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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 

 גזבר המועצה -מר אבי הוסמן
 חבר ועדה -מר אריה פולק
 חבר ועדה -מר איציק בלה

 חסרים:
 נציג ציבור –מר עמוס כהן 

 חבר ועדה –מר מאיר אזוט 
 חברת ועדה -גב' צילה רשף

 תכניות

 מתחם החניה בבי"ס החיטה והספורטן .1

 מטרת הדיון: 1.1

 שיפור מערך החניה באזור לאור הקפאת פרויקט בית הילד. 1.1.1

 דיון: 1.2

 החניה באזור. צמצם משמעותית את מתחם 580ביצוע פרויקט ש/ 1.2.1

זה חניון המתנ"ס, מרכז  יש לראות את כל המתחם בראייה כוללת ובכלל 1.2.2

 הספורט ובי"ס החיטה.

 החלטות: 1.3

יש להסדיר מגרש חניה באזור שיועד לבית הילד בהשקעה מינימלית  1.3.1

 ובהתאם להנחיות ואישור יועץ התחבורה.

ך יש לבדוק אפשרות של הסדרת נתיב נסיעה נוסף מדרך אהרון, בסמו 1.3.2

 הספורט, לבדיקת יועץ תנועה חיצוני. לתחנת כיבוי אש לכיוון חניון מרכז

 פארק היין .2

 מטרות הדיון: 2.1

עדכון חברי הועדה במהלכים המוצעים ע"י לשכת התכנון המחוזית ובכלל  2.1.1

 לחוק התו"ב. 78 - 77לסעיף  זה בחינה מחדש של חלק מהתכנית בהתאם



 דיון: 2.2

צועיים לגבי זיכויי הצלחת מהנדס המועצה הציג עמדת הגורמים המק 2.2.1

ויועץ השיווק שהובא ע"י רמ"י  הפרויקט ובכלל זה לשכת התכנון המחוזית

 לפרויקט.

מהנדס המועצה הציג לוועדה את תכנית הפיתוח והראה כי ניתן לבצע  2.2.2

חלקי של המתחם לצורך ביצוע מערכת הולכת השפכים וביצוע שלב  פיתוח

 א' של הפרויקט.

 החלטות: 2.3

לחוק התו"ב במתחם, יש  78 - 77 ףלהפעיל את סעי הוועדה אישרה 2.3.1

 הכנסים. להחריג את מתחמי המגורים, המלונאות ומרכז

 מהנדס המועצה יטפל בנושא עם גורמי התכנון. 2.3.2

ראש המועצה יוציא לרמ"י מכתב הכולל התייחסות לשינוי תכנון, שלביות  2.3.3

הפיתוח וביטול מכרז שיווק יחידות ושינוי  הביצוע, ביצוע חלקי של עבודות

 לטובת מכרז "מחיר למשתכן".

ע"י ראש המועצה עצרה רמ"י את  יצוין כי לאחר הוצאת המכתב הנ"ל 2.3.4

 מכרזי שיווק יחידות הדיור מתוך כוונה להוציא מכרז "מחיר למשתכן".

 הסדרת חניות במרכז המושבה .3

 מטרות הדיון: 3.1

 מושבה.הסדרת מלאי חניות זמין במרכז ה 3.1.1

 דיון: 3.2

קיים קושי רב למצוא חניה במרכז המושבה אחרי שעות הבוקר  3.2.1

באזור. כתוצאה  המוקדמות. רוב החניות נתפסות ע"י אנשים שעובדים

 מכך נפגעת פעילות המסחר והתיירות במקום.

 החלטות: 3.3

 יש להתקין מדחנים בחניונים הבאים: בזק, מועצה 3.3.1

 יש להתקין מדחנים ברחוב הרצל. 3.3.2

 מדחנים ברחוב הנשיא והנדיב.  לקדם התקנת 3.3.3


