
07/11/2012 תארי�:

ת. עברי:כ"ב חשו� תשע"ג

20120006פרוטוקול מליאה מספר  
19:00 ה'  אב   תשע"ב  שעה  24/07/2012בתארי�:  

נכחו: 

ראש המועצה ויו"ר הוועדה המקומית � ליבנה גיל חברי :

מ"מ ראש המועצה ויו"ר ועדת משנה לתו"ב � פטיגרו אית�

סג� ראש המועצה � רבינובי" גלעד

סג� ראש  המועצה � שטרנברג יצחק

חבר מועצה � בונצל יצחק

חבר מועצה � אלבאז שמעו�

חבר מועצה � מזרחי משה

חבר מועצה � יפרח אלי

חבר מועצה � פיינברג יצחק

חבר מועצה � סויסה שלומי

מנכ"ל המועצה � אברהמי שי סגל:

מהנדס הוועדה המקומית � יעקב ירקוני

יועצת משפטית לוועדה � דדשוב מור��עו"ד

מרכזת הוועדה לתכנו� ובניה � קיסר לאה

דוברת המועצה � שטיניג דגנית

יועצת סביבתית � ברקאי עדית

יוע" משפטי � עברי שייקה, עו"ד

מבקר המועצה � פוגל תמיר מוזמני :

נעדרו: 

חברת מועצה � וינטראוב חגית חברי :

סגנית ראש המועצה � רבינובי" דפנה

חבר מועצה � לוי יוסי

נציגת משרד הפני% � הדר נועה נציגי :

נציג שרותי כבאות � בראל ראוב�

נציג מ.מ.י. � אדר' נירי גדי

נציג משטרת ישראל � אמיר איציק

נציגת המשרד לאיכה"ס � אדרי ורד

נציגת משרד הבריאות � צ'צ'יק סופיה

יוע" משפטי � גלאו� יובל עו"ד סגל:
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המש� משתתפי  לישיבה:

יועצת משפטית לועדה � רז לירו� � עו"ד סגל:

מנהל היחידה הסביבתית � תאר אמיר

פניות ציבור � קרקוב שולה מוזמני :

משקיפת ועדת איכות הסביבה � גול� רונית

2עמוד  24/07/2012 מיו%:20120006פרוטוקול מליאה מספר 



על סדר היו : 

03/7/12  מיו    20120005' אישור פרוטוקול ישיבה מס
החלטה
לאשר
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תקציר נושאי� לדיו� 

תוכנית בניי� עיר

עמ' כתובת בעל עניי� גו"ח תאור ישות מס' ישות סוג ישות סעי�

6 ועדה מקומית � שה� תכנית מתאר 1000שה/ מתאר מחוזית 1

7 עמק איילו� ועדה מקומית � שה� 4616גוש:  תכנית מפורטת�
תכנו� מחדש � שכונת

 כרמי�

א13/9/69שה/ מפורטת 2
63מחלקה:

קיימת התנגדות 68עד חלקה:

10 מועצה מקומית שה� דיו� עקרוני� חניות
בבתי� צמודי קרקע

דע/חניות דיו� עקרוני 3

בקשה להיתר

עמ' כתובת בעל עניי� גו"ח תאור ישות מס' ישות סוג ישות סעי�

11 33רחוב קד� 
,8כניסה א ד 

שכונה: יובלי�

ביר� אמנו� 6854גוש:  מגורי� , תוספת
למבנה קיי�

20110161 בקשה להיתר 4
30חלקה: 

קיימת התנגדות 4027מגרש: 

14 שכונה: שה� פרטנר תקשורת
בע"מ

4965גוש:  אנטנה 20120056 בקשה להיתר 5
29חלקה: 

קיימת התנגדות
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1000מתאר מחוזית: שה/ 1 סעי�

24/07/2012 תארי�: 20120006פרוטוקול מליאה מספר 

תכנית מתאר ש� התכנית: 

בעלי עני� 

יז�/יוז�
ועדה מקומית � שה�

בעלי�
מנהל מקרקעי ישראל

מטרת דיו� 
.דיו� בנושא שינוי קריטריו� עומק בריכה לשמוש פרטי

מטרת התכנית 
.לפי טיפוסי בינוי שוני�, מרחב התכנו� של שה�התאמת זכויות בנייה והסדרת נושאי� תכנוניי� באזורי המגורי� בכל תחו� 

