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 השתתפו:
 
 

 :חברים
 
 

 הועדה חבר        חזן שמעון מר
    

 
 
 

 הועדה חבר        טפירו מישל מר
    

 
 
 

 הועדה חבר        אזולאי בבר אברהם מר
    

 
 
 

 ההועד חבר        סיום שי מר
    

 
 
 

 הועדה חבר        סולימני יוסי מר
    

 
 
 

 הועדה חבר        מלכה שלומי מר
    

 
 
 

 הועדה חבר        ויצמן נדב מר
    

 :סגל
 
 

 העיר מהנדס        רווחה נעם' אדר
    

 
 
 

 משפטית יועצת        לוי יפת עידית ד"עו
    

 
 
 

 הועדה מנהלת        מעודה שירה' גב
    

 
 
 

 רישוי מהנדס        רחמן יורי' אינג
    

 :מוזמנים
 
 

 מקווה בנושא        פש שלום מר
    

 
 
 

 מקווה בנושא        יצחק יונתן הרב
    

 
 

 נעדרו
 
 

 :חברים
 
 

 העיר וראש הועדה ר"יו        זוהר אליהו מר
 

 
 
 

 הועדה חבר        מזרחי בצלאל מר
 

 
 
 

 הועדה חבר        יעקובוב מוטי מר
 

 
 
 

 הועדה חבר        טלה יעקב מר
 

 
 
 

 הועדה חבר        עמר אליאור מר
 

 
 
 

 הועדה חברת        דדון מירי' גב
 
 

 :נציגים
 
 

 הבריאות משרד נציג        סלובו איציק מר
 

 
 
 

 יBמBר נציג        חסני יורם מר
 

 
 
 

 זיתמחו ועדה נציג        ישראלאשווילי יוסי מר
 

 
 
 

 אש כיבוי נציג        מאיר דוד מר
 

 
 
 

 הסביבה לאיכות ערים איגוד נציג        סלהוב רם מר
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 הסביבה לאיכות ערים איגוד נציגת        אסלנוב נרדית' גב
 
 

 :סגל
 
 

 ש"יועמ סגן        מליק משה ד"עו
 

 
 
 

 העירייה מבקר        קורן איתי מר
 

 
 
 

 העיריה ל"מנכ        היזמי תמיר מר
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 P28//82/2P: תאריך   מלאכי קריית ובניה לתכנון מקומית ועדה

   א"תשפ  אלול'  ד 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (STE-062 – 00:00 – 05:42)קובץ 
 

 בחBישיבות בבנין העירייה בקרית מלאכיPI B:1/ישיבת הועדה לתכנון ובניה נפתחה בשעה 
 ישיבת הוועדה לתכנון ובניה ומביא להצבעה את  מ"מ יו"ר הוועדה פותח את–שמעון חזן 

 P/B/2B2PBמיום  2/2P/2אישור פרוטוקול מס' 
 

 , י"ז 22B2B2P-, היום ה2/2P/2ספר אני פותח את ישיבת המליאה מ מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 ד?B מי בעP/B2B2/2Pמיום  2/2P/2באבB אני מביא לאישור את פרוטוקול הועדה האחרונה, מספר 

 
 רגע, אני לא הייתי בישיבה, אני רוצה לראות מה היה שםB  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

 
 תראה לנו מה היהB  חבר הוועדה מר אברהם בבר אזולאי:

 
 הייתB  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

 
 לא זוכר מה היהB  חבר הוועדה מר אברהם בבר אזולאי:

 
 ה הפרוטוקול?איפ חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

 
 שירה, איפה הפרוטוקול? חבר הוועדה מר אברהם בבר אזולאי:

 
 הפרוטוקול נשלח לכם במיילB  מנהלת הועדה הגב' שירה מעודה:

 
 אז אתם מאשרים ואין פרוטוקולB  חבר הוועדה מר אברהם בבר אזולאי:

 
 לא נכון, היה פרוטוקול,  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

 
 אני מדבר היום, צריך להיות בתיקB  ר אברהם בבר אזולאי:חבר הוועדה מ

 
 יוסי רוצה לדעת מה הנושאיםB כולה זה לאשר את הפרוטוקול, לא לאשר  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

 Bאת הנושאים, אז אני לא מבין איפה הבעיה, יוסי 
 

 תיקB שמעון, אני מדבר מסודר, אז זה ב חבר הוועדה מר אברהם בבר אזולאי:
 

 אני לא הייתי בישיבה אז אני רציתי רק לדעת מה אני מצביעB  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
 

 אין בעיה, זו בקשה לגיטימיתB אני מסביר לבבר שאנחנו בסך הכל  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 Bמאשרים את הפרוטוקול שנכתב, לא את ההחלטות 

 
 ןB נכו חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

 
 ההחלטות כבר התקבלוB  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
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 ההחלטות כבר אושרוB  מנהלת הועדה הגב' שירה מעודה:
 

 אבל שיהיה בתיק, מה הבעיה לשים בתיק את הפרוטוקול? חבר הוועדה מר אברהם בבר אזולאי:
 

 אנוB אני לא זוכר פעם אחת אין בעיה, אתה צודק, בבר, אף פעם לא הב מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 Bשאישרנו פרוטוקול וגם את הפרוטוקול שהיה שעבר, לא זוכר 

 
 כי כולם קיבלו אותוB  חבר הוועדה מר שי סיום:

 
 גם עכשיו כולם קיבלוB  מנהלת הועדה הגב' שירה מעודה:

 
 ו, יוסי רוצה את זה גם עכשיו כולם קיבלו, זה לא הבעיהB השאלה אם עכשי מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

 Bעכשיו 
 

 הרב שלום פש ויהונתן יצחק הצטרפו לישיבה. 
 
 

 לגבי הפרוטוקול, אני נמנע כי לא נכחתי בישיבהB  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:
 

 גם אניB  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
 

 ואני לא יודע על החומר שנדוןB  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:
 

 גם אני מאותה סיבהB  סולימני: חבר הוועדה מר יוסי
 

 2/2P/2 Bאז אנחנו מאשרים את פרוטוקול  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 

 : שמעון חזן, אברהם בבר אזולאי, מישל טפירו, שלומי חזן. בעד
 יוסי סולימני, נדב ויצמן, שי סיום.  נמנעים:

 
 Bפה אחדהחלטה: הפרוטוקול מאושר 
 B, מר שלומי מלכהמישל טפירוחזן, מר בבר אברהם אזולאי, מר נוכחים בהצבעה: מר שמעון 

Bנמנעים כיוון שלא נכחו בדיון: מר נדב ויצמן, מר שי סיום ומר יוסי סולימני 
 

 סדר יום:על   נושאים
 הסוף( – STE-062 – 05:42)קובץ 

 
 קיים היתר בניה למרתף למרות שהשטחים    - הסבת מבנה קיים למקווה במרכז העיר  .1
 בורו לא נכללוBבע

Bהמרתף אינו רכוש העירייה )ציבורי( אלא שייך לגוף פרטי ככל הנראה שיכון ובינוי 
ע"פ תכנית המתאר ניתן להשתמש בקרקע לצורכי ציבור, אך בהיתר השימוש למרתף הינו לצרכי שירותB יידרש 

Bלהוציא שינוי לשימוש מהיתר 
 

 זה הסבת מבנה קיים למקווה במרכז העירB הנושא לפתחנו  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 

עדה הזאת התנגדות להקמת ובר'ה פה ביקשו לדעת באופן עקרוני אם תהיה לוהח מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:
 מקווה, 

 
 רגע, אתה מתנגד? חבר הוועדה מר אברהם בבר אזולאי:

 
 שניה, הוא מסבירB מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
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אני דווקא תומךB מדובר פה בבקשה לאישור עקרוני, בקשה לשימוש חורג להקמת  נעם רווחה:מהנדס העיר אדר' 
 מקווה גברים מתחת למרכז שיש כאן, 

 
 צמוד ללופט, ז'בוטינסקי, מאחורהB מר יהונתן יצחק:

 
ניין קיים זה במרתף בפינה של ז'בוטינסקי בן גוריוןB אני אתן לכם את הנתונים, הב מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:

בהיתר, ברגע שבניין קיים בהיתר אז אפשר להגיש בקשה לשימוש חורג, בסדר? והמרתף, למרות שבמרתף, אז בזמנו, 
זה מבנה ישן, השטחים לא נכללו בהיתר אבל הם בהיתר, בסדר? אני חייב לציין שהמרתף הוא לא רכוש העירייה, 

 Bבסדר? הוא שייך לשיכון ופיתוח 
 

 הוא לא שייך לסופר?  של טפירו:חבר הוועדה מר מי
 

 למה זה רלוונטי? חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
 

לא, כי זה לא שטח ציבורי, זה לא אנחנו ניתן, אני אומר את זה פה לאדונים  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:
 Bהנכבדים 

 
 יש בעל נכס, לא?  חבר הוועדה מר מישל טפירו:

 
 א, מה זה רלוונטי אם זה של העירייה או לא? ל חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

 
 בעל הנכס זה שיכון ופיתוחB אני מציין את העובדותB  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:

 
 זה לא סופר בעלי הנכס? חבר הוועדה מר מישל טפירו:

 
ו, גם התוכנית אני לא יודע, מה שמופיע בנכס טאבו זה שיכון ופיתוח, בסדר? עכשי מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:

מתאר שיש לקרית מלאכי תומכת בזה, זאת אומרת, היא מאפשרת את זה, ניתן להשתמש בקרקע לצרכי ציבור, 
למרות שזה מסחר כתוב שאפשר לעשות שם מוסדות ציבור, בסדר? אבל יצטרכו לעשות עדיין היתר בניה כי זה היתר 

 לשינוי בשימוש, בסדר? 
 

