
18/01/2016 תארי�:

ח'  בשבט  תשע"ו ת. עברי:

201503פרוטוקול  ועדת משנה מס'  
16:00 ה'  בניס� תשע"ה שעה  25/03/2015בתארי� :  

נכחו: 

יו"ר הועדה � יחיאל זוהר חברי!:

חבר ועדה � מעלימי יעקב

חבר הועדה � �עו"ד שלומי ח

חבר הועדה � אבי מור יוס�

נציג מינהל מקרקעי ישראל � אופיר בניטה נציגי!:

מהנדס הועדה � יוליוס חיימובי% סגל:

יועהמ"ש לועדה � עו"ד שיר� אדרי

מזכירת הועדה � �יפה אוז

�אחראית תכנו � �חגית כה

� �שריי דדו

� רעות אלבז

� שמעו� יפרח

� מור� שרוני

נעדרו: 

חבר הועדה � אברבו� אנטולי חברי!:

נציגת משרד הפני' � אריאלה חדד נציגי!:

נציגת משרד הבריאות � �נחמה גולדשטיי

נציג משהב"ש � זיגו מרקוס

נציג הג"א � �דוד גולשטיי

נציג משטרת ישראל � מאיר לנקרי

נציג כיבוי אש � �מוטי אביט

נציג המשרד לאיכות הסביבה � שחר יסנובסקי

מבקר העירייה � �שמעו� אלו סגל:

אישור פרוטוקולי!: 

.03/03/2015 מיו' 201502אושר פרוטוקול ועדת משנה מספר 

על סדר היו!: 

.הישיבה הוקלטה ותומללה
 .התמליל מהווה חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול

1עמוד  25/03/2015 מיו':201503פרוטוקול ועדת משנה מס' 



תקציר נושאי� לדיו� 

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

3 שכונת נתיבות
157מערב 

בנימי� חדד 39857גוש:  בית פרטי חד
משפחתי , בניה

חדשה

בקשה להיתר 20140151 1
58חלקה: 
157מגרש:   15701570ת.בני�:  

4 שכונת נתיבות
202מערב 

חדווה זוהר 39856גוש:  בית פרטי חד
משפחתי , בניה

חדשה

בקשה להיתר 20150081 2
15חלקה: 
202מגרש:   15702020ת.בני�:  

5 רחוב אזור
205התעשיה$חדש 

החברה הכלכלית
נתיבות

100279גוש:  תכנית חלוקה ,
תכנית חלוקה

בקשה לתשריט 20150068
חלוקה

3
10חלקה: 
205מגרש:   11702050ת.בני�:  

6 נתיבות הרב ישראל איפרג� 39629גוש:  מגורי% ברחוב הרב
קוק, נתיבות

609$0173237 תכנית מפורטת 4
114מחלקה:

114עד חלקה: סמכות: ועדה

8 ירושלי% 39629גוש:   שדרות118מגרש 
ירושלי%, נתיבות

609$0173047 תכנית מפורטת 5
59מחלקה:

59עד חלקה: סמכות: ועדה

9 100279גוש:  609$0301895 תוכנית בניי�
עיר

6
1מחלקה:

1עד חלקה: סמכות:

10 גרשונובי' קריית מיכאל בע"מ 39579גוש:  נחלת יששכר רחוב
גרשונובי'$העברת

זכויות בניה.

609$0250407 תוכנית בניי�
עיר

7
54מחלקה:

54עד חלקה: סמכות: ועדה

12 טרבלסי גבריאל 100279גוש:  ניוד/הגדלת זכויות
בניה במגרשי%

128,121,119,114

609$0299297 תכנית מפורטת 8
999מחלקה:

999עד חלקה: סמכות: ועדה

14 10מונטיפיורי  גבי אוז� 39616גוש:   $ רח'19מגרש מס' 
 10$מונטיפיורי 

נתיבות $ התאמה

609$0163097 תכנית מפורטת 9
6מחלקה:

6עד חלקה: סמכות: ועדה מחוזית

15 יובל עטיה מבני%
ונתיבי% בע"מ

39828גוש:  שינוי קו בני� למגרש
 שכונת החורש303

נתיבות

609$0308569 תכנית מפורטת 10
89מחלקה:

89עד חלקה: סמכות: ועדה

16 1000נתיבות, רחוב 
0 כניסה 

הועדה המקומית
לתכנו� ובניה

100279גוש:  שונות , שונות בקשה למידע 20150091 11
1חלקה: 

 1010110000ת.בני�:  

17 1000נתיבות, רחוב 
0 כניסה 

הועדה המקומית
לתכנו� ובניה

100279גוש:  שונות , שונות בקשה למידע 20150093 12
1חלקה: 

 1010110000ת.בני�:  

2עמוד  25/03/2015 מיו%:201503פרוטוקול ועדת משנה מס' 



1 20140151בקשה להיתר:   סעי�

25/03/2015 תארי�: 201503פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

 15701570תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
בנימי� חדד

אסתר חדד

עור�
כה� אביחי � אדריכל

157שכונת נתיבות מערב  כתובת:

157 מגרש: 58  חלקה: 39857גוש:  גוש וחלקה:

127/02/22 תוכניות:

מגורי! א' יעוד:

בניה חדשה תאור הבקשה:  בית פרטי חד משפחתי שימושי!: 

1 יח"ד:  107.29 שטח שירות:  199.93 שטח עיקרי: 

מהות הבקשה 
,לאישור בניית בית מגורי! פרטי חד משפחתי, בקשה לאישור הקלה במסגרת סטייה לא ניכרת

:כדלהל�

.' מ2.80מבוקש ' ,  מ3.00במקו!  )הקלה בקוו בניי� צדדי ] 1
.' מ4.50מבוקש ' ,  מ5.00במקו!  )הקלה בקוו בניי� אחורי ] 2
.ר משטחי חנייה מקורה לשטחי אחסנה" מ1.09העברת , ניוד שטחי שירות מתכלית לתכלית] 3

החלטות 
:כדלהל�,לאישור בניית בית מגורי! פרטי חד משפחתי, הקלה במסגרת סטייה לא ניכרת לאשר

.' מ2.80מאושר ' ,  מ3.00במקו!  )הקלה בקוו בניי� צדדי ] 1
.' מ4.50מאושר ' ,  מ5.00במקו!  )הקלה בקוו בניי� אחורי ] 2
.ר משטחי חנייה מקורה לשטחי אחסנה" מ1.09העברת , ניוד שטחי שירות מתכלית לתכלית] 3

3עמוד  25/03/2015 מיו!:201503פרוטוקול ועדת משנה מס' 



2 20150081בקשה להיתר:   סעי�

25/03/2015 תארי�: 201503פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

 15702020תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
זוהר יחיאל

חדווה זוהר

עור�
�אוחיו� אלר

202שכונת נתיבות מערב  כתובת:

202 מגרש: 15  חלקה: 39856גוש:  גוש וחלקה:

127/02/22 תוכניות:

מגורי! א' יעוד:

בניה חדשה תאור הבקשה:  בית פרטי חד משפחתי שימושי!: 

1 יח"ד:  13.00 שטח שירות:  189.64 שטח עיקרי: 

מהות הבקשה 
,חד משפחתי)יבקשה לאישור הקלה במסגרת סטייה לא ניכרת לאישור בניית בית מגורי! פרט

:כדלהל�

). סטייה לא ניכרת10%( '  מ4.50מבוקש ' ,  מ5.00במקו!  )הקלה בקוו בניי� קידמי ] 1
). סטייה לא ניכרת10%( '  מ2.70מבוקש ' ,  מ3.00במקו!  )צפוני  /הקלה בקוו בניי� צידי] 2
). סטייה לא ניכרת10%( '  מ2.70מבוקש ' ,  מ3.00במקו!  )דרומי /הקלה בקוו בניי� צידי] 3

