתפלא שאני מקיימת ישיבות חד שבועיות בנושאים הללו. 

 התחדשות עירונית פעם בשבועיים שאתה לא יודע עליה?סטטוס עוזי, היתה ישיבת 

 עוזי אהרון:

 לא. 

אני רוצה לחדד, אנו בישיבה הקודמת, ערב התפטרותנו והחזרת הסמכויות, כל אשר אמרתי 

ולו של שבועיים ימים וכך אמרתי לפרוטוקול, כדי  בישיבת המועצה, ביקשנו פסק זמן קצר ביותר

לבחון את התוכנית, את נושא התשתיות, את נושא התנועה כדי להפיס את דעתם של התושבים 

שנמצאים בחרדה לגבי הבניה של שני הכיוונים של שכונת נווה סביון ולהגיע להבנות, כדי להוציא 

כנית היא תוכנית של ממשלת ישראל וצריך לבנות את התוכנית לפועל, שהרי ידוע וברור לנו כי התו

ולא משאירים שטחים פתוחים ולא פרדסים, אבל את הכל צריך לעשות באופן מושכל, בהבנות 

ולא צריך להתסיס את התושבים ולהיכנס לפינות כאלה או אחרות כדי לאשר את זה באופן בהול 

 ובזק באותה ישיבה. 

חר אותה ישיבה קיבלתי איומים, היתה גם סוג של תקיפה אני מבקש לציין לפרוטוקול, שאני לא

כאן ברחבת העירייה שצולמה במסרטה על ידי אחד היזמים ולא יעלה על הדעת שיהפכו אותנו, 

את נבחרי הציבור, לחומר ביד היוצר ושמיד אחרי שמסיימים פה איזושהי ישיבה, צריך מאן דהוא 

ני רואה את זה בחומרה רבה. המשטרה מעודכנת לדעת מה הוחלט ומה נאמר על ידי מי שאמר וא

אנחנו משפחות ואני מקווה שהדברים לא יתפתחו לאופן חמור יותר. יש לנו הוכחות ויש לנו בתים ו

 תורמים את עצמנו למען הציבור. 



12 

 

 

 

 

 

 ראש העירייה:

 חשוב שזה עבר לטיפול המשטרה. והישיבות הן פומביות 

 עוזי אהרון:

 זה לא היה בתום לב שהגיע אלי אותו אדם. 

 עופר בוזי:

אני מגנה כל תקיפה של נציגי ציבור, זה דבר שלא יעשה. לגבי העניין, יש לנו אחריות כחברי מועצה 

כלפי התושבים ואני גם לא רוצה שהשכונה תיבנה בתכנון בלעדי של המינהל. משמעות ביטול 

ז האמירה שלנו כעירייה אבסקי ולם האדריכל מילוסההחלטה היא להחזיר את התכנון למינהל ע

לעומת זאת, כשאנו ממנים את המתכנן ואני רוצה להזכיר לכולם, מדובר  ,הופך להיות מאוד שולי

על תכנון בלבד, אולי על חלופות תכנוניות שיראו למי שצריך להראות אחר כך, שיכול להיות שכן 

שאגב גם כך הם רחוקים. בסופו של יום השכונה שם  נדרש בניה מדורגת כדי לא להפריע לבניינים,

תיבנה, כי המינהל מקדם את זה ולא אנחנו. אני חושב, אני גם הצבעתי בעד הסכם הגג, אני חושב 

שצריך להיות לנו קצת כבוד עצמי לא לבוא חודשיים אחרי ולהגיד רגע, לא ידענו שזה הולך להיות 

 מים של הפרויקט הזה, שלבים של תכנון. אני הצעתי כך וכך. אנו מדברים על שלבים מאוד מוקד

ואני עדיין מציע שיהיו כמה חברי מועצה, אני מוכן להיות שם, עוזי, אפי, ז'אנה, שילוו את נושא 

התכנון, שהאדריכל ישב בשולחן התכנון, לתת לו את הנקודות החשובות של העירייה והתושבים 

 בצורה הכי ברורה וזה לדעתי יבטיח בצורה הטובה  שעליהם אנו רוצים להגן, להגיד את הדברים

על התושבים. האופציה של ביטול ההחלטה תוביל לכך שהרשות עם  ולהגן ביותר של העירייה

 האדריכל שלהם ימשיכו לתכנן ולא ישאלו אותנו. 

 :גוטמן אפי

אני מוכן לקבל את ההצעה שלך בצורה אחרת, שאנחנו נהיה מעורבים כולנו בקביעת הקווים 

למקסימום שאפשר לבנות בשכונה הזאת ולאופי. אני מציע להקפיא את ההחלטה שהיתה ושחברי 

העירייה יהיו שותפים לקביעת קווים חדשים למה שהאדריכל יוכל לתכנן שם ואז להביא את זה 

 לאישור נוסף. 

 אש העירייה:ר

 זו גם היתה ההחלטה הקודמת, אמרנו שנאשר תב"ר ויהיה צוות שילווה. 

כפי שאמרתי, אני בהצבעה הזאת נמנעת, האחריות היא שלכם, יש על הפרק הצעה של אפי והצעה 

 של עופר, אתם מוזמנים להצביע. 

 ננה חן:

אני חושבת שאפי לא קיבל תשובה לגבי העניין של האם הקרקע שייכת למינהל או יזם פרטי. אנו 

 בדקנו והיא שייכת ליזם פרטי. 
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 ראש העירייה:

הקרקעות בשטח המוניציפאלי של עיריית אור יהודה שייכות לרמ"י, כל הקרקעות, כולל הקרקע 

 שובר איתם את הראש, אנחנו לא קשורים לזה. הספציפית הזאת. כשיש למינהל חוכרים, המינהל 

 ננה חן:

תודה. דיברנו על הסכם הגג, בישיבה של הסכם הגג, כאשר קיבלנו את ההסכם, פניתי ליועמ"ש 

בכתב וביקשתי ממנה לקבל את כל הנספחים, כי רק חלקם צורפו להזמנה. בגין זה גם ביקשתי 

כולת להגיע לישיבה מוכנים. נעניתי בשלילה. לדחות את הישיבה במספר ימים, כדי שתהיה לנו הי

מה שזה אומר, שבאותו לילה לא ישנתי ועברתי על כל החומר, כולל הנספחים ששלומית שלחה 

ברגע האחרון. הגעתי לישיבה מוכנה, קראתי את כל החוזה, היו לי הרבה מאוד שאלות, הערות 

כולם לדבר, בגלל שאין לה ולצערי, היום אנו רואים את ראש העירייה מגיבה ומאפשרת ל

 ומתית. עקואליציה רחבה והיא נמצאת במועצה ל

 ראש העירייה:

 כם הגג היו שלוש שכונות רשומות? זה לא קשור. בהס

 ננה חן:

 היו. 

