
18/02/2013 :תארי�

ג"אדר  תשע'  ח :עברי. ת

2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 
11:30ג  שעה "ג שבט  תשע" י24/01/2013: בתארי�

:נכחו

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

מהנדסת העיר � ויקי ברנגל

מזכירת הוועדה � ליאורה סגרו#

:נעדרו

מבקר העירייה � שי אהרונו$ :סגל

יוע% משפטי � ד"עו, חיי& שימ#

1עמוד  24/01/2013: מיו&2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



:אישור פרוטוקולי�

07/01/2013 מיו& 2013101פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

2עמוד  24/01/2013: מיו&2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



תקציר נושאי� לדיו�

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

5  כניסה4רחוב טל 
גבי�: שכונה, 2

זאה עמיר� 38241: גוש בית פרטי דו
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

בקשה לעבודה 20070065
מצומצמת

1
34: חלקה
216A: מגרש

5 ,3רחוב יערה 
מבוא שקד: שכונה

איוונוב מרינה 38249: גוש בית פרטי חד
תוספת, משפחתי 

למבנה קיי�

בקשה להיתר 20130017 2
38: חלקה
10132: מגרש

7  ,2 כניסה 46נחל 
גבי�: שכונה

סופר דוד 38242: גוש בית פרטי דו
תוספת, משפחתי 

למבנה קיי�

בקשה להיתר 20130018 3
288: חלקה
8B: מגרש

8  ,2 כניסה 3פשוש 
מעו': שכונה

ב) הרוש אלברט 38239: גוש בית פרטי דו
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

בקשה להיתר 20130020 4
92: חלקה
456A: מגרש

9 ,15רחוב הגלעד 
חצבי�: שכונה

קיסר משה 38212: גוש בית פרטי חד
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

בקשה להיתר 20130021 5
52: חלקה
160: מגרש

10 ,55רחוב כלנית 
שקד: שכונה

אהרו) מרי� 38229: גוש בית פרטי חד
תוספת, משפחתי 

למבנה קיי�

בקשה לעבודה 20130022
מצומצמת

6
5: חלקה
667: מגרש

11  ,3 כניסה 4שיז' 
רחוב: שכונה

לרוחב העיר

זבולוטני דימיטרי
ואוקסנה

38235: גוש שינוי, בית משות' 
בבניי)

בקשה להיתר 20130023 7
6: חלקה
101: מגרש

12  47אסא המל( 
:שכונה , 1דירה 

יהושפט

זיו טלי ורענ) 38258: גוש בקשה, בית משות' 
בדיעבד

בקשה להיתר 20130024 8
11: חלקה
2023: מגרש

13  49אסא המל( 
:שכונה , 1דירה 

יהושפט

דונסקי יפעת 38258: גוש בקשה, בית משות' 
בדיעבד

בקשה להיתר 20130027 9
11: חלקה
2023: מגרש

14  ,1 כניסה 15אנפה 
מעו': שכונה

בנימי) עוזי 38236: גוש בית פרטי דו
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

בקשה לעבודה 20130028
מצומצמת

10
23: חלקה
7B: מגרש

14  ,2 כניסה 6יונה 
מעו': שכונה

בוריקוב סבטלנה 38240: גוש בית פרטי דו
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

בקשה לעבודה 20130029
מצומצמת

11
35: חלקה
275B: מגרש

15 52רחוב דוכיפת 
:שכונה, 1כניסה 
מעו'

שגנוב ויטלי 
וסבטלנה

38240: גוש בית פרטי דו
חידוש, משפחתי 

תוק' היתר בניה

בקשה להיתר 20130030 12
55: חלקה
437A: מגרש

16 ,39רחוב ב) יאיר 
מרכז: שכונה

'מסחרי א

מ"מדרש נכסי� בע 38217: גוש שינוי, מבנה מסחרי 
בבניי)

בקשה להיתר 20130031 13
12: חלקה
H: מגרש

17 :שכונה, 14סלעית 
מעו'

מחלב בניה ופיתוח
מ"בע

38238: גוש עבודות, בית טורי 
עפר

בקשה להיתר 20120116 14
124: חלקה
924: מגרש

18 ,32רחוב אחוה 
חצבי�: שכונה

קלוגר ויקטור משה 38212: גוש בית פרטי חד
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

