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לכבוד 

חברי מליאת הועדה המקומית לתכנון ובניה במליאתה 
 
 
 

 28/03/2011החלטת מליאת הועדה המקומית מתאריך : הנדון
 11-0002            פרוטוקול מספר 

 
 

תמר , ד"עו, דן להט, כרמלה עוזרי, אסף זמיר, מיטל להבי, נתן וולוך, ד"עו, דורון ספיר :משתתפים
 אלון סולר, זנדברג

 
 

 

, הרב שלמה זעפראני, שמואל גפן, ארנון גלעדי, שמואל מזרחי, פאר ויסנר, מר רון חולדאי :נעדרו
, ר"ד, משה טיומקין, יעל דיין, אהרון מדואל, עומר סיקסיק, ד"עו, ראובן לדיאנסקי

שולה , חביבה אבי גיא, וולנר-רחל גלעד, בנימין בביוף, הרב נפתלי לוברט, שלמה מסלאוי
, חנה תמיר, ר"ד, נח עפרון, אחמד משרהאוי, יניב ויצמן, יואב גולדרינג, יעל בן יפת, אגמי

 ר"ד
 

 
 

דרור לוטן , ד"עו, אילן רוזנבלום', אדר, עודד גבולי, 'אדר, חזי ברקוביץ, ד"עו, שרי אורן :נוכחים
 ואלה דוידוף

 
 
 
הצגת תכנית המתאר לאזור מזרח העיר  :נושא. 1

 
: החלטה

 
 חברים כנדרש 11 לנו קוורום של  דקות מאז תחילת הישיבה ועדיין  אין45הואיל ועברו 

.  את הישיבהלסגור נאלץלכן אני – כקוורום מינימלי בתחילת הישיבה , בחוק

 

 
 

: רשם
' אדר, חזי ברקוביץ
 מהנדס העיר

 

 

 תוקף ההחלטה מיום הפצתה

 .יתכנו שינויים בנוסח הפרוטוקול בכפוף לאישור המליאה בישיבתה הקרובה
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פרוטוקול ישיבה של מליאת הועדה המקומית 

לתכנון ולבניה 

 11-0002' ישיבה מן המניין מס

( 28.3.2011)א "תשע' ב באדר ב"מתאריך כ

במרכז עינב גן העיר 

 

מזכירת הועדה        סטנוגרמה 

 שוש בלו  אלה דוידוף       

 

 

:  סדר היום

 .21.02.2010 מיום 10-0009' אישור פרוטוקול מליאת ועדה מקומית מס .1
 

 .הצגת תכנית המתאר לאזור מזרח העיר- יפו -אביב- תכנית מתאר תל5000/תא .2
 
 
 

: להבי' גב

? לא, יש מספיק, לדעתי. אולי תקרא לכל הנוכחים, ר"אדוני היו

 

: ר הישיבה"יו-מר דורון ספיר

, אנחנו צריכים עוד שלושה לפחות, שמונה חברי מועצה. יש פה שמונה אנשים באולם, לפי מה שאני יודע

. שירדו

 

: להבי' גב

,  הנה גם תמי פה. ואם צריך נקרא לעוד אחד או שניים, אז יש למעלה את גולדרינג ויש למעלה את אסף

 

: קריאה

? כמה אנחנו, דורון

 

: להבי' גב

. גם למעלה יש. יש, 11יש 
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: ר הישיבה" יו–מר דורון ספיר 

.  זה לא פה–למעלה 

 

 

אני . אנחנו רוצים לפתוח את הישיבה, חברים. אני מבקש מכל מי שנמצא במזנון להגיע לתחילת הישיבה

. מבקש מכולם לשבת

?  אתה יכול לקרוא לאלון, אסף

 

: מר זמיר

. כן

 

: ר הישיבה" יו–מר דורון ספיר 

יושבים פה חברי ועדה וציבור . אנחנו רוצים להתחיל את הישיבה. אני מבקש מכל מי שנמצא בבנין להיכנס

.  אני מבקש להיכנס–ועובדי עירייה שמחכים לכם 

? יש קוורום

 

: קריאה

לא פה . 11יש 

. כדי להתחיל את הישיבה, לארנון,  ליעל–הם רוצים לחכות לנציגי הדרום 

 

: מר סולר

. אבל הם לא מוכנים לבוא, נח ויואב למעלה. באים, אלון ופאר בחוץ, יש קוורום

 

: שרי אורן

? למה הם לא נכנסים

 

: מר דן להט

ר ויקרא "אז יתרצה היו?? חצי שעה אם אין קוורום? אחרי כמה זמן אם אין קוורום מבטלים את הישיבה

. להם

 

: ר הישיבה" יו–מר דורון ספיר 

. הם לא רוצים
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: ר הישיבה" יו–מר דורון ספיר 

ואם אפשר לקבל , מה חלקם לא יורד לשבת אתנו ולפתוח את הישיבה-משום.  חברי וועדה בבנין11יש לנו 

: באולם נמצאים. שגם רוחם נמצאת פה, שעצם נוכחותם בבנין יוצרת איזה חזקה, חוות דעת משפטית

.  דורון וכרמלה, נתן, אסף, בביוף, תמי, מיטל

 

: קריאה

.  הם כאן–סולר , נח עפרון, גולדרינג

 

: מר זמיר

. אבל הם לא יורדים בכוונה. ברגע שיהיו עוד אנשים,  אלון מיד יגיע–אלון פה 

 

