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נוכחים:מטיצרפתיהרכבי,אדיגטלובסקי,אילןחביבדיין,איציקקמה,אלוןענבר,אמירסנדר,
אתילוי,בתיהדנציגר,חגיתגבאיעמיאל,יואבכהן,יחיעםיוגב,יעקבשרעבינחמיה,מירב
גורדון,משהלב-רן,מאשקהליטבק,עליאלעזי,קובישטרית,שרוןאטנר 
נעדרו:גליתברקת,ירוןנתנאל,ניתאיקרן,עופרסלע,שחרוינוקור,שיבר 
מוזמנים נוספים:דפנהרבינוביץ,הראלנמיר,אהודאברהמי,הרצלאלעני 

 .1עדכונים
 קרית גת -ראשהמועצהעדכנהכיקריתגתמנהלתבמקבילמספרהליכיםבניסיוןלמנוע
מיואבתקבוליםהמגיעיםלהעפ"יצוחלוקתהכנסות(י.ש.גת)ו/אוהסכמיםשנחתמוביןהרשויות
(כרמיגת).סוגייתהיטליההשבחה,המגיעיםליואבמפרויקטכרמיגת,הועברהע"יביתהמשפט
להליךבוררותאצלהיועמ"שלממשלהבניסיוןלהגיעלהסכמות.קריתגתטרםהסכימהלהליך .
החלטה:הציבוריעודכןבדףהביתובכאןיואב.
 פעילות לא חקלאית במושבים–לאחרלחציםרביםמצדראשיהרשויותשלהדרוםלשינוי
ממסמךהמדיניותלפל"חבדרום,רובתביעותינונענוויוטמעובמסמךמדיניותחדששלמנהל
התכנון(מחוזדרוםבמשרדהפנים)לפל"חבמושבים.
החלטה:ראשהמועצהתשלחלמושביםעדכוןבנושא.
 ועדה חקלאית–מתבקשמתנדבנוסףלמיניוכחברבועדההחקלאיתעפ"יבקשתיו"ר
הועדהמאשקהליטבק.המעונייןלהצטרףכחברבוועדהיפנהלראשהמועצהויאושר
במליאההבאה. 

 .2אישור פרוטוקול מליאה קודם 25.12.14
החלטה:המליאהמאשרתפרוטוקולמליאהקודםמתאריך .25.12.2014
 .3תקציב  – 2015סגולה
החלטה:המליאהמאשרתאתתקציבסגולהלשנת .2015
 .4תקציב  – 2015נחלה
החלטה :המליאהמאשרתאתתקציבנחלהלשנת.2015
 .5הצגת ממצאי צוות בחינת שיפורי בטיחות בכפר מנחם
העיקריהמלצותהוצגובניהמליאה.המלצתהצוותהמקצועי:"מסלולסובבצפית"שמקטיןלמינימום
אתהחיכוךעםתלמידיהתיכון.במקביל,נסקרוההמלצותלהסדריתנועהוכןנושאהסברתינרחב
לתלמידיםולקהילה. 
החלטה :המליאהמודהלצוותעלהבדיקהומנחהאתהצוותלהמשיךולפעוללהסדרתההמלצות
תוךהסכמותעםהיישוב .
 .6הצעה להשלמת תקציב מוניציפלי ועדים מקומיים בסך של  328אש"ח
הוצגבפניההנהלהתקבולצפויהמאפשרהשלמההתקציבהמוניציפלילוועדיםהמקומיים.מקור
התקציב:היווןחדפעמישלדמישכירותשלתחנתניטור(דליהאנרגיה) .
החלטה :מליאתהמועצהמאשרתהשלמתהתקציבהמוניציפלילוועדיםמקומייםבסך328אש"ח. 
החלטה:המליאהמנחהאתהמועצהלהוציאהודעהעלהשלמתהתקציבליישוביםובופירוטשל
תקציביםנוספיםאשרמועבריםישירותליישוביםמסעיפיתקציבהמועצההשוניםכגון:ספריות,
תאורתרחוב,בתיעלמין,מדריךנוער,תקצובגניילדיםוכדומה .
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 .7אישור ועדת מל"ח
תפקיד