בקשה להיתר 20130032 15
11: חלקה
23: מגרש

19  ,1 כניסה 30אשד 
גבי�: שכונה

מור טיבי ואיריס 38242: גוש בית פרטי דו
העברת , משפחתי 

בעלות

בקשה להעברה 20120498
בטאבו

16
191: חלקה
132A: מגרש

19  ,1 כניסה 3ערו- 
גבי�: שכונה

דזיובה ד) 38242: גוש בית פרטי דו
העברת, משפחתי 

בעלות

בקשה להעברה 20130016
בטאבו

17
38: חלקה
39B: מגרש

3עמוד  24/01/2013: מיו�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



תקציר נושאי� לדיו�

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

20  ,2 כניסה 2צבר 
נעורי�: שכונה

ד) גורי רותי 38211: גוש בית פרטי דו
העברת, משפחתי 

בעלות

בקשה להעברה 20130014
בטאבו

18
8: חלקה
121: מגרש

21  ,1 כניסה 8יובל 
גבי�: שכונה

אלוש כדורי רועי
ניסי�

38241: גוש בית פרטי דו
העברת , משפחתי 

בעלות

בקשה להעברה 20130043
בטאבו

19
210: חלקה
173A: מגרש

4עמוד  24/01/2013: מיו�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



1 20070065:  בקשה לעבודה מצומצמת סעי�

24/01/2013:  תארי�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 1280000043:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
זאה עמיר�

גבי�: שכונה, 2 כניסה 4רחוב טל  :כתובת

216A:  מגרש34:   חלקה38241: גוש :גוש וחלקה

אזור מגורי� א :יעוד

בקשה בדיעבד :תאור הבקשה בית פרטי דו משפחתי �:שימושי

מהות הבקשה
ר" מ2.92מחס� פלסטיק 

2.92 :שטח שירות

חוות דעת

: הוחלט 29/04/2007 מתארי& 213בישיבת רשות רישוי מקומית מספר 
.אושר בתנאי גיליו� הדרישות

 29/4/07 מיו� 213' חידוש תוק� החלטת וועדה מס

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

סטטוס תארי& השלמה גליו� דרישות

:גיליו� הדרישות

==============

הושל� 20/01/2013 )אגרת פינוי פסולת בני�, השבחה, ביוב, מי�(היטלי� , אגרות לבניה: תשלומי� (

2 20130017:  בקשה להיתר סעי�

24/01/2013:  תארי�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 1851:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
איוונוב מרינה

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור&
סיגלוב מיכאל

מבוא שקד: שכונה, 3רחוב יערה  :כתובת

10132:  מגרש38:   חלקה38249: גוש :גוש וחלקה

5עמוד  24/01/2013: מיו�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130017:  המש� בקשה להיתר

5/105/03/24), 105(197/במ/24, 16/105/03/24 :תוכניות

343.00 :שטח מגרש אזור מגורי� א :יעוד

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

מהות הבקשה
ר" מ13.5 גגו� פלדה תלוי בחזית קדמית+ רקפת ' פרגולת ע, בחזית צדדית וקדמית לרח

 �ר" מ129.02שטח קיי

13.50 :שטח עיקרי

חוות דעת

 ישנה חריגה בתכסית קרקע עקב תוספת הסככה בחזית, רקפת חורגת מקו בני� ומגיעה לגבול המגרש' הפרגולה הפונה לרח

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)  (

הושל� 20/01/2013 עור� הבקשה)  (

הושל� 20/01/2013 מתכנ� השלד)  (

הושל� 20/01/2013 אחראי לביצוע)  (

הושל� 20/01/2013 אחראי לביקורת באתר)  (

הושל� 20/01/2013 ע בתוק."מילוי טבלת שטחי� מותרי� לפי תב (

לא הושל� להוסי. את שטח הגגו� המוצע) מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי� מבוקשי� (

):רשויות(א י ש ו ר י �  

לא ברור מאיפה שטח החניה הרשו� (

לא הושל� אישור מנהל מקרקעי ישראל (

לא הושל� "מעיינות הדרו�"אישור תאגיד המי�  (

:הערות לתיקו� התכנית

יש להגיש את התכנית על בסיס מפת מדידה עדכנית (

או חתימת שכ�/ אי� להגיש בקשה לפרגולה עד גבול המגרש (

)א� מוצעי�(יש להוסי. למהות את הגדרות  (

לא ברור מדוע הפרגולה מסומנת בחזיתות כגג רעפי� (

יש לציי� גבהי הפרגולה בחתכי� (

אי� לצבוע את הפרגולה בצורה רציפה בחתכי� (

בגגו� המוצע לא ברור היכ� גגו� הרב רע. (

הושל� 20/01/2013 על מתכנ� לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח (

הושל� 20/01/2013 .ואי� חריגות בקו בני� (

לא הושל� חתכי� וחזיתות בלבד, תכנית גגות, קוב/ הגשה של המבנה הכולל תכניות (

לא הושל� יש להוסי. למפלסי, חזיתות וחתכי�, יש להוסי. גבהי� אבסולוטיי� בתכניות
הרצפות ולמפלסי הגגות לפחות

(

לא הושל� ) )9טופס ( תצהיר מתכנ� השלד 

לא הושל� .חישובי� סטטיי� של המבנה (

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

הערות פיקוח

הושל� 23/01/2013 פרגולות וסככה עדיי� לא ניבנו (

6עמוד  24/01/2013: מיו�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



3 20130018:  בקשה להיתר סעי�

24/01/2013:  תארי�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 1428000008:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
סופר דוד

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור&
סיגלוב מיכאל

גבי�: שכונה , 2 כניסה 46נחל  :כתובת

8B:  מגרש288:  חלקה,  8A:  מגרש289:   חלקה38242: גוש :גוש וחלקה

1/76/במ/24, 142/03/24, 134/03/24 :תוכניות

512.00 :שטח מגרש אזור מגורי� א :יעוד

תוספת למבנה קיי� :תאור הבקשה בית פרטי דו משפחתי �:שימושי

מהות הבקשה
+ ר" מ2.0גגו� צד +ר " מ5.11מחס� +ר" מ6.97גגו� בחזית +ר" מ6.8חצר משק +ר" מ3.2כניסה +ר" מ10.66תוספת לסלו� 
ר" מ15.0סככת חניה 
 �ר" מ127.0שטח קיי

7.11 :שטח שירות 27.63 :שטח עיקרי

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)  (

הושל� 21/01/2013 עור� הבקשה)  (

הושל� 21/01/2013 מתכנ� השלד)  (

הושל� 21/01/2013 אחראי לביצוע)  (

הושל� 21/01/2013 אחראי לביקורת באתר)  (

לא הושל� לרשו� שטח שירות מותר כולל) ע בתוק. "מילוי טבלת שטחי� מותרי� לפי תב
ד וגגו�"ממ

(

לא הושל� לרשו� שטחי שירות) מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי� מבוקשי�  (

):רשויות(א י ש ו ר י �  

לא הושל� אישור מנהל מקרקעי ישראל (

לא הושל� א"אישור הג (

לא הושל� אישור מכבי אש (

לא הושל� אישור היחידה לאיכות הסביבה (

לא הושל� "מעיינות הדרו�"אישור תאגיד המי�  (

:הערות לתיקו� התכנית

יש להוסי. חתכי� לחניה ולמחס� ולצבוע בהתא� לחומרי בני� (

לא הושל� .יש לסמ� את קוי הבני� בתכניות כל המפלסי� והקומות (

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

7עמוד  24/01/2013: מיו�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130018:  המש� בקשה להיתר

לא הושל� .חישובי� סטטיי� של המבנה (

יש לרשו� גבהי� בחזיתות וחתכי� (

לא הושל� ) )9טופס ( תצהיר מתכנ� השלד 

לא הושל� )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני�  (

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

4 20130020:  בקשה להיתר סעי�

24/01/2013:  תארי�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 1357000005:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
ב� הרוש אלברט

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור&
גלייזר ב�

מעו�: שכונה , 2 כניסה 3פשוש  :כתובת

456A:  מגרש92:   חלקה38239: גוש :גוש וחלקה

2/5/במ/24 :תוכניות

500.00 :שטח מגרש אזור מגורי� א :יעוד

בקשה בדיעבד :תאור הבקשה בית פרטי דו משפחתי �:שימושי

מהות הבקשה
פ הקיי�"עדכו� חזית ע+ פרגולת ע, + ר " מ17.0גגו� רעפי� מאחור 

 � ר" מ156.25שטח קיי

17.00 :שטח עיקרי

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

הושל� 21/01/2013 המבקש)  (

הושל� 21/01/2013 עור� הבקשה)  (

הושל� 21/01/2013 מתכנ� השלד)  (

הושל� 21/01/2013 אחראי לביצוע)  (

הושל� 21/01/2013 אחראי לביקורת באתר)  (

הושל� 21/01/2013 ע בתוק."מילוי טבלת שטחי� מותרי� לפי תב (

הושל� 21/01/2013 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי� מבוקשי� (