 ה לא נכון אבל, מרתף זה שטח שירות, ז יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 נכוןB  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:
 

 ואתה עושה שטח עיקריB זה לא שימוש חורג, זה שטח שירותB  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 מאיפה אתה ממציא את החוק מחדש? חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
 

 מחדש? למה ממציא את החוק מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:
 

 שטח שירות אתה לא יכול לעשות בו שימוש עיקריB יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 שטח שירות אתה יכול לעשות שטח עיקרי? חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
 

אז בהיתר שלהם הם יצטרכו להגיש בקשה לשימוש חורג ולהפוך את השטח הזה  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:
 Bמשירות לעיקרי 

 
 אבל אם אין שטחים עיקריים? ועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:י
 

 יש עדיין שטחים,  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:
 

 מי אמר? מישהו בדק את זה לפני שמביאים את זה לועדה? יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
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 אנחנו בדקנו את זהB  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:

 
 ני הבנתי שלא בדקו את זה, שיש שטחים עיקרייםB לא, א יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:

 
 וודאי, כל מה שקיים מלמעלה, יש שטחיםB  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:

 
אני חושב שאנחנו צריכים לתת פה אישור עקרוני אם אנחנו הולכים על זה או לא,  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:

 אותם בועדה מקצועיתB  את הבעיות הספציפיות אחר כך, אם כן או לא, נפתור
 

לא התייעץ איתי, אני אומרת את זה בכנות, לא התייעץ  נעםאני רוצה להגיד משהוB  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 Bאיתי לפני שהוא הביא את הנושא לאישור עקרוני 

 
 אז מה, הוא נהיה עצמאי מדי? חבר הוועדה מר נדב ויצמן:

 
י פשוט אומרת משהו שהוא לא יודע מה שאני הולכת להגידB אני לא אוהבת לא, אנ יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:

את הדיונים האלה על אישור עקרוני, אין חיה כזאת, או שיש היתר או שיש היתרB כי בעצם אתה מייצר כאן כאילו 
שה, או ועדה מבלי שהיא בכלל ראתה תוכנית, בלי שהיא ראתה היתכנותB או שמגישים בקואיזושהי התחייבות של ה

 Bנכון שהוא רוצה להגיד כאן שאלה עקרונית Bשלא מגישים בקשה 
 

 אז אני אענה לךB אני קודם כל מכיר את הגישה שלך ואני תומך בה,  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:
 

 אין החלטה כזאת לאישור עקרוניB  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 הוא פנה לראש העיר, אני תומך בה אבל  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:
 

 מה שווה ההחלטה הזאת? יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 מה מטרת הדיון? חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
 

אני מנסה להסביר, תנו לי רגע להגידB האדונים הנכבדים לא רוצים לבוא ולהוציא  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:
ועל קונסטרוקטור ועל כל היועצים הרלוונטיים, משרד הבריאות  כספים שאין להם מיותרים על מדידה ועל אדריכל

וכו', שידרשו לדבר הזה, על מנת להגיש בקשה לשימוש חורג, כשהיא תבוא כאן לדיון, כשמלכתחילה האנשים כאן הם 
בגישה להתנגדB לכן, ראש העיר ביקש ממני תעלה את זה לעקרונית, הם יודעים שזה עדיין לא מחייב פה אותם 

 צבעה בעתידB בה
 

 אם זה חשוב לראש העיר, למה הוא לא בא? חבר הוועדה מר נדב ויצמן:
 

כי ראש העיר יצא לקק"ל לפגישה בשביל להשיג כסף לנחל האלהB זה לא היה  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:
ת הועדה בעתיד כי מתוכנןB בכל מקרה, הם ביקשו, אני באתי, נכון שאמרתי לך גם כן בצורה מפורשת שזה לא יחייב א

הועדה מסתכלת אך ורק על נתונים של היתר וכל האישורים שצריכים להיות וכו', ואז היא תחליטB אתם ביקשתם בכל 
 זאת להביא את זה לשמוע עקרונית, אם יש פה התנגדות, אז, 

 
עדה שמאשרת אבל אני מזכיר לך, הועדה הזאת היא ועדה תכנונית, היא לא ו חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

עקרונית פרויקטים בעירB אז אם יש פה איזשהם נתונים תכנוניים, שאפשר להביא אותם פה לדיון כשאיזשהו בסיס 
לדיון בכלל על אם אפשר או אי אפשר לאשר, אני באופן עקרוני נגד וזה לא יקום ולא יהיה דבר כזה, אני אומר את זה 

המקום, לא הסטטוס התכנוני, זה בכלל, לא רק עניינים של שטח עיקרי חד וחלק, זה מין בשאינו מינו, לא שייך, לא 
 ושטחי שירות, בכלל לבנות מקווה במרכז העיר, זה דבר שהוא לא יקום ולא יהיה, זה אסור, 

 
 לא, רגע,  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:

 
 רגע, אל תפריעB  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
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 א, אבל עוד לא הגענו לדיון הזה, אני כרגע מסביר למה הבאתי את זה לדיוןB ל מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:

 
ולכן אני אומר, מלכתחילה זאת ועדה תכנונית, אתה רוצה להביא פרויקטים  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

 Bאבל אם כבר אתם רוצים להביא את זה, אני חושב שזה בכלל לא נכון Bלאישור? זה בכלל לא הפורום 
 
אני אמשיך את מה שהתכוונתי להגיד ולהסביר למה אני בכל זאת העליתי את זה  הנדס העיר אדר' נעם רווחה:מ

 פהB אותו דבר היה עם חברת גינדי אחזקות, שביקשו לדעת באופן עקרוניB אני לא יכול למנוע מאנשים להביא, 
 

 י את דעתיB גם את זה אמרתי לך את דעתי, לא שינית יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

רגע, שניהB להביא בקשה לפה וכאן בדיון הוסבר להם שאנחנו לא נדון בזה כי אנחנו  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:
ועדת תכנון ואתם יכולים להגיד את זה גם עכשיו, זה הכלB אני עוד לא דנתי אם אפשר לתת או לא, הסברתי לכם את 

 הבקשה שלהם, 
 

 אבל זה לא דיון תכנוניB מה שאתה עושה פה זה לא דיון תכנוני, זה דיון עקרוני,  י:חבר הוועדה מר יוסי סולימנ
 

 אז תגידו שאתם דוחים את הבקשה וזהוB  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:
 

 תקשיב, אתה מכשיל אותנוB  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:
 

 אני לא מכשיל אתכםB  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:
 

 אתה מכשיל אותנוB נדב ויצמן:חבר הוועדה מר 
 

 ממש לאB  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:
 

אתה מביא לפה סיפורי סבתא, מספרים להם סיפורי סבתא, לחבר'ה האלה ואתה  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:
 Bאם לא, אל תכשיל אותנו Bאם יש לך הצעה רצינית, תביא אותה Bבא פה כדי שאנחנו נדחה אותם 

 
 לא צריך לצעוק, נדבB  עידית יפת לוי:יועמ"ש עו"ד 

 
 אתה כנראה לא הקשבת למה שאמרתי, נדבB  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:

 
 B אתה עכשיו, נעםאני הקשבתי,  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:

 
 אז כנראה לא הבנת אותם,  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:

 
 היתכנותB בסדר אז הוא אומר להם רגע, נבדוק את איתם כאילו ראש העיר רוצה לצ חבר הוועדה מר נדב ויצמן:

 
ממש לא נכוןB ממש לא נכוןB אני באתי ואמרתי את הנתונים, אני בא ואני אומר  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:

 שאנחנו ועדה שדנה בתוכניות, חברת גינדי, 
 

 הנה, היועצת המשפטית,  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:
 

 גם חברת גינדי אני הייתי נגדB  יפת לוי:יועמ"ש עו"ד עידית 
 

 אתה כל ישיבה לפני, חבר הוועדה מר נדב ויצמן:
 

 אבל הבאתם את זה,  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 

 אבל היא היתה נגד,  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
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 זה בדיוק אותה סיטואציה עכשיוB  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

 
 , לא ניתן לתמלל()מדברים ביחד

 
 את לחברת גינדי אמרת שהם רשאים לבקש, מעלים את זה לדיון ודוחים אותםB  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:

 
 לא נכון, לא נכוןB  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:

 
י ואת יונהB אנחנו נשמע את שני החבר'ה, את אני רוצה להגיד משהו על הדבר הז מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

 הרב, בסדר? 
 

