כ"ח/כסלו/תשע"ט
 6בדצמבר 2018
ס54389/
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר  19/18מיום 5.12.2018
נוכחים :עו"ד ליאת שוחט ,אברהם בורוכוב ,אלירן אליה ,הבטמו אייאיו ,ז'אנה
כהן ,יוסף סויד ,יחיאל מושייב ,ימית קרקוקלי ,ליאת מועלם ,ניסים ארביב ,עופר
בוזי ,ציון גזלה.
חסרים :דוד חיון ,עו"ד עוזי אהרון ,שלמה זלמן סויונוב.
משתתפים :עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה ,עו"ד איילת אלה – מחלקה
משפטית ,רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה ,אדר' ליאת בן אבו – מ"מ מהנדס העיר,
אורן קורנפלד – דובר העירייה ,יואל לוי – יועץ ראש העירייה ,אבי בללי – חשב
מחלקת חינוך ,רמי בן סעדון – מבקר העירייה ,מלכה מיכאלי – מרכזת ישיבות
המועצה.
על סדר היום:
 .1בחירת מרכז ישיבות מועצה.
 .2בחירת מועד קבוע לישיבות המועצה.
 .3מינוי סגנים בשכר ובתואר והאצלת סמכויות
 .4בחירת נציגי המועצה לוועדות חובה ורשות.
 .5אישור סמכויות חתימה.
 .6מינוי מהנדסת עיר.
 .7אישור תמיכות (החומר הועבר לחברי המועצה שבוע לפני מועד הישיבה).
 .8אשרור הגשת התנגדות מטעם עיריית אור יהודה והוועדה המקומית לתכנון
ובניה אור יהודה לתכנית מספר  ,0417659 ,499פיתוח האזור הצפוני נתב"ג.
 .9אישור להמשך גביית היטל שצ"פ ,היטל סלילה והיטל תיעול ,על פי חוקי
העזר לאור יהודה ,אשר תוקפם יפוג ביום  31בדצמבר .2018
.10קידום מתחם המלבן להכנת תכנית בנין עיר במסלול רשויות של משרד
השיכון (תהליך מיון שני)
הישיבה נפתחה בשעה 18:19
ראש העירייה:
ערב טוב ,אני שמחה ששולחן המועצה נראה מלא אחרי הבחירות האחרונות .אני
מברכת את חברי המועצה החדשים שנכנסו ,מאחלת להם שישפיעו ויצליחו ושנשתף
פעולה לטובת העיר אור יהודה .אני מברכת את חברי המועצה הממשיכים ,הבחירה
שלכם משמעותית יותר כי לתת אמון בפעם שניה ושלישית זה לא קל ולכן ,זה
שאתם פה איתנו גם אחרי הבחירות האלה ,זה רק מעיד עליכם ועל תרומתכם לעיר.
אני מזמינה את מר רפאל חיון להדליק נר רביעי של חנוכה.

1

סעיף  – 1בחירת מרכז ישיבות מועצה
מרכז ישיבות המועצה הוא עובד עירייה עליו אנו מטילים את תפקיד ריכוז כל
עבודת המועצה ,הכנת ישיבות מועצה ,היערכות ,מענה.
אני שמחה מאוד להביא לאישורכם את מינויה של מלכה מיכאלי ,אחרי שנים שהיא
עבדה במחלקת הגביה בכל הגלגולים שהמחלקה עברה ובמסגרת הרה-ארגון שאנו
עושים בעירייה ,מלכה תכהן גם כמנהלת לשכת סגני ראשי העיר וגם כמרכזת עבודת
המועצה.
מי בעד האישור?
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד את גב' מלכה מיכאלי כמרכזת ישיבות מועצה.
סעיף  – 2בחירת מועד קבוע לישיבות מועצה
ראש העירייה:
אני מציעה להמשיך עם יום שני הראשון לכל חודש באופן קבוע בשעה .18:00
אציין כי ועדת כספים באופן קבוע מתקיימת לפני ישיבות המועצה ,בשעה .17:00
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד את יום שני הראשון לכל חודש בשעה  18:00כמועד
הישיבות.
סעיף  – 3מינוי סגנים בשכר ובתואר והאצלת סמכויות
ראש העירייה:
אני מתכבדת להגיש הסכמים קואליציוניים שחתמתי עם סיעת מאמינים באור
יהודה ,עם סיעת קול העיר ,עם סיעת ש"ס ועם סיעת ישראל ביתנו.
