מס' דף1:

ועדה מקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה

תאריך541/51./5x :
י"ז טבת תשע"ז

פרוטוקול החלטות ישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה
ישיבה מספר 292 :ביום רביעי תאריך  11/11/11י"ג טבת ,תשע"ז

השתתפו:
חברים:
ניב ויזל
ראובן שמעון
אלון ורדי
יניב שושני
שמואל שני
רם בראל
נציגים:
זאב הכהן
אבי בן צור
יעקב אנוקה
זהבה סדן
עדי נוי
יואב לקטוש
סגל:
מיכל נאור ורניק
עו"ד איל מאמו
מיכל נברו אדלמן
עופר אליהו
נטלי אוחנה דהן
ברכה פויפר
קרן ברינדר

 מ"מ יו"ר הוועדה חבר חברחבר חבר חבר רשות הטבע והגנים נציג המשרד לאיכות הסביבה נציג וועדה מחוזית משרד הבריאות מ"מ נציג קק"ל קק"ל מהנדסת הועדה יועץ משפטי לוועדה סגנית מהנדסת הועדה ומנהלת מח' תכנון בודק תכניות מתאר מזכירת הועדה המקומית רישוי פרויקטים -מזכירת מהנדסת הועדה

חסרים
חברים:
משה דדון
יעקב ממן
נציגים:
טל כהן
אברהם ברכה
יורי לדיז'נסקי
ציון גזל
דב גל
ענבל זרחין
מנחם וייס

 יו"ר הועדה המקומיתחבר מהנדס הג"א ורשות מוסמכת מחוז י-ם מ"מ נציג המשרד לאיכות הסביבהנציג כיבוי אש נציג משרד החקלאות נציג משרד השיכון נציגת קק"ל -מנהל מקרקעי ישראל
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גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף2:
אנה רייך
דביר בראל
איתי אוהב ציון
סגל:
מיכל ובר פינק

 רשות העתיקות נציג משטרת ישראל נציג ועדה מחוזית -מנהלת מחלקת רישוי

שונות:
 .1אישור וועדה מס'  -.95מאושר2
 .2מחוץ לסדר היום – שלט כניסה לשער המועצה באזור עדולם עפ"י תכנית אב לתיירות2
החלטה :הוועדה המקומית מאשרת הקמת שלט כניסה לשער המועצה באזור עדולם ובאישור של הוועדה המחוזית2
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מס' דף3:
פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר .9. :בתאריך551/515x :

רשימת נושאים תכנוניים
מספר

שם התכנית/נושא תכנוני

גוש

סעיף
5

545-/2x54.0

שינוי קווי בניין במגרשים  01ו 01-באזור
תעשיה הר טוב א'

.902.

.

545-/20x/00

תכנית להקמת מבנים חקלאיים ותיירות
כפרית במטה יהודה

מחלקה
.

עד חלקה
.

עמ.
0
x

2

545-/.//5.5

מי 1102/קידוח עג'ור  2תחנת שאיבה בשדות
מיכה

4/x0

5

5

9

5

545-/5/5.55

מי 992/מחצבת בית מאיר  -תכנית להטמנה
ושיקום

.904/

5

5

55

4

545-/20/200

שינוי מס'  2לתכנית מי 318/והסדרת מסדרון
מתח עליון

.900/

0

0

52

0

545-/55..55

/308יא נס-הרים שינוי ייעודי של מגרשי
נחלות למגרשי מגורים

.9x02

5.0

5.0

54

x

545-/2549x0

מי/811/ח' -שינוי פריסת ייעודי הקרקע
במגרש  0בנטף

.900.

54

54

5x

0

545-/25545.

מי/811/ז' -שינוי פריסת ייעוד הקרקע
במגרש  81בנטף

.900.

50

50

50

9

545-/24x9.5

איחוד וחלוקה מחדש ,ניוד יח"ד ,מק/991/א
 -גבעות עדן

252/.

2

2

59

5/

545-/55020/

מי/199/ב מחצבת הרטוב-תכנית העמקה

4..5

.

.

.5

55

545-//0/099

מסחר ,הסעדה ואולם אירועים מושב זכריה

25500

4

4

..

5.

545-/5.595x

מי /913 /א' שינוי קוי בניה ,תחנת תדלוק,
צומת מחסיה.

4..0

.

.

.5

52

מי1תצר1תמ"א251א
5.1

תכנית לצרכי רישום לרכבת ישראל קטע נען
באר-שבע

45/0

2.

2.

.4

55

מי1תצ"ר1תמ"מ1
.515

תצ"ר תחנת חשמל שער הגיא לרכבת ישראל

4x05

5

0

.0

54

מי1תצ"ר14./1ט91

תכנית לצרכי רישום גוש  81132חלקה 21
מגרש 880

2/x0.

.5

.5

.x

50

מי1תצ"ר14./1ט5/1

תכנית לצרכי רישום הגוש  81132חלקה 28
מגרש  882הר -סנסן

2/x0.

.2

.2

.0

5x

מי1תצ"ר14./1ט51

תכנית לצרכי רישום מגרשים  821-822צור
הדסה הר-סנסן

2/x0.

24

20

.9

50

מי1תצ"ר1x.41ו

תכנית לצרכי רישום מושב ישעי בהרחבה

2/

59

מי1תצ"ר1במ5 105/1

שינוי תצ"ר למגרשים  111ו 132-במושב
זכריה

25

./

מי1תשר"ח12//1א1
20

תשריט חלוקה עין נקובא גוש  29902חלקה 1

.990.

5

5

2.

.5

מי1תשרח12//1א1
5120

תשריט חלוקה בחלק מגוש 29902

.990.

5

5

22
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מס' דף4:
..

מי1תשר"ח12//1א1
55

חלוקה בחלק מגוש 29002
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.900.

5

5

25

מס' דף5:
TBPIRUT0000 1

תכנית מפורטת181-1811820 :

סעיף1 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :
שינוי קווי בניין במגרשים  0/ו 05-באזור תעשיה הר טוב א'
שם:
נושא :דיון במתן תוקף
שטח התוכנית .0/502/// :מ"ר
סמכות:ועדה מקומית
לתכנית
יחס
מי1מי24/1
כפיפות
מי1מי1במ124/1ד
שינוי
מ ק ו ם ה ת כ נ י ת:
אזור התעשיה הר-טוב א'

בעלי עניין:
 יזם התכנית/מגיש :מרדכי סיבוני
 מתכנן:

נטליה לשקו

גושים חלקות:
גוש.902. :
.
מ ט ר ת ה ת כ נ י ת:
שינוי קווי בניין
ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
התוכנית מציעה שינוי קווי בניין במגרשים  0/ו 05-באזור התעשייה הר טוב א'2
התכנית מהווה הסדרה של סככה הבנויה מחוץ לקווי בניה להגנה מפני אבק ממפעל הבטון הסמוך2

ה ח ל ט ו ת:
לאשר את התכנית בתנאים הבאים:

ג ל י ו ן ד ר י ש ו ת:
 אישור מנהל מקרקעי ישראל2 עריכת מסמכי התכנית בליווי ואישור מהנדס הוועדה1בודק תכניות2 היה ולא ימולאו התנאים להחלטה לרבות כל ההעתקיםהנדרשים בתוך  50/ימים תהא ההחלטה בטלה2
 לאחר השלמת הדרישות והתיקונים יש להעביר  4סטיםמקוריים וחתומים לצורך מתן תוקף2
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מס' דף6:
TBPIRUT0000 2

שינוי תכנית מתאר מקומית181-1831103 :

סעיף2 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :
תכנית להקמת מבנים חקלאיים ותיירות כפרית במטה יהודה
שם:
נושא :דיון בהפקדה
שטח התוכנית ************** :מ"ר
סמכות:ועדה מחוזית
לתכנית
יחס
מי1מי.//1
שינוי
מי1מי1.//1ב
שינוי
מי1תממ512/1
כפיפות
מ ק ו ם ה ת כ נ י ת:
מועצה אזורית מטה יהודה

בעלי עניין:
 יזם התכנית/מגיש :מועצה אזורית מטה יהודה
 מתכנן:

ארי כהן

גושים חלקות:
מ ט ר ת ה ת כ נ י ת:
א 2יצירת תשתית סטטוטורית גמישה ומאפשרת לפיתוח תיירות כפרית וחקלאות2
ב 2שמירה על קרקע עידית הראויה לעיבוד חקלאי והגנתה משימושי קרקע בלתי הפיכים 0שמירה על
רזרבות של קרקעות לדורות הבאים2
ג 2הרחבת הייצור החקלאי ועיבוד התוצרת החקלאית כמקור לזהותו ולייחודו של המרחב הכפרי מטה
יהודה2
ד 2ביסוס וחיזוק היישובים הכפריים ע"י משיכת אוכלוסייה ופיתוח מקורות תעסוקה ופרנסה כפריים2
ה 2פיתוח התיירות הכפרית והחקלאות תוך שמירה על שטחים פתוחים וריאות ירוקות בראייה של איזון
אקולוגי ופיתוח בר קיימא2
הוספת יחידה שלישית בנחלות במושבים בהתאם להנחיות תמ"א 5 24ב'2
ו2
ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
חזון התוכנית
מיצוב מרחב מטה יהודה על מפת התיירות של ישראל כ"לב הירוק" ,מוקד תיירות ,נופש ופנאי של המרחב
הבין  -מטרופוליני ירושלים תל אביב .התיירות ,לצד יצור ועיבוד תוצרת חקלאית ,תשמש מנוף לחיזוק
כלכלי ,כלי לשימור השטחים הפתוחים והפעילות החקלאית ומקור להגדרת זהות ושייכות של תושבי
היישובים הכפריים.
מטרות התכנית:
א .יצירת תשתית סטטוטורית גמישה ומאפשרת לפיתוח של תיירות כפרית ותוצרת חקלאית.
ב .שמירה על קרקע עידית הראויה לעיבוד חקלאי והגנתה משימושי קרקע בלתי הפיכים,שמירה על
רזרבות של קרקעות לדורות הבאים.
ג .הרחבת הייצור החקלאי ועיבוד התוצרת החקלאית כמקור לזהותו ולייחודו של המרחב הכפרי מטה
יהודה.
ד .ביסוס וחיזוק היישובים הכפריים ע"י משיכת אוכלוסייה ופיתוח מקורות תעסוקה ופרנסה כפריים.
ה .פיתוח התיירות הכפרית והחקלאות תוך שמירה על שטחים פתוחים וריאות ירוקות בראייה של איזון
אקולוגי ופיתוח בר קיימא.
מדיניות תיירות כפרית (מקור  :תכנית האב לפיתוח ושיווק תיירות מטה יהודה:) 2112 /
התיירות הכפרית הינה פעילות עסקית במרחב הכפרי ,הקשורה לחקלאות ולמרחב הכפרי -חקלאי כפעילות
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מס' דף7:
נלווית ומשלימה לחקלאות .התיירות הכפרית מאופיינת בעסקים קטנים המנוהלים ברובם על ידי בעלי
נחלות במושבים או חברי קיבוצים ויישובים קהילתיים קטנים במרחב הכפרי .עסקי התיירות הכפרית
המתפתחים יאפשרו מחד ,לתת מענה לביקושים לתיירות באזור ,ללינה כפרית  ,לבילוי בשעות הפנאי,
ללימוד על החקלאות ועל אופן הגידול החקלאי ולטיול בחיק הטבע ,ומאידך ולשמר את האופי החקלאי
והמרחב הפתוח .בנוסף לשמירה על האופי החקלאי והמרחבים הפתוחים ,הערכים המוספים של התיירות
לאזור הינם רבים :פיתוח חקלאות לשם תיירות ,תועלות כלכליות וחברתיות ,התפתחות מגוון תעסוקות
ומקורות פרנסה במרחב הכפרי ושמירה על צביונו הכפרי.
מדיניות התיירות הכפרית מטרתה להגדיל ולהעשיר את שימושי היזמות הכפרית במשק המשפחתי ,על
קרקעות משותפות במושבים וביישובים משותפים ,בישובים שיתופיים ובישובים קהילתיים.
פריסת מבנים של תיירות כפרית ומבנים חקלאיים:
השטחים הפתוחים במרחב הם המשאב התיירותי המרכזי של מטה יהודה .לכן מכוון פיתוח המבנים לתיירות
כפרית ומרבית המבנים החקלאיים לתחום הישובים הכפריים בלבד .מקצתם של המבנים החקלאיים ימוקם
בשטחים הפתוחים מחוץ לישובים ,משיקולים ווטרינרים ,סביבתיים ,בריאותיים ,או בהעדר פתרון אחר.
הקמת מבנים חקלאיים מכוחה של תכנית זו תהא לפי סדר העדיפות המפורט להלן:
א .בתחום היישובים הכפריים.
ב .במרחב חיפוש צמוד דופן.
ג .במרחב חיפוש לבניית מבנים לגידול צמחי.
הקמת מבנים חקלאיים תהיה כפופה לאישור משרד החקלאות ,הן ברמת תכנית והן ברמת היתר הבנייה .
בנוסף על תכניות מאושרות (ארציות ,מחוזיות ומקומיות) ,מתבססת התכנית על מספר תכניות אב ומסמכי
מדיניות שנערכו בשנים האחרונות :
א .מסמך מדיניות לפיתוח התיירות במטה יהודה ("הלב הירוק" שהוכן ע"י חברת תיק פרויקטים ומלצר
איגרא כהן אדריכלים ,)2112 ,מסמך אשר אומץ ע"י הועדה המחוזית כמסמך מדיניות סטטוטורית במטה
יהודה לקידום תיירות כפרית וחקלאית.
ב .תכנית אב לחקלאות למטה יהודה (חב' צנובר.)2112 ,
ג .תכנית אב לטיפול ולמחזור פסולת חקלאית (דר' רחלי עינב.)2111 ,
ד .פרוגרמה חקלאית למטה יהודה ,במסגרתה נבדק היקף הפעילות החקלאית במועצה וכמות המבנים
החקלאיים .נמצא כי יש לשמר את המשך היצור החקלאי ,מאחר ויש לספק בקצב עולה מזון לתושבי מדינת
ישראל בהיקף התואם לפחות את גידול האוכלוסייה ( 2%שנתי).
ה .מדיניות ארצית של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ( :)2112גיבוש מדיניות ארצית למבנים חקלאיים,
בדגש על גודל ומיקום (מסמך "מדיניות ,הנחיות וקריטריונים לתכנון מבנים חקלאיים").
השרות התכנוני:
מיום אישורה של תכנית זו ,ייזום ופיתוח שימושי תיירות כפרית בנחלה ובהרחבות הקהילתיות ייעשה
באמצעות היתר בנייה בלבד .יחסך הצורך בהגשת תכנית מפורטת נקודתית לכל מיזם ומיזם לאשור הוועדה
המחוזית .יהא הכך להקל מהותית על היזמות הכפרית לסוגיה מבחינת השקעת
משאבי זמן והון ,אך חשוב מכך ,תשופר היכולת להגיב להזדמנויות עסקיות בזמן אמת ללא השיהוי
הכרוך בהתארכות הליכי אשור תכנית נקודתית.

ה ח ל ט ו ת:
 הוועדה תשוב ותדון בתכנית בישיבה הבאה לאחר הפצת מסמכי התכנית לחברי הוועדהולשאר הגורמים הרלוונטים2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף8:
TBPIRUT0000 3

שינוי תכנית מתאר מקומית181-1211121 :

סעיף8 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :
מי 5/5.1קידוח עג'ור  .תחנת שאיבה בשדות מיכה
שם:
נושא :דיון בהפקדה
שטח התוכנית 404502/// :מ"ר
סמכות:ועדה מחוזית
לתכנית
יחס
מי1מי.//1
שינוי
מי1מי9051
שינוי
מי1תמא..1
כפיפות
מי1תמא1251ב41
כפיפות
מי1תמא241
כפיפות
מי1תממ512/1
כפיפות
מ ק ו ם ה ת כ נ י ת:
צפון מערבית לישוב שדות מיכה 0סמוך מדרום לכביש 202

בעלי עניין:
 יזם התכנית/מגיש :מקורות מרחב מרכז בע"מ


מקורות

 מתכנן:

עדי אסיף גוטמן אסיף אדריכלים



עדי אסיף



יצחק בוקצ'ין

 בעלים:

מנהל מקרקעי ישראל

גושים חלקות:
גוש4/x0 :
5
גוש4/x9 :
4
גוש4/0/ :
2
גוש252.9 :
55 09 00 0x
מ ט ר ת ה ת כ נ י ת:
יצירת מסגרת תכנונית לקידוח עגו'ר  0.הסדרת דרך גישה ותחנת שאיבה חדשה2
ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
בסמוך וצפון מערבית לישוב שדות מיכה קיים קידוח עג'ור  2שמספק מים למערכת האזורית .בצמוד
לקידוח זה תוקם תחנת שאיבה שתקבל מים מתחנת כפר מנחם ומקידוח עג'ור  1ותשאב אותם לכיוון בריכה
שתוקם בקיבוץ נתיב הל"ה .תחנת השאיבה המתוכננת תחליף את תחנת השאיבה הקיימת בתוך הישוב שדות
מיכה .תכנית זו באה להסדיר את החצר של קידוח עג'ור  2הקיים ולאפשר את הקמת תחנת השאיבה החדשה
תוך הסדרת דרך גישה מתאימה ושמירה על ערכי הנוף והסביבה הקיימים באתר.
ה ח ל ט ו ת:
 -יורד מסדר היום עד לאחר קבלת חוות דעת מושב שדות מיכה2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף9:
TBPIRUT0000 4

תכנית מפורטת181-1010200 :

סעיף0 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :
מי 99.1מחצבת בית מאיר  -תכנית להטמנה ושיקום
שם:
נושא :דיון בהפקדה
שטח התוכנית 2400x/42/// :מ"ר
סמכות:ועדה מחוזית
לתכנית
יחס
מי1מי.//1
כפיפות
מי1מי10501א
כפיפות
מי1תמא1.21501א5151
כפיפות
מי1תמא1251ב51
כפיפות
מי1תמא241
כפיפות
מי1תמא01
כפיפות
מי1תממ512/1
כפיפות
מ ק ו ם ה ת כ נ י ת:
מחצבת בית מאיר

בעלי עניין:
 מתכנן:

אריה פישמן



שרון כהן

גושים חלקות:
גוש.904/ :
4 0 5 02 0. 05
גוש.904. :
0 04
גוש.9042 :
5
מ ט ר ת ה ת כ נ י ת:
הקמת אתר להטמנת עודפי עפר ושיקום השטח2
ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
מחצבת בית מאיר היא מחצבה נטושה המיועדת לשיקום ומצויה בתחום גן לאומי2
תמ"א  /11 /22א 1 /1 /ייעדה את האתר ,בנוסף לייעודו כגן לאומי ,להטמנת עודפי עפר מפרויקט
מסילת הרכבת נתב"ג  -ירושלים (קטע מערבי) ולשיקום נופי.
עקב צרכים של מילוי עודפי עפר מפרויקטים אחרים ,בעיקר באזור בית שמש ,מבקש משרד השיכון,
באמצעות חברת עמק איילון ניהול תשתיות ופרויקטים ,למלא את בור החציבה הקיים ,תוך פיתוח מוקדם
תיירותי מוגבל באזור הכניסה לאתר.
שיקום האתר יבוצע תוך התאמת הפעילות בשטח בהתאם לייעודו כגן לאומי ,בהתאם לתכניות החלות בשטח.

