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 1P3//31/1P: תאריך מלאכי קריית ובניה לתכנון מקומית ועדה

   א"תשפ  ניסן'  ח 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 1P3//31/1P: תאריך מלאכי קריית ובניה לתכנון מקומית ועדה
   א"תשפ  ניסן'  ח 

 

 

 

 

 
 

 
 

 בקישור: ZOOMהישיבה תערך באמצעות מערכת לניהול ישיבות מרחוק 
 

https://us02web.zoom.us/j/88402556812?pwd=byt5Vy8yRmo1enlKSnB5dS9wMTAxQT09 

Meeting ID: 884 0255 6812 

Passcode: 303758 

One tap mobile 

+13126266799,,88402556812#,,,,*303758# US (Chicago) 

+13462487799,,88402556812#,,,,*303758# US (Houston) 

Dial by your location 

+1 312 626 6799 US (Chicago) 

+1 346 248 7799 US (Houston) 

+1 669 900 6833 US (San Jose) 

+1 929 436 2866 US (New York) 

+1 253 215 8782 US (Tacoma) 

המקומית הועדה מליאת ישיבת החלטות קובץ  
22:00  בשעה  א"תשפ, ניסן'  ח 12/00/12 תאריך ראשון  ביום 101202: מספר ישיבה  

המקומית הועדה מליאת ישיבת החלטות קובץ  
22:00  בשעה  א"תשפ, ניסן'  ח 12/00/12 תאריך ראשון  ביום 101202: מספר ישיבה  

https://us02web.zoom.us/j/88402556812?pwd=byt5Vy8yRmo1enlKSnB5dS9wMTAxQT09
https://us02web.zoom.us/j/88402556812?pwd=byt5Vy8yRmo1enlKSnB5dS9wMTAxQT09
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+1 301 715 8592 US (Washington DC) 

Meeting ID: 884 0255 6812 

Passcode: 303758 

https://us02web.zoom.us/u/kdUFCRWvdNFind your local number:  

 
 

-- 
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 בשיחה טלפונית )יש צורך באישור מיוחד(לישיבה התחברות ל

/0-00/00// 
/0-00/00/8 

 
 שירה 00-0000002מס' טלפון אחראי ישיבה: 

 m.org.il-shira@kדוא"ל אחראי ישיבה: 
 

 Bהנחיות  מחיבות לקיום ישיבות מודות תכנון באמצעות היוועדות חזותית
 

 Bבצורה מקוונת בזום //:PPישיבת הועדה לתכנון ובניה נפתחה בשעה 
 כנון ובניה ומביא להצבעה את ראש העיר ויו"ר הוועדה פותח את ישיבת הוועדה לת-אליהו זוהר

 כה' אדר תשפ"א2B//B1P B/מיום  //1/1Pאישור פרוטוקול מס' 
 

Bהחלטה: הפרוטוקול מאושר פה אחד 
 מר מוטי יעקובוב ומר אליאור עמרBנוכחים בהצבעה: מר אליהו זוהר, מר שמעון חזן 

 
 

https://us02web.zoom.us/u/kdUFCRWvdN
http://www.sophos.com/
mailto:shira@k-m.org.il
file://file/handasa/אתר%20ועדה%20קומפלוט/מינהל%20התכנון/הנחיות%20מחייבות%20לקיום%20ישיבות%20מודות%20תכנון%20באמצעות%20היוועדות%20חזותית.pdf
file://file/handasa/אתר%20ועדה%20קומפלוט/מינהל%20התכנון/הנחיות%20מחייבות%20לקיום%20ישיבות%20מודות%20תכנון%20באמצעות%20היוועדות%20חזותית.pdf
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 נושאים על סדר היום:
 כרמי הנדיבBהקלה שבס לשכונת  -מדיניות בשכונת כרמי הנדיב .1

 
 החלטה: המדיניות להוספת יחידות דיור נדחית פה אחד

 
מדיניות הועדה היא, לא להתנגד לתוספת שבס באופן כללי, אך לא ניתן לכלול את השכונה הזו במדיניות, כיוון 

ר המקומות בעירB הדרך הנכונה היא הגשת תכנית שתבחן ע"י ששכונת כרמי הנדיב היא שכונה שצפופה ממילא מית
Bהגורמים הרלוונטיים על מנת לבדוק אם ניתן יהיה לתת מענה מבחינה: תחבורתית, תשתיות ושטחי ציבור 

שינוי שלביות נבחן ע"י הועדה המקומית והמחוזית, תשובת הועדה הייתה שלא ניתן להעביר זכויות משכונת המחנה 
 ת כרמי הנדיב, כי גם בשכונת המחנה המגבלה בכמות יחידות הדיור עקב סלילת הכביש העוקףBהצבאי לשכונ

 מר מוטי יעקובוב, מר שי סיום  ומר אליאור עמרBנוכחים בהצבעה: מר אליהו זוהר, מר שמעון חזן 
Bקול מאושר פה אחד 

Bנכח בדינוכחים בהצבעה: מר אליהו זוהר, מר מישל טפירו, מר שמעון חזן=*(B)ון לא נכח בהצבעה 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bמר אליהו זוהר יו"ר הועדה מודה לנוכחים ונועל את הישיבה 
 P1:1IBה ננעלה בשעה ליאישיבת ועדת המ

       

 

 

______________                                                                                        ________________ 

 זוהר אליהו מר                                                                                                  רווחה נעם' אדר      

 הוועדה ר"יו                                                                                                        העיר מהנדס      

 


