נוהל דיונים  -ועדה מקומית גני תקווה
 .1מטרת הנוהל
מטרת נוהל זה להתוות את עבודתן של הועדה המקומית וועדת המשנה לתכנון ובניה
בגני תקווה.
 .2הגדרות
" .2.1חוק התכנון והבניה"  -חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה.1965 -
" .2.2ועדה מקומית"  -ועדת מקומית גני תקווה ע"פ סעיף  13בחוק התכנון והבניה.
" .2.3ועדת משנה"  -ועדת משנה לתכנון ובניה ע"פ סעיף  18ה' בחוק התכנון והבניה.
" .2.4נציגים בעלי דעה מייעצת" -ע"פ סעיף  18ב' בחוק התכנון והבניה.
" .2.5פרוטוקול דיון"  -פרוטוקול רשום ומוקלט בהתאם לסעיף  48ד' בחוק התכנון
והבניה.
 .3נהלי הדיון וסדריו )ע"פ סעיף  44בחוק התכנון והבניה(

 .3.1הועדה המקומית תמנה ועדת משנה.
 .3.2ועדת המשנה תתכנס אחת לחודש ולא פחות מעשרה מפגשים בשנה קלנדרית.
 .3.3ישיבת ועדת המשנה תנוהל על ידי יו"ר הועדה.
 .3.4סדר היום לדיוני ועדת המשנה יקבע על ידי מהנדס הועדה בהתייעצות עם יו"ר
הועדה.
 .3.5סדר היום ישלח  7ימים לפני הדיון לחברי הועדה המקומית ,לנציגים בעלי דעה
מייעצת ולמתכנן המחוז .סדר היום יכלול את המסמכים הנדרשים לדיון או קישור
מקוון לעיון בהם.
 .3.6סדר היום יפורסם באתר האינטרנט זמן סביר לפני הדיון.
 .3.7בראשית סדר היום יכללו הודעות שונות ואישור פרוטוקולים של דיונים קודמים.
 .3.8לדיוני הועדה המקומית וועדת המשנה יוזמנו:
יו"ר הועדה המקומית
חברי הועדה המקומית
מהנדס הועדה
נציגים בעלי דעה מייעצת
 .3.9החלטת ועדת המשנה תקבל תוקף מיד עם קבלתה ותפורסם באתר האינטרנט של
הועדה תוך  3ימים ממועד קבלתה.

 .3.10כל החלטה של ועדת המשנה תשלח בדרך מקוונת לכל חברי הועדה המקומית
ולנציגים בעלי הדעה המייעצת תוך  10ימים מיום קבלתה.
 .4תיעוד דיוני הועדה
 .4.1דיוני הועדה המקומית וועדת המשנה יוקלטו וירשמו בפרוטוקול אשר יכלול את
הפרטים הבאים:
א.

מועד הישיבה ומיקומה.

ב.

סדר היום והשינויים בו.

ג.

שמות חברי הועדה הנוכחים בישיבה.

ד.

קיומו של מניין חוקי )ע"פ סעיף  42לחוק התכנון והבניה(.

ה.

שמות מוזמנים לישיבה שאינם חברי ועדה או בעלי דעה מייעצת.

ו.

מהלך הדיון לרבות עמדות הנציגים בעלי הדעה המייעצת.

ז.

החלטות שקיבלה הועדה בישיבתה.

 .4.2פרוטוקול דיון יועבר לחברי הועדה לא יאוחר מ  3ימים לפני הדיון הבא לקראת
אישורו בישיבת הועדה.
 .4.3הפרוטוקול המאושר יהיה זמין לעיון הציבור באתר הועדה המקומית ,לאחר
שחברי הועדה אישורו אותו.