 גוטמן: אפי

 !האם את חייבת להוסיף שב"ס? את לא חייבת

 ראש העירייה:

 אתה רוצה שלא נוסיף שב"ס? 

 עוזי אהרון וליאור אגאי יצאו מהישיבה2 

 ננה חן:

באותה ישיבה אמרתי את דבריי, שבדרך כלל דבריי הם דברי טעם והדברים נדחו על הסף על ידך. 

לא התייחסת אליהם, לא אפשרת לאנשי המקצוע להתייחס אליהם וזאת בגלל השתיקה של כל 

שלך ורובם הצביעו בעד ההצעה, כי מה חברי המועצה, שרובם היו איתך בקואליציה וגם הסגנים 

שמקובל בעיר הזאת, לצערי, זה הצבעות. הטענה שלי היא גם אליך וגם אליהם, לכולם. אנחנו 

רגע לפני קדנציה חדשה ואולי יכנסו חברי מועצה חדשים ורק שלא ילמדו ממה שקורה פה היום, 

 כי מה שקורה באור יהודה זה דבר רע מאוד. 

 :אשכנזי טל

 ננה, אל תכלילי את כולם. 
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 ננה חן:

אני לא מדברת על כולם, אני מדברת על ההתייחסות של ראש העיר ובדרך כלל חברי הקואליציה 

באצבע. אני רוצה לחזור לעניין הפרדס, בתוך הסכם הגג כבר אז הצבעתי נגד, נימקתי  שמצביעים

את הצבעתי, הסברתי למה זה לא נכון לאור יהודה, אבל דבריי לא נשמעו. חבל שהיום חלק מחברי 

המועצה מסכימים איתי. בקדנציות קודמות בהן, ליאת, את היית חברה, בחלקם היית סגנית 

 נגד תכנון הפרדס בבנייה לגובה. ראש עיר, היינו 

 ראש העירייה:

 זה לא עלה בקדנציה שלנו. שולחן המועצה זה המקום לדון. הנושא ה

 ננה חן:

 0,111ראש העיר צריך להביא את זה לשולחן המועצה. שכונת נווה סביון, אליה יתווספו מעל 

מצב התנועתי בעיר, אנו יח"ד, זה דבר רע לעיר, לא רק לשכונה, לכלל העיר. אנו יודעים את ה

 יודעים שתוספת כזאת היא בכיה לדורות. 

 עופר בוזי:

 ואת מכירה את התוכניות של הכבישים החדשים? 

 ננה חן:

אתה הבולדוג הנוכחי, אז אין בעיה. אני אשתוק. כל הסכם הגג הוא דבר שאני רואה אותו כהסכם 

 רע, נחתם רע. 

 עוזי אהרון חזר לישיבה

דיברת על הזוגות הצעירים והבן שלי שזכה. הבן שלי זכה, כמו הבן של אפי ואם אני לא טועה 

עוד מישהו. העניין הוא שהתכנון הדירות שאת הובלת במסגרת מחיר למשתכן הוא מתאים 

 אולי, 

 ראש העירייה:

ת מתכנן אני לא הובלתי, עיריית אור יהודה הובילה תכנון איך השכונה תיראה, את תכנון הדירו

 היזם שזכה. 

 ננה חן:

 את יכולה להציב לו תנאים. 

 ראש העירייה:

 הצבנו לו את התנאים. 

 ננה חן:

 חדרים.  8.1של  81%נתת לו אפשרות לבנות 

 ראש העירייה:

 חדרים.  8.1אין דירה אחת של 
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 ננה חן:

 זה בגלל הערר שאני הגשתי. 

 ראש העירייה:

 פוסט שלך הם הסירו את הערר שלהם? ל בניגודאת יודעת ש

 עופר בוזי:

כי הם קיבלו כסף מגינדי, לכן הם הורידו. את יודעת את זה או לא? ראית את הסעיפים בהסכם 

 שיקבלו פיצוי מגינדי, זה בסדר? כשהם דקה לפני ייצגו את כל הזוגות הצעירים? 

 ראש העירייה:

ך נראות הדירות, אלא שלכל אחד היה זה רק מראה לכם שהערר לא בא ממקום של באמת אי

אינטרס פה ואני אומרת לך שהלוואי שהיה לי בן שיזכה בשכונה הזאת, כי זאת הולכת להיות 

 השכונה הכי טובה בעיר. 

 ננה חן:

חדרים נבנות שם? עופר, אתה היית  6כמה זוגות צעירים יכולים לרכוש שם דירה? כמה דירות 

 בועדה ואתה שמעת את הדברים. 

 ראש העירייה:

 תחזרי לנושא של הפרדס הצפוני. 

 

 רמי בן סעדון יצא מהישיבה 

 ננה חן:

 יח"ד פלוס שבס, זה אסון.  211אני חושבת שההחלטה הזאת לתת 

 ראש העירייה:

 אף אחד לא אישר שבס, אין עדיין תכנון. חברי המועצה הם חברי ועדת המשנה לתכנון ולבניה. 

 ננה חן:

אותך לישיבה שבה דנו על הנושא של הזוגות הצעירים, ישיבות ועדת התכנון אני רוצה לקחת 

והבניה. שם גם מנכ"ל המינהלת הציג את הדברים ואמר דברים כגון: הכל כבר סגור, ישבנו, 

תכננו, עשינו. הכל סגור ואז מביאים את זה לועדת המשנה לתכנון ולבניה כדי שנהיה חותמת 

בדיוק את אותה תשובה, הכל כבר סגור. מה זאת אומרת שהכל כבר גומי? אגב, גם עופר ענה לי 

 סגור?

 עופר בוזי:

 . day one-אני לא יודע על מה את מדברת שהכל סגור, פה הכל תקוע, אנחנו נמצאים ב

 

  לישיבה2 וליאור אגאי ורמי בן סעדון חזר
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 עופר בוזי:

 אני חוזר על הצעתי שיהיה צוות שיפגש עם המתכנן משה צור. 

 ראש העירייה:

 כדי להיפגש עם משה צור, צריך התקשרות איתו. 

 מי בעד ההצעה של אפי לביטול התב"ר?

 בעד: ליאור אגאי, עוזי אהרון, ננה חן, אפי גוטמן, טל אשכנזי, דוד חיון, יעקב נחום. 

 דוד חיון:

 אם כבר ההצעה של עופר, שיהיו כל חברי המועצה.  כיוון שזה נושא חשוב,

 ראש העירייה:

 זה לא אפשרי. 

מי בעד ההצעה של עופר לאשר את התב"ר ולמנות צוות שיישב עם האדריכל משה צור. הצוות 

 יכלול את: עופר בוזי, ז'אנה, איגור, ימית וברטה.

