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 "מסמך זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם כלשהו במשרד הפנים". •

ם אינם מורשים לערוך, לתקן או להורות על מחיקת מקטעים מן המסמך ואולם העברת מלל "עובדי משרד הפני •

 מותרת". –ממסמך זה לאחר 

משרד הפנים וחברת התמלול עושים ככל יכולתם על מנת לייצר תמליל איכותי ובעל ערך. עם זאת מודגש כי קריאה  •

 ו/או השמטות מסיבות אובייקטיביות שונות.בתמליל צריכה להיעשות באופן מושכל תוך הבנה שיתכנו טעויות 
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  23/15ערר  276תכנית המתאר מספר מח/ –ה אקלנסו
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
בוקר טוב לכולם. אני סילביה רביד, נציגת שרת המשפטים, אנחנו נציג את חברי הוועדה ואחרי זה נעשה 

  סבב שמות. טוב. 
  

  אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :מר 
  אז אני אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  בקול רם.
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  אז אני אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון. 

  
  ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה 

  ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה. 
  

  מר הלל זוסמן, נציג רשות הטבע והגנים :
  יואל זוסמן, נציג רשות הטבע והגנים.

  
  גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון :

  וי והשיכון.שולמית גרטל, נציגת משרד הבינ
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  קיי. עכשיו, נעבור אחד אחד פשוט את השמות. -או 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה.
  

  מר כאיד סלאמה, יועץ משפטי :
  עורך דין כאיד סלאמה, יועץ משפטי.

  
  ה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :מר סלאמ

  סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה.
  

  כהן, באת כוח עמותת במקום : -גב' שרון קרני 
  כהן, באת כוח עמותת במקום. עורכת דין. -שרון קרני 

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  .ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז. רק למען הסדר הטוב, אני עד לפני חודש וחצי הייתי יושב ראש הוועדה 

  המרחבית בקלנסואה באופן זמני. כך  שאני מכיר קצת את האנשים.  מזרח השרון. 
  

  ועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הו
  אין, לא הוגשה תגובה מטעם הוועדה המרחבית.

  
  דוברת :

  לא.
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  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   היא זומנה רק

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  לא, לא זומנה.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
   ?   לא זומנה

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  לא.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
בוועדה המקומית אני, אני מנעתי את עצמי, בוועדה המקומית מי שטיפל בתכנית המתאר זה מהנדס 

  הוועדה המקומית, לא אני.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   נייה. לא זומנה הוועדה המרחבית מזרח השרוןש
  

   מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  אני יצאתי איתם שר והם אמרו שהם לא מגיעים כי הם לא מוזמנים

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   זה מה שהם אמרו
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  א.ל
  

   מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  לי אמרו.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  קיי. -או 
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  אני דיברתי עם מהנדס ועדת ג'בליה , הוא אמר לי שהוא צריך להיות כאן. 

  
  טים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפ

  קיי. בסדר. מיד אבדוק. -על פי התקנות. או 
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  אני רק אציין את זה שכשהייתי בוועדה המקומית מי שטיפל בתכנית המתאר ,

  
  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :

  ?   ת הזו עברה דרכם, דרך הוועדהרגע , התכני
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  המקומית.

  
  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :

  המקומית. 
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  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  המרחבית.

  
  מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :מר ואג'י כיוף, ראש מועצה 

  ?   היא עברה דרכה. זאת תחנה חשובה, מאחת התחנות החשובות. אז למה לא הוזמנה
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
של הוועדה  המשיבים בערר צריכה להיות הוועדה המקומית הנוגעת בדבר. הייתה צריכה להיות הזמנה

  ?   המקומית.  מה נעשה
  

  שולמית פרוז, מרכזת הוועדה : 'גב
  זו שערערה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  תנסו לשמור על הסדר בבקשה. תשמרו את הבדיחות למקום אחר. 

  
  דוברת :

  אין ועדה מקומית, יש, זו ועדה מרחבית.
  

  זת הוועדה :שולמית פרוז, מרכ 'גב
  עיריית קלנסואה.

  
  דוברת :

  כן. בסדר.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
אז יש לנו פה מחסור של הוועדה המקומית, עוד מעט נחשוב מה לעשות עם הדבר הזה. הם ידעו על הדיון 

  ?   אבל הם אמרו שהם לא הוזמנו ולכן הם לא באו
  

  הנדס עיריית קלנסואה :מר נאדי תאיה, מ
  כן. גם מנכ"ל הוועדה התקשר אליי ואמר לי שביום חמישי. אז אני הסברתי לו מה מתרחש כאן והוא,

  
  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :

  אני שואל את ראש העיר.
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  ?   כן
  

  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :
  ?   אם בעצם הוועדה תבקש מהוועדה המקומית את העמדה  שלה בכתב

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

ית, בהחלטת תראה, צריך להבדיל קודם כל בין  ועדה מרחבית למקומית. אם אתם מדברים על ועדה מקומ
  אנחנו כבר נהיה ועדה מקומית.  בינתיים, 31.12ממשלה ב

  
  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :

  לא, לא. אני מדבר על הוועדה המרחבית הקיימת.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  המרחבית היום.

  
  סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :מר 
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  את האמת פנו אלינו, ו, המרחבית היום
  

  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :
  אבל אני שואל,

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  ?   כן
  

  ג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונצי
  אם אנחנו, אם הוועדה כאן תחליט.

  
   גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  הם לא יכולים לתת  תשובה.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  אני יכול להשיב תשובה.

  
  ועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הו

   ?   מה התשובה
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
אני חשבתי ואני עד עכשיו חושב שהנוכחות של מהנדס הוועדה לתכנון ובנייה מרחבית מר ג'בלה (לא ברור) 

  חשובה מאוד. 
  

  שולמית פרוז, מרכזת הוועדה : 'גב
  אז למה לא,

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  אוד בוועדת ערר בישיבה מהסוג הזה.חשובה מ
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  טוב. אנחנו צריכים להחליט.

  
  שולמית פרוז, מרכזת הוועדה : 'גב

  ?   אז למה לא אמרתם
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  ?   איך

  
  שולמית פרוז, מרכזת הוועדה : 'גב

  .  לא התקשרתם.לא אמרתם
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  אני אמרתי, התקשרתי לג'בלי ואמרתי לו שהוא יבוא לכאן. הוא אמר לי שאני לא מוזמן.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  לא, השאלה אם אנחנו מקיימים את ה,
  

  : מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה
  אז ,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
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  נעשה שנייה.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
לא יודע, האמת חשבתי שהם מוזמנים. אני יצרתי איתם קשר על מנת להגיע ביחד, אז התברר לי שהם לא 

  מוזמנים.
  

  ת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושב
בעיקרון הוועדה המקומית הייתה  ?   טוב. מה ש, נמשיך את הדיון ונקבל את התשובה מהוועדה המקומית

  אמורה להיות צד כאן.
  

  דובר :
  מרחבית. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

והעורר אמור לצרף אותה כצד   הוועדה המקומית שהיא במקרה זה הוועדה המרחבית במזרח השרון.
. זאת אומרת כשאתה כתבת את הערר היית אמור לצרף כצד את הוועדה המקומית. עכשיו, 4מכוח תקנה 

אפשרות אחת היא  ?   זה אני מבינה לא נעשה למרבה הצער. אז השאלה איך אנחנו פותרים את הנושא הזה
ותר מתקדמת לעשות את הדבר הזה, מאשר לקבל מהם תגובה נפרדת בכתב, ונראה לי שזו תהיה דרך י

  עכשיו לבטל את הדיון הזה ולקבוע אותו לתאריך אחר.
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  אם אנחנו, יכול להיות שיהיו שם דברים שלא עלו מצידם. צריך לגבי על זה.

  
  ה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועד

  ברור. ברור.  
  

  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :
  תקשרו אליו, אם הוא יכול.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   אתם יכולים שנייה
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  כן.

  
  ף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :מר ואג'י כיו

  הוא יכול להגיע תוך שעה לפה. אם אתה בקשר איתו, אז תתקשר אליו שיגיע. אנחנו נשב פה.
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  כן.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  מית, זה נכון, זה צריך להיעשות על ידי מזכירת הוועדה.תשאל. שלו
  

  שולמית פרוז, מרכזת הוועדה : 'גב
  תנו לי טלפון, אני אתקשר אליו. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  טוב. אז רק שנייה. תעצור שנייה,  נפתרו את הבעיה.
  

  (הפסקת הקלטה).
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  ציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נ
אנחנו ממשיכים  את הדיון. נשמע את מי שאנחנו יכולים לשמוע היום ונראה איך נקבל את ההשלמה של 

  הדברים שחסרים.
  

  שולמית פרוז, מרכזת הוועדה : 'גב
  אולי אין להם מה להשלים.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  יכול להיות שאין, יכול להיות שיש. אנחנו לא יודעים.
  

  שולמית פרוז, מרכזת הוועדה : 'גב
  טוב.  אנחנו נמשיך את הסבב שמות. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  טוב. אז בואו נמשיך את הסבב שמות. 
  

  שולמית פרוז, מרכזת הוועדה : 'גב
  קיי. -או 

  
  ילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' ס

  ?   עברנו את הטור הזה. בואו נשלים.  כן
  

  שולמית פרוז, מרכזת הוועדה : 'גב
  ?   כן, בבקשה. שמך בבקשה

  
  גב' סיוון פרקש, נציגת לשכת התכנון :

  סיוון פרקש, נציגת לשכת התכנון.
  

  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :
  שלמה אנקר, נציג מנהל מקרקעי ישראל. אני מקדם,

  
  שולמית פרוז, מרכזת הוועדה : 'גב

  לשכת התכנון שלמה אנקר.
  

  מר תומר אל בגלי, מעורכי התכנית :
  תומר אל בגלי, מעורכי התכנית. 

  
  שולמית פרוז, מרכזת הוועדה : 'גב

  כן, בבקשה.
  

  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 
  וב, אני אדריכל, אני עורך התכנית. שמי אריה רחמיב

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  עורך התכנית.
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  טון, שמעתי ככה. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  טוב. בואו נעבור לסבב של הקהל.
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  ולמית פרוז, מרכזת הוועדה :ש 'גב
  ?   בבקשה תגידו את השמות שלכם. כן

  
  דובר :

  עשינו רשימה.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אה, מעולה.

  
  שולמית פרוז, מרכזת הוועדה : 'גב

  ?   אז אחד אחד, בסדר ?   יש רשימה
  

  ושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, י
  בסדר. אז אנחנו,

  
  (לא ברור, רחוק מהמיקרופון)

  
  שולמית פרוז, מרכזת הוועדה : 'גב

  קיי. -או 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אנחנו תמיד מציגים את ה,

  
  שולמית פרוז, מרכזת הוועדה : 'גב

  פשוט אני רוצה שהוא יקלוט. כן, בבקשה.
  

  (לא ברור, רחוק מהמיקרופון)
  

  מר ג'יוסי חליל, מערער :
  ג'יוסי חליל, מערער.

  
   שולמית פרוז, מרכזת הוועדה : 'גב

  אתה מערער.
  

  מר ג'יוסי חליל, מערער :
  כן.

  
  שולמית פרוז, מרכזת הוועדה : 'גב

  כן, בבקשה.
  

  מר תאיה אחמד, מערער : 
  תאיה אחמד, מערער.

  
  מר סלאמי אחמד, מערער :

  סלאמי אחמד, גם מערער.
  

  מר נאסר אל קרים, מערער :
  נאסר אל קרים, מערער.

  
  מר יאיג'י מוחמד,  מערער :

  יאיג'י מוחמד,  מערער.
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  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  , אז נשמע טוב. אנחנו נתחיל קודם כל בהצגת התכנית ואחר כך אחרי שנתמצא קצת יותר מבחינת התכנית

  ?   את העוררים, נשמע את במקום ואז נשמע את התשובה ויש זכות תשובה לעוררים. זה מי יציג לנו
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  צריך רק לקבל החלטה פורמאלית לגבי הצירוף שבמקום.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  נכון. אני ראיתי שלא הייתה התנגדות אז אנחנו נצרף אותם.
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
מה שלמעשה כשהם ביקשו רשות ערר, מה שכתבה הממונה על המחוז בהחלטה שלה שבמהות היא לא 

  נותנת רשות ערר, יחד עם זאת אין מניעה שהם יצורפו. 
  

  דובר :
  לא שומעים.

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

אני אגביר את הקול. מבחינה פורמאלית הם הגישו בקשה למתן רשות ערר, הבקשה לגופה סורבה, יחד עם 
  זאת נכתב שככל ויש חפיפה ויש חפיפה רבה עד מאוד בין טיעוני העוררים וטיעוני המשיבים, אין מניעה

  ה בלבד. אני חושב שיש כמעט השקה מלאה. שהם יצורפו בנקודות האל
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אז בסדר. ברור. 

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  זו המשמעות. לקבל החלטה זו סמכות שלכם.
  

  :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה 
בסדר. אנחנו מקבלים החלטה לצרף. מצורפים וזה יתבטא כמובן גם בהחלטה בערר. עכשיו, בסדר. בואו 

  ?   נתחיל, מי יציג לנו את התכנית
  

  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 
  אדריכל אריה רחמיבוב.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  לנו פה, אבל חשוב לנו להבין מה התכנית הקיימת, מה עושה התכנית הזאת. כן. המתכנן.  קצת צפוף
  

  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 
  אני אעשה את זה ברצון. ברשותכם רק,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  כן.
  

  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 
  אני אזוז.

  
  נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, 

  כמה מילים לפני זה על הישוב קלנסואה. ?   אני מסתירה
  

  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 
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ברשותכם אני אומר מספר מילים על הקונטקסט שבתוכו קלנסואה נמצאת. משרד הפנים שהוא מזמין 
בראייה אזורית של כל האזור. התכנית הזאת התכנית בצורה מאוד מסודרת ביקש מאיתנו להכין תכנית 

  נמצאת שם מונחת לפניכם.
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  ?   סלח לי שאלה, מתי ביקש מכם

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

פשוט כי לצערי אם אנחנו לא סליחה אדוני רק, שנייה. אנחנו, אני מאוד מבקשת אנחנו שומרים על סדר 
  נשמור על הסדר אז לא נצליח.

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  אבל ברשותך,
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  בסדר.

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  קלנסואה ברשות כולם זה עניין כל כך שהטריד את כל תושבי
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אין ספק, אנחנו מבנים. 

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  זה נמצא על פתיל של כעס,  ואני ברשותכם צריך להבין .
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
בסדר אדוני, רק בבקשה אדוני ירשום לעצמו אחר כך את הדברים שהוא רוצה  ?   באיזו שנה זה נעשה

  להגיד.
  

   מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  בסדר גמור.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  אנחנו נשמע אותו בחפץ לב.
  

  מר הלל זוסמן, נציג רשות הטבע והגנים :
  טכני לגמרי, הוא מציג את התכנית. זה 

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  בסדר.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
הוא רק מציג את התכנית. אתם כמובן אלה שמדברים על התכנית בתור ראשונים כי אתם עוררים עליה, 

  ואחרי זה יש זכות תשובה.
  

  אמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :מר סל
  בסדר גמור.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

מה שהאדון עושה הוא נותן לנו את הרקע בתוך המרחב, מסביר לנו מה התכנית עושה, כי אנחנו מוסד 
  התכנון הזה צריך ללמוד התכנית הזו עושה ומה המטרות שלנו.
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  עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה : מר סלאמה

  בבקשה.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  כדי גם להבין את הטיעונים שלכם.

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  בבקשה.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   כן
  

  ב, עורך התכנית : מר אריה רחמיבו
  אני אשמח לענות ככל יכולתי על כל שאלה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  בסדר. אבל בוא, קודם בשבילנו קודם כל תציג לנו את התכנית. אחר כך כמובן אנחנו נידרש לכל ה,
  

   מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 
  הראייה האזורית. ברשותכם מספר מילים על

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  כן. 
  

  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 
  קלנסואה,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   מה מוצג לנו פה ?   מה המסמך הזה
  

  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 
  שהתכנית לקלנסואה היא חלק ממנו. 5הוא מסמך הראייה האזורית של כל אשכול  המסמך הזה

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  קיי. -או 
  

  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 
, 6חשוב להבין את הקונטקסט האזורי. קלנסואה יושבת על מערכת תשתיות כלל ארצית. כמובן כביש 

  מערכת התשתיות של המוביל הארצי, רשת החשמל, נחל אלכסנדר עובר דרך קלנסואה.
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  כן.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  תראה לנו איפה.
  

  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 
אייה הכוללת. אתם רואים את הרצף הירוק, זה נחל אלכסנדר. הוא עובר כאן אבל חשוב להבין את הר

ויהיו סדרה גדולה של בעיות בקלנסואה של שיטפונות שהתכנית הזאת מציגה פתרונות להם. אני חייב 
להדגיש את טייבה, הישוב טייבה קיבל תכנית שהיא בתוקף, היא מאושרת. ונחל אלכסנדר עובר טייבה, 

ד על קלנסואה  ופתרונות  של שיטפונות ואנחנו מודעים היום  לכל הנושא של אבל יש לו השפעה גדולה מאו
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שיטפונות, מקבלות פתרון במסגרת טייבה, אבל ההשלכה שלהם הן על קלנסואה. עכשיו, לגבי התכנית 
אלף  26אלפים דונם. התכנית, אוכלוסיית היעד היא כ 8עצמה. אנחנו מדברים על תכנית בשטח של כ

אלף. אנחנו  מודעים לגידול שישנו  20ו התחלנו את התכנית מספר התושבים היה פחות מתושבים. כשאנחנ
, לאפשר גידול של האוכלוסייה וקליטת 2020היום. המטרה של התכנית הזאת בתאריך היעד שזה 

  האוכלוסייה. 
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  ?   אם מותר לציין, מתי התחלתם

  
  יבוב, עורך התכנית : מר אריה רחמ

  . התכנית הזאת צמיגה אפשרויות גידול של קלנסואה בהיקף 2004, תחילת 2003אנחנו התחלנו בסוף 
  של התכנית, באופן שיאפשר לקבוצות אוכלוסייה שונות לגדול.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   3/21בהתאמה לכתם של תמ"מ 
  

  ה רחמיבוב, עורך התכנית : מר ארי
  כן. ואנחנו,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  שזו נקודה חשובה.
  

  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 
  נכון.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   כלומר  זה כל הכתם או שזה חלק ממנו
  

  חמיבוב, עורך התכנית : מר אריה ר
, תכנית 35זה כל הכתם, אנחנו משכנו עד הגבולות שתכנית המרקמים כפי שהיא תלויה פה על תמ"א 

. ובכן, 35המרקמים אנחנו משכנו את גבולות הבינוי עד הקצה של ההגדרה של המרקם הבנוי לפי תמ"א 
י, בחלק הדרום מזרחי, כאשר חלק התכנית מאפשרת בינוי גם בחלק הצפוני, צפון מערבי, בחלק הדרומ

מהתכניות שהוכנו במהלך הכנת התכנית שלנו, נעשו בתיאום עם התכנית הזאת עצמה. בנוסף לכך, כרגע 
  מכיוון מזרח ומכיוון צפון. –יש לקלנסואה שתי כניסות 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  תראה לנו אותן.
  

  וב, עורך התכנית : מר אריה רחמיב
  .444. התכנית מאפשרת כניסה נוספת מכיוון 57וכניסה צפונית מכיוון   444הכניסה הזאת לכיוון 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   שנייה. אני, הכניסה הצפונית היא מכיוון
  

  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 
57.  
  

  יד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רב
57.  
  

  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 
  . זו הכניסה.57מכיוון 
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  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  תראה לנו את זה. ?   קיי. איזו כניסה נוספת היא מאפשרת -או 
  

  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 
  המזרחית. הכניסה

  
  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :

  . סליחה. אני מתפרץ שנייה.444זו הכניסה הנוספת מכיוון 
  

  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 
  כן.

  
  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :

  ין לא ,זה תכנית, זו תכנית מאושרת במקטע הזה. אבל עדי 444, צריך רק להדגיש ש444מכיוון 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  לא מבוצעת.

  
  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :

  לא בוצעה בפועל. 
  

  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 
  לא עשויה.

  
  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :
  אבל רואים את זה שם ריק. עכשיו זה מסומן.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  מאושרת לא מבוצעת. 444
  

  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :
  במקטע הזה. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  קיי. -או 
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  יתחבר, את המקטע שהראה רחמיבוב שעכשיו עולה 57בון שכשיבוצע הקטע הזה וכן. וצריך גם לקחת בחש

  , לפי התכנית המאושרת אמור להיסגר.57צפונה ל
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  קיי. זאת אומרת שזה אמורות להיות,  -או 

  
  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :

  נה.ימינה ימי
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  כן.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   אמורות להיות בעצם, הכניסה הזאת אמורה להיות
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  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  כניסה.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  מסודרת ולא ,כניסה 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  בדיוק.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   קיי. עכשיו, מה, איפה הכניסה הנוספת -או 

  
  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 

  .444הכניסה ממזרח, הכניסה מצפון וכניסה שהתכנית מציעה מכיוון 
  

  סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' 
  ?   היא לא קיימת ?   ממזרח כרגע מה מצבה

  
  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 

  כרגע נכנסים מהכיוון הזה. אני מסדיר את זה בצורה,
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  זה מסדיר. 

  
  ב, עורך התכנית : מר אריה רחמיבו

  בצורה מסודרת. מאפשר את הכניסה הזאת.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  קיי.  -או 

  
  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 

  נקודות נוספות.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   שנייה, זו הכניסה ה

  
  יה רחמיבוב, עורך התכנית : מר אר

  מזרחית.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  מזרחית.

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  ?   444, איך ייכנסו לקלנסואה מ444אבל 
  

  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 
  באמצעות,

  
  נסואה :מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קל

  ?   זה בכלל רחוק. איך ייכנסו
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  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 
  באמצעות, 

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  ?   ייסעו מנתניה לקלנסואה
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אדוני, אדוני, בבקשה. 

  
  ית קלנסואה :מר סלאמה עבדול וסט, ראש עירי

  לא, אבל אני,
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
כן. כן. אני מבינה מה שאתה אומר. אנחנו רק חייבים ללמוד את זה בצורה מסודרת. אנחנו צריכים לקבל 

  את הרקע.
  

  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 
  אני אסביר.

  
  המשפטים, יושבת ראש הוועדה : גב' סילביה רביד, נציגת משרד

  אחרי שנקבל את הרקע על זה, כמובן כל אחד יאמר את הדברים שלו ואנחנו נקבל את מלוא התמונה. 
  

  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 
  אעשה כמיטב יכולתי אדוני, כדי להסביר את התכנית.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

זאת אומרת זה רקע בסיסי. אז גדול אם נופלים פה אי אילו דיוקים אז אחר כך תשלימו אותם.  ?   רבסד
  ?   בסדר

  
  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 

יורשה לי לומר שכל התכנית הזו נעשתה בשיתוף פעולה עם מהנדס העיר נאדי שאנחנו עבדנו בצורה 
  מתואמת לאורך כל הדרך. 

  
  , נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד

  קיי.  -או 
  

  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 
דבר נוסף,  זה כביש טבעת שמאפשר את החיבור בין החלקים השונים של העיר, כדי לאפשר שיפור של 

  מערכת התחבורה.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   או שהוא ?   הטבעת הזה קיים בפועלשנייה. כביש 

  
  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 

על כביש הטבעת אני אסביר. יש חלקים ממנו שהם קיימים, יש חלקים שהם קיימים סטטוטורית אבל 
עדיין לא בוצעו, ויש חלקים שהתכנית הזאת מציעה על מנת לאפשר. כאשר בצד מערב נמצא המוביל 

שם דרך עפר, אבל התכנית מציעה מערבית למוביל הארצי דרך כדי שתאפשר  את הארצי, והיום יש 
ההשלמה של כביש הטבעת, שתאפשר גישה נוחה גם מסביב. וגם גישה לאזור תעסוקה חדש. הדבר הזה 

  הוא חשוב ביותר. לספק תעסוקה לתושבי קלנסואה והאזור. נקודה נוספת,
  

  ושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, י
  ?   שנייה. אזור התעסוקה הזה מאושר כבר בתכנית אחרת
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  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 

  כן.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  כן. כן. מאושר בתכנית מפורטת, לא אחרת. על סמך התכנית הזאת.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  כן. בסדר.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  הוכנה תכנית מפורטת שהיא אישרה את אזור התעסוקה. 

  
  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 

חשוב להסביר שבמהלך הפיתוח של התכנית הזאת היו מספר יוזמות של תכניות ביוזמת העירייה ונעשה 
  האלה מוטמעות פה.תיאום של תכניות שקודמו במקביל והתכניות 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  קיי. -או 
  

  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 
כך שזה חלק מהעבודה. אני רוצה להדגיש שיש פה מערך של מוסדות ציבור שעונה על הדרישות של העיר 

  קלנסואה עם הגידול הצפוי, וזה מקבל ביטוי פה.
  

  ילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' ס
  תראה לנו איפה.

  
  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 

  כל המוסדות ציבור שנמצאים פה.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   הם במצב  ?   כן. אבל הם קיימים

  
  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 

  ם קיימים, חלקם מוגדלים וחלקם הם חדשים.חלק
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  הם חדשים. 

  
  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 

  ככל שיגדל הבינוי, המשך הפיתוח של הישוב.
  

  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :
  זה התשריט המופקד. זאת אומרת יש לנו עוד שינויים קטנים. הוא הערה טכנית, כרגע מה שאנחנו תלינו

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  שנובעים מה,
  

  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :
  בהתאמת להחלטת הוועדה המחוזית, כרגע אנחנו לא מציגים אותם כי היה את הערר.

  
  יגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נצ
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  ברור.
  

  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :
  אבל החלטת הוועדה בקונטקסט,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  בסדר. 
  

  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :
  של זה שיש לה החלטת הוועדה המחוזית ברקע.

  
  ר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : מ

  אני אסיים בשני דברים. 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  כן.

  
  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 

פעם אחת לטפל  –האחד זה כאן  אנחנו רואים את נחל אלכסנדר שעובר דרך הישוב והוא חשוב פעמיים 
העבודה נעשתה בשיתוף פעולה עם שלמה אהרונסון אדריכל הנוף שהוא נתן את בבעיה של השיטפונות. 

הפתרונות הנופיים לקשר בין העיר והאזור, והפתרון הנופי של רצועת הירק לאורך נחל אלכסנדר. ודבר 
נוסף זה השמירה והפיתוח של הגרעין ההיסטורי. קלנסואה היא עיר היסטורית, אנחנו מאמינים שיש לה 

  ל מה שקשור לפיתוח המסחר בתוך הגרעין ההיסטורי, כולל התיירות שיכולה להתפתח שם. עתיד  בכ
  זה נמצא לאורך הכניסה הראשית ובתוך גרעין הכפר. אני חושב שאני אפסיק בנקודה הזאת.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   אז מה שאתה אומר זה שיש יעודים שהם עוד פעם
  

  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 
  מסחריים ותיירותיים.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  קיי. -או 
  

  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 
  בחלק ההיסטורי.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  או שהיא , ?   תאריתעכשיו, זו תכנית שהיא כולה מ
  

  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 
  מתארית.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  כולה.
  

  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 
  היא מתארית.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  כולה.
  



  ועדת המשנה לעררים
  12/11/15תמלול ישיבה מתאריך 

  למען הרישום הטוב -"חבר"                                                       
ך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפניםתמליל זה נער                      

  
  

18

  תכנית : מר אריה רחמיבוב, עורך ה
  כן.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  אין בה שום אפשרות להוציא, היא לא מפורטת, אף היתר בנייה אי אפשר להוציא מכוחה.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  נכון. לא, היא  מתארית.

  
  וועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש ה

  כן.
  

  תושב :
סליחה. יש לי הערה, אני אזרח, אני מהנדס גם. מבחינת הכניסה, מבחינת כניסה אזרחית אני חושב 

  שהמתכנן לא הצביע על המקום הנכון. המקום הנכון יותר למטה.
  

  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 
  סליחה. לא שמעתי אותך.

  
  תושב :

  ומן זה לא איפה שהצבעת. הכניסה המזרחית לקלנסואה שלי מס
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  ?   אתה לא רואה שזה פה

  
  תושב :

  למטה, למטה.
  

    מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  ?   איפה אתה מראה

  
  תושב :

  העיגול,  איפה שהעיגול. משמאל  בדיוק יש לך עיגול שם.
  

  :מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז 
  ?   זה

  
  תושב :

  כן. 
  

  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 
תודה שאתה מפנה את תשומת הלב. אני לא נכנסתי לפרטים האלה. יש פה מכיוון שישנה פה תכנית של 

ראייה אזורית, הכביש הזה הוא חיבור לטייבה והוא נמצא בתוך התכנית של טייבה שקיבלה תוקף. ואנחנו 
  מאפשרים קשר

  
   לן, סגן מתכננת מחוז מרכז :מר גיא קפ

  חיבור נוסף.
  

  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 
  אנחנו מאפשרים קשר בין קלנסואה וטייבה. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
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  קשר נוסף.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  כן. נכון.

  
  : מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית 
  זה פרט חשוב. הוא מופיע בתכנית.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

אני אחדד, תכנית המתאר של טייבה יצרה פה כביש באזור הזה שהוא חוצה את הנחל וסביבותיו, האזור 
הזה הוא נחל וסביבותיו.  הוא חוצה את נחל וסביבותיו ומחבר לטייבה. זה מוגדר וזה מאושר, וזו תכנית 

  תאר של טייבה שאושרה.המ
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   כניסות 3אז למעשה לפי החזון של הישוב הזה יהיו בו 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  יש פה כניסה, מעין כניסה נוספת .
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  מעין כניסה אחת.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  מזרחית דרומית. כניסה שהיא הכניסה היום הראשית, שהיא הכניסה המזרחית נקרא לה לישוב.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   וכניסה

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  שהיא יותר צפונית. ועוד כניסה נוספת
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  טוב. שהיא הולכת להיות, 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  ?   שהיא מה
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   שהיא תבוטל

  
  :מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז 

  .444לא, היא לא.  היא לא קשור לביטול לשום דבר. היא הכניסה הצפונית החיבור ל
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אה, בסדר.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  נובע מזה.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  את הכביש הצפוני.יבטל  444
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  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  כבר היום בתקנון המאושר שלו הוא כבר גורם לכל שינויי התנועה שחלים בקלנסואה.  444בדיוק. 

  ולא תכנית המתאר.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  ?   57אתה אמרת בצומת של 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  כן.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  ?   איזה שינוי

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  ,444השינוי אם אני זוכר נכון, ברגע ש
  

  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :
  ימינה ימינה.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  ת מלא.יהיה שם רק ימינה ימינה ולא יהיה צומ

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  יש לי את הוראות התכנון של התכנית.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  בסדר.

  
   מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  בסדר.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  חנו לא נכנס עכשיו לפרטים. לאט, לאט.בוא שנייה, אנ

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  כי אתם מדברים, אתם לא אומרים משהו מדויק.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  אז אתה תגיד בדיוק.

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  ?   אני אגיד
  

  : מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז
  בסדר.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  אין בעיה.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  או ימינה ימינה או ביטול לגמרי.
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  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  בסדר. שנייה. בואו נתקדם .

  
  מרכז : מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז

  אני אומר זו לא הולכת להיות הכניסה.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  קיי.  -או 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  אבל זה כבר מאושר.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אני רק רוצה,

  
  כננת מחוז מרכז :מר גיא קפלן, סגן מת
  זו לא תכנית המתאר. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

בסדר. הצגתם פחות או יותר את התכנית. שנייה. אני רוצה לחדד כמה דברים לפני שאנחנו שומעים את 
   כי זה קשה, זה לא אולם גדול ואנחנו, ?   הערר. רק בבקשה תשמרו על שקט,  בסדר

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  תביאי להם מים בשביל לשמור על סדר.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  טוב. 

  
  דובר :

  יש פה מים, יש מים, קפה,
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
שאנחנו שומעים את הערר בצורה מסודרת, אני רוצה להתחדד על כמה אנחנו,  טוב. המטרה של ה, לפני 

נקודות שאנחנו צריכים להבין איך אנחנו מתייחסים אליהן. השאלה אם אני קוראת את הערר שלכם, 
למה עכשיו צריך את  ?   השאלה שאתם  שואלים ואנחנו רוצים לקבל עליה תשובות, זה למה צריך את זה

מתוקף זה כבר נעשה תכנון שהוא תכנון בנפרד לגבי חלקים ממנה.  זו שאלה  התכנית הזאת, בין היתר
אחת. והשנייה, והשאלה השנייה שאני רוצה להתחדד עליה, זה השאלה של היחס בין הטענות לבין הפתרון 

שלהן על השולחן הזה. אני אסביר למה אני מתכוונת. יש פה נקודות שנוגעות לדברים שהם מכוח תכנית 
וזית, לדברים שהם מכוח תכנית מתאר ארצית לצורך העניין הכבישים, ואני מחדדת את הדברים מתאר מח

האלה כדי, כדי לשמוע מכם הוא הזו כמו הוועדה המחוזית, לא יכולה לשנות תכניות מתאר מחוזיות, היא 
  תכנון כאן לא יכולה לשנות תכניות מתאר ארציות. ואנחנו מתכנסים בסופו של דבר לטענות שהן קשורות ל

שאיתן אנחנו כן יכולים להתמודד. אני אומרת את הדברים האלה מאוד בזהירות כי אני רוצה שתתמודדו 
  איתם, ותסבירו לנו איך אתם רואים את הטענות שלכם באור הזה. כי אנחנו יכולים לרצות לראות ישוב 

ים התכנוניים שיש לנו כוועדה אחר בקלנסואה ואני מבינה את הרצון הזה, אבל השאלה היא אם אנחנו בכל
שיושבת בעלי הוועדה מחוזית, יכולים לעזור לתת לו מענה או  שלמעשה חלק מהדברים פה דורשים 

הליכים ותהליכים שהם לא על השולחן הזה אלא הם ברמה של תיקון ועשייה במוסדות תכנון אחרים. 
ת. אנחנו יכולים לרצות לעשות הרבה אני מחדדת את הדברים האלה, כי זה חשוב כי זו המסגר ?   בסדר

  דברים אבל השאלה אם אנחנו יכולים לעשות אותם.
  

   מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  אני קשה לי. 
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  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   כן
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  ין אם את מחדדת אז גם אני רוצה להבין מה את מחדדת.סליחה. קשה לי להב

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  בסדר. 
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  את אומרת אנחנו לא יכולים לשנות.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  לא, לא. 
  

  סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה : מר
  הרי, סליחה. שמעתי. תקשיבי.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  אני הצבתי את השאלה, אני לא אמרתי שאנחנו , אני רוצה לשמוע אותך.
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  וב שערך את התכנית ורק, רק ערך והיא עדיין לא אושרה.אדון רחמימ 2002או  2000הרי מ

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  אתה צודק.
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  ותמיד כשעורכים תכנית מגישים אותה בשביל לבדוק ולתקן ולהתקדם. אם עדיין לא אושרה, 

  
   ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :מר ואג'י כיוף, 

  אני אתן לך בצורה מסודרת. אני אחדד.
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  רק שנייה. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  רק שאלה, שאלת מפתח.  אחר כך אנחנו נשמע אתכם.
  

   אג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :מר ו
  תן לי אני ,

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  רק רציתי להגיד נתון. נתון חשוב.
  

  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :
  יכול להיות שאני אשלב אותך יותר. ?   ני אגיד לך. אתה יודע מהרק רגע. אני אגיד לך. א

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  כן. אין בעיה. בסדר גמור. בבקשה.
  

  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :
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  תשמע, אני רוצה לשמוע ,
  

  ש עיריית קלנסואה :מר סלאמה עבדול וסט, רא
  ?   כן
  

  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :
  עד היום משרתת אתכם או לא.  2000אם התכנית הזו משנות ה

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  אהע, כן.
  

  צה הארצית לתכנון ובנייה :מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המוע
 2000אני באתי לשמוע. אם היא לא משרתת אתכם, אני לא יכול להבין שום מוסד תכנוני שמתחיל בשנת 

  ?   . אני, מה זה לעשות לגליזציה2020ואז התכנית מאושרת ב 2020עד  2000ו
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  טוב. בואו, 

  
  ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה : מר

אני, אני רוצה לדעת בדיוק אם התכנית הזו משרתת, כי חוסר תכנון זה תכנון. כי מי שלא מתכנן או לא 
  תכנן זה תכנן על מנת לא לתכנן.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  טוב.
  

  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :
  אז מה שקורה זה באמת לא יכול להיות המצב הזה. זה יכול להימשך כך בחברה הזו. אני חושב אתה צריך 

זה   ?  אלף תושבים או לא 24, 23היום להגיד לנו ולשכנע אותנו שהתכנית הזו האם היא משרתת כן את ה
  השאלה המהותית כאן.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  טוב.  מה התכנית הזו עושה זו בהחלט שאלה שעומדת לנו על השולחן ואנחנו צריכים לתת עליה את הדעת.
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  אני ברשותכם.

  
  המשפטים, יושבת ראש הוועדה : גב' סילביה רביד, נציגת משרד

  בסדר. עכשיו בואו ניטען בצורה מסודרת כדי שלא נתפזר.
  

  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :
  בדיוק.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   מי הראשון שמדברבדיוק. נעבוד מסודר. אז אתם העוררים, 
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  שנייה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   האדון
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
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ציין שהתחיל אני אגיד משפט אחד. משפט אחד.  יש לי הרבה מה להגיד. בינתיים, בהתאם למהנדס שהוא 
  בהתחלה את הדרך, הוא יודע את הכול, יסביר לכם בדיוק במה מדובר. אבל משפט אחד.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   כן
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
עם הבדואים והאלה, שבייחוד  25אלף תושבי,  אנחנו כבר היום  26של  2020כשערכתם את התכנית בצפי ל

  שלא נכלל בהולמס.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  בלמ"ס.

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  . זה ה, זה הנתון שכבר העברתם אותו. בינתיים 30עד  28מגיעים ל 2020בלמ"ס, סליחה. אז בין כה  אנחנו ב
  ,2000נית מתחילת הדרך מאני אתן למהנדס שליווה את התכ

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  להציג את הטענות.
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  להציג מה באמת אם היא עונה על הצרכים של התושבים או לא. בבקשה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  פשוט כדי שנתחדד עליהן לנסות להבין. ?   תציגו את הערר שלכם לפי הטענות שטענתם. בסדר
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  ?   אפשר לתלות את המפה הזאת

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ני לא יודעת אם לתלות זה יהיה מצב.אפשר לתלות כל דבר שאתה רוצה, רק שנוכל לראות , אז א
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  גם יש לי צילום אוויר.

  
  שולמית פרוז, מרכזת הוועדה : 'גב

  הנה, גם פה אפשר לראות. רגע , רגע .
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   מה האדונים מציגים כאן

  
  יה, מהנדס עיריית קלנסואה :מר נאדי תא

  זו קומפילציה, 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  קיי. -או 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  אני הבאתי אותה בשביל לראות את הקווים שלא רואים אותם שם. 
  

  דה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הווע
  ?   קיי. זו קומפילציה של תכניות מאושרות או תכניות בהכנה -או 
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  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  גם וגם. 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  קיי. -או 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  גם וגם. אני אתייחס לזה.
  

  יד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רב
  בסדר.  

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

וזו תכנית זיהום אוויר על רקע תחום שיפוט, גושים וחלקות. שהיא מייצגת את המצב הקיים עד שנת 
2014.  

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  קיי. -או 
  

  די תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :מר נא
  וזה טוב לבחון את התכנית על רקע הצילום אויר האחרון.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  טוב.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
של תכנית מתאר אז אני אתחיל, אני גם כיהנתי מהתחלה כמהנדס עיריית קלנסואה. התכנון והכוונה 

. התחיל המשיך עם מסלול  לא כל כך קל, מסלול קשה 2000בקלנסואה הוא התחיל בתחילת שנות ה
  שהתבטא בוועדות היגוי, במשא ומתן ובחילוקי דעות, בהצעות והעקרונות מה צריכה קלנסואה כל הזמן, 

מזרח השרון. וההחלטה התכנית הובאה לדיון בוועדה המרחבית לתכנון ובנייה  2007ובסופו של יום ב
הייתה אז שהתכנית הזאת הוועדה מברכת על הגשת תכנית המתאר ומחליטה לשוב ולדון בתכנית לאחר 

. זו הייתה 23.2.06הערות העירייה מיום  26.3.07תיקונים והשלמות לפי הערות מהנדס הוועדה מיום 
מרחבית. מכאן הייתה לנו חששות החלטה של ועדת תכנון ובנייה. מאותו יום התכנית לא חזרה לוועדה ה

  נבחר  2008 – 2007והמשך הדרך שיהיה לנו הדברים עוד יותר קשים. בשנת, תחילת שנת, אחרי שנת 
ראש עיר חדש של קלנסואה, מחמוד חדיג'י וצוות התכנון לא טרח להגיע לקלנסואה ולא רצה להגיע 

לשרת את התושבים ואת הישוב של לקלנסואה ולהסביר לראש העיר החדש על תכנית המתאר שאמורה 
  . אחר כך התכנית הובאה להפקדה. כשהתכנית הובאה להפקדה יש לנו חבר צוות 2020קלנסואה בשנת 

ועדת, אריה רחמיבוב, דוקטור (לא ברור) שהוא יועץ החברתי שלו. הוא כתב מכתב לאריה רחמימוב שלא 
  מסתיר את האי אמון שלו, של צוות לתכנון של קלנסואה. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  אדוני, רק סליחה שאני מנסה למקד אותך, לא בגלל שתראה, יש לנו בוועדה הזו,
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  אני,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

ה מקדימה. אנחנו בתור, בוועדה כאן יושבים, אנחנו לא יכולים לשנות את שנייה. אני רוצה להגיד לך מיל
  מה שהיה.

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
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  לא חשוב, אבל שתדעו.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ואנחנו  לא כוו לשנות את ההליך. 

  
  ה :מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסוא

  אני רוצה,
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אנחנו צריכים לדבר על הנושאים שאנחנו כן יכולים לטפל בהם.

  
   מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

אני רוצה לתת לכם את התמונה. אני רוצה לתת לכם את התמונה שהמצב לא, המצב שהיה והדרך המסלול 
  יה הוא לא קל.שה

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  לא, זה ש,
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  זה לא קל.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  זה שהיה,
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  ערך זמן. אני צריך להסביר לך איך זה התבטא.שנה  10-15וגם ערך זמן, 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  בסדר.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  על כך התכנית ,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  בוא נתמקד בתכנית, כן.
  

  ס עיריית קלנסואה :מר נאדי תאיה, מהנד
  התכנית להפקדה ואחר כך התפרסמה להתנגדויות. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  אנחנו,
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
 600 – 500. תוסיף לזה עוד קשיים. אןואנשים באו להתנגדות והיה חוקר והזמינו גם את האנשים ברמאד

נשים הזמינו אותו להתנגדות. לא חשוב. הגיעו האנשים התנגדו ואנחנו גם כעירייה הגשנו את ההתנגדות א
  שלנו ואמרנו שם אנחנו צריכים, מה אנחנו לא צריכים.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  בסדר. עכשיו בוא נתמקד בנושאים שאנחנו כן יכולים.
  

  איה, מהנדס עיריית קלנסואה :מר נאדי ת
  עכשיו, הקו הכחול של קלנסואה.
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  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   כן
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
אני לא רוצה לחזור על מה שרחמימוב הסביר. זו הכניסה המזרחית של קלנסואה מכיוון טייבה. זה 

  , הוא 6בא. במקום ללכת עם כביש  6מל. פרוזדור החשמל עובר בקלנסואה. הוא על כביש פרוזדור החש
  מתח אחד.  400הביאו אותו לקלנסואה. בנקודה מכאן עד לנקודה הרחוקה ביותר. זה כביש, זה רצועה של 

 על אדמה פרטית של אנשים, וגרעה  את כל הרצועה הזו. אזור תעשייה. אזור תעשייה מאושר על רקע
ומכוח התכנית הזאת אנחנו לפני שהם התחילו בתכנית שלהם בהכנת תכנית המתאר,  21/3תכנית תמ"א 

  . 21/3אנחנו קידמנו ואישרנו את התכנית על רקע תמ"מ 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  קיי. -או 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  א כביש משרת את התושבים בקלנסואה.שהו 5614כביש 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   סליחה ?   איזה כביש

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

כמו שהם אומרים,  57. בתקנות של, של 57. הוא  כביש אזורי. הוא עובר בא מטייבה, עובר עד 5614
  ן מאושר הוא גם עבר מהאדמות של קלנסואה, רואה את זה על רקע הקו הכחול. גם  המתכונ 44כשכביש 

השאיר יתרות שטחים בצד המזרחי שהן יתרות שטח מת. לא ניתן לנצל אותן. גם כן הכביש הזה נגרע 
הוא כביש עורקי, הוא כביש עורקי חשוב  5614מהבעלויות הפרטיות של תושבי קלנסואה. הכביש הזה 

ר התעשייה. הוא חשוב מאוד לעיר שלנו. אנחנו לא מבקשים מצוות התכנון ולא מבקשים מאוד לאזו
מוועדה המחוזית שיאשרו או ישנו את תכניות התמ"מ, לפחות שיבינו את הבקשה שלנו, שימליצו לוועדות 

  איפה שמחליטים שימליצו שיש צורך, שיש הכרה בצורך לשינוי הזה.
  

  משפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד ה
  סליחה. ?   איזה שינוי

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

שהוא החמצן, הוא החמצן של קלנסואה, מפסיק  5614מתחיל לפעול, כביש  44עכשיו הוא אמר כשכביש 
  לפעול.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   נקבע  באיזו תכניתשוב, אבל הדבר הזה 
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  זה בתכנית, 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  , אני כבר לא זוכר.57או של  444התמ"א של, בתכנית של 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  .444בתכנית של 

  
  מחוז מרכז : מר גיא קפלן, סגן מתכננת

  ?   57. של 57או של 
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  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   מה

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  זו התכנית הזאת. 
  

   מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  .57של 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  ובמקום, זו ההחלטה. 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
בפניות ימינה יהיה טעון אישור  57לכביש   5661עוקף כפר, אז ככה , חיבור מדרך   57חיבור דרך. זה כביש 

  מע"צ  החברה לאומית.  זה לא אמירה שזה נסגר.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
ה בדיוק אמירה שזה נסגר. ואנחנו מבקשים מוועדות התכנון, מערר להנחות איזה זה לא אומר שזה נסגר. ז

  התכנית הבאה של טייבה, התחבורה תיעשה לפחות תשמרו לנו את הזכות ימינה ימינה.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  טוב. אבל שוב, הנושא הזה אני מחדדת כי עם כל הרצון הטוב,

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  ?   כן
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  הנושא הזה הוא לא לשולחן שלנו.

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  , התייחסו בתשובות בערר. כאילו הכביש הזה ייסגר. לא לשולחן שלנו אבל התייחסו לזה בערר
  
  ב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :ג

  לא, בסדר. שנייה. הוא תיאר את המצב, 
  

  דובר :
  אני מצטער, כל דבר שמוצג את אומרת לא הזכות שלנו. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  לא, אני לא אומרת אדוני, אני באתי לשמוע אתכם.
  

