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ז"תשע,תשריה"כ
2016,אוקטובר27





 ל ו ק ו ט ו ר פ
 

 2016באוקטובר  26, מתאריך 09/16ישיבת מליאה מס' 
 

עו"ד, שמואל מזרחי, ציפי זילברמן, -יו"ר, שאול רומנו -יוסי שבו  :נוכחים

שחר רובין, אורן יגאנה, ד"ר הדס שחורי, עמוס לוגסי, סמדר 

 ', אליהו לוי, יצחק כהן.אהרוני, יעקב קורץ, יהודה חיימוביץ

 

 אבירז, לירן יגודה.-טלי חייט :חסרים

 

יגאל נדב, ריבה קליין, בועז גמליאל, תומר תדהר, צחי ברוורמן,  :מוזמנים
ביטון, -ערן לבב, אביתר צוריועמ"ש, -כהן-עו"ד שולמית מנדלמן

יהודה, יוסי סגרון, דרור מרגלית, ירון לוי, -אורית בןשמעון גור, 
 רו"ח, נורית כהן.-מיכל רוטוול, דייגו כהן, שלמה אליהו

 

 בתיה חן. :רשמה

 

 :על סדר היום

 

 עדכונים. .11

 -הרחבת הקצאה בית כנסת "משכן משה"  -אישור וועדת הקצאות  .12

 עמותת נצר הקודש.

 מליבו. -מועדון נוער צופים  -אישור וועדת הקצאות  .17

 פטור מהיטל השבחה על מתחם הכלול בתוכנית. - 7/96תכנית נס/ .17
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 :עדכונים. 11
 

:היו"ר עדכונים מספר יש הישיבה. את פותח הכי-אני הדברים אחד

לנולהקטיןהולכים,כרגעבחוקההסדריםבעייתייםשהולכיםלהיות

 הממשלתיים, המוסדות של הארנונה בלבד.30%-ל100%-מאת

יהיהבסביבות שלנו הגירעון מלש"חבנוסףלגירעונותשל7כלומר,

את להעלות לי שיאפשרו ביקשתי הכנסת, יו"ר עם דיברתי היום.

 הוא אבל שירותים, להוריד רוצה לא אני כי קהארנונה ובע.לא

מישהודאגשילכולבג"צ.

כרגעאנחנוצריכיםלהיערךבהתאםלהחלטהשהתקבלה.הםרוצים 

הרשויות, של הסוציואקונומי לדירוג בהתאם הסכומים את לחלק

 סוציואקונומי בדירוג אנחנו כי כלום נקבל שלא היא .7המשמעות

הקשור בכל שירותים הורדת היא הזאת ההפחתה של המשמעות

 אנולתחום משאבים. הרבה הכי משקיעים אנחנו שם כי החינוך,

מיליוןשקל.20ינוך,קיצוציםשלנצטרךלקצץבמוקד,בשיטור,בח



 20:70אורן יגאנה הצטרף לישיבה בשעה 

 

איןלנורזרבהבתקציבהשוטף.בסוףנצטרךשהתקציביהיהמאוזן :היו"ר

יאיותרמזה.אניואנחנויודעיםמהצפיההכנסותוההוצאות,לאנוצ

מעדכןאתכםבנושאמאחרובחודשהבאאנחנועובדיםעלהתקציב

שצריךלהגיעלאישורהמליאהבדצמבר.
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 -הרחבת הקצאה בית כנסת "משכן משה"  -אישור וועדת הקצאות . 12
 :עמותת נצר הקודש

 

כ:מרגלית דרור לפני הדגל, בשכונת משה משכן הכנסת אישרתם3-בית שנים

 הקודש20להקצותלהםאתהמבנהלתקופהשל עמותתנצר שנה,

שמפעילהאתביתהכנסתביקשהלהרחיבאתמבנהביתהכנסתבעוד

לוועדת176-כ להרחבה הבקשה את הגישו הם דרום. לכיוון מ'

הלציבור,היושתיהקצאות,האפשרותלהרחבתביתהכנסתפורסמ

מקום ואין חילונית היא שהשכונה שטענו תושבים של התנגדויות

שטחים במקום ושצריך לזאת בהתאם הכנסת בית את להרחיב

למתנ"סים,לפעילותקהילתיתושטחיםלגניםציבוריים.ההתנגדויות

את בדקה המנכ"ל בראשות ההקצאות וועדת הוועדה. בפני הובאו

 השטח של לצרכיהפרוגרמה מיועד השטח לפרוגרמה ובהתאם

גניילדים,הושלמה2רווחה,תרבותודתואכןבאותומגרשקיימים

בנייתמעוןיום,קייםמרכזחוגיםשפועלשםוקייםגםביתהכנסת.