 בעד: ליאת, סבח, עופר, ברטה, ימית, ליאת בן בסט, איגור, ז'אנה. 

 ההחלטה של עופר התקבלה. 

 שיפוץ הבריכה  – 121241.ביטול ההחלטה מישיבת המועצה מתאריך  – 1סעיף 

 ראש העירייה:

לשיפוץ  ₪ 8,111,111בגין תוספת ע"ס  82.1.02התקבלה הצעה לסדר: ביטול ההחלטה מתאריך 

 עקב נתונים שגויים לכאורה שהוצגו לנו עקב בדיקת יומני העבודה.  0411ר מס הבריכה תב"

 אפי גוטמן:
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 ראש העירייה:

 ? כי אתה אומר דברים קשים. "לכאורה"אתה אומר את הדברים עם המילה 

 אפי גוטמן:

 . "לכאורה"אני מוסיף את המילה 

מקריא את הצעת ההחלטה להקפיא את אישור התב"ר במקביל למנות צוות הכולל את מנכ"ל 

העירייה, גזבר העירייה והיועמ"ש, שיבדוק את ההתנהלות ועיתוי ביצוע העבודות יחסית לקיום 

תקציב מאושר והזמנות בפועל, כולל עלויות. הצוות יגיש דוח מסודר למועצת העיר תוך שבועיים 

 המלש"ח.  8ן לשלם את תוספת ...עד אז אי

 ראש העירייה:

 או על היעדר הנוכחות של היועצת המשפטית? הבקשה שלך היא על מצג שווא?

 :גוטמן אפי

 לא, לא קשור אליה. 

 :ננה חן

 היועצת המשפטית צריכה להיות בישיבות. 

 ראש העירייה:

 אתה כעת משנה את דבריך, ההחלטה שאתה ביקשת היא כדלקמן: 

לשיפוץ  ₪ 8,111,111בגין תוספת ע"ס  82.1.02צעה לסדר: ביטול ההחלטה מתאריך התקבלה ה

עקב נתונים שגויים לכאורה שהוצגו לנו עקב בדיקת יומני העבודה ומינוי  0411הבריכה תב"ר מס 

 מפקח חיצוני מטעם משרד הפנים. 

 אפי גוטמן:

 אני מסכים עם הניסוח הזה. 

 ראש העירייה:

לאחר קבלת הבקשה לביטול התב"ר, נפגשנו סגני ראש העיר עם הממונה על המחוז והציגו בפניה 

את השתלשלות האירועים בכל מה שקשור למצג השווא לכאורה שהיה בישיבת המועצה. אני 

מבקשת מגיל להציג את השתלשלות האירועים מיום הפגישה של סגני ראש העיר עם הממונה על 

 המחוז. 

 גזבר העירייה: -גבריאל רו"ח גיל 

אנו נקראנו לפגישה עם כרמית, מנהלת המחוז. גלעד ואני הלכנו עם כל החומר, ישבנו איתה ועם 

מנהל המחוז, הצגנו את מה שאפי טוען פה מבחינת הנקודה שבה בוצעו העבודות, עד נשאת סגן 

ו מועד. לאחר שישבנו וכולל. בסופו של דבר הצגנו גם כתבי הכמויות שהיו עד לאותו מועד ומאות

 איתם והראנו

מלש"ח אושרו ונפתחו בכספים  6-להם את הפרויקט, התב"ר אושר מבחינת משרד הפנים, כל ה

 מלש"ח.  6כתב"ר מאושר על 
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כולם יודעים שהבריכה גמורה. מה שאתם מבקשים לעשות כאן כרגע, בשורה תחתונה, זה להסיט 

 . מבחינת העבודה, העבודה בוצעה. מלש"ח של תב"ר בריכה לתב"ר אחר 8-את ה

 ראש העירייה:

 אנשי משרד הפנים נוכחו לדעת שהעובדות בוצעו. 

 גזבר העירייה: -רו"ח גיל גבריאל 

 העבודות בוצעו בזמן. אני לא מבין את הדיון כאן. 

 :גוטמן אפי

 אז אני אסביר לך את הדיון עכשיו. 

 ימית קרקוקלי יצאה מהישיבה2 

 :גוטמן אפי

 הם הלכו למשרד הפנים ומסרו דברים לא נכונים. 

 גזבר העירייה: -ח גיל גבריאל "רו

 אתה קורא לי שקרן? פעם אמרתי לך משהו לא מדויק? 

 אפי גוטמן:

 אני רוצה להסביר לך מה לא מדויק.

 ראש העירייה:

הבריכה משרתת את תושבי אור יהודה, היא הסתיימה במועד, ניתן מענה לתושבים כפי שלא 

שנה. ה"לכאורה" שאתה אומר מוציא אותך מתביעה שהיית מקבל, כנראה  11ניתן במשך 

 מלש"ח האלה היו תוספות ויש מפקח לעיריית אור  8-שקיבלת ייעוץ משפטי. כל מה שנעשה ב

תעדים מה נעשה כל יום, הם מתעדים בעיות באתר וזה נחשף בפני יהודה ויומני העבודה לא מ

 טל. טל, האם אני טועה?

 :אשכנזי טל

 קיבלתי אותם. 

 אש העירייה:ר

יש מפקח, אתה רוצה לשבת עם המפקח בתור איש רכש, לקבל את הנתונים, תקבל את הכל. 

אמרתי לך, אין פה שום בעיה. משרד הפנים, אחרי שאתם אמרתם את הדברים שלכם, אחרי 

שקראו לאנשי המקצוע, הם חתמו על התב"ר. התב"ר כעת חתום. מה שאתה עושה בהחלטה 

ה של הקבלן. לך אין אחריות, האחריות היא על הצוות שלך, אתה חושף את העירייה לתביע

 המנהל. 
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 אפי גוטמן:

לך דברים מהישיבה שבה אושר התב"ר. ראש המינהלת אמר: התחלנו את  ביראני רוצה להס

 העבודה וגילחנו את החלק העליון של הבריכה וראינו שהצנרת רקובה. עכשיו החלטנו להגדיל 

למטה ולצקת מחדש. זו עבודה חדשה. עבודה כזאת לוקחת לפחות את העבודה כדי לרדת עד 

 נית בכלל והיא נעשתה ללא אישור. חודש ימים ולא היה עליה אישור כי היא לא היתה בתוכ

 ראש העירייה:

באופן הכי  כול היהתב"ר שנקרא שיפוץ מוסדות ציבור. גיל יב ישנואתה יודע מה ההבדל? הכסף 

 לממן את ההמשך של השיפוץ. פשוט להעביר מהתב"ר הזה ו

 טל אשכנזי:

 מלש"ח.  6מלש"ח ולא  4.1התב"ר הזה הוא 

 ראש העירייה:

 אני מדברת על תב"ר מוסדות ציבור. 