  :דובר 
   ?   אולי תגידי לנו מה הנושא לדיון

  
   גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  הנושא ,
  

  דובר :
  כל דבר שמייצגים, מייצג ראש העיר, מייצג המהנדס, את אומרת שהוא לא לעניין.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  אנחנו באנו לשמוע.  ?   לאדוני. בסדר אדוני, אני אסביר
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  דובר :

  אני לא חושב שיש טעם,
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  לא, בוודאי שיש טעם. 

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  אז הגעת מאוחר. אז לא שמעת את הפתיחה.
  

  יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, 
לא שמעת את הפתיחה. בסדר. לא משנה. מה שהתחלתי להגיד, אני לא, אנחנו אגיד את זה בתמצית. 

  התכנית מה שאנחנו עוסקים בו אדבר, אדוני שאל שאלה אני פשוט רוצה להשיב לו. מה שאנחנו עוסקים 
התכנית כפי שהיא החליטה זה אנחנו יושבים כוועדת ערר על החלטה של הוועדה המחוזית לאשר את 

הנושא של הדיון שלנו זה הטענות של העוררת בהתייחס לתכנית. זה  ?   קיי -בוועדה המחוזית בתנאים. או 
  הנושא של הדיון. קיבלנו רקע אבל הנושא שלנו הוא על טענות של העוררת בקשר לתכנית. ואנחנו נשמע 

חרת. ואנחנו מנסים להבין אותן על רקע הנושאים כמובן את כל הטענות ובאנו לפה לשמוע. שלא יתפרש א
   ?   ותמ"אות שונות. בסדר 3/21תמ"מ  –שהם קשורים בין היתר לתכניות ברמה גבוהה יותר 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  זה הכוונה שלי,
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  כן.

  
  דובר :

  סליחה.
  
  ר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :מ

  הכוונה שלי,
  

   גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אדוני אבל לא יוסיף. אנחנו עכשיו שומעים את העוררים.

  
  דובר :

  ?   למה לא
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  קשה. אדוני ישב.אבל אדוני, אדוני ישב בב

  
  דובר :

  משהו חשוב.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אני מבינה אדוני, תעצור בבקשה את ההקלטה.

  
  (הפסקת הקלטה)

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  כן, כן. 
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
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מתאר ארציות ותכנית מתאר מחוזיות והיא לא משנה כלום בתשתיות  היא מנציחה, מנציחה תכניות
, אני לא צריך את 25ותמ"א  21/3הלאומיות, ואני מכוח, אני העירייה מכוח תכנית מתאר ארצית תמ"מ 

  התכנית הזאת. 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  קיי. -, או 35תמ"א 

  
  נדס עיריית קלנסואה :מר נאדי תאיה, מה

  אני לא צריך את התכנית הזאת.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  בסדר. 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

ואני כל מה שאני, כל תכנית שאני יכול לקדם אותה, לאשר אותה ולהפקיד אותה מבוססת על תכנית 
ת מתאר ארצית. ואם היא לא מבוססת היא לא תקודם ולא תאושר. אז על בסיס מתאר מחוזית או תכני

  תכנית כזאת אני לא מאשר שום תכנית אחרת.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  בסדר.

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  עכשיו,
  

  ת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושב
  התכנית הזאת,

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

התכנית הזאת גם מבחינת אוכלוסייה מספרית, אמורה לתת תשובה לצרכים ולצפי של הצרכים של 
שנים. תכנית מתאר מקומית אמורה לתת את כל  5 –התושבים לשנת היעד. היום שנת היעד קרובה מאוד 

  שנה קדימה. וזה לא רלוונטי התכנית הזאת. 20כנוניות מיום אישורה להתשובות והפתרונות הת
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  קיי. -או 

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

רגע, אז רק כדי למקד. אתה אומר ככה, בשורה התחתונה אתה יודע למקד את  כל מה שאתה צריך למקד, 
  גם , רגע, 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  עכשיו,  
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  רגע. לא לענות. רגע. שנייה. 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  ?   כן
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  ?   יש משהו בתכנית הזו שמפריע לך לקדםגם ללא התכנית הזאת. עכשיו תשלים לנו את התמונה. האם 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
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התכנית הזו במתכונתה הנוכחית ועל פי דוח החוקר ואם אתם תאמצו את  –אני אומר עוד, שקוף 
  ההמלצות של דוח החוקר, בתכנית הזו אני אקבל אותה. 

  
   דובר :

  ?   איזה חוקר זה
  

  יריית קלנסואה :מר נאדי תאיה, מהנדס ע
  חוקר שמשרד הפנים מינה אותו.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

בוא, יש תכנית, אתה אומר אני  ?   אבל סליחה, שנייה. בואו, עכשיו אנחנו נהיה קונקרטיים אדוני. בסדר
  רת ההחלטה של הוועדה.רוצה לשנות אותה. בוא תגיד לנו במה אפשר לדעתך לשנות אותה במסג

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

כל ההמלצות שהצביע עליהן החוקר. החוקר אני לא הכרתי אותו קודם. החוקר אני התרשמתי ממנו שהוא 
בעל ידע טוב. הוא בן אדם הוגן. אני התפלאתי עליו כשהוא ידע תכניות מתאר ארציות, תכניות מתאר 

על פרטים, הוא יודע את הכול, ידע את הכול. הוא יודע מתי להגיד כן ומתי להגיד  מחוזיות כל כך פרטים
  לא. בעיניי הוא עשה עבודה, בעיניי הוא המליץ והצביע.

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  זאב עמית.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   מי
  

  יג מינהל התכנון :מר אריאל וקסלר, נצ
  זאב עמית.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  קיי. -או 
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  זאב עמית.  ואני מקווה,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ר.כי זה לא צורך לער ?   אפשר לקבל את הדוח שלו
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  עותק עם,

  
  דוברת :

  יש לנו פרופורציה ועם קצת קשקושים עליו אבל זה קריא.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  גם לי יש את הדוח שלו.

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק

  הוא מופיע בהצעה של משרד הפנים.
  

  לביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סי
  בסדר.
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   ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
  אני חושב שגם בדף של ה,

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

הזו,  עכשיו, גם החוקר, גם החוקר אין לו כוח ואין לו סמכות לשנות או להמליץ על שינוי תכניות בתכנית
אנחנו לא מבקשים מועדת הערר ולא מבקשים מוועדת משרד הפנים, כאשר הסמכות היא לא בידיים שלו, 

ואנחנו  35שישנה את התכנית הזאת. אבל לפחות להמליץ על שינוי. כאשר ניתנה לנו הזדמנות לתמ"א 
 100ה לנו על עוד , ועדת המנהל הארצית המליצ35הגשנו את ההשגה שלנו והגשנו את הבקשה שלנו לתמ"א 

  דונם תוספות.
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  צריך לקרוא את הדוח עם החלטת הוועדה.

  
   מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  החלטת הוועדה שהתייחסה לדברים.
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  זו המלצה.

  
  ביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סיל

  כמובן. ברור. ברור. 
  

   מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  את התגובה של הוועדה.

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  אז לפחות, לפחות,
  

  דוברת :
  ההחלטה צורפה. הדוח מצורף.

  
  יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, 

  ברור.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  לפחות יש להגיד  הנה, 

  
  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :

  הוא לא גר בקלנסואה.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  לא, לא. 

  
  המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד 

  זה דוח שהחלטת הוועדה התייחסה לכל אחת.
  

  דובר :
  לא, בכלל לא גר בקלנסואה.

  
   גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  בהמלצות שלו. 
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  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  הוועדה, 

  
  דובר :

  זה משרד הפנים.
  

  ן מתכננת מחוז מרכז :מר גיא קפלן, סג
  חוקר שלנו ששמע.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  בוועדה המחוזית לא התקיים הליך התנגדויות ישיר. 
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  תמשיך.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   או  אבל בסדר. בואו  תחזור עכשיו לטענות שלכם בערר באופן ספציפי. בסדרטוב. עכשיו, בו
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  באופן ספציפי יש לנו מצוקת דיור.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  קיי. -או 
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
יה עם זוגות צעירים. הבעיה של הזוגות הצעירים קרינה לא רק עלינו כתושבים עם קרינה, גם על יש לנו בע

 500השכנים וקרינה על כל המדינה. ויש צורך, יש צורך בהרחבת התמ"א צפונה כמו שאמר החוקר, עוד בין 
  מטר.  700ל
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   זו תהיה אמירה נכונה ?   3/21ואת תמ"מ  35רחבה הזו היא כרגע לא תואמת את תמ"א שנייה. הה

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  כן. לא תואמת אבל מתוך,
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  בסדר.

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  , אפשר להמליץ כי יש הכרה בצורך. יש הכרה בצורך. 35יז קו תמ"א הבקשה שלנו להז
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
, הציע להרחיב את המרקם העירוני 35לתמ"א  1סליחה. מינהל התכנון הציע להרחיב את לפני תיקון 

  לשטחים שהוצגו בהתנגדות והוצגו על ידי החוקר.
  

  ד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רבי
  קיי. בסדר. טוב.  - קיי. אנחנו, או  -או 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  יש,
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
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  רגע לאשר לתכנית כרגע, אבל אדוני מבין שכרגע אנחנו כמוסד תכנון שכפוף לתמ"א ולתמ"מ, לא יכולים כ
  שלא עולה בקנה אחד.

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  אז זהו, אנחנו חוזרים שאנחנו לא צריכים את התכנית.
  

   מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  אז אתם מעדיפים,

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  ,22אם אנחנו כפופים לתמ"א ולתמ"מ ולתמ"א 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  בסדר.

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  ,21/3/ב  ותמ"מ 3/4ותמ"א  10תמ"א 
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  כן. היא כבר לא רלוונטית.

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  פסקה.אז נמשיך ככה בלי ה
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  .2040צריך לעשות עד  .עד שעשו נגמר

  
  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :

  לא. יש הבדל בין התכנית, לבטל את התכנית או התכנית הזאת תהיה תכנית בסיס להרחבה לתכנית שאתה
  תה.תרחיבו או

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  אני לא אומרת שלא.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  יש גם הסכמה של מינהל התכנון לתת להם תכנית כזו.

  
  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :

  אתה לא אומר מה שאני אומר. אני אומר יש הבדל בין לבטל את התכנית בכלל, רק רגע. רק רגע.  
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  לא לאשר אותה.

  
  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :

  לא לאשר אותה.
  

  רד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת מש
  להגיד שאנחנו מקבלים את הטענות שלכם. 

  
  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :

  שנים  3להגיד אנחנו לא רוצים את התכנית הזו בכלל. או לבוא ולהגיד תשמעו, הרי התכנית הזו בעוד 
  א רק מערכת תיקונים של לגליזציה. בואו ניקח את הטוב שבתכנית הזו, נהפוךתהפוך להיות תכנית שהי
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  . אני חושב שיש לכם 2040אותה לתכנית בסיס, נוסיף מה שאנחנו צריכים, ואז נגיד שהתכנית הזו היא ל
כי יש דברים כאן, זה לא  ?   בסיס. ואני חושב שאתם צריכים גם כן להשתמש במועצה הארצית. למה

  ל הוועדה הזו, זו סמכותה של המועצה הארצית. אני חושב שצריכים לבוא לקראת קלנסואה. סמכותה ש
  וגם עמודי חשמל. 6אבל לא יכול להיות שבאותו מקום, באותו ישוב גם כביש 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  אתה לא ,
  

  תכנון ובנייה :מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית ל
הרי אני, מקום  ?   , גם את הזה. מה6אז רגע, תן לי. תאמין לי שאני למדתי את הנושא לפני שאני. גם כביש 

אחר, נו הישוב הזה, ישוב אחר. אתה יודע, רק אפשר לעשות שיט, שיט בתוך הנחל שיש לכם ואז לעשות 
תכנון זה דבר טוב. זה דבר לא טוב לראש  ?   מקור של תיירות ולבנות את,  תכנון זה דבר טוב. אתה מבין

   .העיר. אני חושב בחברה הערבית בישראל תכנון זה בית קברות לראש המועצה
  

  דובר :
  נכון.

  
  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :

ם, תכנון זה תרבות. אנחנו צריכים מניסיון אני אומר לכם. מה שקורה, כי בעצם תכנון זה לא קווי
  להשתנות. אנחנו  צריכים להשתנות גם. לא יכול להיות שצריך לשים כביש ואני לא נותן והכביש טוב יותר 

  באדמה שלו לא באדמה שלי. אני לא רוצה להיכנס לזה. אז מה שקורה, אני חושב שצריכים לקחת את 
יותר רציני ולשנים עוד יותר קדימה. אני שמעתי מראש התכנית הזו כבסיס, כבסיס לתכנון יותר גדול, 

  העיר,
  

  מר הלל זוסמן, נציג רשות הטבע והגנים :
  שנים להכין אותו. 10שלא ייקח 

  
  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :

שנתיים לעשות את הדבר  –יך בעצם, שנה שנים. לבוא, הוועדה תקבע בתוך שנתיים צר 10כן. אבל לא ייקח 
  הזה. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  אתה מדבר על הדברים האלה,
  

  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :
  תונאים. אני רוצה להגיד לכם שהתכנוןאני רוצה להגיד לכם עכשיו עוד משפט. אני מקווה שאין כאן עי

אני עושה כביש  ?   ואלה למוסדות התכנון, התכנון נהפך להיות קטליזאטור לבנייה בלתי חוקית. למה
  , בא עושה בית בתוך הכביש לבן שלו,  10בעוספיה ואני אין לי כסף לבצע את הכביש. אז כל אחד שיש לו בן 

  שנים. 10על מנת שלא יהיה כביש בעוד 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אדוני, בוא ננסה לחזור לערר שלנו. 

  
  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :

  בדיוק.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  רק אני אתייחס למה שאמר,

  
  ציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נ

  שנייה.
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  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  לא, לא. באותה מתכונת.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  אבל שנייה. דקה אני רוצה רק, סליחה.  אני רק מבקשת בכל זאת לנהל את הדיון כדי שנתקדם בו כי אם 
  , לא נוכל לסיים אותו. לא

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  בבקשה.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
אז ככה, אתם הבנו, אתם אומרים התכנית הזו לא עוזרת לנו בכלום, אנחנו  לא צריכים אותה. זה מה 

  חס לטענות בערר.שאמרתם. עכשיו בוא תמקד את הטענות שלך בהתיי
  

  מר הלל זוסמן, נציג רשות הטבע והגנים :
  אולי הם שינו את העמדה שלהם.

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  אני רציתי בדיוק רציתי להמשיך מה שהוא אמר. קודם כל, מיניתם ממשרד הפנים חוקר. ואנחנו אמרנו
מדינה, קיבלנו אותו. גם החוקר שמיניתם לא בסדר גמור. המינוי של משרד הפנים  מהממשלה, של ה

  שמעתם, לא קיבלתם את ההמלצות שלו. גם. אתם מיניתם ואתם דחיתם. 
  

   גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אבל שוב,

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

שנייה.   ?   על הסף. למה ,ו בכלל דוחים בכלזה דבר אחד. דבר שני,  את התכנית הזאת אנחנ ?   בסדר
  שנייה. 

 ?   עם המהנדסים ?   עם ראש העיר ?   עם העירייה ?   מכיוון שערכו את התכנית האם התייעצו איתנו
עשו את זה לבד. בדרך כלל מי שמכין את התכניות ועורך אותן זה העירייה, ומפקידים אותן .  ?   מתכננים

אדרבה. אנחנו  ?   בבקשה. העניין הזה לא נעשה. אתה יודע מה –עשות משהו אם יש לתקן, אם יש ל
לעשות תכנית מורחבת בשיתוף פעולה מלא  ,התכנית הזו לא רוצים לבטל. לקבל את ההמלצות של החוקר

  . בבקשה. 2040עם משרד הפנים והעירייה, להכין תכנית שהיא תענה על הצרכים לכל השנים ל
  

  ציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נ
  אבל אדוני,

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  ?   כן
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  מה שאדוני,  אני רוצה לחדד.

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  כן.
   

  ם, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטי
אפשרות אחת היא לאשר את התכנית הזאת ולהגיד התכנית הזאת מאושרת כפי  –יש שתי אפשרויות 

שהיא עם המגבלות שיש בה. ואפשרות , ואז, ומתוך זה שזה יהיה מסמך מאושר שהוא הבסיס. אחרי זה 
  ם, זה תהליך שדורש עבודה. לעשות תכנית חדשה, זה תהליך שדורש על יסוד הגבולות האלה ובנוסף לה

  חבל וזה קורה הרבה פעמים לצערנו,
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  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  את, את,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  חבל לזרוק את מה שנעשה.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  ?   נסואה גברתיאת ביקרת בקל ?   את ביקרת בקלנסואה

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  אדוני, אדוני,
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
אלף צעירים שיש לי שרובם הולך  3התכנית הזאת לאשר אותה להרוס את ה ?   את באת לקלנסואה

אין, אין להם דיור, אין להם עתיד, אין  ?   את זה ואני אסתכל עליהם ואת תאשרי לי ?   לאלימות ולסמים
  ?   להם חזון

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  אתה,
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  ?   בזה את רוצה שאני אאשר את זה

  
  דובר :

  אישור עוד תכנית זו עוד חגורה סביב ה,
  

  נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, 
  קיי. בסדר. -או 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  זה גזר דין מוות לתושבים של קלנסואה.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  בסדר. אנחנו שומעים אתכם.

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  אים לדון, אני שומע אותך ואת שומעת אותי.אנחנו ב
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  בסדר.

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  אני מדבר מכל כאב. ,שאני מדבר גברתי, וגם הנוכחים כאן
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ברור.

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

אני לא פה בא כאן עם כל התושבים, להיות מושלים. נהפוך הוא. אנחנו  באים בכל הפניות למדינה 
ולממשלה ולממונים לעזור ולתמוך ולטפח ולהציל את התושבים בקלנסואה. התכנית אז לא עונה על 

  הצרכים של התושבים. 
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  רד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת מש
  ברור.

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

היא הורגת אותנו.  אז אני מסכים עם מה שנאמר כאן. ועוד פעם אני אומר, נמשיך ולאמץ את ההמלצות 
  .2040של החוקר, עם תכנית חזונית לעיר ל

  
  ה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועד

הבעיה היא, הנקודה היא שהתכנית החזונית הזו היא לא נמצאת, אין לנו אותה עדיין. יש לנו מה שיש לנו 
בואו תגידו לנו מה אתם חושבים שאפשר  ,כרגע. והשאלה היא אם מתוך מה שיש לנו כרגע בתכנית הזאת

  לשפר בתכנית הזאת. וזה מה שניסיתי להגיד.
  
  

  קלנסואה :מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית 
  אני גם מה צריך לשפר בתכנית הזאת.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  כן.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  אבל זה לא בא, שלא תתפסי אותי במילה שזה בא כתחליף.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  מבינה את הרצון לקבל משהו אחר. לא, אני
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  תכנית, תכנית,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  זה שזה המצב שלנו, זה ברור.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  חושב שהיא תכנית המתאר היחידה בארץ  תכנית המתאר של קלנסואה, תכנית המתאר של קלנסואה שאני

  שלא מצביעה על אדמה ציבורית לצורך (לא ברור). 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   איפה יעודי הקרקע שמדברים

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  ית שהבעלים שלהם במקרה נמצאים כאן.אני אגיד לך. יעודי קרקע שמדברים כאן על רקע אדמה פרט
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   סליחה.  אתה מדבר על אלה

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  כן. כן.  זה אלה בבעלות פרטית של אנשים שנמצאים כאן.
  

  הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש 
  ?   ומה זה

  
   מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
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כן.  זה בבעלות פרטית.  עוד פעם, אנשים שנמצאים כאן. אנשים אלה התנגדו לתכנית הזאת. והמחוז 
מתעקש שאנחנו, כל הילדים שלנו ילכו ישחקו כדורגל ונשים מתקנים. לא רוצים. בזה אני אגיד לך, אני, 

  קום ראש העיר וג'בל חביב מהנדס ועדה ג'בלי, ישבנו עם הבעלים על מנת לשכנע אותם ראש העיר, ממלא מ
  לתת להם, לעזור להם תתנו לנו את המגרש כדורגל שנעשה  מגרש כדורגל בקלנסואה. אפילו בשכירות.

, רוצה 35הם נמצאים כאן, לא רוצים. הם רוצים שהתחום הזה שהוא נמצא בתוך פיתוח עירוני תמ"א 
דונם כאן. תכשיר אותם, תפרישו  200יש לנו  –מגורים. ההצעה שלנו הייתה ועד עכשיו אומרת ככה  אותו

  אותם למגורים.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אני לא מצליחה להבין. ?   שנייה, זה בתוך תחום התכנית

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  כן. כן. 
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  כן. כן. זה בתוך תחום התכנית.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   איפה
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  הוא מדבר על השטח הזה שהיא אדמה פרטית.

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  ום התכנית.כן. זה תח
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  מוגדר כספורט ונופש.

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  צריך לעשות נופש אצל בן אדם. שמים את כל העתיד של הילדים בקלנסואה על ידי אדם פרטי. אין לו כוח, 
  לא רוצה את זה.

  
  דובר :

  היום זה מוגדר כאזור (מדברים ביחד)
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
בצדק. בצדק.  ואני במקומם גם הייתי רוצה. אבל בכל זאת לא הסתדרנו. אל, אנשים לא רוצים. אז מה 

 40אחוז הפקעה. אם הייתי יכול  40אפשר להפשיר את הקרקע הזאת. אפשר להפשיר אותה.  ?   לעשות
  ,30אחוז הפקעה אפשר לעשות 

  
  יד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רב

   ?   מה הגודל של חטיבת הקרקע הזאת ?   מה גודל השטח שמדובר בו
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  ?   כמה דונמים

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  כן.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  דונם.  200ערך ב
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  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  לא, לא.
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
120.  

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  דונם.  120
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   דונם 120

  
  נסואה :מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קל

  עוד קצת בשוליים, 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  עכשיו שנייה, והיעודים האלה של השב"צ כדורגל שבכל מקרה ישוב צריך שיהיו, יש לכם הצעה אחרת 

  ?   איפה לשים אותם
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  ומשהו דונם.  50ו אופציה יחידה, חלופה יחידה. הייתה לנו אדמת מנהל כאן. יש, היה לנו, היה לנו, היה לנ

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  אני פשוט מנסה. ?   סליחה. זה בתוך
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  זה בתוך, בתוך, זה בתוך שיפוט של קלנסואה.

  
   דובר :

  ך.כאן בער
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  לא, לא. למטה, למטה. 

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  זה דורש,
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  עוד למטה.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  זה לא פה. ,לא
  

  ה :מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסוא
  כן. כן. כן. 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  ?   לא, זה לא ב, איך
  

   מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  .  כן. כן. 1חלקה  7874
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  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  ?   כאן
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  כן. זו החלקה.

  
  ות מקרקעי ישראל :מר שלמה אנקר, נציג רש

  זו האופציה שהם  אמרו מההתחלה. אני זוכר את זה טוב מאוד. 
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  אנחנו נענה אחר כך.

  
  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :

עדות . כרגע בתשריט שהועבר להערות הוו35אגיד. אני אגיד את זה. צריך לשים לב (לא ברור) של תמ"א 
  המחוזיות השטח הזה כלול שם במרקם ככל הזכור לי. אבל שוב, אין לזה עדיין שום סטטוס.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  בסדר. אנחנו נשיב לזה.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  בחטיבת הקרקע הזאת.תשיבו גם על הנושא. בקיצור, פה הייתם רוצים לראות מגורים 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  ואת הנופש וספורט,
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ואת הנופש וספורט בחטיבת קרקע אחת.

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  . 2002יש אישור מנהל ב
  

  ד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משר
  ?   באיזה גוש חלקה זה אמור היה להיות לדעתכם

  
   מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  .1חלקה  7874זה 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   6רגע, לאט, לאט. אני לא יודעת לכתוב. 

  
  לנסואה :מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית ק

  . 1. חלקה 7874
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  .1חלקה 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  זה המסך ממנהל מקרקעי ישראל. תנאים לקידום תכנית. נמנעים על,
  

   דובר :
  על פי גם הסכם הדוח הרבה אנשים ייהנו מזה, זה לא בעלים בודדים.
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  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  קיי. -אדוני, רק לא להתפרץ. אנחנו מבינים את הטענה, רק תנסה לשמור על סדר. או 
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  אנחנו לא מתפרצים.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

אבל בכל מקרה גם לזה  ,דה אחת. בסדר. הנושא של המיקום של השב"צ לעומת מגורים. כן. שנייהזה נקו
  וגם לזה התכנית הזו היא מתארית והיא ,

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  היא מתארית היא יכולה להתייחס לזה.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  בסדר. 

  
   מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  גם בסוגיה הזו,
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אם לצורך העניין, ?   המיקומים האלה הם מחייבים לפי התכנית הזאת

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  בנו שככל שיימצא מקום חלופי אז אפשר יהיה לעשות.לא. אם אני זוכר נכון, במענה להתנגדות אנחנו הש
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  זאת אומרת בעצם,

  
   מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  יש באפשרותם.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  יש באפשרותם.

  
  :מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון 

  תכנית נקודתית שלא תהווה שינוי לתכנית הזו.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  נתנו את האופציה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   שמעת את מה שהוא אמר
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  לא נעלנו את הזה.

  
  משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה : גב' סילביה רביד, נציגת

רק שנייה. אני רוצה להבין. אני רוצה לחד  את הנקודה. אני שאלתי אם הציור כאן, הציור של השב"צ ושל 
השצ"פ לצורך העניין הנושא הזה, אם הוא מחייב. האם המסמך הזה אם הוא יאושר, אי אפשר לסטות 

   ?   כלומר אי אפשר יהיה לעשות משהו אחר ?   ממנו
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  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :
  נכון.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ולפי מה שנעניתי, ונא זוכרת שקראתי את זה פשוט בהחלטה ולכן חידדתי את זה, זה לא סימון מחייב 
  אלא זה אפשרי בתכנית וזה לא יהווה שינוי.

  
  (מדברים ביחד)

  
  ר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :מ

  אם זה כמו שאת אומרת,
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  לא. אני שואלת. 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  לא מחייב.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אני לא , 

  
  יה, מהנדס עיריית קלנסואה :מר נאדי תא

  אם זה מחייב,
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  בסדר. כי השאלה, 

  
  (מדברים ביחד)

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  זה לא קשור לדיור.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  ?   אז מה הוא מחייב

  
  יד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רב

  דקה.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  דקה. אני אגיד מה חשוב להם. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  אני רוצה להבין מה החלטתם.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  ?   אני יכול לחדד שנייה

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  כן. 
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  ?   את הנקודה , אפשר
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  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  כן.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  ם,תראו, היה, הרצון של המועצה לאורך השני

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  רק לא להפריע, סליחה.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
הרצון של המועצה ושל העירייה, לא של מועצה, של העירייה, לאורך  שנים זה שאזור הספורט והנופש 

לא ניתן וגם זה יוצא, יושב בתוך רצועת  35א יהיה כאן. מבחינה סטטוטורית ישנה בעיה . זה גם בתמ"
  , חלק מהשטח. 554תכנון לעתיד  של 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  זה גם מופיע, כאן מופיע יותר טוב.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  לא, אני אומר את הבעיות הסטטוטורית.

  
  (מדברים ביחד)

  
  ת מחוז מרכז :מר גיא קפלן, סגן מתכננ

  זה לא נחל וסביבותיו, אם אני לא טועה זה לא נחל וסביבותיו.
  

  דובר :
  .לא, אבל אפשר צפונה יותר

  
   מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  רגע, דקה. 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  דקה. אנחנו מנסים להבין מה אפשר.

  
  סגן מתכננת מחוז מרכז :מר גיא קפלן, 

  הרי אנחנו פה יצרנו  משהו.   .מה הרציונאל ?   אנחנו מנסים להבין, למה ההחלטה שלנו ולאן הגענו. בסדר
  לכן לא היה ניתן במיקום הזה לאשר בתכנית הזו את האזור ספורט שהם ביקשו. במסגרת אזור הפיתוח 

היה לעשות פה נופש וספורט, למרות שהוא על קרקע נמצא שהאזור הזה שהוא חלקו בנחל וסביבותיו נכון י
  פרטית. יש מקרים שגם בקרקעות פרטיות אנשים יודעים לעשות קנטרי כמו שצריך ומגרשי טניס לרווחת 

  הישוב. וזה מכניס כסף וניתן לעשות.
  

  דובר :
  תביא את המימון נעשה את זה בכיף.

  
   מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  לי לסיים.דקה. תנו 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אבל סליחה. לא להתפרץ. אנחנו באמת מנסים להבין את הנושא. אז תנו לנו את ההזדמנות להבין.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
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  לאחר ששמענו את כל ההתנגדויות,
  

  יושבת ראש הוועדה : גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים,
  ?   כן
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  ולאור המצוקה שקיימת מבחינת ספורט ונופש, אנחנו יודעים שזה  חשוב ראש העיר מאוד, הנושא הזה. 
אני בתור זה, מאוד חשוב.  כתבנו בהחלטת הוועדה שככל שיתאפשר בכל מקום בתכנית לייצר בתנאים 

  מים שילכו למועצה הארצית, לא יודע לאן, ונצליח לעכב בדרך הזאת יהיה ניתן להקים סטטוטוריים מסוי
  אזור ספורט ונופש באותו מקום. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  קיי. -או 
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  נחנו מדברים על נחל וסביבותיו.עכשיו, לנושא נחל וסביבותיו. אם א ?   קיי -או 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

   ?   שנייה. ולא אמרתם אמירה תכנונית על השאלה באמת קורה עם השטח הזה
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
סביבותיו על פי הוראות תמ"מ השטח הזה הוא נחל וסביבותיו. הוא לא היה  אמור באופן עקרוני , נחל ו

  אפשר לתכנן אותו רק כשעושים תכנון כולל לכל התכנית.  3/21
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  ?   אם הוא מיעוד נגיד לתיירות

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  .אזור נחל וסביבותיו מיועד, יש, יש סעיף שניתן לעשות בו נופש וספורט, כן
  

  (מדברים ביחד)
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  מגורים אי אפשר.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  מגורים אי אפשר לעשות בנחל וסביבותיו.
  

  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :
  ?   מה יש היום

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  רק,  ?   יש שם בניינים, אנשים גרים. מה זה נחל וסביבותיו
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  נחל וסביבותיו,

  
   מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  לא מבין. לא הבנתי את האמירה הזאת.
  

  ים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפט
  לא להתפרץ.
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  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  עם היתרים, גיא. עם היתרים.
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  מישהו הגיע לשם, אין נחל. 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  עכשיו אני אומר, 
  

  דובר :
  אין נחל שם.

  
   דובר :
  ?   ה נחל מדבריםעל איז

  
   גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  שנייה. שנייה.  סליחה לעצרו בבקשה את ההקלטה. שנייה. 
  

  (הפסקת הקלטה)
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  רק שנייה, תחזיר את ההקלטה.

  
     ת קלנסואה :מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריי

  גב הנחמדה, מה  את מצפה מאוכלוסייה,
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  לא, אין לי טענות, אני רק חייבת לנהל ועדה. 

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

רו. די. תני להם, יש להם שאם מישהו רוצה להגיד משפט או מילים רוצה, תסתום. אל תדברו, אל תדב
  כאב. יש להם כאב.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  אין בעיה.
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  הם אומרים מילה כאן, או מילה שם. לא קורה כלום.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

נו חייבים לשמור על הסדר. בואו נתקדם. אז זו נקודה אחת.  אז אמרת שיעודי מגורים  לא יכולים אנח
  ?   להיות שם ברמת התמ"מ

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  כל עוד לא עשו תכנון כולל לנחל וסביבותיו. שיעשו תכנון כולל גם יקבעו אולי תמהיל.
  

  י לוועדה המחוזית מרכז :מר ניצן בן ארויה, יועץ משפט
  ?   אני יכול להגיד משפט

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  כן.
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  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  ?   משפט מסגרת לגבי הכול
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  כן.

  
  בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :מר ניצן 

  בהתחבר לדברים שאמר חבר הוועדה. אני חושב שמה שהוועדה והתושבים וזה יצטרכו להחליט, 
או שאתם תצטרכו להחליט אחרי שאתם תשמעו, אם הולכים על התכנית שניתן היום לאשר בכפוף 

  צה הארצית והוא עוד לא הסתיים,למגבלות סטטוטוריות קיימות כשכבר יש איזשהו אופק במוע
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  רק יותר בקול רם, הוא לא שומע אותך.

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

ם בדיון אני אומר אני חושב שהשאלה המרכזית היום, יש המון המון ניואנסים אבל השאלה המרכזית היו
והיא גם עולה מדוח החוקר, כשדוח החוקר ההבדלים בין הוועדה לבין החוקר היה מה קורה בשלב 

הביניים. למעשה שאלת המסגרת המרכזית של הערר הזה כמו שאני רואה אותה, היא האם מאשרים את 
ד אני לא התכנית כמו שהיא היום, שהיא נותנת מענה גם אם לא מושלם ולא מיטבי, או שאתה מחכה עו

יודע איזה פרק זמן עד שההתאמות הסטטוטוריות ותמיד יהיו הבדלים בין רצונות של האנשים לבין מה 
שמוסדות התכנון יאשרו. כשהיום זה כבר לא אופק שלא רואים אותו, כי המועצה הארצית כבר אמרה 

ה היום,  היא איזושהי אמירה בהחלטות לגבי איך שהיא רואה את קלנסואה. הוועדה מה שהיא אישר
אישרה בכפוף למגבלות  הסטטוטוריות וליכולות הסטטוטוריות שלה לשנות. יכול להיות שבתור סגן 

אבל הוא לא יכול לעשות את זה. הוא צריך  ,מתכננת המחוז גיא חושב שנכון להרחיב את היקף הפיתוח
  השלמות הנקודתיות לגשת למועצה הארצית לעשות את הדברים האלה. אותו דבר לגבי אותו, הרבה מה

  שתשמעו, למשל יש שם חלק, רואים את זה בתצ"א של המון בנייה שנמצאת מחוץ לכתם הפיתוח. האמירה 
לגבי, אולי נכון שתהיה שם בנייה אבל קודם כל צריך להרחיב את כתם הפיתוח.  לכן השאלה היא אם 

יא לא נותנת מענה מלא והיא לא לקחת את מה שאפשר לעשות היום, כי התכנית היא לא לא עושה כלום. ה
נותנת אולי היא לא מתקרבת אולי למענה המלא האולטימטיבי. אבל בשביל להגיע לשם צריך אקטים 

  משלימים שלא נעשו, והם התחילו. אז אפשר מחר בבוקר להתחיל לעדכן את התכנית הזאת, אבל האמירה 
  המהותית הזאת, הוא אומר טוב לקלנסואה של הוועדה המחוזית ואם קוראים טוב את דוח החוקר בסוגיה 

מצב עם תכנית ברגע נתון זה לאשר את התכנית. יחד עם, להתחיל כבר את העדכון, להתחיל לחשוב על 
  השלב הבא. מאשר להיות בלי תכנית. מאשר להיות בלי תכנית בכלל. זו נראית לי שאלת המסגרת.

  
  הוועדה : גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש

  תכף.
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  אחר כך נשיב בצורה מסודרת, אבל אני מתחבר למה שהחבר אמר.

  
  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :

מבין את השיח. אני לא בעד לבטל את סליחה, ההצעה היא, היות ואני גם כן מבין ערבית אז אני גם כן 
אבל אתה מסכים איתי  ?   התכנית. אני אומר תכנית שהושקע בה ויש בה גם צדדים חיוביים. בסדר

  שהתכנון המודרני היום, הציוויליזציה קובעת שבעל העניין צריך להיות שותף.
  

   מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  כן.

  
  מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :מר ואג'י כיוף, ראש 

אתה לא יכול לכפות עליו. זה התכנון המודרני, זה לא יעזור לך ולא לי ולא לאף אחד. בעל העניין צריך 
להיות שותף,  מרוצה. אני בא ואומר דבר כזה, אני אומר בפני התושבים, לא מתבייש בפני אף אחד, אני לא 
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פה. אפילו את ראש העיר אני לציין מכיר.  אני בא ואומר תשמעו, ניקח את זה כבסיס, ניקח  מכיר אף אחד
  את מה שאומר החוקר, חוקר של משרד הפנים.  ישב שנה, שנה וחצי, שנתיים מקסימום, 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  זה לא משהו שהוא יקרה בשנתיים . בגלל,
  

  ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה : מר
  רק רגע.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  שנייה. אנחנו לא נדבר כרגע על מה נעשה בתכנית.
  

  : מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה
  לא משנה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  בוא נשמע אותם.
  

  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :
  ואז אפשר. ואני חושב שצריך להגיע במעמד הישיבה הזו סילבי, לפתרון. לא להנציח,

  
  גת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נצי

  טוב.
  

  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :
  זה המצב.  .לא להנציח מצב שאנשים נמצאים פה ואנשים נמצאים פה

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  אני, אני חייב רק לנקודה הזו.
  

  יד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רב
  כן.

  
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  ולהשלים. ולגעת בדוח החוקר ואני חושב שזה, אני חושב שמתחילת הישיבה עלה פה הנושא. א. לא היינו 

  שב ביחד ולאצריכים לשבת אחד מול השני, היינו צריכים לשבת ביחד. ראש העירייה מכיר אותי שאני יו
  אחד מול השני. לא חושב שזה נכון. כי אנחנו צריכים לשבת ביחד, כי זה באמת ביחד. זה לא, זה לא אחד 
נגד השני. ודוח החוקר כפי שנכתב, דוח החוקר  הבין את הבעיות שיש לקלנסואה. הבין את הבעיות, את 

ר במקרה הזה ה ובחר ואמר את זה המצוקות של התושבים, של כולם שיש לקלנסואה.  בדוח החוקר  החוק
גם בדוח. אבל גם הוא התעלם מחלק מהבעיות הסטטוטוריות תוך ניסיון להתעלם מהבעיות 

הסטטוטוריות הקיימות. ולכן גם זה היה קושי לוועדה. גם אם תקראו את ההחלטה של ועדת ההתנגדויות, 
תיים. בין המישור הסטטוטורי לבין שהחוקר התהלך, הוא ניסה להתהלך בין שני מישורים שהם קצת בעיי

הרצונות של כולם לעזור לקלנסואה. ולכן  גם כשהייתה ישיבה עם מנהלת מינהל התכנון בנושא, ולאחר 
שהובהר הכול, הובן שצריך לגשת לתהליך של תכנית נוספת לקלנסואה, תכנית מתאר קלנסואה כמו 

תח את, לשפר או להוסיף שטחים נוספים שנאמר, שזה הבסיס שלה ומפה אנחנו רואים איך לבוא ולפ
היא  –לקלנסואה. ותמיד צריך לזכור שתכנית מתאר היא לא רק תוספת שטחים, היא עוד הרבה פרמטרים 

  היא תחבורה, היא תשתיות, היא מסחר לאורך רחובות, היא בינוי. היא עוד  ,מוסדות ציבור, היא ניקוז
  ונותנת להם מענה וגם עם בסיס שהתכנון של קלנסואהמספר רב של נושאים שתכנית המתאר הזאת באה 

  הוא מתבסס עליה היום. אני אגע בזה אחר כך. אבל אני אומר הוא גם בסיס,
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
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   קיי. אז טוב, אז דיברת על החטיבה הזו. עכשיו, היו שם עוד טענות על בית קברות. -בסדר. או 
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  נכון. נכון.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  תסביר לנו. אני פשוט רוצה לחזור לנושא.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
העירייה, אם לא  עם סוגיה של בית קברות אנחנו צריכים לדון בה בבות הערר. זה כמו שאומרת ראש

אחוז. ואנחנו, יש לנו  100מכבדים את הרצון הציבורי, את רצון התושבים. אנחנו מוסלמים בקלנסואה. של 
  בית קברות קיים מתפקד שעוד מעט הוא יתמלא. אין לנו מקום. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   איפה הוא אגב
  

  הנדס עיריית קלנסואה :מר נאדי תאיה, מ
  הוא נמצא בחלק הדרומי של העיר.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  נמצא פה. הנה, הוא כאן.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  זה הצהוב. הצהוב.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  הוא גובה בשטחים של, 
  

  ישראל : מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי
  אבל כלול בתכנית. טייבההוא בתחום שיפוט של 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   הוא לא כלול. הוא כלול בתכנית
  

   מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  כן. התכנית היא מח'ית, היא על מספר מרחבי תכנון. גם טייבה וגם לב השרון.

  
  לביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סי

  קיי. -או 
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  זה בית קברות.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   קיי. זאת אומרת יש את בית העלמין. או,. ואיפה בית העלמין הנוסף שעליו דובר -או 
  

  די תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :מר נא
  עכשיו,  לא מספיק שחברת חשמל היא מייסרת את האנשים החיים, גם צריך לקבור אותם שם אנשים 
שזה בניגוד הריגושים שלנו ונגד המוסר לנו. אמרנו להם יש בית קברות קיים, בואו נרחיב אותו. בואו 

ימו אותו מתחת, האדמה שאם אנחנו לא יודע נמליץ על הרחבתו. הוא מתעקש אריה רחמימוב, של שיש
  למי האדמה שם. אדמות פרטיות.
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  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   לבטל את היעוד ומה לעשות ?   שנייה. אז מה ההצעה שלכם

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  ת הקיים. ההצעה שלנו מההתחלה להרחיב את בית הקברו
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  בסדר. אבל כאן, סליחה. פה יש לי, פה אני רוצה להבין.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  גם פה צריך לקרוא את ההחלטה שלנו לנושא.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  קיי.  -או 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  זה נושא,
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  בסדר. זה נושא נוסף.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  בסדר. אנחנו נעשה את זה, כי בדרך כלל לא עושים את זה ככה אבל ננסה לעשות את זה.
  

  ביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה ר
  בסדר. נעשה את זה מסודר.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  ?   בסדר
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  קיי. בסדר. אז בואו נמשיך הלאה. -או 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  ?   כשיורגע, לענות ע
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  לא, תענה אחר כך.  כי אני רואה שזה,

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  איך שנוח.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   היו עוד דבריםקיי. אז יש את הנושא של בית העלמין. בסדר.  -כן.  או 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  אני, כן. יש למערכת הדרכים הפנימיות.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  קיי.  -או 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
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"א ולא תמ"מ ולא כלום. הרצועה זה לא תמ .זה דבר שמבצע פה לתכנן ,שזה מערכת הדרכים הפנימיות
בצורה שתהיה מקובלת. אין לי בעיה עם הכביש הזה הצפוני  שהוא חלק, זה, כן. זה אין בעיה, כי שם יש לי 

  פיתוח עירוני ומתוך הפקעה אני,
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  קיי. -או 

  
  : מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז

  מייצר אותו.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  מתכנן אותו. עכשיו,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   אז באיזה חלקים
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
רצועת  35ל תמ"א החלק השני הזה, החלק השני הזה הוא נמצא, המתחם הזה, החלק השני הזה זה גבו

, פיתוח עירוני. אני כמתכנן הייתי מוסיף את המשולש 35. המשול הזה הוא בתוך תמ"א 44החשמל, כביש 
  הייתי מפקיע  ,35הזה לפיתוח העירוני, מכוח תמ"א 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   3/21ותמ"מ  35שנייה. תמ"א 
  

  מהנדס עיריית קלנסואה :מר נאדי תאיה, 
  , כן. 35תמ"א 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  זה חקלאי. 3/21בתמ"מ 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   35לא, אבל שנייה. אתה אומר שזה יכול להיות פיתוח עירוני מכוח תמ"א 

  
  : מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה

  כן.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  .3/21השאלה אם הוא יכול להיות גם מכוח תמ"מ 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  כן. כן. אין התנגדות.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  חקלאי נוף כפרי פתוח.  ,לא

  
  ד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משר

  לא,
  

   מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  הוא לא בתוך תחום הפיתוח העירוני.

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
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  הוא לא בתוך תמ"מ. 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  שוב, רק על ידי שינוי תמ"מ. ?   ך אנחנו יכולים כאן לתכנן אותונו אז איך אתה, סליחה. אז איך אפשר, אי

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  לא. 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   אלא

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  ,21/3אלא יש לי גבול תמ"א גם. תמ"מ 
  

  יד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רב
  ?   כן
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  . 35יש לנו גבול תמ"א 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  כן.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
שהיא מאפשרת את  35על רקע תמ"א  ?   קדם תכנית כזואיך אנחנו מ  ?   איך אני יכול לתכנן את זה עכשיו

  התכנון הזה. 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   משאתה אומר זה שיש עוד סטיות בתכנית

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  יש.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  תציג את מה שהצגת.נאדי, נאדי, עוד פעם 

  
   גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   3/21אתה אומר שיש עוד סטיות מתמ"מ 
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  ?   35אתה אומר שקו הכביש הזה, נאדי אתה אומר שקו הכביש הזה הוא לא בקו תמ"א 

  
  נסואה :מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קל

  .35קו תמ"א 
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  .35הוא קו תמ"א 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  הוא חלק מתמ"מ. 
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
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  שאני אבין את הטענה. שאני אבין איפה מה,
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  אני שואל.

  
   יא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :מר ג

  לא, אני שואל.  כי אני רוצה להבין אחרי זה בשביל להשיב.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  אני אומר שהרצועה הזו.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  ?   כן
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
הגבול הצפוני שלה, לבין גבול  21/3ים את הצפוני, היא נמצאת  בין תמ"מ התכנית, עכשיו כשאנחנו מתכננ

  תמ"א.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  קיי. אתה אומר שפה עשינו טעות לטענתך. -אה ,או 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  עשיתם נכון. ,לא
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  קיי. בסדר. -שינוי תמ"מ. או  ולא עשינו

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  לא, זה שינוי לתמ"מ.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
שנייה, אבל דקה. מה שאדוני אומר הוא קשה. הוא קשה. כי אם זה נכון מה שאדוני אומר אז אנחנו לא 

  אישרו, כי אנחנו רואים עכשיו שיש סטייה מתמ"מ.יכולים לאשר את מה שהם 
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  לא.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  לא, אני רוצה להבין פשוט. אדוני אומר שזה אותה בעיה וזה אושר גם ברצועה הזו.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  ?   אני לא יכול ליזום כאן תכנית פיתוח עירונית 35עכשיו מכוח תכנית תמ"א 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  זה, התכנית,
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  אדוני מתכנן הרי, הוא יודע שיש בשכבות תכנון, הרי המשולש ההוא, 

  
  נדס עיריית קלנסואה :מר נאדי תאיה, מה

  לא חשוב. אני לא, לא בגלל המשולש.
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  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
אני שואל אותך  סטטוטורית. נגיד וכולנו אומרים יאללה, סבבה. איך, מה ההחלטה פה הייתה צריכה 

  ?   להיות
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
.  אנחנו הצענו שיש לנו מאזור תעשייה אפשר 444אזור תעשייה לכביש הכוונה שלי בשביל לסלול דרך  מ

להמשיך את זה. יש לנו מטרוקה קיימת שאפשר להמשיך את זה ככה, ויש לנו עוד דרך כאן שאפשר 
להתחבר כאן. אנחנו הצענו את החיבור הזה. לא התקבל העניין. הם רצו ש, כמו שזה מופיע בתכנית 

  , דרך הדרך המוצעת הזו. 5614המתאר  שהמעבר בין כביש 
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
הם רוצים שהדרך, הדרך לאורך כל הדרך. אני אומר את ההתנגדויות שהיו בצורה, הרצון של הישוב היה 

נאדי,  ?   כשהקטע הזה לא יהיה. נכון ?   קיי -שהדרך במקום שהיא תלך בצורה הזו, היא תלך ככה.  או 
  ?   ר נכוןאני אומ

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  כן. כן. 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  שרק הקטע,

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  שהקטע הזה יתבטל והדרך תלך בצורה הזאת. 
  

