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 27.7.21ישיבת וועדת בניה     :הנדון

 סטטוס פרויקטים 

   : משחקים תאורת גני .1

 אור. -התקבלה הצעת מחיר אחת מחברת גל •

תתקבל בימים הקרובים. שתי ההצעות יועברו לדני  עין השופט -הצעת מחיר נוספת מחברת אלתם  •

 להמשך טיפול.   הראל

 סטטוס כיתת גן חדשה לפעוטון :  .2

 הסתיים תכנון אדריכלי והכנת גרמושקה להיתר בניה.  •

התקבלו הצעות מחיר ליועצי הפרויקט ) חשמל, אינסטלציה, קונסטרוקציה, ייעוץ קרקע, נגישות   •

 ת צוות תכנון. ובטיחות( בהליך בחינת ההצעות ובחיר

 בוצעה השלמת תאורה לשביל  :) שביל מחבר בין מנאז' לשלב ג'(  משעול אלמוג .3

 לאורך השביל. התקנת מאחז ידהשולמה עבודת :  לשלב ג'(  2) שביל המחבר את קצה שלב ו' שביל הנוף .4

 כולל התקנה חלקית של מאחז יד. : הושלמה עבודות השביל שביל מחבר בין חנית מכולת לפאב .5

 : הוסדרה פינת הגזם בשלב ב' ) מול גן אלון(.נת גזםפי .6

 הנבחר לנושא הדגמים לאחר הליך ארוך מול וועד הנהלה ומשרד האדריכלים : שלב ח', דגמי בתים .7

  .פרוטוקולה בהמשךפירוט והסבר מפורט החליטה הוועדה כי אינה ממשיכה טיפול בנושא. 

ממתינים לקבלת תקציב  –התקבלו הצעות מחיר לפירוק הקיר המתפרק   : א'קיר תומך במרכז מחזור שלב  .8

 לביצוע. 

 

 שלב ח' דגמים:

וועדת בניה מבקשת לציין כי חברי הוועדה הינם אנשי מקצוע מתחום ענף הבניה ) מפקח בינוי   •

 אדריכלית בעלת נסיון במשרד בינוי ערים ומנהל פרויקטים בתחום ההרחבות(.     ותשתיות,

 

 מגרשים בפעימה אחת ובטופוגרפיה משתנה. 47שלב ח' מתוכנן ל  •

עם תחילת עבודתה של וועדת בניה במתכונתה הנוכחית, הוטל נושא טיפול וקידום דגמי הבתים על   •

 הוועדה ע"י וועד הנהלה.

התב"ע של שלב ח', כולל פרישת המגרשים ואופיים ) מגרש עולה/יורד, כמות  הוועדה בחנה את  •

 לטובת התאמת דגמים למקבצים וכו'(.   ,המגרשים הזהים בצורתם

כני שלב ח'(  תוועדת בניה נפגשה מספר פעמים עם משרד אטליה )משרד האדריכלים הנבחר ע"י מש •

הנדרשים לשלב, האם ניתן לשלב  לבחינת היקף העבודה והצעת המחיר שהתקבלה, מס' הדגמים 

דגמים צומחים, הליך פרוגרמת צרכים ורצונות המשתכנים, היקף השינויים שניתן לבצע בכל דגם 

כנים תעבודת המשרד מול אדריכלים פרטיים שיועסקו ע"י המשבמסגרת עבודות המשרד, הליך שילוב 

הליך הגשת היתר  , מול היישובלטובת שינויים במסגרת הדגמים, הנחיות תכנוניות לדגמים בתיאום 

 וכו'(. בדיקת עמידת השינויים כאדריכל ראשי, הבניה לכל מבנה



הובהר ע"י האדריכלית התב"ע על כל משמעותיה,  בחינת לאחרבפגישות עם משרד האדריכלים 

 .דגמים ע"מ לתת מענה הולם לכל תצורות המגרשים 12 -ל 10המובילה כי נדרשים בין  

דגמים   8-ימום כהועלה ע"י האדריכלית כי: "נדרשים במינ מצום מספר הדגמיםבבחינה משותפת של צ

 וגם אז המצב אינו אידיאלי והתכנון לא יהיה אופטימאלי".

 

 המלצת וועדת בניה: •
o סיוננו המקצועי בפרויקטים דומים, אנו מאמינים כי תכנון דגמי  לאור כל המפורט לעיל, ולאור נ

 . מדובר על שלבים עתידיים( אינו הפתרון המתאיםבתים בשלב ח' בפרט ) אין 
o המתאימה לתפיסת הבינוי  פתרון חלופי ליצירת שלב הומוגני, בעל שפה אדריכלית אחידה

מפורטות ע"י אדריכל המתמחה בנושא תוך  הנחיות מרחביותת י בני הינוהקיימת  היישובית

 דיאלוג עם וועדת בניה/וועד הנהלה. 
o בתים שונים זה לצד  8דגמים, ייתכן מצב בו ברחוב מסויים יהיו   8  במידה ואכן יתוכננו לפחות

 . דגמי הבתים ההומוגניים משמעותהנ"ל לא תואם את  –זה 
o   אשר מפרט את כלל הדרישות מצד אחד   מסמך מחייבמסמך הנחיות מרחביות מפורטות הינו

גות משופעים,  והגבלות מצד שני להליך תכנון הבית, תכנונית ועיצובית ) לדוגמא: איסור ג

 איסור קשתות בחלונות/קירות, מניפת גוונים לטיח חוץ, הגדרת פינת קירות וכו'(. 
o  ויהוו מסמך מחייב בשלב קבלת  יאושרו ויעוגנו בוועדת הבניה של המועצההנחיות מרחביות

  תיק מידע למגרש להליך התכנון.
o אדריכליות אל מול טרם הגשת היתר הבניה לוועדה יידרש כל משתכן לאשר את התכניות ה

 .ההנחיות המרחביותאדריכל 
o  וועדת בניה המליצה לוועד הנהלה לקיים סיור בהרחבות בהן תוכננו הבתים בהתאם להנחיות

דוגמאות למפרט הנחיות כמו כן, הציעה הוועדה להציג בפני וועד ההנהלה . מרחביות

 מרחביות. 

 וועד ההנהלה.המלצת וועדת בניה הועלתה מספר פעמים בישיבות עם  •

ובהתאם להחלטה זו התקדמה וועדת הבניה אל מול  וועד הנהלה דחה את המלצת הוועדה •

 האדריכלים.

בשלב זה יו"ר וועד הנהלה עדכן כי הוא מצטרף באופן ישיר להליך התקשרות אל מול משרד  •

 האדריכלים על מנת לקדם את דגמי הבתים.

לוועדת בניה אין כל סמכות בנושא קידום הדגמים, והחלטת  לאור המפורט לעיל, ולאור העובדה כי  •

ליטול חלק לא ה החד משמעית של הוועדה בנושא, החליטה וועדת בניה תהוועד נוגדת את המלצ

 בהליך קידום הנושא.

 

 

 

 כבוד רב, ב                                                                             
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