מס' דף1:

ועדה מקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה

תאריך618//8I/61 :
י"ב אב תשע"ו

פרוטוקול החלטות ישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה
ישיבה מספר 982 :ביום רביעי תאריך  08/88/01ו' אב ,תשע"ו

השתתפו:
חברים:
ניב ויזל
אלון ורדי
יניב שושני
רם בראל
נציגים:
זאב הכהן
אברהם ברכה
אבי בן צור
איתי אוהב ציון
סגל:
מיכל נאור ורניק
מיכל נברו אדלמן
עופר אליהו
מיכל ובר פינק
ברכה פויפר
קרן ברינדר
עו"ד אייל שרון

 מ"מ יו"ר הוועדה חברחבר חבר רשות הטבע והגנים מ"מ נציג המשרד לאיכות הסביבה נציג המשרד לאיכות הסביבה נציג ועדה מחוזית מהנדסת הועדה סגנית מהנדסת הועדה ומנהלת מח' תכנון בודק תכניות מתאר מנהלת מחלקת רישוי רישוי פרויקטים מזכירת מהנדסת הועדה -יועץ משפטי לוועדה

חסרים
חברים:
משה דדון
ראובן שמעון
יעקב ממן
שמואל שני
נציגים:
טל כהן
יורי לדיז'נסקי
ציון גזל
דב גל
ענבל זרחין
זהבה סדן
מנחם וייס
אנה רייך
דביר בראל

 יו"ר הועדה המקומית חברחבר חבר מהנדס הג"א ורשות מוסמכת מחוז י-םנציג כיבוי אש נציג משרד החקלאות נציג משרד השיכון נציגת קק"ל משרד הבריאות מנהל מקרקעי ישראל רשות העתיקות -נציג משטרת ישראל

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף2:
סגל:
עו"ד איל מאמו
יעל שלום

 יועץ משפטי לוועדה -מזכירת הועדה המקומית

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף3:
שונות:
 .1אישור פרוטוקול מס' –  -I//מאושר7

תכניות מחוץ לסדר היום7
 .2מי8/3/8ג'  6x6-/6.///1אבן ספיר מגרש { I/6ראה סעיף 7}1
 .3תכנית מס'  6x6-/9/xI4/שכונת מבוא ביתר א' שינוי מס' { 6ראה סעיף 7}.

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף4:
פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר I/4 :בתאריך6/8//861 :

רשימת נושאים תכנוניים
סעיף

מספר

שם התכנית/נושא תכנוני

גוש

מחלקה

עד חלקה

עמ.

6

6x6-/64I66I

מושב נחם הסדרת גבולות ומגרשים
מי/מק/186/ד

I4.x9

3

3

x

I

6x6-/64x//3

מ.י/868/א' אבן ספיר תכנית אב לתיירות
והוספת יח"ד לנחלה

I4493

6

6

.

3

6x6-/9699x/

הפרדת מגרש מנחלה ושינוי יעוד שטח
חקלאי א מיוחד בבית נקופה 92

3/9/3

9

9

6/

9

6x6-/6I1//1

בית זית  -תוספת לנחלה 82

3/313

3

3

66

x

6x6-/I496x.

הפרדת מגרש מנחלה מושב גבעת יערים 01

36I/1

36

36

6I

1

6x6-/6.///1

מי  /868ג' אבן ספיר מגרש  980ותוספת 9
מגרשים חדשים

.

6x6-/9/xI4/

שכונת מבוא ביתר א' שינוי מס'  0לתכנית
מי826/

/

מי8תשר"ח83x/8וI8

תשריט חלוקה מגרשים  44-42אזור התעשיה
הר טוב ב'

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

63

I4/1/

1

1

69
61

מס' דף5:
TBPIRUT0000 1

שינוי תכנית מתאר מקומית010-8029009 :

סעיף0 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :
מושב נחם הסדרת גבולות ומגרשים מי8מק81/38ד
שם:
נושא :דיון בהתנגדויות
שטח התוכנית 941./x47/// :מ"ר
סמכות:ועדה מקומית
לתכנית
יחס
מי8מיI//8
שינוי
מי8מי81/38א
שינוי
מ ק ו ם ה ת כ נ י ת:
מושב נחם

בעלי עניין:
 יזם התכנית/מגיש :וועד מושב נחם
 מתכנן:

רויטל בכר שכטר

 בעלים:

מנהל מקרקעי ישראל

גושים חלקות:
גושI4.x9 :
69 .x .9 .3
גושI4.xx :
6
גושI4.x4 :
6/ .1. 66 .4 ./ .. .x
גושI4.16 :
6
גוש363// :
6
מ ט ר ת ה ת כ נ י ת:
איחוד וחלוקה של מגרשים .מגורים בנחלה .חקלאי וכן זיקת הנאה7
ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
התכנית מבקשת להסדיר גבולות בהסכמה בין מגרשי נחלות .חלוקה ושיוך חלקי של שטחי
החקלאות למשקים וכן מתווה דרכים חקלאיות ומסדירה גישה לכל החלקות החקלאיות7
הוחלט בישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מס'  :262שנערכה ב41/40/10:
התכנית מבקשת להסדיר גבולות בהסכמה בין מגרשי נחלות .חלוקה ושיוך חלקי של שטחי
החקלאות למשקים וכן מתווה דרכים חקלאיות ומסדירה גישה לכל החלקות החקלאיות7
הוחלט בישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מס'  :I/Iשנערכה בIx86686x:
להפקיד את התכנית בתנאים :
התכנית פורסמה להפקדה .הוגשו שתי התנגדויות המתנגדים והמבקשים הוזמנו לדיון
לשעה 769:6x

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף6:
הוחלט בישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מס'  :Ix/שנערכה ב618/3861:
הוועדה תשוב ותדון בתכנית לאחר ניסיון גישור בין משק מס'  61ומשק מס' 7//
 התכנית מובאת לדיון נוסף עפ"י סעיף 86/1ב' הוזמנו בעלי העניין וועד היישוב ומשקים 61ו7//-

ה ח ל ט ו ת:
 לאחר שמיעת ההתנגדויות ולאחר נסיון גישור שלא התממש ולאחר מכתב שבו האגודהמבקשת לא לעכב את הליכי אישור התכנית .ולהוציא את בעלי המשקים  .61ו //-מהתכנית7
מחליטה הוועדה המקומית לאשר את התכנית ובתנאים הבאים:

ג ל י ו ן ד ר י ש ו ת:
 אישור מנהל מקרקעי ישראל7 יש להטמיע את הוראות רשות העתיקות להוראות התכנית7 עריכת מסמכי התכנית בליווי ואישור מהנדס הוועדה7 לאחר השלמת הדרישות והתיקונים יש להעביר  xסטיםמקוריים וחתומים לצורך מתן תוקף7
 היה ולא ימולאו התנאים להחלטה לרבות כל ההעתקיםהנדרשים בתוך  6//ימים תהא ההחלטה בטלה7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף7:
TBPIRUT0000 2

שינוי תכנית מתאר מקומית010-8021886 :

סעיף9 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :
מ7י8/3/8א' אבן ספיר תכנית אב לתיירות והוספת יח"ד לנחלה
שם:
נושא :דיון בהפקדה
שטח התוכנית //x./.37/// :מ"ר
סמכות:ועדה מחוזית
לתכנית
יחס
מי8מיI//8
שינוי
מי8מי8I//8ב
שינוי
מי8מי/3/8
שינוי
מי8משיIx8
כפיפות
מי8תממ68618
כפיפות
מ ק ו ם ה ת כ נ י ת:
בצמידות לחלקה המערבי של ירושלים ובקרבה לבית חולים הדסה ושכונת עין כרם

בעלי עניין:
 יזם התכנית/מגיש :יששכר חזי
 מתכנן:

בנימין דנה פיקאר



אבי בן גור

גושים חלקות:
גושI4493 :
69 .6I .66 .6/ .4 .I .6. 63
גושI4499 :
9 .3 .6
גושI44x6 :
3
גוש3/I/3 :
I
גוש3/.x1 :
1
גוש3//x. :
x . 9 .3 .I .6
גוש3//x/ :
6
גוש3//x4 :
I. 6
גוש3//1/ :
I . 9 .3 .6
גוש3//16 :
I .6. 3
מטרת הדיון
תכנית אב לתיירות והוספת יח"ד נוספת בנחלות במושב אבן ספיר7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף8:
מ ט ר ת ה ת כ נ י ת:
תכנון כולל ליישוב אבן ספיר לרבות תוספת יח"ד בנחלות .תיירות כפרית ותעסוקה7
ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
תכנית זו נועדה ליצור מסגרת תכנונית כוללת ליישוב אבן ספיר תוך שמירה על אופיו הכפרי תיירותי
של היישוב7
בתכנית הנחיות למניעת מטרדים סביבתיים .לרבות תנועה .אקוסטיקה ובינוי 7התכנית הוכנה בהתאמה להחלטת
ממ"י (מס'  )66/6המאפשרת פעילות לא חקלאית בנחלה .בהיקף בינוי של עד  3x/מ"ר .בהתאם להנחיות משרד
התיי רות בכל הקשור לאירוח כפרי ולתכנית אב לתיירות של מטה יהודה המתייחסת לכלל הפעילות התיירותית
והתעסוקה במשקים7
תכנית המתאר המאושרת של מושב אבן ספיר מי /3/8קיבלה תוקף בשנת 7I//.
בין המטרות העיקריות של תכנית זו .התאמה של התכנון הכולל של היישוב לצרכים המשתנים .מאז אושרה והוקמה
ההרחבה 7כמו כן מציעה התכנית תוספת יח' דיור תוך מיצוי המותר עפ"י תמ"א  .3xושינוי ייעוד של שטחים הנמצאים
בתחום התכנית המאושרת ובשולי היישוב משטחים חקלאיים לתיירות (לינה כפרית) .מסחר תעסוקה ותיירות .מבני
ציבור7
התכנית מוסיפה זכויות ואינה גורעת או משנה את השימושים עפ"י תכניות קיימות ומאושרות ביישוב7
מוצע כי תוספת יח' הדיור תהייה כולה בתוך השטחים הבנויים ובתחום הנחלות7
תמ"א :3x
סה"כ יח' הדיור עפ"י תמ"א  3xהמותרות ליישוב הם 73//
מס' יח' דיור מאושרות בנחלות (אזור חקלאי ב') )X214( 63/ 7777 :
מס' יח' דיור מאושרות במגורים א' // 7777777777777777777777 :
מס' יח' דיור מאושרות במגורים I77777777777777777777777777 :
-------------------------------------------------------------------------------סה"כ יח' מאושרות ומוצעות ביישובII/7777777777777777777777
מס' יח' דיור מוצעות בנחלות (אזור חקלאי ב') )X314( I/. 7777 :
מס' יח' דיור מאושרות במגורים א' // 7777777777777777777777 :
מס' יח' דיור מאושרות במגורים 977777777777777777777777777 :
-------------------------------------------------------------------------------סה"כ יח' מאושרות ומוצעות ביישוב I4677777777777777777777777
סה"כ יח' הדיור המותרות ליישוב הם 73//
סה"כ יח' דיור מאושרות הוא II/
סה"כ תוספת יח' דיור מוצעות 7.6
סה"כ יח"ד מוצע  +קיים  I46יח'

ה ח ל ט ו ת:
להמליץ בפני הועדה המחוזית להפקיד את התכנית בתנאים:

ג ל י ו ן ד ר י ש ו ת:
 אישור מנהל מקרקעי ישראל7 הגשת כתב שיפוי לוועדה המקומית7 הוספת סעיף תשתיות7 יש להטמיע בתכנית מגרשים עפ"י תכנית  6x6-/.6///1נקודתית הנמצאת בהליכיתכנון מתקדמים בוועדה המקומית7
 חוות דעת יועץ תנועה של המועצה7 -חוות דעת יועץ תיירות7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף9:
 עריכת מסמכי התכנית בליווי ואישור מהנדס הוועדהתיקונים על גבי התכנית לאחר השלמת הדרישות והתיקונים יש להעביר  3סטיםמקוריים וחתומים לצורך העברה למחוזית7
 היה ולא ימולאו התנאים להחלטה לרבות כל ההעתקיםהנדרשים בתוך  6//ימים תהא ההחלטה בטלה7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף10:
TBPIRUT0000 3

תכנית מפורטת010-8404418 :

סעיף6 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :
הפרדת מגרש מנחלה ושינוי יעוד שטח חקלאי א מיוחד בבית נקופה I.
שם:
נושא :דיון בהפקדה
שטח התוכנית 3.6//7/// :מ"ר
סמכות:ועדה מחוזית
לתכנית
יחס
מי8מי8I//8ב
כפיפות
מי8מי8במ3//8
כפיפות
מ ק ו ם ה ת כ נ י ת:
בישוב הוותיק רחוב האגוז מסI.7

בעלי עניין:
 יזם התכנית/מגיש :אסתר ואהרון קפלן
 מתכנן:

משה קנז

הישובים הכלולים בתכנית:
בית נקופה 6
גושים חלקות:
גוש3/9/3 :
9
גוש3/9/9 :
6/
מ ט ר ת ה ת כ נ י ת:
שינוי יעודים ופיצול נחלה
ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
תכנית זו מציעה להפריד מגרש מהנחלה וכן להסדיר ולערוך מחדש את השימושים במשק
ולהתאימה לתכנית אב לתיירות של מטה יהודה7

ה ח ל ט ו ת:
להמליץ בפני הועדה המחוזית להפקיד את התכנית בתנאים:

ג ל י ו ן ד ר י ש ו ת:
 אישור מנהל מקרקעי ישראל7 הגשת כתב שיפוי לוועדה המקומית7 עריכת מסמכי התכנית בליווי ואישור מהנדס הוועדה8בודק תכניות7 יש לסמן להריסה גדרות מחוץ למגרש7 בטבלת השטחים אין התייחסות למגרש  Ix.יש לההתאים ולרשום בטבלה7 יש לתקן את התשריט כך שהקו הכחול לא יכולול את הכביש הקיים7 לאחר השלמת הדרישות והתיקונים יש להעביר  3סטיםמקוריים וחתומים לצורך העברה למחוזית7
 היה ולא ימולאו התנאים להחלטה לרבות כל ההעתקיםהנדרשים בתוך  6//ימים תהא ההחלטה בטלה7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף11:
TBPIRUT0000 4

תכנית מפורטת010-8091881 :

סעיף4 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :
בית זית  -תוספת לנחלה /.
שם:
נושא :דיון בהפקדה
שטח התוכנית 9.9137/// :מ"ר
סמכות:ועדה מחוזית
יחס
שינוי
שינוי

לתכנית
מי8מיI//8
מי8מי.6/8

בעלי עניין:
 יזם התכנית/מגיש :יובל נעימי
 מתכנן:

עינב קוה-יאיר

הישובים הכלולים בתכנית:
בית זית /.
גושים חלקות:
גוש3/313 :
3/ .3. Ix
מ ט ר ת ה ת כ נ י ת:
שינוי יעוד
ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
התכנית משנה יעוד של שטח חקלאי לאזור מגורים .כדי לצרפו לנחלה מספר  /.בבית זית .בהתאם לפסק דין בית
המשפט המחוזי בירושלים בתיק אזרחי  69.I841מיום  6xבדצמבר  6444ובהתאם להודעת מנהל מקרקעי ישראל מיום
 I176/7644/לעניין נחלה  /.במושב בית זית7
בנוסף .על פי הסכמים שנחתמו וקיבלו תוקף פסק דין בין בעל נחלה  /.לבין מושב בית זית .שטח
הנחלה המקורית היה  I.6//מ"ר 7בפועל .השטח שהוסדר ונרשם על פי תכנית מי.6/8א הוא בן  6.4.9מ"ר בלבד7
יש לציין שהתכנית אינה מוסיפה זכויות בניה7

ה ח ל ט ו ת:
להמליץ בפני הועדה המחוזית להפקיד את התכנית בתנאים:

ג ל י ו ן ד ר י ש ו ת:
 הגשת כתב שיפוי לוועדה המקומית7 עריכת מסמכי התכנית בליווי ואישור מהנדס הוועדה 8בודק תכניות7 יש לתקן את התשריט כך שהקו הכחול לא יכולול את הכביש הקיים7 לאחר השלמת הדרישות והתיקונים יש להעביר  3סטיםמקוריים וחתומים לצורך העברה למחוזית7
 היה ולא ימולאו התנאים להחלטה לרבות כל ההעתקיםהנדרשים בתוך  6//ימים תהא ההחלטה בטלה7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף12:
TBPIRUT0000 5

תכנית מפורטת010-8924012 :

סעיף1 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :
הפרדת מגרש מנחלה מושב גבעת יערים 6x
שם:
נושא :דיון בהפקדה
שטח התוכנית x.6317/// :מ"ר
סמכות:ועדה מחוזית
לתכנית
יחס
מי8מיI//8
שינוי
מי8מי8I//8ב
שינוי
מי8מי8במ11/8
שינוי
מ ק ו ם ה ת כ נ י ת:
מושב גבעת יערים

