תארי11/03/2012 :
ת .עברי :י"ז אדר תשע"ב

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 2012102
בתארי 20/02/2012 :כ"ז שבט תשע"ב שעה 14:30
נכחו:
סגל:

גב' טלי פלוסקוב
ויקי ברנגל
ליאורה סגרו!
שי אהרונו"
חיי $שימ! ,עו"ד







יו"ר הוועדה המקומית לתו"ב
מהנדסת העיר
מזכירת הוועדה
מבקר העירייה
יוע #משפטי

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102מיו20/02/2012:$

עמוד  1מתו  31עמודי$

אישור פרוטוקולי:
פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012101מיו15/01/2012 $

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102מיו20/02/2012:$

עמוד  2מתו  31עמודי$

תקציר נושאי לדיו
סעי$

סוג ישות

מס' ישות

תאור ישות

גו"ח

1

בקשה להיתר

20090248

בית פרטי חד
משפחתי  ,תוספת
למבנה קיי$

2

בקשה להיתר

20120037

בית פרטי חד
משפחתי  ,בניה
חדשה

3

תכנית פיתוח

20120039

4

בקשה להיתר

20120040

5

בקשה לעבודה
מצומצמת

20120041

6

בקשה להיתר

20120042

7

בקשה להיתר

20120044

8

בקשה להיתר

20110041

9

בקשה לעבודה
מצומצמת

20120050

10

בקשה לעבודה
מצומצמת

20120051

11

בקשה לעבודה
מצומצמת

20120045

12

בקשה לעבודה
מצומצמת

20120046

13

בקשה להיתר

20100106

14

בקשה להיתר

20120055

15

בקשה להיתר

20120057

16

בקשה להיתר

20120059

17

בקשה להיתר

20120058

בית עלמי!  ,פיתוח
סביבתי
תכ':
,120/03/24תכ':
גוש38238 :
בית פרטי דו
משפחתי  ,בקשה
חלקה45 :
בדיעבד
מגרש129B :
גוש38242 :
בית פרטי דו
משפחתי  ,שינוי
חלקה293 :
בבניי!
מגרש6A :
גוש38249 :
בית פרטי חד
משפחתי  ,בניה
חלקה29 :
חדשה
מגרש10181 :
גוש38249 :
בית פרטי חד
משפחתי  ,בניה
חלקה27 :
חדשה
מגרש10191 :
אכסנית נוער  ,בקשה גוש38220 :
בדיעבד
חלקה40 :
מגרש25 :
גוש38241 :
בית פרטי דו
משפחתי  ,בקשה
חלקה128 :
בדיעבד
מגרש262B :
גוש38228 :
בית פרטי חד
משפחתי  ,שינוי
חלקה2 :
בבניי!
מגרש115 :א
גוש38249 :
בית פרטי חד
משפחתי  ,שינוי
חלקה24 :
בבניי!
מגרש10291 :
גוש38249 :
בית פרטי חד
משפחתי  ,שינוי
חלקה38 :
בבניי!
מגרש10132 :
גוש38237 :
בית פרטי דו
משפחתי  ,תוספת
חלקה81 :
למבנה קיי$
מגרש78B :
גוש38242 :
בית פרטי דו
משפחתי  ,תוספת
חלקה155 :
למבנה קיי$
מגרש114B :
גוש38240 :
בית פרטי דו
משפחתי  ,תוספת
חלקה224 :
למבנה קיי$
מגרש282A :
גוש38242 :
בית פרטי דו
משפחתי  ,תוספת
חלקה194 :
למבנה קיי$
מגרש133B :
גוש38242 :
בית פרטי דו
משפחתי  ,תוספת
חלקה189 :
למבנה קיי$
מגרש131A :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102מיו20/02/2012:$

גוש38212 :
חלקה19 :
מגרש31 :
גוש38249 :
חלקה26 :
מגרש10192 :

בעל עניי

עמ'

כתובת

מלעי ראוב!

רחוב אחוה ,48
שכונה :חצבי$

5

בלולו יוגב

יערה ,14
שכונה :מבוא
שקד

6

עיריית ערד

רחוב כביש ערד
 מצדה ,
שכונה :תחו$

8

ג'קובס ג'ו!

עפרוני  32כניסה
 , 2שכונה:
מעו"

9

קרמר לילי ומנח$

נחל  50כניסה 1
 ,שכונה :גבי$

10

שיובי #חיי$

יערה ,11
שכונה :מבוא
שקד

10

בנישתי צילה יצחק

יערה , 15
שכונה :מבוא
שקד

12

אגודת אכסניות נוער רחוב אטד ,4
שכונה :נעורי$
בישראל

13

קובשינוב ולדיסלב

רביבי 5 $כניסה
 , 2שכונה :גבי$

14

אוסטרובסקי יבגני

רחוב ברקת 31
כניסה א,
שכונה :רות$

15

אבו שהאב אשר"

רחוב יערה ,10
שכונה :מבוא
שקד

15

אבו שהאב חסו!

רחוב יערה ,3
שכונה :מבוא
שקד

16

דודינסקי מיכאל

רחוב זמיר 19
כניסה ,2
שכונה :מעו"

16

שריכי! אולג

אפיק  41כניסה
 , 2שכונה :גבי$

18

ליי! דורה

דוכיפת 55
כניסה , 2
שכונה :מעו"

19

מנזו! הנרי

אשד  28כניסה 2
 ,שכונה :גבי$

20

מנזו! הנרי

אשד  32כניסה 1
 ,שכונה :גבי$

21

עמוד  3מתו  31עמודי$

תקציר נושאי לדיו
סעי$

סוג ישות

מס' ישות

18

בקשה להיתר

20120060

19

בקשה להיתר

20120047

20

בקשה לעבודה
מצומצמת

20120062

21

בקשה לעבודה
מצומצמת

20120048

22

בקשה לעבודה
מצומצמת

20110030

23

בקשה להיתר

20120073

24

בקשה להעברה 20120068
בטאבו

25

בקשה להעברה 20120069
בטאבו

26

בקשה להעברה 20120070
בטאבו

27

בקשה להעברה 20120071
בטאבו

28

בקשה להעברה 20120072
בטאבו

29

בקשה להעברה 20120076
בטאבו

תאור ישות

גו"ח

גוש38242 :
בית פרטי דו
משפחתי  ,תוספת
חלקה115 :
למבנה קיי$
מגרש83B :
גוש38227 :
בית פרטי חד
משפחתי  ,בקשה
חלקה51 :
בדיעבד
מגרש172 :
גוש38227 :
בית פרטי חד
משפחתי  ,שינוי
חלקה76 :
בבניי!
מגרש155 :
גוש38227 :
בית פרטי חד
משפחתי  ,שינוי
חלקה68 :
בבניי!
מגרש163 :
גוש38242 :
בית פרטי דו
משפחתי  ,בקשה
חלקה177 :
בדיעבד
מגרש128A :
בית משות"  ,תוספת גוש38234 :
למבנה קיי$
חלקה3 :
מגרש110 :ג
גוש38240 :
בית פרטי דו
משפחתי  ,העברת
חלקה220 :
בעלות
מגרש284A :
גוש38242 :
בית פרטי דו
משפחתי  ,העברת
חלקה189 :
בעלות
מגרש131A :
גוש38240 :
בית פרטי דו
משפחתי  ,העברת
חלקה37 :
בעלות
מגרש408A :
גוש38211 :
בית פרטי דו
משפחתי  ,העברת
חלקה11 :
בעלות
מגרש124 :
גוש38241 :
בית פרטי דו
משפחתי  ,העברת
חלקה23 :
בעלות
מגרש155A :
גוש38228 :
בית פרטי חד
משפחתי  ,העברת
חלקה10 :
בעלות
מגרש109 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102מיו20/02/2012:$

בעל עניי

עמ'

כתובת

לרמ! מרינה

אפיק  34כניסה
 , 2שכונה :גבי$

22

רוזנבאו $ליאורה
לאה

רחוב מור ,3
שכונה :רות$

23

אייזנברג עומר ורותי רחוב אוד,23 $
שכונה :רות$

25

ברמוס אלה ובוריס

רחוב מור ,12
שכונה :רות$

25

טביב שמחה

רחוב אשד 46
כניסה ,1
שכונה :גבי$

26

מנלה יצחק מאיר
ובתיה

חרוב  20דירה 3
,חרוב  20דירה
, 4חרוב 20

26

הוני! מטייב

דוכיפת 51
כניסה , 1
שכונה :מעו"

28

איכנבאו $פבלו

אשד  32כניסה 1
 ,שכונה :גבי$

28

קרמנצ'וגסקי
לודמילה

יונה  7כניסה , 2
שכונה :מעו"

