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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 עמוס כהן

 חסרים:
 חבר ועדה -מר איציק בלה

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

 תכניות

 מתחם דורות 353-0344358תב"ע מס'  .1

 מטרת הדיון: 1.1

 הדיון כונס לבקשת נציג המל"ת. 1.1.1

 דיון: 1.2

לטענת נציג המל"ת מטרת התכנית  נציג המל"ת רפי מנת הציג את התכנית. 1.2.1

 אפשרות ללקיחת משכנתאות עבורן. דרת הבעלות על דירות לצורך מתןהס

מטרת התכנית כפי שמצוין בתקנון "לאפשר הוספת יח"ד וזכויות בניה וכן חניון  1.2.2

 תת קרקעי לרווחת הדיירים".

 עיקרי התכנית: 1.3

 שינוי יעוד קרקע משטח למוסד חינוכי ושטח פרטי פתוח למגורים. 1.3.1

 נייהקביעת זכויות בניה והוראות ב 1.3.2

 קביעת זיקות הנאה לחניון תת קרקעי משותף. 1.3.3

 1992מהנדס המועצה הציג חוות דעת משפטית של משרד הפנים משנת  1.3.4

תורני זכרון יעקב" בהתאם לחוות הדעת  "מרכז לחינוך 538המייחסת לתב"ע ש/

הנ"ל קיימת בעיה משפטית לרשום שטחים על שם יוזם התכנית, קרי המל"ת, 

 ראה מסמך מצורף.

 החלטות: 1.4



לאור המסמכים שהוצגו בוועדה הוחלט כי ימונה בודק מטעם המועצה שיבחן  1.4.1

המתייחסים לתב"ע המקורית ולתב"ע  את ההיבטים השונים שעלו במכתב הנ"ל

 .המבוקשת

 באזור תחנת כוח חגית מתקן קונדנסט .2

 מטרות הדיון: 2.1

ד האנרגיה בהקמת מתקן חילופי לאיסוף הנושא הועלה נוכח הדרישה של משר 2.1.1

 קונדנסטים באזור הסמוך לישוב.

 דיון: 2.2

ח' למתקני גז ואת המהלכים  37רז הציג את הנחיות תמ"א עו"ד תומר מי 2.2.1

 שמבוצעים כעת במטרה לעצור את התכנית.

 החלטות: 2.3

המועצה המקומית זכרון יעקב תצטרף למאבק בנושא, והיה ומ"מ מגידו תגיש  2.3.1

 תצטרף לעתירה כמשיבה. עתירה חדשה אזי מ"מ זכרון יעקב

ראש המועצה המקומית זכרון יעקב יתאם הנושא מול ראשי המועצות מגידו  2.3.2

 וחוף הכרמל.

 פינוי בינוי בנווה שרת .3

 מטרות הדיון: 3.1

 פרויקט.גיבוש עמדת המועצה לגבי  3.1.1

 דיון: 3.2

התכנית בשלב מקדמי אולם עברה מספר דיונים במסגרת לשכת התכנון  3.2.1

 המחוזית. 

היזם צחי ברקו הציג את התכנית לדבריו, לשכת התכנון המחוזית הנחתה את  3.2.2

 קומות. 9מגדלים של  4היזם לבצע מבנה אחד ובו 

 יח"ד 28במקום יח"ד  144סה"כ בהתאם לתכנית המעודכנת מתוכננות במקום  3.2.3

 .להריסהבשני מבנים המיועדים 

 החלטות: 3.3

הוועדה סבורה כי הבינוי במתכונתו הנוכחית אינו מתאים למרקם בשכונה ויש  3.3.1

 לדחותו.

 במקום. 38הוועדה ממליצה ליזם לבחון התכנות לפרויקט תמ"א  3.3.2