בעלי עניין:
 יזם התכנית/מגיש :פרי כאלף
 מתכנן:

יעקב חימוביץ

הישובים הכלולים בתכנית:
גבעת יערים 6x
גושים חלקות:
גוש36I/1 :
36
מ ט ר ת ה ת כ נ י ת:
הפרדת מגרש מנחלה ללא תוספת יח"ד וזכויות בניה7
ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
תכנית זו באה לפצל את נחלה מס'  6xכך ששטח של  39.7.מ"ר יגרע מהנחלה לטובת מגרש
"מגורים א'" וכל זה על מנת לאפשר מגורים של שתי משפחות בקרקע בנפרד7

ה ח ל ט ו ת:
להמליץ בפני הועדה המחוזית להפקיד את התכנית בתנאים:

ג ל י ו ן ד ר י ש ו ת:
 אישור מנהל מקרקעי ישראל7 הגשת כתב שיפוי לוועדה המקומית7 הוספת סעיף שיפוי לתקנון7 הוספת סעיף תשתיות7 עריכת מסמכי התכנית בליווי ואישור מהנדס הוועדה8בודק תכניות7 לאחר השלמת הדרישות והתיקונים יש להעביר  3סטיםמקוריים וחתומים לצורך העברה למחוזית7
 היה ולא ימולאו התנאים להחלטה לרבות כל ההעתקיםהנדרשים בתוך  6//ימים תהא ההחלטה בטלה7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף13:
TBPIRUT0000 6

שינוי תכנית מתאר מקומית010-8028881 :

סעיף1 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :
מי  8/3/ג' אבן ספיר מגרש  I/6ותוספת  Iמגרשים חדשים
שם:
נושא :דיון בהפקדה
שטח התוכנית I.3//7/// :מ"ר
סמכות:ועדה מחוזית
לתכנית
יחס
מי8מי/3/8
שינוי
מ ק ו ם ה ת כ נ י ת:
מגרש  I/6אבן ספיר

בעלי עניין:
 יזם התכנית/מגיש :סברי בדארנה
 מתכנן:

מיכל יחזקאלי קירש

גושים חלקות:
בשלמותו מתכנית  :מי /3/
I/6
מגרשים לתכנית:
בשלמותו מתכנית  :מי/3/
9/3
מ ט ר ת ה ת כ נ י ת:
הסדרת מגרש  I/6הוספת שני מגרשי מגורים7
ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
התכנית מציעה תכנון מחדש של מגרש  I/6לפי הסכם עם רשות מקרקעי ישראל .תוך חלוקתו ל 3 -מגרשי מגורים7

ה ח ל ט ו ת:
להמליץ בפני הועדה המחוזית להפקיד את התכנית בתנאים:

ג ל י ו ן ד ר י ש ו ת:
 אישור מנהל מקרקעי ישראל7 הוספת סעיף שיפוי לתקנון7 הוספת סעיף תשתיות7 יש לצמצם שטח מגורים עבור יח"ד אחת לא יעבור סה"כ עד  3//מ"רכולל7 עריכת מסמכי התכנית בליווי ואישור מהנדס הוועדה7 לאחר השלמת הדרישות והתיקונים יש להעביר  3סטיםמקוריים וחתומים לצורך העברה למחוזית7
 היה ולא ימולאו התנאים להחלטה לרבות כל ההעתקיםהנדרשים בתוך  6//ימים תהא ההחלטה בטלה7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף14:
TBPIRUT0000 7

תכנית מפורטת010-8481928 :

סעיף2 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :
שכונת מבוא ביתר א' שינוי מס'  6לתכנית מי/.38
שם:
נושא :דיון בהפקדה
שטח התוכנית 31/.1/37/// :מ"ר
סמכות:ועדה מקומית
לתכנית
יחס
מי8מיI//8
שינוי
מי8מי/.38
שינוי
מ ק ו ם ה ת כ נ י ת:
חלק משטח תכנית מי /.38הגובלת במבוא ביתר ממזרח .ובצור הדסה מדרום7

בעלי עניין:
 יזם התכנית/מגיש :משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים
 מתכנן:

יצחק אפריל

הישובים הכלולים בתכנית:
גושים חלקות:
גושI4/1/ :
31 .33 .36 .I9 .II .4 ./ .. .1. 39 .3I
גושI4/16 :
I/ .64 .6x .69 ./. 6/ .9
גושI44./ :
I/x .I14 .I1x .II/ .I64 .I6/ .6// .43 ..3. I11
מ ט ר ת ה ת כ נ י ת:
שינוי ועדכון מסמכי התכנית :תשריט .תקנון .נספח בינוי ונספח תנועה .וכן הוספת נספח נופי ונספח
ביוב וניקוז7
להלן שינויי התכנון העיקריים:
 76שינוי בתחום התכנית
 7Iשינוי בשלביות הפיתוח
 73שינוי בגבולות מבננים ובגדרות ובהנחיות הנוגעות להם7
 79שינוי בשלביות ובהגדרות התכנית בהתאם לתכנון העדכני ודרישות המועצה המקומית7
 7xשינויים במגרשים למגורים על מנת לאפשר תקן חניה עדכני .וגיוון טיפוסי בינוי7
 71שינוים במגרשים המיועדים לצרכי ציבור במיקום בגודל ובצורה .על מנת לאפשר מ?ט?ו?ב של התכנון
העתידי7
 7.תכנון רחוב מסחרי  8עירוני בין שטח התכנית למרכז האזרחי מדרום באמצעות הוספת שימושים
מסחריים לאורכו7
 7/יצירה שינוי והגדלה של שטחי ציבור פתוחים באופן הבא:
א 7שצ"פ רציף ונגיש לאורכה של השלוחה המרכזית הכולל את מרבית אתרי הארכיאולוגיה על ציר מזרח
מערב
ב 7הגדלת השצ"פים ופיזורם מחדש על מנת שישרתו את כל חלקי השכונה במרחקי-הליכה נאותים7
ג 7שבילים רציפים להולכי רגל הקושרים את השבילים מהמקב"ת למרכז האזרחי וליישוב הקיים בדרום
ולטבע ושטחי הציבור בצפון7
ד 7יצירת מערכת שבילים החוצה שטחים ציבוריים גדולים המאפשרים פיתוח נופי אינטנסיבי7
 74שינויים מקומיים במערכת הכבישים7
 76/ביטול דרך ומגרשי מגורים צפונית לבית הקברות על מנת למנוע פגיעה בשטח החלחול של מעיין
עיין מסלע ובערכי טבע תיירות ונוף הקיימים במקום7
ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף15:
תכנית זו מבוססת על תכנית מי /.38ומהווה שינוי לתכנית זו 7התכנית שלהלן מתייחסת לחלק מתכנית
מי ,323/בשטח הנמצא דרומית לקו המתח העליון ומצפון לכביש מס' .2
התכנית המוצעת יוצרת מסגרת תכנונית לשינויים בתכנית מי 323/תוך עדכון המשתנים הבאים:
תוספת שטחים פתוחים וחיבורם לכלל מערכת ירוקה ציבורית ,שתתן מענה לשטחים פתוחים במגוון
.1
והגודל הדרושים לשכונה ,עם מערכת קשרים ביניהם.
בדיקת התכנות לכל מגרש תוך עדכון תקן החנייה ,ותיקון הגבולות בהתאמה.
.2
תכנון מגוון טיפוסי בינוי שיתאימו לסיטואציות נופיות ושכונתיות משתנות ויפנו לקהל יעד
.3
מגוון.
ערכי נוף  -שימור ערכים נופיים ,אקולוגיים וארכיאולוגיים ואיזון במפגש בין הפתוח לפיתוח.
.0
שינוי בצורה גודל ותפרוסת מגרשים למבני ציבור.
.5
תכנון רחוב מסחרי  /עירוני בין שטח התכנית למרכז האזרחי מדרום.
.6
השינויים העיקריים שתכנית זו מציעה הינם:
שינויים בשלביות ,בתיחום המגרשים ,שינויים לא גדולים בהתווית הדרכים וכן בקביעה מחודשת של
שטחים פתוחים לציבור ולבנייני ציבור.
הוראות התכנית אף הן שונו .לשם נוחיות הישום של ההוראות לאיזורי מגורים ,מפורטות אלו במלואן
בתקנון תכנית זו ,כך שניתן לקראן במלואן בנפרד מבלי להזדקק להוראות תכנית מי.323/

ה ח ל ט ו ת:
 הוועדה המקומית רואה בחיוב את התכנית המוצעת  .אך בשלב זה נדרשים לבצע התאמות בתכניתכולל בדיקה של תכנית איחוד וחלוקה8טבלת שטחים .סעיפי הוראות עפ"י סעיף 1Iאאלחוק
התכנון והבניה וכו'7
 הוועדה המקומית תשוב ותדון בתכנית לאחר השלמת הבדיקות הפרטניות .כולל בדיקת נושאעיתוי פתרון תשתיות מים וביוב שישרתו את השכונה המוצעת7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף16:
TBPIRUT0000 8

תשריט איחוד/חלוקה לצרכי בניה :מי/תשר"ח/618/ו9/

סעיף8 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :
שם:

תשריט חלוקה מגרשים  99-9.אזור התעשיה הר טוב ב'

סמכות:ועדה מקומית
יחס
שינוי

לתכנית
מי83x/8ו

בעלי עניין:
 יזם התכנית/מגיש :רוני ושמחי
 בעלים:

מנהל מקרקעי ישראל

הישובים הכלולים בתכנית:
גושים חלקות:
מ ט ר ת ה ת כ נ י ת:
תשריט איחוד  9מגרשים למגרש אחד7
ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
התכנית מציעה איחוד  9מגרשים  99-9.למגרש אחד7
ה ח ל ט ו ת:
 -לאשר את תשריט האיחוד ובתנאים הבאים:

ג ל י ו ן ד ר י ש ו ת:
 אישור מנהל מקרקעי ישראל7 אישור מנהלת אזור התעשיה7 לאחר השלמת הדרישות והתיקונים יש להעביר  3סטיםמקוריים וחתומים לצורך האישור7
 היה ולא ימולאו התנאים להחלטה לרבות כל ההעתקיםהנדרשים בתוך  6//ימים תהא ההחלטה בטלה7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף17:
פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר I/4 :בתאריך:
6/8//861

תאריך618//8I/61 :

רשימת הבקשות
סעיף בקשה
I/61//93 6
I/69/.91 I
I/61/63/ 3
I/61/6I/ 9
I/61///I x
I/61/63. 1

גוש
I4x93
I4/93
36I/1
3/I46

תיק בניין
93/93.
6///6//
II/6x
13/3/I466/
99/93I13
1/3/9/I6

I4xxI

.

I/61//1I

99/6x6

93I1

/
4
6/
66
6I
63
69
6x
61
6.
6/
64
I/
I6
II
I3
I9
Ix
I1
I.
I/

I/61/6.6
I/6x/3x/
I/6x/39/
I/6x/394
I/6x/3x6
I/6x//14
I/6x/.//
I/6x/.3I
I/61/3I6
I/61/69/
I/6x//94
I/69/.1/
I/61/631
I/63/613
I/6x/34x
I/69/x1.
I/69/.9I
I/69/x39
I/63/9/x
I/69/x9x
I/6x/3.1

31/6/6
31/66I
31/666
31/6/1
31/69.
x16x66
x1I94
6///96
3//I91
61/I9x
6x/6
6x69/
x./14
I//I6/
69/I/9/
x1//664
9II4xx3I.
6/x/x1x.
31/69/
93/933
99/93I1

חלקה מגרש
93.
69
6//
39
6x
36
6/

6x6

39x/9
39x/9
39x/9
39x/9
39x/9
I4/1I
I4//3
I4/9I
x69x

4
31
64
69
.9
9.
11
99
I

6/6
66I
666
6/1
69.
6x66
I94
 96א
I91

3/.//
3/../

96
6I

6
69/א'
14
I6/
I/9/
I3I
I.8I
x1
69/
933

9/x3
I4//9
I4xx3
I413I
39334
I4.//
93I1

664
I
x

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

פרטי המבקש
שיקלר רפאל ושיקלר סובל טל
בן לולו שלמה
כלף שאלתיאל
קיבוץ רמת רחל
וואחת אל סאלם נווה שלום
חב' קריית ענבים מרכזים
לוגיסטיים בע"מ
נוה שלום וואחד אלסלאם עבור
עבדאלקאדר רוז
אילוז אידה
גורן איתי וגורן טמיר מיה
גורן נוה חן וטל
גורן יוסף ושלומית
גורן רן
א7ע7א7ט יזמות והשקעות בע"מ
וולדנברג רונית וחיים
גליקסברג אורי ושירה
אלירז ירדנה בני
אריה כפיר
נהרי משה
כהן אהרון
פתיחי רענן
סאלם אסתר ויצחק
פרנקל שמעיה ואיילת
גרניט בני
קיבוץ מעלה החמישה
אביק מעבדות ביולוגיות בע"מ
נוימן נמרוד וליאת
ארמוזה ירון
מועצה אזורית מטה יהודה

כתובת
נוה אילן 93.
הר כתרון 6//
גבעת יערים 6x
רמת רחל
נוה שלום
קרית ענבים

עמ
64
I/
II
I9
I1
I/

נוה שלום 6x6

I4

לוזית 6/6
לוזית 66I
לוזית 666
לוזית 6/1
לוזית 69.
צור-הדסה 6x66
צור-הדסה I94
הר כתרון  96א
טל-שחר I91
אשתאול I9x
אורה 6
אורה 69/
צלפון 14
בקוע I6/
אדרת I/9/
צור-הדסה
מעלה החמישה I.
הר טוב x1
לוזית 69/
נוה אילן 933
נוה שלום

36
33
3x
3.
34
96
9I
99
91
9/
x/
xI
x3
x9
x.
x4
16
13
1x
1.
14

מס' דף18:
BAKPIRUT0000 1

מספר בקשהI/61//93 :

סעיף0:

93/93.

תיק בניין:

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :

מבקש:
 שיקלר רפאל ושיקלר סובל טל
בעל הנכס:

הגשה 98/80/9801

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 פרידמן אוטו

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :נוה אילן 462
גוש וחלקה :גוש 92146 :חלקה 04 :מגרש 462 :יעוד :מגורים ג'
תכנית :מק86338ד68
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
64174.
בניה חדשה
מגורים
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הקמת בית מגורים בהרחבה.
תת
חלקה

שימוש

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר
מבוקש

קיים

מגורים

סה"כ:

שטח שירות
I/74.

שטח שירות במ"ר
מבוקש

קיים

64174.
64174.

64174.

יח"ד
6

I/74.
I/74.

I/74.

מס' יח"ד
קיים

מבוקש

שטח אחר
במ"ר

6

%בניה/7//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הקמת בית מגורים בהרחבה7
הודעה בדבר פרסום הקלות :לקומה נוספת מ I -קומות ל 3 -קומות עפ"י תקנות סטייה ניכרת סעיף  Iסעיף קטן (.)/
הגבהת גובה גג שטוח מ .7x -מ' ל 47/ -מ' חלק מהמבנה ולארובה לגובה  6/7/מ' .שינוי במפלס הפיתוח התחתון מ-
 1x47.xל 11I73/ -מ' סה"כ הגבהת המפלס ב I7xx -מ' .פורסמו בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים והתקבלו
התנגדויות7

ה ח ל ט ו ת:
לבקשת המבקשת והמתנגדים הדיון נדחה לוועדה הקרובה ולכן ירד מסדר היום.

