
05/01/2017 תארי�:

ז'  בטבת   תשע"ז ת. עברי:

20160008פרוטוקול  ועדת תכנו
 ובניה מס'  
19:00 י"ב בתמוז  תשע"ו שעה  18/07/2016בתארי� :  

נכחו: 

ראש המועצה  יו"ר הוועדה � רביבי עודד חברי#:

חבר מועצה � דה� מיכאל

חבר מועצה � חדידה אבי

חבר מועצה � כה� דורו�

חברת מועצה � מלכי דבורה

חברת  מועצה � סמואלס אורית

חבר מועצה � שפי# מנח!

חבר מועצה � שפלר דובי

גזבר המועצה � הורובי# שרו� סגל:

יוע"מ של המועצה � סילבצקי עקיבא

מהנדס המועצה � ב��אלישע משה

מנכ"ל המועצה �

מבקר המועצה � פוגל תמיר מוזמני#:

נעדרו: 

חברת מועצה � טל נעמה חברי#:

מנהלת לשכת תכנו� � אברבו� נטליה מוזמני#:
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תקציר נושאי� לדיו� 

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

3 37רחוב הזורעי� 
, שכונה:2כניסה 

דג�

אליטוב דרור וענבר 5גוש:  בניה חדשה 20160103 בקשה להיתר 1
3527מגרש: 
410/5תכ':  1286ת.בני�: 

4 רחוב מתתיהו
הכה� , שכונה: זית

מועצה מקומית
אפרת

5גוש:  דיו� עקרוני 20160119 בקשה עקרונית 2
1105מגרש: 
410/5/4תכ':  766ת.בני�: 

5 37רחוב הזורעי� 
, שכונה:1כניסה 

דג�

עמר משה ויפית 5גוש:  בניה חדשה 20160102 בקשה להיתר 3
3527מגרש: 
410/5תכ':  1285ת.בני�: 

6 , שכונה:1זית שמ� 
 זית

מועצה מקומית
אפרת

1601מגרש:  בניה חדשה 20160025 בקשה להיתר 4

קיימת התנגדות 1252ת.בני�: 

9 ,35רחוב זרובבל 
שכונה: דקל צפו�

יגודייב רפאל
ואנג'לה

4גוש:  שינוי ת.ב.ע 20150190 בקשה עקרונית 5
816/1מגרש: 

קיימת התנגדות ,410/4/5תכ':  773ת.בני�: 

10 העומר , שכונה:
דג�

מועצה מקומית
אפרת

5גוש:  בניה חדשה 20160121 בקשה להיתר 6
3607מגרש: 
410/5תכ':  1289ת.בני�: 

11  47רחוב זית שמ� 
 , שכונה:17דירה 
זית

לויט סטיב� ונעמית 5גוש:  תוספת בניה  ע"פ  ת
410/10

20150141 בקשה להיתר 7
1203מגרש: 

קיימת התנגדות 410/5/4תכ':  859ת.בני�: 

12 ג. הדג� , שכונה:
דג�

מועצה מקומית
אפרת

5גוש:  דיו� עקרוני 20140061 בקשה עקרונית 8
מגרש: כללי

410556ת.בני�: 

13 רחוב תאנה ,
שכונה: תאנה

דרו�

מועצה מקומית
אפרת

3גוש:  תוכניות בינוי 20160123 בקשה עקרונית 9
410/6/1תכ': 

41062ת.בני�: 

14 ,34רחוב זית שמ� 
שכונה: זית

עמותת בי"כ זית
רענ� ע"י ירו� שיי�

5גוש:  תוספת בניה 20150210 בקשה להיתר 10
137מגרש: 

קיימת התנגדות 410/5/2תכ':  790ת.בני�: 
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20160103בקשה להיתר:  1 סעי�

18/07/2016 תארי�: 20160008פרוטוקול לישיבת ועדת תכנו� ובניה מספר 

1286תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
אליטוב דרור וענבר

עור�
לוי יהודה

, שכונה: דג�2 כניסה 37רחוב הזורעי�  כתובת:

3527 מגרש: 5גוש:  גוש וחלקה:

דיו� עקרוני סוג סעי� 

תוכניות: # גבעת הזית, התמר, הדג�410/5

מגורי$ יעוד:

בניה חדשה תאור הבקשה:  מגורי$ דו משפחתי שימושי�: 

מהות הבקשה 
ובקווי בני�, בגובה ,  בשטח 5%הקלה של . 1
 813.35 & ל815.0 &במפלס אחורי מ, 810.6 & ל812.0 &במפלס קידמי מ: שינויי� במפלסי הפיתוח. 2

