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 נתניה

החלטת ישיבת ועדת משנה להתנגדויות,  ישיבה מספר  2017023 הנדון :

הועדת משנה להתנגדויות בישיבתה ביום ראשון, ט"ו תמוז  תשעז , 9 ביולי 2017 דנה בתוכנית 
408-0162438 נת/2013/7/400 - שטחים ציבוריים פתוחים - נתניה.  להלן החלטתה :

רקע:
התכנית הנדונה מציעה תוספת שימושים וזכויות לכלל השטחים הציבוריים הפתוחים המאושרים, בתחום 

התכנון של הועדה המקומית נתניה. התכנית תחול על שטחים ציבורים פתוחים שאושרו בתכניות ברות 
תוקף. התכנית מחריגה מתחומה השטחים הציבוריים הפתוחים המצויים בתחום הסביבה החופית (300 

מטרים מקו הים), את מתחם "שלולית החורף" (מאחר ומוגדר בתכנית התקפה כשצ"פ) ואת מתחמי 
ההתחדשות העירונית המוכרזים (מתחמי פינוי בינוי), כמו כן, רצועות גינון לצידי דרכים ותכניות המגדירות

את השטחים הפתוחים כשמורות טבע, גן לאומי  יער אתרים ארכיאולוגיים וכד'  .
בתאריך 11.1.16 דנה הועדה מליאת הועדה המחוזית והחליטה להפקיד את התכנית.

בתאריך 7.4.17 פורסמה התכנית להפקדה בעיתונים.
בתאריך 3.7.17 הוגש מכתבו של מר גיא שחר חבר ועד קריית השרון, בבקשה להארכת מועד להגשת 

התנגדויות. במכתבו טען כי לאחר שנצפו שלטים החל מתאריך 29 ליוני בדבר הגשת התכנית לשינוי יעוד 
של השטחים הפתוחים בעיר. על השלטים הופיע תאריך יעד להסרה באמצע חודש יולי. נושא שלא עלה על

סדר היום הציבורי או בין תושבי נתניה הפעילים. מבקש ארכה לאור חשיבות הנושא .

החלטה:
הועדה, לאחר שבחנה את הבקשה, שמעה את נציג לשכת התכנון ובהמשך לדיון הפנימי שקיימה, מחליטה 

בתוקף סמכותה לפי סעיף 102 לחוק, להיענות לבקשה ולהאריך את תקופת הגשת ההתנגדויות עד לתאריך 
הגשתה בפועל של ההתנגדות .
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