תארי29/06/2011 :
ת .עברי :כ"ז סיו תשע"א

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר 2011205
בתארי 29/05/2011 :כ"ה אייר תשע"א שעה 18:00
נכחו:
חברי :

גב' טלי פלוסקוב
מר מקסי $אוקני
מר בני ב שוש
מר יצחק וייס
מר משה אדרי
מר דודי אוחנונה








נציגי :

דנה רודד
מוטי קורוב

 יח' לאיכות הסביבה
 נציג/ת מח' ביצוע בעירייה

סגל:

ויקי ברנגל
ליאורה סגרו

 מהנדסת העיר
 מזכירת הוועדה

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

נעדרו:
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
אבי הלר
מיכאל קוג
בני קייט
אבי עמר
שמעו בארי
ליל מורג
ניר פאר
אודי יונה
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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
הממונה על מחוז דרו $משרד הפני$
מנהל אחזקה
נציג מדור תנועה
נציג תאגיד המי" $מעיינות הדרו"$
מבקר העירייה
מנכ"ל החברה הכלכלית
נציג רשות העתיקות
סיירת ירוקה

עמוד  1מתו  23עמודי$

המש משתתפי לישיבה:
נציגי :

חיי $שימ ,עו"ד
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 יוע( משפטי

עמוד  2מתו  23עמודי$

תקציר נושאי לדיו
סעי$

סוג ישות

מס' ישות

1

תוכנית בניי
עיר

/156/03/24זמ

2

בקשה להיתר

950015

3

בקשה להיתר

20090277

4

בקשה לעבודה
מצומצמת

20110152

5

בקשה להיתר

20110025

6

בקשה להיתר

20110026

7

בקשה להיתר

20110027

8

בקשה להיתר

20110097

תאור ישות

גו"ח

שינוי יעוד ממגורי $גוש38240 :
א' למגורי $ומבני
מחלקה211:
ציבור ,רח' דוכיפת
עד חלקה211:
מבנה מסחרי  ,בקשה גוש38207 :
בדיעבד
חלקה2042 :
מגרש21 :
מבנה מסחרי  ,בקשה גוש38207 :
בדיעבד
חלקה2042 :
מגרש21 :
גוש38218 :
בית טורי  ,בקשה
בדיעבד
חלקה7 :
מגרש10 :
גוש38235 :
בית טורי  ,בקשה
בדיעבד
חלקה11 :
מגרש121B :
גוש38235 :
בית טורי  ,בקשה
בדיעבד
חלקה11 :
מגרש121B :
גוש38235 :
בית טורי  ,בקשה
בדיעבד
חלקה10 :
מגרש121C :
גוש38235 :
בית טורי  ,תוספת
למבנה קיי$
חלקה12 :
מגרש121A :
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בעל עניי

עמ'

כתובת

בלאושטיי פני

דוכיפת 43
כניסה , 2
שכונה :מעו+

4

וולדר אברה$

התעשיה 5
כניסה , 7
שכונה :אזור

7

הסעות שער הדרו$

התעשיה 5
כניסה , 32
שכונה :אזור

9

אירמגרד יא

קנאי 21 $כניסה
 , 4שכונה:
לבאות

13

קיימת התנגדות
רוטנברג רבקה
ואריה
קיימת התנגדות
פרנקנטל חנה ויהודה תפוח  10כניסה
 , 4שכונה:
חלמיש
קיימת התנגדות
תפוח  12כניסה
כ( לאה ויצחק
 , 3שכונה:
חלמיש
קיימת התנגדות
תפוח  8כניסה 3
שיינפלד שלו $צבי
 ,שכונה:
חלמיש
קיימת התנגדות
תפוח  10כניסה
 , 3שכונה:
חלמיש

15

17

19

21

עמוד  3מתו  23עמודי$

תוכנית מפורטת/156/03/24 :זמ

סעי1 $
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ש התכנית:

שינוי יעוד ממגורי $א' למגורי $ומבני ציבור ,רח' דוכיפת  43/2ע

סוג תוכנית

תוכנית מפורטת

שטח התוכנית

319.00
יחס

כפופה ל
כפופה ל
שינוי נקודתי

) 0.32דונ($
מספר תכנית
/24במ5/5/
מוכפפת ל
/24מק2005/
מוכפפת ל
/24במ5/
משתנה ע

בעלי עני
יז
בלאושטיי פני
בלאושטיי אדוארדו
מודד
יוסי כוכבי  מודד מוסמ
מגיש
בלאושטיי פני  ,אחר  , 015179310דוכיפת  43/2ערד
בלאושטיי אדוארדו  ,אחר  , 014849194דוכיפת  43דירה  2ערד
כתובות
גושי חלקות
גוש
38240
38240

דוכיפת  43כניסה  , 2שכונה :מעו+
בשלמות מחלקה
211
לא
286
לא

עד חלקה
211
286

בשלמות
כ
לא

מגרש ,:גוש 38240 :מגרש268B :
מטרת התכנית
שינוי יעוד ממגורי $א' ליעוד מגורי $ומבני $ומוסדות ציבור.
מהל דיו
ויקי ברנגל :יש כא ג ילדי $ומשחקיה שמתקיי $ע"פ שימוש חורג  11שני .$ע"פ סעי 148 +לחתו"ב היתר לשימוש
חורג חייב להיות מוגבל בזמ ,לכ לאחר פרק זמ של  11שני $לא נית להמשי בשימוש חורג .אנו בדקנו מול וועדה
מחוזית ונכו שאי הגבלת מספר שני $מפורשת .ההגבלה של  5שני $ועוד  5שני $נוספות ,באה כנראה מתו החלטות
של וועדות מקומיות .החוק דורש שהשימוש החורג לא יהיה לצמיתות ,אחרת זה כבר שימוש קבוע .ברגע שמבקשי$
שינוי יעוד ע"י שינוי תב"ע ,מעלי $את רמת הבדיקה של התכנית ומתייחסי $לכל ההיבטי $התכנוניי $לעומק ה ע"י
הוועדה המקומית וה ע"י הוועדה המחוזית.
דבר נוס +הוא הצור בפעוטוני ,$לפי רחלי אברמזו מנהלת מח' חינו ,למח' חינו אי רישו $של הפעוטוני ,$אבל
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המש תוכנית בניי עיר/156/03/24 :זמ