מבקשת לאשר מינוי סגנים כדלקמן:
לפי סעיף  14לחוק הרשויות המקומיות -סגן ממלא מקום ראש העיר בתואר
לקדנציה שלמה אלירן אליה .במסגרת התפקיד ימונה אלירן ליו"ר הנהלת המתנ"ס
למחזיק תיק צעירים ונוער ויו"ר הועדה לקידום ופיתוח השכונות הותיקות בעיר.
לפי סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות בחירת ראש הרשות ,סגניו וכהונתם ,אני
ממנה את ימית קרקוקלי לסגנית ראש העיר בשכר למחצית הקדנציה הראשונה
וביום  1.6.2021יחליף אותה ציון גזלה לסגן ראש העיר .הסגן השני בשכר למחצית
הקדנציה הראשונה ימונה אברהם בורוכוב ויחליף אותו ביום ה 1.6.2021-עופר בוזי.
עו"ד שלומית שפינדל:
לפי סעיף  15ב' לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם),
ככלל ראש רשות או סגן ראש רשות בשכר לא יעסוק בעיסוק נוסף .למרות זאת ,יש
מקרים שניתן לאשר עיסוק נוסף אבל בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2017
צריך לוודא שככל שיש עיסוק נוסף ,הוא לא נכנס לגדר המגבלות הקבועות בחוק
ולכן אנו פנינו לארבעת הסגנים וביקשנו לקבל מידע אודות עיסוק נוסף שיש להם.
לגבי ימית קרקוקלי ,נמסר שכרגע היא נמצאת בחל"ת ובכוונתה להתפטר מקופת
חולים כללית בחודשים הקרובים .אני מעדכנת פה שיש לנו הוראת מעבר של מחצית
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השנה לפי סעיף  15ג' ,זאת אומרת שעד תום תקופה של מחצית השנה את צריכה
להתפטר.

ימית קרקוקלי:
אין בעיה.
עו"ד שלומית שפינדל:
לגבי מר בורוכוב אברהם ,נמסר שיש עיסוק נוסף של עסק של שיש ולפי התנאים
הקבועים בחוק ,כפי שאמרתי ,יש מקרים שניתן לעסוק במגבלות שקבועות בחוק.
המגבלות הקבועות בחוק ,אם יש חשש לניגוד עניינים ,זו עריכה של הסדר ניגוד
עניינים .מצאנו לנכון במקרה זה לבקש ממנו להפסיק את פעילותו בעיסוק הנוסף,
המשמעות היא שלא יהיה שכר ותגמולים מהעיסוק הנוסף בתקופה שבה הוא יכהן
כסגן ראש העירייה בשכר והצהרה שהעסק שימשיך לפעול לא יתן שירותים לעובדי
העירייה ולנבחריה.
בסמוך למועד שבו תתקיים הרוטציה ,נבדוק לגבי שני הסגנים האחרים ונבדוק את
העניין ולכן אני מודיעה כעת שאין מניעה למינויים האמורים.
ראש העירייה:
על פי סעיף  17לחוק רשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) יש לי
סמכות להאציל מהתפקידים והסמכויות ולפיכך :אברהם בורוכוב יהיה הממונה על
מחלקת הרווחה ותרבות תורנית חרדית .ציון גזלה יהיה ממונה על ועדת הנחות
ומיסים ,ימית קרקוקלי תהיה ממונה על הנדסה ועופר בוזי יהיה ממונה על רישוי
עסקים.
אלה מקצת התחומים שהם יעסקו ,פירוט תחומים נוספים יהיה במסגרת הועדות.
אני פונה לעופר ברמה האישית ,גם במהלך מערכת הבחירות וגם עכשיו אתה מוכיח
לציבור שהתפקיד זה לא מה שהביא אותך וכל ההשמצות וכל מה שעברת על גבך,
הם מעל השליחות הציבורית שלשמה אתה פועל והויתור שלך לכהן במחצית השניה
של הקדנציה נעשה כדי שהקואליציה העירונית תהיה רחבה ,שנוכל לפעול בשקט
תעשייתי ולהשיג את המטרות ואת התוכניות שהמועצה בראשותי תוביל בחמש
השנים הבאות ,ועל כך תודה רבה.