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף19:
BAKPIRUT0000 2

מספר בקשהI/69/.91 :

סעיף9:

תיק בניין:

6///6//

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :

מבקש:
 בן לולו שלמה

הגשה 98/00/9804

 רביב יוסף ואירית

בעל הנכס:
 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 כהן אליהו איילה

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :הר כתרון 088
גוש וחלקה :גוש 92846 :חלקה 64 :מגרש 088 :יעוד :מגורים
תכנית :במ8..68א
תאור בקשה
שימוש עיקרי
תוכנית שינויים
מגורים
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
תוספת גג רעפים לבית מגורים.
תת
חלקה

שימוש

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר
קיים

מגורים

מבוקש

3.47I3
3.47I3

סה"כ:

3.47I3

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

מס' יח"ד
קיים

1/7//
1/7//

מבוקש

I

1/7//

%בניה/7//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
תוספת גג רעפים לבית מגורים7
הודעה בדבר פרסום הקלות :הגבהת גובה תחילת גג רעפים מ 17x -מ' ל .7x -מ' סה"כ הגבהת המבנה ב 6 -מ'
ההקלה מהתכנית סעיף  /ז' והנמכת מפלס ה /7//-מ .I17//-ל .Ix79/-סה"כ הנמכת המפלס ב 679מ' .פורסמה
בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים התקבלו התנגדויות מצד  xהשכנים הגובלים7
המבקשים והמתנגדים הוזמנו לדיון לשעה 769:6x
בישיבת ועדת משנה לתכנון ולב מספר I// :מ II8/1861 :הוחלט:
יציאת פיקוח לשטח ויובא לדיון חוזר.
מטרת הדיון:
מובא לדיון לאחר ביקור בשטח של מהנדסת הוועדה מיכל נאור ורניק וסגנית מהנדסת הוועדה מיכל נברו אדלמן7

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה אינה רואה פגיעה במתנגדים וסבורה שאין בהקלה משום סטייה משמעותית
מהוראת התב"ע סה"כ הנפח בנוי ביחס להיתר הקיים פחת עפ"י הבקשה המעודכנת ,ולפיכך
מאשרת את ההקלות הבאות :הגבהת גובה תחילת גג רעפים מ 1.1 -מ' ל 2.1 -מ' סה"כ

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

שטח אחר
במ"ר

מס' דף20:
ההקלה מהתכנית סעיף  8ז' והנמכת מפלס ה 8.88-מ 291.88-ל 291.48 -סה"כ הנמכת המפלס
ב 0.4מ' ,ומאשרת את הבקשה לתוספת גג רעפים לבית מגורים ולאחר שיוגשו אישורים
וימולאו התנאים הבאים:

 הוכחת בעלות בנכס ושתי תכניות הכוללות את התיקונים הטכניים הנדרשים7 אישור הג"א7 אישור מעבדה מוסמכת לחיבור אינסטלציה לתשתיות כחוק7 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  963והצהרת מהנדס7 אישור מועצה למיסים .אגרות והיטלים  -בעת תשלום אגרות תידרש מקדמה להיטל ביוב7 בדיקת היטל השבחה  8יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל7 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד7 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה .מהנדס המבנה ומודד התוכנית7 יש למלא בטבלת השטחים שטחים לא מקורים כולל מרפסות ופרגולות7 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש8מבקשים7 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות.חתכים וחזיתות7 יש להגיש דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו7CWD- יש להחתים את המבקש .עורך הבקשה .מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון7 תוכנית פיתוח מלאה כולל דרכי גישה.חניות.גדרות.מפלסים.תא אשפה וסגירת פשפש בקנ"מ 76:6// תנאי למתן היתר חתימת ועד הישוב הכוללת חותמת מורשי חתימה.שמות.תעודות זהות ותאריך7 יש לציין את מספר הבקשה בטופס 76 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה7 יש לסמן דלתות לפילרים בפריסת הגדרות ובתכנית הפיתוח עפ"י פרט מוסכם בוועדה7 יש לתקן צביעה בתכנית העמדה7 יש להציג פתרון לקולטי שמש בתכנית גגות7 -יש לצבוע עובי קירות קיימים באפור7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף21:
BAKPIRUT0000 3

מספר בקשהI/61/63/ :

סעיף6:

תיק בניין:

II/6x

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :

מבקש:
 כלף שאלתיאל
בעל הנכס:

הגשה 86/86/9801

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 זרגרי עצמון

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :גבעת יערים 01
גוש וחלקה :גוש 60981 :חלקה 60 :מגרש 01 :יעוד :חקלאי ב'
תכנית :מי8במ11/8
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
3673.
הסדרת מצב קיים
חקלאי
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הסדרת מצב קיים  -תוספת למבנה חקלאי (לול).
תת
חלקה

6
I
3

שימוש

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר
קיים

חקלאי
לול
מגורים
מגורים
מגורים

מבוקש

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

מס' יח"ד
קיים

מבוקש

שטח אחר
במ"ר

3673.
6.I74/
66x7x3
6417I.
x37/I
x3/7xI

סה"כ:

x147/4

3673.

6
6
6

337//
6I7//
9x7//

9x7//

%בניה/7//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הסדרת מצב קיים  -תוספת למבנה חקלאי (לול)7
הודעה בדבר פרסום הקלה בקו בניין צדדי (דרומי) ללא פתחים עד  3/%מקו בניין מ 97// -מ' ל I7// -מ' .פורסמה
בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את ההקלה הבאה בקו בניין צדדי (דרומי) ללא פתחים עד  68%מקו בניין מ-
 4.88מ' ל 9.88 -מ' ומאשרת את הבקשה להסדרת מצב קיים  -תוספת למבנה חקלאי (לול)
ולאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

 אישור רשות מקרקעי ישראל8יש לקבל הפניה מהוועדה7 -אישור מועצה אזורית מטה יהודה רכז חקלאי7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף22:
 אישור אגף לפיתוח במועצה7 אישור משרד החקלאות חתימה מקורית ע"ג הבקשה להיתר לאישור מהנדסת הוועדה7 תוכנית פיתוח מלאה כולל דרכי גישה.חניות.גדרות.מפלסים.תא אשפה בקנ"מ 76:6// חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  963והצהרת מהנדס7 אישור מועצה למיסים.אגרות.והיטלים7 בדיקת היטל השבחה  8יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל7 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד7 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין7 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה .מהנדס המבנה ומודד התוכנית7 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש8מבקשים7 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות.חתכים וחזיתות7 יש להגיש דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו7CWD- יש להחתים את המבקש .עורך הבקשה .מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון7 נספח תאור אמצעים לבטיחות אש בתאם לתקנה  66א 'לתקנות  +חוות דעת שרותי כבאות7 חוות דעת ואישור יועץ בטיחות אש7 חוות דעת היחידה אזורית לאיכות הסביבה "שורק"7 חתימה על התחייבות לעניין הביוב7 יש לציין את מספר הבקשה בטופס 7 6 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה7 יש לציין את השטחים הקיימים בהיתר בנחלה ולהסיר את 'מוגש בבקשה נפרדת' בטבלת השטחים7 יש לתקן את מפת המדידה ע"י המודד הדגשת מבנים קיימים וכד'7 יש לציין ע"ג מבנים שבהיתר את מספרי ההתרים בתכנית העמדה7 יש לציין את המידה לקו בניין בהקלה בתכנית העמדה7 -יש לציין ע"ג הקייט 'מוגש בבקשה נפרדגת בתכניות .חתכים וחזיתות7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף23:
BAKPIRUT0000 4

מספר בקשהI/61/6I/ :

סעיף4:

תיק בניין13/3/I466/ :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :

מבקש:
 קיבוץ רמת רחל
בעל הנכס:

הגשה 92/89/9801

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 גנות ענת

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :רמת רחל
גוש וחלקה :גוש 68920 :חלקה 08 :יעוד :מלונאות ונופש
תכנית :מי 64x8ב'
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
66II7Ix
ת' שינויים ותוספת7
תיירות
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
שינויים ותוספות למרכז ספורט.
תת
חלקה

שימוש

מפלס
/קומה

תיירות

סה"כ:

שטח עיקרי במ"ר
קיים

מבוקש

611.97I3
611.97I3

66II7Ix
66II7Ix

6..4179/

שטח שירות
367I.
שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

מס' יח"ד
מבוקש

קיים

שטח אחר
במ"ר

367I.
367I.

367I.

%בניה/7//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
שינויים ותוספות למרכז ספורט7
הודעה בדבר פרסום הקלה :הקלה לשינוי מנספח בינוי תכנית מי8מק864x8ב 6הרחבת מתחם מרכז הספורט בשטח
כולל של  66x37xIמ"ר הכולל קירוי שתי בריכות שחיה .משרדים .מלתחות ומרכז חוגים .פורסם בשלושה עיתונים ולא
התקבלו התנגדויות7

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את ההקלה הבאה :הקלה לשינוי מנספח בינוי תכנית מי/מק/021/ב0
הרחבת מתחם מרכז הספורט בשטח כולל של  0016.19מ"ר הכולל קירוי שתי בריכות שחיה,
משרדים ,מלתחות ומרכז חוגים .ומאשרת את הבקשה לשינויים ותוספות למרכז ספורט
ולאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

 אישור רשות מקרקעי ישראל8יש לקבל הפניה מהוועדה7 אישור הג"א7 אישור רשות העתיקות7 -תוכנית פיתוח מלאה כולל דרכי גישה.חניות.גדרות.מפלסים.תא אשפה וסגירת פשפש בקנ"מ 76:6//

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף24:
 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  963והצהרת מהנדס7 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד7 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון7 אישור מעבדה מוסמכת לחיבור אינסטלציה לתשתיות כחוק7 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח7 אישור מועצה למיסים.אגרות.והיטלים7 בדיקת היטל השבחה  8יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל7 אישור חב' חשמל על הבקשה7 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין7 חוות דעת היחידה אזורית לאיכות הסביבה "שורק"7 חוות דעת ואישור היחידה לאיכות בסביבה 'שורק' לעניין הבריכה7 חוות דעת ואישור יועץ בטיחות לעניין הבריכה7 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה .מהנדס המבנה ומודד התוכנית7 יש למלא בטבלת השטחים שטחים לא מקורים כולל מרפסות ופרגולות7 יש לצרף צילום ח7פ של המבקשים7 אישור מנהל אגף פיתוח במועצה7 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות.חתכים וחזיתות7 יש להגיש דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו7CWD- יש להחתים את המבקש .עורך הבקשה .מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון7 נספח תאור אמצעים לבטיחות אש בתאם לתקנה  66א 'לתקנות  +חוות דעת שרותי כבאות7 חוות דעת ואישור יועץ בטיחות7 חוות דעת המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות7 חוות דעת ואישור יועץ תנועה7 חוות דעת ואישור מורשה נגישות ושירות7 יש להראות מעקות בטיחות בכל מקום בו נידרש עפ"י תקן7 יש לציין את מספר הבקשה בטופס 76 יש לעד כן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה7 יש להסדיר טבלת שטחים בטופס  6לפי שטחים מעל ומתחת הכניסה הקובעת בהתאם לתב"ע יש להוסיף לבקשה טבלת מאזן חניה יש להוסיף תכנית פיתוח  6:Ix/הכוללת גם חניה מוצעת לפי תקן7 יש להוסיף הקלה מבוקשת בטבלת ההקלות7 -יש להוסיף ק7ק7ט 7בחתכים7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף25:
BAKPIRUT0000 5

מספר בקשהI/61///I :

סעיף1:

תיק בניין99/93I13 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :

מבקש:
 וואחת אל סאלם נווה שלום
בעל הנכס:

הגשה 00/89/9801

 וואחת אל סלאם נווה שלום

עורך:
 וינר רחל וורד סינגר

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :נוה שלום
תכנית :מי 64I8ג'
תאור בקשה
שימוש עיקרי
עבודות פיתוח7
עבודות פיתוח
ותשתיות
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הרחבת ישוב קיים (הרחבה דרום מזרח והרחבה צפונית).
תת
חלקה

שימוש

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר
קיים

מבוקש

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

פיתוח

סה"כ:

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
תכנית פיתוח להרחבת ישוב קיים (הרחבה דרום מזרח והרחבה צפונית)7

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את הבקשה לתכנית הפיתוח להרחבת ישוב קיים (הרחבה דרומית מזרחית
והרחבה צפונית) ולאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

 הוכחת בעלות בנכס  +אישור רשות מקרקעי ישראל7 אישור צוות ההרחבות7 אישור "בזק"7 אישור חב' חשמל על הבקשה7 אישור רשות העתיקות7 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון7 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  963והצהרת מהנדס7 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין7 חוות דעת המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות7 חוות דעת רשות הטבע והגנים7 -חוות דעת קק"ל7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' יח"ד
קיים

מבוקש

שטח אחר
במ"ר
3x13/7//

%בניה/7//% :

מס' דף26:
 חוות דעת ואישור יועץ תנועה7 חוות דעת רשות הניקוז7 אישור מועצה למיסים.אגרות.והיטלים7 בדיקת היטל השבחה  8יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל7 אישור האגף לפיתוח מועצה אזורית מטה יהודה אישור האגף תברואה מועצה אזורית מטה יהודה7 אישור סגן מהנדסת המועצה ניסן גלבוע לעניין הפיתוח7 חוות דעת המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות7 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה .מהנדס המבנה ומודד התוכנית7 יש לצרף צילום ח7פ של המבקשים7 יש לשנות מגרש  .6כמגורים תואם תב"ע7 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות.חתכים וחזיתות7 יש להגיש דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו7CWD- יש להחתים את המבקש .עורך הבקשה .מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון7 יש להסדיר מפלסי  /7//לפי הנספח בינוי המאושר  8להגיש בקשה להקלה לשינוי מפלסי /7// כתב שיפוי7 יש להסדיר גישה למגרש  .9דרך מגרש סמוך לפי התב"ע7 יש לשפר עריכה גרפית7 יש להוסיף פריסות פיתוח7 -יש להוסיף פרט גדר פיתוח הכוללת כניסה למגרש7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף27:
BAKPIRUT0000 6

מספר בקשהI/61/63. :

סעיף1:

תיק בניין1/3/9/I6 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :

מבקש:
 חב' קריית ענבים מרכזים לוגיסטיים בע"מ
בעל הנכס:

הגשה 86/86/9801

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 ארט אדריכלים

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :קרית ענבים
גוש וחלקה :גוש 92119 :חלקה יעוד :מבני משק;
גוש I4xx3 :חלקה יעוד :מבני משק;
גוש 3/9/9 :חלקה יעוד :מבני משק
תכנית :מק89//8ג
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
xI.7.4
שימוש חורג
מחסן
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
 .0שימוש חורג מחלק ממבנה אחסנה קיים למזנון מכירה וסגירת חורף בחזית המבנה.
 .9שימוש חורג מחלק ממבנה אחסנה קיים לשטח תפעול קונדיטוריה ואחסנה.
 .6שימוש חורג מחלק ממבנה אחסנה קיים למשרדים.
תת
חלקה
6
I
3

מפלס
/קומה

שימוש

שטח עיקרי במ"ר
מבוקש

קיים

מזנון
קונדטוריה
משרד8ים

סה"כ:

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

מס' יח"ד
קיים

מבוקש

שטח אחר
במ"ר

/I7/I
I.17I3
/.7xI
99x7..

99x7..

%בניה/7//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
שימוש חורג ל x -שנים מחלק ממבנה אחסנה קיים למזנון מכירה וסגירת חורף בחזית המבנה .מחלק ממבנה אחסנה
קיים לשטח תפעול קונדיטוריה ואחסנה ומחלק ממבנה אחסנה קיים למשרדים7
הודעה בדבר פרסום שימוש חורג ל x-שנים מחלק ממבנה אחסנה קיים למזנון מכירה וסגירת חורף בחזית המבנה.
שימוש חורג ל x-שנים מחלק ממבנה אחסנה קיים לשטח תפעול קונדיטוריה ואחסנה 7שימוש חורג ל x-שנים מחלק
ממבנה אחסנה קיים למשרדים .פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות7

ה ח ל ט ו ת:
הבקשה ירדה מסדר היום מאחר ששובצה ללא חתימת הקיבוץ.

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף28:
BAKPIRUT0000 7

מספר בקשהI/61//1I :

סעיף2:

99/6x6

תיק בניין:

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :

מבקש:
 נוה שלום וואחד אלסלאם עבור עבדאלקאדר רוז
בעל הנכס:

הגשה 84/89/9801

 ואחת-אלסלאם נווה שלום

עורך:
 עבדאלקאדר סנאן

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :נוה שלום 010
גוש וחלקה :גוש 4691 :חלקה :מגרש 010 :יעוד :מגורים א' 0
תכנית :מי 64I8ג'
שטח עיקרי שטח שירות
תאור בקשה
שימוש עיקרי
I67I.
6I7I.
ת' שינויים ותוספת7
מגורים
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
תכנית שינויים הכוללת יסודות בקומת מרתף  +הקמת בריכת שחייה פרטית  +חדר מכונות.
תת
חלקה

שימוש

מפלס
/קומה

מגורים

סה"כ:

שטח עיקרי במ"ר

מס' יח"ד

שטח שירות במ"ר

קיים

מבוקש

קיים

מבוקש

קיים

6197x.
6197x.

6I7I.
6I7I.

9/79/
9/79/

I67I.
I67I.

6

6.17/9

1671.

