
22/07/2012 :תארי�

ב"אב   תשע'  ג :עברי. ת

2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 
14:00ב  שעה "א אייר תשע" י03/05/2012: בתארי�

:נכחו

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

מהנדסת העיר � ויקי ברנגל

מזכירת הוועדה � ליאורה סגרו!

מבקר העירייה � שי אהרונו"

:נעדרו

יוע# משפטי � ד"עו, חיי$ שימ! :סגל
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:אישור פרוטוקולי 

13/03/2012 מיו$ 2012103פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 
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תקציר נושאי� לדיו�

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

6 15רחוב אחוה 
:שכונה, 1כניסה 
חצבי�

ר"בית כנסת השח 38212: גוש תוספת, מבנה ציבור 
למבנה קיי�

20120018 בקשה לעבודה
מצומצמת

1
41: חלקה
112: מגרש

6 9 כניסה 10קנאי� 
יהושפט: שכונה, 

מילשטיי$ יצחק 38256: גוש שינוי, בית משות% 
בבניי$

20120088 בקשה לעבודה
מצומצמת

2
7: חלקה
2003: מגרש

7 :שכונה, 1רחוב גל 
הרדו%

אברהמי שי 38214: גוש בית פרטי חד
בניה, משפחתי 

חדשה

20120103 בקשה להיתר 3
27: חלקה
188: מגרש

8 ,29רחוב ח$ 
רחוב: שכונה

לאור' העיר

קר$ רחל 38217: גוש בקשה, מבנה מסחרי 
 בדיעבד

960152 בקשה להיתר 4
6: חלקה
A: מגרש

9 :שכונה, 26ניגוני� 
רנני�

אבינו ששו$ 38244: גוש בית פרטי חד
בניה, משפחתי 

חדשה

20120003 בקשה להיתר 5
11: חלקה
1198: מגרש

11 31רחוב ברקת 
:שכונה, כניסה א

רות�

אוסטרובסקי יבגני 38228: גוש בית פרטי חד
תוספת, משפחתי 

למבנה קיי�

20120094 בקשה להיתר 6
2: חלקה
א115: מגרש

12 31רחוב ברקת 
:שכונה, כניסה א

רות�

אוסטרובסקי יבגני 38228: גוש בית פרטי חד
שינוי, משפחתי 

בבניי$

20120051 בקשה לעבודה
מצומצמת

7
2: חלקה
א115: מגרש

13 ,61רחוב נו% 
הרדו%: שכונה

פנינה' ויגדורובי(
ורוני

38215: גוש בית פרטי חד
תוספת, משפחתי 

למבנה קיי�

20120125 בקשה להיתר 8
32: חלקה
81: מגרש

14 12רחוב תדהר 
:שכונה, 4כניסה 
חלמיש

ישראלי שרה 38234: גוש בקשה, בית משות% 
בדיעבד

20040283 בקשה להיתר 9
18: חלקה
108: מגרש

15  ,1 כניסה 4אדווה 
גבי�: שכונה

בוהדנה שמחה 38241: גוש בית פרטי דו
תוספת, משפחתי 

למבנה קיי�

20120127 בקשה לעבודה
מצומצמת

10
49: חלקה
223A: מגרש

16  ,1 כניסה 34מואב 
רחוב: שכונה

לאור' העיר

זאק אלכסנדר 38212: גוש בית פרטי דו
פיתוח, משפחתי 
סביבתי

20120128 תכנית פיתוח 11
84: חלקה
200: מגרש

17 ,7רחוב שוה� 
רות�: שכונה

זילברשטיי$ מרדכי 38227: גוש בית פרטי חד
שינוי, משפחתי 

בבניי$

20120080 בקשה להיתר 12
85: חלקה
51: מגרש

18  ,2 כניסה 34מואב 
רחוב: שכונה

לאור' העיר

זייטו$ דלפי$ יעל 38212: גוש בית פרטי דו
פיתוח, משפחתי 
סביבתי

20120129 תכנית פיתוח 13
84: חלקה
200: מגרש

19 ,31רחוב מבצע לוט 
חצבי�:  שכונה

יהודה מרדכי ומיכל 38213: גוש בית פרטי חד
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

20120130 בקשה להיתר 14
54: חלקה
93: מגרש

20 ,14רחוב עירית 
שקד: שכונה

ב ר$'קרצ 38229: גוש בית פרטי חד
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

20120131 בקשה להיתר 15
35: חלקה
697: מגרש

21  כניסה36רחוב נחל 
גבי�: שכונה, 1 

מעתוק דורי 38242: גוש בית פרטי דו
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

20110019 בקשה להיתר 16
278: חלקה
13B: מגרש

23 1 כניסה 34עפרוני 
מעו%: שכונה, 

שבצוב אירנה 38238: גוש בית פרטי דו
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

20120133 בקשה לעבודה
מצומצמת

17
44: חלקה
130A: מגרש

3עמוד  03/05/2012: מיו�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



תקציר נושאי� לדיו�

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

23 ,36רחוב ניגוני� 
רנני�: שכונה

ק צבי עוזיאל'ז
ואיילה

38244: גוש בית פרטי חד
בניה, משפחתי 

חדשה

20120134 בקשה להיתר 18
16: חלקה
1193: מגרש

25 ,12רחוב שוש$ 
רות�: שכונה

ב$ ציו$' ווליני( 38226: גוש בית פרטי חד
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

20120137 בקשה להיתר 19
3461: חלקה
15: מגרש

26 ,17רחוב הגלעד 
חצבי�: שכונה

הדד רפי 38212: גוש בית פרטי חד
שינוי, משפחתי 

בבניי$

20120140 בקשה לעבודה
מצומצמת

20
51: חלקה
161: מגרש

27 ,7רחוב שוה� 
רות�: שכונה

זילברשטיי$ מרדכי 38227: גוש בית פרטי חד
שינוי, משפחתי 

בבניי$

20120139 בקשה לעבודה
מצומצמת

21
85: חלקה
51: מגרש

27 ,7רחוב נרקיס 
שקד: שכונה

שיש שמעו$ 38230: גוש בית פרטי חד
שינוי, משפחתי 

בבניי$

20120141 בקשה לעבודה
מצומצמת

22
54: חלקה
773: מגרש

28 ח$ ,13 כניסה 33ח$ 
ח$ ,14 כניסה 33 

33ח$  ,15 כניסה 33

סלנה השקעות וסחר
מ"$ בע"נדל

38217: גוש שינוי, מבנה מסחרי 
בבניי$

20120142 בקשה להיתר 23
2004: חלקה
D: מגרש

29 1 כניסה 25אגמית 
מעו%: שכונה, 

צמח שלומי 38237: גוש בית פרטי דו
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

20120143 בקשה להיתר 24
147: חלקה
17A: מגרש

30  ,14 כניסה 29ח$ 
רחוב: שכונה

לאור' העיר

קלי$'יעקובי ג 38217: גוש בקשה, מבנה מסחרי 
 בדיעבד

20120144 בקשה לעבודה
מצומצמת

25
6: חלקה
A: מגרש

31  ,13 כניסה 29ח$ 
רחוב: שכונה

לאור' העיר

כה$ אברה� 38217: גוש בקשה, מבנה מסחרי 
 בדיעבד

20120145 בקשה לעבודה
מצומצמת

26
6: חלקה
A: מגרש

32 ,17רחוב הגלעד 
חצבי�: שכונה

הדד רפי 38212: גוש בית פרטי חד
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

20110099 בקשה להיתר 27
51: חלקה
161: מגרש

33 11דוד המל' 
:שכונה , 25כניסה 
יהושפט

סובורי$ אנדרי
ובורוכובי( ויקטוריה

38256: גוש בקשה, בית משות% 
בדיעבד

20120150 בקשה להיתר 28
6: חלקה
2006: מגרש

34 ,1רחוב גיתית 
רנני�: שכונה

מצליח אליהו 38243: גוש בית פרטי חד
תוספת, משפחתי 

למבנה קיי�

20120151 בקשה להיתר 29
23: חלקה
1050: מגרש

35  ,9  דירה 41שמעו$ 
טללי�:  שכונה

מרחב נגב/ עמידר
דרומי

38209: גוש ,בית משות% 
תיקוני�

20120152 בקשה להיתר 30
16: חלקה
17: מגרש

36 1 כניסה 18עפרוני 
מעו%: שכונה, 

צנטנר גררדו גבריאל 38238: גוש בית פרטי דו
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

20120153 בקשה להיתר 31
69: חלקה
122A: מגרש

37 1 כניסה 54דוכיפת 
מעו%: שכונה , 

פרל לאוניד 38240: גוש בית פרטי דו
תוספת, משפחתי 

למבנה קיי�

20120126 בקשה להיתר 32
57: חלקה
438A: מגרש

39 ,7שמיר , מעו$ 
אזור: שכונה
תעשיה

עיריית ערד 38204: גוש פיתוח, כבישי� 
סביבתי

20120154 תכנית פיתוח 33
1: חלקה
14,11: מגרש

39  ,2 כניסה 20מפל 
גבי�: שכונה

מ$ משה'תורג 38242: גוש בית פרטי דו
העברת, משפחתי 

בעלות

20120157 בקשה להעברה
בטאבו

34
61: חלקה
53B: מגרש

4עמוד  03/05/2012: מיו�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



תקציר נושאי� לדיו�

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

40  ,2 כניסה 28אשד 
גבי�: שכונה

ד שמעו$"כונס עו
וקני$

38242: גוש בית פרטי דו
העברת, משפחתי 

בעלות

20120158 בקשה להעברה
בטאבו

35
194: חלקה
133B: מגרש

40  ,1 כניסה 8אפיק 
גבי�: שכונה

שאשא יהושוע 38242: גוש בית פרטי דו
העברת , משפחתי 

בעלות

20120122 בקשה להעברה
בטאבו

36
138: חלקה
94A: מגרש

41  ,2 כניסה 39אנפה 
מעו%: שכונה

בוזוגלי ניקולאי 38237: גוש בית פרטי דו
העברת, משפחתי 

בעלות

20120113 בקשה להעברה
בטאבו

37
119: חלקה
54B: מגרש

41  ,1 כניסה 53זמיר 
מעו%: שכונה

איוונוב סרגיי 38237: גוש בית פרטי דו
העברת, משפחתי 

בעלות

20120148 בקשה להעברה
בטאבו

38
47: חלקה
42A: מגרש
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20120018: בקשה לעבודה מצומצמת 1 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

104:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
ר"בית כנסת השח

בעל הנכס
עיריית ערד

חצבי�: שכונה, 1 כניסה 15רחוב אחוה  :כתובת

112:  מגרש41:  חלקה,  176:  מגרש42:   חלקה38212: גוש :גוש וחלקה

110/03/24 ,3/110/03/24 :תוכניות

520.00 :שטח מגרש יעודי" שוני"' מס :יעוד

תוספת למבנה קיי" :תאור הבקשה מבנה ציבור �:שימושי

מהות הבקשה
 כ"פתיחת פתח בגדר קדמית לצור' הנגשת ביה+ ר " מ11.12מחס� בחצר 

11.12 :שטח שירות

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

סטטוס תארי' השלמה גליו� דרישות

חתימת בעל הנכס $

הושל" 14/03/2012 כתב שיפוי $

הושל" 14/03/2012 יש לציי% מפלסי חצר ומדרכה במקו" בו מוצע הפתח $

הושל" 14/03/2012 יש לציי% את גובה הקיר בו מוצע הפתח $

לא נדרש 14/03/2012 הקיר אינו תומ�$ א" זה קיר תומ� יש לצר' אישור קונסטרוקטור לשינוי  $

הושל" 11/06/2012 )אגרת פינוי פסולת בני%, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" $

20120088: בקשה לעבודה מצומצמת 2 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1575:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
מילשטיי% יצחק

 �יהושפט: שכונה , 9 כניסה 10קנאי :כתובת

2003:  מגרש7:   חלקה38256: גוש :גוש וחלקה

5/113/03/24, 2022/מק/24, 216/במ/24 :תוכניות

5155.00 :שטח מגרש אזור מגורי" ג :יעוד

שינוי בבניי% :תאור הבקשה בית משות' �:שימושי

6עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120088: המש� בקשה לעבודה מצומצמת

מהות הבקשה
 ללא קירוי, תוספת חלו� במרפסת לבלימת רוח צד

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

סטטוס תארי' השלמה גליו� דרישות

הושל" 28/05/2012 )אגרת פינוי פסולת בני%, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" $

הערות פיקוח

הושל" 13/03/2012 .תוספת קיר טר" בנויה.1 $

הושל" 13/03/2012 ' מ2.80/4קיימת הצללה ללא היתר במידות כ .2 $

הושל" 13/03/2012 תמונה וסקיצה בארכיב.3 $

20120103: בקשה להיתר 3 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1390000001:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
אברהמי שי

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור'
דוראל שרל

הרדו�: שכונה, 1רחוב גל  :כתובת

9, 188: מגרשי�27:   חלקה38214: גוש :גוש וחלקה

11/103/03/24 ,2/103/03/24 :תוכניות

882.00 :שטח מגרש אזור מגורי" א :יעוד

בניה חדשה :תאור הבקשה בית פרטי חד משפחתי �:שימושי

מהות הבקשה
 �היתר חדש לשלד קיי

64.15 :שטח שירות 334.86 :שטח עיקרי

חוות דעת

 � )7/1/03+בפע� אחרונה ב(בעבר ההיתר המקורי חודש פעמיי

אושר בהיתר מקורי ללא חריגה בתור אלמנט פיתוח $קורות הגג חורגות מקווי הבניי% בכל הצדדי"

7עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120103: המש� בקשה להיתר

.ר" מ882שטח המגרש 

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

גליו� דרישות

יש להגיש תכנית מתוקנת כולל מפת מדידה עדכנית וחישוב שטחי" חדש כולל הגגות הבולטי" $

נסח טאבו $

)אגרת פינוי פסולת בני%, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" $

960152: בקשה להיתר 4 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

75:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
קר% רחל

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור'
זריק רמזי

רחוב לאור' העיר: שכונה, 29רחוב ח�  :כתובת

A:  מגרש6:   חלקה38217: גוש :גוש וחלקה

114/03/24 :תוכניות

אזור מסחרי :יעוד

בקשה בדיעבד :תאור הבקשה מבנה מסחרי �:שימושי

מהות הבקשה
. חנות במרכז המסחרי
ר" מ7.92תוספת מחס% ששטחו 

.דיו% חוזר מאחר ותוק' החלטת הוועדה פג

7.92 :שטח שירות

חוות דעת

10.12.97 מיו� 95' חידוש תוק� החלטת וועדה מס

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" 29/03/2012 המבקש$  $

הושל" 08/07/2012 מתכנ% השלד$  $

לא הושל" אחראי לביצוע$  $

8עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



960152: המש� בקשה להיתר

הושל" 08/07/2012 אחראי לביקורת באתר$  $

הושל" 20/11/1997 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי" מבוקשי" $

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

הושל" 23/11/1997 1:5000 או 1:2500. מ.תוכנית סביבה ק $

הושל" 20/11/1997 1:100מ "תוכנית כל הקומות והמפלסי" ק $

הושל" 20/11/1997 )לסמ% קרקע טבעית (1:100מ "חתכי" ק $

הושל" 20/11/1997 $ ע" פירוט גבהי" וחמרי גמר1:100. מ.חזיתות ק

לא נדרש 29/03/2012 אי% לכסות ולבנות מבני" מאסבסט $

הושל" 08/07/2012 .חישובי" סטטיי" של המבנה $

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

הושל" 23/11/1997 אישור מנהל מקרקעי ישראל $

הושל" 29/03/2012 )השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" $

הושל" 03/07/2012 ).אסבסט(אישור היחידה לאיכות סביבה לגבי חומר הבניה  $

20120003: בקשה להיתר 5 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1865:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
אבינו ששו%

עור'
סומ� מורד ב% מת%

 �רנני�: שכונה, 26ניגוני :כתובת

1198:  מגרש11:   חלקה38244: גוש :גוש וחלקה

25/101/02/24 :תוכניות

488.00 :שטח מגרש 'אזור מגורי" א :יעוד

בניה חדשה :תאור הבקשה בית פרטי חד משפחתי �:שימושי

מהות הבקשה
ר" מ23.5ו " ק16.5מערכת פוטו וולטאית + ר " מ237.64בית מגורי� חדש ע� חדרי� להשכרה 

 

1 :ד"יח 12.00 :שטח שירות 225.64 :שטח עיקרי

חוות דעת

דיו� חוזר לאחר תיקו� חזות ארכיטקטונית

9עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120003: המש� בקשה להיתר

: הוחלט 15/01/2012 מתארי' 2012101בישיבת רשות רישוי מקומית מספר 
.הבקשה תובא לדיו� לאחר תיקו� התכניות  .הבקשה לא מאושרת

.יש לתא� חזות ארכיטקטונית ע� מהנדסת העיר

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" 08/01/2012 המבקש$  $

הושל" 08/01/2012 עור� הבקשה$  $

הושל" 08/01/2012 מתכנ% השלד$  $

הושל" 08/01/2012 אחראי לביצוע$  $

הושל" 08/01/2012 אחראי לביקורת באתר$  $

הושל" 07/06/2012 ע בתוק'"מילוי טבלת שטחי" מותרי" לפי תב $

הושל" 24/06/2012 להוסי' אחוזי בניה, מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי" מבוקשי" $

):רשויות(א י ש ו ר י "  

הושל" 06/05/2012 אישור מנהל מקרקעי ישראל $

הושל" 15/01/2012 א"אישור הג $

הושל" 19/07/2012 אישור היחידה לאיכות הסביבה $

לא הושל" אישור מכבי אש $

לא הושל" "מעיינות הדרו""אישור תאגיד המי"  $

:הערות לתיקו% התכנית

הושל" 24/06/2012 1:5000 או 1:2500. מ.תוכנית סביבה ק $

הושל" 07/06/2012 1:250.מ.י מודד מוסמ� ק"תוכנית מדידת מצב קיי" חתומה ע $

הושל" 24/06/2012 .ודיסקט לפי מיפרט העירייה $

הושל" 22/04/2012 הקילו ווט המבוקש' יש להוסי' למהות את המתק% הפוטו וולטאי כולל שטחו ומס $

הושל" 07/06/2012 .יש לסמ% את קוי הבני% בתכניות כל המפלסי" והקומות $

הושל" 07/06/2012 חתכי" יש לתת לאור� ולרוחב המגרש עד גבול המגרש  השכ% ע" $

הושל" 07/06/2012 קירות תמכי"/סימו% גבהי קרקע טבעית וקרקע מתוכננת וגובה הגדרות $

הושל" 07/06/2012 ' מ2יש לסמ% גובה קרקע ג" בצד השכ% עד מרחק . בי% המגרשי" $

הושל" 07/06/2012 .מהגבול המגרש $

הושל" 07/06/2012 .גבול המגרש וקוי בני% יסומנו בחתכי" וחזיתות בקו אנכי מרוסק $

הושל" 07/06/2012 חזיתות יש לתת עד גבול המגרש ע" פירוט גבהי" וחמרי גמר $

הושל" 22/04/2012 יש להוסי' למפלסי, חזיתות וחתכי", יש להוסי' גבהי" אבסולוטיי" בתכניות
הרצפות ולמפלסי הגגות לפחות

$

הושל" 24/06/2012 הפוטו' ל המע"כנ, יש לסמ% את דוד השמש והמסתור בכל החזיתות והחתכי"
וולטאית א" מוצעת

$

הושל" 22/04/2012 פ חומרי בניה מוצעי""צביעת התכניות והחתכי" ע $

הושל" 22/04/2012 $566.40 ע "פ תב" אבסולוטי ע0.00יש לקבוע גובה  $

לא הושל" $ )9טופס ( תצהיר מתכנ% השלד 

לא הושל" .חישובי" סטטיי" של המבנה $

הושל" 28/06/2012 איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת/ איזוטסט / הסכ" ע" מכו% התקני"
חמרי הבניה

$

:תכנית פיתוח הכוללת

הושל" 24/06/2012 פתרו% איוורור למקלחת $

הושל" 24/06/2012 .מסלעות, טרסות, מדרגות , מפלסי החצר והשבילי" $

10עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120003: המש� בקשה להיתר

הושל" 24/06/2012 סימו% מיקו" ומידות עמדת פינוי אשפה ומסתור דקורטיבי לפי $

הושל" 24/06/2012 .התברואה' דרישות מח $

הושל" 25/06/2012 גדר מצופה באב% ערד או גדרות מסוגי"/פרט אופייני של קיר תמ� $

הושל" 25/06/2012 .אחרי" $

הושל" 25/06/2012 .סימו% השיפועי"$ פתרו% ניקוז המגרש  $

הושל" 24/06/2012 .ע בתוק'"סימו% קוי בני% מותרי" ומידותיה" בהתא" לתב $

הושל" 25/06/2012 סבכות מעל גדרות, דרכי גישה לחניות, יש לסמ% גובה גדרות מסביב למגרש $