 :גוטמן אפי

 אני מדבר על העיתוי של הביצוע שלא היה לך את האישור לזה. 

 גזבר העירייה: -ח גיל גבריאל "רו

 אני לא מסכים עם מה שאתה אומר. 

 :אשכנזי טל

 ? 0/8106האם ראש העירייה התכוונה לתב"ר 

 ראש העירייה:

אתה מדבר על מכרז, אני לא מדברת על מכרז, אני מדברת על תב"ר. יש תב"ר מאושר של 

 להעביר את הכסף משם. היה ל ו, גיל יכציבורמוסדות 

 ימית קרקוקלי חזרה לישיבה

 גזבר העירייה: -ח גיל גבריאל "רו

קט הזה ימיליון ולשים בתב"ר אחר. אנחנו רצינו שכל הפרו 8לקחת את אותם היתה לי יכולת 

 יהיה מההתחלה עד הסוף באותו תב"ר, ביקשנו הגדלה בצורה הכי שקופה שיש. 

 עופר בוזי:

אם ישבו בעלי המקצוע עם משרד הפנים והניחו את דעתם ואני מכיר את השאלות שלהם 

 ת דעתם, זה מניח את דעתי. ולאיזה פרטים הם נכנסו ואם הם אישרו א

 אפי גוטמן:

 נתתי לך דוגמא לתב"ר אחד שבוצע ללא אישור ושלא היה בתוכנית העבודה. 

 טל אשכנזי:

במשך שלוש שנים את מדברת על שקיפות. עלתה על סדר היום בעיית הבריכה. על מנת ליצור 

 שקיפות, בואו נביא מפקח חיצוני שהוא יבדוק את הדברים ועל בסיסם נשלם. 
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 ראש העירייה:

 אני מקבלת את ההצעה שלך. 

 התב"ר מאושר, התב"ר חתום. נציגי המועצה יחד עם המפקח יישבו על ההתנהלות. 

 טל אשכנזי:

 השאלה אם נוכל לבחור ביחד עם מנכ"ל העירייה מפקח חיצוני. 

 ראש העירייה:

 אבל יש מפקח. 

 גזבר העירייה: -רו"ח גיל גבריאל 

 טל, בואו תשבו עם מנהל הפרויקט. 

 טל אשכנזי:

שקיפות. קרה מקרה שבאו לשולחן הדיונים ואמרו יכול להיות שיש פה בעיה. אנחנו מדברים על 

אם אתם מדברים על שקיפות, נביא מישהו חיצוני שנעשה את הבדיקה, כולנו נצא גדולים כי 

 שמרנו על החוק. לדעתי זה הדבר הראוי והנכון. 

 ראש העירייה:

מישהו מכם רוצה לראות את תבחרו נציגים שישבו יחד עם המפקח, עם הגזבר ועם גלעד. 

 הנתונים ואת ההסברים. אם לא תנוח דעתכם, נמנה מפקח. 

 ננה חן:

אני רוצה לומר, הנושא הזה עלה בעיקר בעקבות ההתנהלות הלא תקנית שהיתה במסגרת שיפוץ 

מגרש הכדורגל, שגם שם היה תקציב ומהר מאוד גילינו שהתקציב הזה לא מספיק, כי היו שם 

  נורמטיביות.התנהלויות לא 

 ראש העירייה:

אל תסיקי מסקנות. כל אחד שישקול את הדברים שלו, כי גם אנחנו חשופים. אל תסיקו 

 מסקנות. 

 טל אשכנזי:

 אני מציע שנעצור ונקבל החלטה. 

 ראש העירייה:

אנחנו מחויבים מול הקבלן שעשה את העבודה. ההקפאה של התב"ר תחשוף את העירייה 

 לתביעה. 

 :עוזי אהרון

 לא נעשו עבודות לפי המפרט ולא לפי האומדן? אם מה יקרה 
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 ראש העירייה:

 מישהו ישלם את זה, זה ברור. 

אם והמפקח של העבודה,  הצוות המקצועיחברי מועצה שישבו  2מי בעד אישור התב"ר, תמנו 

 מנהל העבודה לא מניח את דעתכם, נשים מפקח חיצוני. 

 חברי הצוות הינם: טל אשכנזי, ימית קרקוקלי ואפי גוטמן. 

 מי  בעד:

 בעד: פה אחד. 

 סבח יוסף עזב  את הישיבה 

 טל יצא מהישיבה

 ביטול המכרז של בית הועד2  – 1סעיף 

 אפי גוטמן:

 רבזמנו כאשר היה איחוד רשויות, תושבי רמת פנקס טוענים שהובטח להם שבית הועד יישא

  מבנה ציבורי מיוחד. –לפעילות ציבורית שלהם. ייעוד הנכס בטאבו 

 ראש העירייה:

תראה לי מסמך שהובטח להם, אל תדבר בסיסמאות. תדבר בעובדות. אל תגיד טענו באופן כללי. 

 מי הבטיח להם, אם יש הסכם, אם יש החלטת מועצה. 

 אפי גוטמן:

 יש לי מסמכים, אין לי אותם כאן כרגע. אני אשלים את המסמך, יש לי נסח טאבו. 

 ננה חן:

 במקום להיכנס לזה, אפשר לקבל את הסטטוס של הנכס? 

 אש העירייה:ר

 אתה הצבעת בשתי הישיבות הקודמות על מכירת בית הועד? 

 אפי גוטמן:

 אני לא זוכר. 

 ראש העירייה:

 היועצת המשפטית תציג את המצב העובדתי של הנכס כפי שהוא היום. 

 אפי גוטמן:

 וכפי שהיה בעת האישור למכירה, מה היה הסטטוס שלו בטאבו. 
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 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 

ני גם אאני ביקשתי מליאת בן אבו שתצטרף כדי להציג את המצב התכנוני המעודכן של הנכס. 

לא יודעת מה הסטטוס  ניאגיד שקיבלנו מכתבים מגוף שהציג את עצמו בשם ועד הפעולה, א

המשפטי שלו ומעוד תושבים שיוצגו על ידי עורך דין. הטענות שלהם היו הטענות שאתה העלית 

השבנו ותיארנו את המצב העובדתי והתכנוני של . כאשר עכשיו לגבי המצב העובדתי של הנכס

ום, התשובות שלנו התקבלו ולא קיבלנו המשך פניות. אני אבקש מליאת שתציג הנכס כפי שהוא הי

  לכם את חוות הדעת התכנונית שעל בסיסה בנינו את המכרז.

 :אדר' ליאת בן אבו

' והיא מגדירה את 96משנת  1/822מבחינה סטטוטורית, התוכנית שחלה על המקום תממ/במ/

, היא 29שהיא משנת  077ה שנקראת תממ/האזור כאזור מגורים א'. התוכנית שחלה לפני

' התוכנית שחלה סטטוטורית 96הגדירה את המגרש כמגרש מיוחד לבניין הועד המקומי. בשנת 

 שינתה את זה לאזור מגורים א'. 