מהל� דיו� 
עזב את אול! הישיבות, מר יחיאל זוהר , ר הועדה"יו

 .ולא השתת� בדיו� ובקבלת החלטה בבקשה זו

החלטות 
,חד משפחתי)הקלה במסגרת סטייה לא ניכרת לאישור בניית בית מגורי! פרטי לאשר
:כדלהל�

). סטייה לא ניכרת10%( '  מ4.50מאושר ' ,  מ5.00במקו!  )הקלה בקוו בניי� קידמי ] 1
). סטייה לא ניכרת10%( '  מ2.70מאושר ' ,  מ3.00במקו!  )צפוני  /הקלה בקוו בניי� צידי] 2
). סטייה לא ניכרת10%( '  מ2.70מאושר ' ,  מ3.00במקו!  )דרומי /הקלה בקוו בניי� צידי] 3

4עמוד  25/03/2015 מיו!:201503פרוטוקול ועדת משנה מס' 



3 20150068בקשה לתשריט חלוקה:   סעי�

25/03/2015 תארי�: 201503פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

 11702050תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
החברה הכלכלית נתיבות

עור�
מגה מדידות � לאוניד צ'רניאק

205רחוב אזור התעשיה)חדש  כתובת:

205 מגרש: 10  חלקה: 100279גוש:  גוש וחלקה:

204 מגרש: 4  חלקה: 100280גוש: 

53/ב"ת/22 תוכניות:

שטח מגרש:  מ"ר16696.00 תעשיה יעוד:

תכנית חלוקה תאור הבקשה:  תכנית חלוקה שימושי!: 

מהות הבקשה 
 ,17/101/02/22' י תכנית מפורטת מס" עפ205' אישור תשריט חלוקה של מגרש מס

.B 205 , C205לשני מגרשי! נפרדי! מספר 

החלטות 
 ,17/101/02/22' י תכנית מפורטת מס" עפ205' לאשרתשריט חלוקה של מגרש מס

.B 205 , C205לשני מגרשי! נפרדי! מספר 

5עמוד  25/03/2015 מיו!:201503פרוטוקול ועדת משנה מס' 



0173237)609תכנית מפורטת:  4 סעי�

25/03/2015 תארי�: 201503פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

מגורי! ברחוב הרב קוק, נתיבות ש! התכנית: 

תכנית מפורטת סוג תוכנית

שטח התוכנית מ"ר2,140.00 דונ!)2.14(

מספר תכנית יחס
78/102/03/22 שינוי

בעלי עני� 

יוז!/מגיש
�הרב ישראל איפרג

מתכנ�
ישראל מסילטי

לביב חלבי

בעל קרקע
�הרב ישראל איפרג

איליה ססי

בת שבע מרסיאנו

גושי! חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

�כ 114 114 לא 39629

�כ 115 115 לא 39629

לא 148 148 לא 39629

תכנית שלמות מגרש עד מגרש ממגרש גוש

78/102/03/22 1064 1063 1

54 ב'78/102/03/22 53 2

מטרת התכנית 
.הרחבת בית מגורי! קיי!

הוראות התוכנית 
).1) (א(א62י סעי. "איחוד וחלוקה של מגרשי! ללא שינוי של שטח הכולל של יעוד קרקע עפ. א
).4) (א(א62י סעי. "עפ'  מ2.5�ל'  מ5�ובאחורי מ'  מ1.9�ל'  מ3�ימני  מ�שינוי קווי בני� צידי. ב
).9) (א(א62י סעי. " לשטחי שרות  עפ10%תוספת . ג
).9) (א(א62י סעי. "עפ'   מ10שינוי גובה מרבי של מבנה עד . ד

החלטות 
 .609)0173237'  הפקדת תכנית מפורטת מסלאשר

:על היז! לעמוד בתנאי! הבאי! 

