מרחב תכנון מקומי רכס הכרמל:
 :356-0637397 .1אל רנדה  -דלית אל כרמל.
יזם התכנית :מועצה מקומית דאליית אל כרמל ,משרד הבינוי והשיכון  -מחוז חיפה.
עורך התכנית :אבירם מרדכי  -אבירם אדריכלים בע"מ.
מטרת התכנית :תכנון שכונת מגורים בדלית אל-כרמל .הסדרת הבנייה הקיימת בתחום התכנית
והרחבת הבנייה לכדי שכונת מגורים הכוללת כ 3,240 -יחידות דיור ,תכנון מערך דרכים שכונתי
המתחבר למערך העירוני ,תכנון מערך ציבורי הכולל הקצאת שטחים פתוחים ומוסדות ציבור לרווחת
התושבים ושטחי מסחר ושירותים.
החלטות קודמות:
ועדת משנה להתנגדויות דנה בתכנית בישיבתה מס'  2021053מתאריך  04.10.2021והחליטה כדלהלן:
" רקע:
 .1מדובר בתכנית ביוזמת המועצה המקומית דלית אל כרמל ומשרד הבינוי והשיכון ,להסדרת בנייה קיימת
ויצירת מסגרת תכנונית לשכונת מגורים עבור כ 2,500 -יחידות דיור בשוליים הדרום מערביים של דלית אל
כרמל ,מדרום לשכונת אל וואנסה ומצפון לגן לאומי פארק הכרמל.
התכנית חלה ברובה על אדמות בבעלות פרטית .לתכנית קדם הליך שיתוף ציבור נרחב בו התקיימו מפגשי
שיתוף ציבור עם הבעלים הפרטיים בתכנית .התכנית מספקת מענה עבור צרכים יישוביים של קריית חינוך
יסודי ועל יסודי כמענה לשכונה ולשכונות הסמוכות .התכנית כוללת איחוד וחלוקה ללא הסכמה ומסדירה
בנייה קיימת של כ 250 -בתים ובנוסף מספקת תשתית כוללת להקמת שכונה של כ 2,500 -יחידות דיור.
שטח התכנית כ 635 -דונם.
 .2התכנית פורסמה להפקדה:
 .2.1ברשומות בתאריך .6.1.2021
 .2.2על גבי שילוט בתאריך .2.2.2021
 .2.3בלוחות מודעות בתאריך .28.2.2021
 .2.4בעיתונות בתאריך .29.1.2021
 .3בתאריך  9.2.21החליטה ועדת המשנה להתנגדויות בהתאם לסעיף  102לחוק להאריך את תקופת ההפקדה
ב 30-ימים נוספים כך שהמועד האחרון להגשת התנגדויות לתכנית יהיה .28.4.21
 .4לתכנית שבנדון הוגשו  79התנגדויות.
 .5הועדה שמעה את ההתנגדויות שהוגשו במהלך שני דיונים ביום ה 13.9.2021 -וביום  .14.9.2021הועדה
שמעה באריכות את כל ההתנגדויות שהוגשו לתכנית ואת ההתייחסות של עורכי התכנית ,המועצה
המקומית והועדה המקומית .לאור התארכות משך הדיון ,הוועדה מחליטה לשוב ולדון בתכנית בדיון
פנימי.
החלטה:
במהלך שמיעת ההתנגדויות התברר כי למודד התכנית ,מר לביב חלבי ,יש שטח שבבעלותו בתוך הקו הכחול של
התכנית .בנוסף התברר כי מר חלבי הגיש התנגדות לתכנית וכי הוא נתן חוות דעת מטעמו למתנגדים אחרים.
הוועדה מבהירה כי היא לא הייתה מודעת לזיקה שיש למודד בתכנית הן כבעלים והן כיועץ ,וכי אין זה מקובל
שלמודד תהיה נגיעה שאינה מקצועית לתכנית בה הוא משמש בתפקידו כמודד.
בנסיבות המתוארות ,הוועדה מחליטה כי לא ניתן להסתמך על המדידה שערך המודד לתכנית מבלי שתערך
למצער בקרה שתקבע כי לא נפל רבב בעבודתו .בחינה זו תרפא את הפגם האמור.
משכך מחליטה הוועדה להעביר את התכנית לבדיקתו של מודד חלופי חיצוני ,שיבחן את כלל עבודת המדידה
שנערכה בתכנית .עם קבלת הבדיקה ,יובאו ממצאיה ומסקנותיה לדיון בפני הוועדה ,שתקבל החלטה באשר
להמשך קידומה של התכנית".

