תאריך04/12/2016 :
ת .עברי :ד' בכסלו תשע"ז

פרוטוקול מליאת הועדה המקומית מס' 201603
בתאריך  26/10/2016 :כ"ד בתשרי תשע"ז שעה 19:00
נכחו:
ראש העיר ויו"ר הועדה
סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה
סגן רה"ע וחבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה

חברים:

מר יוסף שבו
מר שחר רובין
מר שמואל מזרחי
מר עמוס לוגסי
גב' סמדר אהרוני
גב' ציפי זילברמן
מר אליהו לוי
ד"ר הדס שחורי
מר יהודה חיימוביץ'
מר יעקב קורץ
מר יצחק כהן

-

נציגים:

גב' אילנה אביעד

 -אגוד ערים לאיכות הסביבה

סגל:

אינג' בועז גמליאל
עו"ד שולמית כהן מנדלמן
מר דרור מרגלית
גב' סמדר ירון
טלי איטח
רעות פוקס

-

מהנדס העיר
יועמ"ש
מנהל אגף נכסים ופרוגרמות
מנהלת מחלקת בנין עיר
מרכזת תכנון עיר
מרכזת תכנון עיר

מוזמנים:

מר עמיקם נגר לוי
מר ערן לבב
מר שמעון גור
מר שלמה אליהו
מר תדהר תומר

-

מנכ"ל העירייה
גזבר העירייה
סגן גזבר העירייה
מבקר העיריה
עוזר ודובר ראש העיר

נעדרו:
חברים:

מר אורן יגאנה
מר לירן יגודה

 חבר ועדה -חבר ועדה

נציגים:

מר מיכאל זלינגר
מר גמליאל שמעון
מפקד משטרת נס ציונה

 פיקוד עורף רשות הכבאות -המשרד לבטחון המדינה
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המשך משתתפים לישיבה:
נציגים:

נציג משרד השיכון
מר מארק חוזין
גב' שמרית תיבי
נציג משרד התחבורה
גב' ורד אדרי
איתי בורשטיין

-

המשרד להגנת הסביבה
נציג משרד האוצר

סגל:

מר שולם גלזר
מר רוני הורביץ
גב' דורית רובין-ארמרמן
גב' ילנה גלפרין
תומר רחמים

-

מנהל מחלקת רישוי ופקוח בניה
מנהל מדור רישוי
רישוי בניה
מנהלת מחלקת תנועה
מנהל מח' איכות סביבה
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לשכת הבריאות הנפתית רחובות
מינהל מקרקעי ישראל

עמוד 2

תקציר נושאים לדיון
סעיף

סוג ישות

מס' ישות

תיאור ישות

גו"ח

בעל עניין

כתובת

עמ'

1

תוכנית בניין
עיר

תנאים לאישור
תכניות

תנאים לאישור
תכניות ובקשות
להיתרים לדיור מוגן

4

2

דיון כללי

201604

אישור מינוי יצחק
כהן כמ"מ בועדות
המשנה לתכנון

9
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סעיף 1

תוכנית :נס/תנאים לאישור תכניות ובקשות להי

פרוטוקול לישיבת מליאת הועדה המקומית מספר  201603תאריך26/10/2016 :
שם התכנית:

תנאים לאישור תכניות ובקשות להיתרים לדיור מוגן

סוג תוכנית
מטרת התכנית
מהות הדיון
קביעת מדיניות הועדה המקומית בנושא תכניות ובקשות להיתרים לדיור מוגן.
דברי הסבר
הדיור המוגן הפך בשנים האחרונות לדפוס מגורים הולך ומתרחב ,לאור הארכת תוחלת החיים .על כן הפך הדיור המוגן
לפרויקט של יזמות המציע מגורים לקהלי יעד מבוקש ,תוך הכרה בחשיבות ,באיכות ובהתאמת הדיור המוגן לאורח החיים
העכשווי ,המאפשר חיי חברה ,סביבה מוגנת ,גישה לשירותים הנדרשים לאדם המבוגר ,קירבה ואיכויות המשתלבות במרחב
העירוני הכולל.
סוגיית הדיור המוגן והיקפיו עולה גם בעיר נס ציונה ,המיועדת להגדיל אוכלוסייתה ,לרבות האוכלוסייה הבוגרת .הוספת דיור
מוגן מהווה מרכיב במגוון מאפייני הדיור ,תמהיל המגורים והאוכלוסייה.
התכנון העירוני כיום מעודד מנעד גילאים רחב ,תמהיל דיור מגוון ומפגשים בין מגוון אוכלוסיות.
יש להדגיש כי אוכלוסייה בוגרת הינה צרכנית משמעותית של פנאי ,תרבות ,ספורט ,טכנולוגיה ,פעילויות חברתיות בעיר
ובמרחב.
ההיבט הפרוגראמטי בנס ציונה
 .1על פי תכניות בתוקף ,תכניות שהומלצו להפקדה ,ובניה קיימת לדיור מוגן ,קיים פוטנציאל של כ 870 -יח' מגורים לדיור
מוגן ,בכל התכניות ובמצב קיים ,במצטבר.
מצ"ב טבלת פירוט תכניות בהם קיימת אפשרות לדיור מוגן.
 .2בנוסף ,קיימים ברחבי העיר מגרשים שהינם בבעלות פרטית ,המיועדים למבנים ומוסדות ציבור ,אשר על פי השימושים
המותרים בחוק ניתן להקים בהם מבנים לדיור מוגן.
מדיניות תכנונית
 .3בהתאם לתכנית המתאר התקפה למבני ציבור נס/1/1/א 1/במגרשים המיועדים למבני ציבור
יותרו השימושים המפורטים בסעיף  188לחוק התכנון והבניה  ,באישור הועדה המקומית.
 .4מניתוח נתוני תכנית המתאר עולה כי פוטנציאל הצריכה המיטבי לדיור מוגן בנס ציונה ,עומד על כ 900 -יח' מגורים
לדיור מוגן.
 .5מאחר ובתכנון נהוג להתייחס ל 80% -70% -היתכנות למימוש מתכניות בתוקף ,הרי שעפ"י הנתונים לעיל ,נכון לתכנן כ-
 1,100יח' מגורים לדיור מוגן בכל העיר .פוטנציאל זה מצוי רובו ככולו בתב"עות ובשטחים המפורטים
בסעיפים  1ו 2 -לעיל.
 .6לאור הנתונים הנ"ל ,ולצורך תכנון מיטבי של הדיור המוגן בעיר נס ציונה ,יש לקבוע דרישות ותנאים לתכניות ובקשות
להיתר לדיור מוגן ברחבי העיר ,אשר יהיה בהם להבטיח ככל הניתן ,מענה נכון וראוי לסוגיות התכנוניות בנושא הדיור המוגן
בעיר.
תינתן העדפה למגרשים גדולים אשר ניתן להקים בהם כ 300- 200 -יחידות למגורים ואשר יאפשרו מגוון רחב של שרותים
לשוהים בהם מבלי שיהיה צורך לצאת מתחום המוסד.
ככל שהמגרש לא מאפשר לתת שירותים בתוך המגרש עצמו ,תידרש סמיכות למרכז עירוני ,גישה קצרה ,נוחה ובטוחה
לתחבורה ציבורית ,שירותי קהילה ובריאות ,שירותים אישיים ,חנויות ,מסחר וכדו'.
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המשך תוכנית :נס/תנאים לאישור תכניות ובקשות להי

