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 1 

 2 20מס'  המניין  מן  שלא  ישיבת מליאה  פרטיכל                              

 3 תשפ"א  בסיוון  כ"ו    6.6.2021 ראשון  ביוםאשר התקיימה                       

 4 

 5  :משתתפים

 6 ויו"ר  ראש העירייה   -   עו"ד אבי גרובר 

 7 מנכ"ל העירייה   -    רץ מר ערן שו

 8 ר יעה 'ר 'סו צהחבר מוע -  מר יעקב קורצקי 

 9 חבר מועצה -    מר רביד פלד

 10 חברת מועצה -  גב' בת שבע אלקובי 

 11 חבר מועצה  -    מר דני לביא

 12 חברת מועצה -    פרופ' נטע זיו

 13 חבר מועצה -    מר רוני בלקין 

 14 חבר מועצה  -    מר רמי בר לב 

 15   חבר מועצה -    ד"ר צחי שריב 

 16 19:30 ב עיגה   חבר מועצה  -    מר ירון גדות 

 17 ר יעה 'ר 'סומועצה  חברת  -    ר זיגב' דברת וי

 18   חבר מועצה  -  מר מיכאל דורון 

 19  חבר מועצה  -    מר גיא קלנר

 20   ר יעה 'ר 'סוחבר מועצה  -  עידן למדן  עו"ד 

 21 

 22 צוות מקצועי:

 23 יועץ משפטי  -  עו"ד מיכה בלום 

 24 גזבר  -   גידי טביב  ח"ור

 25   מהנדסת העיר  -  אדר' עירית טלמור 

 26 מבקר  -  מר ניסים בן יקר  

 27 תובע  -  גר עו"ד עמית גיי

 28 ה סדנה להנימ בשח -   ן וארב רפוע רמ

 29 םוריחו  חוקיפ ןוחטיב ףגא להנמ -  י ספלא יבוק רמ

 30 ת רושקת ףגא להנמ -   ן ורהא ןר רמ

 31 ן יקייח ד"וע דרשמ -   יקסבוחיד ינש תאיל ד"וע

 32 

 33 ורדענ

 34 הצעומ תרבח -   ןודד לבנע

 35 הצעומ רבח -   ךילק רפוע

 36 הצעומ רבח -   ידיירג לאומש
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 1 פרטי כל    

 2 

 3 אישור עדכון תעריפי היטלי חוק העזר סלילת רחובות )כבישים ומדרכות( ותעריפיו, 

 4 אישור עדכון תעריפי היטלי חוק העזר תיעול ותעריפיו  

 5 ואישור חוק עזר שצ"פ חדש, ותעריפיו.  

 6 

 7שונים וחוק    חוקי עזר  ון תעריפיעוסקת בעדכ  .20מניין מס'  מן ה  אלישיבה ש  מר אבי גרובר:  

 8  ?עזר חדש. גידי אתה רוצה להסביר

תחום    מר גידי טביב:  לעניין  עזר עזר    חוק  ילטיהכן.  חוק  תעריפי  עדכון  ולעניין   9רחובות. 

 10פ. על פי הכללים של משרד הפנים, בכל  "תיעול. לעניין אישור חוק עזר שצ

לבוא  צריך  חדשי  תקופה  תחשיבים  העזולעשות  לחוקי  התעריפים   11ם  ר. 

 12 החדשים. 

 13 אחת לחמש שנים לא?  :רבורג יבא רמ

 14 אחת לחמש שנים.    מר אבי גרובר:  

 15אחת לחמש שנים כן. מה שאתה אומר זה מתקשר לפסקת מגבלת הגבייה,    מר גידי טביב: 

 16מה שמוגדר מגבלת הגבייה שתחייב אותנו בעוד חמש שנים, לפני תום חמש 

 17מבוצעים    ש. התחשיביםו תהליך מחדשות את אותשיבואו כרגע לענים  שה

והתחשיבים  בוכניק,  אופיר  משרד  את  שכרנו  מהתחום.  מומחים  ידי   18על 

 19מתייחסים בתקופה קדימה. לא רלוונטי כמה גבינו עד היום. ההתייחסות  

 20היא מה ההיקף הבנייה הצפוי, מה הסיכוי להתממשות היקפי הבנייה אלה.  

 21עלות  ה תאכמות, מחלקים את  ופו של דברת סביר שיושקעו ובסודאיזה עבו

 22הצפויה נניח בסלילה בכמות המטרים שיבנו, ובכמות הקרקע שעד היום לא  

 23חויבה. כל התהליך המורכב הזה שלוקח חודשים רבים, מועברים למשרד 

 24שנקראת ג'יגה הם    הפנים. למשרד הפנים יש חברה כלכלית כזאת חיצונית

 25את    למשרד הפנים ל דבר מאשרים  התחשיבים ובסופו ש  ת אאלו שבודקים  

 26ם. אנחנו נמצאים בשלב שבו לתעריפים המוצעים יש אישורים של  התחשיבי

 27חברת ג'יגה הן לתעריפי הסלילה, הן לתעריפי התיעול והן לתעריף חוק העזר  

 28פים. חוץ מהחישובים הכלכליים שקובעים את התעריף זה הפן "השצהחדש  

 29רך  עזר, לצוהקי  המשפטית של חופן המשפטי. המעטפת  ה  הכלכלי יש גם את 



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                    

 6.6.21מיום     20ישיבת  מליאה  שלא מן  המניין מס'  פרטיכל  

 

 3 

 1את משרד עורך דין חייקין שנמצאת כאן נציגתו עורכת דין ליאת.  כך שכרנו

 2ים קבועים לחוקי העזר כדי לייצר  חכאשר משרד הפנים למעשה פרסם נוס

של  נוסחים  הם  הנלווה,  בחומר  לכם  שהצגנו  הנוסחים  גם  ולכן   3אחידות, 

 4ם אמור תוך  ה אז משרד הפניחרי שתהיה פה הצבעא  , משרד הפנים. כלומר

מאוד   שכן  תקופה  העזר  חוקי  את  לאשר  בודדים  שבועות  לדעתי,   5קצרה, 

החברה ידי  על  אושרו  כבר  והתעריפים  לכם  שאמרתי  כמו  הוא   6 ,הנוסח 

 7בפרוטוקול שקבלתם של וועדת הכספים, תוכלו  המשרד הכלכלי הזה שלהם.  

הטבלה, את  שלוש  בעמוד  שם  אמי    לראות  ראה.  לא  הטבלה  שעדיין   8ת 

 9ום לעומת התעריפים שמוצעים לשנים הקיימים הי  את התעריפיםשמציגה  

שינוי.   אין  כבישים,  סלילת  שבהיטל  בגדול  שם  לראות  אפשר   10הקרובות. 

הפחתה   של  שינוי  יש  מדרכות  סלילת  בהיטלי  מאוד.  קטן  הוא   11השינוי 

 12תה בתעריף  הפח  ושלושה אחוזים ובהיטל התיעול ישבממוצע של שלושים  

 13פ החדש. "י היטל השציש את תעריפשה אחוזים ווי בארבעים וחמישל הבנ

 14שמן הסתם אין למה להשוות כי הוא חדש. הסיבה בגדול שרואים הפחתה  

 15בתעריפי המדרכות ובתעריפי התיעול, נובעת מהעובדה שעיקר הצפי לבינוי  

יותר מטרים ע רוויה. הווה אומר  בנייה   16ות או  פח  לברמת השרון, הוא של 

 17כן על אף שהתעריף פר  עול וכו'. ליש או של תייחידת אורך של כביותר אותה  

 18שוב, אני    .סך ההכנסה של העירייה לא פוחת באותה דרמטיות  ,מטר פוחת

 19זה לא שאנחנו מחפשים    . מזכיר לכם את שיטת החישוב, כמה אנחנו צריכים

 20ם שיהיה רוצי  ועכשיו להרוויח. מה שבטוח אנחנו לא רוצים להפסיד. אנחנ

מק לבצלנו  מימון  אתורות  ה  ע  והתיהכבישים,  היטל    .עולמדרכות   21לגבי 

הציבוריות  "השצ הגינות  חידוש  של  התנופה  את  להמשיך  רוצים  אנחנו   22פ 

 23והקמת גינות ציבוריות חדשות. בשביל זה צריך כסף, כמה כסף צריך בשביל  

 24  , כוםלסי  .רהתעריפים מדברים על סדר גודל של ארבעים ושתיים ₪ למט  ?זה

מסתכלי באוברול  אם  יום  יהכללי,  שאומנם  בהיצא  הפחתה  סלילת  ש   25טלי 

 26פ חדש, בכסף עצמו פר מטר מבחינת  "מדרכות והתיעול, מנגד יש היטל שצ

 27התושב הוא ישלם עכשיו במקום מאתיים חמישים ₪ למטר בנוי, ישלם קצת 

 28כך    רחפחות. ישלם מאתיים שלושים ₪ למטר, אני מעגל. יש תוכלו לעיין א
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 1הטווח.    נמצאים בתוךראו שאנחנו  חרות ותואה לרשויות אלראות את ההשוו

 2 שאלות אם יש. 

 3אז יותר בקרקע באמת יש עלייה של    ,ך הכולסהתכלס אם מסתכלים על    מר אבי גרובר:  

 4עשרים וארבעה אחוז, ולפי המטרז' לפי הבנוי יש ירידה של שמונה אחוז. 

 5כול כיב סך האבל המר  ,ועהם אני טארוב המרכיב של הבנוי, תתקן אותי  

 6 יוב. נכון?  משמעותי בח המרכיב יותרהבנוי הוא 

 7 כן.   מר גידי טביב: 

 8פחות או יותר אנחנו נמצאים סביב אותם מספרים. מה שכן השינוי הזה   מר אבי גרובר:  

 9היטלי השבחה. הרבה מזה בא  מפים אנחנו בונים  "היום את השצ   ,יאפשר לנו

 10ל  נות יותר מהכסף שר לנו לפאלה יאפשריפים ההתע  רמהיטל השבחה. אישו

לטו מבנההשבחה  באמת  צריכים   יבת  מאוד  שאנחנו  כאלה  ודברים   11ציבור 

 12לנו את הקרן הזאת לטובת גינות ציבוריות מתוך הכספים    דאותם כרגע. וייע

 13ולא מהיטלי ההשבחה שמאוד יקרים ואנחנו צריכים    תורגא   ןשבאים מאות

 14הוא זה די מתקזז.  בדל  ם הההתושבי  מבחינת  לוכמה שיותר מהם. בסך הכ 

אומ כאילזאת  אותו  נוסף  רת  חיוב  עם  ו  מתקזז  די  שיש  נוסף  היטל   15אותו 

 16 ירידות שיש בסלילת כבישים וסלילת מדרכות ותיעול. זה בגדול. 