מטרת הדיון :דיון בהתנגדויות – המשך דיון.
נכחו בדיון :דיון פנימי.

רקע:
מטרת ומהות התוכנית :הסדרת בנייה קיימת ויצירת מסגרת תכנונית לשכונת מגורים עבור כ2,500 -
יחידות דיור.
שטח התכנית :כ 635 -דונם.
מיקום :בשוליים הדרום מערביים של דלית אל כרמל ,מדרום לשכונת אל וואנסה ומצפון לגן לאומי
פארק הכרמל.
מגישי התכנית :מועצה מקומית דלית אל כרמל ומשרד הבינוי והשיכון (המועצה המקומית הצטרפה
כיזם בהחלטתה מיום .)15.9.19
התכנית חלה ברובה על אדמות בבעלות פרטית .לתכנית קדם הליך שיתוף ציבור נרחב בו התקיימו
מפגשי שיתוף ציבור עם הבעלים הפרטיים בתכנית והתבצע מיפוי והתאמה של המגרשים לבעלים.
התכנית מספקת מענה עבור צרכים יישוביים של קריית חינוך יסודי ועל יסודי כמענה לשכונה
ולשכונות הסמוכות .התכנית כוללת איחוד וחלוקה ללא הסכמה ומסדירה בנייה קיימת של כ250 -
בתים ובנוסף מספקת תשתית כוללת להקמת שכונה של כ 2,500 -יחידות דיור.
תיאור מצב קיים:
במצב הקיים כיום ישנם כ 250 -בתים בנויים בשטח שרובו בייעוד חקלאי וחלקו למגורים .בשטח
התכנית קיימים מבני לגידול בעלי חיים פעילים (רפתות ואורוות סוסים).
 .1מדובר בתכנית ביוזמת המועצה המקומית דלית אל כרמל ומשרד הבינוי והשיכון ,להסדרת בנייה
קיימת ויצירת מסגרת תכנונית לשכונת מגורים עבור כ 2,500 -יחידות דיור בשוליים הדרום
מערביים של דלית אל כרמל ,מדרום לשכונת אל וואנסה ומצפון לגן לאומי פארק הכרמל.
התכנית חלה ברו בה על אדמות בבעלות פרטית .לתכנית קדם הליך שיתוף ציבור נרחב בו
התקיימו מפגשי שיתוף ציבור עם הבעלים הפרטיים בתכנית .התכנית מספקת מענה עבור צרכים
יישוביים של קריית חינוך יסודי ועל יסודי כמענה לשכונה ולשכונות הסמוכות .התכנית כוללת
איחוד וחלוקה ללא הסכמה ומסדירה בנייה קיימת של כ 250 -בתים ובנוסף מספקת תשתית
כוללת להקמת שכונה של כ 2,500 -יחידות דיור .שטח התכנית כ 635 -דונם.
 .2התכנית פורסמה להפקדה:
 .2.1ברשומות בתאריך .6.1.2021
 .2.2על גבי שילוט בתאריך .2.2.2021
 .2.3בלוחות מודעות בתאריך .28.2.2021
 .2.4בעיתונות בתאריך .29.1.2021
 .3בתאריך  9.2.21החליטה ועדת המשנה להתנגדויות בהתאם לסעיף  102לחוק להאריך את תקופת
ההפקדה ב 30-ימים נוספים כך שהמועד האחרון להגשת התנגדויות לתכנית יהיה .28.4.21
 .4לתכנית שבנדון הוגשו  79התנגדויות.
 .5הועדה שמעה את ההתנגדויות שהוגשו במהלך שני דיונים ביום ה 13.9.2021 -וביום .14.9.2021
הועדה שמעה באריכות את כל ההתנגדויות שהוגשו לתכנית ואת ההתייחסות של עורכי התכנית,
המועצה המקומית והועדה המקומית .לאור התארכות משך הדיון ,הוועדה מחליטה לשוב ולדון
בתכנית בדיון פנימי.
 .6ביום  4.10.2021החליטה הועדה כי :במהלך שמיעת ההתנגדויות התברר כי למודד התכנית ,מר
לביב חלבי ,יש שטח שבבעלותו בתוך הקו הכחול של התכנית .בנוסף התברר כי מר חלבי הגיש
התנגדות לתכנית וכי הוא נתן חוות דעת מטעמו למתנגדים אחרים.
הוועדה מבהירה כי היא לא הייתה מודעת לזיקה שיש למודד בתכנית הן כבעלים והן כיועץ ,וכי
אין זה מקובל שלמודד תהיה נגיעה שאינה מקצועית לתכנית בה הוא משמש בתפקידו כמודד.
בנסיבות המתוארות ,הוועדה מחליטה כי לא ניתן להסתמך על המדידה שערך המודד לתכנית
מבלי שתערך למצער בקרה שתקבע כי לא נפל רבב בעבודתו .בחינה זו תרפא את הפגם האמור.
משכ ך מחליטה הוועדה להעביר את התכנית לבדיקתו של מודד חלופי חיצוני ,שיבחן את כלל
עבודת המדידה שנערכה בתכנית .עם קבלת הבדיקה ,יובאו ממצאיה ומסקנותיה לדיון בפני
הוועדה ,שתקבל החלטה באשר להמשך קידומה של התכנית.
החלטה:
לאור ההחלטה מיום  4.10.2021התכנית נבדקה על ידי מודד חיצוני של מינהל התכנון ,מר מועתז
כילאני ,שאישר את תקינות המדידה ביום  10.12.2021לאחר תיקון ותיאום מחודש של שכבת הגושים
והחלקות בהתאם לתת"גים מאושרים כמפורט בסעיף  2בהחלטה להלן.
הוועדה מחליטה לבחון את תיקון התכנית באמצעות פרסום הליך לפי ס' (106ב) לחוק התכנון והבניה.
במסגרת הליך זה תתאפשר הגשת השגות לתיקונים המפורטים להלן אותם שוקלת הוועדה לערוך:

 .1בטבלה  5תוסף הערה כי גודל מגרש מינימאלי לא יפחת מ 250-מ"ר.
 .2בתשריט התכנית יוטמעו תיקונים טכניים בגודל תאי השטח ,בהתאם לתיקון בקבצי תת"ג שינוי
שלא עולים על  3%בגודל המגרש בתאי שטח,241 ,240 ,159 ,158 ,49 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,34 ,9 ,1 :
,780 ,498 ,491 ,479 ,478 ,465 ,445 ,315 ,312 ,311 ,282 ,277 ,271 ,270 ,269 ,259 ,249 ,244 ,243
,656 ,654 ,651 ,649 ,647 ,771 ,741 ,740 ,729 ,724 ,560 ,795 ,794 ,793 ,789 ,788 ,787 ,786 ,783
.572 ,714 ,707 ,703 ,702 ,701 ,700 ,755 ,754 ,963 ,960 ,648 ,641 ,640 ,639 ,659 ,658
 .3בתשריט ובטבלת איחוד וחלוקה יוטמעו מספר שינויים מוצעים בשטחי מגרשים והקצאת בעלים
כמפורט להלן ועל בסיס תשריט ונתונים מספריים שהוצגו לועדה כבסיס לדיון.
בחלק מהמגרשים המפורטים בהמשך יעשו גם דיוקים מינוריים בהתאם לתת"ג המאושר.
השינויים יפורסמו לאחר השלמת תיקונים בתשריט וכפוף לבדיקה שמאית ועדכון טבלאות האיזון.
על פי הפירוט להלן:
 .3.1תאי שטח  6,5,4נבחנו כמקבץ וחולקו מחדש ל 4-תאי שטח:
תא שטח  3התווסף כתא חדש – הקצאה מוצעת על שם שפיק חלבי
▪
תא שטח  – 4הקצאה מוצעת על שם רידאן נאיף
▪
תא שטח  –5הקצאה מוצעת על שם תאופיק חלבי
▪
תא שטח  – 6הקצאה מוצעת על שם פואד חלבי
▪
לצורך התאמת החלקות נעשה שינוי בתא שטח  743בייעוד שביל
▪
מתוך תשריט מופקד

מוצע ב (106ב)

 .3.2תאי שטח  26,25,24,18,17נבחנו כמקבץ וחולקו מחדש לארבע תאי שטח:
תא שטח  – 17הקצאה מוצעת על שם קופטאן זידאן
▪
תא שטח  –18הקצאה מוצעת על שם גסאן זידאן
▪
תא שטח  – 24הקצאה מוצעת על שם כמאל זידאן
▪
תא שטח  – 25הקצאה מוצעת על שם נאיף זידאן
▪
תא שטח  – 26נמחק
▪
לאור שינויים אלו שונה גם:
תא שטח  – 490הקצאה מוצעת על שם כמאל זידאן
▪
תא שטח  – 36הקצאה מוצעת על שם כמאל זידאן
▪
תא שטח  666בייעוד שצ"פ צומצם
▪

