
06/07/2011 :תארי�

א"תמוז תשע'  ד :עברי. ת

2011204פרוטוקול ועדת משנה לתכנו� ולבניה מספר 
18:00א  שעה "א אייר תשע" י15/05/2011: בתארי�

:נכחו

ב"ר הוועדה המקומית לתו"יו � טלי פלוסקוב' גב :חברי 

חבר ועדה � מר מקסי# אוקני!

חבר ועדה � מר יצחק וייס

חבר ועדה � מר משה אדרי

חבר ועדה � מר דודי אוחנונה

נציג משרד השיכו! � לאוניד וינקרט :נציגי 

לאיכות הסביבה' יח � דנה רודד

ביצוע בעירייה' ת מח/נציג � מוטי קורוב

יוע& משפטי � ד"עו, חיי# שימ!

מהנדסת העיר � ויקי ברנגל :סגל

מזכירת הוועדה � ליאורה סגרו!

:נעדרו

חבר ועדה � מר בני ב! שוש! :חברי 

נציג ועדה מחוזית � דב גלברט :נציגי 

נציג ועדה מחוזית � מאהר מסעוד

נציג כיבוי אש � חי זוהר

נציגת משרד הבריאות � הדסה אד!

נציג משטרה � חיי# סיידו!

א"נציג הג � דוד גולדשטיי!

י"נציג ממ � עטיה אבו עסא

נציג פורו# להגנת הסביבה � לקס יעקב

ל העירייה"מנכ � מר רמי נבו!

תברואה' נציג מח � שמוליק אור!

נציג בטיחות וגהות � אוריאל שמואלי

הממונה על מחוז דרו# משרד הפני# � אבי הלר

מנהל אחזקה � מיכאל קוג!

נציג מדור תנועה � בני קייט

מי#' מנהל מח � אבי עמר

חברה כלכלית לערד � אבינוע# וורבנר

מבקר העירייה � שמעו! בארי
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:המש� משתתפי  לישיבה

נציג רשות העתיקות � ניר פאר! :נציגי 

סיירת ירוקה � אודי יונה
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:על סדר היו 

27/3/11 מיו# 2011203' אישור פרוטוקול מס

החלטה
=====

)פה אחד(אושר 

15/05/2011: מיו2011204#פרוטוקול ועדת משנה לתכנו! ולבניה מספר  עמודי14# מתו� 3עמוד 



תקציר נושאי  לדיו�

'עמ כתובת בעל עניי� ח"גו תאור ישות ישות' מס סוג ישות סעי$

5   ,19יהודה 
רחוב: שכונה

לאור� העיר

מועצה דתית 38220: גוש  שכונת19יהודה '  רח
מקווה�  ראשוני# 

שינוי קווי בניי!

2054/מק/24 תוכנית בניי!
עיר

1
13:מחלקה

13:עד חלקה

6 43דוכיפת 
  ,2כניסה 
מעו0: שכונה

בלאושטיי! פני 38240: גוש שינוי יעוד ממגורי#
למגורי# ומבני' א

דוכיפת' רח, ציבור

זמ/156/03/24 תוכנית בניי!
עיר

2
211:מחלקה

211:עד חלקה

7   ,32נרקיס 
שקד: שכונה

יוחאי פול 38230: גוש בית פרטי חד
תוספת, משפחתי 

למבנה קיי#

20110131 בקשה להיתר 3
60: חלקה
767: מגרש

8 5התעשיה 
  ,7כניסה 
אזור: שכונה

וולדר אברה# 38207: גוש בקשה, מבנה מסחרי 
 בדיעבד

950015 בקשה להיתר 4
2042: חלקה
21: מגרש

9 5התעשיה 
  ,32כניסה 
אזור: שכונה

הסעות שער הדרו# 38207: גוש בקשה, מבנה מסחרי 
 בדיעבד

20090277 בקשה להיתר 5
2042: חלקה
21: מגרש

10 :שכונה  , 31ח! 
'מרכז מסחרי א

עיריית ערד 38217: גוש תוספת, מבנה ציבור 
למבנה קיי#

20110146 בקשה להיתר 6
4: חלקה
F: מגרש

12   ,17ח "פלמ
:שכונה

ראשוני#

עיריית ערד 38220: גוש פ.צ.ש, גני# ציבוריי#
פיתוח סביבתי , 

20110147 תכנית פיתוח 7
700: חלקה
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2054/מק/24: תוכנית מפורטת 1 סעי$