אישור הגזבר רו"ח גיל גבריאל מיום  2.12.18למינוי סגני ראש הרשות בשכר מצ"ב
לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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עו"ד שלומית שפינדל:
אני מאשרת כי אין מניעה למינוי או סטייה או חריגה מהוראות החוק או נהלי
משרד הפנים למינוי הסגנים והמועצה האצילה לסגנים סמכויות כדין.
ראש העירייה:
מי בעד אישור מינוי סגנים בשכר ובתואר והאצלת סמכויות?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד מינוי הסגנים בשכר ובתואר והאצלת הסמכויות.
סעיף  – 4בחירת נציגי המועצה לוועדות חובה
ראש העירייה:
מבקשת לאשר נציגים לועדות החובה ולועדות הרשות כדלקמן:
ועדת מכרזים – לפי סעיף  148לפקודת העיריות ,אני ממנה את יוסי סוויד ליו"ר
ועדת מכרזים ,את ימית קרקוקלי ,אברהם בורוכוב וז'אנה כהן חברים .נציג
אופוזיציה :יחיאל מושייב.
ועדת כספים – לפי סעיף  149לפקודת העיריות ,אני ממנה את עופר בוזי ליו"ר ועדת
כספים ,את אברהם בורוכוב ,ליאת מועלם ,הבטמו אייאיו ונציג אופוזיציה :יחיאל
מושייב.
ועדת משק לשעת חירום – סעיף  149א' לפקודת העיריות ,יו"ר ליאת שוחט,
נציגים :אברהם בורוכוב ,ציון גזלה.
ועדת ביטחון – סעיף  149ב' לפקודת העיריות ,יו"ר ליאת שוחט ,חבר זלמן סיונוב.
מטרת הועדה – לייעץ ולסייע למשטרה בעניין המשמר האזרחי .שאר החברים הם
נציגים על פי חוק.
ועדה לענייני ביקורת – סעיף  149ג' לפקודת העיריות ,יו"ר – עוזי אהרון ,חברים:
עופר בוזי וליאת מועלם.
ועדת הנחות – סעיף  149ד' לפקודת העיריות ,יו"ר – ציון גזלה ,חברה :ז'אנה כהן,
נציג האופוזיציה :יחיאל מושייב.
ועדת בטיחות בדרכים – סעיף  149ו' לפקודת העיריות ,יו"ר ימית קרקוקלי,
חברים :ציון גזלה ,זלמן סויונוב ,יוסי גנון ,סוניה סעדה ,שמעון דנוך ,עוז זכריה.
שאר החברים הם נציגים על פי חוק.
ועדה לקידום מעמד הילד – סעיף  149ז' – ליזום ולתכנן קידום למעמד הילד ובני
נוער ,יו"ר ליאת מועלם ,חברים :הבטמו אייאיו ,ז'אנה כהן ,ימית קרקוקלי וניסים
ארביב.
ועדת קליטה – סעיף  149ה' לפקודת העיריות ,יו"ר הבטמו אייאיו ,חברה ז'אנה כהן
ונציג אופוזיציה יחיאל מושייב.
ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים – סעיף  149י"א – יו"ר יוסי סויד ,חבר ציון
גזלה ,אופוזיציה :יחיאל מושייב.
ועדה למיגור אלימות – סעיף  149י"ב לפקודת העיריות ,יו"ר – אלירן אליה,
חברים :ימית קרקוקלי ,עוזי אהרון.
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ועדת חינוך – סעיף  149ט' לפקודת העיריות ,יו"ר  -ליאת שוחט ,חברים :עופר בוזי,
ליאת מועלם ,ז'אנה כהן ,הבטמו אייאיו וניסים ארביב.
ועדת לאיכות הסביבה – סעיף  149י' לפקודת העיריות ,יו"ר יוסי סוויד ,חברים:
אברהם בורוכוב ,ציון גזלה וניסים ארביב.

ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים – סעיף  169ב' לפקודת העיריות ,יו"ר ליאת
שוחט ,חבר עופר בוזי ,נציג אופוזיציה ניסים ארביב.
ועדת רשות:
ועדת שמות למקומות ציבוריים :יו"ר ז'אנה כהן ,חברים ימית קרקוקלי וניסים
ארביב.
ועדת רווחה ושירותים ציבוריים – יו"ר אברהם בורוכוב ,חברים :הבטמו אייאיו,
ציון גזלה ויחיאל מושייב.
