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  1/7600/ תקנון רוחבילשינוי  3.10.2019בתאריך   מגילותסיכום פגישה במועצה אזורית :הנדון

  
  ) מזכירת המועצה- מאת דנה(י רשימה " עפ:נוכחים
  : וסוכמוהנושאים שנדונולהלן 

  
  הסיכום  הנושא  'מס

 להוציאם מן -  מעוניינים בסעיף זהשלא ישובים את האפשרות לציין לבחוןש י
  . במסגרת הבנייה הפרטיתהכלל ולא לאפשר להם אירוח כפרי

  לגבי מצב התשתיות הקיימותהערכות ונתונים מנציגי הישובים לקבל יש 

  כפרי ותעסוקהאירוח   1

ויציגו מראש יכולת הכלה יחול על הישובים שיהיו ערוכים  סעיףהש סוכםלבסוף 
   הן מבחינת הרצון והן מבחינת היכולת- האירוח הכפרישל

  "אירוח" במקום "אירוח כפרי' כיח"לכתוב  ותיקון סופרלבצע יש   מרתף  2
  חניה  3  בקשה לאפשר חניה טוריתעלתה 
   החניה ברוחב' מ6בקשה לבטל מגבלת עלתה 

  מחסן  4  ".בהסכמת שכן"ולא " בפועל"למחוק את המילה תיקון סופר ולבצע יש 
     בכדי לאפשר הקמת מחסן גם למי שאין לו חניה" בלבדהחניהמאחורי "למחוק 
   : והחוק מגדיר אותו באופן הבאשווה למינוח פרגולהשהמינוח מצללה  הובהר

שתקרתו משטח הצללה ובלבד , הבנוי מחומרים קלים, מבנה בלא קירות"
שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה 

  "ונ לפחות ממ40%ומהווים 
  0 מצללה על קו בנין את האפשרות להקמתבקשה לבחון עלתה 

  מצללה  5

 מבלי שיחשבו מלאוקירוי כיסוי התיר את האפשרות לבקשה לבחון עלתה 
   פאות פתוחות3שארו י כך שי,במניין השטחים המבונים

שינוי גבולות בין מגרשי   6
  המגורים

   : התייחסות ל בסעיףלתתבקשה עלתה 
  ?פים" האיחוד והחלוקה יתאפשרו גם בשצהאם. א
  ? לפיצוייםם זכאיחלוקה יהיואיחוד ו כתוצאה מו שייפגעיםבעלי מגרשהאם . ב

  : מהטעמיםבקשה לבטל סעיף זהעלתה 
   מבלי להגבילם לבעלי המגרשים לבנות בהתאם לצרכים שלהםתן חופשמ. 1
 טרס פרטי תרמית את בתיהם מתוך אינממילא רוב בעלי המגרשים מבודדים. 2

   וציבורי באופן כלליולכן אין טעם לחוקק או לחייב זאת

  תרמיבידוד   7

  לחייב עמידה בתקן זה רק במבני ציבור ולא על בנייה פרטיתהוצע 
 לביצוע שהמימוןלציין  ,בקשהעלתה , לציבורייםשבין מגרשים פרטיים בתפר   גדרות וקירות תומכים  8

  .מועצה לים הפרטייםגדרות וקירות אלו יהיה בחלוקה שווה בין בעלי המגרש
במחסנים גון  כ.גוון מדברי של מגבלההמספר סעיפים בהם צוינה ישנם   מדבריגוון   9

  דיון בנוגע לשאלה האם יש לייצר בנושא זה צביוןהתעוררזאת אור ל .ובמצללות
  ? או שאולי הדבר הנכון הוא לאפשר חופש מוחלטאחיד
  הוא עדיין,על אף היותו מגביל, המינוח גוון מדברימ ש"י הח"צוין ע, כןכמו 

 בין "מלךדרך ה"שהמינוח שומר על ך  כ.מנעד רחב של אפשרויותמאפשר 
  .התקבלה החלטה סופית בנושאלא  .יצירת אחידות לבין החופש המוחלט

להגמיש את הסעיף ולהתאימו כך שיאפשר הצבת מתקני האשפה בכל הוצע   האשפ צירתאל מתקן  10
  מקום שהישוב יחליט עליו

  התהליךהמשך   11   לקראת דיון נוסף לגבי כל הסעיפים שהועלושכל ישוב יגבש עמדהסוכם 
  :נוסףהדיון הציע שתי אפשרויות לקיים את האריה 

   מלאה ובנוכחות כל נציגי הישובים במתכונת.א
  מתכונת חלקית בשני מפגשים ב.ב

  
  נוכחיםרשימת ל :העתק

      ,בברכה              