):רשויות(א י ש ו ר י �  

הושל� 14/02/2013 אישור מנהל מקרקעי ישראל (

לא הושל� "מעיינות הדרו�"אישור תאגיד המי�  (

:הערות לתיקו� התכנית

8עמוד  24/01/2013: מיו�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130020:  המש� בקשה להיתר

לסירוגי�) פרגולה , רצי.) גגו� , פ מוצע"יש לצבוע את החתכי� ע (

יש לסמ� את ביטול החלו� ג� בתכניות וג� בחתכי� (

ק טר� הוצאת היתר"יש לפרק את הרעפי� מהגגו� בק (

הושל� 05/02/2013 רשיו� עור� הבקשה (

הושל� 05/02/2013 חתכי� וחזיתות בלבד, תכנית גגות, דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות (

הושל� 05/02/2013 )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני�  (

הושל� 05/02/2013 .חישובי� סטטיי� של המבנה (

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

הערות פיקוח

הושל� 21/01/2013 בפועל קיימי� גגות ולא פרגולה (

5 20130021:  בקשה להיתר סעי�

24/01/2013:  תארי�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 196:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
קיסר משה

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור&
דימשי/ גריגורי

חצבי�: שכונה, 15רחוב הגלעד  :כתובת

160:  מגרש52:   חלקה38212: גוש :גוש וחלקה

3/110/03/24 :תוכניות

אזור מגורי� ב :יעוד

בקשה בדיעבד :תאור הבקשה בית פרטי חד משפחתי �:שימושי

מהות הבקשה
גדר ע,+ פרגולת בטו� + תוספת מרפסת 

 �ר " מ140.19שטח קיי

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

הושל� 21/01/2013 המבקש)  (

הושל� 21/01/2013 עור� הבקשה)  (

הושל� 21/01/2013 מתכנ� השלד)  (

הושל� 07/02/2013 אחראי לביצוע)  (

הושל� 21/01/2013 אחראי לביקורת באתר)  (

הושל� 05/02/2013 ע בתוק."מילוי טבלת שטחי� מותרי� לפי תב (

הושל� 05/02/2013 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי� מבוקשי� (

9עמוד  24/01/2013: מיו�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130021:  המש� בקשה להיתר

:הערות לתיקו� התכנית

הושל� 14/02/2013 מוצע/ פ קיי�"יש לצבוע את התכניות ע (

הושל� 05/02/2013 .יש לסמ� את קוי הבני� בתכניות כל המפלסי� והקומות (

הושל� 05/02/2013 חזיתות יש לתת עד גבול המגרש ע� פירוט גבהי� וחמרי גמר (

יש להוסי. לבקשה את הגדר הקיימת (

הושל� 05/02/2013 על מתכנ� לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח (

הושל� 05/02/2013 .ואי� חריגות בקו בני� (

לא הושל� מפלסי קומת עמודי� שנוצרה/ יש לציי� גובה (

הושל� 05/02/2013 חתכי� וחזיתות בלבד, תכנית גגות, דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות (

הושל� 05/02/2013 .חישובי� סטטיי� של המבנה (

הושל� 05/02/2013 )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני�  (

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

הערות פיקוח

הושל� 21/01/2013 המרפסת בשלבי בניה (

6 20130022:  בקשה לעבודה מצומצמת סעי�

24/01/2013:  תארי�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 1165:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
אהרו� מרי�

שקד: שכונה, 55רחוב כלנית  :כתובת

667:  מגרש5:   חלקה38229: גוש :גוש וחלקה

5/105/03/24 :תוכניות

אזור מגורי� ב :יעוד

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

מהות הבקשה
ר" מ22.10סככת חניה 
�ר" מ194.3 שטח קיי

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� מתכנ� השלד)  (

לא הושל� אחראי לביצוע)  (

לא הושל� ) )9טופס ( תצהיר מתכנ� השלד 

רשיו� המתכנ� (

תוספת תכנית גג ע� סימו� גבהי� ושיפועי� (

לא הושל� )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני�  (

לא הושל� .חישובי� סטטיי� של המבנה (

10עמוד  24/01/2013: מיו�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130022:  המש� בקשה לעבודה מצומצמת

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

הערות פיקוח

הושל� 24/01/2013 .סככת חניה כבר קיימת ותואמת תכנית ההגשה (

7 20130023:  בקשה להיתר סעי�

24/01/2013:  תארי�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 1421:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
זבולוטני דימיטרי ואוקסנה