15/05/2011:  תארי�2011204פרוטוקול ועדת משנה לתכנו! ולבניה מספר 

מקווה שינוי קווי בניי!�  שכונת ראשוני# 19יהודה '  רח :ש  התכנית

תוכנית מפורטת סוג תוכנית

) דונ1.80#( 1802.00 שטח התוכנית

מספר תכנית יחס
109/03/24 מוכפפת ל�                                    כפופה ל

שינוי נקודתי                                משתנה ע3/130/03/24

בעלי עני�

יז 
מועצה דתית

בעלי 
מנהל מקרקעי ישראל

מודד
רמי בכרייה

מגיש
80700, מחנה קדמי מעו0 , 509025607ז .ת, עירית ערד 

רחוב לאור� העיר: שכונה ,   19יהודה  כתובות

גושי  חלקות

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש

כ! 13 13 לא 38220

903:  מגרש

מטרת סעי$
הפקדת התכנית

מטרת התכנית
.ראה תשריט' מ�5ל' מ�13לרחוב אחווה שינוי מ', מ�2.65ל'  מ�7יהודה מ' שינוי קווי בניי! לרח

מהל� דיו�
פה אחד: הצבעה

החלטות
החלטת הועדה המקומית על הפקדת התכנית

גליו� דרישות

יז# בפועל מועצה דתית � 1.8.2סעי0 : תקנו! �

ע לצור� הרחבה ושידרוג"יש לרשו# מטרה שינוי תב� מטרת התוכנית 2.1סעי0 
.מקווה הקיי#

�

.יש להוסי0 שינוי קוי בני! צדיי# ואחוריי#�  עיקרי הוראות  התוכנית 2.2סעי0   �

15/05/2011: מיו2011204#פרוטוקול ועדת משנה לתכנו! ולבניה מספר  עמודי14# מתו� 5עמוד 



זמ/156/03/24: תוכנית מפורטת 2 סעי$
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:ש  התכנית ע43/2דוכיפת ' רח, למגורי# ומבני ציבור' שינוי יעוד ממגורי# א

תוכנית מפורטת סוג תוכנית

) דונ0.32#( 319.00 שטח התוכנית

מספר תכנית יחס
5/5/במ/24 מוכפפת ל�                                    כפופה ל
2005/מק/24 מוכפפת ל�                                    כפופה ל
5/במ/24 שינוי נקודתי                                משתנה ע

בעלי עני�

יז 
בלאושטיי! פני

בלאושטיי! אדוארדו

מודד
מודד מוסמ�� יוסי כוכבי 

מגיש
 ערד43/2דוכיפת  , 015179310אחר , בלאושטיי! פני 

 ערד2 דירה 43דוכיפת  , 014849194אחר , בלאושטיי! אדוארדו 

מעו0: שכונה ,   2 כניסה 43דוכיפת  כתובות

גושי  חלקות

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש

כ! 211 211 לא 38240

לא 286 286 לא 38240

268B:  מגרש38240: גוש:, מגרש

מטרת סעי$
להמלי& בפני הוועדה המחוזית על הפקדת התכנית � 

מטרת התכנית
.ליעוד מגורי# ומבני# ומוסדות ציבור' שינוי יעוד ממגורי# א

מהל� דיו�
:הועלו טענות מצד חברי הוועדה

. יהפו� לקבועאפשרות הפרעה לשכני# במהל� השני# הבאות במידה והשימוש בבית כג! ילדי# �
 הג! בצורה שתפריע לשכני# ואילו לוועדה ישנה אפשרות שיוחלפו בעלי הבית והגננת החדשה שתפעיל את המקו# תנהל את �

.עקב אישור שימוש קבוע, לא יהיו כלי# להתמודד ע# כ�
.תתכ! בעיית חניה בזמני# של הבאת ולקיחת הילדי# לג! ומהג! �

החלטות
העברה לדיו� בישיבת הועדה הבאה
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זמ/156/03/24: המש� תוכנית בניי! עיר

גליו� דרישות

יש לרשו# הפעלת ג! ילדי# במגרש מיעוד למגורי# א�  מטרת התוכנית 2.1סעי0   �

יש לרשו# שינוי קרקע מגורי# ליעוד מגורי#�  עיקרי הוראות התוכנית 2.2סעי0 
.ומבני# ומוסדות ציבור

