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  מוצא

 
 מיקום משתתפים :  הישיבה תאריך 

אלי רכס, , ןמיקי כהן מגאדר' כל נאור ורניק, מיכל נברו אדלמן, מי 8.2.16
 רונית אלמוגי חגית טל אור, ראובן גרינבוים, אתי קרמה, תושבי מוצא, 

 

 במוצא

       הצגת תשריט מעודכן בפני היישוב נושא : 

                   

 לו"ז  גורם מטפל  נושא                    

חגית טל אור סקרה את התב"ע המוצעת: מטרות  1
הקיים של  ופיו הייחודיהתכנית בדגש על שמירת א

 ;קומפילציות תב"עות והקו הכחול החדש המוצע היישוב;
החדש ופרויקט  1תשריט מצב מאושר הכולל את כביש 

בהשוואה לתשריט מצב מוצע הכולל שני אזורים ארזה, 
המופרדים מרצף התכנית: אזור בית הכנסת העתיק ובית 

י ילין ושצ"פ דרום מזרחי; שימושי קרקע, ניתוח גדל
מגרשים קיימים, מצב "אפס" והצעה להתפתחות היישוב 

       המסגרת התב"ע המוצעת.  

  

המצגת תועבר ליישוב כך שכל תושב יוכל למצוא עצמו  2
באחת הקטגוריות של סוגי המגרשים ובהתאם לכך לדעת 

 .מה הזכויות הנוספות לו במסגרת התב"ע החדשה

  מיקי כהן מגן

לאפשר לכל מגרש יחידה נוספת להחלטת היישוב: ניתן  3
 מ"ר לצורך 40בגודל של כ 

/מקצועות חופשיים, שלא מהווים ימר/סטודיו/קליניקהצ
   וכיו"ב. הטרדה

מיכל נאור: יש אפשרות לתת בתוך תקנון התכנית איזה 
שימושים יהיו מעוגנים כחלק מהתכנית ולא ישמשו שימוש 

 חורג.

  בווועד היש

 אלי רכס:  4

 ה לגבי האנשים המעוניינים מבקש לבדוק מ
, משמע לא ירצו לממש 200להישאר בתכנית מי/

 זכויות.  האם ניתן להחריגם בתכנית?

מיכל נאור: תיערך בדיקה בכמה מגרשים מדובר ותתקבל 

אורבנא ומיקי כהן 
 מגן
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 החלטה בהתאם.

  מבקש לאפיין את רזולוציית שטחי המגרשים
 ולהגדיר את הגמישות הניתנת בתוך כך.

  של התכנית? האם מי יישא בעלויות הפיתוח
הוראות התכנית יהיו אופרטיביות מבחינת עלויות 

 הפיתוח?

 ?האם התכנית תכלול היטלי פיתוח 

 ?לאיזו רמת רזולוציה התכנית יורדת 

מיכל נאור: נספח הבינוי יכלול תכנית מדידה של בתים 
 –קיימים.  בחלקות הגדולות יידרשו להגיש היתרי חלוקה 

 חלק ממנגנון הוראות התכנית.  יהווה 

 סימונים להריסה מול זכויות דרך:  5

מיכל נאור וחגית טל אור: היישוב יחליט מה המדיניות, 
שמומלצת על ידו, יחבר אמנה, שתגדיר איך יש לנהוג 

 בפולשי זכויות.  

בכל מקרה, בבקשת היתר לוועדה המקומית, המגיש 
 חריגות הבניה מעבר לגבולות החלקה.  מחויב לסמן את

אלי רכס וראובן גרינבוים: הריסת בניה חורגת תוך 
 החזרת זכות הדרך לקדמותה.

  וועד מוצא

שימושי קרקע, בית קברות: חגית טל אור ציינה כי  6
בתהליך איתור שטח לבית קברות אזורי, לכן אין צורך 

       וטעם לכלול בית קברות רק ליישוב מוצא. 

  מיקי כהן מגן

 תנועה:  7

  כביש שבע אחיות: מועצה אזורית מטה יהודה
 הגישה למשרד התחבורה בקשה לתקצוב.

  רחוב התפוח: לטענת התושבים עוד לא הוחלט
 מה אופיו. 

חגית טל אור: ייבדק ככביש טבעת חד סטרי.          
 מיכל נברו: בתיאום עם יועץ התנועה. 

  גוף המאשר.מיכל נאור: משרד התחבורה ה

  ככלל, מסבירה חגית טל אור, התנועה תתוכנן ע"י

אורבנא, מיקי כהן 

מגן ויועץ תנועה 

 אברי קדמי
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יועץ התנועה אברי קדמי, התכנון יועבר ליישוב 
 לצורך משוב.

: חגית טל אור מציינת, שייערך רק באזורי עציםסקר  8
ההרחבות של הקו הכחול.  לא באזורי הליבה ולא 

 המובנים הקיימים.   באזורים

  

מיכל נברו מבקשת לקבל את אישורו העקרוני של היישוב  9
 לתכנית, כדי שאפשר יהיה להתחיל בתהליך ההגשה.

  וועד ישוב מוצא

 אלי רכס מבקש את הוראות התכנית והתקנון. 10

 חגית טל אור: יועבר בעוד כחודש.

  מיקי כהן מגן

ח עיצוב )חומרים, אופי מיכל נאור: התכנית תכלול גם נספ 11
 אלמנטי פיתוח כמו גדרות, קירות ועוד( ותשריט חלוקה.

  

תיקבע ישיבה נוספת עם היישוב לאחר העברת תקנון  12
 ותכנית תנועה.

  

 

 משרד אורבנא: םרש

 , יועץ תנועה אברי קדמיהעתקים: משתתפים

 