29

ברגר אהובה

צבר  8כניסה , 2
שכונה :נעורי$

29

מושיוב אית! ע"י
עו"ד שלו $בקר

יובל  46כניסה 1
 ,שכונה :גבי$

30

גוזני יאיר

רחוב אוד,51 $
שכונה :רות$

30

עמוד  4מתו  31עמודי$

סעי1 $

בקשה להיתר20090248 :

תיק בניי 285 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102תארי20/02/2012 :
בעלי עניי
מבקש
מלעי ראוב!
בעל הנכס
מ.מ.י.
עור
זייד מחמוד
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב אחוה  ,48שכונה :חצבי
גוש 38212 :חלקה 19 :מגרש31 :

תוכניות:

3/110/03/24

יעוד:

אזור מגורי $ב

שימושי:

בית פרטי חד משפחתי

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי$

מהות הבקשה
שינוי $במבנה קיי $ובממ"ד  +תוספת למבנה  7.4מ"ר
שטח קיי 162.47 $מ"ר
שטח עיקרי:

7.40

חוות דעת
בישיבת רשות רישוי מקומית מספר  2010108מתארי  22/11/2010הוחלט :
אושר בכפו $לגיליו הדרישות.
חידוש תוק $החלטת וועדה מס'  2010108מיו 22/11/10

החלטות
בכפו $למילוי תנאי גיליו הדרישות ,תאושר הבקשה.
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

 מילוי טבלת שטחי $מותרי $לפי תב"ע בתוק"
 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי $מבוקשי  $יש לרשו $נכו! שטחי $קיימי$
ומבוקשי$
 א י ש ו ר י  )רשויות(:
 אישור מנהל מקרקעי ישראל
 אישור הג"א
 אישור היחידה לאיכות הסביבה

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102מיו20/02/2012:$

תארי השלמה סטטוס
הושל$
07/12/2010
הושל$
20/06/2010
הושל$
13/09/2009
הושל$
13/09/2009
הושל$
13/09/2009
הושל$
11/01/2010
הושל$
13/09/2009
הושל$
07/12/2010
31/10/2010
20/06/2010
13/09/2009
20/10/2009

הושל
הושל$
הושל$
הושל$

עמוד  5מתו  31עמודי$

המש בקשה להיתר20090248 :

 הערות לתיקו התכנית:
 תוכנית סביבה ק.מ 1:2500 .או 1:5000
 תוכנית מדידת מצב קיי $חתומה ע"י מודד מוסמ ק.מ1:250.
 קומת קרקע יש לשרטט על רקע גבולות המגרש וקוי בני! .
 יש לסמ! את קוי הבני! בתכניות כל המפלסי $והקומות.
 גבול המגרש וקוי בני! יסומנו בחתכי $וחזיתות בקו אנכי מרוסק.
 יש לסמ! מיקו $דוד שמש ,קולטי $ומסתור בתכניות ,חתכי $וחזיתות
 יש למחוק את סימו! הפרגולה בתכנית קומת קרקע
 בתכנית גגות יש לציי! "חלל" במרווחי הפרגולה
 דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות ,תכנית גגות ,חתכי $וחזיתות
 תצהיר מתכנ! השלד ) טופס ( 9
 יש לציי! חומרי גמר בכל החזיתות הקיימות והמוצעות
 חישובי $סטטיי $של המבנה.
 הסכ $ע $מכו! התקני /$איזוטסט  /איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת
חמרי הבניה
 תשלומי :$אגרות לבניה ,היטלי) $מי ,$ביוב ,השבחה ,אגרת פינוי פסולת בני!(
 תשלו $אגרת פינוי פסולת בני!
 רישיו! מהנדס
 תצהיר מתכנ! השלד ) טופס ( 9
יש לה!סי" תוכנית פיתוח בק.מ 1:100 .כולל:
 סימו! מיקו $ומידות עמדת פינוי אשפה ומסתור דקורטיבי לפי דרישות מח'
תברואה.
 סימו! דרכי הגישה וחניות ע $מידות ומספור בכמות מתאימה לתק! חניה ישל$
כופר עבור חניה אחת
 פריסת קירות בחזית קידמי ואחורי ,יש לסמ! בניית קירות מאב! ערד
הערות פיקוח
 הממ"ד שהוצע בהיתר קוד $לא קיי .$פרגולה קדמית כבר בנוייה ותואמת לבקשה.
 התוספת האחורית עדיי! לא בנוייה .תמונות בארכיב מסמכי $של הבקשה.

סעי2 $

בקשה להיתר20120037 :

11/01/2010
01/03/2011
12/07/2010
12/07/2010
12/07/2010
11/01/2010
12/07/2010
12/07/2010
31/10/2010
11/01/2010
12/07/2010
11/01/2010
11/01/2010

הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$

23/11/2009
31/10/2010
31/10/2010
12/07/2010

הושל$
הושל$
הושל$
הושל$

07/12/2010

הושל$

06/02/2012

לא נדרש

07/12/2010

הושל$

13/09/2009
13/09/2009

הושל$
הושל$

תיק בניי 1869 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102תארי20/02/2012 :
בעלי עניי
מבקש
בלולו יוגב
בעל הנכס
מ.מ.י.
עור
קדוסי יוסי
כתובת:
גוש וחלקה:

יערה  ,14שכונה :מבוא שקד
גוש 38249 :חלקה 26 :מגרש10192 :

תוכניות:

16/105/03/24

יעוד:

אזור מגורי $א'

שטח מגרש:

636.00

שימושי:

בית פרטי חד משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102מיו20/02/2012:$

עמוד  6מתו  31עמודי$

המש בקשה להיתר20120037 :

מהות הבקשה
בית מגורי חדש  183.02מ"ר  +גגוני  3.85מ"ר  +מחס  7.0מ"ר  +סככת חניה  15.0מ"ר  +פרגולות בטו
שטח עיקרי:

171.02

שטח שירות22.85 :

יח"ד1 :

החלטות
בכפו $למילוי תנאי גיליו הדרישות ,תאושר הבקשה.
תארי השלמה סטטוס

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

01/03/2012
 מתכנ! השלד

01/03/2012
 אחראי לביצוע

באתר
לביקורת
אחראי


01/03/2012
 מילוי טבלת שטחי $מותרי $לפי תב"ע בתוק"
01/03/2012
את
ג$
השטחי$
לטבלת
להוסי"
יש
 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי $מבוקשי$
01/03/2012
המחס! ,שטח החניה לא יחושב ב%
א י ש ו ר י ) $רשויות(:
 אישור מנהל מקרקעי ישראל
01/03/2012
 אישור הג"א
06/02/2012
 אישור היחידה לאיכות הסביבה
01/03/2012
 אישור תאגיד המי" $מעיינות הדרו"$
הערות לתיקו! התכנית:
 תוכנית סביבה ק.מ 1:2500 .או  ,1:5000לסמ! נכו! את מיקו $המגרש המוצע
01/03/2012
 יש להתאי $בי! מפלסי ה 0.00המוצעי $בתכניות )שוני בי! הפיתוח לתכנית ק"ק( 01/03/2012
כנ"ל לגבי מפלס המחס!
 להוסי" חומר גמר לקיר משות" בחזית צפו! מזרח
01/03/2012
 יש לשנות את מיקו $הצמ"ג המנקז לכיוו! השכ! הצמוד
01/03/2012
 להוסי" חומרי גמר לסככת חניה ,שער חניה ומחס!
01/03/2012
 חתכי $יש לתת לאור ולרוחב המגרש עד גבול המגרש השכ! ע$
01/03/2012
תמכי$
 סימו! גבהי קרקע טבעית וקרקע מתוכננת וגובה הגדרות/קירות
01/03/2012
 בי! המגרשי .$יש לסמ! גובה קרקע ג $בצד השכ! עד מרחק  2מ'
01/03/2012
 מהגבול המגרש  לסמ! גובה המבנה הגובל ) 0.00ומפלסי קרקע( מסומ! לא נכו!
בחזית צפו! מערב
 דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות ,תכנית גגות ,חתכי $וחזיתות בלבד
 גובה  0.00סופי יאושר ע $קבלת תכנית מדידה ע $תכנו! חדש של מע' הביוב מחו01/03/2012 #
למגרש
 תצהיר מתכנ! השלד ) טופס ( 9
01/03/2012
 חישובי $סטטיי $של המבנה.
 הסכ $ע $מכו! התקני /$איזוטסט  /איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת 01/03/2012
חמרי הבניה
תכנית פיתוח הכוללת:
 מפלסי החצר והשבילי ,$מדרגות  ,טרסות ,מסלעות  להוסי" גובה מעקה במדרגות 01/03/2012
כניסה מרח' רקפת
 סימו! מיקו $ומידות עמדת פינוי אשפה ומסתור דקורטיבי לפי
01/03/2012
 דרישות מח' התברואה ,יש להוסי" מידות למסתור וכ! פרט סגירה למסתור )דלת 01/03/2012
המסתור(
מסוגי$
גדרות
או
ערד
באב!
מצופה
גדר
/
תמ
קיר
של
אופייני
 פרט
01/03/2012