מבוקש

שטח אחר
במ"ר

%בניה/7//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
תכנית שינויים הכוללת יסודות בקומת מרתף  +הקמת בריכת שחייה פרטית  +חדר מכונות7
הודעה בדבר פרסום הקלה :הקלה להקמת ברית שחיה פרטית בשטח של  x3746מ"ר  +חדר מכונות לבריכה בשטח של
 17/מ"ר .החורגת מקו בניין .פורסם בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות7

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את ההקלה הבאה:הקמת בריכת שחיה פרטית בשטח של  16.20מ"ר  +חדר
מכונות לבריכה בשטח של  1.8מ"ר ,החורגת מקו בניין .ומאשרת את הבקשה לתכנית שינויים
הכוללת יסודות בקומת מרתף  +הקמת בריכת שחייה פרטית  +חדר מכונות ולאחר שיוגשו
אישורים וימולאו התנאים הבאים:

 הוכחת בעלות בנכס ושתי תכניות סופיות הכוללות את התיקונים הטכניים אישור הג"א7 אישור "בזק"7 -אישור מעבדה מוסמכת לחיבור אינסטלציה לתשתיות כחוק7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף29:
 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון7 אישור חב' חשמל על הבקשה7 חוות דעת ואישור היחידה לאיכות הסביבה 'שורק' לעניין הבריכה7 חוות דעת ואישור יועץ בטיחות לעניין הבריכה7 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין7 אישור רשות העתיקות7 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח7 חתימה על התחייבות לעניין הביוב7 אישור מועצה למיסים .אגרות והיטלים  -בעת תשלום אגרות תידרש מקדמה להיטל ביוב7 בדיקת היטל השבחה  8יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל7 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש8מבקשים7 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  963והצהרת מהנדס7 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה .מהנדס המבנה ומודד התוכנית7 יש להחתים את המבקש .עורך הבקשה .מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון7 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד7 יש למלא בטבלת השטחים שטחים לא מקורים כולל מרפסות ופרגולות7 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות.חתכים וחזיתות7 תוכנית פיתוח מלאה כולל דרכי גישה.חניות.גדרות.מפלסים.תא אשפה וסגירת פשפש בקנ"מ 76:6// יש לציין את מספר הבקשה בטופס 76 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה7 התחייבות המבקשים לבריכה לשימוש פרטי בלבד7 התחייבות לכיסוי נזקים העשויים להיגרם לשכנים במקרה של נזילות7 יש לתקן טבלת שטחים בטופס  6לפי מוצע וקיים7 יש לתקן סכמת שטחים עפ"י המבוקש בבקשה זו7 יש להראות קירות זכוכית בקירות חיצוניים לבית בתכניות ובחתכים7 יש להראות מעקות בכל מקום נדרש7 יש לתקן צביעה בחתכים קיים  .הריסה ומוצע7 יש להנמיך 8לדרג קירות תמך מעל  67Iמ' הפונים לרחובות ולהראות חיפוי באבן דוגמת קיר דגםנוה שלום7
 יש להסדיר גובה גדר בין שכנים עד  67xמ' מהמפלס התחתון7 -יש להראות מפלסי מגרש שכן בתכניות .חתכים וחזיתות7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף30:
BAKPIRUT0000 8

מספר בקשהI/61/6.6 :

סעיף8:

תיק בניין:

31/6/6

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :

מבקש:
 אילוז אידה
בעל הנכס:

הגשה 90/86/9801

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 הלוי יצחק+קנז משה

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :לוזית 080
גוש וחלקה :גוש 64184 :חלקה 2 :מגרש 080 :יעוד :מגורים א'
תכנית8x.I :א
תאור בקשה
שימוש עיקרי
תוכנית שינויים
מגורים
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
תכנית שינויים לבית מגורים בהיתר שינוי מגג רעפים לגג שטוח ושינוי קל במיקום המבנה -
ללא תוספת שטחים.
תת
חלקה

שימוש

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר
קיים

מגורים

סה"כ:

מבוקש

63x7I/
63x7I/

63x7I/

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

6I7//
6I7//

מס' יח"ד
קיים

מבוקש

6

6I7//

%בניה/7//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
תכנית שינויים לבית מגורים בהיתר שינוי מגג רעפים לגג שטוח ושינוי קל במיקום המבנה -
ללא תוספת שטחים7
הודעה בדבר פרסום הקלות :בקו בניין צידי (מזרחי) כולל פתחים עד  6/%מקו בניין מ 97// -מ' ל 371/ -מ' .לגג
שטוח במקום גג רעפים משופע 7ההקלה הינה מהוראות התכנית סעיף  47Iה' מההוראות ש ./% -משטח הגג יהיה
גג רעפים פורסמו בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות7

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את ההקלות הבאות:בקו בניין צידי (מזרחי) כולל פתחים עד  08%מקו בניין
מ 4.88 -מ' ל 6.18 -מ' ,לגג שטוח במקום גג רעפים משופע ההקלה הינה מהוראות התכנית
סעיף  2.9ה' מההוראות ש 28% -משטח הגג יהיה גג רעפים ומאשרת את הבקשה לתכנית
שינויים לבית מגורים בהיתר שינוי מגג רעפים לגג שטוח ושינוי קל במיקום המבנה -
ללא תוספת שטחים ולאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

 אישור רשות מקרקעי ישראל8יש לקבל הפניה מהוועדה7 -חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  963והצהרת מהנדס7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

שטח אחר
במ"ר

מס' דף31:
 אישור מועצה למיסים .אגרות והיטלים  -בעת תשלום אגרות תידרש מקדמה להיטל ביוב7 בדיקת היטל השבחה  8יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל7 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד7 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין7 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה .מהנדס המבנה ומודד התוכנית7 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש8מבקשים7 יש לצרף לגוף הבקשה נספח פרטים לביצוע (גדרות .תא אשפה פלרים)7 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות.חתכים וחזיתות7 יש להגיש דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו7CWD- יש להחתים את המבקש .עורך הבקשה .מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון7 חתימה על התחייבות לעניין הביוב והצהרה על העדר טענות ו8או תביעות עתידיות7 תוכנית פיתוח מלאה כולל דרכי גישה.חניות.גדרות.מפלסים.תא אשפה וסגירת פשפש בקנ"מ 76:6// אישור סגן מהנדסת המועצה ניסן גלבוע לעניין הפיתוח7 יש להציג חיפוי אבן טבעית עפ"י הנחיות הוועדה בפריסות קירות8גדרות הפונים לשטחים ציבוריים7 תנאי למתן היתר חתימת ועד הישוב הכוללת חותמת מורשי חתימה.שמות.תעודות זהות ותאריך7 יש לציין את מספר הבקשה בטופס 76 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה7 יש לסמן דלתות לפילרים בפריסת הגדרות ובתכנית הפיתוח עפ"י פרט מוסכם בוועדה7 יש לתקן את מהות הבקשה ללא תוספת שטחים בטופס ( 6למחשב)7 יש למחשב את טבלת ההקלות יש לציין את השטחים בהיתר בעמודת השטחים הקיימים בטבלת השטחים7 יש להוסיף כותרת וקנ"מ לתכנית העמדה7 יש למסגר באדום את השינויים המבוקשים בגג המבנה .הגבהת מעקה הגג בתכניות .חתכיםוחזיתות7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף32:
BAKPIRUT0000 9

מספר בקשהI/6x/3x/ :

סעיף2:

31/66I

תיק בניין:

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :

מבקש:
 גורן איתי וגורן טמיר מיה
בעל הנכס:

הגשה 91/81/9801

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 סעדון אסף

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :לוזית 009
גוש וחלקה :גוש 64184 :חלקה 61 :מגרש 009 :יעוד :מגורים א'
תכנית8x.I :א
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
63/76x
בניה חדשה
מגורים
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הקמת בית מגורים בהרחבה.
תת
חלקה

שימוש

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר
מבוקש

קיים

מגורים

סה"כ:

שטח שירות
6I7/.

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

63/76x
63/76x

63/76x

יח"ד
6
מס' יח"ד
קיים

6I7/.
6I7/.

6I7/.

מבוקש

שטח אחר
במ"ר

6

%בניה/7//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הקמת בית מגורים בהרחבה7
הודעה בדבר פרסום הקלות בקו בניין אחורי (צפוני) כולל פתחים עד  6/%מקו בניין מ x7// -מ'
ל 97x/ -מ' .בקו בניין צדדי (מזרחי) ללא פתחים עד  3/%מקו בניין מ 97// -מ' ל I7// -מ' לקיר דקורטיבי .בקו בניין צדדי
(מזרחי) כולל פתחים עד  6/%מקו בניין מ 97// -מ' ל 371/ -מ' .לגג שטוח במקום גג רעפים משופע .ההקלה הינה
מהוראות התכנית סעיף  47Iה' .מההוראות ש ./% -משטח הגג יהיה גג רעפים .פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו הודעות
לשכנים ולא התקבלו התנגדויות7

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את ההקלות הבאות :בקו בניין אחורי (צפוני) כולל פתחים עד  08%מקו
בניין מ 1.88 -מ' ל 4.18 -מ' ,בקו בניין צדדי (מזרחי) ללא פתחים עד  68%מקו בניין מ 4.88 -מ'
ל 9.88 -מ' לקיר דקורטיבי ,בקו בניין צדדי (מזרחי) כולל פתחים עד  08%מקו בניין מ4.88 -
מ' ל 6.18 -מ' ,לגג שטוח במקום גג רעפים משופע ההקלה הינה מהוראות התכנית סעיף 2.9
ה' ,מההוראות ש 28% -משטח הגג יהיה גג רעפים ומאשרת את הבקשה להקמת בית מגורים
בהרחבה ולאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף33:
 אישור רשות מקרקעי ישראל8יש לקבל הפניה מהוועדה7 אישור הג"א7 אישור "בזק"7 אישור מעבדה מוסמכת לחיבור אינסטלציה לתשתיות כחוק7 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  963והצהרת מהנדס7 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון7 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח7 אישור מועצה למיסים .אגרות והיטלים  -בעת תשלום אגרות תידרש מקדמה להיטל ביוב7 בדיקת היטל השבחה  8יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל7 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד7 אישור חב' חשמל על הבקשה7 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין7 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה .מהנדס המבנה ומודד התוכנית7 אישור רשות העתיקות7 יש למלא בטבלת השטחים שטחים לא מקורים כולל מרפסות ופרגולות7 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש8מבקשים7 יש לצרף לגוף הבקשה נספח פרטים לביצוע (גדרות .תא אשפה פלרים)7 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות.חתכים וחזיתות7 יש להגיש דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו7CWD- יש להחתים את המבקש .עורך הבקשה .מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון7 יש לידע את בעל ההיתר לציפוי טיח שפריץ בגוון צבע בז' מכיוון גדר השכן מעל  67xמטרבמקרה שהמגרש הצמוד טרם נמכר7
 חתימה על התחייבות לעניין הביוב והצהרה על העדר טענות ו8או תביעות עתידיות7 תוכנית פיתוח מלאה כולל דרכי גישה.חניות.גדרות.מפלסים.תא אשפה וסגירת פשפש בקנ"מ 76:6// אישור סגן מהנדסת המועצה ניסן גלבוע לעניין הפיתוח (ללא תשלום פקדון) יש להציג חיפוי אבן טבעית עפ"י הנחיות הוועדה בפריסות קירות8גדרות הפונים לשטחים ציבוריים7 תנאי למתן היתר חתימת ועד הישוב הכוללת חותמת מורשי חתימה.שמות.תעודות זהות ותאריך7 יש לציין את מספר הבקשה בטופס 76 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה7 יש לסמן דלתות לפילרים בפריסת הגדרות ובתכנית הפיתוח עפ"י פרט מוסכם בוועדה7 יש לתקן את מהות הבקשה :הקמת בית מגורים בהרחבה7 יש לציין מידות לקווי בניין עפ"י התב"ע ומידות להקלה בתכנית העמדה ופיתוח7 יש למסגר באדום ולהציג את קומת הקרקע בתכנית העמדה7 יש לסמן משער הכניסה דרך גישה לכניסה למבנה בתכנית הפיתוח7 יש לצבוע גדרות לביצוע ולסמן חיפוי אבן בחתכים וחזיתות ולהשלים מפלסי שכנים7 -בפריסת הגדר לרחוב יש להתאים אבן לפרט הפיתוח7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף34:
BAKPIRUT0001 0

מספר בקשהI/6x/39/ :

סעיף08:

31/666

תיק בניין:

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :

מבקש:
 גורן נוה חן וטל
בעל הנכס:

הגשה 81/81/9801

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 סעדון אסף

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :לוזית 000
גוש וחלקה :גוש 64184 :חלקה 02 :מגרש 000 :יעוד :מגורים א'
תכנית8x.I :א
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
63.761
בניה חדשה
מגורים
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הקמת בית מגורים בהרחבה.
תת
חלקה

שימוש

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר
מבוקש

קיים

מגורים

סה"כ:

שטח שירות
6I7//

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

63.761
63.761

63.761

יח"ד
6
מס' יח"ד
קיים

6I7//
6I7//

6I7//

מבוקש
6

%בניה/7//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הקמת בית מגורים בהרחבה7
הודעה בדבר פרסום הקלות :בקו בניין צדדי (צפוני) כולל פתחים עד  6/%מקו בניין מ 97// -מ' ל 371/ -מ' .בקו
בניין צדדי (דרומי) כולל פתחים עד  6/%מקו בניין מ 97// -מ' ל 371/ -מ' .בקו בניין אחורי (מערבי) כולל פתחים
עד  6/%מקו בניין מ x7// -מ' ל 97x/ -מ' .בקו בניין אחורי (מערבי) ללא פתחים עד  3/%מקו בניין מ x7// -מ' ל-
 37x/מ' .פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות7

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את ההקלות הבאות:בקו בניין צדדי (צפוני) כולל פתחים עד  08%מקו בניין
מ 4.88 -מ' ל 6.18 -מ' ,בקו בניין צדדי (דרומי) כולל פתחים עד  08%מקו בניין מ 4.88 -מ' ל-
 6.18מ' ,בקו בניין אחורי (מערבי) כולל פתחים עד  08%מקו בניין מ 1.88 -מ' ל 4.18 -מ' ,בקו
בניין אחורי (מערבי) ללא פתחים עד  68%מקו בניין מ 1.88 -מ' ל 6.18 -מ' ומאשרת את
הבקשה להקמת בית מגורים בהרחבה ולאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

 אישור רשות מקרקעי ישראל8יש לקבל הפניה מהוועדה7 -אישור הג"א7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

שטח אחר
במ"ר

מס' דף35:
 אישור "בזק"7 אישור מעבדה מוסמכת לחיבור אינסטלציה לתשתיות כחוק7 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  963והצהרת מהנדס7 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון7 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח7 אישור מועצה למיסים .אגרות והיטלים  -בעת תשלום אגרות תידרש מקדמה להיטל ביוב7 בדיקת היטל השבחה  8יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל7 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד7 אישור חב' חשמל על הבקשה7 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין7 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה .מהנדס המבנה ומודד התוכנית7 אישור רשות העתיקות7 יש למלא בטבלת השטחים שטחים לא מקורים כולל מרפסות ופרגולות7 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש8מבקשים7 יש לצרף לגוף הבקשה נספח פרטים לביצוע (גדרות .תא אשפה פלרים)7 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות.חתכים וחזיתות7 יש להגיש דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו7CWD- יש להחתים את המבקש .עורך הבקשה .מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון7 יש לידע את בעל ההיתר לציפוי טיח שפריץ בגוון צבע בז' מכיוון גדר השכן מעל  67xמטרבמקרה שהמגרש הצמוד טרם נמכר7
 חתימה על התחייבות לעניין הביוב והצהרה על העדר טענות ו8או תביעות עתידיות7 תוכנית פיתוח מלאה כולל דרכי גישה.חניות.גדרות.מפלסים.תא אשפה וסגירת פשפש בקנ"מ 76:6// אישור סגן מהנדסת המועצה ניסן גלבוע לעניין הפיתוח (ללא תשלום פקדון) יש להציג חיפוי אבן טבעית עפ"י הנחיות הוועדה בפריסות קירות8גדרות הפונים לשטחים ציבוריים7 תנאי למתן היתר חתימת ועד הישוב הכוללת חותמת מורשי חתימה.שמות.תעודות זהות ותאריך7 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה7 יש לסמן דלתות לפילרים בפריסת הגדרות ובתכנית הפיתוח עפ"י פרט מוסכם בוועדה7 יש לתקן את מהות הבקשה :הקמת בית מגורים בהרחבה7 יש לציין מידות לקווי בניין עפ"י תב"ע ומידות להקלה בתכנית העמדה ופיתוח7 יש להציג את קומת הקרקע בתכנית העמדה7 יש להסיר התכנית מלל 'מדרגות עתידיות'7 יש לתקן פרגולה מחומר קל עד  9/%מקוי בניין ולציין מידות וחומר הגמר בתכנית .חתכים וחזיתות7 יש לסמן חיפוי אבן לגדר הפונה לרחוב8נוף בתכנית .חתכים וחזיתות7 בפריסת הגדר לרחוב יש להתאים אבן לפרט הפיתוח7 יש להוסיף מידות חיצוניות כוללניות בתכניות של כל הקומות7 -יש להנמיך גדרות פיתוח עד לגובה  676/מטר מקסימום7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף36:
BAKPIRUT0001 1

מספר בקשהI/6x/394 :

סעיף00:

31/6/1

תיק בניין:

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :

מבקש:
 גורן יוסף ושלומית
בעל הנכס:

הגשה 91/81/9801

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 סעדון אסף

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :לוזית 081
גוש וחלקה :גוש 64184 :חלקה 04 :מגרש 081 :יעוד :מגורים א'
תכנית8x.I :א
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
63.761
בניה חדשה
מגורים
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הקמת בית מגורים בהרחבה.
תת
חלקה

שימוש

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר
מבוקש

קיים

מגורים

סה"כ:

שטח שירות
6I7//

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

63.761
63.761

63.761

יח"ד
6

6I7//
6I7//

6I7//

מס' יח"ד
קיים

מבוקש
6

%בניה/7//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הקמת בית מגורים בהרחבה7
הודעה בדבר פרסום הקלות :בקו בניין צדדי (מזרחי) כולל פתחים עד  6/%מקו בניין מ 97// -מ' ל 371/ -מ' .בקו
בניין צדדי (מערבי) כולל פתחים עד  6/%מקו בניין מ 97// -מ' ל 371/ -מ' .בקו בניין אחורי (דרומי) כולל פתחים
עד  6/%מקו בניין מ x7// -מ' ל 97x/ -מ' .לגג שטוח במקום גג רעפים משופע 7ההקלה הינה מהוראות התכנית
סעיף  47Iה' .מההוראות ש ./% -משטח הגג יהיה גג רעפים .פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים
ולא התקבלו התנגדויות7

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את ההקלות הבאות:בקו בניין צדדי (מזרחי) כולל פתחים עד  08%מקו בניין
מ 4.88 -מ' ל 6.18 -מ' ,בקו בניין צדדי (מערבי) כולל פתחים עד  08%מקו בניין מ 4.88 -מ' ל-
 6.18מ' ,בקו בניין אחורי (דרומי) כולל פתחים עד  08%מקו בניין מ 1.88 -מ' ל 4.18 -מ' ,לגג
שטוח במקום גג רעפים משופע ההקלה הינה מהוראות התכנית סעיף  2.9ה' מההוראות ש-
 28%משטח הגג יהיה גג רעפים ,ומאשרת את הבקשה להקמת בית מגורים בהרחבה ולאחר
שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

שטח אחר
במ"ר

מס' דף37:
 אישור רשות מקרקעי ישראל8יש לקבל הפניה מהוועדה7 אישור הג"א7 אישור "בזק"7 אישור מעבדה מוסמכת לחיבור אינסטלציה לתשתיות כחוק7 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  963והצהרת מהנדס7 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון7 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח7 אישור מועצה למיסים .אגרות והיטלים  -בעת תשלום אגרות תידרש מקדמה להיטל ביוב7 בדיקת היטל השבחה  8יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל7 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד7 אישור חב' חשמל על הבקשה7 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין7 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה .מהנדס המבנה ומודד התוכנית7 אישור רשות העתיקות7 יש למלא בטבלת השטחים שטחים לא מקורים כולל מרפסות ופרגולות7 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש8מבקשים7 יש לצרף לגוף הבקשה נספח פרטים לביצוע (גדרות .תא אשפה פלרים)7 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות.חתכים וחזיתות7 יש להגיש דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו7CWD- יש להחתים את המבקש .עורך הבקשה .מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון7 יש לידע את בעל ההיתר לציפוי טיח שפריץ בגוון צבע בז' מכיוון גדר השכן מעל  67xמטרבמקרה שהמגרש הצמוד טרם נמכר7
 חתימה על התחייבות לעניין הביוב והצהרה על העדר טענות ו8או תביעות עתידיות7 תוכנית פיתוח מלאה כולל דרכי גישה.חניות.גדרות.מפלסים.תא אשפה וסגירת פשפש בקנ"מ 76:6// אישור סגן מהנדסת המועצה ניסן גלבוע לעניין הפיתוח (ללא תשלום פקדון) יש להציג חיפוי אבן טבעית עפ"י הנחיות הוועדה בפריסות קירות8גדרות הפונים לשטחים ציבוריים7 תנאי למתן היתר חתימת ועד הישוב הכוללת חותמת מורשי חתימה.שמות.תעודות זהות ותאריך7 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה7 יש לסמן דלתות לפילרים בפריסת הגדרות ובתכנית הפיתוח עפ"י פרט מוסכם בוועדה7 יש לתקן את מהות הבקשה :הקמת בית מגורים בהרחבה7 יש לתקן את מספר גוש וחלקה בטופס 7 6 יש לציין מידות לקווי בניין עפ"י תב"ע ומידות להקלה בתכנית העמדה ופיתוח7 יש לתקן את ההקלות בטבלת ההקלות7 יש להוסיף מפלסים ודרך גישה משער הכניסה למבנה בתכנית הפיתוח7 יש לתקן פרגולה מחומר קל עד  9/%מקוי בניין ולציין מידות וחומר הגמר בתכנית .חתכים וחזיתות7 יש לסמן חיפוי אבן לגדר הפונה לרחוב8נוף בתכנית .חתכים וחזיתות7 בפריסת הגדר לרחוב יש להתאים אבן לפרט הפיתוח7 יש להשלים חתכים וחזיתות מקצה לקצה ולציין מפלסי סביבה (שכנים)7 יש לתקן כותרות לחזיתות מזרחית ומערבית7 יש לציין מידות לקווי בניין עפ"י תב"ע ומידות להקלה בתכנית העמדה ופיתוח7 יש להוסיף מידות חיצוניות כוללניות בתכניות של כל הקומות7 יש להנמיך גדרות פיתוח עד לגובה  676/מטר מקסימום7 -יש להציג את קומת הקרקע בתכנית העמדה7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף38:
BAKPIRUT0001 2

מספר בקשהI/6x/3x6 :

סעיף09:

31/69.

תיק בניין:

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :

מבקש:
 גורן רן
בעל הנכס:

הגשה 91/81/9801

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 אסף סעדון

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :לוזית 042
גוש וחלקה :גוש 64184 :חלקה 24 :מגרש 042 :יעוד :מגורים א'
תכנית8x.I :א
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
63/76x
בניה חדשה
מגורים
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הקמת בית מגורים בהרחבה.
תת
חלקה

שימוש

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר
מבוקש

קיים

מגורים

סה"כ:

שטח שירות
6I7/.

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

63/76x
63/76x

63/76x

יח"ד
6

6I7/.
6I7/.

6I7/.

מס' יח"ד
קיים

מבוקש

שטח אחר
במ"ר

6

%בניה/7//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הקמת בית מגורים בהרחבה7
הודעה בדבר פרסום הקלות :בקו בניין צידי (מזרחי) כולל פתחים עד  6/%מקו בניין מ 97// -מ' ל 371/ -מ' .בקו בניין
צידי (מערבי) כולל פתחים עד  6/%מקו בניין מ 97// -מ' ל 371/ -מ'  .לגג שטוח במקום גג רעפים משופע ההקלה הינה
מהוראות התכנית סעיף  47Iה' מההוראות ש ./% -משטח הגג יהיה גג רעפים .פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו
הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות7

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את ההקלות הבאות:בקו בניין צידי (מזרחי) כולל פתחים עד  08%מקו בניין
מ 4.88 -מ' ל 6.18 -מ' ,בקו בניין צידי (מערבי) כולל פתחים עד  08%מקו בניין מ 4.88 -מ' ל-
 6.18מ'  ,לגג שטוח במקום גג רעפים משופע ההקלה הינה מהוראות התכנית סעיף  2.9ה'
מההוראות ש 28% -משטח הגג יהיה גג רעפים ומאשרת את הבקשה להקמת בית מגורים
בהרחבה ולאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

 אישור רשות מקרקעי ישראל8יש לקבל הפניה מהוועדה7 -אישור הג"א7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף39:
 אישור "בזק"7 אישור מעבדה מוסמכת לחיבור אינסטלציה לתשתיות כחוק7 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  963והצהרת מהנדס7 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון7 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח7 אישור מועצה למיסים .אגרות והיטלים  -בעת תשלום אגרות תידרש מקדמה להיטל ביוב7 בדיקת היטל השבחה  8יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל7 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד7 אישור חב' חשמל על הבקשה7 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין7 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה .מהנדס המבנה ומודד התוכנית7 אישור רשות העתיקות7 יש למלא בטבלת השטחים שטחים לא מקורים כולל מרפסות ופרגולות7 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש8מבקשים7 יש לצרף לגוף הבקשה נספח פרטים לביצוע (גדרות .תא אשפה פלרים)7 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות.חתכים וחזיתות7 יש להגיש דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו7CWD- יש להחתים את המבקש .עורך הבקשה .מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון7 יש לידע את בעל ההיתר לציפוי טיח שפריץ בגוון צבע בז' מכיוון גדר השכן מעל  67xמטרבמקרה שהמגרש הצמוד טרם נמכר7
 חתימה על התחייבות לעניין הביוב והצהרה על העדר טענות ו8או תביעות עתידיות7 תוכנית פיתוח מלאה כולל דרכי גישה.חניות.גדרות.מפלסים.תא אשפה וסגירת פשפש בקנ"מ 76:6// אישור סגן מהנדסת המועצה ניסן גלבוע לעניין הפיתוח (ללא תשלום פקדון) יש להציג חיפוי אבן טבעית עפ"י הנחיות הוועדה בפריסות קירות8גדרות הפונים לשטחים ציבוריים7 תנאי למתן היתר חתימת ועד הישוב הכוללת חותמת מורשי חתימה.שמות.תעודות זהות ותאריך7 יש לציין את מספר הבקשה בטופס 76 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה7 יש לסמן דלתות לפילרים בפריסת הגדרות ובתכנית הפיתוח עפ"י פרט מוסכם בוועדה7 יש לתקן את מהות הבקשה :הקמת בית מגורים בהרחבה7 יש לציין מידות לקווי בניין עפ"י תב"ע ומידות להקלה בתכנית העמדה ופיתוח7 יש להציג את קומת הקרקע בתכנית העמדה7 יש להוסיף מפלסים ודרך גישה משער הכניסה למבנה בתכנית הפיתוח7 יש לסמן חיפוי אבן לגדר הפונה לרחוב8נוף בתכנית .חתכים וחזיתות7 בפריסת הגדר לרחוב יש להתאים אבן לפרט הפיתוח7 יש להוסיף מידות חיצוניות כוללניות בתכניות של כל הקומות7 -יש להנמיך גדרות פיתוח עד לגובה  676/מטר מקסימום7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף40:
BAKPIRUT0001 3

מספר בקשהI/6x//14 :

סעיף06:

x16x66

תיק בניין:

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :

מבקש:
 א.ע.א.ט יזמות והשקעות בע"מ
בעל הנכס:

הגשה 98/09/9801

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 בלומנפלד זהבית

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :צור-הדסה 0100
גוש וחלקה :גוש 92819 :חלקה 42 :מגרש 0100 :יעוד :מגורים
תכנית xI/ :ו'
תאור בקשה
שימוש עיקרי
תוכנית שינויים
מגורים
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
פיצול לשתי יחידות דיור מבית מגורים קיים בהיתר מספר .91112
תת
חלקה

6

שימוש

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר
קיים

מגורים
מגורים

סה"כ:

מבוקש

6/474x
6/474x
I6474/

I6474/

שטח שירות
6I7//

יח"ד
6

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

6I7//
I97//
3.71/

6I7//

מס' יח"ד
קיים

מבוקש
6

6
6I7//

9471/

%בניה/7//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
פיצול לשתי יחידות דיור מבית מגורים קיים בהיתר מספר 7I1x1.
הודעה בדבר פרסום הקלות :בקו בניין צדדי כולל פתחים עד  6/%מקו בניין מ 97// -מ' ל 371/ -מ' .בקו בניין
צדדי ללא פתחים עד  3/%מקו בניין מ 97// -מ' ל I7// -מ' .לתוספת יח"ד ע"י פיצול דירה קיימת 7לפי תקנות
סטייה ניכרת סעיף 4( Iא) מהוראת השעה פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים ולא התקבלו
התנגדויות7

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את ההקלות הבאות :בקו בניין צדדי כולל פתחים עד  08%מקו בניין מ-
 4.88מ' ל 6.18 -מ' ,בקו בניין צדדי ללא פתחים עד  68%מקו בניין מ 4.88 -מ' ל 9.88 -מ',
לתוספת יח"ד ע"י פיצול דירה קיימת .לפי תקנות סטייה ניכרת סעיף 2( 9א) מהוראת השעה
ומאשרת את הבקשה לפיצול לשתי יחידות דיור מבית מגורים קיים בהיתר מספר .91112
ולאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

 -אישור רשות מקרקעי ישראל8יש לקבל הפניה מהוועדה7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

שטח אחר
במ"ר

מס' דף41:
 אישור הג"א7 אישור "בזק"7 אישור מעבדה מוסמכת לחיבור אינסטלציה לתשתיות כחוק7 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  963והצהרת מהנדס7 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון7 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח7 אישור מועצה למיסים .אגרות והיטלים  -בעת תשלום אגרות תידרש מקדמה להיטל ביוב7 בדיקת היטל השבחה  8יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל7 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד7 אישור חב' חשמל על הבקשה7 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין7 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה .מהנדס המבנה ומודד התוכנית7 אישור רשות העתיקות7 יש למלא בטבלת השטחים שטחים לא מקורים כולל מרפסות ופרגולות7 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש8מבקשים7 יש לצרף לגוף הבקשה נספח פרטים לביצוע (גדרות .תא אשפה פלרים)7 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות.חתכים וחזיתות7 יש להגיש דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו7CWD- יש להחתים את המבקש .עורך הבקשה .מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון7 יש לידע את בעל ההיתר לציפוי טיח שפריץ בגוון צבע בז' מכיוון גדר השכן מעל  67xמטרבמקרה שהמגרש הצמוד טרם נמכר7
 חתימה על התחייבות לעניין הביוב והצהרה על העדר טענות ו8או תביעות עתידיות7 תוכנית פיתוח מלאה כולל דרכי גישה.חניות.גדרות.מפלסים.תא אשפה וסגירת פשפש בקנ"מ 76:6// יש להציג חיפוי אבן טבעית עפ"י הנחיות הוועדה בפריסות קירות8גדרות הפונים לשטחים ציבוריים7 תנאי למתן היתר חתימת ועד הישוב הכוללת חותמת מורשי חתימה.שמות.תעודות זהות ותאריך7 יש לתקן את מספר הבקשה ומספר המגרש בטופס 76 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה7 יש להשלים מפלסי רצפות ומפלסי גג אשר יצקו בתכנית המדידה ע"י המודד7 יש לסמן דלתות לפילרים בפריסת הגדרות ובתכנית הפיתוח עפ"י פרט מוסכם בוועדה7 יש להציג תא אשפה נוסף בתכנית הפיתוח לאישור מחלקת תברואה במועצה7 יש לתקן את מהות הבקשה :פיצול לשתי יחידות דיור מבית מגורים קיים בהיתר מספר I1x1.תוספת ממ"ד ושינויים בפיתוח השטח7
 יש להשלים את טבלת ההקלות7 יש להתאים את שטח האחסנה בחישובי השטחים לטבלת השטחים7 יש לציין את השטחים לשתי יחידות דיור בטבלת השטחים7 יש לציין חניה לא מקורה בתכנית פיתוח ובטבלת השטחים7 יש להתאים חצר אנגלית בקומת מפלס הכניסה לפי קומת המרתף בחזית הדרומית7 יש להתאים חצר אנגלית בחזית הצפונית לפי היתר במפלס קומת הכניסה7 יש לבטל חצרות אנגליות בחזית הדרומית לטובת החניות לסמנם להריסה בתכניות .חתכיםוחזיתות7
 יש להציג את היציאה במפלס  +1733לגג שטוח להסיר מלל מרפסת וסימוני ריצוף ולצייןגג שטוח למתקנים טכניים7
 -יש לסמן בצהוב להריסה גדר לרחוב באיזור החניות בתכנית הפיתוח .חתכים וחזיתות7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף42:
BAKPIRUT0001 4

מספר בקשהI/6x/.// :

סעיף04:

תיק בניין:

x1I94

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :

מבקש:
 וולדנברג רונית וחיים
בעל הנכס:

הגשה 02/00/9801

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 שאלתיאל משה

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :צור-הדסה 942
גוש וחלקה :גוש 92886 :חלקה 11 :מגרש 942 :יעוד :מגורים
תכנית :מיxI/8א' .מיxI/8יג'
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
3/7Ix
ת' שינויים ותוספת7
מגורים
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
תכנית שינויים ותוספת בניה ומדרגות בבית מגורים קיים.
תת
חלקה

שימוש

מפלס
/קומה

מגורים

סה"כ:

שטח עיקרי במ"ר

שטח שירות במ"ר

קיים

מבוקש

קיים

I6/7.x
I6/7.x

3/7Ix
3/7Ix

6476/
6476/

I947//

מבוקש

מס' יח"ד
קיים

מבוקש

6

6476/

%בניה/7//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
תכנית שינויים ותוספת בניה ומדרגות בבית מגורים קיים7
הודעה בדבר פרסום הקלה לתוספת קומה ובקו בניין צדדי – מערבי לצורך מדרגות חרום .פורסמו בשלושה עיתונים
נשלחו הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות7

