
16/02/2020 תאריך:

כ"א בשבט   תש"ף ת. עברי:

20200001פרוטוקול  ועדת תכון וביה מס'  
18:00 כ"ג בטבת   תש"ף שעה  20/01/2020בתאריך :  

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

 2כחה מסעיף הערה:

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 

20.1.2020.  תמלול תכון וביה 1
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תקציר ושאים לדיון 

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

4 רחוב רימון מועצה מקומית
אפרת

1גוש:  20190088 בקשה עקרוית 1
,410/1/1תכ': 

410/1/3 41011ת.בין: 

מהות הבקשה:

שחזור היתרי ביה, בשכות הרימון למגרשים הבאים:
1-4 ,5-7  ,131-135  ,159-162  ,34-36  ,86-89  ,122-125  ,94  ,95-97  ,98  ,99-102  ,103-106  ,107-110  ,111-114  ,44-48   ,72-77  ,14-17
302  ,313  ,311  ,60-62  ,315  ,163-164,

165-166   ,317   ,115-117  ,118-121   ,126-130   ,155-158  ,49-51  ,183-184
7 הדגן , שכוה: דגן עמק להר בע"מ 3410מגרש:  דיון עקרוי 20190084 בקשה עקרוית 2

1335ת.בין: 

מהות הבקשה:

7/10/19דיון עקרוי לשיוי תב"ע - דיון חוזר לאור החלטה מתאריך 
8 6 ד 68רחוב הגפן  אוקון דיאל

ותמרה
4גוש:  תוספת ביה 20190096 בקשה להיתר 3

561מגרש: 

410/4/1תכ':  348ת.בין: 

מהות הבקשה:

ביית גשרון
9 רחוב שיבת ציון

5-7
טומשוף אבר

וגיטה ז"ל
הסדרת מצב קיים 20190081 בקשה להיתר 4

463ת.בין: 

מהות הבקשה:

דיון חוזר - בקשה לקבלת היתר לפי הסדרה
10 רחוב יהודה המכבי

, שכוה: זית18 
דשקוטאי יהורם

ושירה
5גוש:  תוספת ביה 20190093 בקשה להיתר 5

110מגרש: 

410/5/2תכ':  670ת.בין: 

מהות הבקשה:

דיון עקרוי לשיוי ביוי - סגירת מרפסות
11 ,27רחוב הזורעים 

שכוה: דגן
דויטש מאיר

ועדיה
5גוש:  תוספת ביה 20200004 בקשה להיתר 6

3522מגרש: 

410/5תכ':  1239ת.בין: 

מהות הבקשה:

10%תוכית שיויים - תוספת ביה - הקלה בקווי בין 
12 ,45רחוב זית שמן 

שכוה: זית
עמותת "זמר

הזית" - שירלי
מבורך

5גוש:  ביה חדשה 20190068 בקשה להיתר 7
1102מגרש: 

410/5תכ':  1039ת.בין: 

מהות הבקשה:

בית כסת חדש "זמר הזית"
 בשטח הביה10%מבוקשת הקלה של 

3עמוד  20/01/2020 מיום:20200001פרוטוקול ועדת תכון וביה מס' 



20190088בקשה עקרוית:  1 סעיף

20/01/2020 תאריך: 20200001פרוטוקול לישיבת ועדת תכון וביה מספר 

41011תיק ביין:

בעלי עיין 

מבקש
9043500 אפרת, 1מועצה מקומית אפרת , מרכז מסחרי תאה 

רחוב רימון כתובת:

1גוש:  גוש וחלקה:

דיון כללי סוג סעיף 

תוכיות: - גבעת רימון410/1/1
 - אפרת גבעת רימון410/1/3

מגורים יעוד:

מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 
:בשכות הרימון למגרשים הבאים, שחזור היתרי ביה

1-4 ,5-7  ,131-135  ,159-162  ,34-36  ,86-89  ,122-125  ,94  ,95-97  ,98  ,99-102  ,103-106  ,107-110  ,111-114  ,44-48   ,
72-77  ,14-17   ,11-13  ,40-41  ,90-93  ,306  ,181-182   ,183-184  ,312  ,302  ,313  ,311  ,60-62  ,315  ,163-164 ,
165-166   ,317   ,115-117  ,118-121   ,126-130   ,155-158  ,49-51  ,183-184

