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ישיבת מועצה לא מן המניין מס'  6/2017מיום שני כ"ב אדר תשע"ז20.3.2017 ,
הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה
נוכחים :ליאת שוחט ,אפי גוטמן ,ז'אנה כהן ,ימית קרקוקלי ,עוזי אהרון ,ליאת בן בסט ,ליאור
אגאי ,ננה חן ,סבח יוסף ,טל אשכנזי ,דוד חיון.
חסרים :יניב דאון ,ליאת בן בסט ,עופר בוזי ,איילה ברטה ,יעקב נחום.
משתתפים :עופר תודר  -מנכ"ל העירייה ,רו"ח גיל גבריאל  -גזבר העירייה ,עו"ד שלומית שפינדל -
יועצת משפטית לעירייה ,רמי בן סעדון  -מבקר העירייה ,אורן קורנפלד  -דובר
העירייה ,חמאני דוד  -מפמ"ל.
על סדר היום :אישור הסכם גג עם רשות מקרקעי ישראל.
)הישיבה נפתחה בשעה (18:15
ראש העירייה:
בישיבה שמן המניין של תחילת החודש ,הצגנו לכם את מתווה הסכם הגג עם מדינת ישראל על כל
שלוחותיה .הגוף המרכז את זה הוא משרד האוצר והוא הגורם שיחתום על זה .הבהרתי לכם את
החשיבות של ההסכם לעיר אור יהודה .המפנה שהעיר הזאת תעבור בעקבות החתימה על ההסכם,
מעבר לפיתוח של שכונות חדשות של  5,000יח"ד .אני חוזרת ואומרת שהחשיבות בקבלת כספים
בעקבות הסכם הגג ,זה בעיקר לשדרוג השכונות הותיקות .תשתיות שב 50 -השנים אחרונות לא נגעו
בהן :ניקוז ביוב ,כבישים ,מדרכות ,שדרוג פארקים ציבוריים ,מוסדות חינוך ,מוסדות ציבור
ובמקביל פיתוח של השכונות החדשות ,כפי שאנו מחויבים.
טיוטת ההסכם הועברה אליכם ביום שני שעבר ,ההסכם ברובו הוא הסכם של המינהל ,זו טיוטה
שעוברת בין כל הערים שחותמות על הסכם גג עם השינויים במחייבים בכל עיר ועיר.
אני רוצה להביא להצבעה את האישור על הסכם הגג .למי יש שאלות מוזמן להפנות לצוות המקצועי.
ז'אנה כהן:
בכמה כסף מדובר?
עופר תודר:
אזור מיליארד וחצי שקל.
ננה חן:
אני מבקשת לציין כי קיבלנו את ההסכם בשבוע שעבר ללא הנספחים ,למעט נספח יג' .פניתי
לעירייה כדי לקבל את כלל הנספחים וביקשתי גם לדחות את הישיבה ,כדי שיהיה לנו מספיק זמן
לעבור על החומר ולהגיע לישיבה מוכנים בצורה קצת יותר מקצועית ממה שהצלחתי לעשות זאת,
ואני מניחה שגם שאר חברי המועצה.
בכל אופן ,קיבלתי תשובה מהיועמ"ש .אני רוצה לבקש לצרף את הפניה שלי ואת התשובה של
היועמ"ש לפרוטוקול.
עו"ד ליאת שוחט -ראש העירייה:
אין בעיה.
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גב' ננה חן:
לגופו של הסכם ,יש לי מספר שאלות:
• בסעיף  3.1יש טבלה של כל הפרויקטים ,לרבות כמות היחידות המוצעת .מה שלא קיבלנו הסבר
בישיבה האחרונה זה שהולכים לאשר גם  800יח"ד בתוך העיר ,בנווה סביון מערב .אני מניחה
שכל חברי המועצה ראו את זה ,כולל אפי גוטמן תושב השכונה שבזמנו התנגד מאוד .אני חושבת
שהיה פה איזשהו סטטוס קוו לגבי המתחם הזה ,שלא להוסיף יחידות דיור בתוך שכונת נווה
סביון וכאן את הולכת לאשר את זה ,אני מבקשת שנדון בזה.
