תארי22/04/2013 :
ת .עברי :י"ב אייר תשע"ג

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 2013203
בתארי 19/03/2013 :ח' ניס תשע"ג שעה 18:30
נכחו:
חברי":

 יו"ר הוועדה המקומית לתו"ב
גב' טלי פלוסקוב
הישיבה החלה בשעה  18:45ע"  3חברי"
הערה:
 חבר ועדה
מר חיי" מזרחי
 חבר ועדה
מר יצחק וייס

נציגי":

שי אהרונו%
שלמה פר' ,עו"ד

 מבקר העירייה
 יוע' משפטי

סגל:

ויקי ברנגל
ליאורה סגרו*

 מהנדסת העיר
 מזכירת הוועדה

נעדרו:
חברי":

מר בני ב* שוש*
מר משה אדרי
מר דודי אוחנונה

 חבר ועדה
 חבר ועדה
 חבר ועדה

נציגי":

לאוניד וינקרט
דב גלברט
מאהר מסעוד
חי זוהר
דנה רודד
הדסה אד*
חיי" סיידו*
דוד גולדשטיי*
עטיה אבו עסא
מר רמי נבו*
שמוליק אור*
ליאור הירש
מוטי קורוב
מיכאל קוג*
בני קייט
אייל עמר"
ליל מורג*
ניר פאר*




















נציג משרד השיכו*
נציג ועדה מחוזית
נציג ועדה מחוזית
נציג כיבוי אש
יח' לאיכות הסביבה
נציגת משרד הבריאות
נציג משטרה
נציג הג"א
נציג ממ"י
מנכ"ל העירייה
נציג מח' תברואה
נציג בטיחות וגהות
נציג/ת מח' ביצוע בעירייה
מנהל אחזקה
נציג מדור תנועה
נציג תאגיד המי" "מעיינות הדרו""
חברה כלכלית לערד
נציג רשות העתיקות

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו* ולבניה מספר  2013203מיו"19/03/2013:

עמוד 1

המש משתתפי" לישיבה:
נציגי":

אודי יונה

 סיירת ירוקה

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו* ולבניה מספר  2013203מיו"19/03/2013:

עמוד 2

תקציר נושאי לדיו
סעי
1

סוג ישות
תוכנית בניי
עיר
תוכנית מפורטת

מס' ישות
/24מק2059/

תאור ישות

גו"ח

מבוא שקד  תוספת גוש38248 :
יח"ד ,שינוי קווי בני מחלקה29:
איחוד וחלוקה
עד חלקה31:

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2013203מיו19/03/2013:

בעל עניי
רני צי מגורי
בע"מ

כתובת
אירוסי , 10
שכונה :מבוא שקד

עמ'
4

עמוד 3

סעי 1

תוכנית מפורטת/24 :מק2059/

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2013203תארי19/03/2013 :
ש התכנית:

מבוא שקד  תוספת יח"ד ,שינוי קווי בני איחוד וחלוקה

סוג תוכנית

תוכנית מפורטת

שטח התוכנית

 17,469.00מ"ר

) 17.4690דונ&(
מספר תכנית

יחס
משתנה ע"י

שינוי ל

16/105/03/24

בעלי עני
יז
רני צי& מגורי& בע"מ
מודד
ח.מ .הנדסת מדידות בע"מ
כתובות
גושי חלקות
גוש
38248
38248
38249

אירוסי&  ,44  10שכונה :מבוא שקד
גוש נוס בשלמות
לא
לא
לא

מחלקה
29
46
40

עד חלקה
31
46
43

בשלמות
כ
כ
כ

מטרת סעי
הפקדת התכנית
מטרת התכנית
איחוד וחלוקה של החלקות בתכנית ,תוספת של  40יח"ד ,ללא שינוי בשטחי בניה .
מהל $דיו
ד קושניר  %מנהל רישוי  %צי מגורי:
הצגת התכנית.
שטחי הבניה המותרי& ה&  20,098.32מ"ר וזה השטח שנשאר.
אנחנו מנמיכי& את הבנייני& הגבוהי& ל 6קומות מעל הקרקע ו 3מתחת לקרקע.
איחוד וחלוקה מחדש של המגרשי& כדי לאפשר תכנו מיטבי.
עו"ד שלמה פר':
ע"פ סע'  62א' ) (8הגדלת יח"ד תיעשה ללא הגדלת ס השטחי& העיקריי& המותרי& שהינ&  20,098.32מ"ר.
החלטות
ס % 85.החלטת הועדה המקומית על הפקדת תכנית מפורטת
גליו דרישות
 אישור מבא"ת
 אישור ממ"י
 השלמת כל פרטי התקנו והתשריט
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נ ת א ש ר,

_________________
טלי פלוסקוב
יו"ר הוועדה המקומית
______________
תארי

_______________
ליאורה סגרו
מזכירת הוועדה

________________
ויקי ברנגל
מהנדסת העיר

_______________
תארי

________________
תארי
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