 17מה שכן למשל למי שמוכר דירה ימכור דירה נניח בעוד חצי שנה, אם בעבר    מר גידי טביב: 

שילם לא  היום  צ  עד  היה  לשללא  במריך  או עמד  ם  סלילה  היטל   18המכירה 

 19הוא קנה את הדירה לפני עשר שנים, חמש    ן שהיזם שממנוטל תיעול כיווהי

 20ך לשלם  רעשרה שנים, כבר שילם את ההיטלים האלה הרי שעכשיו הוא יצט

שצ ככל "היטל  אומרים  אנחנו  שמנגד  כמובן  חדש.  היטל  שהוא  כיוון   21פ 

 22 פים, אז כך.  "שצותר  ה ויש יחים אותתפשאנחנו מחדשים את העיר, מ

 23פים. אתה יודע שהכסף הזה הולך  "לטובת שצול לשמש רק  פ יכ"היטל שצ  מר אבי גרובר:  

 24 פים. "לטובת שצ

 25 נכון.   מר גידי טביב: 

יחדשו את הגינות, מתקנים חדשים שבילים חדשים.    מר אבי גרובר:    26ואז כל איקס שנים 

 27יח שהגינות מבטת. וריך בגינורים שצכל הדברים תאורה שכל הדב  ,היחמצ

 28 . ברמת השרון כל הזמן יתחדשו
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 1פ. אותה עבודה  "יש כמה שאלות ראשית את החישוב איך חושב היטל השצ ב:ד"ר צחי שרי

 2 של חברה חיצונית. לא הייתה...נכון? 

 3 נכון. כיוון שהוא לא לא.    מר גידי טביב: 

שריב: צחי  התעריפים    ד"ר  על  לפחות  מסמבחינתי  ראינו  .ןתוריהם   4שוב החיאת    לא 

רציתי   מאחוריהם.  רק  שמסתתר  שרכלדייק  זה  לגבי  הסלילה  נקודה   5יב 

והשצ  והתיעול רוב  "יורד  לו  שיש  מי  גדולה.  לא  העלייה  הכול  סך  נוסף,   6פ 

 7התושבים בעיר שעל הבתים שלהם כבר שולמה שולמו ההיטלים של סלילה  

 8ו  יקבל ם, הם לא  יורדי  ותיעול בתעריפים הגבוהים, עכשיו שהתעריפים האלה

 9ית אתמול, שילם  בנה ב  ם מישהו חזר. אז כאילו סך הכול עלה בקצת. אבל אה

 10פ,  "ההיטלים הגבוהים והולך למכור אותו מחר. מחר יהיה לו אגרת שצ  את

 11גבוהה, זה שהאגרות האחרות ירדו זה לא יקוזז לו. לא יהיו החזרים. אז הוא 

 12קרקע. נניח    ומרכיב  נוירכיב בש מפ י"ישלם יותר. לא הבנתי למה בהיטל שצ

 13ל מאה מטר עם חצר  ברחוב הסמוך בית של מאה מטר ולידה  שיש דירה ש

שלהם   ההנאה  נפשות  מספר  אותו  גרים  ובדירה  בבית  מטר.  מאתיים   14של 

 15פ, רחוב ליד היא אותו דבר. למה אלה עם החצר צריכים לשלם יותר,  "מהשצ

 16 לא הבנתי את העניין יותר. 

 17 חצר.  ם לשלם פחות? יש להם ם צריכייקה ההלוגי פל  :מר גיא קלנר

 18זה לפי שטח בנוי. בגדול אז לא ברור    פ. ארנונה"חות לשצאולי הם הולכים פ  :ד"ר צחי שריב

 19לי. שאלה נוספת לגבי הגופים הגדולים שיש ברמת השרון. יש לנו את הכפר  

 20פ?  "ש, משרד ראש הממשלה, בסיסי צהל. הם ישלמו היטלי שצ"הירוק, תע

 21 טורים? ו שהם פא כן כמה?אם ו

שאלה   : מר גידי טביב קי  או  הגופים  לענות?  לגבי  הוא  אחרונה  הביטחון  משרד   22פטור  . 

לא  הוא  ההיטלים  שאר  מכל  אבל  פטור  הוא  מתיעול  תיעול.  של   23מתשלום 

לגבי שצטפ וזה.  כבישים  לכן אנחנו מחייבים אותם סלילת   24פ מה את  "ור. 

 25 אומרת? 

 26 תייבגית שמתירה  יקה ראשכי אין חקטור,  פ הוא גם פ"לגבי שצ  :י קסבוחיד  ינש  תאיל  ד"וע

 27 פ, למדינה. "שצ

מלאה.  הנה    מר גידי טביב:  לגבתשובה  שאלת,  מה  החישוב.  לגבי  שיטת   28אנשים  י 
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 1 שמשתמשים בגינה.  

 2 כפר הירוק?  גב' דברת וייזר:

 3 ירותך ישילא. התשובה היא לגבי גופים מדינתיים. מה ששי :י קסבוחיד ינש תאיל ד"וע

 4 לתי.  גוף ממשק הוא לא ם. כפר הירושל הממשלה פטורילממשלה. גופים 

 5 פטורים מהתיעול?    :מר גיא קלנר

 6 וא למשל הוא לא פטור. ה :י קסבוחיד ינש תאיל ד"וע

 7 פ? "גם מהשצ  מר גיא קלנר:

 8 פ. "המדינה פטורה מתיעול ושצ :י קסבוחיד ינש תאיל ד"וע

 9 פ. "מתיעול ושצמשרד הביטחון פטור   מר גידי טביב: 

 10 ש זה חל? " לגבי תע שריב:צחי ד"ר 

 11רים בכל מיני נושאים  דין ודב גם איתם בלא. הם צריכים לשלם ואני עכשיו    מר גידי טביב: 

 12 בעלות, ממדינה לפרטי.  חליפו לפני כבר שנתיים את השנובעים מזה שהם ה

שריב: צחי  האלה  ד"ר  הגופים  משני  להיכנס  צפוי  כמה  הערכה  איזה  לך  ירוק ה  יש   13כפר 

 14 ? טח שלהםי השש לפ"ותע

 15לים על ובי היטתי להם חיהוצא לא. לגבי הכפר הירוק עוד בעניין ההיטלים,  מר גידי טביב: 

ער הם  ביקשו.  שהם  בנייה  וכתוספת  והפסידו  למחוזי  ערערו  הם ערו.   16רגע 

א זאת  לעליון.  בשאלה מערערים  העליון  של  תשובה  שתהיה  שברגע   17ומרת 

 18ליון יבוא ויגיד, אני  ל אם העאז למש  ,ים כן או לאהאם הם פטורים מהיטל

 19 ציא להם שאנחנו נולא משנה את ההחלטה של המחוזי, אז יש סיטואציה  

 20בי  פ. לג"ום. אז גם העניין של השצייבו עד היוחיובים על כל מה שהם לא ח

 21ר או פחות בגינות. כל מה שאנחנו עושים כל  שיטת החישוב, מי משתמש יות

 22נים. אז כמו  בעים על ידי משרד הפוסח של חוק העזר, נקהחישובים, כולל נ

 23 ש יו  ךוניחה  תכרעמב  לדיםבתחום אחר. בארנונה הרי יש מי שיש לו ישלמשל  

 24הנכס. האם השיטה    אלא לפי  ,ש וכו'. ולכן זה לא פרסונאלילא משתמש  ימ

 25ם זה יש שם תעריף של מטר  תעריף ופר בנוי תעריף אחר, ואשל פר קרקע  

 26 ס לבנייה תעשייתית. קוב שזה מתייח

 27פ זה לא גינת הקוצר.  "שצ גידי, אתה באיזה שהוא מקום מסתבך. קודם כל    מר אבי גרובר:  

כ ירוק,  פס  שמסוכל  מה  ירוקל  שצ  מן  זה  יכול "במפה  זה  אומרת  זאת   28פ. 
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 1כאלה  ד מעברים בין הבתים, כל מיני  ות בכל צידי הדרכים. הרבה מאולהי

 2צמוד קרקע לרוב    דבר ראשון. שיש בית  דברים. גם אלה נחשבים שצפים וזה

 3בית קומות בנייה רוויה, יש בעל צמוד קרקע יש לך יחידה, שתיים, שלוש.  

 4וא  דת קרקע. יש איזה היגיון, יש איזה שהותה יחיירות על א לך הרבה יותר ד

שמיש אומרת  זאת  אוף,  מהש טרייד  הרבה  ועדיין  דונם  תופס   5ירותים  הו 

איז יש  אומרת  זאת  מקבל,  שהוא  שהוא  היגיון  שהוא  יותר  ה  קצת   6ישלם 

 7בית רווי שאם אתה לוקח את כולם ביחד, אז הם אתה מקבל מהם הרבה  מ

 8גם משהו סוציאלי בן אדם מישהו יש בזה  עוד פעם    זה שתיים, שלוש,יותר.  

 9 יים, שלושה ילדים בבית אבל נש  ירת שמונים מטר אז אולי יש לוקח דשל

 10אתה    ?ר כסףת אנשים שיש להם יותכמה אתה יכול להעמיס על מישהו לעומ

 11יכול באיזה שהוא מקום יותר הוגן שהם יכולים לשלם יותר עוד פעם, מדובר 

 12ות לפעמים הרבה מיליונים. זה רכיב רות ששוים, זה דיפה בסוף בעשרות אלפ

את  של העסקה.  מחירי  בתוך  למיסוי פרומיל  לקורס  אותי  מחזיר   13ה 

 14זה למשל חלק וי כמו שבונים .אבל  שפטים. כל מיני סיבות למה בונים מיסבמ

 15יקולים. זה לא רק מי מתנדנד יותר על הנדנדה. מי שיש לו ילדים בני  מהש

כפול, מס  ישלם  שפ  ארבע  עודמישהו  הסלילה    עם,  את  פעם  שילם   16פעם, 

 17  ם ע הרחוב שלו היה אמור היה  סוף הוא הרבה שנים נהנה מזה שוהתיעול, ב

חדשמדרכו יותר  וממערכות  חדשות,  יותר  הזמן  ת  כל  ועכשיו  זה  ות,   18הרי 

ומפה משהו   הזה.  הקו  את  לשים  צריך  שהוא  מתי  מתחדש.  הזמן   19שכול 

שיט שהיא  באיזה  אנחנבויח  תלהתחיל  עכשיו  מחפש.  לא  כמוו   20שגידי   ים, 

 21מורידים    ה שהוא מקום עושים טרייד אוף. אמר, לא מחפשים להרוויח. באיז

 22 ות או יותר אותו דבראן. בסך הכול התושב משלם פחקצת פה, מעלים קצת כ

 23 ירייה מקבלת את הדברים הרבה יותר קשור למה שהיא מוציאה בו. אבל הע

בשתי  : מר גידי טביב האוזן  את  נסבר  רק  וכפי  שדיברנ  דוגמאות,  אם  הכספים,  בוועדת   24ו 

