
30/07/2013 תארי�:

ת. עברי:כ"ג אב   תשע"ג

20120011פרוטוקול ועדת משנה מספר  
19:15 כ"ח חשו� תשע"ג  שעה  13/11/2012בתארי�:  

נכחו: 

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

חבר מועצה � בונצל יצחק

מ"מ יו"ר ועדת משנה לתכנו� ובניה � יפרח אלי

מהנדס הוועדה המקומית � יעקב ירקוני סגל:

יועצת משפטית לוועדה � �עו"ד�דדשוב מור

מרכזת הוועדה לתכנו� ובניה � קיסר לאה

נעדרו: 

סגנית ראש המועצה � רבינובי$ דפנה חברי!:

חבר מועצה � מזרחי משה

נציגת המשרד לאיכה"ס � אדרי ורד נציגי!:

�נציג שרותי כבאות איילו � �רש"פ משנה בראל ראוב

נציגת משרד הפני% � נועה הדר

נציג מ.מ.י. � אדר' נירי גדי

נציג משטרת ישראל � אמיר איציק

נציגת משרד הבריאות � צ'צ'יק סופיה

יוע$ משפטי � גלאו� יובל עו"ד סגל:

מנהל היחידה הסביבתית � תאר אמיר

יועצת סביבתית � ברקאי עדית

מבקר המועצה � פוגל תמיר מוזמני!:

1עמוד  13/11/2012 מיו%:20120011פרוטוקול ועדת משנה מספר 



על סדר היו!: 

 30/10/12 מיו! 20120010' 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�

4 רוט גלית 
שינוי בינוי למגרשי
ב',2683א', 2683: 

ב',2684א', 2684

1 תכנית בינוי מה5תכנית בינוי 
שעה:

18:45 קיימת התנגדות
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1 מה5תכנית בינוי: תכנית בינוי  סעי�

13/11/2012 תארי�: 20120011פרוטוקול ועדת משנה מספר 

א',2686ב', 2685א', 2685ב', 2684א', 2684ב', 2683א', 2683שינוי בינוי למגרשי� : 
ב', שכונה מ"ה2687א', 2687ב',2686

ש� התכנית: 

בעלי עני� 

יז�/יוז�
רוט גלית

משול� מיכל

משול� דויד

שמיר אריק

שמיר יעל

מאירי בטי

מאירי אלו%

ב% שמואל חגי מאיה

חגי יובל

טובי גלית

טובי יעקב וגלית

משול� יעל

דורו% בית%

הבית שלנו בע"מ

שלמות מגרש עד מגרש ממגרש גוש

כ% 2687 2683

מטרת התכנית 
:בשכונת רקפות ,  מגרשי� דו משפחתיי�5'  ב0.00'תכנית בינוי הכוללת ביטול דירוג מפלסי ה

לכל מגרש ,  אחיד0.00וקביעת מפלס ' ב2687', א2687' ב2686', א2686', ב2685', א2685', ב2684', א2684', ב2683', א2683
.ומגרש

המלצות 
:במידה ותאושר התכנית יש להתנותה בתנאי� הבאי�

לא('  מ0.30 'ללא אפשרות לשנותו ב) י המפלס בכל מגרש ומגרש"עפ( במפלס העליו% 0.00' יהיה לפי גובה ה0.00'גובה ה. 1
).    פלוס ולא מינוס

.אישור מהנדס על ביצוע הגבהת הקירות. 2
.אישור קיר התמ� כדוגמאת הקיי�. 3
.ש"י היועמ"י נוסח שייקבע ע"כתב שיפוי להיעדר תביעות עפ. 4
.אישור מתכנ% הפיתוח לתכנית. 5
.אישור החברה המפתחת לרבות התייחסות� לשינויי� בהיבטי� ההנדסיי�. 6
.גובה הגדרות יהיה באופ% יחסי למפלס המבני� ובאישור מהנדס המועצה. 7
במידה, במסגרת תכנית זו, 66.00 במקו� 67.00למפלס ',  ב2688',  א2688נית% לאשר הגבהת המפלס התחתו% במגרשי� . 8

.    ויבקשו זאת בעלי המגרשי�
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 מה5המש� תוכנית בניי% עיר: תכנית בינוי 

.ונציג בעלי המגרשי� שהגישו את התכנית' ב2688', א2688: לזמ% את בעלי המגרשי�

מהל� דיו� 
.לישיבה זומנו המבקשי� והמתנגדי�

.אבנר כ-' אדר, אלו% מאיר, דובי יעקב, יובל חגי, דוד ויונת% משול�, אריק ויעל שמיר: מטע� המבקשי� הגיעו
.ד גלעד אולנובסקי המייצגי� את צחי וחנה אור%"ד עופר שפיר ועו"עו, צחי וחנה אור%:  מטע� המתנגדי� הגיעו

).רוכש של המגרש של סב%(רונ% בוקובזה : כמו כ% הגיע

)מייצג את המבקשי�(אריק שמיר 
.ות המתנגדהגיש לחברי הוועדה שני מסמכי� בה� פירט את הרקע לבקשה וההתיחסות לטענ

:להל% עיקרי הדברי�
.דבר המהווה קושי בתכנו% ובניצול זכויות הבניה',  מ1.5יש דרוג  של , במגרשי� אות� מבקשי� ליישר. 1
.א. לא מגרש אחד מדורג התחיל בבניה, בגלל הקושי בתכנו%. 2
הפחתת אפקט מגרשי�, "מגדלי�"מניעת מראה : היבטי�' התכנית המוגשת על יד� תשפר את המצב הקיי� במס. 3

אפשרות כניסה למגרשי� ללא, מניעת הצפות במגרשי�, יצירת הפרדה משופרת בי% הטיילת לבי% הבתי�, "כלואי�   "
.    מדרגות

והשינוי המבוקש אינו משפיע לחלוטי%, שאינו גובל במגרשיה�' א2688הינו הבעלי� של מגרש , צחי אור% 'המתנגד . 4
.מודע לתכנית ואינו מתנגד) רונ% בוקובזה(' ב2688הרוכש של המגרש הגובל .    על מגרשו

. במגרשי� שוני�0.00הוועדה אישרה בעבר שינויי� של מפלס  . 5
.המבקשי� מסכימי� לבצע כל תוספת נדרשת בקיר התמ� בחזית האחורית.6

עור� התכנית 'אבנר כ-' אדר
.המראה את השינוי המבוקש במפלסי� יחסית למגרשי� הפנימיי�, צור%' הציג את החת� לרוחב רח

המפלסי� הקיימי� בתכנית , השינוי בגובה הוא בממוצע  של חצי מטר, אי% שינוי דרמטי כלפי המגרשי� הסמוכי�, לדבריו
.השינוי המוצע יפתור ג� את בעיית ההצפה במגרשי�, הפיתוח המאושרת מגבילי� את התכנו%

מבקש 'אלו% מאיר
.בבקשה המוצעת מבקשי� להקטי% את הפער בי% קירות התמ�

מטע� המתנגדי� 'ד עופר שפיר"עו
והמצב שיווצר בא� , י תכנית הפיתוח המאושרת"הציג תשריטי� של מצב קיי� עפ, בהמש� למכתב ההתנגדות שנשלח לוועדה

:בתו� כ� מבקש להוסי.. תאושר תכנית השינויי�
.וכל מי שרכש את המגרש ידע מה רכש, הוועדה ערכה תכנית פיתוח קונקרטית לשכונה. 1
.בתכנית הפיתוח שאושרה על ידה, חזקה על הוועדה שנתנה דעתה לנושא הניקוז בשכונה. 2
התכנית באה להפחית את הפגיעה של. עלול לפגוע במגרש אחר, כל שינוי בתכנית שעשוי להיטיב ע� מגרש אחד. 3

.האחד בשני,     המגרשי�
.ואי% הצדקה לאשרה, יסתיר את ביתו של המתנגד, אישור התכנית המוצעת. 4
.אשור תכנית השינויי� עלול לגרו� להגשת תביעה כנגד המועצה. 5

המתנגד 'צחי אור%
.השינוי בגובה הוא של מטר ולא חצי מטר כפי שצוי%, י התכנית שהוגשה" מבקש לציי% כי עפ

)'ב2688רוכש המגרש של סב% (רונ% בוקובזה 
.א� אינו מכיר את ההתייחסות לגובה הכביש, מבקש לציי% כי אינו מתנגד ליישור המגרשי�

החלטות 
:לקבל את ההתנגדות בחלקה ולאשר התכנית בתנאי� הבאי�

י המפלס המצוי� בכל מגרש"עפ(  המצוי� בתכנית הפיתוח המאושרת במפלס העליו�  0.00  יהיה לפי גובה ה0.00 גובה ה. 1
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 מה5המש� תוכנית בניי% עיר: תכנית בינוי 

).לא פלוס ולא מינוס('  מ0.30  ללא אפשרות לשנותו ב)     ומגרש
.על ביצוע הגבהת הקירות, אישור מהנדס קונסטרוקציה. 2
.י הפרט הקיי� ובאישור מהנדס המועצה"עפ, י קבל� אחד"ביצוע קיר התמ� ייעשה ע. 3
:ש"י היועמ"י נוסח שייקבע ע"הגשת שני כתבי שיפוי עפ. 4
.להיעדר תביעות כנגד המועצה בגי� השינוי בתכנית: אחד      
.לאחריות המבקשי� לביצוע הפיתוח: השני      
.אישור מתכנ� הפיתוח על גבי התכנית. 5
.אישור החברה המפתחת לרבות התייחסות� לשינויי� בהיבטי� ההנדסיי�. 6
.גובה הגדרות יהיה באופ� יחסי למפלס המבני� ובאישור מהנדס המועצה. 7
.י הנחיות אג� הנדסה"השלמת התכנית עפ. 8
במידה, במסגרת תכנית זו, 66.00 במקו� 67.00למפלס ',  ב2688',  א2688נית� לאשר הגבהת המפלס התחתו� במגרשי� . 9

.    ויבקשו זאת בעלי המגרשי�

                                              ______________      _____________                                                 
טיגרו                                                            אית% פ         יעקב     ירקוני                                          

ר הועדה"                                                       יו        מהנדס המועצה                                              
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