ובנוסףלזה,ממשמעברלכבישבצמודקייםשטחשלגןציבורישל

םובהתאםלתדריךדונם.הוועדהגםבחנהובדקהנתוניםנוספי8-כ

הבינמשרדילהקצאתקרקעותלצרכיציבורישמינימוםשטחשנדרש

לביתכנסתבשכונהחילוניתוביתהכנסתעדייןקטןמהשטחהנדרש.

הצלע בין כלוא להתרחב, מבקשים הם שעליו השטח לכך, בנוסף

6הדרומיתשלביתהכנסתלצלעהצפוניתשלמבנההחוגים,הואבין

גבהיםבמגרשמטרי10-ל שקיימיםהפרשי ובגלל השטח,םברוחבו

מרחבת חלק והוא הכנסת בית של הטופוגרפי לגובה צמוד הזה

מצאה הוועדה שהזכרתי, השיקולים כל ולאור לכן שלו. היציאה

בפניכם ולהמליץ הכנסת בית אתההתנגדותלהרחבת לדחות לנכון

השטחכמולאשרלהרחיבאתביתהכנסתולהקצותלהםאתסךכל

.2034שנה,שתסתייםבשנת20השלבהקצאההמקוריתלתקופ

 

מהמטרתההרחבה?:חיימוביץ' יהודה

 

הםמתכנניםלקייםבהרחבהתפילותבחגיםשביתהכנסתלאמספיק :מרגלית דרור

ובשארהימיםלהתכנסויותולשמשכשטחציבורילביתהכנסת.
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ישמשלאירועים.חלקמהטענותשזה:חיימוביץ' יהודה
 

גדול:מרגלית דרור מספיק הכנסת ובית חילונית היא שהשכונה היו הטענות
מציעים והם משחקים וגני לחוגים ציבוריים שטחים ושחסרים
לעשותשםאיזשהוגןמשחקים.כמושציינתיקודם,כשהוועדהבחנה
אתמכלולהשיקולים,כוללהצמידותשלהשטחלביתהכנסתוכולל

ממשהעובד היה החוגים, למבנה הכנסת בית בין כלוא שהשטח ה
מתבקששזהיצטרףלשטחביתהכנסת.

 
של:חיימוביץ' יהודה לצביון מתאים שלא מה אירועים, שיעשו חשש שם יש

האזור.האםניתןכחלקמהאישורלהתנותאתזהבהתניותמסוימות
איפריעולמהלךהתקיןשלהשכונה?של

 
ואתזהלימיהולדת,זההרעיון.ישכיר:קורץ יעקב

 
םישמטרהשהיאבמפורשביתכנסת.בהסכםשיחתםאית :מרגלית דרור

 
עדהיוםעושיםשםברמצוותבתוךביתהכנסתואחריזההםרוצים:רובין שחר

עשותאולםלכיבוד,עלזהמדברים.ל
 

אפשרלהטמיעאםמדוברעלנושאשלמטרדירעשוהפרעהלסביבה,:מרגלית דרור
מהתנאים חלק יהיה שזה איתם שיחתם יעמדו.בהסכם שהם

בנושאיםהאלה.
 

הגבלות:היו"ר יש לעשות, מה לדעת צריך זה, בשביל עסקים רישוי יש
שצריךלעמודבהן.

 
מיבעד?:נגר עמיקם-לוי


, הואלילוי אורן, יגאנה הדס,  ד"ר שחורי שחר,רובין יוסי, שבו  : בעד
ציפי, זילברמן , עו"ד - סמדר, שאול רומנואהרוני  עמוס,לוגסי 

 ., קורץ יעקב, כהן יצחקמזרחי שמואל
 

 חיימוביץ' יהודה.  : נמנע
 

לקבל המלצת וועדת ההקצאות ולדחות ההתנגדויות. להקצות  :החלטה

מ"ר, שצמוד  116ציונה, שטח נוסף בגודל -לעמותת נצר הקודש נס

 החופפת, לתקופה 7851בגוש  191לבית הכנסת מדרום, חלק מחלקה 

. 21/07/2077לתקופת ההקצאה המקורית שמסתיימת בתאריך 

 השטח ישמש לבניית תוספת למבנה בית הכנסת.
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 :מליבו -מועדון נוער צופים  -אישור וועדת הקצאות . 17


נמצאמועדון:מרגלית דרור בעבראישרהמועצתהעירלהקצותאתהשטחשעליו

כ לפני היה זה ישראל, בארץ העבריים הצופים לתנועת 5-הצופים

שניםותקופתההקצאההסתיימה.הםהגישובקשהלחידושתקופת

 שני עבר הצעותההקצאה, או התנגדויות התקבלו לא פרסומים,

העירייההוסיפהלמתחםעודמבנהמשרדים לשימושאחרבקרקע.