ו  חבריםה  תלאש של  בפרוטוקול  לכם  מופיע  אם  וזה  למשל  הכספים,   25עדת 

 26  ק קרקע,לו שמונים מטר של חלר דירה של מאה מטר, שמוצמד  מישהו מוכ

 27אז במכירה זה שבעת אלפים שש מאות ₪ ואם זה דירה מאה עשרים מטר  

 28שתים עשרה    צע נגידע זה בממובבניין גבוה זאת אומרת החלק שלו בקרק
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 ₪1 זאת    ירת הדירה חמשת אלפים שבע מאותמטר, אז הוא ישלם בעת מכ

 2 ₪ או מספרים כאלה.   אומרת זה לא ארבעים אלף

אח : י שריבד"ר צח נקודה  שרציתירק  מהנחיות   רונה  אקרא  אולי  אני  זה   3להעיר, 

 4מדובר בהיטל להבדיל ממחיר או    יכ  שגדוי"פ.  "משרד הפנים, לגבי היטל שצ

מואגרה היטל  לצור.  העירונית  טל  התשתית  מערכת  כלל  מימון   5לפיתוח  ך 

 6ית זו. אשר על  של כלל עלות מערכת תשתית עירונשצפים, ועל בסיס תחשיב  

 7לגבי שאר היטלי הפיתוח, אין ולא נדרשת זיקה    הגיםם נויהן וכפי שהדבריפ

השצפ   הפיתוח  עלות  לבין  הנכס,  בעל  על  שיוטל  ההיטל  שיעור  בין   8ישירה 

 9י השכונות  . החישוב הוא חישוב עירוני, ותושב"רהיקה ישיו נהנה בזשממנ

 10ים  ויות שלנו בשנפ וסביר שרוב העל"ישלמו היטל שצהבנויות ברמת השרון  

 11חדשות נווה גן צפון, שם יושקע הכסף ולא אולי פה ונות ה כו בשכהקרובות יל

 12 ושם יחליפו נדנדה, או יצבעו משהו. 

היטלי    מר אבי גרובר:   כל  ישלמו"שצקודם  תוש  פ  כנראה  גם  החדשות.  השכונות   13בי 

 14 משל  רבה יותר גדולים ממה שישולמו לים הבסכומ

 15 את זה. מו ששם בעלי הדירות ישלשם היזמים משלמים בעוד   :מר גיא קלנר

 16 היזמים משלמים.   עידן למדן:  עו"ד 

 17 והיזם תורם את זה מכיסו. היזם מגלגל את זה לדייר.   מר אבי גרובר:  

 18 גל לדייר.  זה יתגלוגם פה  למדן: דן עי עו"ד 

 19 או חלק מהרווחיות שלו.    :מר גיא קלנר

אלפי  רובר:  מר אבי ג שלושת  גן  בנווה  עכשיו  שלוכשבונים  על  בגודל  יח"ד  רחובות,  ם   20שה 

 21פ "סו שם מאות מיליונים ועם זה יממנו לא עם הכסף שיקבלו בהיטל השציכנ

 22שמה יעשו  הגינות  ש להם את  י  1010.  1010במערבית ילכו ויבנו את הגינה ב

 23אילו אני  בל פה סתם להתחיל להסיט תושבים כ. ח1010מהכספים שיקבלו ב

 24 . חושב שזה  מימנתי לך את הגינה. לא

 25וזה גם עידן וגם אני כבר שם נמנענו. כי  חסנו לזה גם בוועדת הכספים, ייהת  :מר גיא קלנר

 26בין עד  אני לא מ  לא כל כך הבנו עד הסוף מי ומה ואני חייב לומר שגם כעת

 27ר  ת הרציו של המחוקק, של המדינה לדבהסוף את הדרך החישוב. אני מבין א

 28אני לא וגיקה היא הפוכה.  הלפ  "של שצהזה. אבל דווקא נראה לי שבהקשר  
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 1וגיקה הלאומית. אבל זה נשמע לי קצת הפוך להיגיון לפחות כמו אמון על הל

מל עכשיו  העיר  את  בונים  היו  אם  אותו.  מבין  אשאני  היינוכתחילה.   2 ם 

 3  ת רמת השרון אין בעיה. אפשר לגבות בוואקום, מתחילים עכשיו לבנות א

 4פ, "ם, לשציעול, לכבישיבין הת  היגיון  את כל ההיטלים האלה מלכתחילה, יש

מהשירותים  ולהנאה  העיר  לבניין  שלהם  התרומה  את  מתחילים   5כולם 

 6ע על  ל הזה כרגהציבוריים, ויש לוגיקה. במצב שבו אנחנו מכניסים את ההיט

 7  לא תיבננה גינות   ,מיל ובמקרה הטובבת עיר קיימת שהיא תהנה מזה בפרולי

 8ים, של  החלפה של מתקנמאות,  ו בדוגחדשות. זה יהיה בעיקר כמו שדיברנ

 9וכאלה. הגינות החדשות והשצפים גם שהן אינן גינות. יהיו במקומות   נדנדות

 10 אחרים. 

פעם  מר אבי גרובר:   לא    ,עוד  זה  לשנוהקוצר,  מתקניצריך  אחרת  ת  נראית  הקוצר  כל   11ם. 

 12 ה גינה חוץ מהמטוס, לגמרי. ז

 13 קודם כל אמרנו לא לחדש את הקוצר.   מר גיא קלנר:

 14 המטוס לא היה בדיוק מה שהוא היה.   גב גםדרך א  בי גרובר:  א מר

 15 מצוין. אבל גם.    מר גיא קלנר:

 16 ינות. ת בהרבה גלארגן גינה חדשה לגמרי. אני רוצה לעשו  מר אבי גרובר:  

 17עירייה הזו ולא קודם כל עד היום אף אחד לא מנע לא מהאין שום בעיה.    מר גיא קלנר:

 18שאתה   ה. יש היטל ההשבחההגינות. משכו את זת  א  מעיריות קודמות, לפתח

 19עדוף העירוני שלך. הכול בסדר, לא קרה כלום. אבל  ייכול ממנו לסדר את הת

 20ה לציבור. בהינתן זה עול  .השאלה מהזה שאתה צריך לייצר פה את הנשק ..

נ העיר  מחר    ה עובק ו  תונהשרוב  צריך  עכשיו  שאתה  לתת  ובהינתן   21בבוקר 

 22וחצי מש"ח  כר דירה בשלושה  ף, נכון שאתה מונוס  להרבה מאוד אנשים חיוב 

 23גרוס מודו אתה צריך לשלם עוד עשר, חמש עשרה אלף ₪ או שבעת אלפים,  

 24זה היטל נוסף   קטן אבלמע כאילו  או עשר, לא יודע כמה זה יצא בדיוק. זה נש

 25העיר נכון שיהיה  ההיטלים במקור הם כבר שילמו. ובליבת  כי את האגרות ו

 26רים אבל זה לא  ר גם במקומות אחל את זה גם בקוצמקב  פיתוח נוסף ואני

 27הסיפור הגדול. הסיפור הגדול זה הקמה של פלטפורמות חדשות, של גינות  

 28 . אבי יזון. לכןחדשות ואני חושב שפה יש איזה חוסר א
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 1הוא  ות חדשות.  נה לך מהשבחה. אז הוא לא מקבל רק גינהכסף הזה מתפ  מר אבי גרובר:  

 2 ום. מתפנה כסף. י דשות, הוא מקבל מרכזמקבל כיתות יותר ח

 3 אה. מתפנה.   :מר גיא קלנר

 4מהשבחה. אתה בונה עוד מעונות יום. אתה בונה מרכז יום לקשיש. אתה    מר אבי גרובר:  

 5ול לבנות גם את נות הרבה מאוד דברים. אתה יכיכול לבמגרש אתה  בונה  

 6עכשיו  את זהים. זה אתה מקבל זה לא רק להציג מגרשי ספורט וכאלה דבר

 7 .ןו כנ אל הז תודנדנ 2יש עוד 

 8לא מציג את זה אני אומר עיר שברובה בנויה כרגע. שרוב האוכלוסייה שלה    מר גיא קלנר:

 9 לם לפנים שלהם שישילמה את ההיטלים או כי קנתה או כי בנתה, או היז

בדי גרים  עכשיו  ששילם,  עסקה  מתי  מבצעים  בבוקר  מחר  נתונות.   10רות 

עוד הרומש והקולקטיבי שבו קרון הס. אז העיבה מאוד כסףלמים   11וציאלי 

עלי   12כולם רצים ביחד ומסדרים את המיסוי העירוני בצורה חדשה מקובל 

 13ייהנו.   אבל כשאתה מלביש את זה על עיר קיימת יוצא שהרבה יפגעו וחלק

יש איזה שהיא באני חושו ניתן  ב שבדרך הזו   14עיה. לכן גם אז שאלנו האם 

 15ניתן לייצר מצב שבו    הזה האםאת הדבר  רגע לוודא    א. אני רוצהנאמר של

 16לשצפים החדשים על השכונות החדשות ביחס לתושבים החדשים, זה בכלל  

התושב,   על  בסוף  בסוף,  מתגלגל  זה  נכון,  היזמים.  זה  התושבים   17אבל לא 

 18ובפרויקטים החדשים שיהיה לוקחים עליהם את הדבר הזה    היזמים  בגדול

 19לוגי בין הפיתוח של  ה יותר  וני והרבבה יותר עקרתר ישיר והרלינקץ הרבה יו

 20השכונות החדשות, עם השצפים החדשים, עם ההיטלים החדשים. זה נראה 

חברתית   סוציאלית  כלכלית,  מבחינה  נכון.  יותר  הרבה  חיים  מעגל   21וכל לי 

 22 אחר.  אלמנט

 23ופציות. שחולקו לנו של משרד הפנים, זה שתי אות  להבנתי מהנחי ד"ר צחי שריב: 

שצפלהט היטל  זהיל  אחת  זה אופ  ,  כלומר  הישוב.  שארית  נקראת  א'   24ציה 

 25מוטל על מה שעוד לא מפותח, ועל השטחים שלא מבונים שם. ואופציה ב'  

 26 ל הקיים. ל העיר. כלומר עושים ממוצע על כל העיר כולזה כ

 27 . ולא על מי מטילים את זה.  זה שיטת החישוב   ו: נטע זיפרופ' 

 28 ר.  הוא אומלא הנה    :רמר גיא קלנ
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 1 שיטת התחשיב לחישוב היטל.  שריב: ד"ר צחי 

 2 שיטת התחשיב אבל זה לא אומר מי חייב.     פרופ' נטע זיו: 

 3 אני לא יודע אפילו לפי מה חישבו.  ד"ר צחי שריב: 

 4 ה. אהנ שנקרא אזוריבר ת הדיש א   : פרופ' נטע זיו

 5 פעם.   דואת זה עגיא. בדקנו ת לשאלה של יש אז אני אתן לעורכת הדין ליא  : י טביבמר גיד

 6סוגיה שעולה   וליאת שני דיחובסקי. נעים מאוד. אז ככה, ז עו"ד ליאת שני דיחובסקי:

 7כל פעם מחדש באמת. כשמדברים אם אפשר לאבחן בין השכונות הותיקות  

החל ושכונות  ושלדשות.  הפנים  משרד  של  העליון,   התשובה  המשפט   8בית 

 9  משל כלל יא  פ ה"השצ  יה שהנאה שלא. וזאת אפלחוזרת על עצמה היא של

 10העיר, והחיוב הוא צריך להיות כלל עירוני, אני יכולה להפנות אתכם לפסיקה 

 11ממש חדשה שהייתה לא מזמן בעניין רחובות בעליון בעניין שם חברת גינדי  

עירתב רחובות הטייית רחועה את  עיריית  כי  בגין בות  יזומים  היטלים   12לה 

על שם  וגם  שהשצפים.  הטענה  ותתה  צבשכונות  לא  לגבותיקות   13את    ריך 

 14 ההיטלים. 