העובדה שהפעוטו קיי $כבר  11שני $במקו ,$מצביע על הצור של האוכלוסיה.
דודי אוחנונה :זה לאו דווקא מצביע על הצור במקו $הספציפי הזה ,יכול להיות שהילדי $מגיעי $מכל רחבי העיר.
ויקי ברנגל :לגבי נושא החניה ,הנושא ייבדק כמוב ע"י הוועדה המחוזית ,אבל בבדיקה שערכתי בתק חניה ,ג ב 2
כיתות דורש מקו $חניה אחד בלבד ,כ שאי למעשה בעית חניה ,יש מפרצי חניה ,בנוס +א $יש שימושי $מעורבי,$
הוועדה רשאית להקל במס' מקומות החניה .דבר נוס +הוא השימוש שמוצע :עו"ד חיי $שימ התייע( ע $גור $מסוי$
וכתב לנו שהשימוש שאמור להיות כא הוא מסחרי ,אני בדקתי ע $עורכי מבא"ת שה $הגור $המוסמ לקבוע בנושא
והשימוש הנכו הוא כפי שמוצע כא :מגורי $ומוסדות ציבור ,זה תק +ג $לגני ילדי $פרטיי $וג $לגני ילדי$
ציבוריי ,$מה שקובע זו הפעילות המתרחשת  ג ילדי $ולא עניי קנייני .אנחנו חושבי $שא 11 $שני $לא התקבלה
א +תלונה לגבי המקו $ואושרו ש 3 $פעמי $שימושי $חורגי $ע $פרסומי $בעתונות ועל הנכס.
דנה רודד :אי בעיה רק א $פאני בלאושטיי מפעילה את המקו .$אבל במידה ויתחלפו במקו $הבעלי $והגננת ,לא
נית לדעת מה יקרה ,כי זהו שימוש למוסדות ציבור.
ויקי ברנגל :הוועדה צריכה לתת החלטה ולהתחשב בכל ההיבטי $הרלוונטיי:$
 .1הג קיי 11 $שני ,$יש ש $ילדי $שמגיעי $לג במהל התקופה הנ"ל ,זאת אומרת שיש לפעוטו צור.
 .2הגננת מתפרנסת מהעבודה בג ויכול להיות שיש ש $עוד גננות שג $מתפרנסות מהעבודה.
 .3דבר נוס +הוא העובדה שמעול $לא קיבלנו תלונות מתושבי העיר בנוגע לג זה.
דנה רודד :בכל האר( גור $גני הילדי $בתו שכונות מגורי $הוא בעייתי ,זה מהווה מוקד רעש .א $נבדוק במוקד
העירוני ,נראה כי בכל הפעוטוני $יש בעיית רעש באיזור מגורי ,$לפאני באופ יוצא דופ יש כנראה הסכ $ע $השכני ,$אבל
זה לא מוב מאליו שהשילוב הזה מתקיי $בשלו .$אני מתנגדת להנצחת משהו שעלול להיות בעייתי
בעתיד .אני מתקשה לחשוב על פתרו שיכול להגביל את השימוש של מוסדות ציבור.
ויקי ברנגל :נרשו $תכלית של ג ילדי ,$אפילו נית להגביל את מס' הילדי $על פי מה שקיי $היו + $משחקיה ורק
אלו השימושי $שיותרו .לא נית יהיה לעשות ש $בית כנסת או כל שימוש אחר.
טלי פלוסקוב :אני מבינה שבדקת $וגילית $ששימוש חורג לא מוגבל בזמ.
ויקי ברנגל :החוק אומר שהשימוש חייב להיות מוגבל מראש בזמ.
טלי פלוסקוב :הא $אנחנו יכולי $לאשר שימוש חורג ל 3שני $נוספות?
ויקי ברנגל :אנחנו לא יכולי $להארי את השימוש עד אי סו ,+זה כבר קיי $ש 11 $שני $וזה יותר מדי.
דנה רודד :יש לי בעיה ע $הנצחת השימוש של מבני ציבור במקו.$
דודי אוחנונה :א $ויקי חושבת שהשימוש הינו כבר יותר מדי זמ ,אז צרי לפנות את הג מהמקו ,$אני לא חושב
שצרי להנציח את השימוש הזה.
טלי פלוסקוב :אני לא חושבת שצרי לפנות את הג ,יש מס' פרמטרי $שיש להתחשב בה :$לפעוטו זה יש ש $טוב
ויש לו ביקוש בקרב התושבי ,$אסור לשכוח שעלינו לתת פתרו לילדי $שמבקרי $בג והיבט נוס +שאכ העובדי $בג
מפרנסי $משפחות .צרי לחשוב על פתרו ,כי למעשה כל אחד יכול להגיע ולבקש שינוי ייעוד באותו אופ ,צרי
להתחשב בהחלטתינו בעובדות אלה .בנוס +לכ ,לדעתי עלינו להגביל את כמות השימושי $לאחד בכל שכונה ,שלא
יווצר מצב של מספר בלתי מוגבל של בקשות בכל שכונה .עוד דבר זה העובדה שבמהל  11שנות פעילות הג ,לא
התקבלו תלונות שכני $בנושא.
דודי אוחנונה :ברגע שמנציחי $את הנושא ,בעלת הבית הספציפית עלולה לצאת לפנסיה ,למכור או להשכיר את המקו$
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והשכני $יתחלפו ואי לדעת כיצד ייראה הג החדש ,השכני $החדשי $ואולי אפילו יהיו תלונות.
דנה רודד :במקומות אחרי $בעיר אנו מתמודדי $ע $שכני $שה $עובדי משמרות במפעלי $התעשיתיי $באזור ואינ$
יכולי $לנוח בבית $לאחר משמרת ,מאחר והרעש מהג הסמו הוא בלתי נסבל ,והג אינו חייב להיות ש .$בגני$
אחרי $אנו מקבלי $המו תלונות על רעש .אי מתמודדי $ע $המצב?
מקסי אוקני  :אי נית למצוא פתרו להגביל את השימוש שוב לזמני? אולי לעוד  3שני.$
ויקי ברנגל :המקרי $שדובר עליה $כא ,חלק $נדונו בוועדות כא ולא אושרו עקב התנגדות שכני .$יש כא נושא אחד
שהשימוש כבר קיי 11 $שני $ואסור להמשי לאשר שימוש חורג נוס ,+זה יותר מדי זמ ,צרי להחליט לאשר או לא
לאשר ,א לדעתי ,שיותר נכו שזה יגיע לוועדה המחוזית לבדיקת כלל ההיבטי $של התכנית.
משה אדרי :אני רוצה לציי שהוועדה לא הוקמה כדי לתת פתרו תעסוקה לתושבי $או לפתור בעיות שינה של
תושבי,$לגופו של עניי ,במקרי $בעבר שנדודנו בוועדה ונאמר לנו כא שאי מתנגדי $קרו מקרי $בה $המלצנו לצאת
לבדיקה בשטח ,וכאשר הגענו למקו ,$השכני $אמרו לנו שהתלוננו מספר פעמי $ולא קיבלו שו $התייחסות ,זה קרה
מס' פעמי .$צריכי $לחשוב על מדיניות מסוימת ,לתת פתרו של ג אחד בכל שכונה הוא לא מעשי ,כי אז נצטר
להוציא מכרז .לדעתי כדאי לצאת לסיור במקו $בשעות הפעילות ואולי אפילו לשאול את השכני.$
דודי אוחנונה :העני פה הוא מה קורה כאשר הבעלי $או המפעילי $מתחלפי.$
מוטי קורוב :אני חושב שא $מאשרי $שינוי תב"ע ,העירייה עלולה למצוא את עצמה במצב שאי לה דרכי $להתמודד
בעתיד ע $תלונות כלל .סעי 148 +למעשה מחייב הגבלת השימוש בזמ ,למעשה כל החלטת וועדה יכולה לאשר שימוש
של  5שני $לדוגמא ,וזה מה שיש לעשות.
ויקי ברנגל :החלטה כזאת היא לא הגיונית ,שימוש חורג שנמש על פני עשרות שני.$
מוטי קורוב :הסעי +בחתו"ב לא מגביל לתקופה מסויימת ,כל החלטה חייבת להיות מוגבלת בזמ ,א אי הגבלה על
מספר ההחלטות.
מקסי אוקני  :עכשיו עלינו לקבל החלטה.
ויקי ברנגל :זה לא טוב להמשי שימוש חורג לפרקי זמ ארוכי $כל כ ,עדי +לתת לוועדה מחוזית לטפל בכ ולבדוק
את נושא שינוי התב"ע .לא שמעתי א +פע $על שימוש חורג למש  15שני.$
דנה רודד :ברגע שהתכנית יוצאת מהידיי $שלנו ועוברת לוועדה מחוזית ,אנחנו מאבדי $שליטה בנעשה.
יש בעיה חוקית באישור שימוש חורג לפרק זמ נוס?+
ויקי ברנגל :לפני מספר שני $הנוהל היה אישור השימוש החורג ע"י דיווח לוועדה המחוזית על מש השימוש החורג,
אז היו מאשרי $לתקופה של  5שני $ומאריכי $בעוד  5שני .$בחוק לא כתוב מפורשות באיזו תקופה להגביל את
השימוש ,א פרק הזמ חייב להיות סביר 15 ,שני $אינו פרק זמ סביר.
משה אדרי :בוועדה קודמת אמרת לנו אחרת ,שהשימוש החורג מוגבל ל 10שני $בלבד.
דודי אוחנונה :א $החוק היה כותב שאסור מעבר ל 10שני ,$אז היה אסור ,אבל בחוק כתוב שההחלטה חייבת להיות
מוגבלת בזמ.
ויקי ברנגל :אני לא רואה לנכו תכנונית ,להמשי הלי של שימוש חורג.
טלי פלוסקוב :מבקשת להמלי( לאשר שימוש חורג במבנה למש  3שני $נוספות.
הצבעה :פה אחד.
החלטות
הוועדה אינה ממליצה על הפקדת התכנית וממליצה לאשר שימוש חורג במבנה למש  3שני נוספות.
גליו דרישות
 סעי 2.1 +מטרת התוכנית  יש לרשו $הפעלת ג ילדי $במגרש מיעוד למגורי $א
 סעי 2.2 +עיקרי הוראות התוכנית  יש לרשו $שינוי קרקע מגורי $ליעוד מגורי$
ומבני $ומוסדות ציבור.
 קביעת השימושי $מותרי.$