מתוך תשריט מופקד

מוצע ב (106ב)

 .3.3תאי שטח  38-37ו 28-27 -נבחנו כמקבץ וחולקו מחדש:
התווסף תא שטח  2הקצאה מוצעת על שם פואד חלבי
▪
תא שטח  – 27הקצאה מוצעת על שם תאופיק חלבי
▪
תא שטח  – 28הקצאה מוצעת על שם שפיק חלבי
▪
תא שטח  – 37הקצאה מוצעת על שם רידאן נאיף
▪
תא שטח  – 38הקצאה מוצעת על שם עמאד חלבי
▪
מתוך תשריט מופקד

מוצע ב (106ב)

 .3.4תאי שטח  45, 33 ,32נבחנו כמקבץ .התווספו תאי שטח 257,273 :ופוצלו הקצאות מושע ,כך
שמוצעת חלוקה של הקצאה נפרדת לכל בעלי קרקע:
תא שטח  – 32הקצאה מוצעת על שם סלימאן זידאן חלבי
▪
תא שטח  – 33הקצאה מוצעת על שם סלים זידאן חלבי
▪
תא שטח  – 45הקצאה מוצעת על שם סלמאן זידאן חלבי
▪
תא שטח  – 273הקצאה מוצעת על שם רידאן חסין חלבי
▪
תא שטח  – 257הקצאה מוצעת על שם רידאן חסין חלבי
▪
מתוך תשריט מופקד

מוצע ב (106ב)

 .3.5תא שטח  44פוצל ונוספה זיקת הנאה להבטחת נגישות למגרש עורפי.
תא שטח  – 44הקצאה מוצעת על שם חלבי ענאן
▪
תא שטח  – 476הקצאה מוצעת על שם רימון והבה
▪

מתוך תשריט מופקד

מוצע ב (106ב)

 .3.6תאי שטח  46,47,48אוחדו לתא שטח אחד:
תא שטח  – 47הקצאה מוצעת על שם  6בעלים קיימים במושע :חלבי נגם ,חלבי נגיב,
▪
חלבי באסם ,חלבי מרזוק ,חלבי גסאן ,חלבי סולימאן ואחרים.
מתוך תשריט מופקד

מוצע ב (106ב)

 .3.7תאי שטח  51,53,53,56,57אוחדו לתא שטח אחד ,בהתאם נמחקה זיקת הנאה שתדרש רק
בעת תכנון מפורט:
תא שטח  – 53הקצאה מוצעת על שם  4המתנגדים :קיימים במושע :סמי ,סאפי ,מימון
▪
וחוסין חלבי.
מתוך תשריט מופקד

מוצע ב (106ב)

 .3.8תאי שטח  77 ,76 , 59 ,55תוקנו בכדי ל אפשר חלוקה נכונה יותר של רישום בעלות:
תא שטח  – 55הקצאה מוצעת על שם חוסין חלבי
▪
תא שטח  – 59הקצאה מוצעת על שם חוסין חלבי ואחרים
▪
תא שטח  – 76הקצאה מוצעת על שם אמין חלבי
▪
תא שטח  – 77הקצאה מוצעת על שם אמין חלבי ואחרים
▪
תא שטח  – 54הקצאה מוצעת על שם תאופיק חלבי
▪
תא שטח  – 58הקצאה מוצעת על שם תאופיק חלבי ואחרים
▪

מתוך תשריט מופקד

מוצע ב (106ב)

 .3.9תאי שטח  64פוצל לשני תאי שטח ,כחלק מהסדרת זכויות בתאי שטח אחרים בחלקה וכן
התווספה זיקת הנאה להבטחת נגישות למגרש אחורי:
תא שטח  – 64הקצאה מוצעת על שם תופאחה סלים חלבי ,חלבי תאופיק
▪
תא שטח  – 30הקצאה מוצעת על שם רווה ענת ,רווה קורט עם סלים גהאד חלבי
▪
מתוך תשריט מופקד

מוצע ב (106ב)

