תארי08/01/2012 :
ת .עברי :י"ג טבת תשע"ב

פרוטוקול ועדה מקומית )מליאה( מספר 201103
בתארי 01/03/2011 :כ"ה אדר תשע"א שעה 18:00
נכחו:
חברי :

מר מוטי מלכה
מר יוסי סולמני
מר מישל טפירו
מר חז שמעו
מר יוסי חדד







סגל:

אד' יצחק נבט
גב' עידית יפת לוי
מר אלי פר$

 מהנדס הועדה
 יוע $משפטי
 מנכ"ל העיריה

יו"ר הועדה וראש העיר
מ"מ ראש העיר
חבר הועדה
חבר הועדה
חבר הועדה

נעדרו:
חברי :

מר בוריס בורוכוב
חיי %שטיינר
גדעו מהרי
גב' בליינש איי






סג ראש העיר
סג ראש העיר
חבר הועדה
חברת הועדה

נציגי :

גב' דפנה זעירא
גב' שקמה סייג
מר ראוב שח%
מר שלמה כה
גב' חגית ארלקי
מר שי קריסי
מר אילו ברנהרד
מר ירד
גב' קר
אבי אביגיל












נציג משרד הבריאות
נציג מ.מ.י
נציג משרד הבריאות
נציג מ.מ.י
נציג ועדה מחוזית
נציג מכבי אש
נציג משרד השיכו
נציג משטרה
נציג המשרד לאיכות הסביבה
נציג ציבור

סגל:

מר ארז אביר
מר חיי %מסילתי
מר יורי רחמנוב
מר אביב רפאל
גב' סימה חז
מר שלו %ב שיטרית








שמאי מקרקעי
שמאי מקרקעי
מהנדס רישוי
מפקח הועדה
מזכירת הועדה לתכנו ולבניה
מבקר העיריה

פרוטוקול ועדה מקומית )מליאה( מספר  201103מיו01/03/2011:%

עמוד  1מתו  4עמודי%

תקציר נושאי לדיו#
סעי%
1

סוג ישות
תוכנית בניי
עיר

מס' ישות
7/102/2/18א

תאור ישות

גו"ח

שינויי %בקוי בניי
ואחוזי %במגרשי%
225 , 224 , 223

גוש2409 :
מחלקה24:
עד חלקה26:

פרוטוקול ועדה מקומית )מליאה( מספר  201103מיו01/03/2011:%

בעל עניי#
עיריית קרית מלאכי

ישוב
קרית מלאכי

עמ'
3

עמוד  2מתו  4עמודי%

סעי1 %

תוכנית בניי #עיר7/102/2/18 :א

פרוטוקול ועדה מקומית )מליאה( מספר  201103תארי01/03/2011 :
ש התכנית:

שינויי %בקוי בניי ואחוזי %במגרשי225 , 224 , 223 %
מספר תכנית
84/102/02/18

יחס
בעלי עני#
יוז /מגיש
עיריית קרית מלאכי
כתובות
גושי חלקות
גוש
2409

גוש
309

שד' ב גוריו  ,שכונה :חב"ד
בשלמות מחלקה
24
לא

ממגרש
223

עד מגרש
225

עד חלקה
26

בשלמות
כ

שלמות מגרש
כ

מטרת התכנית
הסבת שטחי שרות למגרשי 225 , 224 , 223 %ע"פ תקנה  13לחוק

מהל דיו#
ראש העיר ויו"ר הוועדה  מר מוטי מלכה  פותח את הישיבה ומבקש ממהנדס העיר מר יצחק נבט
להציג בפני החברי %את מהות הבקשה .
חיי %שטיינר  סג ראש העיר  ,מבקש להודיע כי הו עוזב את הישיבה מיכו שהדבר נוגע לו.
מר יצחק נבט  מהנדס העיר מסביר לחברי הנהלת העיר את מהות הבקשה  ,מדובר בהסבת שטחי שרות
ע"פ תקנה  13לחוק .
מוטי מלכה  ראש העיר ויו"ר הוועדה  ,לאחר ההסבר שנית ע"י מהנדס העיר ,מעמיד ראש העיראת
הבקשה להצבעה של חברי המליאה .
החלטות
מאשרי %את הבקשה פה אחד.

פרוטוקול ועדה מקומית )מליאה( מספר  201103מיו01/03/2011:%

עמוד  3מתו  4עמודי%

המש תוכנית בניי עיר7/102/2/18 :א


אהוד ענבר
מהנדס הועדה

פרוטוקול ועדה מקומית )מליאה( מספר  201103מיו01/03/2011:%


מוטי מלכה
יו"ר הוועדה

עמוד  4מתו  4עמודי%

