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 הבהרה:

לחוק. המסמך מכיל את  101ה לחוק התכנון והבניה כפי שנקבע בתיקון  48מסמך זה נערך לפי סעיף 

ד )ובכללו מהלך הדיון, הצעות 48ההחלטות שנתקבלו באותה ישיבה ותו לא. פירוט נוסף לפי סעיף 

ברי מיעוט, נוכחות חברים, מוזמנים ועוד( יבוא בפרוטוקול הישיבה אשר יפורסם עם אישורו ע"י ח

 הוועדה. 

 מובהר כי מועדים שנקבעו בחוק ו/או בתקנות ו/או בגוף ההחלטה מתייחסים למסמך זה.
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 הודעת יו"ר  .1

)כפי שאושרה(  4 /24מטרת הודעת היו"ר הינה לעדכן את המועצה הארצית בדבר הטמעה של תמ"א 

 .1כפרק מתקני כליאה בחטיבת מוסדות ציבור בתמ"א /

, קודמה לנוכח מצבם 4 /24תמ"א . 30.1.20למתקני כליאה אושרה על ידי הממשלה ביום  4 /24תמ"א 

, 2040הירוד של חלק ממתקני הכליאה וכחלק מהמענה הנדרש לעמידה בצרכי הכליאה בישראל לשנת 

ת העדר הרלוונטיות של חלק מהאתרים שהוגדרו סטטוטורית כמיועדים למתקני כליאה, והצורך לשפר א

 תנאי המחייה ורווחת האסיר.

, עתידים לתת מענה מענה לצורכי 4/24האתרים החדשים, שהוצעו לאשכולות כליאה במסגרת תמ"א 

 הכליאה לשנת היעד.

 

ולשלבה כפרק מתקני כליאה  4 /24שהוטמעו בתמ"א, יש להטמיע גם את תמ"א נוספות בדומה לתמ"אות 

 . 1בחטיבת מוסדות ציבור בתמ"א 

. מדובר בהליך טכני לצורך 4/24בתמ"א מטמיע את התמ"א כפי שאושרה  1בתמ"א כליאה  פרק מתקני

. יודגש כי לא נעשו שינויים מהותיים, אלא שינויי עריכה לצורך התאמה למבנה 1הוספת הפרק לתמ"א 

 .1נערכה בהתאם לתפישה, לשפה ולמונחים של תמ"א  4/  24בלבד, זאת היות ותמ"א  1תמ"א 
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 יגי השלטון המקומי בוועדות המשנה של המועצה הארציתמינוי נצ .2

ולנת"ע, בניה ותקנות, מר"מ, ערר על ולקחש"פ,  מינוי נציגי השלטון המקומי בוועדות הבאות: מטרת הדיון:

ועדת משנה של המועצה הארצית לתכניות עבודה לרשת חלוקה לגז ערר על הוועדות המחוזיות והולחוף, 

 .ותמ"ל, ז)א(119הטבעי לפי סעיף 

 הוחלט: 

נציגי השלטון המקומי בועדות  בפני המועצה הארצית הוצגה הצעה לראיה כוללת והסדרה מערכתית של

על המשנה. לאחר ששמעה את עמדות חברי המועצה בנושא ולאחר שדנה בהן, החליטה המועצה הארצית 

 כלהלן:מינוי נציגי השלטון המקומי בועדות המשנה 

  ולנת"ע: •

 מו.ואת ראשי הערים ירושלים וחיפה כממלאי מקוכחבר ראש עיריית תל אביב 

 וראשי המועצות האזורית מטה יהודה, אשכול, חוף השרון, כחבר ראש המועצה האזורית לב השרון 

 כממלאי מקומו. , לכישמעלה יוסף

 ד וחורהוראשי המועצות המקומיות זמר, ירוחם, דיר אל אס כחבר ראש המועצה המקומית רכסים

 כממלאי מקומו.

  ועדת משנה לתקנות: •

 ואת ראשי העיר תל אביב וירושלים כממלאי מקומה. כחבר ראשת עיריית חיפה

, סא'גור, פסוטה יבנאלואת ראשי המועצה המקומית רכסים, חורה, כחבר ראש מועצה מקומית דיר אל אסד 

 כממלאי מקומו.