: להבי' גב

? למה

 

: קריאה

. לסגור את הישיבה

 

: עוזרי' גב

?  הקואליציה לא רוצים לדון במתאר–עזבי את האופוזיציה ? לא רוצים לדון במתאר- ?  מה

 

: מר זמיר

. באופוזיציה לא באו.  קואליציה11אין לך 

 

: להבי' גב

. שלא יהיה פה, מי שלא רוצה? אי אפשר לדון. בלאו הכי אנחנו פה

 

: ר הישיבה" יו–מר דורון ספיר 

זה פשוט בוער . אנחנו רואים שיש תשוקה עזה בקרב חברי המליאה לדון בתוכנית המתאר ולקדם אותה

. בעצמותיהם

 

: להבי' גב

. לקחה בייבי סיטר ובאה (תמי זנדברג)היא ,  תראה–? מה זה בוער

 

: תמי זנדברג

? כמה חסר
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: מר זמיר

". עיר לכולנו"רק 

 

: תמי זנדברג' גב

?  מספר–כמה חסרים , לא

 

: ר הישיבה" יו–מר דורון ספיר 

שניים 

 

: מר סולר

. פאר ורוחי למטה. פאר למטה

 

: עוזרי' גב

. 'לחברים שלהם'הם מחכים . הם כבר באים, הנה

 

: להבי' גב

?  בהרכב מלאס הם רוצים להיכנ–? מה

 

: עוזרי' גב

. את החברים שלהם, הם רוצים את הדרום, לא

 

: קריאה

? מה אומר החוק - 6.30עכשיו : יש לי שאלה, שרי, רגע

 

: ד אורן"עו

.  אבל בתקדים הקודם חיכינו חצי שעה. החוק לא אומר כלום

 

: מר להט

? ואז בטלנו פשוט

 

: שרי אורן' גב

. לא היה קוורום והלכנו הביתה
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: להבי' גב

, החוק אומר משהו על

 

: ד אורן"עו

. החוק לא אומר

 

: להבי' גב

. אז אנחנו יכולים להתחיל

 

: ד אורן"עו

. השאלה כמה זמן לחכות.  את צריכה קוורום–את לא יכולה להתחיל 

 

: מר קשאני- דובר מהקהל

. נחכה עד קריאת שמע

 

: להבי' גב

. לך תתפוס את האדומים למטה ותגיד להם שהם צריכים לבוא לשים את הדגל, קשאני

 

:  מר קשאני–דובר מהקהל 

, צריך לשנות את החוק ואת הפורום הזה. זה פעם שלישית שאני פה ואתם מבטלים את זה. זה לא ייתכן

.  אפשר להתחיל–שאם אפילו יש שניים 

 

: ר הישיבה" יו–מר דורון ספיר 

. הבעיה שלא אנחנו קובעים את החוקים האלה

 

: מר קשאני- דובר מהקהל 

. אתה כן קובע

 

: מר דורון ספיר

. את החוק הזה רק הכנסת קובעת. זה הכנסת קובעת. אני לא קובע, לא, במקרה, את החוק הזה

 

:  מר קשאני–דובר מהקהל 

. פעם שלישית בה ואתם מבטלים את זה, זה לא ייתכן
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: ר הישיבה" יו–מר דורון ספיר 

?? או למי שלא נמצא, אתה בא בטענות למי שנמצא

 

:  מר קשאני–דובר מהקהל 

. זה חוק טפשי. שאתם לא משנים את החוק הזה, אני בא בטענות, לא חס וחליליה

 

: קריאה

 6.32השעה 

 

ר הישיבה " יו–מר דורון ספיר 

. אנחנו נאלץ לסגור את הישיבה, אם החברים לא ירדו, טוב

 

: זנדברג' גב

. אנחנו לא מתפנים

 

: ד אורן"עו

? מי יש סיכוי שייכנס? למי מחכים, יש שמונה

 

: עוזרי' גב

. 7 עוד מעט –? מתי נסיים, מתי נתחיל, דורון

 

: קריאה

.  יש לנו יועצת משפטית שאומרת לנו מה לעשות

? מה אומר החוק

 

: ד שרי אורן"עו

, שזה גם היה, אבל פעם שעברה חיכינו חצי שעה, החוק לא אומר

 

: ר הישיבה" יו–מר דורון ספיר 

? אז למה הם פה. לא רוצים לרדת? לא יורדים

 

: ד אורן"עו

? מה הם אומרים? למה הם לא רוצים לרדת, עודד
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. הם לא רוצים?? מה אתם עושים צחוק, דורון, יאללה

 

: מר זמיר

. זה זלזול לא הגון בזמן שלנו, דורון

 

 

.... 18.46השעה  

 

: ר הישיבה" יו–מר דורון ספיר 

   .אבל אנחנו רואים שאין קוורום באולם, אני מצטער, חברים, טוב

: מי שנמצא באולם כן הם

בביוף 

נתן וולוך 

אסף זמיר 

תמי זנדברג 

מיטל להבי 

אלון סולר 

כרמלה עוזרי 

וספיר  דורון 

. (גם היה ויצא לרגע)דן להט 

 

לכן אני – כקוורום מינימלי בתחילת הישיבה ,  חברים כנדרש בחוק11אם אין לנו קוורום של , לצערי הרב

. נאלץ שלא להתחיל את הישיבה

. תודה רבה ואני מצטער

 

 

* * * הישיבה נעולה  * * *  

 

 
 