 .3.10תאי שטח  85,83,87,88,89,98,99,100,101 ,79,80,81,82נבחנו כמקבץ ומוצע התאמת שטחי
מגרשים ושינוי הקצאה:
תא שטח  – 79הקצאה מוצעת על שם וסילה חסין חלבי
▪
תא שטח  – 80הקצאה מוצעת על שם וסילה חסין חלבי
▪
תא שטח  – 81הקצאה מוצעת על שם וסילה חסין חלבי
▪
תא שטח  – 82הקצאה מוצעת על שם קאסם פורסאן חלבי
▪
תא שטח  – 83הקצאה מוצעת על שם וסינא עדואן
▪
תא שטח  – 85הקצאה מוצעת על שם סלים גהאד חלבי
▪
תא שטח  – 87הקצאה מוצעת על שם מלאק ברכאת חלבי
▪
תא שטח  – 88הקצאה מוצעת על שם יוסף אמין חלבי
▪
תא שטח  – 89הקצאה מוצעת על שם סלים גהאד חלבי
▪
תא שטח  – 98הקצאה מוצעת על שם סלים גהאד חלבי
▪
תא שטח  – 99הקצאה מוצעת על שם וסילה חלבי
▪
תא שטח  – 100הקצאה מוצעת על שם – בותנייה מונד'ר
▪
תא שטח  – 101הקצאה מוצעת על שם חלבי איברהים
▪
תא שטח  – 102הקצאה מוצעת על שם חלבי תאופיק
▪
תא שטח  – 103הקצאה מוצעת על שם אבו עאסי אדיב ,אבו עאסי אדיר
▪
תא שטח  – 563בייעוד דרך משולבת גדלה.
▪

מתוך תשריט מופקד

מוצע ב (106ב)

 .3.11תאי שטח  134,135,138,139,146,147נבחנו כמקבץ ומוצע התאמת שטחי מגרשים ושינוי
הקצאה:
תא שטח  – 134הקצאה מוצעת על שם בקמן זאב
▪
תא שטח  – 135הקצאה מוצעת על שם מקלדה אוסאמה
▪
תא שטח  – 138הקצאה מוצעת על שם אהרנרייך יוליאן וולף רזין
▪
תא שטח  139בוטל – אוחד עם מגרש 138
▪
תא שטח  146בוטל – אוחד עם מגרש 134
▪
תא שטח  147בוטל -אוחד עם מגרש 134
▪
מתוך תשריט מופקד

מוצע ב (106ב)

 .3.12תאי שטח  136,137,142,150 ,152נבחנו כמקבץ ומוצע התאמת שטחי תאי שטח ושינוי
הקצאה  ,בחלק מהמקרים על ידי הצרחת שטחים.
תא שטח  – 137הקצאה מוצעת על שם אגווד חדיד ודליה דקסה
▪
תא שטח  -142בוטל – אוחד עם מגרש 137
▪
תא שטח  – 150הקצאה מוצעת על שם חלבי פאיז ובדארה
▪
תא שטח  – 131הקצאה מוצעת על שם כמאל חמזי חלבי
▪
תא שטח  – 143הקצאה מוצעת על שם כמאל חמזי חלבי
▪
תא שטח  –148הקצאה מוצעת על שם כמאל חמזי חלבי
▪
תא שטח  – 149הקצאה מוצעת על שם כמאל חמזי חלבי
▪
תא שטח  – 151הקצאה מוצעת על שם כמאל חמזי חלבי
▪
תא שטח  – 236הקצאה מוצעת על שם כמאל חמזי חלבי
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

תא שטח  –136הקצאה מוצעת על שם כמאל חמזי חלבי
תא שטח  – 152הקצאה מוצעת על שם תאופיק חמזי חלבי
תא שטח  – 153הקצאה מוצעת על שם תאופיק חמזי חלבי
תא שטח  – 154הקצאה מוצעת על שם תאופיק חמזי חלבי
תא שטח  – 155הקצאה מוצעת על שם תאופיק חמזי חלבי
תא שטח  – 224הקצאה מוצעת על שם תאופיק חמזי חלבי
תא שטח  – 459הקצאה מוצעת על שם תאופיק חמזי חלבי
תא שטח  – 152הקצאה מוצעת על שם תאופיק חמזה חלבי
מתוך תשריט מופקד

מוצע ב (106ב)

 .3.13תאי שטח  225ו ,237-החלפה בין הבעלים ללא שינוי גודל תא שטח על מנת לאפשר הקצאה
קרובה ככל הניתן לחלקת המקור.
תא שטח  – 225הקצאה מוצעת על שם בסיס קרם
▪
תא שטח  – 237הקצאה מוצעת על שם יוסף מוניף בסיס
▪

אין שינוי בתשריט אלא רק
בהקצאה

 .3.14תאי שטח הגדלת  164,484,638נבחנו כמקבץ ומוצע הגדלת תאי שטח על חשבון צמצום
משמעותי של השטח הפתוח .ללא שינוי בעלים במושע .ללא הגדלה של הקו הכחול או תחום
הפיתוח ,כפי שביקש המתנגד.

