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 91/3 – 61מספר   שלא מן המניין מליאה תפרוטוקול ישיב
 

 בחדר הישיבות. טתשע" טשבב ט"ז 22.1.19 -ה שלישיביום  התקיימה
 

 ראש המועצה                        זיו דשאמר  משתתפים: 

 מ.מ. וסגן ראש המועצה מאיר ואנונומר  

 חבר מועצה                          בועז יגרמר  

 חברת מועצה צילה רשףגב'  

 חבר מועצה                            מאיר ליאנימר  

 חבר מועצה                     ברנס דודומר  

 חברת מועצה לאופר משכיתגב'  

 חברת מועצה פנינה סלומוןגב'  

 חבר מועצה מר צחי ברוך 

 חבר מועצה אלי אבוטבולמר  

 מועצה תחבר                          ילייגב' קרן א 

   

 חבר מועצה ברונר יהודהמר  חסרים:

 בר מועצהח מר אריה פולק 

   

 מר דני ביתן נוכחים:

 עו"ד יוסי ברזלי

 מזכיר המועצה

 יועמ"ש

 גזבר המועצה אבי הוסמןמר  

 ישראל בן ישראל מר 

 אד' ישראל איזן

 גב' עדי לוסטיג

 מר שלמה אנקר

 מהנדס המועצה

 ש צוות מתכנניםאר

 תכנוןמנהלת 

 תכנוןמנהל 

   

   

   כוללנית הצגת תוכנית מתאר
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   כוללנית וכנית מתארת תהצג .1

 

ן להאדריכל אישותו של אצוות בר ,2015, החל משנת ותהאחרונבשנים  –ו דשא יז

ה ועדהתקיים דיון בולמושבה זכרון יעקב.  2040לשנת זן, הכין תוכנית מתאר יא

 .2018מכוונת ונדונה לראשונה בספטמבר הוכנסה למערכת ההתוכנית  ,מחוזיתה

אפשר לראש הרשות וביקשתי להבחירות מועד  לשה בנדחלהפקדה תוכנית אישור ה

את חברי בפרטי התוכנית הרצון לשתף כמו גם בשל את התוכנית שיבחר להוביל 

 ןיות הדים איסחשוב ל ועדה ביום שני הקרוב ולכןוע דיון בנקב. ליאה שתבחרהמ

 .תוכניתב

ם למנהלי ינערך הליך שיתוף ציבור בתחילת הליך התכנון, התוכנית הוצגה פעמי

 לציבור.גם ה , בקדנציה הקודמת, והוצגהמועצה ונבחרי הציבור

נותן רקע כללי על המושבה, , המתאר תוכניתתחיל להציג את עיקרי מ –זן אילן אי

ציפוף דמוגרפיים של הישוב, ינים מאפי ,6 מ"מ, ת1/35תמ"א התכנון,  מסביר על הליך

ח ווכננות לטוונה, פארק היין, נווה שרת, סה"כ תוספת יח' דיור מתרברחבי הישוב, זכ

 – 37,000לסך של עד  1.7%יח' וקצב גידול מתון של  11,600 -כ 2040היעד 

  .תושבים 40,000

 

 בועז יגר עוזב את הישיבה. •

 

 על המועצה התוכנית זו משיתהגבוהות שהעלויות  ילגב רותהבהמבקש  –מאיר ליאני 

, כמו כן יש להבין ולהפנים שמדובר במושבה כתוצאה משינויי יעוד של קרקעות פרטיות

יר כי כמות מבקש להבה .אןשבקושהינן קרקעות פרטיות  הבאשר מרבית הקרקעות 

לינו הינה רבה במיוחד ואינה ניתנת ללמידה בפרק זמן כה קצר, הנתונים שהועברה א

השנים  30 -נית אשר תיקבע את עתידה של זכרון יעקב לבמיוחד כשמדובר בתוכ

  .ארוךו הבאות. על כן נראה היה נכון לקיים דיון הרבה יותר מעמיק

 משיב. –ן זיאילן א

הקיימים במשרדי או אצל  ת ולעין בסטיםהיה לבוא מזה מספר שבועוניתן  –זיו דשא 

 מהנדס המועצה.

ם תואמים את המציאות בשטח. דורש דיון שנרשמו במצגת אינהנתונים  –אלי אבוטבול 

דיון של שעה בלבד בתוכנית לא ניתן לקיים  .ענותיוטארוך יותר על מנת להוכיח את 

  .המתאר

ובאת , האם התוכנית מעל התוכנית המוצגת צביעהאם צריכים לה -רשף צילה  

 .? מבקשת את עמדת היועץ המשפטילאישורנו

ואין דרישה  אין צורך בהצבעה וועדה המחוזיתההסברים שקיבלנו בלפי  –א זיו דש

 .חוקית כזאת
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לא לדעתי היא אבל ם חוקית נאומהוועדה המחוזית של תובה הכה ההנחי -ברזלי  יוסי

 .הבירס

להבהיר שיש לנו כחברי להאיר ון טבלת שמאות כמו כ מבקש לקבל –ליאני מאיר 

 ת המוצעת באופן יסודי.יבמידה ונאשר מבלי שנעבור על התוכנחבות אישית מועצה 

 יום חמישי הקרוב נמשיך את הדיון בתוכנית המתאר.שבליץ ממ –זיו דשא 

וועדה את הדיון בלדחות יש  לא ניתן להתכנס בהתראה כה קצרה, –בול טואבאלי 

 מעמיק. עד שנדון באופןר ש ליום אחלחוד 28 -מה המחוזית 

שמאות היכן שנדרש, עקרון עבודה שהתוכנית לא תהיה תוכנית יש  –ג עדי לוסטי

 פוגעת.

על מנת לנסות  יתהמחוזמנהל הועדה יה ליפנתעשה  .את הדיוןסיים מבקש ל -דשא  זיו

 וולהעביר את הערותיזמן להתייחס חבר מועצה מוכל  , בכל מקרהלדחות את הדיון

 ם שני.ד יולתוכנית ע
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רשם: דני ביתן
 

 אזיו דשדני ביתן                                                                                   

 ראש המועצה        מזכיר המועצה                                                                  

 צהק: חברי המועהעת

 םנוכחי          

 משרד הפנים, חיפהוז, גב' רוממה תמאם, קצינת מח          

 31043חיפה  4394משרד מבקר המדינה, אגף ה', ת.ד.           