 אין החלטה כזאת, זאת לא החלטה תכנוניתB  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 שניה, עידית, אי אפשר לנהל את זה לידם, אחר כך,  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 

 מה המשמעות,  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 את זהB עידית, הם יצאו וננהל  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 

האם היא מה המשמעות מה המשמעות ההחלטה התכנונית, אתה יכול להסביר לי?  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 מחייבת את הועדה או לא מחייבת? 

 
 אתם מקשיבים לה?  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:

 
 אני מקשיב, אני רוצה להגיד את דעתיB  מר יהונתן יצחק:

 
 היא היועצת המשפטיתB  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:

 
 מה המשמעות של ההחלטה הזאת? יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:

 
נדב, שניה אחתB אני לא יודע מה קורה מפה מאחורי הזה אבל אני אומר רק דבר  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:

ת את המענים של אחד בעיר הזאת, שאני מרגיש כבעיה קשה מאודB יש צרכים בעיר הזאת והעיר הזאת לא יכולה לת
 הצרכים במקומות שאנחנו כל הזמן נגיד פה זה מתאים, שמה זה מתאים, ניתן שמה, 

 
 לא, לא, זה לא הגיע למצב הזה, שלומי, אי אפשר לדון בזה בכלל,  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:

 
 אבל נשמה, יש צרכים,  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:

 
לא רצינית מה שהם הביאו עכשיוB העיקרון בסדר, כולנו מסכימים שכולם זה הצעה  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:

 Bצריכים צרכים, להגיד לך איפה ומה, זה משהו אחר 
 

אומר שאפשר להעלות את זה ולעשות שינויB השאלה היא  נעם, נעםאבל שמענו את  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:
 Bכזאת, האם יש לזה סיכוי או אין סיכוי 

 
 אז מה אתה אומר? "ד עידית יפת לוי:יועמ"ש עו

 
הם לא ישקיעו כספים אם אחר כך בועדה יגידו לא שייך להפוך שטח שירות לשטח  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:

 Bעיקרי 
 

 אז מה יגידו לך? אבל הבטחת לי, אמרת לי עקרונית שכןB  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
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ים לתת את זה כאופציה אפשריתB אם זה אופציה אפשרית, הם ירוצו על אנחנו צריכ חבר הוועדה מר שלומי מלכה:
 Bאם לא, לא Bזה 

 
 אין דיון כזהB כל אחד שיבוא אליך עכשיו,  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:

 
בסדר, עידית, אנחנו שומעים אותך, אנחנו לא יכולים לנהל את הדיון לידםB בבקשה  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

 את ההסבר שלכם, נסיים, תצאו ואז נעשה את הדיוןB  תיתנו
 

 כל אחד שלא רוצה להיכנס להוצאות יגיד אני רוצה תכנון עקרוניB  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 עידית, תעזבי את זהB  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 

 רי זה, נו, אבל מה הוא יעשה? הוא יכנס להוצאות ואח חבר הוועדה מר שלומי מלכה:
 

 כל אחד יכול להגיד את זהB  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(
 

 עידית, גם לי יש מה לומר, ננהל את הדיון אחרי שהם יצאוB  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 

גדולות ויש עוד כמה אז קודם כל בוקר טובB מצד העניין, יש שתי מקוואות של חב"ד מאוד  מר יהונתן יצחק:
מקוואות מפוזרות בעיר, אז מה מניע אותי בכלל לעשות פה מקווה, מה אני צריך את זה, כן? אז יש דבר כזה שנקרא 

בתי חב"ד בכל העולם וכרגע אנחנו פועלים לפי ההוראות של הרבי באגרות  ///,Iחב"ד, אתם מכירים את זה, יש 
ח מקווהB שאלתי את הרבי איפה, במקומוB אז שושנה ספיר באה ואמרה קודשB אז קיבלתי מכתב באגרות קודש לפתו

לי תשמע, אני נותנת לך את המקום הזהB אני מסתכל, אני רואה מה הקשר כאילו? שאלתי עוד פעם את הרבי, הרבי 
הבניין, כתב זה המקום שפה השם ציווה את הברכה, הלכנו על זהB ישבתי עם יורי, אמרתי לו תשמע, יורי, מה הזה של 

מה קורה, מה פה ושם וזה, אמר לי תשמע, קודם כל הבעיה הכי גדולה נראה לי שתהיה לך זה ממ"דB ממ"דB הבאתי 
ני, שהוא קונסטרוקטור, הוא בדק את העומק של ימודד של המקום, יש כבר מדידה של המקום שלנו, הלכתי ליניב בז

מטר, אז צריך לחפור עוד איזה חצי מטר,  2וא גובה של העמודים, בכלל אם אפשרB תשמע, מקווה, בגלל שהמקום ה
עוד איזה מטר, כן? ועוד הבור של המקווהB בדק את כל העניינים וזה, גם אם אפשר לעשות ממ"ד במחסן ליד של 
הברנצ', כאילו כל העניינים האלה, אמר לי יש מצבB יש מצבB אז אמרתי לו מה זה? יש לנו איזה אדריכל, שמואל לוי, 

, יש לו כבר איזה תבנית, הכל, הוא יודע -המקום, הוא רק מחכה ל ראה אתהוא בכל העניינים, הוא בא לפה כבר  שגם
דיבר, את כל התהליכים, את כל הזה, הוא כבר עשה את זהB עכשיו, מה נתן לי את התקווה לעניין  נעםבדיוק מה ש

חומה כמו חנות, אתה נכנס, יש לך מסדרון קיר  הזה? יש בפתח תקווה שורה של חנויות ברוטשילדB אתה רואה דלת
ואז ימינה, ימינה, ימינה, ימינה וזה המקווה בעצםB אז אתה אומר מצד הצניעות זה לא יהיה פה דלת פתוחה, זה לא 
יהיה פה שום דבר, המניין שלנו הוא בשעה תשע וחצי בבוקר, המקווה יהיה פתוח משעה שבע עד המניין וזהוB זה מרכז, 

א צריך את ההזויים שיבואו להתקלח ולא שום דבר, זה פשוט לעשות את הרצון של הרבי ולהביא את הגאולהB אני ל
לכן אני באתי וגיששתי לראות את התמונהB בשבילי זה מאוד מאוד גדול עליB אני עשיתי עכשיו יומיים התרמה, כל 

החנויות פשוט קפצו הרעיון, פשוט הם כל כך  המרכז תרם, כל המרכז, הגענו למאתיים אלףB ישראל של הביטוחים וכל
 /I/-2שנה, כל יום אני בבית ספר מניח תפילין לפחות  P2אוהבים את הפעילות, כל כך אוהבים את הזה, אנחנו פה כבר 

נערים ואנחנו בקשר איתם ועוזרים בכל מה שצריך ומי שהביא את הכסף למקווה הזה, זה הנערים האלהB אחד עובד 
חד עובד פה, אחד עובד פה, כל אחד בא ושם מהכיס שלו, אז אני לא מדבר איתכם בתור בודד ולא בתור בשיפוצים, א

 איזה תוכנית שהמצאתי, קמתי בבוקר ויאללה, בוא נבנה מקווה, לא שייךB אני מדבר פה, 
 

 תגיד, זה נשמע לך הגיוני הדיון הזה?  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 חבר'ה שתרמו לענייןI// ,0//  Bמילא  מר יהונתן יצחק:
 

 עידית, מה הבעיה? מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 

 כי צריכה להיות תוכנית שמוגשת בקשה ומתארתB  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
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 מצוין, אז אין תוכנית? מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 

 החלטה, נניח שתחליטו בעד, הם יצאו מפה כבר עם איזושהי  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 עידית, עידית,  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 

 שניה,  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 לא, לא שניה, אנחנו זימנו ואת זה הייתם צריכים לעשות בישיבת הכנה שלכםB  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

 
 עלי את הקולB אל תצעק עליB אל תרים  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:

 
אני לא צועק עליך, אל תהיי אסרטיבית שאת לא צריכה להיות, עם כל הכבוד אנחנו  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

 הזמנו אנשיםB מה נגיד להם, תעופו? מה זה הדבר הזה עכשיו? מה האסרטיביות הזאת? 
 