הושל$

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102מיו20/02/2012:$

עמוד  7מתו  31עמודי$

לא הושל$
הושל$
הושל$
לא הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הועבר לבדיקה
לא הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
לא הושל$
לא הושל$
הושל$
הושל$
לא הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$

המש בקשה להיתר20120037 :









אחרי  $יש לציי! את חומר הסבכה המוצעת
01/03/2012
פתרו! ניקוז המגרש  סימו! השיפועי.$
01/03/2012
אי! לתכנ! בלוני גז בשטח התכנית ,אספקת הגז היא מרכזית
01/03/2012
אור החניה הלא מקורה בפריסת קיר צפו! מערב אינה נכונה ,צ"ל  5.0מ'
01/03/2012
יש טעות ברישו $גובה הקיר והסבכה באיזור הכניסה מרח' רקפת ) להפו בי! גובה 01/03/2012
הסבכה לגובה הקיר(
פיתוח
בתכנית
ג$
הבני!
יש לסמ! את קו
01/03/2012
תשלומי :$אגרות לבניה ,היטלי) $מי ,$ביוב ,השבחה ,אגרת פינוי פסולת בני!(

סעי3 $

תכנית פיתוח20120039 :

הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
לא הושל$

תיק בניי 65 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102תארי20/02/2012 :
בעלי עניי
מבקש
עיריית ערד
עור
סיגלוב מיכאל
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב כביש ערד  /מצדה  ,שכונה :תחו שטח השיפוט

תוכניות:

120/03/24,38/101/02/24

יעוד:

בית עלמי!

שטח מגרש:

31650.00

שימושי:

בית עלמי!

תאור הבקשה:

פיתוח סביבתי

מהות הבקשה
גדרות מסביב לבית העלמי!
החלטות
החלטה לדחות לדיו בוועדת משנה
תארי השלמה סטטוס

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

הערות לתיקו! התכנית:
 תוכנית סביבה ק.מ 1:2500 .או 1:5000
 יש להוסי" את דג $הגדר המוצעת מחב' אקרשטיי!
 בפרטי הגדרות יש לסמ! איזה צד פונה כלפי בית העלמי! ואיזה מחוצה לו
 חישובי $סטטיי $של המבנה.
 תצהיר מתכנ! השלד ) טופס ( 9

לא הושל$
לא הושל$

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102מיו20/02/2012:$

עמוד  8מתו  31עמודי$

13/02/2012
13/02/2012
13/02/2012
13/02/2012

לא הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
לא הושל$

סעי4 $

בקשה להיתר20120040 :

תיק בניי 1246000070 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102תארי20/02/2012 :
בעלי עניי
מבקש
ג'קובס ג'ו!
עור
פלינסקו מיכאלה
כתובת:
גוש וחלקה:

עפרוני  32כניסה  , 2שכונה :מעו$
גוש 38238 :חלקה 46 :מגרש ,129A :חלקה 45 :מגרש129B :

תוכניות:

/24במ5/5/

יעוד:

אזור מגורי $א

שטח מגרש:

500.00

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

בקשה בדיעבד

מהות הבקשה
תוספת גגו מעל הכניסה  1.14מ"ר  +הצללה
שטח קיי  104.9מ"ר
שטח עיקרי:

1.14

החלטות
בכפו $למילוי תנאי גיליו הדרישות ,תאושר הבקשה.
יש לקבל היתר בניה תו  45יו $מיו $משלוח החלטה זו.
לאחר מועד זה יועבר התיק לטיפול היוע #המשפטי לוועדה להגשת כתב אישו.$
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

 מילוי טבלת שטחי $מותרי $לפי תב"ע בתוק"
 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי $מבוקשי$
א י ש ו ר י ) $רשויות(:
 אישור מנהל מקרקעי ישראל
 אישור תאגיד המי" $מעיינות הדרו"$
הערות לתיקו! התכנית:
 לתק! את מיקו $פתח לדלת ע"פ קיי$
 חישובי $סטטיי $של המבנה.
 יש להוסי" חומר גמר לגג ופרגולה מוצעי$
 דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות ,תכנית גגות ,חתכי $וחזיתות בלבד
 תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני! )טופס (10
 תשלומי :$אגרות לבניה ,היטלי) $מי ,$ביוב ,השבחה ,אגרת פינוי פסולת בני!(
הערות פיקוח
 גג /פרגולה ,תוא $לתכנית הגשה

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102מיו20/02/2012:$

תארי השלמה סטטוס
13/02/2012
13/02/2012
13/02/2012
13/02/2012
13/02/2012
13/02/2012
13/02/2012

הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
לא הושל$
לא הושל$

לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
15/02/2012

הושל$

עמוד  9מתו  31עמודי$

המש בקשה להיתר20120040 :




פתח לדלת בקיר קדמי לא מסומ! כנדרש
באוגוסט ניתנה אורכה של  5חודשי $לקבלת היתר בניה

סעי5 $

בקשה לעבודה מצומצמת20120041 :

15/02/2012
15/02/2012

הושל$
הושל$

תיק בניי 1428000006 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102תארי20/02/2012 :
בעלי עניי
מבקש
קרמר לילי ומנח$
כתובת:
גוש וחלקה:

נחל  50כניסה  , 1שכונה :גבי
גוש 38242 :חלקה 293 :מגרש6A :

תוכניות:

/24במ1/76/

יעוד:

אזור מגורי $א

שטח מגרש:

512.00

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

שינוי בבניי!

מהות הבקשה
מערכת פוטו וולטאית  15ק"ו 52.0 ,מ"ר ,על גג מבנה
החלטות
הבקשה לא מאושרת ,יש לפרק את המחס הקיי ללא היתר בניה.

סעי6 $

בקשה להיתר20120042 :

תיק בניי 1870 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102תארי20/02/2012 :
בעלי עניי
מבקש
שיובי #חיי$
עור
גלבגיסר ארז
כתובת:
גוש וחלקה:

יערה  ,11שכונה :מבוא שקד
גוש 38249 :חלקה 29 :מגרש10181 :

תוכניות:

16/105/03/24

יעוד:

אזור מגורי $א'

שטח מגרש:

350.00

שימושי:

בית פרטי חד משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בית מגורי חדש  152.16מ"ר+מחס פני  2.82מ"ר  +מחס חו 6.88 2מ"ר  +פרגולות בחצר ופרגולת חניה
שטח עיקרי:

23.23

יח"ד1 :

חוות דעת
שטח המגרש  350מ"ר

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102מיו20/02/2012:$

עמוד  10מתו  31עמודי$

המש בקשה להיתר20120042 :

החלטות
בכפו $למילוי תנאי גיליו הדרישות ,תאושר הבקשה.
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

 מילוי טבלת שטחי $מותרי $לפי תב"ע בתוק"
 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי $מבוקשי $לתק! שטח שירות לממ"ד מקס' 12
מ"ר
א י ש ו ר י ) $רשויות(:
 אישור מנהל מקרקעי ישראל
 אישור הג"א
 אישור היחידה לאיכות הסביבה
 אישור תאגיד המי" $מעיינות הדרו"$
הערות לתיקו! התכנית:
 תוכנית סביבה ק.מ 1:2500 .או 1:5000
 תוכנית מדידת מצב קיי $חתומה ע"י מודד מוסמ ק.מ 1:250.וכ! יש לסמ! את
מפלסי המדרכות הסמוכות
 יש להעביר את המחס! וחצר השירות מהכביש הראשי לכיוו! רח' יערה
 לחלופי! יש להגביהה את ההגדר הקדמית לגובה  2מ' מעל המדרכה ברח' רקפת
 יש לציי! מפלסי $אבסולוטיי $של המחס! והחניה
 יש להוסי" גובה מעקה במדרגות
 יש לציי! "חלל" במרווחי הפרגולות
 יש לתת פתרו! איוורור לחדר רחצה אורחי$
 יש להוסי" את גובה הקיר המוצע בקומה א' בי! המגרשי $הגובלי$
 לפי חת א'א'  ,בחדר למעלה יש נישה שמעליה חדר שיש לשרטטו נכו! בק"א וכ!
להוסי" לחישובי שטחי$
 יש לסמ! גבהי $בחתכי ,$במיוחד באזור הנישה שבחת אא
 בחת א' א' יש לציי! את החומר ממנו עשוי הקיר?? האוט $את הנישה
 עדי" להוסי" פרט לנישה זו
 יש לסמ! במקווקוו את הסקיילייט בתכנית ק"א
תכנית פיתוח הכוללת:
 מפלסי החצר והשבילי ,$מדרגות  ,טרסות ,מסלעות.
 סימו! מיקו $ומידות עמדת פינוי אשפה ומסתור דקורטיבי לפי
 דרישות מח' התברואה.
 פרט אופייני של קיר תמ/גדר מצופה באב! ערד או גדרות מסוגי$
 אחרי.$
 פתרו! ניקוז המגרש  סימו! השיפועי.$
 חישובי $סטטיי $של המבנה.
 תצהיר מתכנ! השלד ) טופס ( 9
 הסכ $ע $מכו! התקני /$איזוטסט  /איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת
חמרי הבניה
 תשלומי :$אגרות לבניה ,היטלי) $מי ,$ביוב ,השבחה ,אגרת פינוי פסולת בני!(