 15 על מה.  עיריית רחובות הטילה באופן דיפרנציאלי?   :מר גיא קלנר

בי עו"ד ליאת שני דיחובסקי: היא  בהתחלה.  עשתה  שהיא  מה  רחובות   16קשה עיריית 

 17 ז עלו.  עסקים ולא על פרטיים. וארק על  להטיל

 18רחובות   מועצת העיר  טוקול שלש העיר פרואת ההתייחסות של רא ד"ר צחי שריב: 

 19 זוכר בעל פה.   אני

 20עלו מספר סוגיות. קודם כל האם אפשר לאבחן בין עסקים  עו"ד ליאת שני דיחובסקי:

היא  ,פרטייםו בש  : התשובה  האם  הסוגיה  גם  עלתה  והאם   21כונות לא. 

 22באמת גבו באופן יזום. כלומר ברגע    פ כששם "יתן לגבות היטל שצתיקות נהוו

 23ש בשכונה, גם  פ חד"רו יש לכם שצהלכו לתושבים אמ  דש,פ ח"שצשהקימו  

 24 פ.  "בשכונות ותיקות. תשלמו עכשיו על היטל שצ

 25 פ חדש בשכונה.  "שצ עידן למדן:  עו"ד 

 26 אזכיר.   כן. אני רק אזכיר. אני רק עו"ד ליאת שני דיחובסקי:

 27 על שצפ ותיק. אנחנו מדברים  ן למדן: ידע עו"ד 

 28  ?מה זה ותיק  מר אבי גרובר:  
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 1 ה מדבר על שצפ ותיקים. תא עידן למדן:  עו"ד 

 2 פעם אחת בנית את הקוצר. מעכשיו כאילו אסור לך לבנות עליו כלום.    מר אבי גרובר:  

 3 שצפ קיים. זה מה שאתה טוען.  עידן למדן:  עו"ד 

 4ין בהנחה שהוא שצפ, מותר לך  ל זה לא מן העניעדיין אבא חום  וה דן: ן למעיד עו"ד 

 5בחה, בין אם  השבידך. בין אם זה    ים הרגיל. ממה שישברהתלבנות מתקציב  

 6 זה פיתוח, 

 7 אני לא מצליח להבין    מר אבי גרובר:  

 8 הרי אתה בהגדרה   עידן למדן:  עו"ד 

 9וא נבנה דברים, אז סים, ב"נא נבנה מתאתה יושב איתי ואומר לי אבי בו  מר אבי גרובר:  

 10 שלך. בוא.   ס"נתמהכשיו אוכל את הכסף של אתה ע

למדן:     "דעו אבהגד  עידן  שצרה  על  זה,  את  גובה  לא  בדברי  "תה  גם  ..זה  ולצרכי  קיים   11פ 

 12ההסבר נאמר. לעומת זאת אתה כל הזמן מציג את זה גם עכשיו, אתה מציג  

 13 את זה. 

 14גם אפשר לגבות היטל בכלל ות שבהן  ות עיקריויש שלוש עיל עו"ד ליאת שני דיחובסקי:

השצ היטל  ש"את  כשמקימים  כל  קודם  חדש"צפ.  הפ  העילה  זו   15ראשונה.  . 

אד   עילה שבן  היא  אני שנייה  בנייה  היתר  שמבקש  בנייה.  היתר  מבקש   16ם 

 17פ שקיים באזור שלו כפי שייקבע בהמשך על  "יכולה לגבות ממנו גם אם השצ

 18העזר. כלומר תושב  קק חוק  לפני שחו  פ שהיה קיים גם"הוא שצ  ,ידי המהנדס

עכבשכונ אני  בנייה,  היתר  מבקש  קיימת,  גובה  ה  היטל  שיו   19פ. "שצממנו 

 20פים העירוניים. הרי התעריף  "ימון של השצוההיגיון הוא שהוא משתתף במ

 21פים "פים, ההקמה של כלל השצ"של ההיטל הוא תעריף שחושב לפי כלל השצ

 22בחיי הנכס  עם אחת  ר משתתף פהעירוניים וההיגיון הוא שנכס כל נכס בעי

 23ם  תושביבין    אי אפשר להפלותפים העירוני. ובעניין הזה  "שצבעלות הקמת ה

 24 בשכונות חדשות. בשכונות ותיקות לתושבים חדשים 

 25 גם אם אין השבחה?     פרופ' נטע זיו: 

 26 פ חדש.  " פ את מתכוונת גם אם אין שצ"גם אם אין כרגע שצ עו"ד ליאת שני דיחובסקי:

 27 השבחה.   יתר בנייה. איןמוציאה ה. אני אל   זיו: פרופ' נטע 

 28קשור עכשיו להיטל השבחה. אין קשר לא  זה  ה.  אין השבח חובסקי:עו"ד ליאת שני די
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 1 להשבחה בעניין הזה. כמו גם היטל תיעול.  

 2 מקבלים את הכסף אז יש מאיפה אבל המימוש. כשמוכרים    פרופ' נטע זיו: 

ת עו"ד ליאת שני דיחובסקי: גםהיטל  אם  ג  יעול  קשור ובה  לא  זה  השבחה.   3אין 

 4יעול באותו מעמד ל תהיטאופן כשאת גובה    להשבחה. זה היטל. אז באותו

 5אוכל להפיץ את חוות הדעת של  . אם תרצו אני גם  את גם גובה היטל שצפ

 6היועץ המשפטי לממשלה. שניתנה בסוגיה הזאת ממש לאחרונה בעניין של 

 7 בסופו של דבר.    ונה שלהשורה התחתגינדי נגד עיריית רחובות. וזו ה

 8אה. זה משהו שאני מבינה הנ  וריאז  ל הפרמטרים שלרציתי לשאול ע   נטע זיו: פרופ' 

 9 שאמור להיקבע בחוק העזר. 

 10 לא. זה לא נקבע בחוק העזר, זה המהנדס קובע.   עו"ד ליאת שני דיחובסקי:

 11נו מה אנח  המידה. עלהסמכה של המהנדסת לחוק העזר. על מה קנה     פרופ' נטע זיו: 

 12 חציה זה האזור הזה,  ור, או רובע שכונה שלמה? ממדברים פה מבחינת אז

 13 ר? עי

 14 עירית תצטרך לקבוע את זה.   ד"ר צחי שריב:

 15 ? לא. אבל לפי מה קובעים את זה. בערים שיש בהם. מה זה האזור הזה  פרופ' נטע זיו: 

 16 לדעת לפי מה אני משלם.   עידן למדן:  עו"ד 

אתבנ  : טביב מר גידי בהדברים    דוק  נבדוק  האהאלה.  אזור.  של  הגודל  סדר  מה   17ם  אמת 

 18עשרים אזורים  ו, האם חילקו לשמונה אזורים, או לכמונ  נגיד   חילקו עיר או

 19השאיפה שלי לייצר מצב שהאזורים הרלוונטיים לעניין חוק השצפ, יהיו אם  

 20המדוכה  מהנדסת תקבע, יהיו כמו האזורים שכרגע יושבים על    ,זה אפשרי

 21צריך    שזה כופר חניה שגם כאןשלא קשור לשצפים,    קוח  לשיין  בוע לענלק

 22זור המרכז.  בגינם גובים כופר חניה. כיום יש לנו רק את אש  לקבוע אזורים,

 23פים. אבל זה למש פרמטר שאם הוא יתאפשר אנחנו נרצה  "לא קשור לשצ

 24 שלא יהיה לנו שתי מפות לשני דברים, אלא מפה אחת.  ךוסחל

 25  אין לזה שום קשר. נאה משצפ.כופר חניה להן שר בימה הק    פרופ' נטע זיו:

 26 לא יהיה. אני רק אומר שזה   שר אז זהין קא אם  : מר גידי טביב

נחזור   עו"ד ליאת שני דיחובסקי: אם  גודל  סדר  רוצה  את  אם  לך  לתת  יכולה   27אני 

 28שרחובות חילקה את העיר את כל העיר לשישה, או שבעה אזורים    ,לרחובות
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 1 סיקה. ת מבחן הפוזה עבר א

 2 בירות? הס   פרופ' נטע זיו: 

 3 כן.  בסקי:שני דיחו עו"ד ליאת

את   : י שריבד"ר צח גובה  אתה  אחיד.  הוא  התעריף  משמעות אבל,  הרבה  לזה   4אין 

 5 ההיטל עם 

 6 אם אתה עושה רובע ולפי שצפים לרובע.  עידן למדן:  עו"ד 

 7 תעריף אחיד אבל אתה.     פרופ' נטע זיו: 

 8 .  מקום פים נדנדה באיזהתה מחלימספיק שא ד"ר צחי שריב: 

 9א אתה יכול ם בעוד קיימים  מקדמא דנים פתאורובע עם הרבה שצפ ן: עידן למד עו"ד 

 10 לשלם הרבה יותר.  