מהל� דיו� 
ר הוועדה המקומית "ראש המועצה ויו �ד גיל ליבנה"עו

כעת מבוקש . ' מ1.20הוגבל עומק הבריכה לעומק אחיד של ,  בסעי' של בריכות שחייה לשמוש פרטי1000/בהוראות תכנית שה
.' מ1.20לתק� הסעי' באופ� שעומק הבריכה הממוצע יהיה 

מהנדס המועצה �יעקב ירקוני' אדר
באופ� , ולאחר מכ� להעמיקה בהדרגה'  מ�0.60בעומק של  כ, מסביר כי הכניסה לבריכה צריכה להיות מעומק קט� יותר

.לשחייה �אינו נכו� ואינו מאפשר ניצול הבריכה לייעודה'  מ1.20הגבלת העומק לעומק אחיד של . ' מ1.20שהממוצע יהיה 

החלטות 
.' מ1.20במקו� לעומק אחיד של ',  מ1.20לעומק ממוצע של , לאשר תיקו� קריטריו� עומק הבריכה לשמוש פרטי
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א13/9/69מפורטת: שה/ 2 סעי�

24/07/2012 תארי�: 20120006פרוטוקול מליאה מספר 

תכנית מפורטת� תכנו� מחדש � שכונת כרמי� ש� התכנית: 

שטח תוכנית מ"ר176,134.00 דונ�)176.13(

מספר תכנית יחס
13/9/69שה/ שינוי לתכנית

2/4תמא/ כפיפות
10/69גז/במ/ פירוט/שינוי

בעלי עני� 

יז�/יוז�
ועדה מקומית � שה�

בעלי�
מנהל מקרקעי ישראל

מועצה מקומית שה�

מודד
עדי מדידות

עמק איילו� כתובות 

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

לא 68 63 לא 4616

לא 86 86 לא 4616

לא 31 29 לא 4617

לא 44 44 לא 4617

לא 66 52 לא 4617

כ� 67 67 לא 4617

לא 68 68 לא 4617

לא 70 70 לא 4617

לא 77 77 לא 4617

כ� 94 78 לא 4617

לא 79 79 לא 6846

לא 88 88 לא 6846

לא 1 1 לא 6848

לא 3 3 לא 6848

לא 49 49 לא 6849

מטרת דיו� 
'דיו� עקרוני בנושא גגות במגורי� ג

מטרת התכנית 
:דברי הסבר 'שכונת כרמי�
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א13/9/69המש� תוכנית בניי� עיר: שה/

וזאת מבלי, חהתכנית מציעה במסגרת איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלי� ובינוי חדש של השט
:כ אחוזי הבניה"להוסי' לס� השטח הקיי� למגורי� ומבלי לשנות את סה

.643יחידות הדיור על ' התכנית מעמידה את מס. א
כ השטח המותר לבניה בכל"התכנית כוללת איחוד וחלוקה מחדש של מגרשי� ללא שינוי בסה. ב

.יעוד ומבלי לשנות את השטח הכולל לכל יעוד
פ"את המצב התכנוני ופריסת המגרשי� סביב שצ) באמצעות איחוד וחלוקה(התכנית מסדירה .  ג

.מרכזי בלב השכונה
.התכנית מסדירה באמצעות איחוד וחלוקה את מער� הדרכי� בשכונה. ד
.'התכנית מוסיפה קומה באזור מגורי� ב. ה
קרקעית באזורי�ד וקובעת חובת חניה תת" מכוניות ליח�2התכנית מגדילה תק� החניה ל.  ו

.'ג�ו' מגורי� ב
זהה לשטח המבונה) די�"מבלי להתחשב בהגדלת הממ(כ השטח המבונה במצב המוצע "סה. ז

.במצב המאושר

:עיקרי הוראות התכנית
39יחידות הדיור יהיה ' מס, איחוד וחלוקה מחדש כאשר במצב המוצע: 'באזור מגורי� א. 1 

שינוי בחלוקת שטחי הבניה כ�. ר" מ250שטח מגרש מינימלי יהיה )  במצב הקיי�42במקו� (
).ר במצב הקיי�" מ135במקו� (ר " מ180ד יהיה "ששטח עיקרי ליח