• יש התייחסות נוספת בסעיף  3.3לגבי  20%דירות קטנות .גב' שפינדל ,את אמרת שרוב הנספחים
הם לא עקרוניים ,אבל בנספח מס' ט' ,כמדומני ,יש התייחסות ל 30% -יחידות קטנות ,אז זה
סותר ,אשמח לקבל התייחסות.
עו"ד שלומית שפינדל:
את מערבת שני דברים שונים.
גב' ננה חן:
• בסעיף  3.4יש התייחסות לועדת היגוי שיושבים בה גם נציגות של ממ"י וגם נציגות העירייה.
אשמח לדעת מי אמור לשבת בועדת ההיגוי הזו.
• בסעיף  4.2שמתייחס לנספח א' ,שגם לא צורף להסכם ואני חושבת שהוא כן נספח עקרוני ,יש
התייחסות למה שהמינהל הולך להעביר לנו לגבי האחריות שלנו ,אם אני לא טועה זה 135
מלש"ח ,כששם יש התייחסות לכל התוכניות של תל השומר ובקעת אונו .האם אנו כעירייה עשינו
בדיקת צפי של העלויות והאם אנו עומדים בתקציב הזה? ומה קורה במידה והתקציב הזה לא
מספק ,מאיפה אנחנו מביאים את זה? אני יודעת שיש התייחסות לכך שהעירייה יכולה לבקש
מהרשויות השונות להשלים .יש לנו הסכם עם הרשויות? כי לבקש היא יכולה והן אולי יכולות
לסרב .אני חושבת שצריך הסכם מראש עם רשויות שבמידה ויהיה צורך שהן תשלמנה את
ההפרש .אמנם זה יפה שיש לנו הרבה יחידות דיור ,אבל בסופו של דבר אם העירייה תהפוך
גרעונית זה לא יעשה טוב לאף אחד.
• בסעיף  6.4יש התייחסות לתיאור קרקעות וטיפול בעתיקות וכן העתקת קו המתח .מי הולך
לתקצב את זה והאם יש לנו תקציב?
עו"ד ליאת שוחט  -ראש העירייה:
מה את מבינה מהסעיף הזה? זה עניין של הבנת הנקרא ,שלא אנחנו אחראים על הדברים האלה.
ננה חן:
זה לא מה שאני מבינה ,אבל אם יסבירו לי אחרת אני אשמח לשמוע וגם לקבל .אני מעלה נושאים
שאני חושבת שהם לטובת כולנו ,אני מבקשת שלא תסתכלו על זה על ביקורת.
עו"ד ליאת שוחט  -ראש העירייה:
זה לא ברמה של ביקורת ,זה ברמה שעם כל הכבוד לך עשרות אנשים ישבו מאות שעות על ההסכם
הזה .אז אם את רוצה תשובות ענייניות ,תתייחסי למהות של ההסכם הזה .אני אגיד לך יותר מזה,
יהיה מאוד קשה עכשיו לבוא ולשנות הסכם שמבחינה משפטית המדינה מובילה אותו ,אלא אם כן
תבואי ותגידי שזה פגיעה בעיר אור יהודה ,פגיעה אנושה ,אבל לא כך העניין .ההסכם הזה הוא
לטובת אור יהודה ,הכספים שאנו מקבלים ברמה של האגרות וההיטלים שהם שלנו ולא תקציבי
עירייה ,זה כסף שמגיע אלינו .אם שאלת אם בדקתם את העלויות ,אז בדקנו את הכל ואת באה
ממקום שאת חושבת שהאנשים ששקדו על ההסכם הזה לא שמרו על האינטרסים של העיר .שלומית
הובילה את זה יחד עם המנכ"ל ,הגזבר ואנשי המקצוע של רמ"י ,כאשר הטייטל של ההסכם היה
טובת העיר אור יהודה ולא התושבים החדשים ,אלא השכונות הוותיקות.