.עמידה בכל דרישות לשכת התכנו� המקומית. 1
.פירסו! הודעה בדבר הפקדת התכנית בעיתונות. 2
,ג לוחות המודעות בשכונות הנוגעות בדבר"תליית הודעה בדבר הפקדת התכנית ע. 3

6עמוד  25/03/2015 מיו!:201503פרוטוקול ועדת משנה מס' 



0173237�609המש� תוכנית: 

.    ולצר� תצהיר המעיד על כ�

7עמוד  25/03/2015 מיו!:201503פרוטוקול ועדת משנה מס' 



0173047)609תכנית מפורטת:  5 סעי�

25/03/2015 תארי�: 201503פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

ש! התכנית:  שדרות ירושלי!, נתיבות118מגרש 

תכנית מפורטת סוג תוכנית

שטח התוכנית מ"ר1,141.00 דונ!)1.141(

מספר תכנית יחס
143/102/03/22 שינוי

בעלי עני� 

מתכנ�
ישראל מסילטי

בעל קרקע
�הרב ישראל איפרג

ר.מ.י

ירושלי! כתובות 

גושי! חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

לא 59 59 לא 39629

לא 61 61 לא 39629

לא 62 62 לא 39629

לא 152 152 לא 39629

תכנית שלמות מגרש עד מגרש ממגרש גוש

78/102/03/22 1118 1

78/102/03/22 1118/4 1118/3 2

31 ב'78/102/03/22 30 3

מטרת התכנית 
 .שינוי קווי בני� ושינוי גובה המבנה

. דיו� חוזר  לאחר עריכת  שינויי! בתכנית

הוראות התוכנית 
).4) (א(א 62פ סעי. "כמסומ� בתשריט ע'  מ1.6�ו'  מ2.2�ל'  מ3�שינוי קווי בני� צידי ימני מ. 1
).א4) (א(א 62פ סעי. "ע'  מ11�ל'  מ9�שינוי גובה המבנה מ. 2

החלטות 
 .609)0173047הפקדת תכנית מספר  לאשר

:על היז! לעמוד בתנאי! הבאי!

.עמידה בכל דרישות לשכת התכנו� המקומית. 1
.פירסו! הודעה בדבר הפקדת התכנית בעיתונות. 2
,ג לוחות המודעות בשכונות הנוגעות בדבר"תליית הודעה בדבר הפקדת התכנית ע. 3

.    ולצר� תצהיר המעיד על כ�

8עמוד  25/03/2015 מיו!:201503פרוטוקול ועדת משנה מס' 



0301895)609תוכנית:  6 סעי�

25/03/2015 תארי�: 201503פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

ש! התכנית: 

סוג תוכנית

מספר תכנית יחס
127/02/22 שינוי

בעלי עני� 

מתכנ�
ישראל מסילטי

בעל קרקע
עיריית נתיבות

רשות מקרקעי ישראל

אמות מידה חברה לתשתיות וכבישי! בע"מ

גושי! חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

לא 1 1 לא 100279

מטרת התכנית 
 .בניה בתחו! התכניתפתיחת ציר תנועה לשכונה המערבית לטובת הציבור ושינוי הוראות ומגבלות 

.דיו� בהפקדת התכנית

הוראות התוכנית 
) .1) (א(א62פ סעי. "איחוד וחלוקה של מגרשי! ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע ע. א
) .5) (1א(א62פ סעי. "ע) דר�(הגדלת  השטח שנקבע בתכנית בת תוק. לצורכי ציבור . ב
) .2)(א)(1) (1א(א62פ סעי. "ר לשטחי! העיקריי! ע" מ2400תוספת . ג
) .9) (א(א62פ סעי. "ער משטחי השרות מתחת למפלס הכניסה הקובעת אל מעל למפלס הכניסה הקובעת " מ650העברת . ד
) .א4) (א(א62פ סעי. " קומות ע8 קומות כ� שס� הכל מספר הקומות לא יעלה על 3תוספת . ה
) .8) (א(א62פ סעי. " ע65ד  לא יעלה על "ד כ� שמספר יח" יח25תוספת של . ו
) .4) (א(א62פ סעי. "שינוי קווי בניי� כמסומ� בתשריט ע. ז

החלטות 
 .609)0301895הפקדת תכנית מספר  לאשר

:על היז! לעמוד בתנאי! הבאי!