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את ההקלה הבאה לתוספת קומה ובקו בניין צדדי – מערבי לצורך מדרגות
חרום ,ומאשרת את הבקשה לתכנית שינויים ותוספת בניה ומדרגות בבית מגורים קיים
ולאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

 אישור רשות מקרקעי ישראל8יש לקבל הפניה מהוועדה7 אישור הג"א7 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון7 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין7 -אישור מועצה למיסים.אגרות.והיטלים7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

שטח אחר
במ"ר

מס' דף43:
 בדיקת היטל השבחה  8יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל7 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח7 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש8מבקשים7 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד7 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  963והצהרת מהנדס7 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה .מהנדס המבנה ומודד התוכנית7 יש למלא בטבלת השטחים שטחים לא מקורים כולל מרפסות ופרגולות7 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות.חתכים וחזיתות7 יש להטמיע צילומים של המבנה הקיים 9 -חזיתות מלאות ע"ג הבקשה להיתר7 יש להחתים את המבקש .עורך הבקשה .מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון7 יש לסמן במסגרת אדומה את התוספת המוצעת בתכנית העמדה ובחזיתות7 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה7 יש להתאים להיתר קודם את גבהי המפלסים בתכניות .בחתכים ובטבלת השטחים ובהתאמה לגובההאבסלוט
 -יש להראות את קו הבניין החדש המבוקש בהקלה ולציין קו בניין מבוקש בהקלה7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף44:
BAKPIRUT0001 5

מספר בקשהI/6x/.3I :

סעיף01:

תיק בניין:

6///96

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :

מבקש:
 גליקסברג אורי ושירה

הגשה 91/08/9801

 גליקסברג חוי ואיציק

בעל הנכס:
 גליקסברג אורי ושירה
 גליקסברג חוי ואיציק

עורך:
 אנטולי בורושנסקי

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :הר כתרון  40א
גוש וחלקה :גוש 92849 :חלקה 44 :מגרש 40 :א יעוד :מגורים
תכנית :במ8..68א
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
6/733
ת' שינויים ותוספת7
מגורים
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
תכנית שינויים לבית חצי מדו משפחתי
תת
חלקה

שימוש

מפלס
/קומה

מגורים

סה"כ:

שטח עיקרי במ"ר

שטח שירות במ"ר

קיים

מבוקש

קיים

6.47/.
6.47/.

6/733
6/733

3/7//
3/7//

64/7I/

מבוקש

מס' יח"ד
קיים

מבוקש

6

3/7//

%בניה/7//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
תכנית שינויים לבית חצי מדו משפחתי7
הודעה בדבר פרסום הקלה להתאמת מבנה לנגישות עפ"י חוק התכנון והבניה תקנה ( 6x6ב'  )6עד
 x%מהשטח הכולל המותר לבניה במגרש סה"כ  /7Iמ"ר .פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים ולא
התקבלו התנגדויות7

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את ההקלה הבאה:להתאמת מבנה לנגישות עפ"י חוק התכנון והבניה תקנה
( 010ב'  )0עד  1%מהשטח הכולל המותר לבניה במגרש סה"כ  8.9מ"ר ,ומאשרת את הבקשה
לתכנית שינויים לבית חצי מדו משפחתי ולאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

שטח אחר
במ"ר

מס' דף45:

 הוכחת בעלות בנכס ושתי תכניות הכוללות את התיקונים הטכניים הנדרשים7 אישור הג"א7 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  963והצהרת מהנדס7 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון7 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח7 אישור מועצה למיסים.אגרות.והיטלים7 בדיקת היטל השבחה  8יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל7 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין7 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה .מהנדס המבנה ומודד התוכנית7 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש8מבקשים7 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות.חתכים וחזיתות7 יש להגיש דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו7CWD- יש להחתים את המבקש .עורך הבקשה .מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון7 תוכנית פיתוח מלאה כולל דרכי גישה.חניות.גדרות.מפלסים.תא אשפה וסגירת פשפש בקנ"מ 76:6// יש להטמיע צילומים של המבנה הקיים 9 -חזיתות מלאות ע"ג הבקשה להיתר7 יש לסמן במסגרת אדומה את התוספת המוצעת בתכנית העמדה ובחזיתות7 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד7 יש לציין את מספר הבקשה בטופס 76 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה7 יש לתקן צביעה עפ"י מצב קיים 8מוצע בהיתר את התכנית והחתכים7 יש לתקן ולמחשב את טבלת ההקלות7 יש להציג בתכנית את ההתאמות לנגישות מידות וכד' ולסמן שטח תוספת בהקלה במסגרת אדומה7 יש להטמיע צילומים של המבנה הקיים 9 -חזיתות מלאות ע"ג הבקשה להיתר7 יש לציין חלל גג לא בשימוש במפלס  +173/להקטין פתח יציאה לגג שטח ולבטל חלון בתכנית.חתכים וחזיתות7
 יש לציין במפלס  +173/גג שטוח למתקנים טכניים ולהסיר את המלל מרפסת7 -יש לתקן מידות בקומת החנייה7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף46:
BAKPIRUT0001 6

מספר בקשהI/61/3I6 :

סעיף01:

תיק בניין:

3//I91

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :

מבקש:
 אלירז ירדנה בני
בעל הנכס:

הגשה 06/82/9801

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 טל אלירז

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :טל-שחר 941
גוש וחלקה :גוש 1041 :חלקה 9 :מגרש 941 :יעוד :מגורים
תכנית :מי../8
תאור בקשה
שימוש עיקרי
הסדרת מצב קיים
מגורים
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הסדרת מצב קיים.
תת
חלקה

שימוש

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר
קיים

מגורים

סה"כ:

מבוקש

שטח שירות
94746
שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

קיים

94746
94746

6

644739
644739

644739

מס' יח"ד

94746

מבוקש

שטח אחר
במ"ר

%בניה/7//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הסדרת מצב קיים7
הודעה בדבר פרסום הקלות :ניוד שטח שירות מקומה עליונה לקומה תחתונה בסך של  64749מ"ר
וניוד שטח עיקרי מקומה עליונה לקומה תחתונה בסך של  I.7/מ"ר .פורסמו בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים
ולא התקבלו התנגדויות7

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את ההקלות הבאות:ניוד שטח שירות מקומה עליונה לקומה תחתונה בסך
של  02.24מ"ר וניוד שטח עיקרי מקומה עליונה לקומה תחתונה בסך של  92.8מ"ר
ומאשרת את הבקשה להסדרת מצב קיים ולאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

 אישור רשות מקרקעי ישראל8יש לקבל הפניה מהוועדה7 אישור הג"א7 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון7 -אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף47:
 אישור מועצה למיסים.אגרות.והיטלים7 בדיקת היטל השבחה  8יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל7 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח7 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש8מבקשים7 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד7 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  963והצהרת מהנדס7 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה .מהנדס המבנה ומודד התוכנית7 יש למלא בטבלת השטחים שטחים לא מקורים כולל מרפסות ופרגולות7 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות.חתכים וחזיתות7 יש להטמיע צילומים של המבנה הקיים 9 -חזיתות מלאות ע"ג הבקשה להיתר7 יש להחתים את המבקש .עורך הבקשה .מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון7 יש לסמן במסגרת אדומה את התוספת המוצעת בתכנית העמדה ובחזיתות7 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה7 יש לשנות מהות בקשה ל :תכנית שינויים ותוספת שטח7 יש להוסיף לבקשה תכנית פיתוח מלאה ומפורטת בקנ"מ 6:6// יש להוסיף סימון קוי בניין בתכניות קנ"מ 6:6// יש להסדיר פרגולה עד  9/%מקו בניין7 -יש להסיר שירותים מבוקשים בשטחי שירות בקומת מרתף7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף48:
BAKPIRUT0001 7

מספר בקשהI/61/69/ :

סעיף02:

61/I9x

תיק בניין:

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :

מבקש:
 אריה כפיר
בעל הנכס:

הגשה 82/86/9801

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 כהן אלון

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :אשתאול 941
תכנית :במ8x4/8ב
תאור בקשה
שימוש עיקרי
בניה חדשה
מגורים
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הקמת בית מגורים בהרחבה.
תת
חלקה

שימוש

מפלס
/קומה

שטח עיקרי
6x974/
שטח עיקרי במ"ר
מבוקש

קיים

מגורים

סה"כ:

שטח שירות
6I7//

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

6x974/
6x974/

6x974/

יח"ד
6

6I7//
6I7//

6I7//

מס' יח"ד
קיים

מבוקש
6

%בניה/7//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הקמת בית מגורים בהרחבה7
הודעה בדבר פרסום הקלות :בקו בניין צדדי (חזית מזרחית) כולל פתחים עד  6/%מקו בניין מ 37x/ -מ' ל 376x -מ'
ובקו בניין אחורי (חזית צפונית) כולל פתחים עד  6/%מקו בניין מ x7// -מ' ל 97x/ -מ' .פורסמו בשלושה עיתונים
נשלחו הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות7

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את ההקלות הבאות:בקו בניין צדדי (חזית מזרחית) כולל פתחים עד 08%
מקו בניין מ 6.18 -מ' ל 6.01 -מ' ובקו בניין אחורי (חזית צפונית) כולל פתחים עד  08%מקו
בניין מ 1.88 -מ' ל 4.18 -מ' ,ומאשרת את הבקשה להקמת בית מגורים בהרחבה ולאחר
שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

 אישור רשות מקרקעי ישראל8יש לקבל הפניה מהוועדה7 -אישור הג"א7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

שטח אחר
במ"ר

מס' דף49:
 אישור "בזק"7 אישור מעבדה מוסמכת לחיבור אינסטלציה לתשתיות כחוק7 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  963והצהרת מהנדס7 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון7 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח7 אישור מועצה למיסים .אגרות והיטלים  -בעת תשלום אגרות תידרש מקדמה להיטל ביוב7 בדיקת היטל השבחה  8יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל7 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד7 אישור חב' חשמל על הבקשה7 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין7 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה .מהנדס המבנה ומודד התוכנית7 אישור רשות העתיקות7 יש למלא בטבלת השטחים שטחים לא מקורים כולל מרפסות ופרגולות7 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש8מבקשים7 יש לצרף לגוף הבקשה נספח פרטים לביצוע (גדרות .תא אשפה פלרים)7 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות.חתכים וחזיתות7 יש להגיש דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו7CWD- יש להחתים את המבקש .עורך הבקשה .מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון7 יש לידע את בעל ההיתר לציפוי טיח שפריץ בגוון צבע בז' מכיוון גדר השכן מעל  67xמטרבמקרה שהמגרש הצמוד טרם נמכר7
 חתימה על התחייבות לעניין הביוב והצהרה על העדר טענות ו8או תביעות עתידיות7 תוכנית פיתוח מלאה כולל דרכי גישה.חניות.גדרות.מפלסים.תא אשפה וסגירת פשפש בקנ"מ 76:6// אישור סגן מהנדסת המועצה ניסן גלבוע לעניין הפיתוח7 יש להציג חיפוי אבן טבעית עפ"י הנחיות הוועדה בפריסות קירות8גדרות הפונים לשטחים ציבוריים7 תנאי למתן היתר חתימת ועד הישוב הכוללת חותמת מורשי חתימה.שמות.תעודות זהות ותאריך7 יש לציין את מספר הבקשה בטופס 76 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה7 יש לסמן דלתות לפילרים בפריסת הגדרות ובתכנית הפיתוח עפ"י פרט מוסכם בוועדה7 יש להציג את קומת הקרקע ולסמן קווי בניין בקו מקווקו דק בתכנית העמדה7 יש להסיר סימון ריצוף מהחניות בתכנית פיתוח7 יש לסמן קק"ט .קק"ס .מפלסים וחומרי גמר בפריסת הגדרות7 יש להנמיך גדרות מוצעים בדירוג או ע"י מעקה קל7 -יש לתקן כותרת לתכנית גגות7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף50:
BAKPIRUT0001 8

מספר בקשהI/6x//94 :

סעיף08:

תיק בניין:

6x/6

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :

מבקש:
 נהרי משה
בעל הנכס:

הגשה 02/09/9801

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 חסידים יוסף

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :אורה 0
גוש וחלקה :גוש 68288 :חלקה 40 :מגרש 0 :יעוד :חקלאי ב'
תכנית :מי8במ ....8במ...8
שטח עיקרי שטח שירות יח"ד
תאור בקשה
שימוש עיקרי
9
I/73/
3/I7./
ת' שינויים ותוספת7
מגורים
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הסדרת מצב קיים בבית בעל משק ,בבית לבן ממשיך ,בבתי קייט ותוספת לחיבור בין
המבנים בבית לבן ממשיך והריסת מבנים.
תת
חלקה

6
I

מפלס
/קומה

שימוש

שטח עיקרי במ"ר
מבוקש

קיים

מגורים
מגורים
בתי קייט

סה"כ:

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

6//7//
6I/7//
/I7./
3/I7./

3/I7./

מס' יח"ד
קיים

I/73/

מבוקש
6
6
I

I/73/

I/73/

%בניה/7//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הסדרת מצב קיים בבית בעל משק .בבית לבן ממשיך .בבתי קייט ותוספת לחיבור בין המבנים בבית לבן ממשיך
והריסת מבנים7
הודעה בדבר פרסום הקלות :בקו בניין אחורי (דרומי) ללא פתחים עד  3/%מקו בניין מ x7// -מ'
ל 37x/ -מ' לבית לבן ממשיך ובקו בניין צדדי (מזרחי) ללא פתחים עד  3/%מקו בניין מ x7// -מ'
ל 37x/ -מ' לבית קייט .פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות7

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את ההקלות הבאות:בקו בניין אחורי (דרומי) ללא פתחים עד  68%מקו
בניין מ 1.88 -מ' ל 6.18 -מ' לבית לבן ממשיך ובקו בניין צדדי (מזרחי) ללא פתחים עד 68%
מקו בניין מ 1.88 -מ' ל 6.18 -מ' לבית קייט ,ומאשרת את הבקשה להסדרת מצב קיים בבית
בעל משק ,בבית לבן ממשיך ,בבתי קייט ותוספת לחיבור בין המבנים בבית לבן ממשיך
והריסת מבנים ולאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

שטח אחר
במ"ר

מס' דף51:

 אישור רשות מקרקעי ישראל8יש לקבל הפניה מהוועדה7 אישור הג"א7 אישור מעבדה מוסמכת לחיבור אינסטלציה לתשתיות כחוק7 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  963והצהרת מהנדס7 הגשת הצהרת מהנדס על יציבות בנין קיים7 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון7 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח7 אישור מועצה למיסים .אגרות והיטלים  -בעת תשלום אגרות תידרש מקדמה להיטל ביוב7 בדיקת היטל השבחה  8יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל7 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד7 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין7 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה .מהנדס המבנה ומודד התוכנית7 יש למלא בטבלת השטחים שטחים לא מקורים כולל מרפסות ופרגולות7 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש8מבקשים7 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות.חתכים וחזיתות7 יש להגיש דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו7CWD- יש להחתים את המבקש .עורך הבקשה .מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון7 חתימה על התחייבות לעניין הביוב7 תוכנית פיתוח מלאה כולל דרכי גישה.חניות.גדרות.מפלסים.תא אשפה וסגירת פשפש בקנ"מ 76:6// תנאי למתן היתר חתימת ועד הישוב הכוללת חותמת מורשי חתימה.שמות.תעודות זהות ותאריך7 יש לציין את מספר הבקשה בטופס 76 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה7 יש לסמן בצהוב מבנים החורגים מגבול מגרש (למחשב)7 יש לתקן את טבלת ההקלות7 יש לתקן את מהות הבקשה :הסדרת מצב קיים בבית בעל משק .בבית לבן ממשיך .בבתי קייטותוספת לחיבור בין המבנים בבית לבן ממשיך והריסת מבנים7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף52:
BAKPIRUT0001 9

מספר בקשהI/69/.1/ :

סעיף02:

תיק בניין:

6x69/

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :

מבקש:
 כהן אהרון
בעל הנכס:

הגשה 92/00/9804

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 מרציאנו שרית

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :אורה 048
גוש וחלקה :גוש 68228 :חלקה 09 :מגרש048 :א' יעוד :חקלאי ב' מיוחד
תכנית :במ...8
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
9.37x.
תוכנית שינויים
לול
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
שינוי מיקום מבנה מהיתר מספר  08610והסבת המבנה למחסן עצים.
תת
חלקה

מפלס
/קומה

6

שימוש

שטח עיקרי במ"ר
מבוקש

קיים

אחסנה

סה"כ:

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

מס' יח"ד
קיים

מבוקש

שטח אחר
במ"ר

9.37x.
9.37x.