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102מיו20/02/2012:$

תארי השלמה סטטוס
14/02/2012
14/02/2012

הושל$
הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$

14/02/2012
14/02/2012

לא הושל$
הושל$
הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$

עמוד  11מתו  31עמודי$

סעי7 $

בקשה להיתר20120044 :

תיק בניי 1871 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102תארי20/02/2012 :
בעלי עניי
מבקש
בנישתי צילה יצחק
עור
גלבגיסר ארז
כתובת:
גוש וחלקה:

יערה  , 15שכונה :מבוא שקד
גוש 38249 :חלקה 27 :מגרש10191 :

שימושי:

בית פרטי חד משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בית מגורי חדש  152.16מ"ר+מחס פני  2.82מ"ר  +מחס חו 6.88 2מ"ר  +פרגולות בחצר ופרגולת חניה
שטח עיקרי:

23.23

חוות דעת
שטח המגרש  352מ"ר
החלטות
בכפו $למילוי תנאי גיליו הדרישות ,תאושר הבקשה.
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

 מילוי טבלת שטחי $מותרי $לפי תב"ע בתוק"
 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי $מבוקשי $לתק! שטח שירות לממ"ד מקס' 12
מ"ר
א י ש ו ר י ) $רשויות(:
 אישור מנהל מקרקעי ישראל
 אישור הג"א
 אישור היחידה לאיכות הסביבה
 אישור תאגיד המי" $מעיינות הדרו"$
הערות לתיקו! התכנית:
 תוכנית סביבה ק.מ 1:2500 .או 1:5000
 תוכנית מדידת מצב קיי $חתומה ע"י מודד מוסמ ק.מ 1:250.וכ! יש לסמ! את
מפלסי המדרכות הסמוכות
 יש להעביר את המחס! וחצר השירות מהכביש הראשי לכיוו! רח' יערה
 יש לציי! מפלסי $אבסולוטיי $של המחס! והחניה
 יש להוסי" גובה מעקה במדרגות
 יש לציי! "חלל" במרווחי הפרגולות

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102מיו20/02/2012:$

תארי השלמה סטטוס
15/02/2012
15/02/2012

הושל$
הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$

עמוד  12מתו  31עמודי$

המש בקשה להיתר20120044 :



















יש לתת פתרו! איוורור לחדר רחצה אורחי$
יש להוסי" את גובה הקיר המוצע בקומה א' בי! המגרשי $הגובלי$
לפי חת א'א'  ,בחדר למעלה יש נישה שמעליה חדר שיש לשרטטו נכו! בק"א וכ!
להוסי" לחישובי שטחי$
יש לסמ! גבהי $בחתכי ,$במיוחד באזור הנישה שבחת אא
בחת א' א' יש לציי! את החומר ממנו עשוי הקיר?? האוט $את הנישה
עדי" להוסי" פרט לנישה זו
יש לסמ! במקווקוו את הסקיילייט בתכנית ק"א
תכנית פיתוח הכוללת:
מפלסי החצר והשבילי ,$מדרגות  ,טרסות ,מסלעות.
סימו! מיקו $ומידות עמדת פינוי אשפה ומסתור דקורטיבי לפי
דרישות מח' התברואה.
פרט אופייני של קיר תמ/גדר מצופה באב! ערד או גדרות מסוגי$
אחרי.$
פתרו! ניקוז המגרש  סימו! השיפועי.$
חישובי $סטטיי $של המבנה.
תצהיר מתכנ! השלד ) טופס ( 9
הסכ $ע $מכו! התקני /$איזוטסט  /איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת
חמרי הבניה
תשלומי :$אגרות לבניה ,היטלי) $מי ,$ביוב ,השבחה ,אגרת פינוי פסולת בני!(

סעי8 $

בקשה להיתר20110041 :

לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$

תיק בניי 55 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102תארי20/02/2012 :
בעלי עניי
מבקש
אגודת אכסניות נוער בישראל
בעל הנכס
מ.מ.י.
עור
לוי יהודה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב אטד  ,4שכונה :נעורי
גוש 38220 :חלקה 40 :מגרש25 :

תוכניות:

107/03/24,130/03/24

יעוד:

אזור מלונאות ונופש

שטח מגרש:

13369.00

שימושי:

אכסנית נוער

תאור הבקשה:

בקשה בדיעבד

מהות הבקשה
עדכו! תכניות ע"פ מצב קיי  $שינוי פתחי + $שינוי צורת חדר הסקה
חוות דעת
בישיבת ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2011201מתארי  06/02/2011הוחלט :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102מיו20/02/2012:$

עמוד  13מתו  31עמודי$

המש בקשה להיתר20110041 :

בכפו $למילוי תנאי גיליו הדרישות ,תאושר הבקשה.
חידוש תוק $החלטת וועדה מס'  2011201מיו 6/2/11
החלטות
בכפו $למילוי תנאי גיליו הדרישות ,תאושר הבקשה.
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

 מילוי טבלת שטחי $מותרי $לפי תב"ע בתוק"
 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי $מבוקשי $לרשו $נכו! שטחי $קיימי$
א י ש ו ר י  )רשויות(:
 אישור מכבי אש
הערות לתיקו התכנית:
 יש לשנות את התכניות כ שכל השטחי $יהיו קיימי ,$כל המבני $קיימי ,$יש
להציע רק את השינוי
 יש להציע חישוב שטחי $גרפי לחדר הסקה חדש מוצע
 יש לסמ! את חדר ההסקה החדש במפת מדידה ) בצורה החדשה(
 יש לצבוע את התכניות והחתכי $בהתא$
 יש לסמ! בחזיתות את שינוי החלונות המוצע
 תוכנית מדידת מצב קיי $חתומה ע"י מודד מוסמ ק.מ1:250.
 ודיסקט לפי מיפרט העירייה.
 תוספת תיק וורוד
 דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות ,תכנית גגות ,חתכי $וחזיתות
 תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני! )טופס (10
 תשלומי :$אגרות לבניה ,היטלי) $מי ,$ביוב ,השבחה ,אגרת פינוי פסולת בני!(

סעי9 $

בקשה לעבודה מצומצמת20120050 :

תארי השלמה סטטוס
15/02/2012
15/02/2012
15/02/2012
15/02/2012
15/02/2012
15/02/2012

הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
לא הושל$

15/02/2012

הושל$

15/02/2012
15/02/2012
15/02/2012
15/02/2012

הושל$
הושל$
הושל$
הושל$

תיק בניי 1280000084 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102תארי20/02/2012 :
בעלי עניי
מבקש
קובשינוב ולדיסלב
כתובת:
גוש וחלקה:

רביבי  5כניסה  , 2שכונה :גבי
גוש 38241 :חלקה 128 :מגרש262B :

תוכניות:

/24במ76/

יעוד:

אזור מגורי $א

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102מיו20/02/2012:$

שטח מגרש:

522.00

עמוד  14מתו  31עמודי$

המש בקשה לעבודה מצומצמת20120050 :

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

בקשה בדיעבד

מהות הבקשה
שער חניה נגרר  +גדרות בלוקי מצופות קרמיקה ע"פ שרטוט
החלטות
בכפו $למילוי תנאי גיליו הדרישות ,תאושר הבקשה.
גליו דרישות
 יש לצפות את הגדר המוצעת בחניה בי! שכני $בטיח מצד השכ!
 תשלומי :$אגרות לבניה ,היטלי) $מי ,$ביוב ,השבחה ,אגרת פינוי פסולת בני!(

סעי10 $

תיק בניי 681 :

בקשה לעבודה מצומצמת20120051 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102תארי20/02/2012 :
בעלי עניי
מבקש
אוסטרובסקי יבגני
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב ברקת  31כניסה א ,שכונה :רות
גוש 38228 :חלקה 2 :מגרש115 :א

תוכניות:

5/105/03/24

יעוד:

אזור מגורי $ב

שטח מגרש:

1192.00

שימושי:

בית פרטי חד משפחתי

תאור הבקשה:

שינוי בבניי!