 ועדה לקידום תכניות: •

 ואת ראשי העיריות טייבה, רחובות ובאר שבע כממלאי מקומו.כחבר ראש עיריית נהריה 

ואת ראשי המועצות המקומיות יבנאל, רכסים, פסוטה, סא'גור  כחבר ראש המועצה המקומית דיר אל אסד

 כממלאי מקומו.

 ז לחוק התו"ב(:119ועדת משנה לתכניות עבודה לגז )סעיף   •

ני ברק ואת ראשי המועצה המקומית זמר וגני תקווה ברחובות וואת ראש העיר כחבר ראש עיריית באר שבע 

 כממלאי מקומו.

 מר"מ: •

ראש עיריית נהריה כחבר ואת ראש העיר טייבה וראשי המועצות האזוריות מטה יהודה ומעלה יוסף 

 כממלאי מקומו.

 ערר על הולקחש"פ: •

 .מוראש עיריית באר שבע כחבר ואת ראשי העיר נהריה, רחובות וקריית ים כממלאי מקו

 ועדת משנה לעררים: •

 2-( ו 6)ב()2ת כל יתר נציגי השלטון המקומי )וממלאי מקומם( כמפורט בסעיפים וא ראש עיריית באר שבע

 ( לחוק התו"ב כממלאי מקומו.7)ב()

ואת כל יתר נציגי השלטון המקומי )וממלאי מקומם( כמפורט בסעיפים  ראש המועצה האזורית לב השרון

 ( לחוק התו"ב כממלאי מקומו.7)ב() 2-( ו 6)ב()2
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 ותמ"ל: •

 ראש עיריית נהריה כחבר ואת ראשי העיר באר שבע, בני ברק, טייבה, קריית ים כממלאי מקומו.

ת מעלה יוסף, לכיש, לב השרון, ראש המועצה האזורית מטה יהודה כחבר ואת ראשי המועצות האזוריו

 אשכול כממלאי מקומו.

 קומית זמר חבר ואת ראשי המועצה גני תקווה, ירוחם ורכסים כממלאי מקומו.מועצה המראש ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אלון אלרט
 מזכיר המועצה הארצית לתכנון ולבניהמ"מ 
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  יו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבניה
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תכנית מתאר ארצית למרחב מערכת המטרו  - 78-ו 77הודעה לפי סעיפים  – 70תמ"א  – 1 /70תמא/  .3

 תל אביב במטרופולין

 לחוק התו"ב. 78-ו 77דיון לפי סעיפים  מטרת הדיון:

 הוחלט: 

המועצה מברכת על קידום תכנית מתאר ארצית חלקית למרחב תחנות המטרו במטרופולין תל אביב, אשר 

מתווה את מדיניות התכנון האורבני והעצמת הפיתוח וההתחדשות העירונית סביב תחנות המטרו 

ת המתכוננות, זאת אל מנת לאפשר העצמת הבנייה הנובעת מהקמת מערכות הסעת ההמונים, יישום עקרונו

תכנון מוטה תחבורה ציבורית, ייעול השימוש בקרקע ובכך להעצים את השימוש במערכת הסעת ההמונים 

 ולהבטיח סביבה עירונית איכותית מוטת תחבורה ציבורית סביב התחנות. 

לאחר שהוצגו בפני המועצה הארצית הרקע, הפרקטיקה המקובלת בעולם והנחיצות בהתוויית מדיניות 

 התחנות, מחליטה:כוללת למרחב 

לחוק, המועצה הארצית לתכנון ובנייה מורה על פרסום הודעה בדבר הכנת תמ"א  77בהתאם לסעיף   .1

 רופולין ת"א.טמערכת המטרו במחב מרלתכנית מתאר ארצית - 70

במתחמים המסומנים בתשריט כ"מגבלות בנייה ופיתוח", יקבעו תנאים והגבלות להיתרי בנייה לפי  .2

 חוק כדלהלן:ל 78סעיף 

בתחום המסומן בתשריט כ"מגבלות בנייה ופיתוח" לא יינתנו היתרי בניה אשר מתקיימים בהם  א.

