
27/11/2019 תאריך:

כ"ט בחשון  תש"פ ת. עברי:

20190009פרוטוקול  ועדת תכון וביה מס'  
19:00 ח'  בתשרי  תש"פ שעה  07/10/2019בתאריך :  

כחו: 

ראש המועצה  יו"ר הוועדה - רביבי עודד חברים:

חבר מועצה - בן צבי אברהם

חברת  מועצה - גטק אפרת

חבר מועצה - גרשיסקי זאב

חבר מועצה - דותן צורי

חבר מועצה - חדידה אבי

חברת  מועצה - כץ אוה

חברת  מועצה - סמואלס אורית

חברת  מועצה - עמר תמר

חבר מועצה - שפיץ מחם

חבר מועצה - שפלר דובי

מהדס המועצה - בן-אלישע משה סגל:

יוע"מ של המועצה - סילבצקי עקיבא

עדרו: 

גזבר ומכ"ל המועצה - הורוביץ שרון סגל:

מהלת לשכת תכון - אברבוך טליה מוזמים:

מבקר המועצה - פוגל תמיר
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ספחים 

7.10.19.  תמלול ועדת תכון וביה 1
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תקציר ושאים לדיון 

עמ' כתובת בעל עיין גו"ח תיאור ישות מס' ישות סוג ישות סעיף

4   , שכוה:22הגואל 
 תאה

ידין אפי ושושה סגל יותן וגיפר;
ידין אפי; שומברג
דוד; מיקוף אלכס

410/3/31 תוכית ביין
עיר

תכית מתאר

1

מהות הבקשה:

א. איחוד וחלוקה של המגרשים.
ב. שיוי יעוד ממגורים א' לדרך.

ג. שיוי בקווי בין.
ד. קביעת הוראות וזכויות ביה בתחום התכית.

ה. הפיכת קומת מרתף לקומה רגילה.
5 ,21רחוב הזורעים 

שכוה: דגן
קאהן יהודה ועמי 5גוש:  דיון עקרוי 20190009 בקשה עקרוית 2

3519מגרש: 

410/5תכ':  1282ת.בין: 

מהות הבקשה:

11.2.2019מבוקש דיון חוזר להבהרת החלטת הוועדה מתאריך 
6 ,17רחוב בועז 

שכוה: תאה
מועצה מקומית

אפרת
4מגרש:  דיון עקרוי 20190083 בקשה עקרוית 3
410/6תכ': 

294ת.בין: 

מהות הבקשה:

410/6דיון עקרוי לשיוי תקון של תב"ע 
מבוקש להוסיף שימושים ויעודים עבור תיירות, מסחר, אולם אירועים ומבי עזר.

7 2 כיסה 12העומר 
 , שכוה: דגן

אפרת אריאל אפרת זאב, אריאל,
דליה, יותן

410/5/82 תוכית ביין
עיר

תכית מתאר

4

מהות הבקשה:

מגרשים:
17/2 + 17/1 - הזורעים 3511/2, 3511/1
26/1 - הזורעים 3503/1
12/2 - העומר 3516/2

 בשטחי הביה.20%. תוספת 1
 בשטח הביה.5%. הקלה 2
. זכויות ביה וספות המפורטות בהוראות תכית מחסים / פרגולות ועוד.3

8 הדגן , שכוה: דגן עמק להר בע"מ 3410מגרש:  דיון עקרוי 20190084 בקשה עקרוית 5

1335ת.בין: 

מהות הבקשה:

דיון עקרוי לשיוי תב"ע
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410/3/31תכית מתאר מפורטת:  1 סעיף

07/10/2019 תאריך: 20190009פרוטוקול לישיבת ועדת תכון וביה מספר 

סגל יותן וגיפר; ידין אפי; שומברג דוד; מיקוף אלכס שם התכית: 

