תארי05/06/2012 :
ת .עברי :ט"ו סיו תשע"ב

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 2012205
בתארי 13/05/2012 :כ"א אייר תשע"ב שעה 18:00
נכחו:
חברי :

גב' טלי פלוסקוב
מר מקסי" אוקני
מר יצחק וייס
מר דודי אוחנונה






נציגי :

דנה רודד
שי אהרונו%

 יח' לאיכות הסביבה
 מבקר העירייה

סגל:

ויקי ברנגל
ליאורה סגרו

 מהנדסת העיר
 מזכירת הוועדה

יו"ר הוועדה המקומית לתו"ב
חבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה

נעדרו:
חברי :

מר בני ב שוש
מר משה אדרי

 חבר ועדה
 חבר ועדה

נציגי :

לאוניד וינקרט
דב גלברט
מאהר מסעוד
חי זוהר
הדסה אד
חיי" סיידו
דוד גולדשטיי
עטיה אבו עסא
מר רמי נבו
שמוליק אור
אוריאל שמואלי
מוטי קורוב
מיכאל קוג
בני קייט
אייל עמר"
ליל מורג
ניר פאר
אודי יונה
חיי" שימ ,עו"ד





















נציג משרד השיכו
נציג ועדה מחוזית
נציג ועדה מחוזית
נציג כיבוי אש
נציגת משרד הבריאות
נציג משטרה
נציג הג"א
נציג ממ"י
מנכ"ל העירייה
נציג מח' תברואה
נציג בטיחות וגהות
נציג/ת מח' ביצוע בעירייה
מנהל אחזקה
נציג מדור תנועה
נציג תאגיד המי" "מעיינות הדרו""
חברה כלכלית לערד
נציג רשות העתיקות
סיירת ירוקה
יוע' משפטי
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אישור פרוטוקולי :
פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2012204מיו" 23/04/2012
לא נדו
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תקציר נושאי לדיו
סעי$

סוג ישות

מס' ישות

תאור ישות

גו"ח

בעל עניי

עמ'

כתובת

1

תוכנית בניי
עיר
תוכנית מפורטת

/24מק2056/

מג'  82ברח' סהר 26
 הגדלת מספר
יחידות דיור למגרש.

שאשה א.ג .בע"מ

התעשיה , 81
שכונה :אזור
תעשיה

4

2

בקשה להיתר

20120082

3

בקשה לעבודה
מצומצמת

20120162

סנונית  16דירה
 , 2שכונה :מעו%

9

4

בקשה להיתר

20120163

עיריית ערד

רחוב ב יאיר
 ,60שכונה :גבי"

10

5

בקשה להיתר

20120164

גוש38444 :
בית טורי  ,תוספת
למבנה קיי"
חלקה18 :
מגרש531 :
גוש38240 :
בית טורי  ,שינוי
בבניי
חלקה142 :
מגרש909 :
מבנה ציבור  ,תוספת גוש38272 :
למבנה קיי"
מגרש912 :
תכ'/24 :במ1/76/
גוש38999 :
מגורי" מלונאות
ונופש  ,תוספת
חלקה81 :
למבנה קיי"
מגרש81 :

רובינשטיי גינאדי

לש"  8כניסה , 4
שכונה :רות"

7

יהלי" תיירות בע"מ

רחוב סהר ,24
שכונה :אזור
מלונות

11
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קיימת התנגדות
צ'רניאקוב איליה
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סעי1 $

תוכנית מפורטת/24 :מק2056/

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2012205תארי13/05/2012 :
ש התכנית:

מג'  82ברח' סהר   26הגדלת מספר יחידות דיור למגרש.

סוג תוכנית

תוכנית מפורטת

שטח התוכנית
בעלי עני
יז
שאשה א.ג .בע"מ
בעלי
מנהל מקרקעי ישראל
מודד
יוסי כוכבי  מודד מוסמ

 1,687.00מ"ר

כתובות

) 1.69דונ"(

התעשיה  , 81שכונה :אזור תעשיה ,הגז  ,18  2שכונה :אזור תעשיה

מטרת התכנית
מטרת התכנית היא תוספת סעי %לרשימת השימושי"  אפשרות הגדלת מספר יחידות הדיור ע" חדרי" להשכרה.
השינוי יהיה בסמכות הוועדה המקומית לתכנו ובניה בהתא" לסעי 62 %א )א()"  (8הגדלת מספר יחידות הדיור ללא
הגדלת ס כול השטחי" למטרות עיקריות"

הוראות התוכנית
התכנית כפופה לכול הוראות תכנית מפורטת מס' 3/102/03/24
המגרש הנדו יעודו מגורי" מלונאות ונופש.
על פי התכנית שבתוק %אפשרית בניית יחידת דיור אחת ע" חדרי" להשכרה/יחידות נופש.
בכדי לעלות על מגמות ביקוש השוק הנוכחי ,התכנית המוצעת תאשר הגדלת מספר יחידות הדיור במסגרת אחוזי הבנייה
המותרי".
התכנית בסמכות הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה בהתא" לסעי62 %א)א()"  (8הגדלת מספר יחידות הדיור ללא הגדלת ס
כול השתכי" למטרות עיקריות".

בישיבת ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2012204מתארי  23/04/2012הוחלט :
ביטול החלטת הוועדה המקומית מס'  2011213מיו  26/12/11בנושא.
התכנית תובא לדיו בוועדה לאחר הצגת נספח בינוי המציג את התכנו המפורט של המתח המתוכנ .
דיו עקרוני לאישור הקונספט המתוכנ טר הגשת נספח בינוי.
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המש תוכנית בניי עיר/24 :מק2056/

מצ"ב מכתב המסביר את כוונת היז :

הסבר לועדה המקומית אודות הסיבה לבקשת עדכו התב"ע שאושרה בהתכנסות הועדה מתארי
26/12/2011
המתח" האמור בתוכנית איפשר בניה של כ  1080מ"ר בנוי.
נתו זה יוצר מצב בו בניית יחידת מגורי" אחת ,תחייב בניית וילה  /יח' דיור גדולה אליה יצורפו מספר רב של חדרי" להשכרה /
יחידות דיור צמודות.
לפי בדיקות שערכתי ע"מ להגביר את הסיכוי לתפעול המתח" לנופש ,יש לאפשר חלוקה בנטל ולאפשר מספר יח' דיור לה"
חדרי נופש  /צימרי" לאירוח.
בצורה זו יוכלו להיות כמה מתפעלי" ליחידות הנופש שיישאו בסיכו ובנטל התפעולי.
כ ,תובטח הצלחת מתח" הנופש )פיזור סיכוני" ואיגו" משאבי"(.
השינוי ,אינו שינוי באופי המתח" אלא באופ חלוקתו ,על מנת שיתאפשר מספר יחידות תפעוליות לה" יחידות נופש.
לכ ,אבקש להקי" במקו" עד  10יח' דיור לה" יצורפו עוד כ  15יחידות נופש  /צימרי" לאירוח.
וזאת כאמור מבלי לפגוע ביעוד הקרקע המתוכנ בתב"ע המקורית ותו שימוש מיטבי יותר בהתחשב בהפרשי הגובה
המשמעותיי" בשטח )כ 12מטר( מבלי לפגוע בקווי הבניי ואחוזי הבניה.
מהל דיו
טלי פלוסקוב ) יו"ר הוועדה:
בישיבה הקודמת דרשנו מהיז" להציג נספח בינוי ,היז" ביקש כי לפני שהוא יוציא לא מעט כס %על נספח בינוי ,הוא רוצה
לקבל החלטה עקרונית על כמות יח"ד שהוועדה תהיה מוכנה לאשר לו ,יש לו מכתב ע" הצהרת כוונות.
דודי אוחנונה ) חבר וועדה:
הוא מבקש לעשות  10יח"ד ולה" יצורפו יח' נופש.
טלי פלוסקוב ) יו"ר הוועדה:
הוא יכול לבקש כל דבר ,אנחנו נחליט מה לאשר.
דודי אוחנונה ) חבר וועדה:
אני לא חושב שאנחנו צריכי" לדו בלי לראות נספח בינוי ,אני לא מוכ לתת שו" אישור עקרוני.
טלי פלוסקוב ) יו"ר הוועדה:
אנחנו יכולי" לתת אישור עקרוני למשל ל 6יח"ד ע"  8יח' נופש לדוגמא ,ברגע שנית אישור עקרוני ,היז" יוכל לפנות למתכנ
ולבקש ממנו שיתכנ נספח בינוי בהתא" לאישור העקרוני שלנו .נספח הבינוי כמוב יחזור לדיו בוועדה וש" נוכל להחליט א"
אנחנו מאשרי" אותו במתכונת שתוצג לנו.
עכשיו אנחנו יכולי" לדו עקרונית ולהחליט ע"פ כל הפרמטרי" שדיברנו עליה" כגו גודל מגרש ,קווי בני ושטח בניה
מקסימאלי של  1080מ"ר.
דודי אוחנונה ) חבר וועדה:
אני מתנגד לדיו בוועדה זו ומבקש שהסעי %יועבר לדיו במליאה .לא יכול להיות שהיז" מתכנ שיהיו כא  10יח"ד שלכל יח'
צמודות  2יח' נופש וכל זה בתו  100מ"ר ,זה יראה כמו בני רב קומות .כא מבוקש בדיוק מה שהציע יוסי אברהמי" ,אותה
גברת בשינוי אדרת"
טלי פלוסקוב ) יו"ר הוועדה:
זו לא בניה לגובה.
דודי אוחנונה ) חבר וועדה:
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המש תוכנית בניי עיר/24 :מק2056/

לא משנה אי הוא יעשה את זה ,עדיי  10יח"ד שצמודי" לה" חדרי" להשכרה ,זה יותר מדי למגרש בגודל כזה ,תכננו בכל
הרחוב  10יח"ד והוא מבקש זאת רק במגרש שלו ,אני יכול לדמיי מקס'  4יח"ד ולא יותר ,בכל מקרה הוא חייב לעשות נספח
בינוי וזה לא עולה עשרות אלפי ש"ח .הוועדה לא יכולה לדו במשהו שהיא לא רואה בעיניי" שלה.
א" נאשר כא ,זה אוטומטית יעבור לשאר  9המגרשי" שנשארו ,אחרי זה במקו" שכונה של  10יח"ד זו תהיה שכונה של 70
יח"ד.
בכל מקרה אני לא מוכ לדו בסעי %בוועדת משנה ,יש להעביר לדיו במליאה ,זו החלטה שתשלי על כל אופי השכונה.
טלי פלוסקוב ) יו"ר הוועדה:
אנחנו כוועדה לא חייבי" להסכי" ע" מה שהיז" מבקש ,אנחנו יכולי" להתוות את הכיוו בו אנחנו מעונייני".
ליאורה סגרו ) מזכירת הוועדה:
היז" מבקש לדעת איזה נספח בינוי עליו לעשות ,למשל א" יכי נספח בינוי ע"  10יח"ד מגורי" ועוד  15יח' נופש ובוועדה יגידו
לו ,שזה יותר מדי ,הרי הוא שיל" סת" למתכנ ,לכ הוא מבקש לדעת מה הגבול שהוועדה תהיה מוכנה לאשר.
דודי אוחנונה ) חבר וועדה:
מבחינתי  4יח"ד זה כבר יותר מדי .זה צפו.%
טלי פלוסקוב ) יו"ר הוועדה:
לא כל היח' חייבות לשבת על הקרקע ,זה יבנה בדירוג ,אחד מעל השני ,לא מחייב שהמגרש יחולק ל 6יח'.
הרצו שלי הוא לא לראות מגרשי" ריקי" ולפתח את השכונה.
דודי אוחנונה ) חבר וועדה:
אני מציע שהיז" יחזיר את המגרש לממ"י וה" ישווקו את המגרשי" תחת יעוד ותכלית אחרי".
ויקי ברנגל ) מהנדסת העיר:
המנהל בעצמו המליצו על שינוי יעוד כדי שהמגרשי" לא יישארו ריקי".
טלי פלוסקוב ) יו"ר הוועדה:
א" עושי"  3מפלסי" ובכל מפלס יש  2יח"ד שצמודי" לה"  21יח' נופש ,זה עדיי בסדר וא" כל יח"ד היא בגודל  100מ"ר  ,זה
יוצא  600מ"ר ונשאר ליז" עוד  480מ"ר ליח' נופש ,א" נחליט שאנחנו מאשרי" לו עוד  8יח' נופש של  25מ"ר כ"א ,נוספי" רק
עוד  200מ"ר ובסה"כ  800מ"ר בניה ,מה שישאיר ליז" עוד  280מ"ר לא מנוצלי".
דודי אוחנונה ) חבר וועדה:
לדעתי זה יצור צפיפות .אבל א" אני טועה ,אז שהיז" יגיש תכנית בינוי בה נוכל לראות את פריסת היחידות ואז אולי אשתכנע,
כ אני לא מוכ לאשר ,רק בוועדת מליאה.
טלי פלוסקוב ) יו"ר הוועדה:
זהו רק אישור עקרוני ,בשלב הבא היז" יציג נספח בינוי ואנחנו נקבל החלטה לגבי אופי הבניה.
דודי אוחנונה ) חבר וועדה:
אני מוכ לדו רק א" זה יוצג בפני וועדת מליאה.
ויקי ברנגל ) מהנדסת העיר:
בשל ההגבלה של גובה המבנה ,אחוזי בניה  ,קווי בני ומס' היח' ,היז" לא יכול לבנות כא מהו שהוא שונה באופ מהותי ממלו
"יהלי"".
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החלטות
להעביר את הדיו לוועדת מליאה.
גליו דרישות
לשנות ש" התכנית ל "מג'  82ברח' סהר   26הגדלת מספר יחידות דיור למגרש".
 חסר קוב' של תשריט בפורמט DWG
חסרה חתימה של מודד.
 חסרה חתימת ממ"י.

סעי2 $

בקשה להיתר20120082 :

תיק בניי 1120000002 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2012205תארי13/05/2012 :
בעלי עניי
מבקש
רובינשטיי גינאדי
בעל הנכס
מ.מ.י.
עור
ארונוב טטיאנה
כתובת:
גוש וחלקה:

לש  8כניסה  , 4שכונה :רות
גוש 38444 :חלקה 18 :מגרש531 :

שימושי :

בית טורי

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי"

מהות הבקשה
תוספת קומה  45.09מ"ר +פרגולת ע -בחזית
שטח קיי  93.16מ"ר
שטח עיקרי:

45.09

חוות דעת
בישיבת רשות רישוי מקומית מספר  2012103מתארי  13/03/2012הוחלט :
בכפו %למילוי תנאי גיליו הדרישות ,תאושר הבקשה.
התקבלו חתימותכל הדיירי" במגרש.
דייר אחד ) שרמ אברה מעוניי לבטל את חתימתו ומביע התנגדות בגלל ששכנו עושה דברי כדי להציק לו .יחזור בו ברגע
שהנ"ל יתחייב לא להציק לו.

מתנגדי
) שרמ נעמי ואבי
מהות ההתנגדות
ביטול חתימה להיתר בניה :
מסיר את חתימת ידו מאישור בניה ברח' לש"  8/4בגלל ששכנו עושה דברי" כדי להציק לו .יחזור בו ברגע שהנ"ל יתחייב
לא להציק לו.
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המש בקשה להיתר20120082 :

מהל דיו
אבי שרמ ) מתנגד:
אני הול למכור את הבית שלי ,המבקש בא אלי וביקש שאני אחתו" לו על התכניות ,א %ע"פ שאני עוד לא מכרתי את הבית,
אמרתי שאי בעיה ואני חות" לו .לאחר יו" אני ראיתי שהוא בונה מנגל בדיוק בגדר המשותפת של שנינו 2 ,מ' מחלו חדר
השינה שלי .שאלתי אותו "מה זה" והוא ענה "ככה אני רוצה" ,הסברתי לו שהגדר היא לכל אור החצר ,שישי" את המנגל
באמצע החצר על הגדר האחורית שפונה לוואדי והוא ענה לי שהוא רוצה לשי" את זה בצמוד לגדר המשותפת .אז אמרתי שא"
כ ,אני מוריד את החתימה שלי מהתכנית ,אני מתנגד שתבנה בקיר המשות %שלי.
ויקי ברנגל ) מהנדסת העיר:
הבקשה היא לבניית תוספת קומה ופרגולה.
מקסי אוקני ) חבר וועדה:
מאיזה צד נמצא הבית של?
אבי שרמ ) מתנגד:
אני מצד שמאל שלו.
אני מציע שיעשה את המנגל מאחור בדיוק באמצע בי הגדר שלי לגדר של השכ השני ,כ זה לא יפריע לא %אחד.
גינאדי רובינשטיי )מבקש:
המנגל שרציתי לבנות ממש נמצא בקצה הגינה שלי בצד שמאל ולא מול החלו שלו ,אבל לאחר שהוא אמר לי שזה מפריע לו,
אני מיד הפסקתי לבנות ,למחרת הוא הל ורצה למשו את חתימתו מהעירייה .כרגע אי שו" מנגל .ובכל זאת אני מדגיש שזה
ממש בקצה הגינה שלי .אישתו ביקשה ממני לא לסגור ע" הגדר את הנו %מול חדר השינה ,אז לא סגרתי ,למרותצ שהגדר חיה
שלו לא מוצאת ח בעיני ,אבל זו הגינה שלי.
שי אהרונו )$מבקר העיריה:
ההתנגדות של לא תכנונית.
אבי שרמ ) מתנגד:
אני אומר לכ" ,אני אל ע" זה עד לבג"צ .אני לא מוכ שיבנה מנגל מולי ,מי שרוצה לקנות את הבית ,יראה מנגל ולא ירצה
לקנות את הבית.
גינאדי רובינשטיי )מבקש:
אבל הוא ביקש ממני לעצור וג" עצרתי.
טלי פלוסקוב ) יו"ר הוועדה:
אנחנו כרגע לא דני" על המנגל ,הבקשה כא היא לתוספת קומה שניה ופרגולה.
מנגל לא צרי היתר בניה.
אני מבינה שהמתנגד חת" על הסכמה לבניה ואז הגיע וביקש להסיר את החתימה שלו ולהתנגד לבניה בגלל בניית המנגל.
ליאורה סגרו ) מזכירת הוועדה:
הייתי בדיו בוועדת ערר בנושא אחר ,יו"ר הוועדה עו"ד גלעד הס אמר במפורש כי לא נית לחזור ב מחתימת אלא רק
באמצעות בית משפט ,אד" החות" על מסמ זו אחריותו המלאה.
טלי פלוסקוב ) יו"ר הוועדה:
אני ג" רוצה להדגיש שההתנגדות אינה תכנונית וג" המבקש עשה את מה שביקש ממנו המתנגד.

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2012205מיו"13/05/2012:

עמוד  8מתו  13עמודי"

המש בקשה להיתר20120082 :

החלטות
בכפו $למילוי תנאי גיליו הדרישות ,תאושר הבקשה .ההתנגדות נדחית מעצ היותה לא תכנונית ועוסקת בסכסו שכני .
גליו דרישות
מ י ל ו י פ ר ט י " ב ט ו פ ס ה ה ג ש ה ו ח ת י מ ו ת:
  המבקש
  עור הבקשה
  מתכנ השלד
  אחראי לביצוע
  אחראי לביקורת באתר
 מילוי טבלת שטחי" מותרי" לפי תב"ע בתוק%
 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי" מבוקשי"  לרשו" נכו שטח קיי"
א י ש ו ר י " )רשויות(:
 אישור מנהל מקרקעי ישראל
 אישור הג"א
 אישור תאגיד המי" "מעיינות הדרו""
הערות לתיקו התכנית:
 תוכנית סביבה ק.מ 1:2500 .או   1:5000לסמ נכו את מיקו" הבית
 יש לצבוע בחתכי" ג" את הגג המוצע והרצפה הקיימת )בחת אא(
 יש לסמ מיקו" דוד שמש בתכניות ,חזיתות וחתכי"
 על מתכנ לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח
 ואי חריגות בקו בני.
 חתימת שכני"
 דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות ,תכנית גגות ,חתכי" וחזיתות בלבד
 תצהיר מתכנ השלד ) טופס ( 9
 חישובי" סטטיי" של המבנה.
 תשלומי" :אגרות לבניה ,היטלי" )מי" ,ביוב ,השבחה ,אגרת פינוי פסולת בני(
 כתב שיפוי
הערות פיקוח
 כל התוספות המבוקשות עדיי לא ניבנו.

סעי3 $

בקשה לעבודה מצומצמת20120162 :

תארי השלמה סטטוס
12/03/2012
12/03/2012
12/03/2012

הושל"
הושל"
הושל"
לא הושל"
הושל"
הושל"
הושל"

06/05/2012
06/05/2012
03/06/2012

הושל"
הושל"
הושל"

24/04/2012
24/04/2012
24/04/2012
12/03/2012
12/03/2012
06/05/2012
13/05/2012
03/06/2012
03/06/2012
03/06/2012
05/06/2012

הושל"
הושל"
הושל"
הושל"
הושל"
הושל"
הושל"
הושל"
הושל"
הושל"
הושל"

13/03/2012

הושל"

12/03/2012
24/04/2012
24/04/2012

תיק בניי 1533 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2012205תארי13/05/2012 :
בעלי עניי
מבקש
צ'רניאקוב איליה
כתובת:
גוש וחלקה:

סנונית  16דירה  , 2שכונה :מעו$
גוש 38240 :חלקה 142 :מגרש909 :

תוכניות:

/24במ5/

יעוד:

אזור מגורי" א

שטח מגרש:

1111.00

שימושי :

בית טורי

תאור הבקשה:

שינוי בבניי

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2012205מיו"13/05/2012:

עמוד  9מתו  13עמודי"

המש בקשה לעבודה מצומצמת20120162 :

מהות הבקשה
פרגולת ע' בחצר אחורית
חוות דעת
דיו בוועדת משנה עקב היות ההמבקשת עובדת יח' הקליטה בעיריה
החלטות
בכפו $למילוי תנאי גיליו הדרישות ,תאושר הבקשה.
גליו דרישות
מ י ל ו י פ ר ט י " ב ט ו פ ס ה ה ג ש ה ו ח ת י מ ו ת:
  המבקש
  עור הבקשה
  מתכנ השלד
  אחראי לביצוע
  אחראי לביקורת באתר
הערות לתיקו התכנית:
 חתימת השכ הגובל בפרגולה
 בתכנית נראה כאילו הפרגולה מרוחקת מגבול המגרש ואילו בפועל נראה כאילו
הפרגולה חורגת לכיוו השכ ,לתק
 חישובי" סטטיי" של המבנה.
 תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני )טופס (10
 תשלומי" :אגרות לבניה ,היטלי" )מי" ,ביוב ,השבחה ,אגרת פינוי פסולת בני(

סעי4 $

בקשה להיתר20120163 :

תארי השלמה סטטוס
28/05/2012
28/05/2012
05/06/2012

הושל"
הושל"
הושל"
לא הושל"
הושל"

28/05/2012
05/06/2012

הושל"
הושל"

05/06/2012
05/06/2012
28/05/2012

הושל"
הושל"
הושל"

05/06/2012

תיק בניי 1159 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2012205תארי13/05/2012 :
בעלי עניי
מבקש
עיריית ערד
בעל הנכס
מ.מ.י.
עור
פלינסקו מיכאלה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב ב יאיר  ,60שכונה :גבי
גוש 38272 :מגרש912 :

תוכניות:

/24במ1/76/

יעוד:

בניני ציבור

שטח מגרש:

6228.00

שימושי :

מבנה ציבור

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי"

מהות הבקשה
תוספת  2כיתות ומבואה  132.25מ"ר לבית ספר "תלמוד תורה"

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2012205מיו"13/05/2012:

עמוד  10מתו  13עמודי"

המש בקשה להיתר20120163 :

שטח קיי"  1499.89מ"ר
שטח עיקרי:

132.25

החלטות
בכפו $למילוי תנאי גיליו הדרישות ,תאושר הבקשה.
גליו דרישות
מ י ל ו י פ ר ט י " ב ט ו פ ס ה ה ג ש ה ו ח ת י מ ו ת:
  המבקש
  עור הבקשה
  מתכנ השלד
  אחראי לביצוע
  אחראי לביקורת באתר
 מילוי טבלת שטחי" מותרי" לפי תב"ע בתוק%
 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי" מבוקשי"  סה"כ שטח עיקרי קיי" לא נכו
א י ש ו ר י " )רשויות(:
 אישור מנהל מקרקעי ישראל
 אישור הג"א
 אישור משרד הבריאות
 אישור מכבי אש
 אישור היחידה לאיכות הסביבה
 חוות דעת של מורשה נגישות מתו"ס לאחר שהתייע' ע" מורשה לנגישות השרות
 אישור תאגיד המי" "מעיינות הדרו""
הערות לתיקו התכנית:
 יש לתק קווי בני ע"פ רוזטות
 יש להוסי %פרט קיר מוצע
 יש לתק בכל מקו" שכתוב גג חדש  ,מלבד הגג המוצע
 יש לציי טיח כדוגמת הקיי" ,במקו" צבע כדוגמת הקיי"
 תוכנית מדידת מצב קיי" חתומה ע"י מודד מוסמ ק.מ1:250.
 ודיסקט לפי מיפרט העירייה.
 יש לתת פתרו ופרטי" לקיר תומ המוצע בסמו לתוספת +חישוב סטטי
 דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות ,תכנית גגות ,חתכי" וחזיתות בלבד
 יש להוסי %גבהי" אבסולוטיי" בתכניות ,חזיתות וחתכי" ,יש להוסי %למפלסי
הרצפות ולמפלסי הגגות לפחות
 תצהיר מתכנ השלד ) טופס ( 9
 חישובי" סטטיי" של המבנה.
 תשלומי" :אגרות לבניה ,היטלי" )מי" ,ביוב ,השבחה ,אגרת פינוי פסולת בני(

סעי5 $

בקשה להיתר20120164 :

תארי השלמה סטטוס

09/05/2012

לא הושל"
הושל"
לא הושל"
לא הושל"
לא הושל"
לא הושל"
לא הושל"
לא הושל"
לא הושל"
לא הושל"
לא הושל"
לא הושל"
לא הושל"
לא הושל"

לא הושל"
לא הושל"
13/05/2012

הושל"
לא הושל"
לא הושל"
לא הושל"
לא הושל"

תיק בניי 1692 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2012205תארי13/05/2012 :
בעלי עניי
מבקש
יהלי" תיירות בע"מ
בעל הנכס
מ.מ.י.

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2012205מיו"13/05/2012:

עמוד  11מתו  13עמודי"

המש בקשה להיתר20120164 :

עור
רויטגורלבי' נטע
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב סהר  ,24שכונה :אזור מלונות
גוש 38999 :חלקה 81 :מגרש81 :

תוכניות:

3/102/03/24

יעוד:

אזור מגורי" ,מלונות ונופש

שטח מגרש:

1100.00

שימושי :

מגורי" מלונאות ונופש

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי"

מהות הבקשה
תוספת למבנה קיי  36.6מ"ר+שינוי פנימיי  +פרגולה  +בריכת שחיה
שטח קיי  728.4מ"ר
שטח עיקרי:

0.10

שטח שירות36.50 :

חוות דעת
בתכנית מוצע ביטול מס' חדרי אירוח והפיכת למחסני וחדרי עובדי  ,המצב אינו משק $את המצב בפועל ,בא לא יבוטלו
חדרי האירוח לא נית יהיה להוסי $שטחי אירוח חדשי בשל היעדר אחוזי בניה עיקריי
החלטות
בכפו $למילוי תנאי גיליו הדרישות ,תאושר הבקשה.
כל שימוש בחללי" בשינוי ממה שאושר בתכנית זו ,יהווה סטיה ניכרת.
גליו דרישות
מ י ל ו י פ ר ט י " ב ט ו פ ס ה ה ג ש ה ו ח ת י מ ו ת:
  המבקש
  עור הבקשה
  מתכנ השלד
  אחראי לביצוע
  אחראי לביקורת באתר
 מילוי טבלת שטחי" מותרי" לפי תב"ע בתוק%
 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי" מבוקשי"
 חדר העובדי" לא יכול להיחשב כשטח שירות
 אי להפו חדרי אירוח למחסני" )(+4.5
א י ש ו ר י " )רשויות(:
 אישור מנהל מקרקעי ישראל
 אישור הג"א
 אישור מכבי אש
 אישור היחידה לאיכות הסביבה
 חוות דעת של מורשה נגישות מתו"ס לאחר שהתייע' ע" מורשה לנגישות השרות
 אישור תאגיד המי" "מעיינות הדרו""
הערות לתיקו התכנית:
 בתכנית גג מסומ כי מפלס הגג המוצע לכיוו רח' מואב הוא + 7.47
 יש לצבוע את ההריסה המתוכננת בחת אא
 יש לרשו" חומרי גמר בכל החזיתות ,מוצע וקיי"
 בריכה יש לתכנ ע"פ הנחיות חתו"ב כולל מעקות תעלות גלישה ,חיפויי" וכו'
 גבול המגרש וקוי בני יסומנו בחתכי" וחזיתות בקו אנכי מרוסק.
 תוכנית סביבה ק.מ 1:2500 .או   1:5000לסמ את המגרש

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2012205מיו"13/05/2012:

תארי השלמה סטטוס
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012

הושל"
הושל"
הושל"
הושל"
הושל"
לא הושל"
לא הושל"

לא הושל"
לא הושל"
לא הושל"
לא הושל"
לא הושל"
לא הושל"

לא הושל"
לא הושל"

עמוד  12מתו  13עמודי"

המש בקשה להיתר20120164 :








תוכנית מדידת מצב קיי" חתומה ע"י מודד מוסמ ק.מ1:250.
ודיסקט לפי מיפרט העירייה.
דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות ,תכנית גגות ,חתכי" וחזיתות בלבד
תצהיר מתכנ השלד ) טופס ( 9
חישובי" סטטיי" של המבנה.
תשלומי" :אגרות לבניה ,היטלי" )מי" ,ביוב ,השבחה ,אגרת פינוי פסולת בני(

23/05/2012

הושל"
לא הושל"
לא הושל"
לא הושל"
לא הושל"
לא הושל"

נ ת א ש ר,

_________________
טלי פלוסקוב
יו"ר הוועדה המקומית
______________
תארי

_______________
ליאורה סגרו
מזכירת הוועדה

________________
ויקי ברנגל
מהנדסת העיר

_______________
תארי

________________
תארי

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2012205מיו"13/05/2012:

עמוד  13מתו  13עמודי"