197יחידות הדיור יהיה ' מס, איחוד וחלוקה מחדש כאשר במצב המוצע: 'באזור מגורי� ב. 2 
תוספת קומה ושינוי בחלוקת שטחי הבניה בהתא� לטבלת זכויות)  במצב הקיי�105במקו� (

).ד" מקומות חניה לכל יח2(קביעת חובת חניה במרת' .  להל�5והוראות הבניה בסעי' 
:'באזור מגורי� ג. 3 

יחידות הדיור יעמוד על' המגרשי� ומס' איחוד וחלוקה מחדש כאשר במצב המוצע יופחת מס) 1 (
). במצב הקיי�573במקו�  (407 

).ד" מקומות חניה לכל יח2(קביעת חובת חניה במרת' ) 2 (
.קה מחדשהסדרת מערכת הדרכי� והסדרי החניה בכל תחו� התכנית באמצעות איחוד וחלו. 4 
פס, של שטחי הציבור הפתוחי� כפארק מרכזי בלב השכונה) באמצעות איחוד וחלוקה(הסדרה . 5 

.עמק איילו�' לאור� שד, ירק בכניסה לשכונה
.בהתא� לאזורי המגורי�, שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרי� בתכנית. 6 

:מטרת התכנית
לחוק כאשר אי�' סימ� ז' איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלי� של מגרשי� כמשמעות� בפרק ג. 1 

למעט(כ השטחי� המותרי� לבניה "בתכנית שינוי בס� השטח הכולל של כל יעוד קרקע ובסה
.לחוק) 1)(א( א62י סעי' "עפ) הגדלת שטחי� ציבוריי�

.לחוק) 3)(א(א62י סעי' "עפ, הגדלת שטחי� שנקבעו בתכנית בת תוק' לצרכי ציבור. 2 
י"ד ללא הגדלת ס� כל השטחי� המותרי� לבניה לשימוש עיקרי עפ"יח' קביעת מס. 3 

.לחוק) 5)(א( א62וסעי' ) 9)(א( א62סעי' 
י סעי'"עפ'  מגורי� בשינוי בקווי בני� ובבינוי בכל אזורי הבניה למגורי� ותוספת קומה באזור. 4 
.לחוק) 5)(א( א62י סעי' "עפ, ושינוי הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכליי�) 4)(א( א62 
מבלי לשנות את ס� כל השטח הכולל המותר לבניה, שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרי� בתכנית. 5 

.לחוק) 6)(א( א62י סעי' "עפ, בתכנית
1983 �ג "התשמ) התקנת מקומות חניה(הגדלת תק� החניה למגורי� לפי תקנות התכנו� והבניה . 6 

.לחוק) 5)(א( א62י סעי' "עפ' ג�ו' קרקעית באזור מגורי� ב�וקביעת חניה תת ' ב2סעי' 

מהל� דיו� 
 מהנדס המועצה �יעקב ירקוני' אדר
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א13/9/69המש� תוכנית בניי� עיר: שה/

.לבצע או גג רעפי� או גג שטוח' מותר במגורי� ג, 13/9/69/ע התקפה שה"י התב"עפ
.לרעפי� בלבד', הוגבל סוג הגג למגורי� ג' א13/9/69/ע שבהליכי אישור שה"בתב

:וזאת מהנימוקי� הבאי�, ג� ביצוע גג בטו� שטוח', כעת מבוקש לאפשר במגורי� ג
.אושרו בניני� ע� גג בטו� שטוח, ע התקפה"לחברת גינדי שהגישה בקשות להיתר בהתא� לתב

.בהתא� להוראות התכנית שבהליכי אישור, יזמי� אחרי� שיגישו בקשות להיתר ייאלצו לבצע גג רעפי� בלבד
באופ�, בהתייחס לסוג הגג', א13/9/69/על מנת ליצור אחידות בשכונה מבוקש לאשר תיקו� הוראות תכנית שה

.י שיקול דעת מהנדס המועצה"עפ, שתישמר האפשרות לבחור בי� גג בטו� שטוח או גג רעפי�

החלטות 
באופ� שתישמר האפשרות לבחור בי� גג בטו� ', בהתייחס לסוג הגג במגורי� ג' א13/9/69/לאשר תיקו� הוראות תכנית שה

.י שיקול דעת מהנדס המועצה"עפ, שטוח או גג רעפי�
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דיו� עקרוני: דע/חניות 3 סעי�

24/07/2012 תארי�: 20120006פרוטוקול מליאה מספר 

דיו� עקרוני� חניות בבתי� צמודי קרקע ש� התכנית: 

בעלי עני� 

יז�/יוז�
מועצה מקומית שה�

מטרת דיו� 
דיו� עקרוני בנושא חניות בבתי� צמודי קרקע

מהל� דיו� 
 ר הוועדה המקומית"ראש המועצה ויו �ד גיל ליבנה"עו

.ד לבתי� צמודי קרקעבשכונות הוותיקות בשוה� נדרשו תקני חנייה היסטוריי� של חנייה אחת בלב
.ד"עות של השכונות החדשות נדרשות כיו� שתי חניות לכל יח"בתב

מוצע לאפשר ליצור , )'חניה על המדרכה וכו: כגו�(ולאחר מיצוי פתרונות שוני� , לנוכח מצוקת חנייה בעיקר בשכונות הוותיקות
.החניה הנוספת תתאפשר כחניה עוקבת ובמקרי� מסוימי� חניה מקבילה. בכל מגרש של בתי� צמודי קרקע, חנייה נוספת 

כי ההלי� להכשרת מקומות חנייה נוספי� במגרש יבוצע באופ� מקוצר ופשוט ,  לציבור הודעהמוצע לפרס�, לאור האמור לעיל
.  בהתא� להנחיות אג' הנדסה") עבודה מצומצמת("יחסית 

החלטות 
תי� צמודי קרקעלציבור כי המועצה תאפשר הכשרת יצירת מקומות חניה נוספי� במגרשי� של בלאשר פרסו� הודעה 

ההלי� יהיה הלי� מקוצר ופשוט ". עבודה מצומצמת"במסגרת הגשת בקשה להיתר , בה� קיימת אפשרות פיזית לעשות כ�
.  בהתא� להנחיות אג� הנדסה, יחסית

10עמוד  24/07/2012 מיו�:20120006פרוטוקול מליאה מספר 



20110161בקשה להיתר:  4 סעי�

24/07/2012 תארי�: 20120006פרוטוקול מליאה מספר 

353402700תיק בניי�:

11/10/2011 תארי� פתיחה: 

בעלי עניי� 

מבקש
ביר� אמנו�

בעל הנכס
מ.מ.י.

עור�
סהר ישרי�

מהנדס
סהר ישרי�

, שכונה: יובלי� (י"ב)8 כניסה א ד 33רחוב קד�  כתובת:

4027 מגרש: 30  חלקה: 6854גוש:  גוש וחלקה:

11/69, שה/מק/9/69גז/במ/ תוכניות:

7528.00 שטח מגרש: מגורי� ג' � בניה רוויה. יעוד:

תוספת למבנה קיי� תאור הבקשה:  מגורי� שימושי�: 

מהות הבקשה 
ד" יח72מת�� מבנ� ב� , ד" יח8בבני� ב� ', ד אחת בקומה ג"תכנית שינויי� ביח. 1
דיו� בהתנגדות שכ�. 2

מתנגדי� 

60850 א שה�, 33שיק מתי , קד�  '

מהות ההתנגדות 

: עיקרי ההתנגדות
.נוגד את ההיתר שהוצא �התוספת נבנתה מבניה קלה. 1
 .נוגד את תקנו� הבית המשות'. 2

מהל� דיו� 
.לישיבה זומנו המבקשי� והמתנגד

.רעיה ביר� ובתה ענבל קריס: מטע� המבקשי� הגיעו
.מתי שיק: מטע� המתנגד הגיע

מטע� המבקשי� �ענבל קריס
.וקיבלו מידע מהוועדה לגבי יתרת זכויות הבניה שנותרו לה� לניצול, 2007הוריה נכנסו לגור בדירה בשנת  

).ר שנותרו לה� לניצול" מ�25מתו� כ(ר " מ�16 הגישו הוריה בקשה להיתר לסגירת מרפסת בשטח של כ2008 בשנת 
. נדונה הבקשה תו� שמיעת המתנגד2009בשנת 

.לוועדת ערר, י המתנגד"הוועדה החליטה לאשר הבקשה ואז הוגש ערר ע
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20110161המש� בקשה להיתר: 

.המתנגד פנה לבית משפט, לאחר שוועדת ערר דחתה את המתנגד
. קיבלו הוריה היתר בניה והחלו בבניה2009בשנת 

