
30/07/2013 תארי�:

ת. עברי:כ"ג אב   תשע"ג

20130004פרוטוקול ועדת משנה מספר  
19:00 י"ג אייר תשע"ג  שעה  23/04/2013בתארי�:  

נכחו: 

יו"ר ועדת משנה לתכנו� ובניה � פטיגרו אית� חברי :

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

חבר מועצה � בונצל יצחק

חבר מועצה � חמצני קובי

מהנדס הוועדה המקומית � יעקב ירקוני סגל:

יועצת משפטית לוועדה � דדשוב מור��עו"ד

מרכזת הוועדה לתכנו� ובניה � קיסר לאה

נעדרו: 

סגנית ראש המועצה � רבינובי$ דפנה חברי :

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 :

אישור פרוטוקולי : 

12/03/2013 מיו% 20130003פרוטוקול ועדת משנה מספר 

23/04/2013 מיו% 20130004פרוטוקול ועדת משנה מספר 

1עמוד  23/04/2013 מיו%:20130004פרוטוקול ועדת משנה מספר 



תקציר נושאי� לדיו� 

תוכנית בניי� עיר

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

3 איה מטר בע"מ 5522גוש:  תכנית איחוד
1�4/1וחלוקת מגרש 

בא.ת. צפוני (תכנית

4/10/401שה/  תכנית חלוקת
קרקע

1
1מחלקה:

2עד חלקה:

4 ועדה מקומית לתכנו"
 ולבנייה

6850גוש:  הפקעת מגרש �
מועדו" גימלאי%

30/1הפ/ 2 הפקעה
127מחלקה:

127עד חלקה:

5 ועדה מקומית לתכנו"
 ולבנייה

6847גוש:  הפקעת ג" החבל
ומגרש כדורגל

11/69/10הפ/ 3 הפקעה
13מחלקה:

14עד חלקה:

6 ועדה מקומית לתכנו"
 ולבנייה

5522גוש:  5,7הפקעה לפי סעי) 
 באזור30 מגרש 

תעשיה צפוני

10/401/3הפ/ 4 הפקעה
4מחלקה:

4עד חלקה:

7 ועדה מקומית לתכנו"
 ולבנייה

4609גוש:  5,7הפקעה לפי סעי) 
230, 220 � מגרשי% 

באזור תעשיה צפוני

10/401/4הפ/ 5 הפקעה
64מחלקה:

64עד חלקה:

8 ועדה מקומית לתכנו"
 ולבנייה

5522גוש:  5,7הפקעה לפי סעי) 
 באזור102 מגרש 

תעשיה צפוני

10/401/5הפ/ 6 הפקעה
3מחלקה:

3עד חלקה:

בקשה להיתר

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

9  , שכונה:26הסלע 
רקפות (מ"ד)

בר יוס) יפעת 6859גוש:  מגורי% ב'� קוטג'י%
טוריי% , תוספת

למבנה קיי%

בקשה להיתר 20130022 7
69חלקה: 

קיימת התנגדות 3007מגרש: 

2עמוד  23/04/2013 מיו%:20130004פרוטוקול ועדת משנה מספר 



4/10/401תכנית חלוקת קרקע: שה/ 1 סעי�

23/04/2013 תארי�: 20130004פרוטוקול ועדת משנה מספר 

0116178�421 בא.ת. צפוני (תכנית מס' 4/1�1תכנית איחוד וחלוקת מגרש ( ש� התכנית: 

שטח תוכנית מ"ר33,954.00 דונ()33.9540(

מספר תכנית יחס
10/401גז/ שינוי לתכנית

2/4תמא/ כפיפות

בעלי עני� 

יז�/יוז�
איה מטר בע"מ

אלויק שירותי תאורה בע"מ

בייבי סנטר בע"מ

ולדימירסקי מנח(

חסו- דור למסחר בע"מ

מס בר בע"מ

רפאל חיי(

מודד
סטולרו דב

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

לא 2 1 לא 5522

שלמות מגרש עד מגרש ממגרש גוש

כ- 1�4/1 1�4/1 5522

מטרת דיו� 
50%� ל35%�להגדלת תכסית מ, דיו- חוזר בתכנית

מטרת התכנית 
.באזור תעשיה צפוני,  מגרשי�4 ל  ,  4/1 1'  תכנית חלוקת מגרש מס. 1
.50%  ל35% הגדלת תכסית מ. 2