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור&
פלינסקו מיכאלה

רחוב לרוחב העיר: שכונה , 3 כניסה 4שיז�  :כתובת

101:  מגרש6:   חלקה38235: גוש :גוש וחלקה

4/112/03/24, 31/במ/24, במ/11/112/03/24 :תוכניות

4420.00 :שטח מגרש אזור מגורי� ג :יעוד

שינוי בבניי� :תאור הבקשה בית משות. �:שימושי

מהות הבקשה
גדר פלסטיק לבנה + הצללת אלומיניו� בחצר 

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

הושל� 23/01/2013 המבקש)  (

הושל� 23/01/2013 עור� הבקשה)  (

הושל� 23/01/2013 מתכנ� השלד)  (

הושל� 23/01/2013 אחראי לביצוע)  (

הושל� 23/01/2013 אחראי לביקורת באתר)  (

:הערות לתיקו� התכנית

יש להוסי. למהות את גדר הפלסטיק (

יש לצבוע את החת� לסירוגי� כפרגולה (

לא הושל� .חישובי� סטטיי� של המבנה (

לא הושל� ) )9טופס ( תצהיר מתכנ� השלד 

לא הושל� )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני�  (

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

11עמוד  24/01/2013: מיו�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



8 20130024:  בקשה להיתר סעי�

24/01/2013:  תארי�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 1770:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
זיו טלי ורענ�

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור&
פלינסקו מיכאלה

יהושפט: שכונה , 1  דירה 47אסא המל&  :כתובת

2023:  מגרש11:   חלקה38258: גוש :גוש וחלקה

9/113/03/24, 7/113/03/24, 216/במ/24 :תוכניות

6145.00 :שטח מגרש אזור מגורי� ג :יעוד

בקשה בדיעבד :תאור הבקשה בית משות. �:שימושי

מהות הבקשה
ר" מ13.78תוספת חדר בחלל הבני� 

�ר" מ6134.35 שטח קיי

13.78 :שטח עיקרי

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)  (

הושל� 23/01/2013 עור� הבקשה)  (

הושל� 23/01/2013 מתכנ� השלד)  (

הושל� 23/01/2013 אחראי לביצוע)  (

הושל� 23/01/2013 אחראי לביקורת באתר)  (

לא הושל� ע בתוק."מילוי טבלת שטחי� מותרי� לפי תב (

לא הושל� תיקו� שטחי� קיימי�) מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי� מבוקשי�  (

):רשויות(א י ש ו ר י �  

לא הושל� אישור מנהל מקרקעי ישראל (

לא הושל� א"אישור הג (

לא הושל� אישור מכבי אש (

לא הושל� אישור היחידה לאיכות הסביבה (

לא הושל� "מעיינות הדרו�"אישור תאגיד המי�  (

:הערות לתיקו� התכנית

לסמ� בתרשי� מגרש את מיקו� הדירה (

לא הושל� על מתכנ� לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח (

לא הושל� .ואי� חריגות בקו בני� (

הושל� 23/01/2013 ) מהשכני� במגרש78%התקבלו חתימות של ) חתימת שכ� 

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

12עמוד  24/01/2013: מיו�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130024:  המש� בקשה להיתר

לא הושל� ) )9טופס ( תצהיר מתכנ� השלד 

לא הושל� )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני�  (

לא הושל� .חישובי� סטטיי� של המבנה (

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

9 20130027:  בקשה להיתר סעי�

24/01/2013:  תארי�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 1770:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
דונסקי יפעת

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור&
פלינסקו מיכאלה

יהושפט: שכונה , 1  דירה 49אסא המל&  :כתובת

2023:  מגרש11:   חלקה38258: גוש :גוש וחלקה

9/113/03/24, 7/113/03/24, 216/במ/24 :תוכניות

6145.00 :שטח מגרש אזור מגורי� ג :יעוד

בקשה בדיעבד :תאור הבקשה בית משות. �:שימושי

מהות הבקשה
ר" מ13.78תוספת חדר בחלל הבני� 

�ר" מ6148.13 שטח קיי

13.78 :שטח עיקרי

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

הושל� 23/01/2013 המבקש)  (

הושל� 23/01/2013 עור� הבקשה)  (

הושל� 23/01/2013 מתכנ� השלד)  (

הושל� 23/01/2013 אחראי לביצוע)  (

הושל� 23/01/2013 אחראי לביקורת באתר)  (

לא הושל� ע בתוק."מילוי טבלת שטחי� מותרי� לפי תב (

לא הושל� תיקו� שטחי� קיימי�) מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי� מבוקשי�  (

