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 באולם ישיבות

 נוכחים:
 ראש המועצה –מר זיו דשא 

 תכנון מועצה מקומיתדה לענייני יו"ר וע –אפרים צוק  מר
 יועץ משפטי מועצה מקומית –מר יוסי ברזלי 
 מהנדס המועצה –מר נדב הדר 
 נציג ציבור –מר עמוס כהן 

 חבר ועדה –מר איציק בלה 
 גזבר המועצה –מר אבי הוסמן 
 חבר ועדה –מר מאיר אזוט 
 חבר ועדה –מר אריה פולק 

 תכניות

 :619ש/ .1

 :מטרת הדיון 1.1

קביעת מדיניות בניה לגובה בתחום התכנית במתחמים בהם ניתן  1.1.1

 לבנות מגורים ג'.

 דיון: 1.2

קומות, קומת עמודים וקומת  4התב"ע הנוכחית מאפשרת בניית  1.2.1

 גג.

 נית רוצים לבנות קומות היזמים בשטח התכ 1.2.2

 כחלון. -נוספות בהתאם לתקנות שבס

יש לייצר מסמך מדיניות אחיד שלא יפרוץ את המסגרת התכנונית  1.2.3

 באזור.

למחרת היום התקיים סיור בשטח בנוכחות ראש המועצה מר זיו  1.2.4

אריה פולק,  דשא, חברי הוועדה הבאים: אפרים צוק, איציק בלה,

 י טל ומהנדס המועצה נדב הדר.אדריכל התכנית יוס ,עמוס כהן

 החלטות: 1.3

הוועדה ברוב קולות, בניגוד לעמדת המיעוט של חבר הוועדה מר  1.3.1

אחת בהתאם  עד קומהאפריים צוק, ממליצה לאשר תוספת של 

 כחלון וזאת בהתייחס לתוואי השטח במקום. -לתקנות שבס



 קומות. 7אין לאפשר בניה לגובה מעבר למופע של  1.3.2

מסמך מדיניות לעניין זה עם אדריכל הוועדה מהנדס המועצה ינסח  1.3.3

 המרחבית לתו"ב.

 חצרות המושבה .2

 מטרות הדיון: 2.1

של הפרוייקט מבחינת השפעתו על המרחב הציבורי והסיכוי בחינה  2.1.1

 להוציא אותו לפועל.

 דיון: 2.2

מתכנן הפרויקט האדריכל יוסי טל הציג את הפרויקט, הפרויקט  2.2.1

 "ע.בשלב הוצאת היתר ותיקון נקודתי של התב

 החלטות: 2.3

 הוועדה מעוניינת להמשיך ולקדם את הפרויקט. 2.3.1

 יש להציג בפני הוועדה בדיקת היתכנות כלכלית של הפרויקט. 2.3.2

 יש להעביר מאזן חניות מפורט. 2.3.3

מבדיקת המהנדס עולה כי שינוי התב"ע הינו בשלבים מתקדמים  2.3.4

לבנות מגורים במקום  ולא ניתן לשנות את התמהיל המאפשר ליזם

 שטח מסחרי.

 רחוב הכובשים: .3

 התכנון של הרחוב הסתיים. 3.1

 מהנדס המועצה יוציא אישור למשרד התחבורה כי התכנון הסתיים ואושר. 3.2

 יפתח תב"ר בתהליך רגיל כדי לאפשר קבלת תקציב ממשרד התחבורה. 3.3

 מצפור השמורה: .4

יידון מחדש בוועדה המחוזית, אין  לאור החלטת בית המשפט כי הנושא 4.1

 מקום לדון בתכנית.

מש"ח שבגינו שולמו  1.34מהנדס המועצה יבדוק מהו מקור החיוב בסך  4.2

האם על פי התב"ע הקיימת או זו שהוחזרה לדיון ) ע"י היזם אגרות למועצה

  חוזר בוועדה המחוזית(