 המאפיינים הבאים, אלא לאחר שאושרו בהתאם למפורט בסעיף קטן ב להלן:

מ"ר ]עיקרי +  4000דונם או היקף הבנייה החדשה המוצע בו עולה על  2היתר על מגרש ששטחו מעל  .1

 ל הקרקע[ ככל שהמגרש, כולו או חלקו בתחום "מגבלות בנייה ופיתוח".שרות מע

מ"ר והיקף הבנייה החדשה המוצע בו עולה  400, היתר על מגרש ששטחו מעל 1בנוסף על האמור בס"ק  .2

מ' מאחת מהתחנות הבאות,  100מ"ר ]עיקרי + שרות מעל הקרקע[, כולו או חלקו, במרחק של עד  1000על 

 –כפר סבא, כפר סבא מרכז, ויצמן  –רמת השרון, כפר סבא מזרח, אלקלעי  –ט: סוקולוב כמסומן בתשרי

 -גבעתיים, בן גוריון   –חולון, כצנלסון  –רעננה, אילת דב הוז  –כפר סבא  –כפר סבא, טשרניחובסקי 

ז, ראשון מרכ –פתח תקווה, ראשון לציון  –פתח תקווה, וולפסון  –רמת גן, ארלוזרוב  –גבעתיים, הרא"ה 

 שדרות הציונות.  –לציון 

 דונם עבור מבנה ציבור. 2היתר על מגרש ששטחו מעל  .3

לא יינתנו היתרי בנייה שמתקיימים בהם המאפיינים שפורטו בסעיף א' לעיל, אלא אם אושרו ע"י  ב.

 מנהלת אגף המטרו במינהל התכנון לאחר שהתקבלה התייחסות מהנדס/ת הוועדה המקומית להיתר בתוך

 יום, כי ניתן מענה להיבטים כמפורט להלן: 21

הותרת האפשרות לפיתוח בהיקפי בנייה מוגברים, יחסית למאפייני החברה העירונית, ההולמים את  •

כפי שיאושרו על ידי  70המוקד האורבאני העתיד לקום סביב תחנת המטרו, בהתאם לעקרונות תמ"א 

הגשת הבקשה להיתר, או בהתאם למסמך מדיניות של  המועצה הארצית או ועדת ההיגוי )ולנת"ע( בעת

הוועדה המחוזית של פיתוח בסמוך למתע"ן ככל שאושר, וזאת באמצעות: העמדת הבינוי המבוקש בהיתר 

בחלק אחד של המגרש כך שתתאפשר בנייה עתידית בחלקו האחר, ועל ידי השארת מרווח או מקום פנוי 

ושים ציבוריים, מסחר ותעסוקה במגרשי מגורים, או תוספת במגרש לטובת שימושים נוספים ]כגון שימ

 למבני תעסוקה של אגפי מגורים[ אם וכאשר יאושרו. 
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יצירת מעברים להולכי רגל, בתוך וכחלק מהבינוי המבוקש בהיתר, במקומות בהם שיפור הרשת  •

ום המגרש. העירונית מחייב זאת, או התאמה לאפשרות למעברים כאלה בתכנית עתידית שתאושר לתח

יצירת רוחב רצועה המאפשר את איכות המעברים כגון אפשרות לנטיעת עצים ויצירת הצללה נאותה. 

התייחסות לאפשרות עתידית לניצול המרווח הקידמי בין המבנים לגבול המגרש, לטיוב או הרחבה של 

 המרחב הציבורי.

ון והבנייה )התקנת מקומות הגבלת היקפי החנייה המוקצים בהיתר, בכפוף לקבוע בתקנות התכנ •

ובהתאם למסמך מדיניות הקיים בעת הגשת הבקשה להיתר ]כגון מסמך פיתוח  1983 –חניה(, התשמ"ג 

מוטה תחבורה ציבורית, מסמך מדיניות למרחבי מתע"נ של מחוז תל אביב[, והכללה של אפשרות פיזית 

 . ותפקודית נאותה לניצול עתידי של שטחי החנייה לשימושים אחרים

ככל שלא ניתן מענה להיבטים המפורטים בס"ק ב, כולם או חלקם, על מהנדס/ת הוועדה המקומית  ג.

השתכנעה מנהלת אגף המטרו מההסבר שפורט בפניה  לחוות דעתו מדוע הדבר אינו רלוונטי או אינו אפשרי. 