):רשויות(א י ש ו ר י �  

לא הושל� אישור מנהל מקרקעי ישראל (

לא הושל� א"אישור הג (

לא הושל� אישור מכבי אש (

לא הושל� אישור היחידה לאיכות הסביבה (

13עמוד  24/01/2013: מיו�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130027:  המש� בקשה להיתר

לא הושל� "מעיינות הדרו�"אישור תאגיד המי�  (

:הערות לתיקו� התכנית

הושל� 23/01/2013 לסמ� בתרשי� מגרש את מיקו� הדירה (

לא הושל� על מתכנ� לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח (

לא הושל� .ואי� חריגות בקו בני� (

הושל� 23/01/2013 ) מהשכני� במגרש78%התקבלו חתימות של ) חתימת שכ� 

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

לא הושל� ) )9טופס ( תצהיר מתכנ� השלד 

לא הושל� )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני�  (

לא הושל� .חישובי� סטטיי� של המבנה (

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

10 20130028:  בקשה לעבודה מצומצמת סעי�

24/01/2013:  תארי�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 1246000007:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
בנימי� עוזי

מעו�: שכונה , 1 כניסה 15אנפה  :כתובת

7B:  מגרש23:  חלקה,  7A:  מגרש24:   חלקה38236: גוש :גוש וחלקה

אזור מגורי� א :יעוד

בקשה בדיעבד :תאור הבקשה בית פרטי דו משפחתי �:שימושי

מהות הבקשה
מחופה לוחות פלסטיק, שער חניה דו כנפי

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

סטטוס תארי& השלמה גליו� דרישות

)רוחב וגובה(יש לציי� מידו השער  (

יש לסמ� את המגרש בתרשי� סביבה (

יש לציי� מנגנו� סגירה אוטומטי (

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

הערות פיקוח

הושל� 23/01/2013 .יש תיק פיקוח. שער כבר קיי� ותוא� תכנית (

11 20130029:  בקשה לעבודה מצומצמת סעי�

24/01/2013:  תארי�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 1238000056:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
בוריקוב סבטלנה

14עמוד  24/01/2013: מיו�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130029:  המש� בקשה לעבודה מצומצמת

מעו�: שכונה , 2 כניסה 6יונה  :כתובת

275B:  מגרש35:  חלקה,  275A:  מגרש36:   חלקה38240: גוש :גוש וחלקה

אזור מגורי� א :יעוד

בקשה בדיעבד :תאור הבקשה בית פרטי דו משפחתי �:שימושי

מהות הבקשה
ר" מ4.64" כתר"מחס� 

ר " מ85.0שטח קיי� 

4.64 :שטח שירות

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

גליו� דרישות

כתב שיפוי (

סימו� המגרש בתרשי� סביבה (

סימו� מיקו� המחס� בתרשי� מגרש (

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

12 20130030:  בקשה להיתר סעי�

24/01/2013:  תארי�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 1244000026:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
שגנוב ויטלי  וסבטלנה

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור&
ארונוב טטיאנה

מעו�: שכונה, 1 כניסה 52רחוב דוכיפת  :כתובת

437A:  מגרש55:  חלקה,  437B:  מגרש56:   חלקה38240: גוש :גוש וחלקה

5/במ/24 :תוכניות

500.00 :שטח מגרש אזור מגורי� א :יעוד

חידוש תוק. היתר בניה :תאור הבקשה בית פרטי דו משפחתי �:שימושי

מהות הבקשה
ר" מ26.80תוספת בניה חידוש תוק� היתר בניה ל

ר" מ73.30שטח קיי� 

26.80 :שטח עיקרי

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

15עמוד  24/01/2013: מיו�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130030:  המש� בקשה להיתר

גליו� דרישות

עותק הגשה של ההיתר (

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

13 20130031:  בקשה להיתר סעי�

24/01/2013:  תארי�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 97:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
מ"מדרש נכסי� בע

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור&
דויד' פרמ� סרג

'מרכז מסחרי א: שכונה, 39רחוב ב� יאיר  :כתובת

H:  מגרש12:   חלקה38217: גוש :גוש וחלקה

114/03/24 :תוכניות

627.00 :שטח מגרש בניני ציבור :יעוד

שינוי בבניי� :תאור הבקשה מבנה מסחרי �:שימושי

מהות הבקשה
ר" מ90.0סגירת חור� מאלומיניו� וזכוכית 

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)  (

הושל� 24/01/2013 עור� הבקשה)  (

לא הושל� מתכנ� השלד)  (

לא הושל� אחראי לביצוע)  (

לא הושל� אחראי לביקורת באתר)  (

הסכ� קניה או העברת בעלות (

):רשויות(א י ש ו ר י �  

לא הושל� אישור מכבי אש (

לא הושל� "מעיינות הדרו�"אישור תאגיד המי�  (

:הערות לתיקו� התכנית

יש לצבוע את התכניות והחתכי� (

התחייבות לפירוק בעונת הקי/ (

ח" ש5000ערבות בנקאית לפירוק  על ס�  (

לא הושל� .חישובי� סטטיי� של המבנה (

16עמוד  24/01/2013: מיו�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130031:  המש� בקשה להיתר