תכית מתאר מפורטת סוג תוכית

שטח התוכית מ"ר400.00 דום)0.4(

בעלי עין 

יזם
מיקוף אלכס ורג'יה

ידין אפי ושושה

שומברג  אסתר ודוד

סגל יותן וג'יפר

מגיש התוכית
הוועדה המקומית לתכון ולביה אפרת

בעל קרקע
מיהל מקרקעי ישראל

כתובות  ,   שכוה: תאה22הגואל 

מטרת התכית 
.איחוד וחלוקה של המגרשים. א
.לדרך' שיוי יעוד ממגורים א. ב
.שיוי בקווי בין. ג
.קביעת הוראות וזכויות ביה בתחום התכית. ד
 .הפיכת קומת מרתף לקומה רגילה. ה

החלטות 
ספח ביוי והוראות תכית ,  הכוללת תשריט410/3/31הוועדה ממליצה בפי ועדת משה להתיישבות על הפקדת התכית 

.בהתאם למבוקש

.החלטה התקבלה ברוב קולות
.אוה, זאב, דובי, אפרת, אברהם, תמר, אורית, עודד: בעד

אבי, צורי, מחם: עדרו מההצבעה
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20190009בקשה עקרוית:  2 סעיף

07/10/2019 תאריך: 20190009פרוטוקול לישיבת ועדת תכון וביה מספר 

1282תיק ביין:

בעלי עיין 

מבקש
9043500 אפרת, 28/2קאהן יהודה ועמי , פיטום הקטורת 

עורך
בן-טובים אביהוד

, שכוה: דגן21רחוב הזורעים  כתובת:

3519 מגרש: 5גוש:  גוש וחלקה:

דיון עקרוי סוג סעיף 

תוכיות: - גבעת הזית, התמר, הדגן410/5

מגורים א' יעוד:

דיון עקרוי תאור הבקשה:  מגורים חד משפחתי שימושים: 

מהות הבקשה 
11.2.2019מבוקש דיון חוזר להבהרת החלטת הוועדה מתאריך 

החלטות 
.הדסה למיקוד מהות התכית והבקשה' הועדה החליטה כי על המבקשים להבהיר את התכית בתיאום עם מח
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20190083בקשה עקרוית:  3 סעיף

07/10/2019 תאריך: 20190009פרוטוקול לישיבת ועדת תכון וביה מספר 

294תיק ביין:

בעלי עיין 

מבקש
9043500 אפרת, 1022מועצה מקומית אפרת , מרכז מסחרי תאה ת.ד. 

, שכוה: תאה17רחוב בועז  כתובת:

4 מגרש:  גוש וחלקה:

דיון עקרוי לשיוי תב"ע סוג סעיף 

תוכיות: -410/6

שטח מגרש:  מ"ר2063.00 תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה יעוד:

דיון עקרוי תאור הבקשה:  תעשיה שימושים: 

מהות הבקשה 
410/6ע "דיון עקרוי לשיוי תקון של תב

.אולם אירועים ומבי עזר, מסחר, מבוקש להוסיף שימושים ויעודים עבור תיירות

החלטות 
אולם אירועים ומבי עזר בכפוף , מסחר,  עבור תיירות410/6ע "הוועדה מאשרת עקרוית את הבקשה לשילוב שימושים בתב

 אלו בתכית וכן בבקשות להיתר ודרישות לכך כי ישולבו בהוראות התכית החיות מתאימות לטיפול בהשלכות שימושים
.שיידרשו מהוספת שימושים אלו' חיות וכו, סביבה, לטיפול במפגעי רעש

.החלטה התקבלה ברוב קולות
.תמר, זאב, אפרת, אברהם, מחם, אורית, אבי, אוה, עודד: בעד

.בעד ללא אולם אירועים -דובי 

צורי: מע
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410/5/82תכית מתאר מפורטת:  4 סעיף

07/10/2019 תאריך: 20190009פרוטוקול לישיבת ועדת תכון וביה מספר 

אפרת זאב, אריאל, דליה, יותן שם התכית: 