   :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה 
  רק שנייה. תן לי , דקה אני צריכה לסמן לי את זה כדי להבין את זה. 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  יהיה בצורה הזאת. 44בצורה הזה, שהחיבור ל 44שזה במקום שהחיבור יהיה, הוא יהיה ישירות ל
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  קיי. -או 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

   ?   זאת ה, אני צודק
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  אנחנו,

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  .אז תתקנו ?   לא
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  סליחה.

  
  ואה :מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנס

  אנחנו רוצים את החיבור. אנחנו רצינו את החיבור,
  

   מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  הם רוצים לבטל את כל החיבור הזה.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
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  ?   את כל זה לבטל
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  את כל זה לבטל וללכת ככה. 

  
  הנדס עיריית קלנסואה :מר נאדי תאיה, מ

  ללכת ככה.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   מה לעשות

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  לא,
  

    מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  לא, אז הם יציגו. אני לא רוצה להציג בשמם.

  
  טים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפ

   ?   לא, לא. בסדר. אני רוצה להבין מה אתם רוצים
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  החיבור לאזור התעשייה,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  לא. אבל אני צריכה לראות את זה על התשריט פה. 
  

  ת מחוז מרכז :מר גיא קפלן, סגן מתכננ
  אז בואו נעביר את התשריט לשם. או שיבואו הנה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  האדון יבוא לפה. סליחה. אני פשוט לא,
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  אז שיבואו והם יציגו.

  
  הוועדה : גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש

  ?   אנחנו יכולים לשמור את התשריט ?   של מי התשריט ?   כן. ותסמן לנו את זה. התשריט הזה נשאר אצלנו
  ?   זה יבוטל 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  זה יבוטל.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   הכול יבוטל

  
  וסט, ראש עיריית קלנסואה : מר סלאמה עבדול

  הכול.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   כל החלק, כל המשולש

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
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  כל זה, במקום שהחיבור יהיה ככה מהסוף.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   במקום

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  במקום שהחיבור יהיה מהסוף כאן עד כאן, אפשר לעשות מהאמצע עד כאן.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   אבל שנייה, אבל זה תחבורתית חיבור שהוא סביר לכביש

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  זו דרך קיימת.זה, זה, 
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  אנחנו לא נענה עכשיו.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  הבנו את הבקשה. ,קיי. בסדר. טוב -או 
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  ותה לא צריכים, או שמקבלים,הגענו לשלב שהתכנית הזאת או שככה צוין או שמבטלים א

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  אבל היא בכל זאת רוצה לשמוע את הטענות שלנו.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  כן.

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

ת. יש לי מוחמד, ברשותך דקה. ברשותכם גם כולכם. יש טענות, אלה באמת נתנה לנו לצעוק. טענות תכנוניו
  לי כאן מהנדס שגם לבד התכנית לאורך כל הזמן, יכול להיות שיש לו עוד מה להגיד. 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  (ערבית) זכות דיבור.
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  בסדר. (ערבית) מסלול. 

  
  יה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילב

  טוב.
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  אנחנו,

  
   מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  ?   אנחנו מנסים לעבור. עברנו שטח נופש וספורט וזה. אמרנו בית עלמין, ויש לנו את הדרך. מה עוד
  

  שרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת מ
  קיי. -או 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
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  .65גם הדרך הזאת. גם הדרך הזאת מציעים אותה מחוץ לגבולות. בתים קיימים לפני 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   חלק המערבי, איך קוראים לכבישקיי.  שנייה, דקה. אני רק רוצה לסכם. זה ה -או 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  .4דרך מספר 
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  הכביש ההיקפי.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  קיי. -היקפי.  אתם אומרים, או  4דרך מספר 
  

  יית קלנסואה :מר נאדי תאיה, מהנדס עיר
  אנחנו אומרים שאפשר לשנות דרך.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  רק סליחה, בבקשה לשמור על שקט. 
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  אנחנו אומרים אפשר לסלול את הדרך בתוואי מקורות. כמו שזה נהוג בטירה, נהוג בכפר סבא

  
  סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' 

  ?   איפה הוא ?   מה זה תוואי מקורות
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
מטר. יש הצנרת שלהם בצד המזרחי. אפשר לקחת את הרצועה של הדרך גם בצד  50תוואי מקורות 

  המערבי ולהתחבר.
  

  פטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המש
  קיי. -או 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  בסופו של דבר אני גם כן לא יודע לאן הכביש הזה מתחבר.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  להסיט מערבה,  4, אני רוצה פשוט לחדד. תוואי דרך 4אתה אומר שתוואי דרך 

  
  אדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :מר נ

  לא מערבה, זה מזרחה. 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  מזרחה, סליחה.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  לתוך הרצועה.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  מוביל. לתוך רצועת, לתוך רצועת ה

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
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  מוביל.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  קיי. בסדר.  -או 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  בסופו של דבר אי אפשר גם להתחבר.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
   ?   קיי. הדרך הזאת לא קיימת -או 

  
   מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  קיימת.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  וגם לא על המוביל. אין דרך .

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  הולכים עליו. ,על המוביל הרכבים עכשיו במוביל 
  

  רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה : גב' סילביה
  קיי. בסדר. -או 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  הולכים עליו רכבים.  אבל הולכים על מצעים.
  

   מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  לא סטטוטורי, לא סטטוטורי הדרך. על המוביל.

  
  : מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה

  ברצועת המוביל.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  נוסעים. 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  גם יש דרך  אחזקה למוביל.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
   ?   ך הדרכים סיימנוזו הטענה לגבי מערך הדרכים. את כל הטענות על מער ?   קיי. מה עוד -טוב. או 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  מטר.  12לא. גם קיים כאן, הם בדקו את זה. יש לנו דרך ברוחב של 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   דרך ?   איפה

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  הדרך הדרומית.
  

  יה, מהנדס עיריית קלנסואה :מר נאדי תא
  אני חושב. 18הדרך הדרומית. זו דרך מספר 
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  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

   ?   מה כרוך בה ,18דרך  דרומית מספר 
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  מטר. 12היא מאושרת ברוחב של 

  
  משפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד ה

  ?   מטרים, כן 12רוחבה המאושר 
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  מטר.  12ועוד  24והתכנית הזו מציעה הרחבה ל

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  קיי. –או 
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  חשבון תכנית מאושרת ועל בתים קיימים בהיתר. ההרחבה באה על 

  
  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :

  אני רק רוצה להגיד אולי, תתקן אולי אם אנחנו טועה.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  אחר כך, שלמה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  כך תעשו מסודר, כן. תתייחסו לזה. אחר
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  שלמה, אחר כך נתייחס לנושא. בסוף אנחנו נעשה מסודר. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  התכנית על בתים קיימים, זה מה שאתה אומר.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  כן.

  
  יה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילב

  ?   קיי. מה עוד -או 
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  עכשיו, אני לא רוצה להתייחס למצב הקיים בתוך העיר. הם דיברו על, אמרו שהתכניות שמאושרות נשארו 

ו שב"צ במקום שב"צ צבעו מגורים, מאושרות איך שהן. היה לנו הערות טכניות בצבעים.  מגורים צבע
  .16עשו  12במקום רוחב של 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   זה בנספחים
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  לא. זה, זה עכשיו. כן. בתכנית הזו. בתכנית הזו מופיע.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
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  בל נאדי, תתייחס להחלטה שלנו.א
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  כן. 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  כי אנחנו, אנחנו התייחסנו לזה.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  התייחסו לזה ואמרו שהם יתקנו  את זה.

  
  ראש הוועדה : גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת
  שצריך לתקן את זה בהתאמה לתכניות מאושרות.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  לא, שהתכניות המאושרות גוברות ולעת התכנון המפורט ייקבע בדיוק המדויק. אנחנו התייחסנו לזה. 
  פתרנו את הבעיה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  . הנושא של ההתאמה לתכנית. בסדר. כן
  קיי. -או  

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  אנחנו מאמצים את , של החוקר. 554אז בקשר לדרך 
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  עמדת החוקר.

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  עמדת החוקר. גם בקשר להרחבה כאן.
  

  ה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילבי
  ?   הרחבת הישוב צפונה

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

צפונה אנחנו גם מאמצים את החוקר.  ולשאר הסוגיה של הבתים הקיימים מחוץ לתחום שיפוט, מחוץ 
  לתחום הפיתוח שהם עוד נמצאים כאן. יש מבנים. 

  
  ציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נ

  ?   בשטחים שהם חקלאיים
  

   מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
בתים. שאנחנו בוועדות ההיגוי התייחסנו  500בשטחים שהם חקלאיים.  כן. מפזורים כאן. יש בסביבות 

אותם בנקודת הזמן של אליהן, היה יועץ משפטי וכל הזמן היה הסכמה שהמבנים האלה צריך להכשיר 
התכנית. יש בעיה גם כן הצעה של לתת עוד קומה בקונטור הקיים. הבקשה שלנו להכשיר את הבתים 

  הקיימים. כל המבנים הקיימים.
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  עוד קומה בקונטור הקיים אתה מתכוון,

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  כן. 
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  ל וקסלר, נציג מינהל התכנון :מר אריא

  ?   אתה מדבר על הבתים
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  אני מדבר על,

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  מחוץ ל,
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  כן. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   הפיתוחמחוץ לכתם 
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  כן.

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  אני לא יכול לתת הוראה, נניח שקבעתי.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  בסדר. בסדר. 
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  חשבתי שהוא מדבר על, 

  
  ת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציג

  להכשיר את הבתים הקיימים ביעוד החקלאי.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  ביעוד החקלאי, כן. להכשיר אותם במצבם הקיים.

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  ולהוסיף עוד. 
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  ומה בקונטור הקיים. ולהוסיף עוד ק

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  קיי.  בסדר. אז שנייה, אני רק אראה אם יש עוד משהו שראינו שיש בתוך הטיעונים שלכם. ואז נשמע.  -או 
הסדרת  כשאתם מדברים על ?   הנושא של הדיור הציבורי את זה הבנו. תיקונים טכניים. מה עוד יש פה

  ?   הבנייה הקיימת אתם מדברים על שטחים שמעבר ל
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  מבחינתנו הקיימת היא קיימת מחוץ לתחום ה,

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  הפיתוח.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
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  הפיתוח. 
  

  טים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפ
  הבנתי.

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  שהם לא בהיתר.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  שהם לא בהיתר, בסדר. 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  שהם לא בהיתר. או שיש חריגות מהיתר.
  

  ת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציג
  קיי. זה לא מתייחס לתוך השטחים שהם בתוך , -או 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  לא. לא. בתוך השטחים אנחנו נסדיר אותם מכוח תכניות.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  מחוץ לכתם הפיתוח. 

  
  ן, סגן מתכננת מחוז מרכז :מר גיא קפל

  זה הקושי.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
אני חושבת  ?   זהו. אז אני חושבת שעברתם בגדול. יש עוד טענה ?   זה קושי, אין ספק. הערות ציבור

   ?   שעברתם על הטענות שבערר. אתה רוצה להשלים
  

  חוז מרכז :מר גיא קפלן, סגן מתכננת מ
  אני הייתי רוצה,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  סליחה. לפני ש, עורך דין, ?   אתם סיימתם
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  אנחנו, אנחנו, ניתן רק עוד השלמה לעניין התכנוני להתייחסות של המהנדס שלנו. 

  
  , נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד

  ועורך דין, אולי האדון ידבר על הנושא של הטענה. הייתה טענה משפטית אחת.
  

   מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  דיברנו כבר על זה הוי תציג. 

  
  כהן, באת כוח עמותת במקום : -גב' שרון קרני 

  ?   הכוונה לזה ?   תכניותשל ניגוד עניינים של הוועדה להשלמת ה
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  הייתה טענה שטענתם איזושהי טענה לגבי ההרכב של הוועדה להשלמת תכניות. 

  
  כהן, באת כוח עמותת במקום : -גב' שרון קרני 
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  נכון. אני אגיד.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  רי.כן. תדב

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   ירדתם מהטענה הזו
  

  כהן, באת כוח עמותת במקום : -גב' שרון קרני 
בסדר. אנחנו לא נעמוד על הטענה הזאת, אני רק רוצים לציין שלמיטב ידיעתנו הוועדה המקומית לא 

תנו הייתה צריכה להיות מעודכנת. אבל אני אומרת את הייתה מעודכנת שזה מתנהל כמו שזה התנהל ולדע
  זה מכלי שני.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   קיי. אבל הטענה הזו הוסרה מהערר -או 
  

  כהן, באת כוח עמותת במקום : -גב' שרון קרני 
  נכון.

  
  הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש 

  הטענה לעניין הוועדה להשלמת תכניות אני יכולה להגיד שהיא מוסרת מהערר. נכון
  

  כהן, באת כוח עמותת במקום : -גב' שרון קרני 
  מוותרים על הטענה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  אנחנו לא צריכים, הטענה בעניין הוועדה להשלמת תכניות,
  

  ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז : מר
  האמת שהסברתי לחברתי ממה זה נבע. זו הפרקטיקה בוועדה להשלמת תכניות. ברגע שהוועדה המקומית

  היא צד לזה, היא לא יכולה לשבת. אנחנו לוקחים חבר אחר של רשויות מקומיות.
  

  וועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש ה
  בסדר.

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

ועד שהוועדות האלה יסתיימו, אני מקווה שזה יקרה מתישהו, זו הפרקטיקה.  לא, זה הסתיים אבל 
  התכניות הישנות, התכניות הישנות הן לפי הדין הישן. 

  
  כהן, באת כוח עמותת במקום : -גב' שרון קרני 

  ים אז לא נצטרך לכתוב את ההערות בערך.תענו במכתב
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
בקיצור, הטענה הזו היא יורדת, אנחנו לא צריכים להתייחס אליה. בסדר. אז זה בצורה מסודרת נאמר על 

  ?   ידי העוררת, כן
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  כן. כן.  

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   טוב. אז למי אדוני רצה לתת את רשות הדיבור
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  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  במקום. תעמות

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק

במקום. נתחיל  אני באמת שאני מתלבט אם  אז אני אתחיל  עכשיו. שמי סזאר יהודק'ה, אני מעמותת
  להתחיל לפי הסדר של הבקשה להיות משיבים או לפי הדברים שעלו כאן בדיון. אני רק אציין אולי כדי 

ברגע שנודע לנו שיש ועדת  2004לסיים את הדיון על הנושא של , של (לא ברור)  התכניות. שפנינו מתחילת 
  ים על הוועדה, מי יושב שם ומה קצב העבודה שלה. לא קיבלנו שום (לא ברור) , פנינו בבקשה לקבל פרט

  מענה. אני רק אציין במסגרת הזו.
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  לא הייתה בקשה. 2004ב
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
  .2014. פברואר 2014סליחה. 

  
  כהן, באת כוח עמותת במקום : -גב' שרון קרני 

  ביקשנו לדעת מי בהרכב, מי ישבו.
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
  כמה פעמים פנינו גם במכתבים.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  טוב. היות שהטענה הוסרה אז אנחנו,
  

  מותת במקום :כהן, באת כוח ע -גב' שרון קרני 
  לא. זה כדי להסביר למה הגענו עד לפה עם הטענה הזו.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  לא, בסדר.
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
הבחינה הזו, לא היה, התפקוד של הוועדה המחוזית מהבחינה הזו, מבחינת התנהלות לא היה תקין. גם מ

  גם מבחינת אופן פרסום ההחלטה של הוועדה להשלמת תכניות, פרסום באינטרנט.
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  קיבלת תשובה על זה.  2015במאי 

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק

  ?   מתי
  

  המחוזית מרכז : מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה
  .2014במאי 

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק

  לא, לא קיבלתי תשובה.
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  טוב, בסדר.

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק

  לא קיבלתי תשובה.
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  נסואה :מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קל

  אני אענה על זה.
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
  לא קיבלתי תשובה מי יושב בוועדה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  בואו נתמקד. סליחה.
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  יטואל הקבוע הזה של כמה הוועדה המחוזית,אולי פעם אחת תבטל על הר

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק

  זה חלק מהבעיה.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  טוב. אדוני, אדוני, אני מאוד מבקשת. היות שאנחנו קצרים בזמן,

  
  המחוזית מרכז :מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה 

  לא. יש פה ריטואל קבוע של כמה אנחנו לא בסדר וזה. אז בוא תתמקד בטענות התכנוניות שיש לך וזהו.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  יש לנו עוד ערר אחריכם, וחבל שאנשים ימתינו. אז בואו נתמקד בטענות שאנחנו יכולים לקבל אותן ולא 

  אני מבקשת. ?   בטענות שהן כבר במילא משהו שהוא לא על השולחן. בסדר
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
אז יכול להיות שיש אנשים שעדיין לא קיבלו תשובה על ההתנגדות שלהם.  זה אולי מה שצריך לדעת 

  שהיה.
  

  וועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש ה
  אדוני יכול לטעון שטוענת העוררת, לא טענות נוספות.

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק

  בסדר.  
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
   ?   כן
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
ו הם מראים שיש בעיה של שטחי פיתוח בקלנסואה. השטחים המותרים עכשיו, הדברים שהוצגו עד עכשי

היום לפיתוח  בצורה הצרה ביותר, שמאושרים  היום לפיתוח בקלנסואה הם מצומצמים, הם מוגבלים גם 
על ידי תשתיות כמו שהוסבר קודם, גם על ידי תשתיות קיימות ותשתיות עתידיות שאף אחד לא יודע האם 

. בחלק המערבי. מעבר לעניין בצמוד לרצועת 554ו למשל רצועה לתכנון של כביש הן בכלל ייבנו. כמ
  המוביל.  עכשיו, הטענה שלנו ואני מנסה לתמצת את הדברים לתוך אמירה אחת. התכנית כפי שהופקדה 

לא נותנת שום מענה לעתיד הפיתוח של קלנסואה. ולראייה, התכנית לאזור התעסוקה קודמה ואושרה על 
 ?   , תכניות כמו שרואים שם בצהוב בהיר, התכניות מפורטות שמקודמות. נכון3/21מ, תמ"מ פי התמ"

  מקודמות על יד משרד השיכון הן על רקע,  על בסיס התמ"מ המאושרת.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  תתנו לי.  ?   מה מספרן של התכניות האלה
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  מתכנן ערים, נציג עמותת במקום : ה,'מר סזאר יהודק
   ?   נאדי

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   אתה יודע להגיד את המספר
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
  ?   יש לך את המספר

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

   ?   יות, שאושרואיזה תכנ ?   של התכניות
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
  לא. של ה, של משרד השיכון. החדשות.

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  עוד אין להן מספר.
  

   גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  עוד אין להן מספר. הבנתי.

  
  מתכנן ערים, נציג עמותת במקום : ה,'מר סזאר יהודק

  . 3/21אבל ניתן לקדם אותן על בסיס תמ"מ 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  קיי. -או 

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק

 90אחוז או אולי  100ת וזה מה שעושה משרד הבינוי כרגע. ולמעשה שתי התכניות האלה כאן הן ממצות א
  אחוז . 95או 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   זו זאת ו ?   תראה לנו איזו תכנית נוספת
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
  אני  לא יודע. שתי תכניות, אבל החלק הזה,

  
   ואה :מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנס

  תכניות.  2נכון. 
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
  אחוז שופט פיתוח. 90כל החלק הזה זה 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

   ?   ומה זה התכניות הדרומיות למטה
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  מאושרות.

  
  ה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילבי

  ?   הצהובות כהה מאושרות ?   הן כבר מאושרות
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  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  כן. כן. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  סליחה, לפי זה לא צריך תכניות מתאר מקומיות. 
  

   מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :ה, 'מר סזאר יהודק
  התכנית הזו לא לא צריך אותה.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  לא צריך בכלל תכניות מתאר מקומיות.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  שנייה. בואו נשמע אותם.
  

  ם :ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקו'מר סזאר יהודק
  תן לי להשלים. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   כן
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
  לא נותנת שום מענה  2015ועד היום  2004, אולי 2003התכנית כפי שקודמה, שהתחילו לקדם אותה ב

שנה,  20לתת פתרון לטווח ארוך, ל ?   תכנית מתאר אם כבר לפיתוח עתידי של העיר. לא, מה המטרה של
 ?   שנים 5. אנחנו רוצים לאשר, אתם רוצים לאשר תכנית שתיתן פתרון ל2015שנה קדימה. אנחנו כבר ב 25

  לא צריך. אפשר לקדם תכניות על פי התמ"מ.
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
העמדה שלכם זה צריך לבטל את  ?   קודם. העמדה שלכם היא  שונהרגע, אז חוזרים לאותה שאלה שעלתה 

  ?   התכנית הזו ולהתחיל עכשיו תכנית חדשה
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
  זו העמדה שהצגנו בהתנגדויות. עכשיו, 

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  לא, זה עלה פה היום בדיון.
  

  ה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילבי
  בסדר. 

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק

  זו העמדה שהצגנו בהתנגדויות.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  הם יכולים להגיד מה  העוררת פה, הם משיבים אז הם לא יכולים להגיד את התשובה לשאלה הזאת. אבל

  בתכנית הזו מבחינתם לא בסדר. בהתאמה למה שאומרת העוררת.
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
  עכשיו,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  בתשובה לשאלה אם צריך להתחיל מחדש בעצם צריך להפנות הלכה למעשה לעוררת.
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  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק

  . 2011וההפקדה בפועל הייתה ב 2008והוועדה המחוזית, אם אני לא טועה ההחלטה על ההפקדה הייתה ב
שנים שניתן היה, הוועדה המחוזית הייתה יכולה  8, זה 2011כשהתחילו להכין את התכנית, עד  2003ומ

הסרת חלק  מהמכשולים הסטטוטוריים ברמה המחוזית וברמה הארצית, לקדם פתרונות ולבחון דרכים ל
שנה קדימה. וזה לא העיקר.  20או  15או ל 10עם תכנית שנותנת אוויר לנשימה לפחות ל 2011כדי להגיע ל

  הוועדה המחוזית הייתה יכולה לקדם תיקון לתכנית המתאר המחוזית.
  

  ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת 
  בסדר. 

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק

  כמו שעשתה הרבה, וזה מה שאנחנו אמרנו. בצורה שאנחנו אומרים.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אנחנו, אני מבינה.

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק

  עות.זו הט
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
אבל הטענות האלה לא מקדמות אותנו. במובן הזה של מה שהיה בעבר ואפשר היה לעשות ולא נעשה. הוא 

  לא על השולחן שלנו.
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
  ן, לא צריך את התכנית הזאת.כן. אז אם כבר התשובה לשאלה שלכם היא כ

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  בסדר. הבנו.
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
  זו התשובה. כי היא גם כן  ,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  לא נותנת לכם כלום.
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'יהודק מר סזאר
  התכנון הנוכחי, התכנון המפורט של קלנסואה מקודם בלי התכנית הזאת. לא צריך תכנית כדי לתת תשובה 

לסטטיסטיקה של משרד הפנים או משרד האוצר או לא משנה מי כרגע, שיש תכנית מתאר. אין תכנית 
  מתאר. תכנית הזאת לא נותנת מענה נקודה. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

טוב. יש פה נקודה שצריך קצת להגיד אותה ואני חושבת שהיא בעלת משמעות. בהליך הכנתה של תכנית 
כשמפקידים תכנית ומכינים תכנית, ובמקביל מקדמים תכניות בד בבד יש משמעות לעשייה בתוך מספר 

  מסמך כולל. 
  

  ן, סגן מתכננת מחוז מרכז :מר גיא קפל
  נכון.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
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והמשמעות הזאת אז אתם אומרים בעצם כבר אנחנו לא צריכים את זה. אבל אז כשקידמתם את כל 
ב. התכניות האלה בוודאי הייתם צריכים את זה. כי זה חלק מ, זה נותן את הראייה הכוללת של הישו

  לפחות בגבולות ובכתמים שאפשר לקדם.
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
  אז אפשר להשתמש בה  כתכנית אב, לא כתכנית מתאר. חבל על המאמץ. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  שנעשית ונסיים בזה. א כל העבודה התכנונית5קיי. בסדר.  אתה אומר תיקח  -או 
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
  ונשמור אותה ברקע וזה ישמש אותנו להבא. עכשיו.,

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

סליחה, התכניות שמדברים עליהן שאושרו, עוד תכנית המתאר שלנו לא הייתה בהפקדה. היא הייתה בגדר 
  של סקיצה. 

  
   ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'ר סזאר יהודקמ

  נכון. 
  

   מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
הייתה בגדר של סקיצה. יש תכנית מתאר אחרת, יש תכנית מתאר שבאותו זמן שאנחנו מקדמים את 

  יע  בה. הופ 554, את המתחם של קריית הספורט כבר הופיע  בה ואת הזזת כביש 7התכנית הזאת, את 
  הופיע בתכנית שלהם. אבל כשהפקידו את התכנית עצמה, הפקידו אותה בצורה אחרת. אז לא היה אפשר 

  לסמוך על הבסיס הזה. 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  קיי. -טוב. בסדר. עוד מעט נשמע את התשובה. בסדר. אז או 

  
  ם, נציג עמותת במקום :ה, מתכנן ערי'מר סזאר יהודק

  . שנתיים לקח 2013אז זו הייתה טענה בסיסית שהצגנו בדיון בהתנגדויות, בשימוע סליחה, שהתקיים ב
התנגדויות של תושבים. מתוך ישוב של  2000ממועד ההפקדה ועד השימוע בהתנגדויות וחייב לציין שהוגשו 

ז. זה לא איזה כמה אנשים שבאו ואמרו זה לא אחו 10אחוז הגישו התנגדות לתכנית.  10אלף תושבים,  20
אחוז מהתושבים הגישו התנגדות לתכנית. עכשיו, ישב חוקר והוא  10בסדר, וצעקו כי לא מתאים להם. ו

שמע את כל מי שרצה להגיד, אין לנו שום טענה נגד ההליך שביצע החוקר. והוא הציע יש לכם את הדוח 
רונית שהתכנית לא מספקת. הוא הציע חלופות לקידום שם, הוא הציע, הוא קיבל את הטענה העק

ולהסדרה או תוספת שטחים לפיתוח מקומי לקלנסואה הן ברמה של מחוז והן ברמה של תכנון ברמה 
 2013ארצית. כחלק, לא יודע אם זה היה מתואם או לא, אבל החוקר  הגיש את ההמלצות שלו בסוף 

  הוועדה להשלמת תכניות פעלה למעלה משנה, ותוך כדי  מונתה הוועדה להשלמת תכניות. 2014ובתחילת 
  , תיקון מרקמי. שהמרקמי, המרקמים  35לתמ"א  1. תיקון 35גובשו במנהל התכנון המלצות לתיקון תמ"א 

  העירוניים. ואחת ההמלצות היא להרחיב את המרקם העירוני של קלנסואה לכיוון מערב. יש לי פה מפה,
קו הצהוב זה המרקם נכון להיום. והמקווקו זה התיקון המוצע על ידי מינהל תכף אני אשאיר לכם אותה. ה

. הוועדה המחוזית קיימה דיון בנושא הזה בערך ביוני או יולי השנה 35לתמ"א  1התכנון ומסגרת תכנון 
ודנה בבקשה הזו ודנה גם בבקשה של עיריית קלנסואה להתחיל, בנוסף להצעה הזו להתחיל גם צפונה. אין 

שוט את המפה פה. אבל גם, הם ביקשו גם לכיוון צפון. והמחוז אמר לא, אנחנו לא רואים לנכון לקדם, לי פ
להמליץ בפני המועצה הארצית לא את התוספת שאתם מציעים ובוודאי שלא את התכנית של עיריית 

ה קלנסואה. זה לא מסתדר עם מה שהם אומרים עכשיו. זה תואם  את הטענות של המחוז, של הוועד
  להשלמת תכניות בתשובה להתנגדויות, ביחס לדוח החוקר. אבל לא תואם למה שהם אומרים עכשיו.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  טוב.
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  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
  אם הם חושבים לנכון שניתן לקדם את ה,

  
  ת מחוז מרכז :מר גיא קפלן, סגן מתכננ

  ?   שמעת מאיתנו משהו אחר
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
  תן לי לסיים בבקשה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  רק שנייה. הם ישמעו, יש הרבה זכות תשובה לתשובה. אז חבל. בוא נתמקד .
  

  מחוז מרכז :מר גיא קפלן, סגן מתכננת 
  לא, הוא טוען שאנחנו אמרנו משהו אחר.

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
  לא. אתם, אתם,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  בואו לא נכנס. שוב, אנחנו חוזרים לנושא שהוא,
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  נשמח אם הוא טועה.אנחנו 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

אנחנו חוזרים שוב לנושא שלצערנו הוא לא על השולחן שלנו. אנחנו לא יכולים להחליט להגדיל לכאן או 
  . זה ברור לכם.35לכאן את כתם הפיתוח של תמ"א 

  
  ם :ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקו'מר סזאר יהודק

  אנחנו, בוודאי שכן.  זו לא הסמכות שלכם.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  נכון. אז אין מחלוקת.

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק

  אבל זו היה הסמכות של המחוז להמליץ על ההרחבה הזו.
  

  יושבת ראש הוועדה : גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים,
  בסדר.  אבל שוב, לא בערר שבפנינו.

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק

  שנים שחלפו מאז תחילת התכנון ועד ההפקדה. 8זה היה סמכות של המחוז לנסות למצוא את הפתרונות ב
  שנים מאז. 4ואולי גם בהמשך. ובבר עברו 

  
  ד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משר

  אנחנו מבינים את מה שאתם אומרים. אנחנו רק אומרים שלמרבה הצער זה לא על השולחן שלנו, 
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
  למצוא פתרונות סטטוטוריים להסרת כל המכשולים שקיימים היום.

  
  יושבת ראש הוועדה : גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים,

  בסדר.
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  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
  לטובת התכנית.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  כן. כן.  בסדר.
  

  מר הלל זוסמן, נציג רשות הטבע והגנים :
  לא אומר שכל מה שנמצא בתוך המרקם זה מרקם עירוני, זה עדיין ש 35רק אתם צריכים לדייק שבתמ"א 

  העירוני מיועד לבינוי. 
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
  נכון. אבל צריך לתת אפשרות,

  
  מר הלל זוסמן, נציג רשות הטבע והגנים :

יכול להיות זה יכול להיות שטחים פתוחים, זה יכול להיות נחל וסביבותיו, זה יכול להיות חקלאות גם. זה 
  הרבה דברים.

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק

  יש עוד הרבה מכשולים , נכון. אבל זה לא, זה נותן,
  

  מר הלל זוסמן, נציג רשות הטבע והגנים :
  לא. רק אני מדייק את הטרמינולוגיה פה.

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק

  ון, זה נותן כיוון לתחילת תכנון מפורט להתמודד עם הבעיות הקיימות ולנסות להתמודד עםזה נותן כיו
יש דיונים על לא יודע  42למשל. אנחנו לא היינו מודעים לזה, שבתמ"א ולפני תמ"א  554החסם של כביש 

ק את או הסטתו. אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו טענו שניתן להפסי 554אם גריעת הקטע הזה של כביש 
  הכביש הזה ולשחרר חלק מאותם שטחים לטובת קלנסואה. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  אבל שוב, זה לא על שולחננו. זו הבעיה פה.
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
  זה נותן פתרון.

  
  בת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יוש

אני  לא אומרת שלא יהיו פתרונות, אני רק אומרת שבנסיבות העניין הזה אתה מסכים שזה לא בסמכותנו 
  ?   לשנות את הכתם, או שאתה חושב שכן

  
   ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק

  אני חושב שבסמכותכם להמליץ.
  

  , יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים
  קיי. בסדר.  - להמליץ. או 

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק

למרות שהיא לא נותנת  276אם אתם רוצים ללכת לכיוון שהחוקר הציע שלאשר את התכנית הזאת, המח/
רואים שניתן יהיה מענה. לאשר אותה ולקדם פתרונות אחרים זה נותן את הכיוון. אנחנו לא מצפים, לא 

לקבל מענה כזה מהמחוז. בגלל זה אנחנו מצפים שאתם כזרוע, כוועדת משנה של המועצה הארצית תכפו 
  את ההוראה הזו על המחוז כדי שהדברים יתקדמו.
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  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
אנחנו יכולים להחליט על הסמכות שלנו , אנחנו  אין לנו, סליחה.   אני רוצה פה לחדד את נושא  הסמכות.

לא יכולים לתת הוראות בנושאים שהם לא בתחום הסמכות שלנו. אתה מבין את ה, אתה יכול להגיד 
   ?   המלצה. אבל להמלצה הזו, המלצות זה המלצות אבל איזה כוח יש לנו

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
  א צריך את התכנית.  אני חוזר.אז אם כך אז ל

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  בסדר. הבנו.  זה חוזר לשאלה אם התכנית הזו נותנת לכם משהו. בסדר. 
  

   מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
זר הערבי. תגיד לי תכנית אחת שכארגון מתאר למג ?   איזו תכנית מתאר במחוז שלנו אתם תומכים בה

  אתם תומכים. 
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  הם לא תומכים.

  
   מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  אני רואה את העקרונות.
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
  ?   ש במחוזאתה יכול להגיד כמה תכניות מתאר י

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  כולן. כולן. 
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  במגזר כולן.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  אושרו, טייבה אושרה, כפר קאסם אושרה. 3כולן אושרו. 
  

  ת מרכז :מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזי
  במחזו שלנו כן. 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

כפר בארה אושרה. טירה, ג'לג'וליה מתן תוקף. טירה  החלטה למתן תוקף. כולם התקדמו. זו הולכת 
  לאישור.

  
   מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  גיא, גיא, 
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  כולן.

  
   ר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :מ

  ?   מי ערך את התכנון ?   גיא, אתה אמרת כמה ישובים שאישרתם. מי עשה את התכנון
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  אותה ועדה בין משרדית.

  



  ועדת המשנה לעררים
  12/11/15תמלול ישיבה מתאריך 

  למען הרישום הטוב -"חבר"                                                       
ך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפניםתמליל זה נער                      

  
  

73

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  לא. אבל העירייה עצמה ערכה.  

  
  פלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :מר גיא ק

  אני אענה. אני אענה גם לך. 
  

  (מדברים ביחד)
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  רק שנייה. נעשה הפסקה. הגענו  לשלב שאפשר לעשות הפסקה לכמה דקות.

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  ?   נה לי, איזו תכנית מתאר במחוז תמכת בהלא, אז סזאר תע
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אי אפשר.

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  אחת. אחת.
  

  (הפסקת הקלטה) 
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
  התכניות לישובים ערבים במחוז,  אם אנחנו מדברים על יתר

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

   ?   כן
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
   ?   3 ?   אז אפשר לראות פה. מה זה

  
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
   ?   מה, טייבה

  
  ערים, נציג עמותת במקום : ה, מתכנן'מר סזאר יהודק

5.  
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  .5מרקם 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  .5אשכול 
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
. . התכניות של טירה וטייבה רואים את החלק שהיה מאושר לפני תכנית המתאר, והתוספת שטח5אשכול 

  גם בטייבה קיים שטח מאושר לפיתוח בתוספת שטח. כל הטבעת מסביב לישוב,
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  גם טירה אתה אמרת שזה לא מספיק להם.

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
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  בסדר. 
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  בהתנגדות שלך.

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'יהודקמר סזאר 

  אני לא יודע. לא הייתי.
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  תמיד לא מספיק.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  סליחה. מר קפלן, אנחנו צריכים להתמקד בזה, לא בהצהרות של אחרים.
  

  מתכננת מחוז מרכז : מר גיא קפלן, סגן
  לא, 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  הוא לא היה בטירה. 
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  העמותה שלכם הייתה. 

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק

  אנחנו לא הגשנו התנגדות.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  ?   םלא הגשת

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק

  לא.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  אז סליחה.

  
   גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  אתם באמת החלטתם להפוך אותי לבן אדם,
  

  (מדברים ביחד)
  

  במקום :ה, מתכנן ערים, נציג עמותת 'מר סזאר יהודק
אותן פינות אנחנו מדברים עליהן, שטחים שניתנים לפיתוח על פי התמ"מ, לא נתתם שום רצועה, שום 
טבעת מסביב לפיתוח. עכשיו, לגבי וסביבותיו. אני קופץ מנושא לנושא. אבל תראו כמה השטח של נחל 

ה, שלא יפגע ברמה וסביבותיו. תראו, התוספת שטח פה זה אחוזים בודדים של שטח, של כל המכלול הז
  פעוט ביותר, לא יפגע באיכויות השטח  הגדול שיש כאן. וייתן פתרונות  לאנשים, 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  אבל אדוני,
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
ת. המפה פה נקטעת, אבל נחל אלכסנדר , תתקן אותו דבר לכיוון צפון. מדובר בשטחים מינוריים יחסי

  זה מדובר בשטח מינוריים לחלוטין.  ?   אותי הלל, מגיע עד לכל השטח נחל וסביבתו, מגיע עד לים, לא
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  , אנחנו חושבים שהשטח הזה הוא 57ואנחנו בכלל חושבים שהשטח הזה של נחל וסביבותיו מדרום לכביש 
נה. כי התמ"א, סליחה התמ"מ, התמ"מ אומר שכל עוד לא תוכן לא נכו 3/21לא, ההגדרה שלו בתמ"א 

  תכנית מתאר מחוזית חלקית לאזור נחל וסביבותיו, יחולו עליו הוראות של שטח חקלאי. 
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  חקלאי נוף כפרי פתוח.

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
  ?   5 ?   2003מ ?   3/21אז ממתי תמ"מ 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

סליחה. יש פה טענה, סליחה. אני לא מוצאת  את הטענה הזאת. איפה בערר יש טענה שנוגעת למה שאתה 
  ?   אומר

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  עון את זה.לא, אין טענה ואתה לא יכול לט
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
  אנחנו טענו את הדברים האלה.

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  כמשיב אתה לא יכול לטעון את זה.
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
  אנחנו,

  
   משפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד ה

תראה לי, סליחה. אני פשוט, אני בסופו של דבר אחרי הכול אנחנו צריכים לכתוב החלטה שמתייחסת 
  לטענות ספציפיות. תראה לי את הטענה, אם יש את הטענה .

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  אין אותה בערר.
  

  ן ערים, נציג עמותת במקום :ה, מתכנ'מר סזאר יהודק
  אני לא זוכר מה הדברים שכתובים בערר. אבל אני זוכר שאנחנו העלינו את הסוגיה הזו בפני החוקר.

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  לא אתם.
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
  ר על אותם דברים וניתן היה למצוא פתרון.וההצעה  של החוקר התבססה בין הית

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  שנייה. אבל אתה טוען טענה חדשה שלא נטענה בצורה מסודרת לא במסמך שלך ולא במסמך שהוגש כערר.
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
  אז אני מבקש לקבל,

  
  סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' 

  אני  מציעה שפשוט,
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
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  בהגדרה הנכונה.ההגדרה הנכונה היא שזה  57קיי. אז אני מבקש להתייחס לשטח שמדרום לכביש  -או 
, לא 3/21ת מרכז לא הכינה מאז אישורה של תמ"מ נחל וסביבותיו על תנאי. כי לא הוכנה, הוועדה המחוזי

הכינה תכנית מחוזית חלקית לנחל וסביבותיו. אז ההגדרה הזאת היא על תנאי. ולא, אי אפשר לצפות 
  מהרשות המקומית או מתושבים להכין תכנית מתאר מחוזית כזאת.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  בה. טוב, תודה ר
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
סימון של נחל וסביבתו בתכנית המתאר, צוות התכנון לא כתב נחל וסביבתו. לא סימן את זה כנחל 

  וסביבתו. הוא סימן את זה כהנחיות מיוחדות. 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  הבנתי.

  
  י תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :מר נאד

  הוא כתב בהוראות כהנחיות מיוחדות. הוא התעלם מקיומה של,
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  לא. זו דווקא תשובה אליהם. כי זו תכנית ה,

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  לא. 
  

  ועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הו
  בואו.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  מכלול ופה בתכנית המתאר זה לא מופיע. 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  טוב. בואו, יש פה משהו,

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק

  אנחנו טוענים שאי אפשר, שאנחנו,
  

  יה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילב
  בסך הכול, ?   אני חושבת שמיצינו את הטענות שלכם. נכון

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק

. יש המלצה במסגרת התמ"א הזאת  או להסיט או לגרוע את הקטע 42אמרתי ישנה תמ"א  554לגבי כביש 
כך שלא  554במסמכים הצעות שהיו תכניות ביניים, מופיע  מסומנת הסטה של כביש   .57הצפוני עד כביש 

  ייכנס בתחום של קלנסואה. אותו דבר נעשה בטירה. הסיטו את הכביש כך שלא ניתן יהיה, כך שניתן יהיה 
  לשחרר את הקרקע לטובת פיתוח מקומי. 

  
  : גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה

  טוב.
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
אז ההסתכלות הצרה, אפשר להגיד את זה כמן סוג של בת יענה שמסתכלים מה  שהתכניות מאפשרות, מה 

שתכניות המתאר מעל הוועדה המחוזית מאפשרות ומחייבות ולא מה שהן מאפשרות לעשות. ומאפשרות 
כי למצוא פתרונות תכנוניים ראויים לטובת הפיתוח המקומי, את זה הוועדה וניתן מכוחן להגיע להקלות. 
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המחוזית לא עשתה. עכשיו, אני מבקש, יש פה תושבים חברים בוועד העממי של קלנסואה שטרחו והגיעו 
  עד לכאן.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ע. סליחה. אנחנו פשוט לא, אנחנו חייבים להיכנס למסגרת של הזמן. בסדר. אנחנו נשמע, נשמע, לא, לא כרג
  בואו נשמע את התשובה. דיברתם, הצגתם את הדברים. אתם משיבים בסך הכול. אני לא ,

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק

ת פרטית. וגם יש אז אם ככה, אז יש לי נקודה נוספת. הקרקע בקלנסואה היא קרובה ככולה בבעלו
מגרשים בודדים כמו שהמגרש שם שמוצע לקריית ספורט, שהם בבעלות מדינה. וגם הבעלות הפרטית של 

 80הקרקע היא לא מתחלקת שווה בשווה בין כל התושבים. כמו שאוהב להגיד ערן ניצן, זה פרטו קלאסי. 
אחוז מהקרקע. כלומר,  20אחוז מהתושבים יש להם  80אחוז מהקרקע, ו 20אחוז מהתושבים יש להם 

  החלוקה הזו לא תורמת לפיתוח מקומי. סליחה, לא תורמת כדי לתת פתרונות למי שאין בבעלותם קרקע. 
  ובשביל זה צריך למצוא פתרונות שהם באדמות מדינה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  הצהוב הבהיר מצד שמאל זה לא, שנייה. תכנית שמשרד הבינוי והשיכון מקדם,
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
  לא.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  בעלות פרטית.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   זה בבעלות פרטית

  
  מר הלל זוסמן, נציג רשות הטבע והגנים :

  ית.קרקע פרט
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
זה מה שאתה  ?   זאת אומרת למעשה בתחום השטח כרגע אין שום תכנית שמקודמת כי אין קרקע מדינה

  אומר.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  המקודמת היא לא לקרקע מדינה. 

  
  :מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה 

  כי אין קרקע. אין קרקע.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אין קרקע. 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  אין קרקע.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ה הצער, זה אותה בעיה.קיי. שוב, אנחנו חוזרים לאותה בעיה. מסתכלים על זה למרב -או 

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק

  לא. אבל זו  בעיה שנוגעת לפריצת הגבולות של תחום השיפוט .
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  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  בסדר.

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק

רים האלה, ניתן לתכנן על שטח של רשות גובלת. נכון שזה קשה, נכון שזה מורכב, נכון ניתן לפתור את הדב
  שיש התנגדויות אבל מישהו צריך לתת את הדעת ואיפה נותנים פתרונות ביוב.

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  ובסוף צריך עוד ועדת גבולות.
  

  נציג עמותת במקום :ה, מתכנן ערים, 'מר סזאר יהודק
  בסדר.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  אנחנו לא בשיחה. אנחנו לא בשיחה, ניצן.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  בדיוק.

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק

  ?   ועדת גבולות, נכון. מה לעשות
  

  רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה : גב' סילביה
  טוב. אני חושבת ש,

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק

  עכשיו,
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   כן
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
ימים לפתרון מצוקת הדיור  120היה לפני פחות משנה הוקמה ועדה של, ועדת  שנייה. אני מתכנס לסיים.

בישובים הערביים, על ידי הממשלה.  ישבו שם נציגים, הוועדה הייתה בראשות הממונה על התקציבים 
  באוצר וישבו שם נציגים ממינהל התכנון, נציג מהאוצר שהיום הם כולם במסגרת אותו משרד. והמליצו 

ה כמה דברים. הדברים שהמליצו הם להרחיב את תחומי השיפוט של הישובים הערביים כדי בפני הממשל
כדי לתת פתרונות פיתוח. למצוא  35לתת פתרונות, להרחיב את המרקמים העירוניים במסגרת תמ"א 

שבועיים אושרה בוועדת הפנים של  –לפני שבוע   ?   דרכים  להסתדר בנייה קיימת ללא היתר. ועכשיו מה
  כנסת הצעה לחוק ההסדרים, בה יוקמו ועדות משנה לתכניות מסוימות בישובים של מיעוטים. המטרה ה

  ?   יח' דיור שרובן קיימות. מה יקרה עכשיו 50של הוועדה הזאת היא להסדיר מתחמים לבנייה קימת, עד 
  בכנסת.  הוועדה המחוזית תצטרך להקים ועדת משנה שכזו, כמובן בתנאי שהצעת החוק הזאת תעבור

אבל בהנחה שכן,  הוועדה המחוזית תצטרך להקים ועדה מסוימת לפתרון בעיות בישובים, בישובי 
יח' דיור  50המיעוטים, ולוועדה המסוימת הזאת שאין זכות ערר, ניתן יהיה להגיש תכניות נקודתיות עד 

ושאנחנו הצענו להכין להסדרת בנייה קיימת. ואז כל השטח הזה שאנחנו רואים שבנוי היום ללא היתר, 
  תכנית מתאר.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  בסדר  אבל אדוני, 
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
טלאי תכניות קטנות  -מקומית כוללת שנותנת פתרון מתוך ראייה לטווח ארוך. כל השטח הזה יוגשו טלאי  

  ח' דיור ,י 50עד 
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  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  בוא, בסדר.
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
  כדי לאפשר, לבקש הסדרה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  בוא נתמקד בנושא שלנו
  

  , נציג עמותת במקום :ה, מתכנן ערים'מר סזאר יהודק
  זו יהיה,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  עם כל הכבוד, אנחנו לא חוזים את העתיד.
  

  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק
  זה האנטי תכנון שאנחנו רוצים להימנע ממנו.

  
  בת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יוש

  בסדר. טוב. תודה רבה. 
  

  מר הלל זוסמן, נציג רשות הטבע והגנים :
  שנייה. אני רק רוצה לשאול פשוט את הרשות.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

   ?   כן
  

   מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  לא כל ישוב הרי יכול לגדול.