התקופה, תקבל מנהלת לעניין זה, יינתן אישורה להיתר. לא התקבלה חוות דעת מהנדס/ת הוועדה בתוך 

קבלת חוו"ד מהנדס/ת מימים  14אגף המטרו החלטה בהיתר. החלטת מנהלת אגף מטרו תתקבל בתוך 

 . יום מחלוף המועד למתן חוות הדעת, לפי העניין 14או בתוך  הועדה המקומית

 ן ההכרעה הסופית בעניי להביא את מבקש ההיתר נתקבלה החלטת מנהלת אגף המטרו כאמור, רשאי  .ד

התחבורה ונציג המהנדסים  שר בפני ועדה בראשות מנכ"לית מינהל התכנון או ממלא/ת מקומה, נציג

ככל שקיימת  לא תובא ההכרעה הסופית להחלטת הוועדה כאמור,והאדריכלים במועצה הארצית. ואולם, 

הועדה  .הוועדהלגביו מבוקשת הכרעת הסכמה בין מנהלת אגף המטרו למהנדס/ת הועדה המקומית בעניין 

 הפניה. מקבלת יום  21תקבל החלטתה בתוך 

 ולקווי תשתית ולדרכים  םהמגבלות המפורטות בס"ק ב לא יחולו על מתן היתרים או הרשאות למתקני ה.

 וכן על היתרים אשר הוחלט לאשרם.  

ת תוקף התנאים יהיה לשנתיים מיום פרסום ההודעה או עד להעברת התכנית להערות הוועדו  .3

 המחוזיות, לפי המועד המוקדם יותר. 

 ייערכו התיקונים הבאים בתחום "מגבלות בנייה ופיתוח" המפורטים בתשריט וכפי שהוצג בדיון:  .4

 תחנות ראשון לציון מרכז ותחנת ראשון לציון שדרות הציונות: תיקון סימון ודיוק גבולות. א.

 צפון. סוקולוב: החרגת הזרוע בחלק ה –תחנת רמת השרון  ב.

מערב בו הוצאו היתרים לחפירה ודיפון והדופן -רעננה: החרגת השטח בדרום –תחנת התדהר   ג.

 הסמוכה לו ממערב. 

 החרגת  שטח דרום מזרחי ושטח מצפון לרחוב סוקולוב.  - מרכז הרצליהתחנת  ד.

 הוז. -פתח תקווה: החרגת שטח ממערב לרחוב דב –תחנת ארלוזורוב  ה.

מטרים מהתחנות תוך דיוק הגבולות בהתאם לרחובות  100ם: צמצום תחום למרחק תחנות גבעתיי ו.

 הראשיים/מתחמים שלמים. 

 

 

 

 

 אלון אלרט
 מזכיר המועצה הארצית לתכנון ולבניהמ"מ 

 מרדכי כהן
  יו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבניה
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 תחנת הכוח רדינג -  3א// 10תמ"א  .4

 בתמ"א. 9.2דיון בהארכת הפעלת תחנת הכוח בהתאם להוראת סעיף  מטרת הדיון:

 

 הוחלט:

 2020המועצה הארצית, לאחר שהוצגה בפניה נחיצות המשך הפעלת יחידות הייצור רדינג ד' לאחר שנת 

, 2022לאספקת החשמל באזור גוש דן, עד להפעלה של תחמ"ג עתידים הצפויה במחצית השנייה של שנת 

להקמת שתי יחידות ייצור חדשות באתר במחזור משולב,  2/3א//10בר קידום תמ"א ולאחר שעודכנה בד

, לאשר את המשך הפעלת יחידות הייצור רדינג ד' עד למועד 3א//10בתמ"א  9.2מחליטה, בהתאם לסעיף 

 , המוקדם מביניהם. 1.1.2022-הפעלת תחמ"ג עתידים או עד ל

ד' מעבר לתקופה זו, ככל שתידרש לדעת משרד האנרגיה, תובא  הארכת המשך הפעלת יחידות הייצור רדינג

 כאמור. 9.2לדיון נוסף במועצה הארצית בכפוף לסמכותה לפי סעיף 

למועצה הארצית נמסר כי המשרד להגנת הסביבה, בתיאום עם משרד האנרגיה, מקדם תיקון לחוק למניעת 

ה רדינג ד' הבנוי מאסבסט פריך, מלוח , לצורך החרגת מבנ2011 -מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א 