 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 

רה לטווח התוכנית, קיבלנו חוזה חכירה מרמ"י בייעוד למגורים, חוזה חכי יעודאחרי שהשתנה 

על בסיס המצב התכנוני ועל בסיס טיב הזכויות בקרקע, נבנה המכרז. זאת אומרת שהיום . ארוך

ולכן התקבלה החלטה להוציא  ,אי אפשר לעשות בקרקע ייעוד ציבורי אלא רק ייעוד למגורים

 רמת פנקס. בה להשקיע בפיתוח רלמכרז את המבנה ואת כספי התמו

 

 טל אשכנזי חזר לישיבה 

 אהרון: עוזי

 מה הבעיה לעשות שינוי ייעוד? 

 אפי גוטמן:

 מה אומר הנסח טאבו?

 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 

. בנסח תכנוניותעשית ערבוב בין נסח טאבו שמגדיר זכות קניין לבין תב"ע שמגדירה זכויות 

בקשה לבטל את ההפקעה.  ישה, הועדה הגשנרשמה בטעות הטאבו בעבר היתה הערה על הפקעה

על השטח העיקרי ולא ביטל אותה ביחס להצמדות. הגשנו רק בטעות הטאבו ביטל את ההפקעה 

 בקשה נוספת לטאבו לבטל את ההצמדות שבטעות לא בוטלו. 
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 :גוטמן אפי

 והם בוטלו?

 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 

 ריכה להביא את זה לאישור מועצה. לא, הייתי צ

 מר אפי גוטמן:

 אז אני לא צריך להביא את האישור של הנסח טאבו?

 ראש העירייה:

 אתה כן צריך להביא. 

 אפי גוטמן:

  אני אביא לך את האישור של נסח הטאבו.

 טל אשכנזי:

קופת ליאת זכור לי, אם אני לא טועה, לפני שלוש שנים היתה לנו שיחה, לי ולשלומית, טרם ת

שוחט, בנושא בית הועד של רמת פנקס ובחוות הדעת שהיועמ"ש הוציאה, היא דיברה על כך 

שהבית הזה יכול לעבור לניהול המתנ"ס ובתמורה חברי הועד יצטרכו לשלם ארנונה ומיסים. 

 את זוכרת את זה?

 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 

 תצטרך להראות לי את זה. לא, 

 

 איגור יצא מהישיבה 

 

 ראש העירייה:

לא היית כאשר ליאת הציגה את הסטטוס של זה. כרגע זה למגורים. לעירייה אין אינטרס 

 בפלישה של גורמים פה. רק להוציא את הפולש האחרון לקח לנו שנה וחצי. 

 עופר בוזי:

 אפשר להשקיע את הכסף במבנה. 

 נה חן:נ

בלי קשר לבית הועד הספציפית הזה וייעוד הקרקע שלו כזה או אחר, התושבים ברמת פנקס 

 זקוקים למקום להתכנס בו, מגיע להם. 

 ראש העירייה:

 יש להם את המתנ"ס ואנחנו רוצים להשקיע את הכסף הזה בקומה השניה. 
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 אפי גוטמן:

 אין להם איפה להיפגש. 

 עופר בוזי:

 ש? לנווה סביון יש איפה להיפגש? צורך במקום להיפגמה זה העניין שיש 

 טל אשכנזי:

 ואמרנו שננסה למצוא להם פתרון.  עופר, אנחנו ישבנו

 ראש העירייה:

אתם מסכימים איתי שזה הסעיף היחיד שהפוליטיקה הוא מעל לכל? פוליטיקה נטו, אדם אחד 

 מפעיל אתכם ואתם מסתובבים. 

 ננה חן:

אני רוצה להזכיר לך שאור יהודה לפני הבחירות מפיך היתה אור יהודה אם נכנסנו לפוליטיקה, 

  רמת פנקס ואחרי הבחירות היא הפכה לאור יהודה בלבד.

 ראש העירייה:

 פנקס. רמת תקראי את חזון אור יהודה 

 מי בעד ההחלטה להקפיא את מכירת בית הועד ולבחון מחדש לאחר הבחירות? 

בעד: ליאת, עופר, עוזי, ננה, אילה ברטה, אפי, טל, דוד חיון, ליאת בן בסט, יעקב נחום וז'אנה 

 כהן. 

 נגד: ימית. 

 

 יצא מהישיבהגוטמן אפי 

 

 אישור חוזה חכירה עם תנועת אמונה – 1סעיף 

 ראש העירייה:

 כירה אליכם הביתה. יש לכם שאלות?קיבלתם את חוזה הח
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 שפינדל:עו"ד שלומית 

 להלן הסכם החכירה:
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 אפי גוטמן חזר לישיבה 

לפקודה ולהנחיות משרד  022אנו מביאים את ההסכם לאישור מועצה בהתאם להוראות סעיף 

 הפנים, מתבקש אישור של רוב חברי המועצה להסכם ואישור משרד הפנים. 

 ראש העירייה:

 מי בעד?

 בעד: פה אחד. 

 (בסעיף זה )אפי לא השתתף בהצבעה מאחר והיה בחוץ

 איגור חזר לישיבה 

מקורות מימון: - ₪ 417,777בסך  –שיפוץ מבנה קידום הנוער היל"ה  – 4171תב"ר  – 1סעיף 

 משרד החינוך

 ראש העירייה:

 , ועדת הכספים דנה והמליצה לאשר. 0111לאשר תב"ר שת מבק

 מי בעד?

 בעד: פה אחד. 

 . ₪ 011,111שיפוץ מבנה קידום הנוער היל"ה בסך  – 0111החלטה: לאשר תב"ר 

 יצאה מהישיבהכהן ז'אנה 

במסלול רשויות מקומיות על פי כללי  התחדשות עירוניתאישור קידום פרויקט  – 0סעיף 

 הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

 העירייה:ראש 

 לעופר תודר  המקריאה את מכתב 
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 מי בעד? 

 בעד: פה אחד. 

  יצאה מהישיבה בשל חשש לניגוד עניינים, ליאת שוחטראש העיר, 

  ניהול הישיבה עבר לעופר תודר מנכ"ל העירייה2

 ננה חן:

פניתי אליכם, ביקשתי לקבל חומר באופן מלא ומדויק, לא קיבלתי, עניתם לי שאני אבוא לצפות 

ה שאני אגיע לעירייה כדי לשבת פה ולראות בדברים בעירייה, אין שום טעם ובטח לא סיב

דוחות. זה לא לעניין ולא מקובל. אני רוצה לדחות את הישיבה הזאת עד שכל חברי המועצה 

 יקבלו את כל מה שאנו אמורים לקבל כדי לקבל החלטה מושכלת בנושא הזה. 