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'יהודקמר סזאר 

  ?   מה
  

   מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
לא כל ישוב יכול לגדול. זה עניין גם של עניינם פיזיים וגם עניינים גיאוגרפיים, אין לו לאיפה לגדול. 

ם פה היום . השכנים שלכם פה מקוד35האשכול שלכם אמנם הוא די מצומצם, וכאמור ככה של בתמ"א 
זאת אומרת  ?   תכנית עצומה שמפתחת את כל הרצועה הזאת לבינוי. האם יש ניידות בין ה, בין הישובים

  ?   לא יכול לקבל את הפתרון שלו מעבר לכביש ?   אין מישהו שלא יכול למצוא את הפתרון שלו
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  ?   אתה תמצא פתרון למתן העדפה

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  יש הרבה אנשים שלא יכולים,
  

  (מדברים ביחד)
  

  דובר :
  ?   אתה מציע לי לעבור לטייבה

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
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  אני שואל.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  הוא שאל שאלה.

  
  (מדברים ביחד)

  
  עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה : מר סלאמה

  ?   אדון הראל, השם שלך
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  אריאל.

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  אני אענה לך.
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  אריאל.

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  ?   מה
  

  ל וקסלר, נציג מינהל התכנון :מר אריא
  אריאל.

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

אריאל, כן. שאלת ורצית באמת אני מודה לך על הפתרון שלך, וזה יצירתי להעביר אותנו אחרי כל 
התמצית. אם יש אפשרות ללכת לטייבה, אני אענה לך בכנות. האפשרות קיימת בכובד רב, ללכת לנתניה או 

  לניצני עוז, לא לטייבה. ולשערי אפרים. יש שם חלקות, אלפי דונמים ריקים. שותלים שם תירס ואבטיח 
לחיות שם. כל הזמן, זה שטח ריק. וגם אני מכיר אותו בן המקום. שם אפשר לעשות, אפשר לעשות דיור 

  אין לנו בעיה. לצעירים, אפשר לעשות קריית ספורט. דיברתי עם עמיר, ראש מועצת לב השרון אמר לי
אפשר לעשות אזור תעשייה משותף. אפשר, הפתרונות קיימים. נמצאים. אני עומד בפני יושבת ראש 

הוועדה , הגברת הנכבדה סילביה רביד. זה לא סמכות, זה לא יכולים לדון, זה אני צריך לחדד, זה זה, זה 
  זה. אני לא מבין, לא מבין.

  
  עמותת במקום :ה, מתכנן ערים, נציג 'מר סזאר יהודק

  יש כביש סטטוטורי.
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
פשוט מאוד , לא רוצים לעשות מסחר. לא רוצים להגיע, לא רוצים  –פשוט מאוד תבינו את המסר שלנו 

  . עם מוגבלות ועם שטח 2באמת אנחנו נמצאים כאן מוגדרים כאן כתושבי מדינת ישראל. סוציו אקונומי 
  אלף מטר מתוכם. 8נסואה קל

  
  דובר :

  חיץ.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  זה שיש פה מורכבות זה ברור לנו. 

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  . 2מצד אחד, זה חוצה ישראל. מצד שני, נחל אלכסנדר כל כך לא נתנו לו חשיבות. הוא חוצה את העיר ל



  ועדת המשנה לעררים
  12/11/15תמלול ישיבה מתאריך 

  למען הרישום הטוב -"חבר"                                                       
ך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפניםתמליל זה נער                      

  
  

81

ק"מ מהנחל  2-3. בנוי  שם. היום הבתים שרחוקים איזה 1903יח' דיור ל 2000דפות הנחל  2בנוי על 
מטר מנחל  10, גרים 1907, אבא 1964מטר במקרה אני ילד, יליד  3אומרים נחל וסביבתו, במקביל של 

  צים שום דבר. רוצים . עכשיו, הבקשה שלנו והפניות והכאב, לא רו10.  או 1907אלכסנדר והבית שם בנוי מ
פתרונות לגיל שהולך לאיבוד.  אני מהווה פשוט מאוד, ירשתי ירושה מאוד קשה. כמו  שציין ואג'י, זה בית 

קברות תכנון אבל מנסים לתת את החמצן ובאמת בשיתוף הפעולה והיום צריך לציין, יש מדיניות ויש 
.  ויש תמיכות ויש רצון לטפח את המגזר מדיניות טובה, ושיקול דעת טוב לאפליה מתקנת, מודים בזה

הערבי במקביל ברגע שהדיור הזה אדון גיא, עם הצוות שלך שאנחנו נהיה בתוך סיר, רוב התושבים יתחילו 
לעבור לנתניה לגור שם. ולהשכיר דירות ולכפר סבא. זה הפתרון. אנחנו לא הולכים לא לטייבה ולא הולכים 

–נמצאים במידה ואנחנו, אני שולח את כל התושבים שלי לכפר יונה לשום מקום אחר. פשוט מאוד אנחנו 
  נתניה. לגור שם אצלך, שכנים שלך.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  שיבואו.
  

   מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  אתה תקבל אותם.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  נכון. בזרועות פתוחות.
  

  ' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב
  בואו, בואו נתמקד בנושא.

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  אנחנו מתמקדים, זה הלב שלנו גברתי הנכבדה. זה הלב  של הנושא. 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ה שאתה אומר, אנחנו רק נמצאים בסיטואציה מסוימת ואנחנו צריכים לשקול.אני מבינה לחלוטין מ

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

אין שום בעיה, אני צריך יכול להיות מבחינה תכנונית אתם בסופו של יום וזה יהיה קשה לכפות עלינו, זה 
בואו  ?   אלף תושבים אין 25. מגרש כדורגל ללא יותר. אני מנסה לגעת אליכם מבחינת הלב. מבחינת הכאב

בן אדם, בריכות שחייה יש, אצטדיון יש, מועדונים יש , מסגרות  2000נכנס לשערי אפרים. כולם שם 
לילדים יש. יש שם אפילו ראיתי מצא חן בעיניי כל כך אורווה של פרות שחולבים כל כך מצוינת ורענן 

  הסתכל עליה. 
  

  גת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נצי
  רפת.

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

דונם  200מטר מפריד ביני לביניהם. גם חוות דעת סוסים, חוות דעת  סוסים של  3בשער אפרים, סמוך 
ק יין רוכבים שם עליהם הילדים הנחמדים והנערות. ואצלי בחור צעיר כל הזמן מי שיושב לי עם בקבו

  תגידו לי בבקשה.  ?   איך תסתכלו על זה אתם ?   ואומר לי אין לי עתיד פה במדינה הזאת. מה אני אעשה לו
  

  דובר :
  יש לך,

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

אחוז  80כשאני בא מודיע לכאן ושופך את כל הדמעות שלי והלב שלי כראש רשות, כמנהיג, כנבחר של 
 3בכל האדמות יש אחד שיש לו   ?   במה ?   סוף סוף יכול להיות שתעזרו לנו. במה אני אעזור להםאומרים 

אפילו עד  ?   תגידו. איך אפתור את הבעיות ?   מה אני אעשה ?   דונם והשני אין לו מטר. מה אני אעשה
תוהו ובוהו אצלנו  ואנשים מגיעים לבתים שלהם במגפיים. עדיין אין סלילת כבישים. 21עכשיו באמת ה
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בואו נציל חיים. מי שמציל נפש מציל את  ?   בעיר. לא הגיע הזמן באמת להסתכל ולהגיד אתם יודעים מה
העולם. ומי שהורג נפש הורג את כל העולם. רבותיי, אנחנו פונים אליכם כממסד. כמדינה. כממשלה. 

שתוק, אל תדבר, אל תעשה . תראי, ציפיתי כל הזמן אני מסתכל ומביט בנכבדה סילביה. זה לא, זה ת
 ?   עם קסטרו ?   או עם מי  ?   אני אדבר עם אובמה ?   רוצים להעביר לכם את הכאב. אם לא לכם אז למי

  אני מנסה להגיע לממשלה דרככם.  דרך ההגינות.  ?   למי לפנות ?   עם מי אני אדבר
  

  הארצית לתכנון ובנייה : מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה
  מי שנותן תשובות הכי מהר, 

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  ?   מה
  

  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :
  מי שנותן תשובות הכי מהר פוטין.

  
  (מדברים ביחד)

  
  סואה :מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנ

  אדון ואג'י, משפט אחרון שמביאים לי מהנדס או מתכנן כמו רחמימוב, ועושים תכנית,
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אדוני, אנחנו ,

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  סליחה, משפט אחרון.
  

  שבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יו
  כן. אנחנו באמת באנו להקשיב.

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

   ?   הסתובבת שם ?   אדון רחמימוב  בא והסתכלתי  על מה שעשית. אתה מכיר  את קלנסואה
  

  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 
  אני מכיר טוב מאוד.

  
  ואה :מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנס

  ?   מכיר טוב מאוד
  
  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית :  

  טוב מאוד.
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  אז איך, איך באמת, לא מבחינת הלב, לא מבחינת התכנון, מבחינת הלב שלך, אתה בטוח שהתכנית שערכת 

  ?   ענה לי.  היא עונהאני אשאל אותך בכנות ת ?   היא עונה על הצרכים של קלנסואה
  

  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 
  כן. אני חושב שכן. 

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  ?   היא עונה ?   כן
  

  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 
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  היא עונה לבעיות שיש לכם אמיתיות. אנחנו טיפלנו בהן עם הרבה ,
  

  ד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משר
  טוב, שמענו.

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

   ?   איפה ביקרת בזמן האחרון בקלנסואה
  

  מר אריה רחמיבוב, עורך התכנית : 
  ביקרתי הרבה פעמים.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  אדוני, בוא.
  

  ל וסט, ראש עיריית קלנסואה :מר סלאמה עבדו
פשוט אתה  ?   אתה יודע מה ?   הצעת, הצעת דיור לצעירים שם ?   איפה הצעת לעשות שם מגרש כדורגל

  סלח לי להגיד לך את זה, פשוט אתה הלכת בכיוון למחוק את בני קלנסואה.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  טוב.

  
  עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה : מר סלאמה

  בתכנית שלך. 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אדוני, אדוני, טוב. בואו, עכשיו בואו בבקשה.

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  במובן, בלשון המעטה. 
  

  הוועדה : גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש
  טוב.

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  אז תני לי ברשותך.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אדוני, אדוני, אדוני עכשיו לא, לא.  לא, שנייה. אני צריכה, תעצור את זה  בבקשה. תעצור את ההקלטה.

  
  (הפסקת הקלטה)

  
  ד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רבי

  נציג הוועדה מרחבית , כן
  

   מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  לא, הוא עוד לא הגיע.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   אה, לא הגיע.  טוב.  אתם רוצים לתת למישהו
  

  תכנון :מר אריאל וקסלר, נציג מינהל ה
  לא, קודם זה,
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  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  בואו נשמע את המשיבים.
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  אנחנו שומעים את אותה טענה מהבוקר.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ם ברורים. זה לא שאנחנו, באמת חייבים גם להקצות זמן.אנחנו שמענו את הטענות, הדברי
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  .13אבל זה לא ייגמר ב

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  .13אז בסדר. זה לא ייגמר ב
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  תן טענות מהבוקר.  בואו נשמע מה התשובה.אנחנו שומעים כל הזמן את או 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  טוב. אז אנחנו אחר כך ננסה לתת כמה דקות הזה אדוני, אני לא אתן לאנשים פה ללכת בלי.
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  בסדר. 

  
  משפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד ה

אבל בואו נתחיל מסודר על התשובות של הוועדה המחוזית. כשאומרת הוועדה, אומרת העוררת התכנית 
הזאת מבחינתי לא מועילה לי בכלום. צריך לעשות את הכול מחדש. צריך לפתור את הבעיות של הפיתוח 

  לאשר את התכנית הזאת בעצם. העירוני צפונה ודרומה ולפתור את הבעיות של הכבישים. ולא
  

   מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  תסלחי לי, לא רוצים להכניס אותו. 

  
  דובר :

  אני אלך לשם.
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  בבקשה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ואו תנו לנו את הרקע התכנוני ותסבירו לנו בעצם מה התועלת כרגע בתכנית.כן. ברור. סליחה, כן. טוב ב
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  טוב. א. אני רוצה בעקבות מה ששמענו וזה דברים באמת מעומק ליבו של ראש העירייה ואני מכיר אותו 

ים לתת את המענה לכל הבעיות והוא דואג לישוב. וגם אנחנו כשעורכים את תכנית המתאר אנחנו מנס
  שקיימות בקלנסואה. אבל צריך לזכור תמיד שהתכנון לא פתרון כל הבעיות שקיימות בקלנסואה, הוא יכול 

רק לתת את הבסיס שממנו אפשר אחרי זה יהיה לבנות ולתת את הפתרונות. התכנון הוא רק נותן את 
שקעות  הוא לא יביא. את זה צריך להביא התשתית.  הוא לא נותן את הפתרון. כסף הוא לא יביא, ה

ממקומות אחרים. התכנון מביא את הבסיס התכנוני לישוב. עכשיו, אני אפתח  בזה שהייתה פה הסכמה 
  גם  של במקום, גם של העירייה, אני חושב של גם יתר התושבים שדוח החוקר הוא די מקובל על התושבים.

השורות הראשונות כתוב דחיית  2מלצה ונימוקיה בואם אני קורא בעמוד הראשון שדוח החוקר בה
התכנית ועריכת תכנית מתאר חדשה תגרום לנזק ופגעיה באוכלוסיית העיר בשיעור העולה על הטוען שבין 
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הליכה ואישור של תכנית מתאר מקומית חדשה, אשר תתפרס על פני מספר שנים, שאיש אינו יכול לבוא 
  י יכול לציין שהחוקר  הזה באמת עשה עבודה מעמיקה בקלנסואה. ומעניינה. זאת אומרת דוח החוקר ואנ

אין פה עוררין של איך אחד. הוא העלה פה את כל הטענות , כאבי הבטן האמיתיים כנראה שקיימים 
בקלנסואה, הוא העלה אותן במסגרת הדוח. הוא ניסה להתמודד איתן גם בתוך עוד פעם כמו שאמרתי 

קה ובין האי סטטוטוריקה. הוא גם רצה לתת אבל הוא לא ידע איך אני מקודם, להליך בין הסטטוטורי
רוצה לומר. כי יש פה שינויים סטטוטוריים מאוד מהותיים שלא בידנו לעשות. אבל בפתח הדבר אומר 

שהתכנית הזו היא כן נכונה, נכון לאשר אותה ולא בשלב הזה לזרוק אותה. בד בבד עם זה חשוב לציין וכמו 
הלך כל השנים האלה התקדמו כל התכניות המפורטות של קלנסואה, התקדמו וחלקן שאמרנו, שבמ

התאשרו. והדבר הכי זה שהיום על בסיס אותה תכנית מתאר, החלק הזה מקודם היום אצלנו במחוז 
  יח' דיור בקלנסואה. על בסיס התכנית מתאר הזו, היום מקודמת אצלנו. 1800להפקדת תכנית מפורטת ל

  זאת אומרת ,
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   היא עדיין לא הופקדה

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  היא עדיין לא הופקדה.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   יש לה מספר

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

עוד לא נקלטה אבל היו מספר ישיבות כבר היגוי. שעל בסיסה אנחנו    ?   היא לא נקלטה עודלא זוכר. 
חבל לי  ?   עורכים את התכנית הזו,  זה על בסיס תכנית המתאר. על העקרונות. וחבל ש, חבל, איפה סזאר

  נית שבמקום רואים רק בתכנית מתאר ככלי לתוספת שטחים ולא מסתכל גם על הדברים האחרים שתכ
מתאר פותרת לתושבים. אם זה חזיתות מסחריות, אם זה תשתיות, אם זה בעיה של ניקוז קשה 

  שקלנסואה סובלת פה. כמו שפתח רחמימוב.
  

  כהן, באת כוח עמותת במקום : -גב' שרון קרני 
  זה לא במקום הדגל שלנו.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

אמרתם לא צריך תכנית מתאר, היא לא מוסיפה  ?   פה. מה הצגתםלא, אבל אני אומר זה מה שהצגתם 
  שטחים.

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  רגע. גיא.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  שנייה, בסדר.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  לא, אני עונה.
  

   משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת 
  תגיד מה התכנית עושה.  

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  ?   מה התכנית עושה
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  מה התכנית הזו עושה שבגללה כדאי , שנכון  לאשר אותה.
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  :מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז 

דקה. אז אני אומר היא נותנת פתרונות ניקוז, היא נותנת פתרונות תשתית, היא נותנת פתרונות של שטחי 
ציבור, היא נתנה את פתרונות המגורים. עד היום היא נותנת את הפתרון מגורים שהוא נכון לתוספת 

אות אם היא נותנת, האוכלוסייה. אני בכלל אומר ששנת יעד  היא לא הדבר. מה שתכנית צריכה לתת, להר
היא נותנת לצפי של אוכלוסייה מסוים. זאת אומרת אוכלוסייה יכול להיות שתהיה יותר מוקדם, גם יכול 
להיות שהאוכלוסייה תהיה בשנה יותר מאוחרת. ולכן התכנית הזו היא עדיין רלוונטית, עדיין מתבססים 

א תהווה את הבסיס התכנוני לעיר עליה היום, בתכנון שאנחנו מתכננים עדיין מתבססים עליה והי
קלנסואה, אני חושב לשנים הבאות. יחד עם זאת, כמו שאמרתי מקודם, מנהלת מינהל התכנון, אני עוסק 

  בכללי ואחרי זה אני את בפרטי. 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  כן.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

נהל התכנון בישיבה שנערכה אצלה, כבר נתנה את הסכמתה לערוך תכנית מתאר נוספת מנהלת מי
לקלנסואה, אשר תבחן ותצליח להתמודד עם כל הקשיים העתידים והפיתוחיים שנדרשים לקלנסואה 

  בשנים הבאות. אז זה הסטאטוס שאנחנו נמצאים בו .
  

  דובר :
  ?   כמה זמן זה ייקח

  
  חוז מרכז :מר גיא קפלן, סגן מתכננת מ

  ?   מה
  

  דובר :
  ?   כמה זמן זה ייקח

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  תכנית מתאר היא דבר מורכב.  -תראו, אתם רואים כמה מורכב, אני אומר את זה  ?   כמה זמן זה ייקח
נו רואים גם בישובים לא יהודיים וגם בישובים היהודיים היא דבר מורכב. ובישובים הלא יהודיים אנח

כמה זה מורכב ובצדק, יש פה המון המון דברים שצריך להתייחס אליהם. לכל אחד יש לו את הרצונות 
  שלו, כל אחד רוצה להכשיר את הדברים.

  
  דובר :

  אבל זה לא ייתן פתרון. 
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  זה בטווח הקצר. ?   למה

  
  טים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפ

  ?   אדוני, רק אבל, אדוני לא,אדוני רק לא יתפרץ בבקשה, בסדר
  

  גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון :
  פשוט שמעתי את האמירה שבעצם התכנית הזו משרתת את העיר בתור תכנית אב,זאת אומרת יש תכנון 

  מערכת הביוב, איפה לתת את כל הדברים שבעצם פירטת. ואנחנו יודעים בעצם איפה, איפה צריך לתקן את
בתור אחת שמלוה המון המון שנים תכניות מתאר, ואני יודעת שבמסגרת ההכנה כבר בעצם מתכננים 

  תכניות תב"ע בהתאם.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  במקביל.
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  גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון :
או  ?   אני שואלת בעצם את השאלה ששמעתי פה, האם צריך לאשר את התכנית הזאת במקביל. ולכן

  ?   להשתמש בתכנית כתכנית אב
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
בוודאי שצריך לאשר.  התכנית הזאת היא לא תכנית שהיא פוגעת, היא תכנית שמאפשרת ומוסיפה דברים 

  לעיר קלנסואה.
  

  , נציגת משרד הבינוי והשיכון :גב' שולמית גרטל
  דברים שאי אפשר לעשות אותם סטטוטורית.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

כל דבר. אתה יכול לעשות כל דבר.  כמו שנאמר פה מקודם. אולי לא צריך בכלל  ?   כן. מה זה אי אפשר
  אולי 

ה של תכנית מתאר, יש תמ"מ, יש תכנית מה שאת אומרת.  בואו נוותר על תכניות מתאר בכלל, את השכב
  זה ונעשה ישר תכניות וכל אחד , שנייה.

  
  כהן, באת כוח עמותת במקום : -גב' שרון קרני 

  הנה, בירושלים עושים את זה.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  שר הכולל של לא, אני עונה לה. וכל אחד יעשה אחר כך את התכנון המתחמי שלו מבלי להסתכל על ההק

הישוב, בלי לראות את ההקשר הזה, מבלי לראות את החזיתות המסחריות, את התשתיות הנדרשות , את 
  הבעיות הניקוזיות ונשאיר את זה שכל אחד יעשה את זה בעיניו.

  
  גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון :

  סטטוטורי.לא, אנחנו רואים. אנחנו רואים. אני מדברת על לתת אישור 
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
בסוף אנחנו מנסים ואמר ראש  2000אני רוצה גם לענות. אני רוצה לענות על זה. ממשלת בשראל בשנת 

המועצה ואמר, יש כיוון, יש רצון וזה. חלק מהכיוון והרצון הזה אני חושב  אני בא מכיוון אחר ואני לא 
ומר שהכול מושלם. אבל מגיע לישובים במחוז מרכז, לישובים של המרכז הערבי , מגיע להם גם רוצה, לא א

  תכניות מתאר.  לא פחות ולא יותר. ולא תכנית אב ולא פחות מזה. עכשיו אני אומר,
  

  גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון :
  ושיוכלו לקבל החלטות בועדות מקומיות אבל.

  
  , סגן מתכננת מחוז מרכז :מר גיא קפלן
  כן. בוודאי. 

  
  גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון :

  קיי. -או 
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  ישובים  6ישובים ערביים נוספים,  6של אותה ממשלת ישראל,  2015עכשיו אני אומר, ההחלטה מאוגוסט 

ם לוועדות מקומיות כולל קלנסואה. אנחנו רוצים שלקלנסואה תהיה תכנית מתאר ערביים נוספים הולכי
כשהיא ועדה מקומית. אנחנו שואפים שבאיזשהו שלב הם גם יהיו ועדה מקומית עצמאית או מוסמכת 

  שתוכל לעבוד עם תכנית המתאר ולהתנתק ולעשות מה שטוב לה.
  

  גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון :
  התכנית הזאת, ו
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  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  אני,

  
  גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון :

   ?   התכנית הזאת מאפשרת את העניין הזה
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  נת להם עוגן.אני לא בטוח בעניין הזה אבל היא נות ?   את העצמאות

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  אבל היא נותנת להם עוגן משמעותי.
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  יש עוגן ממשי. 

  
  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :

  ?   מי אומר שהיא נותנת עוגן
  

  גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז : מר
  ?   מה זאת אומרת

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  לפי החוק.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  החוק קובע. 

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  אני אומר ועדה מקומית, שאלה כללית.
  

  י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :מר ואג'
  רק רגע, חבר'ה, בואו. אני גם לא חושב ששיתוף פעולה הרצוי היא ביסוס לרוחבו. זה בלתי אפשרי. אני 

רוצה שיתוף פעולה שאנשים יגידו משתפים איתי פעולה. חוץ מזה אנחנו לא רוצים שהניתוח יצליח והחולה 
  .מת

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  אין ספק.
  

  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :
  אני קראתי כמה דפים פה. אתה ציטטת נכון. אבל אתה לא המשכת.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  לא, אני אמרתי שהדוח הוא מאוד ממוקד.
  
  ר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :מ

  לא, לא המשכת את הדוח. אתה ציטטת, לקחת  הוצאת דברים מהקשרם .
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  יש פה אבל,

  
  ארצית לתכנון ובנייה :מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה ה



  ועדת המשנה לעררים
  12/11/15תמלול ישיבה מתאריך 

  למען הרישום הטוב -"חבר"                                                       
ך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפניםתמליל זה נער                      

  
  

89

מה אני  ?   אתה יודע מה -רק רגע, תסלחי לי.  מה שקורה זה הדוח הזה הוא, הם אומרים לך דבר כזה 
  שהוא יהיה מבסוט ואתה תהיה מבסוט . זה מה שאנחנו רוצים. ?   רוצה

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  היות מבסוט.אנחנו רוצים שהם יהיו מבסוטים. אני לא צריך ל
  

  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :
  רק רגע. רק רגע. 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  הם צריכים להיות מבסוטים.
  

  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :
תשמע, התכנית בסיס בסדר גמור. זה בסיס בסדר גמור. בוא נשב, נתקן את התכנית על פי הם אומרים לך 

  הדבר הזה.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אי אפשר לתקן את זה לפי הדבר הזה.

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  אי אפשר.
  

  מתכננת מחוז מרכז : מר גיא קפלן, סגן
  שנה.  20לא, זה ייקח עוד 

  
  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :

  ?   למה
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  זה ייקח עוד זמן.

  
  : מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה

   ?   שנה 20למה 
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  כי יש פה,

  
  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :

  ?   למה
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  אני אסביר.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  נייה. ש
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  אז אני אסביר. אני אסביר. האזור  שאנחנו נמצאים בו הוא מורכב סטטוטורית. מורכב. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  שנייה.
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  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  ל חשמל, של נחל, של כביש, של מתשתיות כמו שראינו מקודם תשתיות ש

  
   מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  לא אמרו לך שרוצים לבטל את הנחל.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  לא, אין לי בעיה.

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  ולא את הכביש.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
לא אמרנו, רגע. דקה. אני גם לא אמרתי  אני לא אמרתי, אנחנו לא, אני פתחתי בזה. אני אחזור  אנחנו

  בחזרה. אנחנו חושבים שאם יבוא ולקדם תכנית מתאר ושעיריית טירה תקדם, עיריית קלנסואה סליחה. 
שוב צריך תקדם אותה ו לאף אחד אחר. אני לא חושב שאנחנו צריכים לקדם תכנית מתאר לישוב, אלא הי

לקדם לעצמו. זו הדעה שלי. אם עיריית קלנסואה תבוא במימון שהיא תקבל את המימון ממינהל התכנון 
  ותקדם לעצמה תכנית מתאר שתעשה את הדברים שהיא חושבת שהם נכונים, זה אהלן וסהלן וזה נכון. 

  הם לא.זה בסדר. ולכן צריך לבחון את זה ואנחנו אומרים שזה בסדר. אף אחד לא  אמר ל
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  אני אעשה את זה יחד אתכם. אני אעשה את זה .

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  ?   בוודאי. מה
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  ביחד, בשיתוף פעולה.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  ברור שביחד.
  
  ר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :מ

  לא כמו שערכתם תכנית. 
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  לא, גם את התכנית הזאת, אני חייב לגעת בתכנית הזאת. התכנית הזאת לא , בוא שלא ייצא פה מצב

  קלנסואה.  שמישהו בא ועשה את התכנית ולא נפגש עם עיריית קלנסואה, ולא ישב עם עיריית
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  אף אחד.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  זה לא נכון. נאדי ישב בכל ישיבות ועדות ההיגוי של התכנית הזאת.
  

   מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  אני ,

  
  דה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הווע

  ?   הוא היה מהנדס. נכון  נאדי
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
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  אני ישבתי על פי (לא ברור) שנתנו לי.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  נאדי, 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  נתנו לי (לא ברור).
  

   מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  שאי רשויות קודמות.נאדי, ור

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  זה לא משנה. בואו.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  זה מה שנתו לי. בהפקדה, בהפקדה,

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  לא, לא, לא.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  הם נתנו משהו אחר.  זה מה שנתנו לי.  בהפקדה

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  סליחה נאדי.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  נתנו לי בוועדות היגוי כן, אבל בהפקדה,

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  .  אני חוזר בי מהשמות. התכנית הזאת סליחה נאדי. סליחה. אני לא , לא אנקוט בשם. לא בשמות. סליחה
בראשיתה שקודמה עד להחלטה להפקדה הייתה בליווי של הוועדה המקומית. השתתפה בישיבות, 

השתתפו בה עוד גורמים, המון גורמים. גם יש מועצות אזוריות שגובלות, יש גם כל מיני גופים אחרים 
  שקיימים. 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  ם הוועדה המחוזית אני העברתי לה את המסמך.ג
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  נאדי, נאדי, בסדר. בסדר. 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  על החלטה.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  אתה צודק. לא אמרתי שאתה לא צודק.

  
  : מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה

  התעלמו ממנה.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  לא אמרתי שאתה לא צודק.
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  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  התעלמו.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
נאדי, נאדי, נאדי. הייתה ועדת היגוי, השתתפו כל הגורמים, הייתה אז הדבר הזה נדון בוועדה המקומית , 

את ההחלטה. בסוף סברו שנכון להפקיד את התכנית וזה הובא בפני הוועדה המחוזית. הוועדה  יש
  המחוזית שמעה את כולם והחליטה להפקיד את המוצר שנמצא פה.

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

   ?   אתה יכול להגיד לי איזה גורמים ישבו
  

  יושבת ראש הוועדה : גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים,
  אבל בואו.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  יש רשימות.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אנחנו,

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  יש רשימות.
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  ?   ה משנהנו לא ישבו עם אף אחד. נו מה ז

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  לא, זה חשוב.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אדוני, אבל זה לא משנה לנו כרגע. 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  הם טוענים שלא עשו את זה עם אף אחד. ין דבר כזה. 
  

  יגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נצ
  לכם זה משנה זה מצוין, אבל  אני אומרת לכם שבסופו של דבר זה המוצר והשאלה היא מה שטענתם לגבי 

  המוצר אנחנו הבנו. ואנחנו צריכים עכשיו להבין את התשובה לשאלה אם את המוצר הזה,
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  .הוא נכון או לא

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  אם המוצר הזה,  לא התהליך. המוצר הוא בסדר, לא בסדר. אם יש הצדקה להפוך אותו למשהו סטטוטורי. 
  זה הכול.

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  נגיד לך זה מוצר, תקבל אותו.  אבל זה לא רלוונטי נגיד, נגיד לנו מורד שלא שיתפתם אותנו,
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  לא אמרתי לך את זה. 
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  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  ככה זה העניין.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אנחנו צריכים, נעשה חשיבה ונחשוב יחד. זה לא ,אמרתי שיכול להיות שהערר שלך יתקבל. 

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  בגלל זה באנו. בגלל זה באנו.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  נכון. באתם כדי שנשמע אתכם.

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

ים טובים. נשמעים, יש  כוונות טובות גם בתוך הממשלה ויש שינוי טוב. צריך לנצל נשמעים כאלה דבר
  אותו. אמר ראש עיריית, כבוד ראש עיריית עוספיה,

  
   מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :

  מועצה.
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  גמור.אמר בסדר 

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  ?   מה
  

  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :
  מועצה.

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  מועצה.
  

  נייה :מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון וב
  תשאיר אותי כפרי.

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

אמר את הדברים וגיא גם אמר דברים. אדון נכבד, אומרים שיש תכנית עם המלצות הטובות, ממשיכים 
  בשיתוף פעולה. אין לנו על זה מחלוקת . בבקשה.  בבקשה.  2040ל
  

  ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת 
  אתה אומר ,

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  טוב. בואו, אנחנו  לא מתקדמים.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  עכשיו לנושא,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  את העמדה שלכם הבנו. 
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
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  עכשיו לנושאים,
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  אפשר, אפשר ברשותך גיא . אפשר.

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  לא, סליחה.
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  לא, לא. אפשר. סליחה. מהנדס העיר.

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  ?   . שנייה. אתה יושב ראש הוועדהלא, סליחה
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  אבל לא לצלם. מצלמים פה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  אני מבקשת  לא לצלם. 
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  ?   שם מאחור

  
  ים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפט

  לעצור בבקשה. לעצור שנייה את הדיון. אסור לצלם אצלנו. אנחנו מבקשים לא לצלם.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  אחרי זה יעלה הכול .

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  ביקשתם את מהנדס הוועדה המרחבית, הנה הוא כאן. 
  

  יד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רב
  אז,

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  אנחנו יודעים. בסדר. כשהוועדה המחוזית תסיים.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
מבלי להפריע לו קיי. בבקשה. עכשיו האדון מהוועדה המחוזית ידבר ברצף מההתחלה עד הקצה  -או 

  בבקשה.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  עכשיו אני ארד, אני ארד לנקודות שעלו על ידי הוועדה המקומית.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   כן. אתה מקליט, כן
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
השבנו שהתכנית כמו שאמרתי  –באופן נקודתי. לנושא הנופש וספורט על ידי הוועדה המקומית 

מההתחלה, הייתה, היה רצון וכמו שהיום הוא גם קיים של המועצה , של העירייה  להקים את האזור נופש 
ועל פי זה שחלק מזה גם ברצועה לתכנון. היה פה קושי למקם את  35וספורט באזור הזה. על פי תמ"א 
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עדה חשבה שניתן למקם באזור הזה שהוא בחלק, בחלקו באזור נחל וסביבותיו אזור האזור ספורט הוו
נופש וספורט, וכתבה בהתנגדויות התקבלה ההתנגדות בחלקה, ונכתב ככל שיימצא אזור אחר שיהיה 

  מקובל אזור נופש וספורט יהיה ניתן לקדם לקבלנים אותו. זה לגבי הנופש וספורט. לגבי בית ה,
  

  ביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה ר
  ?   עכשיו, אי אפשר לקדם שם תכנון למגורים נכון

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

בשלב הזה כל עוד לא נמצא לזה חלופה, לא נמצא חלופה לאזור ספורט שניתן לקדם לישוב כי יש לו את 
  ון את זה.הצורך הזה, לא. אם ירצו חלופה, יוכלו לבח

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  ו, 7.5סעיפים 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   אבל סטטוטורית ?   שנייה. וסטטוטורית

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

 -  7.5.1יו אומר עד שתהיה תכנית כוללת מפנים ליעודים שמופיעים בסוף . נחל וסביבות 3/21לתמ"מ  7.5.1ו
  מגורים לא אפשרי שם. לכן הלכנו על מה שכן אפשרי. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  הבנתי.
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
נית מאפשרת. התכנית הזו מאפשרת את הגמישות שבמידה ויהיה שינוי זה דורש שינוי סטטוטורי. התכ

  וניתן יהיה לעשות, להסב את השטח הזה. 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  קיי. -או 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  ה כאן, ראש העירייה, אני מקווה,עכשיו, לנושא מגרש כדורגל אני מקווה שהוא מקודם בימים האל
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  סליחה. ?   מה זה כאן

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  בחלק הזה נמצא בזמנו הייתה הרעיון.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   בתחום התכנית ?   מה זה בחלק הזה

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  באזור תעשייה יש שב"צ גדול.
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  לא יצא לאור.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  אני שאלתי.
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  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  ביטלו. חסר שם מטר.

  
  ן, סגן מתכננת מחוז מרכז :מר גיא קפל

  ?   על מטר זה נפל ?   מטר
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  הנה ג'בלי כאן.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

זה חבל. אבל אני אומר אתם צריכים למצוא  את המקום, היה פה יש פה שטח של זה. שניתן להקים פה את 
  זמני בכל מקרה. עד שיימצא קריית ספורט יותר איכותית שקלנסואה צריכה. נושא המגרש כדורגל באופן 

בית העלמין, בית העלמין כמו שנראה פה בית העלמין הקיים נמצא באזור הזה. ההרחבה שלו הייתה 
גורמת א. לצאת עוד פעם לרשות אחרת, לשטחים של רשות אחרת, ואם אני לא טועה זה גם ביעוד נחל 

אני לא זוכר להגיד באופן ודאי. בכל מקרה הוועדה סברה שמתחת לקו  ?   החלק הזה    ? וסביבותיו
החשמל שהוא גם ככה שימושים שניתן לעשות מתחתם הם שימושים מינימאליים. ניתן למקם את בית 

העלמין וסימנה כך. לאור ההתנגדויות שנשמעו, הוועדה גם החליטה שככל שבמהלך הזמן יימצא אפשרות 
  ם אחר של אותו בית העלמין, ניתן יהיה למקם אותו ולגרוע אותו מהאזור זה.למיקו

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  שזה לא מהווה סתירה לתכנית המתאר.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
צד השני  קיים פה ישוב שזה לא יהווה סתירה לתכנית המתאר.  צריך גם לקחת בחשבון שקו החשמל ב

שער אפרים שהוא גם סמוך לאותו קו חשמל. לגבי מערכת הדרכים הפנימיות.  אני אתחיל לגבי הכביש 
המערבי. לגבי הכביש המערבי ניסינו בכל דרך שהיא עם מקורות ליצור כביש על עד המוביל, מקורות 

היום אנחנו מנסים לקדם. גם שם הם מתנגדים באופן נחרץ לכביש על המוביל. וגם בכפר סבא אותו דבר 
לא נותנים לנו לעשות שום דבר על גבי המוביל. מי שהעלה את זה שבכפר סבא ניתן אז גם בכפר סבא לא 
ניתן. בכל מקרה, ההתוויה של הכביש נעשתה בניסיון לפגוע פה במינימום מבנים שקיימים. ויתקנו אותי 

פה אמרנו שלעת התכנון המפורט ייעשו כל המאמצים על  אם אני אבקש אחרי זה לבדוק. בהחלטה שלנו גם
  מנת לא לפגוע במבנים הקיימים בשטח. 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  ?   איזה תכנון מפורט יכול להיות שם
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  לכביש. 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  ?   לכביש
  

  א קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :מר גי
  כן.

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  ?   רק לכביש יהיה  תכנון מפורט
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  בוודאי, כן 

  
   מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  מי ייזום אותו.
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  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  ליזום אותו.  המועצה צריכה
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  המועצה לא תיזום אותו ולא יהיה. 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  בסדר. לא יהיה לא יהיה.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  לא יהיה.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  א יהיה. אני אומר מה התכנון, אנחנו יכולים, אני לא עכשיו אומר מה יהיה ול
  

   מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  אני אומר לך.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  נאדי, כמו שאתה, 
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  חבל שאנחנו מבזבזים זמן.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

ו שאמרתי מקודם, אנחנו יכולים להניח את התשתית התכנונית. זו המטרה שלנו. המטרה שלנו זה נאדי, כמ
  להניח את התשתית התכנונית. 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  לא, אבל,
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  אחרי זה איך לבצע אותה אני יודע שיש קשיים.

  
  ציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נ

  לא להפריע. אדוני, יש לכם זכות תשובה.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  אתה אומר פתרונות. אני אומר פתרונות. פתרונות כאן, פתרונות עכשיו.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  ם בהחלטה בהתנגדויות היה פה איזשהו,אנחנו ג -לגבי, לגבי הכביש, לגבי הכביש הזה 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   העוקף הצפוני, כן

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  העוקף הצפוני. בהתחלה הכביש האמת היא מסומן פה בצורה הזו.
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  יו,  רק הוא הציג את זה כדוגמא. לא היה ערר על
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  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

, כי מפה זה 35כדוגמא. אני רק אומר אנחנו מתחנו פה את המקסימום שאפשר על מנת לעמוד בתמ"א 
  . ויש לנו בעיה לפתח.35מחוץ למרקם העירוני של תמ"א 

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  ?   , אז הכביש יושב באיזה צד35ול של לפי הפוליגון של תמ"א כשמתחתם את הגב
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  אנחנו משכנו אותו.

  
  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :

  זה השפיע באופן מינורי.
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  כן, כן. ברור לי.

  
  חוז מרכז :מר גיא קפלן, סגן מתכננת מ

אנחנו משכנו , בהתנגדויות משכנו את זה למקסימום האפשר. עשינו , יש בהחלטה שלנו את כל הקווצ'ים 
  ?   על מנת לאפשר להם כי הייתה להם פה בעיה מאוד קשה באזור הזה. אתה רואה את הקטע הזה

  
  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :

  המשולש החקלאי שם.
  

  סגן מתכננת מחוז מרכז : מר גיא קפלן,
  כמה שניתן. 35משכנו אותו כמה שיותר לתוך תמ"א 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

היא נטענה כדי להצדיק שגם במשולש הבא  3/21שנייה, דקה. והטענה פה שנטענה שיש פה סטייה מתמ"מ 
  .3/21תהיה סטייה מתמ"מ 

  
  מתכננת מחוז מרכז :מר גיא קפלן, סגן 

  .3/21לדעתי וגם בבדיקות שאנחנו עשינו אין פה סטייה מתמ"מ 
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  אין סטייה.  כאן אין סטייה.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  ואם יש סטייה אז כנראה זה בקנה מידה של כתם הפיתוח. לדעתי לא, אין פה סטייה.
  

  סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' 
  קיי.  -או 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  והבדיקות שעשינו,  עשינו פה המון בדיקות לאור הבקשות שלהם להרחיב, 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  הבנתי.

  
  וז מרכז :מר גיא קפלן, סגן מתכננת מח

  עשינו זה. לדעתי אם קיים זה בסטייה מקנה מידה. 
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  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  קיי.  -או 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

ישיבות של ועדות שונות.  מהמועצה הארצית, פעמיים  3-4הדרך הזאת. נושא הדרך האלכסונית הזו נבחן ב
  עדה המחוזית. התכנית הזו  הגיעה למועצה הארצית .בוו

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  בגלל ההקלות.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  בגלל ההקלות שנדרשו בכל מיני נושאים. ונדון גם בה. ונדון גם בוועדה המחוזית פעמיים. 

  
  שבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יו

  רק לא להפריע, סליחה.
  

   מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

מסודרת ולא איזשהו בעיה, יש פה איזושהי   Tהייתה , העיקרון אמר שנכון לעשות פה צומת שהיא צומת 
  בעיה של השתזרות  עם הכביש.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ומרת מבחינה תחבורתית,זאת א
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  תחבורתית,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  הפתרון שמוצע בתכנית,
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  וגם לבטל, 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  יותר נכון.הוא 
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  גם לבטל את כל הקטע הזה למעשה מקטין ופוגע בכל ההיתכנות של כביש הטבעת .

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  לא, אם הם, 
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  זאת אומרת לבטל על כל זה. 

  
  ל התכנון :מר אריאל וקסלר, נציג מינה

  כן. שהכניסה שתהיה,
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
ורוצה להגיע לשכונות האלה, נכון שתיסע באופן  ישיר ולא  444נכון. אז אני אומר אם אתה יורד כבר מ

  תתחיל איזושהי נסיעה כזאת וכזאת בשביל להגיע לכאן ותעבור בתוך אזור תעשייה. 
  

  ינהל התכנון :מר אריאל וקסלר, נציג מ
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  על פניו היה אפשר, כאילו ככה וככה. במועצה הארצית  ותגיד לי, בדיונים
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  לא,  הם רוצים, הם רצו אם אני לא טועה, הם רצו ללכת על המטרוקה. זה הקו שדובר.

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  מטרוקה.  מבחינה מהותית,כן. כן. בסדר. אומרים על ה
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  תראה, אבל גם שם יצטרכו להיכנס להפקעות בסוף.

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  לא, לא. בסדר. אני שואל מבחינת ה,
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  . זו הבעיה

  
  אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון : מר

  ,שלהםהספציפי 
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
העניין הוא הפקעה. וגם שם זה שזה דק ומטרוקה, זה לא אומר שיצטרכו לעשות את הכביש ממש. זו 

  הבעיה.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  היה דיון גם על הנושא,

  
  ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :מר 

  נכון. נכון.  אני אומר גם שם תהיה אותה בעיה שממנה נובעת,
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  זה לגבי זה. 

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  לא, אבל רגע.  עוד פעם, מבחינה, ברור,

  
  ז מרכז :מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחו

  מבחינה תחבורתית זה נכון שזה יישא, המועצה, 
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  אני אומר,

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

אם הם רוצים, מבחינה קניינית או מבחינת לא יודע מה, לשנות את התוואי אז שישנו את התוואי. אבל אני 
  חבורתית זה נכון שיהיה כביש שיישא באופן,אומר אנחנו פעלנו שמבחינה ת

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  בכל מקרה גם פה תכנית מפורטת, תכנית מפורטת יכולה לקבוע.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  אנחנו לא קבענו. זה לא קבוע בהחלטה. כי זו הגדרה שעדיין,
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  ועדה המחוזית מרכז :מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לו
  רק השינוי תוואי.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  זה לא, זה,
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  שנייה, סליחה. מה שאתם אומרים פה חשוב לי לשמוע. דקה, עוד פעם. סליחה, רק תקשיבו רגע.

  
  רכז :מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מ

  בנושא הזה התכנית היא לא, היא לא מנחה אלא היא ,
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
   ?   אי אפשר אפילו את הדרך לבצע מתוקף התכנית

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   את הדרכים אי אפשר לבצע. שום דבר אי אפשר לבצע ?   שום דבר
  

  גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז : מר
  היא מתארית לחלוטין.

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

   ?   , בצד הדרומי, בצד הדרומי לאן מתחברת44הדרומית.  4דרך מספר 
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  ?   פה מתחת הקו

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
   ?   איפה שהסיום שלה באדום, לאן זה מתחבר

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  זה לכאן. לחלק הזה. פה יש לך מתחת לקו.
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  מתארית לחלוטין.

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  ?   רחמימוב, מה אתה אומר
  

  בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :מר ניצן 
  אבל נתנו, נתנו גמישויות.

  
   מר אריה רחמימוב, עורך התכנית :

  זה החיבור הדרום המערבי.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  ?   ככה

  
   מר אריה רחמימוב, עורך התכנית :

  הדרום המערבי.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
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  הסימון שלך ככה או להיכנס למגבעת של לב הדרום.
  

   מר אריה רחמימוב, עורך התכנית :
  עשינו את כל המאמצים כדי לא לפגוע באף בית שם.

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  אבל לא נכנסתם ללב השרון.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  אבל זה, אבל נאדי זה לב התכנית.

  
  ר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :מ

  זה עכשיו ככה.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  נאדי,

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  אבל בסימון שלך היה שם.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  סליחה, אנחנו צריכים לדבר מסודר. 

  
  ה, מהנדס עיריית קלנסואה :מר נאדי תאי

  אני רוצה, אני רוצה שהוא מדבר עלייך,
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  לא, סליחה שנייה. סליחה שנייה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  תעצור את התמליל.  תעצור את התמליל.
  

  (הפסקת הקלטה)
  

  ג מינהל התכנון :מר אריאל וקסלר, נצי
  בקטע הזה,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  רק שנייה, תחזיר אותו. כן.
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  הקטע הזה,

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  מאושר על ידי המועצה הארצית . אי אפשר,
  

  נהל התכנון :מר אריאל וקסלר, נציג מי
  כן. כן. בסדר.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   מה מאושר
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  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  החיבור הזה אושר על ידי המועצה הארצית.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  תראה. ?   איזה חלק
  

  קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :מר גיא 
  החלק הזה, החיבור הזה.  החיבור, המועצה הארצית מאשרת את החיבור.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  קיי. -או 
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  . 444את ההקלה מ

  
  אש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ר

  הבנתי.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  אז החיבור הזה מאושר על ידי המועצה הארצית. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  החיבור מאושר.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  צית לדברים אחרים.אם הם רוצים לעשות פה  שינוי, צריך ללכת למועצה האר

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  לא, בסדר. אבל נגיד,
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  אי אפשר לעשות בזה הקלות.

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  לא, ברור. במועצה הארצית ברור. אבל אני אומר ברמת העיקרון,
  

  מחוז מרכז :מר גיא קפלן, סגן מתכננת 
  לא בסמכות שלנו.