 .7תנאים מצטברים לתכניות ובקשות להיתרים לדיור מוגן:
א .במגרשים שיעודם הקיים הינו למבני ו/מוסדות ציבור :
גודל מגרש מינימלי 1,400 -מ"ר )לאחר הפקעות(.
ב .זכויות בניה -מקסימום  150%שטח עיקרי.
ג .צפיפות-
מגרש הממוקם במרכז העיר -מינימום  50יחידות למגורים במגרש ,בגודל של בין  35מ"ר ל 50 -מ"ר ליחידה למגורים.
מגרש הממוקם שלא במרכז העיר -מינימום  200יחידות למגורים במגרש ,בגודל של בין  35מ"ר ל 50 -מ"ר ליחידה למגורים.
"מרכז העיר" לענין סעיף זה-
 500מ' מרחק אווירי מזרח -מערב לציר ויצמן.
 500מ' מרחק אווירי מדרום לדרך הנפת הדגל.
 500מ' מרחק אווירי מצפון לדרך רבין.
ד .בינוי -התאמה למאפייני הבינוי בסביבה בה מצוי המגרש.
ה .חניות -עפ"י התקנות שבתוקף ,ולא יותר מ 1 ) 5:1 -חניה לכל  5יחידות מגורים(.
ו .שטחים משותפים ושירותים לדיירים -בהתאם לפרוגראמה של משרד הבינוי והשיכון לדיור מוגן.
במגרשים עם פחות מ 100 -יחידות למגורים -חלוקת השטחים תהיה באופן יחסי לקבוע בפרוגראמה.
במגרשים עם למעלה מ 100-יחידות למגורים יהיו גם :
שרותי רופאים ,חדרי כושר ,אולמות לפעילות גופנית ,חוגים  ,מופעי תרבות ,חדר אוכל ,שרותי טיפוח וטיפולים וכל שימוש ו/או
שטח נוסף שידרש בהתאם לשיקול דעתה של הועדה המקומית.
 .8הוראות בתכניות ובבקשות להיתרים לדיור מוגן
א .תידרש עמידה בהוראות חוק הדיון המוגן ותקנותיו )רשיון כחוק ,הגדרות שבחוק(.
ב .המבנה יתוחזק באמצעות חברת ניהול )ייקבעו בנושא זה תנאים למתן היתרים ,למתן טופס  ,4לרישום הנכס בלשכת רישום
המקרקעין(.
ג .מבנה הדיור המוגן יהיה בבעלות אחת ,יחידות המגורים מיועדות להשכרה בלבד ולא תותר מכירתן.
ד .ייקבעו הוראות להבטחת השימוש למטרות התכנית בלבד.
ה .ייקבעו הוראות לענין העברת זכויות בבעלות של מבנה הדיור המוגן וביחידות המגורים.
ו .ייקבעו הוראות להבטחת ביצועה של התכנית בכל חלקיה ,ע"י הוראות ברישום המקרקעין ובהסכמים השונים )הסכמי
השכירות ,הסכמי הניהול(.
ז .ייקבעו תנאים למתן היתרי בניה ואישורי איכלוס.