לא הושל� ) )9טופס ( תצהיר מתכנ� השלד 

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

14 20120116:  בקשה להיתר סעי�

24/01/2013:  תארי�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 1874:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
מ"מחלב בניה ופיתוח בע

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור&
בידר ישי

מעו�: שכונה, 14סלעית  :כתובת

924:  מגרש124:   חלקה38238: גוש :גוש וחלקה

5/במ/24 :תוכניות

'אזור מגורי� א :יעוד

עבודות עפר :תאור הבקשה בית טורי �:שימושי

מהות הבקשה
0.00כלונסאות ועבודות עד +עבודות מילוי וחפירה

חוות דעת

תכנית חדשה לעבודות עפר

: הוחלט 23/04/2012 מתארי� 2012204בישיבת ועדת משנה לתכנו� ולבניה מספר 
.תאושר הבקשה, בכפו. למילוי תנאי גיליו� הדרישות

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

הושל� 23/05/2012 המבקש)  (

הושל� 23/05/2012 עור� הבקשה)  (

הושל� 24/01/2013 מתכנ� השלד)  (

לא הושל� אחראי לביצוע)  (

הושל� 24/01/2013 אחראי לביקורת באתר)  (

):רשויות(א י ש ו ר י �  

הושל� 24/01/2013 אישור מנהל מקרקעי ישראל (

אישור משרד השיכו� (

:הערות לתיקו� התכנית

17עמוד  24/01/2013: מיו�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20120116:  המש� בקשה להיתר

הושל� 24/01/2013 מסלעות/ קירות תומכי�, יש להציג תכנית הכוללת נפחי� של עבודות עפר (

הושל� 10/02/2013 )אגרת פינוי פסולת בני�, השבחה, ביוב, מי�(היטלי� , אגרות לבניה: תשלומי� (

15 20130032:  בקשה להיתר סעי�

24/01/2013:  תארי�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 8100000001:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
קלוגר ויקטור משה

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור&
פלינסקו מיכאלה

חצבי�: שכונה, 32רחוב אחוה  :כתובת

23:  מגרש11:   חלקה38212: גוש :גוש וחלקה

3/112/03/24 :תוכניות

אזור מגורי� ב :יעוד

בקשה בדיעבד :תאור הבקשה בית פרטי חד משפחתי �:שימושי

מהות הבקשה
ר" מ7.22גגו� איסכורית + ר " מ25.0מחס� + ר " מ30.0סככת חניה מאיסכורית +ר" מ11.29תוספת לבית 

ר" מ229.15שטח קיי� 

32.22 :שטח שירות 11.29 :שטח עיקרי

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

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

המבקש)  (

עור� הבקשה)  (

מתכנ� השלד)  (

אחראי לביצוע)  (

אחראי לביקורת באתר)  (

ע בתוק."מילוי טבלת שטחי� מותרי� לפי תב (

מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי� מבוקשי� (

):רשויות(א י ש ו ר י �  

אישור מנהל מקרקעי ישראל (

א"אישור הג (

אישור היחידה לאיכות הסביבה (

"מעיינות הדרו�"אישור תאגיד המי�  (

:הערות לתיקו� התכנית

1:250.מ.י מודד מוסמ� ק"תוכנית מדידת מצב קיי� חתומה ע (

18עמוד  24/01/2013: מיו�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130032:  המש� בקשה להיתר

.ודיסקט לפי מיפרט העירייה (

יש להוסי. חת� לסככת חניה (

)1)1בחת� (יש לסמ� את מיקו� החתכי� ולצבוע נכו�  (

יש להוסי. חת� דר� המחס� המוצע (

חתכי� וחזיתות בלבד, תכנית גגות, דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות (

פתוח) החלק בקומה התחתונה (חת� צפונית ) יש לתק� את חזית  (

יש לציי� חומרי גמר בכל החזיתות (

) )9טופס ( תצהיר מתכנ� השלד 

)10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני�  (

.חישובי� סטטיי� של המבנה (

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

16 20120498:  בקשה להעברה בטאבו סעי�

24/01/2013:  תארי�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 1310000128:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
מור טיבי ואיריס