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

אם תקודם תכנית מפורטת לכביש בתצורה נגיד כזאת, זה יהווה שינוי, כאילו זה ייקבע, זה יהווה שינוי 
  לתכנית.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  ביאו תכנית, בסדר. זה יהווה שינוי. כרגע זה יהווה שינוי. כרגע זה אבל אם י
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  לא, בסדר. ברור.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  אם יביאו תכנית שהיא מקובלת על כולם עם חיבור. המועצה הארצית,
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  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  ני.צריך עוד פעם להבין. העניין הוא קניי

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  בסדר. ברור. ברור. כרגע אנחנו שומעים סטטוטורית.
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  מה שאדוני שאל, כרגע התשובה כרגע כאן כן. אין את הוראות על הבית עלמין.

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  י שמעתי את זה מהיועץ המשפטי.כן. כן. אנ
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   מכוח ?   חיבור מאושר על ידי המועצה. החיבור המאושר הוא מכוח איזו תכנית

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  ?   הזה ?   איזה חיבור
  

  , יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים
  כן.

  
   מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  התכנית   הזאת.
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  התכנית הזאת.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  התכנית הזאת יצרה אותו.
  

  ה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועד
  הבנתי.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  את החיבור הזה התכנית הזו נתנה את זה.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  קיי. -או 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  זו התכנית.  ?   טוב. בסדר
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  שאר לנו עכשיו,אז נ

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  לגבי התוואי פה. תראו, התוואי בחלק הדרומי של התכנית הוא תוואי בעייתי. כי אנחנו, לקחו נופל בתחום
  מאושר. על גבול,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   ואי כביששנייה. אני לא מצליחה להבין, איפה התו
  



  ועדת המשנה לעררים
  12/11/15תמלול ישיבה מתאריך 

  למען הרישום הטוב -"חבר"                                                       
ך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפניםתמליל זה נער                      

  
  

105

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  פה מתחת לקו הכחול.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  לא מצליחה להבין.  ?   מה זה, זה כביש ושיניים
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  כן. זה כביש גישה. זה לא כביש עגול.

  
  ביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה ר

  תראה לנו.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  זה כביש משונן.

  
   מר אריה רחמימוב, עורך התכנית :

  כביש הטבעת מבוסס על רחובות פנימיים.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  פה קושי, כי יש פה שכונה.על רחובות פנימיים בתוך חלקו. ברחובות. כי יש 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ממש כביש משונן.
  

   מר אריה רחמימוב, עורך התכנית :
  יש פה אילוצים קשים מאוד.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  זו שכונה, אנחנו במצב שצריכים,
  

  טים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפ
  לא, בסדר. אני רוצה להבין, אני לא רגילה לראות כבישים כאלו.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

אני אומר אנחנו צריכים להתמודד עם הכביש הזה. יש לו, יהיה קושי. אבל זה לא, אין קשר לחלק הזה 
מרת גם אם יש את הקשיים שפה בביצוע בסופו שהוא אמור בכל מקרה לשרת את כל האזור הזה. זאת או

  של יום של הכביש בחלק הדרומי, החלק הזה יודע להישען על הכביש הזה. 
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  ?   הדרך הזאת ?   זה

  
  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :

  זה נתנו את זה כרקע למשהו. זה לא סטטוטורי כי זה,
  

  ריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :מר א
  ?   לא, לא. אני יודע. יש לזה, יש איזו רוזטה. מה זה

  
  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :

אני אסביר. אני אסביר. אנחנו במקור במקור במקור כשעוד התייחסנו בשלבים הראשונים לכל הקטע של 
אני מדבר בשלב של הליכי התכנון. ואנחנו ראינו פה  באזור איזשהו דרך. לא ציינו בהתחלה רצועה. 554

איזושהי ראייה כמו שסילביה לפני זה העירה, אין היגיון כאילו בקטעים המשוננים האלה. אז אנחנו 
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מראים פה איזשהו תוואי של כביש שיכול להיות פוטנציאל לכביש אזורי. אבל זה נמצא מחוץ לקו הכחול. 
  לזה משמעות סטטוטורית. זה רק נשאר ברקע. זה לא, אין

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  זה גם לא בתחום הקו הכחול.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  מה שהוא אומר זה,

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  ?   זה מקודם באיזשהו מקום
  

  שראל :מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי י
  זה לא מקודם.

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  ?   זה מופיע באיזשהו
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  זה בעצם קו שאין לו משמעות.

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  ?   ואיפה הוא אמור בסופו של יום להגיע
  

   ורך התכנית :מר אריה רחמימוב, ע
  ?   אני יכול להוסיף פה בבקשה

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  כן. מנסים להבין.
  

   מר אריה רחמימוב, עורך התכנית :
רק במשפט אחד. מכיוון שזו מערכת, חלקה קיימת, בתים קיימים ותכניות בתהליכי היווצרות. אתם 

    ? רואים את הכביש הזה
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  כן.

  
   מר אריה רחמימוב, עורך התכנית :

  הוא תולדה של שיתוף פעולה מאוד אינטנסיבי.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  כאן אתה מצביע על משהו אחר. תסתכל כאן. כאן.  5אבל אתה שוכח אדון רחמימוב שבאשכול 

  
   מר אריה רחמימוב, עורך התכנית :

  אני מכיר טוב מאוד את התכנית.
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  כאן, כאן, תסתכל על הכביש כאן. 

  
   מר אריה רחמימוב, עורך התכנית :

  אני מכיר טוב מאוד את התכנית.
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  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  תסתכל כאן. זה מה שכאן אתה מחקת שם. תסתכל על הכביש טבעת הזה. 

  
   מר אריה רחמימוב, עורך התכנית :

  זה מענה, 
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  זה מה שאני אומר.

  
   מר אריה רחמימוב, עורך התכנית :

  זה מענה למה שאתם ביקשתם כדי לשרת את השכונה הזאת, ואני חושב שבסדר עשינו.
  

  נדס עיריית קלנסואה :מר נאדי תאיה, מה
  ?   אני ביקשתי למחוק את זה

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  רגע. אנחנו שואלים לגבי כאן.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  זה מאושר.

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  זה מאושר.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  ייבה.זה מאושר בט

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  עכשיו, זה הקטע הזה.
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  זה כאילו אמור להיות ההמשך של זה.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

הקשר זה אמור, אם אי פעם לב השרון יעשו תכנית מתארית למועצה האזורית אז אולי יצטרכו לבחון את 
  הזה. 

  
  דובר :

  ?   למה המכובד הזה עזב
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  הקטע הזה.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  ?   על איזה קטע
  

  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :
  זה מה שדיברתי לפני זה.

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  יברת.זה מה שאתה ד
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  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :
  זה מה שדיברתי לפני זה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  טוב. בואו נתקדם.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  עשה כנראה עכשיו, אז זה לגבי מערכת הדרכים. מערכת הדרכים בחלק הדרומי, כמו שאמר רחמימוב נ

  בשיתוף פעולה בזמנו יחד עם הוועדה, על מנת לייצר פה איזשהו חיבור לכביש טבעת שיסגור את הכול. אז 
  זה לגבי הדברים האלה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  השב"צים, יש פה משהו,
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  התכנית כפי שהופקדה הייתה מחייבת לנושא מיקום השב"צים והרוזטות של  -ב"צים שב"צים, נושא הש

הדרכים הפנימיות. היא כפי שהופקדה, הייתה התנגדות, אנחנו שמענו את ההתנגדות. בהחלטת ועדת 
ההתנגדויות נאמר כי השב"צים, המיקום שלהם זה לא המיקום המדויק. לעת התכנון המפורט יצטרכו 

את המיקום המדויק שלהם. אותו דבר גם לרוחב הדרכים. גם שם זה לעת הכנת התכנית  לבחון בדיוק
המפורטת, ייקבעו בדיוק הרוחב של הדרכים והצרכים שלהן. זאת אומרת בנושא הזה ניתנה כל הגמישות 

  לתכנון המפורט.
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  גם הם מופיעים פה.

  
  נת מחוז מרכז :מר גיא קפלן, סגן מתכנ

  בסדר.
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  במצב הקיים.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  כן. אבל יש פה תוספות. לא, יש פה כל מיני תוספות שהוסיפו.
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  הכול עוד במצב הקיים.

  
  :מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז 

  היו פה גם אי התאמות מסוימות. במצב הקיים גם היו אי התאמות.
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  ?   רגע, אין שום תכנית מפורטת

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  לכל שכונה פה יש תכנית מפורטת. ?   יש. לא, מה זאת אומרת מפורטת
  

  כנון :מר אריאל וקסלר, נציג מינהל הת
  יש תכנית מפורטת.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  כן. כן. כן. יש תכנית מפורטת.
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  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :
היו מקומות שגם סימנו את זה לא נכון ואנחנו מתקנים אתם במהדורה, בהתאם להחלטה של הוועדה 

  המחוזית.
  

  כז :מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מר
  שזה לא מחייב. 

  
  (מדברים ביחד)

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  מה שהתכנון המאושר. עוד פעם, צריך להדגיש עיר מאוד מורכבת, עובר נחל באמצע. שגם זה נותן את 
  מטר לכל ציר הנחל. על מנת שיוכלו לייצר. 50הפתרון לנחל, 

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  ?   מה השוני הסטטוטורי פה ?   השונימה 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   מה זה זה  נותן את הפתרון

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  ?   כי הנחל גם מופיע במצב הקיים. מה עשו, מה סטטוטורי שינו
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
קבעו את הרוחבים של הנחל. תכננו אותו. זה אני אתן לרחמימוב, הוא התעסק, הוא מכיר את התכנון  א.

  של הנחל בצורה מפורטת יותר. אם אתם רוצים,
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  אנחנו פשוט לאמוד על מה בדיוק ה,

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  מה התכנית נותנת.
  

  אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון : מר
  מה בדיוק ה,

  
   מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :

  כן צמצמנו אותו, תכף רועי ידבר על זה.
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  כן.

  
  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :

  ות.אבל היה לנו ישיבות ברשות המקומית, היו לנו מספר ישיב
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  לא, לא להתחיל עם ישיבות.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  ?   לא ,לא ,לא. מה זה נותן
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  ?   מה סטטוטורית מול המצב הקיים
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  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  רצועת הנחל,  לאפשר,  רגע. אנחנו צמצמנו את
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  לעומת הקיים. 

  
  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :

  לא לעומת הקיים, לעומת מה שהיה מסומן.
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  קיי.  -אה, או 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  .3/ב/34ביחס לתמ"א 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   שנייה, דקה. אז בזה יש תרומה

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  בטח. 
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  כן.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  מטיבים. עכשיו יש את ההתוויה המדויקת של הנחל.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  צמצום רצועת הנחל.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  על מנת לאפשר את המגורים ואת הפיתוח הקיים.
  

  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :
  יה,בסופו של דבר בתמ"אות שנעשו ברזולוצ 22וגם תמ"א  3/ב/34גם תמ"א 

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  את זה ובסופו של יום צמצמה את הרצועות. דייקהלא, לא. בסדר. אז בקיצור, התכנית 
  

  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :
  צמצמה בשטחים החדשים שנתנו.

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  כן. כן. 
  

  קרקעי ישראל :מר שלמה אנקר, נציג רשות מ
  בעיקר בצפון.

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  קיי. -או 
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   מר אריה רחמימוב, עורך התכנית :
  אני לא אכנס לפרטים. יש פה נספח נופי מאוד מפורט. במקומות שיש בינוי לאורך הנחל אנחנו צמצמנו

  נית  זה שנחל זה נכס לעיר. זה אנחנו,יש שאחד מעקרונות התכגכדי לכבד את הבינוי הקיים. אני רוצה להד
  זה מקומות שאפשר, עוד יש שם שביל, יש שם גשרים. כל זה מופיע בנספח הנופי.

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  מבחינה סטטוטורית,
  

   מר אריה רחמימוב, עורך התכנית :
  זה מופיע גם בתכנית הזאת.עכשיו, במקומות שעדיין אין תכנון סופי אנחנו הרחבנו את המקום. ו

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   את מה הרחבתם
  

   מר אריה רחמימוב, עורך התכנית :
  את רצועת הנחל בתחום העיר.

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  ?   מעבר לתמ"א
  

   מר אריה רחמימוב, עורך התכנית :
  מעבר לתמ"א. זה מתבסס על התכנית הזאת וזה  לא,לא . זה לא

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   על איזו תכנית
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
אני לא מצליח להבין. אתם אומרים שרצועת הנחל הותווה במסגרת התמ"א ודייקתם  ?   על איזו תכנית

  ?   אאת רצועת התמ"
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
באה וקובעת שבערוץ נחל ראשי או משני  ?   אני יודע איזה מספר 3/ב/34כן. אני אסביר. אני אסביר. תמ"א 

  מטר מכל צד. 50צריך לשמור על גדה של 
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  כן. כן. 

  
  :מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז 

לרוחב הנחל. ואיפה  3/ב/34התכנית הזאת באה ובחנה בדיוק את הדיוק ונתנה מענה בדיוק על פי תמ"א 
  שאפשר היה לצמצם על מנת לאפשר את המגורים,

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  ?   צמצמה איפה שזה
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  יב על מנת לעמוד בהוראות התמ"א.וצמצמה והרחיבה איפה שניתן להרח

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  קיי. -או 
  

  גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון :
  אז בעצם זה אומר שגם בהמשך התכנון אין שום אפשרות לבנות שם יח' דיור.
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  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  ?   איפה
  

  ציגת משרד הבינוי והשיכון :גב' שולמית גרטל, נ
  מעבר לצמצום.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  לא, צריך. הנחל עובר, אם תשימי לב הנחל עובר במרכז, במרכז, שנייה.
  

  גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון :
  לבנות מסביב.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  ר במרכז הישוב. עכשיו,דקה, שנייה.הנחל עוב
  

  גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון :
  לא, אני מדברת על, 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

החלק היותר צפונית. לעת עריכת תכנית ואני מקווה שיכינו תכנית מתאר לקלנסואה כשעיריית קלנסואה 
  תעשה אותה, באמת אני, 

  
  יגת משרד הבינוי והשיכון :גב' שולמית גרטל, נצ

  כן.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  ותקדם אותה. ייבחן הנושא של הרוחב של הנחל, ייבחנו פה כל הנושאים הסביבתיים שצריכים להיבחן 

  במסגרת תכנית כללית.
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  ?   גיא מה, גיא מה עוד

  
  כננת מחוז מרכז :מר גיא קפלן, סגן מת

  . מיועד לפיתוח  עירוני 35התכנית לא נגעה פה לנושאי מגורים בחלק הזה. כי זה לא בתמ"א 
  

  גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון :
  קיי. -כן. או 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  ,3/21וגם תמ"א 
  

  : גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון
  ?   שדיברתם על, אפשרי שהספורט ?   מה עם הנחל בצד המזרחי

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  ?   פה
  

  גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון :
  אמרתם שיש שם נחל.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
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  גם פה. גם פה זה חלק מנחל. זה ערוץ נחל אלכסנדר.
  

  שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון :גב' 
  כן. 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  נחל אלכסנדר חותך את כל העיר.
  

  גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון :
  זהו, אז אני רוצה להבין. 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  זו הכניסה.
  

  שרד הבינוי והשיכון :גב' שולמית גרטל, נציגת מ
  חלה שם, ועשיתם כבר בדיקה של  3/ב/34לא, אז אני רוצה להבין.  אם זה הערוץ של הנחל, בעצם תמ"א 

  ?   או לא ?   צמצום
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  בחלק הזה, של העירוני.

  
  גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון :

  בחלק הזה.
  

  פלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :מר גיא ק
  , בחלק העירוני שאין ברירה. אנחנו צריכים להתמודד עם נחל.יםבחלק

  
  גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון :

  אז בעצם אנחנו יודעים כבר עכשיו שאי אפשר מגורים. כי אמרתם ,
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  ?   איפה

  
  , נציג מינהל התכנון :מר אריאל וקסלר

  פשוט יש רצועה לפי התמ"א. במסגרת תכנית המתאר הם דייקו את הרצועה וצמצמו אותה.
  

  גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון :
  הבנתי. ועדיין אומרים שאי אפשר.

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  התמ"א.  ברור. אי אפשר, לא כתוב, אתה לא יכול לסתור את
  

  גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון :
  אז זה סופי.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  באזור הזה. 
  

  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :
  באזור העירוני.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
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  לא רק בחלק ה,
  

  י והשיכון :גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הבינו
  לא, אני מדברת על החלק של הספורט. 

  
   מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  היא מדברת על החלק של הספורט. זה עוד ייבחן. 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אני יודעת.

  
  גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון :

  ?   אמרתם שזה עוד ייבחן, אז אני שואלת למה לא בחנתם גם את זה
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  כי לא,

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  צריך לעשות,
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  ?   מה לא בחנו פה

  
   ון :מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנ

  שצריך לעשות תב"ע לשטח הזה.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  שנייה. דקה.

  
  גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון :

  ?   זה משהו אחר ?   3/ב/34שם זה לא תמ"א 
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  לעשות פה את האזור נופש וספורט, בגלל זה יש  . פה בחלק הזה בחנו, הסכימו3/ב/34לא. גם פה זה תמ"א 

  פה אזור נופש וספורט. 
  

  גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון :
  קיי. -או 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  נתנו, התקרבנו פה. את רואה את  הערוץ נחל. אנחנו ממש קרובים פה לערוץ הנחל.  את השימוש הזה,
  

  מית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון :גב' שול
  ?   אז מה הבדיקה בהמשך

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  בהמשך התכנית אם תסתכלי על תכנית המתאר של המחוז,
  

  גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון :
  ?   כן
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
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  עד לאזור טייבה זה נחל וסביבותיו.מהחלק הדרומי ודרומה 
  

  גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון :
  זאת אומרת מה ש,

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

גם החלק הצפוני צפונה זה נחל וסביבותיו. את הקטע הזה צריך לתכנן בנפרד ואת הקטע הזה צריך לתכנן 
  בנפרד.

  
  עיריית קלנסואה :מר סלאמה עבדול וסט, ראש 

  תראה לי, תראה לי שם. ?   איפה ?   גיא, גיא, איפה אתה מצביע
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  יש פה כחול. ?   פה

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  ?   אבל איפה הנחל
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  אין נחל שם.

  
  סגן מתכננת מחוז מרכז :מר גיא קפלן, 

  הנה, פה.
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  אין נחל. 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  ?   אם הוא זורם או לא זורם
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  ?   מה

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  ?   אם הוא זורם או לא זורם
  

  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :
  לא זורם, אין נחל.

  
   מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  רגע.  ?   בסדר. אין נחל.  מה עוד
  

  (מדברים ביחד)
  

   מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  אם אני, 

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  טוטוריות שהתכנית,גיא תיתן לנו עוד נקודות סט
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  סליחה, לא להפריע.
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  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  שהתכנית מיטיבה, זאת אומרת אני לא יודע. נגיד תוספת קומות אם אושרו, תוספת יח' דיור.
  

  ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת 
  ?   יש הגדרה סטטוטורית

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  כל מיני דברים שאני עושה נטו מצב קיים ומצב מוצע.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  ברור. ברור. 

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  התכנית הזאת מייצרת.
  

  ז מרכז :מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחו
  קיי. אז אני אגע ואני אתחיל מההתחלה.  -או 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  רק לא, 
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  אריה ותומר תקשיבו.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  סליחה. 
  

  תכננת מחוז מרכז :מר גיא קפלן, סגן מ
  כי אולי תשלימו לי חלק מהדברים.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   לכל הנוכחים כאן, בבקשה לשמוע על השקט. בסדר
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  נתחיל מהנקודה הראשונה, זו נקודת,

  
  טים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפ

  קשה לשמוע.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  שזו הייתה הבעיה העיקרית, אחת הבעיות הקשות של קלנסואה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   קיי. איך התכנית הזאת פותרת את בעיית הניקוז -או 
  

  ננת מחוז מרכז :מר גיא קפלן, סגן מתכ
בעיית הניקוז. פתרון הניקוז של קלנסואה למעשה הוא היה במעלה הנחל של נחל אלכסנדר באזור של  

טייבה. ופתרונות הניקוז, השהייה גני ההשהיה הם במסגרת התכנית של טייבה. וככה אני מקווים 
סבלו מההצפות ולא שקלנסואה בעתיד לא תסבול אם וככל שיממשו את פתרונות הניקוז האלה, לא י

  יצטרכו ללכת עם מגפיים כמו שאמר ראש העירייה לכל מיני מקומות, כי הם סובלים פה באמת מהצפות.
  יח' דיור. 2800התכנית הזאת הוסיפה כ
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  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  שנייה, זאת אומרת את בעיית הניקוז פתרה התכנית בטייבה.
  

  יא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :מר ג
  לא, אבל במסגרת הראייה הכוללת.

  
  דובר :

  תכנית מאושרת
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  שנייה.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

ם זה פתר את הבעיה כן. אבל במסגרת הראייה הכוללת ובמסגרת התכנון הזה שמסתכלת באופן כללי, אז ג
  של קלנסואה. 

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  אז עשו תכנון כללי ואז גזרו את זה לטייבה.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  יח' דיור. 2800גזרו את זה. התכנית הזאת מוסיפה כ

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ת.מתאריו
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  מתאריות כמובן, לעיר קלנסואה. 

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  ?   השלמת הרובעים ?   שזה הרובעים
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  שזה ההשלמות שהיו. וכיום אנחנו נמצאים ברובע די גדול שעדיין לא תוכנן.

  
  ה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילבי

  ?   זה הצהוב הבהיר
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  שמתוכנן כרגע . 

  
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   זה הצהוב הבהיר

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  זה הצהוב הבהיר, נכון.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אנחנו נחזיר לכם אותו. ?   אתם יכולים השאיר לנו את התשריט הזה

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
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דונם. שאמנם גם  320יח' דיור. כמו כן, התכנית עיגנה את התעסוקתי לעיר קלנסואה שזה  1800של כ
בתמ"מ, במקביל התכנית הזאת גם התקדמה התכנית המפורטת שאושרה. אבל עדיין זה בתמ"מ מסומנים 

עיגן, התכנית הזאת מעגנת את הנושא התעסוקתי והבסיס הכלכלי שאמור לספק את קלנסואה לשנים 
הבאות. כמו כן, התכנית יצרה אזורים של חזיתות  מסחריות בעוד מקומות. התכנית הזאת היא כרגע לא 

  ן, כי בהחלטה להתנגדויות הוחלט להוסיף חזיתות מסחריות.החלק המתוק
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  שוב, מתאריות.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  שוב, מתאריות. כמובן מתאריות. על מנת לחזק את העירוניות ואת הכלכלה  של קלנסואה. 
  

  נציג מינהל התכנון : מר אריאל וקסלר,
  ?   רגע. רגע. לא הבנתי. למה לגבי החזיתות המסחריות אי אפשר לעשות את זה נגיד מתוקף התכנית

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  ?   איזו תכנית
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  עצם. שיהיה אפשר להוציא גם היתר.זו. לקבוע שאפשר יהיה להוציא היתר בנייה. יש היום כבר תב"ע ב

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  אפשר להוציא גם היתר בנייה.
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  לא, אני אומר,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  לא. הוא אומר להוסיף שימושים.
  

  ינהל התכנון :מר אריאל וקסלר, נציג מ
  אני אומר בעצם שהתכנית, 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  לדעתי היום החוק מרשה. ברגע שיש לך, אולי המתארי. ?   מה, לתת סעיף מפורט
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  לא.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  לא, לא יודע. צריך לבדוק אם אפשר.  זה
  

  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :
  אלפים. 5ל 1צריך לזכור גם שקנה המידה פה הון 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  לא, אבל אם אתה הולך על חזית מסחרית,
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  קיימת והתכנית מוסיפה את השימוש,  לא, אבל אני יודעים בתכנית מתארית לייצר מצב שבו יש לי תב"ע

  ולמחרת הבן אדם יכול להוציא היתר בנייה מבלי הצורך לערוך תכנית.
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  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  תכנית מפורטת נוספת, אתה אומר. 

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  תכנית מפורטת נוספת בשביל הדבר הזה.
  

  כננת מחוז מרכז :מר גיא קפלן, סגן מת
  אם זה אפשרי אני, 

  
  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :

  בוא נגיד ככה, בתכניות כוללניות זה בטוח לא אפשרי. יכול להיות שזו, 
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  ?   מה, איפה כתוב שזה לא אפשרי

  
  הוועדה : גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש

  היא לא כוללנית.
  

  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :
  כוללניות אי אפשר להוציא את זה. ככה זה מוגדר.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  אבל זו לא כוללנית.
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  זו לא כוללנית.

  
  יג רשות מקרקעי ישראל :מר שלמה אנקר, נצ

  (לא ברור) ישנה יותר.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  אני לא יודע אם זה אפשרי.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  שנייה. אבל כדי לעשות את הדבר הזה צריך לוודא שזה מתיישב טוב על התכנון.
  

   ינהל התכנון :מר אריאל וקסלר, נציג מ
  לא, ברור. אני אומר מבחינת השימושים.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   מה, להפוך את החזיתות המסחריות למפורטות
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  לא, הוא אומר סימון רק. סימון כמו שזה מסומן בכביש הראשי.

  
  קסלר, נציג מינהל התכנון :מר אריאל ו

  לא סימון, שיהיה ניתן להוציא היתר.
  

  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :
  שנייה. שנייה. אני מסביר. אנחנו כאילו כרגע,

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
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  מפורטות מתקדמות פה במקביל. 
  

  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :
  ?   קיי -סמנים חזיתות מסחריות. או במופקד מ

  
  (מדברים ביחד)

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  רק שנייה, רק שנייה. כולם ביחד, אי אפשר לדבר. 
  

   מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  המרקם המתוכנן, מה שאני מחפש, אני פשוט, אני מנסה להבין מה במרקם הקיים. אמרנו בעצם

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  רק שנייה.
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  המרקם החדש שהם בכל מקרה מתכננים בתכניות מפורטות. מה ש, כבר במרקם הקיים מצאנו שצמצמנו

  את רצועת הנחל שהיא בעצם המגבלות.
  

  מתכננת מחוז מרכז :מר גיא קפלן, סגן 
קבענו את המרכז ההיסטורי, נושא שלא נגענו פה בכלל. יש פה מרכז היסטורי. העיר העתיקה של 

  קלנסואה, המרכז ההיסטורי שלו הוא מאוד מיוחד ויש לו ייחודיות. התכנית הזאת התייחסה למרכז הזה, 
  אני לא טועה, אם אני זוכר נכון.  קבעה לו את העקרונות, את הנושא של חניה, את הנושא של מה לשמר אם

אולי רחמימוב קצת אם תרצו ירחיב על הנושא של השימור, הוראות שימור ואופן הפיתוח של השימור. 
איך להפוך את המקום הזה לאזור אטרקטיבי שבאמת יבואו מחוץ לבקר בקלנסואה, כי בסופו של דבר 

  אנחנו לא רוצים לייצר את קלנסואה כעיר מנותקת.
  

  נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :מר 
  ?   אפשר, יש לך נספח של האתר הזה

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  שניתן יהיה,
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  ?   אפשר לתת אותו

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  שניתן לייצר אותו. זה גם את המרחב,
  

  )(מדברים ביחד
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  רק לא להפריע, סליחה. סליחה.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

הצפונית, האמצעית  –כניסות לקלנסואה  3את המרכז העירוני. כמו שאמרנו, נוצרת הכניסות לקלנסואה, 
ת העלימן. אמנם המיקום שלו, יש מחלוקת לגבי המיקום נקרא לזה המזרחית והדרומית. יצרה תוספת לבי

  שלו מבחינת הישוב. אבל ככל שהם ימצאו מקום אחר אז אפשר. אבל הוא מצא את הפתרון מתחת לקו 
  החשמל שלדעתנו זה מקום ראוי לאור השימושים שצריכים. העתקה של קו חשמל מכאן זה נושא מאוד 

  מתכניות אחרות. עם לחצים הרבה, לחצים גבוהים שהעתקת קו  מסובך ומאוד יקר. אנחנו מכירים את זה
  ?   זה כמעט היום מבחינת עלויות כמעט בלתי ניתן. יש עוד דברים שאני לא אמרתי שהתכנית מוסיפה 400



  ועדת המשנה לעררים
  12/11/15תמלול ישיבה מתאריך 

  למען הרישום הטוב -"חבר"                                                       
ך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפניםתמליל זה נער                      

  
  

121

  במרכז העירוני כמובן,
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  פעמים. 3אמרו את זה 

  
  מרכז :מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז 

יח' דיור מינימום. זאת אומרת מישהו  6דקה. לגבי המרכז, לגבי הצפיפות, התכנית הזו קבעה צפיפות של 
ירצה לתכנן פה בעתיד כדי להגדיל את הצפיפות גם אפשרי, זאת אומרת התכנית הזאת מאפשרת לא 

  להגביל את הצפיפות גם במרקם הקיים.
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  ?   זה ביחס למצב הסטטוטורי. כןש
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  מוסיף. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   מוסיפה צפיפות
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  מוסיפה צפיפות. 

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  ם צפיפות מינימום.אז היא קבעה בעצ
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  מינימום. 

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  קיי.  -או 
  

  גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון :
  שאלה.

  
   מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

   ?   כן
  

  גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון :
  ?   אני מבינה שהמסמך הזה הוא בעצם נספח לתכנית

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  לא. 
  

  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :
  שנייה. זה לא מסמך סטטוטורי. במסגרת שוב, בפרויקט האשכולות תמד ביקשתי מהצוות קצת לצאת

  אפילו, קראנו לזה מסמך מדיניות. קראנו לזה מסמך  מהקופסא של הראייה המקומית לישובים ולעשות פה
  ראייה אזורית. אני גם אפילו לא מעודכן בכל הדברים.

  
  גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון :

  קיי. -או 
  

  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :



  ועדת המשנה לעררים
  12/11/15תמלול ישיבה מתאריך 

  למען הרישום הטוב -"חבר"                                                       
ך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפניםתמליל זה נער                      

  
  

122

  (לא ברור) את התכניות המקומיות.  זה היה בתחילת הדרך.
  

  גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון : גב' שולמית
  זה לא ,

  
  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :

אז רחמימוב לפני זה ציין את הדוגמא את הנושא של הפתרונות הניקוזיים  והתפיסה של נחל   ?   מה
י , המסילה המזרחית. הר22וסביבתו, אני אתן עוד דוגמא לדעתי מאוד חשובה, זה הנושא של תת"ל 

כשהתחלנו את זה בתחילת  דרכנו לא נעים להגיד אבל הרכבת בכלל לא ספרה אותם. לא התכוונה בכלל 
לשים תחנות באזור הזה. אנחנו קיימנו איתם עשרות ישיבות והצלחנו בזכות זה לקבוע תחנה אחת בטייבה 

ירה. הם מאוד קלנסואה וזה בעצם הכביש שמחבר בין שני הישובים ותחנת הרכבת. ועוד תחנה אחת בט
  התנגדו לזה ופה אנחנו ניהלנו מאבק מאוד משמעותי. ניסינו גם אנחנו לקדם עוד איזשהו כביש למשל את 

עוד איזשהו ציר רוחב שבסופו של דבר לא קיבל את התמיכה של אותה ועדת  ?   אני חושב שהוא נקרא 583
  . זאת אומרת יש לזה,42 היגוי שליוותה את התכנית, אבל עכשיו הוא כן מקבל ביטוי בתמ"א

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  ?   על הדבר הזה ?   על מה אנחנו מדברים
  

  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :
  ?   מה

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  ?   על הרצועה הזאת
  

  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :
  ומה. זה נמצא בתחום של טירה. אני אומר הייתה פה איזושהי חשיבה אזורית מעבר לזה. לא, זה נמצא דר

ראשי הרשויות פה וביחד עם  3ניסינו, ניסינו לקדם פה איזשהו אזור תעסוקה משותף אזורי. ונפגשנו עם 
את לב השרון. אבל גם זה כנראה שזה לא היה מספיק בשל , אז בסופו של דבר נתנו לכל ישוב את ה, 

  הפתרון המקומי שלו. זה היה המסמך.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
אם אני לא טועה גם התכנית הזאת למעשה, אזור התעסוקה הזה יתקנו אותי אולי קלנסואה, יש פה, 

  קיימת שלביות באזור תעסוקה.
  

  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :
  נכון.

  
   מחוז מרכז : מר גיא קפלן, סגן מתכננת

לפתרון התחבורתי שהתכנית הזאת נותנת. זאת אומרת התכנית הזאת נותנת את הפתרון, תכנית 

  מטרים קבעה שהיא יכולה להתבסס על מערכת דרכים מסוימת, ומס מטרים יותר היא  Xהתעסוקה עד 
  צריכה את הפתרון התחבורתי עם החיבור הזה.

  
  ל :מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישרא

  זה קיימנו, קיימנו ישיבות.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  ואז התכנית הזאת למעשה מאפשרת את ה,

  
  גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון :

  הדבר הזה, היוזמה הזו באמת מבורכת. אני שואלת, אני רוצה לעשות זום לשאלה ספציפית בעצם. אתם 
וז, למשל שיקרה לא בתוך קלנסואה. עכשיו, השאלה היא אם זה דבר שמקודם מדברים על פתרון ניק

  ?   במסגרת תכניות אחרות
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   מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  כן. בטייבה. במסגרת תכנית המתאר טייבה שאושרה.
  

  גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון :
  ?   שאושרה

  
  קרקעי ישראל :מר שלמה אנקר, נציג רשות מ

  המסמך,
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  אושרה כבר, היא מאושרת. 

  
   מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :

  המסמך הוא מנחה, אבל הוא קיים בתכנית המתאר.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  מתאר שהיא מאושרת.

  
  ם, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטי

  ?   טוב.  יש עוד משהו שאתם רוצים להגיד
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  ?   פה

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  כן. רק שנייה נשלים ואז נשמע את המהנדס של הוועדה המרחבית.

  
  אש עיריית קלנסואה :מר סלאמה עבדול וסט, ר

  ברשותך, אני צריך להיות ברמלה.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אז שנייה.

  
  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  אז אם אפשר,
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   . כן13. עד 13ם. יש פה סדר והדיון היה עד רק שנייה. אנחנו צריכים להשלי

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  מילים מעבר למה שאמרתי. 2רוב השאלות הן תכנוניות ולפתחכם רק 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  בקול רם.

  
  דה המחוזית מרכז :מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לווע

מילים מעבר למה שאמרתי במהלך הדיון רק על המסגרת המשפטית. דוח חוקר, דוח חוקר מבחינה  2
משפטית הוא דוח של המלצה, בסוף שיקול הדעת הוא של הוועדה.  דוח החוקר היה כאן באמת מעמיק 

איזושהי קומפילציה,  ורחב ונרחב. אם תשימו את החלטת הוועדה לדוח החוקר אחד על השני בצורה של
  תראו שהפער שקיים הוא לגבי השאיפות או כיווני ההתפתחות על רקע השינויים הסטטוטוריים שצריך עוד 



  ועדת המשנה לעררים
  12/11/15תמלול ישיבה מתאריך 

  למען הרישום הטוב -"חבר"                                                       
ך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפניםתמליל זה נער                      

  
  

124

לעשות. זה הפער. הוועדה אמרה בכל ההקשר של הפער הזה, יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה לא 
  שאפשר להגיד כבר היום בערר הזה, הדברים נכון, זה צריך להיבחן במסגרות הסטטוטוריות הנכונות. ומה 

  האלה כבר נבחנים במקומות האלה. כלומר זה לא איזשהו אופק מעורפל, זה איזשהו אופק שקיים, 
  זה מונח בפני המועצה הארצית שכבר העבירה להערות והשגות והיא תשמע והיא תקבל. כלומר האופק 

ג מסמכותו. הוא יכל להגיד שזה משאלות לב, אבל שהחוקר דיבר עליו, שאגב אני סבור שכחוקר הוא חר
בסוף מי שצריך לבחון את זה זו המועצה הארצית. ולגבי המקום הספציפי הזה לגבי קלנסואה, זה נבחן 

במקומות האלה. כלומר יש אופק. לכן השאלה היא אם ללכת היום על תכנית להגיד שהיא לא עושה כלום, 
תם שמעתם וזה אתם תחליטו. היא נותנת מענה, היא תכנית שלמה, אני לא חושב שהיא לא עושה כלום, א

היא נותנת מענה. לגבי השאיפות העתידיות הן נמצאות בפני מוסדות התכנון. זה ההבדל הגדול. כלומר, זה 
. יכול להיות שהכתם יורחב, יכול 35נאמר בשורה אחת. הבנייה הבלתי חוקית מחוץ לכתם של תמ"א 

שות תכניות בעתיד. גם אם הוועדה הייתה נותנת איזושהי הוראה לגבי אותו כתם, להיות שאפשר יהיה לע
היא הייתה נותנת הוראה לא חוקית. היא הייתה נותנת הוראה לא חוקית כי היא לא יכולה לתת מחוץ 

  לכתם הפיתוח, גם לא הוראת מעבר. זו המציאות וזה מה שאפשר היה להסדיר בנקודה הזאת. לגבי תמ"מ 
שנותן את היחס בין נחל וסביבותיו ונוף כפרי פתוח ומה אפשר  7.5.1ו 7.5ני חושב שהפניתי לסעיפים א 3/21

לעשות שם. הוועדה באמת מצאה פתרונות נקודתיים ונתנה הוראות ביניים בדברים האלה. אני חושב שזה 
  פחות או יותר בפן המשפטי.

  
  ועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הו

  קיי. טוב, תודה רבה . יש לנו בעצם את הוועדה המרחבית. כן, אדוני.  רק שאדוני יציג את עצמו. -או 
  

  שולמית פרוז, מרכזת הוועדה : 'גב
  זהו, תציג את עצמך בבקשה. 

  
  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :

  ג'בלי עבד.
  

  שולמית פרוז, מרכזת הוועדה : 'גב
   ?   ס, כןמהנד

  
  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :

  מהנדס ועדה מרחבית מזרח השרון.
  

  שולמית פרוז, מרכזת הוועדה : 'גב
  קיי.  -או 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  כן אדוני, שלום לך.
  

  : מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון
  טוב. יש לי הערה כללית ויש לי הערה ספציפית לפי השאלות ולפי הנושאים שעלו גם כן. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   רק בקול רם, כי קשה לנו לשמוע אני מצטערת. יש דרך לתת הגברה

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  זה לא רמקול.
  

  סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' 
  זה לא רמקול. לא שמענו אותך אדוני, סליחה.

  
   מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :

  אני אגש לשם.
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  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  כן.
  

  ח השרון :מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזר
  יש הרבה דברים שלא מובנים ויש הבהרה לגביהם. טוב. אני אמנם מהנדס הוועדה מזרח השרון כאן, אבל 

 32שנים מהנדס הוועדה המקומית טייבה ואני כבר הייתי בטירה ובקאסם  10אני תושב טייבה וכיהנתי 
עכשיו שאני אומר אותו, שנים מהנדס ועדות בדרום המרכז. והדבר מודע לפרטי פרטים. יש דבר כללי 

  שנפלו הרבה הרבה טעויות וכוונות לא טובות ולא מתאימות למצב. אבל זה לא העלה שאני אבוא ואגיד
שנים אנחנו באנו בהבנות עם לשכת התכנון  4משום שלפני  ?   לבטל את התכנית ולהתחיל מחדש. למה

  ניות מפורטות. ואושרו לנו הרבה המחוזית שבואו נתייחס לתכנית הזאת כמנחה ובוא נגזור ממנה תכ
' עקב ועדת מרקוביץ', 85תכניות מפורטות כהנחיה כללית. עכשיו, היה לי ניסיון בטייבה, טירה וקלנסואה ב

 20עד  15תכניות מתאר לטייבה, טירה וקלנסואה. כל אחת כוללנית כזו. ואז היגע למצב, היו בזמנו  3הכנו 
ועדה המחוזית הייתה לתת תוקף לתכניות.  אבל משום היו אילוצים . נדונו והחלטת הו3התנגדויות לכל ה

כלל ארציים, לא חתמו על התכניות, והתכניות התחילו להיות מנחות והנחו אותנו ואנחנו המשכנו. חשוב 
מאוד, יש גם, אני אעלה חלק מהן ואם תשמעו עוד אחרים, אז אני אעלה. לדוגמא, יש אי הבנה אלף פעמים 

וי  אני הסברתי,  זה בקשר להתייחסות לנחל אלכסנדר. נחל אלכסנדר הערוץ המקורי שלו בוועדות ההיג
  מאז קום המדינה, הולך בצורה כזאת. בצורה כזאת, בצורה כזאת, בצורה כזאת. עם התפתחות הישוב כאן 

  זור ואמרו לא, אנחנו מרחיבים ופה נסיט אותו בצורה כזאת. אז הערוץ המקורי שמנקז מים מא 68-באו ב
אייל ומאזור חלק משכם ודרום הגדה, הוא עובר כאן ולא עובר כאן. אז המשמעות  חוץ מזה, יש לנו כאן 

שער אפרים וצפון טייבה. בדרום שער אפרים וצפון טייבה מנקזים חלק קטן מאוד אבל חשוב, לניקוז 
  לערוץ הראשון. באו שהוא בא בצורה כזאת, בצורה כזאת, בצורה כזאת, והיה ממשיך מתחבר באיזו צורה

ומשהו ובאה קלנסואה ויזמה תעלה תת קרקעית מהנקודה הזאת תלך ככה ותתחבר לערוץ  80אני לא יודע, 
יש בעיה כאן סכסוך שיכול  הראשי כאן. ואז כל הערוץ הזה הוא מנוקז היום בצורה כזו ואין בו בעיה.

משפחה שלי ואני מודע בדיוק לבעיית לפתח של האנשים על, דרך אגב יש לי אדמות כאן, אני אישית וה
הניקוז כאן. אז באו ואמרו תשמעו, בואו נחיה את הערוץ הזה. הטענה שלי הייתה שכל מערכת הדרכים 

  באזור הזה היא מנוקזת לראשי. ולכן זה בסדר שנחיה אותו, אבל שיהיה משני. בואו נחשב למה הוא ינקז
. ואז בסדר גמור. אז בואו נתייחס אליו לפרופורציה לי מאזור התעשייה ומהאזור המערבי לשער אפרים

  הנכונה. ולא, ואז כתב הוא שזה ערוץ ראשי וזה נחל וסביבתו ואני יודע מה. 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
סך סליחה. אני רק רוצה לחדד. אמרת דבר מאוד בהתחלה שבעצם  אמרת לנו שיש חשיבות לזה שמהמ

  זה מה ש, ?   יהיה סטטוטורי. נכון
  

  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :
  אני אומר, 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ואמרת עוד משהו לגבי, 
  

  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :
אם יהיה סטטוטורי, תהיה הנחיה ברורה לי, חשוב לי שהמסמך אני אומר דבר כזה. אם את רוצה בכל

לעירייה ולוועדה המחוזית להתחיל בתכנית מתאר חדשה שתסגור את הפער בין דרישת הרשות המקומית 
  ובין המצב התכנוני.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  קיי. -או 
  

  מרחבית מזרח השרון :מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה ה
  זאת אומרת אם רוצים שאני אסתפק בזה, אז אני אסתפק.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
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  לא, לא. אבל רציתי להבין. מה שאמרת לגבי נחל וסביבותיו, כל מה שהסברת, אני פשוט מנסה למקד 
  ל וסביבותיו זו הגדרה של התמ"מ.את זה בכלים שלנו. השאלה האם משהו מוגדר כנח

  
  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :

  כן.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   איך, איך הדברים שאתה אמרת מתחברים להגדרה של התמ"מ

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  . 3/ב/34תמ"א 
  

  עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :מר ג'בלי 
  אני, 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  כן. 
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  אחת מהן.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  בדיוק.
  

  ח השרון :מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזר
  זה בסדר. זה בסדר.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   כן
  

  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :
  אני, בקשר להרחבות אני לא רואה פסול שיש, כאילו יש צורך ומעלים צורך להרחבה, לצמצם את השטח 

  הבין.הזה לשנות תמ"א. אני יכול ל
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ברור. זה ברור. 

  
   מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :

לאיילון וזה אז זה לא סוף העולם בקשר לדבר הזה. בקשר לנחל במרקם, זה המרקם עד כאן. זה מאושר 
  ייה ויש הוראות לדוגמא איך להוציא היתר בנייה ליד הנחל בתכניות מפורטות. ואנחנו עושים היתרי בנ

   12על קומת העמודים, על זה. כדי שימנע הצפה. בקטע הזה למשל העירייה בזמנים שונים גידרה. לקחה 
מטר. ועד אז אין הצפות בקטע הזה. יכול להיות שיהיו הצפות כאן. אני בקשר לרעיון כללי  3מטר גובה  של 

  שהפתרון,
  

   אמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :מר סל
  רבותיי סליחה, אני צריך להיות ברמלה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  תודה רבה לך אדוני.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  תודה רבה.
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  מר סלאמה עבדול וסט, ראש עיריית קלנסואה :

  בלי וגיא וכל הצוות כאן יבוא לקראתנו.אני מקווה שבאמת ג'
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  תודה רבה, אדוני. 

  
  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :

  בקשר לפתרון הכולל, שהפתרון של , אני טוען וטענתי בוועדה המחוזית פתרון הניקוז כאן צריך להיות 
  ום שיפוט של קלנסואה ולא יהיה מעורב בתחום שיפוט של טייבה. משום שאין שום גוף סטטוטוריבתח

או חוקי יכול לכפות על טייבה, עלינו, לעשות פתרון שיציל את קלנסואה. ולכן כל פתרון צריך להיות 
חנו בתחום. וישנו ואפשרי גם כן. לא, לא סתם. עובדה שמכאן הקטע הזה עד הקטע הזה ועכשיו אנ

ממשיכים את הקטע הזה בפיתוח. זה מנקז ומקבל ניקוז, אפילו מצורן, יש תעלה כאן והיא מגיעה ניקוז של 
צורן. זה לא בעיה. הבעיה שלהם הייתה, כן. מערך הדרכים, בואו תסתכלו. יש כאן נקודה מאוד מאוד 

(לא ברור) את זה בטייבה  82חשובה שאני רוצה להתייחס אליה. עניין כביש הטבעת. זה הייצור שלי. אני ב
וקיים ומצליח. הקונספציה התכנונית של כביש טבעת כאן הוא  96ובכפר קאסם ב 92זה קיים ובטירה ב

לכל הישובים התפתחות הייתה רדיאלית לאזור  –שונה לגמרי מהישובים האלה שהזכרתי מסיבה אחת 
תנועה בצורה רדיאלית החוצה. זה תחום המגורים והלכה בצורה כזו מעגלים, ולכן היה צורך לנקז את כל ה

  שיפוט של טייבה. זה תחום שיפוט של לב השרון. ואז הערך הטבעתי של הכביש הזה ומותנה לו ועכשיו יש 
לנו דיון בוועדה המחוזית על תכנית כזאת, זה משמש, צריך להתייחס אליו שהוא מגורים. משום שכל 

  יציאות  2השכונות, היא הולכת בצורה כזו. יש לנו כאן התנועה שקיימת כאן וקיימת כאן עם התפתחות 
  והולכת בצורה כזו.

