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 חברי הועדה הנוכחים ותפקידיהם:
אלכס שפול
*רומן טביקמן
אחמד שמסי
*תמירה אלתר
חיה סודרי
איריס גרוס
משה אדם
מיכל אושורב
משה רובינשטיין
מישר רייניס
עדה רחום
לייב קיבליצ'קי
רועי מרגלית
שאוקי חטיב
קאסם עווד
ג'ורג' איוב
חסן אל הייב
יוסי דולה
רון מוסקוביץ
ניר חבקין
סמי בר לב

מתכנן המחוז
סגן מתכנן המחוז
מתכנן אזורי
נציג משרד המשפטים
נציג משרד המשפטים
נציג משרד המשפטים
משרד השיכון נצרת
עילית
משרד השיכון נצרת
עילית
משרד השיכון חיפה
משרד השיכון חיפה
משרד השיכון נצרת
עילית
משרד השיכון חיפה
משרד השיכון חיפה
ראש מו"מ יפיע
ראש מו"מ מזרעה
ראש מו"מ פסוטה
ראש מו"מ זרזיר
ראש מו"מ כפר תבור
ראש מו"מ כפר הורדים
ראש מו"מ רמת ישי
ראש מו"מ קצרין

 חברי הועדה ה הנעדרים תפקידהם:
מתכנן המחוז
אלכס שפול
נציג משרד המשפטים
תמירה אלתר
ראש מו"מ יפיע
שאוקי חטיב
ראש מו"מ כפר תבור
יוסי דולה
משרד השיכון נצרת
משה אדם
עילית