 ליאור אגאי יצא מהישיבה

 ז'אנה כהן חזרה לישיבה 

 עוזי אהרון:

 אי אפשר לדון כי ועדת כספים לא אישרה. 

 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 

 דנו בועדת הכספים ולא התקבלה החלטה. 

 עוזי אהרון:

 ועדת כספים אמרו שיש פגמים מהותיים, לא קיבלו מסמכים, אי אפשר לדון. 

 ליאור אגאי חזר לישיבה 

 מנכ"ל העירייה: –מר עופר תודר 

ועדת הכספים דנה בנושא והחליטה שלא לקבל החלטה, אלא להעביר את ההחלטה למועצת 

העיר, זה בסמכותה, זה כבר קרה בעבר ואין עם זה מניעה חוקית. אני מבקש מנתי להציג את 

 הנושא ואחרי זה תוכלו לבקש לבטל את ההחלטה, אבל שתבינו את המשמעויות. 

 עופר בוזי:

 אני רוצה שיציגו לי אותו. אני לא מכיר את הסעיף, 

 מנכ"ל העירייה: –מר עופר תודר 

האפשרות לעשות התחדשות עירונית מותר להגיש פעמיים בשנה. תקשיבו לדברים של 

המינהלת, תחליטו שלא תרצו לדון בזה, המשמעות של זה שבחצי שנה הקרובה לא ידונו בזה, 

 זה זכותכם, תבינו את המשמעויות. 

 ננה חן:

 נים את ההחלטה. אנחנו מבי

 טל אשכנזי:

 אתה מציג את זה כאיום, תציגו לנו את החומרים ותדחו את הדיון בשבוע. 
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 מנכ"ל העירייה: –מר עופר תודר 

 אתם קיבלתם חומרים. 

 ננה חן:

קיבלנו את ההזמנה, קיבלתי את החומר, ביקשתי חומרים גם שלא קשורים לפרויקט הספציפי 

הזה, אלא להתחדשות העירונית וביקשתי גם חומרם שקשורים לפרויקט הספציפי הזה. לא 

קיבלתי שום דבר, גם לא לגבי הפרויקט הספציפי. כשאתם מבקשים ממני להגיע לכאן לראות את 

ל. זה לא קשור רק לננה, אלא לכל אחד מחברי המועצה. לפחות הייתם החומרים, זה לא מקוב

רגילים שהדברים התנהלו בצורה כזאת ששולחים, באים, מצביעים והכל בסדר, היום המצב 

השתנה לפחות למספר חודשים. לשמחתי, יש לנו את האפשרות לעצור דברים ולקבל חומרים 

 לנו, כשנקבל, אחרי זה תביאו את זה למועצה. בדיוק לפי החוק ולפי הנוהל. ביקשנו, לא קיב

 מנכ"ל העירייה: –מר עופר תודר 

העברנו חומרים, את חושבת שלא העברנו את הכל, זה בסדר. אני אבקש מנתי להציג את הפרויקט 

 ואחרי זה תחליטו. 

 נתי רייכר:

יתן לקדם אנו מבקשים את אישור המועצה לפתוח תב"ר ולקדם מתחם התחדשות עירונית. כיום נ

פרויקטי פינוי בינוי בשני נתיבים, האחד במסלול היזמי, שכולו מתוקצב על ידי יזם פרטי מול 

תושבים, כאשר העירייה היא רק הרגולטור שמנחה את התכנון. המסלול השני הוא רשויות 

מקומיות, שבו העירייה מקבלת תקצוב להובלת התכנון ולתכנון הפרויקט עצמו, היא אחראית 

מלא על תכנון הפרויקט, היא מקבלת תקציב ממשרד השיכון ובנוסף לכך היא גם אמונה  באופן

באמצעות צוות שהיא שוכרת ללוות את התושבים, לגבש אותם ולסייע להם מול היזם. העירייה 

בשום מצב לא מחליפה את היזם, היא לא בוחרת ביזם או לא מחליטה על יזם כזה או אחר. היא 

 את הובלת תכנון הפרויקט מא' עד ת'. כן לוקחת על עצמה 

 מהישיבה ליאור אגאי, גיל גבריאל, שלומית שפידל וז'אנה כהן יצאו

באור יהודה ראינו לנכון לפנות למשרד השיכון בבקשה לקבל מימון למתחם שנמצא בין 

הרחובות העצמאות, יוסף חיים, דוד אלעזר וצפריר, כדי לקדם אותו במסלול רשויות מקומיות.  

יח"ד כיום והסיבה שבחרנו לקדם אותו זה ממגוון שיקולים שנובעים גם  011-במתחם יש כ

ממצבם הירוד של הבניינים היום, הרצון של הרשות לסייע לתושבים, היות ובמתחם נכנסו 

שו על אותו מתחם ועל ידי כך שהעירייה לוקחת את התכנון, היא מורידה כתיזמים שחלקם הת

 פשרת להם להתנהל מול כל יזם בצורה בריאה. ומא את הלחץ מהתושבים

 אפי גוטמן:

 אתה יכול לבטל חתימות?

 :רייכר נתי

 האינפורמציה שקיבלנו שחלק מהחתימות התקבלו בצורה תוך כדי לחצים. 
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 לישיבהליאור אגאי וז'אנה חזרו 

 אפי גוטמן:

 השבחה?במידה ותאושר תוכנית, אדם שירצה למכור דירה, הוא יצטרך לשלם היטל 

 מנכ"ל העירייה: –מר עופר תודר 

 איך זה קשור לנושא? 

 אפי גוטמן:

גם כשבא בן אדם  2-ל 0בשטחים הציבוריים, אולי  6-ל 0ברחוב העצמאות נתת השבחה של 

לשיפוץ ואלון להב אומר לו שהוא  811,111והשקיע  0.011,111-למכור את הדירה וקנה אותה ב

 ,היטל השבחה  211,111צריך לשלם 

 ננה חן:

 זה מאוד חמור. 

 מנכ"ל העירייה: –מר עופר תודר 

 תושבים. יש הנחיות ברורות. לאנחנו מכירים את הסוגיה, הוצאנו מסמך 

 מר אפי גוטמן:

רים, יברגע שאתה יוצר פרויקט שיצר את ההשבחה הזאת, אתה מגיע למצב שלוכד את הדי

שיאלצו או לחתום אצל היזם שיזכה, או שהם תקועים עם הדירה שלו, כי הם לא יכולים לבנות 

 . 72-ו 77בגלל סעיפים 

 שלומית שפינדל חזרה לישיבה

 מנכ"ל העירייה: –מר עופר תודר 

השאלה היא אם העירייה רוצה לקחת מתכנן במימון מלא של משרד השיכון ולתת למתחם הזה 

 אפשרות להתחדש, זו השאלה. 