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  ?   אני צריך להבין את מה שאתה אומר. אתה אומר שזה מיותר
  

  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :
ון ועכשיו אני מעלה את הטענה בוועדה, לשכת לא. חשוב, אבל הוא צריך להיות בשלבים שהשלב הראש

  התכנון המחוזית, השלב הראשון שיהיה מקומי אני, היות והוא טבעתי אסור שיהיה גישה למגרשים.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  כניסות ויציאות. זה כבר בתכנון המפורט.

  
  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :

  ני אומר בטייבה יש, בטירה יש.ואז א
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  אתה יכול ,

  
  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :

בכפר קאסם יש ומוצלח מאוד. ולכן אני מתייחס לזה שמקומי אבל בעתיד כשיוצפו, יוצפו שטחים אז יהיה 
  . כאן. למשל כאן, זה התכניות של,טבעתי מנקז רדיאלי את כל התנועה שתיווצר

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  ?   בסדר. אבל כאילו בשורה התחתונה לפי דעתך חשוב לשמר את הרצועה הזו שיהיה
  

  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :
לצערי הזאת בעייתית, והיא  כן. לא אכפת לי שתישמר . עכשיו, בוא יש כאן ההתחברות הזאת. ההתחברות

לא תיושם בכלל. אני כמהנדס אזרחי ומומחה גם כן לענייני תחבורה, לא היה קשר בתכנון, בטופוגרפיה בין 
תכנון הכביש הזה לבין תכנון הכביש הזה. וכשיסללו את הדרך הזו, יוודאו שהתכנון הזה בלתי אפשרי 

  מבחינת טופוגרפיה.
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  התכנון : מר אריאל וקסלר, נציג מינהל
  ?   444על  ?   על מה מדברים

  
  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :

  אחד חדש.  לא זה. 444
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  לא, אני מדבר על,

  
  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :

  על הקטע הזה. 
  

  שפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המ
  .444על החיבור ל

  
  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :

  אני טענתי בזמנו ,
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  ?   כן
  

  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :
  סואה ולשערי אפרים וניצני עוז. אז תיקחושריבונו של עולם, כאן צריכה להיות צומת שהיא משותפת לקלנ

בחשבון את כל האלמנטים האלה ביחד. וכשאני הולך, לא יתכן שכאן חיבור וכאן חיבור וכאן חיבור. זה לא 
יכול להיות.  ולכן בואו תיקחו בחשבון ואז אם לוקחים בחשבון את החיבור שכאן יהיה בקטע הזה חיבור 

זו. כאן יש גישה לניצני עוז, כאן יש גישה קיימת בקרקע לשער אפרים אחד לכולם, אז אני נופל בנקודה ה
  מטר שאני יכול להתחבר לקלנסואה בצורה כזו. ואז הטבעת  10וכאן בצורה כזו יש לי מטרוקה ברוחב של 

בצורה כזו.  בצומת אחת כאן, ויצטרפו עם הכניסות לזה. אני מודע לזה, אבל לא רוצים  57הזאת תנקז ל
בעיניי, זה יבוא זמן שישנו את זה. זה לא ימשיך בצורה כזאת. כאן תראי, זה גבעה ככה,  לשמוע. זה

הטופוגרפיה , וכאן שקע, וכאן זה אם תסתכלו בתוואי של הדרך הזאת, בשיפוע בצורה כזאת. איך אפשר 
  פוגרפיה, ריבונו של עולם. גבעה עם שטח עם חיבור ישר. זה בלתי אפשרי. ולכן זה מבחינת טו ?   להתחבר

  מהבחינה השנייה,
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  ג'בלי אם אני אתן לך אתה תמצא.

  
  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :

  חכה רגע.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  אני מכיר אותך.

  
  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :

  אני אמצא.  בטח שאני אמצא. ואני מצאתי אבל בוועדות היגוי לא רצו לשמוע. אני  רגע.  אני אמצא.חכה 
התפיסה שלהם אני עושה  לך כביש  ?   הם מה התפיסה שלהם ?   . למהיםמבין אותם, אבל הם לא צודק

לא יתחילו לבנות. כאן, אני אעשה אותו. אבל, אבל זה כביש באופן כללי מזמין פיתוח. מילא ידעה כשכאן 
  ואז 

זה יש את תשובה ויש את הוועדה ויש הליכים ויש, יכול להיות שקלנסואה אין לה מקום כאן, אין לה 
אין לה מקום כאן. השטח הרזרבי העתידי הוא יושב כאן. אז  מה הבעיה  אין לה מקום כאן, מקום כאן,

  שיהיה ,
  

   מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
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  מה,  ?   קומית הגישה התנגדות בנושא הזההוועדה המ
  

  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :
  כן. אנחנו הוועדה המקומית, אנחנו בכל שלבי הדיון,

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  ?   ביקשתם להסיט את החיבור צפונה
  

  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :
  ן. כן. אני אישית הצעתי בוועדה המחוזית ובוועדות ההיגוי זה אתם תגיעו למסקנה שזה לא יתכן. אני כמו כ

שאמר גיא, מוכן למצוא אלטרנטיבה יותר טובה לאזור ולמקום הזה. זו טעות. לכן מה שאני אומר זה 
שבון. אז הפתרון בקשר למערכת הדרכים. הדרך, זו צורה. מי בא ככה ובא ככה ובא ככה זה לא בא בח

הישובים והוא יעבור בצורה כזו.  3חיבור אחד והוא במרחק סביר מהחיבור שמאושר לקלנסואה והוא ל
ואז נהיה עם זה כביש טבעת וכל האנשים כאן ייסעו על הכביש וילכו בצורה כזאת. אבל אף אחד לא ייסע 

  בצורה כזאת.
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
הדבר הזה אני מבין אבל נדון גם במועצה הארצית. זאת אומרת המועצה  ה נדון במסגרת,אבל הדבר הז

  הארצית ראתה את החלופות של,
  

  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :
  זה לא היה במועצה הארצית. אני בטוח. לא היה חלופה לדיון. זה לא היה חלופה.

  
  שפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המ

  הזה היא בוודאי לא מפורטת. אז שוב אנחנו חוזרים להתוויה, במובןטוב. בכל מקרה, התכנית הזו 
  

  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :
  כן. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  שהיא לא,
  

  ועדה המרחבית מזרח השרון :מר ג'בלי עבד, מהנדס הו
  אני, אז מה שאני אומר,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  שהיא לא תבוצע.
  

  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :
לו , דנים שאני (לא ברור) בואו תסתכ 8אז מה שאני אומר העניין של, אני רוצה להגיד לכם משום שכבר 

שאנשים יכולים להקים  ?   תראו על המתחם הזה. כאן מוצע אזור ספורט פרטי. מה אזור ספורט פרטי
פעמים זה סוף ההתפתחות של  100מגרשי ספורט בתשלום ובמסחר. וכאן מוצע בית ספר. אז אני צעקתי 

ת. מה אני צריך את קלנסואה. כאן יש לי כאן בית ספר ויש לי כאן בית ספר על הקיים, וכאן אין התפתחו
  ?   חוץ מזה מי ייזום ומי יעשה מגרשים ?   זה

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  לגבי השב"צ הבנתי שיש תשובה,
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  ?   למה

  
  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :
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  חכה רגע.
  

  א קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :מר גי
  אני, 

  
  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :

רק שנייה. לכן יש לי הצעה להציג אותה לראש העיר, ריבונו של עולם. אני במשך, למגרש כדוגל אולימפי 
זה מאה, יש  120מטר,  12דונם אז יש לי כאן  4מטר אם אני אוסיף כאן עוד   8דונם. וכאן עם  12אני צריך 

לו כניסה מכאן, וכניסה מכאן. ואלה יזכו בנפח מסוים. ואז יש לי פתרון. נכון יגיד לי, יגיד לי ידידי 
  רחמימוב, שראש העיר אז צעק אני רוצה כאן בית ספר, אני רוצה בית ספר. ולראש העיר אמרתי אתה  

ות את זה. אז היה לו אינטרס אישי לדפוק  לא צריך, אתה לא צריך, אתה לא צריך. היו הקלטות אז מרא
  ?   את האנשים האלה. מה לעשות

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  לא, לא. 
  

  (מחיאות כפיים)
  

  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :
  אתה לא יודע. אני אומר את הדברים האלה, אני זוכר אותם בעל פה.

  
  נדס עיריית קלנסואה :מר נאדי תאיה, מה

  הוא שותף לזה.
  

  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :
  ואז יש פתרון.  כאן יש פתרון. ולכן מה שאני אומר שגיא ישמע אותי, אני לא בעד  לבטל את התכנית, 

א בתכנית אני בעד שהתכנית תהיה תכנית מנחה וכל דבר שלא יעשו לנו כמו שעשו הקודמים. זה לא נמצ
.  2015. אנחנו כבר ב 2020ואנחנו מתקרבים ל 2000המתאר, אני לא דן. התכנית הזאת היא התחילה ב

. אבל בינתיים, בינתיים כמו שלשכת התכנון 2040או  2035אנחנו צריכים להתחיל תכנית מתאר חדשה ל
  כל מיני פתרונות,  המחוזית התייחסה לתכניות המתאר ההן, אז אני מבקש שתכנית, שתייחס ואם יצוץ

  לדון את זה בעומק. ולראות אם זה כדאי או לא כדאי. 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
קיי. טוב, תודה רבה לך אדוני. אנחנו, את הוועדה המחוזית, שנייה. שנייה. הוועדה המחוזית סיימה  -או 

  ?   את הדברים
  

  וועדה המרחבית מזרח השרון :מר ג'בלי עבד, מהנדס ה
  אבל סליחה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  רק שנייה, אנחנו מסיימים.
  

   מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :
  רק שנייה, שאל שאלה. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  טוב.
  

  ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון : מר
תנו לי. את הדבר הזה, הדבר הזה לא מתוכנן באף תכנית סטטוטורית, לא ארצית ולא אזורית ולא 

  מקומית. זה אומר בוא נשמור את זה,
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  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   מה זה הדבר הזה אדוני

  
  לן, סגן מתכננת מחוז מרכז :מר גיא קפ
  .554תכנון של 

  
  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :

מטר. וזה לא יודע. יש הרבה גרסאות במע"צ שאני  50מטר והרוחב המקסימאלי שיכול להיות  300זה 
  השתתפתי בהן שהדרך לא הולכת ככה.

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

    ? זה מופיע
  

  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :
כאן. החיבור כאן לא יהיה  57הדרך הולכת ככה, ככה, ככה, מקיפה את זה. אני לא יודע מה, ומתחברת עם 

  מוצלח.  ולכן אל תיבהלו. זה לא מבהיל אותי. מבהיל אותי שיהיו הנחיות.
  

  מר ראשיד קשקוש, ועד עממי קלנסואה :
  ?   ציין שצפונית אין התפתחות עירוניתלמה גיא 

  
   מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :

  תשמע, תשמע, גיא הוא מדבר על פי הנתונים שיש. 
  

  מר ראשיד קשקוש, ועד עממי קלנסואה :
  ?   יש סיבה תכנונית חוקית שמונעת מקלנסואה להתפתח צפונית

  
  בית מזרח השרון :מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרח

  חוקית, כן. תכנונית לא. חוקית יש.
  

  מר ראשיד קשקוש, ועד עממי קלנסואה :
  ?   משהו מסוכן

  
  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :

  חוקית, לא, לא.  אני הבנתי את הזה. דבר כזה. כדי שאני אסתור את זה , אני חייב להביא תכנון ולבקש 
  אפשרי. זה אפשרי. –, אם זה אפשרי . זה35תיקון 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  אבל לא בתכנית הזאת.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  .לא בתכנית הזאת

  
  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :

  לא, לא.
  

  ל :מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישרא
  הסטטוטורית. המשמעותאנשים לא מבינים את 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  נכון. שלא,
  

  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :
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  ?   מה
  

  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :
  יש פה, צריכים להגיד,  

  
  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :

  .2005אושרה ב 35יו, שנייה. לא בגלל קלנסואה, בגלל שיש תמ"א יש עכש
  

  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :
  בדיוק. בדיוק. יש תיקון.

  
  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :

  עכשיו היא עוברת תיקון בכל הארץ. לא רק בקלנסואה, בכל הארץ.
  

  המרחבית מזרח השרון : מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה
  בוא נתקן כאן מוקדם.

  
  מר שלמה אנקר, נציג רשות מקרקעי ישראל :

עכשיו, יש כאן מהלך. זאת אומרת הציעו עדכונים לתמ"א, זה הועבר להערות הוועדות המחוזיות, הוועדות 
המועצה  המחוזיות כל הוועדות המחוזיות התייחסו לתשריט שהוצג אז. זה בעצם חוזר למועצה הארצית,

  הארצית צריכה להתייחס לכל ה,
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  רגע. בוא אבל, 

  
  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :

  ?   מה
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  הוא שלא שאלה מאוד ספציפית. כן, לשאלתך.

  
  (מדברים ביחד)

  
  עממי קלנסואה :מר ראשיד קשקוש, ועד 

  אני רוצה להבין. 
  

  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :
  אני אתן לך תשובה. בוא תראה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  כרגע בלי שינוי.
  

   מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  בלי שינוי אי אפשר.

  
  נדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :מר ג'בלי עבד, מה

הליך תכנוני הוא  את המרחב הזה שיישאר נחל וסביבתו לא תורה מסיני. אבל צריך לעשות הליך תכנוני.
מורכב ואז אנחנו צריכים, מבחינה תכנונית מצבית יש אפשרות היות ואנחנו (לא ברור) את הערוץ הזה 

  שכאן יהיה בדוגמא,
  

  (מדברים ביחד)
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  וקסלר, נציג מינהל התכנון :מר אריאל 
  פעמים פה.  3כל תכנית היא בסיס לשינוי, אבל כל תכנית יש לה תהליכים. זהו. הם הסבירו את זה 

  
  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :

  פעמים. 3
  

  מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :
  רת הוועדה המרחבית יחד עם הרשויות, יחד עם הוועדה המחוזית, ביום שלישי האחרון היה זאת אומ

  ביום שלישי שעבר. וזה עבר למחוזות. 235שינויים בתמ"א  הארציתדיון בוועדה 
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  השינוי הזה כבר עבר לפני זה.

  
  ונציג המועצה הארצית לתכנון ובנייה :מר ואג'י כיוף, ראש מועצה מקומית עוספיה 

  עכשיו יש שינוי חדש. אתם יכולים לבוא, זה שינוי, שינוי זה לוקח שנים. הרבה זמן . זה לא איך שקופצים.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  נכון להיום אין.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  טוב. 
  

  אל וקסלר, נציג מינהל התכנון :מר ארי
  ?   טוב. מה

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

טוב. נראה לי שתשובה לתשובה ובזה נסיים כי מחכים לנו אנשים  בחוץ. אז רק עורך דין, אני חושבת 
שהדברים די לובנו. עכשיו, אני חושבת  ?   להגיב לתגובה ?   שהדברים לובנו, אתם, אתם מאשרים משהו

  היה, 
  ?   מי רוצה לדבר

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  .554רק אני שלחתי משהו בקשר לכביש 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   כן
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  התסקיר הזה עשו אותו במע"צ והגיעו למסקנה שיש תכנית שעסקה. 2005הכביש הזה נבחן על ידי מע"צ ב

  . עשו את הסקר הזה והיה כמה אופציות ובחרו את האופציה של הכביש בקלנסואה 194בתוואי. היא מב 
  להזיז את הגבולות. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  בסדר.
  

   תכנון :מר אריאל וקסלר, נציג מינהל ה
  בסדר. אבל כרגע סטטוטורית,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  אין צורך, סטטוטורית יש התוויה.
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
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  ויש , 3יש תמ"א 
  

  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
  אבל זה עשו אותו מע"צ.

  
  ג מינהל התכנון :מר אריאל וקסלר, נצי

  בסדר. אבל מע"צ זו לא המועצה הארצית.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  בסדר. אנחנו מודעים לזה. זה עוד לא נקרא,

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  מע"צ זה לא מוסד תכנון.
  

  ש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת רא
  .3זה עוד לא נגרע מתמ"א 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  אני, המסר שלי, המסר שלי,
  

  מר ג'בלי עבד, מהנדס הוועדה המרחבית מזרח השרון :
  יש חקירות על זה.

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :

  בדקתי את זה שיש (לא ברור) 
  

  התכנון : מר אריאל וקסלר, נציג מינהל
  בסדר. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  טוב. תודה רבה לכם. יש עוד צד אחד,
  

  כהן, באת כוח עמותת במקום : -גב' שרון קרני 
  לנו ממש (לא ברור) 

  
  על ידי

  אין לכם זכות תשובה. אתם משיבים, באמת. 
  

  מחוזית מרכז :מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה ה
  אתם משיבים.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  שאתם רוצים להגיד לעורך הדין שהוא יגיד בשמכם. אבל באמת זה לא,יש משהו באמת. זה ששמענו, אם 
  

  כהן, באת כוח עמותת במקום : -גב' שרון קרני 
  ה משפטים יגיד. אנחנו גם רוצים. אבל זה לא (לא ברור) הוא יגיד אז סזאר בכמ

  
   מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  כן. כן.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  משפט אחד.
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  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק

  אני אעשה את זה במשפט אחד.
  

  במקום :כהן, באת כוח עמותת  -גב' שרון קרני 
  תודה רבה.

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק

  חבל שהמחוז עכשיו אומר דברים שהם לא נכתבו בהחלטה. ההחלטה לא מאמצת את המלצות החוקר 
  להרחיב את תחום הפיתוח של קלנסואה.

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  נכון. 
  

  לוועדה המחוזית מרכז : מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי
  נכון.

  
   מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  אנחנו קראנו אותה.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  .יםבסדר. אין צורך להגיד את זה. ממש אנחנו קוראים ויודע

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק

  התשובה שלכם, העמדה שלכם היא, 35גם בתמ"א 
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  נכון. צריך לבחון את זה תכנונית.

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק

  ההמלצה של מינהל התכנון להרחיב את תחום הפיתוח.
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  ייחס לנקודות. רלוונטי לתכנית המתאר, בהת

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  אמרנו שצריך לבדוק את זה בתכנון חדש.
  

  כהן, באת כוח עמותת במקום : -גב' שרון קרני 
  נכון. מה שאנחנו באים, 

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

שמעלה המהנדס. מה יש  גיא העלה פה נקודות שתכנית המתאר מיטיבה עם הישוב. ענה לגבי הטענות
   ?   מה ?   משהו כן נכון / לא נכון ?   לעניין הזה, יש לכם משהו להוסיף

  
  ה, מתכנן ערים, נציג עמותת במקום :'מר סזאר יהודק

  אני שוב אומר, העמדה של המחוז היא,
  

  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  לא לעניין תוספת יח'.

  
  ערים, נציג עמותת במקום :ה, מתכנן 'מר סזאר יהודק
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  היא מנוגדת למה שאמרו עכשיו.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  בסדר. הבנו. 

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  הבנו, בסדר.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
   ?   ר, זה פשוט לא רלוונטי להכרעה שלנו למרבה הצער. בסדראת מה שאתה אומ יםאנחנו מבינ

  
  כהן, באת כוח עמותת במקום : -גב' שרון קרני 

  אני רוצה להגיד משפט ממה שאני מבינה, 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   כן
  

  כהן, באת כוח עמותת במקום : -גב' שרון קרני 
  יכול להיות ויש סמכות למועצה הארצית להחליט כל מיני דברים. 1תיקון  35שבתמ"א  שאתם אומרים

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  לא, לא אין לה שום סמכות. לממשלה.
  

  כהן, באת כוח עמותת במקום : -גב' שרון קרני 
  להגיד את זה,

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  ממשלה, נכון.ל
  

   מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :
  היא גם ממליצה.

  
  כהן, באת כוח עמותת במקום : -גב' שרון קרני 

  אבל בעיניי יש איזשהו טעם לפגם להגיד את זה כשעמדת המחוז היא לא, אתם לא מסכימים לזה הרי בפני,
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  של הוועדה המחוזית מחוז מרכז. 35אנחנו לא דנים עכשיו בהמלצות לתמ"א  ?   מה הקשר  אבל

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  בסדר. בואו,
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  לא, לא. אני רוצה, שנייה. לא, אני חייב  להגיד. לא. שאחר כך לא יבואו ויתפסו אותנו.

  
  ' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב

  אף אחד לא תופס כלום.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  בגלל שיש פה אי הבנות.

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  שלא יהיה לזה ביטוי בהחלטה. זה לא קשור לערר.
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  רד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת מש

  רק תגיד, רק תגיד שאנחנו יודעים שזה לא קשור לערר.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  אני אומר זה לא קשור. העמדה שלנו כמו שנכתבה בכתב של הוועדה,

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  לא כל דבר המועצה הארצית תקבל את עמדתם.
  

  גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :מר 
  בדיוק.

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  זה לא, זה ממליץ. אחר כך מה הממשלה תחליט את זה גם לא יודעים. 
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  ואני חוזר על מה שכתוב בוועדת המשנה להתנגדויות.

  
  : מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון

  ממליץ להוא. זה ממליץ להוא,
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
שנכון שהפיתוח, המשך הפיתוח של קלנסואה ייבחן ככל הנדרש במסגרת תכנית מתאר חדשה שתיערך 

  .להתנגדויותלישוב. זה בדיוק מה שכתוב בהחלטה של ועדת המשנה 
  

  הוועדה : גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש
קיי. היה עוד אדם אחד שרצה עוד להגיד משפט ואני רציתי לאפשר לפחות את המשפט הזה. כן,  -טוב. או 

  אדוני. רק שנייה, שזה האדון ההוא.
  

  מר איוסי חליל :
  (לא ברור, רחוק מהמיקרופון) 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  .אני לא שומעת. שנייה
  

  מר איוסי חליל :
תכנית מתאר בגרעין של הכפר , יש מגרש לי ולאחי, עשו  –מקומות  3נפגענו ב 276בסערה של התכניות מח 

שם חניה. זה שטח פרטי. לא נשאר לי לילדים. אני לא מדבר על נכדים. דבר שני, החלקה הזו, יש פה קבוצה 
  ים שיהיה דרך לשטחים האלה. כניסה יש עוד של אנשים שלא יהיה להם גישה בשטחים האלה. אנחנו רוצ

  דרך מנדטורית שהיא תישאר. 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  טוב. תודה רבה. 

  
  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :

  ?   רק לנושא החניה, מדובר על החניה במרכז העיר
  

  מר איוסי חליל :
  כיוון (לא ברור) 

  
  מר נאדי תאיה, מהנדס עיריית קלנסואה :
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  אנחנו ציינו את זה בהתנגדות שלנו.
  

  מר גיא קפלן, סגן מתכננת מחוז מרכז :
  החלטת ההתנגדות גם התייחסה לזה ונתנה לזה שזה סימבול וזה לא  ספציפית על השטח הזה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  בה לכולכם. כל טוב. טוב, תודה ר
  

  (הפסקת הקלטה)
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  28/15תחנת דלק דחף נתב"ג ערר מספר  – 5/497/110תכנית מספר רמ/

  
  סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה : 'גב

רביד, אני נציגת שרת המשפטים. אנחנו  שמי סילביה ?   להקליטצהריים טובים, אתה יכול להתחיל 
ואז נשמע  הנוכחים. אנחנו נציג את עצמנו החברים ואחר כך נציג את 28/15בדיון בערר   מתחילים בערר,

  את הערר.
  

  מר הלל זוסמן, נציג רשות הטבע והגנים :
  הלל זוסמן, נציג רשות הטבע והגנים.

  
  גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון :

  שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון.
  

  לב, נציג מנהלת מינהל התכנון : מר אלעד
  אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  בבקשה.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  עורכת דין הילה ויינטרוב, באת כוח העוררת.

  
  לי מימון, באת כוח נחף דלק : –גב' נטע 

  לי מימון, באת כוח נחף דלק. –ן נטע עורכת די
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
  אדריכל דב חפץ, עורך התכנית.

  
  מר ג'קי רווח, מתמחה :

  ג'קי רווח, מתמחה מהמשרד.
  

  , מנכ"ל נחף דלק :רוזנפרנץמר יאיר 
  , מנכ"ל נחף דלק.רוזנפרנץיאיר 

  
  מר צבי סבו, נציג נחף דלק :

  צבי סבו, נציג נחף דלק.
  

  ' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :גב
  שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז. 

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  ניצן בן ארויה, יועץ משפטי מחוז מרכז.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
ז טוב, נציג בבקשה, אם תוכלו להציג לנו קודם כל את המסמכים ולהראות לנו על מה קיי. טוב. א -או 

בעצם המחלוקת שנותרה. כי למעשה ההחלטה הכוללת כמה מרכיבים. אתם לא עוררים על כולם,  אתם 
  עוררים רק על דברים מסוימים. 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  נכון.
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  משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה : גב' סילביה רביד, נציגת

  בסופו של דבר קיבלנו כרכים אבל אם נתמצת את זה.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  אנחנו נצמצם את זה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  כן.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  נמקד.

  
  יד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רב

בדיוק. נתמקד בעיקר. נראה במה אנחנו יכולים לסייע, אם בכלל. כשלפני שאנחנו מדברים על זה, ראינו 
  שהוגשה איזושהי עמדה מטעם רשות שדות התעופה ואתם הגשתם עכשיו בקשה להתעלם מהנושא הזה.  

קשה דחופה להתעלם ולמחוק או לדחות את ההודעה והבקשה עכשיו, אני קצת רוצה, הוגשה איזושהי ב
מטעם רשות שדות התעופה. אז קודם כל רשות שדות התעופה לא הופיעה לדיון כאן. אולי נתחיל מהסוף. 

  אין מחלוקת, אני  פשוט רוצה לחדד. אין מחלוקת שההיתר הזה  טעון אישור רמ"י. 
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  ה.חתימ

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  חתימה  של רמ"י.
  

   גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  נכון.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  הי בעיה.ואין גם מחלוקת שאת זה אתם לא תוקפים בערר. זה חלק מה, זה לא משהו שיש עליו איזוש
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  לא, כי אין שום דבר לגבי זה בהחלטת הוועדה. לכן לא היה מה לתקוף.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  כן. נכון. אז אין מה לתקוף.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  זה לא במחלוקת.

  
  בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :מר ניצן 

  לא, יש, יש, ההחלטה לא אומרת אישורים.  
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  אמרתי.

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  כן. כן. 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ל זה לא נתקף בערר, ולכן השאלה, אני מחדדת. השאלה במערכת היחסים בין רמ"י לביניכם אישורים. אב
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  לבין רש"ת לצורך העניין, היא לא על השולחן הזה.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  נכון.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

וצה לשמוע אם אתם חושבים אחרת. היא לא על השולחן הזה מפני כי היא, אני מחדדת פשוט. אני ר
שבסופו של דבר אם לא ניתן אישור רמ"י אז בין אם הוועדה תשנה את התנאים  או בין אם היא לא תשנה 

  ?   את התנאים, ההיתר לא יינתן. זאת אומרת  חלק מזה, הבנתי נכון עד כה
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  אנחנו, נחף דלק היא בעלת זכויות החכירה. יש לה גם הסכם עם רמ"י.  כן.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  .מחלוקתאין לה הסכם תקף. על זה אין 
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
ש  לה הסכם שמכיר בזכויות. לא, יש לה הסכם תקף עם רמ"י שלפיו אמור להיחתם חוזה חכירה. אבל י

ובכל מקרה, הנושא הזה לא היה במחלוקת במסגרת הדיון בוועדה המחוזית בבקשה להיתר והוא לא 
  במחלוקת. זאת אומרת אין, אין , נכון שלאחר ההליכים פה וכשאנחנו נהיה ערב קבלת ההיתר עצמו, רמ"י 

  יצטרכו לחתום על הבקשה. לבדוק אותה ולחתום. זה נכון.
  
  ב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :ג

  . ולכן כל מה שקשור למחלוקות אם ישנן בהיבט של הזכויות, זה,במחלוקתוזה לא 
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  זה לא פה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  .שלנו השולחןזה לא על 
  
  ב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :ג

  נכון.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אני פשוט מחדדת את זה.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  נכון. אנחנו מסכימים.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   זו אמירה נכונה ?   זה מקובל עליכם

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  כן. אין מחלוקות. כלומר, 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  בסדר. לא, פשוט כדי לראות שאנחנו,

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  כל המישור הקנייני.
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  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  הוא לא על השולחן.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  הוא לא פה.
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  הוא לא על השולחן הזה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  בסדר.  אז לכן גם ה,
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  שצריך אישור רמ"י לחתימה על ההיתר, מכוח התקנות.  מחלוקתואין 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  וזה בגלל שאתם לא תוקפים את הנושא הזה וזה ברור.
  

  באת כוח נחף דלק :גב' הילה ויינטרוב, 
  נכון. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

וזה מכוח התקנות. אז לכן אנחנו פה בעצם למעשה לא צריך את הכרך העבה שקיבלנו, שקיבלנו בהיבט 
  הזה מרש"ת. כי זה לא  נוגע להכרעה שלנו בסכסוך עצמו פה בהיבט של,

  
  כוח נחף דלק : גב' הילה ויינטרוב, באת

  נכון.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
לפני שאנחנו נכנסים לבקשה עצמה, לנושא הנוסף שהוא נוגע לתכנון  יםעכשיו, כאן אנחנו שוב מתחבר

  שאני מבינה שהבקשה הזו היא מצומצמת בהיקף שלה.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  נכון.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

יש איזושהי, התכנית שנדרשת מכוח התמ"א,  ?   השאלה איפה עומד התכנון שיאפשר תכנון יותר רחב
  התמ"א החלקית הזאת. היא נמצאת באיזשהו, אני פשוט כדי לקבל רקע. 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  אני,
  

  לביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סי
  אחר כך נדבר כמובן על הבקשה הספציפית,  כי אנחנו יושבים פה כוועדת ערר.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

הייתי רוצה להגיד כמה מילים מבחינתו. אנחנו כמה שניסינו לקדם את הנושא של איחוד וחלוקה, כרגע 
  8.1תר היא אך ורק נוגעת למה שאנחנו יכולים, לזכויות שאנחנו יכולים לקבל לאור סעיף הבקשה להי

מבחינת לתמ"א. מבחינת האיחוד והחלוקה לצערי בשנה האחרונה הסיבה שכל הסיפור נתקע זה בגלל 
הטענות של רש"ת לאיזושהי חפיפה של כדונם בשטחים. טענה שהיא לא נכונה ויש לנו הרבה מאוד טענות 

  אבל זה לא על השולחן.
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  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  בקיצור, התכנון לא מתקדם. לא משנה. שוב, זה לא על השולחן.

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  קיי.  -אז , או 
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
יימתי. אני לא יודעת איפה זה עומד. זאת אומרת אם רש"ת הגישו משהו, אנחנו לא לא, זה לא. אני ס

  קיבלנו עותק. 
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  אז קודם כל,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ברמת המאקרו, כן.
  

  וועדה המחוזית מרכז :מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי ל
נכון לשבוע שעבר עדיין לא הוגשה תכנית. אבל אני יכול לומר שהמחוז עושה בשנה האחרונה לפחות 

מאמצים, מאמצים שתכנית כזו כן תקודם. יש שם מצב במתחם הזה בגלל שאין בו את התכנון שנדרש על 
ד שיש במתחמים האלה, אלא יש פי התמ"א, ולא רק שאף אחד לא יכול לנצל את הזכויות הגדולות מאו

לזה  השלכה ישירה גם על רישוי עסקים, ויש שם מתקנים, מתקנים שצריך לעשות להם רישוי עסקים 
  בהיבטים של תכנון ובנייה. לחלקם  לא מאפשרים להוציא רישיון עסק. והיום גם אחרי, גם אחרי שפוצלו 

הוועדה המחוזית זה איש יחידת הסמך במשרד התפקידים והממונה על המחוז זה איש משרד הפנים ויו"ר 
  האוצר, עדיין הממונה על המחוז שרישוי העסקים נשאר, היא לוחצת מאוד שהתכנית הזו כן תקודם. כל 

הסכסוך או המחלוקות הקנייניות נמצאות ברקע של התכנית הזאת. ובסוף זה צריך להיות באיזשהו 
א הסכמה. אבל נעשה מאמץ ניכר כן כדי לקדם את זה, קונטקסט תכנית של איחוד וחלוקה בהסכמה או לל

  . כי יש בעיות קשות של רישוי עסקים.2. כי צריך ו1בעיקר 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  קיי. -או 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

כי זה קבוע בזה. אף אחד לא חושב שצריך את  אגב, הנושא של תכנון, התכנית  איחוד וחלוקה הוא פשוט
  זה, אבל זה מה שכתוב בתמ"א.

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  גם אף אחד לא שינה את התמ"א.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  כן.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

נו חיים מתוך הדבר הזה. טוב. עכשיו, זה ברמת ה, אז יש לנו פה. עכשיו, אם תוכלו קצת להציג בסדר. אנח
לנו  את המיקום של המתחם בהתייחס לנתב"ג ומה קיים בו כרגע ומה הפעילות שיש בו כרגע, ואיפה 

  עומדים ההליכים הפליליים. לצערי לא כל הניירות היו אצלי.  קיבלתי את הכרך.
  

  יינטרוב, באת כוח נחף דלק :גב' הילה ו
  קיי. -או 

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  כל מי שטס לחו"ל יודע איפה המתחם נמצא. זה תחנת הדלק בכניסה לנתב"ג.
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  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  קיי. -בכניסה, או 

  
  ח נחף דלק :גב' הילה ויינטרוב, באת כו

  זה בכניסה, זה בכניסה לנתב"ג. זאת אומרת אם מגיעים ,
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   קיי. ויש שם תחנת דלק מתפקדת -או 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  היא קיימת.  50-נכון. כבר משנות ה
  

  המשפטים, יושבת ראש הוועדה : גב' סילביה רביד, נציגת משרד
  קיי.  -או 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  . מי שהתחיל עם זה זה אביו של רוזנפרנץ באמצעות החברה. ויש בה מספר עסקים. יש את תחנת, 54משנת 
  תחנת התדלוק עצמה, בעיקרון יש שם מבנה,

  
  הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש 

  שנייה. מה שאת מציגה, 
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  אז תחנת התדלוק זה,

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  כלומר,  ?   אני מציג, אני אראה ואגיד בסדר
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  כן.

  
  רויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :מר ניצן בן א

  זה בשביל לשרת חלק מהטיעון שלנו אבל אני חושב שזה נותן איזושהי תמונה.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  מה,

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  זה התכנית, 
  

  משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת 
  ממה,

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  זה מתוך הבקשה להיתר שהוגשה. זה כמה מבנים.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  שנייה. אז כאן ,

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  ה מאחורה.זה מה שתלוי פ
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  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  זה מה שתלוי מאחוריכם.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  רק שנייה. אני רק רוצה לראות איזה נספח זה.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  .3אצלנו זה נספח 

  
  נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, 

  . 3זה נספח  
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  אנחנו הכנסנו את התרשים הזה אל תוך התגובה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  קיי. -או 
  

  ת מרכז :מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזי
  אבל זה , זה מה שתלוי. כאן זה עם מלל. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  זה.
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  את זה, בדיוק. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  קיי. -או 
  

  ויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :מר ניצן בן אר

  זה מבנה החשמלי. אם משהו לא, אם אני משהו חלילה לא  דייקתי, תגידו לי.  Eעכשיו, 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  בסדר.

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  זה מסעדה. Cזה סככת תדלוק.  Bזה אלונית.  A. הנצ'רייפזה   Dזה רק בשביל להקל. 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  קיי. -או 

  
  מר הלל זוסמן, נציג רשות הטבע והגנים :

  ?   מה זה חשמליה
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   מה זה חשמליה באמת

  
  ' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :גב

  זה נותנים שירותי חשמל לרכב.
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
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  חשמליה זה שירותי רכב. חשמלאי רכב.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  , אלונית, סככת תדלוק, מסעדה.הפנצ'ריי

  
  רויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :מר ניצן בן א

  כן.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  קיי. -או 

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  עכשיו, זה המבנה.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  תחדדו. ?   מצמת. כי היא לא נוגעת לכל המבנים האלה, נכוןכרגע היא מצו המחלוקת

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  לא. 
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  לא.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  תחדדו למה היא נוגעת.
  

  משפטי לוועדה המחוזית מרכז :מר ניצן בן ארויה, יועץ 

  .Aהיא נוגעת ל
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  למתחם הדרומי.

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  ?   Cו Bרגע, 
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  .Cו Bל
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  .Cו B. היא נוגעת לCו Bל
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  רק שנייה. 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

אחוז. זאת אומרת לראות את זה  15. אנחנו בהתחלה ביקשנו לראות, לגזור  את אותם  אני אסביר
  אחוז כדי לאפשר  15ראות את כל המבנים, לגזור מתוכם באיזושהי  אולי פרשנות מקלה, אבל ביקשנו ל

  בעצם זה בנייה קיימת. 
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  הפסיקה של בית משפט.
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  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  כן.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
של בית המשפט לעניינים מנהליים בעתירה מנהלית שהגשנו. כי אז דחו  אז יפה. ואז הגיעה פסק הדין

אותנו לחלוטין, דחו את הבקשה להיתר לגמרי. וקיבלו את הפרשנות במובן הזה של הוועדה המקומית 
אחוז ממבנה ולא מכלל המבנים במתחם. ואז בעצם השאלה  15במובן הזה שאמרו שבאמת צריך לגזור 

  שעומדת כרגע היא ,
  

  ' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב
  האם,

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  מה ניתן לראות מבנה.
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  ?   הם מבנה אחד Cו Bהאם 
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
נו שכל הקומפלקס הזה הדרומי הוא מבנה אחד, כי הם כולם מחוברים.  זאת או בכלל, אנחנו בהתחלה טע

בנפרד ,  Bנבנו ביחד,  Aו Dאומרת, מה גם שכל חלק נבנה בזמן אחר. זאת אומרת אי אפשר להגיד שנניח 

C  בנפרד. לא. כל פעם נעשו בניות בהיתרים כמובן אני מדברת. ולכן ביקשנו לראות ובגלל שהם מחוברים  
  ם כל המבנים האלה.ביניה

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  .Cל Dפה אנחנו לא רואים חיבור בין 
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  אז רגע. אז תכף. אני אחר כך אטען בצורה מסודרת.

  
  וועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש ה

  בסדר.
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
אבל נראה לי שזה  יש עוד כמה שאלות, על חלקן אנחנו נסכים ונחשוב איך למצוא. יש משהו שהוא, 

השאלה  אם הוא היה חלק מההיתר או לא היה חלק מההיתר. אנחנו עובדתית לא דנו בו.  והוא הוגש 
  מחדש.מחדש , הוא הוגש 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  אז רגע, לזה נגיע אחרון.
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  כן. כן. אני אומר,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  אז תתחילי את.
  

  כז :מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מר
  אני חושב שזה, זה אם הילה תסכים איתי, זה לב ה,
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  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  זה לב המחלוקת. יש דברים אחרים שהם משמעותיים עבורנו.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  כן.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  .תהמחלוקאבל זה לב 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  קיי. -או 
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  לב המחלוקת זה ה,

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  זו השאלה אם,
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  זה הנושא של הפרשנות.

  
  צן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :מר ני

  הוועדה ראתה,
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  ובמה זה שונה ממה שכבר,

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  כמבנה  אחד. Aו  Dהוועדה שנייה. הוא ראתה את 
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
   ?   זה שונה בית המשפט שבית המשפט דן בו

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  לא. בית המשפט  בית המשפט אמר, 
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  ?   זאת אומרת יש מבנים אחרים שיש מחלוקת לגביהם

  
  כז :מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מר

  השיטה,
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  בית המשפט לא דן במבנים, הוא דן בשאלה הכללית האם הפרשנות.

  
  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :

  כן. מה שהוצג לו אז. 
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  האם אפשר להגיע לזכויות.

  
  טי לוועדה המחוזית מרכז :מר ניצן בן ארויה, יועץ משפ
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  האם אפשר לגרום את כל הזכויות,
  

   מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :

  או משהו. Aפלוס  Cאו  Dפלוס  Aהפרשנות  מה שהשתנה מבחינת 
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  אחוז, 15גיע ממנו, לקח מכל מבנה לתמ"א ואמרו אפשר לה 8.1מה שהיה, מה שהיה לקחו את סעיף 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  את הכול.
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
את התוצאה הזאת אפשר לקחת כתוספת על כל המכלול. אנחנו טענו שאי אפשר ואמרנו שאפשר לקחת 

  מכל מבנה, 
  

  התכנון :מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל 
  אז השאלה,

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  אני אפילו אומר, 
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  השאלה היא אפשר כרגע יש טענה שהיא שונה ממה שכבר נטען.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  כן. בוודאי, אנחנו בהיתר חדש.
  

  בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :מר ניצן 
  אנחנו בהיתר חדש.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  שנייה. זה לא מסודר.
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  אבל המבנים הם אותם מבנים.  

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  שונה. ההיתר הוא היתר
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  בוא ניתן להם. את השאלות אולי תשמרו.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  בואו נסביר את זה,  אולי ניתן להסביר בצורה מסודרת. 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  להסביר את זה בצורה מסודרת ואז את השאלות נחזור, נחבר אותן בסוף כדי לראות אם לא היא תתחיל 

הבנו מתוך מה שהיא אומרת. אני מסכימה פה שצריך לחדד את השאלה של היחס בין הפסק דין לבין מה 
  שמבקשים.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
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מבנים, זאת אומרת גם המבנה הצפוני של החשמליה, וגם אז אני, אני אנסה להסביר. בתחילה טענו שכל ה
אחוז. אני אסביר  15כל הקומפלקס הדרומי צריך לקחת את כולם כאיזשהו מכלול אחד ולגזור משם 

  בנושא של עיגום היתרים מה שאנחנו עוד טענו, זה שבמבנה הצפוני ניתנו היתרים ליותר מאשר בנוי היום. 
  חלק נוסף בחלק המערבי, בעבר ניתן היתר, היה איזשהו 

  
  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  מערבי.
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  מערבי.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  אנחנו הרסנו חלק מהמבנה הזה, ולכן במסגרתבעצם  ושם בעקבות משהו ש, בעקבות סלילת הכביש שם זה
עתו, זו שבית המשפט לעניינים מנהליים דן בה אנחנו ביקשנו לכלול גם שטחים שהם הבקשה להיתר בש

מופיעים בהיתרים שניתנו, אבל הם לא בנויים בפועל בשטח. לראות גם , זאת אומרת להתחשב גם בהם 
  אחוז. הכול כמובן כדי לאפשר כמה שיותר בגלל שאנחנו נמצאים במצב ביניים 15לצורך אותו תחשיב של ה

בה שנים. אז מה שנקבע זה שאי אפשר לעשות את שני הדברים האלה. זאת אומרת אי אפשר לחבר את הר
כל המבנים במתחם ואי אפשר לעשות את אותו איגום של היתרים. לכן אנחנו בעיה הגשנו בקשה אחרת 

  מתוקנת לאור אותו פסק דין.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  זו הבקשה הזאת. ש
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
נכון. שזו הבקשה הזו. שהבקשה הזו אגב, היא גם הוגשה לאחר דין ודברים עם הגורמים המקצועיים 

בוועדה המחוזית, כשהסוגיה הזו שעל הפרק כרגע היא נותרה במחלוקת ולכן אנחנו הגשנו את זה בכל זאת 
   ?   בבקשה להיתר. נכוןכדי לקיים כבר את הדיון 

  
  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  כמבנה אחד. אמנם את לא  Cו D ,A  ,Bכן. נכון. אני יכול או להוסיף בנושא של ה, אנחנו הגשנו לאות 
את  ?   רואה את החיבור בבניין אבל בפועל בשטח, יש קיר שהוא מתחיל. אפשר בחזרה את התכנית

ומתחבר  B, הוא הולך לא ורך הגגון Aל התכנית. הקיר מתחיל במבנה התכנית אפשר, אני קודם אסביר ע
למבנה בסדר. הקיר הזה נבנה בהיתר כקיר מגן בחוות מיכלים שהייתה מאחוריו. הוא חצץ בין המשאבות 

. וזה קיר אני אומר, זה לא Cוגם ל Aלבין חוות המיכלים. הוא הוקם בהיתר, באופן פיזי הוא מחובר גם ל
  מבנה. 

  ו ראינו בקיר הזה כאלמנט שקושר את הכול למבנה אחד. אנחנ
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   זה קיר שהוא מגיע עד איפה

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  אנחנו, אתם יכולים להתרשם,
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
  רואים אותו במפה.

  
  נטרוב, באת כוח נחף דלק :גב' הילה ויי

  שלנו יש תמונות.  42במוצג 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :



  ועדת המשנה לעררים
  12/11/15תמלול ישיבה מתאריך 

  למען הרישום הטוב -"חבר"                                                       
ך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפניםתמליל זה נער                      

  
  

151

זאת אומרת יש פה סימון  ?   אני לא כל כך מצליחה להבין. אם הוא קיים אז למה הסימונים הם נפרדים
  נפרד. 

  
   דוברת :

  לא. אם את מסתכלת,
  

  ת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציג
  כן.

  
   דוברת :

  זה ההיתר שהם הגישו ואם את מסתכלת פה את יכולה לראות את הקיר הזה.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  יש שם פשוט פתח.

  
  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :

  ?   את רואה את הקו הזה
  

  ד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רבי
  ?   אה, כאילו פה יש המשך קיר

  
  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :

  כן.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  תראי לי. ?   איפה

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  .42הנה, הצילום הוא ב
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  שנייה.  ?   בנקודה הזאת Cל Bברווח שבין  ?   כאן  ?   את יכולה לסמן לי אותו בבקשה
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  לא, הוא מתחיל מכאן. הנה הוא. הוא מתחיל מפה. 

  
  דריכלות מחוז מרכז :גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום א

  זו האלונית, זה הקיר, זו התחנת תדלוק.
  

   מר דב חפץ, עורך התכנית :
  ?   הוא מתחיל פה.  את רוצה לסמן

  
   גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  כן. אני אסמן.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  מתחיל כאן.

  
   מר דב חפץ, עורך התכנית :

  בנה הזה. זה הקיר.ומגיע עד למ
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
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  זה הקיר.
  

   מר דב חפץ, עורך התכנית :
  כאן הייתה חוות המיכלים. כאן המשאבות.  כאן היום יש מעבר. 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  זה הקיר האחורי. 
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
  ר בתוך.זו המעב

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

   ?   כל הבנייה פה היא בהיתר ?   הכול פה נבנה בהיתר ?   שנייה. הקיר הזה, שנייה. הקיר נבנה בהיתר
  

   גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  לא. אנחנו מבקשים חלק להכשיר.

  
  המשפטים, יושבת ראש הוועדה : גב' סילביה רביד, נציגת משרד

  קיי.  -או 
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  ההיתר הזה,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  לא. אז סליחה. אז שנייה. 
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  עם הגג האדום זו המסעדה. תראו שם, זה הקיר ובהמשך מה שרואים

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  שנייה.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
   ?   איפה את רואה את זה

  
   מר דב חפץ, עורך התכנית :

  נבנו בהיתר.  מה שפה מסומן. Cו  Bו Aו Dהמבנים 
  

  , באת כוח נחף דלק :גב' הילה ויינטרוב
  בצד שמאל זו המסעדה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   איפה הקיר
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  בצד ימין זה הקיר.

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  בור.זו המחלוקת. צד שמאל זו המסעדה. זו החי
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  והחיבור ביניהם,
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  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   זה
  

   מר דב חפץ, עורך התכנית :
  זה החיבור ביניהם. 