 , -אני פניתי ל יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 אתם עובדים כמו שוק, הייתם עושיםהייתם עושים דיון מקדיםB  שמעון חזן: מ"מ יו"ר הוועדה מר
 Bבבקשה Bדיון מקדים, זה לא היה קורה 

 
 אל תרים את הקולB  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:

 
ברור שאני ארים, את אסרטיבית איפה שאת לא צריכה, מה זה הדבר הזה? ואנשים  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

 מדיםB פה עו
 

עוד פעם אמרנו, שזה לא כוח של יחיד, אנחנו באים עם ברכה מאוד גדולה של הרבי,  מר יהונתן יצחק:
 Bשאנשים עם הברכה הזאת הולכים ופותחים בתי חב"ד בקולומביה, באקוודור, בכל העולם 

 
תה אומר, אני גם מאוד יונתן, סליחה שאני מפריע לך, אני מאוד מעריך את מה שא חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

מתחבר למה שאתה אומר ואין קשר, אנחנו בעד מקוואות ואנחנו בעד חב"ד בכל הכח אבל אתה יודע, זה מין שבאינו 
 Bמינו 

 
 הנה, הוא אומר לך שרוטשילד בפתח תקווה יש מקווהB  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:

 
 שב, בסדר, בפתח תקווה, אני חו חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

 
 יש עוד כמה מקוואות כאלהB  מר יהונתן יצחק:

 
 לפי דעתי מה שאתם עושים, לא יודע, אולי השלו אתכם שזה יקרה,  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

 
 יוסי, זה משהו נסתר מאוד, זה לא יבלוטB  חבר הוועדה מר מישל טפירו:

 
 לא קשור, מקווה במרכז העיר, זה לא קשורB  לא קשור נסתר, לא נסתר, זה חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

 
 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

 
 אתה יודע איך זה יראה? זה לא נותן כלום, אחיB  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

 
 מה יש היום שמה? קן צרעותB  חבר הוועדה מר מישל טפירו:

 
 אתה יודע איפה זה? מר יהונתן יצחק:

 
 בטח שאני יודע, מתחת לברנצ'וסB  סולימני:חבר הוועדה מר יוסי 
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 זה ליד הלופטB  מר יהונתן יצחק:

 
 אני יודע, לא קשורB  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

 
 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

 
 אבל את זה תעשו בישיבת הכנה, עידיתB  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

 
י את הקולB תנהל דיון תרבותיB אל תרים עלי את הקול, תנהל דיון אל תרים על יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:

 Bתרבותי 
 

 אסרטיבית על אנשים שהם פהB  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 

 תנהל דיון תרבותי, אל תרים עלי את הקולB  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

, לא היית אומרת זה דיון שהוא שייך עכשיו, אני אנהל? אם היית מנהלת תרבותי מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 Bטיפה ענווה כלפי אנשים שנמצאים פה 

 
 זה לא קשורB  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:

 
 טיפה ענווהB טיפה ענווהB  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

 
 בסדר, תתנהג יפהB  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:

 
 להכניס,  תירגעו, לא חבר הוועדה מר מישל טפירו:

 
 מה שאני אומרת, אני אומרת לטובתם, לא לטובתךB  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:

 
אל תגידי שום דבר, תני להם לגמור, הם יצאו, תגידי מה שאת רוצהB נהיית  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 Bבבקשה, תסיימו Bאסרטיבית 

 
לפה לראש העיר לבקש את הברכה, לראות בכלל אם  אז זה בעצם הנתוניםB קודם כל באתי מר יהונתן יצחק:

יש כיוון לעניין הזהB והוא אמר לי, אמרתי לו בדיוק מה שאני אומר לכם עכשיו, הוא אמר לי אין בעיה, שיהיה לך 
 Bהוא נתן את הברכה שלו ולכן אנחנו בכלל פה ועושים את כל התהליך הזה Bברכה והצלחה 

 
 מאה אחוז, תודה רבהB  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

 
 רגע, ברשותךB כשהוא נתן את הברכה, מה הוא אמר לך?  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:

 
 הוא אמר שהוא רוצה שהכל יהיה חוקיB  מר יהונתן יצחק:

 
 

 ?-ו חבר הוועדה מר נדב ויצמן:
 

 ולכן אנחנו פה בועדהB  מר יהונתן יצחק:
 

בועדה חוקיתB במקום להכין תוכניות, לבוא בצורה רצינית, להכין אבל אתם לא  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:
 אתכם, ללוות אתכם, באתם וזרקתם רעיון ויש כאלה בעד, יש כאלה נגד, 

 
 אז עוד פעם,  מר יהונתן יצחק:
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 אז אנחנו מחליטיםB  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 

 אבל אי אפשר לדון בזה באמתB  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:
 

 נדב, אנחנו מחליטים בסוף, אחי, אין בעיהB  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 

 לא מחליטים, היועמ"ש אומרת לך שזה,  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:
 

היועמ"ש יכולה להגיד כי גינדי היה פה באותה סיטואציה על החלטה עקרונית  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 ו, מה הבעיה?והבאנו את זה לפה והחלטנ

 
 אבל נדב, נדב,  מר יהונתן יצחק:

 
 מה את אומרת על זה, היועמ"ש?  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:

 
אני לא אדבר, הוא לא רוצה שאני אדבר לידםB אני מבקשת לא לדבר פהB אני מכבדת  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:

 Bאותו 
 

 טוב, תודהB  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 

 שלום פש ויהונתן יצחק עזבו את הישיבה. הרב 
 

עקרוני, אני רוצה יד אני רוצה הקלה, אני רוצה דיון עכשיו כל תושב יכול לבוא ולהג יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
תוספת פיצול יחידת דיור, רוצה דיון עקרוני האם תיתנו לי יחידת דיור לפני שאני נכנס להוצאותB אין חיה כזאתB אין 

אתB אני אומרת לכם על עצמי, אני הגשתי בקשה לתוספת פיצול יחידת דיור באחוזת אתרוג, איפה שאני גרה, חיה כז
יש לי מעטפת, לא ידעתי אם יתנו ליB הלכתי, נכנסתי להוצאות, הבאתי אדריכלB לא באתי מראש וביקשתי איזושהי 

 התחייבות או הבטחהB עד שלא רואים תוכנית, 
 

בסדר, אבל אם גינדי היה פה במדיניות כזאת, אז גם זה מדיניותB או שמשנים  מלכה: חבר הוועדה מר שלומי
 Bמדיניות, או לא 

 
 אני אגיד לכם יותר מזה, הם אפילו לא בעלי,  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:

 
 אחד כן, אחד לאB מקווה כן, גינדי לא? חבר הוועדה מר שלומי מלכה:

 
 אל תביא אותםB  אז יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:

 
 גינדי לא קיבלB  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:

 
 לא קיבל, היתה ועדה כזאת שפה דנה? חבר הוועדה מר שלומי מלכה:

 
 היתה ועדה אבל אמרו לו לאB  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:

 
 בסדר, ועדת היתכנות היתה עם גינדי, מקווה לאB  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:

 
 אני רוצה להביןB  הוועדה מר שמעון חזן: מ"מ יו"ר

 
שניה רגעB יש מושג שנקרא מדיניותB יכל לבוא לכאן דיון ברמה העקרונית, בלי  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:

לשמוע אותםB מה הפריע לי? שהם מספרים לך כבר גייסנו כסף, הכל נשמע פה בפרוטוקול ואז מתקבלת החלטה על 
ת, שהם אמרו אנחנו גייסנו כסף, עשינו את כל התהליך ופתאום הועדה אומרת לנו לאB יכול סמך הדברים כאילו ששמע

 להיות דיון עקרוני, 
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 אז בוא נדון עכשיו אם יש היתכנות או אם אין היתכנותB לא אם יש הסכמה או לאB  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:
 