מ"מ יו"ר הועדה
מ"מ חבר ועדה
מ"מ חבר ועדה
חברת הועדה
מ"מ חברת הועדה
מ"מ חברת הועדה
חבר ועדה
מ"מ חבר ועדה
מ"מ חברת ועדה
מ"מ חברת ועדה
מ"מ חברת ועדה
מ"מ חברת ועדה
מ"מ חברת ועדה
חבר ועדה
מ"מ חבר הועדה
מ"מ חבר הועדה
מ"מ חבר הועדה
חבר ועדה
מ"מ יו"ר הועדה
מ"מ חבר הועדה
מ"מ חבר הועדה
מ"מ יו"ר הועדה
חברת הועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
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תוכנית  -גנ :15902 /ביטול דרך גישה מס'  ,239מג'דל שמס
ישוב :מג'דל שמס
מטרת הדיון :דיון בתכנית:
------------------------------------------------------------------חברי הועדה משתתפים בדיון:
רומן טביקמן ,יו"ר הועדה
תמירה אלתר ,נציגת שר המשפטים
מוזמנים:
ג'נין בליש ,נציגת שר הפנים בועדה מקומית
עמרן בדר ,מהנדס הועדה המקומית מעלה חרמון
אלווילי מחמוד ,בנו של המתנגד
אלווילי נמר ,המתנגד
סמי אסעד ,עורך התכנית
פייסל אלווילי ,יזם התכנית
מהלך הדיון:
רומן:
אנו היום בהרכב הועדה חסר ,חסר ח"ו האחד ,כדי לקיים את הדיון כפי שרשום בחוק.
לכן ההצעה שלנו היא כזאת :אם אתם לא מסכימים לקיים דיון בהרכב הנ"ל ,אנו נזמן
אתכם לדיון נוסף .אם אתם מסכימים לערוך שימוע ,אנו נשמע אתכם ,ח"ו שחסר ישמע
את זה בקלטת ואחרי זה נעשה דיון פנימי בלי מוזמנים ,אחרי שח"ו ישמע ואז נקבל
החלטה .אלה  2חלופות שעומדות בפני הועדה היום.
סמי אסעד:
אני מציע שנקיים את הדיון ,שימוע ואחרי זה דיון פנימי.
פייסל אלווילי:
אני מסכים עם הצעה לקיים דיון שימוע למרות ההרכב החסר.
אלולי מחמוד:
גם אני לא מתנגד בתנאי שיהיה דיון חוזר אם יש צורך
רומן:
דיון חוזר פומבי לא יהיה.
אלולי מחמוד:
ואם בדיון פנימי יהיה משהו שלא מקובל עליי ,יש לי זכות לערער על כך?
תמירה:
אפשר לערער על החלטה שתצא אחרי דיון פנימי.
רומן:
אנו היום רק נשמע אתכם.
להזכירכם :קיימנו דיון ,התנגדתם גם אז ,והיתה פה פשרה שניתנה הסכמה של שני
הצדדים לאותה פשרה .בעקבות זה הפסקנו דיון בהתנגדויות וביקשנו להטמיע את
הפשרה בתשריט ותקנון התכנית  ,להעביר את זה לבדיקה בלשכת התכנון ובמקביל
ביקשנו מועדה המקומית להודיע לכל מי שעלול להיפגע כתוצאה מהפשרה על הצעת
פשרה במסגרת  106ב'.
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ביצעתם את  106ב' ,הודעתם.לא קיבלנו כל פניה חוץ מפניה של המתנגד .
אלולי מחמוד:
אני לא הסכמתי לפשרה ,אני לא מוכן שיזיזו שום דבר .הם הזיזו את הכביש .הם החתימו
את אבא שלי ,הם לא הודיעו לו על הפשרה ,אף אחד מאיתנו לא היה בדיון.
פייסל:
ב"כ המתנגדים היה בדיון.
אלולי מחמוד:
קיבלתי מכתב וראיתי שהסכם פשרה פוגע בי קשות ואני היחידי שנפגע ממנו .מהנדס
המועצה הוא גם מתנגד בתוף להזזת הכביש.
מר בדר:
מהנדס המועצה חתם גם על התכנית הקודמת.
אלולי מחמוד:
הכביש משרת אותי  ,היום אין לי כניסה מוטורית לחלקה ,אני נכנס דרך ההורים שלי .זו
חלקה גדולה עם חלוקה פנימית .אם יבטלו את הגישה אז לא תהיה לי גישה לשטח צפוני
של החלקה.אני נכנס מהכביש שהולכים לבטל ,אני מדבר על כניסה מוטורית .דרך
ההורים שלי אני נכנס רק ברגל .ואז אני נפגע היחיד ,חסמו לי כניסה לגמרי.
מר בדר:
המתנגד נמצא בכיסוי קרקע מלא.
בעל הקרקע היחיד מאז שנת  64הוא בן דוד שלי ,ומצוין במסמך שיש זכות מעבר לחלקה,
שלחתי ללשכת התכנון עותק מהמסך.
רומן:
אם יאריכו את החלק הצפוני ,כך שזה יגע בגבול החלקה שלך ,ואז תהיה גישה  ,זה יראה
לך כפתרון?
אלולי מחמוד:
אם יעשו שיהיה לי כביש שירות  4מ' ,הכניסה שלי מלמטה .מהחלק הצפוני אי אפשר
להיכנס עקב מדרון ובעיית טופוגרפיה .אני מתנגד לבטול הכביש כי אין לאף אחד זכות