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  זה החיבור.
  

  משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת 
  ?   זה

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  כן.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  כן.  כאן בדיוק.

  
  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :

  כן.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  ?   איפה שהפתח שם

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  השאלה אם זה מבנה. זה כל השאלה.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   זה

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  כן. בדיוק.
  

  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
  חיבור.זה ה

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  . בצד ימין זה אותו קיר שהוא מחובר.C. זה הכניסה לCבצד שמאל זה המזנון. זה 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  כן. 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  לגגון.
  

  שפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המ
  ?   זאת אומרת זה היה אלמנט אסטטי

  
  מר דב חפץ, עורך התכנית :

מה שאמרתי, זה היה אלמנט שתפקידו היה לחצוץ בין המשאבות לבין חוות המיכלים מאחוריו, מסיבה 
  בטיחותית. נבנה בהיתר בשנת ,
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  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :

  ככה כאן בצד ימין, זו הסככה וזה הקיר.זו הס
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
  . 60בשנת 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   60-.  הקיר נבנה בשנות ה60-שנייה. בשנות ה
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
60.  
  

  עדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוו
  ?   ב
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  .60בשנת 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

1960.  
  

   גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
  יש לך גם טבלת היתרים פה. כל העמוד הראשון זה ההיתר.

  
  ינוי והשיכון :גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הב

  יש איזה מקום. למסעדהבין התחנה 
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  יש פתח לכניסה לשירותים.

  
  גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון :

  ?   יש איזו כניסה. השירותים מאחורי ה
  

   גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
  רי .לא. רגע. תעבי

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  סליחה. 
  

  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
  זה היחס בין שני המבנים. המבנה האדום זה המסעדה והכחול זו הסככה. ?   לתכנית. את רואה בתכנית

  
  אש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ר

  שזה אחת מסעדה והשני זה סככת תדלוק.  Cו Dקיי. המסעדה, אז אנחנו מדברים בעצם על  -או 
  

  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
  נכון.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  לול. כי זה הכול מחובר.אגב, אנחנו, כמו שאמרתי  אנחנו חשבנו שצריך לראות את הכול כאיזשהו מכ
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  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  טוב. השאלה היא לא רלוונטית, כי המבנים האחרים ממילא קיבלו  את מה שביקשתם.

  
  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  לא.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

הם נפרדים. זאת אומרת אז הפרידו בין  Cו Bו ביחד, ואז נאמר שקיבלנ Dו Aזה לא מדויק. הם קיבלו על 
  .3ה
  

  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :

  ביחד.  ככה הם נראים. זה בעצם הגבול בין שני המבנים.  Bו A. זו דוגמא של Bו Aזה 
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

A וB תם כמבנה אחד.ראינו או  
  

  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
  אז אלו מקשה אחת. 

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  צריך, טוב, אנחנו טוענים באופן  לא מסודר.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  כן. כן. טוב.

  
  ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :גב' הילה 

  אז תקשיבו,
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :

  אבל פה כתוב, Bו Aרגע, שנייה. את אומרת 
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

A וB.  
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :

  .Dזה  Bש
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

A וD.  
  

  אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון : מר

D  קיי. -ד או  
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  הנושא שלנו. Cו Bזה 
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  נכון.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
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  חלופיות, זאת אומרת,בערר טענות  טענונכון. אגב, אנחנו 
  

  , מנכ"ל נחף דלק :רוזנפרנץמר יאיר 
  ?   אני יכול בבקשה, סליחה שאני קופץ. אני יכול להגיד שני משפטים בבקשה

  
   גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  בבקשה.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  כן, כמובן.

  
  מנכ"ל נחף דלק : ,רוזנפרנץמר יאיר 

איפה שהשלט דור אלון נתב"ג, מאחוריו זה הקיר. עכשיו, הקיר  הזה ממשיך הלאה, פה יש את המשרד של 
  התחנה שהוא צמוד וזה חלק מהמבנה הזה. בהמשך מהמשרד הולך הקיר הזה שדיברו אליו עד למסעדה, 

  יש בקצה פתח בשביל להיכנס לשירותים. אבל מעליו יש קורה.
  

  לביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סי
  רגע. 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  רואים.
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
  הנה זה כאן.

  
  , מנכ"ל נחף דלק :רוזנפרנץמר יאיר 

  זה שלט, מאחורי השלט זה הקורה. זה חלק מזה וחלק מזה. 
  

  ף דלק :גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נח
  בסדר. זה מובן.

  
  , מנכ"ל נחף דלק :רוזנפרנץמר יאיר 

יש קורת בנייה. פה זה נראה מן שלט כזה. כאילו הוא מסתיר משהו. מה שהוא מסתיר זה את הקורה 
  שממשיכה בין המבנה הזה למבנה הזה. זה חלק אחד. 

  
  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :

  ?   כן היה היתר Bו Aול ?   ולמסעדה לא היה היתר
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  למסעדה יש היתר. יש לה היתר חלקי פשוט.

  
  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :

  לחלק ממנה יש היתר.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
למסעדה יש, מכל ההיתרים האלה בואי נראה, אז הנה,  אנחנו דקה. אז זהו. תסבירו לנו באמת מה, 

  ?   מדברים על
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

C.  
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
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  ?   נכון Dו  Cעל 

 
  מר דב חפץ, עורך התכנית :

C .הוא בהיתר  
  

  פטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המש

  .Cו Bלא, סליחה . 
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :

B וC.  
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  כל מה שמסומן בקו גס הוא בהיתר. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  תראי לנו. 
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  שמסומן בקו גס. כל מה

  
  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :

  זה בהיתר וזה מה שבנוי בפועל. 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  קיי. זה,  -או 

  
  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :

  ועל.זה מה שבנוי שבפועל וכאן מה שבנוי שבפ
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   מה שמסומן בקו גס זה ההיתר Cסליחה. 
  

  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
  כן.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   ומה שמסביב לו זה מה שבנוי בפועל
  

  רה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :גב' שי
  .יםכן. המבנים לא מחובר

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  הייתה שם מרפסת שנסגרה. 
  

  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
  פה יש מבנה של שירותים וכאן יש את כל המסעדה בעצם.

  
  ד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משר

  קיי.  -או 
  

  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
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  והקיר שאנחנו מדברים עליו בחיבור הוא כאן.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  .Bאין משהו שצריך להסדיר ב Bקיי. ולגבי  -או 
  

  לת תחום אדריכלות מחוז מרכז :גב' שירה גלייטמן, מנה
  לא, לא. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

B  לא טעון הסדרה. הדבר היחיד שטעון הסדרה זהC.  
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

B וA יש להם אם תראי בצד שמאל השלמות  
  

  בת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יוש

  אחרי ההחלטה כבר מאחוריכם, פתרתם את זה. Aו  Dקיי. אבל  –או 
  

   גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  כן.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  זה לא חלק מהערר. ?   כן או לא
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
ומרת לא חלק מהערר כמובן. זאת אומרת הוועדה המחוזית אישרה לנו את מה שביקשנו לא, לא. זאת א

כחלק  Bשם.  רק שאנחנו ביקשנו פה לחלופין שאולי, אם, זאת אומרת הבקשה המקורית היא להכיר גם ב

גם בזה יש שטח נוסף .  יםשהוא באמת חלק, אבל אם מכיר Bמהדבר. זאת אומרת ברגע שאם מכירים גם ב
  משמעות.זו ה

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  לא. ?   אבל את צריכה אותו גם כן
  

   גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  כן. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   למה
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  להריסה.  יםשם שטחים שמסומנאנחנו עושים 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  תראו לנו. ?   קיי. מה מסומן פה להריסה -או 
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  יש מולך, 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   מה
  

  ב, באת כוח נחף דלק :גב' הילה ויינטרו
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  איפה ששירה מצביעה. כל מה שמסומן בצהוב זה להריסה, מה שמסומן באדום,
  

  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
  זה להריסה וזה וזה וזה וזה זו תוספת. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  הבקשה שלכם זה שזה לא בניין אחד, כי זה מסומן להריסה.קיי. אבל ההנחה של   -או 
  

  , מנכ"ל נחף דלק :רוזנפרנץמר יאיר 

  .Bומ Cאחוז מ 15ההנחה שלנו זה שאנחנו מבקשים את ה
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  ביחד, כן. Bו
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  בסדר. ביחד .  Bו Cמ
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  עכשיו, כדי לסבר,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  .Cפלוס  Bאחוז מ 15זאת אומרת שהבקשה היא בקשה להכיר ב
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  כן. נכון. 

  
  , יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים

  בלבד.   Cפלוס  Bמ
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  בנפרד.  Cבנפרד ומ Bואנחנו נתנו מ
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  קיי. -והצהובים, והצהובים הם להריסה בלי שום קשר. בסדר. טוב. או 

  
   ינטרוב, באת כוח נחף דלק :גב' הילה וי

  לערר פשוט פירטנו את השתלשלות ההיתרים, גם צירפנו את ההיתרים הישנים. אבל זה  57אגב, בסעיף 
מתואר בשביל להיתר. עכשיו, לשאלתו של מר לב בנושא של מה בית משפט לעניינים מנהליים מחליט, אז 

מבנה אחד, מה לא נחשב, איך להסתכל על כל כל הדבר הזה לא עמד בפניו. זאת אומרת הדיון מה נחשב 
אחד מהחלקים של המבנה,  מהסיבה הפשוטה שלא הוגשה אז בקשה להיתר מתאימה, זאת אומרת 

הבקשה להיתר הזו, והשאלה הזו לא עלתה לדיון, לכן בית המשפט דן באמת ברמה ובשאלה העקרונית 
מה שהוא הבין. זה גם עלה כך בדיונים. זה האם זה כלל המבנים או מבנה אחד. זה מה שעמד בפניו וזה 

בנושא  הזה. אנחנו הפנינו גם לעמדת היועץ המשפטי של הוועדה המחוזית שדיבר, עורך דין אורי קידר 
  שדיבר על השקה בעצם. זאת אומרת שנכון שהוא לא, זה לא שנקבעה שם עמדה, אבל השאלה שעמדה 

להיות השקה פיזית בין המבנים ואנחנו הראינו שכן,  מבחינתו לדיון ברמה המשפטית הייתה האם צריכה
ולכן סברנו שהבקשה להיתר תאושר גם בהיבט הזה. ועוד אני אגיד כמדומני, אדריכלית הוועדה הייתה לה 

איזושהי תקופה שהיא יצאה לחופשת לידה, אז בזמנו בדיונים עם האדריכל שהגיש את הבקשה להיתר, 
  כמדומני שכן זה היה משהו,

  
  דב חפץ, עורך התכנית :מר 

  זה גם לגופו של עניין.
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  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  לא, אבל זה כן משהו שראו אותו באיזושהי צורה חיובית את ההסתכלות המחוברת הזו. 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אבל זה, זה חיבור שאין מחלוקת שהוא בקורה. 

  
   מר דב חפץ, עורך התכנית :

  כן.
  

   גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
  יש נקודה אחת ששני הבניינים נוגעים אחד בשני. זו הקורה הזו. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   רק הקורה ?   הקיר לא נוגע ?   זו הקורה וגם הקיר
  

  שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז : גב'
  לא. הקורה היא המשכו של הקיר.

  
  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  הקיר נוגע, 
  

  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
  אין קיר משותף.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  הקורה יהיה חלק מהקיר. זאת אומרת,

  
  שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :גב' 

  כן. כן. 
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  . םלשירותיהסיבה היחידה אבל זה שיש שם פתח שפתחו בשביל להיכנס 

  
  , מנכ"ל נחף דלק :רוזנפרנץמר יאיר 

  הפתח לגישה. 
  

  : גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה
  לא, אבל,

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  ללא הפתח הזה היה המשך של הקיר.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  בסדר. אבל אם לא היה פתח היה יותר קל להגיד שזה מחובר. 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  קיי.  אבל זה שפתחו,  -או 
  

   מר דב חפץ, עורך התכנית :
  השלט מסתיר את החיבור.
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   גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  לא, בסדר. הם רואים את החלק העליון, אני רק אומרת שלולא הפתח הזה אז,

  
   מר דב חפץ, עורך התכנית :

  אז אי אפשר להגיע אחור. מסביב לכל ה,
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  מסביב. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  קיי.  -או 
  

   גב' שולמית גרטל, נציגת משרד הבינוי והשיכון :
  אפשר להגיע מסביב למסעדה. ?   למה

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  כן. מסביב, אבל אין כל כך גישה שם.
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
  , זה גם גדול. ראתם את התמונות.לא

  
   גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ומה, 
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
  זה לא, אם מישהו צריך שירותים בתחנה שהוא מגיע.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  כן.
  

  הוועדה : גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש
  ?   לא, זה שתפקודית צריך את הפתח זה ברור לנו. הבעיה היא אחרת. כן. טוב. אז מה בעצם אתם טוענים

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  . אנחנו שוב, אנחנו סבורים,Cו Bאז בעצם אנחנו מבקשים, אנחנו טוענים שצריך לראות בזה מבנה אחד. ב
לתמ"א הוא באמת, זה הוראות מעבר אז זה אמור להיות, אמנם אנחנו  8.1הרי כל הרעיון של סעיף 

נאלצים לחיות במצב הזה כבר מספיק שנים, אבל המטרה היא לקיים איזשהם חיים נורמליים בתחנה הזו, 
  כי באמת יש שם זכויות בנייה הרבה הרבה יותר משמעותיות ומה שכרגע זה שבריר מתוך הזכויות שיש,

שגם אם הדבר מצריך איזושהי פרשנות מקלה, אני אומרת גם אם, אז צריך ללכת לפי  ואנחנו סבורים
הגישה זו וכן לאפשר את זה כדי לאשר לנו. הרי גם אחרי שיאשרו פה, בהינתן ההיתר בעצם אנחנו למעט 

לה איזשהו סייג, אנחנו כרגע כאילו לא  יכולים להגיש, לבנות עוד שום דבר עד שהמכשולים התכנוניים הא
יוסרו ולכן צריך פה גם איזושהי מידה של התחשבות אולי. אבל גם אנחנו רואים בזה עוד פעם, גם כמו 

שאמרתי, בגלל שגם כל התחנה נבנתה בשלבים, זאת אומרת חלק נניח גם מהמבנים של האלונית 
  זה גם כן מבנה שנבנה בשלבים. הוהפנצ'ריי

  
   ז מרכז :גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחו

A וD.  
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

A וD ,ולכן  
  



  ועדת המשנה לעררים
  12/11/15תמלול ישיבה מתאריך 

  למען הרישום הטוב -"חבר"                                                       
ך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפניםתמליל זה נער                      

  
  

162

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אני מבינה שאם מסתכלים על אז זה את זה בעצם  לא מכשיר את המסעדה. 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  ?   סליחה
  

  ת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציג

  . Cאחוז מ 15אם הולכים לפי ההחלטה הולכים לפי 
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  נכון. הבעיה היא,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  עדה.אז אין מספיק שטחים כדי להכשיר  את המסעדה וזה אומר שסוגרים את המס
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
  . טכמעט. כמע

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  זה כמעט. 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   מה

  
  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  לא מספיק כל השטח.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  השטח הוא די קטן. זה כמעט. זאת אומרת

  
  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  חלק צריך,
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  חלק גדול צריך לאטום.

  
  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  כן.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   מה מבוקש בעצם בבקשה להיתר  ?   מה גודלה היום

  
  חפץ, עורך התכנית :מר דב 

  כתוב שם.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  תראו לי את זה.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  רשום בצד ימין למטה. יש שם פירוט של השטחים.
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
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  חישובים אחוזים.
  

  טים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפ
  אחוז. 50תוספת מסעדה 

  
   גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :

  לא. גם שירותים וגם מסעדה. יש פה את השירותים האלה.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  הנה, שטחים מבוקשים במבנה, 

  
  ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת 

  שנייה. אני פשוט מנסה להבין מה משמעות ה, 
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  ,Cמבוקשים למבנה שטחים 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   למה אני לא רואה את זה

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  מטר. 50.95ועוד 
  

  הלל זוסמן, נציג רשות הטבע והגנים :מר 
  ?   כמה סך הכול אבל למסעדה

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  אני לא יודעת.
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
  .50האלו ביחד זה קרוב ל 50ועם ה 378היום יש 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  למה זה,
  

   ה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :גב' שיר
  זה לא הנוסח שהוגש לוועדה בדיוק. זה מה שהוגש לוועדה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   כי זה לא בנייר שלי. אצלך בנייר יש את זה
  

  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
   ?  מה זה

  
  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  הנה.  ברור.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  כן. גם אצלכם יש את זה.

  
  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :

  לא, זה שלי. זה הבאתי איתי עם החותמת.
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  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  .Cפלוס  Bכן. אבל פה 
  

  יגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נצ
  טוב, בסדר. אבל אני רוצה לראות את זה אצלי. 

  
  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  אז אין לך את כל הפירוט הזה של החישוב.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  זהו, אין לי את זה.

  
  מר אריאל וקסלר, נציג מינהל התכנון :

  זה מה שהגשתם. 
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
  ?   זה אנחנו הגשנו

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  כן. זה מה שאתם הגשתם.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  יכול להיות שיהיה תיקון בעקבות ההערות של הוועדה. יכול להיות שזה הוגש אחרת.

  
  דב חפץ, עורך התכנית :מר 

  אבל זה מה הגשנו,
  

  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
  זה מה שנדון , זה המסמך שנדון.

  
  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  זה המסמך.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  זה לא תואם.

  
  דלק : גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף

  אז אנחנו נדאג להגיש. 
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :

 20ו 12אחוז תוספת. והם מתחלקים ל 15. חישוב השטח הקיים ואחר כך Cפלוס  B  אבל כאן יש לו
  למסעדה. 50לשירותים ו

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  עדה. זה במבנה,למס 50שירותים ו 12קיי. זאת אומרת  -או 
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  .Cבמבנה 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
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C קיי.  האמת שמה בעצם התמ"א הזו שנייה, אני רק רוצה  -למסעדה. או  50לשירותים ו 12. התוספת
  ?   התמ"א גוברת עליהן ?   שהן, מה מעמדן ?   כוןקצת להבין את ההיבט, יש תכניות קודמות אני מבינה. נ

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  אין תכניות. אין תכניות מקומיות שם. זה שטח גלילי. ?   איזה תכניות
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  .42/4תמ"א 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  מ"א מפורטת. מכוחה נותנים היתרים.זו ת
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  .60הרי ההיתרים משנת  ?   את זה הבנתי. אבל מכוח מה ניתנו ההיתרים

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  מכוח התמ"א.
  

  דה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הווע
  זה לא סביר. ?   ניתן מכוח התמ"א 60ההיתר בשנת 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  לא, לא.  זה הקודמים לא.
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  גם לא כולם הותרו. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  א (לא ברור) היתרים אז השאלה מתוך מה הם ניתנו. הבנתי. אבל פה ל
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  שזו התכנית המנדטורית.  R6א. יכול להיות באמת מ
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  יש פה היתרים, הרי יש את כל ההיתרים האלה.

  
  נחף דלק : גב' הילה ויינטרוב, באת כוח

  סביר להניח שזה מהתכנית המנדטורית שהיא גם אפשרה מתן היתרים.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   ההיתרים כולם ניתנו, מתי אושרה התמ"א

  
  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :

  .97התמ"א אושרה ב
  

  טים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפ
  . 60כולם ניתנו בשנות ה

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  לא. התמ"א הזו אבל יש תיקונים. אני לא זוכת מתי התמ"א בגלגול הראשון שלה.
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
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  .97ביוני 
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  לא, זה ה,

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  /א.4/2
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  בעצם.  4או  4/2כן. היא אומרת , מדברת 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  ?   מה
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  אושרה .  4תי /א מ2נהי שואלת מתי, לפני 

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

4   ?  
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
  .92ואחד ב 83, עוד אחד ב69רוב היתרים נגמרו ב

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   מכוח איזה תכניות ?   קיי. מישהו יודע להגיד מכוח מה ניתנו ההיתרים האלה -או 
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  אפשר לנסות להסתכל בהיתרים. אבל אם לא, 

  
  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :

  בואו נראה בהיתר.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  .97/א אושרה ב4/2תמ"א 

  
  זית מרכז :מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחו

  .97ב
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  .4/2אבל היא תיקנה את תמ"א 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  קיי. -או 
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  .97אושרה ב  4/2סליחה. או תמ"א 

  
  ושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, י

  . לא משנה כרגע.90בסדר. הכול בשנות ה
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  .97/א ב4/2כן. 
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  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  ההיתרים,ניתנו מכוח מה . אבל 71שאושרה ב 4/1את התמ"א  יש
  

  :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה 
  אני מנסה לראות אם יש פתרון שהוא לא פתרון מכוח התמ"א. אין פתרון כזה בעצם.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  לא.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  התמ"א גוברת בכל מקרה.

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  אי אפשר.  זה תמ"א,
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  קיי. -בכל מקרה זה גובר. או 

  
   מר דב חפץ, עורך התכנית :

  אגב, בהיתר לקיר המקורי יש פתח מעבר, הוא רק במקום אחר. כי אז הוסיפו בנייה ואז הזיזו.
  

   וועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש ה
  ?   איזה היתר ?   בהיתר ?   מה זה

  
  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :

  בהיתר המקורי לקיר של דור אלון
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
  יש בו פתח מעבר.

  
  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :

  יש פתח במקום  אחר.
  

  יגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נצ
  ?   איפה הפתח

  
  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :

  ?   בגלל המבנה שירותים ?   שנחסם בגלל מה
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  .Bהוא איפה שהיום בנוי הבניין שהגדיל את מבנה 
  

   ת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושב
  קיי.  -או 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  זאת אומרת שההשקה הזו הייתה קיימת קודם בצורה מלאה.  זו הכוונה.
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  .Aאת מבנה 
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  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   אפשר לראות את זה ?   עוד פעם

  
   ר דב חפץ, עורך התכנית :מ

אם תראה את התכנית אני אראה. הפתח היה  כאן באזור הזה. כשהוסיפו את התוספת הזו בעצם העבירו 
  אותו לכאן.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   ומה היה איפה, בנקודה שמעניינת אותנו
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
  קיר. 

  
  ' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב

  ?   קיר רצוף
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
  כן. הפתח שלו היה במקום אחר. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  זאת אומרת שלמעשה לפי ההיתר הוא יכול היה להיות קיר מלא.
  

  ת :מר דב חפץ, עורך התכני
  אטום.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  אטום.  אז תיאורטית אפשר לפי ההיתר לסגור אותו.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  גם הפתח הוא עבירת בנייה.

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  גם הפתח הוא עבירת בנייה.
  

  ' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב
  גם הפתח הוא עבירת בנייה. אבל הסגירה שלו היא תואמת היתר. 

  
  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :

  ?   הסגירה שלו
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  .אם לכאורה סוגרים  אותו

  
  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  אם סוגרים אותו הוא בהיתר.
  

   מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  אם סוגרים אותו בוטלה עבירת הבנייה.

  
  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :

  כן. 
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   מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  זה בכלל. לא נראה לי זה , אפשר להתעסק אם 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  לא, לא. השאלה היא אם, 
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  זו השאלה אם זה מבנה אחד או לא.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  כן.
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  י חושב שצריך לשמוע את המחוז, מה עמדתו בעניין.אנ
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   טוב. אז אתם טוענים בעצם שזה מבנה אחד. למה זה מבנה אחד

  
  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  כי זה מחובר פיזית.
  

  ועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הו
  ?   מה

  
  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  מחובר פיזית.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  גם יש חיבור פיזי, וגם בעצם ה,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   בגלל החיבור בקורה
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
  לא בקורה. החיבור הוא בקיר.

  
  ' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב

  הקיר יש בו חור. ?   איזה קיר
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
  גם בקיר המקורי היה חור. כי צריכים לעבור.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

   ?   קיי. חיבור בקיר עושה את זה למבנה אחד -או 
  
  ר דב חפץ, עורך התכנית :מ

  זו היא בדיוק השאלה. כאילו אנחנו טוענים שכן.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  לטעמנו כן. 

  
  מר דב חפץ, עורך התכנית :
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קומות  8בניינים של  3אגב, אני כבר כמה שנים מתכנן, יש לי שכונות בראשון שיש על מגרש אחד עומדים 
  יל שזה יהיה מבנה אחד. שניתן יהיה לתת לזה בכלל היתר.מחוברים עם קורה בשב

  
  מר הלל זוסמן, נציג רשות הטבע והגנים :

  לא צריך להתגאות בזה. 
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  לא צריך להתגאות בזה והפסיקה לא אהבה את זה.

  
  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  ת המקומית כאילו דרשה את הפתרון. לא מתגאה. אבל זו עובדה, עובדה שיש אני לא מתגאה.  זה הרשו
  פרשנות שהיא שונה ממה שאתה חושב נניח.

  
  מר הלל זוסמן, נציג רשות הטבע והגנים :

  בסדר.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
   קיי. בסדר. - אנחנו עוד לא חושבים, אנחנו לומדים. או 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   או רק חיצוני ?   יש חיבור פנימי Dל Aפונקציונאלית, פונקציונאלית בין 
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  זה מבנה אחד לכל דבר.  ?   מדובר ב, מה זאת אומרת

  
  ושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, י

  כן.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  יש קיר.

  
   גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :

  הם לא פועלים ביחד.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  הם לא פועלים ביחד, הם נפרדים.

  
  אדריכלות מחוז מרכז :גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום 

  ?   לא.  מבחינת שימושים
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  לא רק שהם לא עומדים, חלק מהמבנה עומד ללא פעילות כי אי אפשר לאפשר את הפעילות הזאת.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   איזה
  

  לייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :גב' שירה ג
  ?   הדלתות הצהובות

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  ?   הדלתות הצהובות אי אפשר להכשיר שם את הפעילות
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  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  אפשר.  ?   למה אי אפשר

  
  המחוזית מרכז : מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה

  לא. אלונית לא יכול להיות.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  אפשר. כבר קיבלנו שימוש, היתר על שימוש חורג. אני  לא יודע למה זה נעשה בצורה הזאת.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ם, אנחנו מדברים על, שנייה. סליחה. אני איבדתי אתכם. איפה את
  

  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
  זו האלונית.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  זה לא עומד כרגע לדיון.
  

  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
  האלונית לא פעילה היום.

  
  יושבת ראש הוועדה : גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים,

A זה מה שהוספתם לי כנתון במשוואה ?   לא פעיל היום   ?  
  

  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
  נכון.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

A .אלונית = לא פעיל =  
  

  כז :גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מר
  כן.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  כמדומני.  היו שם 2003הסיבה היא שניתן שם היתר ורצו להפעיל את האלונית, דור אלון הגישו עתירה ב
  הליכים, הגענו להסכמות. טוב. ההיסטוריה מתועדת אצלכם.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  .קיי -או 
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
אבל בסך הכול הם ביקשו היתר לשימוש חורג שבאופן עקרוני הוכר אבל לא ניתן ההיתר הסופי ולא ברור  

  לי למה. 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  הזה הוא אין מחלוקת שהוא בהיתר. Aבפועל אבל המבנה, המבנה 
  
  ב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :ג

  הוא בהיתר.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
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  כלומר עצם המבנה הפיזי.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  כל מה שמסומן בקו עבה, הוא בהיתר.

  
  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  כל מה שמקווקו  הוא בהיתר.
  

  ילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' ס
שזה כאילו מבנה  ?   קיי. בסדר. טוב. אז איך אנחנו עושים פרשנות כזו יצירתית ואומרים שזה מחובר –או 

   ?   אחד
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  כן.

  
  ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת 

  מחובר הבנו אבל זה מחובר שהוא מחובר,
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  .Bאחוז במבנה  15לקבל אפשרות  ןהמשמעות שתית
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  זה גם, אבל,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  זו התוצאה.
  

  באת כוח נחף דלק :גב' הילה ויינטרוב, 
  זו  התוצאה.

  
   גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  השאלה ,
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
זה אני אגיד איך אני ראינו את זה. זאת אומרת כל הקומפלקס הזה אנחנו גם, זאת אומרת אני חושבת למי 

זשהו קומפלקס אחד. אני לא חושבת שיש מישהו שבוא נגיד, הדיוט שזה נראה בעין, זה נראה כמו אי
, אבל אני לא חושבת שיש מישהו שחושב יםשמגיע  למקום וחושב שיש פה, יכול להיות שיש שימושים נפרד

  שיש מבנים נפרדים. אז תפקודית כן כל המקום הזה מתפקד כאיזשהו במתחם אחד. גם זה לא שלכל מבנה 
  . בסך הכול השירותים משרתים את כולם. כמו שאמרתי, גם מבחינת ההיסטוריה של יש שירותים נפרדים

חלקים. וכל פעם נבנה חלק אחר ואי  –של הבנייה של המקום הזה, ההיסטוריה הראתה שזה נעשה חלקים 
קיי, המבנה הזה נבנה, עכשיו המבנה הזה נבנה ובפעם אחרת המבנה השלישי נבנה. כל  - אפשר להגיד או 

לערר, למשל בהיתרים הראשונים  57. כמו שאמרתי בסעיף MIXהיו חלקים של הכול. של איזשהו פעם 

, Cו D,  אחר כך היה C. אחר כך היה Dו A ,Bהיה היתר לבניית תחנת דלק, שירות סיכה וחניה,  זה היה 

אומרת אני . זאת אומרת ההיתרים ניתנו באיזושהי צורה כזאת. זאת C, אחר כך שוב Dו A Bאחר כך היה 
  לא חושבת שמישהו ראה את זה כמשהו נפרד עד ההכרעה פה. זה הטיעון שלנו בנושא הזה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  טוב. זו באמת נקודה מצומצמת. 
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  ?   אפשר
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  ת כוח נחף דלק :גב' הילה ויינטרוב, בא

  יש לנו גם נושאים אחרים. 
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  כן. כן.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  אה, אז אולי תשטיחו את כל הנושאים. ?   באיזה
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  אין בעיה.

  
  ילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' ס

  אז בואו תשטיחו את כל הטיעון.
  

   גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
קיי. הנושא הנוסף שהוא נושא קרדינלי מבחינתנו והוא מתייחס לתחילת  -אני חשבתי שאתם רוצים, או 

רכיבים נוספים בתחנה, אני פותחת פה סוגריים. בכלל דברייך, ביחס להליך הפלילי.  אנחנו ביקשנו מספר מ
הנושא של ההיתרים פה היה מאוד מאוד קשה לאתר אותם. אני מודה שאנחנו אפילו בהתחלה לא מצאנו, 

חלק דור אלון מצאו, חלק היו במנהל, חלק בוועדה. בסוף הצליחו לשים את היד על מה שהצליחו וכרגע זה 
ם את זה, זה המצב התכנוני שהוא ידוע לנו כמה שאותר. יחד עם זאת, יכול מה שיש לנו ביד ואנחנו מציגי

חלק מהתחנה  ?   להיות שהיו היתרים נוספים ואנחנו לא יודעים עליהם. למה אני אומרת את זה
המרכיבים הנוספים שאנחנו מבקשים זה חלקים של אספלט. זאת אומרת יש שטחים מסוימים של אספלט 

רים הישנות, מה שגם צירפנו וזה מסומן. ויש שטחים אחרים שלא נמצאו להם שנמצאים בבקשות להית
היתרים. ו זה אספלט. בנוסף, יש שם מתקן  של רחיצת מכוניות, יש שם איזשהו קיר ושער חשמלי, זאת 

  אומרת קיר שהוא מגדר את המתחם.
  
  מר הלל זוסמן, נציג רשות הטבע והגנים : 

  ?   יצהרגע. אבל איפה זה המתקן של הרח
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  בצד שמאלה, Dהשטיפה זה בצד, אם תיקח את 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  שנייה. רק לגבי, תחדדי לנו. ?   להכריע ביחס למההתבקשנו אבל שנייה. אבל אנחנו, אנחנו 

  
  דלק : גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף

  יש מספר מרכיבים.
  

   מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  כאן למעשה לא ניתנה החלטה. 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  פה, יש פה מספר מרכיבים. אני רק רציתי כדי לסבר את האוזן להגיד מה הם, אבל בעצם מה שהוועדה 
הללו לא צוינו בבקשה. לכן  שהמרכיביםבטעות,  לטענתנוהיא קבעה  המחוזית עשתה, בגלל שלטעמה

לכאורה אי אפשר היה לאשר אותם, ופה נכנסת הטענה שלנו. בכותרת של הבקשה שזה בעמוד הראשון 
בתיאור הבקשה, ובנושא של הסדרת מבנים רשום שטח בטון למתקן לרחיצת מכוניות, קיר ושער לסגירת 

. מסתורים, תותח 1545, חניית אספלט למסעדה , משטח אספלט גרוס בשטח החצר האחורית של האלונית
קצף ומדחס אוויר. זאת אומרת כל מיני מרכיבים. הדברים האלה כמו שאנחנו רואים הם גם נמצאים 

  בתיאור הבקשה וגם אנחנו הצבענו במסגרת הערר בכך שהם מצוינים גם בגוף הבקשה.
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  טים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפ
  ?   הבנו. איפה

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  אולי זה צריך להצביע.
  

  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
אני יכולה להראות לכם איפה זה נמצא על המפות. זו הבקשה הוגשה לוועדה. השטחים אמורים להיות 

  א מקורים, הם לא מצוינים. וכאן זה השטח שאמור להיות. כי קיבלנו אחר כך  מצוינים כאן כשטחים ל
  היתר מתוקן, אחרי ההחלטה שזה מסומן בו. אבל זה כאן וכאן אם אני לא טועה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  בקיצור, יש בקשה להיתר מתוקנת.
  

  אדריכלות מחוז מרכז : גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום
  יש בקשה מתוקנת שמטופלת אצלנו עכשיו.

  
  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :

רק גם אני רוצה הבהרה לנקודה הזו. כי אתם כתבתם שבעמוד ההסבר, בדברי ההסבר כן פירטתם את 
  המבנים האלה.

  
   גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :

  קשה. בתיאור הב
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  בכותרת הבקשה.

  
   גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  לא, לא רק בתיאור הבקשה. יש גם בזה, אני יכולה להצביע.
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
  מופיע אספלט גרוס בתכנית, רק לא מסומן בדיוק הגבול.

  
  אדריכלות מחוז מרכז : גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום

  זה לא מופיע.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   זה לא מופיע בטבלה

  
  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :

הנה. כאן זה צריך להופיע וככה זה מופיע בבקשה שהוגשה אלינו אחרי הדיון. שהמשטחים הירוקים זה 
  טחי האספלט המבוקשים.מש

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  בסדר. זה איזשהו עניין טכני שביקשו לתקן.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  לא, אבל,

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  את יכולה להראות את הבקשה המקורית.
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  ציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נ
  בטבלה. יעלהופאבל זה צריך היה 

  
  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :

  זה לא מופיע בחישוב שטחים.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  לא, לא. אבל בבקשה המקורית רשום. רשום.

  
  לות מחוז מרכז :גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכ

  זה חישוב השטחים. זה חישוב השטחים זה לא מופיע בו. 
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
  בסדר.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  יכול להיות שיש, עוד פעם, 
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  ?   אפשר, אפשר לראות איפה זה כן מופיע

  
  , מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :גב' שירה גלייטמן

  אנחנו לקחנו בחשבון שזה טעות טכנית.
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
   ?   לא, לא שכתוב אספלט. איפה זה כתוב בתיאור הבקשה במילים

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  כאן.
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
  בטבלה למעלה.

  
  ה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :גב' היל

  בטבלה בצד ימין ברובריקה. 
  

  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
  פה.

  
  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :

  קיי. -או 
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
  מהות הבקשה.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  זה אצלי בעותק.וגם אני אראה לכם את 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   ואיפה רואים את זה בתוך הבקשה

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
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  למשל פה ופה, אספלט גרוס. 
  

  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
  שהם לא חלק מהבקשהזו המדידה. במדידה כתובים הרבה דברים 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  זה חלק מהבקשה.  ?   למה
  

  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
  זו, 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  פה רשום פה בחלק הזה מצוין מה להריסה ומה להיתר. זה לא נכון. פה בצד יש פה משטח בטון לרחיצה, 
  משטח אספלט.

  
  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :

  גם כתוב כביש אספלט לירושלים. סליחה.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  פה יש את התותח, דוחס.

  
  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  זה באמת,
  

  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
  ילו גם, זו מדידה, במדידה כתובים הרבה דברים שהמודד שם.כא

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  זה אותו חלק שבו אנחנו מבקשים הריסה.
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  אבל אם זה באמת רשום פה בתיאור הבקשה,

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  שזה לא בגוף הבקשה.אי אפשר להגיד 
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  ?   לא, לא שאלו אותם בהגשה

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  הבקשה שלא כוללת את השטחים בטבלה הייתה מוגשת לוועדה המקומית שירוצו (לא ברור)
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  .נכון

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  ?   נכון
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  כן.

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
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היה אפשר לטפל את כל הבקשה ולהחזיר אותה,  -זה מה שקרה כאן. עכשיו, היו של דרכים לעשות את זה 
צינו כי ניסינו בהחלטה האחרונה ללכת כמה שאפשר על מנת כן לעזור. אז החלטנו לקבל החלטה אבל לא ר

חלקית במה שהבקשה ביקשה כפי שצריך היה לבקש אותו. זה הכול. עכשיו, הבקשה, עכשיו נניח שאתם 
נו אומרים תתנו את הסעד המערבי. הרי לא תכנסו ותדונו בזה עכשיו לראשונה. תגידו לנו לדון בזה. אז אנח

לכם שאנחנו הולכים לדון בזה, כי הבקשה תוקנה. אז אני אומר נניח שעכשיו תקבלו את הטענה שהייתה 
  פה טעות טכנית והיינו צריכים לדון, אני סבור שאם היה, אדריכל חפץ בונה גם בניינים, אם הוא היה מגיש 

  ואז נדון.טבלה שלא מפרטת את השטחים, היו אורזים  אותה ואומרים לו תתקן 
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  ואז לא היינו יושבים פה. הייתם דנים אתם פעם אחת.

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

דנו במה ש, זה נכון. גם הם אומרים שצריך פה תיקון. הם  ?   היינו דנים פעם אחת. אז עכשיו מה עשינו
  י . היה צריך,לו טכנ יםקורא

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  אני לא אומרת. אני אומרת שאני נענית לבקשה, להנחיה.
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
לא. כתוב גם בערר כתוב שגם אם היה צריך לעשות איזשהו תיקון זה תיקון טכני. הוועדה לא רואה אותו 

  י.כתיקון טכנ
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
אבל אני רוצה להסביר. כי אנחנו פה, צריך להבין משהו. באמת אנחנו  פה בויה דה לה רוזה, אני מרגישה 

  עתירות מנהליות כדי להגיע. 2שאני בתחנות רוח. אנחנו פה כבר כמה שנים עם בקשה עם גלגולים שעברתי 
  

  י לוועדה המחוזית מרכז :מר ניצן בן ארויה, יועץ משפט
  אבל היא באה בהיתרים שהיא לא יכולה להחתים, 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  שנייה. 
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  כי המנהל לא היה חותם לכם על זה.

  
   גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  נו שזה בצד. שזה משהו אחר והוא מסכים לחתום.שנייה המנהל אמר סיכמ
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  מסכים או לא מסכים זה לא על השולחן הזה.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  זה לא על השולחן אבל אני אומרת מה שידוע לנו.
  

  ה המחוזית מרכז :מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועד
  לא, אבל גם ההיתרים שיצאו עוד לא נחתמו כנראה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  טוב. בואו, בואו. הבעיה היא זה לא על השולחן.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
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חדש הוא שקודם כל עוברים את כל אגב, בסוגריים אני אגיד שהמינהל, נאמר לי במינהל שהנוהל ה
  המסלול בוועדות התכנון ורק בסוף מגיעים.

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  נכון.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  אז זה באמת לא רלוונטי לעכשיו. מעבר לזה, לכמה שנים האלה , אנחנו כמו שהסברתי, הרי ההחלטה של 

. מיד לאחר מכן, האדריכל שלנו פנה וכו', 2014פסק הדין של בית המשפט לעניינים מנהליים ניתן במרץ 
היה איזשהו דין ודברים של חצי שנה, עד שבסוף אמרתי די, צריך להגיש כבר את ההיתר כי לא קיבלנו 

ון בדצמבר. תשובות לשאלות שרצינו לקבל איך להגיש. הגשנו את הבקשה להיתר, התקיים דיון ראש
 ?   למרות שהיה קבוע דיון באוקטובר, הוא נדחה, התקיים בדצמבר. היה דיון. מה הייתה הבעיה באותו דיון

לבוא ולהגיד לנו בואו תתקנו את הבקשה. לאחר מכן בפברואר התקיים סיור במקום. זאת אומרת היו 
על זה שלפחות אז באמת נתנו את  הרבה הזדמנויות ואז כשהגענו לדיון ביוני, היו ברור שכבר אני מודה

ההחלטה לתת לנו את ההיתר, אבל אני לא חושבת שאז היו צריכים לדון בנושא העקרוני, ואז לבוא ולהגיד 
  ליוני. מה שקיבלנו זו החלטה שמאשרת ונותנת רשימה  9טכניים. הרי לא קיבלנו היתר ב תיקוניםאם יש 

זאת אומרת זה, עכשיו אני רוצה להסביר את  ?   אןשל תנאים. מה הייתה הבעיה לעשות את זה גם כ
  הרקע. 

  חלק ניכר מה,
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  הם לא בדקו את הבקשה לעצם גופה. ?   הם בדקו את הבקשה

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  נכון. זה מה שאני אומרת. 
  

  נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, 
  שוב, אנחנו פה בסיטואציה ש,

  
  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :

אני לא רואה מצב איך הם יכולים לדון אם אין להם תשריט מדויק עם משהו מסומן ואחר כך זה פתח 
  לוויכוחים. יכול להיות שהם היו צריכים להחזיר אתכם ולא  לדון. 

  
  ' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :גב

  אבל הם נתנו בעוד הרבה דברים אחרים.
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  לדון על משהו שהוא,

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  אבל נתנו,
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  בסדר. אבל על מה שהיה,

  
  באת כוח נחף דלק : גב' הילה ויינטרוב,

תראה, השטחים מפורטים, הם נתנו בעוד הרבה דברים אחרים הערות שהן טכניות לצבוע או איך לסמן את 
מעבר לזה שבאמת אנחנו כבר רוצים לסיים עם הדבר הזה, אנחנו  ?   הדברים. עכשיו, אני, מה הדחיפות

כספיות וגם מאמצים. יש לנו הליך פלילי  בניסיונות להכשיר וזה גם עלויות 2003ציינו אנחנו כבר לפני 
שהוא תלוי ועומד מעל הראש. ההליך הפלילי הזה זה, הוא נוגע לאותם דברים. זאת אומרת דברים אחרים 

שהיו במסגרת ההליך הפלילי היו הריסות, היה זה. בסך הכול הדברים יש פחות או יותר יישור קו. אבל 
  בנושא 
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לי שאנחנו נהרוס אספלט בתחנת דלק. יש פה את הנושא של רחיצת של האספלט שזה גם קצת לא נורמא
  מכוניות. בכל זאת זה עסקים שאנשים מפעילים. אנחנו בזמנו סיכמנו עם,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  סליחה. ?   הרחיצת מכוניות איפה היא נעשית
  

  :גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק 
  בצד שמאל.

  
  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  . המשבצות הארוכות האלה. Dמשמאל ל
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  יש שם משבצות ארוכות.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  אני לא רואה את זה.
  

   גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
  שנייה. אני אראה לך עם הסמן.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  כן. תראי לי עם הסמן.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  כאן, זה.

  
  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  השניים האלה.
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  הריסה.אבל רק חלק פה, אחד של ל

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  לא, מה שלהריסה זו הייתה סככה שהיא נהרסה כבר מזמן.
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
  זה שני המסלולים של השטיפה.

  
  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :

  ?   זה להכשרה
  

  :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה 
  ?   זה להכשרה מסלולי השטיפה

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  כן. 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   אותם יםאיך מכשיר

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
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  זה, זה לא שטחים. זה לא שטחים בנויים, זה שטחים לא מקורים.
  

  גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :גב' שירה 
  זה לא שטחים בנויים.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   זה שטחים לא מקורים
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  א הזה. אנחנו יש לי גם דיון בבית המשפט, בבית המשפט השלום ברחובות בנוש 1.12כן.עכשיו, אנחנו ב

. בעוכרינוכל הזמן מבקשים ארכות ובאמת ההתמהמהות פה של הוועדה המחוזית עוד פעם, לא ש, היא 
אנחנו צריכים כל פעם לרוץ ולבקש ארכה כשמלכתחילה מה שהסיכום היה עם המדינה הוא שיש לנו שנה 

  ו להגיש. כדי להכשיר את כל וחצי כדי להכשיר. להגיש בקשה להיתר זה עוד היה לפני כל העתירות שנאלצנ
  הבנייה הזאת, שכמובן זה לגופו של עניין זה כבר עניין באמת תכנוני. אבל בנושא העקרוני קודם כל חבל 

לי שזה לא נדון ועם הערות.  עכשיו, רשות רישוי לפי מה שנמסר לי לא הייתה מאז אותה ישיבה ביוני. 
  ת במיוחד שיש לי את אותם צווי הריסה. אנחנו לא יכולים להתנהל בצורה הזו. זאת אומר

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   טוב. אז זה בעצם, הנושא של התנאי עם דור אלון נפתר
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  דרכים לעשות את זה. קודם כל אני, 2יש 

  
  יגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נצ

  ?   את רוצה להגיד איזה משהו לפני שהוא משיב
  

   גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
אני מבינה , בסך הכול יש בינינו הסכמה במישור העקרוני.  רק שנאמר בתגובה שהייעוץ המשפטי ימליץ. 

  אני צריכה קביעה.
  

  י לוועדה המחוזית מרכז :מר ניצן בן ארויה, יועץ משפט
לא, אני אמרתי, אני גם אמרתי להילה שאני אמליץ . אני צריך על זה החלטת ועדה. עכשיו, אם אתם 

  סוברים שאתם יכולים לתת החלטה, אין בעיה שדור אלון ירד.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  דור אלון הם שוכרים שלנו. 

  
  פטי לוועדה המחוזית מרכז :מר ניצן בן ארויה, יועץ מש

  זה צריך, כל עוד יש , כל עוד ברור שחתימת מנהל צריך וזה קבוע, דור אלון לא,
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
   ?   קיי. אז את זה אפשר לשמוט -או 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  כן.
  

  משפטי לוועדה המחוזית מרכז : מר ניצן בן ארויה, יועץ
  כן. אם זה עוזר להם זה אפשר.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  נכון.
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   מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  אני לא מתנגד.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  וזאת אומרת  אבל אני רוצה רק,
  

  עץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :מר ניצן בן ארויה, יו
  פשוט כל,

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  שאני אהיה מוגנת בהיבט הזה שלא יגיע לוועדה.
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  לא, לא. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

צה בזה שאנחנו בסיטואציה שהיא, שכביכול יש לנו בקשה שנדונה באופן חלקי. אמר את לא.  הבעיה פה נעו
  זה חבר הוועדה קודם. ואין טעם שזה ייתן בהחלטה כל עוד לא ברור גם מה קורה עם החלק הראשון שלה.