�

.קביעת השימושי# מותרי#                                             �  �

,ב �יש לרשו#  רשימת שימושי# ממוספרת  א�  שימושי# 4.1.1תת סעי0  � 4סעי0 
משחקיה. ד,ג! ילדי# . ב,מגורי# א. א� כמו 

�

.בטבלת גושי# וחלקות הוכנסו נתוני תכניות החלות על השטח � 1.5.5סעי0  �

.נא למלא, מגיש= יז# בפועל  � 1.8.2סעי0  �

אדוארד בלאושטיי!&פני� לבעלי עניי! בקרקע יש להוסי0 חוכרי#  � 1.8.3סעי0  �

'".מגורי# א�"במצב מאושר לשנות ש# יעוד ל � 3.2סעי0  �

20110131: בקשה להיתר 3 סעי$
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948:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
יוחאי פול

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

שקד: שכונה , 32נרקיס  :כתובת

767:  מגרש60:   חלקה38230: גוש :גוש וחלקה

7/105/03/24, 5/105/03/24, 2020/מק/10/105/03/24,24 :תוכניות

464.00 :שטח מגרש אזור מגורי# ב :יעוד

תוספת למבנה קיי# :תאור הבקשה בית פרטי חד משפחתי :שימושי 

מהות הבקשה
תוספת קומה למבנה

 באחוזי בניה עיקריי 6%הקלה של 
תוספת קומה מעל המותר +הקלה במספר קומות

חוות דעת

אי� מתנגדי , 28/4/11התקבלו פרסומי  מיו  

מהל� דיו�
פה אחד: הצבעה

החלטות
. תאושר הבקשה, בכפו$ למילוי תנאי גיליו� הדרישות
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950015: בקשה להיתר 4 סעי$
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202:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
וולדר אברה#

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
ציפורה רוט

אזור תעשיה: שכונה , 7 כניסה 5התעשיה  :כתובת

21:  מגרש2042:   חלקה38207: גוש :גוש וחלקה

13/101/02/24 :תוכניות

אזור מסחרי :יעוד

בקשה בדיעבד :תאור הבקשה מבנה מסחרי :שימושי 

מהות הבקשה
. מבנה תעשיה
.ר" מ5304שטח המגרש 

.ר" מ2386.8 � %45שטח בניה מותר לקומה 
.ר" מ7956 � %150 קומות �4שטח בניה מותר ל
.ר" מ42.84שטח עיקרי : שטח בנוי בפועל
 .%0.7קומת מרת0 
 .%20קומת קרקע 

 .%20' קומה א
.ר" מ2233.51 = %40.7: כ בנוי בפועל"סה

חוות דעת

התוספת אינה יושבת על קו מי  וביוב. הצגת נושא המי  והביוב במתח 

מי# כי אי! תשתיות ביוב ומי# בתו� המגרש' קיי#  אישור מח
30/6/02 מיו# 2002319' הבקשה אושרה בוועדה מס

החלטות
החלטה לדחות את הדיו� לועדה הבאה

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות

:גיליו! הדרישות �

============== �

)השבחה, ביוב, מי#(היטלי# , אגרות לבניה: תשלומי# �

הושל# 15/08/2002 .פטור מבנית מקלט� א " אישור הג �

הושל# 10/07/2002 � אישור איכות הסביבה

הושל# 27/06/2002 � אישור מנהל מקרקעי ישראל

הושל# 09/01/2003 � אישור מכבי אש

הושל# 09/01/2003 :מ י ל ו י   פ ר ט י #  ב ט ו פ ס  ה ה ג ש ה  ו ח ת י מ ו ת �

הושל# 09/01/2003 המבקש                       �  �
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950015: המש� בקשה להיתר

הושל# 09/01/2003 עור� הבקשה                       �  �

הושל# 09/01/2003 מתכנ! השלד                       �  �

הושל# 09/01/2003 אחראי לביצוע                       �  �

הושל# 09/01/2003 אחראי לביקורת באתר                       �  �

הושל# 09/01/2003 .מת! פתרו! משות0 לכל המרזבי# המנקזי# את הגגות בקומת הקרקע �

הושל# 09/01/2003 .חישובי# סטטיי# של המבנה �

� חתימת שכני#

20090277: בקשה להיתר 5 סעי$
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202:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
הסעות שער הדרו#