הושל" 25/06/2012 )אגרת פינוי פסולת בני%, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" $

20120094: בקשה להיתר 6 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

681:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
אוסטרובסקי יבגני

עור'
ארונוב טטיאנה

רות�: שכונה,  כניסה א31רחוב ברקת  :כתובת

א115:  מגרש2:   חלקה38228: גוש :גוש וחלקה

5/105/03/24 :תוכניות

1192.00 :שטח מגרש אזור מגורי" ב :יעוד

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

מהות הבקשה
הצללות+ ר " מ40.29גגוני� + ) + 11.55( פ מצב קיי� "עדכו� התכניות ע

 �.ר" מ157.61שטח קיי

40.29 :שטח שירות $11.55 :שטח עיקרי

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

. יו� מיו� משלוח החלטה זו70יש לקבל היתר בניה תו' 
�.לאחר מועד זה יועבר התיק לטיפול היוע1 המשפטי לוועדה להגשת כתב אישו

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" 23/04/2012 המבקש$  $

הושל" 23/04/2012 עור� הבקשה$  $

הושל" 23/04/2012 מתכנ% השלד$  $

הושל" 23/04/2012 אחראי לביצוע$  $

הושל" 23/04/2012 אחראי לביקורת באתר$  $

הושל" 23/04/2012 ע בתוק'"מילוי טבלת שטחי" מותרי" לפי תב $

הושל" 23/04/2012 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי" מבוקשי" $

):רשויות(א י ש ו ר י "  

11עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120094: המש� בקשה להיתר

הושל" 23/04/2012 אישור מנהל מקרקעי ישראל $

לא הושל" "מעיינות הדרו""אישור תאגיד המי"  $

:הערות לתיקו% התכנית

הושל" 20/05/2012 לסמ% את המגרש בצבע $ 1:5000 או 1:2500. מ.תוכנית סביבה ק $

הושל" 20/05/2012 ' מ4נית% לסמ% כי כל קווי הבני% ה"  $

הושל" 21/05/2012 חתכי" וחזיתות בלבד, תכנית גגות, דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות $

הושל" 20/05/2012 )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני%  $

הושל" 20/05/2012 .חישובי" סטטיי" של המבנה $

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

הערות פיקוח

הושל" 29/04/2012 .כל התוספות המבוקשות פרט לפרגולה המערבית נבנתו ותואמות תכנית ההגשה
חלק בגג רעפי" בצד המערבי

$

הושל" 29/04/2012 בחודש פברואר ניתנה.תמונות בארכיב מסמכי" של תיק פיקוח. עדיי% לא בנוי 
. חודשי" לסיו" הטיפול5אורכה בת 

$

20120051: בקשה לעבודה מצומצמת 7 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

681:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
אוסטרובסקי יבגני

רות�: שכונה,  כניסה א31רחוב ברקת  :כתובת

א115:  מגרש2:   חלקה38228: גוש :גוש וחלקה

5/105/03/24 :תוכניות

1192.00 :שטח מגרש אזור מגורי" ב :יעוד

שינוי בבניי% :תאור הבקשה בית פרטי חד משפחתי �:שימושי

מהות הבקשה

ר" מ74, ו " ק15מערכת פוטו וולטאית 

חוות דעת

: הוחלט 20/02/2012 מתארי' 2012102בישיבת רשות רישוי מקומית מספר 
.יש להסדיר את עבירות הבניה הקיימות בנכס, הבקשה לא מאושרת

דיו% חוזר לאחר הגשת תכנית להסדרת עבירות הבניה  

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

סטטוס תארי' השלמה גליו� דרישות

הושל" 29/03/2012 יש לתק%, ג קולטי דוד שמש"אי% לתכנ% את המתק% ע $

הושל" 14/05/2012 יש לסמ% את המגרש בתרשי" סביבה בצבע $

הושל" 14/05/2012 יש להוריד את הד' הראשו% השיי� להיתר בניה קוד" מהתכנית $

12עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120051: המש� בקשה לעבודה מצומצמת

הושל" 21/05/2012 )אגרת פינוי פסולת בני%, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" $

הערות פיקוח

הושל" 13/02/2012 פרגולה וגג רעפי" מעל+ ר בצמוד למחס% " מ$18 קיימת סככת רעפי" בגודל כ
מרפסת

$

20120125: בקשה להיתר 8 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

613:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
פנינה ורוני' ויגדורובי0

עור'
סיגלוב מיכאל

הרדו�: שכונה, 61רחוב נו�  :כתובת

81:  מגרש32:   חלקה38215: גוש :גוש וחלקה

2/103/03/24 :תוכניות

891.00 :שטח מגרש אזור מגורי" :יעוד

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

מהות הבקשה
תעלת ניקוז+ קיר תומ' +  פרגולות ע1 בחזית2+ ר " מ14.85סככת חניה 
 �ר" מ184.07שטח קיי

1 :ד"יח

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" 23/04/2012 עור� הבקשה$  $

הושל" 23/04/2012 מתכנ% השלד$  $

הושל" 23/04/2012 אחראי לביצוע$  $

הושל" 23/04/2012 אחראי לביקורת באתר$  $

הושל" 23/04/2012 ע בתוק'"מילוי טבלת שטחי" מותרי" לפי תב $

לא הושל" ר" מ6.75שטח מחס% קיי" הוא $ מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי" מבוקשי"  $

):רשויות(א י ש ו ר י "  

לא הושל" "מעיינות הדרו""אישור תאגיד המי"  $

:הערות לתיקו% התכנית

הושל" 20/06/2012 יש לסמ% את המגרש המבוקש $ 1:5000 או 1:2500. מ.תוכנית סביבה ק $

הושל" 20/06/2012 יש להוסי' חת� דר� הפרגולות המוצעות ולצבוע בהתא" לחומרי הבניה $

יש להוסי' מיקו" דוד שמש לתכניות $

הושל" 20/06/2012 יש לציי% לש" מה משמשת התעלה $

13עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120125: המש� בקשה להיתר

הושל" 20/06/2012 יש לצבוע עמודי הפרגולות וסככת החניה $

יש להוסי' חת� לחניה $

ג" קיי" וג" מוצע לפרגולות, יש להוסי' חומרי גמר בחזיתות $

במרווחי הפרגולה" חלל"יש לרשו" , כולל עמודי", מידות+ יש לציי% סוגי הע0  $

הושל" 14/05/2012 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 $

הושל" 28/06/2012 )אגרת פינוי פסולת בני%, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" $

הערות פיקוח

הושל" 30/04/2012 .התוספות המבוקשות עדיי% לא ניבנו $

20040283: בקשה להיתר 9 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1218:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
ישראלי שרה

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור'
פלינסקו מיכאלה

חלמיש: שכונה, 4 כניסה 12רחוב תדהר  :כתובת

: חלקה,  108:  מגרש21:  חלקה,  108:  מגרש22:  חלקה,  108:  מגרש23:   חלקה38234: גוש
108:  מגרש18:  חלקה,  108:  מגרש19:  חלקה,  108:  מגרש20

:גוש וחלקה

4/112/03/24 :תוכניות

4003.00 :שטח מגרש אזור מגורי" ג :יעוד

בקשה בדיעבד :תאור הבקשה בית משות' �:שימושי

מהות הבקשה
ר" מ8.69י סגירת מרפסת " תוספת ע

ר" מ4705.8שטח קיי" 

8.69 :שטח עיקרי

חוות דעת

14/5/06 מיו� 204' חידוש תוק� החלטת וועדה מס

14עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20040283: המש� בקשה להיתר

: הוחלט 14/05/2006 מתארי' 204בישיבת רשות רישוי מקומית מספר 
.אושר בתנאי גיליו� הדרישות

 מהשכני�%77התקבלו חתימות של 

�לא התקבלה. דיו� חוזר לאחר פרסו� בעיתו� והחלטה לא לצאת לסיור אלא להסתפק בצילו

�.התנגדות מהשכני

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" 22/12/2004 המבקש$  $

הושל" 22/12/2004 עור� הבקשה$  $

הושל" 22/12/2004 מתכנ% השלד$  $

הושל" 22/12/2004 אחראי לביצוע$  $

הושל" 22/12/2004 אחראי לביקורת באתר$  $

הושל" 13/06/2006 ע בתוק'"מילוי טבלת שטחי" מותרי" לפי תב $

הושל" 13/06/2006 יש לרשו" שטח בנוי במגרש כולו$ מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי" מבוקשי"  $

הושל" 19/07/2005 ):רשויות(א י ש ו ר י "   $

הושל" 19/07/2005 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $

הושל" 19/07/2005 אישור מנהל מקרקעי ישראל $

הושל" 02/01/2005 14/12/04נישלח $ א "אישור הג $

$$$$$$$$$$$$$$$$$$

הושל" 30/04/2006 חתימת שכני" $

הושל" 11/06/2006 על מתכנ% לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח $

הושל" 11/06/2006 .ואי% חריגות בקו בני% $

הושל" 15/05/2005 יש לתת פתרו% חלופי להסתרת כביסה $

הושל" 11/06/2006 .חישובי" סטטיי" של המבנה $

הושל" 05/06/2012 )השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" $

הערות פיקוח

הושל" 23/12/2004 .התוכנית תואמת מצב בשטח $

20120127: בקשה לעבודה מצומצמת 10 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1280000050:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
בוהדנה שמחה

גבי�: שכונה , 1 כניסה 4אדווה  :כתובת

15עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120127: המש� בקשה לעבודה מצומצמת

223A:  מגרש49:   חלקה38241: גוש :גוש וחלקה

499.00 :שטח מגרש אזור מגורי" א :יעוד

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

מהות הבקשה
ר" מ6.0מחס% פח 

ר" מ88.24שטח קיי" 

6.00 :שטח שירות

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

סטטוס תארי' השלמה גליו� דרישות

הושל" 14/05/2012 )אגרת פינוי פסולת בני%, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" $

