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  : רקע

ולקבוע ת�אים  77לאשר בקשה לפרסום לפי סעיף כפר סבא בבקשת הועדה המקומית  11.11.19הועדה המחוזית ד�ה ביום  .1

  ת למתחם התפוז. לתכ�י 78לפי סעיף 

  רחוב תל חי ממערב, ויצמן מצפון, העמק ממזרח ושצ"פ התפוז מדרום.  :גבול המתחם

  .מ"ר מסחר, שצ"פ ודרכים 300 –יח"ד קיימות וכ  160 –קומות, כ  4מב�ים קיימים של ק+ 6המתחם כולל 

   .לחוק 77אשר את הבקשה לפרסום הודעה על הכ�ת תכ�ית לפי סעיף ל, החלטת הועדה הייתה

  :ב�וסף קבעה הועדה 

לחוק לפיו לא יי�ת�ו היתרי ב�ייה בתחום מתחמים אלה. תוקף  78לפרסם ולקבוע ת�אי להוצאת היתרי ב�ייה לפי סעיף "

חודשים או עד להפקדת תכ�ית המוקדם מבי�יהם. על הועדה המקומית לעדכן את לשכת  12הת�אים למשך תקופה של 

  מתחמים בתוך שישה חודשים. התכ�ון לגבי התקדמות התכ�ון ב

  ."יום ההחלטה בטלה 30ככל שלא יבוצע פרסום לכל המתחמים בתוך  .יו"ר הועדה תעביר עדכון לוועדה בהתאם

  

עדכ�ה אדריכלית העיר את לשכת התכ�ון בדבר התקדמות התכ�ית כמפורט בהחלטת הועדה המקומית  15.09.2020ביום  .2

את המשך ההליכים , קידום שיתוף ציבורי , וכ�סי תושבים להצגת  תהמקומית מתאמ הועדה. וציי�ה כי 17.8.2020מיום 

  התכ�ית.

  

  

 להאריך מבקשים 23.11.2020 מיום המקומית הועדה להחלטת בהתאם כי המקומית מהועדה פ�יה התקבלה 1.12.2020 ביום .3

 .78 סעיף לפי הפרסום תוקף את

  
  

  

   :החלטה
 שטח התבצע הליך שיתוף ציבור, ומתגבשות במקביל שתי תכ�יות ע"י יזם אחד מש�י צידי רחוב ויצמן, כאשר ההוועדה עודכ�ה כי 

מתחם התפוז.  הועדה השתכ�עה כי הליכי התכ�ון  עתיד להיות מתוכ�ן יחד עםמצפון לרחוב ויצמן במתחם התח�ה המרכזית 

בהתאם למפורט  78ת על הוצאת היתרי ב�יה לפי סעיף להאריך את ההגבלו מחליטהמתקדמים בקצב הולם וב�סיבות אלה 

ימים מקבלת �וסח הפרסום מלשכת התכ�ון. ככל  30. לתקופה של ש�ה �וספת. הת�אים יפורסמו בתוך 11.11.19בהחלטתה מיום 

  שלא יפורסמו במועד תפקע ההחלטה. 
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