 11 לא. לא. התעריף.   ד"ר צחי שריב: 

 12 לא את התעריף אלא מתי.     פרופ' נטע זיו: 

 13,  הרובעיםלנו לפי    מתי. אז בכל אחד מהאזורים האלה נגיד שיהיה  ד"ר צחי שריב: 

 14 ספיק.  חליפו נדנדה וזה ממתי שהוא תוך שנה י

 15 שנייה עוד פעם. יחליפו איזה נדנדה.  'ה חבר  :  מר אבי גרובר

 16 מבחינת הטריגר לשלם.   ד"ר צחי שריב: 

 17מש"ח לשצפים אני צריך. אני יכול עם שני   2אבל אם יש לי בחשבון אספנו    מר אבי גרובר:  

 18ה זה  נדנדה בשני מש"ח וואלה רוצה  ים. אם אתמש"ח האלה רק לעשות שצפ

 19 אם ז א לא עולה שני מש"ח.זה לא נדנדה 

 20 לא זה העניין.   ר צחי שריב: "ד

 21 תיזהר אתה תקבל מכתב.   מר אבי גרובר:  

 22 ארבע מאות שישים.   גב' דברת וייזר: 

 23המטוס עלה ארבע מאות ומשהו אלף. הכתב טען שהוא הצליח לקנות את    מר אבי גרובר:  

 24 ל.  אלף אב ה בשמוניםז

 25 התכוונתי באופן.   : מר מיכאל דורון

 26 דרך. מכתב כבר בייה עוד שנ  מר אבי גרובר:  

 27 למה מספרים....יש....  : מר מיכאל דורון

 28אבל עוד פעם אם אוספים סכום של שני מש"ח לשצפים עם כל הכסף הזה    מר אבי גרובר:  
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 1אתה יכול לשפץ רק שצפים. אתה לא יכול לעשות עם זה סלילות, אתה לא  

זה משה עם  לבנות  אני  יכול  זה דווקא   2ושב שזה  חו אחר. מהבחינה הזאת 

 3מן מתחדש. כל הזמן אינטרס של התושבים. כי באמת זה גם משהו שכל הז

 4חדשה שנכנסת. היא זאת שתהנה בעיקר מתוך הדבר הזה. זאת במשפחה ה

 5 אומרת בסוף מגלגלים כל זה מתגלגל למי שקונה. רוני. 

 6ים ל חייבים לעשות את האבחנה בין היטלטוב. אני חושב שאנחנו קודם כ  מר רוני בלקין:

השצ מול  אל  ותיעול  ומדרכות  סלילה  של  עולמות "ואגרות  שני  זה   7פים. 

 8פים כי זה הדבר החדש.  "ה הדיון פה עכשיו הוא די בשצאחרים וגם בגלל ז

נסובב את זה  9זה תוספתי.   ,גם צריך להגיד, בסוף הוא תוספתי. איך שלא 

 10 דבר. הוא לא מגיע משום מקום אבל של  בסופו  ודבר שייצר תוספת בגביה.  

 11 הוא ישחרר כסף מהשבחות או מהפיתוח.  

 12 ? מה תוספתי לא הבנתי  מר אבי גרובר:  

 13פ זה היטל שהוא תוספת למיסוי על האזרח בסופו של דבר. זה "היטל השצ לקין:מר רוני ב

 14פים בלבד, ותיכף ניגע  "עוד כסף שיכנס לקופה הציבורית שכן הוא צבוע לשצ 

 15ה מושקע בזה בתוך תקציב  וא יכול לשחרר את הכסף שפעם היבל האבזה.  

ו, או  למגוונים  או  רווחה  למרכז  למשל  אחרים  דברים  לעשות   16ו.   הפיתוח, 

 17ההגדרה היא וגם זה נאמר לנו העירייה צריכה להיות בקירוב מאוזנת. היא  

על  מדבר  אני  להפסיד.  צריכה  לא  והיא  מההיטלים  להרוויח  צריכה   18לא 

 19המדרכות, תיעול וכו',    ומה שקרה את הצד של המשוואה של ו'.  המדרכות וכ

 20נייה מה שגרם בעצם לירידה שם בתעריפים זה שיש לנו עודף או תוספת של ב

 21רוויה. ולכן כאשר פר מטר רבוע, קרקע יש יותר דירות לטובת העניין הזה, 

יחידת  פר  ההיטל  את  להקטין  דבר  של  בסופו  אפשר  זה  דיור,  יחידות   22פר 

 23דומים או לסכומים שמכסים  בסופו של דבר זה מביא לסכומים  כי    הדיור.

 24  , שיתרא פ.  "את ההוצאה הציבורית על העניין הזה. בוא נדבר על היטל השצ

 25כבר נאמר פה על ידי ליאת. פוגשים אותו פעם אחת בחיי הנכס. אחת שהוא 

 26שולם. אתה לא פוגש אותו עוד פעם. זאת אומרת זה לא שהיום מישהו הוציא 

 27 יה,  ר בניהית

 28 'המטרז  מר אבי גרובר:  
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 1הספציפי הזה, הנכס הזה היום אתה    שרגעל הנכס הספציפי הזה. במ  שרגהמ מר רוני בלקין:

 2את הנכס, מי שקונה, מי שמוכר איך שהם סגרו ביניהם משלם את  מכרת  

 3פ. בעוד חמש שנים מי שקנה  "ההיטל הזה ושולם עבור הנכס הזה היטל השצ

 4כי הוא שולם.  נייה הוא לא משלם פעם נוספת  היתר באת הדירה הזאת יבקש  

 5 צריך להגיד את זה זה פעם אחת. 

 6 כל זמן שהוא לא מגדיל.    : רבורג יבאמר 

 7אם הוא השביח אותו, בסדר. זה סיפור אחר. זה בא מהכיוון שהנכס מושבח.   ני בלקין:מר רו

 8רא  יש לנו למעשה קודם כל בתוך ההגדרה הזאת שני סוגים. יש את מה שנק

 9פים אי אפשר יהיה  "ההיטל הזה של השצפ העירוני. מ"השכונתי והשצ  פ"שצ

 10דולים,  פ העירוני בכלל. בהגדרה. דברים כאלה שהם פארקים ג "לטפל בשצ

 11פארק הנצח. מה שהולך להיות אני יודע מה. אזור הספורט והנופש, דברים 

השצ עבור  היא  ההגדרה  הזה.  בעניין  כלול  לא  בכלל  זה   12פים  "כאלה, 

הגיהשכ השכונתיונונתיים,  הציבוריות  מדובר. ות  זה  לזה  הקטנות.   13ת 

 14בהגדרה בתוך הדבר הזה. וזה בסדר. לטעמי אני מסתכל על זה אני אומר  

 15להסתכל על זה עירונית  קא החישוב העירוני כי יש שתי אפשרויות או  שדוו

 16או להסתכל על זה שכונתית. אני חושב שההסתכלות העירונית היא    ,תללוכ

ה כיבסדר.  בסדר  האחר  יא  הדבר  על  נסתכל  נכנסים  בוא  אנחנו  עכשיו   .17 

של   האזור  הדרים,  נחל  במורשה.  פיתוח  של  כבדים  מאוד   18לתהליכים 

 19ון אילת ומה שהולך להיות שם, זה עלול לגרום לזה שכל מי  הצעירים, שיכ

 20שיהיה באיזה שהוא רדיוס שהוגדר מסביב או בקטע שיוגדר כשכונה הזאת  

 21חושב שנכון הוא    חושב שזה לא נכון. אני  יהתשלום. אנהוא זה שיספוג את  

 22ולכן  שהדבר הזה יתחלק עירונית בסך הכול כל העיר מושבחת מהעניין הזה.  

 23להגיד אנחנו חיים. להגיד זה יהיה בגלל הגינה הספציפית הזאת    הפטנט של

 24שאותה עושים ולכן הוא לא ואלה כן. אני לא בטוח שזה נכון. גם ברמה שלנו  

פוגשיכחברה.   הזה  םאיפה  העסק  א  ?את  בשתי  פוגשים  פעמיים.   25ותו 

 26אפשרויות. פעם אחת אם אתה הולך להוציא היתר בנייה ואז יחשבו לך את  

השצ את    פ,"היטל  או  הדירה  את  למכור  הולך  אתה  כאשר  שנייה  פעם   27או 

 28הבית שלך, ואז אתה תפגוש את זה. אלה בעצם שתי הנקודות שבהם כמעט  
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 1  , ר לעצמנו גםאת ההיטלים. ואני אומוכל ההשבחות    תמיד אנחנו פוגשים את 

 2הדבר הזה עשוי לשחרר כסף שילך למקומות אחרים. כי אנחנו גובים יותר  

 3פים לבד.  "בסוף זה עוד גבייה מהאזרח. זה כן מנוקד בשצמהאזרח. נקודה.  

 4 כרגע עידן לא הפרעתי לך בכלל. 

 5 סליחה. סליחה.   עידן למדן:  עו"ד 

 6עול. בכך שזה יהיה רק לטובת העניין  , בדיוק כמו אגרת תיעכן מנוקד וצבוזה    מר רוני בלקין:

 7אתה    הזה פה צריך להגיד עוד משהו. זה לא תחזוקה. בהגדרה. זאת אומרת 

 8לא יכול עכשיו עם הכסף הזה לשתול אמנון ותמר או לצבוע מתקנים. מהצד  

 9עשות  השני עשינו היום גינה חדשה, לטובת העניין, אחרי עשרים שנה מה ל

 10ם משתנה. לא רק לצבוע אותם. וזה כן  יף את המתקנים. העוללצריך להח

 11ת  יאפשר לעשות את ההחלפה כי זה כבר עבודה שהיא עבודה תשתית לטוב

כך    12העניין, היא לא רק תחזוקה שוטפת. אולי מה שאני אומר הוא לא כל 

 13אבל אנחנו בסוף בהקשר הזה משביחים את השכונה, משביחים    ,פופולארי

 14כן זה מוסיף נטל בסוף    , ולכן  , משביחים את העיר.םהנכס של הבן אדאת  

 15פ. כן, זה  "של איזה שהוא סוג מיסוי שמוטל על האזרח בדרך של היטל שצ

 16את זה לדברים מאוד, מאוד, ספציפיים. אני סבור שזה צריך להיות על    צובע

 17כל העיר כיחידה אחת ולא לעשות את האבחנות השכונתיות. זה יותר נכון  

 18לעשות אפרופו מה שאמרתי קודם  בר היחידי שאפשר  דמבחינה חברתית. ה

 19, אפרופו שאפשר להגיד מה שנקרא כן  גיא אני לא בטוח אם בכלל אפשרי

 20הושקע ובעצם אנחנו אבל מהיום ואילך. מה שהושקע עד היום זה כבר    כולם.

 21 מדברים על מה שקורה מהיום ואילך. 

 22אתה ים שאנשים ישלמו, אם  ממרי את התשלוזה גם ישנה אבל לג עידן למדן:  עו"ד 

 23 מדבר מהיום ואילך.  