החלטות 
ד כי "י מבקש ההיתר ובאישור של עו" בשטח הבני� ובקוי בני� כפו� להגשת תצהיר חתו� ע5%הוועדה מאשרת הקלה של 

 בגובה 5%הוועדה לא מצאה לנכו� להגיש הקלה של . הנכס לא יפוצל ליחידת משנה ובהתאמה מלאה להיתר בניה בתוק�
 בכפו� להנמכת רכס גג בהתאמה ובכפו� להסכמת 810.6& ל812&הועדה מאשרת הנמכת מפלס פיתוח קדמי מ. המבנה
.שכני�

. להסכמת שכני�813.35& ל815הוועדה מאשרת הנמכת מפלס פיתוח אחורי ממפלס 
.על המבקש לתא� מפלס פיתוח מול מפלס המדרכה
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20160119בקשה עקרונית:  2 סעי�

18/07/2016 תארי�: 20160008פרוטוקול לישיבת ועדת תכנו� ובניה מספר 

766תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
מועצה מקומית אפרת

רחוב מתתיהו הכה� , שכונה: זית כתובת:

1105 מגרש: 5גוש:  גוש וחלקה:

דיו� עקרוני סוג סעי� 
תוכניות: # שכונת הזית מזרח410/5/4

בניני ציבור יעוד:

דיו� עקרוני תאור הבקשה:  מוסדות חינו� שימושי�: 

מהות הבקשה 
ושימושי� אישור תוכנית חלוקה 

:מגרשי$ 

1105  A               - גני ילדים
1105   B               - גני ילדים
1105   C + D        - ספר-בית
1105   H + G + E  - תרבות ספורט
1105   J               - ספר ומועדון נוער-בית
1105   L               -  תרבות  וקהילה + כנסת -בית+ גני ילדים

החלטות 
:הוועדה מאשרת את תכנית החלוקה לקרית החינו� עבור השימושי� הבאי�

1105  A               - גני ילדים
1105   B               - גני ילדים
1105   C + D        - ספר-בית
1105   H + G + E  - תרבות ספורט
1105   J               - ספר ומועדון נוער-בית
1105   L               -  תרבות וקהילה  + כנסת -בית+ גני ילדים
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20160102בקשה להיתר:  3 סעי�

18/07/2016 תארי�: 20160008פרוטוקול לישיבת ועדת תכנו� ובניה מספר 

1285תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
עמר משה ויפית

עור�
לוי יהודה

, שכונה: דג�1 כניסה 37רחוב הזורעי�  כתובת:

3527 מגרש: 5גוש:  גוש וחלקה:

אישור בקשה סוג סעי� 

תוכניות: # גבעת הזית, התמר, הדג�410/5

מגורי$ יעוד:

בניה חדשה תאור הבקשה:  מגורי$ דו משפחתי שימושי�: 

מהות הבקשה 
ובקווי בני�, בגובה ,  בשטח 5%הקלה של . 1
 813.35 & ל815.0 &במפלס אחורי מ, 810.6 & ל812.0 &במפלס קידמי מ: שינויי� במפלסי הפיתוח. 2

החלטות 
ד כי הנכס לא יפוצל לדירות " בשטח וקוי בני� בכפו� להגשת תצהיר המבקש באישור עו5%הוועדה החליטה לאשר הקלה 

.משנה והמבנה יישנה ובהתאמה מלאה להיתר הבניה בתוק�
 810.6 למפלס 812.  בגובה הבני� הוועדה מאשרת הנמכת מפלס פיתוח קדמי מ5%הוועדה לא מצאה לנכו� לאשר הקלה של 
.בכפו� להנמכת מפלס רכס הנג� בהתאמה

. כפו� להסכמת שכני�813.3& ל815&הוועדה מאשרת הנמכת מפלס פיתוח אחורי מ
.על המבקש לתא� את מפלס פיתוח המגרש ע� המדרכה
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20160025בקשה להיתר:  4 סעי�

18/07/2016 תארי�: 20160008פרוטוקול לישיבת ועדת תכנו� ובניה מספר 

1252תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
מועצה מקומית אפרת

עור�
רוזנבלו יצחק

, שכונה: זית1זית שמ�  כתובת:

1601 מגרש:  גוש וחלקה:

אישור תוכנית סוג סעי� 

בניה חדשה תאור הבקשה:  מוסדות חינו� שימושי�: 

מהות הבקשה 
אישור הוספת יעוד גני ילדי� במגרש. 1
אישור הבקשה להיתר. 2
התנגדויות   &שימוע . 3

