 11יולי 2021
פרוטוקול ישיבת ועד (שלא מן המניין) מס' 5-21
תאריך הישיבה:

יום שישי  18יוני  2021שעה 15:00 – 14:00

מקום קיום הישיבה:

ZOOM

בהשתתפות:

תומר שזר ,יניב מנצור ,ירום שגן ,רפאל קיפרמן ,חני בלייכר ,אירינה
נמירובסקי ,עדי כרמלי ,נטלי בלולו ,יונתן שלם ,ליאת שחר ,אלעד
בוסקילה ,עופר ישראל

רשם:

ירום שגן

תפוצה:

משתתפי הישיבה; תושבי השכונה
מהלך הישיבה:

קבלת החלטה בדבר המשך ניהול העתירה בעניין המיגון האקוסטי מכבישים ,בהתאם להחלטת בית
המשפט
ירום הסביר איך הגענו עד לפה .ציין שבעתירה אנחנו מבקשים  3סעדים – גם מתרס אקוסטי מכביש ,562
גם מתרס אקוסטי מכביש  57וגם מיגון אקוסטי דירתי .ציין ששניים מבין שלושת הסעדים נובעים ישירות
מהדיון שהתקיים בוועדה המחוזית באפריל  ,2019והסעד השלישי (מתרס אקוסטי מכביש  )562הוא תוספת
שהועלתה במכתב שהפנינו אל הוועדה המחוזית ,שהוא הבסיס לעתירה.
ירום העיר שבכל סיטואציה יש סיכון לנשיאה בהוצאות משפט .ייתכן שנידרש לשאת בהוצאות משפט בשל
הצורך לצרף צדדים נוספים להליך ,כפי שהעיר בית המשפט (למרות שלא היינו צריכים לצרף אותם
מלכתחילה) וייתכן שנידרש לשלם הוצאות אם נפסיד חלילה בהליך .חני ,שהסכימה להיות עותרת נקובה
בשם (כחלק מהוועד) ,התלבטה אם קיימת אפשרות להימחק מההליך ,כי נושא של חיוב בהוצאות נוספות
בשלב זה הוא בעייתי.
תומר ציין שכל דבר יוצא לא טוב .גם אם ננצח ,אז נפסיד .לפי מה שבית המשפט כתב ,ניתן לעצור את כל
ההיתרים בשכונה ,ואז יכול לצאת כעס מהתושבים כלפי הוועד .דבר נוסף זה נושא ההוצאות .יש הבדל בין
הוצאות להגשת עתירה לבין הוצאות משפט בשווי של עשרות אלפי  .₪ירום העיר שחוץ מההוצאות הישירות
של אגרת בית משפט ,יש גם הוצאות נוספות שהוא ויניב נשאו בהן.
תומר הדגיש שאנחנו לא מסכימים לשלם אפילו  ₪ 5,000הוצאות .ליאת הסכימה ,וגם עופר הצטרף .ליאת
העירה שהמצב היה שונה אם היינו עמותה וכל התושבים היו מסכימים להשתתף כחלק ממימון ההליך,
וכתרומה לעמותה.
ליאת ביקשה לשמוע את דעתו של אלעד .אלעד סיפר על מה שהיה בערב התושבים ,ושהתקיים שיח עם ראש
העירייה ומנכ"ל העירייה ,ושמענו גם מה אמר מהנדס העיר .אלעד ציין שאפשר לנסות להגיע להבנות,
לאיזשהו שיח .אולי העירייה מבינה שהאיום הזה של עצירת היתרים ,של עצירת תשלומי היטלי השבחה ,של
עצירת פעילות הוועדה המקומית – אולי העירייה תעשה חושבים מחדש .אלעד העיר שאם אנחנו אומרים
'כן' – אז הולכים עד הסוף .אם אומרים 'לא' – אז יוצאים עם הזנב בין הרגליים .אולי צריך למצוא משהו
באמצע – פשרה .אלעד סבור שאם ננצח בתיק ,והיתרי בנייה ייעצרו – יכול להיות שנפסיד.
הוחלט – ליזום דחייה של המועד להגשת הודעה לבית המשפט ,ולקדם שיח עם העירייה.
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