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 באולם ישיבות

 נוכחים:
 ראש המועצה –מר זיו דשא 

 תכנון מועצה מקומיתדה לענייני יו"ר וע –אפרים צוק  מר
 מ חבר ועדה-מר אריה פולק
 חבר ועדה -מר עמוס כהן

 יועץ משפטי מועצה מקומית -עו"ד יוסי ברזלי
 גזבר המועצה -מר אבי הוסמן

 מהנדס המועצה -נדב הדר מר

 חסרים:
 חבר ועדה -מר איציק בלה

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

 סדר יום

 מחצבה ישנה "אבן וסיד" .1

 חלקית 27חלקה  23,28,30,31חלקות  11324גוש פרטי המקרקעין:  1.1

 חברת שיכון ובינוי בע"מ יזם התכנית: 1.2

 דונם 82שטח התכנית:  1.3

 ת:מטרת התכני 1.4

 הינו תעשיה 451שייעודו על פי תוכנית ש/הכנת תב"ע עדכנית למתחם  1.4.1

 מטרת הדיון: 1.5

בחינת החלופות לתכנון כפי שהוצגו במצגת של שיכון ובינוי אשר הוגשה  1.5.1

 למועצה.

 רקע: 1.6

לצורך קבלת היתר בניה במתחם נקבע במסגרת ועדת ערר כי יש להכין  1.6.1

 :היזם הכין מצגת הכוללתתב"ע עדכנית, 

תעשיה  להלן ,מושים לפי יעודים עיקריים שונים כמפורטתמהיל שי 1.6.1.1

 נקייה: מו"פ בנושאים סביבתיים, משרדים, מסחר, מרכז כנסים ואירועים.

תיירות חקלאית: חוות תבלינים, שוק איכרים, מרכז הדרכות,  1.6.1.2

 סדנאות, כנסים, ספורט ונופש, פארק.



 דיור מוגן: כפר גמלאים, דיור מוגן, מרכז כנסים ואירועים. 1.6.1.3

שלושת החלופות הנכללות במצגת כוללות מגורים במעלה הרכס, בהתאם  1.6.2

לבינוי הקיים באזור הנושא הועבר לבחינת לשכת התכנון המחוזית ומתכנן 

תכנית מתאר, עמדתם היא כי מדובר במתחם בעל רגישות מיוחדת ויש 

 לשמור עליו.

ולא לאור האמור לעיל לא ניתן לאשר בנייה בהיקפים משמעותיים במתחם  1.6.3

 ניתן להקים תעשייה במקום.

 החלטות: 1.7

 ולשכת התכנון המחוזית. וועדת התכנון מאמצת את עמדת מתכנן המתאר 1.7.1

 הוועדה דוחה את תכנית היזם לבניה למגורים במעלה הרכס. 1.7.2

 353-0076653מלונית בכניסה לרמת הנדיב תכנית מס'  .2

 5וחלק מחלקה  9וחלקה  11706גוש פרטי המקרקעין:  2.1

 קפלן צוקרמן יזם התכנית: 2.2

 מטרת התוכנית: 2.3

הינו שטח  1130שייעודו על פי תכנית ש/הכנת תב"ע עדכנית למתחם  2.3.1

 חקלאי מוגן

 מטרת הדיון: 2.4

 גיבוש עמדת המועצה לגבי הפרויקט. 2.4.1

 דיון: 2.5

הוצגה תכנית של היזמים בעלי הקרקע משה קפלן ואלכסנדר צוקרמן  2.5.1

 24ת מלונית הכוללת הקמ הכוללת שינוי יעוד מחקלאי למלונאות לצורך

 חדרים, מבנה קבלה, בריכה, בינוי מוצע בגובה של שתי קומות.

 יצוין כי חתימת ראש המועצה הקודם מופיעה על התכנית. 2.5.2

היזמים הציגו מסמכים ביניהם סיכום ישיבת פרה רולינג שנעשתה בלשכת  2.5.3

, בהתאם לסיכום הנ"ל לשכת התכנון 8.5.2014 -התכנון המחוזית ב

תמכה בתכנית, סיכום הדיון מצורף לפרוטוקול זה מהווה  המקורית לא

 חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן באות א'.

 החלטות: 2.6

 וועדת התכנון מאמצת עת עמדת לשכת התכנון המחוזית. 2.6.1



 ציפוף .3

 מטרות הדיון: 3.1

 קביעת מדיניות אחידה לצורך תכנון מושכל של היישוב. 3.1.1

 דיון: 3.2

לא מבוקרת מכבידה על  ראש המועצה ציין כי תוספת יחידות דיור 3.2.1

 התשתיות ביישוב.

 החלטות: 3.3

יש לקבל את עמדת הוועדה המקומית לתו"ב ובנייה ולשכת התכנון  3.3.1

 המחוזית.

 מהנדס המועצה יבחן את הנושא מול הגורמים המקצועיים. 3.3.2

בהתאם להמלצת מהנדס הוועדה המקומית לתו"ב יש לקבל גם את חוות  3.3.3

 מנת לתקף את ההחלטה.דעת של מתכנן המתאר לעניין הציפוף על 

 