.הבניה בוצעה מחומרי� קלי� והוגשה בקשה חדשה לתכנית שינויי�
לאחר , ) הותקנה רשת נגד היוני�2011בשנת (בתחילה טע� שמפריעות לו היוני� , השכ� המתנגד משנה בכל פע� את נימוקיו

.מכ� טע� לגבי חומרי הגמר
המבקשת �רעיה ביר�

.הגישה בקשה לחומרי� קלי� ולא שמה לב שהבקשה לא אושרה
המתנגד �מתי שיק

.חילק לכל הנוכחי� ד' מסכ� של הערותיו
.לא בבית משפטמבקש לציי� כי הנושא נדו� בוועדת ערר ואצל המפקח על הבתי� המשותפי� ו

:י משפחת ביר� הינה בסטייה מההיתר"הבניה שבוצעה ע
.למרות שרשו� במפורש כי לא תותר בניה קלה, הבניה היא בניה קלה �
.אלא מסומני� בטוש משבצות של אריחי�,  גמר הקירות אינו מאריחי פסיפס �
.הגג הינו גג קל ולא גג רעפי� �
.הבניה בוצעה בעת שהיתה אזהרה של המפקח על הבתי� המשותפי� �

.לאחר שהצדדי� יצאו התקיי� דיו� פנימי

סג� ראש המועצה�יצחק שטרנברג
.הועלה הנושא לדיו� במליאת התכנו� ובניה, לבקשתו

.הוא לא מוכ� לתת יד לביזוי החלטות הוועדה. על החוק" צפצו' "מתריע על התופעה של בניה ללא היתר וה
ר הוועדה המקומית"ראש המועצה ויו�ד גיל ליבנה"עו

.בעבר הוצא למשפחת ביר� היתר לסגירת המרפסת
.י משפחת ביר�"כעת הדיו� הוא בתכנית השינויי� שהוגשה ע

.הא� ה� מקובלי� על הוועדה, אלא על חמרי הגמר) שלגביה קיבלו היתר(הדיו� אינו על עצ� סגירת המרפסת 
סג� ראש המועצה�יצחק שטרנברג

.מבקש התייחסות של היועצת המשפטית ומבקר המועצה
יועצת משפטית �ד מור� דדשוב"עו

לשקול את ש לממשלה כאשר מדובר בבקשה לאשר בניה בדיעבד חובה על הוועדה המקומית "לפי הפסיקה והנחיות היועמ
כאשר , שיקול זה אינו השיקול היחיד ומולו יש לשקול שיקולי� אחרי�, יחד ע� זאת. השיקול של מניעת עידוד עבירות בניה

שיקולי� . כלומר הא� הבקשה ראויה תכנונית, מבח� עיקרי הוא הא� הבקשה הייתה מאושרת לו הייתה מוגשת לפני ביצועה
.נוספי� שיש לשקול ה� פגיעה בצדדי� שלישיי� וחומרת עבירת הבניה

מהנדס המועצה �יעקב ירקוני' אדר
על מנת שלא להפו� השכונה , )'לא מפח וכו(מתייחס לכ� שתהיה בניה קשיחה , מבקש לציי� כי הכוונה באיסור בניה קלה

בקומות , נית� למצוא חומרי� קלי� שיקלו על הבניה בבתי� משותפי�, כיו� לאור טכניקות חדשות שיש בשוק". סלמס"ל
.הגבוהות

החלטות 
:הועלתה להצבעה הצעה להחלטה לאשר הבקשה בכפו� לתנאי� הבאי�

.התאמה לבית השכ�. 1
.ביצוע גג רעפי� או דמוי רעפי�. 2
. התאמת פרטי הגמר וחיפוי הקירות בציפוי קרמיקה דמוי הקיי�. 3
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20110161המש� בקשה להיתר: 

. חברי מועצה9: בעד ההצעה הצביעו
.סג� ראש המועצה יצחק שטרנברג: נגד ההצעה הצביע

. התקבלה ברוב קולות, ההחלטה לאשר הבקשה בכפו� לתנאי� שפורטו לעיל

ולא לפני, ניותההיתר יוצא בכפו� למילוי הדרישות המפורטות בגיליו� הדרישות והערות טכ
. יו� מיו� משלוח ההחלטה למתנגדי�30תו� 
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20120056בקשה להיתר:  5 סעי�

24/07/2012 תארי�: 20120006פרוטוקול מליאה מספר 

353496529תיק בניי�:

13/05/2012 תארי� פתיחה: 

בעלי עניי� 

מבקש
פרטנר תקשורת בע"מ

פלאפו� תקשורת בע"מ

בעל הנכס
מינהל מקרקעי ישראל

עור�
בר� רביב בע"מ ע"י לוי יעקב

מהנדס
בר� רביב ע"י דרימר מוניקה

כתובת: שכונה: שה�

29  חלקה: 4965גוש:  גוש וחלקה:

אנטנה תאור הבקשה: 

מהות הבקשה 

 אנטנות תקשורת  2' + מ22.30 בגובה RF אנטנות תקשורת  3' + מ25.50 בגובה RF אנטנות תקשורת  6'+ מ27תור� בגובה 
MW  אנטנות תקשורת  2' + מ20.35 בגובה MW מיכל דלק וגנרטור בתו� + מבנה יביל עבור ציוד תקשורת ' + מ19.85  בגובה

מיגו� בטו�

מתנגדי� 

99775קק"ל� מסטאי גלעד , משתלת אשתאול ד.נ. שמשו� ,  '

מהות ההתנגדות 

:עיקרי ההתנגדות
.פגיעה נופית אנושה. 1
 .ביזוי הרעיו� של היער הקהילתי המהווה דוגמא לאר0 כולה. 2

60850 שה�, 25ברסלר גילה , הגפ�  '

מהות ההתנגדות 

:עיקרי ההתנגדות
.אי� הוכחות שאי� נזק בריאותי �
 . ל"לזכר בעלה יוסי ברסלר ז, החניו� הסמו� הוק� ביוזמתה �

מהל� דיו� 

 ר הוועדה המקומית"ראש המועצה ויו�ד גיל ליבנה"עו
התקיימו דיוני� ע� חברת פרטנר והוצג הפתרו� הבא בפני נציגי המתנגדי� , 03/7/12בהמש� להחלטת ישיבת המליאה מיו� 

) :גרונר שלמה ולוי, פילוסו'(
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20120056המש� בקשה להיתר: 

וזאת בכפו' לכ� שייקבעו הוראות בדבר עיצוב מימדי ',  מ26מהאתר הקיי� בגובה '  מ70האתר החדש ימוק� במרחק של 
.'הזרי� וכו, קוטר התור�: המתק�

יוע0 משפטי מטע� הוועדה �ד שיקה עברי"עו
.' מ26בגובה '  מ70לתור� במרחק :  כלומר, ציי� כי בפני הוועדה לא מונחת בקשה להיתר התואמת את ההסכמה שהושגה

.לכ� לא נית� לדו� בה במסגרת הישיבה
.פ"כ� עידכ� כי התקבלה התנגדות הולקחש

החלטות 
:הועלתה להצבעה הצעה להחלטה כדלקמ�

, י הפשרה שהושגה "מחליטה הוועדה לאפשר לחברת פרטנר להגיש בקשה מעודכנת עפ, בהתא� לפסיקת בית המשפט 
. יו�30בתו� ',  מ26בגובה  ' מ70לאתר  במרחק של 

יתואמו ע� מהנדס , התאורה ופרטי העיצוב , הגוו�, הצבע, הזרי�, קוטר התור�, פרטי המתק�: כל נושא עיצוב האתר לרבות
.על יסוד המוסכ� על בית המשפט, המועצה

.ולביצוע נטיעות להסתרה,  בקטע הרלוונטי444המועצה תדאג לביצוע הגבהת סוללה אקוסטית לאור� כביש 
.כמו כ� תדאג המועצה להקמת חניו� חדש למבקרי� בפארק

.תפורס� כדי� ותובא לדיו� בפני ועדת המשנה, ככל שתוגש בפרק הזמ� האמור, הבקשה המעודכנת 

. חברי מועצה9: בעד ההצעה הצביעו
.נטנותסג� ראש המועצה יצחק שטרנברג שלדעתו שה� צריכה להיות עיר ירוקה ללא א: נגד ההצעה הצביע

.התקבלה ברוב קולות, ההחלטה המפורטת לעיל

  

                                                ___________________________________                                 
,ר  הועדה"יו                              ,                                                                       מהנדס המועצה

                                                      גיל ליבנה         יעקב ירקוני                                              
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