 סעי  4 +תת סעי 4.1.1 +שימושי  $יש לרשו $רשימת שימושי $ממוספרת אב ,
כמו  א .מגורי $א,ב .ג ילדי, $ד .משחקיה
 סעי  1.5.5 +בטבלת גושי $וחלקות הוכנסו נתוני תכניות החלות על השטח.
 סעי  1.8.2 +יז $בפועל = מגיש ,נא למלא.
 סעי  1.8.3 +לבעלי עניי בקרקע יש להוסי +חוכרי  $פני&אדוארד בלאושטיי
 סעי  3.2 +במצב מאושר לשנות ש $יעוד ל"מגורי $א'".

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2011205מיו29/05/2011:$
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סעי2 $

תיק בניי 202 :

בקשה להיתר950015 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2011205תארי29/05/2011 :
בעלי עניי
מבקש
וולדר אברה$
בעל הנכס
מ.מ.י.
עור
ציפורה רוט
כתובת:
גוש וחלקה:

התעשיה  5כניסה  , 7שכונה :אזור תעשיה
גוש 38207 :חלקה 2042 :מגרש21 :

תוכניות:

13/101/02/24

יעוד:

אזור מסחרי

שימושי :

מבנה מסחרי

תאור הבקשה:

בקשה בדיעבד

מהות הבקשה
מבנה תעשיה.
שטח המגרש  5304מ"ר.
שטח בניה מותר לקומה  2386.8  %45מ"ר.
שטח בניה מותר ל 4קומות  7956  %150מ"ר.
שטח בנוי בפועל :שטח עיקרי  42.84מ"ר.
קומת מרת. %0.7 +
קומת קרקע . %20
קומה א' . %20
סה"כ בנוי בפועל 2233.51 = %40.7 :מ"ר.
חוות דעת
הצגת נושא המי והביוב במתח  .התוספת אינה יושבת על קו מי וביוב
קיי $אישור מח' מי $כי אי תשתיות ביוב ומי $בתו המגרש
הבקשה אושרה בוועדה מס'  2002319מיו30/6/02 $
מהל דיו
ויקי ברנגל :מדובר בתוספת בתעשיה זעירה בחצר הפנימית ,דנו כבר מס' פעמי $בתוכנית .להבדיל משאר החנויות
במבנה התוספת המוצעת בתוכנית אינה בנויה על קו ביוב קיי ,$חנות זו ,מס'  7וחנות מס'  32ה יוצאות דופ ואינ
בנויות על קו ביוב או על שוכת ביוב.ברוב החנויות האחרות בוצעו תוספות על גביי קו ביוב וללא היתר רק חנות אחת
קיבלה היתר בשנת .1992
מערכות המי $הועברו ע"י מרבית הדיירי $לקומה העליונה יחד ע $השעוני .$כל פתרונות הביוב שגובשו לא התקבלו
והדרישה הייתה להוציא את מערכת הביוב החוצה מהמבנה .שתי החנויות הללו ה קיצוניות ,לכ אי אית בעיית
ביוב.
בעבר התקבלו החלטות בשתי החנויות ,התוספות אושרו בתנאי חתימת השכני .$השכני $מתנגדי $בשל העובדה שקו
הביוב הינו משות +למבנה כולו ואי לעשות "איפה ואיפה" .

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2011205מיו29/05/2011:$

עמוד  7מתו  23עמודי$

המש בקשה להיתר950015 :

דודי אוחנונה :א $הבקשות היו מוגשות לפניי הבנייה יכולנו לדרוש צורת גג אחידה ומתואמת בכל החנויות ,כרגע בכל
חנות בנוייה תוספת מחומר שונה ,בשל העובדה שכל אחד לקח את החוק לידיי $אני רוצה לציי שהוועדה אינה חייבת
לאשר כל תוספת או שמציע להתנות תנאי.$
טלי פלוסקוב :הא $כול $הגישו בקשות להיתר?
ויקי ברנגל :הרוב הגישו ,מסומ בכחול בתשריט.
דנה רודד :הא $הבעיה המהותית היא הקו ביוב?
ויקי ברנגל:רוב הבקשות אושרו בשנת  1996ע $מס' תנאי:$
להסדיר את הגגות וניקוז ,$להסדיר את מערכת המי $ולהוציא את שעוני המי $לקומה השנייה ,כדיי שנית יהיה
לעשות קריאת מוני $וזה בוצע ודבר נוס +הוא הוצאת מע' הביוב אל מחו( למבנה .במקו $זאת נעשה פרט של הרכבת
מכסה כפול לשוחות פרט זה לא עמד במבח דיו בבית משפט וג $לא בביצוע בפועל .בזמנו הייתה פה ביקורת של
מבקרת המדינה שקבעה כי יש להוציא את הביוב אל מחו( למבנה ,זהו תנאי מהותי מאוד אשר א +אחד לא הצליח
לבצע עד היו.$
שתי החנויות המדוברות ,הינ קיצוניות ואינ $קשורות לבעיית מערכת הביוב.
דודי אוחנונה :הא $התוספות המוצעות בנויות ע $גג בטו?
ויקי ברנגל :הבעיה של הדיירי $בנוגע לבקשות הללו היא רק בשל העובדה כי יש לה $חשש שבמידה ויידרשו להוציא
את מע' הביוב החוצה החנויות הללו ייפתרו את עצמ מהשתתפות בתשלו.$
דודי אוחנונה :אבל ,הא $התוספות המוצעות בנויות ע $גג בטו?
נאי, $הסעות שער הדרו :אני הגשתי בקשה ע $גג בטו ,בפועל בנויי גג אסבסט ,א אני מתכוו להחליפו.
דודי אוחנונה :מה בנויי אצל וולדר בחנות מס' ?7
טלי פלוסקוב :אנחנו יכולי $לאשר בתנאי ביצוע פרט אחיד ,אשר נחליט עליו ,ויקי ,איזה פרט את מציעה?
ויקי ברנגל :לגביי הפרט אפשר לחשוב ,אבל הבעיה המהותית היא להחליט כי החנויות הללו יקבלו אישור לתוספת
ואחרות לא.
מקסי אוקני  :יש פה שתי בעיות :פרט אחיד לגגות וההחלטה לאשר לחלק ולחלק אחר לא.
נראה שיש היגיו בהחרגת שתי החנויות למרות התנגדות השכני.$
דודי אוחנונה :בזמנו הוחלט כי כל השכני $ישתתפו במימו הוצאת קו הביוב אל מחו( למבנה ,ברגע שנאשר תוספות
בניה ללא הוצאת הקו החוצה ,הדיירי $שאישרנו לה ,$לא ירצו להשתת +במימו ההוצאות הכרוכות בהוצאת הקו.
א $יהיה פרט אחיד שלפיו כול $יהיו מחוייבי $לבנות ,הרי שכול $יהיו מעונייני $לטפל בבעיית הביוב.
מקסי אוקני  :אני מחריג את החנויות האלה באישור בלבד ,אבל עדיי יהיה עליה $להשתת +בהוצאות הוצאת הביוב
כמו שער הדיירי.$
טלי פלוסקוב :כל מי שקנה חנות במתח ,$ידע מה הוא קונה ,כול $ידעו שיש קו ביוב בחצר.
דודי אוחנונה :כל מי שבנה ,בנה ללא היתר ,לקח די לעצמו ,לכ הוועדה יכולה להחליט שהיא לא מאשרת את
התוספת .צרי לתת לה $פרט שעל פיו יתקנו את הבניה ,כדי שאנחנו נוכל להתמודד ע $כל הבני.
ויקי ברנגל :כבר דנו מספר פעמי $בתיקי $האלה ,שמענו התנגדויות ,אנחנו חייבי $לקבל החלטה בנושא.
דודי אוחנונה :אנחנו צריכי $לדרוש התחייבות מצד המבקש ,כי בזמ הוצאת קו מערכת הביוב מחו( למבנה ה$
מתחייבי $להשתת +בעלויות.
ויקי ברנגל :כלפי מי אתה רוצה לדרוש את ההתחייבות?
דודי אוחנונה :ההתחייבות כלפי העירייה ,כמניעה כדי שזה יקרה בשלב מסויי .$כ נבטיח שכול $ישלמו.
ויקי ברנגל :העיריה מקסימו $יכולה לעזור בתכניות ,מאחר וזה מתח $פרטי.