הושל" 07/06/2012 "מעיינות הדרו""אישור תאגיד המי"  $

הערות פיקוח

הושל" 23/04/2012 המחס% טר" הוק" $

20120128: תכנית פיתוח 11 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1370000003:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
זאק אלכסנדר

עור'
סיגלוב מיכאל

רחוב לאור' העיר: שכונה , 1 כניסה 34מואב  :כתובת

200:  מגרש84:   חלקה38212: גוש :גוש וחלקה

3/110/03/24 :תוכניות

אזור מגורי" ג :יעוד

פיתוח סביבתי :תאור הבקשה בית פרטי דו משפחתי �:שימושי

מהות הבקשה
 גובה מעל גדר קיימת'  מ4.5הקמת קיר תומ' מאב� ערד 

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" דירה' יש לרשו" כתובת ומס, המבקש$  $

הושל" 24/04/2012 עור� הבקשה$  $

הושל" 24/04/2012 מתכנ% השלד$  $

16עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120128: המש� תכנית פיתוח

הושל" 24/04/2012 אחראי לביצוע$  $

הושל" 24/04/2012 אחראי לביקורת באתר$  $

:הערות לתיקו% התכנית

הושל" 03/05/2012 לסמ% את המגרש בצבע $ 1:5000 או 1:2500. מ.תוכנית סביבה ק $

הושל" 03/05/2012 Aיש לסמ% את גובה הקיר במבט  $

הושל" 03/05/2012 יש לסמ% בחת� גובה קיר קייי" וגובה מוצע $

הושל" 03/05/2012 .גבול המגרש וקוי בני% יסומנו בחתכי" וחזיתות בקו אנכי מרוסק $

הושל" 03/05/2012 חזיתות יש לתת עד גבול המגרש ע" פירוט גבהי" וחמרי גמר $

אישור יוע0 קרקע $

לא הושל" על מתכנ% לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח $

לא הושל" .ואי% חריגות בקו בני% $

לא הושל" חתכי" וחזיתות בלבד, תכנית גגות, דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות $

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" 29/04/2012 .מואב נמצאת בארכיב המסמכי"' תמונה של חזית מרח. קיר תומ� עדיי% לא ניבנה $

20120080: בקשה להיתר 12 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

877:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
זילברשטיי% מרדכי

עור'
ארונוב טטיאנה

 �רות�: שכונה, 7רחוב שוה :כתובת

51:  מגרש85:   חלקה38227: גוש :גוש וחלקה

10/105/03/24 ,5/105/03/24 :תוכניות

826.00 :שטח מגרש אזור מגורי" ב :יעוד

שינוי בבניי% :תאור הבקשה בית פרטי חד משפחתי �:שימושי

מהות הבקשה
ר מסביב למבנה קיי�" מ170.8,  פרגולות8 

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

. יו" מיו" משלוח החלטה זו70יש לקבל היתר בניה תו� 
.לאחר מועד זה יועבר התיק לטיפול היוע0 המשפטי לוועדה להגשת כתב אישו"

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" 11/03/2012 המבקש$  $

17עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120080: המש� בקשה להיתר

הושל" 11/03/2012 עור� הבקשה$  $

הושל" 11/03/2012 מתכנ% השלד$  $

הושל" 11/03/2012 אחראי לביצוע$  $

הושל" 11/03/2012 אחראי לביקורת באתר$  $

הושל" 11/03/2012 ע בתוק'"מילוי טבלת שטחי" מותרי" לפי תב $

הושל" 11/03/2012 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי" מבוקשי" $

:הערות לתיקו% התכנית

הושל" 15/05/2012 חתימת שכני" הגובלי" בפרגולות $

הושל" 15/05/2012 חתכי" וחזיתות בלבד, תכנית גגות, דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות $

הושל" 15/05/2012 $ )9טופס ( תצהיר מתכנ% השלד 

הושל" 15/05/2012 .חישובי" סטטיי" של המבנה $

הושל" 13/05/2012 )אגרת פינוי פסולת בני%, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" $

הערות פיקוח

הושל" 13/03/2012 תמונות בארכיב המסמכי". כל הפרגולות כבר בנויות ותואמות תכנית ההגשה $

הושל" 13/03/2012 . חודשי" לסיו" הטיפול5 ניתנה אורכה בת 16.02.2012ביו"  $

20120129: תכנית פיתוח 13 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1370000003:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
זייטו% דלפי% יעל

עור'
סיגלוב מיכאל

רחוב לאור' העיר: שכונה , 2 כניסה 34מואב  :כתובת

200:  מגרש84:   חלקה38212: גוש :גוש וחלקה

3/110/03/24 :תוכניות

אזור מגורי" ג :יעוד

פיתוח סביבתי :תאור הבקשה בית פרטי דו משפחתי �:שימושי

מהות הבקשה
 גובה מעל גדר קיימת'  מ4.5הקמת קיר תומ' מאב� ערד 

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" דירה' יש לרשו" כתובת ומס, המבקש$  $

הושל" 24/04/2012 עור� הבקשה$  $

הושל" 24/04/2012 מתכנ% השלד$  $

הושל" 24/04/2012 אחראי לביצוע$  $

הושל" 24/04/2012 אחראי לביקורת באתר$  $

18עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120129: המש� תכנית פיתוח

:הערות לתיקו% התכנית

הושל" 03/05/2012 לסמ% את המגרש בצבע $ 1:5000 או 1:2500. מ.תוכנית סביבה ק $

הושל" 03/05/2012 Aיש לסמ% את גובה הקיר במבט  $

להוסי' את סככת החניה לתכניות $

הושל" 03/05/2012 יש לסמ% בחת� גובה קיר קייי" וגובה מוצע $

אישור יוע0 קרקע $

הושל" 03/05/2012 .גבול המגרש וקוי בני% יסומנו בחתכי" וחזיתות בקו אנכי מרוסק $

הושל" 03/05/2012 חזיתות יש לתת עד גבול המגרש ע" פירוט גבהי" וחמרי גמר $

לא הושל" על מתכנ% לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח $

לא הושל" .ואי% חריגות בקו בני% $

לא הושל" חתכי" וחזיתות בלבד, תכנית גגות, דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות $

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" 30/04/2012 בסו' חודש אפריל נישלח. קיימת סככת חניה ללא היתר בניה כחוק. קיר לא נבנה
".א"מכתב התראה 

$

20120130: בקשה להיתר 14 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

8200000015:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
יהודה מרדכי ומיכל

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור'
פלינסקו מיכאלה

חצבי�: שכונה, 31רחוב מבצע לוט  :כתובת

93:  מגרש54:   חלקה38213: גוש :גוש וחלקה

3/110/03/24 :תוכניות

712.00 :שטח מגרש אזור מגורי" ב :יעוד

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

מהות הבקשה
פרגולת ע1+הריסת קירות פני� +ר" מ15.0סככת חניה +ר " מ12.5מחס� +ר" מ3.3גגו� רעפי� +ר" מ7.35תוספת למבנה 

�שטח קיי

1 :ד"יח 15.80 :שטח שירות 7.35 :שטח עיקרי

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

19עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120130: המש� בקשה להיתר

. יו" מיו" משלוח החלטה זו15יש לקבל היתר בניה תו� 
.לאחר מועד זה יועבר התיק לטיפול היוע0 המשפטי לוועדה להגשת כתב אישו"

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" 24/04/2012 המבקש$  $

הושל" 24/04/2012 עור� הבקשה$  $

הושל" 24/04/2012 מתכנ% השלד$  $

הושל" 24/04/2012 אחראי לביצוע$  $

הושל" 24/04/2012 אחראי לביקורת באתר$  $

הושל" 24/04/2012 ע בתוק'"מילוי טבלת שטחי" מותרי" לפי תב $

הושל" 24/04/2012 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 $

הועבר לבדיקה 24/05/2012 אישור היחידה לאיכות הסביבה $

לא הושל" "מעיינות הדרו""אישור תאגיד המי"  $

:הערות לתיקו% התכנית

יש לצבוע את התכניות $

חתימת שכ% הגובל בפרגולה $

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" $

הערות פיקוח

הושל" 29/04/2012 .כל התוספות המבוקשות פרט לסככת חניה כבר בנויות ותואמות לתכנית ההגשה $

הושל" 29/04/2012 תמונות בארכיב .  חודשי" לסיו" הטיפול5בחודש דצמבר ניתנה אורכה בת 
.המסמכי" 

$

20120131: בקשה להיתר 15 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1130:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
ב ר%'קרצ

עור'
פלינסקו מיכאלה

שקד: שכונה, 14רחוב עירית  :כתובת

697:  מגרש35:   חלקה38229: גוש :גוש וחלקה

5/105/03/24 :תוכניות

20עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120131: המש� בקשה להיתר

487.30 :שטח מגרש אזור מגורי" ב :יעוד

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

מהות הבקשה
גדר פלדה בחזית+ שער חניה נגרר+ ר" מ8.9 +הגדלת סככת חניה ב

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" 29/04/2012 המבקש$  $

הושל" 29/04/2012 עור� הבקשה$  $

הושל" 29/04/2012 מתכנ% השלד$  $

הושל" 29/04/2012 אחראי לביצוע$  $

הושל" 29/04/2012 אחראי לביקורת באתר$  $

הושל" 29/04/2012 ע בתוק'"מילוי טבלת שטחי" מותרי" לפי תב $

הושל" 17/07/2012 16.46שטח שירות קיי" יש לרשו" $ מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי" מבוקשי" 
)מחס% ומקלט(

$

):רשויות(א י ש ו ר י "  

הושל" 17/07/2012 "מעיינות הדרו""אישור תאגיד המי"  $

:הערות לתיקו% התכנית

הושל" 17/07/2012 )ג" הקיי"(יש לצבוע את החת� בהתא" לחומרי בניה  $

הושל" 17/07/2012 יש לסמ% בתכניות את הגג הקיי" ואת הגג המוצע $

הושל" 17/07/2012 יש להוסי' למהות את שער החניה $

הושל" 17/07/2012 חומרי גמר וגבהי" וסימו% המסילה: יש להוסי' את פרטי השער המוצע $

לא הושל" חתכי" וחזיתות בלבד, תכנית גגות, דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות $

הושל" 17/07/2012 $ )9טופס ( תצהיר מתכנ% השלד 

הושל" 17/07/2012 .חישובי" סטטיי" של המבנה $

הושל" 07/06/2012 )אגרת פינוי פסולת בני%, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" $