החלטות 



נוסח החלטה -ש "יועמ
ואשר , נות שנבנו בשנותיה הראשונות של אפרת     בפני הועדה עומדת השאלה בדבר הכרה בהיתרי בנייה ליחידות דיור שו

. או גיליון היתר חתום, אך אין גרמושקה חתומה, קיימת לגביהם החלטה ליתן היתר בנייה
ואף נוהלי , כשהחקיקה שהיתה קיימת באזור הייתה שונה מאשר היום, עוסקים אנו בעניין היסטורי מראשית ימי היישוב אפרת     

ת לתכנון ולבנייה במרחק קשה מאד להתחקות אחרי כלל הצעדים שננקטו על ידי המועצה והועדה המיוחד. העבודה היום שונים
וחלק נכבד מהאנשים הרלוונטיים כלל לא , כשאין בפני הועדה את כלל המסמכים ההסטוריים הרלוונטיים, של שנים רבות כך כל

".אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות"החלטה זו תינתן בבחינת . זוכרים את האירועים מאותם הימים
כפי שניתן לראות מההחלטות . אלא ביוזמה ובתמיכה של השלטון המרכזי בישראל, היישוב אפרת לא הוקם במחשכים      

נה הפרוטוקולים מאותם ימים הוצגו בפני מי שכיהן כראש מועצת התכנון העליו, הראשונות של הועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה
יש ליתן לתושבים להנות מחזקת התקינות של המעשה המנהלי שנעשה , אשר על כן. וזה אף הוסיף את חתימתו למסמכים, באזור
. אז

ומבלי , אין שום סיבה להניח שכל כך הרבה בתים נבנו מבלי שהוצא להם היתר. ל"נבנו הבתים נשוא ההחלטות הנ, בפועל      
.ששולמה בגינם אגרת הבנייה

מועד כניסתו , 1987 ישנם בתים אשר קיימים לגביהם היתרי בנייה לבניית תוספות עוד לפני שנת, כפי שאף הוצג בפני הועדה      
יתר לבנייה ברי כי הועדה לא היתה מסכימה למתן היתרים לתוספות בנייה מבלי שהוצא ה. של מר משה בן אלישע לתפקידו

.הבסיסית
 המיוחדת לתכנון המודעות לחובת תשלום אגרת בנייה עולה עוד מהפרוטוקול הראשון של הועדה, אשר לתשלום האגרה      

לכל האמור יש ). 1.3.1982פרוטוקול מיום (צות ולבנייה שבה דנים בכך שההכנסות מפעילות הועדה המשותפת תחולק בין המוע
כי אז נראה שחובת התשלום התיישנה , כי אם אכן הוצא בזמנו היתר והאגרה לא נגבתה במשך כל השנים שחלפו, להוסיף
.ממילא

בעקבות ', ב ומסומנת א"בטבלה המצ) כהה ובהיר(אנו מאשררים כי הוצאו היתרים לבתים המסומנים בצבע ירוק , אשר על כן      
אוחר ביותר ומורים למחלקת ההנדסה לשחזר את ההיתרים באמצעות הגרמושקות מהתאריך המ, ההחלטות על הוצאת ההיתרים

 .הקיימים בתיקים אלו
 נבנו על סמך היתרים שהוצאו 5-7 ו 1-4כי הבתים במגרשים , ש הועדה"מקבלים אנו את ההנחה המסתברת של יועמ, כמו כן      

אשר הוציאה את ההיתרים הראשונים ביישוב אפרת בטרם הוקמה ועדה , על ידי הועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה גוש עציון
.מתאימה באפרת

 בהתאם להיתרים וכן תוך עמידה בכלל הדרישות יובהר כי אין בהחלטתנו זו כדי לאשר כי הבתים אשר נבנו בפועל אכן נבנו      
.כדוגמת מקלטים, הרלוונטיות