מהות הבקשה
מערכת פוטו וולטאית  15ק"ו  74 ,מ"ר
החלטות
הבקשה לא מאושרת ,יש להסדיר את עבירות הבניה הקיימות בנכס.

סעי11 $

תיק בניי 1850 :

בקשה לעבודה מצומצמת20120045 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102תארי20/02/2012 :
בעלי עניי
מבקש
אבו שהאב אשר"
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב יערה  ,10שכונה :מבוא שקד
גוש 38249 :חלקה 24 :מגרש10291 :

תוכניות:

/16/105/03/24,24במ5/105/03/24 ,(105)197/

יעוד:

אזור מגורי $א

שטח מגרש:

363.00

שימושי:

בית פרטי חד משפחתי

תאור הבקשה:

שינוי בבניי!

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102מיו20/02/2012:$

עמוד  15מתו  31עמודי$

המש בקשה לעבודה מצומצמת20120045 :

מהות הבקשה
שער חניה נגרר מפלדה ושער כניסה למגרש
החלטות
בכפו $למילוי תנאי גיליו הדרישות ,תאושר הבקשה.
גליו דרישות
 יש להוסי" תרשי $מגרש ולסמ! היכ! השער כניסה והשער החניה המוצע
 יש להוסי" מערכת התראה בעת פתיחת וסגירת השער וכ! סטופר
 תשלומי :$אגרות לבניה ,היטלי) $מי ,$ביוב ,השבחה ,אגרת פינוי פסולת בני!(

סעי12 $

בקשה לעבודה מצומצמת20120046 :

תיק בניי 1851 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102תארי20/02/2012 :
בעלי עניי
מבקש
אבו שהאב חסו!
רחוב יערה  ,3שכונה :מבוא שקד
גוש 38249 :חלקה 38 :מגרש10132 :

כתובת:
גוש וחלקה:
יעוד:
שימושי:

בית פרטי חד משפחתי

שטח מגרש:

363.00

תאור הבקשה:

שינוי בבניי!

מהות הבקשה
שער חניה נגרר מפלדה ושער כניסה למגרש
החלטות
בכפו $למילוי תנאי גיליו הדרישות ,תאושר הבקשה.
גליו דרישות
 יש להוסי" תרשי $מגרש ולסמ! היכ! השער כניסה והשער החניה המוצע
 יש להוסי" מערכת התראה בעת פתיחת וסגירת השער וכ! סטופר
 תשלומי :$אגרות לבניה ,היטלי) $מי ,$ביוב ,השבחה ,אגרת פינוי פסולת בני!(

סעי13 $

בקשה להיתר20100106 :

תיק בניי 1245000041 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102תארי20/02/2012 :
בעלי עניי
מבקש
דודינסקי מיכאל
בעל הנכס
מ.מ.י.
עור
ארונוב טטיאנה

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102מיו20/02/2012:$

עמוד  16מתו  31עמודי$

המש בקשה להיתר20100106 :

כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב זמיר  19כניסה  ,2שכונה :מעו$
גוש 38237 :חלקה 81 :מגרש78B :

יעוד:

אזור מגורי $א

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי$

מהות הבקשה
תוספת גגו! פלסטיק  10.85מ"ר+הצללה.
שטח קיי 60.16 $מ"ר.
שטח עיקרי:

10.85

חוות דעת
חידוש תוק $החלטת וועדה מס'  2010004מיו 14/6/10
בישיבת רשות רישוי מקומית מספר  2010004מתארי  14/06/2010הוחלט :
אושר בכפו" לגיליו! הדרישות.
החלטות
בכפו $למילוי תנאי גיליו הדרישות ,תאושר הבקשה.
יש לקבל היתר בניה מיידית ע משלוח החלטה זו.
גליו דרישות



























 המבקש
 עור הבקשה
 מתכנ! השלד
 אחראי לביצוע
 אחראי לביקורת באתר
מילוי טבלת שטחי $מותרי $לפי תב"ע בתוק"
מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי $מבוקשי$יש לתק!
א י ש ו ר י  )רשויות(:
אישור מנהל מקרקעי ישראל
תוכנית סביבה ק.מ 1:2500 .או 1:5000
חישוב שטחי $גרפי יש לתק!
חישובי $סטטיי $של המבנה בקשה לפטור
קומת קרקע יש לשרטט על רקע גבולות המגרש וקוי בני! .
יש לסמ! את קוי הבני! בתכניות כל המפלסי $והקומות.
חתכי $יש לתת לאור ולרוחב המגרש עד גבול המגרש השכ! ע$
סימו! גבהי קרקע וגובה הגדרות/קירות תמכי$
בי! המגרשי .$יש לסמ! גובה קרקע ג $בצד השכ! עד מרחק  2מ'
מהגבול המגרש.
גבול המגרש וקוי בני! יסומנו בחתכי $וחזיתות בקו אנכי מרוסק.
חזיתות יש לתת עד גבול המגרש ע $פירוט גבהי $וחמרי גמר
על מתכנ! לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח
ואי! חריגות בקו בני!.
חתימת שכ! חתימת עמידר
דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות ,תכנית גגות ,חתכי $וחזיתות
בלבד
תשלומי :$אגרות לבניה ,היטלי) $מי ,$ביוב ,השבחה ,אגרת פינוי פסולת בני!(

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102מיו20/02/2012:$

תארי השלמה סטטוס
הושל$
21/04/2010
הושל$
21/04/2010
הושל$
21/04/2010
הושל$
21/04/2010
הושל$
21/04/2010
הושל$
21/04/2010
הושל$
07/11/2010
07/11/2010
21/04/2010
07/11/2010
07/11/2010
21/04/2010
21/04/2010
07/11/2010
07/11/2010
07/11/2010
07/11/2010
21/04/2010
21/04/2010
21/04/2010
21/04/2010
07/11/2010
09/11/2010
09/11/2010

הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$

עמוד  17מתו  31עמודי$

המש בקשה להיתר20100106 :

 יש לתק! מס' מגרש ומס' חלקה.
 יש לקבל חתימת בעל הנכס חב' עמידר
 תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני! )טופס (10
הערות פיקוח
 גגו! ומצללה עדיי! לא נבנו

סעי14 $

בקשה להיתר20120055 :

07/11/2010
07/11/2010
07/11/2010

הושל$
הושל$
הושל$

21/04/2010

הושל$

תיק בניי 1310000116 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102תארי20/02/2012 :
בעלי עניי
מבקש
שריכי! אולג
עור
פלינסקו מיכאלה
כתובת:
גוש וחלקה:

אפיק  41כניסה  , 2שכונה :גבי
גוש 38242 :חלקה 156 :מגרש ,114A :חלקה 155 :מגרש114B :

תוכניות:

/141/03/24,24במ/24 ,1/76/במ/24 ,3/76/מק2004/

יעוד:

אזור מגורי $א

שטח מגרש:

264.00

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי$

מהות הבקשה
תוספת למבנה  69.9מ"ר  +הצללות  +פירוק גגות רעפי קיימי
שטח קיי  66.0מ"ר
שטח עיקרי:

30.00

חוות דעת
מוצעי מס' חדרי להשכרה
החלטות
בכפו $למילוי תנאי גיליו הדרישות ,תאושר הבקשה.
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

 מילוי טבלת שטחי $מותרי $לפי תב"ע בתוק"  לתק! ע"פ אחוזי בניה
 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי $מבוקשי ,$לתק! ע"פ קיי$
א י ש ו ר י ) $רשויות(:
 אישור מנהל מקרקעי ישראל
 אישור הג"א
 אישור היחידה לאיכות הסביבה

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102מיו20/02/2012:$

תארי השלמה סטטוס
19/02/2012
19/02/2012
19/02/2012
19/02/2012
19/02/2012

הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$

עמוד  18מתו  31עמודי$

המש בקשה להיתר20120055 :















אישור תאגיד המי" $מעיינות הדרו"$
הערות לתיקו! התכנית:
יש לסמ! את הגגוני $המיועדי $להריסה וקיימי $בהיתר
יש לצבוע את העמודי $המוצעי $בפרגולות בצבע כמוצע
יש להוסי" גובה מעקה למדרגות מוצעות חיצוניות ופנימיות
יש לסמ! מיקו $דוד שמש וקולטי $בתכניות ,חזיתות וחתכי$
יש להוסי" חלו! בחדר המוצע בק"א
חזיתות יש לתת עד גבול המגרש ע $פירוט גבהי $וחמרי גמר
על מתכנ! לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח
ואי! חריגות בקו בני!.
דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות ,תכנית גגות ,חתכי $וחזיתות בלבד
תצהיר מתכנ! השלד ) טופס ( 9
חישובי $סטטיי $של המבנה.
תשלומי :$אגרות לבניה ,היטלי) $מי ,$ביוב ,השבחה ,אגרת פינוי פסולת בני!(

