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   צפון  מחוזסיכום דיון 
 

  0740041017 : תאריך  6622 : מספר סיכום דיון

 ישיבה עם יסוד המעלה  : נושא

 עידית הוברמן  : ה/רשמ

      

      

   

 
 
 
 

 40.40.30סיכום דיון שהתקיים במחוז צפון עם ראש המועצה של יסוד המעלה מיום                  
 

 :השתתפו

 מנהל מרחב צפון –מר תמיר ברקין :י"ממ
 מתכננת המחוז-עידית הוברמן' גב
 המשפטית' המח -ד רבקה דובדבן"עו

 חקלאית' מח -איריס ורד' גב
 

 ל מי החולה"מנכ-מר משה ברשת:חוץ
 ר ועדה ממונה"יו-מר אשר אוחנה

 מהנדס המועצה-מר ציון אילוז
 מועצהגזבר ה, מזכיר -מר בני טויטו

 
 

, משקי עזר , נחלות: יסוד המעלה ישוב אשר כולל בתוכו מגוון של צורות התיישבות של החזקת הקרקע
 .תושבים 1000כ הישוב כולל  "סה. בני ביתך,משתכנים

והחלו בהכנת תכנית מתאר חדשה אשר כרגע לא  1991מאושרת משנת  41101לישוב יש תכנית מתאר ישנה  ג
 .יתמתקדמת מבחינה סטטוטור

 .מימוש הפוטנציאל הולך ואוזל ולכן מבקש כיום ראש המועצה לנצל ולמקסם את אזורי המגורים המאושרים
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בעבר . בקשת הישוב להתיר בנית יחידת מגורים נוספת באזור הנחלות אשר מפוצל בתוכנית המתאר המאושרת
 .הוגשו למחוז בקשות להתיר בניה בשני החלקים והבקשות נדחו 

בישוב היא מימוש יחידות הדיור בהתאם לתכנית הקיימת קרי הקמת יחידת דיור   ההאוכלוסיי הדרך לעיבוי
 .נוספת באזור המגורים בנחלה המפוצלת זוהי חטיבת קרקע זמינה לבנייה 

 
 .נוסף על כך מבקשת המועצה  להפוך חוזים של משקי עזר לנחלות

 
חוזי הפיכת משק עזר לנחלה אינו אפשרי  סשינוי סטאטו. נחלות  110סך הנחלות המאושרות בתקן הנחלות הוא 

אין אפשרות  1007ומשנת ,  מתן החוזים למשקי עזר היו לאותם המשפחות אשר לא היו חברים באגודה החקלאית
 .לשינוי סטאטוס

 
 :לסיכום

 

נת תכנית ואיתור שטחים זמינים בתכנית המתאר המחוז ממליץ על הכ ההאוכלוסייכפתרון לעיבוי  .1
 .המגורים בנחלה  לאזוררצף תכנוני  רבסמכות מקומית של הצרחת שטחים וכך לצו

האגודה מתבקשת להמציא רשימת חברי אגודה לפי מספרי מגרשים שתתמוך במפה ותקשר את הרשימה  .1
 .למיקום המגרשים

 .מגרשראש המועצה מבקש שהמינהל ישווק את ה קיים שטח המיועד למגורים 17990בגוש  10חלקה  .7
 
 
 
 
 


