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  מדינת ישראל
  משרד הפנים

  
  ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

  המועצה הארצית לתכנון ולבניה
  
  

  477 לישיבה מספר   והזמנהסדר יום
  
  

  17/01/2012,  ב"ב טבת   תשע"כ, יום שלישי : תאריך הישיבה 
   ירושלים8הפסגה , אכסניית בית וגן: מקום הישיבה 

  

:זמניםע והמו"לתשומת לב חברי הולנת

מקומות חניה  .הפסגה'  מצויים בחניון הר הרצל ולאורך רח 

.יש להגיע מספר דקות לפני שעת הדיון הקבועה בהזמנה למקרה של הקדמת לוח הזמנים  

.  בהתאם להחלטות הצוות המקצועי במינהל התכנון   במטרות הדיונים ייתכנו שינויים

:גישה לחומר נלווה לישיבה  

אתר משרד הפנים לאחר שחיברת .  על ידי כרטיס חכםשה לחומר נלווה אפשרית באמצעות הגי: לחברי מוסדות תכנון
. -את הכרטיס החכם  אן לכניסה למנויי תכנון ובניהלחץ כ

PDF.(  ) לחץ כאן להורדת מדריך כניסה למנויי תכנון ובניה באמצעות כרטיס חכם
  

ניהול > עקב ובקרה  ניתן לצפות בחומר שנשלח לחברי הוועדה באמצעות מערכת המ:לעובדי מינהל ולשכות התכנון
צרופות  .לחיצה על כפתור > כניסה לישיבה ולסעיף הרלוונטי > ) ע"ולנת (140ועדה > ) מטה (99מחוז > ישיבות 

  
 אפשרית לכלל הציבור באמצעות שאושרו במלואםהגישה לפרוטוקולים : גישה לפרוטוקולים ותמלילים 

לחץ כאן לעמוד ההחלטות של המועצה הארצית .  ראה (הרלוונטי + כ לחץ על הכפתור " ואחאתר משרד הפנים
  ).תמונה

  
  

  :לפרטים נוספים
  02-6701594/6: מזכירות המועצה הארצית

  02-6701639:  יהודית עמיתרעות
  02-6701608: אריאל סבן

http://www.moin.gov.il/Pages/default.aspx
https://plan.mavat.moin.gov.il/MavatPM/Login.aspx?ReturnUrl=%2fMavatPM%2fDefault.aspx
http://www.moin.gov.il/SubjectDocuments/madrichmanoy.pdf
http://www.moin.gov.il/Pages/default.aspx
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV7.aspx?tid=71&did=-1&fid=10&cid=10
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  477ישיבה מספר , סדר יום לישיבת ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים 
   ירושלים8הפסגה , באכסניית בית וגן 17/01/2012, ב"  טבת תשעב"כ, יום שלישי :  תאריך הישיבה

  
  9:30- 45:8 בין השעות הארצית ל" הודישיבתתקיים תטרם הדיון 

  
מטרת הדיון רשות מקומית נושא שעה מספר

אישור פרוטוקול   476פרוטוקול  9:35 1
  דיון בהפקדת תכנית 

ק " ס7.1.1 עיףדיון לפי ס -35א "תמ
ה1

תכנית מתאר מחוזית : 2/ 9/ 2 מ"תמ                              
 הסדרת מרחב ,מחוז הצפון, חלקית

תכנון גליל מרכזי

9:45 2

דיון במרחבי תכנון   עכו
  א מטה אשר. מ
     א מעלה יוסף.מ

שינוי מרחב בקשה ל :1/ צפ/ 2011
תכנון חבל אשר עכו

10:45 3

 12 יהגדלת גובה לפי שינו -13א "תמ
)כינרת( 13א "לתמ

11:05 מתחם הר האושר:18381/ ג     א עמק הירדן.מ 4

  .א" לתמ9דיון לפי סעיף  -22א "תמ
לתוספת ) 2)(א(6דיון על פי סעיף 
הראשונה לחוק

עילוט             מ .מ ,  שכונת מגורים צפונית:18325/ ג
עילוט

11:25 5

 100אישור בנייה בתחום  -13א "תמ
מטר

  5/ חכ                              
 בקשה ללגליזציה :20070145/ חכר

 258 שטח של למבנה מסעדה קיים ב
כ "ר  סה" מ153ר ותוספות של "מ

המבנה

11:50 6

  א"יחס להוראות התמ -3א "תמ
 דיון לפי הוראות -4/ א/ 23א "תמ

המעבר

חולון                      12:20 דרום חולון:500/ ח 7

אישור קו בניין מדרך  -3א "תמ
מדרכים ראשיות , 220' ורית מסאז
   .6'  ומדרך מהירה מס80-  ו40' מס
  

  א רמת הנגב.מ
      מ רמת חובב.מ

 מסילת ברזל לעיר :266/ 03/ 11/ ד
דים"הבה

13:05 8

ע מישיבתה "תיקון החלטת ולנת
23.12.2008 מיום 380' מס

לוד                          הפרדה מפלסית בין תוואי :179/ לד
הרכבת לדרך הקיימת

13:35 9

 אישור קו בניין מדרך -3א "תמ
  .531' פרברית מהירה מס

ממסילת אישור קו בנין  -23א "תמ
ברזל

הוד השרון              ליעד שטח להקמת : ב/ 162/ מח
גדרות וכן ,תעלות,גשרונים,גשרים

.מחלף סוקולוב,בצוע עבודות עפר

14:05 10

אישור תכנית בתחום  -23א "תמ
רצועה לתכנון

ירושלים                  46'  תוספות בניה לבית מס:12218
גבעת המבתר, ששת הימים' ברח

14:30 11

  15:00: שעת סיום משוערת