מהלך הדיון
יוסי שבו-רה"ע :ראש העיר מבהיר  :על רקע בקשות שונות שהוגשו לוועדה לאישור דיור מוגן .אגף ההנדסה התבקש
להכין אמות מידה ומדיניות לאישור הדיור המוגן ,כמה אחוזים צריך ,כמה חניות ,מה גודל הדירה ,מי
בעלות , .יש תקנות מסוימות של משרד השיכון אך הן לא מפורטות .אמות מידה שנאשר יהיו טובים לכל אחד באופן
שווה .כפי קורה בעוד תחומים בעיר נס ציונה ,יש מדיניות שעובדים לפיה .
למעשה היום כל מי שיש לו שטח ביעוד מבנה ציבור יכול לבקש דיור מוגן ,יש מספר בקשות לדיור מוגן
בתחום נס ,108/אישרנו  300יחידות כולל מסחר בתנאים מסוימים ,הגיעה בקשה של עוד  300יחידות,
וברחוב זרובבל  ,בשכונת העמק  ,אנחנו לא מעוניינים בעיר של בתי אבות ודיור מוגן,ולכן נקבע קריטריונים
ואמות המידה .
בועז גמליאל :מסביר את ההמלצה למדיניות:
נס ציונה שואפת להיות עיר עם היצע של פתרונות דיור למגוון אוכלוסיות ,שתאפשר לשמור על רב דוריות של משפחות
צעירות והוריהם .אנחנו בעצם נמצאים בתהליך של הכנת תכנית המתאר ואנחנו בוחנים גם את הסוגיה הזאת של
דיור המוגן במסגרת תוכנית המתאר וזאת כדי ליצור סביבת חיים ומגוון של פתרונות דיור שמתאימים לאוכלוסייה
המבוגרת ,תוך התייחסות למגוון השירותים ,הפנאי ,התרבות וההיצע הרלבנטי והמתאים.
הדיור המוגן הפך בשנים האחרונות לדפוס מגורים הולך ומתרחב ולפיכך יש צורך לדון בסוגיה זו גם בנס ציונה.
חשוב מאוד לתכנן את ההיצע בהתאם לביקוש הצפוי .חשוב שאנחנו נוביל את התהליך ולא נהיה מובלים ,זו המטרה
בעצם .המטרה פה היום היא לקבוע את המדיניות ,כפי שאמר ראש העיר ,אנחנו מקבלים בקשות ואנחנו לא רוצים
לדון נקודתית ,אנחנו דנים בקביעת מדיניות בשביל להוביל את התהליך.
לגבי ההיבט הפרוגרמטי בנס ציונה ,בתוכניות מאושרות ותכניות שהומלצו להפקדה ובניה קיימת לדיור מוגן,
קיים פוטנציאל של כ 870-יחידות דיור בדיור מוגן בכל התוכניות.
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המשך תוכנית :נס/תנאים לאישור תכניות ובקשות להי