מתנגדי� 

הוויט אל� וחיה &

לרמ� מרק ועדינה &

עוזרי בנימי� ומלכה &

שרגאי עמיהוד ואפרת &

החלטות 

מדובר בבניית. ר אורות עציו� בנותבפנינו בקשה של המועצה לבניית שתי כיתות גני ילדי$ בתו� מתח$ בית הספ.   1
המפלס, היינו, הכיתה האחת תהיה בגובה מפלס פני המקרקעי� ביתר בית הספר.       שתי כיתות אחת על גבי השנייה

 מטר7 # ל6כ� שהיא נמצאת בגובה הנע בי� , הכיתה השנייה תהיה מתחת לכיתה הראשונה.       של מגרש הכדורסל
להוסי, ייעוד, האחת: כוללת הבקשה שתי בקשות, למעשה). הכביש הינו בשיפוע(יונת� החשמונאי '       מעל לרח

וכ� בקשה להיתר בנייה, דבר שהוא בסמכות הועדה המיוחדת לתכנו� ולבנייה,       למגרש לש$ בניית כיתות הג�
.      לבניית$

,ס"הידועות ככיתות המכינה בתו� כיתות במתנ, פועלות שתי כיתות הג� של בית הספר אורות עציו�, נכו� להיו$.   2
.מכא� ג$ ק$ הצור� לבנות$.       אשר אינ� עומדות בדרישות משרד החינו� להפעלת כיתות גני ילדי$

ע"תב(ע שבתוק, "אלא הוצאת היתר בנייה בהתא$ לתב, ע"נציי� כבר עתה כי אי� מדובר בהלי� של שינוי תב.   3
כי אז הבקשה אינה עומדת כלל בסתירה למרכיבי$ המחייבי$ בנספח, בניגוד לנטע� על ידי המתנגדי$). 410/5      

.ללא כל פרסו$, אשר ממילא מאושר א, הוא על ידי מליאת המועצה,       הבינוי
.תו� התייחסות הועדה לטענות אלו, אליה$ נתייחס להל�, המתנגדי$ העלו מספר טענות כנגד בניית הגני$.   4
.בניית כיתות הג� בתו� מתח$ בית הספר מול בית$ יפגע בער� הבתי$, לטענת המתנגדי$: ירידת ער� הבתי$.   5
כ� שבניית הכיתות תגרו$ לירידתהמתנגדי$ לא הגישו כל חוות דעת שמאי או מסמ� של איש מקצוע המצביע על .   6

,ייזכר כי מדובר במתח$ בית ספר הכולל ג$ היו$ כיתות רבות. ומדובר בטענה בלתי מבוססת,       ער� הבתי$
.      כשכיתות ג� אלו כבר פועלות בתחו$ המגרש

ייזכר כי המגרש. ובהתא$ לצורכי הציבור, בהתא$ להוראות התוכנית, המדובר בבנייה במגרש חו$,  על כל פני$.   7
מזה שני$ רבות שוכ�, ואכ�, והמתנגדי$ ידעו כל העת כי ייבנו בו מבני ציבור,       היה מיועד כל העת כמגרש חו$

ות הג�  מבני$ יבילי$ ששימשו ככיתות      במקו$ בית ספר וא, עד לא מזמ� עמדו במקו$ בו עומדי$ להבנות כית
 לתושבי שכונת הזית והיישוב כולו וממילא      לימוד  צרכי הציבור מרובי$ והצור� בבניית שתי כיתות הינו חיוני

ד$ שבקרבהטענה בדבר ירידת ער� בשל בניית  מבני ציבור יכולה להיטע� על ידי כל א.        נמצא במתח$ בית הספר
.וברי כי לא נית� להתחשב בטענה זו,       אליו נבנה מבני ציבור

בתי$ רבי$. כיתות הג� שייבנו לא יגרמו לרעש בלתי סביר. הוועדה דוחה את טענת המתנגדי$ בדבר הוספת רעש.   8
מה עוד שהלימודי$, והדבר אינו מהווה הפרעה בלתי סבירה,       בכל רחבי מדינת ישראל נבני$ בסמו� לגני ילדי$
.      בכיתות מסתיימי$ בשעות הצהריי$ המוקדמות

'ולא מרח, זית שמ�' רחל אימנו או מרח' זו תהיה א� ורק מרח, כפי שהובהר למתנגדי$, אשר לגישה לבית הספר.   9
לא יהיה, אשר על כ�. יונת� החשמונאי' ייזכר כי גני הילדי$ ייבנו בגובה של מספר מטרי$ מרח.       יונת� החשמונאי
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20160025המש� בקשה להיתר: 