סעי15 $

בקשה להיתר20120057 :

לא הושל$

19/02/2012
19/02/2012

לא הושל$
הושל$
הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$

תיק בניי 1244000014 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102תארי20/02/2012 :
בעלי עניי
מבקש
ליי! דורה
עור
פלינסקו מיכאלה
כתובת:
גוש וחלקה:

דוכיפת  55כניסה  , 2שכונה :מעו$
גוש 38240 :חלקה 224 :מגרש282A :

יעוד:

אזור מגורי $א

שטח מגרש:

333.00

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי$

מהות הבקשה
תוספת למבנה  39.98מ"ר  +מחס  6.0מ"ר  +פרגולת ע + 2פרגולה בחניה מכוסה בד
שטח קיי  60.0מ"ר
שטח עיקרי:

39.98

שטח שירות6.00 :

החלטות
בכפו $למילוי תנאי גיליו הדרישות ,תאושר הבקשה.
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

 מילוי טבלת שטחי $מותרי $לפי תב"ע בתוק"  לתק! שטח המגרש ל 333מ"ר

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102מיו20/02/2012:$

תארי השלמה סטטוס
19/02/2012
19/02/2012
19/02/2012
19/02/2012
19/02/2012

הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
לא הושל$

עמוד  19מתו  31עמודי$

המש בקשה להיתר20120057 :

 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי $מבוקשי $לתק! ע"פ שטח מגרש נכו!
א י ש ו ר י ) $רשויות(:
 אישור מנהל מקרקעי ישראל
 אישור הג"א
 אישור היחידה לאיכות הסביבה
 אישור תאגיד המי" $מעיינות הדרו"$
הערות לתיקו! התכנית:
 יש להוסי" למהות את המחס!
 יש לסמ! את הארו! הקיי $בחו ,#ללא תוספת שטח
 יש לתת פתרו! אוורור למקלחת הקיימת
 דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות ,תכנית גגות ,חתכי $וחזיתות בלבד
 תצהיר מתכנ! השלד ) טופס ( 9
 חישובי $סטטיי $של המבנה.
 הסכ $ע $מכו! התקני /$איזוטסט  /איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת
חמרי הבניה
 תשלומי :$אגרות לבניה ,היטלי) $מי ,$ביוב ,השבחה ,אגרת פינוי פסולת בני!(
הערות פיקוח
 התוספת המבוקשת לא בנויה
 בחצר אחורית יש מחס!  /ארו!  2.5 * 1.1מ'  ,שלא מופיע בבקשה

סעי16 $

בקשה להיתר20120059 :

לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$

לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
15/02/2012
15/02/2012

הושל$
הושל$

תיק בניי 1310000129 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102תארי20/02/2012 :
בעלי עניי
מבקש
מנזו! הנרי
עור
פלינסקו מיכאלה
כתובת:
גוש וחלקה:

אשד  28כניסה  , 2שכונה :גבי
גוש 38242 :חלקה 194 :מגרש133B :

תוכניות:

/24במ3/76/

יעוד:

אזור מגורי $א

שטח מגרש:

258.00

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי$

מהות הבקשה
תוספת למבנה  69.9מ"ר  +מחס  6.0מ"ר  +פרגולת ע +2סככת חניה  15.0מ"ר
שטח קיי  60.0מ"ר
שטח עיקרי:

30.00

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

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102מיו20/02/2012:$

תארי השלמה סטטוס

עמוד  20מתו  31עמודי$

המש בקשה להיתר20120059 :





















 המבקש
 עור הבקשה
 מתכנ! השלד
 אחראי לביצוע
 אחראי לביקורת באתר
מילוי טבלת שטחי $מותרי $לפי תב"ע בתוק"
מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי $מבוקשי  $יש לרשו $את החניה כמוצע
א י ש ו ר י ) $רשויות(:
אישור מנהל מקרקעי ישראל
אישור הג"א
אישור היחידה לאיכות הסביבה
אישור תאגיד המי" $מעיינות הדרו"$
הערות לתיקו! התכנית:
יש להוסי" למהות הבקשה את החניה ולצבוע ע"פ המוצע בתכניות
יש להוסי" חומרי גמר למחס! ולתוספת המוצעת
להוסי" גובה מעקה במרפסת ומדרגות חיצוניות ופנימיות
דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות ,תכנית גגות ,חתכי $וחזיתות בלבד
חישובי $סטטיי $של המבנה.
תצהיר מתכנ! השלד ) טופס ( 9
הסכ $ע $מכו! התקני /$איזוטסט  /איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת
חמרי הבניה
תשלומי :$אגרות לבניה ,היטלי) $מי ,$ביוב ,השבחה ,אגרת פינוי פסולת בני!(

סעי17 $

בקשה להיתר20120058 :

19/02/2012
19/02/2012
19/02/2012
19/02/2012
19/02/2012

לא הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$

לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$

תיק בניי 1310000127 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102תארי20/02/2012 :
בעלי עניי
מבקש
מנזו! הנרי
עור
פלינסקו מיכאלה
כתובת:
גוש וחלקה:

אשד  32כניסה  , 1שכונה :גבי
גוש 38242 :חלקה 190 :מגרש ,131B :חלקה 189 :מגרש131A :

יעוד:

אזור מגורי $א

שטח מגרש:

258.00

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי$

מהות הבקשה
תוספת למבנה  39.9מ"ר  +מחס  6.0מ"ר  2 +פרגולות ע +2ביטול חניה
שטח קיי  60.0מ"ר
החלטות
בכפו $למילוי תנאי גיליו הדרישות ,תאושר הבקשה ,לא מאושר ביטול חניה.
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:

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102מיו20/02/2012:$

תארי השלמה סטטוס

עמוד  21מתו  31עמודי$

המש בקשה להיתר20120058 :

 המבקש

 עור הבקשה

 מתכנ! השלד

 אחראי לביצוע

 אחראי לביקורת באתר

 מילוי טבלת שטחי $מותרי $לפי תב"ע בתוק"
 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי $מבוקשי  $יש לרשו $את המחס! כמוצע
א י ש ו ר י ) $רשויות(:
 אישור מנהל מקרקעי ישראל
 אישור הג"א
 אישור היחידה לאיכות הסביבה
 אישור תאגיד המי" $מעיינות הדרו"$
הערות לתיקו! התכנית:
 יש להוסי" למהות הבקשה את ביטול החניה
 יש לרשו" $חלל" במרווחי הפרגולה
 יש להוסי" חומרי גמר למחס! ולתוספת המוצעת
 דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות ,תכנית גגות ,חתכי $וחזיתות בלבד
 חישובי $סטטיי $של המבנה.
 תצהיר מתכנ! השלד ) טופס ( 9
 הסכ $ע $מכו! התקני /$איזוטסט  /איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת
חמרי הבניה
 תשלומי :$אגרות לבניה ,היטלי) $מי ,$ביוב ,השבחה ,אגרת פינוי פסולת בני!(
 תשלו $כופר חניה
הערות פיקוח
 תוספות טר $בנוייות
 תוספות טר $בנויות.
 תמונות מיקו $חניה ,חזית ומחס! בארכיב

סעי18 $

בקשה להיתר20120060 :

20/02/2012
20/02/2012
20/02/2012
20/02/2012
20/02/2012

לא הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$

לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$

11/02/2012
15/02/2012
11/02/2012

הושל$
הושל$
הושל$

תיק בניי 1310000083 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102תארי20/02/2012 :
בעלי עניי
מבקש
לרמ! מרינה
עור
פלינסקו מיכאלה
כתובת:
גוש וחלקה:

אפיק  34כניסה  , 2שכונה :גבי
גוש 38242 :חלקה 115 :מגרש83B :

תוכניות:

/24במ76/

יעוד:

אזור מגורי $א

שטח מגרש:

521.00

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי$

מהות הבקשה
תוספת מגורי בשתי קומות  68.92מ"ר  2 +פרגולות ע + 2ביטול גגות רעפי מאושרי

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102מיו20/02/2012:$

עמוד  22מתו  31עמודי$

המש בקשה להיתר20120060 :

שטח קיי 66.0 $מ"ר
שטח עיקרי:

29.02

החלטות
בכפו $למילוי תנאי גיליו הדרישות ,תאושר הבקשה.
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