 24 יכול להיות. יכולתי לא לומר את זה.  מר רוני בלקין:

 25 מהיום ואילך? גידי. אפשר   :מר גיא קלנר

 26 אני סיימתי.  מר רוני בלקין:

 27 אי אפשר.   מר אבי גרובר:  

 28מרו נאנשאלו וגם    טוב. אני לא ארחיב כי חלק גדול גם מהשאלות עידן למדן:  עו"ד 
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 1  ד ו עאת עמדתי חלקית בוועדת הכספים, אמנם נמנעתי כי  ואני באמת הבעתי  

 2הדברים כאילו משהו רציתי להעמיק בדעות קצת ולהבין את זה יותר. הצגת  

 3בא על חשבון משהו, היא איננה מדויקת. ומדוע. משום שלבוא ולהגיד עכשיו  

 4ה לא  ז  את גינת הקוצר.  אנחנו נשחרר כסף מהשבחה כי אנחנו רוצים לחדש

 5סף הזה לא אמור ללכת ולשמש בסוף את חידוש גינת הקוצר.  יקרה. כי הכ

 6הדברים ככה, היא פים חדשים. אז הצגת  "הכסף הזה מיועד אך ורק לשצ

 7הצגה לא נכונה. גם היום כשאנחנו מדברים על אזורי מורשה לצורך העניין  

 8לים.  גדייה רוויה כולל מששם היום אנחנו מצויים בבנייה של הרבה מאוד בנ

מדבר על  אנחנו  ויחול  יבוא  זה  בינוי  ופינוי  חדשות,  בניות  על  בעיקר   9ים 

 10שית את זה על שאר העיר.  היזמים כך שגם פה אין צדק או הצדקה להכיל לה

 11לטעמי, לבוא וכן להשית עכשיו איזה שהוא מס בדיעבד, זה לא נכון ולא ראוי  

 12ד קטנה וגם  אואם התוספת היא מ  ולא צודק. אנחנו כל הזמן מדברים וגם

מ ₪ אם  אלפים  שבעת  בעוד  אותה  ימכור  שלו  הדירה  את  היום  שימכור   13י 

מי פעם  עוד  על הרוכש, אנחנו בבת אחת  פה  שיחולו  עליית מחירים   14יצרים 

 15בעיר על מס בדיעבד למקום שלא נועד לעיר. ולא ישחרר את התקציבים. זה  

 16את גינת ש  הקוצר, רוצים לחדלא נכון כי בסוף אם אנחנו רוצים לחדש את  

 17 וצים חדש משהו אחר אנחנו נצטרך לקחת את זה עוד פעם.  הקוצר ר

 18 זה חידשנו.   מר אבי גרובר:  

עוד ו עידן למדן:  עו"ד  או  מגוונים  עוד  זה  האם  העדיפויות  וסדר  שיקול  את   19לעשות 

 20אולם ספורט או עוד מעון רווחה. זה לא משנה מה. זה יבוא בסוף, נצטרך  

 21לעתיד להשאיר את המס הזה שות, אני חושב שלער העדיפויות הזה  את סד

לא  לחלוטין  זה  חברתי,  מוצג  ולכאורה  נכון.  לא  דבר  זה  בדיעבד,   22עכשיו 

 23מי, ובטח שאני לא יודע עוד איך יחלקו את העיר. למה יחלקו את חברתי לטע

 24העיר. אם בכלל נחלק את העיר. אני חושב שהדבר הזה, החוק הזה הוא לא  

 25 ות את הדבר הזה. ו לא צריכים לעשחנואנכרגע לטעמי,  נכון

 26י יש לי שתי שאלות. אחד, אם אני רוצה מחר לשפץ את הגינה בדבורה  גיד  מר אבי גרובר:  

שצ בהיטל  שנכנס  מהכסף  יכול  אני  בדבורה  "הנביאה,  הגינה  את  לשפץ   27פ 

 28 ?הנביאה
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 1 כן. בוודאי.   : מר גידי טביב

 2רן הזאת אני שואל  אתה לא יכול מהקפץ  ו לקחת גינה ולשאמר עידן עכשי  מר אבי גרובר:  

 3כדי להבהיר האם אני מחר רוצה לשפץ את הגינה בדבורה הנביאה, אם אני  

 4פ. רק איפה שיש שדה אני יכול  "ף שייכנס בהיטל השציכול לקחת את הכס

 5 להשתמש בזה? 

 6 לא. כמו שגם.   : מר גידי טביב

 7 וצה לחדש. או שאם יש גינה ואני ר  מר אבי גרובר:  

 8הסבר שחילקו לנו אינו מיועד לשימוש כמקור מימון לתחזוקה לפי ה דן למדן: עי  עו"ד

 9 או שיפור שצפים קיימים. ככה כתוב. 

 10זה בדיוק מה שחבר מועצה בלקין הסביר. הרי גם היום אנחנו משתמשים   : יבמר גידי טב

להשתמש  לנו  אסור  בגנים.  האלה  הפעולות  את  לעשות  ההשבחה,   11 בכספי 

 12 ? נכוןהשתמש בתיעול. לנו לבסלילה, אסור 

 13 שנייה. מה שאתה מדבר עליו   מר אבי גרובר:  

 14 אבל לא בהיטל שצפ.   עידן למדן:  עו"ד 

 15   אבל אני     מר אבי גרובר:

 16 בוודאי שזה לא תחזוקה.    :ורץמר ערן ש

 17פרחים  זה לא תחזוקה של גינה. אני לא מחליף את הפרחים עם זה. אני שם    מר אבי גרובר:  

 18 מתקציב שוטף.   חים עונתיים באיםים, פרעונתי

 19אז מה הכוונה באינו מיועד לשמש כמקור מימון לתחזוקה ושיפור  עידן למדן:  עו"ד 

 20 ?יימיםשצפים ק

 21 אז אני מסביר לך.    מר אבי גרובר:  

 22 שיפור זה רק אמנון ותמר או שיפור זה  עידן למדן:  עו"ד 

 23 י אומר לך  אז אנ יש לך זה. נשבר בורג בנדנדה.  מר אבי גרובר:  

 24 החלפת הנדנדות זה כן.    :קלנר מר גיא

 25 אם אני.   מר אבי גרובר:  

 26השבחה כתוב לפי התוספת השנייה לחוק    היום מממנים את זה מהשבחה.  : מר גידי טביב

לסעיפים   מיועדים  ההשבחה  שכספי  והבנייה  אגף  197התכנון  ולמימון   ,27 

 28חדשה אני עושה    ושה גינהאם אני עההנדסה ולפיתוח מילה אחת. עכשיו,  



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                    

 6.6.21מיום     20ישיבת  מליאה  שלא מן  המניין מס'  פרטיכל  

 

 20 

 1אם אני לוקח גינה ישנה שמה לעשות היא התיישנה ואני שם מתקנים   ?תוחפי

 2חדשים סכומים מהותיים, לא פרחים.   אז כמו שמתקנים  ?חדשים, זה פיתוח

 3 זה פיתוח, כך גם כאן לשאלתך. 

 4 לשאלתו.  עידן למדן:  עו"ד 

 5 בה.  את התשושאלתו. לא משנה שאלת מי. ז  : מר גידי טביב

 6 א דברי הסבר שלך. תקרא את דברי ההסבר שלך. זה ל עידן למדן:   עו"ד

 7 דברי ההסבר.    : מר גידי טביב

 8 .בי שקהללך. הוא מסביר לך. אתה מסרב  הוא הסביר  מר אבי גרובר:  

 9 אתה דברי ההסבר האלה.    : מר גידי טביב

 10   מה שהוא מסביר בעל פה שונה מדברי ההסבר. עידן למדן:  עו"ד 

 11 ילולית  אומר לך מ אז אני  : יבמר גידי טב

 12 עידן. גינת הקוצר. כל שבוע יש אנשים שבאים.    מר אבי גרובר:  

 13 וא הנכון. הכוונה מה שהסברתי. ה  : מר גידי טביב

הגינה קורה בתקציב השוטף    מר אבי גרובר:   הגינה. התחזוקה הזאת של   14ומתחזקים את 

 15קציב ת גינות. זה תמש"ח תחזוקשלך. יש לך בתקציב סדר גודל של שישה  

 16  שוטף.

 17 פ קיים?  "מה זה שיפור שצ עידן למדן:  עו"ד 

 18 תראה אם אנחנו נגיד מחליפים באולם ספורט.    : מר גידי טביב

שצ עידן למדן:   עו"ד שיפור  זה  מה  פשוטה.  הקוצר, "שאלה  את  עכשיו  קח  קיים?   19פ 

 20 אנחנו רוצים להחליף את כל המתקנים. 

 21 יאה. . דבורה הנבאפל. נאוצר נפלהק  מר אבי גרובר:  

 22 דבורה הנביאה בוא נדגים  את דבורה הנביאה.    :גיא קלנר מר

 23 עכשיו.   םיעגונסבבה. הקוצר לא   מר אבי גרובר:  

עבודות   ב: ד"ר צחי שרי זה  מה  פה  מוגדר  העזר.  בחוק  מוגדרת  לעידן   24התשובה 

 25 ריהוט.  הכנת תוכניות, הצבת  :לפיתוח שטח ציבורי פתוח. יש פה רשימה

 26 מה זה קראתי.   עאני יוד ן למדן: עיד עו"ד 

 27כתוב הצבת ריהוט גן או פרגולות, הצבת מתקני משחק, יש מתקני  ד"ר צחי שריב: 

 28 חדשים, לדעתי זה עונה להגדרה. משחק. מוציאים אותם ושמים 
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 1 זה מההיטל?   :מר גיא קלנר

 2 כן.  ד"ר צחי שריב: 

 3שעכשיו   ותוב בחוק העזר. כמי זה מה שיהיה כתראה, עידן מה שגובר הר  : מר גידי טביב

 4הוא ציטט, נכון. אז אם דברי ההסבר שכתבתי לא מקובלים או התשובות  

פה הם לא מקובלים, תתעלם מהם בעל  נותן   5, תתייחס למה שכתוב שאני 

 6 בחוק העזר. 