.יונת� החשמונאי'       בבניית גני הילדי$ כדי להכביד על התנועה ברח
אשר. ס"כיתות המתנמדובר בבניית כיתות גני$ אשר ישמשו את הילדי$ אשר ממילא לומדי$ בשתי , כאמור לעיל. 10

,אי� בבניית$ כדי להגדיל את מספר הילדי$ הלומדי$ במתח$ בית הספר, בניגוד לטענת חלק מהמתנגדי$,       על כ�
כי, א$ כי ג$ אילו היה מדובר בהגדלת מספר הילדי$.       ואי� בכ� כדי לגרו$ לעומס כלשהו ביציאה מגבעת הזית

.      אז לא היה בכ� כדי להימנע מבניית הכיתות
שימש כשטח פתוח ואשר כללטענה נוספת שהעלו המתנגדי$ היא שהבנייה הנוספת מתבצעת על חשבו� שטח ש. 11

.פ"ולא כשצ, ע למבני חינו�"מדובר בשטח אשר מיועד על פי התב. אלא שהטענה אינה נכונה.       הציבור נהנה ממנו
קוד$ לכ� עמדו בו במש� מספר, א� כאמור,       השטח משמש כיו$ כמקו$ משחק לתלמידי בית הספר והמכינה

עוד קוד$ לכ� עמד במקו$ קרווא� אשר שימש כבית.       שני$ קרוואני$ אשר שימשו ככיתות לימוד לבית הספר
.      הכנסת בו התפללו  ג$ חלק מהמתנגדי$ עצמ$

במתח$ זה ולא במקומות אחרי$המתנגדי$ טענו כי לא נהירה לה$ העילה לבניית כיתות גני הילדי$ דווקא . 12
מדובר בכיתות גני ילדי$ של מוסדות, כאמור לעיל: אלא שהתשובה לשאלה זו פשוטה בתכלית.       בתחומי היישוב

ה� מהוות חלק אינטגרלי של בית ספר אורות. בה� לומדי$ בשיטת הלימוד המיוחדת של מוסדות אלו,       אורות עציו�
. כל תלונות על הפרעהוממילא במהל� השנתיי$ האחרונות בה$ פועלי$ הגני$ בבית הספר לא התקבלו,       עציו�

כיתות ג� אלו אכ�. ולא במגרש אחר,       צריכי$ להיות ג$ מטעמי$ אדמיניסטרטיביי$ בתו� מתח$ בית הספר
יצוי� כי. ס"ובקומתו התחתונה כמתנ, במבנה המשמש ג$ כבית הספר,       פועלות כיו$ בתו� מתח$ בית הספר

טע$ זה נכתב לה$ במפורש בתשובתו של עור� די� אריק לביא� בש$ המועצה,       בניגוד גמור לטענת המתנגדי$
. ואשר נשלח למתנגדי17.4.2016$      מיו$ 

בר לש$ בניית הכיתותטענת המתנגדי$ כאילו ה$ אינ$ יודעי$ על ש$ מה נבחר דווקא המיקו$ המדו, אשר על כ�. 13
.      אינה נכונה כלל ועיקר

אלא שא, די�. דבר השימוש במגרשהמתנגדי$ א, העלו טענות על הבטחות קודמות כביכול מצד גורמי$ במועצה ב. 14
הבטיח בעבר" יושב ראש המועצה"כאילו ) או מי מה$(ד חסדאי טע� בש$ המתנגדי$ "עו.       טענות אלו להידחות

ומכח, מתי הבטיח, אלא שהוא  לא ציי� מיהו ראש המועצה שהבטיח זאת.       כאילו ייבנה במקו$ מגרש כדורסל
ד שרגאי טע� כאילו היו סיכומי$"כ� ג$ עו.       איזו סמכות הבטיח זאת וא, לא צורפה כל ראיה ללמד על הבטחה זו

".פריצת סיכומי$"וכאילו מדובר ב, ועל מיקומ$,       ע$ התושבי$ על מספר הגני$ שייבנו באזור שכונת הזית מערב
וטר$ נשמע כי רשות מקומית תגיע בעניי�,      אלא שהוא לא ציר, ראיה כלשהי לקיו$ סיכו$ מעי� זה ע$ התושבי$

המועצה. מחובתה של המועצה לדאוג לצורכי היישוב ותושביו בהתא$ לשיקול דעתה.      מעי� זה להבנה ע$ תושבי$
ההתייחסות. ואי� ביד� כל מסמ� המצביע על קיומ$, בעניי� זה ע$ התושבי$" סיכו$"     והועדה אינ� מכירות כל 