שם

יו"ר מטה החירום

ד"רמטיצרפתי–הרכבי

ראש מטה חירום

דפנהרבינוביץ

סגן ראש מטה החירום

יוסישיש

סגן ראש מטה החירום

הראלנמיר

מרכז הפעלה

אתיכהן

מרכז הפעלה

אתיוהבה

קב"ט וראש מכלול בטחון

נתןבר

סייר ביטחון

צחיירושלמי

שוטר קהילתי

מאירבןזקן

מרכז הפעלה ומחלקת ביטחון

לימורשוקרון

ראש מכלול לוגיסטיקה ומנהל מח' תחבורה

שלוםכץ

סגן מכלול לוגיסטיקה ומנהל איכות הסביבה

חייםטל

מזון /משכ"ל

לילךפרסקו

חקלאות

יגאלברק

דלק

יוסיאהרון

ראש מכלול הנדסה

הרצלאלעני

סגן ראש מכלול הנדסה

איילבמני

מים וביוב

אביטלפטיש

*

חשמלאי
ראש מכלול טיפול האוכלוסיה

חגיניר
טובההרפניסט

כפר-הריף

סגן מכלול טיפול האוכלוסיה

אסנתגורדוןבר

מנהל מרכז קליטה צפית

יענקלהקירש

שירותי דת וטיפול בחללים

הרבמשהעמר

מזכירה

ענתוינקלר

ראש מכלול חינוך

מיריתדגני

ראש מכלול חינוך

ניצהנדיל

סגנית מכלול חינוך

אוכמהאבירם

שפ"י וסגנית

נתליבןשלמה

רכזת גיל הרך

מיקיגולדברג

מתנ"ס ילדים ונוער

חןרוזן

מזכירה

ציפישפט

ראש מכלול מידע לציבור

דותןשיפוני

סגן ראש מכלול מידע לציבור
מכלול מידע לציבור

אוריתדסקל
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דובר בשעת חרום

רבדים

מיליפכמן

ראש מכלול משאבי אנוש ומתנדבים

קדמה
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*

עפרהשהרבניושרוןכהן
קרןגילבוע/איציקקמה

החלטה :המליאהמאשרתאתועדתמל"ח המפורטתלעיל.

רשמה:דפנהרבינוביץ
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סיכום ישיבת מליאת המועצה המתכנסת כמליאת הועדה לתכנון ובניה "יואב"
 17/02/2015בשעה 19:30
אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*

גת
*
ורדון
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*

סגולה
*

נוכחים:מטיצרפתיהרכבי,אדיגטלובסקי,אילןחביבדיין,איציקקמה,אלוןענבר,אמירסנדר,
אתילוי,בתיהדנציגר,חגיתגבאיעמיאל,יואבכהן,יחיעםיוגב,יעקבשרעבינחמיה,מירב
גורדון,משהלב-רן,מאשקהליטבק,עליאלעזי,קובישטרית,שרוןאטנר 
נעדרו:גליתברקת,ירוןנתנאל,ניתאיקרן,עופרסלע,שחרוינוקור,שיבר 
מוזמנים נוספים:דפנהרבינוביץ,הראלנמיר,אהודאברהמי,הרצלאלעני 
דיון והנחיות בנושא מדיניות ההקלות
חוקהתכנוןוהבניהמאפשרלוועדותהמקומיותמתןהקלות.הקלותאלומאפשרותלבונהלבנותשלא
בהתאםלכלליםהרגיליםוכלזאתבהתאםל"-תקנותסטייהניכרת"המעוגנותבחוקהתכנוןוהבניה.
ההיגיוןהעומדמאחוריאישורהקלותהואשישנםמקריםבהםעמידהעלהכלליםהקשיחיםשלהחוק
והתקנותעושהאיצדקעםהבונה,לדוגמה:במקריםבהםגאומטריתהמגרשאותנאייהשטחלא
מאפשריםלבנותמבנהראויבהתאםלכלליםשלהתב"ע(קוויבניין,תכסיתוכו') .
מנגד,שימושבלתימבוקרובלתימושכלבהקלותיכולליצורמצביםחריגיםהמשניםאתאופי
הסביבהולפיכךהקלהצריכהלהינתןתוךבדיקהושיקולדעתשלהועדה .
בחלקותהמגוריםבמושביםקיימתאפשרותבניהנרחבתלמגורים,אךמוגדרתבפירושעלפיהתב"ע
ליחידתבעלהמשק,בןממשיךוהורים.שימושבלתימבוקרבמנגנוןההקלותיכולליצורמצבים
קיצונייםשלבתיםגדוליםמאודבהיקףשלמעל400מ"ר .
מכיווןשכלהתכניותבענייןזכויותהבניההינןמלפנישנת1989ניתןלקבלהקלהלצורךשיפורהדיור
תוספתשטחיבניהבסך6%משטחהמגרשלמגורים.
כמוכןניתןלהגדילאתשטחהמגרשלמגוריםל-3דונםבתשריט(עדלאחרונהרשותמקרקעי
ישראלאפשרההגדלהעד2.5דונםבלבד) 
המשמעותהינהכיתיאורטיתניתןלהוסיףשטחעיקרישל150-180מ"רל350מ"רהקיימים .
סה"כשטחהבניההמקסימליהתיאורטיהאפשריבנחלה(כוללהקלה):מגוריםלבעלהמשק+בן
ממשיך–500-530מ"רשטחעיקרי,45מ"רשטחשירות,יחידותהורים–55מ"ר 
המהנדסהציגהנושאוהתקייםדיון.
החלטה: 
 לאפשרלבעליהנחלותלמצותאתזכויותהבניההפוטנציאליםבנחלה.
 שטחיחידתמגוריםיעמודעל160מ"ר(בכלמקרהשריוןל160מ"ר). 
 שטחמקסימלישליחידתמגוריםלאיעלהעל340מ"ר .
 שטחתכסיתשליחידתמגוריםאחתמקסימליתלאיעלהעל220מ"ר 
 לאתתאפשרבניהשליותרמשתיקומותהןבמושביםוהןבקיבוצים 
 המגוריםיבנובנפרדובמרחקמינימלישל5מטראחתמהשנייה(יחידתההוריםתבנהבצמוד
עדלגודלשל55מ"ר) .
 לכליחידהישוריינו15מ"רשטחשירותלחניהמקורה .
 יחידתההוריםהגדולהמ55-מ"רתתאפשרכיחידהשלישיתמותנהבאישורועדהאגודה
(מנוסחע"ייועמ"שהועדה) .
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