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2011205מיו29/05/2011:$

עמוד  8מתו  23עמודי$

המש בקשה להיתר950015 :

דודי אוחנונה :בבית משפט השופט אמר לנו כי העירייה יכולה לעשות צעד ולהוציא צווי הריסה לכל הבניה הבלתי
חוקית ,העירייה יכולה לבחור כיצד לפעול.
ויקי ברנגל :אני מציעה לוועדה לקבל החלטה כלשהי ,א $היא תהיה חיובית ,אנחנו נבדוק איזה פרט נרצה לראות ש,$
מערכת ניקוז ,תוספות בניה מעל הגג וכו'  ,עד כה הדיוני $היו בהחלטה הא $לאשר או לא.
מקסי אוקני  :אני לא רוצה להחריג אות $באופ שיהיו פטורי $מתשלו ,$אבל אני חושב שצרי לאשר לה $בהתניה
כלשהיא ,שה $יהיו חייבי $להשתת +בתשלו $עבור הוצאת התשתיות.
בני ב שוש  :אני תומ במה שנאמר כא ,או שנוציא צווי הריסה או שנאשר לה $בתנאי $כמו שדודי הציע.
ויקי ברנגל :אני אבדוק מול עו"ד חיי $שימ מול מי עליה $להתחייב
דודי אוחנונה :מאחר והוועדה אחראית על טיפול בעבירות הבניה ,עליה להיות אחראית על ההתחייבות להסדיר.
נאי, $הסעות שער הדרו  :אני מוכ להתחייב לשל.$
מקסי אוקני  :צרי לבדוק את הנושא מאחר וזהו בני פרטי משות+
דודי אוחנונה :העירייה תכננה ש $את הוצאת כל המערכת החוצה מהמבנה ,יש לעירייה צד בנושא.
טלי פלוסקוב :אני מציעה לחברי הוועדה לאשר את הבקשות ,בתנאי $שנאמרו כא :להציג פרט שיהיה מקובל על
מחלקת הנדסה ,ובתנאי התחייבות להשתתפות בהוצאות שינוי מערכת הביוב.
הצבעה :פה אחד
החלטות
בכפו $למילוי תנאי גיליו הדרישות ,בתנאי הצגת פרט אחיד לגג מאושר ע"י מחלקת הנדסה ,ובתנאי חתימה על התחייבות
להשתתפות בהוצאות שינוי מערכת הביוב ,תאושר הבקשה.
גליו דרישות
 גיליו הדרישות:
 ==============
 תשלומי :$אגרות לבניה ,היטלי) $מי ,$ביוב ,השבחה(
 אישור הג"א  פטור מבנית מקלט.
 אישור איכות הסביבה
 אישור מנהל מקרקעי ישראל
 אישור מכבי אש
 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

 מת פתרו משות +לכל המרזבי $המנקזי $את הגגות בקומת הקרקע.
 חישובי $סטטיי $של המבנה.
 חתימת שכני$

סעי3 $

בקשה להיתר20090277 :

תארי השלמה סטטוס

15/08/2002
10/07/2002
27/06/2002
09/01/2003
09/01/2003
09/01/2003
09/01/2003
09/01/2003
09/01/2003
09/01/2003
09/01/2003
09/01/2003

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

תיק בניי 202 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2011205תארי29/05/2011 :
בעלי עניי
מבקש
הסעות שער הדרו$
בעל הנכס
מ.מ.י.

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2011205מיו29/05/2011:$

עמוד  9מתו  23עמודי$

המש בקשה להיתר20090277 :

עור
אבו רביע חל+
כתובת:
גוש וחלקה:

התעשיה  5כניסה  , 32שכונה :אזור תעשיה
גוש 38207 :חלקה 2042 :מגרש21 :

תוכניות:

13/101/02/24

יעוד:

אזור מסחרי

שימושי :

מבנה מסחרי

תאור הבקשה:

בקשה בדיעבד

מהות הבקשה
תוספת למבנה  19.55מ"ר
שטח קיי 42.33 $מ"ר
חוות דעת
הצגת נושא המי והביוב במתח  .התוספת אינה יושבת על קו מי וביוב
קיי $אישור מח' מי $כי אי תשתיות ביוב ומי $בתו המגרש
הבקשה לא אושרה בוועדה מס'  2010001מיו03/03/10 $
התקבלו התנגדויות מ 21,בעלי נכסי } .{%50סה"כ במבנה  43נכסי .
מהל דיו
ויקי ברנגל :מדובר בתוספת בתעשיה זעירה בחצר הפנימית ,דנו כבר מס' פעמי $בתוכנית .להבדיל משאר החנויות
במבנה התוספת המוצעת בתוכנית אינה בנויה על קו ביוב קיי ,$חנות זו ,מס'  7וחנות מס'  32ה יוצאות דופ ואינ
בנויות על קו ביוב או על שוכת ביוב.ברוב החנויות האחרות בוצעו תוספות על גביי קו ביוב וללא היתר רק חנות אחת
קיבלה היתר בשנת .1992
מערכות המי $הועברו ע"י מרבית הדיירי $לקומה העליונה יחד ע $השעוני .$כל פתרונות הביוב שגובשו לא התקבלו
והדרישה הייתה להוציא את מערכת הביוב החוצה מהמבנה .שתי החנויות הללו ה קיצוניות ,לכ אי אית בעיית
ביוב.
בעבר התקבלו החלטות בשתי החנויות ,התוספות אושרו בתנאי חתימת השכני .$השכני $מתנגדי $בשל העובדה שקו
הביוב הינו משות +למבנה כולו ואי לעשות "איפה ואיפה" .
דודי אוחנונה :א $הבקשות היו מוגשות לפניי הבנייה יכולנו לדרוש צורת גג אחידה ומתואמת בכל החנויות ,כרגע בכל
חנות בנוייה תוספת מחומר שונה ,בשל העובדה שכל אחד לקח את החוק לידיי $אני רוצה לציי שהוועדה אינה חייבת
לאשר כל תוספת או שמציע להתנות תנאי.$
טלי פלוסקוב :הא $כול $הגישו בקשות להיתר?
ויקי ברנגל :הרוב הגישו ,מסומ בכחול בתשריט.
דנה רודד :הא $הבעיה המהותית היא הקו ביוב?
ויקי ברנגל:רוב הבקשות אושרו בשנת  1996ע $מס' תנאי:$
להסדיר את הגגות וניקוז ,$להסדיר את מערכת המי $ולהוציא את שעוני המי $לקומה השנייה ,כדיי שנית יהיה
לעשות קריאת מוני $וזה בוצע ודבר נוס +הוא הוצאת מע' הביוב אל מחו( למבנה .במקו $זאת נעשה פרט של הרכבת
מכסה כפול לשוחות פרט זה לא עמד במבח דיו בבית משפט וג $לא בביצוע בפועל .בזמנו הייתה פה ביקורת של
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מבקרת המדינה שקבעה כי יש להוציא את הביוב אל מחו( למבנה ,זהו תנאי מהותי מאוד אשר א +אחד לא הצליח
לבצע עד היו.$
שתי החנויות המדוברות ,הינ קיצוניות ואינ $קשורות לבעיית מערכת הביוב.
דודי אוחנונה :הא $התוספות המוצעות בנויות ע $גג בטו?
ויקי ברנגל :הבעיה של הדיירי $בנוגע לבקשות הללו היא רק בשל העובדה כי יש לה $חשש שבמידה ויידרשו להוציא
את מע' הביוב החוצה החנויות הללו ייפתרו את עצמ מהשתתפות בתשלו.$
דודי אוחנונה :אבל ,הא $התוספות המוצעות בנויות ע $גג בטו?
נאי, $הסעות שער הדרו :אני הגשתי בקשה ע $גג בטו ,בפועל בנויי גג אסבסט ,א אני מתכוו להחליפו.
דודי אוחנונה :מה בנויי אצל וולדר בחנות מס' ?7
טלי פלוסקוב :אנחנו יכולי $לאשר בתנאי ביצוע פרט אחיד ,אשר נחליט עליו ,ויקי ,איזה פרט את מציעה?
ויקי ברנגל :לגביי הפרט אפשר לחשוב ,אבל הבעיה המהותית היא להחליט כי החנויות הללו יקבלו אישור לתוספת
ואחרות לא.
מקסי אוקני  :יש פה שתי בעיות :פרט אחיד לגגות וההחלטה לאשר לחלק ולחלק אחר לא.
נראה שיש היגיו בהחרגת שתי החנויות למרות התנגדות השכני.$
דודי אוחנונה :בזמנו הוחלט כי כל השכני $ישתתפו במימו הוצאת קו הביוב אל מחו( למבנה ,ברגע שנאשר תוספות
בניה ללא הוצאת הקו החוצה ,הדיירי $שאישרנו לה ,$לא ירצו להשתת +במימו ההוצאות הכרוכות בהוצאת הקו.
א $יהיה פרט אחיד שלפיו כול $יהיו מחוייבי $לבנות ,הרי שכול $יהיו מעונייני $לטפל בבעיית הביוב.
מקסי אוקני  :אני מחריג את החנויות האלה באישור בלבד ,אבל עדיי יהיה עליה $להשתת +בהוצאות הוצאת הביוב
כמו שער הדיירי.$
טלי פלוסקוב :כל מי שקנה חנות במתח ,$ידע מה הוא קונה ,כול $ידעו שיש קו ביוב בחצר.
דודי אוחנונה :כל מי שבנה ,בנה ללא היתר ,לקח די לעצמו ,לכ הוועדה יכולה להחליט שהיא לא מאשרת את
התוספת .צרי לתת לה $פרט שעל פיו יתקנו את הבניה ,כדי שאנחנו נוכל להתמודד ע $כל הבני.
ויקי ברנגל :כבר דנו מספר פעמי $בתיקי $האלה ,שמענו התנגדויות ,אנחנו חייבי $לקבל החלטה בנושא.
דודי אוחנונה :אנחנו צריכי $לדרוש התחייבות מצד המבקש ,כי בזמ הוצאת קו מערכת הביוב מחו( למבנה ה$
מתחייבי $להשתת +בעלויות.
ויקי ברנגל :כלפי מי אתה רוצה לדרוש את ההתחייבות?
דודי אוחנונה :ההתחייבות כלפי העירייה ,כמניעה כדי שזה יקרה בשלב מסויי .$כ נבטיח שכול $ישלמו.
ויקי ברנגל :העיריה מקסימו $יכולה לעזור בתכניות ,מאחר וזה מתח $פרטי.
דודי אוחנונה :בבית משפט השופט אמר לנו כי העירייה יכולה לעשות צעד ולהוציא צווי הריסה לכל הבניה הבלתי
חוקית ,העירייה יכולה לבחור כיצד לפעול.
ויקי ברנגל :אני מציעה לוועדה לקבל החלטה כלשהי ,א $היא תהיה חיובית ,אנחנו נבדוק איזה פרט נרצה לראות ש,$
מערכת ניקוז ,תוספות בניה מעל הגג וכו'  ,עד כה הדיוני $היו בהחלטה הא $לאשר או לא.
מקסי אוקני  :אני לא רוצה להחריג אות $באופ שיהיו פטורי $מתשלו ,$אבל אני חושב שצרי לאשר לה $בהתניה
כלשהיא ,שה $יהיו חייבי $להשתת +בתשלו $עבור הוצאת התשתיות.
בני ב שוש  :אני תומ במה שנאמר כא ,או שנוציא צווי הריסה או שנאשר לה $בתנאי $כמו שדודי הציע.
ויקי ברנגל :אני אבדוק מול עו"ד חיי $שימ מול מי עליה $להתחייב
דודי אוחנונה :מאחר והוועדה אחראית על טיפול בעבירות הבניה ,עליה להיות אחראית על ההתחייבות להסדיר.
נאי, $הסעות שער הדרו  :אני מוכ להתחייב לשל.$

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2011205מיו29/05/2011:$

עמוד  11מתו  23עמודי$

המש בקשה להיתר20090277 :

מקסי אוקני  :צרי לבדוק את הנושא מאחר וזהו בני פרטי משות+
דודי אוחנונה :העירייה תכננה ש $את הוצאת כל המערכת החוצה מהמבנה ,יש לעירייה צד בנושא.
טלי פלוסקוב :אני מציעה לחברי הוועדה לאשר את הבקשות ,בתנאי $שנאמרו כא :להציג פרט שיהיה מקובל על
מחלקת הנדסה ,ובתנאי התחייבות להשתתפות בהוצאות שינוי מערכת הביוב.
הצבעה :פה אחד
החלטות
בכפו $למילוי תנאי גיליו הדרישות ,בתנאי הצגת פרט אחיד לגג מאושר ע"י מחלקת הנדסה ,ובתנאי חתימה על התחייבות
להשתתפות בהוצאות שינוי מערכת הביוב ,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  +נסח טאבו

