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תש 2019-1330
לכבוד
המוזמנים הנכבדים
שלום וברכה,
הנדון :זימון לשמיעת הערות והשגות -תת"ל 19

 .1בהתאם לס' 76ג()7ו( )9לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה  ,1965 -הנך מוזמן/ת להשמיע
הערותיך או השגותיך לתכניות שבנדון ,בפני החוקר שמונה לתכנית לפי סעיף 76ג' ( )7לחוק.
 .2הח"מ ,אדר' ברוך יוסקוביץ ,מונה מטעם הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות
לאומיות כחוקר לתכנית שבנדון.
 .3נוסח השגתך יישמע בדיון שיתקיים ע"פ המיקום ,הפירוט והסדר בטבלה שלהלן.
 .4סדר הדיון יהיה לפי המפורט בטבה המצורפת להלן .השעות הינן בגדר הערכה בלבד ,וייתכנו
שינויים בשל התארכות הדיונים.
 .5כל הדיונים פתוחים לציבור.
 .6עליך להביא לישיבה כל חומר רלוונטי הנוגע להשגה.
 .7לתשומת לב –


בהשגות דומות או זהות זומנו משיגים באופן מדגמי .עם זאת גם משיגים שלא זומנו
רשאים להצטרף לדיון.



נוהל השימוע :שמיעת השגות ,שמיעת תשובות נציגי היזם ,השלמות ע"י המשיגים
לנושאים חדשים כתוצאה מתשובות נציגי היזם.



בקבוצות הזימון לא תהיה חזרה על טענות שנטענו ע"י משיגים אחרים.



מי שהוזמן לדיון ולא התייצב ,השגתו תידון שלא בפניו בהתבסס על הטענות
הכתובות בלבד.

אנא אשר/י הגעתך במזכירות הועדה בדוא"ל  ti-tashtiyot@iplan.gov.ilאו בטלפון
074-7578208

תאריך שימוע 26.1.2.91 :יום חמישי
השימוע יערך השימוע יערך בקריית הממשלה בתל אביב ,קומה  13ועדה מחוזית תל אביב,
רחוב מנחם בגין .921

מס' השגה
12

שעות

המשיג
השגת עיריית כפר סבא ,עיריית הוד השרון ,המוא"ז
דרום השרון ,המועצה המקומית כוכב יאיר -צור יגאל,
המועצה המקומית ג'לג'וליה ,המועצה המקומית אלפי
מנשה באמצעות עו"ד צבי פירון ,אוהד יאראק ,ברק קינן

10

מועצה איזורית דרום השרון ועדה מקומית לתכנון ובניה
באמצעות אושרת גני גונן ואדר' תמי גלס

9

ר .מועצה איזורית שומרון יגאל להב ,יוסי דגן ר .מו"אז
שומרון ,אליהו גפני ר .מ .עמנואל ,שי רוזנצוויג ר .מ.
אלפי מנשה

73037

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון ,אורן תבור

17:00 – 9:00
ההשגות תשמענה
ברצף ,תשובות
היזם יינתנו
במרוכז.

בכבוד רב,

ברוך יוסקוביץ ,אדריכל
חוקר התכנית

העתק:
ליאת דופור-דרור  -סגנית מתכננת הותל
ליטל ידין  -ראש צוות תכנון  ,ות"ל
רון רקח  -מנהל אגף א' תשתיות לאומיות ומעקב ובקרה ,ותל