9.37x.

%בניה/7//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
שינוי מיקום מבנה מהיתר מספר  6/316והסבת המבנה למחסן עצים7
עפ"י פעילות לא חקלאית עד  x//מ"ר  -תואם תב"ע7
הודעה בדבר פרסום הקלות :בגובה מבנה לתעסוקה לא חקלאית במגרש מ x7I/-מ' ל 1799 -מ' סה"כ הגבהה של 67I9
ס"מ ההקלה הינה מהוראות תכנית מי8...8א נספח מגבלות תכנוניות לחלקות א' וסעיף " .גובה שיא הגג של המבנה
לתעסוקה לא חקלאית לא יעלה על  x7I/מ' מפני קרקע טבעית .פורסמו בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים
והתקבלה התנגדות7

ה ח ל ט ו ת:
ירד מסדר היום.

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף53:
BAKPIRUT0002 0

מספר בקשהI/61/631 :

סעיף98:

תיק בניין:

x./14

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :

מבקש:
 פתיחי רענן
בעל הנכס:

הגשה 86/86/9801

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 אילן אפרת

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :צלפון 12
גוש וחלקה :גוש :חלקה :מגרש 12 :יעוד :חקלאי ב'
תכנית.49 :
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
x//7//
הסדרת מצב קיים
לול
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הסדרת מצב קיים  -הסבה חלק מלול לנגריית אומן והסבת לול למחסן לציוד גידור ע"פ
שימושים התואמים תמ"מ  0/98והריסת סככות.
תת
חלקה

6

מפלס
/קומה

שימוש

שטח עיקרי במ"ר
מבוקש

קיים

סדנת אומן
מחסן

סה"כ:

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

מס' יח"ד
קיים

מבוקש

שטח אחר
במ"ר

64I7//
3//7//
x//7//

x//7//

%בניה/7//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הסדרת מצב קיים  -הסבה חלק מלול לנגריית אומן והסבת לול למחסן לציוד גידור ע"פ שימושים התואמים תמ"מ
 68I/והריסת סככות7
הודעה בדבר פרסום הקלה בקו בניין צדדי (מזרחי) ללא פתחים עד  3/%מקו בניין מ 97// -מ' ל I7// -מ' .פורסמה
בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות7

ה ח ל ט ו ת:
יובא לדיון חוזר לאחר בדיקה ותאום מול הוועדה המחוזית.

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף54:
BAKPIRUT0002 1

מספר בקשהI/63/613 :

סעיף90:

I//I6/

תיק בניין:

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :

מבקש:
 סאלם אסתר ויצחק
בעל הנכס:

הגשה 00/86/9806

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 אלוני עדי

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :בקוע 908
גוש וחלקה :גוש 4816 :חלקה :מגרש 908 :יעוד :מגורים א'
תכנית8x6/ :ד
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
6x.7I.
בניה חדשה
מגורים
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הקמת בית מגורים בהרחבה.
תת
חלקה

שימוש

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר
מבוקש

קיים

מגורים

סה"כ:

שטח שירות
Ix7/6

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

6x.7I.
6x.7I.

6x.7I.

יח"ד
6

Ix7/6
Ix7/6

Ix7/6

מס' יח"ד
קיים

מבוקש

שטח אחר
במ"ר

6

%בניה/7//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הקמת בית מגורים בהרחבה7
הודעה בדבר פרסום הקלות :בתכסית קומת קרקע מ 6x/ -מ"ר ל 6./ -מ"ר 7שינוי מתכנית סעיף (47Iא קטן .)x
בקו בניין צדדי (מזרחי) כולל פתחים עד  6/%מקו בניין מ 37// -מ' ל I7./ -מ' .בקו בניין צדדי (מערבי) כולל
פתחים עד  6/%מקו בניין מ 37// -מ' ל I7./ -מ' .בקו בניין אחורי (צפוני) כולל פתחים עד  6/%מקו בניין מx7// -
מ' ל 97x/ -מ' .לגג שטוח במקום גג רעפים משופע 7ההקלה הינה מהוראת התכנית סעיף  47Iט' .מההוראה
ש"לפחות  x/%משטח הגג יהיה גג רעפים משופע" .פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים ולא
התקבלו התנגדויות7
בישיבת ועדת משנה לתכנון ולב מספר I/3 :מ /18/6861 :הוחלט:
הוועדה מאשרת את ההקלות ואת הבקשה לאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים7
מטרת הדיון:
התקבלה תכנית ללא קומה א והגדלת השטח בקומת הקרקע7
הודעה בדבר פרסום הקלות :בתכסית קומת קרקע מ 6x/ -מ"ר ל 6./ -מ"ר .שינוי מתכנית סעיף (47Iא קטן  .)xבקו
בניין צדדי (מזרחי) כולל פתחים עד  6/%מקו בניין מ 37// -מ' ל I7./ -מ' .בקו בניין צדדי (מערבי) כולל פתחים עד 6/%
מקו בניין מ 37// -מ' ל I7./ -מ' .בקו בניין אחורי (צפוני) כולל פתחים עד  6/%מקו בניין מ x7// -מ' ל 97x/ -מ' .גג
שטוח במקום גג רעפים משופע ההקלה הינה מהוראת התכנית סעיף  47Iט' מההוראה ש"לפחות  x/%משטח הגג יהיה
גג רעפים משופע" .פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף55:

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את ההקלות הבאות:בתכסית קומת קרקע מ 018 -מ"ר ל 028 -מ"ר .שינוי
מתכנית סעיף (2.9א קטן  ,)1בקו בניין צדדי (מזרחי) כולל פתחים עד  08%מקו בניין מ6.88 -
מ' ל 9.28 -מ' ,בקו בניין צדדי (מערבי) כולל פתחים עד  08%מקו בניין מ 6.88 -מ' ל 9.28 -מ',
בקו בניין אחורי (צפוני) כולל פתחים עד  08%מקו בניין מ 1.88 -מ' ל 4.18 -מ' ,לגג שטוח
במקום גג רעפים משופע .ההקלה הינה מהוראת התכנית סעיף  2.9ט' ,מההוראה ש"לפחות
 18%משטח הגג יהיה גג רעפים משופע" ומאשרת את הבקשה להקמת בית מגורים בהרחבה
ולאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

 אישור רשות מקרקעי ישראל8יש לקבל הפניה מהוועדה7 אישור הג"א7 אישור "בזק"7 אישור מעבדה מוסמכת לחיבור אינסטלציה לתשתיות כחוק7 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  963והצהרת מהנדס7 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון7 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח7 אישור מועצה למיסים .אגרות והיטלים  -בעת תשלום אגרות תידרש מקדמה להיטל ביוב7 בדיקת היטל השבחה  8יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל7 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד7 אישור חב' חשמל על הבקשה7 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין7 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה .מהנדס המבנה ומודד התוכנית7 אישור רשות העתיקות7 יש למלא בטבלת השטחים שטחים לא מקורים כולל מרפסות ופרגולות7 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש8מבקשים7 יש לצרף לגוף הבקשה נספח פרטים לביצוע (גדרות .תא אשפה פלרים)7 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות.חתכים וחזיתות7 יש להגיש דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו7CWD- יש להחתים את המבקש .עורך הבקשה .מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון7 יש לידע את בעל ההיתר לציפוי טיח שפריץ בגוון צבע בז' מכיוון גדר השכן מעל  67xמטרבמקרה שהמגרש הצמוד טרם נמכר7
 חתימה על התחייבות לעניין הביוב והצהרה על העדר טענות ו8או תביעות עתידיות7 תוכנית פיתוח מלאה כולל דרכי גישה.חניות.גדרות.מפלסים.תא אשפה וסגירת פשפש בקנ"מ 76:6// אישור סגן מהנדסת המועצה ניסן גלבוע לעניין הפיתוח7 יש להציג חיפוי אבן טבעית עפ"י הנחיות הוועדה בפריסות קירות8גדרות הפונים לשטחים ציבוריים7 תנאי למתן היתר חתימת ועד הישוב הכוללת חותמת מורשי חתימה.שמות.תעודות זהות ותאריך7 יש לציין את מספר הבקשה .בעל הזכות בנכס בטופס 76 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה7 יש לסמן דלתות לפילרים בפריסת הגדרות ובתכנית הפיתוח עפ"י פרט בוועדה7 יש לתקן את מהות הבקשה :הקמת בית מגורים בהרחבה7 יש להציג קומת קרקע בתכנית העמדה7 יש להשלים חתכים וחזיתות מקצה לקצה וצביעת הגדרות המוצעות בתכנית הפיתוח7 -יש לתקן כותרת לחזית מזרחית7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף56:

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף57:
BAKPIRUT0002 2

מספר בקשהI/6x/34x :

סעיף99:

תיק בניין:

69/I/9/

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :

מבקש:
 פרנקל שמעיה ואיילת
בעל הנכס:

הגשה 88/81/9801

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 מנקין אסנת

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :אדרת 9848
גוש וחלקה :גוש :חלקה :מגרש 9848 :יעוד :מגורים א'
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
6x.7I.
בניה חדשה
מגורים
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הקמת בית מגורים בהרחבה.
תת
חלקה

שימוש

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר
מבוקש

קיים

מגורים

סה"כ:

שטח שירות
Ix7/6

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

6x.7I.
6x.7I.

6x.7I.

יח"ד
6
מס' יח"ד
קיים

Ix7/6
Ix7/6

Ix7/6

מבוקש

שטח אחר
במ"ר

6

%בניה/7//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הקמת בית מגורים בהרחבה7
הודעה בדבר פרסום הקלות :בקו בניין צדדי (מערבי) כולל פתחים עד  6/%מקו בניין מ 37x/ -מ' ל 376x -מ' .בקו בניין
אחורי (דרומי) כולל פתחים עד  6/%מקו בניין מ 97// -מ' ל 371/ -מ' ובניוד שטח שירות ממעל הקרקע למתחת לקרקע
סה"כ  647/6מ"ר .פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות7

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את ההקלות הבאות:בקו בניין צדדי (מערבי) כולל פתחים עד  08%מקו בניין
מ 6.18 -מ' ל 6.01 -מ' ,בקו בניין אחורי (דרומי) כולל פתחים עד  08%מקו בניין מ 4.88 -מ' ל-
 6.18מ' ובניוד שטח שירות ממעל הקרקע למתחת לקרקע סה"כ  02.80מ"ר ומאשרת את
הבקשה להקמת בית מגורים בהרחבה ולאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

 אישור רשות מקרקעי ישראל8יש לקבל הפניה מהוועדה7 אישור הג"א7 אישור "בזק"7 -אישור מעבדה מוסמכת לחיבור אינסטלציה לתשתיות כחוק7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף58:
 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  963והצהרת מהנדס7 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון7 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח7 אישור מועצה למיסים .אגרות והיטלים  -בעת תשלום אגרות תידרש מקדמה להיטל ביוב7 בדיקת היטל השבחה  8יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל7 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד7 אישור חב' חשמל על הבקשה7 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין7 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה .מהנדס המבנה ומודד התוכנית7 אישור רשות העתיקות7 יש למלא בטבלת השטחים שטחים לא מקורים כולל מרפסות ופרגולות7 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש8מבקשים7 יש לצרף לגוף הבקשה נספח פרטים לביצוע (גדרות .תא אשפה פלרים)7 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות.חתכים וחזיתות7 יש להגיש דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו7CWD- יש להחתים את המבקש .עורך הבקשה .מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון7 יש לידע את בעל ההיתר לציפוי טיח שפריץ בגוון צבע בז' מכיוון גדר השכן מעל  67xמטרבמקרה שהמגרש הצמוד טרם נמכר7
 חתימה על התחייבות לעניין הביוב והצהרה על העדר טענות ו8או תביעות עתידיות7 תוכנית פיתוח מלאה כולל דרכי גישה.חניות.גדרות.מפלסים.תא אשפה וסגירת פשפש בקנ"מ 76:6// אישור סגן מהנדסת המועצה ניסן גלבוע לעניין הפיתוח7 יש להציג חיפוי אבן טבעית עפ"י הנחיות הוועדה בפריסות קירות8גדרות הפונים לשטחים ציבוריים7 תנאי למתן היתר חתימת ועד הישוב הכוללת חותמת מורשי חתימה.שמות.תעודות זהות ותאריך7 יש לציין את מספר הבקשה בטופס 76 יש לעדכן חתימת מודד מוסמך ולציין את התכנית החלה במקום במפת המדידה ע"ג הבקשה7 יש לסמן דלתות לפילרים בפריסת הגדרות ובתכנית הפיתוח עפ"י פרט מוסכם בוועדה7 יש להגדיל טקסט בנימוקי הבקשה בטבלת ההקלות7 -יש לסמן מילוי אדמה בחתכים ובחזיתות7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף59:
BAKPIRUT0002 3

מספר בקשהI/69/x1. :

סעיף96:

תיק בניין:

x1//664

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :

מבקש:
 גרניט בני
בעל הנכס:

הגשה 91/88/9804

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 כהן אליהו איילה

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :צור-הדסה
גוש וחלקה :גוש 92884 :חלקה 002 :מגרש 969 :יעוד :מגורים
תכנית8xI/ :א
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
6479/
עבודות פיתוח7
בריכת שחיה
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הקמת בריכת שחייה פרטית ושינויים בפיתוח שטח.
תת
חלקה

מפלס
/קומה

שימוש

שטח עיקרי במ"ר
קיים

מגורים
בריכת שחיה פרטית

מבוקש

I617xx
I617xx

סה"כ:

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

xI7//
6479/
6479/

I3x74x

מס' יח"ד
קיים

מבוקש

6

xI7//

xI7//

%בניה/7//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הקמת בריכת שחייה פרטית ושינויים בפיתוח שטח7
הודעה בדבר פרסום הקלה להקמת בריכת שחייה פרטית בשטח של כ I/-מ"ר .פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו
הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות7
בישיבת ועדת משנה לתכנון ולב מספר I.x :מ I/8/686x :הוחלט:
לאשר את הבקשה לאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים7
מטרת הדיון:
הארכת החלטה עד לתאריך 7 I/8686.

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת הארכת החלטה עד לתאריך  98/0/9802ואת ההקלה הבאה:להקמת בריכת
שחייה פרטית בשטח של כ 98-מ"ר ,ומאשרת את הבקשה להקמת בריכת שחייה פרטית
ושינויים בפיתוח שטח ולאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

שטח אחר
במ"ר

מס' דף60:

* הארכת החלטה מאושרת עד לתאריך  I/8686.בלבד .לאחר מכן לא תינתן הארכה נוספת7
 אישור רשות מקרקעי ישראל8יש לקבל הפניה מהוועדה7 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון7 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  963והצהרת מהנדס7 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח7 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה .מהנדס המבנה ומודד התוכנית7 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש8מבקשים7 הגשת דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו7CWD- יש להחתים את המבקש .עורך הבקשה .מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון7 התחייבות המבקשים לבריכה לשימוש פרטי בלבד7 חוות דעת ואישור היחידה לאיכות בסביבה 'שורק' לעניין הבריכה7 התייבות לכיסוי נזקים העשויים להיגרם לשכנים במקרה של נזילות7 חוות דעת ואישור יועץ בטיחות לעניין הבריכה7 יש לציין את שטח הבריכה בעמודת שטחים מוצעים בטבלת השטחים7 יש לצבוע את הבריכה המוצעת בתכניות ובחתכים7 יש להציג את השינויים בפיתוח בתכניות חתכים וחזיתות7 יש להוסיף מפלסי פיתוח עפ"י השינויים בתכנית פיתוח7 יש להוסיף לבקשה מפת מדידה מעודכנת חתימה וחותמת מודד7 יש לערוך הבקשה עפ"י מצב קיים קירוי בחצר ושינויים מהיתר הבניה מס' 7 II//1 יש לצרף צילומים של המבנה הקיים 9 -חזיתות מלאות7 -אישור רשות העתיקות7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף61:
BAKPIRUT0002 4

מספר בקשהI/69/.9I :

סעיף94:

תיק בניין9II4xx3I. :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :

מבקש:
 קיבוץ מעלה החמישה
בעל הנכס:

הגשה 02/00/9804

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 ברק דניאל

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :מעלה החמישה 92
גוש וחלקה :גוש 92116 :חלקה :מגרש 92/9 :יעוד :ספורט ונופש
תכנית91I :
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
1/3I7//
שימוש חורג
ספורט ונופש
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
שימוש חורג ל 1 -שנים משטח המיועד לספורט ונופש עבור גן אירועים ופינוי קונטינר.
תת
חלקה

מפלס
/קומה

שימוש

שטח עיקרי במ"ר
קיים

גן ארועים

סה"כ:

מבוקש

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

מס' יח"ד
קיים

מבוקש

שטח אחר
במ"ר

1/3I7//
1/3I7//

1/3I7//

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
שימוש חורג ל x -שנים משטח המיועד לספורט ונופש עבור גן אירועים7
הודעה בדבר פרסום שימוש חורג ל x -שנים משטח המיועד לספורט ונופש עבור גן אירועים
פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות7
בישיבת ועדת משנה לתכנון ולב מספר I.4 :מ II8/.86x :הוחלט:
הוועדה מאשרת את הבקשה לשימוש חורג ל x -שנים משטח המיועד לספורט ונופש עבור גן
אירועים ופינוי קונטינר לאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים7
מטרת הדיון:
הארכת החלטה עד תאריך 7II8.8I/6.