תכית מתאר מפורטת סוג תוכית

שטח התוכית מ"ר1,416.00 דום)1.416(

בעלי עין 

יזם
אפרת זאב

אפרת (רוזברג) דליה

אפרת אריאל

אפרת יותן

מגיש התוכית
הועדה המקומית לתכון ולביה אפרת

בעל קרקע
מיהל מקרקעי ישראל

 ,  1 כיסה 26,   שכוה: דגן, הזורעים 2  - 1 כיסה 17 ,   שכוה: דגן, הזורעים 2 כיסה 12העומר 
שכוה: דגן

כתובות 

מטרת התכית 
:מגרשים
17/2 + 17/1הזורעים  - 3511/2, 3511/1
26/1הזורעים  - 3503/1
12/2העומר  - 3516/2

. בשטחי הביה20%תוספת . 1
. בשטח הביה5%הקלה . 2
.פרגולות ועוד/ זכויות ביה וספות המפורטות בהוראות תכית מחסים . 3

החלטות 
הואיל ולא צורפה לבקשה תכית ביוי אופרטיבית של יצול , הוועדה לא יכולה לדון בבקשה בהעדר תכית ביוי קוקרטית

. הקלה המבוקשת בתכית5% - ו20% ובקשה לתוספת 410/5זכויות ביה לפי תכית 
.וכן בהעדר תוים על מפלסי פיתוח ורכס גג לבקשה

.רק לאחר קבלת התכית הועדה תוכל לדון בבקשה

.החלטה התקבלה פה אחד
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20190084בקשה עקרוית:  5 סעיף

07/10/2019 תאריך: 20190009פרוטוקול לישיבת ועדת תכון וביה מספר 

1335תיק ביין:

בעלי עיין 

מבקש
9091200עמק להר בע"מ , לולים כפר עציון, 

עורך
לוי יהודה

הדגן , שכוה: דגן כתובת:

3410 מגרש:  גוש וחלקה:

דיון עקרוי לשיוי תב"ע סוג סעיף 

דיון עקרוי תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 
 ע"דיון עקרוי לשיוי תב

החלטות 
.על המבקש לבצע שיח עם תושבי השכוה להסגת הבות

.יחס להשלכות על השכוהיתן להביא לדיון חוזר כשהפרוייקט יהיה בשל יותר מבחית התכון ובהתי

.החלטה התקבלה פה אחד
ספחים 

)2 (3410.  מכתב לעדת תכון וביה מועצה מקומית אפרת-מגרש 1

.  מכתב לחברי הועדה2

                         ____________________________             ________________________                          
אלישע משה-בן:                   רשםרביבי עודד                                                        : ר הוועדה"                        יו

הדס המועצה                                                                 מ                                 ראש המועצה                       

ר הוועדה"יו, ראש המועצה -רביבי עודד :  העתקים
                  חברי ועדת תכון

                  לשכת תכון עליוה
פיקוח' אחראי רישוי ומהל מח -                  יוסי שלוש 

                  תיק וועדת תכון
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 2019לאוקטובר,  5

 בודלכ
 הועדה המקומית לתכנון ובניה

 מועצה מקומית אפרת

 ת אפרתחברי מועצלידי 

 

 דיון עקרוני לשינוי תב"ע – 3410מגרש הנדון: 

, הריני לפנות אליכם והחריש הדגן, בשם רבים מתושבי שכונת הדגן, ובפרט תושבי רחובות הזורעים, העומר
 בעניין שבנדון כדלקמן. 

כי חברת עמק להר )ולא דרך המועצה כפי שקובע החוק( , הובא לידיעתנו 2019לאוקטובר,  2-ביום רביעי ה .1
"( הנמצא בסמוך הבקשה לשינוי)להלן: " 3410"(, הגיש בקשה לשינוי תב"ע במגרש המבקשבע"מ )להלן: "

מממספר  2.5פי יח"ד המהווים תוספת של כמעט  52של כ לביתנו, לפיה יוענקו למבקש זכויות לבניה רבויה
 מ"ר למרכז מסחרי.  1,000היחידות שאושרו במסגרת התב"ע המקורית, וכן תוספת של כ 

 