מתוך תשריט מופקד

מוצע ב (106ב)

 .3.15אי שטח  197 ,182 ,181נבחנו כמקבץ ומוצע לחלק מחדש את השטח כדי להימנע מהמשך מצב
של מושע במגרש בנוי .הצעה זו מחייבת מקרה חריג של העברת תשלומי איזון לבעלים זמניים
בחלקה.
▪ תא שטח  – 181הקצאה מוצעת על שם פואד כמאל
▪ תא שטח  – 182הקצאה מוצעת על שם פואד כמאל.
▪ תא שטח  - 197קטן ללא שינוי הקצאת בעלים .גודל תא שטח עודכן על מנת להבטיח
איזון כך שאף אחד מתאי השטח השכנים לא יעבור  30%הפקעה.
▪ תא שטח  667התווסף בייעוד שצ"פ.
מתוך תשריט מופקד

מוצע ב (106ב)

 .3.16שינוי מיקום וייעוד הפקעה מוצעת .שצ"פ  663מצפון לתא שטח  187בוטל .השטח שהופקע
הוסט לדרום תא השטח ושונה לייעוד חנייה (תא שטח .)737
מתוך תשריט מופקד

מוצע ב (106ב)

 .3.17תאי שטח  198,199,200,201,210נבחנו כמקבץ ומוצע התאמת שטחי תאי שטח ושינוי הקצאת
תאי שטח ,תוך הסטת זיקת ההנאה מדרום לתא שטח  ,199באופן שמאפשר שימוש כשביל
נסיעה:
תא שטח  – 198הקצאה מוצעת על שם חדיד ואפי
▪
תא שטח  – 199הקצאה מוצעת על שם סאלח גסאן
▪
תא שטח  – 200הקצאה מוצעת על שם – יונס עיסמי
▪

תא שטח  – 201הקצאה מוצעת על שם -חליפה שפיק
▪
תא שטח  192בוטל – אוחד עם תא שטח 201
▪
תא שטח  773בייעוד שביל
▪
 .3.18הועדה שוקלת ביטול שצ"פ  661והגדלת תא שטח  210ללא שינוי בהקצאת המגרשים
ובצמצום זכויות .לחילופין שוקלת הועדה לבטל את השצ"פ ולחייב את בעלי הקרקע בתשלומי
איזון לוועדה.
מתוך תשריט מופקד

מוצע ב (106ב)

 .3.19הגדלת תא שטח  467על חשבון תא שטח  ,217בכפוף לתשלומי איזון בין שני המגרשים:
מתוך תשריט מופקד

מוצע ב (106ב)

 .3.20שינוי יעוד ומיקום הקצאה ציבורית .ביטול שביל מדרום תא שטח ( 231ייעוד מגורים)
והסטתו למזרח תא השטח בייעוד דרך משולבת (הרחבת תא שטח .)567
מוצע ב (106ב)
מתוך תשריט מופקד

 .3.21תאי שטח תאי שטח  251,475,477אוחדו עם תא שטח  – 250שמירה על בעלים משותפים לפי
מצב נכנס.
מתוך תשריט מופקד

מוצע ב (106ב)

 .3.22תאי שטח  274,275,276חולקו מחדש לשני תאי שטח:
תא שטח  -274הקצאה מוצעת על שם אמין אחמד נסראלדין
▪
תא שטח  275הקצאה מוצעת על שם שחר חנה ושחר שמואל
▪
תא שטח  276בוטל וחולק בין שני תאי השטח ,מרביתו בתא שטח 274
▪
מתוך תשריט מופקד

מוצע ב (106ב)

 .3.23תאי שטח  278,283,284,290נבחנו כמקבץ ומוצע התאמת שטחי תאי שטח ושינוי הקצאה,
ביטול זיקת הנאה שאינה נדרשת לאור שינוי המגרשים: .
תא שטח  – 278הקצאה מוצעת על שם חדיד סאניה
▪
תא שטח  – 283הקצאה מוצעת על שם והבה והבה
▪
תא שטח  – 284הקצאה מוצעת על שם שוורץ משה
▪
תא שטח  – 290הקצאה מוצעת על שם אבו מופלח מגדי ,חדיד אנס ,אלה סולומן ובנימין
▪
קצוב
מתוך תשריט מופקד

מוצע ב (106ב)