 7 או קי.  עידן למדן:  עו"ד 

 8א מאשר  פה מחליט שהוא לשאלה ראשונה. שאלה שנייה. נגיד הפורום    וז  מר אבי גרובר:  

 9פ. אז יוצא מצד אחד שהקטנתי את ההיטלים האחרים. אני "צאת היטל הש

 10 פ ואני  "לא מקבל את השצ

 11 בהא תליא.  . אה אז תלך יחדיו. תצביע יחדיו  :מר גיא קלנר

 12   ?לא. אני שואל אז כאילו יש מצב שאפשר לאשר את זה ולא לאשר את זה  מר אבי גרובר:  

 13 כן.   : מר גידי טביב

 14 ?ואז  בר:  מר אבי גרו

 15 אבל בלי להפחית את.   שריב:  ד"ר צחי

 16 ואז תהיה פגיעה משמעותית. בפן הכלכלי של העירייה.   : מר גידי טביב

 17 פ את ההצבעה. "ל מהשצאז תתחי  :מר גיא קלנר

 18 אני חושב שזה יהיה לא מתאים מבחינה כלכלית לעשות דבר כזה.    : מר גידי טביב

 19 אתה תעשה אז? ה פ וסוגר את הישיבה. מ"שר רק את השצנא  מר אבי גרובר:  

 20 פ עובר או לא. אז אתה "לא. להיפך אני אומר לך תראה אם השצ  :מר גיא קלנר

 21 בר נכתב פוסט שאומר זה מה שאני הולך לעשות. פתאום תראה שכ  מר אבי גרובר:  

 22  יית  יתר עבור גיא. אז אם החישוב נכון, אתה עלול להימצא לכאורה בגב  מר רוני בלקין: 

 23את המצב כמות   ריאשמהוא אומר לא אם אתה נגיד  '.  התיעול והמדרכות וכו

שאנחנו   לראות  כדי  נעשה  החישוב  הרי  לכאורה  האחרות,  באגרות   24שהוא, 

 25  ודת האיזון בראיה. היה ואתה לכאורה משאיר את זה כמו עומדים סביב נק

מעלש אתה  כי  מהאזרח,  כסף  מידי  יותר  גובה  אתה  לכאורה   26נקודת    זה 

הרי   ירד  האיזון.  היה העריכו שאפשר מצרפי ברכהסיבה שזה  הללו,   27יבים 

נותנת.   בעצם  שהיא  מה  עבור  יותר  גובה  העירייה  אחרת  כי  שם   28להוריד 
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 1 ח מההיטלים האלה. היא אמורה. העירייה לא אמורה להרווי

 2 פ גם אם לא היינו מעדכנים אתכם.  "היינו מטילים את היטל השצ :ויז עטנ 'פורפ

 3 אני רוצה לציין.    : ר גידי טביבמ

 4גם היום אנחנו מצד אחד מתחזקים גינות ומצד שני עובדים בכל מיני גינות    אבי גרובר:   מר

 5מהשבחה, וחלק מזה עדיין בא בגלל שיש  עידן. כך שעד היום זה בא הרוב בא  

ובגלל שזה. אז חלק עדיין בא בתוך סלילה. היה איזה שהוא    6שם שבילים 

 7לאשר פרויקט, אז אתה    אנחנו הלכנו למשרד הפניםאו קי. כש  מרכיב מסוים.

 8בא, אתה מראה למשרד הפנים, והוא מאשר את הדברים האלה. מה ששוטף 

 9ו דרך תברים, דרך ההיטלים, הוא  לא משרד הפנים לא מאשר לעשות אות

 10לא מאפשר לעשות אותו. עידן, זה לא שממציאים עכשיו את הגלגל. זה משהו  

 11 ל העירייה.  רת עבודה ששהוא שגרתי, שג

 12 ממציאים כי זה היטל חדש.  מדן: לעידן  עו"ד 

 13 אולי לטובת מי    : מר גידי טביב

 14 ומסבירים לך אי אפשר    מר אבי גרובר:  

 15אולי לטובת מי שלא היה בוועדת כספים ציינו, הסברנו גם שכל נושא חוקי    : מר גידי טביב

 16ולנו למשל  א משהו שיכ, זה דבר חדש מעשור האחרון. זה ל םיעזר של השצפ

 17 שרים שנה או שלושים שנה.  י עלאשר אותו לפנ

 18 חמש, שש שנים אחרונות.   עידן למדן:  עו"ד 

נו "למרות שהשצ  מר אבי גרובר:   זה  יש הרבה  ש  לד מתוך מקוםפ הוא אותו דבר.   19כנראה 

 20עיריות שעוד פעם, עכשיו אנחנו הולכים לבנייה חדשה. על פניו זה עולם שבו  

 21כמעט בנייה חדשה ואז   אבל יש עיריות שלא עושות .םר אמצעיאתה עם יות

 22הם באמת עומדים במצב הזה לדעתי ובמקום הזה בתוך הבחירה זה משהו  

 23כמו שעשו    ,םיפ"ממן את השיפוץ של השצשעשו כדי שהעיריות האלה יוכלו ל

 24אגב עם המים. הקימו תאגידי מים כי רשויות לא השקיעו בתשתיות המים.  

 25כל השאיפה פה זה  ם.  חייב שיעמדו בתאגידי המיידים כדי ל אז הקימו תאג

פעם כשעושים, לוקחים איזה סל אחד כולל אז   לייצר משהו שעוד   26באמת 

 27מה קורה עם הכסף שלו. אתה  התושב, מאבד איפה שהוא את השליטה על  

 28מכניס את זה למין סעיף אחד והכל הולך שם לאיבוד. דווקא חלוקה הזאת  
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יודענועדה להקל על התושב הוא   1בל רק  מק  שאם הוא שילם לשצפ, הוא  . 

 2שצפ, על תיעול, הוא מקבל רק את התיעול. על סלילה, על המדרכות, הוא 

 3תת לו את זה. אי אפשר  מקבל הוא יודע על מה הוא שילם והם מחויבים ל

 4למרוח אותו לעשות עם הכסף הזה, לא יודע, לבנות איזה בית לא יודע מה  

 5ם את  מקודווקא מוריד באיזה שהוא  ר. לא. זה  כי זה נורא בא לראש העי 

 6הגמישות. והתושב יודע בדיוק מה הוא מקבל. אני חושב עוד פעם, זה מייצר  

 7גינות, ואמיתי, אותו רק על    את הגלגל הזה יש את הכסף שאתה יכול להוציא

 8תושבי העיר זה אחד הדברים שהם הכי פוגשים אותו. את הגינות, את כל  

 9הרבה יותר  ה  ניסה לעיר אפשר לעשות אותי בתים, כהמעברים בין כל מינ

ייהנו מהם. אני חושב שזה   10יפה. כל הדברים האלה זה דברים שהתושבים 

 11להצדיק פה משהו, אבל אני    עוד פעם, באמת כאילו. אני צריך כאילו נורא

ו ידי חבר'ה של הגזברות.  על  יוצא  חושב שנעשתה פה עבודה מקצועית   12זה 

 13ר, בן אדם  גיא אומבים בחוק, אני מבין את מה שמאיזה שהוא מקום שמחוי

 14 בא מכר את הדירה שלו, ופתאום פוגש עוד איזה שהוא מיסוי. 

את   ד"ר צחי שריב:  עוזב  כשהוא  עושה  הוא  את  זה  ועוזב  הדירה  את  מוכר   15העיר. 

 16 העיר. 

 17 מן הסתם תמיד מגלגלים את זה באיזה שהוא מקום הלאה.     :רבורג יבא רמ

 18ההיטלים שהם קובעים  את  ות ות התחשיב בדיוק שכל האגרלם עושים אכו  :מר גיא קלנר

 19 המחיר. ואז הם באים.  

 20יפה מאוד.    מעגלים למעלה אתה יודע זה המתווכים יודעים לעשות את זה  מר אבי גרובר:  

שהיא   שרואים  עיר  יודע  אתה  מאוד  ומהר  בסדר.  הכול  בסדר,  לי.   21תאמין 

 22 י זה עיר  מתחדשת וקורה אז המחירים גם עולים כ

 23 עושים גינות ..עושים. לא שבסדר. זה   :מר גיא קלנר

להבטיח   ד"ר צחי שריב:  דרך  שהיא  איזה  מסוים   לטיהשיש  ברובע  שנקבע   24שצ"פ 

 25זה סל אחד לכל העיר ואני הבעתי קודם את    כי עכשיו  ?ישמש את אותו רובע

 26 החשש שזה ינותב  לשכונות החדשות שקודם תשלם  

זה    לדעתי  מר אבי גרובר:   שיקרה  כאילומה  כי  הפוך.  כבר  בדיוק  לגבות    כמה   27תצליח 

שצ בהיטל  למשל,  לגבות "במערבית  תצליח  כמה  אנשים    ?פ,  שאלף  לא   28זה 
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 1סית תאסוף שם. איפה מוכרים את הבית שלהם בחמש שנים. אז אתה יח

 2שיש בנייה רוויה זה המקומות שאתה באמת תאסוף סכומים. ואז יוצא שאם 

זה   את  משאיר  רק  אזאתה  הרובע,  באי  בתוך  משהו,  יודע  שהוא אתה   3זה 

 4אות וכל מיני כאלה פרויקטים של פינוי "קום. רובע הדר עכשיו עם כל התממ

 5רך להוציא את הכסף בינוי וזה גינות יהיה לך שם. נדנדות מזהב, אם תצט

 6 כאילו בתוך השכונה ויהיו שכונות שיכול להיות שלא תראה שם כמעט כלום. 

 7 ת לעבור שיפוץ. גינת הבנים חייב מר יעקב קורצקי: 

 8 לא הבנתי. אתם מבלבלים. אמרת   :גיא קלנר מר

 9 לא להשאיר את זה בתוך הרובע. אי אפשר יהיה להעביר   מר אבי גרובר:  

 10 ניתן לחתוך לרבעים.   עידן למדן:  עו"ד 

ניתן לחתוך איך מממנים את זה  :מר גיא קלנר  11או שניתן    ?ניתן לחתוך לרבעים אבל לא 

 12ואז יישאו בנטל  לאזורים,    ק לחל  אם אתה יכול  ?את זהוך איך מממנים  לחת

 13 יכים לאזור הטיפול מה הבעיה? יושמכל התושבים ש

 14 אני אומר לשים מגבלה כזאת שאני יכול.    מר אבי גרובר:  

הקוצר.   ר רוני בלקין:מ בגינת  השתמשו  גם  שלי  הילדים  אז  מגן,  בנווה  גרתי  כשאני   15אני 

 16 למרות שלא. 

 17 ה. בנווה גן לא תהיה גינה. כז איך אתה יכול לעשות דבר  : בל רב ימר רמ

 18 איך אומרים, יצאת מברך. יצאת.   מר אבי גרובר:  

מק  :מר גיא קלנר יצאת  בילללא  הלוגית  ההפרדה  הגדול  בסיפור  בסוף  כי  השכונות  .   19ן 

 20החדשות לבין השכונות הישנות תבוא לידי ביטוי. זה נכון שבתוך השכונות 

ל בפרטהישנות,  אבל  מלאה.  לוגיקה  תהיה  של  א  מייצר  ו  אתה   21ההחלטה 

 22 היגיון. 

