
16/07/2017 תאריך:

כ"ב בתמוז  תשע"ז ת. עברי:

20170002קובץ החלטות מליאה מס'  
20:30 י"ז בתמוז  תשע"ז שעה  11/07/2017בתאריך :  

נכחו: 

ראש המועצה ויו"ר הוועדה המקומית - ליבנה גיל חברים:

מ"מ וסגן ראש המועצה - פטיגרו איתן

משנה לראש המועצה - אלבאז שמעון

חבר מועצה - משיח אבי

יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה - כהן אלי

חברת מועצה - קרס חני

סגן ראש  המועצה - רבינוביץ גלעד

חברת מועצה - רבינוביץ דפנה

חבר מועצה - אלטלף אבי

חבר מועצה - לוי יוסי

מנכ"ל המועצה - זביב דודי סגל:

מהנדס הוועדה המקומית - יעקב ירקוני

יועץ משפטי - דן אור- עו"ד

מנכ"לית החברה הכלכלית - פרומוביץ דינה

מרכזת הוועדה לתכנון ובניה - קיסר לאה

דוברת המועצה - שטיניג דגנית

מבקר המועצה - פוגל תמיר מוזמנים:

נעדרו: 

חבר מועצה - אלראי ערן חברים:

סגן ראש  המועצה - פאהן אשר

חבר מועצה - יפרח אלי

נציגת משרד האוצר - פרחי אפרת נציגים:

נציג שרותי כבאות איילון - מורדכי מורן

נציג שרותי כבאות איילון - ליאור מאיר פיניאן

נציג מ.מ.י. - אדר' נירי גדי

נציג משטרת ישראל - הרוש שלומי

נציגת המשרד לאיכה"ס - אדרי ורד

נציגת משרד הבריאות - ליליה בורוכוב

יועץ משפטי - גלאון יובל עו"ד סגל:
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המשך משתתפים לישיבה:

מנהל אגף איכות הסביבה - בקנשטיין דורון סגל:

פניות ציבור - קרקוב שולה מוזמנים:

משקיפת ועדת איכות הסביבה - גולן רונית

אישור פרוטוקולים: 

.24/05/2017 מיום 20170001אושר פרוטוקול מליאה מספר 
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תקציר נושאים לדיון 

תוכנית

עמ' כתובת בעל עניין גו"ח תיאור ישות מס' ישות סוג ישות סעיף

4 מועצה מקומית
שהם

תכנית בינוי  והנחיות
 מרחביות לשכונה

כ"א

תכנית בינוי שכונה כ" 1
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תוכנית: תכנית בינוי שכונה כ"א 1 סעיף

11/07/2017 תאריך: 20170002קובץ החלטות מליאה מספר 

תכנית בינוי  והנחיות מרחביות לשכונה כ"א שם התכנית: 

בעלי ענין 

יזם/יוזם
מועצה מקומית שהם

מטרת התכנית 
א"אישור תכנית בינוי והנחיות מרחביות לשכונה כ

החלטות 
.1007המחליפה את תכנית הבינוי שהיתה מצורפת לתכנית תמל , א"מנחה לשכונה כלאשר את תכנית הבינוי ה. 1
 .א"לאשר את ההנחיות המרחביות לשכונה כ. 2

                                                ___________________________________                                 
,ר  הועדה"יו                              ,                                                                       מהנדס המועצה

                                                      גיל ליבנה         יעקב ירקוני                                              

ההחלטות הרשומות בפרוטוקול זה הן ההחלטות שקיבלה ועדת מליאה: למען הסר ספק
.11/07/2017 בתאריך 20170002' בישיבתה מס

ון בישיבה זו יובא לדיון במליאתכל חבר ועדה רשאי לבקש כמפורט בחוק כי אחד או יותר מהנושאים שעלו לדי
.אשר רשאית לקבל החלטה שונה, הועדה המקומית
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