לבטל את הכביש הזה .
רומן:
היה מישהו שהציג אתכם ,נתן הסכמה לפשרה ,היה נציג שלכם בדיון.
אלולי מחמוד:
החתימו את אבא שלי בתנאי שלא יבטלו שום דבר .ב"כ ניצל את זה ועיוות את כל
הדברים.
אני מבקש לבטל את התכנית ולהשאיר את המצב כמו שהוא.
מר אסעד:
המתנגד היה יכול לבוא לדיון הקודם להשמיע את דעתו .היום הוא מגיש ערר על מה
שהוא הסכים לו .ועדה מחוזית שמעה אותנו ויש סיבה לבטול הדרך.
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המקום הכי רחב אצל היזם ,המתנגדים ראו שיש להם חלק וחסמו .המתנגד כבר ביצע
חריגת בניה כ 10%מהמותר בתכסית הקרקע .ידע שיש לו חלק צפוני ,ולא השאיר גישה
לחלק זה.
כשתכננו בשנת  94עוד לא היה דרך ,יש היתר בניה שהוא חתום עליו  ,על פי תכנית מתאר
המאושרת בה לא היתה דרך .אני מגיש צילום של ההיתר של שמתנגד משנת  '96ואין בו
דרך.
אלווילי מחמוד:
במסמך משנת  64זה אותה הדרך ,לא השתנה שום דבר.
מר אסעד:
אני מציג תכנית מתאר הקודמת ,והדרך בוטלה ע"י הועדה המחוזית.
במתאר החדשה ,הדרך מתבטלת .השארנו את החלק הצפוני של הדרך.
רומן:
האם הדרך היא ברת ביצוע כדרך מוטורית?
פייסל אלווילי:
לא ,לפי כל החוו"ד של כל היועצים הוא  .29%דרך מוטורית לא יכולה להתקיים פה.
מר אסעד:
סיכמנו בפשרה כך,
אלולי מחמוד:
בחלק הדרומי המדרון לא גבוה.
מר אסעד:
אין לנו בעיה להאריך את החלק הצפוני עד הפינה המתחברת לחלקת המתנגד.
בדיון הראשון שמנו את הנושא על השולחן ,אין בעיה לבצע את הדרך כשביל להולכי רגל,
אבל אני לא יודע אם ניתן לבצע אותו כגישה מוטורית.
פייסל:
תיקון התכנית נשעה ואושרה ע"י לשכת התכנון.
מהנדס המועצה נוכח בזמן הפשרה ולא הביע כל הסתייגות.
בעלות של הקרקע – הנושא הזה הוא נושא שגורם לנו נזק ,הטענה היא איננה מבוססת.
גם ההיתר שהוא מגיש לא משנה מה מקורו ,אין לו תוקף ,ההיתר אינו קריא ,המסמך
הזה פסול.
הוא בנה לפנינו על הגבול ,והוא הסכים שאנו גם נבנה על הגבול וחסם את עצמו מכל
הכיוונים ועכשיו מחפש פתרון על חשבון השכנים.
אלולי מחמוד:
בתכניות לפני שנת  , 94זכות המעבר קיים ,והוא משרת כמה משפחות לא רק אותי ,שביל
 4מטרים לא רק להולכי רגל .השביל מבוטל אחרי  94ללא כל סיבה .היזם טוען שיש לי
גישה ,למרות שלא עשיתי את המדידה הזו .אני לא מבין מדוע רק לוקחים מטר מהחלק
שלי ,כי היתה הסכמה ביני לבין השכן .הם הזיזו את הגבול לא ברור על סמך מה ,כדי
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שלא תהיה לי נגישות בצד הצפוני .עכשיו הם מסכימים להאריך עד הפינה ,אבל אז הם לא
רצו .נעשתה הסכמה ביניהם  ,כדי שלא תהיה לי נגישות לשטח שלי עם הכביש הזה.
בנושא החריגה – יש לי אישור של ועדה ובניתי בדיוק לפי מה שמגיע לי.
מר בדר:
לפי בדיקה כללית כיסוי מלא של החלקה יש לך.
אלולי מחמוד:
לגבי טענה שלא השארתי גישה – מאז ומתמיד היתה לי גישה ,הבית הקיים משנת ,67
סיימנו לבנותו בשנת  .70הבניין היסודי הוא קיים ,הוא לא יכול לטוען שעשיתי את זה
בכוונה .השטח הזה צריך לשרת כמה אנשים.
מר בדר:
השביל לפי הסכמות יוגדר כשביל להולכי רגל.
אני רואה פה ניצול מלא של אחוזי בניה ,לדעתי ,אי אפשר לתת בניה חריגה בחלק הצפוני.
בנוסף לא ניתן לעשות כביש ב 29%שיפוע .אנו מעדיפים גישה דרך חלקה הדרומי.
פייסל:
אני מבקש להתייחס לכל הדיונים שהיו וכל חוו"ד המקצועיות ,כל ההסכמות שהושגו.
רומן:
אנו נשמיע את הכל לחבר נוסף ואז נתכנס לדיון פנימי.
שאר המתנגדים הסכימו אז לתשריט פשרה שמוצג?
מר אסעד:
כן.
רומן:
בעקבות הפשרה שהושגה כאן ביקשנו תשריט מתוקן ,אשר הוגש אלינו ,נבדק ונשלח
לוועדה המקומית ואז היה  106ב' .ואז ניתנה הסכמה של ב"כ של המתנגדים.