ה ח ל ט ו ת:
 -יובא לדיון חוזר לאחר השלמת הדרישות הבאות :

ג ל י ו ן ד ר י ש ו ת:
 שלבי מילוי עודפי עפר והכמויות המתוכננות עבור שיקום המחצבה2 -השלכות סביבתיות בעקבות הטמנת עודפי העפר בפרט ביישובים

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף10:
מסילת ציון ובית מאיר2
 השלכת תחבורתיות על כביש  20יש לציין את מס' המשאיות ליום וכו'2 חוות דעת המושבים 0בית-מאיר ומסילת-ציון2 הגשת כתב שיפוי לוועדה המקומית2 היה ולא ימולאו התנאים להחלטה לרבות כל ההעתקיםהנדרשים בתוך  50/ימים תהא ההחלטה בטלה2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף11:
TBPIRUT0000 5

תכנית מפורטת181-1831830 :

סעיף8 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :
שינוי מס'  .לתכנית מי 0x21והסדרת מסדרון מתח עליון
שם:
נושא :דיון בהפקדה
שטח התוכנית 25x05002/// :מ"ר
סמכות:ועדה מחוזית
לתכנית
יחס
מי1מי.//1
שינוי
מי1מי0x21
שינוי
מי1משי41
שינוי
מי1תמא121.91א
כפיפות
מ ק ו ם ה ת כ נ י ת:
חלק משטח תכנית מי 0x21הגובלת במבוא ביתר ממזרח 0ובזכות דרך כביש  29מצפון2

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


ברברה אהרונסון



גבריאל רויטמן



אדיר אלווס



מיכאל דינקין

 מתכנן:

ולדימיר ברסלבסקי



שגיא שרייבר



יצחק אפריל



רנן שחורי

גושים חלקות:
גוש.900/ :
20 022 025 0.0 0.5 0.. 0x 00
גוש.9005 :
59 05x 054 055 05. 055 09 00 04
גוש.9000 :
9
גוש.990x :
.
מ ט ר ת ה ת כ נ י ת:
יצירת מסגרת תכנונית לשכונת מגורים
ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
תכנית זו מבוססת על תכנית מי /372ומהווה שינוי לתכנית זו .התכנית שלהלן מתייחסת לחלק מתכנית מי 372/בשטח הנמצא
ברובו צפונית לקו המתח העליון ובשטחים ביעוד לתכנון עתידי מתכנית מי.372/
התכנית המוצעת יוצרת מסגרת תכנונית לשינויים בתכנית מי 372/תוך עדכון המשתנים הבאים:
 .1תוספת שטחים ויחידות דיור למגורים בהתבסס על שטחים שסומנו לתכנון עתידי בתכנית מי.372/

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף12:
 .2תוספת שטחים פתוחים וחיבורם לכלל מערכת ירוקה ציבורית ,שתיתן מענה לשטחים פתוחים במגוון
והגודל הדרושים לשכונה ,עם מערכת קשרים ביניהם.
 .2בדיקת התכנות לכל מגרש תוך עדכון תקן החנייה ,ותיקון הגבולות בהתאמה.
 .2תכנון מגוון טיפוסי בינוי שיתאימו לסיטואציות נופיות ושכונתיות משתנות ויפנו לקהל יעד
מגוון.
 .5ערכי נוף  -שימור ערכים נופיים ,אקולוגיים וארכיאולוגיים ואיזון במפגש בין הפתוח לפיתוח.
 .1שינוי בצורה גודל ופריסת מגרשים למבני ציבור.
השינויים העיקריים שתכנית זו מציעה הינם :הוספת שטחי בינוי למגורים ,שינויים בשלביות ,בתיחום
המגרשים ,שינויים לא גדולים בהתוויית הדרכים וכן בקביעה מחודשת של שטחים פתוחים לציבור
ולבנייני ציבור.
הוראות התכנית אף הן שונו .כל ההוראות התקפות מתכנית מי 372/מפורטות במלואן בתקנון תכנית זו,
כך שיש לקרוא תקנון זה במלואו בנפרד מהוראות תכנית מי.372/
כל הוראה מתוך מסמכי תכנית מי 372/שאינה מופיעה במסמכי תכנית זו ,יש לראותה כבטלה.

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:
 עריכת מסמכי התכנית בליווי ואישור מהנדס הוועדה2 הגשת כתב שיפוי לוועדה המקומית2 יש להוסיף לתכנית הוראות ותנאים 0שהיתר הבניה ינתן לאחרפתרון קצה לביוב2
 יש לקבל התייחסות פוגרמטית לשטחי ציבור2שטחי המגרשים ושטחי הבניהיעודכנו בהתייחס לבדיקה ובראיה כלל שכונתית2
 יש להוסיף לתכנית הוראות ותנאים שהיתר הבניה ינתן לאחר פתרוןלהסדרים תחברותיים לצורך ביצוע הפרוייקט2
 לאחר השלמת הדרישות והתיקונים יש להעביר  2סטיםמקוריים וחתומים לצורך העברה למחוזית2
 היה ולא ימולאו התנאים להחלטה לרבות כל ההעתקיםהנדרשים בתוך  50/ימים תהא ההחלטה בטלה2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף13:
TBPIRUT0000 6

תכנית מפורטת181-1002200 :

סעיף0 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :
1054יא נס-הרים שינוי ייעודי של מגרשי נחלות למגרשי מגורים
שם:
נושא :דיון בהפקדה
שטח התוכנית .x02052/// :מ"ר
סמכות:ועדה מחוזית
לתכנית
יחס
מי1מי1.//1ב
שינוי
מי1מי10541א
שינוי
מי1מי1במ0541
שינוי
מ ק ו ם ה ת כ נ י ת:
מתחם אחד נמצא בחלקה המזרחי של דרך הכרמים 0מצידה הדרומי של הדרך ומתחם שני נמצא בחלקה המערבי
של דרך הכרמים 0מצד צפון ומצד דרום לדרך2

בעלי עניין:
 יזם התכנית/מגיש :אביגדור סולמני


מיכאל סיידוף

 מתכנן:

חגית טל אור

גושים חלקות:
גוש.9x02 :
54. 0555 055. 05.00 540 0545 0542 0545 054/ 0559 05.9 05.0 05.x
גוש.9x00 :
x2 05. 029 020 02x 020
גוש.9x00 :
55
בשלמותו מתכנית  :מי1במ0541
555
מגרשים לתכנית:
בשלמותו מתכנית  :מי 1במ054 1
5..
מ ט ר ת ה ת כ נ י ת:
 25חלוקת מגרשים חדשה כולל שינוי אזור חקלאי ב' מגורים -נחלות לאזור מגורים א' 2בהתאם להסדר
פשרה עם רמ"י בתיק  2x5x215515.תא
 2.הקצאת שטחים לשצ"פ מתוך אזור חקלאי ב' מגורים -נחלות2
 22שינוי אזור שפ"פ בחלקו לדרך מוצעת ובחלקו לשצ"פ2
 25הוספת שימושים לשצ"פ2
 24קביעת יחידות מגורים וזכויות 2
ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
התכנית המוצעת הינה בתאם להסדר פשרה עם רשות מקרקעי ישראל עפ"י החלטה בתיק  2x5x215515.תא 0עפ"י
ההחלטה חלוקת נחלות לשלושה מגרשי מגורים בשטח מקסימלי של  4//מ"ר עבור יח"ד אחת בכל מגרש 2סה"כ
התכנית מציעה  20יח"ד2
השטחים הנותרים בחלקות נקבעו לדרכים ושצפים2

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

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף14:

ג ל י ו ן ד ר י ש ו ת:
 יש להסדיר גאומטרית מגרשים לא רגולריים2 יש לשנות בנספח הבינוי את מיקומי החנייה לחניות צמודות ולא עוקבותבמקום שאורך חזית המגרש 0מספיק רחב לחניה צמודה2
 עריכת מסמכי התכנית בליווי ואישור מהנדס הוועדה2 לאחר השלמת הדרישות והתיקונים יש להעביר  2סטיםמקוריים וחתומים לצורך העברה למחוזית2
 היה ולא ימולאו התנאים להחלטה לרבות כל ההעתקיםהנדרשים בתוך  50/ימים תהא ההחלטה בטלה2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף15:
TBPIRUT0000 7

תכנית מפורטת181-1818913 :

סעיף1 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :
מי14//1ח' -שינוי פריסת ייעודי הקרקע במגרש  5בנטף
שם:
נושא :דיון בהפקדה
שטח התוכנית 500422/// :מ"ר
סמכות:ועדה מקומית
יחס
שינוי
אישור ע"פ תמ"מ

לתכנית
מי1מי14//1ה
מי1תממ51551

בעלי עניין:
 מתכנן:

חני ליבנה



יורי סלונין

הישובים הכלולים בתכנית:
נטף 5
גושים חלקות:
גוש.900. :
0 54
מ ט ר ת ה ת כ נ י ת:
שינוי אופן הפריסה של שטחי המגורים והשטח החקלאי מבלי שיהיה שינוי בשטח הכולל של כל אחד
מייעודי הקרקע ובאופן שתתאפשר בעתיד בניית יחידות דיור נוספות2
ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
התכנית מסדירה את פריסת ייעודי הקרקע למגורים ואת השטח החקלאי בחלקה מס'  15בגוש  28332מבלי
לערוך שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד ומאפשרת הקמת יחידת דיור נוספת בהתאם לתכנית המאושרת.

ה ח ל ט ו ת:
להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:

ג ל י ו ן ד ר י ש ו ת:
 הגשת כתב שיפוי לוועדה המקומית2 יש להראות את החלוקה החדשה כרצף אחיד2 עריכת מסמכי התכנית בליווי ואישור מהנדס הוועדה2 לאחר השלמת הדרישות והתיקונים יש להעביר  4סטיםמקוריים וחתומים לצורך ההפקדה2
 היה ולא ימולאו התנאים להחלטה לרבות כל ההעתקיםהנדרשים בתוך  50/ימים תהא ההחלטה בטלה2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף16:
TBPIRUT0000 8

תכנית מפורטת181-1810802 :

סעיף3 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :
מי14//1ז' -שינוי פריסת ייעוד הקרקע במגרש  2xבנטף
שם:
נושא :דיון בהפקדה
שטח התוכנית 504452/// :מ"ר
סמכות:ועדה מקומית
לתכנית
יחס
מי1מי14//1ה
שינוי
אישור ע"פ תמ"מ מי1תממ51551
מ ק ו ם ה ת כ נ י ת:
מגרש מס'  2xבנטף

בעלי עניין:
 מתכנן:

עמי אלקבץ



חני ליבנה

גושים חלקות:
גוש.900. :
0 50
מ ט ר ת ה ת כ נ י ת:
שינוי באופן הפריסה של שטחי המגורים ושל השטח החקלאי מבלי שיהיה שינוי בשטח הכולל של כל אחד
מייעודי הקרקע ובס"כ זכויות הבניה2
ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
התכנית מסדירה את פריסת ייעודי הקרקע למגורים ואת השטח החקלאי בחלקה מס'  23בגוש  28332בנטף,
זאת מבלי לערוך שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד ובכלל זכויות הבניה.
ה ח ל ט ו ת:
להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:

ג ל י ו ן ד ר י ש ו ת:
 הגשת כתב שיפוי לוועדה המקומית2 יש לסמן להריסה מבנה מחוץ למגרש ובתחום השטח החקלאי2 עריכת מסמכי התכנית בליווי ואישור מהנדס הוועדה2 לאחר השלמת הדרישות והתיקונים יש להעביר  4סטיםמקוריים וחתומים לצורך ההפקדה2
 היה ולא ימולאו התנאים להחלטה לרבות כל ההעתקיםהנדרשים בתוך  50/ימים תהא ההחלטה בטלה2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף17:
TBPIRUT0000 9

שינוי תכנית מתאר מקומית181-1881921 :

סעיף9 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :
איחוד וחלוקה מחדש 0ניוד יח"ד 0מק199/1א  -גבעות עדן
שם:
נושא :דיון בהפקדה
שטח התוכנית ************** :מ"ר
סמכות:ועדה מקומית
לתכנית
יחס
מי1מי99/1
כפיפות
מ ק ו ם ה ת כ נ י ת:
היישוב גבעות עדן ממוקם מול היישוב נווה מיכאל במועצה האיזורית מטה יהודה2

בעלי עניין:
 יזם התכנית/מגיש :פרויקט גבעות עדן


הרי עדן בע"מ

 מתכנן:

מעין דונסקי וינברגר



נתן דותן



פטר ליבוביץ

 בעלים:

רשות מקרקעי ישראל ירושלים

גושים חלקות:
גוש252/. :
9 0x 00 02
בשלמותו מתכנית  :מי99/ 1
5//
מגרשים לתכנית:
בשלמותו מתכנית  :מי99/1
55/
בשלמותו מתכנית  :מי99/ 1
2//
בשלמותו מתכנית  :מי99/ 1
55/
מ ט ר ת ה ת כ נ י ת:
מטרת התכנית לתת הנחיות בינוי למתחמי המגורים בתחום התכנית 0קביעת קווי בניין 0מספר יח"ד0
פתרונות חניה2
בנוסף 0מניידת התכנית שטחי ציבור בתחומה ומגדירה זיקת הנאה2
ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
התכנית קובעת שינויים במגרשים בייעודי מגורים שונים אשר נקבעו בתכנית מאושרת מ2י 99/12לישוב
גבעות עדן2
התכנית באה לאזן בין ייעודי המגורים השונים 0כך שהצפיפות בשני מתחמי המגורים תהיה כ .-2 -יח"ד לדונם2
הדבר יאפשר אוכלוסייה הומוגנית יותר ללא הבדלים משמעותיים ברמת המגורים2
בנוסף 0על מנת לאפשר שטחי ציבור נגישים וזרימת תנועה 0מנוידים שטחי ציבור בתוך שטח התכנית2
כל זאת 0ללא שינוי בשטחי הבניה שנקבעו בתכנית מ2י299/12
התכנית נדונה בישיבה מס'  .00מיום  ..2/02./50והוחלט להפקידה בתנאים:
התכנית מובאת לדיון נוסף לבקשת היזמים להארכת החלטה לצורך המשך השלמת התנאים
לצורך ההפקדה2

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה המקומית מחליטה להאריך את ההחלטה להפקדה ובתנאים הבאים:

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף18:

ג ל י ו ן ד ר י ש ו ת:
 אישור מנהל מקרקעי ישראל2 חוות דעת חברת חשמל2 הוספת סעיף שיפוי לתקנון וכן חתימה על כתב שיפוי לוועדה ולמועצה2 עריכת מסמכי התכנית בליווי ואישור מהנדס הוועדה2 לאחר השלמת הדרישות והתיקונים יש להעביר  4סטיםמקוריים וחתומים לצורך ההפקדה2
 היה ולא ימולאו התנאים להחלטה לרבות כל ההעתקיםהנדרשים בתוך  50/ימים תהא ההחלטה בטלה2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף19:
TBPIRUT0001 0

תכנית מפורטת181-1113831 :

סעיף11 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :
מי15991ב מחצבת הרטוב-תכנית העמקה
שם:
נושא :דיון בהפקדה
שטח התוכנית 52.0/x42/// :מ"ר
סמכות:ועדה מקומית
לתכנית
יחס
מי1מי15991א
כפיפות
מי1תמא55141
כפיפות
מ ק ו ם ה ת כ נ י ת:
שטח המחצבה מצוי בשיפולים המערביים של הרי ירושלים 0כ . -ק"מ דרומית מזרחית למושב נוחם 0כ524-
ק"מ דרומית לנחל שורק 0כ 2-ק"מ מזרחית לצומת משטרת בית שמש על כביש מס'  020כ 524 -ק"מ דרומית
למחצבת נשר 0כ . -ק"מ מזרחית לבי"ח למלט "נשר" 0כ 5-ק"מ ממערב לכביש מס' ( 2000מחסיה-נס
הרים)2

בעלי עניין:
 יזם התכנית/מגיש :מחצבות הר טוב בע"מ
 מתכנן:

שרון כהן

 בעלים:

רשות מקרקעי ישראל

גושים חלקות:
גוש4..5 :
52 05. 00 00 02 0.0 55
גוש4... :
5. 00 00 05 050 5/ 0x 02 0.
גוש.90x5 :
4
גוש.90x. :
5
מ ט ר ת ה ת כ נ י ת:
שינוי מפלס חציבה בשטח המיועד לחציבה עפ"י תכנית מאושרת מ2י 5992א' עד ל  2//+מ2מ2י 2ושינוי
נספח חיצוב הנדסי ותכנית הסדרת פני השטח בהתאם2
ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
תכנית זו באה לשנות את עומק החציבה בלבד על פי תכנית ההנדסית המוצגת ולא בא לשנות יועדים או שימושים
שחלים על פי תכנית מס' מ2י15992א' המאושרת במקום מ2.01551.//9-
עומק החציבה נקבע עפ"י הסקר הגיאולוגי ל  +2//מ' מ2פ2ה2
התכנית נדונה בישיבה מס'  .0xמיום  .42/42./50והוחלט להפקידה בתנאים:
התכנית מובאת לדיון נוסף לאחר בקשת היזמים להאריך את ההחלטה 0לצורך השלמת התנאים הדרושים להפקדה2
ה ח ל ט ו ת:
 הוועדה המקומית תשוב ותדון בתכנית בישיבה הבאה לאחר בדיקת נושא הסמכות2עפ"י חוות דעת מקצועית של וועדה מחוזית תכנית להעמקת מחצבה הינה בסמכות מחוזית2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף20:
TBPIRUT0001 1

תכנית מפורטת181-1101099 :

סעיף11 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :
מסחר 0הסעדה ואולם אירועים מושב זכריה
שם:
נושא :דיון בהפקדה
שטח התוכנית .040x2/// :מ"ר
סמכות:ועדה מקומית
לתכנית
יחס
מי1מי1במ05/1
כפיפות
מי1מק1מי95/1
כפיפות
מ ק ו ם ה ת כ נ י ת:
מושב זכריה בכניסה לישוב

בעלי עניין:
 יזם התכנית/מגיש :מושב זכריה זכית בע"מ
 מתכנן:

אדריכל אבנר אופק

 בעלים:

מנהל מקרקעי ישראל

הישובים הכלולים בתכנית:
זכריה
גושים חלקות:
גוש25500 :
4
בשלמותו מתכנית  :מי 1במ05/ 1
x/.
מגרשים לתכנית:
מ ט ר ת ה ת כ נ י ת:
פירוט של תכנית מאושרת 0מסחר הסעדה ואירועים במושב זכריה2
ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
התוכנית מגדירה שימוש בשטחי מסחר ע"פ תכנית מאושרת מ 5990-מי1במ05/1א' תכנית הרחבת המושב ותכנית
מי .//1והגדרתם לשימוש הסעדה 0ומסחר ואולם אירועים2
במגרש קיים מבנה אבן היסטורי שישומר בהנחיית המועצה לשימור אתרים ובליווי אדריכל שימור ויהיה חלק
מהמסעדה ומאולם האירועים2
התוכנית מפרטת את השימושים קובעת הוראות בינוי והוראות שימור2
תכנית זאת הינה חלק ממכלול תיירות המוצע במטה יהודה כחלק מתכנית האב לתיירות שאושרה ובה עידוד למוקדי
תיירות בתחומי היישובים2
התכנית הינה בסמכות הועדה המקומית לתו"ב מטה יהודה ומשקפת את השימושים שאושרו בתוכניות האחרות2
(מי + .//1מי1במ105/1א')2
התכנית נדונה בישיבה מס'  .x9מיום  ..2/x2./54והוחלט להפקידה בתנאים:
התכנית מובאת לדיון נוסף לבקשת היזמים להחלטה חדשה לצורך המשך השלמת התנאים
לצורך ההפקדה2

ה ח ל ט ו ת:
להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:

ג ל י ו ן ד ר י ש ו ת:
 אישור מנהל מקרקעי ישראל2 -חוות דעת חברת חשמל2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף21:
 לאחר השלמת הדרישות והתיקונים יש להעביר  4סטיםמקוריים וחתומים לצורך ההפקדה2
 היה ולא ימולאו התנאים להחלטה לרבות כל ההעתקיםהנדרשים בתוך  50/ימים תהא ההחלטה בטלה2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף22:
TBPIRUT0001 2

תכנית מפורטת181-1021911 :

סעיף12 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :
מי 19x0 1א' שינוי קוי בניה 0תחנת תדלוק 0צומת מחסיה2
שם:
נושא :דיון בהפקדה
שטח התוכנית 202022/// :מ"ר
סמכות:ועדה מקומית
לתכנית
יחס
מי1מי9x01
שינוי
מ ק ו ם ה ת כ נ י ת:
מושב מחסיה -שטח ממערב למושב מחסיה בצמוד לכביש הכניסה למושב2

בעלי עניין:
 יזם התכנית/מגיש :עופר בן חמו
 מתכנן:

אילן פרץ

גושים חלקות:
גוש4..0 :
55 0x 0.
גוש4..9 :
20 0.5 0.5 0. 05
גוש4.2/ :
50
מ ט ר ת ה ת כ נ י ת:
שינוי העמדת התחנה ע"י שינוי קווי בניין ובינוי2
ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
תכנית זו באה לקבוע כללים לצורך יצירת תכנון מיטבי לתחנה ע"י קביעת קווי בניין חדשים וחלוקת
זכויות הבניה המאושרות ,בהתאם להנחיות תמ"א  13תיקון .2
ה ח ל ט ו ת:
להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:

ג ל י ו ן ד ר י ש ו ת:
 אישור רשות מקרקעי ישראל2 הגשת כתב שיפוי לוועדה המקומית2 לסמן בתשריט עצים בוגרים וקבלת אישור פקיד היערות2 חוות דעת יועץ תנועה של המועצה2 חוות דעת משרד הבריאות לעניין הביוב2 חוות דעת היחידה לאיכות הסביבה2 חוות דעת רשות הניקוז2 עריכת מסמכי התכנית בליווי ואישור מהנדס הוועדה2 לאחר השלמת הדרישות והתיקונים יש להעביר  4סטיםמקוריים וחתומים לצורך ההפקדה2
 היה ולא ימולאו התנאים להחלטה לרבות כל ההעתקיםהנדרשים בתוך  50/ימים תהא ההחלטה בטלה2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף23:
TBPIRUT0001 3

תכנית לצרכי רישום :מי/תצר/תמ"א81/א12/

סעיף18 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :
שם:

תכנית לצרכי רישום לרכבת ישראל קטע נען באר-שבע

סמכות:ועדה מקומית

בעלי עניין:
 יזם התכנית/מגיש :רכבת ישראל בע"מ
 מתכנן:

עמי עטר

 בעלים:

מנהל מקרקעי ישראל

הישובים הכלולים בתכנית:
גושים חלקות:
גוש45/0 :
0 25 02.
מ ט ר ת ה ת כ נ י ת:
תכנית לצרכי רישום בקטע שבין קטע הרכבת נען-לבאר שבע2
ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
רכבת ישראל מבקשת לרשום את שטחי הרכבת ע"י אישור תכנית לצרכי רישום בקטע נען-באר שבע
השטחים הנמצאים בתחום מטה יהודה בלבד2
ה ח ל ט ו ת:
 -הוועדה המקומית מאשרת תצ"ר חלקי עפ"י תכנית תמ"א 125א 5.-שמספרו ר2ג2מ2501495.12

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף24:
TBPIRUT0001 4

תכנית לצרכי רישום :מי/תצ"ר/תמ"מ21/1/

סעיף10 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :
שם:

תצ"ר תחנת חשמל שער הגיא לרכבת ישראל

סמכות:ועדה מקומית

בעלי עניין:
 יזם התכנית/מגיש :רכבת ישראל בע"מ
 מתכנן:

רונן גרינשטיין

 בעלים:

מנהל מקרקעי ישראל

הישובים הכלולים בתכנית:
שער הגיא
גושים חלקות:
גוש4x05 :
0 5-0
מ ט ר ת ה ת כ נ י ת:
תכנית לצרכי רישום במתחם תחנת חשמל באזור שער הגיא עבור רכבת ישראל2
ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
רכבת ישראל מבקשת לרשום את שטחי הרכבת ע"י אישור תכנית לצרכי רישום בקטע שער-הגיא תחנת החשמל2

ה ח ל ט ו ת:
 -הוועדה המקומית מאשרת תצ"ר חלקי עפ"י תת"ל 501ותמ"מ .51 51שמספרו אג252/1/2/15015/51

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף25:
TBPIRUT0001 5

תכנית לצרכי רישום :מי/תצ"ר/821/ט9/

סעיף18 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :
שם:

תכנית לצרכי רישום גוש  2/x0.חלקה  .5מגרש 225

שטח התוכנית 20x0.2/// :מ"ר
סמכות:ועדה מקומית
יחס
שינוי
כפיפות

לתכנית
מי14./1ט
מי1תשר"ח14./1ט91

בעלי עניין:
 בעלים:

מנהל מקרקעי ישראל

הישובים הכלולים בתכנית:
צור הדסה הר סנסן
גושים חלקות:
גוש2/x0. :
.5
מ ט ר ת ה ת כ נ י ת:
תכנית לצרכי רישום לשני מגרשים2
ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
היזמים מבקשים לבצע רישום לתצ"ר לאחר אישור תשריט חלוקה בצור הדסה הר-סנסן 2225
ה ח ל ט ו ת:
 -הוועדה המקומית מאשרת תצ"ר שמספרו  201/2154עפ"י תכנית מי14./1ט ותשר"ח14./1ט291

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף26:
TBPIRUT0001 6

תכנית לצרכי רישום :מי/תצ"ר/821/ט11/

סעיף10 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :
שם:

תכנית לצרכי רישום הגוש  2/x0.חלקה  .2מגרש  22.הר -סנסן

שטח התוכנית 20x252/// :מ"ר
סמכות:ועדה מקומית
יחס
שינוי
כפיפות

לתכנית
מי14./1ט
מי1תשר"ח14./1ט5/1

בעלי עניין:
 בעלים:

מנהל מקרקעי ישראל

הישובים הכלולים בתכנית:
צור הדסה הר סנסן
גושים חלקות:
גוש2/x0. :
0 .2
מ ט ר ת ה ת כ נ י ת:
תכנית לצרכי רישום למגרש  22.בצור הדסה הר-סנסן2
ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
היזמים מבקשים לבצע רישום לתצ"ר לאחר אישור תשריט חלוקה בצור הדסה הר-סנסן מגרש 222.

ה ח ל ט ו ת:
 -הוועדה המקומית מאשרת תצ"ר שמספרו  24-25-50עפ"י תכנית מי14./1ט ותשר"ח14./1ט25/1

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף27:
TBPIRUT0001 7

תכנית לצרכי רישום :מי/תצ"ר/821/ט0/

סעיף11 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :
שם:

תכנית לצרכי רישום מגרשים  2./-2..צור הדסה הר-סנסן

שטח התוכנית 40x592/// :מ"ר
סמכות:ועדה מקומית
יחס
שינוי
כפיפות

לתכנית
מי14./1ט
מי1תשר"ח14./1ט51

בעלי עניין:
 בעלים:

מנהל מקרקעי ישראל

הישובים הכלולים בתכנית:
צור הדסה הר סנסן
גושים חלקות:
גוש2/x0. :
0 29 024-20
מ ט ר ת ה ת כ נ י ת:
תכנית לצרכי רישום למגרשים  2./-2..בצור הדסה הר-סנסן2
ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
היזמים מבקשים לבצע רישום לתצ"ר לאחר אישור תשריט חלוקה בצור הדסה הר-סנסן
מגרשים 22./-2..

ה ח ל ט ו ת:
 -הוועדה המקומית מאשרת תצ"ר שמספרו  50-54עפ"י תכנית מי14./1ט ותשר"ח14./1ט251

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף28:
TBPIRUT0001 8

תכנית לצרכי רישום :מי/תצ"ר/128/ו

סעיף13 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :
שם:

תכנית לצרכי רישום מושב ישעי בהרחבה

סמכות:ועדה מקומית
יחס
כפיפות

לתכנית
מי1x.41ו

בעלי עניין:
 יזם התכנית/מגיש :וועד אגודה מושב ישעי
 בעלים:

מנהל מקרקעי ישראל

הישובים הכלולים בתכנית:
ישעי
גושים חלקות:
מ ט ר ת ה ת כ נ י ת:
מושב ישעי תכנית לצרכי רישום במתחמי ההרחבה בלבד2
ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
היישוב מבקש לאשר התצ"ר שנמצא במתחם ההרחבה בלבד2
ה ח ל ט ו ת:
 הוועדה המקומית מאשרת תצ"ר חלקי עפ"י תכנית מי1x.41ו שמספרם: ג2ב25015.415 2 ג2ב25015.41. 2 ג2ב25015.412 2 ג2ב25015.415 2 ג2ב25015.414 2 ג2ב25015.410 2 -ג2ב25015.41x 2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף29:
TBPIRUT0001 9

תכנית לצרכי רישום :מי/תצ"ר/במ1 /301/

סעיף19 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :
שם:

שינוי תצ"ר למגרשים  55/ו 50.-במושב זכריה

סמכות:ועדה מקומית
יחס
כפיפות

לתכנית
מי1במ05/1

בעלי עניין:
 יזם התכנית/מגיש :מנהל מקרקעי ישראל
 מתכנן:

וועד מושב זכריה

הישובים הכלולים בתכנית:
גושים חלקות:
מ ט ר ת ה ת כ נ י ת:
שינוי תצ"ר בשני מגרשים בהרחבה במושב זכריה2
ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
מטרת תצ"ר זה לבצע תיקונים קלים בסטייה מותרת 0בגבולות מגרשים  55/ו 50. -בהרחבה עפ"י
תכנית מי1במ205/1
ה ח ל ט ו ת:
 הוועדה המקומית מאשרת תצ"ר חלקיים עפ"י תכנית מי1במ 05/1שמספרם:ד2ש2 5019559-2 05019559-. 05019559-5 12

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף30:
TBPIRUT0002 0

תשריט חלוקה :מי/תשר"ח/811/א83/

סעיף21 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :
שם:

תשריט חלוקה עין נקובא גוש  .990.חלקה 5

סמכות:ועדה מקומית
יחס
שינוי

לתכנית
מי12//1א

בעלי עניין:
 יזם התכנית/מגיש :יוסף וסעיד מוחמד עותמאן
 בעלים:

יוסף סעיד מוחמד עותמאן

הישובים הכלולים בתכנית:
עין נקובא
גושים חלקות:
גוש.990. :
5
מ ט ר ת ה ת כ נ י ת:
חלוקת תא שטח בחלק מחלקה  5ל 9 -מגרשים חדשים2
ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הבקשה נדונה ואושרה בתנאים 2לאחר בדיקה של צוות התכנון של המועצה וצוות התכנון של משרד הבינוי והשיכון0
לא ניתן לאשר בשלב זה את התשריט בסמוך למגרש  .עפ"י תכנית מי12//1א'2
בשלב זה מתחם מס'  .נמצא בתכנון מתקדם של משרד הבינוי והשיכון והמועצה2
ה ח ל ט ו ת:
 בשלב זה כאשר מתבצע תכנון מתקדם במתחם  .הסמוך לתא השטח המוצע 0הוועדה המקומיתמחליטה לבטל את ההחלטה מיום  ..2/0250בישיבה מס'  .00ובשלב זה לא לאשר את התשריט
המוצע עד לאחר גמר התכנון במתחם מס' 2.

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף31:
TBPIRUT0002 1

תשריט חלוקה :מי/תשרח/811/א1/83/

סעיף21 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :
שם:

תשריט חלוקה בחלק מגוש .990.

שטח התוכנית 0055/2/// :מ"ר
סמכות:ועדה מקומית
יחס
שינוי

לתכנית
מי12//1א

בעלי עניין:
 יזם התכנית/מגיש :זחאיקה אסמה
 מתכנן:

אד' עוודאללה מחמוד

 בעלים:

ואליד עותמאן

הישובים הכלולים בתכנית:
עין נקובא
גושים חלקות:
גוש.990. :
5
מ ט ר ת ה ת כ נ י ת:
חלוקת חלק מחלקה  5למגרש כולל זיקת הנאה2
ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
היזם לבצע חלוקה למגרש הכולל זיקת הנאה בהתאם לתכנית מי12//1א'2
ה ח ל ט ו ת:
 -לאשר את תשריט החלוקה ובתאים הבאים:

ג ל י ו ן ד ר י ש ו ת:
 אישור רשות מקרקעי ישראל2 חוות דעת מנהל הפרוייקט של היישוב עין רפה-עין נקובא2 חוות דעת האגף לפיתוח הכפר והתיירות2 לאחר השלמת הדרישות והתיקונים יש להעביר  4סטיםמקוריים וחתומים לצורך האישור2
 היה ולא ימולאו התנאים להחלטה לרבות כל ההעתקיםהנדרשים בתוך  50/ימים תהא ההחלטה בטלה2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף32:
TBPIRUT0002 2

תשריט חלוקה :מי/תשר"ח/811/א01/

סעיף22 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :
שם:

חלוקה בחלק מגוש .900.

שטח התוכנית 5054/2/// :מ"ר
סמכות:ועדה מקומית
יחס
כפיפות

לתכנית
מי12//1א

בעלי עניין:
 יזם התכנית/מגיש :ראנם ברהום
 בעלים:

ראנם ברהום

הישובים הכלולים בתכנית:
עין רפה
גושים חלקות:
גוש.900. :
5
מ ט ר ת ה ת כ נ י ת:
חלוקה מגרשים עפ"י תכנית מי12//1א 2
ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
היזם לבצע חלוקת  .מגרשים בהתאם לתכנית מי12//1א'2

ה ח ל ט ו ת:
 -לאשר את תשריט החלוקה ובתאים הבאים:

ג ל י ו ן ד ר י ש ו ת:
 אישור רשות מקרקעי ישראל2 חוות דעת מנהל הפרוייקט של היישוב עין רפה-עין נקובא2 חוות דעת האגף לפיתוח הכפר והתיירות2 חוות דעת הייושב2 לאחר השלמת הדרישות והתיקונים יש להעביר  4סטיםמקוריים וחתומים לצורך ההפקדה2
 היה ולא ימולאו התנאים להחלטה לרבות כל ההעתקיםהנדרשים בתוך  50/ימים תהא ההחלטה בטלה2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף33:
פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר .9. :בתאריך:
551/515x

תאריך541/51./5x :

רשימת הבקשות
סעיף בקשה
./50/./9 5
./50//05 .
./50/5.5 2
./50/5.2 5
./54//0. 4
./52/44. 0
./50/4/9 x
./50/4// 0
./50/520 9
./50/5/x 5/
./54/440 55
./5./55/ 5.
./50/500 52
./55//09 55
./54/x0/ 54
./54/x9. 50
./54/009 5x
./50/.24 50
./52/505 59
./54/0.4 ./
./52/50. .5
./5./9x5 ..
./54/592 .2
./54/.05 .5
./54/5/4 .4
./55/.90 .0
./50/455 .x

תיק בניין
5/./20
0.//4
52/545
52/542
54/45
54/45
2//95
04/5x
4x/09
49//////5
5/.2//5
59/./5
40/00.
.0540/.
5//..5
5/0/.0
20/5.2
5/.5/5.5255
4x/444
04/5x
05/..0
4.2/59/559
.5/29
54/.0x
.x/00
05/.2/
22/45x52

גוש

2/x0/
2/x0/
.9x/x
4509
2/25x
.9x02
.90x9
540/
.90//
.905x
254/5
459/
5940
.9x/x
25.00
2/59/
.9xx4
25250
25.04
45x5

חלקה מגרש
20
4
545
542
45
.9
45
.9
95
5x
.5.
09
5
5
2/
./5
.
00.
.5
.
..5
.0
5.2
5x
5.-55
444
25
5x
.5.
..0
9
55
29
29
.0x
.
00
.2/
.
2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

פרטי המבקש
סעדה אורלי ואמיל
ערמוני אבינועם
יונתן יוסף
יונתן דנה
נהרי בדרה
נהרי בדרה
קיסר אריאל
ששון רומי וצחי
פתיחי רענן
יקבי טפרברג-קיבוץ צרעה
אזורים בנין ( )5904בע"מ
אליהו אלמוג
גרשונוביץ אלעד
מקורות בע"מ-מרחב מרכז
בן עמי יריב
בראל שיק
שור מידד
פארק צרעה בע"מ
אידל עידו ויפעת
ששון רומי וצחי
ג'קובס אליוט
עוודאללה זוהיר
דעבול אפרים
טרבלסי פנחס ומיכל
יוסף אהרון ואילנה
כהן יגאל
מקורות מרחב מרכז בע"מ

כתובת
שריגים 20
רמת רזיאל 4
נוה אילן 545
נוה אילן 542
אורה 45
אורה 45
טל-שחר 95
שואבה 5x
צלפון 09
צרעה
ארזה מוצא
נס-הרים ./5
צור-הדסה 00.
הראל
מטע ..5
הר טוב ב' .0
לוזית 5.2
פארק תעשיה צרעה
צלפון 444
שואבה 5x
רוגלית ..0
עין נקובא 9
בר-גיורה 29
נחושה .0x
זכריה 00
רוגלית .2/
כפר אוריה

עמ
2x
29
55
52
54
5x
59
45
42
45
40
49
05
02
04
0x
x/
x.
x5
x0
x0
0/
0.
05
00
00
9/

מס' דף34:
BAKPIRUT0000 1

מספר בקשה./50/./9 :

סעיף1:

תיק בניין:

5/./20

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :

מבקש:
 סעדה אורלי ואמיל
בעל הנכס:

הגשה 81/18/2110

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 כהן אלון

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :שריגים 80
גוש וחלקה :גוש :חלקה :מגרש 80 :יעוד :מגורים
תכנית125/ :ב
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
552/2
ת' שינויים ותוספת2
מגורים
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הסדרת מצב קיים תוספת בניה לבית מגורים ובריכת שחייה פרטית.
תת
חלקה

שימוש

מפלס
/קומה

מגורים

סה"כ:

שטח עיקרי במ"ר

שטח שירות במ"ר

קיים

מבוקש

קיים

5492.5
5492.5

552/2
552/2

29220
29220

.//2.x

מבוקש

מס' יח"ד
קיים

מבוקש

שטח אחר
במ"ר

5

29220

./250

%בניה/2//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הסדרת מצב קיים תוספת בניה לבית מגורים ובריכת שחייה פרטית2
הודעה בדבר פרסום הקלות ל:קו בניין צדדי (מערבי) ללא פתחים עד  2/%מקו בניין מ 22// -מ' ל 524 -מ' 0הגדלת שטח
הרצפה הכולל המותר לפי התכנית עד  0%משטח המגרש  440מ"ר 0סה"כ הקלה של  22250מ"ר מזכויות הבניה 0לפי
תקנות סטייה ניכרת סעיף ( 9א) 0הקמת בריכת שחייה פרטית בשטח של  54205מ"ר החורגת מקו בניין 0ניוד  25299מ"ר
שטחים עיקריים לקומת המרתף2
פורסמו בשלושה עיתונים 0נשלחו הודעות לשכנים2
בישיבת ועדת משנה לתכנון ולב מספר .95 :מ 50155150 :הוחלט:
עקב תקלה התברר שישנם מתנגדים 0הועדה תשוב ותדון בבקשה לאחר שמיעת המתנגדים2
מטרת הדיון:
הצדדים הוזמנו לדיון לשעה 55:2/

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מקבלת חלקית את ההתנגדות לבקשה להיתר ומתנה את אישור הבקשה להסדרת
מצב קיים ,תוספת בניה לבית מגורים ובריכת שחייה פרטית בהתאם להסכמות שניתנו
בפגישת הגישור .1:הכנסת משאבת הבריכה לתוך גבולות מגרש  .2 . 80בניית קיר בציפוי אבן
פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף35:
בגבול מגרש  81בגובה  1.81מ' להסתרת צינור המים. 8 .התחייבות המבקש לשימוש פרטי
בבריכת השחייה .0 .סגירת כל הפתחים בקו בניין מיוחד של  1.81מ' ,ולאחר שיוגשו וימולאו
התנאים הבאים:

 אישור רשות מקרקעי ישראל1יש לקבל הפניה מהוועדה2 יש להכניס את משאבת הבריכה לתוך גבולות מגרש 220 יש לבנות קיר תמך בציפוי אבן בגובה  524מ'בגבול מגרש  2xלהסתרת צינור המים מהשכן2 יש לסגור את כל הפתחים בקווי בניין מיוחד של 524מ'2 התחייבות המבקשים לבריכה לשימוש פרטי בלבד2 אישור הג"א2 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון2 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין2 אישור מועצה למיסים0אגרות0והיטלים2 בדיקת היטל השבחה  1יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל2 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח2 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש1מבקשים2 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד2 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  552והצהרת מהנדס2 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה 0מהנדס המבנה ומודד התוכנית2 יש למלא בטבלת השטחים שטחים לא מקורים כולל מרפסות ופרגולות2 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות0חתכים וחזיתות2 יש להטמיע צילומים של המבנה הקיים 5 -חזיתות מלאות ע"ג הבקשה להיתר2 יש להחתים את המבקש 0עורך הבקשה 0מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון2 יש לסמן במסגרת אדומה את התוספת המוצעת בתכנית העמדה ובחזיתות2 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה2 חוות דעת ואישור היחידה לאיכות הסביבה 'שורק' לעניין הבריכה2 חוות דעת ואישור יועץ בטיחות לעניין הבריכה2 אישור מעבדה מוסמכת לחיבור אינסטלציה לתשתיות כחוק2 התחייבות לכיסוי נזקים העשויים להיגרם לשכנים במקרה של נזילות2 -יש לציין את שטח הבריכה  +חדר מכונות בטבלת השטחים ולהראות חישוב בסכמת השטחים2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף36:
BAKPIRUT0000 2

מספר בקשה./50//05 :

סעיף2:

תיק בניין:

0.//4

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :

מבקש:
 ערמוני אבינועם
בעל הנכס:

הגשה 11/12/2110

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 כהן אליהו איילה

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :רמת רזיאל 8
גוש וחלקה :גוש :חלקה :מגרש 8 :יעוד :חקלאי ב'
תכנית :במx001
שטח עיקרי שטח שירות
תאור בקשה
שימוש עיקרי
5.2//
552./
הסדרת מצב קיים
מגורים
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הסדרת מצב קיים  -בית לבן ממשיך +בריכת שחייה פרטית ,תוספת ממ"ד בבית לבן ממשיך
והחזרת מחסן חקלאי לקדמותו.
תת
חלקה

5
.

