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חברי ועדה 
ונציגי בעלי 

דעה מייעצת 
 :נוכחים

, )בזום( מוטי רייף, רון חולדאי, דורון ספיר, עו"ד, אופירה יוחנן וולק, גל שרעבי דמאיו
 .)בזום( הראל אסףו חיים גורן, מיטל להבי קבץ, ציפי ברנד פרנק, חן אריאלי,רועי אל

 .מלי פולישוק, עמית גולשטיין
משה חיים, ראובן אברהם פורז )בזום(, חברי ועדה שהצטרפו לאחר פתיחת הישיבה: 

מוריה, אמיר שולה קשת, ליאור שפירא, עו"ד, שלומות עו"ד, לדיאנסקי, עו"ד, מאיה נורי, 
 .וחן קראוסעו"ד, בדראן, 

  
יניב בנישו ויצמן, שלי דביר, נפתלי , לוי יליזרוב-בן ענת מסלאוי שלמה, ע. אבו שחאדה,  נעדרו:

 ואייל אקרמן. לוברט, אלחנן זבולון, סיגל ויצמן  אהרוני

  
, ס.מנהלת "דהראלה אברהם אוזן, עומהנדס העיר אודי כרמלי, אדר', משנה ליועמ"ש  נוכחים:

אגף תכנון העיר לריסה קופמן, אדר', ע. מ"מ וס. רה"ע ומ. פרויקטים משולבים פרדי בן 
צור, עו"ד, מנהלת תכנון אסטרטגי חגית נעלי יוסף, אדר', מנהל מח' תכנון מזרח אגף 

תכנון העיר ערן מאירסון, אדר', מנהלת מח' תכנון דרום אגף תכנון העיר, אירית סייג, 
ל מח' התחדשות עירונית אגף תכנון העיר תמיר קהילה, אדר', מנהלת מח' אדר', מנה

, מתכנן בכיר תכנון אסטרטגי אבי פרשה, רכז תכנון צפון אגף תכנון העיר, רבקה פרחי
תכנון עיר בכיר מזרח אגף תכנון העיר ניר דוד כהן, אדר', רכז תכנון בכיר מרכז אגף תכנון 
העיר אלון מטוס, אדר', רכזת תכנון עיר בכירה צפון אגף תכנון העיר עתליה רזניק, אדר', 

  אלה דוידוף, קצרנית שוש בלו. מזכירת ועדת המשנה ומליאת ועדה מקומית לתכנון ובניה
 
 המלצה להפקדה. –עדכון תכנית המתאר  – 5500תא/ . נושא:1

 
 והמניין החוקי נשמר לכל אורכה. 09:40הישיבה נפתחה במניין חוקי בשעה 

 
 החלטה:
נגד ובאין נמנעים הוחלט לאשר להעביר לועדה המחוזית  את  1קולות בעד,  12ברוב של 

 ן תכנית המתאר לדיון בהפקדתה.עדכו 5500תכנית  תא/
 

, דמאיוהצבעה בעד ההחלטה: רון חולדאי, דורון ספיר, אופירה יוחנן וולק, גל שרעבי 
ליאור שפירא, מאיה נורי, מוטי רייפ, ציפי ברנד פרנק, חן אריאלי, חיים משה, רועי 

 אלקבץ וחיים גורן.
 נגד ההחלטה: שולה קשת.
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 אהוד כרמלי, אדר'

 ס העירמהנד
 

 
 