הערות פיקוח

הושל" 29/04/2012 .שער וגדר כבר בנויי" ותואמי" תכנית ההגשה, סככת חניה $

20110019: בקשה להיתר 16 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1428000013:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
מעתוק דורי

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור'
פלינסקו מיכאלה

21עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20110019: המש� בקשה להיתר

גבי�: שכונה, 1 כניסה 36רחוב נחל  :כתובת

13B:  מגרש278:  חלקה,  13A:  מגרש279:   חלקה38242: גוש :גוש וחלקה

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

557.00 :שטח מגרש אזור מגורי" א :יעוד

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

מהות הבקשה
+ר " מ15.0סככת חניה + ר " מ7.39גג רעפי" בחצר משק +ר " מ10.8 גג רעפי" במרפסת קדמית 

שער חניה+ פרגולת ע0 מאחור 
ר" מ127.0שטח קיי" 

18.19 :שטח עיקרי

חוות דעת

: הוחלט 20/01/2011 מתארי' 2011101בישיבת רשות רישוי מקומית מספר 
.תאושר הבקשה, בכפו� למילוי תנאי גיליו� הדרישות

. יו� מיו� משלוח החלטה זו45יש לקבל היתר בניה תו' 
�.לאחר מועד זה יועבר התיק לטיפול היוע1 המשפטי לוועדה להגשת כתב אישו

 20/1/11 מיו� 2011101' חידוש תוק� החלטת וועדה מס

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

המבקש$  $

הושל" 18/01/2011 עור� הבקשה$  $

הושל" 18/01/2011 מתכנ% השלד$  $

הושל" 18/01/2011 אחראי לביצוע$  $

הושל" 18/01/2011 אחראי לביקורת באתר$  $

הושל" 15/03/2011 ע בתוק'"מילוי טבלת שטחי" מותרי" לפי תב $

הושל" 18/01/2011 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי" מבוקשי" $

�הושל 15/03/2011   �):רשויות(א י ש ו ר י  $

הושל" 15/02/2011 אישור מנהל מקרקעי ישראל $

הושל" 15/03/2011 א"אישור הג $

הושל" 08/03/2011 15/2/11נשלח $ אישור היחידה לאיכות הסביבה  $

:הערות לתיקו� התכנית

הושל" 15/03/2011 במרווחי הפרגולה" חלל"יש לציי%  $

הושל" 15/03/2011 יש לציי% חומרי גמר ומנגנו% סגירה אוטומטי לשער חניה $

הושל" 18/01/2011 על מתכנ% לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח $

הושל" 18/01/2011 .ואי% חריגות בקו בני% $

הושל" 05/04/2011 חתכי" וחזיתות, תכנית גגות, דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות $

הושל" 15/03/2011 )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני%  $

הושל" 15/03/2011 אי% לתכנ% את ניקוז החניה במגרש השכ% $

הושל" 15/03/2011 .חישובי" סטטיי" של המבנה $

הושל" 29/04/2012 )אגרת פינוי פסולת בני%, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" $

22עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20110019: המש� בקשה להיתר

הערות פיקוח

הושל" 09/01/2011 בנוי" בהתא" לתכנית, הצללת ע0 בחצר, גגות הרעפי" בחזית ומעל חצר משק
הגשה

$

הושל" 09/01/2011 חניה טר" בוצעה $

20120133: בקשה לעבודה מצומצמת 17 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1246000071:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
שבצוב אירנה

מעו�: שכונה , 1 כניסה 34עפרוני  :כתובת

130A:  מגרש44:   חלקה38238: גוש :גוש וחלקה

2005/מק/24, 5/5/במ/24, 5/במ/24 :תוכניות

497.00 :שטח מגרש אזור מגורי" א :יעוד

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

מהות הבקשה
ר" מ5.1מחס� 

 �ר" מ60.0שטח קיי

5.10 :שטח שירות

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

. יו" מיו" משלוח החלטה זו45יש לקבל היתר בניה תו� 
.לאחר מועד זה יועבר התיק לטיפול היוע0 המשפטי לוועדה להגשת כתב אישו"

גליו� דרישות

"מעיינות הדרו""אישור תאגיד המי"  $

)אגרת פינוי פסולת בני%, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" $

20120134: בקשה להיתר 18 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1805:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
ק צבי עוזיאל ואיילה'ז

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור'
צור דינה

23עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120134: המש� בקשה להיתר

 �רנני�: שכונה, 36רחוב ניגוני :כתובת

1193:  מגרש16:   חלקה38244: גוש :גוש וחלקה

25/101/02/24, 2017/מק/24 :תוכניות

487.00 :שטח מגרש אזור מגורי" א :יעוד

בניה חדשה :תאור הבקשה בית פרטי חד משפחתי �:שימושי

מהות הבקשה
פרגולה+ ר " מ148.46  בית מגורי� חד משפחתי 

1 :ד"יח 12.00 :שטח שירות 136.46 :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" 30/04/2012 המבקש$  $

הושל" 30/04/2012 עור� הבקשה$  $

הושל" 30/04/2012 מתכנ% השלד$  $

הושל" 30/04/2012 אחראי לביצוע$  $

הושל" 30/04/2012 אחראי לביקורת באתר$  $

לא הושל" להוסי' שטחי שירות מותרי"$ ע בתוק' "מילוי טבלת שטחי" מותרי" לפי תב $

הושל" 20/06/2012 12.0לשטחי שירות ' ד מקס"שטח ממ$ מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי" מבוקשי" 
לתק%, ר "מ

$

):רשויות(א י ש ו ר י "  

הושל" 17/07/2012 אישור מנהל מקרקעי ישראל $

לא הושל" א"אישור הג $

לא הושל" יש חובה להמציא אישור לכל בניה$ אישור מכבי אש  $

לא הושל" אישור היחידה לאיכות הסביבה $

לא הושל" "מעיינות הדרו""אישור תאגיד המי"  $

:הערות לתיקו% התכנית

הושל" 05/07/2012 יש להוסי' פרט הקירות המוצעי" כולל חומרי" ממנו עשוי $

הושל" 20/06/2012 חזיתות יש לתת עד גבול המגרש ע" פירוט גבהי" וחמרי גמר $

הושל" 20/06/2012 במרווחי הפרגולה" חלל"יש לציי%  $

לא הושל" חתכי" וחזיתות בלבד, תכנית גגות, דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות $

הושל" 20/06/2012 יש להוסי' את שער החניה למהות $

לא הושל" $ )9טופס ( תצהיר מתכנ% השלד 

הושל" 20/06/2012 חזית, גבהי", יש להוסי' את פרטי שער החניה המוצע כולל חומרי" $

הושל" 20/06/2012 יש להוסי' את גובה המעקה בחצר שירות ופרט $

לא הושל" .חישובי" סטטיי" של המבנה $

הושל" 20/06/2012 איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת/ איזוטסט / הסכ" ע" מכו% התקני"
חמרי הבניה

$

:תכנית פיתוח הכוללת

לא הושל" סימו% מיקו" ומידות עמדת פינוי אשפה ומסתור דקורטיבי לפי $

לא הושל" ,אי% לתכנ% שער בסמו�", ח"התברואה א" עושי" מסתור מסוג ' דרישות מח
להוסי' מידות

$

הושל" 20/06/2012 גדר מצופה באב% ערד או גדרות מסוגי"/פרט אופייני של קיר תמ� $

24עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120134: המש� בקשה להיתר

הושל" 20/06/2012 כולל סבכות ומעקות בטיחות, אחרי" $

אי% לחסו" בגדר את הגישה לפילר ולמסתור אשפה $

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

20120137: בקשה להיתר 19 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1349:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
ב% ציו%' ווליני0

עור'
סיגלוב מיכאל

רות�: שכונה, 12רחוב שוש�  :כתובת

15:  מגרש3461:   חלקה38226: גוש :גוש וחלקה

7/105/03/24, 5/105/03/24, 2020/מק/24, 14/105/03/24', 10/105/03/24, 10/105/03/24 :תוכניות

518.00 :שטח מגרש אזור מגורי" א :יעוד

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

מהות הבקשה
ר" מ19.0הפיכת חניה מקורה לחדר + ר" מ6.0תוספת מחס� בחזית 

 �ר" מ265.58שטח קיי

1 :ד"יח 6.00 :שטח שירות 19.07 :שטח עיקרי

חוות דעת

 ע בתוק�"פ תב"ולא נית� לאשרו ע,  קדמי צדדי0.0המחס� המוצע הינו בקו בני� 

החלטות
.התוספת תאושר בכפו� למילוי תנאי גיליו� הדרישות, 0.0אי� אפשרות לאשר מחס� בקו בני� קדמי , המחס� לא מאושר

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" 01/05/2012 עור� הבקשה$  $

הושל" 01/05/2012 מתכנ% השלד$  $

הושל" 01/05/2012 אחראי לביצוע$  $

הושל" 01/05/2012 אחראי לביקורת באתר$  $

הושל" 20/06/2012 ע בתוק'"מילוי טבלת שטחי" מותרי" לפי תב $

לא הושל" 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 $

25עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120137: המש� בקשה להיתר

לא הושל" אישור היחידה לאיכות הסביבה $

לא הושל" "מעיינות הדרו""אישור תאגיד המי"  $

:הערות לתיקו% התכנית

)הא" נמצא במפלס התחתו% או העליו%(יש לסמ% את מפלסי הקרקע במחס% המוצע  $

הושל" 20/06/2012 להוסי' חת� דר� המחס% $

הושל" 20/06/2012 להוסי' חזית מכיוו% הכביש שתכלול ג" את המחס% $

הושל" 20/06/2012 אי% לתכנ% את המחס% בקו קדמי? מה פשר המסתור אשפה $

הושל" 20/06/2012 יש לסמ% קווי קרקע בכל החזיתות והחתכי" $

הושל" 20/06/2012 .יש לסמ% את קוי הבני% בתכניות כל המפלסי" והקומות $

הושל" 20/06/2012 .גבול המגרש וקוי בני% יסומנו בחתכי" וחזיתות בקו אנכי מרוסק $

הושל" 01/05/2012 על מתכנ% לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח $

הושל" 01/05/2012 .ואי% חריגות בקו בני% $

לא הושל" חתכי" וחזיתות בלבד, תכנית גגות, דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות $

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" $

הערות פיקוח

הושל" 01/05/2012 החניה שנסגרה מתאימה לתכנית $

הושל" 01/05/2012 המחס% המוצע לא קיי" $

20120140: בקשה לעבודה מצומצמת 20 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

259:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
הדד רפי

חצבי�: שכונה, 17רחוב הגלעד  :כתובת

161:  מגרש51:   חלקה38212: גוש :גוש וחלקה

3/110/03/24 :תוכניות

826.00 :שטח מגרש אזור מגורי" ב :יעוד

שינוי בבניי% :תאור הבקשה בית פרטי חד משפחתי �:שימושי

מהות הבקשה
 ר" מ126ו בשטח " ק15מערכת פוטו וולטאית + החלפת גג מגג אסבסט לגג פנל מבודד 

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

סטטוס תארי' השלמה גליו� דרישות

יש להחליפו בתכניות כול חזיתות וחתכי", בפועל הגג הקיי" הינו מאסבסט $

לא הושל" אישור היחידה לאיכות הסביבה $

לא הושל" הפעלה ותחזוקה, לסמ% בתכניות את התשתיות לרבות גישה למתק% לצור� התקנה
תו� העדפת הטמנת%

$

26עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120140: המש� בקשה לעבודה מצומצמת

התחייבות המבקש לפירוק המתק% בתו" שימוש $

9טופס  $

חישוב סטטי לגג המוצע החדש $

הושל" 21/05/2012 המערכת)  מופיעי" רק מקדמי החישוב(חישובי" סטטיי" של המבנה  $

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

20120139: בקשה לעבודה מצומצמת 21 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

877:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
זילברשטיי% מרדכי

 �רות�: שכונה, 7רחוב שוה :כתובת

51:  מגרש85:   חלקה38227: גוש :גוש וחלקה

10/105/03/24 ,5/105/03/24 :תוכניות

826.00 :שטח מגרש אזור מגורי" ב :יעוד

שינוי בבניי% :תאור הבקשה בית פרטי חד משפחתי �:שימושי

מהות הבקשה
ר" מ26ו בשטח " ק4מערכת פוטו וולטאית 

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

סטטוס תארי' השלמה גליו� דרישות

הושל" 06/06/2012 הפעלה ותחזוקה, לסמ% בתכניות את התשתיות לרבות גישה למתק% לצור� התקנה
תו� העדפת הטמנת%

$

הושל" 21/05/2012 התחייבות המבקש לפירוק המתק% בתו" שימוש $

הושל" 06/06/2012 9טופס  $

הושל" 21/05/2012 )מופיעי" רק מקדמי החישוב(חישובי" סטטיי" של המבנה  $

הושל" 06/06/2012 )אגרת פינוי פסולת בני%, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" $

20120141: בקשה לעבודה מצומצמת 22 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1192:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
שיש שמעו%

שקד: שכונה, 7רחוב נרקיס  :כתובת

773:  מגרש54:   חלקה38230: גוש :גוש וחלקה

27עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120141: המש� בקשה לעבודה מצומצמת

5/105/03/24 :תוכניות

826.00 :שטח מגרש אזור מגורי" ב :יעוד

שינוי בבניי% :תאור הבקשה בית פרטי חד משפחתי �:שימושי

מהות הבקשה
ר" מ98.28ו בשטח " ק15מערכת פוטו וולטאית 

החלטות
.י מפקח הוועדה"הבקשה תובא לדיו� מחודש לאחר בדיקת המבנה ע

סטטוס תארי' השלמה גליו� דרישות

לא הושל" הפעלה ותחזוקה, לסמ% בתכניות את התשתיות לרבות גישה למתק% לצור� התקנה
תו� העדפת הטמנת%

$

הושל" 01/05/2012 התחייבות המבקש לפירוק המתק% בתו" שימוש $

הושל" 01/05/2012 9טופס  $

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

הערות פיקוח

הושל" 02/05/2012 .שער סגור ואי% טלאפו% של הבעלי": אי% אפשרות לבדוק את הבית $

הושל" 08/05/2012 נפתח תיק.  מחסני" 2,סככת חניה ע" שער,  גגוני"2: התגלו מספר עבירות בניה
"א"פיקוח ונישלח מכתב התראה 

$

20120142: בקשה להיתר 23 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

132:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
מ"% בע"סלנה השקעות וסחר נדל

עור'
דימשי0 גריגורי

רחוב לאור' העיר: שכונה , 16 כניסה 33ח�  ,15 כניסה 33ח�  ,14 כניסה 33ח�  ,13 כניסה 33ח�  :כתובת

D:  מגרש2004:   חלקה38217: גוש :גוש וחלקה

א/3/114/03/24 :תוכניות

1478.00 :שטח מגרש אזור מסחרי :יעוד

שינוי בבניי% :תאור הבקשה מבנה מסחרי �:שימושי

מהות הבקשה
 �ר" מ15.2סגירת מבואה בויטרינה מתחת לגג קיי

 �ר " מ211.8שטח 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

28עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120142: המש� בקשה להיתר

לא הושל" נסח טאבו+המבקש $  $

הושל" 02/05/2012 עור� הבקשה$  $

הושל" 02/05/2012 מתכנ% השלד$  $

לא הושל" אחראי לביצוע$  $

הושל" 02/05/2012 אחראי לביקורת באתר$  $

לא הושל" לתק% שטח קיי"$ מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי" מבוקשי"  $

):רשויות(א י ש ו ר י "  

לא הושל" אישור מנהל מקרקעי ישראל $

:הערות לתיקו% התכנית

הושל" 02/05/2012 א"אישור הג $

חתימת שכני" $

לא הושל" .חישובי" סטטיי" של המבנה $

לא הושל" $ )9טופס ( תצהיר מתכנ% השלד 

לא הושל" )השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" $

הערות פיקוח

הושל" 02/05/2012 הסגירה טר" בוצעה $

20120143: בקשה להיתר 24 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1246000018:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
צמח שלומי

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור'
פלינסקו מיכאלה

מעו�: שכונה , 1 כניסה 25אגמית  :כתובת

17A:  מגרש147:  חלקה,  17B:  מגרש148:   חלקה38237: גוש :גוש וחלקה

2005/מק/24, 5/5/במ/24, 5/במ/24 :תוכניות

255.00 :שטח מגרש אזור מגורי" א :יעוד

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

מהות הבקשה
 �ר" מ15.0גג איסכורית בחניה + ר " מ16.74גג רעפי

 �ר" מ60.0שטח קיי

16.74 :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

29עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120143: המש� בקשה להיתר

הושל" 02/05/2012 המבקש$  $

הושל" 02/05/2012 עור� הבקשה$  $

הושל" 02/05/2012 מתכנ% השלד$  $

הושל" 02/05/2012 אחראי לביצוע$  $

הושל" 02/05/2012 אחראי לביקורת באתר$  $

הושל" 02/05/2012 ע בתוק'"מילוי טבלת שטחי" מותרי" לפי תב $

הושל" 02/05/2012 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי" מבוקשי" $

):רשויות(א י ש ו ר י "  

לא הושל" אישור מנהל מקרקעי ישראל $

לא הושל" "מעיינות הדרו""אישור תאגיד המי"  $

:הערות לתיקו% התכנית

יש להוסי' תעלת ניקוז בחזית החניה $

לא הושל" חזיתות יש לתת עד גבול המגרש ע" פירוט גבהי" וחמרי גמר לרשת המוצעת
כמעקה

$

לא הושל" חתכי" וחזיתות בלבד, תכנית גגות, דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות $

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" $

הערות פיקוח

הושל" 02/05/2012 תואמת תכנית, הבניה קיימת $

הושל" 02/05/2012 $ חודשי"$5 ניתנה היו" אורכה ל

20120144: בקשה לעבודה מצומצמת 25 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

75:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
קלי%'יעקובי ג

עור'
ארונוב טטיאנה

רחוב לאור' העיר: שכונה , 14 כניסה 29ח�  :כתובת

A:  מגרש6:   חלקה38217: גוש :גוש וחלקה

114/03/24 :תוכניות

אזור מסחרי :יעוד

בקשה בדיעבד :תאור הבקשה מבנה מסחרי �:שימושי

מהות הבקשה
שער מתכת בחצר +ר " מ20.09הצללת מתכת ע� כיסוי בד שמשונית 

חוות דעת

 במקו� הפרגולה קיי� מחס� איסכורית

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

30עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120144: המש� בקשה לעבודה מצומצמת

סטטוס תארי' השלמה גליו� דרישות

לא הושל" .ז.ת' לרשו" מס, נסח טאבו$ המבקש $  $

יש לפרק את המחס% טר" הוצאת היתר בניה $

הושל" 15/05/2012 .חישובי" סטטיי" של המבנה $

הושל" 15/05/2012 על מתכנ% לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח $

הושל" 15/05/2012 .ואי% חריגות בקו בני% $

הושל" 15/05/2012 )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני%  $

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

20120145: בקשה לעבודה מצומצמת 26 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

75:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
כה% אברה"

עור'
ארונוב טטיאנה

רחוב לאור' העיר: שכונה , 13 כניסה 29ח�  :כתובת

A:  מגרש6:   חלקה38217: גוש :גוש וחלקה

114/03/24 :תוכניות

אזור מסחרי :יעוד

בקשה בדיעבד :תאור הבקשה מבנה מסחרי �:שימושי

מהות הבקשה
ר" מ4.06הצללת מתכת ע� כיסוי בד שמשונית 

חוות דעת

במקו" הפרגולה קיי" מחס% איסכורית

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

סטטוס תארי' השלמה גליו� דרישות

לא הושל" נכו%. ז.ת' נסח טאבו וכ% לרשו" מס$ המבקש $  $

יש לפרק את המחס% טר" קבלת היתר בניה $

הושל" 15/05/2012 .חישובי" סטטיי" של המבנה $

הושל" 15/05/2012 על מתכנ% לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח $

הושל" 15/05/2012 .ואי% חריגות בקו בני% $

הושל" 15/05/2012 )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני%  $

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

31עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20110099: בקשה להיתר 27 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

259:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
הדד רפי

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור'
פלינסקו מיכאלה

חצבי�: שכונה, 17רחוב הגלעד  :כתובת

161:  מגרש51:   חלקה38212: גוש :גוש וחלקה

3/110/03/24 :תוכניות

אזור מגורי" ב :יעוד

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

מהות הבקשה
פרגולות+ר" מ26.6סככת חניה +ר" מ10.66גגו% +ר" מ19.98מחס% +ר" מ32.76 תוספת למבנה 