גבי�: שכונה , 1 כניסה 30אשד  :כתובת

132A:  מגרש191:   חלקה38242: גוש :גוש וחלקה

2004/מק/24, 76/במ/24, 3/76/במ/24, 1/76/במ/24, 141/03/24 :תוכניות

500.00 :שטח מגרש אזור מגורי� א :יעוד

העברת  בעלות :תאור הבקשה בית פרטי דו משפחתי �:שימושי

מהות הבקשה
 ופטור מתשלו� היטל השבחהבקשה להעברת זכויות בנכס

חוות דעת

1994הנכס נקנה בשנת , ר" מ140)גודל הנכס קט� מ, 30/6/96) ב אושרה3/76/במ/24התכנית המשביחה את הנכס 
.והינו בבעלות המבקש עד היו�

נית� לפטור מתשלו� היטל השבחה

החלטות
. אושר פטור מתשלו� היטל השבחה

17 20130016:  בקשה להעברה בטאבו סעי�

24/01/2013:  תארי�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 1310000039:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
דזיובה ד�

19עמוד  24/01/2013: מיו�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130016:  המש� בקשה להעברה בטאבו

גבי�: שכונה , 1 כניסה 3ערו,  :כתובת

39B:  מגרש38:   חלקה38242: גוש :גוש וחלקה

76/במ/24 :תוכניות

545.00 :שטח מגרש אזור מגורי� א :יעוד

העברת בעלות :תאור הבקשה בית פרטי דו משפחתי �:שימושי

מהות הבקשה
בקשה לפטור מתשלו� היטל השבחה

חוות דעת

1995הנכס נקנה בשנת , ר" מ140)גודל הנכס קט� מ, 5/1/04) ב אושרה141/03/24התכנית המשביחה את הנכס 
.ובבעלות המבקש היו�

נית� לפטור מתשלו� היטל השבחה

החלטות
. אושר פטור מתשלו� היטל השבחה 

18 20130014:  בקשה להעברה בטאבו סעי�

24/01/2013:  תארי�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 3250000001:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
ד� גורי רותי

נעורי�: שכונה , 2 כניסה 2צבר  :כתובת

121:  מגרש8:   חלקה38211: גוש :גוש וחלקה

13/107/03/24 :תוכניות

590.00 :שטח מגרש אזור מגורי� צפיפות נמוכה :יעוד

העברת בעלות :תאור הבקשה בית פרטי דו משפחתי �:שימושי

מהות הבקשה
בקשה להעברת הבעלות

חוות דעת

 ,27/5/2007 המשביחה את הנכס אושרה 19/107/03/24' תכנית מס
.15/11/2012 ועד 2006ר הדירה הייתה בבעלות המבקש משנת " מ140)גודל הנכס קט� מ

נית� לפתור מתשלו� היטל השבחה 

החלטות
. אושר פטור מתשלו� היטל השבחה

20עמוד  24/01/2013: מיו�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130014:  המש� בקשה להעברה בטאבו

19 20130043:  בקשה להעברה בטאבו סעי�

24/01/2013:  תארי�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 1280000004:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
אלוש כדורי רועי ניסי�

גבי�: שכונה , 1 כניסה 8יובל  :כתובת

173A:  מגרש210:  חלקה,  173B:  מגרש211:   חלקה38241: גוש :גוש וחלקה

אזור מגורי� א :יעוד

העברת  בעלות :תאור הבקשה בית פרטי דו משפחתי �:שימושי

מהות הבקשה
 ובקשה לפטור מתשלו� היטל השבחההעברת בעלות בטאבו

חוות דעת

2008הנכס נקנה בשנת , ר" מ140)גודל הנכס קט� מ, 5/1/04) ב אושרה141/03/24התכנית המשביחה את הנכס 
.8/1/13ובבעלות המבקש עד 

נית� לפטור מתשלו� היטל השבחה

החלטות
. אושר פטור מתשלו� היטל השבחה

,                                    נ  ת  א  ש  ר

___            _______________           _________________        _____________
                     ויקי ברנגל               טלי פלוסקוב                       ליאורה סגרו�     

הנדסת העירר הוועדה המקומית              מזכירת הוועדה                      מ"         יו

           _______________                ______________          ________________  
                                 תארי�                   תארי�                                  תארי�   

21עמוד  24/01/2013: מיו�2013102פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 