מפלס
/קומה

שימוש

מגורים
מגורים
בריכת שחיה פרטית

סה"כ:

שטח עיקרי במ"ר

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

קיים

מבוקש

5042x5
.x254

552./

5.2//

.5.200

552./

5.2//

מס' יח"ד
מבוקש

קיים

שטח אחר
במ"ר

5
5
5925/

.4x2/0

5.2//

%בניה/2//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הסדרת מצב קיים  -בית לבן ממשיך +בריכת שחייה פרטית 0תוספת ממ"ד בבית לבן ממשיך
והחזרת מחסן חקלאי לקדמותו2
הודעה בדבר פרסום הקלה להסדרת מצב קיים בבריכת שחייה פרטית בשטח של כ ./ -מ"ר  +חדר מכונות לצורכי
הבריכה 0פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים התקבלה התנגדות ממשק  44הוזמנו לדיון לשעה 255:5/

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה סבורה שאין פגיעה כלפי המתנגדים ומאשרת את הבקשה להסדרת מצב קיים  -בית
לבן ממשיך +בריכת שחייה פרטית ,תוספת ממ"ד בבית לבן ממשיך והחזרת מחסן חקלאי
לקדמותו לאחר שיוגשו וימולאו התנאים הבאים:

 אישור רשות מקרקעי ישראל1יש לקבל הפניה מהוועדה2 התחיבות המבקשים שהשימוש במבנה המחסן החקלאי הינו למחסן בלבד  +תמונות המצהירות עלכך2
פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף37:
 אישור הג"א2 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון2 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין2 אישור מועצה למיסים0אגרות0והיטלים2 בדיקת היטל השבחה  1יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל2 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח2 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש1מבקשים2 התייחסות1חתימת שכנים גובלים בנכס בצרוף מספרי ת2ז על גבי תכנית העמדה2 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד2 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  552והצהרת מהנדס2 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה 0מהנדס המבנה ומודד התוכנית2 יש למלא בטבלת השטחים שטחים לא מקורים כולל מרפסות ופרגולות2 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות0חתכים וחזיתות2 יש להטמיע צילומים של המבנה הקיים 5 -חזיתות מלאות ע"ג הבקשה להיתר2 יש להחתים את המבקש 0עורך הבקשה 0מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון2 יש לסמן במסגרת אדומה את התוספת המוצעת בתכנית העמדה ובחזיתות2 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה2 חוות דעת ואישור היחידה לאיכות הסביבה 'שורק' לעניין הבריכה2 חוות דעת ואישור יועץ בטיחות לעניין הבריכה2 אישור מעבדה מוסמכת לחיבור אינסטלציה לתשתיות כחוק2 התחייבות המבקשים לבריכה לשימוש פרטי בלבד2 התחייבות לכיסוי נזקים העשויים להיגרם לשכנים במקרה של נזילות2 יש לציין את שטח הבריכה  +חדר מכונות בטבלת השטחים ולהראות חישוב בסכמת השטחים2 יש להציג אישור זכויות2 יש להציג את מיקום חדר המכונות בתכנית העמדה2 יש להציג מידות של החדר ומפלסו בתכניות 0חתכים וחזיתות2 -יש למלא את טבלת שטחים המותרים עפ"י תב"ע2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף38:
BAKPIRUT0000 3

מספר בקשה./50/5.5 :

סעיף8:

תיק בניין:

52/545

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :

מבקש:
 יונתן יוסף
בעל הנכס:

הגשה 29/12/2110

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 מיכאל מיכאל

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :נוה אילן 080
גוש וחלקה :גוש :חלקה :מגרש080 :
תכנית :מק15221ד51
תאור בקשה
שימוש עיקרי
תוכנית שינויים
מגורים
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
תכנית שינויים למבנה קיים בהיתר.
תת
חלקה

שימוש

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר
קיים

מגורים

מבוקש

..02.0
..02.0

סה"כ:

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

מס' יח"ד
קיים

202.x
202.x

..02.0

5

202.x

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
תכנית שינויים למבנה קיים בהיתר2
בישיבת רשות רישוי  -מטה יהודה מספר ./505x :מ /x155150 :הוחלט:
לאשר את הבקשה לתכנית שינויים למבנה קיים בהיתר לאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים2
מטרת הדיון:
התקבלה התנגדות מהשכן על מגרש  542ו 0545הוזמנו לדיון לשעה 255:4/

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה סבורה שאין פגיעה כלפי המתנגדים אף ביחס למותר עפ"י התב"ע שכן הבקשה אינה
חורגת מהמותר בתב"ע ומאשרת את הבקשה לתכנית שינויים למבנה קיים בהיתר לאחר
שיוגשו וימולאו התנאים הבאים:

 יש להגיש לוועדה שתי תכניות מתוקנות להיתר2 -אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מבוקש

שטח אחר
במ"ר

%בניה/2//% :

מס' דף39:
 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין2 אישור מועצה למיסים0אגרות0והיטלים2 בדיקת היטל השבחה  1יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל2 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש1מבקשים2 התייחסות1חתימת שכנים גובלים בנכס בצרוף מספרי ת2ז על גבי תכנית העמדה2 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד2 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  552והצהרת מהנדס2 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה 0מהנדס המבנה ומודד התוכנית2 יש למלא בטבלת השטחים שטחים לא מקורים כולל מרפסות ופרגולות2 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות0חתכים וחזיתות2 יש להטמיע צילומים של המבנה הקיים 5 -חזיתות מלאות ע"ג הבקשה להיתר2 יש להחתים את המבקש 0עורך הבקשה 0מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון2 יש לסמן במסגרת אדומה את התוספת המוצעת בתכנית העמדה ובחזיתות2 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה2 יש לתת מידות לכל האלמנטים המוסדרים בבקשה ולהראותם בסכמת שטחים ובטבלת שטחים2 יש לסמן להריסה את השירותים בקומת מרתף2 יש לתקן צביעה בכל התכנית2 -יש להראות קו בניין אחורי בהקלה כפי שמופיע בהיתר2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף40:
BAKPIRUT0000 4

מספר בקשה./50/5.2 :

סעיף0:

תיק בניין:

52/542

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :

מבקש:
 יונתן דנה
בעל הנכס:

הגשה 29/12/2110

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 מיכאל מיכאל

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :נוה אילן 088
גוש וחלקה :גוש :חלקה :מגרש088 :
תכנית :מק15221ד51
תאור בקשה
שימוש עיקרי
ת' שינויים ותוספת2
מגורים
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
תכנית שינויים למבנה קיים בהיתר.
תת
חלקה

שימוש

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר
קיים

מגורים

סה"כ:

מבוקש

..02.0
..02.0

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

מס' יח"ד
קיים

202.x
202.x

..02.0

5

202.x

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
תכנית שינויים למבנה קיים בהיתר2
בישיבת רשות רישוי  -מטה יהודה מספר ./505x :מ /x155150 :הוחלט:
\לאשר את הבקשה לתכנית שינויים למבנה קיים בהיתר לאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים2
מטרת הדיון:
התקבלה התנגדות מהשכן על מגרש  542ו 0545הוזמנו לדיון לשעה 255:4/

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה סבורה שאין פגיעה כלפי המתנגדים אף ביחס למותר עפ"י התב"ע שכן הבקשה אינה
חורגת מהמותר בתב"ע ומאשרת את הבקשה לתכנית שינויים למבנה קיים בהיתר לאחר
שיוגשו וימולאו התנאים הבאים:

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מבוקש

שטח אחר
במ"ר

%בניה/2//% :

מס' דף41:
 יש להגיש לוועדה שתי תכניות מתוקנות להיתר2 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון2 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין2 אישור מועצה למיסים0אגרות0והיטלים2 בדיקת היטל השבחה  1יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל2 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש1מבקשים2 התייחסות1חתימת שכנים גובלים בנכס בצרוף מספרי ת2ז על גבי תכנית העמדה2 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד2 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה 0מהנדס המבנה ומודד התוכנית2 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  552והצהרת מהנדס2 יש למלא בטבלת השטחים שטחים לא מקורים כולל מרפסות ופרגולות2 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות0חתכים וחזיתות2 יש להטמיע צילומים של המבנה הקיים 5 -חזיתות מלאות ע"ג הבקשה להיתר2 יש להחתים את המבקש 0עורך הבקשה 0מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון2 יש לסמן במסגרת אדומה את התוספת המוצעת בתכנית העמדה ובחזיתות2 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה2 יש לתת מידות לכל האלמנטים המוסדרים בבקשה ולהראותם בסכמת שטחים ובטבלת שטחים2 יש לחזק את הצבע האפור למבנה הקיים בהיתר2 -יש להראות קו בניין אחורי בהקלה כפי שמופיע בהיתר2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף42:
BAKPIRUT0000 5

מספר בקשה./54//0. :

סעיף8:

תיק בניין:

54/45

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :

מבקש:
 נהרי בדרה
בעל הנכס:

הגשה 19/12/2118

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 מרציאנו שרית

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :אורה 80
גוש וחלקה :גוש 81131 :חלקה 29 :מגרש 80 :יעוד :חקלאי ב'
תכנית :במxxx1
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
.x02./
בית לבן ממשיך
מגורים
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הסדרת מצב קיים בית בעל משק ,בית לבן ממשיך ,יחידת קייט והריסת מבנים.
תת
חלקה

5
.

מפלס
/קומה

שימוש

שטח עיקרי במ"ר
מבוקש

קיים

מגורים
בתי קייט
מגורים

סה"כ:

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

מס' יח"ד
קיים

מבוקש

שטח אחר
במ"ר

90205
4924/
5./2/9
.x02./

.x02./

%בניה/2//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הסדרת מצב קיים בית בעל משק 0בית לבן ממשיך 0יחידת קייט והריסת מבנים2
הודעה בדבר פרסום סטייה מקו בניין קדמי שלפיו בנויים רוב הבניינים 0באותו קטע רחוב 0בין שני צמתים0
מתקנות סטייה ניכרת סעיף  )4(.קטן (ב) 0בגובה מבנה לתעסוקה לא חקלאית במגרש מ 42./-מ' ל 02// -מ' 0סה"כ
הגבהה של  0/ס"מ ההקלה הינה מהוראות תכנית מי1xxx1א נספח מגבלות תכנוניות לחלקות א' סעיף " xגובה
שיא הגג של המבנה לתעסוקה לא חקלאית לא יעלה על  42./מ' מפני קרקע טבעית 0במיקום מבנה לתעסוקה לא
חקלאית במגרש 2ההקלה הינה מהוראות תכנית מי xxx1א נספח מגבלות תכנוניות לחלקות א' סעיף " 0מרחק
המבנה לתעסוקה לא חקלאית מכל מבנה אחר לא יפחת מ .4 -מ'"2
פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים התקבלה התנגדות 0הוזמנו לדיון לשעה 254://

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את הבקשה להסדרת מצב קיים בית בעל משק ,בית לבן ממשיך ,יחידת
קייט והריסת מבנים היות ואין באישור התכנוני כדי לגרוע כל קניין של החלטות משפטיות
קניינות,הואיל והמתנגד העלה טענות חוזיות וקנייניות שאינן תכנוניות מבהירה הועדה כי

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף43:
ההיתר לא יוצא בתוך  81יום מהחלטה זו ,והמתנגד יוכל לשקול אם לפנות לערכאות
המוסמכות ולאחר שיוגשו וימולאו התנאים הבאים:

 אישור רשות מקרקעי ישראל1יש לקבל הפניה מהוועדה2 אישור הג"א2 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון2 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין2 אישור מועצה למיסים0אגרות0והיטלים2 בדיקת היטל השבחה  1יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל2 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח2 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש1מבקשים2 התייחסות1חתימת שכנים גובלים בנכס בצרוף מספרי ת2ז על גבי תכנית העמדה2 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד2 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  552והצהרת מהנדס2 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה 0מהנדס המבנה ומודד התוכנית2 יש למלא בטבלת השטחים שטחים לא מקורים כולל מרפסות ופרגולות2 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות0חתכים וחזיתות2 יש להטמיע צילומים של המבנה הקיים 5 -חזיתות מלאות ע"ג הבקשה להיתר2 יש להחתים את המבקש 0עורך הבקשה 0מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון2 יש לסמן במסגרת אדומה את התוספת המוצעת בתכנית העמדה ובחזיתות2 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה2 חוות דעת ואישור יועץ בטיחות2 נספח תאור אמצעים לבטיחות אש בהתאם לתקנה  55א' לתקנות  +חוו"ד שרותי הכבאות יש להוסיף צילומים של כל הבנוי בשטח המגרש 5 0חזיתות לכל מבנה2 יש לסמן להריסה ולצבוע בצהוב כל הבנוי מחוץ לגבולות המגרש2 יש לסמן להריסה מבנה הנבנה ע"י משק  45ונמצא בשטח ציבורי2 יש למסגר פרגולה המבוקשת להכשרה באדום 0ואת החורג מ 5/%מקו בניין יש לסמן להריסה2 -יש להסיר את הכיתוב סככת עץ ולכתוב פרגולה2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף44:
BAKPIRUT0000 6

מספר בקשה./52/44. :

סעיף0:

תיק בניין:

54/45

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :

מבקש:
 נהרי בדרה
בעל הנכס:

הגשה 11/11/2118

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 מרציאנו שרית

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :אורה 80
גוש וחלקה :גוש 81131 :חלקה 29 :מגרש 80 :יעוד :חקלאי ב'
תכנית :במxxx1
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
29.20/
שינוי יעוד מלול למחסן
לול
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הסבת לול קיים למחסן אלומיניום עפ"י פעילות לא חקלאית עד  811מ"ר  -תואם תב"ע.
תת
חלקה

שימוש

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר
מבוקש

קיים

אחסנה

סה"כ:

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

מס' יח"ד
קיים

מבוקש

שטח אחר
במ"ר

29.20/
29.20/

29.20/

%בניה/2//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הסבת לול קיים למחסן אלומיניום עפ"י פעילות לא חקלאית עד  4//מ"ר  -תואם תב"ע2
הודעה בדבר פרסום הקלות במיקום מבנה לתעסוקה לא חקלאית במגרש 2ההקלה הינה מהוראות תכנית מיxxx1
א נספח מגבלות תכנוניות לחלקות א' סעיף " 0מרחק המבנה לתעסוקה לא חקלאית מכל מבנה אחר לא יפחת מ-
 .4מ' "2לקומה נוספת מ . -קומות ל 2 -קומות עפ"י תקנות סטייה ניכרת סעיף  .סעיף קטן  00בבית לבן ממשיך0
מהוראות התכנית סעיף  5/ב' ( )4להגבהת תחילת גג רעפים מ 024 -מ' ל 02/ -מ' בבית לבן ממשיך2
פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות2

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את ההקלות הבאות :במיקום מבנה לתעסוקה לא חקלאית במגרש .ההקלה
הינה מהוראות תכנית מי 111/א נספח מגבלות תכנוניות לחלקות א' סעיף " 3מרחק המבנה
לתעסוקה לא חקלאית מכל מבנה אחר לא יפחת מ 28 -מ' ".לקומה נוספת מ 2 -קומות ל8 -
קומות עפ"י תקנות סטייה ניכרת סעיף  2סעיף קטן  ,3בבית לבן ממשיך ,מהוראות התכנית
סעיף  11ב' ( )8להגבהת תחילת גג רעפים מ 0.8 -מ' ל 3.1 -מ' בבית לבן ממשיך .ומאשרת את
הבקשה להסבת לול קיים למחסן אלומיניום עפ"י פעילות לא חקלאית עד  811מ"ר לאחר
שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף45:

 אישור רשות מקרקעי ישראל1יש לקבל הפניה מהוועדה2 אישור הג"א2 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  552והצהרת מהנדס2 הגשת הצהרת מהנדס על יציבות בניין קיים2 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח2 אישור מועצה למיסים0אגרות0והיטלים2 בדיקת היטל השבחה  1יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל2 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה 0מהנדס המבנה ומודד התוכנית2 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש1מבקשים2 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות0חתכים וחזיתות2 יש להגיש דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו2CWD- יש להחתים את המבקש 0עורך הבקשה 0מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון2 נספח תאור אמצעים לבטיחות אש בהתאם לתקנה  55א' לתקנות  +חוו"ד שרותי הכבאות חוות דעת ואישור יועץ בטיחות2 חוות דעת ואישור יועץ תנועה2 חוות דעת ואישור מחלקת רישוי עסקים במועצה2 חוות דעת מורשה נגישות ושרות2 חתימה על התחייבות לעניין הביוב2 חוות דעת היחידה אזורית לאיכות הסביבה "שורק"2 התחייבות המבקש1ים להחזרת המבנה לייעודו בתום השימוש החורג2 צילום המבנה המוצע טרם ההסבה2 חוות דעת המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות2 יש לציין את מספר הבקשה בטופס 25 יש לסמן את כל המחסן כולל החלק הצפוני בקו אדום2 יש לפרט פונקציות בחלל המחסן2 יש לסמן את הגדר החורגת מגבול מגרש להריסה 0הגדר תפורק ע"י ועל חשבון המבקש בהתאם יש לסמן להריסה מבנה החורג מגבולות מגרש2לדרישת המועצה  1המושב2
 יש להגיש התחייבות המבקש לשימוש המבנה כולו למחסן אלומניום בלבד2 יש להכשיר סככה בפתח המבנה2 יש להטמיע בבקשה צילומים של כל הבנוי בשטחי המגרשים הכלולים במגרש 245 יש לתקן טבלת שטחים שטח ההסבה יוצג כשטח מוצע ושאר השטחים הקיימים במגרש יותגוכקיים2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף46:
BAKPIRUT0000 7

מספר בקשה./50/4/9 :

סעיף1:

2//95

תיק בניין:

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :

מבקש:
 קיסר אריאל
בעל הנכס:

הגשה 21/11/2110

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 קנז משה  +ציון סיון

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :טל-שחר 90
גוש וחלקה :גוש :חלקה :מגרש 90 :יעוד :חקלאי א'
תכנית :במxx/1
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
0/2//
שימוש חורג
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הארכה לשימוש חורג ל 8שנים מחלק ממחסן חקלאי לשני בתי קייט.
תת
חלקה

מפלס
/קומה

שימוש

שטח עיקרי במ"ר
מבוקש

קיים

בית קייט

סה"כ:

יח"ד
.
שטח שירות במ"ר

קיים

מבוקש

0/2//
0/2//

0/2//

מס' יח"ד
קיים

מבוקש

שטח אחר
במ"ר

.

%בניה/2//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הארכה לשימוש חורג ל 4 -שנים מחלק ממחסן חקלאי לשני בתי קייט2
הודעה בדבר פרסום הארכת שימוש חורג ל 4-שנים נוספות ממחסן חקלאי לשני בתי קייט בשטח של  0/מ"ר 0פורסמה
בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות2
הוועדה לא תאפשר עידוד עבריינות 2ואולם בנסיבות המיוחדות של המקרה המדובר במבנה שבהיתר שנמצא בתוך
היישוב בהתאמה לשימוש שקשור לפעילות תיירותי ואינו מהווה סטייה משמעותית שבגינה תסרב הוועדה לאישור.