במגרשים קיימים בייעוד מבנה ומוסדות ציבור בבעלות פרטית ניתן להקים דיור מוגן ,זאת מאחר ובהתאם לתוכנית
המתאר התקפה למבני ציבור נס/1/1א 1/ניתן לאשר את השימושים המפורטים בסעיף  188לחוק התכנון והבניה
באישור הוועדה המקומית ועל כן ניתן גם בהם להקים מבנים לדיור מוגן.
מניתוח נתוני תכנית המתאר עולה כי פוטנציאל הצריכה המיטבי לדיור מוגן בנס ציונה עומד על כ 900-יחידות דיור
לדיור מוגן.
אנחנו יודעים שמתכננים  900לא מיישמים  ,900מיישמים בממוצע  ,80%לכן צריך לתכנן ליותר מהצורך ,לכן אנחנו
מדברים על תכנון של  1,100יחידות דיור לדיור מוגן בכל העיר .פוטנציאל זה מצוי רובו בתב"עות ובשטחים שנזכרו
לעיל .ולכן זה נותן משנה תוקף וחשיבות למדיניות שאנחנו קובעים.
לגבי התנאים לתוכניות ובקשות להיתר לדיור מוגן ברחבי העיר ,תינתן העדפה למגרשים גדולים אשר בהם ניתן
להקים כ 300-200-יחידות למגורים ,אשר יאפשרו מגוון רחב של שירותים לשוהים בהם מבלי שיהיה צורך לצאת
מתחום המוסד .ככל שהמגרש לא מאפשר לתת שירותים בתוך המגרש עצמו ,תידרש סמיכות למרכז עירוני ,גישה
קצרה ,נוחה ובטוחה לתחבורה ציבורית ,שירותי קהילה ובריאות ,שירותים אישיים ,חנויות ,מסחר וכדומה.
בנוסף יש תנאים מצטברים לתוכניות ובקשות להיתרים לדיור מוגן:
במגרשים שיעודים הקיים הינו למבני ומוסדות ציבור גודל מגרש מינימלי  1,400מטר לאחר הפקעות.
אנחנו גם הגדרנו סף של  50יחידות דיור מינימום ,כי גם באותם מתחמים קטנים צריך לספק להם שירותים ציבוריים.
לגבי זכויות הבניה ,מקסימום  150%שטח עיקרי וגם זה על מנת כן לאפשר את הכמות הזאת של
מינימום  50יחידות דיור.
התייחסנו גם לצפיפות  -מגרש הממוקם במרכז העיר מינימום  50יחידות דיור.
גודל היחידה :בין  35מ"ר ל 50-מ"ר .אנחנו בחנו את זה על בסיס הפרוגרמה של משרד השיכון והבינוי,
מצד אחד שהן יהיו איכותיות ומצד שני שזה לא יהפוך להיות יחידות דיור רגילות ,כי המטרה
היא בסוף שזה ישמש לדיור מוגן.
יוסי שבו-רה"ע :הבהיר לאחר דיון שהתקיים בנושא גודל ראוי של הדירות כי הוא מוכן לקבוע כי גודל יח"ד
במגרשים הגדולים של ה 200-יחידות יהיה  50מ"ר.
בועז גמליאל :נושא המרחקים ממרכז העיר ,המלצנו שמגרשים של מינימום  50יחידות יותרו רק במרכז העיר,
כי במרכז העיר יש את כל השירותים הציבוריים .קופת חולים ,יש מסחר ,יש את כל השירותים ,תרבות וכל הדברים
הנדרשים ביומיום .יש תחבורה ציבורית שקרובה לרח' ויצמן ,לכן הגדרנו שטח מלבן ניתן יהיה לקבל אישור
למגרשים הקטנים  ,אם הוא יעמוד כמובן בכל הקריטריונים ,אם זה יוצא מחוץ הטווח של המלבן הזה ,אז ניתן יהיה
להקים רק דיור מוגן ל 200-ו ,300-כאשר העדפות שלנו הן באמת לייצר מתחמים שהם גדולים יותר.
לגבי גובה המבנה הוא צריך להתאים לסביבה שלו .זאת אומרת ,תוכנית הבינוי צריכה להיות מותאמת