, עד למועד 2021הזמנים הקבוע בחוק, על מנת שניתן יהיה להמשיך הפעלת יחידות הייצור מעבר לאוגוסט 

הפעלת תחמ"ג עתידים. מובן כי החלטה זו מתייחסת למישור התכנוני בלבד והמשך הפעלת התחנה יתאפשר 

 בכפוף לכל דין.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אלון אלרט
 מזכיר המועצה הארצית לתכנון ולבניהמ"מ 

 מרדכי כהן
  יו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבניה
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 שינוי מסדרון התשתיות העילי מערבית לכפר קיש - 1/6 ג/ /10תמ"א  .5

דיון במתן הוראה לעריכת התכנית, פטור מתסקיר השפעה על הסביבה והעברת התכנית  מטרת הדיון:

 .ולהשגות הציבור להערות הוועדות המחוזיות

 

 הוחלט:

קשה שהוגשה לשינוי מסדרון התשתיות העילי המאושר בבפני המועצה הארצית הוצגו הרקע לדיון ל

מערבית לכפר קיש, התכנית המוצעת לשינוי תוואי המסדרון, והתייחסויות המשתתפים  6ג//10בתמ"א 

 בדיון.

לא הוצגה ברקע התכנוני של תמ"א  המועצה הארצית סבורה כי על אף שתכנית ההרחבה של כפר קיש

 , התוואי שאושר עומד בכל מרחקי הבטיחות הנדרשים והמקובלים ואף מעבר לכך.6ג//10

עם זאת, מאחר שבמקטע זה טרם החלו עבודות להקמת קו החשמל, השתכנעה המועצה הארצית כי נכון 

 פר קיש, ומחליטה כלהלן:לקדם תכנית לשינוי נקודתי של תוואי מסדרון התשתיות העילי מערבית לכ

, להכין תכנית מתאר ארצית 10לחוק התכנון והבניה לעורכי תמ"א  50להורות בתוקף סמכותה לפי סעיף  .א

לתיקון נקודתי של תוואי מסדרון התשתיות העילי מערבית לכפר קיש. התכנית  1/6ג//10תמ"א  -מפורטת 

, ותבטל את התוואי המאושר 6ג//10תמ"א תייעד שטח למסדרון תשתיות עילי מערבית לתוואי המאושר ב

 במקטע שיתייתר.

פטור מהכנת תסקיר השפעה על הסביבה או מסמך סביבתי, לאחר שהוצגו ההשלכות הסביבתיות ל .ב

המינוריות הצפויות כתוצאה מהשינוי המבוקש, ובהתבסס על עמדת המשרד להגנת הסביבה כי 

בר בתסקיר ההשפעה על הסביבה שהוגש עבור ההתייחסות הסביבתית המפורטת לשטח האמור, נכללה כ

, אשר כלל בחינת חלופות מאקרו לרצועת הקו ובחינה מפורטת של התוואי הנבחר. יש לציין 6ג//10תמ"א 

כי בהסטת הקו למיקום המוצע נלקחו בחשבון השיקולים הבאים: הימנעות מכניסה לקרקעות פרטיות, 

טה נוספת מערבה תגביה את הקו יותר, ובכך תיצור שיקולי טופוגרפיה ושיקולים נופיים מאחר והס

 בולטות רבה יותר של הקו במרחב.

 יום. 45להעביר את התכנית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור לתקופה של  .ג

להסמיך את הוולנת"ע לדון בהערות הוועדות המחוזיות ובהשגות הציבור ולהעביר את המלצותיה למועצה  .ד

 הארצית.

 

 

 

 

 

 

 ון אלרטאל
 מזכיר המועצה הארצית לתכנון ולבניהמ"מ 

 מרדכי כהן
  יו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבניה
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 ניו מג'דל -הרחבת מג'דל שמס :  0674796-219תכנית מס'  .6

 נציג רט"ג. שהוגשה על ידי 29/9/20 ב לחוק על החלטת הולנת"ע מיום6דיון בבקשה לפי סעיף  מטרת הדיון:

 

 מסדר היום.הנושא ירד 
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 תקנות התו"ב .7

 הסרת הוראות בדבר תכנית ארגון אתר.   -תקנות מכון בקרה ודרכי עבודתו -תקנות התו"ב   .7.1

