
 
 ועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעת שמואל  -פרוטוקול ישיבת מליאההנדון: 

 2/2021מס'  
 28/7/2021מיום 

 
 

 משתתפים: 

 ראש העירייה  -יוסי ברודני  
 חברת מועצת העיר   -עינת כרמל 
 חבר מועצת העיר   -הרצל ארביב 

 חברת מועצת העיר   -מיכל נתנאל
 חבר מועצת העיר   -משה מרר 

 חבר מועצת העיר   -בני סומך  
 חבר מועצה  -רונית לב 
 חברת מועצת העיר  -שלומית מנטל  

 חבר מועצת העיר  -יעקב ויליאן 
 חבר מועצת העיר  -משה קייקוב
 חבר מועצה  -מנחם צרויה

 חבר מועצה   -גל לנצ'נר
 חבר מועצה  -עדי גרוס

 
 

 :חסרים
 

 חברת מועצה   -מירי אברגיל 
 חברת מועצה  -סטולוביץצחי 

 
 :משתתפים

 

 מנכ"ל העירייה  -גבי חדד
 יועצת משפטית  -אילנה תמם

 גזבר העירייה  -צחי פרץ
 מהנדסת העירייה  -רחל ברגר
 המבקר העיריי  -דוד שרוני

 הועדה המקומית-יועצת משפטית   -רותם ארביב קופלניקוב
 

 

 על סדר היום:
 

ב' לתקנות 13מקומית לשטחי שירות בהתאם לתקנה אישור מליאת ועדה  –זילי נכסים  .1

 .1991התכנון והבניה ) חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים(, תשנ"ב 

 שונות. .2

 

הנושא נכנס לדיון בעקבות דרישה של הייעוץ המשפטי לאשרר  -רחל ברגר -מהנדסת העיר

 ,2014החלטה להוספת שטחי שירות שניתנה על ידי הועדה המקומית בשנת 

 ב' לתקנות התכנון והבניה. 13בהתאם לתקנה 

 .1991שאושרה בשנת   3072על פי תכנית מס' ממ/ 

 אלף מ"ר  לשימוש תעסוקה ומסחר. 25המגרש בו אנו דנים מיועד לבניית 

 ב.13במגרש לא הוגדרו שטחי שירות לשימושים אלו עבור תכניות ישנות כגון אלו, על פי תקנה 

  הועדה המקומית לאשר תוספת זו.בסמכות מליאת ורק 



כיום ישנו ערר תלוי ועומד של הועדה המקומית כנגד החלטת שמאי מכריע שעל פיה יש להשיב 

 היטל השבחה ליזם כנגד תוספת שטחי השירות שניתנו לו. 

 

 הצבעה:
 חברים 11 :דבע

 גל לנצ'נר -נמנע: חבר אחד
 נגד: משה קייקוב

 

 

 החלטה: 

 שאישרה 2014006בישיבה מס'  26.6.2014המשנה לתכנון ובניה מיום בהמשך להחלטת ועדת 

 ב 13 לתקנה בהתאם השירות שטחי תוספת את לאשרב, 13תוספת שטחי שירות לפי תקנה 

 :הבאים לתנאים בכפוף ,ב"התו לחוק

 .כחוק השבחה היטל תשלום.  1

 ב13 לתקנה בהתאם פרסום.  2

 (4.7.199)י.פ.  1991משנת  3072שטחים אלו הינם נוספים על הקבוע בתכנית ממ/במ/

 .בלבד עיקריות בניה זכויות נקבעו 

 שטחי השירות יהיו כדלקמן: 

 מ"ר 27,400מתח תקרקע:  

 מ"ר 10,000מעל לקרקע: 

 

 :מאשרים 

  העירייהראש  –יוסי ברודני 
  מנכ"ל העירייה -גבי חדד

 