  
   גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  מנים פה קצת התקצרו. אני באמת אומרת את יכול להיות שצריך איזושהי קריאה גם של ועדת הערר שהז
  זה מתוך איזושהי מצוקה שלנו בכלל החזיתות.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   מתי אפשר להכניס את הבקשה החדשה הזו לדיון
  

  דוברת :
  לדצמבר. 8
  

  :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה 
  לדצמבר. 8
  

  דוברת :
  הכי קרוב שלנו.  התאריךזה 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  עכשיו, ואם ,
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  ?   עם המעבר

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

יתן מענה לדבר הזה, אז לכאורה מה שנשאר על השולחן ובהנחה שהם גם מתקנים, אם במסגרת הבקשה נ
  אם הם לא מתקנים, אני פשוט מנסה להבין את היחס בין ההליכים. 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  כן. 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ים את מה שביקשתם בתיקון,אם הם לא מתקנים, אם הם מקבל

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
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  אז הערר יתייתר בנקודה הזו.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אז הערר יתייתר בנקודה הזו וגם נושא דור אלון.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  בנושא הזה. כן. אפשר  להשהות את ההחלטה
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  לא, שנייה. ואז מה שיישאר לנו על השולחן זה רק הנושא הזה של ,

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  אחוז. 15ה
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אחוז. 15של ה

  
  ויינטרוב, באת כוח נחף דלק : גב' הילה

  ואני , אני גם העליתי איזושהי טענה לגבי הנושא של, 
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  ?   הסדרה

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  שנים. לא הבנתי מה הכוונה.  5הסדרה תוך 
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  אז אני אשיב על כל  הנקודות.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  קיי. טוב. -בסדר. או 
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  ונוריד את זה. כי זה נראה לי הכי טוב אולי נתחיל מהסדרה

  
   גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  הפר.כן. נוריד את זה מ
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  כן. אני אלך מהקל אל הכבד.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  קיי. -או 
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
ר הזה. זה אכן מנוסח באופן מעורפל, הסדרה זו הייתה קביעה של הוועדה, זאת אומרת לשחזר את הדב

הסדרה הכוונה היא להסדרה, אנחנו מקווים שזה הרבה לפני אבל שכל המתחמים האלה שצריכים להיות 
  בתכנית איחוד וחלוקה יוסדרו כפי שצריף, כי זה יהיה המנוף.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  זה ברור.
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  רויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :מר ניצן בן א
לא, כי זה יהיה המנוף, גם בשביל, שיפתחו את המתחם הזה כפי שהוא אמור להיות בכניסה לשדה התעופה 

  הבין לאומי המרכזי של מדינת ישראל. כי זה לא השימוש המיטבי בקרקע זו לא צריך להיראות ככה.
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  ?   אבל זה בידיים שלהם

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

לא, לא. אין, תראה , נכון להיום, אני לא רוצה, הנקודה הזו יוצרת איזושהי, אני רוצה לנסות לנהל את 
ים. הדיון הזה באווירה הכי נוחה. השאלה הזו או אם שחקן או לא שחקן זו שאלה שמעוררת כל מיני דבר
התכנית איחוד וחלוקה בסוף יש שני כלים. אפשר לעשות את זה בהסכמה,  אפשר לעשות את זה ללא 

  הסכמה. מי שחקן בתכניות כאלה, התקנות קובעות,
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  ,לא, אין מחלוקת שצריך הסכמה פה של כמה גפים. זה לא אנחנו היחידים. אם זה היה תלוי רק בנו

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  לא, זה לא רק הם. זה לא רק הם. זה פז, וזה רש"ת ויש ויכוחים כאלה ואחרים. אבל אני אומר ,
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  ?   מי מגיש את התכנית

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  ת יכולה להגיש אותה עכשיו המתחם בתור שחקן. רש"
  

   מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  ?   אז איך מבקשים מהם שיסדירו את זה

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

ות שיש , תראה, יש בעיות קשות של רישוי עסקים, במקומ5לא. אני אומר יש כאן איזושהי קריאה. אנחנו 
  בהם מיכלי דלק ענקיים וזה כבר לא , צריך להסדיר את זה.

  
   מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :

  כן.
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  אז זו קריאה,

  
   מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :

  אבל אתם כותבים כתנאי בהיתר בנייה ייכתב.
  

  ן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :מר ניצ
  לא כתנאי.

  
   מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :

  כתנאי בהיתר בנייה.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  רשום. 

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  כן. זה יירשום.
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  התכנון :מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל 

  שנים. 5של  יתר להסדיר את המגרש בתוך פרק זהייכתב כי על מבקש הה
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  נכון. אנחנו לא יכולים.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   ואם זה  לא מוסדר אין היתר ?   מה זה תנאי
  

  ץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :מר ניצן בן ארויה, יוע
  שנים יש בעיה עם ההיתר אם לא תהיה הסדרה. זו קריאה כזו. 5לא. אני אומר בעוד 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  הוא ייהרס. ?   מה זה בעיה
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  ההיתר יצא. 

  
  כוח נחף דלק :גב' הילה ויינטרוב, באת 

  גם אי אפשר לקשור בין הדברים. אני או שאני זכאית להיתר בנייה או שלא. אתם לא יכול לקשור את זה 
  לתכנית איחוד וחלוקה שאני לא יכולה להעביר בעצמי גם.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  הוראה זמנית,מה גם שאתה מסתמך בעצם על הוראה בתמ"א שהיא 
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  זו הייתה , זו הייתה הכוונה,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  שנועדה לתת מענה ולא לקשור בין ההליך.
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  צריך, כדי שהם יגישו תכנית.אתה אומר להם תלחצו אתם על מי ש

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  במתחם הזה על ידי שחקנים אחרים, אנחנו יוצאים באותה קריאה. יםגם בהיתרים שמוגש
  

   גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  קריאה זה דבר אחד, תנאי זה דבר אחר.

  
  טי לוועדה המחוזית מרכז :מר ניצן בן ארויה, יועץ משפ

אנחנו, אז בגלל זה הוא לא ניתן כתנאי מיידי. גם רש"ת כשהיא מגישה היתרים בזה, אני אומרים חבר'ה, 
  במתחם הזה זה לא, 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  שנים שאנחנו מנסים להסדיר את התכנית איחוד וחלוקה. 5תשמע, אנחנו כבר 
  

  ד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רבי
  טוב.

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
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אני, אתם  –זה קורה מאז אישור התמ"א. הדבר הזה. טוב. אז זה לגבי אותו סעיף. לגבי משטחי האספלט 
ותה. אנחנו, אני אומר גם רואים את העובדות, אני סבור שהוועדה לא טעתה. היא עכשיו יכלה לשלוח א

 2ההחלטה החלקית שניתנה בערר שרשות הרישוי כן הייתה ערה  ללחץ שקיים סביב העניין הזה. והיו 
או לשלוח אותם לתקן ולדון עוד פעם ולחכות לעוד דיון או לאשר את מה שניתן היה לאש, בעיני  –ברירות 

שבין אותו דיון לא, זה לא שהיו דיני רשות רישוי רשות הרישוי. אז היא הלכה על האופציה השנייה. ונכון 
אחרת היום, זה יצר  פונקציהוזה לא עלה פעם נוספת. עם המעבר לאוצר יושב ראש רשות הרישוי זה 

איזשהו קושי שאנחנו בימים אלה פתרנו והדברים האלה, פתרנו אני מקווה שבצורה נכונה. והדיוני רשות 
  הרישוי יחודשו. 

  
  ד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רבי

  ?   בדצמבר 8והדיון הבא הוא ב
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  בדצמבר. לגבי דור אלון כשאני אומר שיש המלצה משפטית אני, אני  8ועכשיו אומרים שהדיון הבא הוא ב

  עיה להוריד את דור אלון, כי זה לא נכון שזה יהיה בתוך בסוף צריך החלטת ועדה ואני לא סבור שתהיה ב
  ואמרתי את זה. יםההחלטה. ואני, אני גם כתבתי את זה במייל

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  כן. נכון. אני צריכה לקבל משהו סופי.
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
ר בסוף הוועדה צריכה לקבל את זה , אבל נראה לי שבאמת  אין כאן סיבה לא נכון. אבל בסוף אני אומ

  לקבל. אבל עדיין אני מחכה להחלטת הוועדה. עכשיו, לסוגיה ,
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  לסוגיה המרכזית.

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  המרכזית.לסוגיה 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
 מטרים 50 ?   מטרים 60 ?   המרכזית שנוגעת בסופו של דבר אם הייתי מחדדת, כמה מטרים אנחנו חוזרים

  ?  
  

  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
68.  
  

  מחוזית מרכז :מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה ה
, אכן לא 8.1עכשיו, זה לא, אז קודם כל,  באמת גם אחרי הסיבוב בבית המשפט, כשהפרשנות  של סעיף 

נדון מה זה מבנה ומה זה לא מבנה. זה לא, זה לא היה החלק. אבל היית ה איזושהי תזה, הייתה תזה 
  נוספת של פרשנות .

  
  אש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ר

  ?   מה אתם, יהיה לעתיד מתישהו ?   סליחה. אי אפשר להעתיק את , כלומר מה זה הסגירה הזו
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  במסעדה. ?   סליחה

  
  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :

  ?   האלונית
  

  בת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יוש
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  האלונית הזאת היא סגורה.
  

   גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  הם מנסים, דור אלון טיפלו בה בנושא התכנוני, הם הניסו להכשיר, הגישו הבקשה להיתר לשימוש חורג, 

יפלו אני האמת לא הצלחתי לברר איפה זה עומד היום. כי אני הבנתי שנתנו להם כל מיני תנאים שהם ט
  בהם, היה איזשהו הליך די ממושך. גם הייתה שם עתירה מנהלית.

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  הם לא מילאו, הם לא מילאו אחר התנאים וזה נסגר.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  בקיצור, זה סגור.

  
  ץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :מר ניצן בן ארויה, יוע

  הם הפסיקו לטפל בזה, כן. 
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  כן. זה שטח שיישב סגור.

  
  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :

  ?   מה זאת אומרת ?   יישב סגור
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  הוא לא בהכרח יישאר סגור.

  
  ד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :מר אלע

  יישב, אני לא שמעתי טוב.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  טוב.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  זאת אומרת כרגע לא מופעלת שום אלונית.
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  ין היום בקשות לא מטופלות בהקשר הזה. זה המצב.יש בקשות. א

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  קיי. -או 
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  לדעתי יש שם  בקשה שהיא תלויה ועומדת, פשוט אולי לא קידמו אותה.

  
  ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת 

  ?   איזשהו בקשה
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  היא נסגרה מחוסר טיפול.

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  היא נסגרה מחוסר טיפול. כי הם לא מילאו תנאים.
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  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   שבעצם לא ?   הבקשה אצלכם

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  כן. ישנה מאוד. 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   ומי בעלי הזכויות שם

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  ים את סכימת תדלוק.אנחנו החוכרים של כל המתחם. דור אלון שכרו את זה מאיתנו כמו שהם שוכר
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  קיי.  -או 

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  עכשיו, זה שטח גלילי. אנחנו גם בוועדה המקומית, זה בכניסה לשדה התעופה. אז יש כאן איזשהו סוג של 
יה כאן מישהו באולם הזה שיגיד שהמתחם הזה נראה כמו שהוא היה צריך פיקוח ואני  חושב שלא יה

נתן איזושהי  8.1להיראות במיקום שלו. זה לא צריך להיראות ככה. יש שם שימושים היסטוריים. סעיף 
אפשרות לשימושים האלה להמשיך להתקיים במידה מוגבלת עד שהשימוש המיטבי בקרקע. עכשיו, אני 

ס לעבירות בנייה שנעשות, ואפילו בזמן הבקשה. לא רלוונטי. בואו נתמקד רק בדבר באמת לא רוצה להיכנ
הזה.  מה שניטען בצד השני ששני המבנים האלה הם מבנה  אחד אז אני אומר תכף נראה מה הפסיקה 

חיפשתי בחוק  ?   אומרת על  מה זה מבנה אחד. כי גם אני שאלתי את עצמי איך קובעים מה זה מבנה אחד
פשתי בתקנות ותכף נראה. אז כמו שאומרים שאפשר לראות שהמבנה הזה של דור אלון והדבר הזה , חי

שהוא ויטרינות וזה מבנה אחד, אז אני חושב שמראה העין הפשוט אני אשתמש באותה מילה, ההדיוט ולא 
  נה.האדריכל, יגיד זה לא אותו מבנה. זה לא אותו מבנה. זה לא נראה אותו מבנה, זה לא אותו מב

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  תראה לנו שוב.
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  .C, וזה Dו Aהנה, זה המבנה שראינו בו. זה 
  

  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :

  זה ה,  C Bזה המסעדה. 
  

  יה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :מר ניצן בן ארו

  . כן.Bו Cזה 
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  .Aל Cוגם החיבור בין 
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
אז יש  ?   וזה החיבור ביניהם. עכשיו, השאלה, אני שאלתי , ניסיתי לראות מה, חיבור בקורה זה מבנה

  שמפנה לאיזושהי פסיקה. הייתה שם איזשהו, 72/14רר איזשהו ערר ש, ע
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   מי נתן את ההחלטה בערר

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  ?   מה
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  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  ועדת ערר מחוזית מחוז צפון. עורכת הדין חגית דרורי גרנות.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  חבל שלא הומצא לי כדי שנוכל להתייחס. 

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

אבל אני מפנה לפסקי דין של בית המשפט העליון שם.  באמת זה. ואז כתוב יש  שם, איננו סבורים כי 
  שכל תכליתה כאמור לייצר מראית עין של חיבור בין בניינים, שזה מה שאדריכל חפץ הדגיםבזכות קורה 

קודם ואמר שיוצרים קורות שיוצרים חיבור בין בניינים, אין לראות בשני הבניינים כבניין אחד. בית 
  ,424490112המשפט בעתירה מנהלית 

  
  : גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה

  ?   עוד פעם
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  בענן שפץ, 273910812. ו424409112

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   אתה תשאיר לנו את ההחלטה הזאת
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
ב שני בניינים 2א ו2עניין שפץ הם אומרים הנמקות הוועדה מדוע יש לראות בבניינים כן. אין בעיה. ב

עצמאים אשר הגישרון המחבר ביניהם אינו אלא עלה תאנה  הנועד להכשיר באופן מלאכותי בנייה שאינה 
נה חוקית,  הינה סבירה והגיונית ולא מצאתי כל בסיס להתערב בה.  כלומר על גישרון אמרו שהוא עלה תא

  בשביל ליצור מראית עין של בניין אחד.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  פה לקורה אין שום תפקוד.

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  כפי שציינה, עכשיו,
  

   גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  לא, יש לה. 

  
  יד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רב

  ?   מה
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  ?   אז מה אומרת ועדת הערר

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  היא חלק מקיר מגן. זאת אומרת,
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  ד שכאמור קורת בטון חסרת כל תכלית אמיתית הנדסית או תפקודית, אלא שיש לשים לב לכך לא זו בלב

שהבניין הצפוני הינו בניין ישן לא מחוזק. קיים חשש כי קורת הבטון תיצור סיכון קונסטרוקטיבי. בקיצור, 
שר מוצג באמצעות בערר הזה יש עוד הפניה. עוד נטען בפנינו כי קיים חיבור פונקציונאלי בין הבניינים א

  חניה מקורה בין הבניינים. עכשיו, מה, אני רוצה,
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  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  כדי שנוכל לבדוק בבקשה. ?   אתה יכול להגיד מה מספר ההליך

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  ,286905גיגת דרורי גרנות. עכשיו, שם מפנים בעעמ של ועדת ערר מחוזית מחוז צפון. ח 72/14כן. זה ערר 
חנה לדרר  נגד שיכון עובדים, למעשה יש שם מה אמת המידה לראות אם זה, מה זה בניין אחד. ואומרים 

  השאלה מה הוא בניין אחד היא במידה רבה שאלה של שכל ישר. בעינינו מדובר למעשה בשכונת מגורים 
ו. זו שאלה של שכל ישר. ואני אומר הוועדה לא פטרה את עצמה מהשאלה ובה, אני בעיקר מכוון לשורה הז

הזאת. זה לא שהיא לא התייחסה. באמת צריך לתת להחלטת הוועדה ולמה במבנה הסמוך היא ראתה 
אחוז או  15מבנה אחד ונימקה את זה, ובמבנה הזה היא התקשתה לראות מבנה אחד. זה לא לחפש את ה

הכשיר. היא פשוט לא ראתה בזה מבנה אחד. והיא נימקה את זה. עכשיו, להכשיר את מה שאי אפשר ל
אתם מוסד תכנון אז אם הייתי טוען בפני בית משפט אז הייתי אומר זו בטח החלטה סבירה. אבל אני 
חושב שהיא מעבר לסבירה תכנונית. זה לא באמת מבנה אחד. הצורף, התחשיב, זה ברור שהיצירה של 

אחוז. להגדיל. זו התכלית. זה לגיטימי לגמרי. אבל זה מאוד  15להגדיל את היקף המבנה אחד היא בשביל 

  זה לא מבנה אחד. Cל Bאפשר היה לראות, בין  Dל Aמאולץ, אי אפשר.  בעוד שבין 
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  ?   מה הפער במטראז' בין אם מקבלים את הגישה הזו

  
  משפטי לוועדה המחוזית מרכז : מר ניצן בן ארויה, יועץ

  ?   מישהו יודע ?   כמה זה יוצא שם
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
  אחוז , 15מטר או  37אחוז מ 15כן. הבדל גדול. זה 

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  אחוז, 15לא, אבל במצטבר. כי זה 
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  .60מטר לעומת  5זה 

  
  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :

  כן.
  

   מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  .60מטר לעומת  5
  

  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
  רוב מבנה המסעדה שבנוי היום הוא לא בהיתר. 

  
  ועדה המחוזית מרכז :מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לו

  עכשיו, כשאתה מדבר על מבנים כאלה השאלה מי מבנה ואם אתה מאלץ את ה, מאלץ המציאות בשביל 
סברה שאי אפשר. אז במבחן השכל הישר,  והוועדהמטרים אז מה  שאי אפשר, אי אפשר .  60להשיג עוד 

  נים האלה מבנה אחד. האדריכלי ואחרי שהוועדה נימקה את זה, היא לא יכלה לראות בשני המב
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  ?   מתי היה הסיור ?   מתי התקיים הסיור

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  .2015בפברואר 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
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   ?   הסיור
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  .19את וב 17הסיור. הוא היה ב

  
  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :

  ?   השנה
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  כן. 

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  אני חושב שהתייחסתי לכל הנקודות.
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
. זה לא בדיוק המקרה כי הקיר הזה הוא לא סתם חיבור, 1ולי שני דברים. אני לעניין הזה יכול להגיד א

  אלא גם במשמעות תפעולית. הוא נבנה מסיבה תפעולית. לא בשביל לחבר שני בניינים ולעשות איזה כאילו. 
  . אני רוצה להגיד שוב, 2הוא נבנה כי הוא היה קיר מגן בין תחנת דלק לבין חוות המיכלים. 

  
  ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :מר ניצן בן 

  אבל רגע. רגע. 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  לא בחלק זה. 

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  אי אפשר לקחת קיר מגן, לעשות בו פתח ואז להגיד  למעשה יש לו תכלית שמגנה. זה קצת,
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
  אני גם רוצה מקודם, 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  לא, לא בשלב ראשון. במיקום אחר הפתח היה.
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
(מדברים ביחד) זאת אומרת כן אפשר לעשות בו פתח במקום אחר. ולכן לא ניתן היתר למקום החדש. אני 

העקרונית אפשר לעשות בו פתח.  דבר שני אני רוצה להגיד שאם לא היו לנו את מסכים. אבל ברמה 
המבנים הקיימים האלה שצריך להכשיר אותם, לא היינו מבקשים בכלל את המטרים האלה, כי לא 

  צריכים אותם באמת. כי בסופו של דבר צריכים להבין שברגע שתכנית האיחוד והחלוקה תאושר, יש 
  אחוז,  15שביל לנו פה זכויות לא ב

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ברור.
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
  יש פה זכויות בשביל אלפי מטרים.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ברור.
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
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נית למתחם שכוללת פרויקט שלם עם הדמיות ועם תכניות של משהו ואנחנו אגב הגשנו, אנחנו הגשנו תכ
  שצריך להיות בכניסה לשדה התעופה. רק לא יכולים לעשות את זה.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  הרי האינטרס שלנו הוא ראשון במעלה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ברור.
  

  חפץ, עורך התכנית : מר דב
  או לא חשוב כמה, זה שטות יחסית למה שיש כאן.  17או  5 יםאז כל העניין של המטרים האלה הספור

  וכולם מבינים שזה לזמן קצר ככל שניתן. משום שניתן יהיה לתפקד עד שיהיה פרויקט. 
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
רבה שנים.  זו שאלה של הביצה והתרנגולת. כי ההמשך קיום של העסקים האלה אבל הזמן הזה נמשך ה

  הוא גם לא יוצר,
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  בסדר. אבל זה מה שיעשה לך את ההבדל בסופו של דבר.

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  נים לא בוער מספיק.  קודם כל, יכול להיות. לאף אחד מהשחק
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  לא, מסעדה לא תסדר.

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  לא, לאף שחקן לא בוער מספיק בשביל, כנראה לא בוער מספיק. לא יודע. המציאות. 
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
  אנחנו,

  
  באת כוח נחף דלק : גב' הילה ויינטרוב,
  ת.זיואנחנו התחלנו לפני שהוועדה המח לנו זה מאוד בוער.

  
   מר דב חפץ, עורך התכנית :

  אנחנו עשינו תכנית איחוד וחלוקה אנחנו לבד.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  אנחנו שכרנו פה מתכננים. השקיעו הרבה כסף. זה חבל.

  
  המשפטים, יושבת ראש הוועדה : גב' סילביה רביד, נציגת משרד

  טוב.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  אני רק רוצה,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  אבל יש לנו, אבל לנו יש קושי.
  

   גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  אני רוצה רק להשלים כאן.
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  ת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציג

  או חיבור, פונקציונאליוזה, פה צריך לעזור לנו להתגבר עליו. איך אפשר להסדיר מבנה שאין בו שום חיבור 
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  אני רוצה אבל להגיד שבשונה, 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  נחנו מנסים לעזור לכם. אנחנו רק תוהים אם יש אפשרות לעזור לכם. א
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  אני רוצה להגיד שבשונה מהמקרים שניצן הפנה אליהם, שאולי נעשו דברים לצורך היתר. פה זה לא המצב.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ברור.לא, זה 
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  אנחנו מדברים על משהו מאוד ישן, משהו שהוקם עם תכלית.

  
  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :

ק כמה זמן זה ?   מטר שלו בהיתר של המסעדה 60קצת קשה למצוא פה את לוחות הזמנים. מתי הוקם ה
  ?   ומתי הוקם הקיר ?   קיים שם

  
  ' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :גב

  .60הקיר הוקם בשנת  ?   מתי
  

   מר דב חפץ, עורך התכנית :
  ואני אגיד לך את מספר ההיתר. 60הקיר הוקם ב

  
  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :

  ?   60הקיר הוקם בשנת 
  

   מר דב חפץ, עורך התכנית :
  אני אגיד לך את מספר ההיתר.

  
  ב, נציג מנהלת מינהל התכנון :מר אלעד ל

  לא, לא משנה ההיתר. אני מדבר על לוח זמנים. 
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  גם המסעדה הזו, לא, גם המסעדה נבנתה בחלקים.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  הקיר,
  

   מר דב חפץ, עורך התכנית :
  ניתן ההיתר. 26.4ריל הקיר הוקם באפ

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   26ב
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
  . 4042שמספרו 
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  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :

  ?   וההחרבה של המסעדה כמה זמן היא עומדת ככה
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  ה עצמה,לא, המסעד

  
  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  .56. במרץ 56ב נינתההמסעדה 
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  לא. השטח שלא בהיתר.

  
  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  ?   מתי בצעה ההרחבה
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  כן.

  
  , מנכ"ל נחף דלק :רוזנפרנץמר יאיר 

  .86ב
  

  חפץ, עורך התכנית :מר דב 
  ?   מתי

  
  , מנכ"ל נחף דלק :רוזנפרנץמר יאיר 

  .86ב
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
  .86ב
  
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   או שהיא קטנה מאוד ?   עכשיו, אם סוגרים, אם הורסים את החלק הזה, המשמעות היא שאין מסעדה

  
  ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :גב' הילה 

  מה שנשאר בהיתר.
  

   מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  לא, אנחנו,

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  לא, אני רוצה להבין פשוט את המשמעויות.
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
דה שמה שאי אפשר להכשיר ייאטם ולא ישמש את אף אחד. עד שיהיה פה שנייה. יש סיכום על דעת הווע

  היתר.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  אני לא יודעת אם העסק הזה ייסגר. ?   מה שנמצא בהיתר  הוא קיים. להגיד לכם איזה שימוש אחר כך

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
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  בסדר. פשוט כדי להבין תפעולית מה זה אומר.לא, 
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  לא. תפעולית זה עלול לגרום לזה.

  
  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  זה מופיע גם בתכנית. אתם יכולים לראות בתכנית של המסעדה.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  הוא גם, Cמה ש
  

  ורך התכנית :מר דב חפץ, ע
  תראו משמאל יש רצועה שהיא נאטמת.

  
  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :

  ,בסיור שהייתם
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   לא, לא הבנתי. סליחה שנייה.  רק מה שהוא אמר. עוד פעם, מה אמרת

  
  המחוזית מרכז : מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה

  זה והשאלה. ?   המסעדה יכולה לתפקד וחלק ממנה ייאטם
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  אנחנו לא יודעים.  אני לא יודעת. אתה לא יכול להגיד את זה. זה תלוי גם במפעיל שלה שזה לא אנחנו. 

  
  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  שת בשטח שהוא לא בהיתר.היום היא תפקדת, היום היא לא משתמ
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  השאלה, אז יכול להיות שהשאלה שלי היא בדיוק לעניין הזה.  אתם הייתם שם בסיור,  חוץ מהקיוסק הזה

  ?   למה משמש כל הגודל של המבנה הזה  ?   עם החלון החוצה, יש שם מסעדה שאנשים יושבים בפנים
  

  ויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :מר ניצן בן אר
  זו לא מסעדה כמו שאתה מדמיין.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  זה מזנון. 
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  זה מה שאני שואל. 

  
  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :

סה  של המבנה  של החלק שהוא לא בהיתר, זה הסכמה שהם הגיעו לא. העניין הזה של האיטום ולא הרי
  עם השלטון המקומי.

  
  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :

  ?   אתה יכול להצביע
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
  זה המבנה של המסעדה היום. זה מה שמקווקו כאן זה ההיתר.
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  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  כן.

  
   מר דב חפץ, עורך התכנית :

  זה מה שניתן  בהיתר. כל זה עומד היום ריק. 
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  אבל יש שם שירותים למשל. האיטום שלו,

  
  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :

  זה לא רשות רישוי, זו החלטה של רישוי עסקים.  האיטום
  

  ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :מר ניצן בן 
  אז אני אומר רשות ה רישוי אם היא תידרש לזה,

  
  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :

  רישוי עסקים או רשויות מקומיות.
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  לתפקוד המסעדה. קיי. אבל אם זה עומד  ריק זה אומר שזה לא משמעותי -או 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  לא. אבל יש שם שירותים. וזה לא  הכול. 
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  קיי. -שירותים, או 

  
  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  אני לא אומר שזה משמעותי אבל זה מבנה שיש עליו צו הריסה ואנחנו רוצים להסדיר אותו.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  לא, לא הכול לא בשימוש. 

  
  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  כי זה לא בגלל השימוש של המסעדה.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  בסדר. בסדר. הבעיה פה,

  
  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :

  מכל הכיוונים.  שנבין את המשמעויות
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  מה גם שיש שם  גם שירותים שמשמשים את המסעדה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

   ?   אז כרגע כל מה, כרגע כל של מה שלא מוסדר, לא פועל
  

   : גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז
  לא מופעל.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
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  לא מופעל 
  

  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
  וזו הסכמה שהם הגיעו אליה עם רישוי עסקים אצלנו. 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  דב, בוא רגע.
  

  שרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת מ
  ?   שנייה, רק לחדד. כל מה שלא מוסדר כאן לא, מה שלא מוסדר בהחלטת הוועדה האחרונה לא פועל

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

   לא, בוודאי שפועל. 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   יש שימוש בחלק הזה

  
    גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :

  כשהיינו בסיור הזה.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  שנייה, לא. 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  רגע. סליחה. אולי לא הבנתי את השאלה.
  

  שבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יו
  אני  גם לא הבנתי עד הקצה. אני רוצה להתחדד, בגלל זה אני שואלת שוב. 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  קיי.  -כן. או 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  אמר האדון שיש חלק שהוא סגור ולא פועל. החלק,

  
  מנכ"ל נחף דלק : ,רוזנפרנץמר יאיר 

  נכון. שני דברים לא פועלים.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   מה לא פועל

  
  , מנכ"ל נחף דלק :רוזנפרנץמר יאיר 

  איפה שהיה האלונית, 
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  פה במבנה הזה.

  
  דלק :גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף 

  לא. אבל חלק ממה שאני מבקשים להכשיר.
  

  , מנכ"ל נחף דלק :רוזנפרנץמר יאיר 
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רגע, רגע, שנייה. החלק שנסגר במסעדה היה קודם מרפסת. אני רק רוצה שתדעו. הייתה שם מרפסת 
התוספת למרפסת לא עובדת, לא  החלק הזהבסמוך,  סגרנו אותה עם אלומיניום. עם הכול חלונות. עכשיו, 

  פקדת. זה סגור שם. הוא ריק. לא מפעילים אותו מרגע שאמרו לנו לא להפעיל אותו. מת
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   אבל זה, החלטה של המרפסת זה מה שמבוקש כאן בבקשה

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  כן.
  

  ק :, מנכ"ל נחף דלרוזנפרנץמר יאיר 
  כן.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  זאת אומרת שכרגע,  מתוך מה שכאן אתם ביקשתם,
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  כאן רואים את זה פה.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  כן.
  

  י לוועדה המחוזית מרכז :מר ניצן בן ארויה, יועץ משפט
  יכול להיות שהמרפסת הזאת שהיא תוספת, צריכה להיהרס וזהו.

  
  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :

  אבל שנייה שירה, זה לא מתחבר לי מבחינת (לא ברור)
  

  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
  נכון.

  
  נון :מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכ

  פה זה הפוך.
  

  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
  רוב השטח, 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   דקה. זה השטח
  

  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
  זה השטח שהוא המאושר, זה השטח שהוא בהיתר.

  
  ב, נציג מנהלת מינהל התכנון :מר אלעד ל

  ?   פה זה מסומן הפוך, לא
  

  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
  נכון. אבל זה השטחים המבונים. 

  
  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :

  צמוד לשירותים זה מאושר ופה רחוק מהשירותים זה מאושר.
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  אדריכלות מחוז מרכז :גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום 
  לא, לא, לא.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  תראה, למשל השירותים ,
  

  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
  זה המאושר.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  הם חלק ממה שאנחנו מבקשים להכשיר כי זה משמש את המסעדה.
  

  גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז : גב' שירה
  זה סליחה, עד המקווקו.

  
   מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :

  קיי.  -כן. או 
  

  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
  זה החלק המאושר והשירותים וכל זה לא מאושרים.

  
  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :

  קיי.  -או 
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  אבל השירותים בשימוש. 

  
  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :

  ?   זה מה  שאת אומרים ?   אבל אתם אומרים שזה אטום וזה לא בשימוש. נכון
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
  לשימוש. שביקשנו, אז זה יישאר אטום וזה יצטרף 5אם יתנו לנו את ה

  
  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :

  לא, תשאירו את השירותים.
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
  את השירותים. כמובן.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  את השירותים.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   אחוז 15ולים להשמיש מהאת השירותים אתם יכ

  
  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  לכם. שהצגנוכן. כן. זה מה 
  

  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
  אם זה תמורת המסעדה, לא. 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
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  מספיק מטרים לשירותים. לא. דב, השאלה אם נניח במצב היום לפי החלטת הוועדה המחוזית, אין לך
  

   מר דב חפץ, עורך התכנית :
  יש לי. 37אחוז מ 15
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  מטר. 12מטר ושם זה – 5זה 

  
  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  מטר שם. 12אז יש לי 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ?   מתוך כמה

  
  ה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :גב' היל

  מטרים. 5לפי הפרשנות כרגע זה מאפשר לנו רק 
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
  .12מטר בערך והשירותים הם  5אחוז זה  15מטרים  37, מ5כי אני יש לי 

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  חצי מהשירותים. 
  

  שרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת מ
  טוב. להתלהב מהסיטואציה קשה.

  
   גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  גם אנחנו פה זה ידיים קשורות.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  לא, זה ברור. מצד שני יש פג גם בעיה אמיתית של נוסח.

  
  ועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :מר ניצן בן ארויה, י

  אבל גם אם זה קטע שנבנה באופן בלתי חוקי הדבר הזה, זו תוצאה, זה בסדר שזה לא יהיה הדבר הזה. 
שירותים או שירותים עוד ישתמשו פונקציונאלית, המזנון הזה יתפקד כמזנון  כמו שהוא היה אמור להיות 

  במקור. רגע, אני רוצה להחזיר,
  

  נציג מנהלת מינהל התכנון : מר אלעד לב,
  לא. יכול להיות לו בעיה של רישיון עסק. אם אין לו שירותים, יכול להיות לו בעיה של רישיון עסק.

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

חובה  אני אגיד ככה. מבחינת רישוי עסקים או גם מבחינת רישוי עסקים ודיני התכנון והבנייה אין שום
  להכשיר מה שלא חוקי. 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  לזה.  יםטוענזה ברור. אנחנו לא 
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
מבנים בשביל שהחלק,  2לא, אני טוען את זה. אז אם למצוא פרשנות שלדעתנו לא קיימת וליצור אותם כ

סנדוויצ'ים וזה. בשביל שהוא יהפוך למיני מסעדה או משהו כזה ואת  יםפקד. מוכרהמזנון הזה היום מת
הפתרון של השירותים אפשר לקבל גם במסעדה, אפשר להגיע לכל מיני הסדרים. אז אני אומר בסוף אם כל 
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התכלית הזו זה, יכול להיות שהחלק הזה לא ניתן להכשרה. ולא צריך למצוא כאן איזשהו אינוס של 
  ת שהיא לא קיימת. כי זה לא מבנה אחד.פרשנו

  
  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :

על  ?   אבל אם אתם מבטלים, אבל אם אתם הורסים את השירותים הקיימים, על מה תחנת דלק מסתמכת
  השירותים האלה. 

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

אמנם מתדלק שם לפעמים, אבל אני חושב שיש פה שירותים בתחנה ולא  כל אני חושב שיש שירותים, אני 
  אז צריך למצוא לזה פתרון.  ?   לא, אין שירותים בתחנה ?   התחנה עושה שם. יש עוד שירותים בתחנה

  
  , מנכ"ל נחף דלק :רוזנפרנץמר יאיר 

  ה.האל השירותיםהיו עוד שירותים באלונית, מאז שסגרו את האלונית רק את  
  

   מר דב חפץ, עורך התכנית :
  ויש את השירותים שאנחנו צריכים להרוס. 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  כן. על זה הוא מדבר.
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
  שירותים להריסה. לא זה.

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  אז צריך להתאים אותם.
  

   ה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :גב' שיר
  מבני שירותים לא בהיתר, אחד להריסה ואחד הם ניסו להכשיר. היו שני

  
  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :

  מטר למה שאפשר.  5-6היה צריך את ה
  

  , מנכ"ל נחף דלק :רוזנפרנץמר יאיר 
  ה. אתםאני מבקש רק עוד משפט אחד בבקש

  
  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :

  ?   לאן לחזור
  

  , מנכ"ל נחף דלק :רוזנפרנץמר יאיר 
שמים דגש על העניין של הקורה הזו. הקורה הזו נוצרה אחרי שעשו איתה פתח. איפה שהפתח היה קיר 

רואים, הקוקה  מלמעלה עד למטה. זה לא שפתאום שמנו קורה מעל הדלת. לא. כל החלק הזה כפי שאתם
דרך אגב, זה היה גם מסעדה. כל השנים קראו לזה מסעדת המפגש.  ?   קיי -קולה הזה, שזה המזנון או 

. אני מכיר כל ס"מ שם. זה המזנון ופה יש דלת שנכנסים והיה שם 5. מגיל 54רבותיי, אני שם משנת 
  יה הסכם, היו אוכלים אצלנו מסעדה מאז ומתמיד. כל תעשייה אווירית , המחלקה של הניסויי טיסה ה

צהריים. כל הבכירים של שדה התעופה. הייתה שם מסעדה. זה לא היה מזנון.  נכון שאני הוספתי את 
החלק הזה של המרפסת. את זה. אבל כל הקטע הזה עד לחלון של המזנון, כל זה בהיתר. היה בפנים 

  מסעדה כל הזמן. 
  

  חוזית מרכז :מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המ
  נו בסדר, אז תורידו את התוספת.

  
  , מנכ"ל נחף דלק :רוזנפרנץמר יאיר 
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  זה דבר אחד, דבר שני, שמים דגש פה על החור הזה עם הדלת. זה היה קיר. 
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  אני לא חושב שמישהו פה,

  
  , מנכ"ל נחף דלק :רוזנפרנץמר יאיר 

  אומרים הקורה הזו.לא, אני אומר ש
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  לא, לא, הבנו שזה הקיר ונפתח פתח לא במקום שאושר.

  
  , מנכ"ל נחף דלק :רוזנפרנץמר יאיר 

אני אגיד לכם. כי כולם היו צריכים ללכת לשירותים מסביב. ומה  ?   עכשיו, למה עשינו את הפתח הזה
דע מה היינו מוצאים שם בבוקר. לא היה שליטה על כל אלה שמסתובבים שקרה שם בלילות, כל אחד יו

שם מסביב. לא הייתה שליטה. אז אנחנו סגרנו את זה משם במחיצה, שלא יוכלו להיכנס לשם. ופתחנו את 
השער הזה שיהיה לעובדים בדלק שיוכלו לראות מי נכנס ומי יוצא. זה הכול. אנחנו לא עשינו את זה בשביל 

  ף או משהו. בשביל שיהיה נוחיות לציבור. לעשות כס
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
וגם, וגם לדבריו של ניצן, אני חוזרת על  מה שאמרתי קודם, שאני, קיימת איזושהי אפשרות תיאורטית, 

  ת זה.לא שאני יודעת עליה, שהיו, שהיה היתר גם לחלק מהבנייה הנוספת. אבל אנחנו לא יכולים להציג א
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
   ?   איזה בדיוק ?   איזה בדיוק

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  חלק מהאספלט, אני לא יודעת להגיד. זאת אומרת הרי המבנים פה הם נבנו,
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  בסדר.

  
  נציג מנהלת מינהל התכנון :מר אלעד לב, 

  ?   לא, השאלה אם היא מתכוונת כאן למסעדה
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  כן. אני אומרת גם למסעדה. עכשיו, אגב, המסעדה מה שבהיתר, מה ש,

  
  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  המרפסת אם תסתכל אתה תראה ,
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  מה שבהיתר זה לא עד המרפסת, זה פחות. לפי מה שאני מבינה.

  
  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  בין המקווקו ובין המרפסת יש שם קטע.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  טוב. יש לנו פה. נראה לי שעכשיו (לא ברור) את ההחלטה בערר הזה.  אם אפשר לתת לנו. 

  
  ' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :גב

  .72/14זה ה
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  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  אני רק, אני בקושי רואה את המספר. 

  
   דוברת :

  ?   ועדת המשנה לעררים או ועדת הערר
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  לא. 

  
  , יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :מר ניצן בן ארויה

  של ועדה מחוזית מחוז צפון. 72/14לא. זה 
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
של ועדת ערר צפון. אני רוצה גם להגיד עוד דבר. כמו שדוב אמר את זה מהניסיון שלו, אבל הרי גם נניח 

שהו חיבור מסוים שמאפשר לשני בניינים בחוק המקרקעין הנושא של בתים משותפים, לפעמים יש איז
שהם נפרדים להכיר בהם כבית משותף אחד. וזה דבר שהוא לגיטימי, זה לא משהו שהוא בא לעבוד על 
מישהו. וגם פה אנחנו לא מנסים ליצור איזשהו משהו שלא קיים. פשוט לאפשר את החיים. זה הכול.  

ה פה לגבי שימושים. כי הזכירו את הנושא של האלונית. ואגב, לדברים של הוועדה, אני, אין לנו איזו טענ
  משהו. אנחנו לא טענו פה על השימושים.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  בסדר. זה לא הנושא שעומד בפנינו כרגע.
  

  מר ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית מרכז :
  מה שאושר אושר.  לא נפתח.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  כן. מה שאושר לפחות זה.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  לא, לא. בסדר. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   להיות בבקשה המתוקנת טוב. השאלה היא עכשיו איך  אנחנו מתקדמים בהינתן שיש עוד דיון שאמור
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
מבחינתנו אפשר, מה ששתי הסוגיות שאמורות לעלות שזה הנושא של כל ה, נקרא לזה הבנייה הנוספת 

  שהיא לא מבנים, כל המרכיבים ואת הנושא של דור אלון, מבחינתנו אפשר אולי להשהות פה את ה,
  

  גת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נצי
  את ההחלטה.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  את ההחלטה עד שאנחנו נראה מה קורה שם. ואז במידת הצורך לחזור לפה.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  בסדר.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  הדברים נקבל,וביתר 
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
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לא. אי אפשר לקבל החלטה חלקית. כי אם אני, אם אנחנו סוגרים לכם את הערר אז אין לכם ערר. אז 
  תצטרכו להגיש ערר.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  לא, אז עדיף,
  

  המשפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד 
  זה חסר היגיון.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  הועיל וזה יחסית זמן קצר.
  

  מר דב חפץ, עורך התכנית :
  אבל האם,

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  ?   מה
  

   מר דב חפץ, עורך התכנית :
ת זה לפני הדיון. כי אני ישבתי עם האדריכלית של אם יש עוד הערות לתכנית אז הייתי שמח לשמוע א

  הוועדה.
  

  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
  מה שאנחנו דנים בו עכשיו על היתר מתוקן.

  
  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  המתוקן, כן. 
  

  (מדברים ביחד)
  

  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :
  עליו קצת הערות אבל אתה תקבל את כולן. שעוד יש

  
  מר דב חפץ, עורך התכנית :

  כי אולי יש שם משהו שהוא לא לשביעות רצונכם, אני לא יודע.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  ינתן החלטה בסדר. מה שנראה על פניו הגיוני בנסיבות התסבוכת הזאת זה לחכות עם הערר אצלנו עד שת

מתוקנת. ואז נראה אם ההחלטה פותרת, תגישו לנו אותה. נראה אם מה שנשאר זה רק השאלה 
  אז זה נראה לי הכי פרקטי. ?   אחוז.  כי אם שאר הדברים לא נפתרים או ש, בסדר 15המצומצמת של ה

  
  גב' שירה גלייטמן, מנהלת תחום אדריכלות מחוז מרכז :

  ?   סילביה, נצטרך להתכנס שוב
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  לא. 

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  אפשר שה,
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
  ?   אנחנו יכולים לצאת להתייעצות פנימית לפני שאנחנו סוגרים  את הסיכום הזה
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  משפטים, יושבת ראש הוועדה :גב' סילביה רביד, נציגת משרד ה

  ?   כן, בטח.  אתם יכולים לצאת לכמה דקות
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
אז אני אשמח אם ייצא מפה משהו כדי שאני אוכל גם להציג,  1.12בגלל שיש לנו דיון בנושא הפלילי ב

  ן ואז אנחנו מחכים לדיון הזה.. זה הולך לעלות בדיו8.12בנושא הזה. זאת אומרת אפילו שיש דיון ב
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  הבנתי. אתם כאילו צריכים החלטת ביניים שאומרת ,

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  כן. ואז אני אבקש שם אולי לדחות.
  

  : גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה
סליחה, אני ידעת  ?   אבל שנייה, רק לפני ש, לפני שנאמר את זה, אנחנו יוצאים שנייה להתייעצות. בסדר

  דקות בחוץ. 2-3שהצעתי אבל אני צריכה  לראות שזה מקובל על החברים האחרים. אז תחכו 
  

  (הפסקת הקלטה)
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
ל. התלבטנו בשאלה אם להמתין בערר הזה עד להחלטה בבקשה המתוקנת שלכם, (לא ברור) אתה יכו

ולכאן או לכאן והנטייה שלנו אחרי המחשבה הייתה לקדם את  מה שאנחנו יכולים לקדם בהחלטה פה 
ושבמקביל הבקשה שלהם תידון. היא במילא נוגעת למשהו שלא אושר, שלא אושר בבקשה שבפנינו. אז 

  בל החלטה במה שאנחנו יכולים לקבל, והיתרה תעשו מול הוועדה. זאת אומרת שלא נעכב את אנחנו נק
  ההכרעה בערר הזה לצורך קבלה של ההחלטה.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  הערר שתלוי כבר,
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
  נעשה כמיטב יכולתנו לקבל החלטה.  אנחנו נקבל הכרעה בקצב שלנו.

  
  דוברת :

  החלטה בערר.
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
החלטה בערר. ולגבי הבקשה החדשה היא תידון והיא תוכרע בנושא , ביחס לאלמנטים שלא נכללו בבקשה 

  כאן. 
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
 זאת אומרת מתקיים הדיון ברשות הרישוי ?   ל ההחלטה תינתן בהנחה שבאמת מסתיים דיוןקיי. אב -או 
  ?  
  

  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :
שאתם תקיימו דיון. את זה אנחנו  מחלוקתכן. כן. ברור. ברור. כלומר, היא תכלול מרכיב. על זה  אין 

של האלמנטים האלה והאלה יתקיים דיון, שהוועדה הודיעה שהיא תקיים  כותבים בהחלטה. שעל הנושא
אז זה גם לא נכון שזה ,  ?   דיון וזה אכן, ולכן אנחנו לא נדרשים לזה במסגרת ההחלטה שלנו. בסדר

  שאנחנו נהיה הראשונים שנדון בהם מבחינת הפרוצדורה.
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  כי אני ראיתי בזימון שהיה כל מיני גורמים. ?   חת  רק לצדדים כל הערר. נכוןאגב, ההחלטה נשל
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  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  לא. כאן אנחנו נשלח,
  

  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :
  רק לצדדים.

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  ?   לציבור שהשתתפו בדיון. לאיזה גורמים אחרים יש לנו
  

  מר אלעד לב, נציג מנהלת מינהל התכנון :
   ?   אבל בכל מקרה, זה מתפרסם, לא

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

  בכל מקרה, זה מתפרסם באינטרנט כך שזה לא משנה.
  

  ף דלק :גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נח
  בסדר. מה שמתפרסם, מתפרסם. 

  
  גב' סילביה רביד, נציגת משרד המשפטים, יושבת ראש הוועדה :

חוץ מלהגיד שצריך אז לא חשוב. טוב. אז אני חושבת שמיצינו את הדיון.  Anywayזהו. זה מתפרסם 
  לקדם את התכנון אבל באמירה שאני מבינים שלא צריך להפנות אותה אליכם. תודה רבה.

  
  גב' הילה ויינטרוב, באת כוח נחף דלק :

  תודה רבה לכם. 
  

  תם הדיון.
  


