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  .יש יועצת משפטית, �יש פורו, חברי�, 12345  דניאלה
  .אישור הפרוטוקול.. ..  את הישיבהפותחי�אנחנו   וייס

  מדברי� יחד
  ? לתכנו� ....אושר? אושר  דניאלה

  מדברי� יחד
  .אושרפה הפרוטוקול , טוב, איפה הוא שואל ...יש לי שאלות...   הדר

  .כ�  דניאלה
  .כ�  דרור

  .תכנו�  דניאלה
  .תכנו�  דרור
 בסדר היו� הוא סעי# מנהלתי 1סעי� מספר ב התכנית הראשונה. תכנו�  הדס

המצורפת שתלוייה פה על הלוח רק בשביל שתראו  ... 'א "1985בנוגע לתכנית 
  .הוא דיו� מנהלתי, הוא לא דיו� בתכנית. למה הכוונה

  ...למה קוראי� לו מתח�   דרור
  .מקדמת דנא  דניאלה
  .אנחנו משני� את זה עכשיו לאט לאטכי   הדס
  ,י שנהלמה המ, מה  הדר
יש לנו דרישה מהוועדה המחוזית להפו* את , אני, מה שקורה, עכשיו? סליחה  הדס

הוא .  כבר עלה בכמה תכניותנושא הזהלרקע ה.  למגישההוועדה המקומית
, מתבסס על החלטת המשנה של היוע+ המשפטי לממשלה ולא על החוק עצמו

   די�אנחנו לא חושבי� שזה הזמ� לעור*, ולכ� אנחנו לא חושבי�
  אי� בעיה  הדר
ע� ההסתייגות , מבקשי� מהוועדה לאשר את היותה מגישת התכנית... א�   הדס

  ...בזה 
  מדברי� ביחד

שאנחנו מרשי� לעצמנו בהזדמנות אחרת כ� לקיי� על זה דיו� , שאנחנו לא  הדס
שאנחנו רוצי� ... לאור זה שאנחנו , תיקו� לכתב השיפוי שעל פיווכ� ל, מקומי
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  .� ג� על אפשרות של ליקוי בהכנת התכניתלהיות משופי
  .כי לא אנחנו הכנו אותה  דניאלה
  בסדר  דרור
  ...  דובר
  ?סליחה  לנה
  ?אני אחכה תחזרו אליי ע� תשובה  דרור
  ?מי חתו� על הכתב שיפוי. נמשי* את הזה...   לנהאי

  .י�"גליל  הדס
  .י�"קיבו+ גליל. י�"גליל  אילנה
  .י�"גליל  דניאלה
  ...הוא לא  אז למה, רגע  דרור
כי הוועדה המחוזית עומדת על כ* שכשמדובר בתכנית רפרצלציה שלא   אילנה

, אז לא יכול להיות שבעלי� אחד יגיש את התכנית, כמת הבעלי�סבה
הוא לא הבעלי� י� "גלילובמקרה הזה זה אפילו יותר משמעותי כי קיבו+ 

  .בכלל
  .המנהל לא בעלי�  דרור
, באמת לא סביר שמגיש התכנית יהיה הקיבו+,  אז זה לא.המנהל לא בעלי�  לנה

  .הוא אפילו לא בעלי� בחלק מהקרקע. שהוא א* ורק יז�
  ?...למה המנהל לא חתו� על ה  הדר

  מדברי� יחד
  ...יז� את התכנית זה קיבו+ ימי שמרוויח ודח# ו, משו� שמי ש  אילנה
  .כ�  צבי

  לקח על עצמו, דר* אגב, המנהל  דניאלה
  אותנו לא מעניי� מי . יפוי מייז� בדר* כללאנחנו דורשי� ש  אילנה
  יז� זה יה  צבי

, עכשיו המינהל לקח על עצמו לקד� את המפורטת הבאה ליתרת השטחי�  דניאלה
  .זה כ�
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  ...אז עכשיו אולי הוא יהיה   אילנה
  מדברי� יחד

? בגלל שהוא יז�... הסיבה שעושי� את זה דר* הוועדה ולא דר* ה , סליחה  ברק
  .האחרו� שאת אמרתמה המשפט ... 

  השינוי הוא שאנחנו לא  אילנה
  אנחנו נצטר# כמגישי התכנית מכיוו�, אנחנו נהיה מגיש התכנית  דניאלה
  אנחנו נהיה , לא נצטר#  הדס

אנחנו נהיה מגישי התכנית מכיוו� שמדובר בתכנית איחוד וחלוקה שלא   דניאלה
  .וזה על פי דרישת הוועדה המחוזית, בהסכמה

  ... רק וועדה מקומית יכולה לעשות לפי החוק  דובר
  לא החוק הזה, לא  אילנה
  .זה לפי פרשנות של היועצת המשפטית, לא  דניאלה
  .המשנה ליוע+ המשפטי לממשלה  אילנה
  אנחנו לא בהכרח מסכימי� אית�  דניאלה
יש . הייז� אפילו לא בעלי�, כפי שאמרתי... אבל במקרה הזה אנחנו ג� לא   אילנה

לנו ויכוח מה קורה כאשר הבעלי� של חלק משמעותי יכול להיות , לנו
  אז אנחנו לא, אבל זה לא המקרה. מהחלקה מגיש תכנית כזאת

  . מאושר1סעי� , טוב  צבי
�  

  .2סעי� . תודה  דניאלה
  .הוא יוזמה פרטית של גו# בסמכות ועדה מקומית 2סעי�   הדס
  ...  דובר
  ?תכניתשיציג את ה... נבקש קוד� ה... ייכנס תיכ# ה, כ�  הדס

  ...היא תראה את ה  דניאלה
  מדברי� ביחד

  .ואז נזמי� ג� לכ�...  דניאלה
  .בסדר  הדס