ועדת תחבורה ותנועה – יו"ר עופר בוזי ,חברים :אברהם בורוכוב וניסים ארביב.
ועדה לקידום ופיתוח השכונות הותיקות – יו"ר אלירן אליה ,חברים :יוסי סויד,
הבטמו אייאיו ,ימית קרקוקלי ,ז'אנה כהן ,יחיאל מושייב ,ציון גזלה ועוזי אהרון.
מדובר בועדת רשות ,אין הגבלה של חברים.
לישיבה הבאה נביא את הועדות שאפשר לצרף להן נציגי ציבור .היום מינינו רק
חברי מועצה.
מי בעד אישור הועדות?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד את בחירת נציגי המועצה לוועדות החובה ולוועדות
הרשות.
סעיף  – 5אישור סמכויות חתימה
ראש העירייה:
מבקשת לאשר את ליאת שוחט וימית קרקוקלי כבעלות זכות חתימה.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד את ליאת שוחט וימית קרקוקלי כבעלות זכות חתימה.
ליאת בן אבו יציאה מהישיבה.
סעיף  – 6מינוי מהנדסת עיר
ראש העירייה:
מבקשת לאשר את אדריכלית ליאת בן אבו לתפקיד מהנדסת העיר.
עו"ד שלומית שפינדל:
מקריאה את מכתבה מיום  2.12.18בנוגע למינוי אדריכלית ליאת בן אבו למהנדסת
העיר מצורף לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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ניסים ארביב:
האם יתרונותיה של ליאת בן אבו עולים על היתרונות של המועמד השני?
עו"ד איילת אלה:
יש לו ניסיון בחו"ל יותר מאשר בארץ וזה מה שהכריע את הכף ,היה נציג של משרד
הפנים בועדה שהתרשם מאוד מהניסיון של ליאת.
עו"ד שלומית שפינדל:
לאור כל האמור אנו מבקשים את אישור המועצה לאשר את ליאת בן אבו למהנדסת
העיר.
ראש העירייה:
מי בעד אישור מינוי מהנדסת העיר?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד את מינוי מהנדסת העיר.
ליאת בן אבו חזרה לישיבה.
סעיף  – 7אישור תמיכות
ראש העירייה:
מבקשת לאשר המלצות ועדת התמיכות מישיבתה מיום .27.11.18
דברי הסבר היועמ"ש ,עו"ד שלומית שפינדל ,מצורפים לפרוטוקול ומהווים חלק
בלתי נפרד ממנו .דברי ההסבר אף נשלחו לחברי המועצה מבעוד מועד.
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ניסים ארביב:
אני מנסה להבין את החלוקה ,קיים הפרש בין יהדות בבל לבין יהדות לוב .ממה
נובע ההפרש?
אבי בללי:
מבחינת התבחינים מתייחסים להצעת התקציב בשלוש השנים האחרונות .לגבי
עודף התקציב שנוצר ,הרשות יכולה לומר שברגע שנוצר עודף ניתן לבקש אותו
חזרה .בחנו את העודף שנוצר ביחס לתקציב וקיבלנו חוות דעת של רו"ח חיצוני
שאמר שלא ניתן לייחס את עודף התקציב לחלוקת התמיכה מהרשות ולכן ניתן
להשאיר את התמיכה בידי העמותה.
ראש העירייה:
מי בעד אישור התמיכות?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד את התמיכות.
סעיף  – 8אישרור הגשת התנגדות מטעם עיריית אור יהודה והוועדה המקומית
לתכנון ובניה אור יהודה לתכנית מספר  ,499-0417659פיתוח האזור הצפוני נתב"ג.
ראש העירייה:
מבקשת לאשרר הגשת התנגדות מטעם עיריית אור יהודה והוועדה המקומית
לתכנון ובניה אור יהודה לתכנית מספר  ,499-0417659פיתוח האזור הצפוני .
יש לנו יחסי שנאה  /אהבה עם רשות שדות התעופה ,שהגישו לועדה המחוזית
תוכנית התרחבות של האזור הצפוני שלהם ,שזה החיבור לאזור הדרומי שלנו,
לפיתוח אזור תעשייה בתחומם ,דבר שיפגע בהתפתחות של העיר אור יהודה ,יפגע
בהכנסות שלה ויפגע בתוכניות שלנו לקידום אזור התעשייה הדרומי.