 הוספת הוראות בדבר תכנית ארגון אתר. -תקנות רישוי בניה -תקנות התו"ב   .7.2

בטיחות  -לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות( חלק ג התוספת השניה -תקנות התו"ב   .7.3

 שינוי שימוש בבניין קיים )מלונאות ומעונות סטודנטים(. -אש בבניינים

דיון חוזר בהמלצה לשר על התקנת  -עמודי עירוב   –עבודות ומבנים הפטורים מהיתר  -תקנות התו"ב   .7.4

 התקנות

 תקנת התקנות.המלצה לשר הפנים על ה מטרת הדיון:

 

 הוחלט:

 ; הסרת הוראות בדבר תכנית ארגון אתר  -תקנות מכון בקרה ודרכי עבודתו -תקנות התו"ב  .1

 הוספת הוראות בדבר תכנית ארגון אתר. -תקנות רישוי בניה  -תקנות התו"ב 

מהנדס המועצה הארצית, לאחר שהשתכנעה כי האחריות על בדיקה ואישור תכנית ארגון אתר הינה של 

 לשר המליץהוועדה המקומית ולא של מכון הבקרה מחליטה לאמץ את החלטת וועדת המשנה לתקנות ול

 ודרכי בקרה מכון מתקנות ימחקתכנית ארגון אתר  שנושא כך, בפניה שהוצגו כפי התקנות תיקון על

 קנות הרישוי.בת ויוטמע עבודתו

בטיחות  -לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות( חלק ג התוספת השניה  -תקנות התו"ב . 2

 שינוי שימוש בבניין קיים )מלונאות ומעונות סטודנטים(. -אש בבניינים

מציע תוספת לתקנות תכן הבניה בנושא בטיחות אש, המהווה הקלה בנטל הרגולטורי על שינוי  התיקון

 החלטת את לאמץסטודנטים. המועצה הארצית מחליטה שימוש במבנים קיימים לצרכי מלון או מעונות 

', מ 2.7 גישה לדרך מינימלי רוחב קביעת בדבר הכבאות רשות נציג בקשת את לקבל וכן, המשנה וועדת

 כפי שהוצגו בפניה. התקנות התקנת לשר ל המליץלו

התכנון מול משרד הטמעת הגדרת בית מלון כמוצע על ידי נציגת משרד התיירות, תיבחן על ידי מינהל 

 התיירות ורשות הכבאות ותיבחן התאמתה לתקנות אלה. החלטה בנושא זה תתקבל על ידי מינהל התכנון.

 –"ב: עבודות ומבנים הפטורים מהיתר התו תקנות. 3       

התיקון המוצע לפיו תותר הקמת עמודי ערוב בפטור מהיתר בניה,  על לשר ממליצה הארצית המועצה

 .13קנות עבודות ומבנים הפטורים מהיתר ולא בתקנה א בת 38בתקנה 

 הצהרת עירוב עמודי הקמת על להודעה לצרף הצורך את לבחון יש כי לתקנות המשנה ועדת להחלטת בהמשך

 צורך אין כי וקבע הנושא את בחן התכנון מנהל של המקצועי הצוות,  יציבותם בדבר קונסטרוקציה מהנדס

 .מקובלת הצוות המלצת,  זו בהצהרה

 

 אלון אלרט
 מזכיר המועצה הארצית לתכנון ולבניהמ"מ 

 מרדכי כהן
  יו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבניה
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 אנ"מ אונו  - 39 /21 /3תמ"מ  .8

 דיון בהפקדה. מטרת הדיון:

 הוחלט:  

לאחר ו, לאחר שהוצגה בפניה תכנית המתאר המחוזית לאזור הנופש המטרופוליני אונו המועצה הארצית

 ששמעה את המוזמנים מבקשת לשוב ולדון בה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אלון אלרט
 מזכיר המועצה הארצית לתכנון ולבניהמ"מ 

 מרדכי כהן
  יו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבניה
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 אלון תבור-מקטע תל קשיש -תכנית מתאר ארצית לרצועת תשתיות משולבת ומתקנים   -ג   /3 /37תמ"א  .9

דיון בהמלצות הולנת"ע בהערות הועדות המחוזיות והשגות הציבור והעברה לאישור : מטרת הדיון

 הממשלה.