 .3.24תא שטח  292הורחב תוך צמצום שטח הסובה ביעוד שביל (תא שטח  ,)739כפי שהמליצה
מהנדסת המועצה המקומית בדיון .פתרון תחבורתי לסובה יינתן בתוך גבולות המגרשים.
לאור כך בוצעה התאמת שטחים במגרשים סמוכים )293,573 ,280 :ללא שינוי הקצאה.
מתוך תשריט מופקד

מוצע ב (106ב)

 .3.25תאי שטח תאי שטח  287,289,273נבחנו כמקבץ ומוצע התאמת שטחי תאי שטח ושינוי
הקצאה תוך צמצום השביל מדרום לתא שטח  . 289זכות המעבר מצפון לדרום בוטלה וניתנה
זכות מעבר בשביל מצפון.
▪
▪

תא שטח  289הקצאה מוצעת על שם מקלדה עלא ומקלדה בדר
תא שטח  287הקצאה מוצעת על שם מקלדה מונה
מתוך תשריט מופקד

מוצע ב (106ב)

 .3.26תאי שטח  294,295,296,297אוחדו כולם לתא שטח אחד.294 -
מתוך תשריט מופקד

מוצע ב (106ב)

 .3.27בתאי שטח  299 ,298ו 300-מוצע שינוי הקצאה ,ללא שינוי שטח המגרש.
תא שטח  – 298הקצאה מוצעת על שם מנסור פריאל
▪
תא שטח  – 299הקצאה מוצעת על שם עיסמי פאוזי
▪
תא שטח  – 300הקצאה מוצעת על שם עיסמי פאוזי
▪
 .3.28תאי שטח  313ו 314-חולקו מחדש
תא שטח  – 313הקצאה מוצעת על שם והבה והבה
▪
תא שטח  – 314הקצאה מוצעת על שם והבה אמריה
▪
מתוך תשריט מופקד

מוצע ב (106ב)

 .3.29תאי שטח  - 324,325,334,335,336,337לבקשת המתנגד בוצעה חלוקה מחדש לשטח בבעלותו.
חלוקה מ 4-ל 6-מגרשים.
נוספה זיקת הנאה להבטחת גישה למגרשים פנימיים.
החלוקה יצרה שינוי מזערי גם בתא שטח  342הסמוך (הקצאה על שם פרו רמי)
מתוך תשריט מופקד

מוצע ב (106ב)

 .3.30תאי שטח  452,454 ,353,357,358,359,360,361מוצע שינוי באופן הקצאת השטחים .על פי
נסחים מעודכנים של היורשים ,שלא היו בפני הועדה בעת הדיון להפקדה אולם כעת מוצע
להתייחס אליהם .שינוי בהקצאת שטחים בלבד  -ללא שינוי בתשריט.
תא שטח  – 360הקצאה מוצעת על שם בסיס לאפי ובסיס עמיד
▪
תא שטח  – 359הקצאה מוצעת על שם בסיס לאפי ובט מוניה
▪
תא שטח  – 358הקצאה מוצעת על שם בסיס לאפי ווהב נסרין
▪
תא שטח  – 357הקצאה מוצעת על שם בסיס לאפי ובסיס ענן
▪
תא שטח  – 452הקצאה מוצעת על שם בסיס לאפי ומונדר ווג'די (עד להסדרה של סנד
▪
חדיד)
תא שטח  – 361הקצאה מוצעת על שם אדיב בסיס
▪
תא שטח  – 353הקצאה מוצעת על שם יוסף בסיס
▪

 .3.31מוצע שינוי הקצאה ושינויים מינוריים בגדלי תאי שטח  391 ,390במטרה להחזיר את הבעלים
המקורי למגרש מקורי בבעלותו.
תא שטח  – 390הקצאה מוצעת על שם מנצ'ור חטיב
▪
תא שטח  – 391הקצאה מוצעת על שם קדור סלים
▪
 .3.32תאי שטח תאי שטח  423-414נבחנו כמקבץ ומוצע התאמת שטחי תאי שטח ושינוי הקצאה.
על בסיס תשריט חלוקה מאושר הכולל התייחסות לנושא זיקות הנאה .תוך שמירת עקרון של
צמצום כניסות מהדרך הראשית (דרך .)2
תא שטח  – 414הקצאה מוצעת על שם נסאלדין נזיה
▪
תא שטח  – 415הקצאה מוצעת על שם פחדאלין סעד וסעיד חלבי
▪
תא שטח  – 416הקצאה מוצעת על שם מריח לואי
▪
תא שטח  – 417הקצאה מוצעת על שם חלבי סעיד
▪
תא שטח  – 418הקצאה מוצעת על שם עואד סמאח
▪
תא שטח  – 419הקצאה מוצעת על שם עואד תופיק
▪
תא שטח  – 420הקצאה מוצעת על שם אדהם גוסון
▪
תא שטח  – 421הקצאה מוצעת על שם כרמי עואד
▪
תא שטח  – 422הקצאה מוצעת על שם ליאלי סואד
▪
תא שטח  – 423הקצאה מוצעת על שם  -בוטל
▪
מתוך תשריט מופקד