 :גוטמן אפי

מה אתה עושה עם הדיירים שאתה מטיל עליהם עונש שאתה לוכד אותם במידה והם לא יחתמו? 

ואתה דורש היטל מה שקורה היום בעצמאות שאנשים לא חתמו והם רוצים למכור את הדירה 

 שקל, תבטל את היטל השבחה.  211,111השבחה 

 עופר בוזי:

זה המסלול הכי טוב לתושבים נטו. לא ליזמים, לא לקבלנים. יש להם ליווי ופעם ראשונה שיש גם 

 ליווי חברתי וזה מעולה. 

 ננה חן:

 העירייה יכולה לתת ליווי חברתי גם בלי משרד השיכון. 

 :בוזי עופר

 המשפחות שם לא יתפנו לעולם אם לא יהיה מסלול כזה או דומה לו. 
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 :גוטמן אפי

 אז שהעירייה תבקש לפטור אותם מהיטל השבחה. 

 :בוזי עופר

 אין קשר להיטל ההשבחה. 

 :גוטמן אפי

 במסמכים ביקשת לדרוש את היטל ההשבחה. 

 מנכ"ל העירייה: –מר עופר תודר 

משרד השיכון. האישור נדרש כדי להמשיך את המסלול מול משרד גם אם נאשר, זה כפוף לאישור 

 השיכון. 

 :קרקוקלי ימית

אני רוצה להוסיף שהיום שאלו אותי על זה וזה שאתם מצביעים נגד, אתם גורמים להרבה 

 משפחות להתאכזב. 

 :אשכנזי טל

 די עם הפופוליסטיות. 

 לישיבה יל גבריאל חזרג

 העירייה:יועמ"ש  –עו"ד שלומית שפינדל 

שהיא או כל נושא תפקידים בה, או  ,שהרשות מתחייבת -חלק מהדרישות של משרד השיכון 

עובדיה, או נותני השירותים מטעמה, לא יהיו מצויים בשום שלב במצב של ניגוד אינטרסים עם 

מילוי מטלות הפרויקט. הרשות מתחייבת כי לכל המנויים לעיל אין ולא תהיינה במישרין או 

ן זכויות כלשהן במקרקעין במתחם. בכל מקרה של חשש לניגוד אינטרסים, הרשות צריכה בעקיפי

 להביא את זה בפני משרד השיכון. 

 ננה חן:

כפי שאמרתי, מכיוון וחברי המועצה לא קיבלו את כלל החומרים שביקשתי בכתב, אני חושבת 

 שהנושא הזה צריך להידחות על הסף. 

 :בוזי עופר

 ולתקוע את המשפחות שנמצאות שם. זו המשמעות. 

 ננה חן:

מעבר לזה, אחרי שקיבלנו סקירה שהיא הרבה פחות ממה שנכתב פה, אנחנו רוצים להעמיק 

 בחומר ולקבל החלטות ענייניות, מושכלות, בצורה ברורה ולא יכול להיות המצב הזה. 

 עופר בוזי:

משפחות  011-גון פשע? זה פרויקט מצוין לאיך את מדברת? מה זה, מדובר בהתקשרות עם אר

 שלעולם לא יעשו פינוי בינוי בלי הפרויקט הזה. 
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 :אשכנזי טל

 אני מברך על הפרויקט, אני רוצה לקבל חומרים, מותר לי. 

 מנכ"ל העירייה: –מר עופר תודר 

 זכותך לבקש את החומרים, אבל המשמעות של זה, שזה ידחה את התוכנית בחצי שנה. 

 חן: ננה

כשהעירייה מחליטה לקחת מתחם, היא צריכה גם להסביר לנו למה היא החליטה לקחת דווקא 

את המתחם הזה. אני רוצה לקבל את החומרים כולל ההסבר. כשעירייה מחליטה ללכת על מתחם 

מסוים, היא צריכה לבוא להראות שהיא בדקה חלופות נוספות ולאחר הבחינה היא בחרה את 

 זה מסיבות ענייניות כאלה ואחרות, את זה אני אוכל להבין. המתחם הספציפי ה

לצד זה שאנו נמצאים רגע לפני בחירות, לצד זה שלראש העירייה ואולי גם לחברת מועצה נוספת 

יש חשש לניגוד עניינים פה, זה משהו שאנו על פניו חייבים לדחות את הנושא עד לאחר הבחירות. 

סדר היום, אני אשמח לדון בו עוד חצי שנה וגם עוד שבוע, אם ולכן, מיד הנושא הזה צריך לרדת מ

 אני מקבלת את המסמכים. לכן, ההצעה שלי לחכות לאחר הבחירות לקבלת החלטה. 

 :רייכרנתי 

התחלנו לתאר את הרציונל של התושבים, הרציונל היה מצב פיזי של הבניינים וסיבה נוספת, 

מתחם הזה הוגדר כמתאים לפינוי בינוי. וכן, בגלל במסמך התחדשות עירונית שנעשה לעיר, כל ה

שהמצב הקיים הוא של צפיפות יחסית נמוכה, אנו סבורים שבאמצעות תכנון בעיניים של עירייה, 

ולא בעיניים של יזם, נוכל להשיג שטח למבנה ציבור שיתנו מענה לתושבים, בשונה מעיניים של 

להשיג רווח כלכלי. אלה היו השיקולים, גם הפן  יזם שמעוניין להשיג מקסימום יחידות דיור כדי

החברתי וגם היבטים תכנוניים כאלה ואחרים ומהטעם הזה ראינו לנכון להגיש את המתחם 

את  למסלול רשויות. הדיון הוא על הבקשה לפתוח תב"ר כדי שהיה ומשרד השיכון יבחר לאשר

 הבקשה שלנו, ניתן יהיה לקבל את התקציב דרך התב"ר הזה. 

 ננה חן:

אני כמובן לא מעירה את כל הערותיי ושאלותיי לנתי ולמינהלת ברמה המקצועית, כי יש פה גם 

הרבה מאוד אי דיוקים, אבל יכול להיות שיש לכם תשובות מצוינת לתת לי ולכן אני אפילו לא 

 פותחת את זה. 

 :גוטמן אפי

תו מייל, הוצאתי לכם דרישה ננה הוציאה מייל שהיא מבקשת את המסמכים. גם אני הגבתי על או

למסמכים אחרים ואתם מתעלמים מהכל. זה הדבר שלך, המנכ"ל, שאתה מסרב לתת את 

החומרים, מענה אותנו שנבוא לראות פה ושם, תלכו לפה ולשם ואחר כך אתה אומר אם לא 

 תאשרו את זה, אתם אשמים. 

