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 202040/  פרוטוקול ועדת בינוי
 202012/31/תאריך 

           
 04/2020התקיימה במשרדי המועצה ישיבת וועדת בינוי   31.12.20בתאריך 
 :משתתפים

 , ראש המועצה – אייל שמואלי
מהנדס  – שמר ברוך חברת וועדה, – קרן דרוקמןיו"ר,  -טוביה ארז 

  המועצה,
 )גולדן וילג'(  עודה ולסרי 710יזמים של מגרש 

 

 נושא הישיבה :   

 תכנית בינוי חדשה שהוגשה ע"י היזמים – 710מגרש  1.0

  

 :וסיכום פגישות קודמות סקירה כללית 1.1

 הוגשה ע"י היזמים . 710של מגרש  תכנית בינוי חדשה 

כנית ע"י היזמים לפני מליאת ולאחר מס' פגישות כולל הצגת הת 
 כנית כדלקמן :והוועדה התגבשה התייחסות המועצה לת

 היזמים,  2תכנית הבינוי תכלול את שני המתחמים של  *
 עודה : מתחם המגורים ומתחם דיור המוגן 

 לסרי : מתחם רפואי

 עיקרי ושירות  תכלול טבלאות מרכזות של שטחי הבנייההתוכנית  *
 המתחמים 2ויח"ד של 

מתחם הדיור המוגן יעשו התאמות של גבהי המבנים בבתוכנית,  *
 .שניתנו בפגישות אלוהערות לפי ומס' הקומות 

תכנית חצרות התוכנית תכלול חצר אשפה ומחזור בכניסה למגרש.  *
 נהל איכות הסביבה במועצה. האשפה והמחזור תעבו ביקורת של מ

לא דורש פינוי לפי הודעה של לסרי פתרון האשפה בחלק הרפואי 
 אשפה ע"י המועצה.

יות לפי דרישת התבע טרפיש להציג מערכות ציבוריות בתוכנית  *
 .לאישור מהנדס המועצה

מאחר ויש אפשרות כי תעשה בעתיד פרצלציה למבנים , הגינה  *
תסופח למתחם הדיור המוגן אלא תישאר המרכזית הירוקה לא 

 .חלק מהשטח הציבורי הפרטי. יש לסמן זאת בתוכנית

 יש לסמן שלבי ביצוע במתחם הדירות והדיור המוגן *

  

 סיכומים בפגישת בינוי זאת : 1.2
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המתחמים בה הוטמעו ההערות  2היזם הציג תכנית הכוללת את  *
 מסיכום קודםהעיקריות 

 .תכנית תשתיות ומערכותלא נמסרה  *

נדרש התייחסות מתכנן נוף ביחד עם מתכנן הפיתוח לנושאים  *
 נופיים כגון עצים לאורך המדרכות, ספסלים וכו'

  

סוכם כי מהנדס המועצה אשר קיבל בפגישה העתק התוכנית  *
תוכניות החסרות ליעביר תוך שבוע את הערותיו ליזמים לפרטים ו

 בינוי זאת ע"י מהנדס המועצה.תכנית סופי לאישור 

המועצה לא תתנגד לכך שהיזם יגיש שינוי תבע לכניסה  נאמר *
 נוספת למתחם דרך השצ"פ הסמוך כדי להקל את תנועת תושבים.

  

 מדו"ח קודם למעקב : 2.0

 הנחיות מרחביות 2.1

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

 .נקבע מועד לדיון בהנחיות המרחביות 

  

 יועץ בנושאי תכנון ובנייה –עו"ד  2.2

מומלץ להתקשר עם עו"ד / משפטן מומחה לרישוי תכנון, ובניה  
כאשר , וייצוג  בנושאים אלו ותלטובת חוות דעת, התייעצוי

 נדרשים.
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