הועדה המקומית הגישה התנגדות לתוכנית .תגובת רשות שדות התעופה היתה
שמאחר ומועצת העיר אור יהודה לא אישרה את הגשת ההתנגדות ,יש לסלק אותה
על הסף .לשמחתנו ,לא התקבלה החלטה והדיון נדחה .אנו מביאים את זה לאשרור
שלא תהיה להם עילה לסלק אותנו על הסף ואני מבקשת לאשר את הגשת
ההתנגדות.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד לאשרר הגשת התנגדות מטעם עיריית אור יהודה
והוועדה המקומית לתכנון ובניה אור יהודה לתכנית מספר  ,499-0417659פיתוח
האזור הצפוני נתב"ג.
סעיף  – 9אישור להמשך גביית היטל שצ"פ ,היטל סלילה והיטל תיעול ,על פי
חוקי העזר לאור יהודה ,אשר תוקפם יפוג ביום 31.12.2018
ראש העירייה:
מבקשת לאשר המשך גביית היטל שצ"פ ,היטל סלילה והיטל תיעול על פי חוקי
העזר לאור יהודה אשר תוקפם יפוג ביום .31.12.2018
מכתבה של היועמ"ש ,עו"ד שלומית שפינדל ,מצ"ב לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי
נפרד ממנו.
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ניסים ארביב:
אפשר לקבל הסבר על הגביה?
עו"ד שלומית שפינדל:
זה גביה על קבלנים ויזמים שמבצעים בניה בעיר וההיטלים הללו מממנים את
פיתוח העלויות של התשתיות הציבוריות של סלילת כבישים ,מדרכות ,פארקים,
שטחים ירוקים .הסמכות היא מכוח חוקי עזר .חוקי העזר קובעים את האופן בו
גובים את ההיטלים ,זה נקבע בהתאם לשטח וכדומה.
ראש העירייה:
מי בעד אישור המשך הגביה?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד המשך גביית היטל שצ"פ ,היטל סלילה והיטל תיעול ,על
פי חוקי העזר לאור יהודה ,אשר תוקפם יפוג ביום .31.12.2018
סעיף  – 10קידום מתחם המלבן להכנת תכנית בנין עיר במסלול רשויות של משרד
השיכון:
ראש העירייה:
מאחר ואני נמצאת בניגוד עניינים במתחם הזה אני לא אשתתף בסעיף זה.
כל מי שיש לו ניגוד עניינים אסור לו להשתתף בדיון.
אני מבקשת את אישורכם שעופר בוזי ינהל את הסעיף הזה לסדר.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד שעופר בוזי ינהל את הסעיף.
ימית קרקוקלי ,ליאת שוחט יצאו מהישיבה בשל חשש לניגוד עניינים
עופר בוזי:
אני מזכיר שאנו דיברנו על המתחם הזה בישיבה כמדומני האחרונה לקדנציה
קודמת ואז הנושא נדחה ,לא ניכנס לנסיבות .מדובר פה על קידום במסלול של
רשויות של משרד השיכון .זאת אומרת שמשרד השיכון לוקח חסות על פינוי
המתחם עם ליווי חברתי ,סוציאלי ,אדריכלי ,מקצועי וכל מה שצריך .כל מה
שחולמים עליו התושבים בפינוי המתחם הזה ,הם מקבלים במסגרת הזו .התושבים
בסופו של דבר גם מחליטים מה הם רוצים לקבל.
ליאת בן אבו – מהנדסת העיר:
מסלול רשויות זה מסלול שאומר שהמתכנן והרשות ,המימון הוא במשרד השיכון
ואז כל ההליך הוא ללא יזמים ,ללא בעלי עניין .למעשה התכנון מבוצע על ידינו,
כשאנו רואים את הראייה העירונית וטובת הציבור בלבד ועובר הליך כמובן של
ועדות מחוזיות וכן הלאה ,בעזרת המימון של משרד השיכון.
מדובר על המתחם מרח' העצמאות ,יוסף חיים ,דוד אלעזר עד לשוק גולדמן .זה
מתחם שכולל  32דונם ,בתחום הזה קיימים כיום  156יח"ד שטח ממוצע של  73מ"ר
לדירה וכ 2,200-שטחי מתחם שמה שנקרא שוק הפריקסטים ו 400-מ"ר של שטחי
ציבור.