על פי הבקשה לשינוי, ככל שתואשר, ייבנו שלושה מבנים בעלי חמישה קומות בתוספת גג רעפים ומרכז  .2
 אשר אינם תואמים את מבנה השכונה ואופיה.   מסחרי רב מימדים

 

כפי שיפורט להלן, הבקשה לשינוי הינה בעייתית בלשון המעטה, אינה עולה בקנה אחד עם מתאר השכונה  .3
 ואופיה ואישורה ללא הסכמת התושבים יעלה תהיות רבות באשר לסבירותה והליכי האישור הכרוכים עמה:

 

שכונת הדגן מלכתחילה תוכננה כשכונת בתים צמודי קרקע וקוטג'ים )למעט ברחוב האלומה(  .3.1
ובהסתמך על כך תושבים רבים מצאו דווקא בשכונה זו את מקומם )ולא בשכונות הזית או התמר(. 
אישור הבקשה לשינוי כפי שנוסחה יפגע בתושבים הקיימים שהסתמכו על כך ברוכשם את בתיהם 

 .בדמים מרובים

 

לא זו אף זו, קיימת מצוקת חניה אמיתית ברחובות, הדגן, הזורעים והעומר, והעניין אף נידון בוועדת  .3.2
התחבורה של המועצה ונדחה על הסף. אם תאושר בקשת המבקש ללא שינוי, מצוקת החניה תלך 

ים ותתעצם אף אם ייבנו מס' מקומות החניה כמפורט בבקשה לשינוי. בניית המרכז המסחרי והמבקר
הרבים שיגיעו לבקר את הדיירים החדשים, שכאמור מספר יחידות הדיור הוכפל פי שתיים וחצי 

,  תעצים את מצוקת החניה עשרת מונים ותהפוך את החיים בשכונה לבלתי !!!!מהתוכנית המקורית
 נסבלים ממש. 

 

ם בשכונה, לא זו אף אחרת, התשתיות הקיימות בקושי רב מכילות את כמות התושבים הנמצאת כיו .3.3
על כל תוספת של יח' מלחמת חורמה והמועצה נלחמת בשל כך לרבות מצוקת פחים ופינוי האשפה, 

 דיור )בייסמנט(.

 

לידיעתכם, תושבי השכונה נמצאים בהליכי משא ומתן מול המבקש על מנת להבטיח כי יבוצעו השינויים  .4
של המגרשים הסמוכים למגרש שבנדון על מנת להבטיח כי תושבי  המתאימים לבקשה לשינוי ולתב"ע

 השכונה הקיימים לא ייפגעו משינוי התב"ע כאמור. 

 

שהמבקש הוביל  3402 –ו  3403שינויים אלו כוללים, הפחתה במספר יחידות הדיור ושינוי תב"ע של מגרשים  .5
יקט כולו. להזכירכם, הצמדת החניות את בנייתם על מנת שיוצמדו החניות לבעלי יחידות הדיור או לפרוי

ברחוב בית הבחירה בגבעת התמר נעשתה במסגרת שינוי תב"ע, ועל כן אך ראוי כי בעת שינוי התב"ע של 
 3402 -ו 3403המגרש שבנדון אשר יעצים את מצוקת החניה בשכונה, יבוצע במקביל שינוי תב"ע למגרשים 

 על מנת להסדיר את נושא החניה אחת ולתמיד.

 

)וללא יכולת לראות תוכניות מפורטות של  נו מבקשים כי לא יתקיים דיון בבקשה לשינוי כפי שנוסחהא .6
 , כל עוד המשא ומתן בין התושבים הקיימים והמבקש ימוצו עוד תום. המבקש(

 

 כמו כן, נבקש מן המועצה, כי שינוי תב"ע לא יאושר מבלי שיינתן פתרון כולל לבעיות שמנינו מעלה וכן בעיות .7
 נוספות הכרוכות בבקשה לשינוי ללא ההסכמת התושבים. 

 

 

 הח"מ,
 אהרון גולדברג

 054-3331821נייד 








