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 בישוב בנייה פתרון בעיותלגבי  "נאות רעות"ת עמותועד  ה שלעמדנייר 

 

: כללי 1

 .בנושאי בנייה שונים בישובעמדת ועד עמותת נאות רעות ת בזו רעות מובא-מכבים-לבקשת עריית מודיעין 1.1

 .דמותקו עות"תב לפי התושבים של קיימות מזכויות לגרוע כדי זה בתיקון יהיה לאע "אם תתוקן התב 2.1

 לא לרבות, זו ע"לתב עררים/ ההתנגדויות במסגרת תושבים מזכויות לגרוע העמותה ועד בעמדת יהיה לא 3.1

 .הטענות בתוקף

 .עתידית בניה לגבי הערות להסדיר באות העמדות.  קיים מצב של מזכויות לגרוע בהערות אין 4.1

 .השונות צותההמל בין להפריד ואין אחד וכמכלול אחת כמקשה מובאת העמותה ועד עמדת 5.1

 לבחון להמשיך הזכות את לעצמה שומרת שהעמותה לכך ובכפוף זמנים בסד מוגשת העמותה ועד התייחסות 6.1

 .  שהוא הליך בכל לעמותה דין כל פי על המוקנית זכות מכל לגרוע ידכ בכך ואין העירייה עמדת את

 :התייחסות לנושאי הבנייה 2

מקבל את עמדת העירייה כלשונה קרי לא לאפשר החלפת  הועד –פ "איחוד וחלוקה בין מגרש מגורים לשצ  1.2

 . שטחים אלא במקרה שהשטח המוחלף הוא בעל ערך לשימוש הציבור

 .2.4ראה סעיף  –חפירת חצר פתוחה מורחבת במפלס המרתף  2.2

 .2.4ראה סעיף  –מדרגות חיצוניות למרתף  3.2

אי שהשטח של הקומה העליונה או הועד מקבל את עמדת העירייה ובתנ –מדרגות חיצוניות לקומה העליונה  4.2

 . המרתף לא יהווה מגבלה

הועד תומך בהצעת העירייה ובלבד שגודל השטח יעודכן לגודל ברוטו של  –ר "מ 224הגדלת התכסית מעל  5.2

ר "מ 35 -ר נטו אשר אמורים להיות מתורגמים לשטח של כ"מ 29 -בתוך השטח המוצע קיימים כ. השטחים

 .בון בשטח התכסית את שטח המבואה המקוריתכמו כן יש לקחת בחש. ברוטו

הועד מקבל את עמדת העירייה כי אין לצמצם את קווי הבניין מעבר  –הקטנת קווי בניין עבור שטח עיקרי  6.2

 .למינימום הקבוע בתקנון
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הוועד מקבל את עמדת העירייה כי יש  –ניוד יתרת זכויות בניה לשטח עיקרי מהמרתף למעל פני הקרקע  7.2

 .לאפשר ניוד שטחים ללא פגיעה ביתרת זכויות הבנייה למרתף

יש לאפשר מיקום מחסנים ובתנאי שהמחסן יהיה במיקום בעל נראות נמוכה  –מיקום מחסנים בחזית קדמית  8.2

 .משטחים ציבוריים

יהיה באופן סביר ביחס לשימוש  הוועד מקבל את עמדת העירייה כי מיקום חצר המשק –מיקום חצר משק  9.2

 .אליו נועד

הוועד מקבל את עמדת העירייה  –( ללא צורך בהליך של הקלה)בכפוף לאישור ועדה " הקל"הוראות שניתן ל 01.2

 .וזאת על מנת לאפשר תשלום היטל ההשבחה יתבצע רק לקראת הבנייה בפועל

יש לאפשר גובה תקרה סטנדרטי עמדת הוועד כי לאור הגדרת המרתף כשטח עיקרי  –גובה תקרת מרתף  11.2

 .בהתאם לתקנות הבנייה

הוועד מקבל את עמדת  –( מחסן/ ד "ממ)חלונות הפונים למגרש שכן בחלקי בניין הבנויים במרווחי הבניה  21.2

העירייה כי במקרה של שיפוץ בנייה קיימת יש לאפשר שמירה על הפתחים הקיימים ואילו במקרה של בנייה 

 .לונות לכיוון מגרש המגורים הגובל בקירות החורגים מקווי הבנייןחדשה אין לאפשר הפניית ח

כי שטח המבואה המקורי לא יחשב במניין השטחים  עירייההועד מקבל את עמדת ה –חישוב קירוי המבואה  31.2

. ואילו קירוי נוסף יחשב כחלק משטח השירות בהתאם לתקנות חישוב שטחים

. בברכה 3

 

 תת נאות רעותר הועד המנהל עמו"יו –עומרי תמיר 