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על פי התכנון המוקדם שבוצע למתחם כבסיס להכנת תכנית בניין עיר ,עוד לא
הגשנו את התוכנית ,מוצעות בערך בין  700-800יח"ד בהליך פינוי בינוי בממוצע של
כ 100-מ"ר ,מסחר שמלווה את הרחובות בחזית בקומת הקרקע 9 ,דונם של שטחי
ציבור ומבני ציבור.
התוכנית המקודמת מציעה בנייה מרקמית בגבהים משתנים בין  9ל 19-קומות
ותכלול דירות בגדלים שונים במטרה לתת מענה למגוון קהלים.
המתחם ממוקדם בשכנות קרית גיורא לצד הרחובות הראשיים .בין מטרות התכנית
זה שדרוג משמעותי של המרחב הציבורי במתחם וברחובות הסמוכים ,הוספנו
שטחי ציבור למגוון שימושים ,יצירת מתחם מגורים אטרקטיבי ופעיל ,בעל תרומה
משמעותית לרקמה העירונית שבסביבתו ,מתן אפשרות לחידוש הדירות במתחם,
שהוקמו לפני כ 60-שנה ומצויות במצב פיזי ירוד ביותר.
את המינוי הראשון עברנו ,המיון השני כולל הגשת תחשיבים כלכליים משמאי ,אנו
עכשיו נמצאים בבדיקה מדויקת מול התחשיבים האלה כדי לעבור את המיון וכולל
אישור מועצה.
ניסים ארביב:
מי קובע את התמהיל? איך הגעתם למספר של  712יח"ד? אני השוויתי את זה לפינוי
בינוי ,זה יוצא יחס של  1ל 4.6-פר דירה .הדבר השני ,אני מסתכל מהצד ,זה מפלצות
בשטח מאוד קטן כשיש בעיה תחברותית מאוד קשה כבר היום שם .האם ניתנה
הדעת על הבעיה התחברותית שצפויה? אני כרגע מדבר בעיקר על העצמאות ,כי אני
יוצא מנקודת הנחה שגזרתם חלק מהמדרכות של יוסף חיים .דבר שלישי ,למה
מצביעים על זה עכשיו ולא נכנסים להליך של תכנון ארוך טווח של התחדשות
עירונית ומבינים את התוכנית לחמש או עשר שנים קדימה ומצביעים על זה כשיש
תמונה מלאה? כרגע אין תוכנית אלא רק מחשבה.
ליאת בן אבו – מהנדסת העיר:
לגבי כמות הדירות ,הגשנו במיון הראשון מספר חלופות .המטרה שלנו היתה להגיע
למינימום האפשרי של יחידות דיור שנכנסות כדי ליצור רווחה לדיירים ככל שניתן.
אנו לא בטוחים שזה יהיה  ,4.6זה רק מיון .המטרה היא להיכנס למסלול רשויות
כדי שמשרד השיכון יממן את התוכנית ולכן אמרתי בפירוש שזה בין  700ל ,800-זה
יכול לעלות.
ניסים ארביב:
זה יכול גם לרדת?
ליאת בן אבו:
קשה לנו להאמין.
ניסים ארביב:
האם מדובר בהחלטה שלנו או החלטת מדינה?
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ליאת בן אבו:
בסופו של יום זה חייב להיות כלכלי ליזם אחרת הוא לא ירצה לבנות.
לגבי הנושאים התחבורתיים ,התוכנית לוקחת בחשבון הרחבה של יוסף חיים,
הרחבה של העצמאות על חשבון השטח .התוכנית מלווה ביועץ תנועה והיא תיבדק
כשנגיע לפירוט מלא ,אבל היא מדברת על הרחבה של רח' העצמאות ויוסף חיים ,כך
שהבעיות התחבורתיות חייבות להיכלל במסגרת התוכנית.
כרגע אנחנו לא בשלב של תוכנית מפורטת ,כשתגיע תוכנית מפורטת היא תעבור דיון
בועדה לתכנון ולבניה ואז נוכל לתת את הפרטים .כרגע אנו מדברים אך ורק על
מסלול רשויות כדי שהרשות להתחדשות עירונית תממן את התוכנית .הסיבה
שבחרנו ללכת למסלול רשויות ,מאחר וכרגע במקום עובדים כשלושה קבלנים
שחלקם מאיימים על תושבים לחתום ברמה של איומים וכל אחד מושך לכיוון אחר
ואף אחד למתייחס לשוק וכיוצ"ב וכל אחד מנסה למשוך לכיוון שלו .יש שטח ששני
קבלנים רבים עליהם ברמה של אלימות פיזית ולכן בחרנו לקחת את התוכנית הזאת
כמכלול אחד שלם ושאנחנו נתכנן כדי לא להכניס אינטרסים של קבלנים.