על כלל הדרישות החוקיות, שכ� המקו$ לברר קיומ� של הבטחות מנהליות,      לסוגיה זו היא למעלה מ� הצור�
.אינה בפני הועדה המיוחדת לתכנו� ולבנייה,       להשתכללות�

אלא שאי� כל חובה חוקית ליידע. המתנגדי$ באי$ בטענה על כ� שלא הודע לה$ על הלי� הכנת הבקשה במועצה. 15
בודאי שאי� בכ� כדי להצביע על כל פג$ בהליכי, ובכל מקרה,      את המתנגדי$ על עבודות הכנה להגשת בקשה

.     אישור בקשה דנ�
 להתנגדד חסדאי טענו כאילו המתנגדי$ לא קיבלו את החומרי$ שרצו לקבל ליד$ כדי"ד שרגאי יחד ע$ עו"עו. 16

.כפי שיבואר להל�, הועדה דוחה טענה זו. וכאילו היה ביד$ סיפק להכי� את התנגדות$ כראוי,       כראוי לבקשה
חליפת מכתבי$ ארוכה בכלד שרגאי והמתנגדי$ לבי� המועצה ובאי כוחה התנהלה במש� חודשי$ ארוכי$ "בי� עו. 17

.      הנוגע לגילוי מסמכי$
,הבקשה להיתר בנייה: ד שרגאי בדואר אלקטרוני המסמכי$ הבאי$" הועברו לידי עו2016עוד בחודש פברואר . 18

.      תוכנית הבקשה להיתר של הגני$ בחצר בית הספר
,לא דרישה כוללנית שלחו המתנגדי$ מכתב בו דרשו לקבל מסמכי$ שוני$  רוב$ בלתי מוגדרי$ א24.2.2016ביו$ . 19

בעוד חלק$ האחר בלתי רלוונטיי$ לחלוטי�,       אשר המתנגדי$ החליטו על דעת עצמ$ שקיימי$ בידי המועצה
.      לנושא הנדו�

למכתבו צור, תצלו$ אוויר ע$ פריסת גני ילדי$ קיימי$. 2.3.2016ד לביא� מיו$ "בתשובה נענו במכתבו של עו. 20
.      ומיועדי$ לבנייה בגבעת הזית בעתיד

 בו שבו המתנגדי$ על דרישת$ לקבלת המסמכי$ שה31.3.2016$בעקבות זאת נשלח מכתב נוס, הנושא תארי� . 21
. אשר בו הועלו טענות חדשות נוספות14.4.2016כ� נשלח על ידי המועצה מכתב נוס, מיו$ .       סבורי$ שקיימי$

,כ� צורפה רשימה שהוכנה עבור המתנגדי$.  מכתב תשובה נוס,17.4.2016נשלח למתנגדי$ ביו$ , בעקבות זאת. 22
שכ� הסיבה לבניית, הובהר כי מסמכי$ אלו נשלחי$ למעלה מ� הצור�.       המציינת את השטחי$ הפתוחי$ ביישוב

ומטע$ זה עליה$, של בית ספר אורות עציו�      כיתות הג� נשוא ההתנגדות במגרש זה נובעת מכ� שמדובר בכיתות ג� 
עיסקה בי� המועצה לבי� קבל� בפרוייקט המרכז"כ� ג$ הטענות החדשות על . ל"      להבנות במתח$ בית הספר הנ

.ל ייבנו גני$ אחרי$"והובהר שבמתח$ הנ, הוכחשו"       המסחרי
ובכלל זה  כאלה, בלתי רלוונטי$ לחלוטי�,  דרשו לפתע המתנגדי$ מסמכי$ נוספי5.5.2016$במכתב נוס, מיו$ . 23

.כדוגמת מסמכי עלות בניית קיר התמ� של המגרש נשוא הבקשה,  שנה18      אשר עוסקי$ באירועי$ מלפני 
.וזאת מבלי  לדרוש מסמ� ספציפי, בבקשות המתנגדי$ לקבלת מסמכי$ נכללו בקשות  בלתי ממוקדות וסתמיות. 24

אינה יכולה ואינה צריכה לספק את צרכיו של הדורש מידע או מסמכי$ באופ�, וא, המועצה,       אלא שרשות ציבורית
.א, אילו היו קיימי$ אצלה מסמכי$ כאלה, 1998 #ח"      זה א, לפי חוק חופש המידע תשנ

הוזמנו המתנגדי$ במכתב, וכי אי� לדבר סו,, משניכר היה שהמתנגדי$ דורשי$ פע$ אחר פע$ מסמכי$ חדשי$. 25
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20160025המש� בקשה להיתר: 