לסביבה ,שלא פתאום ייווצר מבנה לא תואם לסביבה מבחינת הגובה ומבחינת כל התנאים האחרים ,כמו קווי בניין
עוד ולכן נדרשת התאמה למאפייני הבינוי בסביבה בה מצוי המגרש.
יוסי שבו-רה"ע :מבקש להדגיש ,אם יש  5קומות בסביבה זה לא אומר שחייבים מבנה של  5קומות ,אפשר להגיע גם
ל 7 ,6-קומות .אבל אתה לא יכול  18קומות.
עו"ד מנדלמן :מסבירה כי הכוונה היא בהתאמה למאפייני הבינוי בסביבה,שכל סביבה תיבחן על מאפייני הבינוי שמתאימים
לה.
ועדת המשנה תחליט אם ההחלטה לא סבירה.
יוסי שבו-רה"ע :מסביר אם יש  5קומות ,אפשר להגיע מקסימום ל .7-תוספת שתי קומות מקסימום זה נקרא
משתלב בתוך הסביבה.
סמדר אהרוני :מבקשת להגדיר את זה לא יותר משתיים מעל מה שקיים.
יוסי שבו-רה"ע :קובעים שתיים פחות או יותר.
בועז גמליאל :לאחר הדיון שהתקיים בנושא הגבלת זכויות הבניה ,על מנת שלא ליצור צפיפויות גבוהות ומבנים
שאינם תואמים לסביבה גם במגרשים שהם לא ביעוד מבנה ציבור
מציע שיקבע כי בכל סוגי המגרשים יותר שטח עיקרי בשיעור של  ,150%וכי חישוב מספר יח"ד יעשה על פי
מפתח של  50יח"ד לכל 1400-מ"ר שטח מגרש
יוסי שבו-רה"ע :מבקש להדגיש לגבי גובה הסביבה .שאנחנו מדברים על גובה סביבה לא יותר משתי קומות,
מעל זה ,יידרש אישור מיוחד של המליאה.
הדס שחורי הצטרפה לישיבה
בועז גמליאל :לנושא הוראות בתכניות ובבקשות להיתרים ,תידרש עמידה בהוראות חוק הדיון המוגן ותקנותיו,
רישיון כחוק ,הגדרות שבחוק .המבנה יתוחזק באמצעות חברת ניהול ,ייקבעו בנושא זה תנאים למתן היתרים,
למתן טופס  ,4לרישום הנכס בלשכת רישום המקרקעין .מבנה הדיור המוגן יהיה בבעלות אחת ,כדי להבטיח
מצב שבאמת זה ישמש כדיור מוגן ולא יחידות דיור למגורים.
שמואל מזרחי :מבקש הסבר מה זה בבעלות אחת ,ושואל האם חברה בבעלות מניות עם  50בעלי מניות זה טוב?
יעקב קורץ :מוסיף שלא תהיה קבוצת רכישה.
שחר רובין :מסביר כמו שקרה במגדלי היקב בראשון שהם עשו דיור מוגן ובסופו של דבר מכרו את הדירות
לאנשים וגם ברחובות בנוה עמית.
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בועז גמליאל :מבקש כי הנושא של הבעלות ייבדק על ידי היועמ"ש ,
ביחס למרחקים.מבקש לחדד ,בסעיף  7ציינו בטעות מרחקים לא נכונים שם ,הסעיף הראשון  500מטר
מזרח מערב לציר ויצמן זה נכון ,הסעיף השני במקום  500זה  600מטר מרחק אווירי מדרום לדרך רבין,
לא להנפת הדגל .והסעיף השלישי במקום  700 ,500מטר מרחק אווירי מצפון לדרך רבין .אני הראתי את זה
בטבלה כבר מתוקן .הנה 600 ,מטר מרבין ודרומה 700 ,מטר זה מרבין וצפונה ו 500-מטר זה מויצמן
מזרחה ומערבה ,זה התיקון.
סמדר ירון :לעניין הגובה אנחנו נכתוב ככה" :בינוי  -התאמה למאפייני הבינוי בסביבה בה מצוי המגרש ,
בשכונות המגורים הקיימות בעיר ,מספר הקומות לא יעלה על  2קומות ביחס לסביבה" ,הוראה זו תקבע לכל
המגרשים בשכונת המגורים ללא כל קשר לגודל וליעוד.