 

 הוחלט:

בהערות הוועדות  29.09.20בפני המועצה הארצית הוצגו עיקרי התכנית והמלצות הולנת"ע מיום  .1

 המחוזיות והשגות הציבור שהוגשו לתכנית.

ולהמליץ לממשלה על אישור התכנית  29.09.20הולנת"ע מיום המועצה מחליטה לאמץ את המלצות  .2

 לתיקונים טכניים של מינהל התכנון.ובכפוף לשינויים כפי שהומלצו ע"י הולנת"ע  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אלון אלרט
 מזכיר המועצה הארצית לתכנון ולבניהמ"מ 

 מרדכי כהן
  יו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבניה

 אלון אלרט
 מזכיר המועצה הארצית לתכנון ולבניהמ"מ 

 מרדכי כהן
  יו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבניה
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 תמ"א מפורטת לדרכים במזרח השרון: 1 /14א/  /31תמ"א   .10

 .תסקיר השפעה על הסביבההנחיות ללהכנת דיון במתן הוראה  ליועץ הסביבתי  טרת הדיון:מ

 

 הוחלט:

לתכנון ולבניה הוצגה בקשת חברת נתיבי ישראל להרחיב את הקו הכחול של התכנית בפני המועצה הארצית 

 .444 -ו 55כך שזה יכלול גם מחלף במפגש הדרכים 

 

המועצה הארצית, לאחר שהוצגה בפניה המלצת הוועדה המשותפת לתחבורה יבשתית, ולאחר ששמעה את 

 ת הפרויקט כמבוקש. החברים וקיימה דיון בנושא, מקבלת בקשה זו ומורה על הרחב

 

המועצה הארצית, לאחר ששמעה את המלצת הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית ולאחר שהוצגו בפניה 

החלופות המומלצות לבחינה במסגרת תסקיר ההשפעה על הסביבה, מורה ליועץ הסביבתי על הכנת הנחיות 

 ב בהתאם.-לתסקיר השפעה על הסביבה עבור פרקים א ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 אלון אלרט
 מזכיר המועצה הארצית לתכנון ולבניהמ"מ 

 דלית זילבר
  מ"מ יו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבניה
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 נחף – 20/9/2תמ"מ   .11

 דיון בהסמכת הולנת"ע. מטרת הדיון:

 הוחלט:

לדון בהפקדת התכנית, לדון בהתנגדויות לתכנית, ככל  המועצה הארצית מחליטה להסמיך את הולנת"ע

 שתוגשנה, למנות חוקר ככל שיידרש ולהחליט בתכנית.
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 א.ת. ספיר - 88 /14 /4תמ"מ  .12

 דיון בהסמכת הולנת"ע. מטרת הדיון:

 

 הוחלט:

המועצה הארצית מחליטה להסמיך את הולנת"ע לדון בהפקדת התכנית, לדון בהתנגדויות לתכנית, ככל 

 שתוגשנה, למנות חוקר ככל שיידרש ולהחליט בתכנית.
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 כפר קרע:  12 /6מ "תמ  .13

 אום אל פאחם:  9 /6מ "תמ

 דיון בבקשה להארכת מועד להגשת חוו"ד הוועדה המחוזית להתנגדויות. מטרת הדיון:

 

 הוחלט:

הוועדה  בפני המועצה הארצית הוצגה בקשת יו"ר הוועדה המחוזית מחוז חיפה להארכת מועד להגשת חוו"ד

כפר קרע, זאת, בין  – 12 /6אום אל פאחם ולתמ"מ/  – 9 /6המחוזית חיפה להתנגדויות שהוגשו לתמ"מ/ 

היתר, מפאת העיכובים בדיוני ההתנגדויות בתכניות הכוללניות המקודמות באותם מרחבי התכנון של 

רוכה בשמיעת תכניות אלו בשל מצב החירום שהקפיא את תהליכי התכנון ובשל המורכבות  אשר כ

 ההתנגדויות הרבות שהוגשו לתכניות הכוללניות של ישובים אלה. 

המועצה, לאחר שדנה בנושא מאשרת את הארכת המועד להגשת חוו"ד הוועדה המחוזית להתנגדויות 

 ( לחוק. 1)א() 106, בהתאם לסעיף 31.1.2021שהוגשו לתכניות כאמור עד ליום 
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