ננה חן:
אני חושבת שאת לוקחת את זה למקום לא טוב .אני מאוד מעריכה את הצוות המקצועי ,אין לי ספק
שהוא עושה עבודה מצוינת ,אבל התפקיד שלנו כנבחרי ציבור זה להסתכל על זה ויתרה מכך ,עצם
זה שלא רצית אפילו לשלוח את ההסכם ,יש לזה טעם נפגם.
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עו"ד ליאת שוחט  -ראש העירייה:
עד פה .תחזרי בך .היתה פה החלטה של היועמ"ש שהיא אמרה לך את זה ,אז לבוא ולנסות להפיל
את זה עלי ,זה ממש לא לעניין .היא אמרה לך את זה באופן ברור וזה נמצא בפרוטוקול הקודם.
עו"ד שלומית שפינדל  -יועמ"ש העירייה:
אמרתי את זה בישיבה הקודמת מאחר ולא היה לנו נוסח אחרון ,זה נכון היה לפעול כך.
ננה חן:
והיום זה הנוסח הסופי ואנו אמורים לקבל את זה  ?as isכלומר ,להערות שלנו אין משמעות.
עו"ד ליאת שוחט  -ראש העירייה:
את שואלת על הניקוז ,האם את יודעת מה הצרכים של הניקוז באור יהודה? את תקבלי תשובות,
אבל לא בגלל השאלה שלך יעשה שינוי בסעיף.
ננה חן:
השאלות שלי אמורות להיות כלי גם עבורך ,אבל זה בסדר אם זו הגישה שלך.
עו"ד ליאת שוחט  -ראש העירייה:
כפי שאמרתי ,את תקבלי תשובות מדויקות על כל מה ששאלת ,אבל התשובות לא יובילו לכך שישנו
את ההסכם .תקבלי תשובות כי ההסכם הזה הגיע למצב של טיוטה סופית מתוך חשיבה של אנשי
מקצוע לטובת העיר אור יהודה ,כולל מהנדס העיר ,כולל תשתיות וכל המחלקות המקצועיות .לא
היתה כל נגיעה פוליטית או מגמתית ,אלא צוותים מקצועיים נטו.
ננה חן:
אם כך ,את מייתרת את הישיבה הזאת.
עו"ד ליאת שוחט  -ראש העירייה:
אני לא מייתרת ,את יכולה להצביע נגד.
ננה חן:
את סעיף  8.1לא הבנתי לגבי הקיזוז ,אשמח לקבל התייחסות.
)ז'אנה כהן עזבה את הישיבה בשעה (18:32
ימית קרקוקלי:
אם את לא מבינה סעיפים היית מגיעה אתמול ויושבת עם אנשי המקצוע.
ננה חן:
הישיבות מיועדות שאנו נציף שאלות ואם יש לכם בעיה ,אז אין מה לעשות.
עו"ד ליאת שוחט  -ראש העירייה:
על שאלה של הבנת הנקרא אני מצפה שתשאלי לפני ישיבת המועצה.
ננה חן:
גם אני מצפה ממך להרבה דברים ,את רוצה שאני אציף אותם פה?
עו"ד ליאת שוחט  -ראש העירייה:
את עוד לא קיבלת את זה שאני ראש העיר על פי בחירת התושבים .כדאי שתפנימי שאני כבר שנה
וחצי בתפקיד .אני מצפה מחבר מועצה בנוהל התקין לשלוח שאלות הבהרה לפני ישיבות המועצה.
ננה חן:
לגבי העניין של מוסדות חינוך ,יש נספח כמה כיתות אנו צריכים באזורים הותיקים והחדשים ,האם
יש השתתפות של העירייה בבניית מוסדות חינוך?