.עמידה בכל דרישות לשכת התכנו� המקומית. 1
.פירסו! הודעה בדבר הפקדת התכנית בעיתונות. 2
,ג לוחות המודעות בשכונות הנוגעות בדבר"תליית הודעה בדבר הפקדת התכנית ע. 3

.    ולצר� תצהיר המעיד על כ�

9עמוד  25/03/2015 מיו!:201503פרוטוקול ועדת משנה מס' 



0250407)609תוכנית:  7 סעי�

25/03/2015 תארי�: 201503פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

נחלת יששכר רחוב גרשונובי0�העברת זכויות בניה. ש! התכנית: 

סוג תוכנית

מספר תכנית יחס
158/102/03/22 שינוי

בעלי עני� 

יוז!/מגיש
קריית מיכאל בע"מ

מתכנ�
ישראל מסילטי

בעל קרקע
רשות מקרקעי ישראל

קרית חינו� ישיבת הנגב� חנו� לנער נתיבות

גרשונובי0 כתובות 

גושי! חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

לא 54 54 לא 39579

�כ 55 55 לא 39579

לא 56 56 לא 39579

לא 73 73 לא 39579

לא 89 89 לא 39579

לא 95 95 לא 39579

תכנית שלמות מגרש עד מגרש ממגרש גוש

22 /03 /102 /15 101 100 1

מטרת התכנית 
 .100ד  בתא שטח " יח11  ותוספת 100,101 קומות לתאי שטח 2תוספת 

.דיו� באישור התכנית לאחר תו! תקופת ההפקדה

הוראות התוכנית 
)א4) (א(א62פי סעי. " ע101� ו100לתאי שטח )  קומות2תוספת  (7� ל5�שינוי מספר קומות מ.  א
)א4) (א(א62פי סעי. " ע101� ו100לתאי שטח '   מ25� ל20�שינוי גובה מבני! מ.  ב
כ השטחי! המאושרי! למטרות עיקריות "ללא הגדלת סה, )100ד בתא שטח " יח17תוספת  (85� ל68�ד מ"הגדלת מספר יח.  ג

)8) (א(א62פ סעי. " ע101 ו 100לתאי שטח 
)6) (א(א62פי סעי. " ע100 לתא שטח 101ר שטחי! עיקריי! מתא שטח " מ1000העברת .  ד

החלטות 

 .609)0250407 תכנית מפורטת מסלאשר
:על היז! לעמוד בתנאי! הבאי! 

.עמידה בכל דרישות לשכת התכנו� המקומית. 1

10עמוד  25/03/2015 מיו!:201503פרוטוקול ועדת משנה מס' 



0250407�609המש� תוכנית: 

.פירסו! הודעה בדבר הפקדת התכנית בעיתונות. 2
,ג לוחות המודעות בשכונות הנוגעות בדבר"תליית הודעה בדבר הפקדת התכנית ע. 3

.    ולצר� תצהיר המעיד על כ�

11עמוד  25/03/2015 מיו!:201503פרוטוקול ועדת משנה מס' 



0299297)609תכנית מפורטת:  8 סעי�

25/03/2015 תארי�: 201503פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

ש! התכנית:  שכ' החורש177,175,164 128,121,119,114ניוד/הגדלת זכויות בניה במגרשי! 