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
אבו רביע חל0

אזור תעשיה: שכונה , 32 כניסה 5התעשיה  :כתובת

21:  מגרש2042:   חלקה38207: גוש :גוש וחלקה

13/101/02/24 :תוכניות

אזור מסחרי :יעוד

בקשה בדיעבד :תאור הבקשה מבנה מסחרי :שימושי 

מהות הבקשה
ר" מ19.55 תוספת למבנה 

ר" מ42.33שטח קיי# 

חוות דעת

התוספת אינה יושבת על קו מי  וביוב. הצגת נושא המי  והביוב במתח 

מי# כי אי! תשתיות ביוב ומי# בתו� המגרש' קיי#  אישור מח
03/03/10 מיו# 2010001' הבקשה לא אושרה בוועדה מס

. נכסי 43כ במבנה "סה. }%50{ בעלי נכסי  21+התקבלו התנגדויות מ

החלטות
החלטה לדחות את הדיו� לועדה הבאה

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות

:מ י ל ו י   פ ר ט י #  ב ט ו פ ס  ה ה ג ש ה  ו ח ת י מ ו ת �

נסח טאבו+ המבקש                        �  �

הושל# 20/10/2009 עור� הבקשה                       �  �

הושל# 20/10/2009 מתכנ! השלד                       �  �
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20090277: המש� בקשה להיתר

הושל# 20/10/2009 אחראי לביצוע                       �  �

הושל# 25/10/2009 אחראי לביקורת באתר                       �  �

הושל# 25/10/2009 ע בתוק0"מילוי טבלת שטחי# מותרי# לפי תב �

הושל# 25/10/2009 להוסי0 אחוזי בניה� מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי# מבוקשי#  �

):רשויות(א י ש ו ר י     �

� אישור מנהל מקרקעי ישראל

א" אישור הג �

� אישור משרד הבריאות

� אישור מכבי אש

� אישור היחידה לאיכות הסביבה

:הערות לתיקו� התכנית �

הושל# 25/10/2009 � גובה התוספת אינו תקני לשימוש כשטח עיקרי

הושל# 25/10/2009 � יש לסמ! בחת� ובחזית אי� התוספת מתחברת ומתנקזת ביחס לקו השכ! ממול

הושל# 25/10/2009 � יש לציי! חומרי גמר קיימי# וחומרי גמר מוצעי# בתוספת המוצעת

הושל# 25/10/2009 חומרי גג מוצעי#,  יש להוסי0 את תכנית הגג  �

הושל# 25/10/2009 � יש להוסי0 פרט חיבור בי! הגג הקיי# לגג המוצע

הושל# 25/10/2009 � על מתכנ! לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח

הושל# 25/10/2009 .ואי! חריגות בקו בני! �

� חתימת שכני#

הושל# 25/10/2009 חתכי# וחזיתות, תכנית גגות, דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות �

הושל# 25/10/2009 � )9טופס (  תצהיר מתכנ! השלד 

הושל# 25/10/2009 )10טופס ( תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני!  �

הושל# 25/10/2009 .חישובי# סטטיי# של המבנה �

)אגרת פינוי פסולת בני!, השבחה, ביוב, מי#(היטלי# , אגרות לבניה: תשלומי# �

. מהשכני# בבניי! ולהביא לדיו! לאחר מכ!75%יש לקבל הסכמה של   �

הערות פיקוח

הושל# 21/10/2009 �  מחס! בנוי בהתא# לתוכנית הגשה

20110146: בקשה להיתר 6 סעי$

15/05/2011:  תארי�2011204פרוטוקול ועדת משנה לתכנו! ולבניה מספר 

121:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
עיריית ערד

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
מ"ארמו! אדריכלי# בע

'מרכז מסחרי א: שכונה , 31ח�  :כתובת

F:  מגרש4:   חלקה38217: גוש :גוש וחלקה

114/03/24 :תוכניות

1258.00 :שטח מגרש בניני ציבור :יעוד

תוספת למבנה קיי# :תאור הבקשה מבנה ציבור :שימושי 

15/05/2011: מיו2011204#פרוטוקול ועדת משנה לתכנו! ולבניה מספר  עמודי14# מתו� 10עמוד 



20110146: המש� בקשה להיתר

מהות הבקשה
  שדרוג והסבת מבנה קולנוע לאול  תיאטרו� ותוספת יציאות חרו 

מהל� דיו�
.  הצגת התכניתאלי ארמו�' אדר

דנה רודד
?לאול# קפה תאטרו! אי! חלונות

אלי ארמו�' אדר
.נכנסי# לאווירה אחרת, זה משהו שונה. כא! מתבצע ניתוק מהאול# תיאטרו! למעלה, זה חלק מהקונספט

דנה רודד
?כיצד ניגשי# לקפה תיאטרו!