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת הארכת החלטה עד לתאריך  99/2/9802ושימוש חורג ל 1 -שנים משטח
המיועד לספורט ונופש עבור גן אירועים ומאשרת את הבקשה לשימוש חורג ל 1 -שנים משטח
המיועד לספורט ונופש עבור גן אירועים ולאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

%בניה/7//% :

מס' דף62:

* הארכת החלטה עד תאריך  II8.8I/6.בלבד ולאחר מכן לא תינתן הארכה נוספת7
 אישור רשות מקרקעי ישראל8יש לקבל הפניה מהוועדה7 אישור הג"א7 אישור אגף פיתוח במועצה7 אישור מועצה למיסים.אגרות.והיטלים7 בדיקת היטל השבחה  8יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל7 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה .מהנדס המבנה ומודד התוכנית7 יש לצרף צילום תעודת ח7פ 7של המבקשים7 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות7 הגשת דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו7CWD- יש להחתים את המבקש .עורך הבקשה .מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון7 נספח תאור אמצעים לבטיחות אש בהתאם לתקנה  66א' לתקנות  +חוו"ד שרותי הכבאות חוות דעת ואישור יועץ בטיחות7 חוות דעת ואישור יועץ תנועה7 חוות דעת ואישור מחלקת רישוי עסקים במועצה7 חוות דעת מורשה נגישות ושרות7 חוות דעת היחידה אזורית לאיכות הסביבה "שורק"7 התחייבות המבקש8ים להחזרת המתחם לייעודו בתום השימוש החורג7 צילום המתחם המוצע טרם השימוש חורג7 יש לציין את מספר הבקשה בטופס 76 אישור וחוות דעת יועץ אקוסטיקה7 חוות דעת המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות7 יש להראות בתכנית פיתוח גינון.חומרי ריצוף ומפלסים לפיתוח השטח7 יש להוסיף תכנית גגות ולהציג קירוי קל בעמדות7 -יש להוסיף למהות הבקשה ופינוי קונטינר7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף63:
BAKPIRUT0002 5

מספר בקשהI/69/x39 :

סעיף91:

תיק בניין6/x/x1x. :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :

מבקש:
 אביק מעבדות ביולוגיות בע"מ
בעל הנכס:

הגשה 82/88/9804

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 מושלי-אלדר אדריכלים בע"מ

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :הר טוב 11
גוש וחלקה :גוש 92169 :חלקה 9 :מגרש 11 :יעוד :מלאכה ותעשיה
תכנית :מי8במ83x/8ד
שטח שירות
תאור בקשה
שימוש עיקרי
66/74I
ת' שינויים ותוספת7
תעשיה
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
שינויים בחזית ,תוספת מתקנים טכניים ,מחסן ומבנה שומר.
תת
חלקה

שימוש

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר
קיים

תעשיה

סה"כ:

מבוקש

/1979/
/1979/

/1979/

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

6I7//
6I7//

66/74I
66/74I

63/74I

מס' יח"ד
קיים

מבוקש

%בניה/7//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
שינויים בחזית .תוספת מתקנים טכניים .מחסן ומבנה שומר7
הודעה בדבר פרסום הקלה מבנה שומר יביל מחוץ לקו בנין קדמי מ x7//-מ' ל37// -מ' .פורסמה בשלושה עיתונים
נשלחו הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות7
בישיבת ועדת משנה לתכנון ולב מספר I.. :מ I48/986x :הוחלט:
לאשר את הבקשה לאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים7
מטרת הדיון:
הארכת החלטה עד תאריך 7I48986.

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת הארכת החלטה עד לתאריך  92/4/9802ואת ההקלה למבנה שומר יביל מחוץ
לקו בנין קדמי מ 1.88-מ' ל6.88 -מ' ומאשרת את הבקשה לשינויים בחזית ,תוספת מתקנים
טכניים ,מחסן ומבנה שומר ולאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

שטח אחר
במ"ר

מס' דף64:
* הארכת החלטה מאושרת עד לתאריך  I48986.בלבד .לאחר מכן לא תינתן הארכה נוספת7
 אישור רשות מקרקעי ישראל8יש לקבל הפניה מהוועדה  -קיים בתיק7 אישור הג"א  -קיים בתיק7 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  963והצהרת מהנדס  -קיים בתיק7 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון -קיים בתיק7 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח7 אישור מועצה למיסים.אגרות.והיטלים7 בדיקת היטל השבחה  8יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל7 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין7 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה .מהנדס המבנה ומודד התוכנית  -קיים בתיק7 יש לצרף צילום ח7פ 7של המבקשים7 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות.חתכים וחזיתות7 הגשת דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו-7CWD-קיים בתיק7 יש להחתים את המבקש .עורך הבקשה .מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון7 תוכנית פיתוח מלאה כולל דרכי גישה.חניות.גדרות.מפלסים.תא אשפה בקנ"מ 76:6// יש לצרף צילומים של המבנה הקיים 9 -חזיתות מלאות7 יש לסמן במסגרת אדומה את התוספת המוצעת בתכנית העמדה ובחזיתות7 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד  -קיים בתיק7 יש לציין את מספר הבקשה בטופס 76 יש לעדכן חתימת מודד במפת המדידה על גבי הבקשה7 חוות דעת ואישור יועץ בטיחות7 נספח תאור אמצעים לבטיחות אש בתאם לתקנה  66א' לתקנות+חוות דעת שרותי כבאות -קייםבתיק7
 חוות דעת המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות  -קיים בתיק7 חוות דעת היחידה אזורית לאיכות הסביבה "שורק"  -קיים בתיק7 -אישור החברה הכלכלית7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף65:
BAKPIRUT0002 6

מספר בקשהI/63/9/x :

סעיף91:

31/69/

תיק בניין:

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :

מבקש:
 נוימן נמרוד וליאת
בעל הנכס:

הגשה 88/88/9806

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 לביא שני

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :לוזית 048
גוש וחלקה :גוש 64662 :חלקה 1 :מגרש 048 :יעוד :מגורים א'
תכנית8x.I :א
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
64x7I3
בניה חדשה
מגורים
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הקמת בית מגורים בהרחבה
תת
חלקה

שימוש

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר
מבוקש

קיים

מגורים

סה"כ:

שטח שירות
337.9

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

64x7I3
64x7I3

64x7I3

יח"ד
6

337.9
337.9

337.9

מס' יח"ד
קיים

מבוקש
6

%בניה/7//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הקמת בית מגורים בהרחבה7
הודעה בדבר פרסום הקלה לגג שטוח במקום גג רעפים משופע ההקלה הינה מהוראות התכנית סעיף
 47Iה' מההוראה שלפחות  ./%משטח הגג יהיה גג משופע .הגבהה נקודתית עבור מסתור דודים מ.7//-מ' ל.74/-מ'
פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות7
בישיבת ועדת משנה לתכנון ולב מספר I.4 :מ II8/.86x :הוחלט:
לאשר את הבקשה לאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים7
מטרת הדיון:
הארכת החלטה עד לתאריך 7 II8.86.

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת הארכת החלטה עד לתאריך  99/2/9802ואת הקמת בית מגורים בהרחבה
ואת ההקלות הבאות:גג שטוח במקום גג רעפים משופע ההקלה הינה מהוראות התכנית
סעיף  2.9ה' מההוראה שלפחות  28%משטח הגג יהיה גג משופע ,הגבהה נקודתית עבור
מסתור דודים מ2.88-מ' ל2.28-מ' ולאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

שטח אחר
במ"ר

מס' דף66:

* הארכת החלטה מאושרת עד לתאריך  II8.86.בלבד .לאחר מכן לא תינתן הארכה נוספת7
 אישור רשות מקרקעי ישראל8יש לקבל הפניה מהוועדה7 אישור הג"א7 אישור "בזק"7 אישור מעבדה מוסמכת לחיבור אינסטלציה לתשתיות כחוק7 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  963והצהרת מהנדס7 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון7 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח7 אישור מועצה למיסים .אגרות והיטלים  -בעת תשלום אגרות תידרש מקדמה להיטל ביוב7 בדיקת היטל השבחה  8יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל7 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד7 אישור חב' חשמל על הבקשה7 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין7 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה .מהנדס המבנה ומודד התוכנית7 אישור רשות העתיקות7 יש למלא בטבלת השטחים שטחים לא מקורים כולל מרפסות ופרגולות7 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש8מבקשים7 יש לצרף לגוף הבקשה נספח פרטים לביצוע (גדרות .תא אשפה פלרים)7 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות.חתכים וחזיתות7 הגשת דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו7CWD- יש להחתים את המבקש .עורך הבקשה .מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון7 יש לידע את בעל ההיתר לציפוי טיח שפריץ בגוון צבע בז' מכיוון גדר השכן מעל  67xמטרבמקרה שהמגרש הצמוד טרם נמכר7
 חתימה על התחייבות לעניין הביוב והצהרה על העדר טענות ו8או תביעות עתידיות7 תוכנית פיתוח מלאה כולל דרכי גישה.חניות.גדרות.מפלסים.תא אשפה וסגירת פשפש בקנ"מ 76:6// אישור סגן מהנדסת המועצה ניסן גלבוע לעניין הפיתוח7 יש לסמן אבן בגדרות כלפי הרחוב והנוף בתכנית פיתוח.חתכים וחזיתות עפ"י פרטי פיתוח7 תנאי למתן היתר חתימת ועד הישוב הכוללת חותמת מורשי חתימה.שמות.תעודות זהות ותאריך7 יש לציין את מספר הבקשה בטופס 76 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה7 יש לשנות את השימוש מחדר טיפולים למגורים בתכניות7 יש לציין הקלה במפלס  +/7//ולמחשב את טבלת ההקלות7 יש לציין מפלס  /7//אבסולוטי ולהציג את תכנית קומת הקרקע בתכנית העמדה7 יש לתקן את תכנית הגג .חתכים וחזיתות7 יש לסמן חיפוי אבן על הגדר כלפי הרחוב וכלפי השטח הציבורי הפתוחבתכניות וחתכים ופריסת גדרות7
 יש למחוק מסלעה החורגת מגבול מגרש לכיוון השצ"פ ולחפות באבן גדר כלפי השצ"פ7 יש להוסיף מידות חיצוניות בתכניות7 יש לתקן מפלסי גובה בחתך 76-6 יש לערוך תכנית העמדה בקנ"מ  6:Ix/מפלס  +/7//יחסי ואבסולוטי7 -יש להוסיף מפלס אבסולוטי בחתכים7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף67:
BAKPIRUT0002 7

מספר בקשהI/69/x9x :

סעיף92:

תיק בניין:

93/933

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :

מבקש:
 ארמוזה ירון
בעל הנכס:

הגשה 06/88/9804

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 שרביט אורי

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :נוה אילן 466
גוש וחלקה :גוש 92288 :חלקה :מגרש 466 :יעוד :מגורים
תכנית :מי8מק'86338ד6-
תאור בקשה
שימוש עיקרי
הסדרת מצב קיים
מגורים
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הסדרת מצב קיים-בריכת שחיה פרטית וחדר מכונות.
תת
חלקה

6

מפלס
/קומה

שימוש

שטח עיקרי במ"ר
קיים

מגורים
בריכת שחיה פרטית

סה"כ:

מבוקש

שטח שירות במ"ר
קיים

I647I.

347/x

I647I.

347/x

מבוקש

מס' יח"ד
קיים

מבוקש

שטח אחר
במ"ר

6
I37//

I647I.

347/x

%בניה/7//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הסדרת מצב קיים  -בריכת שחיה פרטית וחדר מכונות7
הודעה בדבר פרסום הקלה בריכת שחיה פרטית בשטח של  I3מ"ר וחדר מכונות .פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו
הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות7
בישיבת ועדת משנה לתכנון ולב מספר I./ :מ /I8/186x :הוחלט:
לאשר את הבקשה לאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים7
מטרת הדיון:
הארכת החלטה עד לתאריך 7 I8186.

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת הארכת החלטה עד לתאריך  9/1/9802ואת הסדרת מצב קיים  -בריכת שחיה
פרטית וחדר מכונות ואת ההקלה הבאה:בריכת שחיה פרטית בשטח של  96מ"ר וחדר
מכונות ולאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף68:

* הארכת החלטה מאושרת עד לתאריך  I8186.בלבד .לאחר מכן לא תינתן הארכה נוספת7
 אישור רשות מקרקעי ישראל8יש לקבל הפניה מהוועדה7 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון7 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  963והצהרת מהנדס7 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח7 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה .מהנדס המבנה ומודד התוכנית7 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש8מבקשים7 הגשת דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו7CWD- יש להחתים את המבקש .עורך הבקשה .מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון7 התחייבות המבקשים לבריכה לשימוש פרטי בלבד7 חוות דעת ואישור היחידה לאיכות בסביבה 'שורק' לעניין הבריכה7 חוות דעת ואישור יועץ בטיחות לעניין הבריכה7 התייבות לכיסוי נזקים העשויים להיגרם לשכנים במקרה של נזילות7 יש לציין את מספר הבקשה בטופס 76 יש לעדכן חתימת מודד במפת המדידה על גבי הבקשה7 יש לציין את התכנית החלה במקום בטופס 76 יש לתקן תאריך בסמוך לחתימות בטופס 76 יש לציין מפלס לבריכה וסימון חץ למדרגות7 יש לתקן את ההקלה בטבלת ההקלות7 -יש לתקן את מהות הבקשה":הסדרת מצב קיים-בריכת שחיה פרטית וחדר מכונות"7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' דף69:
BAKPIRUT0002 8

מספר בקשהI/6x/3.1 :

סעיף98:

תיק בניין:

99/93I1

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר I/4 :בתאריך6/8//8I/61 :

מבקש:
 מועצה אזורית מטה יהודה
בעל הנכס:

הגשה 84/81/9801

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 שגיא גיל

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :נוה שלום
גוש וחלקה :גוש 4691 :חלקה:
תאור בקשה
שימוש עיקרי
בניה חדשה
קוי ביוב
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
קו מאסף ביוב לנווה שלום  -עדכון תוואי לקו בהיתר.
תת
חלקה

שימוש

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר
קיים

מבוקש

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

קו ביוב

סה"כ:

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
קו מאסף ביוב לנווה שלום  -עדכון תוואי לקו בהיתר7
בישיבת ועדת משנה לתכנון ולב מספר I.4 :מ II8/.86x :הוחלט:
הוועדה מאשרת את הבקשה לאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים7
מטרת הדיון:
הארכת החלטה עד לתאריך 7 II8.86.

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת הארכת החלטה עד לתאריך  99/2/9802ואת קו מאסף ביוב לנווה שלום -
עדכון תוואי לקו בהיתר ולאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

* הארכת החלטה מאושרת עד לתאריך  II8.86.בלבד .לאחר מכן לא תינתן הארכה נוספת7
 אישור רשות מקרקעי ישראל8יש לקבל הפניה מהוועדה7 אישור "בזק"7 אישור מועצה למיסים.אגרות.והיטלים7 בדיקת היטל השבחה  8יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל7 -אישור חב' חשמל על הבקשה7

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

מס' יח"ד
קיים

מבוקש

שטח אחר
במ"ר
99//7//

%בניה/7//% :

מס' דף70:
 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין7 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה .מהנדס המבנה ומודד התוכנית7 אישור רשות העתיקות7 הגשת דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו7CWD- יש להחתים את המבקש .עורך הבקשה .מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון7 חוות דעת רשות הכבלים7 חוות דעת המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות7 אישור נתיבי ישראל7 חוות דעת רשות הניקוז7 חוות דעת קק"ל7 חוות דעת היחידה אזורית לאיכות הסביבה "שורק"7 השלמת כל התנאים עפ"י תמ"א  31א'7 יש להוסיף לבקשה חתך 8פרט רוחב בקו הביוב לרבות הוראות לטיפול לאחר חפירה (שיקום נופי)7 יש להוסיף כתב כמויות לעבודה המוצעת7--------------מיכל נאור ורניק
מהנדסת הועדה

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 982 :בתאריך08/88/01 :
גרסה  - 22x7.5IIקומפלוט בע"מ

----------------------ניב ויזל
מ"מ יו"ר הועדה המקומית