אלולי מחמוד:
אני מתעקש על כך שיש לי זכות פרטית לגישה הנ"ל .אבי הוא בעל החלקה והוא היורש
היחיד.
בדיון הקודם אבא שלי לא היה נוכח ,ולא עדכנו אותנו.
הוחלט :החלטת הועדה תתקבל בדיון פנימי וזאת לאחר שחבר הועדה החסר ישמע את
ההקלטה ויעיין בתמלול של הדיון הפומבי.
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 חברי הועדה הנוכחים ותפקידיהם:
אלכס שפול
*רומן טביקמן
אחמד שמסי
*תמירה אלתר
חיה סודרי
איריס גרוס
משה אדם
מיכל אושורב
משה רובינשטיין
מישר רייניס
עדה רחום
לייב קיבליצ'קי
רועי מרגלית
שאוקי חטיב
קאסם עווד
ג'ורג' איוב
חסן אל הייב
יוסי דולה
רון מוסקוביץ
ניר חבקין
סמי בר לב

מתכנן המחוז
סגן מתכנן המחוז
מתכנן אזורי
נציג משרד המשפטים
נציג משרד המשפטים
נציג משרד המשפטים
משרד השיכון נצרת
עילית
משרד השיכון נצרת
עילית
משרד השיכון חיפה
משרד השיכון חיפה
משרד השיכון נצרת
עילית
משרד השיכון חיפה
משרד השיכון חיפה
ראש מו"מ יפיע
ראש מו"מ מזרעה
ראש מו"מ פסוטה
ראש מו"מ זרזיר
ראש מו"מ כפר תבור
ראש מו"מ כפר הורדים
ראש מו"מ רמת ישי
ראש מו"מ קצרין

 חברי הועדה ה הנעדרים תפקידהם:
מתכנן המחוז
אלכס שפול
נציג משרד המשפטים
תמירה אלתר
ראש מו"מ יפיע
שאוקי חטיב
ראש מו"מ כפר תבור
יוסי דולה
משרד השיכון נצרת
משה אדם
עילית
.3

מ"מ יו"ר הועדה
מ"מ חבר ועדה
מ"מ חבר ועדה
חברת הועדה
מ"מ חברת הועדה
מ"מ חברת הועדה
חבר ועדה
מ"מ חבר ועדה
מ"מ חברת ועדה
מ"מ חברת ועדה
מ"מ חברת ועדה
מ"מ חברת ועדה
מ"מ חברת ועדה
חבר ועדה
מ"מ חבר הועדה
מ"מ חבר הועדה
מ"מ חבר הועדה
חבר ועדה
מ"מ יו"ר הועדה
מ"מ חבר הועדה
מ"מ חבר הועדה
מ"מ יו"ר הועדה
חברת הועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
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מטרת הדיון :דיון בתכנית :דיון פנימי  -המשך דיון לאור קבלת מכתב קק"ל
ובהסכמת ועדה המקומית גלבוע
------------------------------------------------------------------------------------------הוחלט :בהעדר פורום חוקי של ועדת המשנה להתנגדויות מסתיימים דיוני הועדה בשלב
זה.

