
18/10/2015 תארי�:

ה'  במרחשוו� תשע"ו ת. עברי:

20150003סדר יו� לישיבת מליאה מס'  
18:30 כ"ח במרחשוו� תשע"ו שעה  10/11/2015בתארי� :  

מוזמני�: 

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

מ"מ וסג� ראש המועצה � פטיגרו אית�

סג� ראש המועצה � אלבאז שמעו�

חברת מועצה � רימו� מיכל

יו"ר ועדת משנה לתכנו� ובניה � כה� אלי

חברת מועצה � קרס חני

סג� ראש  המועצה � רבינובי% גלעד

חברת מועצה � רבינובי% דפנה

חבר מועצה � אלראי ער�

חבר מועצה � פאה� אשר

סג� ראש  המועצה � יפרח אלי

חבר מועצה � אלטל& אבי

חבר מועצה � לוי יוסי

נציגת משרד הפני' � הדר נועה נציגי�:

נציג שרותי כבאות � מורדכי מור�

נציג מ.מ.י. � אדר' נירי גדי

נציג משטרת ישראל � הרוש שלומי

נציגת המשרד לאיכה"ס � אדרי ורד

נציגת משרד הבריאות � צ'צ'יק סופיה

מנכ"ל המועצה � זביב דודי סגל:

מהנדס הוועדה המקומית � יעקב ירקוני

יוע% משפטי � גלאו� יובל עו"ד

יוע% משפטי לוועדה � כה� שי

מרכזת הוועדה לתכנו� ובניה � קיסר לאה

דוברת המועצה � שטיניג דגנית

מנהל היחידה הסביבתית � תאר אמיר

מבקר המועצה � פוגל תמיר מוזמני�:

פניות ציבור � קרקוב שולה

משקיפת ועדת איכות הסביבה � גול� רונית
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תקציר נושאי� לדיו� 

תוכנית

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

3 אג� תכנו� צה"ל מחנה ב� עמי (בית
נבאללה)

424�0259044 1
שעה:

18:30

4 מועצה מקומית
שה!

תכנית מתאר תכנית מתאר 2 מתאר
שעה:

19:30
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0259044
424תוכנית:  1 סעי�

10/11/2015 תארי�: 20150003סדר יו� לישיבת מליאה מספר 

מחנה ב� עמי (בית נבאללה) ש� התכנית: 

שטח תוכנית מ"ר1,281,624.00 דונ�)1281.624(

בעלי עני� 

יז�/יוז�
אג& תכנו� צה"ל

בעלי�
רשות מקרקעי ישראל

מטרת התכנית 
 הצגת התכנית בפני חברי המליאה

רקע 

 .ע של בסיס בית נבאללה בפני חברי הוועדה"הצגת התב
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מתאר: תכנית מתאר 2 סעי�

10/11/2015 תארי�: 20150003סדר יו� לישיבת מליאה מספר 

תכנית מתאר ש� התכנית: 

בעלי עני� 

יז�/יוז�
מועצה מקומית שה�

מטרת התכנית 
 תכנית מתאר לשוה�

רקע 

:'וב' בוצעו שלבי� א, שתהווה בסיס לקידו� תכניות מפורטות בוועדה המקומית, במסגרת קידו� תכנית המתאר
.ניתוח המצב הקיי� של היישוב: 'שלב א
.חזו� ופרוגרמה רעיונית: 'שלב ב

.יציגו המתכנני� את חלופות התכנו� המוצעות בפני חברי הוועדה) : השלב הנוכחי(' בשלב ג
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