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את ההקלה הבאה:הארכת שימוש חורג ל 8-שנים נוספות ממחסן חקלאי
לשני בתי קייט בשטח של  31מ"ר ומאשרת את הבקשה לאחר שיוגשו אישורים וימולאו
התנאים הבאים:

 -אישור רשות מקרקעי ישראל1יש לקבל הפניה מהוועדה2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף47:
 אישור מועצה למיסים0אגרות0והיטלים2 בדיקת היטל השבחה  1יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל2 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה 0מהנדס המבנה ומודד התוכנית2 יש להחתים את המבקש 0עורך הבקשה 0מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון2 נספח תאור אמצעים לבטיחות אש בהתאם לתקנה  55א' לתקנות  +חוו"ד שרותי הכבאות חוות דעת ואישור יועץ בטיחות2 חוות דעת ואישור מחלקת רישוי עסקים במועצה2 התחייבות המבקש1ים להחזרת המבנה לייעודו בתום השימוש החורג2 יש לציין את מספר הבקשה בטופס 25 -מפת מדידה עדכנית לשנה אחורה2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף48:
BAKPIRUT0000 8

סעיף3:

מספר בקשה./50/4// :

תיק בניין:

04/5x

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :

מבקש:
 ששון רומי וצחי
בעל הנכס:

הגשה 81/11/2110

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 כהן אליהו איילה

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :שואבה 11
גוש וחלקה :גוש 29111 :חלקה 212 :מגרש 11 :יעוד :מגורים
תכנית :במ0501
תאור בקשה
שימוש עיקרי
שימוש חורג
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
שימוש חורג ממחסן לצימר עם בריכה מקורה
ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
שימוש חורג ממחסן לצימר עם בריכה מקורה2
הודעה בדבר פרסום שימוש חורג ממחסן לצימר עם בריכה מקורה פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו הודעות
לשכנים ולא התקבלו התנגדויות2
הוועדה לא תאפשר עידוד עבריינות 2ואולם בנסיבות המיוחדות של המקרה המדובר במבנה שבהיתר שנמצא בתוך
היישוב בהתאמה לשימוש שקשור לפעילות תיירותי ואינו מהווה סטייה משמעותית שבגינה תסרב הוועדה לאישור.

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את השימוש חורג ממחסן לצימר עם בריכה מקורה ומאשרת את הבקשה
לאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

 אישור רשות מקרקעי ישראל1יש לקבל הפניה מהוועדה2 אישור הג"א2 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  552והצהרת מהנדס2 הגשת הצהרת מהנדס על יציבות בניין קיים2 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח2 אישור מועצה למיסים0אגרות0והיטלים2 בדיקת היטל השבחה  1יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל2 -יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה 0מהנדס המבנה ומודד התוכנית2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף49:
 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש1מבקשים2 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות0חתכים וחזיתות2 יש להגיש דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו2CWD- יש להחתים את המבקש 0עורך הבקשה 0מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון2 נספח תאור אמצעים לבטיחות אש בהתאם לתקנה  55א' לתקנות  +חוו"ד שרותי הכבאות חוות דעת ואישור יועץ בטיחות2 חוות דעת ואישור מחלקת רישוי עסקים במועצה2 חתימה על התחייבות לעניין הביוב2 חוות דעת היחידה אזורית לאיכות הסביבה "שורק"2 התחייבות המבקש1ים להחזרת המבנה לייעודו בתום השימוש החורג2 צילום המבנה המוצע טרם השימוש חורג2 יש לציין את מספר הבקשה בטופס 25 חוות דעת ואישור היחידה לאיכות בסביבה 'שורק' לעניין הבריכה2 חוות דעת ואישור יועץ בטיחות לעניין הבריכה2 התחייבות לכיסוי נזקים העשויים להיגרם לשכנים במקרה של נזילות2 -יש להראות חניה עפ" תקן ות המגרש2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף50:
BAKPIRUT0000 9

מספר בקשה./50/520 :

סעיף9:

תיק בניין:

4x/09

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :

מבקש:
 פתיחי רענן
בעל הנכס:

הגשה 18/18/2110

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 אילן אפרת

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :צלפון 09
גוש וחלקה :גוש :חלקה :מגרש 09 :יעוד :חקלאי ב'
תכניתx95 :
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
4//2//
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  1/23והריסת סככות.
תת
חלקה

מפלס
/קומה

5

שימוש

שטח עיקרי במ"ר
מבוקש

קיים

סדנת אומן
מחסן

סה"כ:

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

מס' יח"ד
מבוקש

קיים

שטח אחר
במ"ר

59.2//
2/02//
4//2//

4//2//

%בניה/2//% :

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
 51.0והריסת סככות2
הודעה בדבר פרסום הקלה בקו בניין צדדי (מזרחי) ללא פתחים עד  2/%מקו בניין מ 52// -מ' ל .20/ -מ' 0פורסמה
בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות2
בישיבת ועדת משנה לתכנון ולב מספר .09 :מ 5/1/0150 :הוחלט:
יובא לדיון חוזר לאחר בדיקה ותאום מול הוועדה המחוזית2
יורד מסדר יום לאחר פיקוח בשטח ע"י הועדה המקומית 0הנושא יובא לדיון עם נציג הועדה המחוזית2
בישיבת ועדת משנה לתכנון ולב מספר .9/ :מ .x1/9150 :הוחלט:
הבקשה ירדה מסדר היום מאחר ונדרש תיאום ובדיקה בשטח בין הוועדה המקומית ולשכת
התכנון2
מטרת הדיון:
מובא לדיון חוזר לאחר תיאום מול לשכת התכנון2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף51:
הוועדה לא תאפשר עידוד עבריינות 2ואולם בנסיבות המיוחדות של המקרה המדובר במבנה שבהיתר שנמצא בתוך
היישוב בהתאמה לשימוש שקשור לפעילות תיירותי ואינו מהווה סטייה משמעותית שבגינה תסרב הוועדה לאישור.

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את הבקשה להסדרת מצב קיים  -הסבה חלק מלול לנגריית אומן והסבת לול
למחסן לציוד גידור ע"פ שימושים התואמים תמ"מ  1/23והריסת סככות לאחר שיוגשו
וימולאו התנאים הבאים:

 אישור רשות מקרקעי ישראל1יש לקבל הפניה מהוועדה2 אישור הג"א2 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  552והצהרת מהנדס2 הגשת הצהרת מהנדס על יציבות בניין קיים2 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח2 אישור מועצה למיסים0אגרות0והיטלים2 בדיקת היטל השבחה  1יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל2 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה 0מהנדס המבנה ומודד התוכנית2 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש1מבקשים2 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות0חתכים וחזיתות2 יש להגיש דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו2CWD- יש להחתים את המבקש 0עורך הבקשה 0מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון2 נספח תאור אמצעים לבטיחות אש בהתאם לתקנה  55א' לתקנות  +חוו"ד שרותי הכבאות חוות דעת ואישור יועץ בטיחות2 חוות דעת ואישור יועץ תנועה2 חוות דעת ואישור מחלקת רישוי עסקים במועצה2 חוות דעת מורשה נגישות ושרות2 חתימה על התחייבות לעניין הביוב2 חוות דעת היחידה אזורית לאיכות הסביבה "שורק"2 התחייבות המבקש1ים להחזרת המבנה לייעודו בתום השימוש החורג2 צילום המבנה המוצע טרם השימוש חורג2 חוות דעת המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות2 יש לציין את מספר הבקשה בטופס 25 יש להציג אישור סוכנות למבנים הקיימים המוסדרים בבקשה2 יש להסיר קו הקפי אדום מסביב למבנים המוגשים בבקשה נפרדת בתכניות בחזיתות ובחתכים2 יש להציג דרך גישה לחניה מוצעת לנגריה2 יש לסמן להריסה את הבינוי החורג מגבול מגרש2 -יש להוסיף במהות הבקשה :מחסן ציוד טיולים2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף52:
BAKPIRUT0001 0

מספר בקשה./50/5/x :

סעיף11:

תיק בניין49//////5 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :

מבקש:
 יקבי טפרברג-קיבוץ צרעה
בעל הנכס:

הגשה 13/19/2110

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 גושן אריאל

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :צרעה
גוש וחלקה :גוש 8139 :חלקה ; 1 :יעוד :תעשיה
תכנית :מק1.541ג
שטח עיקרי שטח שירות
תאור בקשה
שימוש עיקרי
552520.
5/052.x
ת' שינויים ותוספת2
יקב
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
תכנית שינויים ותוספת ליקב בהיתר והרחבתו למרכז מבקרים ,מסלול טיול למבקרים
והגדלת משרדים.
תת
חלקה

מפלס
/קומה

שימוש

מרכז מבקרים

סה"כ:

שטח עיקרי במ"ר

שטח שירות במ"ר

קיים

מבוקש

קיים

מבוקש

20x0292
20x0292

5/052.x
5/052.x

022x9
022x9

552520.
552520.

59402./

5594255

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
תכנית שינויים ותוספת ליקב בהיתר והרחבתו למרכז מבקרים 0מסלול טיול למבקרים
והגדלת משרדים2

לא ניתן לחדש את ההחלטה מאחר ותם זמן החידוש ולכן בקשה חדשה2

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את הבקשה לתכנית שינויים ותוספת ליקב בהיתר והרחבתו למרכז
מבקרים ,מסלול טיול למבקרים והגדלת משרדים לאחר שיוגשו וימולאו התנאים הבאים:

 אישור רשות מקרקעי ישראל1יש לקבל הפניה מהוועדה2 אישור הג"א2 אישור "בזק"2 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון2 אישור מעבדה מוסמכת לחיבור אינסטלציה לתשתיות כחוק2פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' יח"ד
קיים

מבוקש

שטח אחר
במ"ר

%בניה/2//% :

מס' דף53:
 אישור חב' חשמל על הבקשה2 אישור רשות העתיקות2 נספח תאור אמצעים לבטיחות אש בהתאם לתקנה  55א' לתקנות  +חוו"ד שרותי הכבאות חוות דעת ואישור יועץ בטיחות2 חוות דעת מורשה נגישות ושרות2 חוות דעת ואישור יועץ תנועה2 חוות דעת המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות2 חוות דעת ואישור מחלקת רישוי עסקים במועצה2 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין2 אישור מועצה למיסים0אגרות0והיטלים2 בדיקת היטל השבחה  1יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל2 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח2 חתימה על התחייבות לעניין הביוב2 חוות דעת ואישור מחלקת תברואה במועצה2 אישור אגף לפיתוח במועצה2 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  552והצהרת מהנדס2 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה 0מהנדס המבנה ומודד התוכנית2 יש לצרף צילום ח2פ של המבקשים2 יש להגיש דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו2CWD- יש להחתים את המבקש 0עורך הבקשה 0מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון2 יש למלא בטבלת השטחים שטחים לא מקורים כולל מרפסות ופרגולות2 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות0חתכים וחזיתות2 פריסת גדרות מהחוץ לפנים סביב המגרש וגדר לרחוב כוללת את המבנה2 תוכנית פיתוח מלאה כולל דרכי גישה0חניות0גדרות0מפלסים0תא אשפה וסגירת פשפש בקנ"מ 25:5// יש לסמן אבן בגדרות כלפי הרחוב בתכנית פיתוח2 יש להטמיע מפלסי כביש סופיים בבקשה2 יש לציין את מספר הבקשה בטופס 25 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה2 יש לערוך תרשים המקום ותרשים סביבה עפ"י פרצלציה בתב"ע2 -יש לסמן מעקות בטיחות בכל מקום נדרש2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף54:
BAKPIRUT0001 1

מספר בקשה./54/440 :

סעיף11:

תיק בניין:

5/.2//5

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :

מבקש:
 אזורים בנין ( )1908בע"מ
בעל הנכס:

הגשה 18/13/2118

 אזורים בנין ( )5904בע"מ

עורך:
 ביטמן  -בן צור

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :ארזה מוצא
גוש וחלקה :גוש 81811 :חלקה 81 :מגרש ; 1 :חלקה 81 :מגרש ; 2 :חלקה 82 :מגרש:
 ; 2חלקה 22 :מגרש 5 :יעוד :מגורים
תכנית0x0 :
שטח עיקרי שטח שירות יח"ד
תאור בקשה
שימוש עיקרי
52/
5400.205
5x020202
בניה חדשה
מגורים
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הקמת מתחם מגורים בעל  21מבנים  181יח"ד ,חניה תת קרקעית וספא.
תת
חלקה

5

שימוש

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר
קיים

מגורים
ספא

סה"כ:

מבוקש

שטח שירות במ"ר
קיים

50922249
x/42.5
5x020202

5x020202

מבוקש
5400.205

מס' יח"ד
קיים

מבוקש

שטח אחר
במ"ר

52/

5400.205

5400.205

%בניה/2//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הקמת מתחם מגורים בעל  ./מבנים  52/יח"ד 0חניה תת קרקעית וספא2
הודעה בדבר פרסום הקלות :תוספת  2יח"ד במגרש מספר  2מ 29 -ל 5.-יח"ד וללא תוספת שטחי בניה 0בקו בניין
אחורי עבור מרפסת זיזית עד  5/ %או  .2//מטר עפ"י הקטן מבניהם בניינים  009במגרש  05ובניין  55במגרש  02בקו
בנין צדדי עד  5/ %מהמרווח בבניינים  5.055ו 050-במסעות החניה במגרש  5/בקו בניין תת קרקעי בקומת החניה2
שילוב ספא ובריכה בקומת החניון לתושבי המתחם בלבד 0תכסית העולה על  54%המותרים בקומות החניון 2פורסמה
בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים 0התקבלה התנגדות מוועד המושב2
המבקשים והועד מושב הוזמנו לשעה 54:/4
בישיבת ועדת משנה לתכנון ולב מספר .0. :מ .4155154 :הוחלט:
יובא לדיון חוזר לאחר ישיבה עם הצדדים וצוות הוועדה2
מטרת הדיון:
הודעה בדבר פרסום ביטול השימוש בגגות כמרפסות לדירות הקומות העליונות
כנדרש לפי תכנית מס' מי 0x01סעיף  250ד " -טיפול במשטחי גגות שטוחים":
"בבניינים בני שלוש קומות בהם לא נבנה גג רעפים תחול חובת שימוש בגגות כמרפסות לדירות הקומות העליונות"
פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף55:
בישיבת ועדת משנה לתכנון ולב מספר .0x :מ .41/4150 :הוחלט:
הוועדה מאשרת את ההקלות הבאות:תוספת  2יח"ד במגרש מספר  2מ 29 -ל 5.-יח"ד וללא
תוספת שטחי בניה 0בקו בניין אחורי עבור מרפסת זיזית עד  5/ %או  .2//מטר עפ"י הקטן
מבניהם בניינים  009במגרש  05ובניין  55במגרש  02בקו בנין צדדי עד  5/ %מהמרווח בבניינים
 5.055ו 050-במסעות החניה במגרש  5/בקו בניין תת קרקעי בקומת החניה 2שילוב ספא
ובריכה בקומת החניון לתושבי המתחם בלבד 0תכסית העולה על  54%המותרים בקומות
החניון 2לביטול השימוש בגגות כמרפסות לדירות הקומות העליונות כנדרש לפי תכנית מס'
מי 0x01סעיף  250ד " -טיפול במשטחי גגות שטוחים"" :בבניינים בני שלוש קומות בהם לא
נבנה גג רעפים תחול חובת שימוש בגגות כמרפסות לדירות הקומות העליונות" ומאשרת את
הבקשה להקמת מתחם מגורים בעל  ./מבנים  52/יח"ד 0חניה תת קרקעית וספא לאחר
שיוגשו אישורים וימולאו התנאים 2
מטרת הדיון:
הוספת תנאים בהתאם לתב"ע מי20x01

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את הבקשה להקמת מתחם מגורים בעל  21מבנים  181יח"ד ,חניה תת
קרקעית וספא לאחר שיוגשו וימולאו התנאים הבאים:

 אישור תצ"ר  -תנאי לטופס 5 אישור תשר"ח2 אישור מועצה למיסים0אגרות0והיטלים2 אישור אגף לפיתוח במועצה2 אישור מפקח מטעם המועצה2 חוות דעת ואישור יועץ תנועה2 חוות דעת ואישור יועץ בטיחות2 נספח תאור אמצעים לבטיחות אש בתאם לתקנה  55א 'לתקנות  +חוות דעת שרותי כבאות2 בדיקת היטל השבחה  1יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל2 יש להחתים את המבקש 0עורך הבקשה 0מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון2 יש למלא בטבלת השטחים שטחים לא מקורים כולל מרפסות ופרגולות2 יש להשלים תכנית פיתוח על רקע מדידה מצבית עדכנית הכוללת כניסה ראשית למגרש  1שיוךחניות1
מפלסי פיתוח 1קירות תמך וגדרות 0דרכי גישה 0ניקוז מי גשמים 0פילרים (עפ"י פרטי פיתוח לישוב)
 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות0חתכים וחזיתות2 יש להגיש דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו2CWD- יש לציין את מספר הבקשה בטופס 25 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה2 יש להוסיף בתכניות בממ"דים :מערכות אוורור וסינון יותקנו בהתאם לדרישות ת"י 54x/ תנאי לטופס  .יינתן לאחר הגשת תרשים לכל אלמנט של התארגנות קבלן כל המבנים כולל עגורן2 תחילת ביצוע שיפורים בכביש  xהאחיות2 אישור וחוו"ד יועץ ניקוז2 -במגרשים  205יש להתאים גובה מבנה שלא יעלה על  5/24מ' מלבד מקומות מסתור דודי שמש2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף56:
 יש להתאים קירות תמך שגובהם לא יעלה על  2מ'2 יש לסמן ע"ג תכנית העמדה1פיתוח בקנ"מ  5:.4/עצים לשימור בהתאם לסקר עצים מאושר בתכניתהיתר פיתוח (נספח)2
 יש להראות פרגולות במרפסות גג ובחצרות המוצמדות לדירות2 יש להראות בתכניות  5:5//חצרות צמודות לדירות2 יש להוסיף לטבלת שטחים מרפסות לא מקורות2 יש להשלים טבלת שטחים בטופס  5עם פירוט לפי מגרש2 יש לכלול במנין שטח עיקרי מרפסות מקורות מעל  55מ"ר2 יש לצרף לבקשה טבלת תכסית לכל קומה מוצעת במגרש2 יש להראות שיוך חניות ליח"ד2 יש להראות מיקום תאי אשפה 0פילרים 0חדר שנאים וכו' יש להשלים קוי מידה ומפלסים בחתכים ובחזיתות2 יש לשמר את הפיל בוקס במתחם ולהראותו בתכנית פיתוח2 ביצוע רישום הערת אזהרה בטאבו ל .4חניות נוספות ע"ש מועצה אזורית מטה יהודה2 תאום עם מהנדסת הוועדה לגבי כל הסוגיות שעלו במהלך התיאום עם ועד הישוב0ומילואן לשביעות רצונה2
 -השלמת כל התנאים להיתר עפ"י תב"ע מי20x01

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף57:
BAKPIRUT0001 2

מספר בקשה./5./55/ :

סעיף12:

59/./5

תיק בניין:

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :

מבקש:
 אליהו אלמוג
בעל הנכס:

הגשה 11/18/2112

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 כהן-אליהו איילה

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :נס-הרים 210
גוש וחלקה :גוש 29138 :חלקה 2 :מגרש 210 :יעוד :מגורים א'
תכנית :במ0541
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
504205
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
2x2//

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

504205
504205

504205

יח"ד
5

2x2//
2x2//

2x2//

מס' יח"ד
קיים

מבוקש

שטח אחר
במ"ר

5

%בניה/2//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הקמת בית מגורים בהרחבה2
הודעה בדבר פרסום הקלות :הגבהת מפלס ה+/2//-מ 09.2//-ל 09.20/ -הגבהה של  0/ס"מ0
לגג שטוח במקום גג רעפים משופע ההקלה הינה מהוראות התכנית סעיף ז' 5-מההוראה
ש 4/% -משטח הגג יהיה גג רעפים משופע 0פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו הודעות
לשכנים ולא התקבלו התנגדויות
בישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר .00 :מ 5.1/.155 :הוחלט:
הוועדה מאשרת את ההקלה הבאה:הגבהת מפלס ה+/2//-מ 09.2//-ל 09.20/ -הגבהה של 0/
ס"מ 0לגג שטוח במקום גג רעפים משופע ההקלה הינה מהוראות התכנית סעיף ז'5-
מההוראה ש 4/% -משטח הגג יהיה גג רעפים משופע 0ומאשרת את הבקשה להקמת בית
מגורים בהרחבה לאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים2
מטרת הדיון:
הודעה בדבר פרסום הגבהת מפלס ה+/2//-מ 09.2//-ל 09.20/ -הגבהה של  0/ס"מ2
הקלה לגג שטוח במקום גג רעפים משופע 0ההקלה הינה מהוראות התכנית סעיף  925ז' 05-ש 4/%-משטח הגג יהיה גג
רעפים משופע פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף58:

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את ההקלה הבאה:הגבהת מפלס ה+1.11-מ 092.11-ל 092.31 -הגבהה של 31
ס"מ ,הקלה לגג שטוח במקום גג רעפים משופע ,ההקלה הינה מהוראות התכנית סעיף  9.0ז'-
 ,1ש 81%-משטח הגג יהיה גג רעפים משופע ומאשרת את הבקשה להקמת בית מגורים
בהרחבה לאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

 אישור רשות מקרקעי ישראל1יש לקבל הפניה מהוועדה2 אישור הג"א2 אישור "בזק"2 אישור מעבדה מוסמכת לחיבור אינסטלציה לתשתיות כחוק2 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  552והצהרת מהנדס2 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון2 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח2 אישור מועצה למיסים 0אגרות והיטלים  -בעת תשלום אגרות תידרש מקדמה להיטל ביוב2 בדיקת היטל השבחה  1יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל2 אישור חב' חשמל על הבקשה2 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין2 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה 0מהנדס המבנה ומודד התוכנית2 אישור רשות העתיקות2 יש למלא בטבלת השטחים שטחים לא מקורים כולל מרפסות ופרגולות2 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש1מבקשים2 יש לצרף לגוף הבקשה נספח פרטים ביצוע (גדרות 0תא אשפה פלרים)2 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות0חתכים וחזיתות2 הגשת דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב -2FCP-קיים בתיק2 יש להחתים את המבקש 0עורך הבקשה 0מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון2 יש לקבל התחיבות בעל ההיתר לציפוי טיח שפריץ בגוון צבע בז' מכיוון גדר השכן מעל  524מטרבמקרה שהמגרש הצמוד טרם נמכר2
 פריסת גדרות מהחוץ לפנים סביב המגרש וגדר לרחוב כוללת את המבנה2 חתימה על התחייבות לעניין הביוב והצהרה על העדר טענות ו1או תביעות עתידיות2 תוכנית פיתוח מלאה כולל דרכי גישה0חניות0גדרות0מפלסים0תא אשפה וסגירת פשפש בקנ"מ 25:5// אישור סגן מהנדסת המועצה ניסן גלבוע לעניין הפיתוח2 יש לסמן אבן בגדרות כלפי הרחוב והנוף בתכנית פיתוח0חתכים וחזיתות עפ"י פרטי פיתוח2 תנאי למתן היתר חתימת ועד הישוב הכוללת חותמת מורשי חתימה0שמות0תעודות זהות ותאריך2 יש להוסיף סימוני צפון בתכניות2 יש לסמן קו קרקע טבעי בחזיתות ובחתכים2 יש להוסיף פריסות בהיקף המגרש2 -יש לבטל מדרגות חיצוניות המובילות מהכניסה לחניה לקומה התחתונה2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף59:
BAKPIRUT0001 3

סעיף18:

מספר בקשה./50/500 :

תיק בניין:

40/00.

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :

מבקש:
 גרשונוביץ אלעד
בעל הנכס:

הגשה 28/11/2110

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 שמואלי עמי

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :צור-הדסה 032
גוש וחלקה :גוש 29319 :חלקה 20 :מגרש 032 :יעוד :מגורים
תכנית :במ14./1ה14./ 0יג
תאור בקשה
שימוש עיקרי
ת' שינויים ותוספת2
מגורים
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
תוספת יחידת דיור ,חניה ובניה נוספת
ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
תוספת יחידת דיור 0חניה ובניה נוספת2
הודעה בדבר פרסום הקלה בתוספת יח"ד ע"י פיצול דירה קיימת לפי תקנות סטיה ניכרת סעיף 9( .א')  5הוראות
שעה2
פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות2

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את ההקלה הבאה:תוספת יח"ד ע"י פיצול דירה קיימת לפי תקנות סטיה
ניכרת סעיף 9( 2א')  1הוראות שעה ומאשרת את הבקשה לתוספת יחידת דיור ,חניה ובניה
נוספת לאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

 אישור רשות מקרקעי ישראל1יש לקבל הפניה מהוועדה2 אישור הג"א2 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  552והצהרת מהנדס2 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון2 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח2 אישור מועצה למיסים0אגרות0והיטלים2 בדיקת היטל השבחה  1יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל2 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין2 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה 0מהנדס המבנה ומודד התוכנית2 -יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש1מבקשים2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף60:
 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות0חתכים וחזיתות2 יש להגיש דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו2CWD- יש להחתים את המבקש 0עורך הבקשה 0מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון2 תוכנית פיתוח מלאה כולל דרכי גישה0חניות0גדרות0מפלסים0תא אשפה וסגירת פשפש בקנ"מ 25:5// יש להטמיע צילומים של המבנה הקיים 5 -חזיתות מלאות ע"ג הבקשה להיתר2 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד2 יש לציין את מספר הבקשה בטופס 25 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה2 יש למספר את מס' יח"ד בתכנית ובטבלת השטחים2 -יש למחוק מחסן מחוץ לגבול קו בנין ולהסיר קירות2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף61:
BAKPIRUT0001 4

מספר בקשה./55//09 :

סעיף10:

תיק בניין:

.0540/.

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :

מבקש:
 מקורות בע"מ-מרחב מרכז
בעל הנכס:

הגשה 10/12/2110

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 וינברג ירון

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :הראל
גוש וחלקה :גוש 0801 :חלקה 2 :יעוד :חקלאי
תכנית :תמ"א 25ב'4
תאור בקשה
שימוש עיקרי
קו מים
קוי מים
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
קו מים פלדה "( 20תת קרקעי) קו מחבר תחנת כפר אוריה-הראל.
תת
חלקה

שימוש

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר
קיים

מבוקש

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

מס' יח"ד
קיים

קו מים

סה"כ:

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
קו מים פלדה "( .5תת קרקעי) קו מחבר תחנת כפר אוריה-הראל2
הודעה בדבר פרסום הקלה עפ"י סעיף  .9לעניין יידוע הציבור לפי תמ"א 125ב' 41להנחת קו מים ".5
(תת קרקעי) קו מחבר תחנת כפר אוריה  -הראל2
פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות2

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את ההקלה הבאה:עפ"י סעיף  29לעניין יידוע הציבור לפי תמ"א /80ב'8/
להנחת קו מים "( 20תת קרקעי) קו מחבר תחנת כפר אוריה  -הראל ומאשרת את הבקשה
לקו מים פלדה "( 20תת קרקעי) קו מחבר תחנת כפר אוריה-הראל לאחר שיוגשו אישורים
וימולאו התנאים הבאים:

 אישור רשות מקרקעי ישראל1יש לקבל הפניה מהוועדה2 אישור "בזק"2 -חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  552והצהרת מהנדס2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מבוקש

שטח אחר
במ"ר
5.42//

%בניה/2//% :

מס' דף62:
 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון2 אישור מועצה למיסים0אגרות0והיטלים2 בדיקת היטל השבחה  1יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל2 אישור חב' חשמל על הבקשה2 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין2 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה 0מהנדס המבנה ומודד התוכנית2 אישור רשות העתיקות2 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש1מבקשים2 אישור מועצה אגף פיתוח לענין הכבישים2 פתיחת תיק מידע והגשת  .מפות מדידה עדכניות לחצי שנה אחרונה2 יש להגיש דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו2CWD- יש להחתים את המבקש 0עורך הבקשה 0מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון2 חוות דעת היחידה אזורית לאיכות הסביבה "שורק"2 אישור מע"צ2 נספח תאור אמצעים לבטיחות אש בהתאם לתקנה  55א' לתקנות  +חוו"ד שרותי הכבאות חוות דעת המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות2 תנאים עפ"י תמ"א 25 אישור פקיד היערות2 -יש לציין את מספר הבקשה בטופס 25

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף63:
BAKPIRUT0001 5

מספר בקשה./54/x0/ :

סעיף18:

תיק בניין:

5//..5

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :

מבקש:
 בן עמי יריב
בעל הנכס:

הגשה 10/11/2118

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 כהן-אליהו איילה

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :מטע 220
גוש וחלקה :גוש 29311 :חלקה :מגרש 220 :יעוד :מגורים א'
תכנית :במ1.x01א
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
5/x2.4
הסדרת מצב קיים
מגורים
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הסדרת מצב קיים -בבית מגורים ,בריכת שחייה פרטית +חדר מכונות ושינויים בפיתוח
השטח.
תת
חלקה

שימוש

מפלס
/קומה

מגורים

סה"כ:

שטח עיקרי במ"ר

שטח שירות במ"ר

קיים

מבוקש

קיים

559229
559229

5/x2.4
5/x2.4

5.2//
5.2//

..0205

מבוקש

5.2//

מס' יח"ד
קיים

מבוקש

שטח אחר
במ"ר

%בניה/2//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הסדרת מצב קיים -בבית מגורים 0בריכת שחייה פרטית +חדר מכונות ושינויים בפיתוח
השטח2
הודעה בדבר פרסום הקלות :הקמת בריכת שחייה פרטית בשטח של  2/224מ"ר +חדר מכונות
לבריכה בשטח של  2מ"ר 0הקלה לקומה נוספת מ . -קומות ל 2 -קומות עפ"י תקנות סטייה ניכרת
סעיף  .קטן ( 0)0הגבהת גובה מבנה גג רעפים מ 024/ -מ' ל 9240 -מ' 2סה"כ הגבהת המבנה ב 52/0 -מ' מהוראות תכנית
 5.ד'2
פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות2

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את ההקלות הבאות:הקמת בריכת שחייה פרטית בשטח של  81.88מ"ר+
חדר מכונות לבריכה בשטח של  8מ"ר ,הקלה לקומה נוספת מ 2 -קומות ל 8 -קומות עפ"י
תקנות סטייה ניכרת סעיף  2קטן ( ,)3הגבהת גובה מבנה גג רעפים מ 3.81 -מ' ל 9.80 -מ'

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף64:
ומאשרת את הבקשה להסדרת מצב קיים -בבית מגורים ,בריכת שחייה פרטית +חדר מכונות
ושינויים בפיתוח השטח לאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

 אישור רשות מקרקעי ישראל1יש לקבל הפניה מהוועדה2 אישור הג"א2 אישור "בזק"2 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון2 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין2 אישור מועצה למיסים0אגרות0והיטלים2 בדיקת היטל השבחה  1יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל2 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח2 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש1מבקשים2 התייחסות1חתימת שכנים גובלים בנכס בצרוף מספרי ת2ז על גבי תכנית העמדה2 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד2 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  552והצהרת מהנדס2 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה 0מהנדס המבנה ומודד התוכנית2 יש למלא בטבלת השטחים שטחים לא מקורים כולל מרפסות ופרגולות2 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות0חתכים וחזיתות2 יש להטמיע צילומים של המבנה הקיים 5 -חזיתות מלאות ע"ג הבקשה להיתר2 יש להחתים את המבקש 0עורך הבקשה 0מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון2 יש לסמן במסגרת אדומה את התוספת המוצעת בתכנית העמדה ובחזיתות2 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה2 התחייבות המבקשים לבריכה לשימוש פרטי בלבד2 חוות דעת ואישור היחידה לאיכות בסביבה 'שורק' לעניין הבריכה2 חוות דעת ואישור יועץ בטיחות לעניין הבריכה2 התחייבות לכיסוי נזקים העשויים להיגרם לשכנים במקרה של נזילות2 יש לסמן בתכנית העמדה את התוספות המבוקשות 0כולל הבריכת שחיה ולמסגר באדום2 יש לתקן צביעה בהתאם להיתר קיים 255./5 יש להציג בתכנית מפלס  /2//קיר הסוגר מילוי כמוצע2 יש לסמן להריסה קיר שאושר בהיתר 255./5 יש לציין בטבלת שטחים בשטחים לא מקורים את שטח הבריכה המוצעת2 יש לתקן שטח ממ"ד עפ"י היתר ולציין בראש הטור תיקון שטח ממ"ד מהיתר2 -יש להציג חדר מכונות בתכנית2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף65:
BAKPIRUT0001 6

מספר בקשה./54/x9. :

סעיף10:

תיק בניין:

5/0/.0

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :

מבקש:
 בראל שיק
בעל הנכס:

הגשה 28/11/2118

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 חזן דורון

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :הר טוב ב' 20
גוש וחלקה :גוש 29011 :חלקה :מגרש 20 :יעוד :תעשיה
תכנית124/ :ו
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
59.22//
בניה חדשה
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הקמת מבנה תעשייה עבור מפעלים עתירי ידע.
תת
חלקה

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר

שימוש

קיים

תעשיה

סה"כ:

מבוקש

שטח שירות
5442./
שטח שירות במ"ר
קיים

59.22//
59.22//

59.22//

מבוקש

מס' יח"ד
קיים

מבוקש

5442./
5442./

5442./

%בניה/2//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הקמת מבנה תעשייה עבור מפעלים עתירי ידע2
הודעה בדבר פרסום הקלות :בתכסית קומת קרקע ב 0%-נוספים מ .00.2-מ"ר ל 20/5x-מ"ר 0לרצועת גינון ברוחב
של 52/מ' במקום .2/מ' 0ב 5/%בקווי בניין צדדים כולל פתחים 0בגובה מבנה מבוקש 502x4מ' במקום 5.2/מ'0
בגובה קומה מבוקש x2/מ' במקום 02/מ' 0לקו בניין  /בקומה תת קרקעית לשימוש עיקרי2
פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות2

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את ההקלה הבאה:בתכסית קומת קרקע ב 3%-נוספים מ 2,028-מ"ר ל-
 8,101מ"ר ,לרצועת גינון ברוחב של 1.1מ' במקום 2.1מ' ,ב 11%בקווי בניין צדדים כולל
פתחים ,בגובה מבנה מבוקש 10.18מ' במקום 12.1מ' ,בגובה קומה מבוקש 1.1מ' במקום 0.1
מ' ,לקו בניין  1בקומה תת קרקעית לשימוש עיקרי ומאשרת את הבקשה להקמת מבנה
תעשייה עבור מפעלים עתירי ידע לאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

 אישור רשות מקרקעי ישראל1יש לקבל הפניה מהוועדה2 אישור הג"א2 אישור "בזק"2 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון2פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

שטח אחר
במ"ר

מס' דף66:
 אישור מעבדה מוסמכת לחיבור אינסטלציה לתשתיות כחוק2 אישור חב' חשמל על הבקשה2 אישור רשות העתיקות2 נספח תאור אמצעים לבטיחות אש בהתאם לתקנה  55א' לתקנות  +חוו"ד שרותי הכבאות חוות דעת ואישור יועץ בטיחות2 חוות דעת מורשה נגישות ושרות2 חוות דעת ואישור יועץ תנועה2 חוות דעת המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות2 חוות דעת ואישור מחלקת רישוי עסקים במועצה2 חוות דעת יועץ קרקע2 חוות דעת ואישור יועץ ניקוז2 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין2 אישור מועצה למיסים0אגרות0והיטלים2 בדיקת היטל השבחה  1יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל2 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח2 חתימה על התחייבות לעניין הביוב2 חוות דעת ואישור מחלקת תברואה במועצה2 אישור אגף לפיתוח במועצה2 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  552והצהרת מהנדס2 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה 0מהנדס המבנה ומודד התוכנית2 יש לצרף צילום ח2פ של המבקשים2 יש להגיש דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו2CWD- יש להחתים את המבקש 0עורך הבקשה 0מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון2 יש למלא בטבלת השטחים שטחים לא מקורים כולל מרפסות ופרגולות2 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות0חתכים וחזיתות2 פריסת גדרות מהחוץ לפנים סביב המגרש וגדר לרחוב כוללת את המבנה2 תוכנית פיתוח מלאה כולל דרכי גישה0חניות0גדרות0מפלסים0תא אשפה וסגירת פשפש בקנ"מ 25:5// יש לסמן אבן בגדרות כלפי הרחוב בתכנית פיתוח2 יש להטמיע מפלסי כביש סופיים בבקשה2 יש להראות פירוט אזורי גינון בתכנית פיתוח כולל תכנית שתילה בדירוג הגדרות2 יש לציין את מספר הבקשה בטופס 25 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה2 תכנון כולל לחזית הרחוב כולל פרטי פיתוח 0וגינון בתיאום מול צוות הוועדה להגשת נספח פרטים2 יש להראות קו בניין מבוקש בהקלה בתכניות 0חתכים וחזיתות2 יש להוסיף לבקשה טבלת חישוב טכסית2 יש להרחיב חתכים וחזיתות מעבר לגבולות מגרש ולציין מפלסי מגרשים שכנים2 יש לסמן גבול מגרש קדמי ואחורי בחתכים ובחזיתות2 יש לסמן רצועת זיקת הנאה כמצוין בתשריט התב"ע ולאפשר גישה לצורך ביצוע ולתחזוקת תשתיות2 יש להוסיף לבקשה פריסות ופרטי פיתוח2 יש להוסיף פיתוח מפורט בתכנית קומת קרקע ובתכנית קומה א2 יש להוסיף חתך ג-ג העובר דרך גישה כניסה לחללים בקומה א2 יש לסמן קו בניין בהקלה בתכניות 0חתכים וחזיתות2 יש לציין שימושים בכל חללי המבנה2 יש לתקן חתכים לקנ"מ 25:5// יש להתאים מפלסי פיתוח וקירות תומכים בהתאם לקיים בהיתר שלב א ולצבוע בהתאם2 -יש להראות ולפרט מפלסי כביש וחצר וכניסה לקומה בתכנית קומה א2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף67:
BAKPIRUT0001 7

מספר בקשה./54/009 :

סעיף11:

20/5.2

תיק בניין:

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :

מבקש:
 שור מידד
בעל הנכס:

הגשה 13/11/2118

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
" אורבניסקא בע"מ" אלסאנע

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :לוזית 128
גוש וחלקה :גוש 80810 :חלקה 01 :מגרש 128 :יעוד :מגורים א'
תכנית14x. :א
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
./9204
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
55209

יח"ד
5

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

./9204
./9204

./9204

מס' יח"ד
קיים

מבוקש

55209
55209

55209

5

%בניה/2//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הקמת בית מגורים בהרחבה2
הודעה בדבר פרסום הקלה לגג שטוח במקום גג רעפים משופע 2ההקלה הינה מהוראות התכנית סעיף  92.ה'
מההוראה ש % x/-משטח הגג יהיה גג רעפים2
פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות2

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את ההקלה הבאה:גג שטוח במקום גג רעפים משופע .ההקלה הינה
מהוראות התכנית סעיף  9.2ה' מההוראה ש % 11-משטח הגג יהיה גג רעפים ומאשרת את
הבקשה להקמת בית מגורים בהרחבה לאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

 אישור רשות מקרקעי ישראל1יש לקבל הפניה מהוועדה2 אישור הג"א2 -אישור "בזק"2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