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,ועדת משנה להתנגדויות
פרוטוקול ישיבה מספר 2008002 :תאריך הישיבה22/01/2008 :
אלכס שפול
*רומן טביקמן
אחמד שמסי
*תמירה אלתר
חיה סודרי
איריס גרוס
משה אדם
מיכל אושורב
משה רובינשטיין
מישר רייניס
עדה רחום
לייב קיבליצ'קי
רועי מרגלית
שאוקי חטיב
קאסם עווד
ג'ורג' איוב
חסן אל הייב
יוסי דולה
רון מוסקוביץ
ניר חבקין
סמי בר לב

מתכנן המחוז
סגן מתכנן המחוז
מתכנן אזורי
נציג משרד המשפטים
נציג משרד המשפטים
נציג משרד המשפטים
משרד השיכון נצרת
עילית
משרד השיכון נצרת
עילית
משרד השיכון חיפה
משרד השיכון חיפה
משרד השיכון נצרת
עילית
משרד השיכון חיפה
משרד השיכון חיפה
ראש מו"מ יפיע
ראש מו"מ מזרעה
ראש מו"מ פסוטה
ראש מו"מ זרזיר
ראש מו"מ כפר תבור
ראש מו"מ כפר הורדים
ראש מו"מ רמת ישי
ראש מו"מ קצרין

 חברי הועדה ה הנעדרים תפקידהם:
מתכנן המחוז
אלכס שפול
נציג משרד המשפטים
תמירה אלתר
ראש מו"מ יפיע
שאוקי חטיב
ראש מו"מ כפר תבור
יוסי דולה
משרד השיכון נצרת
משה אדם
עילית
.4

מ"מ יו"ר הועדה
מ"מ חבר ועדה
מ"מ חבר ועדה
חברת הועדה
מ"מ חברת הועדה
מ"מ חברת הועדה
חבר ועדה
מ"מ חבר ועדה
מ"מ חברת ועדה
מ"מ חברת ועדה
מ"מ חברת ועדה
מ"מ חברת ועדה
מ"מ חברת ועדה
חבר ועדה
מ"מ חבר הועדה
מ"מ חבר הועדה
מ"מ חבר הועדה
חבר ועדה
מ"מ יו"ר הועדה
מ"מ חבר הועדה
מ"מ חבר הועדה
מ"מ יו"ר הועדה
חברת הועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה

תוכנית  -ג :13551 /תיכנון אזור מחצבה לאיזור מגורים ותעסוקה
מטרת הדיון :דיון בתכנית :דיון פנימי  -תיקון החלטת ועדה מיום 24.7.07
------------------------------------------------------------------------------------------הוחלט :בהעדר פורום חוקי של ועדת המשנה להתנגדויות מסתיימים דיוני הועדה בשלב
זה.

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,ועדת משנה להתנגדויות
פרוטוקול ישיבה מספר 2008002 :תאריך הישיבה22/01/2008 :

אלכס שפול
*רומן טביקמן
אחמד שמסי
*תמירה אלתר
חיה סודרי
איריס גרוס
משה אדם
מיכל אושורב
משה רובינשטיין
מישר רייניס
עדה רחום
לייב קיבליצ'קי
רועי מרגלית
שאוקי חטיב
קאסם עווד
ג'ורג' איוב
חסן אל הייב
יוסי דולה
רון מוסקוביץ
ניר חבקין
סמי בר לב

מתכנן המחוז
סגן מתכנן המחוז
מתכנן אזורי
נציג משרד המשפטים
נציג משרד המשפטים
נציג משרד המשפטים
משרד השיכון נצרת
עילית
משרד השיכון נצרת
עילית
משרד השיכון חיפה
משרד השיכון חיפה
משרד השיכון נצרת
עילית
משרד השיכון חיפה
משרד השיכון חיפה
ראש מו"מ יפיע
ראש מו"מ מזרעה
ראש מו"מ פסוטה
ראש מו"מ זרזיר
ראש מו"מ כפר תבור
ראש מו"מ כפר הורדים
ראש מו"מ רמת ישי
ראש מו"מ קצרין

 חברי הועדה ה הנעדרים תפקידהם:
מתכנן המחוז
אלכס שפול
נציג משרד המשפטים
תמירה אלתר
ראש מו"מ יפיע
שאוקי חטיב
ראש מו"מ כפר תבור
יוסי דולה
משרד השיכון נצרת
משה אדם
עילית
.5