 עור הבקשה

 מתכנ השלד

 אחראי לביצוע

 אחראי לביקורת באתר

 מילוי טבלת שטחי $מותרי $לפי תב"ע בתוק+
 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי $מבוקשי  $להוסי +אחוזי בניה
 א י ש ו ר י )רשויות(:
 אישור מנהל מקרקעי ישראל
 אישור הג"א
 אישור משרד הבריאות
 אישור מכבי אש
 אישור היחידה לאיכות הסביבה
 הערות לתיקו התכנית:
 גובה התוספת אינו תקני לשימוש כשטח עיקרי
 יש לסמ בחת ובחזית אי התוספת מתחברת ומתנקזת ביחס לקו השכ ממול
 יש לציי חומרי גמר קיימי $וחומרי גמר מוצעי $בתוספת המוצעת
 יש להוסי +את תכנית הגג  ,חומרי גג מוצעי$
 יש להוסי +פרט חיבור בי הגג הקיי $לגג המוצע
 על מתכנ לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח
 ואי חריגות בקו בני.
 חתימת שכני$
 דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות ,תכנית גגות ,חתכי $וחזיתות
 תצהיר מתכנ השלד ) טופס ( 9
 תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני )טופס (10
 חישובי $סטטיי $של המבנה.
 תשלומי :$אגרות לבניה ,היטלי) $מי ,$ביוב ,השבחה ,אגרת פינוי פסולת בני(
 יש לקבל הסכמה של  75%מהשכני $בבניי ולהביא לדיו לאחר מכ.
הערות פיקוח
 מחס בנוי בהתא $לתוכנית הגשה
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20/10/2009
20/10/2009
20/10/2009
25/10/2009
25/10/2009
25/10/2009

הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$

25/10/2009
25/10/2009
25/10/2009
25/10/2009
25/10/2009
25/10/2009
25/10/2009

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

25/10/2009
25/10/2009
25/10/2009
25/10/2009

הושל$
הושל$
הושל$
הושל$

21/10/2009

הושל$
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בעלי עניי
מבקש
אירמגרד יא
כתובת:
גוש וחלקה:

קנאי  21כניסה  , 4שכונה :לבאות
גוש 38218 :חלקה 7 :מגרש10 :

תוכניות:

2/111/03/24

יעוד:

אזור מגורי $א

שימושי :

בית טורי

תאור הבקשה:

בקשה בדיעבד

מהות הבקשה
הגדלת  2חלונות בחזית וחלו בחזית אחורית
חוות דעת
דיו חוזר לאחר קבלת חוות דעת יוע 2קונסטרוקציה
מתנגדי
 ,רות $נמרוד  ,קנאי 21/5 $ערד
מהל דיו
נוכחי  :המתנגדי $מיכאל גרי מרחוב קנאי21/3 $
אלכס קפנגאוס מרחוב קנאי21/2 $
נמרוד רות $מרחוב קנאי21/5 $
המבקשת:
מריה יא אירמגרד מרחוב קנאי21/4 $
מהנדסת התוכנית:
מיכאלה פלינסקו
ויקי ברנגל:מדובר על בקשת פתיחת חלונות בבית קיי ,$טרומי ,סקירה של השינויי המבוקש שבוצע ללא היתר והמצב
הקיי $לפני השינויי.
דודי אוחנונה :הא $יש בית נוס +במתח $שעשה שינויי בחלונות הללו?
ליאורה :א +אחד אחר לא שבר.
ויקי ברנגל :הייתי ש $לפני מס' ימי $והבניה הושלמה בשני חלונות וחלו שלישי טר ,$בנוס +פתחו ש $פתחי $בתו
קירות פנימיי $בבית ,ויש מתנגדי.$
טלי פלוסקוב :מיכאלה ,הא $יש בעיה הנדסית ע $ביצוע השינויי?$
מיכאלה :א $הייתי חושבת שיש בעיה לא הייתי מבצעת את השינויי ,$ישנ $בתי $טרומיי $רבי $בערד ברחוב שלוה
וברחוב פלמ"ח וש $נעשו שינויי $דומי $שאי אית $בעיה.
דודי אוחנונה:א $יש קונסטרוקטור אשר בדק ואישר ,לא צריכה להיות בעיה.
ויקי ברנגל :אנחנו פנינו ליוע( קונסטרוקציה ומבני $מסוכני $של העירייה שהוא היה בעבר מתכנ מבני $טרומיי $של
משהב"ש ,אנג' טומי עברו אשר העביר חוות דעת ע"פ תוכניות ששלחתי לו:לגבי חלונות חיצוניי $הוא לא רואה בעיה
קונסטרוקטיבית לעומת זאת ישנ $מס' סימני שאלה לגביי פתיחת פתחי $בקירות הפנימיי $כי לדעתו אלו ה $קירות
נושאי .$אני מבקשת שבכל החלטה שתתקבל לדרוש קבלת חוות דעת מקונסטרוקטור מומחה ע"ח המבקשת החוות
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דעת שנתנה לי הייתה דר פקס .כדיי להשלי $את חוות דעתו עליו לבקר בנכס.
טלי פלוסקוב :אנו דני $כרגע בפתיחת חלונות ,הא $יש בעיה קונסטרוקטיבית?
ויקי ברנגל :אי בעיה ע $השינויי בחלונות ע"פ חוות הדעת ,א בכל מקרה היוע( רוצה להגיע לביקור בנכס כדיי
להשלי $את חוות דעתו .בנושא הקירות הפנימיי $ייתכ ויהיה צור בחיזוק ע"י קורת פלדה .
מיכאלה :א זאת רק במידה ומורידי $את כל הקיר ואנחנו השארנו את הקורה ,כ שאי צור בחיזוק.
ויקי ברנגל :בכל מקרה עד שלא תהיה לנו חוות דעת מהיוע( טומי עברו לאחר ביקור בשטח אנו לא נוציא היתר בניה.
טלי פלוסקוב :כרגע בכל החלטה אשר נחליט ,עד אשר לא נקבל חוות דעת של היוע( לא ייצא היתר בניה.
נמרוד רות בש המתנגדי  :בעבר קיבלתי היתר מעירייה לפתיחת שני פתחי $בקירות הפנימיי $כמו שעשתה גברת
אירמגרד בזמנו בדקתי כיצד בנויי המבנה הטרומי שלנו :חוסנו בשלמותו ,ברגע שפותחי $פתחי $בקיר טרומי פוגעי$
ביציבותו
טלי פלוסקוב :איפה אתה גר ביחס למבקשת?
נמרוד רות  :אני צמוד אליה בקיר .בתהלי הבניה ברגע שהרכיבו את הקירות הטרומיי $חיברו את כל המבנ בגג
אחד שיצוק מעל כל הדירות ,מכא נובע הפחד שלנו .ברגע שפותחי $פתחי $בחלונות החיצוניי $שמרכזי $את כל
הברזלי ,$את כל הקונסטרוקציה אליה .$בזמנו כשבניתי הופניתי למהנדס הראשי של סובטרו$הרי פיינרו ,שאמר לי
כי קיר אפשר להוריד בתנאי ששמי $שני פסי רכבת כקורות תומכות ,לגביי החלונות הדגיש חדמשמעית כי לא נית
לשנות ,$אחרת הבית בסכנת קריסה,עותק מהמכתב נמסר א +לעיריית ערד.
משה אדרי :החלונות מסומני $בתוכנית?
נמרוד רות  :כ ,מבקשי $לשבור את שלושת .$המהנדס הכתיב לי את המכתב שהגשתי לכ $כי היה מבוגר ולא היה
מסוגל לכתוב לבד .פתאו $ראיתי שהשכנה החדשה מהדירה הסמוכה ,שכרה קבלני $אשר התחילו לשבור את
החלונות כפי שמופיע בתמונות.חשכו עיניי ,זה היה בתארי ,27.4.11:ביקשתי מהקבל כי יפסיק לעבוד א לדבריי
הקבל יש ברשותו אישור מהעירייה ומהמהנדסת מיכאלה פלינסקו .שלחתי מכתב לעיריית ערד ,המפקחת ורה הגיעה
לשטח ומסרה לה $צו הפסקת עבודה א בפועל העבודות לא הופסקו עד היו $כי לדבריי הפועלי $בשטח העירייה
אמרה שלא תהיה בעיה לקבל אישור .ה $שברו את כל החלונות ואת כל הקירות ועשו מלא פתחי $בקירות .אנחנו
עומדי $בפניי רעידות אדמה ונותני $אישור לפגוע ביציבות מבנה של .$הבית הרוס ,לדעתי המבנה במצב מסוכ .אורי
פרי ההנדסאי פיקח על בניית המבני $בשעתו ,ביקשתי ממנו לתת חוות דעת לעבודות המתבצעות ,כשראה את העבודות
"נבהל" וכתב חוות דעת "קטלנית" לאחר ביקור במבנה .ויקי אמרה לי שהיא קיבלה חוות דעת "מאיזה מנדס שלדעתי
לא מבי ושלא הגיע כלל לשטח"  ,פה צרי להביא מהנדס שמבי בבניה טרומית .אני מתנגד בכל תוק +לשינויי.$
אני מבקש שקוד $כל ייתקנו מיידית את מה שנהרס.
ויקי ברנגל :מעוניינת לתק מס' עובדות אשר ציינת:
בתיק בניי אי לנו חוות דעת של אנג' הרי פיינרו ,קיבלנו את המכתב שאתה כתבת וזאת לא יכולה להיות חוות דעת
מקצועית של מהנדס ,מאחר ומהנדס מקצועי אינו משתמש במונחי $כמו":גג כבד ביותר" או "בטו מזוי בעובי מאוד
עבה" ,כמו כ אי במכתב זה שו $חתימה של המהנדס הרי פיינרו ,זו לא חוות דעת שלו.
נמרוד רות " :הא $את קוראת לי רמאי? ,יש ש $חתימה של המנדס על המכתב שהוא הכתיב לי וכתבתי בכתב ידי".

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2011205מיו29/05/2011:$

עמוד  14מתו  23עמודי$

המש בקשה לעבודה מצומצמת20110152 :

ויקי ברנגל" :בנוס +נאמר כא כי העירייה נתנה אישור לגברת להמשי לעבוד ,הא $שמעת זאת באוזנ?".
לאחר הוצאת צו הפסקת עבודה ביקרנו מדי יו $בשטח.,
 העירייה פנתה למהנדס מקצועי ביותר המוכר בתחו $הקונסטרוקציה בכל האר( ברמתו המקצועית ,מהנדס ע $נסיו
שעבד בסובטרו $והיה קונסרוקטור של משרד השיכו וממנו קיבלתי חוות דעת מרגיעה.
נמרוד רות " :בלי לראות את המקו?$
ויקי ברנגל :העברתי לו תוכניות קונסטרוקציה וצילומי $מהשטח וזה לפעמי $מספיק למהנדס ,כדיי לתת חוות דעת
א מדגישה כי חוות דעת סופית תתקבל לאחר ביקורו של אנג' טומי עברו במקו.$
מיכאל גרי  :אני דואג שלא יקרה מה שקרה ע $הבניי בב יאיר  ,53מעוניי לקבל מכתב התחייבות שא $נותני$
אישור אז העירייה והאחריות לא תופנה לדיירי.$
אלכס קפנגאוס :אני רוצה בכלל להתחיל מכ שייבדק הנושא כיצד הגב' ממשיכה בהריסה כאשר אי היתר בניה ויש
צו הפסקת עבודה ולמרות כל זאת עובדי $בשטח ,לא מעוניי להגיע למצב של דיו באחריות לקריסת המבנה.
נית היה להביא משטרה אשר תוכל לעצור אות $א העבודות הסתיימו ,נפתחו פתחי $וקשתות גדולות בקירות הבית שאי
לה $תמיכה .אני מבקש שיגיעו לש $מהנדסי $לבדוק את הנושא.
טלי פלוסקוב :אנחנו דני $בפתיחת החלונות ,השינויי $הפנימיי $שנעשו כלל לא מופיעי $בתוכניות וא $המבנה היה
סגור אולי לא היינו כלל יודעי $שנעשו שינויי $בקירות הפנימיי.$
מיכאלה פ$לינסקו :אחרי קבלת צו הלפסקת עבודה לא שברנו יותר ,העבודות שבוצעו ה עבודות ריצו ,+צבע,
אינסטלציה.
מיכאל גרי +אלכס קופנגאוס :א $השינויי אינו מסוכ ,אי לנו התנגדות.
טלי פלוסקוב :יש לדרוש להדיירת קבלת חוות דעת מהיוע( ההנדסי שהעירייה עובדת איתו עד לוועדה הבאה ב
 ,12.6.11וא $לא תתקבל חוות דעת ,עליה להחזיר את המצב לקדמותו.
מוטי קורוב :יש לדרוש ג $הגבלת זמ להחזרת המצב לקדמותו.
טלי פלוסקוב :אנחנו טר $אישרנו את השינויי ,$זה יובא לדיו חוזר רק בוועדה הבאה ואז נחליט.
ברגע שיהיו לנו דרישות או הנחיות היוע( קונסטרוקטור ,נפעל על פיה $ונגביל בזמ את המבקשת.
ויקי ברנגל :אני רוצה להרגיע את כול ,$מאחר והיוע( אינג' טומי עברו כתב לי שאי סכנה בפתיחת החלונות ,וצרי
לקחת את דבריו של המתנגד נמרוד רות $בערבו מוגבל.
משה אדרי :כל שכונת נעורי $בנויה בניה טרומית שפתחו בה פתחי $והכל עומד ויציב שני $רבות.
הצבעה :פה אחד
החלטות
לדחות לועדה הבאה ,עד אז יש לקבל חוות דעת מקצועית מאת מהנדס קונסטרוקציה יוע 2מאושר ע"י העירייה ,על חשבו
המבקשת .יש להגיש תכנית נוספת של השינויי בתו מבנה שנעשו .חוות הדעת שתוגש ע"י יוע 2הקונסטרוקציה תכלול
ה את
ההתייחסות לשינוי בחלונות וה את ההתייחסות לשינויי בתו מבנה .חוות הדעת תוגש תו  14ימי מיו הוועדה ,בא
לא
תוגש חוות דעת כאמור במועד ,על המבקשת לפעול להחזרת המצב לקדמותו באופ מיידי.
הוועדה רואה בחומרה רבה את העובדה כי העבודות נמשכו על א $מת צו הפסקת עבודה.
גליו דרישות
 תשלומי :$אגרות לבניה ,היטלי) $מי ,$ביוב ,השבחה ,אגרת פינוי פסולת בני(

סעי5 $

בקשה להיתר20110025 :

תארי השלמה סטטוס
לא הושל$

תיק בניי 1443 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2011205תארי29/05/2011 :
בעלי עניי
מבקש
רוטנברג רבקה ואריה
בעל הנכס
מ.מ.י.

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2011205מיו29/05/2011:$

עמוד  15מתו  23עמודי$

המש בקשה להיתר20110025 :

עור
פלינסקו מיכאלה
כתובת:
גוש וחלקה:

תפוח  10כניסה  , 3שכונה :חלמיש
גוש 38235 :חלקה 12 :מגרש ,121A :חלקה 11 :מגרש121B :

תוכניות:

14/112/03/24,4/112/03/24

יעוד:

אזור מגורי $ב

שטח מגרש:

2157.00

שימושי :

בית טורי

תאור הבקשה:

בקשה בדיעבד

מהות הבקשה
תוספת למבנה  38.53מ"ר
שטח קיי 133.0 $מ"ר
מתנגדי
 ,פר( ארמונד ודומיניק  , 067908681 ,תפוח  10דירה  2ערד
 ,אמזלג צחי  , 031906050 ,תפוח  10דירה  1ערד
מהל דיו
ויקי ברנגל :לפני מס' שני $המבקשי $פנו לוועדה בבקשה לשינוי תב"ע שיאפשר תוספות בניה ע"י סגירת מרפסות לצור
חדרי $נוספי .$הבקשה שהוגשה מתבססת על אותה תכנית מפורטת שקיבלה תוק ,+על תכנית מפורטת זו חתמו כל אות$
דיירי $שהגישו התנגדות לבקשות להיתר.
דודי אוחנונה :מהי מהות ההתנגדות?
טלי פלוסקוב :מי מתנגד לבקשות?
עורכת התכנית מיכאלה פלינסקו :מתנגדי $אלה שגרי $בקומת קרקע.
מקסי אוקני  :אות $אלה שחתמו על שינוי התב"ע.
יצחק וייס:אות $דיירי $למעשה אישרו את הבניה ע"י חתימה על התכנית המפורטת.
ליאורה סגרו  :יש כא מס' נימוקי $להתנגדות .1:ברגע שמרחיבי $את הדירה יש אפשרות לשכ מספר גדול יותר של דיירי$
)ילדי.($
 .2במקו $מרפסות שלא חיי $בה ,יהפכו השטחי $להיות דירות מגורי $בה $ישהו דיירי $במהל כל היו ,$מה שיגרו$
לרעש באזור זהבקומה התחתונה.
 .3קיימת שקיעה של המרפסות בקומת קרקע ,עומס נוס +יגרו $לשקיעה נוספת.
יצחק וייס :אות $דיירי $ע $ילדי $חיי $ש $בי כה ,זה לא ישנה את המצב.
טלי פלוסקוב :היות שהמתנגדי $לא הגיעו ,שמענו את מה שה $כתבו במכתבי התנגדות.
ויקי ברנגל :אי בהתנגדות של הדיירי $נימוק תכנוני.
דודי אוחנונה :הא $נבדק חוזק המבנה?
ליאורה סגרו  :נבדק ע"י המהנדסת מיכאלה פלינסקו ,יש ש $שקיעה של מרפסות בקומת קרקע שנבנו ללא יסודות ,לא קשור
לחוזק המבנה.
המהנדסת מיכאלה פלינסקו :המרפסת נבנתה בנפרד מהמבנה ולאחר בניית הבני ,אי לה יסודות ,לכ השקיעה .לא קשור
לתוספות.
דודי אוחנונה :אני רוצה לוודא שהתוספות המבוקשות חושבו ביחס לחוזק המבנה ולא יפגעו ביציבותו.
המהנדסת מיכאלה פלינסקו :כשאני חותמת על תכנית אני לוקחת אחריות על כל המבנה.
הצבעה :פה אחד
החלטות
בכפו +למילוי תנאי גיליו הדרישות ,תאושר הבקשה ,ההתנגדות נדחית בשל העובדה שהנימוקי $שהוצגו אינ $תכנוניי,$
בנוס +לכ המתנגדי $כול $חתמו על שינוי התב"ע שמאפשר את בניית התוספות.
גליו דרישות
 מ י ל ו י פ ר ט י  $ב ט ו פ ס ה ה ג ש ה ו ח ת י מ ו ת:

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2011205מיו29/05/2011:$

תארי השלמה סטטוס
הושל$
20/01/2011

עמוד  16מתו  23עמודי$

המש בקשה להיתר20110025 :

 המבקש

 עור הבקשה

 מתכנ השלד

 אחראי לביצוע

 אחראי לביקורת באתר

 מילוי טבלת שטחי $מותרי $לפי תב"ע בתוק+
 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי $מבוקשי  $לתק
 א י ש ו ר י )רשויות(:
 אישור מנהל מקרקעי ישראל
 אישור הג"א
 אישור היחידה לאיכות הסביבה
 תכנית פיתוח הכוללת:
 יש להגביהה את המעקה במרפסת לגובה  1.1מ'
 יש להוסי +פרט רשת למרזב החיצוני
 גבול המגרש וקוי בני יסומנו בחתכי $וחזיתות בקו אנכי מרוסק.
 על מתכנ לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח
 ואי חריגות בקו בני.
 חתימת שכני$
 דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות ,תכנית גגות ,חתכי $וחזיתות
 תצהיר מתכנ השלד ) טופס ( 9
 חישובי $סטטיי $של המבנה.
 הסכ $ע $מכו התקני /$איזוטסט  /איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת
חמרי הבניה
 תשלומי :$אגרות לבניה ,היטלי) $מי ,$ביוב ,השבחה ,אגרת פינוי פסולת בני(
הערות פיקוח
 תוספת טר $בנויה
 קיימת הצללה מע( לפירוק

סעי6 $

בקשה להיתר20110026 :

20/01/2011
20/01/2011
20/01/2011
20/01/2011
20/01/2011

הושל$
הושל$
הושל$
הושל$
הושל$

20/01/2011
20/01/2011

הושל$
הושל$

תיק בניי 1443 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2011205תארי29/05/2011 :
בעלי עניי
מבקש
פרנקנטל חנה ויהודה
בעל הנכס
מ.מ.י.
עור
פלינסקו מיכאלה
כתובת:
גוש וחלקה:

תפוח  10כניסה  , 4שכונה :חלמיש
גוש 38235 :חלקה 12 :מגרש ,121A :חלקה 11 :מגרש121B :

תוכניות:

14/112/03/24,4/112/03/24

יעוד:

אזור מגורי $ב

שטח מגרש:

2157.00

שימושי :

בית טורי

תאור הבקשה:

בקשה בדיעבד

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2011205מיו29/05/2011:$

עמוד  17מתו  23עמודי$

המש בקשה להיתר20110026 :

מהות הבקשה
תוספת למבנה  38.53מ"ר
שטח קיי 133.0 $מ"ר
מתנגדי
 ,פר( ארמונד ודומיניק  , 067908681 ,תפוח  10דירה  2ערד
 ,אמזלג צחי  , 031906050 ,תפוח  10דירה  1ערד
מהל דיו
ויקי ברנגל :לפני מס' שני $המבקשי $פנו לוועדה בבקשה לשינוי תב"ע שיאפשר תוספות בניה ע"י סגירת מרפסות לצור
חדרי $נוספי .$הבקשה שהוגשה מתבססת על אותה תכנית מפורטת שקיבלה תוק ,+על תכנית מפורטת זו חתמו כל אות$
דיירי $שהגישו התנגדות לבקשות להיתר.
דודי אוחנונה :מהי מהות ההתנגדות?
טלי פלוסקוב :מי מתנגד לבקשות?
עורכת התכנית מיכאלה פלינסקו :מתנגדי $אלה שגרי $בקומת קרקע.
מקסי אוקני  :אות $אלה שחתמו על שינוי התב"ע.
יצחק וייס:אות $דיירי $למעשה אישרו את הבניה ע"י חתימה על התכנית המפורטת.
ליאורה סגרו  :יש כא מס' נימוקי $להתנגדות .1:