אלי ארמו�' אדר
.יורדי# למטה, מהמבואה המרכזית של התיאטרו!

מקסי  אוקני�
?הא# מספר המושבי# באול# השתנה

אלי ארמו�' אדר
.המושבי# נשאר בער� אותו הדבר' מס

מוטי קורוב
?לא! נעל# חדר ההקרנה

אלי ארמו�' אדר
.הוא נוס0 לחלל המרכזי של האול#

דנה רודד
?יש באול# אסבסטי# לפירוק

אלי ארמו�' אדר
.לא ידוע לי שיש

מקסי  אוקני�
?הא# נלקח בחשבו! בתכנו!, יש תק! חדש למושבי#

אלי ארמו�' אדר
.הכל מתוכנ! לפי התקני# החדשי#

ד חיי  שימ�"עו
?מהו מש� הביצוע

אלי ארמו�' אדר
אני מערי� שכשנה וחצי

לאוניד וינקרט
?הא# נגעת בחזיתות המבנה

אלי ארמו�' אדר

15/05/2011: מיו2011204#פרוטוקול ועדת משנה לתכנו! ולבניה מספר  עמודי14# מתו� 11עמוד 



20110146: המש� בקשה להיתר

.לכ! נגעתי בחזיתות בצורה מינימאלית, החזיתות שופצו לא מזמ!

פה אחד: הצבעה

החלטות
.תאושר הבקשה, בכפו$ למילוי תנאי גיליו� הדרישות

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות

:מ י ל ו י   פ ר ט י #  ב ט ו פ ס  ה ה ג ש ה  ו ח ת י מ ו ת

לא הושל# המבקש                       �  �

לא הושל# עור� הבקשה                       �  �

לא הושל# מתכנ! השלד                       �  �

לא הושל# אחראי לביצוע                       �  �

לא הושל# אחראי לביקורת באתר                       �  �

לא הושל# להוסי0 לשטחי# רק את מדרגות� מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי# מבוקשי# 
ויציאות החרו# וכ! את חלק התוספת

�

במגדל הבמה �

):רשויות(א י ש ו ר י    

לא הושל# � אישור מנהל מקרקעי ישראל

לא הושל# א" אישור הג �

לא הושל# � אישור משרד הבריאות

לא הושל# � אישור מכבי אש

לא הושל# � אישור היחידה לאיכות הסביבה

:מומחי /אישורי יועצי 

לא הושל# � יוע& בטיחות

לא הושל# � יוע& אקוסטיקה

לא הושל# ס לאחר שהתייע& ע# מורשה לנגישות השרות"חוות דעת של מורשה נגישות מתו �

):ברשות המקומית' מח(א י ש ו ר י    

לא הושל# � מכתב הערות תאגיד המי# להעברת קו ביוב

לא הושל  :הערות לתיקו� התכנית

לא הושל# . יש לסמ! את גבול המגרש בתכניות כל המפלסי# והקומות �

לא הושל# . גבול המגרש יסומ!בחתכי# וחזיתות בקו אנכי מרוסק �

לא הושל# � חזיתות יש לתת עד גבול המגרש ע# פירוט גבהי# וחמרי גמר

לא הושל# 'מעקות וכו, אלומיניו#, יש להוסי0 גווני# ומספריה# לטיח �

לא הושל# חתכי# וחזיתות, תכנית גגות, דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות �

לא הושל# חזיתות וחתכי# יש להוסי0 למפלסי,  יש להוסי0 גבהי# אבסולוטיי# בתכניות
הרצפות ולמפלסי הגגות לפחות

�

לא הושל# � )9טופס (  תצהיר מתכנ! השלד 

לא הושל# .חישובי# סטטיי# של המבנה �

רעידות אדמה �2413י "אישור קונסטרוקטור לעמידות המבנה בת �

לא הושל# איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת/ איזוטסט / הסכ# ע# מכו! התקני#
חמרי הבניה