מוצע ב (106ב)

 .3.33תאי שטח  782,784 ,781 ,797 ,796 ,784 ,782 ,781 ,426נבחנו כמקבץ ומוצע התאמת שטחי
תאי שטח ושינוי הקצאה ,בהמשך לשינוי כיוון הסובה במתחם זה והסטת השביל כפתרון
למימוש השטח בחלקות הסובבות ושינוי תא שטח בייעוד דרך  704והגדל תא שטח בייעוד
שביל  .728תאי שטח  784, 426,781עודכנו כחלק מהתאמת המענה ,ללא שינוי רישום בעלים.
תא שטח  – 782הקצאה מוצעת על שם נמחק
▪
תא שטח  – 796הקצאה מוצעת על שם ווהבי נאיף
▪
תא שטח  – 797הקצאה מוצעת על שם ווהבי נזמי ווהבי ענאן
▪

מתוך תשריט מופקד

מוצע ב (106ב)

 .3.34בתא שטח  804מוצע שינוי הקצאה למניעת מושע .מוצע פתרון ייחודי על בסיס תשלומי איזון
להוצאת בעלים מהמגרש (תמורה עבור  8מ"ר שידרש לשלם נעים עלי ביראני לבעלים אחרים
בחלקה).
 .3.35תא שטח  644בייעוד שצ"פ קטן לטובת הגדלת ייעוד שביל בתא שטח .726
מתוך תשריט מופקד

ב.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

מוצע ב (106ב)

כללי  -פרסום השינויים הנשקלים והמשך ההליך :
יובהר כי החלטתה זו של הוועדה הינה החלטת ביניים בלבד ,ואין בשינויים המוצעים לעיל
שהועדה שוקלת לערוך בתכנית משום קבלת החלטה בהם או בהתנגדויות שהוגשו לתכנית.
הוועדה מחליטה כי הודעה על השינויים האמורים לעיל תפורסם בהתאם לסעיף (106ב) לחוק ,וכי
כל הרואה עצמו נפגע מהתיקונים הנשקלים רשאי להגיש השגות בעניינם בתוך  30יום מיום
משלוח ההודעות האישיות לבעלי הקרקע.
בשלב זה יתוקנו ויפורסמו לעיון הציבור הוראות התכנית ,תשריט מצב מוצע וטבלאות איזון
וחלוקה בלבד.
ההודעה תפורסם בעיתונות ,בלוחות מודעות במשרדי המועצות המקומיות דלית אל כרמל
ועוספיא ובאתרי האינטרנט שלהן ,וכן במשרדי הוועדה המקומית רכס הכרמל ובאתר האינטרנט
שלה וכן במשרדי הוועדה המחוזית.
ההודעה תפורסם בהודעות אישיות לבעלי הקרקע בתכנית הכלולים באיחוד וחלוקה .ולהודעה
תצורף החלטת הועדה.
הוועדה תחזור ותדון בתכנית ובהתנגדויות בכללותן לאחר תום התקופה לפי סעיף (106ב) לחוק,
ובמסגרת זו יישמעו ההשגות לפי סעיף (106ב) ,ככל שיוגשו כאלה.
ככל שלא יוגשו השגות כאמור ,הוועדה תקבל החלטה בתכנית ובהתנגדויות בדיון פנימי נוסף.

 .8הוועדה מדגישה כי החלטה זו אינה מהווה הזדמנות להגיש התנגדות חדשה או התנגדות חוזרת
לתכנית ,והוועדה תשמע בדיון הנוסף אך ורק השגות הנוגעות לשינויים האמורים בהתאם
למפורט בסעיף א' לעיל ,אשר יוגשו לפי סעיף (106ב) לחוק ,ככל שיוגשו ,ולא תקלוט ,לא תדון ולא
תשמע התנגדויות האחרות.

___________________

___________________

מר איתמר בן  -דוד ,יו"ר הוועדה

איריס רביץ

יו"ר הוועדה המחוזית

מזכירת הוועדה