ןמ"רואנומבקשיםמכםלאשרלהקצותאתהמקרקעי7בגודלשל

חודשים.11-שניםו4לתקופהשל

 

מיבעד?:נגר עמיקם-לוי



 פה אחד.  : בעד

 

בריים בישראל את מתחם מאשרים להקצות לתנועת הצופים הע :החלטה

, למטרת הפעלת קן של 5102בגוש  261מועדון הנוער, בחלק מחלקה 

 חודשים. 11-שנים ו 7ציונה, לתקופה של -צופי נס
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פטור מהיטל השבחה על מתחם הכלול -7/96תכנית נס/ .17
 :בתוכנית



בנימיןנתניהוראשהממשלהחתםעל"צוהתכנוןוהבניה:14.3.16-ב :מרגלית דרור

חידושתוקףהכרזהלתקופהשלישית"בצוזה,הממשלהמאשרתאת

להחלטה הבסיס וזה בינוי לשם לפינוי כמתחם אליעזר יד מתחם

אליעזר-שלכםהיום.הצוהזההואצושהממשלהמכירהבמתחםיד

מ הקלות עם בינוי לפינוי כאזור ובין ואחרות כאלו גםיסוי היתר

הקלותבנושאהיטלהשבחה.

לשטחיםשעליהם96אישרתםלחלקמהמתחםשלנס/2014בשנת ,

.העברנו80%נמצאיםמבנימגורים,פטורמהיטלהשבחהבשיעורשל

אתזהלאישורמשרדהפניםומשרדהשיכון,כיהחוקאומרשאתם

הבינויוהשיכוןושרהפנים,רקממליציםומישמאשראתזה,הםשר

שמכריזיםעלזהבצו.כשהעברנואתההחלטההזאתלתתפטורשל

תפטורהםלאהסכימולפטורחלקי,הםטענושישאפשרותלת80%

מלאאולאלתתפטורבכלל.

מבקשיםמכם80%מאחרואתםאישרתםכברלתתפטורשל אנו ,

יםסעיףשאומרשהיזםלאשרפטורמלא.אצייןשבנוסף,בתוכניתקי

צטרךלתתסכוםלטובתמבנהציבור.י

מותנה כמובן שיהיה מלא פטור לתת שתאשרו מבקשים אנו לכן,

כשהיזםחתםכבר ושרהפנים, והשיכון שלשרהבינוי בהכרזהבצו

עלהתחייבותשהואאמורלשלםעלכליחידתדיורחדשהשהואבונה

עבורהשתתפותבהקמהאו₪מליון2.4-ובסךהכלכשקל9,500-כ

וזאתמכחההוראהבתב"עכאמור. מבנהציבורי ברכישהשלאותו

צרפנולכםאתההתחייבותשלו.



ה :רומנו שאול, עו"ד על מוותר היית היטלמ2.4-ואם את ממנו וגובה לש"ח

ההשבחה?

 

מההיטלוהשארבפטור,20%ליזםשהואמשלםקבענואנחנובזמנו,:היו"ר

כיאנחנורוציםמבנהציבור.

 

.100%כשיולאשר,צריכיםע80%אזאישרנו:לוגסי עמוס
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והייתהחברהשעשתהאתהתחשיבים.בזמנ:היו"ר

 

זהנשאראותודברמבחינהכספית?:קורץ יעקב

 

כן. :מרגלית דרור

 

מיבעד?:נגר עמיקם-לוי



, הואלילוי אורן, יגאנה הדס, ד"ר שחורי שחר, רובין יוסי, שבו  :בעד

, מואלשמזרחי , זילברמן ציפיסמדר, אהרוני עמוס, לוגסי 

 יצחק.כהן יעקב, קורץ יהודה, חיימוביץ' 

 
 ., עו"דשאול רומנו  : נמנע

 
( לתוספת 2)ב() 19ציונה בסעיף -מכח סמכותה של עיריית נס :החלטה

השלישית לחוק התכנון והבניה התשנ"ה, מחליטה העירייה כי 

ליהם בנויים בתי מגורים ערב תחילתו ע בשטחים 7/96בתכנית נס/

, יינתן פטור 7671בגוש  91, 89, 10-87של צו זה הכוללים את חלקות 

( לתוספת השלישית 2ב()) 19מהיטל השבחה לפי הוראת סעיף 

. אישור מועצת העיר כפוף 1965-לחוק התכנון והבניה התשנ"ה

לקבלת אישור שרי השיכון והפנים שיכריזו בצו על מתן פטור 

 מהיטל השבחה.

 

!הישיבה ננעלה  
 
 

 __________________________________________

 העיר, ראש ריו"-שבו יוסי  העירייה ל, מנכ"נגר-לוי עמיקם
 

 