,ככל שקיימי$,  לתא$ פגישה ע$ מר משה ב� אלישע אשר יאתר על אתר את המסמכי$ הנדרשי25.5.2016$     מיו$ 
.     והוא א, ית� לעיי� ולצלמ$

ד שרגאי   כשהיא מציעה לו לתא$"פנתה עובדת המחלקה סיגלית שאר/ מיוזמתה לעו, משלא השיבו המתנגדי$. 26
ומבקשת לדעת מתי, עדי קבלת הקהל     מועד לפגישה ע$ פקידה במחלקת ההנדסה לש$ עיו� וצילו$ מסמכי$ במו

וזאת מימי$, נשלחו שני מכתבי$ נוספי$ מטע$ המתנגדי$, במקו$ לתא$ פגישה כנדרש.      הדבר יהיה נוח לו
בעקבות זאת. כשהמתנגדי$ שואלי$ באופ� סתמי מתי נית� יהיה לעיי� ולצל$ את החומר, 3.7.2016 # ו22.6.2016     

.ד שרגאי יבקר במועצה ויעיי� ויצל$ את המסמכי$ שידרוש ואשר אכ� קיימי$"     תוא$ כי עו
צילו$ מנספח הבינוי, היינו, וקיבל לידיו את המסמכי$ שביקש באותו מעמד לקבל, ד שרגאי אכ� הגיע למועצה"עו. 27

. הראשוני$ למגרש וחת� עקרוני והעתק תבנית בינוי ופיתוח מתו� היתר בנייה בשלביו1:1000      
,דות זוד שרגאי ולמתנגדי$ ה$ המסמכי$ הנמצאי$ בידי המועצה ואשר נוגעי$ להתנג"המסמכי$ אשר נמסרו לעו. 28

.      ואשר  המועצה איתרה
וא, עיבדה עבור$, כי המועצה מסרה לידי המתנגדי$ את המסמכי$ הקיימי$ ברשותה, בהקשר זה יש לציי�. 29

,יתירה מכ�. 1998 #ח"וזאת לפני$ משורת הדי� מבלי שיפנו למועצה על פי חוק חופש המידע תשנ,       מסמ� נוס,
וודאי שאינה מחויבת לעשות כ� למי שאינו,       המועצה כלל אינה מחויבת לעבד נתוני$ עבור פונה א, בהתא$ לחוק

המידע אינו, הג$ שכאמור, טרחה המועצה לעשות כ� בנוגע לטבלת השטחי$ הפתוחי$, חר, זאת.       פונה לפי החוק
כ� ג$ דאגה המועצה באמצעות באי כוחה להשיב לטענותיה$ ושאלותיה$.       רלוונטי להתנגדות כלל ועיקר

.      העובדתיות של המתנגדי$ במכתבי התשובה מטעמ$
 לציי� את המסמכי$ הספציפיי$ שהוא זקוק18.7.2016ד שרגאי בעת הדיו� ביו$ "כאשר התבקש עו, יתירה מכ�. 30

23' עמ: ראה(והפנה באופ� סתמי למכתבי$ אות$ שלח , נמנע מלהשיב לשאלה,       לה$ לש$ ביסוס ההתנגדות
וכי אלו, "תיקי$"כשהוא טוע� שבעצ$ רצה לראות ) 18.7.2016 לפרוטוקול הדיו� מיו$ 24' ועמ,       לפרוטוקול בסופו

ד שרגאי לא הצליח לבאר את הקשר בי� המסמכי$ שהוא טוע� שקיימי$ לבי�"כ� ג$ עו". חיכו לו לעיו�"      לא 
ה מנסה הואכשאי� לקבל את הטענה כי בטר$ יקבל מסמכי$ אי� הוא יכול אפילו לטעו� מ,       טענות ההתנגדות שלו

.      להוכיח באמצעות$
וכי קיבלו ליד$ כל מסמ� הנוגע, כי זכות הטיעו� של המתנגדי$ לא נפגעה בדר� כלשהי, מסקנת הועדה היא. 31

נועדה" תיקי$"ו" מסמכי$"הועדה מתרשמת כי הדרישה לאות$ , יתירה מכ�.       להתנגדות והנמצא בידי המועצה
.      א� ורק כדי לדחות את הק/  ולהביא לדחיית הדיו� לפרק זמ� נוס,

ולאשר את הוספת הייעוד לגני  ילדי$ בתחו$ המגרש, מחליטה הועדה לדחות את ההתנגדות, לאור כל האמור. 32
מובהר בזאת כי הועדה קובעת כי לא תהיה גישה רגלית לגני.       ולהוציא היתר בנייה כמבוקש על ידי המועצה