�

20110147: תכנית פיתוח 7 סעי$

15/05/2011:  תארי�2011204פרוטוקול ועדת משנה לתכנו! ולבניה מספר 

391:תיק בניי�

15/05/2011: מיו2011204#פרוטוקול ועדת משנה לתכנו! ולבניה מספר  עמודי14# מתו� 12עמוד 



20110147: המש� תכנית פיתוח

בעלי עניי�

מבקש
עיריית ערד

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
חיל יצחק

ראשוני : שכונה , 12מכבי   ,1אטד  ,17ח "פלמ :כתובת

700:   חלקה38220: גוש :גוש וחלקה

130/03/24 :תוכניות

שטח ציבורי פתוח :יעוד

פיתוח סביבתי :תאור הבקשה פ.צ.ש, גני# ציבוריי# :שימושי 

מהות הבקשה
ג! הרפתקאות �שדרוג והשלמת פיתוח פארק עירוני 

'פיתוח פארק אקסטרי# שלב א

מהל� דיו�
 'צביקה קנובי3' אדר

.הצגת התכנית ושלבי ביצוע
.שהוגש כבקשה להיתר' כרגע מוצע לביצוע שלב א

משה אדרי
?אי� אתה יכול להבטיח שלא יתבעו את העירייה

'צביקה קנובי3' אדר
,מי שאינו יודע לגלוש לא אמור לגלוש ש#. יוע& בטיחות ומהנדסי# שמתכנני#, יש תק! למתק!, אני לא יכול להבטיח

.א� לא יותר מענ0 ספורט אחר, נכו! שיש אפשרות לפגיעות

ד חיי  שימ�"עו
?אי� המתק! עומד יחסית לתזוזות הקרקע שיש בערד

'צביקה קנובי3' אדר
.אנו עובדי# בצמוד להנחיות שלה#, קונסטרוקציה ויועצי בטוני# מהטובי# באר&, אנו עובדי# ע# יועצי קרקע

.המתק! צרי� להיות יפה ואיכותי ג# מבחינה הנדסית. אנו לא חוסכי#, אנו בוני# את המתק! בקרקע לא פשוטה

טלי פלוסקוב
.כיבוי אש ואישור יוע& נגישות, י"אנו נבדוק א# יש צור� באישור ממ

פה אחד: הצבעה

החלטות
.תאושר הבקשה, כיבוי אש ואישור יוע& נגישות, י"ובכפו0 לבדיקת הצור� באישור ממ, בכפו0 למילוי תנאי גיליו! הדרישות

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות

:מ י ל ו י   פ ר ט י #  ב ט ו פ ס  ה ה ג ש ה  ו ח ת י מ ו ת

לא הושל# המבקש                       �  �

15/05/2011: מיו2011204#פרוטוקול ועדת משנה לתכנו! ולבניה מספר  עמודי14# מתו� 13עמוד 



20110147: המש� תכנית פיתוח

לא הושל# עור� הבקשה                       �  �

לא הושל# מתכנ! השלד                       �  �

לא הושל# אחראי לביצוע                       �  �

לא הושל# אחראי לביקורת באתר                       �  �

):רשויות(א י ש ו ר י #  

לא הושל# � אישור מכבי אש

:מומחי#/אישורי יועצי#

לא הושל# � יוע& בטיחות

לא הושל# ס לאחר שהתייע& ע# מורשה לנגישות השרות"חוות דעת של מורשה נגישות מתו �

לא הושל# :הערות לתיקו! התכנית

פרטי פיתוח כוללי# גבהי# מוצעי# מפלסי# וניקוז �

תכנית גינו! והשקיה �

פרטי ביצוע של התכנית �

מיקו# עמודי תאורה+קו / יש להוסי0 תכנו! מערכת תאורה  �

יש להציג נוסח לשלט בכניסה למתק! �

חישובי# סטטי# �

,                                    נ  ת  א  ש  ר

___            _______________           _________________        _____________
                     ויקי ברנגל               טלי פלוסקוב                       ליאורה סגרו!     

הנדסת העירר הוועדה המקומית              מזכירת הוועדה                      מ"         יו

           _______________                ______________          ________________  
                                 תארי�                   תארי�                                  תארי�   

15/05/2011: מיו2011204#פרוטוקול ועדת משנה לתכנו! ולבניה מספר  עמודי14# מתו� 14עמוד 