:ש"י היועמ"י הוסח המפורט לעיל ע"בעד אישור ההחלטה עפ
אבי, אורית, אפרת, אוה, זאב, צורי: בעד
אברהם בן צבי, דובי: גד

עודד: לא השתתף בהצבעה
מחם: לא השתתף בהצבעה אך וכח
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20190088המשך בקשה עקרוית: 

.החלטה התקבלה ברוב קולות

:ל אולם בשינוי"חבר המועצה דובי שפלר הציע נוסח החלטה כנ
ש להורות לרשות הרישוי להוציא היתרים בהתאם לנוסח ההחלטה של "אנו מסמיכים את מהנדס המועצה והיועמ, אשר על כן"...

"...ש"היועמ

אברהם בן צבי, דובי: בעד
אורית אבי, אפרת, נאוה, זאב, צורי: נגד

עודד: לא השתתף בהצבעה
מנחם: לא השתתף בהצבעה אך נוכח

6עמוד  20/01/2020 מיום:20200001פרוטוקול ועדת תכון וביה מס' 



20190084בקשה עקרוית:  2 סעיף

20/01/2020 תאריך: 20200001פרוטוקול לישיבת ועדת תכון וביה מספר 

1335תיק ביין:

בעלי עיין 

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

עורך
סיליס אייל

הדגן , שכוה: דגן כתובת:

3410 מגרש:  גוש וחלקה:

דיון עקרוי סוג סעיף 

דיון עקרוי תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 
7/10/19דיון חוזר לאור החלטה מתאריך  - ע"דיון עקרוי לשיוי תב

החלטות 
.ע בלבד"לאשר עקרוית את הבקשה לשיוי תב

.ש והדרג המקצועי וייבחו לגופו של עין ואין לגביהם החלטה כבר עכשיו"י יועמ"כל פרטי הבקשה ייבדקו ע
וכן ושאים אחרים ). פטור מאגרות וארוה לגבי חלקים מהביוי: כגון(יתן לציין שחלק מהבקשות הוועדה לא מוסמכת לקבל 

.'למגורים ולמסחר וכו, חיות לאורחים, תקן חיות, היקף שטחי מסחר: הדורשים בדיקה כגון

.אבי, אוה, צורי, זאב, אפרת, דובי, תמר, אורית, מחם, עודד: בעד
אברהם בן צבי: גד

7עמוד  20/01/2020 מיום:20200001פרוטוקול ועדת תכון וביה מס' 



20190096בקשה להיתר:  3 סעיף

20/01/2020 תאריך: 20200001פרוטוקול לישיבת ועדת תכון וביה מספר 

348תיק ביין:

בעלי עיין 

מבקש
9043500 אפרת, 68/6אליטוב דרור ועבר , הגפן 

 וה דיאל37/4אוקון דיאל ותמרה , אלוי ממרא 

6 ד 68רחוב הגפן  כתובת:

561 מגרש: 4גוש:  גוש וחלקה:

דיון עקרוי סוג סעיף 

תוכיות: - גבעת הדקל410/4/1

מגורים ב' יעוד:

תוספת ביה תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 
 ביית גשרון 

החלטות 
.לדחות את הדיון לישיבה הבאה

:לקראת הדיון בישיבה הבאה
.יש לצרף פרטי הבקשות וההחלטות שיתו לבקשות דומות במתחם. 1
.י בעל הכס"על הבקשה להיות מוגשת ע. 2

.החלטה התקבלה פה אחד

8עמוד  20/01/2020 מיום:20200001פרוטוקול ועדת תכון וביה מס' 



20190081בקשה להיתר:  4 סעיף

20/01/2020 תאריך: 20200001פרוטוקול לישיבת ועדת תכון וביה מספר 

463תיק ביין:

בעלי עיין 

מבקש
 אפרת7תומר גדעון ואריאלה , שיבת ציון 

 אפרת5טומשוף אבר וגיטה ז"ל , שיבת ציון 

עורך
לוי יהודה

5-7רחוב שיבת ציון  כתובת:

גוש וחלקה:

דיון עקרוי סוג סעיף 

שטח מגרש:  מ"ר336.00 יעוד:

הסדרת מצב קיים תאור הבקשה:  מגורים דו משפחתי שימושים: 

מהות הבקשה 
בקשה לקבלת היתר לפי הסדרה -דיון חוזר 

החלטות 
.הבקשה יורדת מסדר היום בהסכמת המבקש

9עמוד  20/01/2020 מיום:20200001פרוטוקול ועדת תכון וביה מס' 



20190093בקשה להיתר:  5 סעיף

20/01/2020 תאריך: 20200001פרוטוקול לישיבת ועדת תכון וביה מספר 

670תיק ביין:

בעלי עיין 

מבקש
9043500 אפרת, 18/9וקסמן שלומי ויעל , יהודה המכבי 

 אפרת18/7דשקוטאי יהורם ושירה , יהודה המכבי 

 אפרת18/5ארולד רוברט ואורה , יהודה המכבי 

 אפרת18/3ראם יותן ורחל , יהודה המכבי 

עורך
בן-טובים אביהוד

, שכוה: זית18רחוב יהודה המכבי  כתובת:

110 מגרש: 5גוש:  גוש וחלקה:

דיון עקרוי סוג סעיף 

תוכיות: - גבעת הזית410/5/2

מגורים ג' מיוחד יעוד:

תוספת ביה תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 
 סגירת מרפסות -דיון עקרוי לשיוי ביוי 

החלטות 
.שה להיתר ומילוי דרישות מהדס המועצההועדה מאשרת את השיויים המבוקשים בביוי בכפוף לעמידה בוהל הגשת בק

.החלטה התקבלה פה אחד

10עמוד  20/01/2020 מיום:20200001פרוטוקול ועדת תכון וביה מס' 



20200004בקשה להיתר:  6 סעיף

20/01/2020 תאריך: 20200001פרוטוקול לישיבת ועדת תכון וביה מספר 

1239תיק ביין:

בעלי עיין 

מבקש
 אפרת48/9דויטש מאיר ועדיה , זית שמן 

עורך
דויטש זלמן

, שכוה: דגן27רחוב הזורעים  כתובת:

3522 מגרש: 5גוש:  גוש וחלקה:

דיון עקרוי סוג סעיף 

תוכיות: - גבעת הזית, התמר, הדגן410/5

מגורים א' יעוד:

תוספת ביה תאור הבקשה:  מגורים חד משפחתי שימושים: 

מהות הבקשה 
10%הקלה בקווי בין  -תוספת ביה  -תוכית שיויים 

החלטות 
. בקוי בין צידי בגין טופוגרפיה קשה10%הועדה ממליצה בפי ועדת משה להתיישבות על מתן הקלה של 

.החלטה התקבלה פה אחד

11עמוד  20/01/2020 מיום:20200001פרוטוקול ועדת תכון וביה מס' 



20190068בקשה להיתר:  7 סעיף

20/01/2020 תאריך: 20200001פרוטוקול לישיבת ועדת תכון וביה מספר 

1039תיק ביין:

בעלי עיין 

מבקש
 אפרת45עמותת "זמר הזית" - שירלי מבורך , זית שמן 

עורך
רוזבלו יצחק

, שכוה: זית45רחוב זית שמן  כתובת:

1102 מגרש: 5גוש:  גוש וחלקה:

דיון עקרוי סוג סעיף 

תוכיות: - גבעת הזית, התמר, הדגן410/5

מבים ומוסדות ציבור יעוד:

ביה חדשה תאור הבקשה:  מוסדות דת שימושים: 

מהות הבקשה 
"זמר הזית"בית כסת חדש 

 בשטח הביה 10%מבוקשת הקלה של 

החלטות 
. בשטחי הביה בגין טופוגרפיה קשה10%הועדה ממליצה בפי ועדת משה להתיישבות על מתן הקלה של 

החלטה התקבלה ברוב קולות
דובי, תמר, אורית, אוה, אבי, צורי, זאב, אפרת, אברהם בן צבי, עודד

.מחם שפיץ לא השתתף בהצבעה

                         ____________________________             ________________________                          
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

12עמוד  20/01/2020 מיום:20200001פרוטוקול ועדת תכון וביה מס' 