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עו"ד ליאת שוחט  -ראש העירייה:
לא לענות על השאלה הזאת .אני מצפה מחברת מועצה  13שנה לדעת איך מתנהלת בניית מוסדות
חינוך.
ננה חן:
יש את סעיף  11.2שזה כן עניין מקצועי וסליחה שאני מתערבת בזה ,אבל תרשו לי להעיר את הערתי
ותחליטו אתם .יש פה עניין של עמידה בלוחות זמנים .אני חושבת שצריך פה התייחסות לנושאים
שאינם תלויים בעירייה .הייתי מוסיפה את ההרחבה הזאת ,אבל זה תלוי בכם.
תודה על ההקשבה ותודה על העזרה.
עו"ד ליאת שוחט  -ראש העירייה:
יש למישהו שאלות נוספות? אם כך ,שלומית תשיב.
עו"ד שלומית שפינדל  -יועמ"ש העירייה:
אני חוזרת על הדברים שאמרתי בישיבה הקודמת .בישיבה הקודמת עוד לא היה לנו נוסח סופי
ומוסכם של הסכם .לכן המלצתי לראש העיר לא להביא עדיין את ההסכם לאישור ,אלא כשיהיה
הנוסח הסופי בידינו .אבל ,חשבתי שנכון להסביר את מתווה ההסכם ,בגלל שמדובר בהסכם
בהיקפים גדולים מאוד ובהסכם ארוך טווח לטובת העיר וחשבתי שנכון יהיה בישיבה אחת להסביר
את המתווה ואת הדברים העקרוניים ובישיבה הזאת ,כשכבר יש לנו את ההסכם בנוסח הסופי,
להביא אותו לאישור המועצה.
ננה שאלה לגבי סעיף  3.3התוכנית תכלול  20%דירות קטנות כהגדרתן בתקנות התכנון והבנייה
)הגדרת תכנית למגורים ודירה קטנה לפי סעיף )147ב( )הוראת שעה( תשע"ג .2013 -לגבי נספח ט',
היום על פי החוק ,כפי שכתבנו פה ,כל תוכנית אמורה לכלול  20%דירות קטנות אולם מה שאנו
אומרים בנספח ט' ,שבתקנת שב"ס החדשה שנקראת תקנת "שב"ס  -כחלון" ,לא "שב"ס  -סער",
שהיתה קודם ,אפשר להגדיל את היחידות הקטנות במסגרת הקלה עד  30%אחוז ,ובתנאי שהשטח
לא יגדל ביותר מ .20% -ככל שהוראות התכניות יקבעו שיעור דירות קטנות נמוך מ ,30% -תתמוך
העירייה במתן הקלות לפי תקנות התכנון והבניה )סטיה ניכרת מתכנית( תשס"ב .2002
ננה חן:
את בטוחה במה שאת אומרת עכשיו?
עו"ד שלומית שפינדל:
כן .מה שעשתה הוראת השעה החדשה ,אפשרה להגדיל את אחוז הדירות עד  30%ולהגדיל את
השטח עד  20%וזה יצר מצב שאפשר להוסיף יחידות דיור בלי להקטין את השטח שלהם.
מה שכתוב פה ,שככל שהוראות התוכניות יקבעו שיעור דירות קטנות נמוך מ 30% -אנו נתמוך במתן
הקלות לפי "שב"ס" ,כדי שאפשר יהיה להגיע ל 30% -שקיים היום .יתרה מכך ,התקנה המקורית
של שב"ס שהיא "שב"ס  -סער" ,ניתנה לחמש שנים ותוקפה יפוג בסוף שנת  2018ואז נראה מה
יהיה ,או שהיא תוארך וישאר המצב כפי היום או שאולי יהיה שינוי באחוז.
עו"ד ליאת שוחט  -ראש העירייה:
לעניין הטבלה של פרדס נווה סביון מערב ,כפי שאתם יודעים ,האדמות בשטח המוניציפאלי של
עיריית אור יהודה הן אדמות רמ"י ולה הסמכות לתכנן .אני לא יודעת מאיפה הסטטוס קוו שננה
דיברה עליו ,אבל יש פה תוכניות.