ניסים ארביב:
אני מבין ,אבל ברגע שאני מצביע בעד ,אז נתתי אישור לבנות  712יחידות דיור.
כולנו בעד התחדשות עירונית כי העיר הזאת צריכה טיפול קוסמטי ,אבל גם הלכה
למעשה .את אומרת שאת מרחיבה את יוסף חיים .איך את מרחיבה את העצמאות?
יואל לוי – יועץ ראש העירייה:
צריך לזכור שהמתחם הזה שכרגע סובל מבעיה תחבורתית קשה ,מתחבר נכון
להיום לנתיב אחד .כרגע ,בזמן שאנו מדברים ,עומד להיפתח ציר רבין לכביש ,412
שמחבר את המתחם הזה בחיבור ישיר לכביש  412דו נתיבי .זה פרויקט שכרגע
נמצא בביצוע ואנו מקווים שבשבועות הקרובים יחנך ולמעשה ייתן פתרון גם
לשכונת נווה רבין ולכל פרויקט עתידי בצד הזה של העיר.
בנוסף ,ישנן כעת עבודות פיתוח על ציר אלכסנדרוני ,כמובן שזה ישפר את תשתית
היציאה מהעיר.
ניסים ארביב:
צריך להביא לנו תמונה מלאה לפני שאנחנו מצביעים.
ליאת בן אבו – מהנדסת העיר:
מדובר על יציאות מהעיר ,כל תוכנית פינוי בינוי צריכה לתת פתרון תחבורתי
במתחם התוכנית .כשאנו מדברים על להרחיב את רחוב העצמאות ,זה אומר לרדת
דרומה .כל התוכניות מרחיבות את רח' העצמאות צפונה ודרומה ואנחנו מתעקשים
על זה .שוב אני חוזרת ואומרת ,זה לא דיון תכנוני ,אנחנו כרגע מדברים על לאשר
תקציבים מהמדינה שמוכנה לעשות את זה.
לועדה המקומית יש משקל כבד ואם משהו לא יראה לנו ,אנחנו לא נותנים לזה יד.
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ניסים ארביב:
מה קורה אם וכאשר תחליט העירייה שלא לקחת חלק בפרויקט הזה בנקודה
מסוימת במהלך התכנון?
ליאת בן אבו – מהנדסת העיר:
כאשר מכינים תוכנית פינוי בינוי ,אנו לא מחליטים לעצור את זה באיזשהו שלב,
מקסימום אנחנו יכולים לומר שאנחנו רוצים תכנון אחר .כל שלב כזה יבוא לדיון
בועדה לבניין עיר.
עופר בוזי:
אני מזכיר שבמסלול הזה יש הרבה רשויות שרבות ומשקיעות הרבה מאמצים
להיכנס למסלול הספציפי הזה במשרד השיכון .אנחנו נכנסים לשם וכל עירייה
מוגבלת במספר האזורים שהיא יכולה להגיש למסלול הזה .הנהלת העיר באופן
כללי כן רוצה לקדם שם תוכנית פינוי בינוי .מי שראה שם את הבתים ,זה בתים
נוטים ליפול ,משפחות קשות יום שצריכות עזרה ,תמיכה וסיוע .זה תוכנית שמלווה
את התושבים מההתחלה ועד הסוף.
מי בעד?
בעד :עופר בוזי ,אברהם בורוכוב ,ז'אנה ,יוסף ,הבטמו ,אלירן ,יחיאל ,ליאת מועלם.
נמנע :ניסים ארביב.
החלטה :מאשרים ברוב קולות קידום מתחם המלבן להכנת תכנית בנין עיר במסלול
רשויות של משרד השיכון (תהליך מיון שני).
ליאת שוחט וימית קרקוקלי חזרו לישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 19:33

_________________

__________________

מלכה מיכאלי
מרכזת ישיבות מועצה

ליאת שוחט ,עו"ד
ראש העירייה
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