שטח אחר
במ"ר

מס' דף68:
 אישור מעבדה מוסמכת לחיבור אינסטלציה לתשתיות כחוק2 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון2 אישור חב' חשמל על הבקשה2 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין2 אישור רשות העתיקות2 אישור סגן מהנדסת המועצה 0ניסן גלבוע 0על כתב שיפוי והתחייבות בחתימת עורך דין2 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח2 חתימה על התחייבות לעניין הביוב והצהרה על העדר טענות ו1או תביעות עתידיות2 אישור מועצה למיסים 0אגרות והיטלים  -בעת תשלום אגרות תידרש מקדמה להיטל ביוב2 בדיקת היטל השבחה  1יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל2 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש1מבקשים2 התייחסות1חתימת שכנים גובלים בנכס בצרוף מספרי ת2ז על גבי תכנית העמדה2 תנאי למתן היתר חתימת ועד הישוב הכוללת חותמת מורשי חתימה0שמות0תעודות זהות ותאריך2 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  552והצהרת מהנדס2 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה 0מהנדס המבנה ומודד התוכנית2 יש להחתים את המבקש 0עורך הבקשה 0מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון2 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד2 יש למלא בטבלת השטחים שטחים לא מקורים כולל מרפסות ופרגולות2 יש לצרף לגוף הבקשה נספח פרטים לביצוע (גדרות 0תא אשפה פלרים)2 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות0חתכים וחזיתות2 יש לסמן בחיפוי של הגדרות מצידן השני בטיח שפריץ במקרה והמגרש הצמוד טרם נמכר2 תוכנית פיתוח מלאה כולל דרכי גישה0חניות0גדרות0מפלסים0תא אשפה וסגירת פשפש בקנ"מ 25:5// יש להציג חיפוי אבן טבעית עפ"י הנחיות הוועדה בפריסות קירות1גדרות הפונים לשטחים ציבוריים2 יש לציין את מספר הבקשה בטופס 25 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה2 יש לסמן דלתות לפילרים בפריסת הגדרות ובתכנית הפיתוח עפ"י פרט מוסכם בוועדה2 יש לצבוע גדרות פיתוח מוצעות בכחול2 יש להציג חיבור חנה לכביש קיים ולתת סימון ומידות מפלס לשתי החניות2 יש לתת מפלסים לכל אלמנטי הפיתוח ולהתאים בין תכנית פיתוח לתכנית קומת קרקע2 יש להתאים גבהי תכנון גדרות לתקנון2 יש לתקן מספור מדרגות2 יש לסמן בגרפיקה מתאימה את שטחי המרפסות בקומה א2 -יש להוסיף לטבלת שטחים בשטחים לא מקורים את המרפסות2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף69:
BAKPIRUT0001 8

מספר בקשה./50/.24 :

סעיף13:

תיק בניין5/.5/5.5255 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :

מבקש:
 פארק צרעה בע"מ
בעל הנכס:

הגשה 19/18/2110

 פארק צרעה בע"מ

עורך:
 לוי איציק

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :פארק תעשיה צרעה
גוש וחלקה :גוש 8191 :חלקה :מגרש 12-10 :יעוד :תעשיה
תכנית124/ :ז51
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
.2x/2/5
בניה חדשה
אולם אירועים
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הקמת מבנה תעשייה +קומת משרדים.
תת
חלקה

מפלס
/קומה

שימוש

שטח עיקרי במ"ר
קיים

אולם ארועים

סה"כ:

מבוקש

שטח שירות
550205
שטח שירות במ"ר
קיים

.2x/2/5
.2x/2/5

.2x/2/5

מבוקש

מס' יח"ד
קיים

מבוקש

550205
550205

550205

%בניה/2//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הקמת מבנה תעשייה +קומת משרדים2
הודעה בדבר פרסום הקלות :לגובה קומה מבוקש 9מ' במקום 0מ' 0לחיפוי המבנה מבוקש חיפוי אלומיניום ואריחי
בטון במקום אבן 0לשינוי מסעיף 29ג לעניין מימוש זכויות הבנייה מבוקש  .0%במקום 25/%
פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות2

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את ההקלה הבאה:גובה קומה מבוקש 9מ' במקום 0מ' ,לחיפוי המבנה
מבוקש חיפוי אלומיניום ואריחי בטון במקום אבן ,לשינוי מסעיף .9ג לעניין מימוש זכויות
הבנייה מבוקש  23%במקום  01%ומאשרת את הבקשה להקמת מבנה תעשייה +קומת
משרדים לאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

 אישור רשות מקרקעי ישראל1יש לקבל הפניה מהוועדה2 אישור תשר"ח -אישור הג"א2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

שטח אחר
במ"ר

מס' דף70:
 אישור "בזק"2 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון2 אישור מעבדה מוסמכת לחיבור אינסטלציה לתשתיות כחוק2 אישור חב' חשמל על הבקשה2 אישור רשות העתיקות2 נספח תאור אמצעים לבטיחות אש בהתאם לתקנה  55א' לתקנות  +חוו"ד שרותי הכבאות חוות דעת ואישור יועץ בטיחות2 חוות דעת מורשה נגישות ושרות2 חוות דעת ואישור יועץ תנועה2 חוות דעת המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות2 חוות דעת ואישור מחלקת רישוי עסקים במועצה2 חוות דעת יועץ קרקע2 חוות דעת ואישור יועץ ניקוז2 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין2 אישור מועצה למיסים0אגרות0והיטלים2 בדיקת היטל השבחה  1יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל2 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח2 חתימה על התחייבות לעניין הביוב2 חוות דעת ואישור מחלקת תברואה במועצה2 אישור אגף לפיתוח במועצה2 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  552והצהרת מהנדס2 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה 0מהנדס המבנה ומודד התוכנית2 יש לצרף צילום ח2פ של המבקשים2 יש להגיש דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו2CWD- יש להחתים את המבקש 0עורך הבקשה 0מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון2 יש למלא בטבלת השטחים שטחים לא מקורים כולל מרפסות ופרגולות2 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות0חתכים וחזיתות2 פריסת גדרות מהחוץ לפנים סביב המגרש וגדר לרחוב כוללת את המבנה2 תוכנית פיתוח מלאה כולל דרכי גישה0חניות0גדרות0מפלסים0תא אשפה וסגירת פשפש בקנ"מ 25:5// יש לסמן אבן בגדרות כלפי הרחוב בתכנית פיתוח2 יש להטמיע מפלסי כביש סופיים בבקשה2 יש להראות פירוט אזורי גינון בתכנית פיתוח כולל תכנית שתילה בדירוג הגדרות2 יש לציין את מספר הבקשה בטופס 25 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה2 תכנון כולל לחזית הרחוב כולל פרטי פיתוח 0וגינון בתיאום מול צוות הוועדה להגשת נספח פרטים2 יש להנמיך 1לדרג קירות תמך הגבוהים מ 22/מ' יש לשפר גרפיקה בחזיתות קירות2 יש להסדיר פינות החורגות מקוי הבניין2 בחזית הקדמית יש לתקן חדר דחסן בתוך גבולות קוי הבניין2 -יש לצבוע קירות תמך מוצעים בגבולות המגרש ולהוסיף מפלסי פיתוח סביב המגרש המבוקש2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף71:
BAKPIRUT0001 9

מספר בקשה./52/505 :

סעיף19:

4x/444

תיק בניין:

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :

מבקש:
 אידל עידו ויפעת
בעל הנכס:

הגשה 13/13/2118

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 נכט מתן

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :צלפון 888
גוש וחלקה :גוש 0980 :חלקה 81 :מגרש 888 :יעוד :מגורים א'
תכנית1x95 :ב
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
5092./
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
542.4

יח"ד
5

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

5092./
5092./

5092./

מס' יח"ד
קיים

542.4
542.4

542.4

מבוקש
5

%בניה/2//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הקמת בית מגורים בהרחבה2
הודעה בדבר פרסום הקלות :בקו בניין צדדי (דרומי) כולל פתחים עד  5/%מקו בניין מ 224/ -מ' ל 2254 -מ' 0בקו
בניין צדדי (צפוני) כולל פתחים עד  5/%מקו בניין מ 224/ -מ' ל 2254 -מ' 0בקו בניין אחורי (מזרחי) כולל פתחים עד
 5/%מקו בניין מ 52// -מ' ל 220/ -מ'2
פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות2

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את ההקלות הבאות :בקו בניין צדדי (דרומי) כולל פתחים עד  11%מקו
בניין מ 8.81 -מ' ל 8.18 -מ' ,בקו בניין צדדי (צפוני) כולל פתחים עד  11%מקו בניין מ 8.81 -מ'
ל 8.18-מ' ,בקו בניין אחורי (מזרחי) כולל פתחים עד  11%מקו בניין מ 0.11 -מ' ל 8.01 -מ'.
ומאשרת את הבקשה לאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

 אישור רשות מקרקעי ישראל1יש לקבל הפניה מהוועדה2 -אישור הג"א2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

שטח אחר
במ"ר

מס' דף72:
 אישור "בזק"2 אישור מעבדה מוסמכת לחיבור אינסטלציה לתשתיות כחוק2 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון2 אישור חב' חשמל על הבקשה2 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין2 אישור רשות העתיקות2 אישור סגן מהנדסת המועצה 0ניסן גלבוע 0על כתב שיפוי והתחייבות בחתימת עורך דין2 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח2 חתימה על התחייבות לעניין הביוב והצהרה על העדר טענות ו1או תביעות עתידיות2 אישור מועצה למיסים 0אגרות והיטלים  -בעת תשלום אגרות תידרש מקדמה להיטל ביוב2 בדיקת היטל השבחה  1יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל2 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש1מבקשים2 תנאי למתן היתר חתימת ועד הישוב הכוללת חותמת מורשי חתימה0שמות0תעודות זהות ותאריך2 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  552והצהרת מהנדס2 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה 0מהנדס המבנה ומודד התוכנית2 יש להחתים את המבקש 0עורך הבקשה 0מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון2 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד2 יש למלא בטבלת השטחים שטחים לא מקורים כולל מרפסות ופרגולות2 יש לצרף לגוף הבקשה נספח פרטים לביצוע (גדרות 0תא אשפה פלרים)2 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות0חתכים וחזיתות2 יש לסמן בחיפוי של הגדרות מצידן השני בטיח שפריץ במקרה והמגרש הצמוד טרם נמכר2 תוכנית פיתוח מלאה כולל דרכי גישה0חניות0גדרות0מפלסים0תא אשפה וסגירת פשפש בקנ"מ 25:5// יש להציג חיפוי אבן טבעית עפ"י הנחיות הוועדה בפריסות קירות1גדרות הפונים לשטחים ציבוריים2 יש לציין את מספר הבקשה בטופס 25 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה2 יש לסמן דלתות לפילרים בפריסת הגדרות ובתכנית הפיתוח עפ"י פרט מוסכם בוועדה2 -בפריסות גדרות יש להראות המשך של הסביבה הסמוכה2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף73:
BAKPIRUT0002 0

מספר בקשה./54/0.4 :

סעיף21:

תיק בניין:

04/5x

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :

מבקש:
 ששון רומי וצחי
בעל הנכס:

הגשה 18/19/2118

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 כהן אליהו איילה

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :שואבה 11
גוש וחלקה :גוש 29111 :חלקה 212 :מגרש 11 :יעוד :מגורים
תכנית :במ0501
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
5502x2
הסדרת מצב קיים
מגורים
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הסדרת מצב קיים  -תוספת בניה למבנה קיים.
תת
חלקה

מפלס
/קומה

שימוש

מגורים

שטח עיקרי במ"ר
קיים

מבוקש

55924/
55924/

5502x2
5502x2

סה"כ:

שטח שירות
5x2x.
שטח שירות במ"ר
קיים

.002.2

מבוקש

מס' יח"ד
קיים

מבוקש

5x2x.
5x2x.

5x2x.

%בניה/2//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הסדרת מצב קיים  -תוספת בניה למבנה קיים2
הודעה בדבר פרסום הקלה בניוד שטחים עפ"י תכנית מי1במ10501א' סעיף "אזור מגורים  5סעיף א"
זכויות הבניה הינם  ../מ"ר לכל יחידה 0סה"כ  .יח"ד סה"כ ניוד  00עיקרי ו 4524-שרות 0סה"כ כ 250-מ"ר ליח"ד2
פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות2

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את ההקלה הבאה:בניוד שטחים עפ"י תכנית מי/במ/310/א' סעיף "אזור
מגורים  1סעיף א" זכויות הבניה הינם  221מ"ר לכל יחידה ,סה"כ  2יח"ד סה"כ ניוד 03
עיקרי ו 80.8-שרות ,סה"כ כ 810-מ"ר ליח"ד .ומאשרת את הבקשה להסדרת מצב קיים -
תוספת בניה למבנה קיים לאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

 אישור רשות מקרקעי ישראל1יש לקבל הפניה מהוועדה2 אישור הג"א2 -אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

שטח אחר
במ"ר

מס' דף74:
 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין2 אישור מועצה למיסים0אגרות0והיטלים2 בדיקת היטל השבחה  1יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל2 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח2 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש1מבקשים2 התייחסות1חתימת שכנים גובלים בנכס בצרוף מספרי ת2ז על גבי תכנית העמדה2 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד2 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  552והצהרת מהנדס2 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה 0מהנדס המבנה ומודד התוכנית2 יש למלא בטבלת השטחים שטחים לא מקורים כולל מרפסות ופרגולות2 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות0חתכים וחזיתות2 יש להטמיע צילומים של המבנה הקיים 5 -חזיתות מלאות ע"ג הבקשה להיתר2 יש להחתים את המבקש 0עורך הבקשה 0מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון2 יש לסמן במסגרת אדומה את התוספת המוצעת בתכנית העמדה ובחזיתות2 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה2 יש לסמן מקומות חניה עפ"י תקן2 יש להציג בטבלת שטחים את המבנה הנוסף2 יש להוסיף למנין שטחי שירות את השטח המקורה (הורדה מס'  .בסכמת שטחים)2 יש להציג כמוצע את כל התוספות מההיתר הקודם ולצבוע בהתאם2 יש להציג מפלסי פרגולות בתכנית גגות2 יש לסמן בחזיתות את הפרגולה המוצעת להריסה ולצבוע את הפרגולה במבוקשת2 -יש להטמיע בבקשה להיתר תמונות מלאות של המבנים המבוקשים2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף75:
BAKPIRUT0002 1

מספר בקשה./52/50. :

סעיף21:

05/..0

תיק בניין:

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :

מבקש:
 ג'קובס אליוט
בעל הנכס:

הגשה 11/18/2118

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 לינקס רוברט

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :רוגלית 220
גוש וחלקה :גוש 80230 :חלקה :מגרש 220 :יעוד :מגורים א'
תכנית :במ15551א
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
.29200
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:

יח"ד
5
שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

מס' יח"ד
קיים

מבוקש

.29200
.29200

.29200

5

%בניה/2//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הקמת בית מגורים בהרחבה2
הודעה בדבר פרסום הקלה בהנמכת מפלס ה +/2//-מ +2052//-ל +2022//-סה"כ הנמכת מפלס ב52//-מ'0
פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות2
בישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר .x5 :מ 2515.155 :הוחלט:
הוועדה מאשרת את ההקלה הבאה:בהנמכת מפלס ה +/2//-מ +2052//-ל +2022//-סה"כ
הנמכת מפלס ב52//-מ' ומאשרת את הבקשה להקמת בית מגורים בהרחבה לאחר שיוגשו
אישורים וימולאו התנאים2

מטרת הדיון:
הארכת החלטה עד תאריך 2.5151./5x

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את ההקלה הבאה:
ומאשרת את הבקשה לאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

שטח אחר
במ"ר

מס' דף76:

 הארכת החלטה עד תאריך  .5151./5xבלבד ולאחר מכן לא תינתן הארכה נוספת2 אישור רשות מקרקעי ישראל1יש לקבל הפניה מהוועדה2 אישור הג"א2 אישור "בזק"2 אישור מעבדה מוסמכת לחיבור אינסטלציה לתשתיות כחוק2 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  552והצהרת מהנדס2 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון2 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח2 אישור מועצה למיסים 0אגרות והיטלים  -בעת תשלום אגרות תידרש מקדמה להיטל ביוב2 בדיקת היטל השבחה  1יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל2 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד2 אישור חב' חשמל על הבקשה2 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין2 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה 0מהנדס המבנה ומודד התוכנית2 אישור רשות העתיקות2 יש למלא בטבלת השטחים שטחים לא מקורים כולל מרפסות ופרגולות2 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש1מבקשים2 יש לצרף לגוף הבקשה נספח פרטים לביצוע (גדרות 0תא אשפה פלרים)2 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות0חתכים וחזיתות2 הגשת דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו2CWD- יש להחתים את המבקש 0עורך הבקשה 0מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון2 יש לידע את בעל ההיתר לציפוי טיח שפריץ בגוון צבע בז' מכיוון גדר השכן מעל  524מטרבמקרה שהמגרש הצמוד טרם נמכר2
 חתימה על התחייבות לעניין הביוב והצהרה על העדר טענות ו1או תביעות עתידיות2 תוכנית פיתוח מלאה כולל דרכי גישה0חניות0גדרות0מפלסים0תא אשפה וסגירת פשפש בקנ"מ 25:5// אישור סגן מהנדסת המועצה ניסן גלבוע לעניין הפיתוח2 יש לסמן אבן בגדרות כלפי הרחוב והנוף בתכנית פיתוח0חתכים וחזיתות עפ"י פרטי פיתוח2 תנאי למתן היתר חתימת ועד הישוב הכוללת חותמת מורשי חתימה0שמות0תעודות זהות ותאריך2 יש לציין את מספר הבקשה והתכנית החלה במקום בטופס 25 יש לסמן חיפוי אבן בגדרות הפונים לרחוב ולנוף בחתכים בחזיתות -יש להתאים מדרגות פיתוח בחזית האחורית בתכניות 0חזיתות וחתכים2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף77:
BAKPIRUT0002 2

מספר בקשה./5./9x5 :

סעיף22:

תיק בניין4.2/59/559 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :

מבקש:
 עוודאללה זוהיר
בעל הנכס:

הגשה 11/12/2112

 עוודאללה זוהיר

עורך:
 סלמה שאדי

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :עין נקובא 9
גוש וחלקה :גוש 81091 :חלקה 10 :מגרש ; 9 :יעוד :מגורים
תכנית12// :א 0תשר"ח12//1א591
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
2x0240
הסדרת מצב קיים
מגורים
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הסדרת מצב קיים  -בית מגורים  2יח"ד קיימות.
תת
חלקה

שימוש

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר
מבוקש

קיים

מגורים

סה"כ:

2x0240
2x0240

2x0240

שטח שירות
..4200

יח"ד
.

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש
..4200
..4200

..4200

מס' יח"ד
קיים

מבוקש
.

