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 גיל השלישיבית לאישור קרקע עבור  .1

 95קה חל 11306גוש : פרטי המקרקעין .1.1

 מועצה מקומית זכרון יעקב: יזם התכנית .1.2

 בחינת התאמת השטח לייעוד המבוקש.:  מטרת הדיון .1.3

 :דיון .1.4

 . דונם ביעוד של שצ"פ ומבני ציבור 3.7ח המיועד הינו בגודל של השט .1.4.1

גודל השטח מתאים להקמת בית לגיל השלישי, השטח במרכז המושבה  .1.4.2

 וסמוך לשירותים חיוניים. מאד נגיש

הפרוגרמה לשטח ן ועדכהעלות למליאה וועדת תכנון ממליצה להחלטות:  .1.5

 בלבד. הנ"ל לפעילות רווחה ולבית לגיל השלישי

 ורים מלונאות ומסחר במתחם קרניאלמג .2

 5חלקה  11304גוש : פרטי המקרקעין .2.1

 אור קרניאל :יזם התוכנית .2.2

הכנת תב"ע עדכנית למתחם שייעודו על פי תכנית : מטרת התוכנית .2.3

 הינו מתחם מלונאיא /1307ש/



 קבלת החלטה לאחר התייעצות עם יועץ המתאר.: מטרות הדיון .2.4

 :דיון .2.5

א שיש להחליף בין היעודים ולמקם בחזית עמדת מתכנן המתאר הי .2.5.1

חזית  ,אשר מהווה גם את הכניסה ראשית לזכרון יעקב ממזרח ,המתחם

 מסחרית, את הבניה למגורים יש למקם בפנים המגרש. 

לצורך הבטחת ביצוע מתחם התיירות יש לוודא ביצוע בשלבים כאשר  .2.5.2

 .מתחם התיירות והמסחר מבוצע לפני מתחם המגורים

 ה מקבלת את עמדת מתכנן תכנית המתאר: הוועדהחלטה .2.6

 מרכז מסחרי וקאנטרי קלאב בגבעת עדן .3

 193,189, 198קות חל 11375: גוש פרטי המקרקעין .3.1

 נ.צ.ב גבעת עדן בע"מ :יזם התכנית .3.2

 הצגת תכנית חלופית לתב"ע :מטרת הדיון .3.3

ת חלופית לשטח הקאנטרי והמרכז האדריכל יוסי טל הציג תכני :דיון .3.4

דירות קטנות, מתחם  8-כן מתוכ יחידות דיור 30 -המסחרי הכוללת בינוי של כ

 חנויות, מרכז מסחרי וחניון תת קרקעי.

 החלטות: .3.5

ככל שתוגש ע"י תב"ע בהתאם לשינוי המוצע, לתמוך בה ממליצה הוועד .3.5.1

  .היזם

בתב"ע הנ"ל יש להבטיח מקסימום שטחי ציבור ומסחר ולעגן את ביצוע  .3.5.2

 .הבניה בשלביות לפיה המסחר קודם לשאר השימושים

 בית עלמין זכרון יעקב .4

 86 ,78, 77חלקות  11306גוש : פרטי המקרקעין .4.1

 מועצה מקומית זכרון יעקב :יזם התוכנית .4.2

 יצירת שטח קבורה נוסף בזכרון יעקבמטרת התוכנית :  .4.3

 הצגת תכנית להוספת שטח הצמוד לבית העלמיןטרות הדיון : מ .4.4

 :דיון .4.5

 הוצגה תכנית להוספת שטח צמוד לבית העלמין.  .4.5.1

פעיל לטובת  להשטח המיועד צמוד לבית העלמין ומשמש למגרש כדורס .4.5.2

 תושבי השכונה.



 יש לחזור ולקדם את תכנית לחילופי השטחים עם המל"ת. :החלטה .4.6

 "בלרחוב תרמ 1058חיבור ש/ .5

 כביש מחבר בין שני המתחמים.לתכנון בחינת אפשרות  :מטרת הדיון .5.1

 :דיון .5.2

התברר כי שני הכבישים  1058בבחינת אחת מהתכניות הנגזרות של ש/ .5.2.1

 הנ"ל מסתיימים  ב"דד אנד" אחד בסמוך לשני, הנתק הנ"ל נראה לא סביר.

לצורך ליבון הסוגיה נפגש מהנדס המועצה עם מתכנן התנועה של  .5.2.2

 והבין ממנו כי הניתוק הנ"ל נעשה לבקשת המועצה.  1058ש/

יהפוך את  "לבנוסף ציין מתכנן התנועה כי הוא אינו צופה כי החיבור הנ .5.2.3

 הדרך לעורק ראשי.

טרם התקבלה החלטה, יש לשוב ולדון בנושא. החלטות: .5.3
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