.רחל אימנו' וההגעה לגני$ תהיה א� ורק מרח, יונת� החשמונאי'       הילדי$ מרח
אשר מקו$ מושבה, תכנו� העליונהעל החלטה זו נית� להגיש ערר בפני ועדת המשנה להתנגדויות שליד מועצת ה. 33

.1966כפרי$ ובנייני$ הירדני משנת ,  לחוק תכנו� ערי36$וזאת בהתא$ לסעי, ,      בבניי� המנהל האזרחי בבית אל

החלטה לשוב ולדו�
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20150190בקשה עקרונית:  5 סעי�

18/07/2016 תארי�: 20160008פרוטוקול לישיבת ועדת תכנו� ובניה מספר 

773תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
יגודייב רפאל ואנג'לה

קצובר כפיר ואורית

עור�
קול אל� # משרד אדר' אביהוד ב� טובי$

, שכונה: דקל צפו�35רחוב זרובבל  כתובת:

816/1 מגרש: 4גוש:  גוש וחלקה:

אישור בקשה סוג סעי� 
תוכניות: # גבעת הדקל א + ב + ג אפרת410/4/18
 # גבעת הדקל ב' + ג' אפרת410/4/5

שטח מגרש:  מ"ר382.00 1מגורי$ א יעוד:

שינוי ת.ב.ע תאור הבקשה:  מגורי$ שימושי�: 

מהות הבקשה 
הכשרת מצב קיי�. 1
שינוי בקווי בני� . 2
קביעת הוראות וזכויות בניה בתחו� התוכנית. 3
.קומות מרביי�' הפיכת קומת מרת� לקומת מגורי� רגילה וקביעת מס. 4
שינוי גובה מירבי ורכס גג וארובה. 5

מתנגדי� 

גול� שלמה ונעה &

החלטות 
 בכפו� ובתנאי כי 410/4/65ע המבוקשת מספר "הוועדה ממליצה בפני וועדת משנה להתיישבות על הפקדת תכנית לשינוי תב

י המבקשי� כי לא יהיה שימוש בנכס לייעודי� "ד בנכס ובתנאי להגשת תצהיר ע"תוגש הוכחה שאי� ולא יהיו פיצול יח
.שאינ� למגורי� וכי הנכס של המבקשי� לא יפוצל ליחידות משנה
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20160121בקשה להיתר:  6 סעי�

18/07/2016 תארי�: 20160008פרוטוקול לישיבת ועדת תכנו� ובניה מספר 

1289תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
מועצה מקומית אפרת

העומר , שכונה: דג� כתובת:

3607 מגרש: 5גוש:  גוש וחלקה:

דיו� עקרוני סוג סעי� 
תוכניות: # גבעת הזית, התמר, הדג�410/5

מבני$ ומוסדות ציבור יעוד:

בניה חדשה תאור הבקשה:  מקווה שימושי�: 

מהות הבקשה 
 כנסת למקווה&שינוי יעוד מגרש מבית

:1חלופה 
מרכז ספורט , גני ילדי$, טיפת חלב, מבוקש יעוד המגרש למקווה בלבד משולב מעו� # מיועד לבית כנסת 3607מגרש , ע"פ תב"ע

.ב"בית מדרש לנשי$ וכיוצ, לנשי$

:2חלופה 
ע או להשאיר התוכנית "היז$ שוקל א$ לקד$ את התוכנית לשינוי תב(ע של היז$  "כפו, לשינוי תב # 1 כמו חלופה 3105מגרש 

). למגורי$ #במצב הקיי$ 

החלטות 
, י"גנ,  למקווה במקו� בית כנסת ע� שילוב שימושי� הפעילי� ביו� כגו� טיפת חלב3607הוועדה מאשרת ייעוד מגרש 

...'מעונות יו� בית מדרש לנשי� וכדו
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20150141בקשה להיתר:  7 סעי�

18/07/2016 תארי�: 20160008פרוטוקול לישיבת ועדת תכנו� ובניה מספר 

859תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
לויט סטיב� ונעמית

עור�
ב�#טובי$ אביהוד

כתובת: , שכונה: זית17  דירה 47רחוב זית שמ� 

1203 מגרש: 5גוש:  גוש וחלקה:

אישור בקשה סוג סעי� 

תוכניות: # שכונת הזית מזרח410/5/4

מגורי$ יעוד:

410/10תוספת בניה  ע"פ  ת  תאור הבקשה:  מגורי$ שימושי�: 