ר" מ155.73שטח קיי" 

32.58 :שטח שירות 11.89 :שטח עיקרי

חוות דעת

: הוחלט 14/03/2011 מתארי� 2011103בישיבת רשות רישוי מקומית מספר 
תאושר הבקשה ובכפו',  בכפו' למילוי תנאי גיליו% הדרישות

.י גמלו% או אמצעי הסתרה חלופי"להסתרת גג האיסכורית המוצע ע
. יו" מיו" משלוח החלטה זו45יש לקבל היתר בניה תו� 

.לאחר מועד זה יועבר התיק לטיפול היוע0 המשפטי לוועדה להגשת כתב אישו"
14/3/11מיו�  , 2011103' חידוש תוק� החלטת וועדה מס 

0צדדי $המחס% המוצע הינו בחזית המגרש ולא בקו אחורי

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

המבקש$  $

הושל" 13/03/2011 עור� הבקשה$  $

הושל" 13/03/2011 מתכנ% השלד$  $

הושל" 13/03/2011 אחראי לביצוע$  $

הושל" 13/03/2011 אחראי לביקורת באתר$  $

הושל" 15/12/2011 להוסי' ג" שטחי" לקומה$ ע בתוק' "מילוי טבלת שטחי" מותרי" לפי תב
ואחוזי"

$

הושל" 15/12/2011 לתק% שטחי" קיימי" ומוצעי"$ מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי" מבוקשי"  $

  �):רשויות(א י ש ו ר י 

הושל" 03/05/2012 אישור מנהל מקרקעי ישראל $

32עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20110099: המש� בקשה להיתר

הושל" 03/05/2012 א"אישור הג $

הועבר לבדיקה 10/04/2011 ג" לאסבסט הקיי" והמוצע$ אישור היחידה לאיכות הסביבה  $

:הערות לתיקו� התכנית

הושל" 15/12/2011 פ דיווח הפיקוח מעל החדר החדש יש גגו% פלסטיק ולא אסבסט"ע $

הושל" 08/01/2012 כולל הפרגולה מעל, יש לסמ% ולצבוע את כל עמודי הפרגולות והגגוני" המוצעי"
המחס% וסככת החניה

$

הושל" 08/01/2012 עליית גג$ יש להוסי' חת� דר� החדר המוצע  $

הושל" 08/01/2012 יש להתאי" את החזיתות למצב קיי" בפועל $

הושל" 08/01/2012 יש לקצר, סככת החניה בולטת לכיוו% המדרכה $

הושל" 08/01/2012 יש להציע פרט הסתרת גג האיסכורית המוצע $

הושל" 08/01/2012 באוויר$ בחזית דרומית לא ברור חלק הפרגולה מעל המחס%  $

הושל" 08/01/2012 חזיתות וחתכי", יש להוסי' דוד שמש וקולטי" בתכניות $

הושל" 08/01/2012 גבהי קירות ומעקות, ניקוזי" , יש להוסי'  תכנית פיתוח מלאה כולל גבהי" $

הושל" 08/01/2012 ע בתוק'"פ תב"הינו יחידה נפרדת שאי% אפשרות לאשרה ע$ החדר המוצע בעליית גג
הוסר $ 

$

הושל" 08/01/2012 על מתכנ% לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח $

הושל" 08/01/2012 .ואי% חריגות בקו בני% $

הושל" 17/01/2012 חתכי" וחזיתות, תכנית גגות, דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות $

הושל" 03/05/2012 $ )9טופס ( תצהיר מתכנ% השלד 

הושל" 03/05/2012 )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני%  $

הושל" 08/01/2012 יש להוסי' פתרו% לניקוז הגגות $

הושל" 08/01/2012 יש להוסי' פתרו% לאיוורור השירותי"המוצעי" הקומת קרקע $

הושל" 03/05/2012 .חישובי" סטטיי" של המבנה $

הושל" 08/01/2012 איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת/ איזוטסט / הסכ" ע" מכו% התקני"
בדיעבד$ חמרי הבניה 

$

הושל" 03/05/2012 )אגרת פינוי פסולת בני%, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" $

הערות פיקוח

הושל" 13/03/2011 לא סומנו שינויי" הפנימייי".כל התוספות המבוקשות תואמות לתוכנית ההגשה 
.ושינויי" בפתחי" חיצו

$

הושל" 13/03/2011 בבדיקה במקו" ראיתי גג? הא" מעל חדר נוס' בקומת קרקע יש גג אסבסט
.פלסטיק

$

20120150: בקשה להיתר 28 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1576:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
סובורי% אנדרי ובורוכובי0 ויקטוריה

עור'
ארונוב טטיאנה

יהושפט: שכונה , 25 כניסה 11דוד המל'  :כתובת

2006:  מגרש6:   חלקה38256: גוש :גוש וחלקה

5/113/03/24, 2022/מק/24, 216/במ/24 :תוכניות

1400.00 :שטח מגרש מגורי" מיוחד :יעוד

33עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120150: המש� בקשה להיתר

בקשה בדיעבד :תאור הבקשה בית משות' �:שימושי

מהות הבקשה
חלונות אלומיניו� על מעקה המרפסת+ הצללת אלומיניו� במרפסת

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" 03/05/2012 עור� הבקשה$  $

הושל" 03/05/2012 מתכנ% השלד$  $

הושל" 03/05/2012 אחראי לביצוע$  $

הושל" 03/05/2012 אחראי לביקורת באתר$  $

הושל" 03/05/2012 ע בתוק'"מילוי טבלת שטחי" מותרי" לפי תב $

הושל" 03/05/2012 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי" מבוקשי" $

:הערות לתיקו% התכנית

חתימת שכני" $

הושל" 19/07/2012 יש לסמ% את מיקו" הדירה בתרשי" מגרש $

הושל" 19/07/2012 יש להוסי' בתכנית את קורות הפרגולה המוצעי" $

הושל" 15/05/2012 .חישובי" סטטיי" של המבנה $

הושל" 15/05/2012 $ )9טופס ( תצהיר מתכנ% השלד 

הושל" 19/07/2012 )אגרת פינוי פסולת בני%, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" $

הערות פיקוח

הושל" 03/05/2012 א"ש להגשת כ"תיק העבירה הוגש ליוהמ, הכל קיי" ומתאי" לתכניות $

20120151: בקשה להיתר 29 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1689:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
מצליח אליהו

עור'
ארונוב טטיאנה

רנני�: שכונה, 1רחוב גיתית  :כתובת

1050:  מגרש23:   חלקה38243: גוש :גוש וחלקה

25/101/02/24, 2017/מק/24 :תוכניות

605.00 :שטח מגרש אזור מגורי" א :יעוד

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

מהות הבקשה
סגירת גג רעפי� קיי� ע� חלונות

34עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120151: המש� בקשה להיתר

 �ר " מ185.8שטח 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" 03/05/2012 המבקש$  $

הושל" 03/05/2012 עור� הבקשה$  $

הושל" 03/05/2012 מתכנ% השלד$  $

הושל" 03/05/2012 אחראי לביצוע$  $

הושל" 03/05/2012 אחראי לביקורת באתר$  $

הושל" 03/05/2012 ע בתוק'"מילוי טבלת שטחי" מותרי" לפי תב $

הושל" 03/05/2012 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי" מבוקשי" $

):רשויות(א י ש ו ר י "  

הושל" 20/06/2012 אישור מנהל מקרקעי ישראל $

הושל" 20/06/2012 א"אישור הג $

לא הושל" אישור מכבי אש $

הועבר לבדיקה 15/05/2012 אישור היחידה לאיכות הסביבה $

לא נדרש 15/05/2012 אי% צור�, שולמו היטלי", הגגו% בהיתר" $ מעיינות הדרו""אישור תאגיד המי"  $

:הערות לתיקו% התכנית

הושל" 03/05/2012 על מתכנ% לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח $

הושל" 03/05/2012 .ואי% חריגות בקו בני% $

הושל" 15/05/2012 חתכי" וחזיתות בלבד, תכנית גגות, דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות $

הושל" 15/05/2012 $ )9טופס ( תצהיר מתכנ% השלד 

הושל" 15/05/2012 .חישובי" סטטיי" של המבנה $

הושל" 20/06/2012 )אגרת פינוי פסולת בני%, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" $

20120152: בקשה להיתר 30 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

315:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
מרחב נגב דרומי$ עמידר

עור'
פלינסקו מיכאלה

טללי�: שכונה , 9  דירה 41שמעו�  :כתובת

17:  מגרש16:   חלקה38209: גוש :גוש וחלקה

108/03/24 :תוכניות

13588.00 :שטח מגרש :יעוד קומות3$4מגורי" 

תיקוני" :תאור הבקשה בית משות' �:שימושי

35עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120152: המש� בקשה להיתר

מהות הבקשה
בשני חדרי� והחלפתה בתקרה יצוקה חדשה +2.69הריסת תקרה שרופה במפלס 

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" 03/05/2012 המבקש$  $

הושל" 03/05/2012 עור� הבקשה$  $

הושל" 03/05/2012 מתכנ% השלד$  $

הושל" 15/05/2012 אחראי לביצוע$  $

הושל" 15/05/2012 אחראי לביקורת באתר$  $

:הערות לתיקו% התכנית

הושל" 21/05/2012 )בתכנית המבנה(יש לסמ% בצבע את מיקו" החלפת התקרה  $

לא נדרש 10/05/2012 דירה של עמידר$ יש להודיע ולהחתי" את השכ% מלמעלה $

הושל" 21/05/2012 כתב שיפוי $

הושל" 10/05/2012 .חישובי" סטטיי" של המבנה $

הושל" 15/05/2012 $ )9טופס ( תצהיר מתכנ% השלד 

הושל" 15/05/2012 איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת/ איזוטסט / הסכ" ע" מכו% התקני"
חמרי הבניה

$

הושל" 15/05/2012 )אגרת פינוי פסולת בני%, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" $

050$7747097:טל     * 

הושל" 21/06/2012 טופס בקשה לתעודת גמר*  $

הושל" 21/06/2012 גמר הקמת שלד: בשלב$ דיווח אחראי לביקורת בתחו" קונסטרוקציה *  $

לא הושל" אישור מחלקת הנדסה*  $

הושל" 28/06/2012 )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני% * $

לא הושל" ל"אישור אחראית הרישוי על מילוי כל גליו% הדרישות לבקשה הנ*  $

20120153: בקשה להיתר 31 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1246000063:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
צנטנר גררדו גבריאל