מ"מ יו"ר הועדה
מ"מ חבר ועדה
מ"מ חבר ועדה
חברת הועדה
מ"מ חברת הועדה
מ"מ חברת הועדה
חבר ועדה
מ"מ חבר ועדה
מ"מ חברת ועדה
מ"מ חברת ועדה
מ"מ חברת ועדה
מ"מ חברת ועדה
מ"מ חברת ועדה
חבר ועדה
מ"מ חבר הועדה
מ"מ חבר הועדה
מ"מ חבר הועדה
חבר ועדה
מ"מ יו"ר הועדה
מ"מ חבר הועדה
מ"מ חבר הועדה
מ"מ יו"ר הועדה
חברת הועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה

תוכנית  -גנ :16430 /שינוי יעוד משצ"פ למגורים והרחבת דרך גישה  ,רמת ישי
שעה11.30 :
ישוב :רמת ישי
מטרת הדיון :דיון בהתנגדויות:
------------------------------------------------------------------------------------------הוחלט :בהעדר פורום חוקי של ועדת המשנה להתנגדויות מסתיימים דיוני הועדה בשלב
זה.

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,ועדת משנה להתנגדויות
פרוטוקול ישיבה מספר 2008002 :תאריך הישיבה22/01/2008 :
אלכס שפול
*רומן טביקמן
אחמד שמסי
*תמירה אלתר
חיה סודרי
איריס גרוס
משה אדם
מיכל אושורב
משה רובינשטיין
מישר רייניס
עדה רחום
לייב קיבליצ'קי
רועי מרגלית
שאוקי חטיב
קאסם עווד
ג'ורג' איוב
חסן אל הייב
יוסי דולה
רון מוסקוביץ
ניר חבקין
סמי בר לב

מתכנן המחוז
סגן מתכנן המחוז
מתכנן אזורי
נציג משרד המשפטים
נציג משרד המשפטים
נציג משרד המשפטים
משרד השיכון נצרת
עילית
משרד השיכון נצרת
עילית
משרד השיכון חיפה
משרד השיכון חיפה
משרד השיכון נצרת
עילית
משרד השיכון חיפה
משרד השיכון חיפה
ראש מו"מ יפיע
ראש מו"מ מזרעה
ראש מו"מ פסוטה
ראש מו"מ זרזיר
ראש מו"מ כפר תבור
ראש מו"מ כפר הורדים
ראש מו"מ רמת ישי
ראש מו"מ קצרין

 חברי הועדה ה הנעדרים תפקידהם:
מתכנן המחוז
אלכס שפול
נציג משרד המשפטים
תמירה אלתר
ראש מו"מ יפיע
שאוקי חטיב
ראש מו"מ כפר תבור
יוסי דולה
משרד השיכון נצרת
משה אדם
עילית
.6

מ"מ יו"ר הועדה
מ"מ חבר ועדה
מ"מ חבר ועדה
חברת הועדה
מ"מ חברת הועדה
מ"מ חברת הועדה
חבר ועדה
מ"מ חבר ועדה
מ"מ חברת ועדה
מ"מ חברת ועדה
מ"מ חברת ועדה
מ"מ חברת ועדה
מ"מ חברת ועדה
חבר ועדה
מ"מ חבר הועדה
מ"מ חבר הועדה
מ"מ חבר הועדה
חבר ועדה
מ"מ יו"ר הועדה
מ"מ חבר הועדה
מ"מ חבר הועדה
מ"מ יו"ר הועדה
חברת הועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה

תוכנית  -ג :16095 /שכונת מגורים בכניסה לעילוט
ישוב :עילוט
מטרת הדיון :דיון בהתנגדויות:
------------------------------------------------------------------------------------------הוחלט :בהעדר פורום חוקי של ועדת המשנה להתנגדויות מסתיימים דיוני הועדה בשלב
זה.

