
26/12/2016 תאריך:

כ"ו בכסלו  תשע"ז ת. עברי:

20160011פרוטוקול  ועדת משנה מס'  
17:30 כ"א בכסלו  תשע"ז שעה  21/12/2016בתאריך :  

נכחו: 

יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה - כהן אלי חברים:

מ"מ וסגן ראש המועצה - פטיגרו איתן

חבר מועצה - יפרח אלי

מהנדס הוועדה המקומית - יעקב ירקוני סגל:

יועץ משפטי לוועדה - טל ארז

מרכזת הוועדה לתכנון ובניה - קיסר לאה

נעדרו: 

חברת מועצה - רבינוביץ דפנה חברים:

חבר מועצה - לוי יוסי

נציגת המשרד לאיכה"ס - אדרי ורד נציגים:

נציג שרותי כבאות איילון - מורדכי מורן

נציג שרותי כבאות איילון - ליאור מאיר פיניאן

נציגת משרד האוצר - הדר נועה

נציג מ.מ.י. - אדר' נירי גדי

נציגת משרד הבריאות - ליליה בורוכוב

נציג משטרת ישראל - הרוש שלומי

מבקר המועצה - פוגל תמיר מוזמנים:

אישור פרוטוקולים: 

.15/11/2016 מיום 20160009אושר פרוטוקול ועדת משנה מספר 
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על סדר היום: 

 .שטחי ציבורנערך דיון טלפוני בגלל שעל סדר היום היו שתי בקשות בלבד לגבי הפקעות 
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תקציר נושאים לדיון 

תוכנית

עמ' כתובת בעל עניין גו"ח תיאור ישות מס' ישות סוג ישות סעיף

4 הוועדה המקומית
לתכנון ובניה

הפקעות לפי תכנית
1007תמ"ל 

1007הפ/תמ"ל  1

5 ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה

הפקעות לפי תכנית
37שה/

37הפ/ 2
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1007תוכנית: הפ/תמ"ל  1 סעיף

21/12/2016 תאריך: 20160011פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

1007הפקעות לפי תכנית תמ"ל  שם התכנית: 

בעלי ענין 

יזם/יוזם
הוועדה המקומית לתכנון ובניה

מטרת דיון 
 .5,7' דיון להפקעה לפי סע

מטרת התכנית 
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 1007ל "תמ'  בהתאם לתכנית מס7- ו5לפי סעיפים , הפקעה של שטחי ציבור

.8453' ו  עמ"התשע, 7299הפרסומים 
 
 

המלצות 
.5,7' לאשר ההפקעות לפי סע 

החלטות 
.5,7' לאשר ההפקעות לפי סע  
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37תוכנית: הפ/ 2 סעיף

21/12/2016 תאריך: 20160011פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

37הפקעות לפי תכנית שה/ שם התכנית: 

בעלי ענין 

יזם/יוזם
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה

מטרת דיון 
  .5,7' דיון להפקעה לפי סע

מטרת התכנית 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט  , 37/שה'  בהתאם לתכנית מס7- ו5לפי סעיפים , הפקעה של שטחי ציבור

.1036' ט  עמ"  התשס09.12.16מיום , 5879הפרסומים 
 
 

המלצות 
.5,7' לאשר ההפקעות לפי סע 

החלטות 
.5,7' לאשר ההפקעות לפי סע 

                                              ______________      _____________                                                 
  כהן                                                           אלי             יעקב     ירקוני                                          

ר הועדה"                                                       יו        מהנדס המועצה                                              
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