 23אם נקבל החלטה שהכסף הזה יכול להיות רק בשכונה שבה שילמו אותה,   מר אבי גרובר:  

את תראה  מצב.  תראו  שאתם  לכם  אומר  שכונות  אני  שיש  מצב  תראה   24ה 

יהיה  שם  הגינות  ומצב  הרבה,  לאסוף  מצליח  לא  אתה  שבהם   25מסוימות 

 26 תי, משמעו

 27 ?  החדשותבשכונות   :מר גיא קלנר

עוד  מר אבי גרובר:   עשר, שתים    לא.  בבנייה של  יח"ד  בונה שלושת אלפים   28פעם. כשאתה 
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פחו גינות  של  בעיה  הזאת  שבשכונה  כנראה  קומות.  עשרה  חמש   1ת  עשרה, 

 2   תהיה. לא יהיה לך בעיה של כסף. מה שהיה בנווה גן  

 3ש להם שכונה  ת. שהם ינעול אותו לתוך השכונה הזאיש לך....אתה רוצה ל  :רץמר ערן שו

שהוקמה שאת    מדוגמת  להיות  יכול  העיר  של  הצרכים  מבחינת  כרגע.   4רק 

לפתח   התא  האלה  םיבאשמה רוצה  שאתה  אחרות  בגינות  להשקיע   5רוצה 

 6  ך מ צעלתם. להשית עליך את המגבלה הזאת רק אתה שם  אותם ולהרים או

 7 . םינוכנה לא מביאה את זה למקומותש מגבלה

 8 ציפורים בשיכון  את שביל האיך אתה מממן  מר רוני בלקין:

 9  סיפור שאתה אומר עכשיו בנווה גן שאתה כאילו יש את נווה גן  ה  מר אבי גרובר:  

 10 לבנות מעבר בין שכונה לשכונה.  : לב-מר רמי בר

 11 מיכה. גיא.   בר:  מר אבי גרו

זה    מר אבי גרובר:   למשל,  גן  בנווה  שהיה  הסיפור  האנשים  גיא.  שרוב  מהכסף   12שהרבה 

 13עכשיו חוזרים למצב שאני עומד    ןור שה  תמרת הכסף לקחו לתוך  שנכנסו, א

 14 במצב שאני רוצה לעשות שם שצפים אבל כמעט אין להם הכנסות, זה בדיוק

 15 אבל נראה לי עוד שאלות? מסוג הדברים שאנחנו רוצים למנוע. 

 16  ?ני מביא את זה כמקשה אחת. בסדרה איאללה. סיימנו עם השאלות? חבר'  מר אבי גרובר:  

 17  בעד לאשר את כל שלושת את העדכון של.   מי

 18 אתה הצעת את זה.   מר רביד פלד: 

 19 אשר.  אחד. אני לא קודם נצביע על זה בי  אבי גרובר:   מר

 20 אם ביחד אז זה סיפור אחד. אני  עידן למדן:  עו"ד 

 21 אני לא מוריד פה ולא מוסיף   מר אבי גרובר:  

 22 סעיף אחד, שתיים, שלוש.   מדן: עידן ל  עו"ד

 23 אני לא יכול להוריד את זה, להוריד את זה ולא להוסיף את זה.   בי גרובר:  מר א

 24ר...לא משהו שאתה, זה לא בהכרח קשור. אתה ..הסעיף...לא לאש עידן למדן:  עו"ד 

 25 רוצה לעדכן את זה שוב ולהביא אתה הרי לוקח על מה 

 26 א הופך. תי אני למה שאישר  מר אבי גרובר:  

 27 ה לועמעדכון שוטף אתה צריך לעשות פעם בחמש שנים. אם    זה נובע עידן למדן:  עו"ד 

 28 סעיף שלוש, ארבע. משהו חדש. פחות זה עולה לך ב לך
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 1 אבל אני עוד פעם, אני לא יכול להוריד אחד, ולא    י גרובר:  מר אב

 2 פ.  "תתחיל עם השצ  :מר גיא קלנר

את ד"ר צחי שריב:  מעלים  את הכול    אם  משנים  אז  עובר  לא  זה  אחת   3מקשה 

את  . משנים  עובר.  ולא  אחת.  כמקשה  זה  את  מעלה  הוא  אם   4.הקיימים. 

 5 ...הקיימים. 

 6 זה לא מוריד   :מר גיא קלנר

 7 כל אחד עומד בפני עצמו.   ידן למדן: ע עו"ד 

 8 לא.   :מר גיא קלנר

 9או מחויב   ם רשאיעדכון תעריפים אתה מחויב על פי חוק לעשות פע עידן למדן:  עו"ד 

 10שנים .זה סעיף אחד או שתיים. זה מה שאנחנו  לא זוכר לעשות פעם בכמה  

 11 עושים. 

 12 ים המוצעים.  התעריפ ד"ר צחי שריב: 

 13לך לא מעל ולא פחות. מזה   ור לגבות לפי מה שבאמת עולהאתה אמ עידן למדן:  עו"ד 

 14דש  אתה. פה אתה מדבר על חוק עזר חדש. על היטל חדש לציבור. זה משהו ח

 15. יש הבדל בין עדכון לבין אישור חוק  לוטין. ואי אפשר להצביע על זה ביחדלח

 16 חדש. 

 17 ום נזק ....אתה לא רוצה לגר ד"ר צחי שריב: 

 18 עירוני.   :מר גיא קלנר

 19 זה גם נתמך על ידי הוועדה הכלכלית של   "ר צחי שריב: ד

 20 .  אלא הא בהא תלי עידן למדן:  עו"ד 

 21חנו מעמידים את גד. אני מעמיד את עוד פעם אישור אנביע נאתה יכול להצ  מר אבי גרובר:  

 22בה הבאה. זה כמקשה אחת. אם זה לא יעבור אז נחשוב מה עושים עד הישי

ומדרכות(    אישור עדכון תעריפי היטלי חוק )כבישים   23העזר סלילת רחובות 

 24 אישור עדכון תעריפי היטלי חוק העזר תיעול ואישור חוק עזר שצ"פ חדש.  

 25אומרת הנוסח של חוקי העזר שגם    משפטית הרלוונטית. זאתהמעטפת  הוכל    : יבמר גידי טב

 26 נוסחים של משרד הפנים.  

 27מי בעד  בצורה מסודרת.    ה וסחים, טבלה, מחירים, מספרים מה שהוצג פנ  מר אבי גרובר:  

 28אישור שלושתם כמקשה אחת ביחד? רוני, רמי, מיכאל, דוברת, אבי, יעקב,  
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 1   שבע נמנע. שבע, שבע.   נע?רביד, שבע. מי נגד? מי נמ

 2 ארבע עשרה.   :רץומר ערן ש

 3 לא כי זה בבאג. בסדר.    :מר גיא קלנר

 4 נטע גם נמנעה?   : גב' דברת וייזר

 5  כן.   מר אבי גרובר:  

 6 זה תיקו.  ?מה המשמעות של הימנעות בהצבעה כזאת : לב-ר רמי ברמ

 7 בסדר. עבר אם יודעים שזה עובר.   מר אבי גרובר:  

 8פ אני חושב שזה  "ים. אני בעד. השצאני בעד שני סעיפים אחד ושתי למדן: ידן ע עו"ד 

 9 ם להכיל, לבריאות תודה.  דבר שלא נכון להכיל על התושבים. החלטת

 10 יאללה. תודה רבה.    מר אבי גרובר:  

 11אז רק אני באמת רוצה לדייק, רק את נוסח ההחלטה כדי שיהיה ברור. זה    : מר גידי טביב

 12 ילת רחובות ותעריפיו.  לסלאישור חוק העזר 

 13 זה מה שאמרתי.    ר:  מר אבי גרוב

 14 . אישור חוק העזר לסלילת רחובות  : מר גידי טביב

 15 היטלי חוקי עזר.  אמרתי. אישור עדכון תעריפי   מר אבי גרובר:  

 16שנייה תן לי. אישור חוק העזר סלילת רחובות כבישים ומדרכות ותעריפיו   : מר גידי טביב

אישור   דבר  תיעדכאותו  עזר  חוק  היטלי  עזר  חוק  אישור  ותעריפיו,  ון   17עול 

 18 ואישור חוק עזר שצ"פ החדש ותעריפיו. 

 19 מי בעד? עוד פעם נעשה את זה.   מר אבי גרובר:  

 20 מה.   :מר גיא קלנר

 21 אותו דבר שאחרי זה שלא   מר אבי גרובר:  

 22 אותו דבר דייקתי את הנוסח.   : מר גידי טביב

 23נגד? אף אחד. מי נמנע?  ד פעם מי בעד? אותם שבעה. שבע, מי  עו  ותעריפיו.  מר אבי גרובר:  

את   הוספנו  בסדר.  שנמנעו.  ממקודם  שבעה  וגידי  אותם  תעריפיו   24המילה 

 25 תודה.   ?גידי בסדר 20הוסיף. ישיבה מספר 

 26  תודה רבה.   : מר גידי טביב

 27 אפשר לקבל עדכון לגבי הישיבה שהיינו לגבי השופטת.  מר רביד פלד: 

 28ה במניין. אז אין פרוטוקול. אין כלום.  בוא נפתח. אני מציע שנעשה את ז  :  רוברמר אבי ג
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 1 אתה רוצה ככה.  

 2חר כך ישיבה של המניין. יש עכשיו עוד ישיבה שלא מן המניין. ורק א וייזר: גב' דברת 

 3 זה לא רלוונטי עכשיו. עכשיו 

 4 נעשה את זה במניין.    מר אבי גרובר:  

 5 לעכשיו. זה לעוד חצי שעה.   ונטיזה לא רלו גב' דברת וייזר: 

 6 רגע. אתם צריכים עכשיו לסגור לפתוח. לסגור שתי דקות.   גרובר:   מר אבי

 7 אבל לא ללכת.  גב' דברת וייזר: 

 8 יש כאילו ישיבת הסיעה שחשבו שזה   מר אבי גרובר:  

 9 

 10 ההצבעה הייתה לשלושת הסעיפים יחדיו   החלטה:

 11 אישור חוק העזר סלילת רחובות )כבישים ומדרכות( ותעריפיו,  

 12 ול ותעריפיו, אישור חוק עזר תיע

 13 .ואישור חוק עזר שצ"פ החדש ותעריפיו

 14, יעקב  )רוני בלקין, רמי בר לב, מיכאל דורון, דוברת וייזר, אבי גרובר  -  ה ועצמחברי    7  בעד

 15 ( קורצקי , רביד פלד

 16  ,יבוקלא  י'צא ב  ,וי ז  עטנ  ,איבל  ינד  ,בירש   יח צ  ,ןדמל  ןדיע  ,רנלק  אי ג)  -   הצעומחברי    7נמנעו  

 17 . (תודג ןורי

 18 ו רשוא רזעה יקוח

 19 

 20 

 21 

 22 תוטלחה ץבוק

 23 

 24 ההצבעה הייתה לשלושת הסעיפים יחדיו   החלטה:

 25 אישור חוק העזר סלילת רחובות )כבישים ומדרכות( ותעריפיו,  

 26 אישור חוק עזר תיעול ותעריפיו, 

 27 .ואישור חוק עזר שצ"פ החדש ותעריפיו

 28, יעקב  ייזר, אבי גרוברדוברת ו  )רוני בלקין, רמי בר לב, מיכאל דורון,  -ה  ועצמחברי    7  בעד

 29 ( קורצקי , רביד פלד

 30  ,יבוקלא  י'צא ב  ,וי ז  עטנ  ,איבל  ינד  ,בירש   יח צ  ,ןדמל  ןדיע  ,רנלק  אי ג)  -   הצעומחברי    7נמנעו  

 31 . (תודג ןורי

 32 ו רשוא רזעה יקוח
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