 מילוי טבלת שטחי $מותרי $לפי תב"ע בתוק"
 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי $מבוקשי$
א י ש ו ר י ) $רשויות(:
 אישור מנהל מקרקעי ישראל
 אישור הג"א
 אישור היחידה לאיכות הסביבה
 אישור תאגיד המי" $מעיינות הדרו"$
הערות לתיקו! התכנית:
 יש לסמ! את כל הגגות המאושרי $להריסה
 יש לפרק את הגגות הקיימי $טר $הוצאת היתר בניה
 לתק! את מהות הבקשה
 יש לצבוע את עמודי סככת החניה כקיי$
 לסמ! את הדוד שמש בחזית אחורית
 על מתכנ! לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח
 ואי! חריגות בקו בני!.
 דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות ,תכנית גגות ,חתכי $וחזיתות בלבד
 תצהיר מתכנ! השלד ) טופס ( 9
 חישובי $סטטיי $של המבנה.
 הסכ $ע $מכו! התקני /$איזוטסט  /איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת
חמרי הבניה
 תשלומי :$אגרות לבניה ,היטלי) $מי ,$ביוב ,השבחה ,אגרת פינוי פסולת בני!(

סעי19 $

בקשה להיתר20120047 :

תארי השלמה סטטוס
20/02/2012
20/02/2012
20/02/2012
20/02/2012
20/02/2012
20/02/2012
20/02/2012

הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$

לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$

תיק בניי 733 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102תארי20/02/2012 :
בעלי עניי
מבקש
רוזנבאו $ליאורה לאה
עור
פלינסקו מיכאלה
כתובת:

רחוב מור  ,3שכונה :רות

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102מיו20/02/2012:$

עמוד  23מתו  31עמודי$

המש בקשה להיתר20120047 :

גוש וחלקה:

גוש 38227 :חלקה 51 :מגרש172 :

תוכניות:

5/105/03/24

יעוד:

אזור מגורי $ב

שטח מגרש:

869.00

שימושי:

בית פרטי חד משפחתי

תאור הבקשה:

בקשה בדיעבד

מהות הבקשה
תוספת מגורי  11.93מ"ר +סככת פלסטיק  15.34מ"ר  +פרגולת ע2
שטח קיי  159.92מ"ר
שטח עיקרי:

11.93

שטח שירות15.34 :

החלטות
בכפו $למילוי תנאי גיליו הדרישות ,תאושר הבקשה.
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

 מילוי טבלת שטחי $מותרי $לפי תב"ע בתוק"
 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי $מבוקשי$
א י ש ו ר י ) $רשויות(:
 אישור מנהל מקרקעי ישראל
 אישור הג"א
 אישור היחידה לאיכות הסביבה
 אישור תאגיד המי" $מעיינות הדרו"$
הערות לתיקו! התכנית:
 יש להסיר את הגגוני $ואת מחס! האיסכורית טר $קבלת היתר בניה
 חתימת שכ! הגובל בפרגולה מוצעת
 יש למחוק את ההקלות בטבלת ההקלות
 יש לסמ! קו בני! צדדי אחד ולא שניי$
 תוכנית גג ע $מיקו $דוד שמש ,קולטי ,$מיסתור לדוד
 על מתכנ! לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח
 ואי! חריגות בקו בני!.
 דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות ,תכנית גגות ,חתכי $וחזיתות בלבד
 תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני! )טופס (10
 חישובי $סטטיי $של המבנה.
 תשלומי :$אגרות לבניה ,היטלי) $מי ,$ביוב ,השבחה ,אגרת פינוי פסולת בני!(
הערות פיקוח
 התוספות המבוקשות כבר בנויות
 עמודי פלדה בצד המזרחי מכוסי $גג איסכורית
 פרגולה קדמית מכוסה ג $באיסכורית
 תוספת לסלו! וגג פלסטיק אחורי ,תואמי $תכנית
 קיי $מחס! איסכורית בחצר קדמית ,ללא היתר בניה

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102מיו20/02/2012:$

תארי השלמה סטטוס
20/02/2012
20/02/2012
20/02/2012
20/02/2012
20/02/2012
20/02/2012
20/02/2012

הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$

20/02/2012
20/02/2012

15/02/2012
15/02/2012
15/02/2012
15/02/2012
15/02/2012

לא הושל$
הושל$
הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$

עמוד  24מתו  31עמודי$

סעי20 $

בקשה לעבודה מצומצמת20120062 :

תיק בניי 666 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102תארי20/02/2012 :
בעלי עניי
מבקש
אייזנברג עומר ורותי
עור
קונצמ! בוריס
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב אוד  ,23שכונה :רות
גוש 38227 :חלקה 76 :מגרש155 :

תוכניות:

5/105/03/24

יעוד:

אזור מגורי $ב

שימושי:

בית פרטי חד משפחתי

תאור הבקשה:

שינוי בבניי!

מהות הבקשה
תוספת פרגולת ע #בחזית קדמית
החלטות
החלטה לדחות לדיו בוועדת משנה
גליו דרישות
  2עותקי $מהתכנית
 יש לצבוע את התכנית בהתא $למוצע
 תשלומי :$אגרות לבניה ,היטלי) $מי ,$ביוב ,השבחה ,אגרת פינוי פסולת בני!(
הערות פיקוח
 הפרגולה טר $נבנתה

סעי21 $

בקשה לעבודה מצומצמת20120048 :

תארי השלמה סטטוס

לא הושל$
20/02/2012

הושל$

תיק בניי 721 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102תארי20/02/2012 :
בעלי עניי
מבקש
ברמוס אלה ובוריס
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב מור  ,12שכונה :רות
גוש 38227 :חלקה 68 :מגרש163 :

יעוד:
שימושי:

בית פרטי חד משפחתי

שטח מגרש:

1192.00

תאור הבקשה:

שינוי בבניי!

מהות הבקשה
מערכת פוטו וולטאית  15ק"ו  96 ,מ"ר
החלטות
בכפו $למילוי תנאי גיליו הדרישות ,תאושר הבקשה.

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102מיו20/02/2012:$

עמוד  25מתו  31עמודי$

המש בקשה לעבודה מצומצמת20120048 :

גליו דרישות
 אי! לתכנ! את המתק! לכיוו! צפו! ,יש לתק!
 יש לסמ! את המגרש בתרשי $סביבה בצבע
 יש להוריד את הד" הראשו! השיי להיתר בניה קוד $מהתכנית
 תשלומי :$אגרות לבניה ,היטלי) $מי ,$ביוב ,השבחה ,אגרת פינוי פסולת בני!(
הערות פיקוח
 פרגולה אחורית מקורה באיסכורית בניגוד להיתר
 גג אסכורית מפרגולה אחורית הוסר.

סעי22 $

בקשה לעבודה מצומצמת20110030 :

תארי השלמה סטטוס

לא הושל$
13/02/2012
21/02/2012

הושל$
הושל$

תיק בניי 1310000135 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102תארי20/02/2012 :
בעלי עניי
מבקש
טביב שמחה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב אשד  46כניסה  ,1שכונה :גבי
גוש 38242 :חלקה 178 :מגרש ,128B :חלקה 177 :מגרש128A :

תוכניות:

/141/03/24,24במ/24 ,1/76/במ/24 ,3/76/מק2004/

יעוד:

אזור מגורי $א

שטח מגרש:

502.00

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

בקשה בדיעבד

מהות הבקשה
מחס! פלסטיק  2.04מ"ר
שטח קיי 60.0 $מ"ר
שטח שירות2.04 :
החלטות
בכפו $למילוי תנאי גיליו הדרישות ,תאושר הבקשה.
יש לקבל היתר בניה תו  45יו $מיו $משלוח החלטה זו.
לאחר מועד זה יועבר התיק לטיפול היוע #המשפטי לוועדה להגשת כתב אישו.$
גליו דרישות
 להוסי" פרוספקט למחס!
 כתב שיפוי
 תשלומי :$אגרות לבניה ,היטלי) $מי ,$ביוב ,השבחה ,אגרת פינוי פסולת בני!(

סעי23 $

בקשה להיתר20120073 :

תיק בניי 1546 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102תארי20/02/2012 :
בעלי עניי
מבקש
מנלה יצחק מאיר ובתיה
רוזנטל ראוב!
פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102מיו20/02/2012:$

עמוד  26מתו  31עמודי$

המש בקשה להיתר20120073 :

ארלי ישראל
קורנפלד ישראל
קופמ! מנח $זאב
דייויס זכריה
בעל הנכס
מ.מ.י.
עור
לאוב אריקה
כתובת:
גוש וחלקה:

חרוב  20דירה , 3חרוב  20דירה , 4חרוב  20דירה , 5חרוב  20דירה , 6חרוב  20דירה , 7חרוב 20
גוש 38234 :חלקה 5 :מגרש110 :א ,חלקה 4 :מגרש110 :ב ,חלקה 3 :מגרש110 :ג ,חלקה:
 2מגרש110 :ד ,חלקה 1 :מגרש110 :ה