 אם אנחנו מוכנים, יכולה להיות שאלה עקרונית ה יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 לא מוכנים, האם זה אפשרי על פי חוק או לא אפשרי על פי חוקB  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:
 

 לא, האם הועדה המקומית, כמו שיוסי הציג את זה,  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 אבל ועדה זה הצבעה, זה אומר כן, זה אומר לאB  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:
 

האם יש מדיניות לועדהB יכול להיות שעל פי התוכנית שחלה, מותר להקים במרכז  עו"ד עידית יפת לוי:יועמ"ש 
המסחרי מקווה, יש יעודים ציבוריים, האם הועדה מוכנה שיהיו מקוואותB לא לשמוע צד פרטי שאומר לך אני רוצה 

 B זה מה שאמרתיgo no go Bלהקים מקווה, תגיד לי 
 

 לא, אני רוצה כל דבר לגופוB  י מלכה:חבר הוועדה מר שלומ
 

 אני רוצה להגיד משהו אחדB  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 

 מכיוון שזה הדיון, זה אותו דברB  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
 

 זה לא אותו דברB  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 אני רוצה להגיד משהוB  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 
 כאן יש הבטחה, זה לא אותו דברB  מ"ש עו"ד עידית יפת לוי:יוע
 

היה פה דיון, בין שבוע לעשרה ימים לפני כן קיבלנו את החומר, למה יוצא קצפי?  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
יצא החומר, אני מבחינתי יצא החומר, מבחינתי שמעון חזן, ראש העיר אמר להם ברכה והצלחה, דוד יוסף אמר להם 

חליטו הדבר הזה בהצלחה, לא משנה מי אמר להםB מבחינתי אנשי המקצוע לפני הועדה ישבו על הנושאים האלה, ה
 יעלה, הדבר הזה לא יעלה, 

 
 אני מסכים איתו, אגבB  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:

 
 שניה, נדבB היועמ"ש אומרת,  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

 
 אתם צריכים לתאם ביניכם, מה? חבר הוועדה מר נדב ויצמן:

 
ה כי אין דיון עקרוניB אני מכבד מאוד את ההערה של בשום פנים ואופן זה לא עול מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

היועמ"שB מה קרה? יצא זימון עם הנושאים האלה, אחיך בא למהנדס אתמול ללמוד את הנושאים, כי ראש העיר אמר 
לי שהוא לא יהיה היום, אני יושב וקורא את הנושאים, אני בטוח, נשבע לך באור הזה שאני רואה, שהכל על דעת 

כירה בעירייהB שום דבר פה לא נעשה, חס ושלום, בניגוד לדעתה של היועמ"ש למשל, המהנדס מביא את הפקידות הב
 הכיוון, הוא יודע לדבר כשהוא רוצה, תאמין לי, הוא יודע בדיוק להגיד מה שהוא רוצה, 

 
 אתה צודק, אין לי מה להגידB  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:

 
הבאנו לפה שני אנשים, לא משנה שהתנהלנו מולם, הם לא אשמים בדיון, הוא מספר  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

Bמה הוא עשה 
 

 אתה צודקB  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 הוא מבחינתו שזה הגיע לפה, יש פה התקדמותB הוא עם האמונה שלוB  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
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 ודקיםB אתם צודקיםB צ יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 לזה התכוונתי ובגלל זה כעסתי למה זה צריך להיראות ככהB  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 

 אתה עדיין לא צריך לכעוס, אתה צודקB  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 למה זה צריך להיראות ככה? מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 

 ןB אתה צודק לחלוטי יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 צריך להכין את הדיונים בצורה אחרת, זה נכוןB  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
 

 אתה צודק לחלוטין, אני שבוע שעבר הייתי בחופשה, אתה צודק לחלוטיןB  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 למה זה צריך להיראות ככה? מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 

י לא הבנתי שמביאים אנשים לפה, שהם מספרים לך שהם אספו כסף ונוצרה אנ יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 מציאות, שאתה לא קיימת דיון עקרוני האם אני מוכן, 

 
 נכון, זה משהו אחר, עידית, אין בעיהB  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

 
 אנחנו חיים עם האנשים האלה,  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:

 
 תקשיב, נדב, בוא אני אסביר לכם מה היה, בסדר?  רווחה:מהנדס העיר אדר' נעם 

 
 , הם צודקיםB נעם יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:

 
 לא, לא, אני רוצה להגיד לכם, אתם סתם תוקפים,  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:

 
 לא תוקפיםB  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

 
 לא תוקפיםB  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:

 
בלי לדעת את ההיסטוריהB האנשים האלה באו אלי, קודם כל עם הכנה לפני זה של  ס העיר אדר' נעם רווחה:מהנד

 טלי, שהוא רוצה לבוא לדבר, 
 

 זה הבן של טליB  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:
 

, אין דבר הוא בא אלי, תקשיב עד הסוף, תן לי לדברB הוא בא אלי, אמרתי לו תקשיב מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:
כשזה שבאים ודנים בדיון לפני זה טרוםB לך לאנשים, לכל חברי הועדה, תשאל כל אחד מסכים, לא מסכים באופן 

 Bאישי, יגידו לך 
 

 אסורB  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 למה? מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:
 

 אסור לך לשלוח אותם,  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:
 

 , באמתB נעםאסור לך לשלוח,  ית יפת לוי:יועמ"ש עו"ד עיד
 

 אתה מכשיל אותו, אוי ואבוי לךB  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
 



15 מס' דף:   

 
 

 21/02/12מתאריך של  101202פרוטוקול זה אושר בישיבת מוסד התכנון שמספרה 
 12/07/12: בתאריך 101207: מספר המקומית הועדה מליאת לישיבת פרוטוקול

 מ"בע קומפלוט - PBIBI  1. .5 גרסה

 למה?  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:
 

באמת, הוצאתי על זה חוות דעת, אסור להם לפנות לחברי הועדהB אתם ועדה מעין  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 שיפוטית, מה קרה לך?

 
 מעין שיפוטית לגמריB  הוועדה מר יוסי סולימני: חבר
 

 זה ועדה שיפוטית וזה אסורB  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 אז אתה רואה שאתה מכשיל אותנו?  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:
 

 אז את זה עשיתי בתום לב, אני מצטער אם זו הטעות שלי, זה מה שאמרתי לוB  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:
 

 זה אסורB  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

אמרתי לו תקשיב, אני לא יודע, אתה רוצה לשאול עקרונית, בדיון בועדה כזאת דנים  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:
על תוכניותB זה מה שאמרתי לוB אפרופו, ראש העיר לא נתן את ברכתו, ראש העיר פה הוא ניטרלי, אמר חברי הועדה 

 י יודע את זה? כי ראש העיר, יצביעוB איך אנ
 

 אבל זה לא בסדר, הוא אמר שכןB  חבר הוועדה מר שי סיום:
 

כשאני אמרתי לו הוא לא מביא תוכנית, הוא רוצה להעלות עקרונית, הוא אמר אז  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:
 Bתעלו את זה, ירצו לדון בזה אם נותנים לו עקרונית, סבבה 

 
 אם אתה רוצה שיתייחסו אליך ברצינות, תתייחס לעצמך ברצינותB  יצמן:חבר הוועדה מר נדב ו

 
 אני מתייחס ברצינותB  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:

 
גם שראש העיר, שכבודו במקומו מונח, אומר לך תביא את זה עקרונית, תגיד לו  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:

 Bאדוני, אי אפשר להביא את זה עקרונית 
 

 אני אמרתי לו,  ר אדר' נעם רווחה:מהנדס העי
 

 לא, שניה, נדב,  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 אני רוצה להגיד משהו, שניה, עידית,  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:
 

 אני סיימתי את הדברים שליB  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:
 

דיברת, הקשבנו לך, עכשיו תקשיב אתהB לא, לא סיימת,  עכשיו תקשיב קצתB אתה  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:
מה שאתה עושה פה, אתה מביך אותנו, אנחנו חיים עם האנשים האלה, הם מצפים עכשיו, הם בחוץ, מצפים שנצביע 

 בעדB באה היועצת המשפטית, אומרת אי אפשר בכלל, 
 

רוצה לדעת משהו, הוא נדב, אתה מביך את עצמך, למה כולכם יודעים, כשמישהו  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:
עושה סבב יפה ועושה הכנה ובודק עם כל האנשים ויש לי אלף הוכחות לדברים האלה אז אל תספרו לי סיפורים, 