תכנית מפורטת סוג תוכנית

שטח התוכנית מ"ר4,964.00 דונ!)4.964(

מספר תכנית יחס
15/101/02/22 שינוי

בעלי עני� 

יוז!/מגיש
טרבלסי גבריאל

מתכנ�
ישראל מסילטי

בעל קרקע
טרבלסי גבריאל

רפאל טרבלסי

מרדכי פר0

שגית סופית אוחנונה

אליזה אלבז

יצחק אלבז

שלו! מזוז

דינה מזוז

�יששכר אוז

�ציפורה אוז

שושנה מסוס

גושי! חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

לא 999 999 לא 100279

מטרת התכנית 
 .יצירת מסגרת תכנונית להקמת מבני מגורי!

.דיו� בהפקדת התכנית

הוראות התוכנית 
).1) (א) (1) (1א(א62פ סעי. " ע177� ו175, 164הגדלת שטח הכולל המותר לבנייה למגורי! במגרשי! . 1
  0�ל'  מ5�ושינוי קו בניי� דרו! מערבי מ'  מ1.5�ל'  מ5�מ',מ3�ל' מ5� מ175שינוי קו בני� מזרחי וקו בני� דרומי במגרש . 2

).4) (א(א62פ סעי. "כמסומ� בתשריט ע
)5) (א(א62פ סעי. "ר ע" מ340�ר ל" מ250� מ175שינוי של הוראות בעניי� תכסית במגרש . 3
4 .�, ר" מ34 � 121ממגרש , ר" מ27 � 119ממגרש , ר " מ23 � 114ממגרש  : העברת שטחי! עקריי! בילתי ממומשי! כדלקמ

).6) (א(א62פ סעי. " ע175ר  למגרש " מ156כ "וסה, ר " מ72� 128ממגרש 
 165כ "וסה , 128, 121, 114ר  שטחי  שרות  בילתי ממומשי! ממתחת לכניסה קובעת מכל אחד ממגרשי!  " מ55העברת . 5
).6) (א(א62פ סעי. " ע175ר  למגרש "מ
).9) (א(א62פ סעי. " ממעל כניסה הקובעת אל מתחת ע175ר שטחי שרות במגרש " מ38העברת . 6
).א4)(א(א62פ סעי. "ע'  מ10.5�ל'  מ9.5 מ 175שינוי הוראות בדבר גובה המבנה במגרש .7

12עמוד  25/03/2015 מיו!:201503פרוטוקול ועדת משנה מס' 



0299297�609המש� תוכנית: 

החלטות 
 .609)0299297'  הפקדת תכנית מפורטת מסלאשר

:על היז! לעמוד בתנאי! הבאי! 

.עמידה בכל דרישות לשכת התכנו� המקומית. 1
.פירסו! הודעה בדבר הפקדת התכנית בעיתונות. 2
,ג לוחות המודעות בשכונות הנוגעות בדבר"תליית הודעה בדבר הפקדת התכנית ע. 3

.    ולצר� תצהיר המעיד על כ�

13עמוד  25/03/2015 מיו!:201503פרוטוקול ועדת משנה מס' 



0163097)609תכנית מפורטת:  9 סעי�

25/03/2015 תארי�: 201503פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

ש! התכנית:  � נתיבות � התאמה למצב קיי!10 � רח' מונטיפיורי 19מגרש מס' 

תכנית מפורטת סוג תוכנית

שטח התוכנית מ"ר1,433.00 דונ!)1.433(

מספר תכנית יחס
119/102/03/22 שינוי

בעלי עני� 

יוז!/מגיש
�גבי אוז

מתכנ�
�אביחי כה

בעל קרקע
�גבי אוז

10מונטיפיורי  כתובות 

גושי! חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

�כ 6 6 לא 39616

לא 38 38 לא 39616

לא 39 39 לא 39616

לא 47 47 לא 39616

תכנית שלמות מגרש עד מגרש ממגרש גוש

119/03/22 19 1

מטרת התכנית 
.19' שינוי קווי בניי� והנחיות בניייה בהתא! למצב קיי! בתא שטח מס, תוספת אחוזי בנייה, התאמת גבולות