תוכניות:

/15/112/03/24,24במ4/112/03/24 ,106/

יעוד:

מגורי $ב'

שטח מגרש:

3440.00

שימושי:

בית משות"

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי$

מהות הבקשה
תוספת מגורי 170.65 $מ"ר 4+מחסני 25.10 $מ"ר
שטח קיי 1007.46 $מ"ר.
חוות דעת
הבקשה הובאה לדיו! לאחר אישור תב"ע מס'  15/112/03/24בתוק".
החלטות
בכפו $למילוי תנאי גיליו הדרישות ,תאושר הבקשה.
תארי השלמה סטטוס

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

23/02/2012
 עור הבקשה

 מתכנ! השלד

 אחראי לביצוע

 אחראי לביקורת באתר

 מילוי טבלת שטחי $מותרי $לפי תב"ע בתוק"
 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי $מבוקשי$
23/02/2012
א י ש ו ר י ) $רשויות(:
 אישור מנהל מקרקעי ישראל
 אישור הג"א
 אישור היחידה לאיכות הסביבה
 אישור תאגיד המי" $מעיינות הדרו"$
הערות לתיקו! התכנית:
 יש לתת פתרו! איוורור למקלחת דירה  ,4יש להציע פתרו! לתליית כביסה מוסתרת
 על מתכנ! לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח
 ואי! חריגות בקו בני!.
 תוספת תיק וורוד
 חתימת שכ!

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102מיו20/02/2012:$

הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$

לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$

עמוד  27מתו  31עמודי$

המש בקשה להיתר20120073 :







דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות ,תכנית גגות ,חתכי $וחזיתות בלבד
חישובי $סטטיי $של המבנה.
תצהיר מתכנ! השלד ) טופס ( 9
הסכ $ע $מכו! התקני /$איזוטסט  /איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת
חמרי הבניה
תשלומי :$אגרות לבניה ,היטלי) $מי ,$ביוב ,השבחה ,אגרת פינוי פסולת בני!(

סעי24 $

בקשה להעברה בטאבו20120068 :

לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$
לא הושל$

תיק בניי 1244000016 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102תארי20/02/2012 :
בעלי עניי
מבקש
הוני! מטייב
כתובת:
גוש וחלקה:

דוכיפת  51כניסה  , 1שכונה :מעו$
גוש 38240 :חלקה 220 :מגרש284A :

תוכניות:

/24במ/5,24/במ/24 ,5/5/מק2005/

יעוד:

אזור מגורי $א

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

העברת בעלות

מהות הבקשה
בקשה לפטור מתשלו $היטל השבחה והעברת הזכויות.
חוות דעת
תכנית מס' /24במ 5/5/המשביחה את הנכס ,אושרה  ,17/9/95גודל הנכס קט! מ  140מ"ר,
הנכס בבעלות המבקש משנת  1992ועד 1.2.12
נית לפטור מתשלו היטל השבחה
החלטות
אושר פטור מתשלו היטל השבחה.

סעי25 $

בקשה להעברה בטאבו20120069 :

תיק בניי 1310000127 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102תארי20/02/2012 :
בעלי עניי
מבקש
איכנבאו $פבלו
אייהנבו $רוברטו מריו
הוחנבו $רחל
כתובת:
גוש וחלקה:

אשד  32כניסה  , 1שכונה :גבי
גוש 38242 :חלקה 190 :מגרש ,131B :חלקה 189 :מגרש131A :

יעוד:

אזור מגורי $א

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102מיו20/02/2012:$

עמוד  28מתו  31עמודי$

המש בקשה להעברה בטאבו20120069 :

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

העברת בעלות

מהות הבקשה
בקשה להעברת זכויות בנכס ופטור מתשלו $היטל השבחה
חוות דעת
התכנית המשביחה את הנכס  141/03/24אושרה ב ,5/1/04גודל הנכס קט! מ 140מ"ר ,הנכס נקנה בשנת 2002
ונמכר ב .7/11/11
נית לפטור מתשלו היטל השבחה
החלטות
אושר פטור מתשלו היטל השבחה.

סעי26 $

בקשה להעברה בטאבו20120070 :

תיק בניי 1238000057 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102תארי20/02/2012 :
בעלי עניי
מבקש
קרמנצ'וגסקי לודמילה
כתובת:
גוש וחלקה:

יונה  7כניסה  , 2שכונה :מעו$
גוש 38240 :חלקה 37 :מגרש408A :

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

העברת בעלות

מהות הבקשה
בקשה לפטור מתשלו $היטל השבחה
חוות דעת
תכנית מס' /24במ 3/5/המשביחה את הנכס ,אושרה ביו ,25/11/93 $גודל הנכס קט! מ 140.0מ"ר.
הבית נרכש בשנת  1998ונמכר 9.11.11
נית לפטור מתשלו היטל השבחה
החלטות
אושר פטור מתשלו היטל השבחה.

סעי27 $

בקשה להעברה בטאבו20120071 :

תיק בניי 3250000004 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102תארי20/02/2012 :
בעלי עניי
מבקש
ברגר אהובה
כתובת:
גוש וחלקה:

צבר  8כניסה  , 2שכונה :נעורי
גוש 38211 :חלקה 11 :מגרש124 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102מיו20/02/2012:$

עמוד  29מתו  31עמודי$

המש בקשה להעברה בטאבו20120071 :

תוכניות:

107/03/24

יעוד:

אזור מגורי $צפיפות נמוכה

שטח מגרש:

602.00

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

העברת בעלות

מהות הבקשה
בקשה להעברת הבעלות ופטור מהיטל השבחה.
חוות דעת
תכנית מס'  19/107/03/24המשביחה את הנכס אושרה , 27/5/2007
גודל הנכס קט! מ 140מ"ר הדירה בבעלות המבקש משנת  1983ועד היו$
נית לפטור מתשלו היטל השבחה
החלטות
אושר פטור מתשלו היטל השבחה.

סעי28 $

בקשה להעברה בטאבו20120072 :

תיק בניי 1280000039 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102תארי20/02/2012 :
בעלי עניי
מבקש
מושיוב אית! ע"י עו"ד שלו $בקר
כתובת:
גוש וחלקה:

יובל  46כניסה  , 1שכונה :גבי
גוש 38241 :חלקה 23 :מגרש155A :

יעוד:

אזור מגורי $א

שטח מגרש:

501.00

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

העברת בעלות

מהות הבקשה
בקשה לפטור מתשלו $היטל השבחה
חוות דעת
תכנית מס'  141/03/24המשביחה את הנכס אושרה ב  ,5/1/04גודל הנכס קט! מ 140מ"ר,
הנכס היה בבעלות המבקש משנת  2002עד היו ,$שטח המגרש  264מ"ר .
תב"ע מס' /24במ 3/76/אושרה ביו. 30.06.96 $
נית לפטור מתשלו היטל השבחה

החלטות
אושר פטור מתשלו היטל השבחה.

סעי29 $

בקשה להעברה בטאבו20120076 :

תיק בניי 881 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102תארי20/02/2012 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102מיו20/02/2012:$

עמוד  30מתו  31עמודי$

המש בקשה להעברה בטאבו20120076 :

בעלי עניי
מבקש
גוזני יאיר
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב אוד  ,51שכונה :רות
גוש 38228 :חלקה 10 :מגרש109 :

תוכניות:

/10/105/03/24,24מק7/105/03/24 ,5/105/03/24 ,2020/

יעוד:

אזור מגורי $ב

שטח מגרש:

568.00

שימושי:

בית פרטי חד משפחתי

תאור הבקשה:

העברת בעלות

מהות הבקשה
בקשה לפטור מתשלו $היטל השבחה
חוות דעת
תכנית מס' /24מק 2020/המשביחה את הנכס אושרה ב . 28.5.07
גודל הנכס קט! מ 140מ"ר.
הבית היה בבעלות המבקשי $משנת  1984ועד .8.2009
לא נית לפטור מתשלו היטל השבחה ,לא עברו  4שני מיו אישור התכנית ועד מכירת הנכס
החלטות
לא אושר פטור מתשלו היטל השבחה .לא נית לפטור מתשלו היטל השבחה ,לא עברו  4שני מיו אישור התכנית ועד
מכירת הנכס.
נ ת א ש ר,

_________________
טלי פלוסקוב
יו"ר הוועדה המקומית
______________
תארי

_______________
ליאורה סגרו!
מזכירת הוועדה

________________
ויקי ברנגל
מהנדסת העיר

_______________
תארי

________________
תארי

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  2012102מיו20/02/2012:$

עמוד  31מתו  31עמודי$

ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND:
STACK:

