
23/05/2013 :תארי�

ג"ד סיו� תשע"י :עברי. ת

2013204פרוטוקול ועדת משנה לתכנו� ולבניה מספר 
18:00ג  שעה "סיו� תשע'   ג12/05/2013: בתארי�

:נכחו

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

חבר ועדה � מר חיי" מזרחי

חבר ועדה � מר יצחק וייס

לאיכות הסביבה' יח � דנה רודד :נציגי#

נציג בטיחות וגהות � ליאור הירש

ביצוע בעירייה' ת מח/נציג � מוטי קורוב

יוע& משפטי � ד"עו, חיי" שימ�

עור� די� � ד"עו, שלמה פר&

מהנדסת העיר � ויקי ברנגל :סגל

מזכירת הוועדה � ליאורה סגרו�

:נעדרו

חבר ועדה � מר בני ב� שוש� :חברי#

חבר ועדה � מר משה אדרי

חבר ועדה � מר דודי אוחנונה

נציג משרד השיכו� � לאוניד וינקרט :נציגי#

נציג ועדה מחוזית � דב גלברט

נציג ועדה מחוזית � מאהר מסעוד

נציג כיבוי אש � חי זוהר

נציגת משרד הבריאות � הדסה אד�

נציג משטרה � חיי" סיידו�

א"נציג הג � דוד גולדשטיי�

י"נציג ממ � עטיה אבו עסא

ל העירייה"מנכ � מר רמי נבו�

תברואה' נציג מח � שמוליק אור�

מנהל אחזקה � מיכאל קוג�

נציג מדור תנועה � בני קייט

"מעיינות הדרו""נציג תאגיד המי"  � אייל עמר"

חברה כלכלית לערד � ליל� מורג�

מבקר העירייה � שי אהרונו)

נציג רשות העתיקות � ניר פאר�

1עמוד  12/05/2013: מיו"2013204פרוטוקול ועדת משנה לתכנו� ולבניה מספר 



:המש� משתתפי# לישיבה

סיירת ירוקה � אודי יונה :נציגי#
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:אישור פרוטוקולי#

03/03/2013 מיו" 2013202פרוטוקול ועדת משנה לתכנו� ולבניה מספר 

פה אחד : החלטה
 
 

19/03/2013 מיו" 2013203פרוטוקול ועדת משנה לתכנו� ולבניה מספר 

פה אחד : החלטה
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תקציר נושאי� לדיו�

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

5 ,35קודחי� 
אזור: שכונה
תעשיה

אבו אלקיעא�
תאופיק

38333: גוש ,מבני� לתעשיה 
בניה חדשה

בקשה להיתר 20110469 1
62: חלקה
IV15: מגרש

6 ,3רחוב שמיר 
אזור: שכונה
תעשיה

מ"פז חברת נפט בע 38204: גוש שינוי, תחנת דלק 
בבניי�

בקשה להיתר 20120192 2
13: חלקה
10: מגרש

8 8רחוב רימו� 
:שכונה, כניסה א

רות�

דנציגר אהרו� 38226: גוש בית פרטי חד
תוספת, משפחתי 

למבנה קיי�

בקשה להיתר 20130085 3
22: חלקה
א9: מגרש

10  כניסה30רחוב נו) 
הרדו): שכונה, א

גליק דוד 38214: גוש בית פרטי חד
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

בקשה להיתר 20130041 4
18: חלקה
36: מגרש

12 :שכונה, 72עירית 
מבוא שקד

אגדי ראוב� ושלומית 38249: גוש בית פרטי חד
בניה, משפחתי 

חדשה

בקשה להיתר 20130075 5
17: חלקה
10281: מגרש

14 ,26רחוב נרקיס 
שקד: שכונה

אייל' חיימובי* 38230: גוש בית פרטי חד
תוספת, משפחתי 

למבנה קיי�

בקשה להיתר 20130104 6
68: חלקה
764: מגרש

16 ,28רחוב פלדה 
אזור: שכונה
תעשיה

החברה לפיתוח
מ"ותעשיה  ערד בע

38205: גוש ,מבני� לתעשיה 
שימוש חורג

בקשה להיתר 20130111 7
2012: חלקה
27: מגרש

17 ,33רחוב גל 
הרדו): שכונה

סנדק דוד לב 38215: גוש בית פרטי חד
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

בקשה להיתר 20110156 8
55: חלקה
110: מגרש

19 ,12רחוב ההר 
חצבי�: שכונה

מנלה ישראל 38212: גוש בית פרטי חד
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

בקשה להיתר 20110125 9
71: חלקה
165: מגרש

21  ,18אג�  ,77יהודה 
נשר:  שכונה

לנדמארק גמא
ישראל

38272: גוש בניה, בית משות) 
חדשה

בקשה להיתר 20130103 10
4: חלקה
4: מגרש

23 :שכונה, 12ליל, 
מבוא שקד

אבו קוידר גבר 38248: גוש בית פרטי חד
בניה, משפחתי 

חדשה

בקשה להיתר 20120208 11
20: חלקה
10402: מגרש

25 :שכונה, 10ליל, 
מבוא שקד

אבו קוידר עבד אל
רחמ�

38248: גוש בית פרטי חד
בניה, משפחתי 

חדשה

בקשה להיתר 20120207 12
21: חלקה
10401: מגרש

27 :שכונה, 1שמיר 
-כביש ערד 

שבע-באר

רני צי� מרכזי קניות
מ"בע

38204: גוש פ.צ.ש, גני� ציבוריי�
בניה חדשה , 

בקשה להיתר 20130134 13
1: חלקה
:מגרש

29 ,65רחוב קנאי� 
רחוב: שכונה

לאור, העיר

עיריית ערד 38272: גוש תוספת, מבנה ציבור 
למבנה קיי�

בקשה להיתר 20130135 14
5001: מגרש

,136/03/24': תכ

30  ,1 כניסה 3הצבי 
נעורי�: שכונה

דנציגר אהרו� 38211: גוש בית פרטי דו
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

בקשה להיתר 20130138 15
17: חלקה
131: מגרש

4עמוד  12/05/2013: מיו�2013204פרוטוקול ועדת משנה לתכנו� ולבניה מספר 



1 20110469:  בקשה להיתר סעי�

12/05/2013:  תארי�2013204פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 

 1864:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
אבו אלקיעא תאופיק

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
הנדסה בנגב. ס.א

אזור תעשיה: שכונה, 35קודחי�  :כתובת

IV15:  מגרש62:   חלקה38333: גוש :גוש וחלקה

104/03/24 :תוכניות

3127.00 :שטח מגרש תעשיה :יעוד

בניה חדשה :תאור הבקשה מבני$ לתעשיה :שימושי�

מהות הבקשה
ר" מ99.38משרד  +ר " מ1240.65מפעל לייצור בלוקי� 

1 :ד"יח 12.00 :שטח שירות 1334.23 :שטח עיקרי

חוות דעת

: הוחלט 26/12/2011 מתארי� 2011213בישיבת ועדת משנה לתכנו� ולבניה מספר 
. תאושר הבקשה, בכפו� למילוי תנאי גיליו� הדרישות

הצבעה
פה אחד: החלטה

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$ 18/12/2011 המבקש%  %
הושל$ 18/12/2011 עור� הבקשה%  %
הושל$ 18/12/2011 מתכנ השלד%  %
הושל$ 18/12/2011 אחראי לביצוע%  %
הושל$ 18/12/2011 אחראי לביקורת באתר%  %
הושל$ 06/03/2012 ע בתוק)"מילוי טבלת שטחי$ מותרי$ לפי תב %
הושל$ 18/12/2011 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי$ מבוקשי$ %

):רשויות(א י ש ו ר י $  

הושל$ 06/03/2012 אישור מנהל מקרקעי ישראל %

5עמוד  12/05/2013: מיו2013204$פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20110469:  המש� בקשה להיתר

הושל$ 06/03/2012 א"אישור הג %
הושל$ 20/03/2013 אישור משרד הבריאות %
הושל$ 06/03/2012 אישור מכבי אש %

לא הושל$ אישור היחידה לאיכות הסביבה %
:מומחי$/אישורי יועצי$

הושל$ 20/03/2013 ס לאחר שהתייע, ע$ מורשה לנגישות השרות"חוות דעת של מורשה נגישות מתו %
):ברשות המקומית' מח(א י ש ו ר י $  

לא הושל$ "מעיינות הדרו$"אישור תאגיד המי$  %
:הערות לתיקו התכנית

הושל$ 18/12/2011 1:250.מ.י מודד מוסמ� ק"תוכנית מדידת מצב קיי$ חתומה ע %
הושל$ 20/03/2013 .ודיסקט לפי מיפרט העירייה %
הושל$ 06/03/2012 .גבול המגרש וקוי בני יסומנו בחתכי$ וחזיתות בקו אנכי מרוסק %
הושל$ 06/03/2012 חזיתות יש לתת עד גבול המגרש ע$ פירוט גבהי$ וחמרי גמר %
הושל$ 06/03/2012 יש להוסי) חת� דר� תאי איחסו מי$ %
הושל$ 20/03/2013 חתכי$ וחזיתות בלבד, תכנית גגות, דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות %
הושל$ 06/03/2012 יש להוסי) למפלסי, חזיתות וחתכי$, יש להוסי) גבהי$ אבסולוטיי$ בתכניות

הרצפות ולמפלסי הגגות לפחות
%

הושל$ 06/03/2012 % )9טופס ( תצהיר מתכנ השלד 
הושל$ 06/03/2012 רישיו עור� הבקשה %
הושל$ 06/03/2012 .גבול המגרש וקוי בני יסומנו בחתכי$ וחזיתות בקו אנכי מרוסק %

לא הושל$ .חישובי$ סטטיי$ של המבנה %
לא הושל$ % )9טופס ( תצהיר מתכנ השלד 

הושל$ 20/03/2013 איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת/ איזוטסט / הסכ$ ע$ מכו התקני$
חמרי הבניה

%

:תכנית פיתוח הכוללת

הושל$ 06/03/2012 .מסלעות, טרסות, מדרגות , מפלסי החצר והשבילי$ %
הושל$ 06/03/2012 סימו מיקו$ ומידות עמדת פינוי אשפה ומסתור דקורטיבי לפי %
הושל$ 06/03/2012 .התברואה' דרישות מח %
הושל$ 06/03/2012 גדר מצופה באב ערד או גדרות מסוגי$/פרט אופייני של קיר תמ� %
הושל$ 06/03/2012 .אחרי$ %
הושל$ 06/03/2012 סימו דרכי הגישה וחניות ע$ מידות ומיספור בכמות מתאימה לתק %
הושל$ 06/03/2012 .סימו השיפועי$% פתרו ניקוז המגרש  %
הושל$ 06/03/2012 יש להוסי) ג$ פרטי השערי$ המוצעי$ %

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

2 20120192:  בקשה להיתר סעי�

12/05/2013:  תארי�2013204פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 

 1419:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
מ"פז חברת נפט בע

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
שמאי אבי

6עמוד  12/05/2013: מיו2013204$פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20120192:  המש� בקשה להיתר

אזור תעשיה: שכונה, 3רחוב שמיר  :כתובת

10:  מגרש13:   חלקה38204: גוש :גוש וחלקה

29/101/02/24, 2032/מק/24, 2024/מק/24, 21/101/02/24, 104/03/24 :תוכניות

6700.00 :שטח מגרש תחנת דלק :יעוד

שינוי בבניי :תאור הבקשה תחנת דלק :שימושי�

מהות הבקשה
מדחס+ בית� + ר " מ68.85 ללא קירוי, מכונת שטיפת רכבי�

63.24 :שטח שירות

חוות דעת

.דיו� נוס� בוועדה בשל תוספת סככת הייבוש

: הוחלט 17/06/2012 מתארי� 2012206בישיבת ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 
.תאושר הבקשה, בכפו) למילוי תנאי גיליו הדרישות

הצבעה
פה אחד: החלטה

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$ 07/06/2012 המבקש%  %
הושל$ 20/03/2013 כתובת., ז.ת' להוסי) מס% עור� הבקשה%  %

לא הושל$ כתובת., ז.ת' להוסי) מס% מתכנ השלד%  %
לא הושל$ אחראי לביצוע%  %
לא הושל$ אחראי לביקורת באתר%  %
לא הושל$ ק אינו נכו"שטח השירות הקיי$ בק% מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי$ מבוקשי$  %

):רשויות(א י ש ו ר י $  

הושל$ 31/03/2013 אישור היחידה לאיכות הסביבה %
לא הושל$ "מעיינות הדרו$"אישור תאגיד המי$  %

הושל$ 13/02/2013 אישור משרד הבריאות %
:הערות לתיקו התכנית

)י יוע, תנועה"ע(אישור אחראי תנועה בעיריה להסדרי תנועה במתח$  %
הושל$ 13/02/2013 יש לציי את מרחק מכונת השטיפה מגבול מגרש %

לא הושל$ 1:250.מ.י מודד מוסמ� ק"תוכנית מדידת מצב קיי$ חתומה ע %
לא הושל$ .ודיסקט לפי מיפרט העירייה %

יש להוסי) מיקו$ ופרט של ראש מערכת קיימת במתח$ %

7עמוד  12/05/2013: מיו2013204$פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20120192:  המש� בקשה להיתר

הושל$ 13/02/2013 לציי קו בני בחלק בו מוצעת המכונה %
הושל$ 13/02/2013 יש להעביר את הבית מקו$ לתו� תחו$ קווי הבני %
הושל$ 13/02/2013 לחישוב שטחי$, יש להוסי) את שטח הבית למהות %

כולל מידות כולל חומר גמר, יש להוסי) חזיתות וחתכי$ לבית ולמדחס %
הושל$ 24/04/2013 חזיתות וחתכי$ לסככת ייבוש, יש להוסי) תכניות כולל עמודי$  %
הושל$ 13/02/2013 כולל הקיר, יש להוסי) חומרי גמר למכונת השטיפה %

יש לצבוע את החתכי$ והתכניות %
יש להראות הסדרי תנועה חדשי$ כולל מעגל תנועה שבוצע בצומת %

הושל$ 24/04/2013 חתכי$, חזיתות, שטחי$, להוסי) למהות? יש סככה? לא ברור מה זו סככת יבוש
ותכניות

%

הושל$ 24/04/2013 יש להעביר את סככת הייבוש לתו� קווי הבני %
לא הושל$ חתכי$ וחזיתות בלבד, תכנית גגות, דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות %

הושל$ 12/05/2013 יש להוסי) למפלסי, חזיתות וחתכי$, יש להוסי) גבהי$ אבסולוטיי$ בתכניות
הרצפות ולמפלסי הגגות לפחות

%

לא הושל$ % )9טופס ( תצהיר מתכנ השלד 
לא הושל$ .חישובי$ סטטיי$ של המבנה %
לא הושל$ )אגרת פינוי פסולת בני, השבחה, ביוב, מי$(היטלי$ , אגרות לבניה: תשלומי$ %

3 20130085:  בקשה להיתר סעי�

12/05/2013:  תארי�2013204פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 

 1188:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
דנציגר אהרו

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

רות�: שכונה,  כניסה א8רחוב רימו�  :כתובת

א9:  מגרש22:   חלקה38226: גוש :גוש וחלקה

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

786.00 :שטח מגרש אזור מגורי$ ב :יעוד

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

מהות הבקשה
 פרגולות4+  ר" מ21.15 ד "תוספת מחס� וממ+ ד  " יח3 -ר ל" מ120.9סגירת קומת עמודי� 

 באחוזי בניה עיקריי3.89%$הקלה של 
ר" מ216.61שטח קיי$ 

תארי� תוק� תארי� פרסו� סטטוס סוג פרסו�

28/04/2013 14/04/2013 בוצע פרסו$ הקלה

:מהות הפרסו�
ר" מ21.15 ד "תוספת מחס� וממ+ ד  " יח3 -ר ל" מ120.9סגירת קומת עמודי� 

8עמוד  12/05/2013: מיו2013204$פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20130085:  המש� בקשה להיתר

 באחוזי בניה עיקריי3.89%$הקלה של 
ר" מ216.61שטח קיי$ 

:פרוט הפרסו�
 באחוזי בניה עיקריי3.89%$הקלה של 

%10.45 :שטח שירות 120.90 :שטח עיקרי

חוות דעת

אי� מתנגדי�, התקבלו פרסומי�
 ד נוספות"לא נית� פתרו� חניה ליח

הצבעה
פה אחד: החלטה

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$ 10/04/2013 עור� הבקשה%  %
הושל$ 10/04/2013 מתכנ השלד%  %
הושל$ 10/04/2013 אחראי לביצוע%  %
הושל$ 10/04/2013 אחראי לביקורת באתר%  %
הושל$ 10/04/2013 ע בתוק)"מילוי טבלת שטחי$ מותרי$ לפי תב %
הושל$ 10/04/2013 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי$ מבוקשי$ %

):רשויות(א י ש ו ר י $  

לא הושל$ אישור מנהל מקרקעי ישראל %
לא הושל$ א"אישור הג %
לא הושל$ אישור מכבי אש %
לא הושל$ אישור היחידה לאיכות הסביבה %
לא הושל$ "מעיינות הדרו$"אישור תאגיד המי$  %

:הערות לתיקו התכנית

יש לציי חומרי גמר לתוספת המוצעת ולמבנה הקיי$ %
יש לציי גובה מעקות במרפסות %

א%יש לצבוע את הגג המוצע בחת� א %
יש לציי את הפרגולות במהות %

פיתוח% יש לציי גבהי מעקות בקירות תומכי$  %
פ תק"יש להוסי) מקומות חניה ע %

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

9עמוד  12/05/2013: מיו2013204$פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20130085:  המש� בקשה להיתר

לא הושל$ % )9טופס ( תצהיר מתכנ השלד 
לא הושל$ חישובי$ סטטיי$ של המבנה והקירות התומכי$ %
לא הושל$ איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת/ איזוטסט / הסכ$ ע$ מכו התקני$

חמרי הבניה
%

הושל$ 24/04/2013 )שמוש חורג, הקלה(פרסו$ בעתונות  %
לא הושל$ )אגרת פינוי פסולת בני, השבחה, ביוב, מי$(היטלי$ , אגרות לבניה: תשלומי$ %

4 20130041:  בקשה להיתר סעי�

12/05/2013:  תארי�2013204פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 

 445:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
גליק דוד

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

הרדו�: שכונה,  כניסה א30רחוב נו�  :כתובת

36:  מגרש18:   חלקה38214: גוש :גוש וחלקה

2/103/03/24 :תוכניות

אזור מגורי$ :יעוד

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

מהות הבקשה
קירות + ר" מ13.02ק "סגירת מרפסת בק+ ר " מ20.35הסקה . ד וח"ממ+ ר" מ71.59בקומה תחתונה תוספת מגורי� 

. בשטחי בניה עיקריי�5.74%הקלה של +תומכי�
ר" מ227.32שטח קיי� 

תארי� תוק� תארי� פרסו� סטטוס סוג פרסו�

06/02/2013 הכנת פרסו$ הקלה

:מהות הפרסו�
קירות + ר" מ13.02ק "סגירת מרפסת בק+ ר " מ20.35הסקה . ד וח"ממ+ ר" מ71.59בקומה תחתונה תוספת מגורי� 

. בשטחי בניה עיקריי�5.74%הקלה של +תומכי�
ר" מ227.32שטח קיי� 

תארי� תוק� תארי� פרסו� סטטוס סוג פרסו�

22/02/2013 14/02/2013 בוצע פרסו$ הקלה

:מהות הפרסו�
ר" מ13.02ק "סגירת מרפסת בק+ ר " מ20.35הסקה . ד וח"ממ+ ר" מ71.59בקומה תחתונה תוספת מגורי� 

10עמוד  12/05/2013: מיו2013204$פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20130041:  המש� בקשה להיתר

. בשטחי בניה עיקריי�6%הקלה של 
ר" מ242.66שטח קיי� 

:פרוט הפרסו�
. בשטחי בניה עיקריי�6%הקלה של 

20.35 :שטח שירות 84.61 :שטח עיקרי

חוות דעת

 אי� מתנגדי�

הצבעה
פה אחד: החלטה

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

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות

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

לא הושל$ המבקש%  %
לא הושל$ עור� הבקשה%  %
לא הושל$ מתכנ השלד%  %
לא הושל$ אחראי לביצוע%  %
לא הושל$ אחראי לביקורת באתר%  %

הושל$ 06/02/2013 ע בתוק)"מילוי טבלת שטחי$ מותרי$ לפי תב %
מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי$ מבוקשי$ וקיימי$

):רשויות(א י ש ו ר י $  

לא הושל$ אישור מנהל מקרקעי ישראל %
לא הושל$ א"אישור הג %
לא הושל$ אישור מכבי אש %
לא הושל$ אישור היחידה לאיכות הסביבה %
לא הושל$ "מעיינות הדרו$"אישור תאגיד המי$  %

:הערות לתיקו התכנית

יש לתת פתרו איוורור למקלחות קומה תחתונה %
חזיתות וחתכי$, יש להוסי) מיקו$ דוד שמש ו קולטי$ בכל התכניות  %

לתק בחזיתות' ( מ1.05של ' מעקות חיצוניי$ יהיו בגובה מינ %
בחתכי$ יש לסמ בכחול את כל קירות האב המוצעי$ %

חישובי$ סטטיי$ לקירות החדשי$ %
יש לציי את גובה הקירות המוצעי$ %

יש להוסי) את הקירות למהות הבקשה %
לא הושל$ 1:250.מ.י מודד מוסמ� ק"תוכנית מדידת מצב קיי$ חתומה ע %
לא הושל$ .ודיסקט לפי מיפרט העירייה %
לא הושל$ חתכי$ וחזיתות בלבד, תכנית גגות, דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות %

11עמוד  12/05/2013: מיו2013204$פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20130041:  המש� בקשה להיתר

לא הושל$ % )9טופס ( תצהיר מתכנ השלד 
לא הושל$  )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני %
לא הושל$ .חישובי$ סטטיי$ של המבנה %

הושל$ 02/04/2013 )שמוש חורג, הקלה(פרסו$ בעתונות  %
לא הושל$ )אגרת פינוי פסולת בני, השבחה, ביוב, מי$(היטלי$ , אגרות לבניה: תשלומי$ %

סטטוס תארי� השלמה הערות פיקוח

הושל$ 17/02/2013 .בצד הצפוני כבר סגורה ותואמת תכנית ההגשה" א"מרפסת בקומה  %
הושל$ 17/02/2013 .בקומת העמודי$ בצד הצפוני בנויי$ חדר ומחס ותואמי$ תכנית ההגשה %
הושל$ 17/02/2013 .בצד המזרחי בקומת עמודי$ בנוי מחס אסכורית ולא חדר ילדי$ %
הושל$ 17/02/2013 27/12/12יש תיק פיקוח וביו$ . כל השאר של תוספות המבוקשות עדיי לא בנוי

נתנה אורכה
%

הושל$ 17/02/2013 . חודשי$ לקבלת היתר בניה5בת  %

5 20130075:  בקשה להיתר סעי�

12/05/2013:  תארי�2013204פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 

 1898:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
אגדי ראוב ושלומית

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

מבוא שקד: שכונה, 72עירית  :כתובת

10281:  מגרש17:   חלקה38249: גוש :גוש וחלקה

16/105/03/24 :תוכניות

'אזור מגורי$ א :יעוד

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

מהות הבקשה
שער חניה+ פרגולות +ר" מ15.0סככת חניה + ר " מ6.99מחס� +ר " מ243.69בית מגורי� חדש 

 בקווי בני� צדדיי� 10%הקלה של 

תארי� תוק� תארי� פרסו� סטטוס סוג פרסו�

18/04/2013 18/04/2013 בוצע פרסו$ הקלה

:מהות הפרסו�
שער חניה+ פרגולות +ר" מ15.0סככת חניה + ר " מ6.99מחס� +ר " מ243.69בית מגורי� חדש 

12עמוד  12/05/2013: מיו2013204$פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20130075:  המש� בקשה להיתר

 בקווי בני� צדדיי� 10%הקלה של 

:פרוט הפרסו�
 בקווי בני� צדדיי� 10%הקלה של 

18.99 :שטח שירות 231.69 :שטח עיקרי

חוות דעת

אי� מתנגדי�, התקבלו פרסומי�

ר" מ479שטח המגרש 

הצבעה
פה אחד: החלטה

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$ 11/04/2013 עור� הבקשה%  %
הושל$ 11/04/2013 מתכנ השלד%  %
הושל$ 11/04/2013 אחראי לביצוע%  %
הושל$ 11/04/2013 אחראי לביקורת באתר%  %
הושל$ 11/04/2013 ע בתוק)"מילוי טבלת שטחי$ מותרי$ לפי תב %

לא הושל$ להוסי) שטח המחס המוצע% מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי$ מבוקשי$  %
):רשויות(א י ש ו ר י $  

לא הושל$ אישור מנהל מקרקעי ישראל %
לא הושל$ א"אישור הג %
לא הושל$ אישור מכבי אש %
לא הושל$ אישור היחידה לאיכות הסביבה %
לא הושל$ "מעיינות הדרו$"אישור תאגיד המי$  %

:הערות לתיקו התכנית

יש לסמ את המגרש בתרשי$ סביבה %
.מינימו$'  מ%1.05יש להגביהה את גובה המעקה במרפסת ל %

 במרווחי הפרגולה" חלל"יש לציי %
יש להוסי) כגגוני$% א מקרה את הקומה שמתחת"המרפסת בק %

יש להוסי) את פרט השער בתכניות %
יש לציי חומרי גמר בכל החזיתות %

יש לסמ גובה קרקע טבעית בחתכי$ %
לא הושל$ חתכי$ וחזיתות בלבד, תכנית גגות, דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות %
לא הושל$ % )9טופס ( תצהיר מתכנ השלד 

13עמוד  12/05/2013: מיו2013204$פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20130075:  המש� בקשה להיתר

לא הושל$ .חישובי$ סטטיי$ של המבנה %
לא הושל$ איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת/ איזוטסט / הסכ$ ע$ מכו התקני$

חמרי הבניה
%

לא הושל$ )שמוש חורג, הקלה(פרסו$ בעתונות  %
:תכנית פיתוח הכוללת

לא הושל$ גדר מצופה באב ערד או גדרות מסוגי$/פרט אופייני של קיר תמ� %
לא הושל$ .סימו השיפועי$% פתרו ניקוז המגרש  %

יש לציי לפי איזה פרט מתוכננת כל גדר %
יש לציי גבהי$ במגרשי$ השכני$ ואת אופ ניקוז המי$ מהמגרש %

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

6 20130104:  בקשה להיתר סעי�

12/05/2013:  תארי�2013204פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 

 1709:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
אייל' חיימובי,

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

שקד: שכונה, 26רחוב נרקיס  :כתובת

764:  מגרש68:   חלקה38230: גוש :גוש וחלקה

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

533.00 :שטח מגרש אזור מגורי$ ב :יעוד

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

מהות הבקשה
 פרגולות ע20+ משטח חניה + ר " מ62.01כ  "סה,  צימרי�2תוספת 

 בקו בני� צדדי10%הקלה של +  באחוזי בניה עיקריי� 2.2%הקלה של 
ר" מ181.84שטח קיי� 

תארי� תוק� תארי� פרסו� סטטוס סוג פרסו�

09/04/2013 הכנת פרסו$ הקלה

:מהות הפרסו�
 פרגולות ע20+ משטח חניה + ר " מ62.01כ  "סה,  צימרי�2תוספת 

14עמוד  12/05/2013: מיו2013204$פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20130104:  המש� בקשה להיתר

 בקו בני� צדדי10%הקלה של +  באחוזי בניה עיקריי� 2.2%הקלה של 
ר" מ181.84שטח קיי� 

:פרוט הפרסו�
 בקו בני� צדדי10%הקלה של +  באחוזי בניה עיקריי� 2.2%הקלה של 

תארי� תוק� תארי� פרסו� סטטוס סוג פרסו�

25/04/2013 18/04/2013 בוצע פרסו$ הקלה

:מהות הפרסו�
 פרגולות ע20+ משטח חניה + ר " מ62.01כ  "סה,  צימרי�2תוספת 

 בקו בני� צדדי10%הקלה של +  באחוזי בניה עיקריי� 2.2%הקלה של 
ר" מ181.84שטח קיי� 

12.00 :שטח שירות 50.01 :שטח עיקרי

חוות דעת

 אי� מתנגדי�, התקבלו פרסומי�

הצבעה
פה אחד: החלטה

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$ 09/04/2013 המבקש%  %
הושל$ 09/04/2013 עור� הבקשה%  %
הושל$ 09/04/2013 מתכנ השלד%  %
הושל$ 09/04/2013 אחראי לביצוע%  %
הושל$ 09/04/2013 אחראי לביקורת באתר%  %

לא הושל$ 30%בקומה מותר % ע בתוק) "מילוי טבלת שטחי$ מותרי$ לפי תב %
הושל$ 09/04/2013 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי$ מבוקשי$ %

):רשויות(א י ש ו ר י $  

לא הושל$ אישור מנהל מקרקעי ישראל %
לא הושל$ א"אישור הג %
לא הושל$ אישור מכבי אש %
לא הושל$ אישור היחידה לאיכות הסביבה %
לא הושל$ "מעיינות הדרו$"אישור תאגיד המי$  %

:הערות לתיקו התכנית

הושל$ 07/05/2013 )שמוש חורג, הקלה(פרסו$ בעתונות  %
יש לרשו$ בטבלת ההקלות, יש לסמ את מידת החריגה בקו בני צדדי %

יש לרשו$ את המידות בי המבנה לגבולות מגרש במפת מדידה %

15עמוד  12/05/2013: מיו2013204$פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20130104:  המש� בקשה להיתר

לא הושל$ 1:5000 או 1:2500. מ.תוכנית סביבה ק %
לא הושל$ 1:250.מ.י מודד מוסמ� ק"תוכנית מדידת מצב קיי$ חתומה ע %
לא הושל$ .ודיסקט לפי מיפרט העירייה %

פיתוח בתכניות/ יש לרשו$ את מידות החריגה מקו בני ג$ בתרשי$ מגרש  %
.ד"היה ש$ חדר ולא ממ. ד כקיי$"אי לסמ את הממ %

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$ %

7 20130111:  בקשה להיתר סעי�

12/05/2013:  תארי�2013204פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 

 1383:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
מ"החברה לפיתוח ותעשיה  ערד בע

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

אזור תעשיה: שכונה, 28רחוב פלדה  :כתובת

27:  מגרש2012:   חלקה38205: גוש :גוש וחלקה

104/03/24 ,12/104/03/24 :תוכניות

8761.00 :שטח מגרש אזור תעשיה :יעוד

שימוש חורג :תאור הבקשה מבני$ לתעשיה :שימושי�

מהות הבקשה
שינויי� פנימיי� במבנה+ ר" מ368.89כ "סה יעוד המבנה לחוגי� והתכנסויות, שימוש חורג מתעשיה למסחר

תארי� תוק� תארי� פרסו� סטטוס סוג פרסו�

11/04/2013 הכנת פרסו$ שימוש חורג

:מהות הפרסו�
שינויי� פנימיי� במבנה+ ר" מ386.2כ "סה יעוד המבנה לחוגי� והתכנסויות, שימוש חורג מתעשיה למסחר

:פרוט הפרסו�
ר" מ386.2כ "סה יעוד המבנה לחוגי� והתכנסויות, שימוש חורג מתעשיה למסחר

תארי� תוק� תארי� פרסו� סטטוס סוג פרסו�

07/05/2013 בוצע פרסו$ שימוש חורג

:מהות הפרסו�
שינויי� פנימיי� במבנה+ ר" מ386.2כ "סה יעוד המבנה לחוגי� והתכנסויות, שימוש חורג מתעשיה למסחר

חוות דעת

אי� מתנגדי�, התקבלו פרסומי�

16עמוד  12/05/2013: מיו2013204$פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20130111:  המש� בקשה להיתר

הצבעה
פה אחד: החלטה

החלטות
, יש להתייחס לנושא הנגישות לקומה. יש להציג בפני חברי הוועדה את מטרת השימוש החורג. החלטה לדחות לבדיקות

.לנושא בטיחות בתעבורה וכ� לנושא המרחק ממרכזי חומרי� מסוכני�
.התכנית תובא לדיו� חוזר לאחר קבלת מענה בנושאי� המפורטי�

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$ 11/04/2013 עור� הבקשה%  %
הושל$ 11/04/2013 מתכנ השלד%  %
הושל$ 11/04/2013 אחראי לביצוע%  %
הושל$ 11/04/2013 אחראי לביקורת באתר%  %

):רשויות(א י ש ו ר י $  

לא הושל$ אישור מנהל מקרקעי ישראל %
לא הושל$ א"אישור הג %
לא הושל$ אישור משרד הבריאות %
לא הושל$ אישור מכבי אש %
לא הושל$ אישור היחידה לאיכות הסביבה %
לא הושל$ ס לאחר שהתייע, ע$ מורשה לנגישות השרות"חוות דעת של מורשה נגישות מתו %
לא הושל$ "מעיינות הדרו$"אישור תאגיד המי$  %

:הערות לתיקו התכנית

לא ברור כיצד חושב שטח השימוש החורג %
לא הושל$ .חישובי$ סטטיי$ של המבנה %

הושל$ 07/05/2013 )שמוש חורג, הקלה(פרסו$ בעתונות  %
לא הושל$ )אגרת פינוי פסולת בני, השבחה, ביוב, מי$(היטלי$ , אגרות לבניה: תשלומי$ %

8 20110156:  בקשה להיתר סעי�

12/05/2013:  תארי�2013204פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 

 370:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
סנדק דוד לב

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

הרדו�: שכונה, 33רחוב גל  :כתובת

110:  מגרש55:   חלקה38215: גוש :גוש וחלקה

17עמוד  12/05/2013: מיו2013204$פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20110156:  המש� בקשה להיתר

2/103/03/24 :תוכניות

611.00 :שטח מגרש אזור מגורי$ :יעוד

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

מהות הבקשה
פרגולת ע0+ ר" מ18.0סככת חניה + ר " מ44.12ק "תוספת בק+ ר " מ18.91תוספת במרת� 

 .ללא שינוי בס� אחוזי הבניה המותרי�,  בתכסית קרקע8.5%הקלה של 
ר" מ193.96שטח קיי� 

:מהות הפרסו�
פרגולת ע0+ ר" מ18.0סככת חניה + ר " מ44.12ק "תוספת בק+ ר " מ18.91תוספת במרת� 

 בקו 30%הקלה +  בקו בני� צפו� מזרחי15%הקלה + ללא שינוי בס� אחוזי הבניה המותרי�,  בתכסית קרקע8.5%הקלה של 
 בני� צפו� מערבי במרפסת מקורה 

ר" מ193.96שטח קיי� 

:פרוט הפרסו�
 בקו 30%הקלה +  בקו בני� צפו� מזרחי15%הקלה + ללא שינוי בס� אחוזי הבניה המותרי�,  בתכסית קרקע8.5%הקלה של 

 . בני� צפו� מערבי במרפסת מקורה

18.91 :שטח שירות 44.39 :שטח עיקרי

חוות דעת

23.12.12 מיו� 2012213' חידוש תוק� החלטת וועדה מס

: הוחלט 23/12/2012 מתארי� 2012213בישיבת ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 
.תאושר הבקשה, בכפו) למילוי תנאי גיליו הדרישות

: הוחלט 26/12/2011 מתארי� 2011213בישיבת ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 
. תאושר הבקשה, בכפו) למילוי תנאי גיליו הדרישות

אי מתנגדי$, 02/11/12התקבלו פירסומי$ מיו$  

הצבעה
פה אחד: החלטה

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$ 22/12/2011 המבקש%  %
הושל$ 22/12/2011 עור� הבקשה%  %

18עמוד  12/05/2013: מיו2013204$פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20110156:  המש� בקשה להיתר

הושל$ 22/12/2011 מתכנ השלד%  %
הושל$ 22/12/2011 אחראי לביצוע%  %
הושל$ 22/12/2011 אחראי לביקורת באתר%  %

לא הושל$ נא לתק, ר" מ611שטח המגרש , ע בתוק)"מילוי טבלת שטחי$ מותרי$ לפי תב
אחוזי בניה

%

לא הושל$ נא לתק אחוזי, ר" מ611שטח המגרש , מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי$ מבוקשי$
 בניה

%

למלא טבלת הקלות ולחתו$ %
):רשויות(א י ש ו ר י $  

הושל$ 04/03/2012 אישור מנהל מקרקעי ישראל %
הושל$ 09/05/2013 א"אישור הג %

הועבר לבדיקה 29/01/2013 אישור היחידה לאיכות הסביבה %
):ברשות המקומית' מח(א י ש ו ר י $  

הושל$ 09/05/2013 "מעיינות הדרו$"אישור תאגיד המי$  %
:הערות לתיקו התכנית

הושל$ 09/05/2013 1:250.מ.י מודד מוסמ� ק"תוכנית מדידת מצב קיי$ חתומה ע %
הושל$ 09/05/2013 .ודיסקט לפי מיפרט העירייה %

חתימת שכ הגובל בפרגולה האחורית %
הושל$ 09/05/2013 יש לצבוע את עמודי הפרגולה המוצעת %
הושל$ 09/05/2013 יש לסמ את הפרגולה בתכנית קומת קרקע %
הושל$ 09/05/2013 יש להוסי) גובה מעקה תקני במרפסת גג %
הושל$ 09/05/2013 חתכי$ וחזיתות בלבד, תכנית גגות, דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות %
הושל$ 09/05/2013  )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני %
הושל$ 09/05/2013 .חישובי$ סטטיי$ של המבנה %
הושל$ 21/02/2013 )אגרת פינוי פסולת בני, השבחה, ביוב, מי$(היטלי$ , אגרות לבניה: תשלומי$ %
סטטוס תארי� השלמה הערות פיקוח

הושל$ 22/12/2011 פרגולה אחורית סככת חניה כבר בנויי$, תוספת חדר מגורי$, תוספת מרת)
.ותואמי$ תכנית ההגשה

%

הושל$ 22/12/2011 .עדיי אי פתח בי בית קיי$ לבי תוספת חדר המבוקשת %

9 20110125:  בקשה להיתר סעי�

12/05/2013:  תארי�2013204פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 

 18:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
מנלה ישראל

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

חצבי�: שכונה, 12רחוב ההר  :כתובת

165:  מגרש71:   חלקה38212: גוש :גוש וחלקה

3/110/03/24 :תוכניות

19עמוד  12/05/2013: מיו2013204$פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20110125:  המש� בקשה להיתר

835.00 :שטח מגרש אזור מגורי$ ב :יעוד

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

מהות הבקשה
פרגולת ע0+ ר " מ7.35חדר מדרגות + ר " מ52.8 -הצבת מבנה יביל בקומה שניה 

ר" מ208.9שטח קיי� 

60.15 :שטח עיקרי

חוות דעת

 ובקשה לביטול חניה אחת בתחומי המגרש ותשלו� כופר חניה 10/10/11 מיו� 2011111' חידוש תוק� החלטת וועדה מס
.במקו�

: הוחלט 10/10/2011 מתארי� 2011111בישיבת רשות רישוי מקומית מספר 
.תאושר הבקשה, בכפו� למילוי תנאי גיליו� הדרישות

 .1.1.12יש לקבל היתר בניה עד 
.לאחר מועד זה יועבר התיק לטיפול היוע0 המשפטי לוועדה להגשת כתב אישו�

הצבעה
פה אחד: החלטה

החלטות
.נושא כופר החניה יידו� לאחר בדיקה מחודשת של נושא הפיתוח במגרש. נדחה לדיו� חוזר לאחר קבלת אישור כיבוי אש

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$ 27/04/2011 המבקש%  %
הושל$ 27/04/2011 עור� הבקשה%  %
הושל$ 27/04/2011 מתכנ השלד%  %
הושל$ 27/04/2011 אחראי לביצוע%  %
הושל$ 27/04/2011 אחראי לביקורת באתר%  %
הושל$ 27/04/2011 ע בתוק)"מילוי טבלת שטחי$ מותרי$ לפי תב %

לא הושל$ מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי$ מבוקשי$ %
):רשויות(א י ש ו ר י $  

הושל$ 22/09/2011 אישור מנהל מקרקעי ישראל %
הושל$ 29/03/2012 א"אישור הג %

לא הושל$ אישור מכבי אש %
:הערות לתיקו התכנית

הושל$ 22/09/2011 יש לצבוע את הקירות להריסה בצהוב %
הושל$ 22/09/2011 יש לציי צבעי$ למעקה המוצע %
הושל$ 29/03/2012 עדכו מהות הבקשה %
הושל$ 29/03/2012 דוד שמש וקולטי$% יש להוסי) מערכת סולארית למבנה  %
הושל$ 22/09/2011 יש לצבוע את רצפת המבנה המוצע בחת� %

20עמוד  12/05/2013: מיו2013204$פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20110125:  המש� בקשה להיתר

הושל$ 22/09/2011 המאושרת להריסה בתכנית ובחת�' יש לסמ את תכנית קומה א %
יש להוסי) חניה נוספת לתכנית %

הושל$ 22/09/2011 על מתכנ לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח %
הושל$ 18/04/2013 חתכי$ וחזיתות, 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$ 24/04/2013 )אגרת פינוי פסולת בני, השבחה, ביוב, מי$(היטלי$ , אגרות לבניה: תשלומי$ %

10 20130103:  בקשה להיתר סעי�

12/05/2013:  תארי�2013204פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 

 1862:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
לנדמארק גמא ישראל

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
רזיאל אדריכלי$ ומתכנני ערי$% אהוד רזיאל 

נשר: שכונה , 18אג�  ,77יהודה  :כתובת

4:  מגרש4:   חלקה38272: גוש :גוש וחלקה

141/03/24 ,35/101/02/24 :תוכניות

4750.00 :שטח מגרש אזור מגורי$ מיוחד :יעוד

בניה חדשה :תאור הבקשה בית משות) :שימושי�

מהות הבקשה
ר" מ5277.66, ד" יח42כ "סה,  קומות מתחת לכניסה 2+  קומות מעל הכניסה 8בית מגורי� חדש 

ר" מ140ס� השטח המנוייד , ניוד שטח עיקרי ושטח שירות מעל הקרקע אל מתחת לקרקע

תארי� תוק� תארי� פרסו� סטטוס סוג פרסו�

15/05/2013 הכנת פרסו$ הקלה

:מהות הפרסו�
ד" יח42כ "סה,  קומות מתחת לכניסה 2+  קומות מעל הכניסה 8בית מגורי� חדש 

ניוד שטחי שירות ושטחי$ עיקריי$ מעל פני הקרקע אל מתחת לפני הקרקע

:פרוט הפרסו�
ר" מ160כ שטח מועבר "סה, ניוד שטחי שירות ושטחי$ עיקריי$ מעל פני הקרקע אל מתחת לפני הקרקע

42 :ד"יח 1582.63 :שטח שירות 3695.03 :שטח עיקרי

חוות דעת

 התקבלו פרסומי�

21עמוד  12/05/2013: מיו2013204$פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20130103:  המש� בקשה להיתר

הצבעה
פה אחד: החלטה

החלטות
. במבנה31ס לנושא ספי הרעש מכביש "יש לקבל התייחסות יח. 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$ 06/05/2013 עור� הבקשה%  %
הושל$ 06/05/2013 מתכנ השלד%  %

לא הושל$ אחראי לביצוע%  %
הושל$ 22/05/2013 אחראי לביקורת באתר%  %

לא הושל$ ע בתוק)"מילוי טבלת שטחי$ מותרי$ לפי תב %
הושל$ 13/05/2013 פ בדיקה"לתק ע% מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי$ מבוקשי$  %

):רשויות(א י ש ו ר י $  

הושל$ 20/05/2013 אישור מנהל מקרקעי ישראל %
הושל$ 20/05/2013 א"אישור הג %
הושל$ 20/05/2013 אישור מכבי אש %
הושל$ 22/05/2013 אישור היחידה לאיכות הסביבה %

:מומחי$/אישורי יועצי$

הושל$ 20/05/2013 ס לאחר שהתייע, ע$ מורשה לנגישות השרות"חוות דעת של מורשה נגישות מתו %
):ברשות המקומית' מח(א י ש ו ר י $  

הושל$ 22/05/2013 "מעיינות הדרו$"אישור תאגיד המי$  %
הושל$ 20/05/2013 תברואה לנושא פינוי אשפה' אישור מח %

לא הושל$ מדור תנועה לנושא כבישי$ וחניות %
:הערות לתיקו התכנית

הושל$ 06/05/2013 35/101/02/24ע בתוק) "פ תב"יש להוסי) תרשי$ מגרש ע$ קווי בני ע %
הושל$ 20/05/2013 יש להוסי) למפלסי, חזיתות וחתכי$, יש להוסי) גבהי$ אבסולוטיי$ בתכניות

הרצפות ולמפלסי הגגות לפחות
%

הושל$ 20/05/2013 החתכי$ בתכניות וכ לרשו$ שמות נכוני$ בחתכי$ עצמ$' יש לרשו$ את מס %
הושל$ 20/05/2013 יש לציי את גובה המעקות במרפסות כל הקומות %
הושל$ 22/05/2013 יש לציי את גובה המעקה במדרגות %
הושל$ 20/05/2013 קירות תמכי$/סימו גבהי קרקע טבעית וקרקע מתוכננת וגובה הגדרות %
הושל$ 20/05/2013 חתכי$ יש לתת לאור� ולרוחב המגרש עד גבול המגרש  השכ ע$ %
הושל$ 20/05/2013 קירות תמכי$/סימו גבהי קרקע טבעית וקרקע מתוכננת וגובה הגדרות %
הושל$ 20/05/2013 ' מ2יש לסמ גובה קרקע ג$ בצד השכ עד מרחק . בי המגרשי$ %
הושל$ 20/05/2013 .מהגבול המגרש %
הושל$ 20/05/2013 או, יש לפרט יותר% חזיתות יש לתת עד גבול המגרש ע$ פירוט גבהי$ וחמרי גמר 

חזית צבועה
%

הושל$ 20/05/2013 'מעקות וכו, אלומיניו$, יש להוסי) גווני$ ומספריה$ לטיח %
:תכנית פיתוח הכוללת

הושל$ 22/05/2013 .מסלעות, טרסות, מדרגות , מפלסי החצר והשבילי$ %

22עמוד  12/05/2013: מיו2013204$פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20130103:  המש� בקשה להיתר

הושל$ 20/05/2013 סימו מיקו$ ומידות עמדת פינוי אשפה ומסתור דקורטיבי לפי %
הושל$ 20/05/2013 דרכי גישה+ להוסי) תכנית חדר אשפה . % התברואה' דרישות מח %
הושל$ 22/05/2013 סימו דרכי הגישה וחניות ע$ מידות ומיספור בכמות מתאימה לתק %
הושל$ 20/05/2013 .חישובי$ סטטיי$ של המבנה %
הושל$ 20/05/2013 % )9טופס ( תצהיר מתכנ השלד 
הושל$ 22/05/2013 איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת/ איזוטסט / הסכ$ ע$ מכו התקני$

חמרי הבניה
%

הושל$ 22/05/2013 )אגרת פינוי פסולת בני, השבחה, ביוב, מי$(היטלי$ , אגרות לבניה: תשלומי$ %

לא נדרש 20/05/2013  1%'  הרשמי מכיוו כביש מס%0.0 בצורה נכונה כלומר ה0.0יש לרשו$ את מפלסי ה
אג$' רח

%

לא נדרש 20/05/2013 ע"יש לסמ את מרחקי הנסיגה בי הקומות התחתונות כ� שיתאי$ להוראות התב
)נסיגה'  מ2(

%

11 20120208:  בקשה להיתר סעי�

12/05/2013:  תארי�2013204פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 

 1879:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
אבו קוידר גבר

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
אלעוקה סאמי

מבוא שקד: שכונה, 12ליל�  :כתובת

10402:  מגרש20:   חלקה38248: גוש :גוש וחלקה

16/105/03/24 :תוכניות

309.00 :שטח מגרש 'אזור מגורי$ א :יעוד

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

מהות הבקשה
ר" מ15.0סככת חניה + ר " מ260.44 בית מגורי� חדש

 משטחי שירות ממעל הקרקע אל מתחת לקרקע3.51%העברת 

תארי� תוק� תארי� פרסו� סטטוס סוג פרסו�

הכנת פרסו$ הקלה

:מהות הפרסו�
ר" מ15.0סככת חניה + ר " מ260.44 בית מגורי� חדש

23עמוד  12/05/2013: מיו2013204$פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20120208:  המש� בקשה להיתר

 משטחי שירות ממעל הקרקע אל מתחת לקרקע3.51%העברת 

:פרוט הפרסו�
 משטחי שירות ממעל הקרקע אל מתחת לקרקע3.51%העברת 

תארי� תוק� תארי� פרסו� סטטוס סוג פרסו�

19/10/2012 18/10/2012 בוצע פרסו$ הקלה

:מהות הפרסו�
ר" מ15.0סככת חניה + ר " מ260.44 בית מגורי� חדש

 משטחי שירות ממעל הקרקע אל מתחת לקרקע3.51%העברת 

1 :ד"יח 55.22 :שטח שירות 205.22 :שטח עיקרי

חוות דעת

אי� מתנגדי�, התקבלו פרסומי�

ר" מ298שטח המגרש 
 

הצבעה
פה אחד: החלטה

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$ 18/06/2012 המבקש%  %
הושל$ 18/06/2012 עור� הבקשה%  %
הושל$ 18/06/2012 מתכנ השלד%  %
הושל$ 18/06/2012 אחראי לביצוע%  %
הושל$ 28/08/2012 אחראי לביקורת באתר%  %
הושל$ 28/08/2012 ע בתוק)"מילוי טבלת שטחי$ מותרי$ לפי תב %
הושל$ 11/10/2012 פ בדיקה"לתק ע% מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי$ מבוקשי$  %

):רשויות(א י ש ו ר י $  

לא הושל$ אישור מנהל מקרקעי ישראל %
הושל$ 18/06/2012 א"אישור הג %
הושל$ 25/04/2013 אישור מכבי אש %
הושל$ 30/09/2012 אישור היחידה לאיכות הסביבה %

לא הושל$ "מעיינות הדרו$"אישור תאגיד המי$  %
:הערות לתיקו התכנית

הושל$ 28/08/2012 .יש לסמ את קוי הבני בתכניות כל המפלסי$ והקומות %
הושל$ 28/08/2012 חתכי$ יש לתת לאור� ולרוחב המגרש עד גבול המגרש  השכ ע$ %

24עמוד  12/05/2013: מיו2013204$פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20120208:  המש� בקשה להיתר

הושל$ 28/08/2012 קירות תמכי$/סימו גבהי קרקע טבעית וקרקע מתוכננת וגובה הגדרות %
הושל$ 28/08/2012 ' מ2יש לסמ גובה קרקע ג$ בצד השכ עד מרחק . בי המגרשי$ %
הושל$ 28/08/2012 .מהגבול המגרש %
הושל$ 28/08/2012 .גבול המגרש וקוי בני יסומנו בחתכי$ וחזיתות בקו אנכי מרוסק %
הושל$ 25/04/2013 חתכי$ וחזיתות בלבד, תכנית גגות, דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות %

יש להוסי) גובה מעקות במדרגות %
הושל$ 11/10/2012 יש להוסי) למהות ג$ שער חניה א$ מתוכנ %
הושל$ 28/08/2012 יש להוסי) דוד שמש וקולטי$ כולל מסתור %
הושל$ 28/08/2012  במרווחי הפרגולות" חלל"יש לציי %
הושל$ 28/08/2012 607.3 ומפלס תחתו 610.3פ נספח בינוי "ע% ק "יש להוסי) מפלס אבסולוטי לק %
הושל$ 11/10/2012 % כיווני$ לפחות%3המרת) צרי� להיות קבור מ

בתי$ סמוכי$ שאושרו/ יש להוסי) גבהי של מגרשי$ %
יש לבדוק, צדדי של המגרש גבוהי$ מאוד/ הקירות התומכי$ שנוצרו בחלק האחורי

'שינוי תכנו וכו,  אופציות להנמכה
%

לא הושל$ )שמוש חורג, הקלה(פרסו$ בעתונות  %
:תכנית פיתוח הכוללת

לא הושל$ .מסלעות, טרסות, מדרגות , מפלסי החצר והשבילי$ %
לא הושל$ ,פרט המסתור השתנה, סימו מיקו$ ומידות עמדת פינוי אשפה ומסתור דקורטיבי

יש לתק פי הפרט החדש
%

פ איזה פרט מתוכנני$ הקירות  המוצעי$ סביב המגרש"יש לציי בתכנית פיתוח ע
וכ להוסי) גבהי מעקות בטיחות

%

לא הושל$ יש לתק לאב, גדר מצופה באב ערד או גדרות מסוגי$/פרט אופייני של קיר תמ�
ערד

%

הושל$ 28/08/2012 סימו דרכי הגישה וחניות ע$ מידות ומיספור בכמות מתאימה לתק %
הושל$ 28/08/2012 .סימו השיפועי$% פתרו ניקוז המגרש  %
הושל$ 25/04/2013 .חישובי$ סטטיי$ של המבנה %

יש להוסי) פריסת קיר אחורי כולל פרטי$ %
י מהנדס בניי רשוי ורשו$ בלבד"גובה יתוכנ ע'  מ2קיר תומ� מעל  %

הושל$ 25/04/2013 % )9טופס ( תצהיר מתכנ השלד 
לא הושל$ איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת/ איזוטסט / הסכ$ ע$ מכו התקני$

חמרי הבניה
%

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

12 20120207:  בקשה להיתר סעי�

12/05/2013:  תארי�2013204פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 

 1878:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
אבו קוידר עבד אל רחמ

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
אלעוקה סאמי

מבוא שקד: שכונה, 10ליל�  :כתובת

25עמוד  12/05/2013: מיו2013204$פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20120207:  המש� בקשה להיתר

10401:  מגרש21:   חלקה38248: גוש :גוש וחלקה

16/105/03/24 :תוכניות

309.00 :שטח מגרש 'אזור מגורי$ א :יעוד

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

מהות הבקשה
ר" מ15.0סככת חניה + ר " מ260.44 בית מגורי� חדש

 משטחי שירות ממעל הקרקע אל מתחת לקרקע2.85%העברת 

תארי� תוק� תארי� פרסו� סטטוס סוג פרסו�

הכנת פרסו$ הקלה

:מהות הפרסו�
ר" מ15.0סככת חניה + ר " מ260.44  בית מגורי� חדש

 משטחי שירות ממעל הקרקע אל מתחת לקרקע2.85%העברת 

:פרוט הפרסו�
 משטחי שירות ממעל הקרקע אל מתחת לקרקע2.85%ניוד 

תארי� תוק� תארי� פרסו� סטטוס סוג פרסו�

09/05/2013 בוצע פרסו$ הקלה

:מהות הפרסו�
ר" מ15.0סככת חניה + ר " מ260.44 בית מגורי� חדש

 משטחי שירות ממעל הקרקע אל מתחת לקרקע2.85%העברת 

1 :ד"יח 55.22 :שטח שירות 205.22 :שטח עיקרי

חוות דעת

אי� מתנגדי�, התקבלו פירסומי�
ר" מ309שטח המגרש 

 

הצבעה
פה אחד: החלטה

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$ 17/06/2012 המבקש%  %
הושל$ 17/06/2012 עור� הבקשה%  %
הושל$ 17/06/2012 מתכנ השלד%  %

26עמוד  12/05/2013: מיו2013204$פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 
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הושל$ 17/06/2012 אחראי לביצוע%  %
הושל$ 28/08/2012 אחראי לביקורת באתר%  %
הושל$ 28/08/2012 ע בתוק)"מילוי טבלת שטחי$ מותרי$ לפי תב %
הושל$ 11/10/2012 פ בדיקה"לתק ע% מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי$ מבוקשי$  %

):רשויות(א י ש ו ר י $  

לא הושל$ אישור מנהל מקרקעי ישראל %
הושל$ 17/06/2012 א"אישור הג %
הושל$ 25/04/2013 אישור מכבי אש %
הושל$ 30/09/2012 אישור היחידה לאיכות הסביבה %

לא הושל$ "מעיינות הדרו$"אישור תאגיד המי$  %
:הערות לתיקו התכנית

הושל$ 28/08/2012 .יש לסמ את קוי הבני בתכניות כל המפלסי$ והקומות %
הושל$ 11/10/2012 חתכי$ יש לתת לאור� ולרוחב המגרש עד גבול המגרש  השכ ע$ %
הושל$ 28/08/2012 קירות תמכי$/סימו גבהי קרקע טבעית וקרקע מתוכננת וגובה הגדרות %
הושל$ 28/08/2012 ' מ2יש לסמ גובה קרקע ג$ בצד השכ עד מרחק . בי המגרשי$ %
הושל$ 28/08/2012 .מהגבול המגרש %
הושל$ 28/08/2012 .גבול המגרש וקוי בני יסומנו בחתכי$ וחזיתות בקו אנכי מרוסק %
הושל$ 25/04/2013 חתכי$ וחזיתות בלבד, תכנית גגות, דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות %

יש להוסי) גובה מעקות במדרגות %
הושל$ 11/10/2012 יש להוסי) למהות ג$ שער חניה %
הושל$ 28/08/2012 יש להוסי) דוד שמש וקולטי$ כולל מסתור %
הושל$ 28/08/2012  במרווחי הפרגולות" חלל"יש לציי %
הושל$ 28/08/2012 607.3 ומפלס תחתו 610.3פ נספח בינוי "ע% ק "יש להוסי) מפלס אבסולוטי לק %
הושל$ 11/10/2012 % כיווני%3$המרת) צרי� להיות קבור לפחות מ
הושל$ 28/08/2012 בתי$ סמוכי$ שאושרו/ יש להוסי) גבהי של מגרשי$ %

לא הושל$ )שמוש חורג, הקלה(פרסו$ בעתונות  %
:תכנית פיתוח הכוללת

לא הושל$ .מסלעות, טרסות, מדרגות , מפלסי החצר והשבילי$ %
לא הושל$ ,פרט המסתור השתנה, סימו מיקו$ ומידות עמדת פינוי אשפה ומסתור דקורטיבי 

יש לתק לפי הפרט החדש
%

לא הושל$ יש לתק לאב, גדר מצופה באב ערד או גדרות מסוגי$/פרט אופייני של קיר תמ�
ערד

%

הושל$ 28/08/2012 סימו דרכי הגישה וחניות ע$ מידות ומיספור בכמות מתאימה לתק %
הושל$ 28/08/2012 .ע בתוק)"ולתב %
הושל$ 28/08/2012 יש להוסי) פריסה ופרטי$ של קיר תומ� אחורי %
הושל$ 28/08/2012 .סימו השיפועי$% פתרו ניקוז המגרש  %
הושל$ 25/04/2013 .חישובי$ סטטיי$ של המבנה %
הושל$ 11/10/2012 מהנדס רשוי% גובה מחייב תכנו של מהנדס בניי רשוי ורשו$ '  מ2קיר תומ� מעל  %
הושל$ 25/04/2013 % )9טופס ( תצהיר מתכנ השלד 

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

%

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

13 20130134:  בקשה להיתר סעי�

12/05/2013:  תארי�2013204פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 

 900052:תיק בניי�

27עמוד  12/05/2013: מיו2013204$פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20130134:  המש� בקשה להיתר

בעלי עניי�

מבקש
מ"רני צי$ מרכזי קניות בע

בעל הנכס
עיריית ערד

.י.מ.מ

עור�
פר, איל

שבע-באר- כביש ערד : שכונה, 1שמיר  :כתובת

20_38204:  מגרש1:   חלקה38204: גוש :גוש וחלקה

21/101/02/24 :תוכניות

שטח ציבורי פתוח :יעוד

בניה חדשה :תאור הבקשה פ.צ.ש, גני$ ציבוריי$ :שימושי�

מהות הבקשה
'  מ12הקמת תור� פרסו� בגובה 

מהל� דיו�
 :מנהל מחלקת ביצוע -מוטי קורוב

.מציע לבדוק את הנושא לפני הביצוע, קיימת צפיפות תשתיות באיזור

:מהנדסת העיר -ויקי ברנגל

 .שקיבלו מהעיריהas madeהתור תוכנ על בסיס מפות 

הצבעה
פה אחד: החלטה

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$ 09/05/2013 המבקש%  %
הושל$ 09/05/2013 עור� הבקשה%  %

לא הושל$ עיריית ערד% המבקש %  %
הושל$ 09/05/2013 מתכנ השלד%  %
הושל$ 09/05/2013 אחראי לביצוע%  %
הושל$ 09/05/2013 אחראי לביקורת באתר%  %

יחסית, יש להוסי) מפה מורחבת יותר המראה במדויק את השטח עליו מוצע התור
למגרשי$ הסמוכי$

%

פז כולל מרחקי$' יש לסמ את התור יחסית לתור הקיי$ של חב %
לא הושל$ חתכי$ וחזיתות בלבד, תכנית גגות, קוב, הגשה של המבנה הכולל תכניות %

28עמוד  12/05/2013: מיו2013204$פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20130134:  המש� בקשה להיתר

לא הושל$ .חישובי$ סטטיי$ של המבנה %
לא הושל$ % )9טופס ( תצהיר מתכנ השלד 
לא הושל$ תוספת תיק וורוד %
לא הושל$ )אגרת פינוי פסולת בני, השבחה, ביוב, מי$(היטלי$ , אגרות לבניה: תשלומי$ %

14 20130135:  בקשה להיתר סעי�

12/05/2013:  תארי�2013204פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 

 1609:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
עיריית ערד

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
שור פרנק

רחוב לאור� העיר: שכונה, 65רחוב קנאי�  :כתובת

5001:  מגרש38272: גוש :גוש וחלקה

1/76/במ/24, 136/03/24 :תוכניות

14275.00 :שטח מגרש בניני ציבור :יעוד

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

מהות הבקשה
ר" מ4.2 גגוני� 2+ ר " מ200.49מ "מבנה רב תכליתי הכולל אול� וממ

ר" מ2646.85שטח קיי� של מבנה קיי� 

24.75 :שטח שירות 179.94 :שטח עיקרי

חוות דעת

ר" מ14320שטח המגרש 

הצבעה
פה אחד: החלטה

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$ 09/05/2013 עור� הבקשה%  %
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הושל$ 09/05/2013 מתכנ השלד%  %
לא הושל$ אחראי לביצוע%  %
לא הושל$ אחראי לביקורת באתר%  %
לא הושל$ ע בתוק)"מילוי טבלת שטחי$ מותרי$ לפי תב %
לא הושל$ יש לרשו$ שטח קיי$ במגרש, 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 משרד הבריאות %
לא הושל$ אישור מכבי אש %
לא הושל$ אישור היחידה לאיכות הסביבה %
לא הושל$ ס לאחר שהתייע, ע$ מורשה לנגישות השרות"חוות דעת של מורשה נגישות מתו %
לא הושל$ "מעיינות הדרו$"אישור תאגיד המי$  %
לא הושל$ תברואה לנושא פינוי אשפה' אישור מח %
לא הושל$ מדור תנועה לנושא כבישי$ וחניות %

:הערות לתיקו התכנית

חתכי$ וחזיתות, יש לסמ גבולות מגרש וקווי בני הצמודי$ למבנה בתכניות %
לא הושל$ חתכי$ וחזיתות בלבד, תכנית גגות, קוב, הגשה של המבנה הכולל תכניות %
לא הושל$ .חישובי$ סטטיי$ של המבנה %
לא הושל$ % )9טופס ( תצהיר מתכנ השלד 
לא הושל$ איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת/ איזוטסט / הסכ$ ע$ מכו התקני$

חמרי הבניה
%

:תכנית פיתוח הכוללת

לא הושל$ גדר מצופה באב ערד או גדרות מסוגי$ אחרי$/פרט אופייני של קיר תמ� %
לא הושל$ .סימו השיפועי$% פתרו ניקוז המגרש  %
לא הושל$ )אגרת פינוי פסולת בני, השבחה, ביוב, מי$(היטלי$ , אגרות לבניה: תשלומי$ %

15 20130138:  בקשה להיתר סעי�

12/05/2013:  תארי�2013204פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 

 3250000009:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
דנציגר אהרו

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
זייד מחמוד

נעורי�: שכונה , 1 כניסה 3הצבי  :כתובת

131:  מגרש17:   חלקה38211: גוש :גוש וחלקה

107/03/24 :תוכניות

689.00 :שטח מגרש אזור מגורי$ צפיפות נמוכה :יעוד

בקשה בדיעבד :תאור הבקשה בית פרטי דו משפחתי :שימושי�
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מהות הבקשה
פרגולה מאלומיניו� בחזית 

הצבעה
פה אחד: החלטה

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$ 12/05/2013 המבקש%  %
הושל$ 12/05/2013 עור� הבקשה%  %
הושל$ 12/05/2013 מתכנ השלד%  %
הושל$ 12/05/2013 אחראי לביצוע%  %
הושל$ 12/05/2013 אחראי לביקורת באתר%  %

:הערות לתיקו התכנית

הושל$ 23/05/2013 .חישובי$ סטטיי$ של המבנה %
הושל$ 23/05/2013 לצבוע את התכניות %
הושל$ 23/05/2013  במרווחי הפרגולה" חלל"יש לציי %
הושל$ 23/05/2013 על מתכנ לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח %
הושל$ 23/05/2013 .ואי חריגות בקו בני %
הושל$ 23/05/2013 חתכי$ וחזיתות בלבד, תכנית גגות, קוב, הגשה של המבנה הכולל תכניות %
הושל$ 23/05/2013  )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני %

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

לא נדרש 23/05/2013 סימו קווי בני בתכניות חזיתות וחתכי$ %

,                                    נ  ת  א  ש  ר

___            _______________           _________________        _____________
                          ויקי ברנגל               טלי פלוסקוב                       ליאורה סגרו

הנדסת העירר הוועדה המקומית              מזכירת הוועדה                      מ"         יו

           _______________                ______________          ________________  
                                 תארי�                   תארי�                                  תארי�   

31עמוד  12/05/2013: מיו2013204$פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 


