
20/01/2015 תארי�:

ת. עברי:כ"ט בטבת  תשע"ה

20150002פרוטוקול החלטות מליאה מס'  
20:00 כ"ב בטבת  תשע"ה שעה  13/01/2015בתארי� :  

נכחו: 

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

סג� ראש  המועצה � רבינובי# גלעד

סג� ראש  המועצה � יפרח אלי

חבר מועצה � אלטל$ אבי

חבר מועצה � לוי יוסי

נציג שרותי כבאות � �מורדכי מור :�נציגי

מנכ"ל המועצה � זביב דודי סגל:

מהנדס הוועדה המקומית � יעקב ירקוני

יוע# משפטי לוועדה � כה� שי

מרכזת הוועדה לתכנו� ובניה � קיסר לאה

נעדרו: 

חברת מועצה � קרס חני :�חברי

חברת מועצה � רבינובי# דפנה

חבר מועצה � �אלראי ער

חבר מועצה � פאה� אשר

נציגת משרד הפני% � פרסר הילה :�נציגי

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

יוע# משפטי � גלאו� יובל עו"ד סגל:

יועצת משפטית לועדה � רז לירו� � עו"ד

דוברת המועצה � שטיניג דגנית

מנהל היחידה הסביבתית � תאר אמיר

מבקר המועצה � פוגל תמיר :�מוזמני

1עמוד  13/01/2015 מיו%:20150002פרוטוקול מליאה מס' 



המש� משתתפי� לישיבה:

פניות ציבור � קרקוב שולה :�מוזמני

משקיפת ועדת איכות הסביבה � גול� רונית

 :�אישור פרוטוקולי

.22/07/2014 מיו% 20140002אושר פרוטוקול מליאה מספר 

2עמוד  13/01/2015 מיו%:20150002פרוטוקול מליאה מס' 



תקציר נושאי� לדיו� 

תוכנית

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

4 מועצה מקומית
שה�

תכנית מתאר תכנית מתאר 1 מתאר

5 רשות מקרקעי
ישראל

תכנית בני� עיר
לשכונה כ"א

שכונה כ"א 2 מפורטת

6 ועדה מקומית
לתכנו� ולבנייה

דיו� עקרוני בנושא
מרתפי� בתכניות

,9/69גז/במ/

דע/מרתפי� 3 דיו� עקרוני

7 ועדה מקומית
לתכנו� ולבנייה

מדיניות אכיפה #
פיקוח

מדיניות אכיפה 4 דיו� עקרוני

בקשה להיתר

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

8  ,65עמק איילו� 
שכונה: גבעולי�

(ג')

איל אסנת 6850גוש:  מגורי� ב'# קוטג'י�
טוריי� , תוספת

למבנה קיי�

בקשה להיתר 20140102 5
128חלקה: 
3004מגרש: 
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מתאר: תכנית מתאר 1 
סעי

13/01/2015 תארי�: 20150002פרוטוקול מליאה מספר 

תכנית מתאר ש� התכנית: 

בעלי עני� 

יז�/יוז�
מועצה מקומית שה�

מטרת התכנית 
 תכנית מתאר לשה�

החלטות 
לישיבת , וכ� יועצי התנועה והסביבה , ראש צוות התכנו� �דני לזר' אדריזומ� , י בקשת ראש המועצה וחברי הוועדה"עפ

וקיו� דיו� , העלאת נושאי� תכנוניי� הקשורי� לחזו� היישוב ומטרות התכנית , להצגת יעדי התכנו� , מליאת תכנו� ובניה
.בנושא בהשתתפות חברי הוועדה
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מפורטת: שכונה כ"א 2 
סעי

13/01/2015 תארי�: 20150002פרוטוקול מליאה מספר 

תכנית בני  עיר לשכונה כ"א ש� התכנית: 

בעלי עני� 

יז�/יוז�
רשות מקרקעי ישראל

מטרת התכנית 
 א"תכנית מפורטת שכונה כ

החלטות 
.  ל כעמדת המועצה בנושא התכנוני"שיופ" לכל חברי הוועדה ויועבר לותמ, הוועדה תוציא נייר עמדה מסכ�
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דיו� עקרוני: דע/מרתפי� 3 
סעי

13/01/2015 תארי�: 20150002פרוטוקול מליאה מספר 

10/69, גז/במ/9/69דיו  עקרוני בנושא מרתפי� בתכניות גז/במ/ ש� התכנית: 

בעלי עני� 

יז�/יוז�
ועדה מקומית לתכנו  ולבנייה

מטרת התכנית 
דיו� עקרוני בנושא מרתפי�

החלטות 
/במ/גז,    9/69/במ/את המלצת מהנדס המועצה למרתפי� בתכניות גז, הוועדה מחליטה לאשר במגבלות המפורטות להל�

:כדלקמ�, )פרויקט האוד� (951/10/69/שה) רביעיות ברקפות  (40/מק/שה:  והתכניות הנגזרות מה�10/69
1.
:     השימושי� המותרי� במרת

.סה וחניהתותר בנית מרת
 בקונטור קומת הקרקע שיכלול את מבני העזר למעט חדר כבי
יתרת .  י הוראות התכנית החלה במקו�"י ההגדרה בתקנות חישוב שטחי� ועפ"סיווג שטחי השרות במרת
 יהיו עפ


: כגו�, ית המגורי�יוגדרו כשטחי� המיועדי� ג� כחלק נלווה  לשימושי� העיקריי� המותרי� בב, השטחי� במרת
או מטבחו� לשימוש בשטחי� הנלווי� /תותר הקמת שרותי� ו. חדר עבודה, חדר כושר, חדר טלוויזיה, חדר משחקי�

בבקשה להיתר .  וזאת ללא חיוב בהלי+ הקלה, ובלבד שלא התבקשה או בוצעה או הותרה כניסה נפרדת ע� מדרגות

.יש לציי�  את השימושי� המבוקשי� בתכנית קומת המרת

י הוראות "כתוספת לשטחי� המותרי� עפ, לא נית� יהיה לנייד השטחי� הנלווי� לקומות מעל הקרקעמובהר כי 
.ע"התב

2.
:כניסה נפרדת למרת
.ר תחויב בהלי+ של  הקלה" מ100כניסה נפרדת למרת
 ששטחו עד  �
.                                                                 תחויב בהלי+ של  הקלה, ר  הכוללת מדרגות " מ100כניסה נפרדת למרת
 ששטחו  מעל  �
.לא יחויב  בהלי+ של הקלה, ללא מדרגות ) כדלת או חלו�(פתח מילוט  �

, בדר+ של הקלה,  הוועדה החליטה לאפשר כניסה חיצונית למרת
25/02/14י החלטת מליאה מיו� "עפ: מובהר כי 
.החלטה זו בעינה עומדת,  יחידות מגורי� לדונ�3רק במבנני מגורי� שהצפיפות בה� אינה עולה על 

3.
: גובה מרת
.לא תחויב  בהלי+ של הקלה',   מ2.50בקשה להגבהת  מרת
 עד לגובה  

4.
:גובה חלונות במרת
הגבהת חלונות בשטחי� אלה תחויב בהלי+. ' מ0.40בשטחי�  המוגדרי� כשטחי שרות גובה החלונות יהיה  �

כאשר גובה תחתו� של החלונות לא יפחת מגובה, בלבד'   מ1.00תתאפשר הגבהה עד לגובה (   של הקלה  
).' מ1.05   
� 
לא תחויב בהלי+, בשימוש נלווה לעיקרי כמפורט לעיל, בקשה להגבהת חלונות ביתרת השטחי�  במרת

כאשר גובה תחתו� של החלונות לא יפחת, בלבד '  מ1.00תתאפשר הגבהה עד לגובה .    של הקלה 
.' מ1.05   מגובה 
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דיו� עקרוני: מדיניות אכיפה 4 
סעי

13/01/2015 תארי�: 20150002פרוטוקול מליאה מספר 

מדיניות אכיפה ) פיקוח ש� התכנית: 

בעלי עני� 

יז�/יוז�
ועדה מקומית לתכנו  ולבנייה

מטרת דיו� 
מסמ+ מדיניות אכיפה 

החלטות 
ולאחר מכ� , הוחלט להפי" את מסמ+ המדיניות להתייחסות חברי הוועדה ,מפאת קוצר הזמ� והצור+ ללמוד הנושא לעומק

.לקבוע מועד לדיו� ולאישור מדיניות אכיפה
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5 20140102בקשה להיתר:   
סעי

13/01/2015 תארי�: 20150002פרוטוקול מליאה מספר 

 353300400תיק בניי�:

26/08/2014 תארי+ פתיחה: 

בעלי עניי� 

מבקש
איל אסנת

איל אלעד

בעל הנכס
רשות מקרקעי ישראל

עור+
לוי זמירית

מהנדס
ויי+ דורו 

כתובת: , שכונה: גבעולי� (ג')65עמק איילו� 

3004 מגרש: 128  חלקה: 6850גוש:  גוש וחלקה:

11/69, שה/מק/9/69גז/במ/ תוכניות:

שטח מגרש:  מ"ר11194.00 יעוד:

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

מהות הבקשה 
בבני�, בקומת הקרקע ושינויי� בפתחי� ביחידת דיור אחת) סגירת חצר משק(תוספת מחס� : תכנית שינויי� הכוללת. 1

ד" יח44במבנ�  ב� , ד" יח6    טורי ב� 
דיו� חוזר בבקשה לתוספת מחס�. 2

החלטות 
.הועלתה הצעה לאשר הבקשה

.הצביע חבר הוועדה יוסי לוי �נגד.  חברי ועדה8בעד הצביעו 
.הבקשה אושרה ברוב קולות

. יותההיתר יוצא בכפו
 למילוי הדרישות המפורטות בגליו� הדרישות והערות טכנ

                                                ___________________________________                                 
,ר  הועדה"יו                              ,                                                                       מהנדס המועצה

                                                      גיל ליבנה         יעקב ירקוני                                              

ההחלטות הרשומות בפרוטוקול זה ה  ההחלטות שקיבלה ועדת מליאה: למע  הסר ספק
.13/01/2015 בתארי� 20150002' בישיבתה מס

ו  בישיבה זו יובא לדיו  במליאתכל חבר ועדה רשאי לבקש כמפורט בחוק כי אחד או יותר מהנושאי� שעלו לדי
.אשר רשאית לקבל החלטה שונה, הועדה המקומית
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