
26/12/2013 :תארי�

ד"תשע, ג טבת "כ :עברי. ת

2013209פרוטוקול ועדת משנה לתכנו� ולבניה מספר 
18:00ד  שעה "ח כסלו תשע" כ01/12/2013: בתארי�

:נכחו

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

חבר ועדה � מר חיי# מזרחי

חבר ועדה � מר יצחק וייס

ביצוע בעירייה' ת מח/נציג � מוטי קורוב :נציגי 

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

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

לאיכות הסביבה' יח � דנה רודד

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&

נציג בטיחות וגהות � ליאור הירש

מנהל אחזקה � מיכאל קוג&

נציג מדור תנועה � בני קייט

חברה כלכלית לערד � ליל� מורג&

מבקר העירייה � שי אהרונו'

נציג רשות העתיקות � ניר פאר&

סיירת ירוקה � אודי יונה

יוע) משפטי � ד"עו, חיי# שימ&

1עמוד  01/12/2013: מיו2013209#פרוטוקול ועדת משנה לתכנו& ולבניה מספר 



:אישור פרוטוקולי 

.27/10/2013 מיו# 2013208פרוטוקול ועדת משנה לתכנו& ולבניה מספר 

.18:15הישיבה החלה בשעה 

 .הפרוטוקול אושר פה אחד

2עמוד  01/12/2013: מיו2013209#פרוטוקול ועדת משנה לתכנו& ולבניה מספר 



תקציר נושאי� לדיו�

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

4 ,37רחוב גל 
הרדו�: שכונה

נאור ברו� 38215: גוש בית פרטי חד
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

בקשה להיתר 20110445 1
51: חלקה
106: מגרש  411:  בני#.ת

5  כניסה33רחוב ח# 
33רחוב ח# , 13

רחוב ח#, 14כניסה 

סלנה השקעות וסחר
מ"# בע"נדל

38217: גוש שינוי, מבנה מסחרי 
בבניי#

בקשה להיתר 20120142 2
2004: חלקה

קיימת התנגדות D: מגרש  132:  בני#.ת

7 ,76רחוב ענבלי' 
רנני': שכונה

גיל חיי' ואביבה 38243: גוש בית פרטי חד
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

בקשה להיתר 20130298 3
5: חלקה
1032: מגרש  1711:  בני#.ת

9 ,36רחוב אוד' 
רות': שכונה

לוי שמשו# ורונדה 38227: גוש בית פרטי חד
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

בקשה להיתר 20130285 4
84: חלקה
56: מגרש  847:  בני#.ת

11  ,2 כניסה 6נשר 
מעו�: שכונה

שניידרמ# מיכאל 38239: גוש בית פרטי דו
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

בקשה להיתר 20130260 5
161: חלקה
179B: מגרש  1238000095:  בני#.ת

13 ,60רחוב ב# יאיר 
גבי': שכונה

מוסדות התורה גור
ערד

38272: גוש תוספת, מבנה כיתות 
 למבנה קיי'

בקשה להיתר 20130305 6
912: מגרש

1/76/במ/24': תכ  1159:  בני#.ת

15 :שכונה , 4תפוח 
חלמיש

מוסדות התורה גור
ערד

38235: גוש תוספת, בית ספר 
למבנה קיי'

בקשה להיתר 20130304 7
26: חלקה
12א: מגרש  1399:  בני#.ת

17 ,7רחוב מור 
רות': שכונה

גרובמ# אלכס ומרל# 38227: גוש בית פרטי חד
תוספת, משפחתי 

למבנה קיי'

בקשה להיתר 20130291 8
47: חלקה

קיימת התנגדות 174: מגרש  784:  בני#.ת

20  כניסה2רחוב סד# 
אזור: שכונה, 5

תעשיה

גל'-מוס� אומני'
אבי

38203: גוש ,מבני' לתעשיה 
בקשה בדיעבד

בקשה להיתר 20130316 9
25: חלקה
XIX1: מגרש  1360000001:  בני#.ת

22 ,3רחוב שמיר 
אזור: שכונה
תעשיה

מ"פז חברת נפט בע 38204: גוש שינוי, מבנה מסחרי 
בבניי#

בקשה להיתר 20130320 10
13: חלקה
10: מגרש  1419:  בני#.ת

23 :שכונה, 16אג' 
נשר

לנדמארק גמא
ישראל

38272: גוש בניה, בית משות� 
חדשה

בקשה להיתר 20130322 11
5: חלקה
5: מגרש  1907:  בני#.ת

25 :שכונה, 22אג' 
נשר

לנדמארק גמא
ישראל

38272: גוש ,מתקני' הנדסיי' 
בניה חדשה

בקשה להיתר 20130323 12
14: חלקה
101: מגרש  1908:  בני#.ת

27 ,13רחוב ברקת 
רות': שכונה

שר� יהודית ושלמה
ר#

38227: גוש בית פרטי חד
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

בקשה להיתר 20130262 13
4: חלקה
124: מגרש  1353:  בני#.ת

29 , ,רחוב ענבלי' 
רחוב, רחוב שיר 

רחוב שופר, גיתית 

וקסמ# גוברי# גבע
מ"להנדסה בע' חב

38243: גוש פ.צ.ש, גני' ציבוריי'
פיתוח סביבתי , 

בקשה להיתר 20120167 14
126: חלקה
7007: מגרש  900001:  בני#.ת

31 :שכונה  , 10נרקיס 
 שקד

לימור נחו' ומרי' 38230: גוש 'מבנה מגורי' ברח
 בערד10נרקיס 

מק (610-0185462 תוכנית בניי#
עיר

תוכנית מתאר

15
76:מחלקה

76:עד חלקה

3עמוד  01/12/2013: מיו'2013209פרוטוקול ועדת משנה לתכנו# ולבניה מספר 



1 20110445:  בקשה להיתר סעי�

01/12/2013:  תארי�2013209פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 

 411:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
נאור ברו�

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

הרדו�: שכונה, 37רחוב גל  :כתובת

106:  מגרש51:   חלקה38215: גוש :גוש וחלקה

2/103/03/24 :תוכניות

אזור מגורי� :יעוד

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

מהות הבקשה
+ר " מ23.2סככת חניה +ר " מ19.14 גגות 2+ר " מ2.62מחס� פני" +ר " מ12.0מחס� חו' + ר" מ44.62תוספת בקומת קרקע 

שער חניה+  פרגולות ע' 2
 בתכסית קרקע4.3%הקלה של ,  בקו בניי� צדדי בתנאי קיר אטו"22%חריגה של  
ר" מ124.67שטח קיי" 

:מהות הפרסו"
+ ר " מ23.2סככת חניה +ר " מ22.82 גגות 3+ר " מ2.62מחס� פני" +ר " מ12.0מחס� חו' + ר" מ44.62תוספת בקומת קרקע 

פרגולת ע'
 בתכסית קרקע4.3%הקלה של ,  בקו בניי� צדדי בתנאי קיר אטו"22%חריגה של  
ר" מ124.67שטח קיי" 

:פרוט הפרסו"
 בתכסית קרקע4.3%הקלה של ,  בקו בניי� צדדי בתנאי קיר אטו"22%חריגה של  

ר"שטח שירות במ ר"שטח עיקרי במ שימוש /מפלס
קומה

ר"שטח אחר במ

מבוקש קיי" מבוקש קיי" מבוקש קיי"

23.20 33.76 7.84 44.62 116.83 מגורי�

23.20 33.76 7.84 44.62 116.83 כ"סה

23.20 41.60 161.45

חוות דעת

: הוחלט 23/10/2013 מתארי� 2013111בישיבת רשות רישוי מקומית מספר 
עקב הקלה מועבר לדיו� בוועדת משנה

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

4עמוד  01/12/2013: מיו�2013209פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20110445:  המש� בקשה להיתר

אי מתנגדי� , 8,9/12/11התקבלו פירסומי� מיו� 

הצבעה
פה אחד: החלטה

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

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות
:הערות לתיקו התכנית

יש לפרק את הגגו הצדדי טר� הוצאת היתר בניה )

הושל� 07/12/2011 המבקש(  )
הושל� 07/12/2011 עור� הבקשה(  )
הושל� 07/12/2011 מתכנ השלד(  )
הושל� 07/12/2011 אחראי לביצוע(  )
הושל� 07/12/2011 אחראי לביקורת באתר(  )
הושל� 14/05/2012 )אגרת פינוי פסולת בני, השבחה, ביוב, מי�(היטלי� , אגרות לבניה: תשלומי� )
הושל� 27/08/2012 אישור היחידה לאיכות הסביבה )
הושל� 10/10/2013 לתק( ע בתוק- "מילוי טבלת שטחי� מותרי� לפי תב )
הושל� 10/10/2013 יש למחוק את גג האיסכורית מתחת( מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי� מבוקשי� 

יש להוריד את, , למחס בטבלה
)

הושל� 10/10/2013 הגגו הצדדי מאיסכורית )
הושל� 10/10/2013 אישור מנהל מקרקעי ישראל )
הושל� 10/10/2013 א"אישור הג )
הושל� 10/10/2013  במרווחי הפרגולה" חלל"יש לציי )
הושל� 10/10/2013 פ מפת מדידה"יש לתק את מידת קו הבני הצדדי בתרשי� מגרש ע )
הושל� 10/10/2013 חתכי� וחזיתות בלבד, תכנית גגות, דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות )
הושל� 10/10/2013 יש להוסי- את שער החניה למהות ולהוסי- פרטי� וחומרי� )
הושל� 10/10/2013 )שמוש חורג, הקלה(פרסו� בעתונות  )

לא נדרש 10/12/2013 אי צור�,  היטלי� לעיריה2011(שולמו ב" ( מעיינות הדרו�"אישור תאגיד המי� 
לשל� שנית

)

הושל� 10/12/2013  )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני )
הושל� 10/12/2013 .חישובי� סטטיי� של המבנה )
סטטוס תארי� השלמה הערות פיקוח

הושל� 22/12/2011 .כל התוספות המבוקשות כבר בנויות ותואמות תכנית ההגשה )

2 20120142:  בקשה להיתר סעי�

01/12/2013:  תארי�2013209פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 

 132:תיק בניי�

5עמוד  01/12/2013: מיו�2013209פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20120142:  המש� בקשה להיתר

בעלי עניי�

מבקש
מ" בע"סלנה השקעות וסחר נדל

עור�
דימשי. גריגורי

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

: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" 

ר"שטח שירות במ ר"שטח עיקרי במ שימוש /מפלס
קומה

ר"שטח אחר במ

מבוקש קיי" מבוקש קיי" מבוקש קיי"

39.00 172.80 חנות

39.00 172.80 כ"סה

39.00 172.80

חוות דעת

חידוש תוק� החלטת וועדה

: הוחלט 14/10/2012 מתארי� 2012211בישיבת ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 
יש ,  העמודי�2העברת הויטרינה בי תאושר הבקשה ל,  מהשכני� ובכפו- למילוי תנאי גיליו הדרישות100%וקבלת חתימה של 

 בתיאו� ע� יש לתת פתרו חלופי למנועי� הממוקמי� תחת הגג ופתרו הזזת ארו החשמל. לבטל את התכנו של השיפוע
.חברת החשמל

מתנגדי"

שאשא ציו וזהבית .

מהות ההתנגדות

 .מתנגד ליתרו היחסי שעלול להיווצר עקב התוספת בעת השכרת הנכס

אלעזרא אסתר .

מהות ההתנגדות

:מתנגדת, 7' בעלת חנות מס
.שימוש באחוזי בניה משותפי�. 1
.מכער ופוגע בהתנהלות המרכז המסחרי. 2
 ח עסקי� אחרי� "נות יתרו לעסק שלה� ע. 3

6עמוד  01/12/2013: מיו�2013209פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20120142:  המש� בקשה להיתר

כצנשטיי אסתר .

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� אחראי לביצוע(  )

הושל� 02/05/2012 עור� הבקשה(  )
הושל� 02/05/2012 מתכנ השלד(  )
הושל� 02/05/2012 אחראי לביקורת באתר(  )
הושל� 02/05/2012 א"אישור הג )
הושל� 29/01/2013 לתק שטח קיי�( מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי� מבוקשי�  )
הושל� 29/01/2013 .חישובי� סטטיי� של המבנה )
הושל� 29/01/2013 ( )9טופס ( תצהיר מתכנ השלד 
הושל� 29/01/2013   העמודי� ולבטל את השיפוע2תיקו התכנית כ� שהתוספת תהיה בקו ישר בי

המוצע
)

הושל� 24/04/2013 נסח טאבו+המבקשי� כול�  (  )
הושל� 24/04/2013 חתימת שכני� )
הושל� 24/04/2013 )השבחה, ביוב, מי�(היטלי� , אגרות לבניה: תשלומי� )
הושל� 14/11/2013 אישור מנהל מקרקעי ישראל )
הושל� 14/11/2013 "מעיינות הדרו�"אישור תאגיד המי�  )
הושל� 14/11/2013 .(לא ברור מדוע החתכי� והתכניות צבועי� באדו� כאשר מוצע חלו שאינו מסומ

לתק
)

סטטוס תארי� השלמה הערות פיקוח

הושל� 02/05/2012 הסגירה טר� בוצעה )

3 20130298:  בקשה להיתר סעי�

01/12/2013:  תארי�2013209פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 

 1711:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
גיל חיי� ואביבה

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

רנני": שכונה, 76רחוב ענבלי"  :כתובת

7עמוד  01/12/2013: מיו�2013209פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20130298:  המש� בקשה להיתר

1032:  מגרש5:   חלקה38243: גוש :גוש וחלקה

2017/מק/24 :תוכניות

533.00 :שטח מגרש אזור מגורי� א :יעוד

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

מהות הבקשה
שער חניה+ ר " מ8.0חדר הסקה + ק "ר בק" מ3.91תוספת + ר" מ151.86סגירת קומת עמודי" 

 משטח עיקרי מקומה תחתונה לקומה עליונה0.82%וניוד  בקו בני� אחורי בתנאי קיר אטו" 30%הקלה של 
ר" מ175.47שטח קיי" 

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

10/10/2013 הכנת פרסו� הקלה

:מהות הפרסו"
ר" מ8.0חדר הסקה + ק "ר בק" מ3.91תוספת + ר" מ151.86סגירת קומת עמודי" 

 משטח עיקרי מקומה תחתונה לקומה עליונה0.82%וניוד  בקו בני� אחורי בתנאי קיר אטו" 30%הקלה של 
ר" מ175.47שטח קיי" 

:פרוט הפרסו"
 משטח עיקרי מקומה תחתונה לקומה עליונה0.82%וניוד  בקו בני� אחורי בתנאי קיר אטו" 30%הקלה של 

מבצע תארי� סיו" תארי� תחילה שלב מצב

 מנהלת מחלקת רישוי ופיקוח( ליאורה סגרו 10/10/2013 10/10/2013 הפקת נוסח פרסו� סגור

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

14/11/2013 בוצע פרסו� הקלה

:מהות הפרסו"
ר" מ8.0חדר הסקה + ק "ר בק" מ3.91תוספת + ר" מ151.86סגירת קומת עמודי" 

 משטח עיקרי מקומה תחתונה לקומה עליונה0.82%וניוד  בקו בני� אחורי בתנאי קיר אטו" 30%הקלה של 
ר" מ175.47שטח קיי" 

מבצע תארי� סיו" תארי� תחילה שלב מצב

 מנהלת מחלקת רישוי ופיקוח( ליאורה סגרו 14/11/2013 14/11/2013 הפקת נוסח פרסו� סגור

האר.  1עיתו

17/10/2013 1תארי� 

מקור ראשו  2עיתו

17/10/2013 2תארי� 

שבע  3עיתו

17/10/2013 3תארי� 

ר"שטח שירות במ ר"שטח עיקרי במ שימוש /מפלס
קומה

ר"שטח אחר במ

מבוקש קיי" מבוקש קיי" מבוקש קיי"

15.37 3.91 160.10 מגורי�

8.00 151.86 מגורי� )2.80

8.00 15.37 155.77 160.10 כ"סה

23.37 315.87

8עמוד  01/12/2013: מיו�2013209פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20130298:  המש� בקשה להיתר

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

לא הושל� המבקש(  )
לא הושל� 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 היחידה לאיכות הסביבה )
לא הושל� "מעיינות הדרו�"אישור תאגיד המי�  )

:הערות לתיקו התכנית

לא הושל� יש להוסי- שער חניה למהות )
לא הושל� יש להגיש את התכנית על רקע מפת מדידה מצבית )
לא הושל� ( )9טופס ( תצהיר מתכנ השלד 
לא הושל�  )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני )
לא הושל� .חישובי� סטטיי� של המבנה )
לא הושל� איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת/ איזוטסט / הסכ� ע� מכו התקני�

חמרי הבניה
)

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

)

הושל� 14/11/2013 עור� הבקשה(  )
הושל� 14/11/2013 מתכנ השלד(  )
הושל� 14/11/2013 אחראי לביצוע(  )
הושל� 14/11/2013 אחראי לביקורת באתר(  )
הושל� 14/11/2013 )שמוש חורג, הקלה(פרסו� בעתונות  )
הושל� 28/11/2013 חתכי� וחזיתות בלבד, תכנית גגות, קוב. הגשה של המבנה הכולל תכניות )

לא נדרש 23/12/2013 שווי קומה עליונה נמו� משווי קומת קרקע )

4 20130285:  בקשה להיתר סעי�

01/12/2013:  תארי�2013209פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 

 847:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
לוי שמשו ורונדה

9עמוד  01/12/2013: מיו�2013209פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20130285:  המש� בקשה להיתר

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

רות": שכונה, 36רחוב אוד"  :כתובת

56:  מגרש84:   חלקה38227: גוש :גוש וחלקה

5/105/03/24 :תוכניות

אזור מגורי� ב :יעוד

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

מהות הבקשה
ר" מ28.75והגדלתה סגירת מרפסת מקורה ע" חלונות 

 באחוזי בניה עיקריי�3.08%הקלה של 
ר" מ341.71שטח קיי� 

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

13/10/2013 הכנת פרסו� הקלה

:מהות הפרסו"
ר" מ28.75והגדלתה סגירת מרפסת מקורה ע" חלונות 

 באחוזי בניה עיקריי�3.08%הקלה של 
ר" מ341.71שטח קיי� 

:פרוט הפרסו"
 באחוזי בניה עיקריי�3.08%הקלה של 

מבצע תארי� סיו" תארי� תחילה שלב מצב

 מנהלת מחלקת רישוי ופיקוח( ליאורה סגרו 13/10/2013 13/10/2013 הפקת נוסח פרסו� סגור

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

17/10/2013 בוצע פרסו� הקלה

:מהות הפרסו"
ר" מ28.75והגדלתה סגירת מרפסת מקורה ע" חלונות 

 באחוזי בניה עיקריי�3.08%הקלה של 
ר" מ341.71שטח קיי� 

מבצע תארי� סיו" תארי� תחילה שלב מצב

 מנהלת מחלקת רישוי ופיקוח( ליאורה סגרו 17/11/2013 17/11/2013 הפקת נוסח פרסו� סגור

האר.  1עיתו

17/10/2013 1תארי� 

מקור ראשו  2עיתו

17/10/2013 2תארי� 

שבע  3עיתו

17/10/2013 3תארי� 

10עמוד  01/12/2013: מיו�2013209פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20130285:  המש� בקשה להיתר

ר"שטח שירות במ ר"שטח עיקרי במ שימוש /מפלס
קומה

ר"שטח אחר במ

מבוקש קיי" מבוקש קיי" מבוקש קיי"

52.12 52.66 מגורי� )1.68

8.00 153.66 מגורי�

28.75 75.27 מגורי� 2.80

60.12 28.75 281.59 כ"סה

60.12 310.34

חוות דעת

 אי� תנגדות, התקבלו פרסומי"
28/10/13פורס� על הנכס ביו� 

הצבעה
פה אחד: החלטה

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

5 20130260:  בקשה להיתר סעי�

01/12/2013:  תארי�2013209פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 

 1238000095:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
שניידרמ מיכאל

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

מעו�: שכונה , 2 כניסה 6נשר  :כתובת

179B:  מגרש161:   חלקה38239: גוש :גוש וחלקה

5/5/במ/24 :תוכניות

500.00 :שטח מגרש אזור מגורי� א :יעוד

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

מהות הבקשה
'ביטול קומה א+ הצללה +ר" מ6.0מחס� + ר" מ16.75ד "ממ+ר" מ40.53ק "תוספת מגורי" בק

11עמוד  01/12/2013: מיו�2013209פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20130260:  המש� בקשה להיתר

 בקו בני� אחורי בתנאי קיר אטו"12%הקלה של 
ר" מ60.0שטח קיי" 

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

29/09/2013 הכנת פרסו� הקלה

:מהות הפרסו"
'ביטול קומה א+ הצללה +ר" מ6.0מחס� + ר" מ16.75ד "ממ+ר" מ40.53ק "תוספת מגורי" בק

 בקו בני� אחורי בתנאי קיר אטו"12%הקלה של 
ר" מ60.0שטח קיי" 

:פרוט הפרסו"
 בקו בני� אחורי בתנאי קיר אטו"12%הקלה של 

מבצע תארי� סיו" תארי� תחילה שלב מצב

 מנהלת מחלקת רישוי ופיקוח( ליאורה סגרו 29/09/2013 29/09/2013 הפקת נוסח פרסו� סגור

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

22/10/2013 בוצע פרסו� הקלה

:מהות הפרסו"
'ביטול קומה א+ הצללה +ר" מ6.0מחס� + ר" מ16.75ד "ממ+ר" מ40.53ק "תוספת מגורי" בק

 בקו בני� אחורי בתנאי קיר אטו"12%הקלה של 
ר" מ60.0שטח קיי" 

מבצע תארי� סיו" תארי� תחילה שלב מצב

 מנהלת מחלקת רישוי ופיקוח( ליאורה סגרו 17/11/2013 22/10/2013 הפקת נוסח פרסו� סגור

האר.  1עיתו

10/10/2013 1תארי� 

מקור ראשו  2עיתו

10/10/2013 2תארי� 

שבע  3עיתו

10/10/2013 3תארי� 

ר"שטח שירות במ ר"שטח עיקרי במ שימוש /מפלס
קומה

ר"שטח אחר במ

מבוקש קיי" מבוקש קיי" מבוקש קיי"

)61.60 61.60 מגורי� 2.80

15.00 22.75 40.53 60.00 מגורי�

15.00 22.75 )21.07 121.60 כ"סה

15.00 22.75 100.53

חוות דעת

 אי� מתנגדי", התקבלו פרסומי"

20/10/13 .פרסו" על הנכס 

12עמוד  01/12/2013: מיו�2013209פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20130260:  המש� בקשה להיתר

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� ע בתוק-"מילוי טבלת שטחי� מותרי� לפי תב )

):רשויות(א י ש ו ר י �  

לא הושל� אישור מנהל מקרקעי ישראל )
לא הושל� א"אישור הג )
לא הושל� אישור היחידה לאיכות הסביבה )
לא הושל� "מעיינות הדרו�"אישור תאגיד המי�  )

:הערות לתיקו התכנית

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

הושל� 16/09/2013 עור� הבקשה(  )
הושל� 16/09/2013 מתכנ השלד(  )
הושל� 16/09/2013 אחראי לביצוע(  )
הושל� 16/09/2013 אחראי לביקורת באתר(  )
הושל� 16/09/2013 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי� מבוקשי� )
הושל� 07/11/2013 חתכי� וחזיתות בלבד, תכנית גגות, קוב. הגשה של המבנה הכולל תכניות )
הושל� 17/11/2013 )שמוש חורג, הקלה(פרסו� בעתונות  )
הושל� 17/11/2013 על מתכנ לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח )
הושל� 17/11/2013 .ואי חריגות בקו בני )

6 20130305:  בקשה להיתר סעי�

01/12/2013:  תארי�2013209פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 

 1159:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
מוסדות התורה גור ערד

עיריית ערד

בעל הנכס
.י.מ.מ

13עמוד  01/12/2013: מיו�2013209פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20130305:  המש� בקשה להיתר

עור�
סקולסקי מלכה

גבי": שכונה, 60רחוב ב� יאיר  :כתובת

912:  מגרש38272: גוש :גוש וחלקה

1/76/במ/24 :תוכניות

6228.00 :שטח מגרש בניני ציבור :יעוד

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

מהות הבקשה
ר" מ201.61תוספת מבני" יבילי" בשטח 

ר" מ2047.24שטח קיי� 

ר"שטח שירות במ ר"שטח עיקרי במ שימוש /מפלס
קומה

ר"שטח אחר במ

מבוקש קיי" מבוקש קיי" מבוקש קיי"

16.50 201.61 1,168.74 בניני צבור

62.99 799.01 בניני צבור 3.45

79.49 201.61 1,967.75 כ"סה

79.49 2,169.36

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� אחראי לביצוע(  )
לא הושל� אחראי לביקורת באתר(  )
לא הושל� ע בתוק-"מילוי טבלת שטחי� מותרי� לפי תב )
לא הושל� יש, השטח המבוקש הינו עיקרי( מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי� מבוקשי� 

לרשו� נכו שטח קיי�
)

):רשויות(א י ש ו ר י �  

לא הושל� אישור משרד הבריאות )
לא הושל� אישור מכבי אש )
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 הושל� 1:250.מ.י מודד מוסמ� ק"תוכנית מדידת מצב קיי� חתומה ע )
לא הושל� .ודיסקט לפי מיפרט העירייה )
לא הושל� ( של המבנה המוצע0.00יש לציי מפלס 

14עמוד  01/12/2013: מיו�2013209פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 



 20130305:  המש� בקשה להיתר

לא הושל� )לרמפה(יש לסמ דרכי גישה למבנה  )
לא הושל� ????אטו�/ הא� המבנה סגור, בתכנית המבנה לא מסומני� חלונות )
לא הושל� להוסי- תכנית גגות כולל ניקוז )
לא הושל� .גבול המגרש וקוי בני יסומנו בחתכי� וחזיתות בקו אנכי מרוסק )
לא הושל� חתכי� וחזיתות בלבד, תכנית גגות, קוב. הגשה של המבנה הכולל תכניות )
לא הושל� יש להוסי- למפלסי, חזיתות וחתכי�, יש להוסי- גבהי� אבסולוטיי� בתכניות

הרצפות ולמפלסי הגגות לפחות
)

לא הושל� ( )9טופס ( תצהיר מתכנ השלד 
לא הושל� יש להוסי- תכנית פיתוח בסביבת הקרווא המוצע )
לא הושל� .חישובי� סטטיי� של המבנה )
לא הושל� )אגרת פינוי פסולת בני, השבחה, ביוב, מי�(היטלי� , אגרות לבניה: תשלומי� )
לא הושל� אישור החברה המייצרת את המבנה לעמידה/ הסכ� מכו התקני� לבדיקת בטוני�

בתקני�
)

הושל� 17/11/2013 עור� הבקשה(  )
הושל� 17/11/2013 מתכנ השלד(  )
הושל� 17/11/2013 1:5000 או 1:2500. מ.תוכנית סביבה ק )
הושל� 24/12/2013 אישור מנהל מקרקעי ישראל )
הושל� 24/12/2013 א"אישור הג )
הושל� 24/12/2013 אישור היחידה לאיכות הסביבה )
הושל� 24/12/2013 חומרי הגמר יהיו קשיחי� דוגמת טיח אקרילי או אב )

7 20130304:  בקשה להיתר סעי�
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 1399:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
מוסדות התורה גור ערד

עיריית ערד

בעל הנכס
מינהל מקרקעי ישראל

עור�
סקולסקי מלכה

חלמיש: שכונה , 4תפוח  :כתובת

12א:  מגרש26:   חלקה38235: גוש :גוש וחלקה

10/112/03/24 ,4/112/03/24 :תוכניות

10388.00 :שטח מגרש שטח לבני ציבורי, בניני ציבור :יעוד

תוספת למבנה קיי� :תאור הבקשה בית ספר :שימושי"

מהות הבקשה
.ר" מ103.6 כיתות לימוד 2תוספת מבנה יביל עבור 

.ר" מ2544.3שטח קיי� 

ר"שטח שירות במ ר"שטח עיקרי במ שימוש /מפלס
קומה

ר"שטח אחר במ

מבוקש קיי" מבוקש קיי" מבוקש קיי"

536.85 103.60 1,351.23 בניני צבור
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המש�

ר"שטח שירות במ ר"שטח עיקרי במ שימוש /מפלס
קומה

ר"שטח אחר במ

מבוקש קיי" מבוקש קיי" מבוקש קיי"

67.37 53.82 בניני צבור )3.00

39.38 495.65 בניני צבור 3.00

643.60 103.60 1,900.70 כ"סה

643.60 2,004.30

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� אחראי לביצוע(  )
לא הושל� אחראי לביקורת באתר(  )
לא הושל� ע בתוק-"מילוי טבלת שטחי� מותרי� לפי תב )
לא הושל� יש, השטח המבוקש הינו עיקרי( מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי� מבוקשי� 

לרשו� נכו שטח קיי�
)

):רשויות(א י ש ו ר י �  

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 הושל� 1:250.מ.י מודד מוסמ� ק"תוכנית מדידת מצב קיי� חתומה ע )
לא הושל� .ודיסקט לפי מיפרט העירייה )
לא הושל� )צפו מעלה(יש לשרטט את כל התכניות באותו כיוו רוח  )
לא הושל� ( של המבנה המוצע0.00יש לציי מפלס 
לא הושל� חומרי הגמר יהיו קשיחי� דוגמת טיח אקרילי או אב )
לא הושל� להוסי- תכנית גגות כולל ניקוז )
לא הושל� בחזיתות המבנה לא מסומני� חלונות )
לא הושל� חתכי� וחזיתות בלבד, תכנית גגות, קוב. הגשה של המבנה הכולל תכניות )
לא הושל� יש להוסי- למפלסי, חזיתות וחתכי�, יש להוסי- גבהי� אבסולוטיי� בתכניות

הרצפות ולמפלסי הגגות לפחות
)

לא הושל� ( )9טופס ( תצהיר מתכנ השלד 
לא הושל� יש להוסי- תכנית פיתוח בסביבת הקרווא המוצע )
לא הושל� אישור החברה המייצרת את המבנה לעמידה/ הסכ� מכו התקני� לבדיקת בטוני�

בתקני�
)

לא הושל� )אגרת פינוי פסולת בני, השבחה, ביוב, מי�(היטלי� , אגרות לבניה: תשלומי� )
לא הושל� .חישובי� סטטיי� של המבנה )
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הושל� 17/11/2013 עור� הבקשה(  )
הושל� 17/11/2013 מתכנ השלד(  )
הושל� 17/11/2013 1:5000 או 1:2500. מ.תוכנית סביבה ק )
הושל� 24/12/2013 אישור מנהל מקרקעי ישראל )
הושל� 24/12/2013 א"אישור הג )
הושל� 24/12/2013 אישור משרד הבריאות )

8 20130291:  בקשה להיתר סעי�

01/12/2013:  תארי�2013209פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 

 784:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
גרובמ אלכס ומרל

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

רות": שכונה, 7רחוב מור  :כתובת

174:  מגרש47:   חלקה38227: גוש :גוש וחלקה

5/105/03/24 :תוכניות

750.00 :שטח מגרש אזור מגורי� ב :יעוד

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

מהות הבקשה
 הצללות2+ר בדיעבד" מ27.48מרת� + ר " מ16.56ד "ממ+ ר " מ22.18מחס� + ר " מ69.44תוספת קומה 

תוספת קומה מעל המותר  .הקלה במספר קומות  + 6%תוספת  .הקלה באחוזי בניה עיקריי"
.ר" מ222.87שטח קיי� 

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

15/10/2013 הכנת פרסו� הקלה

:מהות הפרסו"
 הצללות2+ר בדיעבד" מ27.48מרת� + ר " מ16.56ד "ממ+ ר " מ22.18מחס� + ר "מ71.0תוספת קומה 

תוספת קומה מעל המותר  .הקלה במספר קומות  + 6%תוספת  .הקלה באחוזי בניה עיקריי"
.ר" מ222.87שטח קיי� 

:פרוט הפרסו"
תוספת קומה מעל המותר  .הקלה במספר קומות  + 6%תוספת  .הקלה באחוזי בניה עיקריי"
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מבצע תארי� סיו" תארי� תחילה שלב מצב

 מנהלת מחלקת רישוי ופיקוח( ליאורה סגרו 15/10/2013 15/10/2013 הפקת נוסח פרסו� סגור

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

30/10/2013 בוצע פרסו� הקלה

:מהות הפרסו"
 הצללות2+ר בדיעבד" מ27.48מרת� + ר " מ16.56ד "ממ+ ר " מ22.18מחס� + ר "מ71.0תוספת קומה 

תוספת קומה מעל המותר  .הקלה במספר קומות  + 6%תוספת  .הקלה באחוזי בניה עיקריי"
.ר" מ222.87שטח קיי� 

מבצע תארי� סיו" תארי� תחילה שלב מצב

 מנהלת מחלקת רישוי ופיקוח( ליאורה סגרו 21/11/2013 03/11/2013 הפקת נוסח פרסו� סגור

האר.  1עיתו

31/10/2013 1תארי� 

מקור ראשו  2עיתו

31/10/2013 2תארי� 

שבע  3עיתו

07/11/2013 3תארי� 

ר"שטח שירות במ ר"שטח עיקרי במ שימוש /מפלס
קומה

ר"שטח אחר במ

מבוקש קיי" מבוקש קיי" מבוקש קיי"

69.44 מגורי� 5.68

125.24 מגורי� 2.82

66.22 8.00 89.63 מגורי�

66.22 77.44 214.87 כ"סה

66.22 292.31

חוות דעת

 התקבלו התנגדויות שכני"

מתנגדי"

ברמוב בוריס ואלה .

בארי שמעו .

ביטו ניסי� ורונית .

אשכנזי דוד ומרי� .

אייזנברג יוסי וורד .

תובל אברה� .

לבנת עמינדב ורחל .

מהל� דיו�
 :מזכירת הוועדה .ליאורה סגרו� 
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.מרבית הבקשה אינה בדיעבד. הצגת התכנית הכוללת את ההקלות המבוקשות

:נציג המתנגדי" .יוסי אייזנברג 
: דברי� עיקריי� שבגינ� אנחנו מתנגדי� לאישור הבקשה2ישנ� , אנחנו העברנו מכתב התנגדות מפורט

צילמתי תמונות בה רואי� כי בכל הרחוב נבנו בתי� בגובה מירבי של , ע זו"פ תב"כל הרחוב נבנה ע, ע בתוק- ברחוב"יש תב. 1
.ו בעבר סירוב מהוועדה לתוספת קומה קומות ואפילו עכשיו התברר לי כי שכני� שגרי� באותו צד של הרחוב קיבל2

הבית הנוכחי , ג� בנושא של אחוזי הבניה, ע"אי סיבה לתת הקלה מהנחיות התב, ע יש משמעות"לתב, ע לא נקבעה סת�"התב
.ר שזה לא מעט שטח" מ223כבר בנוי בשטח של 

אבל המטרה הייתה תיירותית , נית היה להקי� חדרי� להשכרה, ע שאושרה לפני שני� רבות"בעבר על פי התב. 2
ג� , ד שונות" יח5(בעל הבית הנוכחי אמר לנו בצורה ברורה כי מטרתו היא לחלק את הבית ל. ברוח התקופה דאז, "מבריאי�"ל

. חניות שהינ מגרש חניה אחד גדול5בתכנו המפורט רואי� זאת וא- נית לראות בחזית המגרש 
תוספת משפחות נוספות וילדי� יגרו� לעומס מאוד גדול על התשתיות . הרחוב הינו חד סטרי, זהו שינוי מהותי לגבי הרחוב

.ויפר את השלווה ברחוב

:ר הוועדה"יו .טלי פלוסקוב 
?ממתי העברת הבעלות בנכס

:נציג המתנגדי" .יוסי אייזנברג 
.לפני מספר חודשי�

 (אבל כרגע הכפלת גודל הבית וחלוקתו ל. זה לא הפריע לא- אחד, ד קטנות במקו�" יח2היו לו , גר ש� דייר הרבה מאוד שני�
. משפחות5ע שמטרתה הייתה תיירותית ויגרו� לכ� שיגורו במקו� "מעוות את התב, ד" יח5

, תרת המערכת הפוטו וולטאית לשכ הצמודישנ� טיעוני� נוספי� שהצגנו בהתנגדות ובינה� נושא העצי� והנושא של הס
א� . ע בתוק-"פ תב" מאחר וזה לא נית עשקיבל היתר להתקנתה על סמ� העובדה כי לא יינת היתר בניה לתוספת קומה

.זה יסתיר את המערכת הסולארית שמתבססת על קרני השמש שיוסתרו, תאושר הקומה הנוספת
הבקשה תשנה באופ מהותי את המאפייני� של . ע שכוונתה הייתה לבנות שכונת מגורי�"כל זה נוגד בצורה מהותית של התב

.הרחוב

:ר הוועדה"יו .טלי פלוסקוב 
?ע"פ התב"ד מותר לבנות ע"כמה יח

 :מזכירת הוועדה .ליאורה סגרו� 
. חדרי� להשכרה5 משטח הדירה העיקרית ועוד 75%מותרת יחידה אחת ע� יחידת משנה בשטח של עד 

:ר הוועדה"יו .טלי פלוסקוב 
?את� מתנגדי� בעיקר לתוספת קומה, אני מבקשת להבי

:נציג המתנגדי" .יוסי אייזנברג 
.ע"אנחנו מתנגדי� לכל חריגה מהתב

וכדי להגיע לחניה יש . כל החזית של הבית הוא מגרש חניה.  ד" יח5 (ולחלק מחדש ל. ה� כבר הרסו את כל קירות הפני� בבית
.זה מהווה סיכו לעוברי� ושבי�. ישנ� קשישי� בבתי� הסמוכי�, יש ש� ילדי� שמשחקי�, לעלות כמוב על המדרכה

:ר הוועדה"יו .טלי פלוסקוב 
?יש מקלט במבנה

 :מזכירת הוועדה .ליאורה סגרו� 
.ד"ד עקב תוספת יח"יש מקלט קיי� במבנה ויש ג� בבקשה תוספת ממ

:ר הוועדה"יו .טלי פלוסקוב 
?ד אחת"מותר יח, פ התבע"ע

:מהנדסת העיר .ויקי ברנגל 
.חדרי� שה� בעצ� צימרי�,  חדרי� להשכרה5ד אחת ועד "יח
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 :מזכירת הוועדה .ליאורה סגרו� 
יש כניסה לחדר . פ היתר קוד�"יש את דירת המשנה שקיימת ע. טר� בנוי. ד מחוייב"ממ+ סלו  (בקומת מרת- : בתכנית מוצע

.מדרגות ע� דלת שנית לנעול ולנתק
.בקומת קרקע יש את הבית העיקרי הקיי�

ד כאשר לכל " יח2(היציאה מתו� חלל המדרגות לתו� מבואה וממנה ל. ד חדשות שטר� נבנו" יח2בקומה העליונה מוצעות 
 .מקלחת ומטבחו+ חדר שינה + אחת יש סלו

:השתתפו
.שמעו בארי, לבנת עמי, תובל שי, תובל אברה�

:ר הוועדה"יו .טלי פלוסקוב 
.רותאני לא רואה אפשרות להוסי- קומה נוספת וכ לא רואה אפשרות לפיצול הדי

 :מזכירת הוועדה .ליאורה סגרו� 
.לא תהיה חריגה מאחוזי בניה, א� מורידי� את הקומה העליונה

.ג� החלוקה בקומה העליונה תבוטל

:ר הוועדה"יו .טלי פלוסקוב 
. אנשי�500,  אנשי�100שיהיו בה במקו� , אני לא מעוניינת להעמיס על השכונה

:מהנדסת העיר .ויקי ברנגל 
.ד" יח5ליצור , ע"זה ממש בניגוד לתב

:ר הוועדה"יו .טלי פלוסקוב 
.ד נוספות"ולא להוסי- יח. ע"פ תב"מציעה לאשר רק את מה שמותר ע

במקרה של נופש הדיירי� מתחלפי� על בסיס תדיר ואי העמסה . ד לבי חדרי� להשכרה למטרות נופש"יש הבדל מהותי בי יח
.יש מקסימו� חדר ומקלחת. ושבעל התשתיות מבחינת מוסדות חינו� למשל ושירותי� שהעיריה אמורה לספק לת

הצבעה
פה אחד: החלטה

החלטות
:הבקשה אינה מאושרת, ההתנגדות לבקשה אשר הוגשה לוועדה מתקבלת

כמו כ� הוועדה אינה רואה לנכו� לשנות את אופי השכונה , ע בתוק�"פ תב"לא נית� לאשר תוספת יחידות דיור נוספות ע. 1
דבר , נהדבר העלול להוות מטרד לשכני" וא� ליצור עומס על התשתיות הקיימות בשכו, ולהגדיל את כמות התושבי" בה

ד המיועדות "ע זו ניתנה האפשרות להשכרת חדרי אירוח ולא יח"ע החלה על המקו" מאחר ובתב"פ התב"שלא תוכנ� ע
.לאכלס משפחות ביו" יו"

כמו , לדר� גישה למגרש החניה הפרטימיקו" החניה כפי שהוצע מבטל את המדרכה הנמצאת בחזית הנכס והופ� אותה . 2
.יחותיכ� ריבוי כלי רכב בכביש חד סטרי ברחוב עלול לגרו" לעומס וא� למפגע בט

מעל פני קרקע טבעית במרכז '  מ6.0ע נית� לאשר גובה מקסימאלי של "פ התב"ע. לא מאושרת תוספת הקומה המוצעת. 3
בינה" מערכת פוטו וולטאית , מעל הכביש במרכז המגרש ועל בסיס זה ניתנו היתרי בניה למבני" הסמוכי"'  מ4.2הבני� או 

.י תוספת קומה נוספת מוצעת"שהותקנה בנכס הסמו� ועלולה להיות מוסתרת ע
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 1360000001:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
גל� אבי(מוס� אומני�

20עמוד  01/12/2013: מיו�2013209פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 
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בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
סיגלוב מיכאל

אזור תעשיה: שכונה, 5 כניסה 2רחוב סד�  :כתובת

XIX1:  מגרש25:   חלקה38203: גוש :גוש וחלקה

5/104/03/24, 2032/מק/24, 104/03/24 :תוכניות

158.75 :שטח מגרש אזור תעשיה :יעוד

בקשה בדיעבד :תאור הבקשה מבני� לתעשיה :שימושי"

מהות הבקשה
ר" מ4.96תוספת שרותי" 

ר" מ53.2 שטח קיי"

ר"שטח שירות במ ר"שטח עיקרי במ שימוש /מפלס
קומה

ר"שטח אחר במ

מבוקש קיי" מבוקש קיי" מבוקש קיי"

4.96 53.20 מלאכה/תעשיה

4.96 53.20 כ"סה

58.16

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� יש לרשו� לפי השטח של התא( ע בתוק-"מילוי טבלת שטחי� מותרי� לפי תב )
לא הושל� לתק( 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 משרד הבריאות )
לא הושל� אישור היחידה לאיכות הסביבה )
לא הושל� "מעיינות הדרו�"אישור תאגיד המי�  )

:הערות לתיקו התכנית

לא הושל� ?דלת יציאה?/ס- ריצו-, יש לסמ בתכנית היכ החצר והיכ המבנה )
לא הושל� יש לסמ עמודי� )
לא הושל� לא קיי� בתכנית??? מסומ כאילו יש קיר ביציאה מהמבנה' חת� א )

21עמוד  01/12/2013: מיו�2013209פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 
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לא הושל� לסמ ניקוז גג )
לא הושל� יש לציי גבהי מבנה מוצע )
לא הושל� לציי חומרי גמר )
לא הושל� על מתכנ לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח )
לא הושל� .ואי חריגות בקו בני )
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� )

הושל� 21/11/2013 עור� הבקשה(  )
הושל� 21/11/2013 מתכנ השלד(  )
הושל� 21/11/2013 אחראי לביצוע(  )
הושל� 21/11/2013 אחראי לביקורת באתר(  )
הושל� 28/11/2013 חתכי� וחזיתות בלבד, תכנית גגות, קוב. הגשה של המבנה הכולל תכניות )
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 1419:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
אנופרייב ארטיו�

מ"פז חברת נפט בע

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
אושקוב טטיאנה

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 מבנה מסחרי :שימושי"

מהות הבקשה
לחצר במבנה שירותי דר�  פתיחת דלת, ר" מ88.8סגירת חור� מאלומיניו" 

ר"שטח שירות במ ר"שטח עיקרי במ שימוש /מפלס
קומה

ר"שטח אחר במ

מבוקש קיי" מבוקש קיי" מבוקש קיי"

88.80 תחנת תדלוק

88.80 כ"סה

88.80

22עמוד  01/12/2013: מיו�2013209פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 
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חוות דעת

 קדמיהמבנה המבוקש הינו מעבר לקו בני�

הצבעה
פה אחד: החלטה

החלטות
. תאושר הבקשה ובכפו� לחתימה על כתב ויתור, בכפו� למילוי תנאי גיליו� הדרישות

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות
:מ י ל ו י   פ ר ט י �  ב ט ו פ ס  ה ה ג ש ה  ו ח ת י מ ו ת

לא הושל� מתכנ השלד(  )
לא הושל� אחראי לביצוע(  )
לא הושל� אחראי לביקורת באתר(  )

):רשויות(א י ש ו ר י �  

לא הושל� אישור מנהל מקרקעי ישראל )
לא הושל� אישור משרד הבריאות )
לא הושל� אישור מכבי אש )
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 הושל� להוסי- צבעי האלומיניו� המוצעי� )
לא הושל� יש להוסי- ש� של מתכנ שלד )
לא הושל� יש לצבוע דלת לפתיחה )
לא הושל� יש לציי מפלסי� של הרמפות בתכניות )
לא הושל� על מתכנ לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח )
לא הושל� חתכי� וחזיתות בלבד, תכנית גגות, קוב. הגשה של המבנה הכולל תכניות )
לא הושל� התחייבות לפירוק סגירת החור- )
לא הושל� חתימה על כתב ויתור )
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� )

הושל� 03/11/2013 עור� הבקשה(  )
הושל� 21/11/2013 המבקש(  )
הושל� 21/11/2013 יש להוסי- לתכנית את הפרט המאושר לסוכ� )
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 1907:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
לנדמארק גמא ישראל
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בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
רזיאל אדריכלי� ומתכנני ערי�( אהוד רזיאל 

נשר: שכונה, 16אג"  :כתובת

5:  מגרש5:   חלקה38272: גוש :גוש וחלקה

35/101/02/24, 2018/מק/24, 141/03/24 :תוכניות

4750.00 :שטח מגרש אזור מגורי� מיוחד :יעוד

בניה חדשה :תאור הבקשה בית משות- :שימושי"

מהות הבקשה
ד" יח42בני� מגורי" חדש 

ר"שטח שירות במ ר"שטח עיקרי במ שימוש /מפלס
קומה

ר"שטח אחר במ

מבוקש קיי" מבוקש קיי" מבוקש קיי"

137.83 249.57 מגורי� )5.78

103.28 200.02 מגורי� )2.89

194.12 357.76 מגורי�

135.17 360.96 מגורי� 2.89

135.17 360.96 מגורי� 5.87

135.17 360.96 מגורי� 8.67

135.17 360.96 מגורי� 11.56

135.17 360.96 מגורי� 14.45

135.17 360.96 מגורי� 17.34

135.17 360.96 מגורי� 20.23

174.69 360.96 מגורי� 23.12

26.52 מגורי� 26.01

1,582.63 3,695.03 כ"סה

1,582.63 3,695.03

חוות דעת

ר" מ4750שטח 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(  )

24עמוד  01/12/2013: מיו�2013209פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 
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לא הושל� אחראי לביצוע(  )
לא הושל� אחראי לביקורת באתר(  )
לא הושל� ע בתוק-"מילוי טבלת שטחי� מותרי� לפי תב )

):רשויות(א י ש ו ר י �  

לא הושל� אישור מנהל מקרקעי ישראל )
לא הושל� א"אישור הג )

):ברשות המקומית' מח(א י ש ו ר י �  

לא הושל� "מעיינות הדרו�"אישור תאגיד המי�  )
:תכנית פיתוח הכוללת

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

הושל� 21/11/2013 עור� הבקשה(  )
הושל� 21/11/2013 מתכנ השלד(  )
הושל� 21/11/2013 פ בדיקה"לתק ע( מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי� מבוקשי�  )
הושל� 21/11/2013 קירות תמכי�/סימו גבהי קרקע טבעית וקרקע מתוכננת וגובה הגדרות )
הושל� 21/11/2013 חתכי� יש לתת לאור� ולרוחב המגרש עד גבול המגרש  השכ ע� )
הושל� 21/11/2013 קירות תמכי�/סימו גבהי קרקע טבעית וקרקע מתוכננת וגובה הגדרות )
הושל� 21/11/2013 ' מ2יש לסמ גובה קרקע ג� בצד השכ עד מרחק . בי המגרשי� )
הושל� 21/11/2013 .מהגבול המגרש )
הושל� 18/12/2013 תברואה לנושא פינוי אשפה' אישור מח )
הושל� 18/12/2013 מדור תנועה לנושא כבישי� וחניות )
הושל� 18/12/2013 או, יש לפרט יותר( חזיתות יש לתת עד גבול המגרש ע� פירוט גבהי� וחמרי גמר 

חזית צבועה
)

הושל� 18/12/2013 'מעקות וכו, אלומיניו�, יש להוסי- גווני� ומספריה� לטיח )
הושל� 18/12/2013 .מסלעות, טרסות, מדרגות , מפלסי החצר והשבילי� )
הושל� 18/12/2013 סימו דרכי הגישה וחניות ע� מידות ומיספור בכמות מתאימה לתק )
הושל� 18/12/2013 .חישובי� סטטיי� של המבנה )
הושל� 18/12/2013 ( )9טופס ( תצהיר מתכנ השלד 
הושל� 18/12/2013 איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת/ איזוטסט / הסכ� ע� מכו התקני�

חמרי הבניה
)

הושל� 24/12/2013 אישור מכבי אש )
הושל� 24/12/2013 אישור היחידה לאיכות הסביבה )
הושל� 24/12/2013 ס לאחר שהתייע. ע� מורשה לנגישות השרות"חוות דעת של מורשה נגישות מתו )
הושל� 24/12/2013 יש להוסי- למפלסי, חזיתות וחתכי�, יש להוסי- גבהי� אבסולוטיי� בתכניות

הרצפות ולמפלסי הגגות לפחות
)

הושל� 24/12/2013 יש לציי את גובה המעקות במרפסות כל הקומות )
הושל� 24/12/2013 יש לציי את גובה המעקה במדרגות )
הושל� 24/12/2013 סימו מיקו� ומידות עמדת פינוי אשפה ומסתור דקורטיבי לפי )
הושל� 24/12/2013 דרכי גישה+ להוסי- תכנית חדר אשפה . ( התברואה' דרישות מח )
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 1908:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
לנדמארק גמא ישראל
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בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
רזיאל אדריכלי� ומתכנני ערי�( אהוד רזיאל 

נשר: שכונה, 22אג"  :כתובת

101:  מגרש14:   חלקה38272: גוש :גוש וחלקה

141/03/24 ,35/101/02/24 :תוכניות

שטח למתקני� הנדסיי� :יעוד

בניה חדשה :תאור הבקשה מתקני� הנדסיי� :שימושי"

מהות הבקשה
ר" מ26.88,  שנאי"2.חדר טרנספורמציה ל

ר"שטח שירות במ ר"שטח עיקרי במ שימוש /מפלס
קומה

ר"שטח אחר במ

מבוקש קיי" מבוקש קיי" מבוקש קיי"

26.88 מתקני� הנדסיי�

26.88 כ"סה

26.88

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� אחראי לביצוע(  )
לא הושל� אחראי לביקורת באתר(  )
לא הושל� 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 )
לא הושל� אישור היחידה לאיכות הסביבה )
לא הושל� "מעיינות הדרו�"אישור תאגיד המי�  )

:הערות לתיקו התכנית

לא הושל� אישור חברת חשמל )
לא הושל�  .קומת קרקע יש לשרטט על רקע גבולות המגרש וקוי בני )
לא הושל� .גבול המגרש וקוי בני יסומנו בחתכי� וחזיתות בקו אנכי מרוסק )
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לא הושל� חזיתות יש לתת עד גבול המגרש ע� פירוט גבהי� וחמרי גמר )
לא הושל� יש להוסי- למפלסי, חזיתות וחתכי�, יש להוסי- גבהי� אבסולוטיי� בתכניות

הרצפות ולמפלסי הגגות לפחות
)

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

הושל� 21/11/2013 עור� הבקשה(  )
הושל� 21/11/2013 מתכנ השלד(  )
הושל� 28/11/2013 חתכי� וחזיתות בלבד, תכנית גגות, קוב. הגשה של המבנה הכולל תכניות )

13 20130262:  בקשה להיתר סעי�
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 1353:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
שר- יהודית ושלמה ר

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
דימשי. גריגורי

רות": שכונה, 13רחוב ברקת  :כתובת

124:  מגרש4:   חלקה38227: גוש :גוש וחלקה

5/105/03/24 :תוכניות

827.00 :שטח מגרש אזור מגורי� ב :יעוד

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

מהות הבקשה
ר" מ15.68גגוני" +ר " מ2.28מחס� + ר " מ120.61 תוספת למבנה

5%הקלה בקו בני� צדדי צפוני ,  בקו בני� צדדי דרומי בתנאי קיר אטו"21%הקלה של 
ר" מ181.59שטח קיי" 

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

11/11/2013 הכנת פרסו� הקלה

:מהות הפרסו"
ר" מ15.68גגוני" +ר " מ2.28מחס� + ר " מ120.61 תוספת למבנה
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5%הקלה בקו בני צדדי צפוני ,  בקו בני צדדי דרומי בתנאי קיר אטו�21%הקלה של 
ר" מ181.59שטח קיי� 

:פרוט הפרסו"
5%הקלה בקו בני� צדדי צפוני ,  בקו בני� צדדי דרומי בתנאי קיר אטו"21%הקלה של 

מבצע תארי� סיו" תארי� תחילה שלב מצב

 מנהלת מחלקת רישוי ופיקוח( ליאורה סגרו 11/11/2013 11/11/2013 הפקת נוסח פרסו� סגור

האר.  1עיתו

14/11/2013 1תארי� 

שבע  2עיתו

14/11/2013 2תארי� 

מקור ראשו  3עיתו

14/11/2013 3תארי� 

ר"שטח שירות במ ר"שטח עיקרי במ שימוש /מפלס
קומה

ר"שטח אחר במ

מבוקש קיי" מבוקש קיי" מבוקש קיי"

)30.55 45.55 87.21 מגורי� )2.54

14.96 33.40 136.04 מגורי�

)15.59 45.55 120.61 136.04 כ"סה

29.96 256.65

חוות דעת

אי� מתנגדי",  11/11/13פורס" על הנכס 

הצבעה
פה אחד: החלטה

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

 

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות

לא הושל� המבקש(  )
לא הושל� מתכנ השלד(  )
לא הושל� אחראי לביצוע(  )
לא הושל� אחראי לביקורת באתר(  )
לא הושל� כ"לרשו� ג� בקומה וג� נכו בסה( ע בתוק- "מילוי טבלת שטחי� מותרי� לפי תב )
לא הושל� לתק לפי בדיקה( מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי� מבוקשי�  )

):רשויות(א י ש ו ר י �  
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לא הושל� אישור מנהל מקרקעי ישראל )
לא הושל� א"אישור הג )
לא הושל� אישור היחידה לאיכות הסביבה )
לא הושל� "מעיינות הדרו�"אישור תאגיד המי�  )

:הערות לתיקו התכנית

לא הושל� לסמ את המגרש ( 1:5000 או 1:2500. מ.תוכנית סביבה ק )
לא הושל� סימו קווי בני + 1:250.מ.י מודד מוסמ� ק"תוכנית מדידת מצב קיי� חתומה ע

חדשי�
)

לא הושל� .ודיסקט לפי מיפרט העירייה )
לא הושל� חתכי� וחזיתות בלבד, תכנית גגות, קוב. הגשה של המבנה הכולל תכניות )
לא הושל� ( )9טופס ( תצהיר מתכנ השלד 
לא הושל�  )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני )
לא הושל� )אגרת פינוי פסולת בני, השבחה, ביוב, מי�(היטלי� , אגרות לבניה: תשלומי� )

הושל� 01/12/2013 עור� הבקשה(  )

14 20120167:  בקשה להיתר סעי�
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 900001:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
מ"להנדסה בע' וקסמ גוברי גבע חב

רחוב, רחוב צליל , רחוב ניגוני" , רחוב שופר , רחוב גיתית , רחוב שיר , , רחוב ענבלי" 
רחוב, רחוב אילת השחר , רחוב צפרירי" , רחוב מעלות , רחוב מיתר , רחוב חליל , מיזמור 

רנני": שכונה, שיר השירי" 

:כתובת

7007:  מגרש126:  חלקה,  7008:  מגרש127:  חלקה,  7006:  מגרש128:   חלקה38243: גוש :גוש וחלקה

38244: גוש

38245: גוש

25/101/02/24 :תוכניות

מאושרת/דר� קיימת :יעוד

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

מהות הבקשה
הנחיות למפלסי קרקע במגרשי בנה בית�+ רנני"' תכניות פיתוח שטחי" ציבוריי" בשכ

חוות דעת

חידוש תוק� החלטת וועדה

: הוחלט 15/07/2012 מתארי� 2012208בישיבת ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 
.תאושר הבקשה, בכפו- למילוי תנאי גיליו הדרישות

הצבעה
פה אחד: החלטה
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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(  )

):רשויות(א י ש ו ר י �  

לא הושל� אישור מנהל מקרקעי ישראל )
אישור הוט )
חשמל' אישור חב )

):ברשות המקומית' מח(א י ש ו ר י �  

אישור כיבוי אש )
תכניות ניקוז )
תכניות גינו )

תכניות תשתיות גז )
'ברזיות וכו, ספסלי�, מדרכות, מסלעות, פרטי ביצוע לקירות )

:תכנית פיתוח הכוללת

פ שבסמו� למגרש"יש לשקול החלפת מתקני משחק לילדי� במתקני כושר  בשצ
1301 ) )במדרו

)

1127( ו1126פ שמאחורי מגרשי� "נית לבטל את מתקני המשחק בשצ )
ברזיות  ופחי אשפה בטיילת המקיפה את כל השכונה, ספסלי�' רצוי למק� מס )

8051, 8004, 8052פ "מה הפיתוח המתוכנ בשצ )
), קירות אדומי� וקירות צהובי�( יש להוסי- מקרא לצביעת קירות תומכי� 

'דרכי� משולבות וכו
)

,מעקות בטחו, דוגמאות, סוגי ריצו-, מדרכות,  יש להוסי- פרטי ביצוע מדרגות
מאחזי�

)

')מתקני כושר וכו, נדנדות(יש לפרט את מתקני הג המוצעי�  )
יש לשקול לתכנ מגרשי משחקי� נוספי� במתחמי הבניה הרוויה )

הועבר לבדיקה 15/05/2012 חתכי ביוב ופרטי, הועבר סט קווי מי� וביוב"(מעיינות הדרו�"אישור תאגיד המי� 
 ביצוע

)

הועבר לבדיקה 15/05/2012 ב וסט מאור רחובות"הועבר סט מיקו� פילרי� וחל( אישור מהנדס חשמל בעיריה 
וחוברת פרטי ביצוע

)

הועבר לבדיקה 17/05/2012 חתכי�),  גליונות2(הועבר תכנית הסדרי תנועה ( מדור תנועה לנושא כבישי� וחניות
ופרטי�

)

הועבר לבדיקה 17/05/2012 תיאו� מערכות, הוט, תקשורת' הועבר למוטי תכ( אישור אחראי תשתיות בעיריה  )
הושל� 09/01/2013 לתק' ,  מ1.5ומקסימו� '  מ1.5רשו� מינימו� ( גובה גדר ( 6סעי- ', פרק ב

' מ1.0למינימו� 
)

הושל� 09/01/2013 להוריד את דרישת ציפוי האב ולחייב בציפוי עמיד כגו טיח או( קירוי חניה  ( 8' סע
 אב

)

הושל� 09/01/2013 סגירת הקירוי לצורכי אטימה בתנאי שלא תהיה גלויה לעיני" לא ברור בסעי- זה 
?הציבור

)
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הושל� 09/01/2013 פזגל/ טרלידור' שערי חניה קיימי� בשכונה מחומר פלסטי של חב ( 8.5' סע )
הושל� 09/01/2013 לבטל הגבלת צבע למעקות בטיחות ( 11' סע )
הושל� 07/03/2013 גזטיב' אישור חב )
הושל� 07/03/2013 אישור בזק )
הושל� 02/10/2013 פסי� צהובי� (10 מצד כביש 1332לא ברור מה מתוכנ בצהוב בסמו� למגרש 

)בסמו� לערוגה
)

הושל� 02/10/2013 יש להוסי- חישובי� סטטיי� לכל הקירות התומכי� המוצעי� )
הושל� 02/10/2013 סוגי ציפוי א� יש, גדרות/ יש להוסי- פרטי קירות תומכי� )
הושל� 28/11/2013 עד גבולות) סו- הרחוב(  יש להרחיב את הכביש 1334(  ו1305בסמו� למגרשי� 

המגרשי�
)

2060/מק (610.0185462: תוכנית מתאר מקומית 15 סעי�
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:ש" התכנית בערד10נרקיס ' מבנה מגורי� ברח

תוכנית מתאר מקומית סוג תוכנית

) דונ�0.6190( ר" מ619.00 שטח התוכנית

בעלי עני�

יז"
לימור נחו� ומרי�

בעלי"
לימור נחו� ומרי�

מנהל מקרקע ישראל

מודד
רמי בכרייה

שקד: שכונה,   10  ( 10נרקיס  כתובות

גושי" חלקות

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

כ 76 76 לא 38230

מטרת סעי�
דיו בהפקדה

מטרת התכנית
גובה הבניי� ומיקו" מחס� , הסדרת קווי בניי�

החלטות
.המלצת ועדה מקומית על הפקדת תכנית בתנאי גליו� דרישות

גליו� דרישות

:תקנו� )
. בערד10נרקיס ' מבנה מגורי� ברח( ש� התכנית . 1 )
. בערד10נרקיס ' מבנה מגורי� ברח( ש� התכנית  ( 1.1סעי-  . 2 )
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2060/מק (0185462(610: המש� תיק בניי

5)א(א62  להוסי- סעי- 1.4סעי- . 3 )
1/756( תא שטח /מספר מגרש. 1.5.7סעי- . 4 )
למחוק המיותר( פעמיי� מופיע מגיש  ( 1.8.1סעי- . 5 )
להוסי- מרי� לימור בתור חוכר ובעל הקרקע ( 1.8.3סעי- . 6 )
כלומר, ע� ציו סעיפי החוק לבי מטרת התכנית" הסבר לתכני"להחלי- בי  (  2.1סעי- .7 )

" בערד10הסדרת מצב קיי� של בית מגורי� במגרש פינתיברחוב נרקיס ( "כ� שהסבר לתכנית יהיה  )
' מ4(ל')  מ5.5(שינוי קו בניי צדדי מחמישית לרוחב מגרש  ( 2.2סעי- . 8 )
ר בכל שורה" מ619( לתק שטח  ( 3.2סעי- . 9 )

6.1פרוט הנדרש מופיע בסעי- ( למחוק  ( 4.1.2סעי- . 10 )
:תשריט )

נא לסדר פונטי� בקוב. מדידה(  )
נא לסמ מיבני� מיועדי� להריסה(  )

:כללי )
.נא להגיש לעירייה הוכחת בעלות בקרקע של מגיש התכנית(  )
. סטי� מסמכי התכנית2ינא להגיש לועדה (  )
.ג מסמכי התכנית"חובה להחתי� רשות מקרקעי ישראל ע(  )

,                                    נ  ת  א  ש  ר

___            _______________           _________________        _____________
                          ויקי ברנגל               טלי פלוסקוב                       ליאורה סגרו

הנדסת העירר הוועדה המקומית              מזכירת הוועדה                      מ"         יו

           _______________                ______________          ________________  
                                 תארי�                   תארי�                                  תארי�   
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