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 202160/  פרוטוקול ועדת בינוי
 18/4/21תאריך 

 

בשתי הישיבות וי. ננערכו שתי ישיבות בנושאי בי  21בחודש אפריל 
השתתפות מועם המועצה : ראש המועצה, , מהנדס המועצה נועם 

 מסד, נציגי ועדת בינוי טוביה ארז , קרן דרוקמן. 

        : הדבריםלהלן עיקרי 

  18.04.21שנערכה בתאריך ישיבה  -מרכז מסחרי ליד יד ויד 1.0

 בפגישה השתתפו נציגי היזמים כדלקמן :  
נציגי היזם בעל הזכויות במגרש, נציגי חברת חדיף, יועץ משפטי  

 .טשל היזמים, אדריכל הפרויק

  

משותפת ביחד עם חברת  הצהיזמים סיפרו כי בכוונתם להקים קבו 
 של הפרויקטמשותפת חדיף לתכנון ובנייה 

קומות. קומת מרתף  3האדריכל הציג הדמיה של הפרויקט כולל  
 .ומת קרקע מסחרית וקומת א משרדיםמסחרית וחניות, ק

ראש המועצה הסביר כי המועצה ככלל לא מאשרת חריגות   
 מהתבע והמליץ להיצמד לתבע ולזכויות המאושרות בה.

המועצה תעדיף כי הנכס בסיומו יישאר בשלמותו במנהלת אחת  
 ולא יימכר לנכסי משנה  כדי שאחזקתו תהיה ברמה גבוהה.

בנייה לפי תו תקן לבנייה ירוקה, שילוב ועצה תקדם בברכה מה 
 , פתוח סביבתי הכולל עצי צל.םקולטי שמש סולאריי

  

שנערכה בתאריך ישיבה  -מתחם פיזוטרפי ובי"ח סיעודי יד ליד 2.0

26.04.21 

 בפגישה השתתפו היזמים דקואר פיזיותרפיסט ובנו אמג'ד 

כעת את היזמים סיפרו כי הם לקראת סיום העבודות ומרכזים  
 .4האישורים הנדרשים לטופס 

 בכוונתם להפעיל את המתחם בחודשים הקרובים . 

עב' סלילת במסגרת הסכם הפתוח על המועצה להשלים לטענתם  
 כביש וחניות ציבוריות והם מבקשים שנושא זה יושלם בדחיפות.

 הסיכום : 

 המועצה תבדוק הנדסית ומשפטית נושא זה ותגיב במהירות. 
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החניות, התאמה לאישורים  אמהנדס המועצה ייבחן את נוש 
של  ולדרישות עדכניות. המטרה למנוע מצב בו חניית רכבים

תגלוש לשטחים ציבורים כמו כביש בין כפר ורדים  עובדים ואורחים
 לכיוון תרשיחא. יעדכן  וועדת בינוי בנושא זה.

במועצה מהנדס המועצה ייבחן באמצעות אחראי איכות הסביבה  
את סידורי פינוי אשפה רגילה ) שפה רפואית מפונה ישירות ע"י 

המוסד( ואת ההתאמה לשיטות פינוי האשפה המקובלות הים 
 במועצה.

  

 מישיבות קודמות 

 קבלה של מתחמי בנוי ע"י המועצה 3.0

לקבלת  םנוהלייכת מסמך ימהנדס המועצה ישלים ערמומלץ כי  
 שטחים ציבורים ותשתיות ויעביר לחברי הוועדה להתייחסות.

 הנחיות מרחביות 4.0

הכנת הנחיות מרחביות. מודגש  –על שולחנו של מהנדס המועצה  
 שמתן תוקף להנחיות אלו בסמכות הוועדה המקומית.

 מהנדס הוועדה ידווח על מצב הכנת ההנחיות. 
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