החלטות
לאשר את מסמך המדיניות בנוסח המתוקן כדלקמן:
תינתן העדפה למגרשים גדולים אשר ניתן להקים בהם כ 300- 200 -יחידות למגורים ואשר יאפשרו מגוון רחב של שירותים
לשוהים בהם מבלי שיהיה צורך לצאת מתחום המוסד.
ככל שהמגרש לא מאפשר לתת שירותים בתוך המגרש עצמו ,תידרש סמיכות למרכז עירוני ,גישה קצרה ,נוחה
ובטוחה לתחבורה ציבורית ,שירותי קהילה ובריאות ,שירותים אישיים ,חנויות ,מסחר וכדו'.
תנאים מצטברים לתכניות ובקשות להיתרים לדיור מוגן:
.1א .במגרשים שייעודם הקיים הינו למבני ו/מוסדות ציבור :גודל מגרש מינימלי 1,400 -מ"ר )לאחר הפקעות(.
ב .זכויות בניה בכל המגרשים  -מקסימום  150%שטח עיקרי.
ג .צפיפות-
מגרש הממוקם במרכז העיר -מינימום  50יחידות למגורים במגרש ,בגודל יחידת מגורים בין  35מ"ר ל 50 -מ"ר
מגרש הממוקם שלא במרכז העיר -מינימום  200יחידות למגורים במגרש ,בגודל יחידת מגורים בין  35מ"ר ל 50 -מ"ר.
מפתח לחישוב הצפיפות בכל המגרשים  -סה"כ מספר יחידות המגורים שמותרות במגרש יחושב על פי מפתח
של  50יחידות לכל  1,400מ"ר שטח מגרש.
"מרכז העיר" לענין סעיף זה-
 500מ' מרחק אווירי מזרח -מערב לציר ויצמן.
 600מ' מרחק אווירי מדרום לדרך רבין.
 700מ' מרחק אווירי מצפון לדרך רבין.
ד .בינוי -התאמה למאפייני הבינוי בסביבה בה מצוי המגרש ,בשכונות המגורים הקיימות בעיר מספר הקומות
לא יעלה על  2קומות ביחס לסביבה.
ה .חניות -עפ"י התקנות שבתוקף ,ולא יותר מ 1 ) 5:1 -חניה לכל  5יחידות מגורים(.
ו .שטחים משותפים ושירותים לדיירים -בהתאם לפרוגראמה של משרד הבינוי והשיכון לדיור מוגן.
במגרשים עם פחות מ 100 -יחידות למגורים -חלוקת השטחים תהיה באופן יחסי לקבוע בפרוגראמה.
במגרשים עם למעלה מ 100-יחידות למגורים יהיו גם :
שרותי רופאים ,חדרי כושר ,אולמות לפעילות גופנית ,חוגים  ,מופעי תרבות ,חדר אוכל ,שרותי טיפוח וטיפולים
וכל שימוש ו/או שטח נוסף שידרש בהתאם לשיקול דעתה של הועדה המקומית.
 .2הוראות בתכניות ובבקשות להיתרים לדיור מוגן
א .תידרש עמידה בהוראות חוק הדיון המוגן ותקנותיו )רשיון כחוק ,הגדרות שבחוק(.
ב .המבנה יתוחזק באמצעות חברת ניהול )ייקבעו בנושא זה תנאים למתן היתרים ,למתן טופס  ,4לרישום הנכס בלשכת רישום
המקרקעין(.
ג .מבנה הדיור המוגן יהיה בבעלות אחת ,יקבעו הוראות המבטיחות כי לא יהיה ריבוי שותפים בבעלות .יחידות המגורים
מיועדות להשכרה בלבד ולא תותר מכירתן.
ד .ייקבעו הוראות להבטחת השימוש למטרות התכנית בלבד.
ה .ייקבעו הוראות לעניין העברת זכויות בבעלות של מבנה הדיור המוגן וביחידות המגורים.
ו .ייקבעו הוראות להבטחת ביצועה של התכנית בכל חלקיה ,ע"י הוראות ברישום המקרקעין ובהסכמים השונים )הסכמי
השכירות ,הסכמי הניהול(.
ז.ייקבעו תנאים למתן היתרי בניה ואישורי איכלוס.
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ההחלטה התקבלה פה אחד.
נספחים
 .1נספח א
 .2נספח ב
 .3נספח ג
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דיון כללי201604 :

פרוטוקול לישיבת מליאת הועדה המקומית מספר  201603תאריך26/10/2016 :
תאריך פתיחה:

26/10/2016

סטטוס :פתוח

מהות
אישור מינויו של יצחק כהן כמ"מ בועדות המשנה לתכנון ולבניה.
מהלך הדיון :
יוסי שבו-רה"ע :במהלך הדיון הבהיר ראש העיר כי מבוקש לאשר את חבר המועצה ,מר יצחק כהן ,כממלא מקום
בוועדת משנה לתכנון ולבניה .

החלטות
מאשרים את חבר המועצה ,מר יצחק כהן ,כממלא מקום בוועדת המשנה לבנין עיר.
ההחלטה התקבלה פה אחד .

---------------------------אינג' בועז גמליאל
מהנדס הועדה המקומית
לתכנון ולבניה

-------------------------יוסי שבו
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבניה

הישיבה התקיימה בלשכת מהנדס העיר ,רח' הבנים  ,9נס-ציונה
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