Bבסדר? אתם לא רוצים, אל תדונו, שלום, תגידו אנחנו לא מוכנים לדון בזה כי זה לא חוקי 
 

 אנחנו רוצים לדוןB  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 

 די, תניחו לי, מה אתם רוצים ממני? העיר אדר' נעם רווחה:מהנדס 
 

 אז פעם הבאה אל תעשה את זהB  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:
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 אני לא מביך אף אחד, אתם מביכים את עצמכםB  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:

 
B אתה מעמיד אותנו לא, לא, לא, אנחנו לא מביכים את עצמנו, אתה מביך אותנו חבר הוועדה מר נדב ויצמן:

 Bזה אתה שנע ונד כל הזמן, זה תעשה לעצמך, לא עלינו Bאת זה תעשה לעצמך Bבמצב לא טוב ואל תעשה את זה 
 

 בסדר גמורB  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:
 

 אתה בינתיים כבר נהיה לך עקמת מההתכופפות, לא לנוB  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:
 

 לל()מדברים ביחד, לא ניתן לתמ
 

עידית, יש פה שני דברים שהכעס עליהם ואחד מהם הוא לא צודקB תקשיבו, קודם  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:
והסביר האם יכולה להיות היתכנות או לאB היה פה כעס שהועדה המקצועית הבכירה היתה צריכה לדון על  נעםכל, בא 

 Bזה לפני אם בכלל להביא נציגים 
 

 שזה לאB  נעםאבל  לוי: יועמ"ש עו"ד עידית יפת
 

הציג אותם בצורה היפה והנכונה  נעםשניה, הכעס הזה מוצדקB אבל הדברים, ו חבר הוועדה מר שלומי מלכה:
ביותר, שזה יכול להיות שטח ציבורי, יש צורך בבדיקה האם אפשר לעשות שטח שירות לשטח עיקריB את הדברים 

היפך להיות מקווה או לאB באה הועדה וצועקת במרכז הזה יוכל לו כדי שנדע האם המקום והסביר לנ נעםהאלה בא 
לא יהיה מקווהB זה תלוי בידיים שלנו, מה שנחליט, רוב או לא רובB יפה? עכשיו יש פה מצב שבאים ומסבירים האם 

 המרתף הזה יכול להיות מקווהB ההסבר הזה, נותן נתן בצורה המקצועית, 
 

 מבין למה זה הפך להיות? אתה מבין את ההבדל בין דיון עקרוני, אתה מבין, אתה  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 בסדר, את לא מסכימה עם זה, בסדר,  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:
 

 אתה מבין מה ההבדל בין מדיניות ואתה דן כבר על המרתףB  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

ה אומר, אני חושב שהכי נכון זה להוריד את זה מסדר היום, דווקא בגלל מה שאת חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
 Bאני שומע על זה פעם ראשונה Bלאפשר לצוות הזה לשבת וכל אחד שיחשוב על זה 

 
 לא, אבל הצוות ישב, נשמהB  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:

 
 עובדה שיש מחלוקות פהB חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

 
וא לא ישב על הנושא הזה, אתה לא מבין? אחרת זה לא היה בא לדיון, היא ה חבר הוועדה מר נדב ויצמן:

 Bאומרת 
 

תוריד את זה מסדר היום, תביא את זה לישיבה הבאה, אחרי שכל אחד יידע מה  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
 עדהB לא יהיה לזה רובB וקורהB אני בכל מקרה מתנגד, אני אומר לך, לא יהיה לזה רוב בו

 
 בסדר, זה משהו אחרB  הוועדה מר שלומי מלכה: חבר
 

 איך שלא תהפוך את זה, לא יהיה רובB  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
 

 זה משהו אחר, אבל תן להם להתמודד עם זהB  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:
 

 זה לא עושה שכל לעשות מקווה,  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
 

 למה, יוסי? ן חזן:מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעו
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 למה לא יהיה רוב? תהיה הצבעה, למה לא יהיה רוב?  חבר הוועדה מר אברהם בבר אזולאי:

 
 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

 
 אתה מבין? אתם מצביעים על משהו חרטניB  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:

 
 ולא בכעס, יוסיB  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:

 
 ממש לא בכעסB  י סולימני:חבר הוועדה מר יוס

 
 אבל יש פה מהלך מאוד מקצועי, מאוד נכון,  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:

 
 זה לא נכון,  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

 
 הסבר מאוד מאוד טוב,  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:

 
 שום דבר פה לא,  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

 
 ניה, אני רוצה להסביר לך משהוB ש יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:

 
 לא מקצועי בעליל,  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

 
 למה לא? חבר הוועדה מר שלומי מלכה:

 
מיליון שקל לבנות מקווה, בונים עכשיו מקווה  /Pפוליטי לגמריB חבל, עכשיו התרימו  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

ר, ליטאי, ש"סניקים, גם הייתי מתנגד, אבל מילאB אבל אתה אומר לי מפוארB אם היית אומר לי שזה זרם דתי אח
 חב"ד? עם כל הכבוד, וכולנו אוהבים את חב"ד, באמת, עזוב, לא נעשה פה תחרות מי יותר קרוב לחב"דניקים, 

 
מתי היית פעם אחרונה באחת המקוואות פה בחב"ד של גברים? אתה יודע איזה  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:

 פות הולכת שם?צפי
 

 מיליון שקל עכשיו משהו חדשB  /-בונים עכשיו משהו מפואר חדשB בונים ב חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
 

 ועדיין, ועדיין,  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:
 

 מה זה ועדיין? תוך חצי שנה הוא מוכןB  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
 

 כים הם גדולים, ועדיין הצר חבר הוועדה מר שלומי מלכה:
 

רגע, זה כמו שנגיד לו תשמע, יש בית כנסת מרכזי גדול, מה אתה צריך בכלל להיות  חבר הוועדה מר מישל טפירו:
 פה, במרכז? 

 
 אני אומר למנוע את המחלוקת, אני מציע להוריד את זה מסדר היום,  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

 
ר קיים, זה לא משהו כמו שעכשיו שיש בית כנסתB אז עזוב, סגור את אבל הוא כב חבר הוועדה מר מישל טפירו:

 הבית כנסת הזה, יש לך בית כנסת מרכזי גדול, 
 

לא, גם בסוף בסוף לך מקווה נראה, יוסי, מחילה, בוא נפשט את זהB לך עכשיו  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 ירB שום דבר, יהיה מאחורה, הדלת, בן אדם נכנס, טובל, מקווה נראה אחי, כמו המקווה הגדול, מה עכשיו במרכז הע

 
 היה שם בור שחור, אין שם כלוםB  חבר הוועדה מר מישל טפירו:
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 מה הבעיה, יוסי?  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

 
 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

 
 זה איפה שהאולם מאחורהB  חבר הוועדה מר מישל טפירו:

 
אני חושב שבמרכז העיר לא צריך שיהיו בתי כנסת ולא צריך שיהיו מקוואות, עם כל  סי סולימני:חבר הוועדה מר יו

 Bהכבוד 
 

 אבל זה כבר קייםB  חבר הוועדה מר מישל טפירו:
 

בתי  0לא במרכז העירB מה זה קיים? בסדר, אז קיים בית כנסת, אז בוא נבנה עוד  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
 ר קייםB כנסת שםB אבל כב

 
 אבל איפה כתוב שבמרכז העיר אין בית כנסת? חבר הוועדה מר מישל טפירו:

 
 לא כתוב, בשום מקום לא כתובB  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

 
 יש, בכל הערים ישB  חבר הוועדה מר מישל טפירו:

 
 לא כתוב בשום מקום, זאת דעתי ואני אומר אותה פהB  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

 
 מה, בקרית גת לא קיים?  חבר הוועדה מר מישל טפירו:

 
 בבקשה, בוא נעשה כאן בוטק'ה ונבנה פה בית כנסת, איפה שהמזרקה החדשהB  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

 
 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל( 

 
 אפשר להגיד משהו? שניה אחת,  חבר הוועדה מר שי סיום:

 
 כמו שיש מועדון לזה ולזה ולזה במרכז העיר,  חבר הוועדה מר מישל טפירו:

 
 איזה מועדונים? איזה מועדונים יש? חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

 
 יש, יש מלא חנויות,  חבר הוועדה מר מישל טפירו:

 
 איפה יש מועדונים בדיוק? איזה מועדונים יש בדיוק? איזה, איפה?  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

 
 שהיה מועדון שמה,  מישל טפירו: חבר הוועדה מר

 
 בתי כנסת ואין מניין בכללB  /1יש  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