%בניה/2//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הסדרת מצב קיים  -בית מגורים  .יח"ד קיימות2
הודעה בדבר פרסום הקלה בקו בניין צדדי (מזרחי) כולל פתחים עד  5/%מקו בניין מ 22//-מ' ל .2x/-מ' 0פורסמה
בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות2
בישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר .x9 :מ ..1/x154 :הוחלט :הוועדה מאשרת את ההקלה הבאה :בקו בניין
צדדי (מזרחי) כולל פתחים עד  5/%מקו בניין מ 22//-מ' ל .2x/-מ' ומאשרת את הבקשה הסדרת מצב קיים  -בית
מגורים  .יח"ד קיימות לאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים2

מטרת הדיון:
הארכת החלטה עד לתאריך 2..1x15x

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת הארכת החלטה ואת ההקלה הבאה:בקו בניין צדדי (מזרחי) כולל פתחים עד
 11%מקו בניין מ 8.11-מ' ל 2.11-מ' ,ומאשרת את הבקשה להסדרת מצב קיים  -בית מגורים
 2יח"ד קיימות לאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

שטח אחר
במ"ר

מס' דף78:
 הארכת החלטה עד תאריך  .x1x1./5xבלבד ולאחר מכן לא תינתן הארכה נוספת2 הוכחת בעלות בנכס ושתי תכניות הכוללות את התיקונים הטכניים הנדרשים2 אישור הג"א2 אישור חב' חשמל על הבקשה2 אישור "בזק"2 יש למלא בטבלת השטחים שטחים לא מקורים כולל מרפסות ופרגולות2 פריסת גדרות מהחוץ לפנים סביב המגרש וגדר לרחוב כוללת את המבנה2 תוכנית פיתוח מלאה כולל דרכי גישה0חניות0גדרות0מפלסים0תא אשפה וסגירת פשפש בקנ"מ 25:5// חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  552והצהרת מהנדס2 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון2 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח2 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין2 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה 0מהנדס המבנה ומודד התוכנית2 אישור מועצה למיסים0אגרות0והיטלים2 בדיקת היטל השבחה  1יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל2 יש להחתים את המבקש 0עורך הבקשה 0מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון2 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש1מבקשים2 אישור רשות העתיקות2 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד2 יש להחתים את סגן מהנדסת המועצה לנושא הכבישים2 חתימה על התחייבות לעניין הביוב והצהרה על העדר תביעות עתידיות (טופס מס' 2).+5 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות0חתכים וחזיתות2 הגשת דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו2CWD- חתימת שכנים מכל צידי המגרש באישור עורך דין לאימות חתימת השכנים2 תשריט חתום ע"י מודד למיקום המבנה המבוקש2 הוכחה ואישור בעלות לכל מגרש2 חתימת וועד הישוב תאריך וחותמת2 יש לסמן אבן בגדרות כלפי הרחוב בתכנית פיתוח2 יש לחתום על כתב הצהרה והתחייבות לשיפוי 0אי פגיעה בתשתיות( 2טופס מס' )5+2 יש לציין את מספר הבקשה בטופס 25 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה2 יש להוסיף מסתורים לקולטי שמש ע"ג גג המבנה2 יש לתקן את מהות הבקשה :הסדרת מצב קיים  -בית מגורים  .יח"ד קיימות2 יש להטמיע צילומים של המבנה הקיים 5 -חזיתות מלאות ע"ג הבקשה להיתר2 יש לדרג קירות תמך1גדרות עד לגובה  2מטר מקרקע סמוכה2 יש לצבוע גדרות פיתוח עפ"י מצב קיים1מוצע2 יש להשלים חתכים וחזיתות מקצה לקצה ולסמן קק"ט2 -יש לסמן ולציין את ההקלה הנדרשת בתכנית העמדה ופיתוח ולמחשב בטבלת ההקלות2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף79:
BAKPIRUT0002 3

מספר בקשה./54/592 :

סעיף28:

.5/29

תיק בניין:

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :

מבקש:
 דעבול אפרים
בעל הנכס:

הגשה 10/11/2118

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 כהן אליהו איילה

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :בר-גיורה 89
גוש וחלקה :גוש 29118 :חלקה 89 :מגרש 89 :יעוד :חקלאי ב';
חלקה :מגרש29 :א' יעוד :חקלאי א'
תכנית1590 :א
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
2x29/
שימוש חורג
בית אימון
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
שימוש חורג ל 8 -שנים מבית אימון קיים ליחידת קייט.
תת
חלקה

מפלס
/קומה

5

שימוש

שטח עיקרי במ"ר
מבוקש

קיים

בית קייט

סה"כ:

יח"ד
5
שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

2x29/
2x29/

2x29/

מס' יח"ד
קיים

מבוקש
5

%בניה/2//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
שימוש חורג ל 4 -שנים מבית אימון קיים ליחידת קייט2
הודעה בדבר פרסום שימוש חורג ל 4 -שנים מבית אימון קיים באישור סוכנות ליחידת קייט בשטח של  2x29/מ"ר0
פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות2
בישיבת ועדת משנה לתכנון ולב מספר .0. :מ .4155154 :הוחלט:
לאשר את הבקשה לשימוש חורג ל 4 -שנים מבית אימון קיים באישור סוכנות ליחידת קייט
בשטח של  2x29/מ"ר 0לאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים2
מטרת הדיון:
הארכת החלטה עד תאריך 2.41551./5x
ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת הארכת החלטה ושימוש חורג ל 8 -שנים מבית אימון קיים באישור סוכנות
ליחידת קייט בשטח של  81.91מ"ר ,ומאשרת את הבקשה לאחר שיוגשו אישורים וימולאו
התנאים הבאים:

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

שטח אחר
במ"ר

מס' דף80:
 הארכת החלטה עד תאריך  .41551./5xבלבד ולאחר מכן לא תינתן הארכה נוספת2 אישור רשות מקרקעי ישראל1יש לקבל הפניה מהוועדה2 אישור הג"א2 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  552והצהרת מהנדס2 הגשת הצהרת מהנדס על יציבות בניין קיים2 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח2 אישור מועצה למיסים0אגרות0והיטלים2 בדיקת היטל השבחה  1יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל2 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה 0מהנדס המבנה ומודד התוכנית2 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש1מבקשים2 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות0חתכים וחזיתות2 יש להגיש דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו2CWD- יש להחתים את המבקש 0עורך הבקשה 0מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון2 נספח תאור אמצעים לבטיחות אש בהתאם לתקנה  55א' לתקנות  +חוו"ד שרותי הכבאות חוות דעת ואישור יועץ בטיחות2 חוות דעת ואישור יועץ תנועה2 חוות דעת ואישור מחלקת רישוי עסקים במועצה2 חוות דעת מורשה נגישות ושרות2 חתימה על התחייבות לעניין הביוב2 חוות דעת היחידה אזורית לאיכות הסביבה "שורק"2 התחייבות המבקש1ים להחזרת המבנה לייעודו בתום השימוש החורג2 צילום המבנה המוצע טרם השימוש חורג2 חוות דעת המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות2 יש לציין את מספר הבקשה בטופס 25 יש לתקן את צביעת תכנית יחידת הקייט עפ"י דרישות הוועדה לשימוש חורג בתכנית פיתוח2 יש להסיר את הצביעה מבית לבן ממשיך בתכנית העמדה ופיתוח2 יש להדגיש את מפלס ה +/2// -בתכנית העמדה2 יש למסגר באדום את מבנה הצימר המוצע בתכנית הפיתוח2 יש לאטום פתח במבנה הצימר המוצע  0בקיר החורג מקו הבניין הצדי או לאטום בלבני זכוכית2 יש לצבוע בצהוב פרוק סככה הסמוכה למבנה הנ"ל 0ולהכשיר כפרגולה2 יש להראות גישה לחנית הצימר מהכביש2 יש לציין "מוגש בבקשה נפרדת" בטבלת השטחים בדף ראשון את כל השטחים המוצעים של מבניהמגורים
שאינם כלולים בבקשה2
 יש להגיש לוועדה תמונות המבנה המוצע לשימוש החורג2 -יש לציין במהות הבקשה ובטבלת השטחים את תקופת השימוש החורג2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף81:
BAKPIRUT0002 4

מספר בקשה./54/.05 :

סעיף20:

תיק בניין:

54/.0x

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :

מבקש:
 טרבלסי פנחס ומיכל
בעל הנכס:

הגשה 10/18/2118

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 מנקין אסנת

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :נחושה 201
גוש וחלקה :גוש 80810 :חלקה 2 :מגרש 201 :יעוד :מגורים
תכנית1509 :ב
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
55/20x
תוספת שטח
מגורים
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
תוספת בניה לבית מגורים קיים.
תת
חלקה

שימוש

מפלס
/קומה

מגורים

סה"כ:

שטח עיקרי במ"ר

שטח שירות במ"ר

קיים

מבוקש

קיים

55925.
55925.

55/20x
55/20x

9250
9250

..92x9

מבוקש

מס' יח"ד
קיים

מבוקש

שטח אחר
במ"ר

5

9250

%בניה/2//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
תוספת בניה לבית מגורים קיים2
הודעה בדבר פרסום הקלות :בקו בניין צדדי (חזית דרומית) כולל פתחים עד  5/%מקו בניין מ 22// -מ' ל .2x/ -מ' 0בקו
בניין צדדי (חזית צפונית) כולל פתחים עד  5/%מקו בניין מ 22// -מ' ל .2x/ -מ' 0בקו בניין אחורי (חזית מערבית) כולל
פתחים עד  5/%מקו בניין מ 52// -מ' ל 220/ -מ' 0פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים ולא התקבלו
התנגדויות2

בישיבת ועדת משנה לתכנון ולב מספר .0/ :מ /91/9154 :הוחלט :לאשר את הבקשה לתוספת בניה לבית מגורים קיים
לאחר שיוגשו וימולאו התנאים2
מטרת הדיון:
הארכת החלטה עד תאריך 29191./5x

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת הארכת החלטה ואת ההקלות הבאות :בקו בניין צדדי (חזית דרומית) כולל
פתחים עד  11%מקו בניין מ 8.11 -מ' ל 2.11 -מ' ,בקו בניין צדדי (חזית צפונית) כולל פתחים

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף82:
עד  11%מקו בניין מ 8.11 -מ' ל 2.11 -מ' ,בקו בניין אחורי (חזית מערבית) כולל פתחים עד
 11%מקו בניין מ 0.11 -מ' ל 8.01 -מ ומאשרת את הבקשה לתוספת בניה לבית מגורים קיים
לאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

* הארכת החלטה עד לתאריך  9191./5xבלבד 0לאחר מכן לא תינתן הארכה נוספת2
 אישור רשות מקרקעי ישראל1יש לקבל הפניה מהוועדה -2קיים בתיק2 אישור הג"א -2קיים בתיק פטור2 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  552והצהרת מהנדס -2קיים בתיק2 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון -2קיים בתיק2 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח -2קיים בתיק2 אישור מועצה למיסים0אגרות0והיטלים2 בדיקת היטל השבחה  1יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל -2אין חבות2 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין -2קיים בתיק2 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה 0מהנדס המבנה ומודד התוכנית -2קיים בתיק2 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש1מבקשים -2קיים בתיק2 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות0חתכים וחזיתות - 2הושלם2 יש להגיש דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו -2CWD-קיים בתיק2 יש להחתים את המבקש 0עורך הבקשה 0מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון - 2הושלם2 תוכנית פיתוח מלאה כולל דרכי גישה0חניות0גדרות0מפלסים0תא אשפה וסגירת פשפש בקנ"מ 25:5// יש להטמיע צילומים של המבנה הקיים 5 -חזיתות מלאות ע"ג הבקשה להיתר - 2הושלם2 יש לסמן במסגרת אדומה את התוספת המוצעת בתכנית העמדה ובחזיתות -2הושלם2 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד -2קיים בתיק2 יש לציין את מספר הבקשה בטופס  -25הושלם2 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה-2הושלם2
 יש להחתים את ועד המושב בתכנית הפיתוח לעניין הריסת חלק מגדר חזית לרחוב -2הושלם2 יש לשפר גרפיקה בחזתות ובחתכים -2הושלם2 יש להתאים צביעת חתכים קיים1מוצע בהתאם לתכנית -2הושלם2 -יש לצבוע גדרות קיימים באפור -2הושלם2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף83:
BAKPIRUT0002 5

מספר בקשה./54/5/4 :

סעיף28:

תיק בניין:

.x/00

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :

מבקש:
 יוסף אהרון ואילנה
בעל הנכס:

הגשה 18/10/2118

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 שאולי ישראל

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :זכריה 30
גוש וחלקה :גוש :חלקה :מגרש 30 :יעוד :חקלאי ב'
תכנית :במ05/1
תאור בקשה
שימוש עיקרי
תוכנית שינויים
חקלאי
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הסדרת מצב קיים  -שינוי מיקום בית אריזה חקלאי בהיתר מס'  - 2138ללא תוספת שטח.
תת
חלקה

שימוש

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר
קיים

חקלאי

מבוקש

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

מס' יח"ד
קיים

מבוקש

שטח אחר
במ"ר

54x2//
54x2//

סה"כ:

54x2//

%בניה/2//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הסדרת מצב קיים  -שינוי מיקום בית אריזה חקלאי בהיתר מס'  - .502ללא תוספת שטח2
בישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר .05 :מ 5515/154 :הוחלט:
לאשר את הבקשה להסדרת מצב קיים  -שינוי מיקום בית אריזה חקלאי בהיתר מס' - .502ללא תוספת שטח לאחר
שיוגשו אישורים וימולאו התנאים2

מטרת הדיון:
הארכת החלטה עד לתאריך  5515/1./5xבלבד2

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת הארכת החלטה לבקשה להסדרת מצב קיים  -שינוי מיקום בית אריזה
חקלאי בהיתר מס'  - 2138ללא תוספת שטח לאחר שיוגשו וימולאו התנאים הבאים:

* הארכת החלטה מאושרת עד לתאריך  5515/1./5xבלבד 0לאחר מכן לא תינתן הארכה נוספת2
 -אישור מועצה אזורית מטה יהודה רכז חקלאי2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף84:
 אישור אגף לפיתוח במועצה2 תוכנית פיתוח מלאה כולל דרכי גישה0חניות0גדרות0מפלסים0תא אשפה בקנ"מ 25:5// חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  552והצהרת מהנדס2 אישור מועצה למיסים0אגרות0והיטלים2 בדיקת היטל השבחה  1יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל2 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד2 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין2 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה 0מהנדס המבנה ומודד התוכנית2 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש1מבקשים2 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות0חתכים וחזיתות2 התייחסות1חתימת שכנים גובלים בנכס בצרוף מספרי תעודת זהות על גבי תכנית העמדה2 יש להגיש דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו2CWD- יש להחתים את המבקש 0עורך הבקשה 0מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון2 נספח תאור אמצעים לבטיחות אש בתאם לתקנה  55א 'לתקנות  +חוות דעת שרותי כבאות2 חוות דעת ואישור יועץ בטיחות2 חוות דעת היחידה אזורית לאיכות הסביבה "שורק"2 חתימה על התחייבות לעניין הביוב2 יש לציין את מספר הבקשה בטופס 25 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה2 יש להסדיר את המשק במקביל לבקשה זו2 יש לציין את השימושים ע"ג המבנים ובקשות שמוגשות במקביל לציין "מוגש בבקשה נפרדת"2 יש לציין את את כל שטחי המבנים במשק עפ"י היתרים ובקשות המוגשות במקביללציין בטבלת השטחים "מוגש בבקשה נפרדת"2
 יש לתקן את מהות הבקשה :שינוי מיקום בית אריזה חקלאי בהיתר מס'  - .502ללא תוספת שטח2 -יש לסמן מקומות חניה לכל יח"ד דיור ולמבנה בית האריזה עפ"י התקן בתכנית העמדה ופיתוח2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף85:
BAKPIRUT0002 6

מספר בקשה./55/.90 :

סעיף20:

05/.2/

תיק בניין:

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :

מבקש:
 כהן יגאל
בעל הנכס:

הגשה 11/18/2110

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 שיכטמן שולמית

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :רוגלית 281
גוש וחלקה :גוש 80238 :חלקה 2 :מגרש 281 :יעוד :מגורים א'
תכנית :במ15551א
שטח עיקרי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
.5.294
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
5.2//

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

.5.294
.5.294

.5.294

יח"ד
5
מס' יח"ד
קיים

5.2//
5.2//

5.2//

מבוקש

שטח אחר
במ"ר

5

%בניה/2//% :

ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הקמת בית מגורים בהרחבה2
הודעה בדבר פרסום הקלות :הנמכת מפלס ה +/2// -מ +2402//-ל 0+24x2// -סה"כ הנמכת המפלס ב 5-מ' 0הגבהה
נקודתית למבנה עבור מסתור דודים מגובה גג שטוח x24/מ' ל92//-מ' 0הגבהת גובה קצה גג רעפים מ024/-מ' ל0240-מ'0
פורסמה בשלושה עיתונים נשלחו הודעות לשכנים ולא התקבלו התנגדויות2
בישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר .0/ :מ /91/9154 :הוחלט:
הוועדה מאשרת את ההקלות הבאות:הנמכת מפלס ה +/2// -מ +2402//-ל 0+24x2// -סה"כ
הנמכת המפלס ב 5-מ' 0הגבהה נקודתית למבנה עבור מסתור דודים מגובה גג שטוח x24/מ' ל-
92//מ' 0הגבהת גובה קצה גג רעפים מ024/-מ' ל0240-מ' 0ומאשרת את הבקשה להקמת בית
מגורים בהרחבה לאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים 2
מטרת הדיון:
הארכת החלטה עד תאריך 29191./5x
ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת הארכת החלטה ואת ההקלות הבאות :הנמכת מפלס ה +1.11 -מ+883.11-
ל ,+881.11 -סה"כ הנמכת המפלס ב 1-מ' ,הגבהה נקודתית למבנה עבור מסתור דודים מגובה
גג שטוח 1.81מ' ל9.11-מ' ,הגבהת גובה קצה גג רעפים מ3.81-מ' ל3.80-מ' ,ומאשרת את
הבקשה להקמת בית מגורים בהרחבה לאחר שיוגשו אישורים וימולאו התנאים הבאים:

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף86:

 מאושרת הארכת החלטה עד תאריך  9191./5xבלבד ולאחר מכן לא תינתן הארכה נוספת2 אישור רשות מקרקעי ישראל1יש לקבל הפניה מהוועדה2 אישור הג"א2 אישור "בזק"2 אישור מעבדה מוסמכת לחיבור אינסטלציה לתשתיות כחוק2 חישובים סטטיים  +התאמה לתקן ישראלי  552והצהרת מהנדס2 אישור מעבדה מוסמכת לטיב הבטון2 הגשת תכנית סניטרית וחיבור לקו הביוב הראשי לאישור אגף פיתוח2 אישור מועצה למיסים 0אגרות והיטלים  -בעת תשלום אגרות תידרש מקדמה להיטל ביוב2 בדיקת היטל השבחה  1יש לצרף חוזה מול רשות מקרקעי ישראל2 יש להחתים תצהיר למינוי אחראי לביצוע שלד2 אישור חב' חשמל על הבקשה2 אישור מח' איכות הסביבה לעניין פסולת בנין2 יש לצרף צילום מעודכן של תעודות עורך הבקשה 0מהנדס המבנה ומודד התוכנית2 אישור רשות העתיקות2 יש למלא בטבלת השטחים שטחים לא מקורים כולל מרפסות ופרגולות2 יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש1מבקשים2 יש לצרף לגוף הבקשה נספח פרטים לביצוע (גדרות 0תא אשפה פלרים)2 יש לציין חומרי גמר :בתוכניות0חתכים וחזיתות2 הגשת דיסק ( )DCכולל קבצי הבקשה ב  FCP-ו2CWD- יש להחתים את המבקש 0עורך הבקשה 0מתכנן שלד הבניין על מינויים בדף ראשון2 יש לידע את בעל ההיתר לציפוי טיח שפריץ בגוון צבע בז' מכיוון גדר השכן מעל  524מטרבמקרה שהמגרש הצמוד טרם נמכר2
 חתימה על התחייבות לעניין הביוב והצהרה על העדר טענות ו1או תביעות עתידיות2 תוכנית פיתוח מלאה כולל דרכי גישה0חניות0גדרות0מפלסים0תא אשפה וסגירת פשפש בקנ"מ 25:5// אישור סגן מהנדסת המועצה ניסן גלבוע לעניין הפיתוח2 יש לסמן אבן טבעית בגדרות כלפי הרחוב והנוף בתכנית פיתוח0חתכים וחזיתות עפ"י פרטי פיתוח2 תנאי למתן היתר חתימת ועד הישוב הכוללת חותמת מורשי חתימה0שמות0תעודות זהות ותאריך2 יש לציין את מספר הבקשה בטופס 25 יש לעדכן מפת מדידה לחצי שנה אחרונה ולהחתים מודד מוסמך במפת המדידה ע"ג הבקשה2 יש לתקן צביעת בלוק גבס לירוק בתכנית ובחתכים2 -יש לסמן מילוי אדמה בחתכים2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף87:
BAKPIRUT0002 7

סעיף21:

מספר בקשה./50/455 :

תיק בניין22/45x52 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר .9. :בתאריך551/51./5x :

מבקש:
 מקורות מרחב מרכז בע"מ
בעל הנכס:

הגשה 11/12/2110

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:
 רגב דורון

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :כפר אוריה
גוש וחלקה :גוש 8011 :חלקה 8 :יעוד :חקלאי
תאור בקשה
שימוש עיקרי
מתקן הנדסי
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הארכת היתר לבניית  8קווי אספקת מים תת קרקעי :קו מחבר אזור צרעה לתח" כפר
אוריה,קו מחבר קד' כפר אוריה  12 2וקו כפר אוריה לחץ גבוה ".0
ה ע ר ו ת ב ד י ק ה:
הארכת היתר לבניית  2קווי אספקת מים תת קרקעי :קו מחבר אזור צרעה לתח" כפר
אוריה0קו מחבר קד' כפר אוריה  5. .וקו כפר אוריה לחץ גבוה "20

הארכת היתר עד לתאריך ( 0101./50הארכת היתר ל . -שנים נוספות על פי סמכות
הוועדה על פי התקנות)2

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת הארכת היתר לבניית  8קווי אספקת מים תת קרקעי :קו מחבר אזור צרעה
לתח" כפר אוריה,קו מחבר קד' כפר אוריה  12 2וקו כפר אוריה לחץ גבוה " 0לאחר שיוגשו
וימולאו התנאים הבאים:

 יש להמציא לוועדה את התוכנית הכוללת את חתימות ההיתר 0על מנת לקבל ההארכה2 - -אישור מועצה למיסים0אגרות0והיטלים2

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 292 :בתאריך11/11/11 :
גרסה  - aH42x7.5BIקומפלוט בע"מ