מהות הבקשה 
התוכנית מוגשת לשמיעת התנגדויות שלושה שכני� בבני�

מתנגדי� 

ב�#הרב איתמר ודבי &

דהא� רועי ועדי &

לבינסו� יחיאל &

החלטות 
.ה בכפו� למפורט להל�לאחר שהוועדה שמעה את המתנגדי� והשגותיה� החליטה הוועדה לאשר את הבקש

14,11,8,5יש לתק� את התכנית של כלל המבנה ולבטל את אופציות להגדלה לדירות . 1
.ד בנכס"י� כי לא יבוצעו פיצול יח'הגשת תצהיר של בעלי הנכסי� לקומת הקוטג. 2
.הגשת הסכ� בי� השכני� על הגור� האחראי לאחזקת גג הרעפי�. 3
.ההחלטה הקודמת של הוועדה לנוהל פרסו� תקפה ג� לבניני� השוני�. 4

.בקשה מלאה &עבור הבניני� השכני� 
14,118,5ללא תוספות לדירות  &עבור הבני� נשוא הבקשה 
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20140061בקשה עקרונית:  8 סעי�

18/07/2016 תארי�: 20160008פרוטוקול לישיבת ועדת תכנו� ובניה מספר 

410556תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
מועצה מקומית אפרת

ג. הדג� , שכונה: דג� כתובת:

גוש וחלקה: מגרש: כללי5גוש: 

דיו� עקרוני לשינוי תב"ע סוג סעי� 

דיו� עקרוני תאור הבקשה:  דיו� עקרוני שימושי�: 

מהות הבקשה 
ביטול  תוכנית

החלטות 
מבטלת הוועדה את תכנית , אי לכ�. ל מיוש� בשטח כחלק מתכנו� המגרשי� מיותר הצור� בתכנית זו"הואיל ותק� החניה הנ

410/5/56.
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20160123בקשה עקרונית:  9 סעי�

18/07/2016 תארי�: 20160008פרוטוקול לישיבת ועדת תכנו� ובניה מספר 

41062תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
מועצה מקומית אפרת

רחוב תאנה , שכונה: תאנה דרו� כתובת:

3גוש:  גוש וחלקה:

דיו� עקרוני סוג סעי� 
תוכניות: 410/6/1#

ת.ב.ע. יעוד:

תוכניות בינוי תאור הבקשה:  תעשיה שימושי�: 

מהות הבקשה 
 410/6ע "אישור תוכנית חלוקה איזור תעשיה תב

החלטות 
. לאיזור התעשיה באפרת410/6ע  "הוועדה מאשרת את תכנית החלוקה לתב
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20150210בקשה להיתר:  10 סעי�

18/07/2016 תארי�: 20160008פרוטוקול לישיבת ועדת תכנו� ובניה מספר 

790תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
עמותת בי"כ זית רענ� ע"י ירו� שיי�

עור�
לוי יהודה

, שכונה: זית34רחוב זית שמ�  כתובת:

137 מגרש: 5גוש:  גוש וחלקה:

דיו� עקרוני סוג סעי� 

תוכניות: # גבעת הזית410/5/2

שטח מגרש:  מ"ר2057.00 מבני$ ומוסדות ציבור יעוד:

תוספת בניה תאור הבקשה:  מוסדות דת שימושי�: 

מהות הבקשה 
התנגדות שכני$, חניות, מפגעי$ לסביבה #קביעת מדיניות להמש� טיפול בנוגע לאול� קידושי� . 1
פה#שהגיעו אל משרדי המועצה בעל # הצעת בינוי מול התנגדויות. 2

מתנגדי� 

עמותת קול ברמה ע"י משה בניטה &

אברהמי הראל ושושי &

בלונדר נפתלי ויפעה &

וסל נוע$ ונעה &

כה� אביעזר ואורנה &

כה� ראל ושירה &

עמיחי משה וזיוה &

קמינסקי רמי ותמי &

החלטות 
לבקשת המתנגדי� לדחות את הדיו�

החלטה לדחות את הדיו�

                         ____________________________             ________________________                          
אלישע משה#ב�:                   רש$רביבי עודד                                                        : ר הוועדה"                        יו

הנדס המועצה                                                                 מ                                 ראש המועצה                       

ר הוועדה"יו, ראש המועצה #רביבי עודד :  העתקי$
                  חברי ועדת תכנו�

                  לשכת תכנו� עליונה
פיקוח' אחראי רישוי ומנהל מח #                  יוסי שלוש 

                  תיק וועדת תכנו�
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