 
 אבל זה לא הדיון עכשיוB  חבר הוועדה מר שי סיום:

 
 בכל השבוע, על מה אתה מדבר? הם סגורים כל השבועB  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

 
 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

 
 אלוהים אדירים, אתה לא יכול לדון, אין תוכניתB  עו"ד עידית יפת לוי:יועמ"ש 
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הוא נתן פה חוות דעת מקצועית, אנחנו הולכים על זה אם יש היתכנותB יש היתכנות?  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:
 ר או לאB הצבעה, האם יש היתכנות למקווה, יש היתכנות במקום הזה? לא קשור אם יהיה מדיניות של מקווה בעי

 
 הוא לא דיבר על מדיניות, הוא אמר,  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

 
 יש לך מלא גברים בעיר שאנחנו יכולים,  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:

 
 לא, אתה לא הקשבת, שלומי, אתה סתם משתוללB  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

 
 מדיניותB אתה רוצה לדבר על  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:

 
 אתה פה בהחלטה שלך, החלטה על מדיניות, אתה לא יכול החלטה פרטניתB  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

 
 הצבעה למדיניות אם מוכנים שיהיה מקווה עקרונית במרכז העירB  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:

 
 הבנתי את זה, לאB  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:

 
 למה?  שמעון חזן:מ"מ יו"ר הוועדה מר 

 
 כי כל מקרה לדיוןB  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:

 
 אבל זה הדיוןB  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

 
 זה לא הדיוןB  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:

 
 זה בדיוק הדיוןB  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

 
 זה הדיוןB  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:

 
 זה מה שעידית אומרת, עידית אומרת שאני לא יכול, אז איך נקבל החלטה פרטנית? ן חזן:מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעו

 
 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

 
 אנחנו מדברים ברמה העקרונית והם יצטרכו להגיש תוכניתB  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

 
 חלק מהמדיניותB  אבל מדברים גם על המקוםB המקום הוא גם חבר הוועדה מר מישל טפירו:

 
 מקום לא יכול להיות מדיניותB מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

 
 אז אנחנו בעד שיהיה מקווה בעירB  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:

 
 המדיניות אם לאשר או לא לאשרB  חבר הוועדה מר מישל טפירו:

 
 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

 
 נו ועדה לתכנון ובניה, עכשיו אנחנו דנים בהאם יהיה מקווה מתחת לבית כנסת, שלומי, אנח חבר הוועדה מר שי סיום:

 
 לא, לא דנים דווקא אותו ספציפי,  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

 
 זה מה שאני שומע, זה הדיוןB  חבר הוועדה מר שי סיום:

 
 לא אם יהיה מקווה, לא מקווהB  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:
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לא, זה הדיון, מאיפה תהיה הכניסה, מאיפה תהיה היציאה, אנשים לא יראו אותם וזה  ר שי סיום:חבר הוועדה מ

יהיה נוח לכולםB זה הדיון שאתם דניםB אנחנו לא ועדה של היתכנות, של כניסה מפה ויציאה משם, אנחנו ועדת תכנון 
א להצבעה לשנות את המדיניות של ובניה ואני מבקש להתנהל ככהB אתם מתנהלים כמו, מה? אמיתיB רוצים להבי

 Bהועדה, תביאו, אין בעיה 
 

 מה היועמ"ש אומרת? חבר הוועדה מר נדב ויצמן:
 

 אני מביא להצבעה, זהוB  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 

 הבקשה, מה שעל סדר היום, זה פרטני, הסבת מבנה קיים למקווהB  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

אתה לא יכול לשנות עכשיו את סדר היום, להביא נושא שהוא לא מופיע על סדר  סי סולימני:חבר הוועדה מר יו
 היום ולהצביע עליו, עם כל הכבוד, מה זה הדברים האלה?

 
 בסדר, אז ניצמד לסדר היום, לא מורידים את זהB  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:

 
 ום, אתה לא יכול מסיבות אחרותBאתה רוצה להיצמד לסדר הי חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

 
 בסדרB  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:

 
 מה לעשות שהכנסתם את עצמכם עכשיו לפלונטר?  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

 
 לא פלונטר, שום פלונטר, הכל יכול להיותB  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:

 
רוני, אז הוא צריך לדון במדיניותB על סדר היום מופיע הדיון הזה, אם הוא דיון עק חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

 נושא אחר לגמרי, 
 

 נכוןB  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:
 

תשנו את סדר היום, תביאו בבקשה, תזמנו ישיבה חדשה, שהנושאים בה מדיניות  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
ים עכשיו לעשות מה שאתם רוצים, עם כל הכבודB יש הועדה לגבי מקוואות במרכז העיר ונדון בה מחדשB אתם לא יכול

 פה יועצת משפטית שתחווה את דעתה, מה זאת אומרת?
 

 זה כולה מקווה אחד יהיהB למה, זה יהיה מקוואות?  חבר הוועדה מר מישל טפירו:
 

 זה נושא פרטניB  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
 

 סליחה רגע,  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 לא, לא, לא, יהיה רעיון כל שתי חנויות מקווהB  הוועדה מר מישל טפירו:חבר 
 

 הועדה הזאת היא ועדה תכנונית, זאת לא מליאת המועצהB  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
 

 זה מליאה עכשיוB  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:
 

לגמריB זה אותם אותו דבר, זה גוף אחר ניה, זה לא זה מליאת הועדה לתכנון ולב חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
 Bאנשים אבל זה גוף אחר לגמרי 

 
 זה לא אותם אנשים גם אבל לא משנהB זה מליאה אבלB  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:

 
 זה אותם אנשים, זה חברי המועצה, הם חברי המליאהB  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
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 תכנוןB  אני לא בועדת חבר הוועדה מר שלומי מלכה:

 
 לא, זה מליאה, שלומיB  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:

 
אתה בוודאי שאתה חברB ולכן, אתה דן פה בנושאים תכנונייםB הנושא הזה הוא לא  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

 תכנוני ולכן הוא צריך לרדת מסדר היוםB תביא נושאים תכנוניים, נדון בהםB זה לא, 
 

 אבל היו"ר, הוא אמר, היה תקדימים שהביאו דברים עקרוניים לפה לאישור,  פירו:חבר הוועדה מר מישל ט
 

 אני לא יודע מה היה, אני לא יודע מה היה, אני יודע מה ישB  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
 

 בועדה ואישרנו, אז למה זה כן וזה לא? חבר הוועדה מר מישל טפירו:
 

 י אומר לך, אם אמרו, עובדה שזה בניגוד לעמדתה של היועמ"שB אז אנ חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
 

 אה, כי זה מקווהB  חבר הוועדה מר מישל טפירו:
 

 לא, לא,  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
 

 חס וחלילהB חס וחלילה, אל תגיד דבר כזהB  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 רת משהו אחר, זה לא בניגודB זה לא בניגוד, היא אומ חבר הוועדה מר שלומי מלכה:
 

 אל תגיד, חס וחלילהB  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 חברים, אנחנו לשמחתנו, כל מה שקורה בועדה הזאת,  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
 

 את אומרת אם יש היתכנות או לא, זה לא שאת מתנגדתB  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:
 

 שלומי, תן לי בבקשה רק להשלים את המשפט שליB  :חבר הוועדה מר יוסי סולימני
 

 לא בפרט, לא בפרטB  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

אני אומר את זה בצורה באמת קצרה וברורהB הועדה הזאת היא ועדה תכנוניתB כל  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
ים לבוא לדיון במליאת מועצת העירB פה אנחנו נושא שמגיע לפה הוא צריך להיות נושא תכנוניB נושאים עקרוניים יכול

לא מועצת העיר, אנחנו ועדה לתכנון ובניה, תביאו נושא תכנוני, בקשה להיתר, נושאים אחרים שקשורים לתכנון, נדון 
 בהםB הסעיף הזה הוא לא סעיף תכנוני ולכן מקומו לא פהB תביאו את הסעיף הזה כמו שהוא, 

 
 על פי תוכנית המתאר,  חבר הוועדה מר מישל טפירו:

 
תביא את הסעיף הזה כמו שהוא, תביא אותו למליאה, אפשר לעשות שם דיון כאורך  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

הגלות ולקבל בו החלטה והיא תופסתB כל החלטה אחרת, אני מודיע לכם, כל החלטה אחרת שתתקבל פה בעניין הזה, 
 Bתתבטל 

 
 לא מתרגשים, יוסי, הכל בסדרB  ן:מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חז

 
 לא עניין, מה זה קשור להתרגשות? זאת עמדתה של היועצת המשפטיתB  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

 
יוסי, דיברת, מספיקB אתה הבאת מיליון פעם, גם כשלא היה נושאים עקרוניים,  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

 שמת, 
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 תכנוניים? :חבר הוועדה מר יוסי סולימני
 

 כן, מה שאתה רוצה שמת בתוך הישיבותB  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 

 לא, לא, לאB  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
 

 אל תגיד לי לא, לאB כן, כן, כן, כן, כן,  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 

 לא, לא,  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
 

 כן, כן,  חזן:מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון 
 

 לא, לא,  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
 

 כן, כןB יוסי, אתה אסרטיבי בישיבות וכל הכבוד לך,  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 

 לא ניתן דוגמאותB  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:
 

טיבי ואסרטיבי, מה מה זה קשור? מה, למדת איזה משפט חדש, מילה חדשה? אסר חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
 זה קשור?

 
 אתה נזכר שלא הבאנו את זה לדיון, גם בועדת שמות שכפית החלטה,  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

 
 מה זה קשור זה לזה עכשיו? מה זה קשור? חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

 
משפטית, היועצת משפטית, אני יכול אותו דבר בדיוקB אותו דבר בדיוק, יש יועצת  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

 להביא החלטה עקרונית, למרות שהיא לא היתה בסדר יום, להביא החלטה עקרונית?
 

 ימים לציבורB  2ברמה העקרונית לפי החוק, לאB צריך לפרסם אותה  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 בבקשהB  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
 

 לא פורסםB  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 אז אנחנו ניצמד לסדר יום ואנחנו,  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:
 

 יאללה, דלג, נו, אתם,  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:
 

 אתם סתם הולכים ראש בראש, תוריד מסדר היוםB  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
 

 ואם יהיה עוד שבועיים, מה יקרה? חבר הוועדה מר נדב ויצמן:
 

 תתחיל את הדיון כמו שצריך ותביא אותו לדיון עוד פעם, מה קרה? עדה מר יוסי סולימני:חבר הוו
 

 מה יקרה, אני שואל אותך?  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:
 

 שקל?  ///,//2מה קרה? הם עכשיו, הלך להם  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
 

 לא הלך להם שום דברB  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 

 ימים, מה יקרה?  /Pויבוא לדיון בעוד  הוועדה מר יוסי סולימני: חבר
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 אם היועצת המשפטית לא מאשרת להעלות, אני בוודאי לא אעלהB  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 

 היא אמרה שלאB  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
 

 יפה, תתקדםB  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:
 

 טובB  חזן: מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון
 

 יפה, אז מורידים מסדר היוםB  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:
 

 אני מוריד את הנושא מסדר היוםB  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
 

 אבל היא לא מתנגדתB  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:
 

 מו שצריךB לא, אמרתי שאם זה לא פורסם, תפרסמו, מה קרה? תפרסם כ יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 יום, מה ההבדל? /2שלומי, מה זה יתן לך, מה ההבדל?  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:
 

נשמה, כפרה, אני אגיד לך בדיוק מה זה ייתןB הדבר הזה שאנחנו מביאים היום,  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:
 האם יש לזה היתכנות, האם זה יכול להיות או לא יכול להיות?

 
 ברור שיכול להיותB  דב ויצמן:חבר הוועדה מר נ

 
 יכול להיות? חבר הוועדה מר שלומי מלכה:

 
 אבל אין דיון כזהB  חבר הוועדה מר שי סיום:

 
 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

 
 אז בוא נביא את זה לועדת שמות, האם זה יכול להיות או לא יכול להיותB  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

 
 נכוןB  ויצמן:חבר הוועדה מר נדב 

 
 מה זה קשור לועדה הזאת? חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

 
 מה זה ועדת שמות? חבר הוועדה מר שלומי מלכה:

 
 בדיוק אותו דברB כי מה קשור ועדת תכנון ובניה על עניין עקרוני? זה לא קשורB  חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

 
 זה להצבעהB אני שואל,  בסדר, לא נביא את חבר הוועדה מר שלומי מלכה:

 
היא טוענת שאי אפשר לדבר ברמה הפרטנית, שניהB בואו נבין את הסיטואציהB אני  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

 מבחינתי עכשיו להביא את זה להצבעה, אנחנו ארבעה, יש לנו רובB אני גם אשמח שיהיה שמה, 
 

  אין לך רובB בבר נמנעB חבר הוועדה מר נדב ויצמן:
 

 מה פתאום, אני בעדB  חבר הוועדה מר אברהם בבר אזולאי:
 

זה לא הבעיה, הבעיה היא אחרי ההחלטה, דקה אחר כך, היא חוקית? זו השאלהB  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
בבר, אם היועצת המשפטית פה אומרת קבל עם ועולם, היא אומרת אתם רוצים, קודם כל צריך לקבל ברמת 

 המדיניות, 
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 הביא הרבה פעמים בהסכמה,  נעםאבל פעם אחת כן, פעם אחת לאB  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:
 

 נכון,   חבר הוועדה מר מישל טפירו:
 

 מקרים של היתכנויות,  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:
 

 לא, זה לא נכון,  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 צאו לדרךB  העברנו, אמרנו להם חבר הוועדה מר שלומי מלכה:
 

 העברנו, נכוןB  חבר הוועדה מר מישל טפירו:
 

 ימורים,תאנחנו בעצמנו הבאנו מפעלים ב חבר הוועדה מר שלומי מלכה:
 

 נכון, נכון,  חבר הוועדה מר מישל טפירו:
 

 צאו לדרך, תתחילו להשקיע,  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:
 

 לאB  מדובר במקווה, פתאום חבר הוועדה מר מישל טפירו:
 

 )מדברים יחד, לא ניתן לתמלל(
 

 פתאום עכשיו זה לאB והיה פה חוות דעת טובה ויפהB  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:
 

 ימורים דבר כזה? תמתי היה ב יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 היה מיליון פעםB  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:
 

 ת של ניסנוב לפני שהוא הגיש אותהB אפילו אישרו את התוכני חבר הוועדה מר נדב ויצמן:
 

את יודעת מה? אני אעשה עבודת שטחB באמת, אני אשלח לכם במייל את כל מה  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:
 שדנו, 

 
 ביום ששירה קמה והלכהB  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:

 
 יה היתכנות, כןB ימורים היהB היה, אני זוכר את זה, בטימורים התב חבר הוועדה מר שלומי מלכה:

 
 ימורים היה היתכנות?תב יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:

 
 היהB  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:

 
 היתכנות למה? חבר הוועדה מר יוסי סולימני:

 
 התכנות למצב של הגבהת גג או משהוB אני לא זוכר בדיוק מה,  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:

 
 , אם נעשו פה עבירות בעבר, לא צריך לעשות, חבר'ה חבר הוועדה מר נדב ויצמן:

 
 לא עבירות, לא עושים פה עבירות, תאמין ליB אנשים בתמימות עושים דבריםB  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

 
 אז מה אני אומר? אם נעשו בעבר לא צריך לחזור עליהםB  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:

 
 הB תביא להצבע חבר הוועדה מר מישל טפירו:
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 אני לא מביא להצבעה, בשום פנים ואופןB אני מסיר את זה מסדר היוםB  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

 
 אל תשכחו שהם אפילו לא בעליםB  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:

 
זה גם נכוןB תקשיב, היא אמרה פה משהו יפה, הם לא הבעליםB בשם מי הם יגישו  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:

 התוכנית? את
 

לא, אנחנו מדברים על הרמה העקרונית עכשיו, נדבB כשיהיה להם את התוכנית, יש  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:
להם שיכון ובינוי, הם יבקשו אישור, זה לא קשור עכשיוB כשהם מגישים תוכנית, הם צריכים לדעת מי הבעלים, זה לא 

נו יכולים, למרות שלא הוצאנו זימון לקביעת מדיניות, אם אנחנו יכולים הבעיה, עכשיו מדברים על המדיניותB אם אנח
 Bלקבל החלטה, זהו 

 
 ונאשר להם תוך כדי אחרי חיזוק המבנהB  /8אני חושב שתעשו שמה תמ"א  חבר הוועדה מר נדב ויצמן:

 
 קח את זה עליך, נדבB  חבר הוועדה מר שלומי מלכה:

 
דיניות נושאים פרטניים, אלא מניתן להביא לדיון בועדת תו"ב ועמ"ש: לא . עפ"י חו"ד יהבקשה ירדה מסדר היום

 בנושאים כלליים.
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