מס' דף1:

תאריךB/8//8B/8I :
ו' אלול תשע"ז

ועדה מקומית לתכנון ובניה קריית מלאכי

קובץ החלטות ישיבת ועדת משנה תכנון ובניה מליאה

ישיבה מספר 27102 :ביום ראשון תאריך  20/70/10ה' אלול ,תשע"ז בשעה 70:77

רשימת נושאים תכנוניים
סעיף
8

מספר

שם התכנית/נושא תכנוני

78I-/9I3I3B

מגורים מסחר ותעסוקה-זיו ישראל

מטרת הדיון
הצגת התכנית בפני מליאת הוועדה7
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גוש
B0/I

מחלקה
8B

עד חלקה
8B

עמ.
B

מס' דף2:
TBPIRUT00001

תוכנית מפורטת710-7900002 :

סעיף1 :

פרוטוקול ועדת משנה תכנון ובניה מליאה ישיבה מספר B/8IB :בתאריךBI8//8B/8I :
שם :מגורים מסחר ותעסוקה-זיו ישראל
ר ש ו ת קרית מלאכי
שטח התוכנית /0xI/7/// :מ"ר
סמכות:ועדה מקומית
יחס
שינוי לתכנית
כפופה לתכנית
שינוי לתכנית
כפופה לתכנית
שינוי לתכנית
שינוי לתכנית
שינוי לתכנית

בעלי עניין:
 יזם/מגיש:
 מתכנן:
 בעלים:

לתכנית
8xx8/98/
88/מקB//38
B88xx8/988/
B788/B8/B88/
x89x88
x89x8I
I/88/B8/B88/







זיו ישראל
אדר' ניר חן
רשות מקרקעי ישראל

מקום
רחוב ספרא  0קרית מלאכי
רחוב ז'בוטינסקי  0קרית מלאכי
רחוב שד' בן גוריון  0קרית מלאכי
גושים וחלקות
חלקות בשלמותן:
חלקות3B0 B0-Bx0 8/ :
גושB0/I :
חלקי חלקות:
ח"ח B90 8I0 8B
גושB0/I :
מטרת הדיון
הצגת התכנית בפני מליאת הוועדה7
מטרות התכנית
שינוי מתווה בינוי והוספת זכויות בניה וקומות מעל ומתחת לקרקע והוספת יח"ד7
 78שינוי קוי בנין לפי סעיף 7Bא(א)(7)0
7Bתוספת  xקומות מעל  8/קיימות מעל הקרקע ותוספת  xקומות מתחת לקרקע לפי סעיף 7Bא (א)(0א)7
79תוספת יח"ד לפי הוראת שעה (תקנות סטייה ניכרת) וסעיף  7Bא (א)(7)3
70תוספת שטח עיקרי ושרות למטרות מגורים לפי הוראת השעה וסעיף 7Bא(א)(7)3
7xשינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי ועיצוב אדריכליים לפי סעיף 7Bא (א)(7)x
77הגדלת שטחי שירות בתת הקרקע לפי סעיף 7Bא(א)(7)8x
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מס' דף3:
החלטות מישיבות קודמות
הוחלט בישיבת ועדת משנה  :B/8I/xשנערכה ב/x8/I88I:
להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:
 78הפקעה לטובת הרחבת הדרך של  B7xמ' לאורך החזית של רחוב בן גוריון7
 7Bהסדרת הכניסות והיציאות התנועתיות7
 79עדכון תכנית המדידה וסימון מידות קוי בניין7
 70תיקון טבלת השטחים7
 7xתנאי למתן היתר בניה -הטמנת קו מתח גבוה העובר בתחום הקו הכחול לרבות הקמת ח7טרנספורמציה
תת קרקעי בתחום המגרש הפרטי ע"ח היזם7
 77תנאי למתן היתר בניה-אישור תשריט איחוד וחלוקה ותצ"ר7

החלטות
בהמשך להחלטה הקודמת מיום  /x7/I78Iשאשרה את ההפקדה בתנאים נוסף התנאי הבא:
 78לא ימסר טופס אכלוס אלא רק לאחר שיוכח להנחת דעתה של הועדה המקומית כי ניתנה דירה חלופית
לבעלי הדירות ובעלי זכויות החכירה במקרקעין7
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