ננה חן:
תשאלי את זה שיושב לידך.
עו"ד ליאת שוחט  -ראש העירייה:
לזה שיושב לידי ,קוראים לו אפי והוא סגן ראש העיר בשבילך.
אפי גוטמן:
אם את רוצה לדעת ,כשרצו לעשות את הבניינים הקרובים ליגאל אלון ,אני התנגדתי .ברגע שתהיה
תוכנית אחרת ,אני לא יודע איזה תוכנית בהכנה ,אבל אם היא תהיה כמו הבניינים הרחוקים לכיוון
האולמות ,בחצי עיגול לשם ,יכול להיות שזה יהיה סיפור אחר ,אבל כפי שהיה שהבתים היו צמודים
ליגאל אלון ,על זה התנגדתי.
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ננה חן:
על זה נאמר מה שרואים משם לא רואים מכאן.
עו"ד ליאת שוחט  -ראש העירייה:
לעניין הזה ,זה חלק מההסכם עם רמ"י לקדם בניה .התכנון המקורי היה  1,100יחידות דיור,
הצלחנו להוריד אותם ל 800 -וזה חלק מההסכם.
ננה חן:
לגבי שב"ס של ?30%
)טל אשכנזי עזב את הישיבה בשעה (18:44
עו"ד ליאת שוחט  -ראש העירייה:
סעיפי ההסכם קשורים לכל התוכניות ,לא לתוכנית אחת או אחרת ,אלא מכלול התוכניות שמוצגות.
עופר תודר  -מנכ"ל העירייה:
לעניין הקיזוז ,הגדרנו את זה גם בישיבה הקודמת ,המתווה של ההסכם הוא של אגרות והיטלים
שנגבים על ידי רמ"י ומועברים אלינו בהתאם לאבני דרך מוגדרות ,כאשר רמ"י היא זו שגובה עבורנו
את הכסף בהתאם ל 100% -מלוא הזכויות שבתב"ע .העירייה מאשרת לרמ"י שלא נגבה כפל תשלום
בגין אותם שטחים עבורם גבתה רמ"י .ככל שיאושרו שטחים נוספים מעבר לתב"ע ,עבורם כן נגבה
היטלים.
עו"ד ליאת שוחט  -ראש העירייה:
מי בעד אישור ההסכם?
בעד :ליאת שוחט ,עוזי אהרון ,ימית קרקוקלי ,אפי גוטמן ,סבח יוסף ,ליאור אגאי.
נמנעים :דוד חיון ,וננה חן.
ננה חן:
אור יהודה בתקופה האחרונה נמצאת בהליך מואץ מאוד של תכנון ובניה .כשאנו מאפשרים פה
 5,000יחדיות דיור עם תוספת שב"ס ,אנחנו מוסיפים עוד קצת יותר מ ,1,500-כאשר כל שנה אנו
אמורים לשווק  2,000יחדיות דיור ,זו התחייבות שלנו לרמ"י .זאת בלי לקחת בחשבון את פרויקטי
הפינוי בינוי שמקודמים .נכון להיום ,יש לנו פרויקט אחד שכבר אושר על ידי הועדה המחוזית ,יש
שלושה פרויקטים שהוגשו עם ההמלצה שלנו לועדה ביחס של  1ל ,6 -כאשר עד היום לא קיבלתי כל
התייחסות של שמאי העירייה לגבי ההמלצה שלנו ליחס של  1ל .6 -בעיני זה דבר חמור מאוד ,מאוד
לא מקובל.
עו"ד ליאת שוחט  -ראש העירייה:
את יכולה להביא שאילתות ,נשמח לדון בזה .אבל כרגע זה לא הנושא.
)הישיבה ננעלה בשעה (18:48

דוד חמאני
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
מרכז ישיבות המועצה

ליאת שוחט ,עו"ד
ראש העירייה