הוראות התוכנית 
שינוי קווי מגרש בהתא! למצב קיי!. א
.תוספת אחוזי בנייה בהתא! לבנייה קיימת. ב
 .19' קביעת תכסית מירבית בתא שטח מס.  ג
.שינוי קווי בניי�. ד
.קביעת הנחיות ומיגבלות בנייה.  ה

החלטות 
.להמלי1 בפני הועדה המחוזית על אישור התכנית

14עמוד  25/03/2015 מיו!:201503פרוטוקול ועדת משנה מס' 



0308569)609תכנית מפורטת:  10 סעי�

25/03/2015 תארי�: 201503פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

ש! התכנית:  שכונת החורש נתיבות303שינוי קו בני� למגרש 

תכנית מפורטת סוג תוכנית

שטח התוכנית מ"ר6,867.00 דונ!)6.867(

מספר תכנית יחס
23/101/02/22 שינוי

בעלי עני� 

יוז!/מגיש
יובל עטיה מבני! ונתיבי! בע"מ

מתכנ�
גיורא שפיר

בעל קרקע
מ.מ.י

עירית נתיבות

גושי! חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

לא 89 89 לא 39828

לא 92 92 לא 39828

לא 1 1 לא 100279

מטרת התכנית 
שינוי בקו בני� צפו� מערבי

הוראות התוכנית 
. ' מ23לאור� '  מ3.7�ל'  מ5�שינוי בקו בני� צפו� מערבי מ

.דיו� באישור התכנית לאחר תו! תקופת ההפקדה

החלטות 
.609)0308569'  הפקדת תכנית מפורטת מסלאשר

:על היז! לעמוד בתנאי! הבאי!

גליו� דרישות 

] עמידה בהערות ודרישות לשכת התכנו� המקומית.1

] קבלת חוות דעת היועהמ"ש בעניי� סמכות הועדה המקומית.4

] פירסו! בעיתונות הודעה בדבר הפקדת התכנית.5

] תליית ההודעה ע"ג לוחות המודעות בשכונות הנוגעות בדבר, כמו כ� לצר. תצהיר המעיד על כ�.6

15עמוד  25/03/2015 מיו!:201503פרוטוקול ועדת משנה מס' 



11 20150091בקשה למידע:   סעי�

25/03/2015 תארי�: 201503פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

 1010110000תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
הועדה המקומית לתכנו� ובניה

0 כניסה 1000נתיבות, רחוב  כתובת:

1  חלקה: 100279גוש:  גוש וחלקה:

שונות תאור הבקשה:  שונות שימושי!: 

מהות הבקשה 
 .)ב" לחוק התו101תיקו� (אישור הוראות מרחביות למרחב התכנו� של הועדה המקומית נתיבות 

החלטות 
 .)ב" לחוק התו101תיקו� (לאשר הוראות מרחביות למרחב התכנו� של הועדה המקומית נתיבות 

16עמוד  25/03/2015 מיו!:201503פרוטוקול ועדת משנה מס' 



12 20150093בקשה למידע:   סעי�

25/03/2015 תארי�: 201503פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

 1010110000תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
הועדה המקומית לתכנו� ובניה

0 כניסה 1000נתיבות, רחוב  כתובת:

1  חלקה: 100279גוש:  גוש וחלקה:

שונות תאור הבקשה:  שונות שימושי!: 

מהות הבקשה 
)ב" לחוק התו101תיקו� . (אישור תכנית מדיניות אכיפה במרחב תכנו� הועדה המקומית נתיבות

החלטות 
.ב" לחוק התו101תיקו� . (תכנית מדיניות אכיפה במרחב תכנו� הועדה המקומית נתיבות לאשר

    (((((((((((((((((((((((((((((                                                  (((((((((((((((((((((((((((((((( 
ר הועדה "יו )        יחיאל זוהר מהנדס הועדה                                                        )'     יוליוס חיימובי1

17עמוד  25/03/2015 מיו!:201503פרוטוקול ועדת משנה מס' 