 מנכ"ל העירייה: –מר עופר תודר 

אתם אשמים. אמרתי שזו ההחלטה שלכם והמשמעות זה שרתי אל תגיד לי אשמים, אני לא אמ

 דחיה של חצי שנה. 
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 עופר בוזי:

הרשויות בארץ נלחמות להיכנס למסלול הזה ואנחנו כחברי מועצה נהיה הליצנים הכי גדולים 

והקרקס הכי גדול שאנחנו לא רוצים להיכנס לפרויקט. מבחינת שאלות והבהרות, אני לא פוסל 

את זה, יהיו עוד אלף ואחת צמתים בדרך לעשות את השאלות. מדובר במסלול ממשלתי, אנו לא 

 קיקיונית שמציעה הצעות. לכן, זה יהיה לעשות עוול לתושבים.  הולכים לחברה

 טל אשכנזי

 צר לי שאתה חושב שזה קרקס, כי זה רחוק מקרקס. 

 עופר בוזי:

 לא זה מה שאמרתי, אמרתי שלדחות את ההחלטה זה קרקס, ליצנות. 

 טל אשכנזי:

כנבחר ציבור לקבל את  צר לי שיש נבחרי ציבור שחושבים שאנו קרקס או ליצנות. האחריות שלי 

 החומרים מראש ולבדוק את העניינים. 

 עופר בוזי:

 ואין לך אחריות לקדם את התושבים? 

 טל אשכנזי:

 אני מציע לדחות את הסעיף לישיבה הבאה, שתעשה כמה שיותר מהר ותשלחו לנו את החומרים. 

 מנכ"ל העירייה: –מר עופר תודר 

 ? 0116מי בעד אישור תב"ר 

 טל אשכנזי:

 אני רוצה להציע הצעה חלופית. 

 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 

כשביקשתם  אפשר להביאלא חייבת לבוא הצעה נגדית ולא צריכה לבוא הצעה נגדית. הצעה נגדית 

ומי הצעה  שאפשר להציע וקובעת 82בסעיף לכך הפקודה מתייחסת  להוסיף נושאים לסדר היום.

תקבלת החלטה. זו ההצעה שהועמדה לדיון ואתם רשאים להצביע שרוצה להתנגד, מתנגד ואז מ

 בעד או נגד. 

 מנכ"ל העירייה: –מר עופר תודר 

 ? 0116מי בעד אישור תב"ר 

 ליאת בן אבו:אדר' 

, שזה ביום ראשון. זאת אומרת שהאופציה היא או 01.7-המיון במסלול רשויות אמור לקרות ב

 לאשר אם לא מאשרים זה ממילא נדחה בחצי שנה. 

 מנכ"ל העירייה: –מר עופר תודר 

 מי בעד אישור התב"ר?

 עופר, ליאת בן בסט, ימית, 

 ור, זאנה, יעקב נחום. נגד: עוזי, ננה, ברטה, אפי, טל, דוד חיון, ליאור אגאי, איג
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 את הישיבה אילה ברטה עזבוו ליאת בן בסט

 ראש העיריה, ליאת שוחט, חזרה לישיבה

 הנחת הסכם פשרה על שולחן המועצה – 8סעיף 

 ראש העירייה:

 . ₪ 01,297,412סכום המחיקה: 

 ההסכם עובר לאישור משרד הפנים. 

 עוזי אהרון:

 אני רוצה שחברי המועצה ידעו שמטעים אותם והביאו נושא שהוא טעון בדיקה יסודית. 

 ראש העירייה:

 כתבת מכתב, משרד הפנים יגיד לנו מי צודק. 

 עוזי אהרון:

לחוק התכנון והבניה,  24לי מייל מהממונה על המחוז שהודיעה לך חד משמעית שעל פי תיקון  יש

על רשות מקומית להגיע להסדרים בעניין היטל השבחה עם  אשר עם חקיקתו נאסר מכאן ואילך

 נישומים. 

 ראש העירייה:

 זה לא היטל השבחה. 

 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 

 זה גם היטל השבחה. 

 עוזי אהרון:

 מדייקת בדברים.היא  פעם אחתלפחות 

 :יועמ"ש העירייה –עו"ד שלומית שפינדל 

 מה אמרת? תחזור על דבריך

 וזי אהרון:ע

ממשיך להקריא את המכתב. שום שמאות לא הוגשה לעירייה, התעלמו לאורך השנים לכאורה. 

 מלהביא את השמאות. 

 ראש העירייה:

 ממתי המייל הזה ומי מכותב אליו?

 :אהרון עוזי

 והוא מיועד אליך, ראש העירייה.  02.6.02-הוא מ

 ראש העירייה:

 אני לא ראיתי אותו, עם העתק למי? 

 :אהרון עוזי

 העתק לכולם. 
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 ננה חן:

 לא קיבלנו העתק.

 ראש העירייה:

הסוגיה עוברת לדיון במשרד הפנים שיתנו לנו את התשובה אם זה הדרך הנכונה או לא הנכונה. 

 במידה ומשרד הפנים יגיד שזו דרך לא נכונה, אנחנו נפעל בהתאם להנחיות משרד הפנים. 

 עוזי אהרון:

 אני מבקש לקבל את חוות דעתו של המבקר ושיעביר דעתו למשרד הפנים. 

 ראש העירייה:

 הוא לא יכול להעביר. 

 טל אשכנזי:

חשוב לי שכשאני אומר את דעתי בסעיפים מסוימים, שירשמו. אתם תראו את ההקלטה מול 

 הפרוטוקול. 

 ראש העירייה:

 פעם הבאה כשזה יקרה, תגיד את הדברים לפרוטוקול. אף אחד לא עושה את זה בכוונה. ב

 טל אשכנזי:

היא כתבה את הכל, אני ראיתי. את ענית את מה שענית ואני טענתי שבשביל להחליף חבר צריך 

 להצביע שוב. שאלת את היועמ"ש והיא אמרה לך כן. למה זה לא מופיע בפרוטוקול שאני ביקשתי? 

 ש העירייה:רא

 זה שהצעת את זה? הוא שלא נרשם שאתה על כך מה שאתה מעיר זה רק כדי להבין, האם 

 טל אשכנזי:

 דברים שנבחר ציבור אומר צריכים להירשם. כן. 

 ראש העירייה:

היית מבקש לתקן את , אם הגיש בקשה לתיקון פרוטוקוליםימים ל שבעהיש בהתאם לחוק 

 שום בעיה עם זה, לא נעשה שום דבר במכוון. הפרוטוקול היה מתוקן, אין הפרוטוקול בזמן הזה, 

 אני נועלת את הישיבה. 

 4:77.הישיבה ננעלה בשעה 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                  
 __________________                                         _________________                    

 
 ליאת שוחט, עו"ד                     יונית דלאל                                              

 מנהלת לשכת ראש העיר                                              ראש העירייה 
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