עור'
פלינסקו מיכאלה

מעו�: שכונה , 1 כניסה 18עפרוני  :כתובת

122A:  מגרש69:   חלקה38238: גוש :גוש וחלקה

2005/מק/24, 5/5/במ/24, 5/במ/24 :תוכניות

500.00 :שטח מגרש אזור מגורי" א :יעוד

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

36עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120153: המש� בקשה להיתר

מהות הבקשה
 פרגולות ע1 בחצר2תוספת 

 �ר " מ60.0שטח קיי

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

. יו" מיו" משלוח החלטה זו15יש לקבל היתר בניה תו� 
.לאחר מועד זה יועבר התיק לטיפול היוע0 המשפטי לוועדה להגשת כתב אישו"

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" 03/05/2012 המבקש$  $

הושל" 03/05/2012 עור� הבקשה$  $

הושל" 03/05/2012 מתכנ% השלד$  $

הושל" 03/05/2012 אחראי לביצוע$  $

הושל" 03/05/2012 אחראי לביקורת באתר$  $

הושל" 03/05/2012 ע בתוק'"מילוי טבלת שטחי" מותרי" לפי תב $

הושל" 03/05/2012 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי" מבוקשי" $

:הערות לתיקו% התכנית

הושל" 07/06/2012 חתימת שכ% הצמוד לפרגולה $

הושל" 07/06/2012 פורק$ יש לפרק את הפרגולה השלישית הקיימת או להוסיפה לתכניות  $

הושל" 03/05/2012 על מתכנ% לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח $

הושל" 03/05/2012 .ואי% חריגות בקו בני% $

הושל" 07/06/2012 חתכי" וחזיתות בלבד, תכנית גגות, דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות $

הושל" 07/06/2012 $ )9טופס ( תצהיר מתכנ% השלד 

הושל" 07/06/2012 .חישובי" סטטיי" של המבנה $

הושל" 07/06/2012 )אגרת פינוי פסולת בני%, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" $

הערות פיקוח

הושל" 03/05/2012 $ פרגולות ע0 בחצר3קיימות 

20120126: בקשה להיתר 32 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1244000027:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
פרל לאוניד

עור'
סיגלוב מיכאל

מעו�: שכונה , 1 כניסה 54דוכיפת  :כתובת

438A:  מגרש57:  חלקה,  438B:  מגרש58:   חלקה38240: גוש :גוש וחלקה

500.00 :שטח מגרש אזור מגורי" א :יעוד

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

37עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120126: המש� בקשה להיתר

מהות הבקשה
ר" מ15.0סככת חניה + ר " מ18.25תוספת קלה למבנה 

 �ר " מ60.0שטח קיי

18.25 :שטח עיקרי

חוות דעת

התכנית תובא לדיו� לאחר תיקונה 

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" 23/04/2012 המבקש$  $

הושל" 23/04/2012 עור� הבקשה$  $

הושל" 20/06/2012 מתכנ% השלד$  $

הושל" 20/06/2012 אחראי לביצוע$  $

הושל" 23/04/2012 אחראי לביקורת באתר$  $

הושל" 20/06/2012 ע בתוק'"מילוי טבלת שטחי" מותרי" לפי תב $

לא הושל" לא ברור מהיכ% שטח המחס% שלא$ מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי" מבוקשי" 
לרשו" נכו% שטח מוצע, קיי"

$

):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

הושל" 03/05/2012 לצבוע את המגרש $ 1:5000 או 1:2500. מ.תוכנית סביבה ק $

הושל" 03/05/2012 יש לצבוע את התכניות $

לתק%, א$פ חת� א"גובה התוספת אינו תקני ע, להוסי' חתכי" $

להוסי' מידות ומפלסי" לחניה $

הושל" 03/05/2012 לתק%, הפונטי" הפוכי" ולא ברורי" $

הושל" 03/05/2012 )טיח(להוסי' חומרי גמר לתוספת מוצעת  $

הושל" 20/06/2012 בחזית דרו" מזרחית" חיפוי ע0" לא ברור מה פשר  $

לא הושל" חתכי" וחזיתות בלבד, תכנית גגות, דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות $

הושל" 20/06/2012 יש להוסי' למפלסי, חזיתות וחתכי", יש להוסי' גבהי" אבסולוטיי" בתכניות
הרצפות ולמפלסי הגגות לפחות

$

לא הושל" $ )9טופס ( תצהיר מתכנ% השלד 

לא הושל" )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני%  $

לא הושל" .חישובי" סטטיי" של המבנה $

הושל" 20/05/2012 )אגרת פינוי פסולת בני%, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" $

הערות פיקוח

הושל" 02/05/2012 .התוספות המבוקשות עדיי% לא בנויות $

38עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120154: תכנית פיתוח 33 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

900042:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
עיריית ערד

אזור תעשיה: שכונה, 7שמיר , מעו�  :כתובת

14,11:  מגרש1:   חלקה38204: גוש :גוש וחלקה

)חלק(ה3:  מגרש43:   חלקה38235: גוש

29/101/02/24, 31/במ/24 :תוכניות

דר� מוצעת :יעוד

פיתוח סביבתי :תאור הבקשה כבישי",כבישי"  �:שימושי

מהות הבקשה
"קו אופ"ו" פז", "צי""מעגל תנועה בכניסה למתח" 

החלטות
תאושר , פרטי� וכ� הסכמת השכני� הגובלי�, בכפו� למילוי תנאי גיליו� הדרישות ובכפו� להגשת תכניות הכוללות תנוחה

.הבקשה

גליו� דרישות

אישור משטרה להסדרי תנועה $

תכניות מפורטות ופרטי", תכניות הכוללות חתכי" $

תשתיות' תיאו" מערכות ע" מח $

)פז, אופ$קו(לקבל הסכמת השכני" הגובלי" / יש $

20120157: בקשה להעברה בטאבו 34 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1310000058:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
מ% משה'תורג

גבי�: שכונה , 2 כניסה 20מפל  :כתובת

53B:  מגרש61:  חלקה,  53A:  מגרש62:   חלקה38242: גוש :גוש וחלקה

אזור מגורי" א :יעוד

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

מהות הבקשה
  בקשה לפטור מתשלו" היטל השבחה

חוות דעת

1993הנכס נקנה בשנת , ר" מ$140גודל הנכס קט% מ, $5/1/04 ב אושרה141/03/24התכנית המשביחה את הנכס 

39עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120157: המש� בקשה להעברה בטאבו

.9/11/11 $ונמכר ב
ת הנכסנית� לפטור מתשלו� היטל השבחה בתנאי המצאת תצהיר מתוק� ע� תארי' מכיר

החלטות
 הנכסיאושר פטור מתשלו� היטל השבחה בתנאי הגשת תצהיר מתוק� ע� תארי' מכירת   

20120158: בקשה להעברה בטאבו 35 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1310000129:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
ד שמעו% וקני%"כונס עו

ויצמ% שטרית מעיי%

גבי�: שכונה , 2 כניסה 28אשד  :כתובת

133B:  מגרש194:   חלקה38242: גוש :גוש וחלקה

3/76/במ/24 :תוכניות

אזור מגורי" א :יעוד

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

מהות הבקשה
  בקשה לפטור מתשלו" היטל השבחה

חוות דעת

1/7/02 $הנכס נקנה  ב, ר" מ$140גודל הנכס קט% מ, $30/6/96 ב אושרה3/76/במ/24התכנית המשביחה את הנכס 
.19/11/11 $ונמכר ב

נית� לפטור מתשלו� היטל השבחה

החלטות
. אושר פטור מתשלו� היטל השבחה

20120122: בקשה להעברה בטאבו 36 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1310000094:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
שאשא יהושוע

גבי�: שכונה , 1 כניסה 8אפיק  :כתובת

94A:  מגרש138:  חלקה,  94B:  מגרש139:   חלקה38242: גוש :גוש וחלקה

אזור מגורי" א :יעוד

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

40עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120122: המש� בקשה להעברה בטאבו

מהות הבקשה
 ובקשה לפטור מתשלו� היטל השבחההעברת בעלות

חוות דעת

1993הנכס נקנה בשנת , ר" מ$140גודל הנכס קט% מ, $5/1/04 ב אושרה141/03/24התכנית המשביחה את הנכס 
.ובבעלות המבקש עד היו"

נית� לפטור מתשלו� היטל השבחה

החלטות
. אושר פטור מתשלו� היטל השבחה

20120113: בקשה להעברה בטאבו 37 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1245000061:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
בוזוגלי ניקולאי

בזוגלי אידה

מעו�: שכונה , 2 כניסה 39אנפה  :כתובת

54B:  מגרש119:  חלקה,  54A:  מגרש120:   חלקה38237: גוש :גוש וחלקה

5/במ/24 :תוכניות

500.00 :שטח מגרש אזור מגורי" א :יעוד

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

מהות הבקשה
עלות ופטור מתשלו� היטל השבחהבקשה להעברת הב

חוות דעת

,ר" מ140 $גודל הנכס קט% מ, 17/9/95אושרה ,  המשביחה את הנכס5/5/במ/24' תכנית מס
.8.1.12 $ ונמכר ב1994 $הנכס נרכש  ב

נית� לפטור מתשלו� היטל השבחה 

החלטות
. אושר פטור מתשלו� היטל השבחה

20120148: בקשה להעברה בטאבו 38 סעי�

03/05/2012:  תארי�2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1245000024:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
איוונוב סרגיי

41עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120148: המש� בקשה להעברה בטאבו

איוונוב מרינה

מעו�: שכונה , 1 כניסה 53זמיר  :כתובת

42A:  מגרש47:  חלקה,  42B:  מגרש48:   חלקה38237: גוש :גוש וחלקה

5/5/במ/24 :תוכניות

500.00 :שטח מגרש אזור מגורי" א :יעוד

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

מהות הבקשה
בקשה להעברת הבעלות ופטור מתשלו" היטל השבחה

חוות דעת

,ר" מ140 $גודל הנכס קט% מ, 17/9/95אושרה ,  המשביחה את הנכס5/5/במ/24' תכנית מס
19/1/12 $ ונמכר ב1992 $הנכס נרכש  ב

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�   

42עמוד  03/05/2012: מיו"2012104פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 