החלטות 
:לאשר התכנית להפקדה בכפו� לתנאי� הבאי�

.י הנחיות אג� הנדסה"תיקו� והשלמת התכנית עפ. 1
.ע"י התב" גינו� הנדרשי� עפ20%שמירה על . 2
.תשלו� היטל השבחה בהתא� לחוק. 3

3עמוד  23/04/2013 מיו(:20130004פרוטוקול ועדת משנה מספר 



30/1הפקעה: הפ/ 2 סעי�

23/04/2013 תארי�: 20130004פרוטוקול ועדת משנה מספר 

הפקעת מגרש � מועדו- גימלאי( ש� התכנית: 

בעלי עני� 

יז�/יוז�
ועדה מקומית לתכנו- ולבנייה

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

כ- 127 127 6850

מטרת התכנית 
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 30/מק/שה'  בהתא( לתכנית מס7� ו5לפי סעיפי( , הפקעה של שטח לבניני ציבור

.307' ע עמ"התש, 6014הפרסומי( 

החלטות 
.5,7לאשר הפקעה לפי סעיפי� 

4עמוד  23/04/2013 מיו(:20130004פרוטוקול ועדת משנה מספר 



11/69/10הפקעה: הפ/ 3 סעי�

23/04/2013 תארי�: 20130004פרוטוקול ועדת משנה מספר 

הפקעת ג- החבל ומגרש כדורגל ש� התכנית: 

בעלי עני� 

יז�/יוז�
ועדה מקומית לתכנו- ולבנייה

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

כ- 14 13 6847

כ- 46 46 6861

מטרת התכנית 
'  עמ4550. פ.  בי31/7/97 שקבלה תוק/ בתארי� 11/69/שה/ בהתא( לתכנית מק7� ו5לפי סעי/ , הפקעה של שטח ציבורי פתוח

4742.

החלטות 
.5,7לאשר הפקעה לפי סעיפי� 

5עמוד  23/04/2013 מיו(:20130004פרוטוקול ועדת משנה מספר 



10/401/3הפקעה: הפ/ 4 סעי�

23/04/2013 תארי�: 20130004פרוטוקול ועדת משנה מספר 

ש� התכנית:  באזור תעשיה צפוני30 מגרש 5,7הפקעה לפי סעי/ 

מספר תכנית יחס
10/401גז/ בהתא( לתכנית

בעלי עני� 

יז�/יוז�
ועדה מקומית לתכנו- ולבנייה

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

לא 4 4 לא 5522

לא 9 9 לא 5522

מטרת התכנית 
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 10/401/גז'  בהתא( לתכנית מס7� ו5לפי סעיפי( , הפקעה של שטח ציבורי פתוח

.1011' א עמ"התשנ, 3831הפרסומי( 

החלטות 
.5,7לאשר הפקעה לפי סעיפי� 

6עמוד  23/04/2013 מיו(:20130004פרוטוקול ועדת משנה מספר 



10/401/4הפקעה: הפ/ 5 סעי�

23/04/2013 תארי�: 20130004פרוטוקול ועדת משנה מספר 

ש� התכנית:  באזור תעשיה צפוני230, 220 � מגרשי( 5,7הפקעה לפי סעי/ 

שטח תוכנית מ"ר28,293.00 דונ()28.2930(

בעלי עני� 

יז�/יוז�
ועדה מקומית לתכנו- ולבנייה

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

לא 64 64 לא 4609

לא 2 2 לא 5522

לא 9 9 לא 5522

מטרת התכנית 
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה 2/10/401/מק/שה'  בהתא( לתכנית מס7� ו5לפי סעיפי( , הפקעה של שטח ציבורי פתוח

.298' ג עמ"התשע, 6843בילקוט הפרסומי( 

החלטות 
.5,7לאשר הפקעה לפי סעיפי� 

7עמוד  23/04/2013 מיו(:20130004פרוטוקול ועדת משנה מספר 



10/401/5הפקעה: הפ/ 6 סעי�

23/04/2013 תארי�: 20130004פרוטוקול ועדת משנה מספר 

ש� התכנית:  באזור תעשיה צפוני102 מגרש 5,7הפקעה לפי סעי/ 

שטח תוכנית מ"ר13,814.00 דונ()13.8140(

בעלי עני� 

יז�/יוז�
ועדה מקומית לתכנו- ולבנייה

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

לא 3 3 לא 5522

מטרת התכנית 
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה 3/10/401/מק/שה'  בהתא( לתכנית מס7� ו5לפי סעיפי( , הפקעה של שטח ציבורי פתוח

.298' ג עמ"התשע, 6843בילקוט הפרסומי( 

החלטות 
.5,7לאשר הפקעה לפי סעיפי� 

8עמוד  23/04/2013 מיו(:20130004פרוטוקול ועדת משנה מספר 



7 20130022בקשה להיתר:   סעי�

23/04/2013 תארי�: 20130004פרוטוקול ועדת משנה מספר 

 353300700תיק בניי�:

06/03/2013 תארי, פתיחה: 

בעלי עניי� 

מבקש
בר יוס/ יפעת

בעל הנכס
מינהל מקרקעי ישראל

עור,
ערמו- ר(

מהנדס
ציזלינג דוד

כתובת: , שכונה: רקפות (מ"ד)26הסלע 

3007 מגרש: 69  חלקה: 6859גוש:  גוש וחלקה:

תוספת למבנה קיי( תאור הבקשה:  מגורי( ב'� קוטג'י( טוריי( שימושי�: 

מהות הבקשה 
מתו,, טורי' בקוטג, )לכיוו� צפו�(ר " מ5.14תוספת שטח עיקרי של : הכוללת, ד אחת בקומת קרקע"תכנית שינויי� ביח. 1

)18בני� (  ד" יח25    מבנ� ב� 
דיו� בהתנגדות שכני�. 2

מתנגדי� 

/א' שה(26צלר סמדר וזיו , הסלע   

מהות ההתנגדות 

:נימוקי ההתנגדות
.פגיעה באיכות החיי(. 1
.פגיעה בער� הנכס. 2
 .חדירה לפרטיות. 3

המלצות 
.לזמ- את המבקשי( והמתנגדי( 

מהל, דיו� 
.לישיבה זומנו המבקשי( והמתנגדי(

.בר יוס/ יפעת וזיו: מטע( המבקשי( הגיעו
.צלר סמדר וזיו: מטע( המתנגדי( הגיעו

המבקשת �יפעת בר יוס/ 
.'שמעליה יש קירוי של קומה א, בקומת קרקע, ר" מ5.14מבקשת לסגור נישה בשטח של 

המתנגדת �סמדר צלר
.התוספת המבוקשת הינה מול בית(

:בתנאי( הבאי(, מוכני( להגיע לפשרה 
.שהחלו- לא יגדל מעבר למה שקיי(. 1
.שתבוצע גדר על חשבו- המבקשי(. 2
.שלא יעתיקו את המזג- מול אזור הישיבה שלה(. 3
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 20130022המש� בקשה להיתר:  

ר הוועדה אית- פטיגרו "יו
.הציע שהצדדי( יצאו מהישיבה וינסו להגיע לפשרה

. דקות הודיעו כי לא הגיעו לפשרה10�ולאחר כ, הצדדי( יצאו
.לאחר שהצדדי( יצאו התקיי( דיו- פנימי

החלטות 
:מהנימוקי� הבאי�, לדחות את ההתנגדות ולאשר הבקשה. 1

.מבוקשת הגדלה של חדר המגורי� ללא הגדלת החלו� מעבר למה שהיה קיי�.     א
.לא מבוקשת הגבהת גדר.     ב
.לא מבוקש העתקת מזג�.     ג
.ניותההיתר יוצא בכפו� למילוי הדרישות המפורטות בגיליו� הדרישות והערות טכ. 2

                                              ______________      _____________                                                 
טיגרו                                                            אית- פ         יעקב     ירקוני                                          

ר הועדה"                                                       יו        מהנדס המועצה                                              
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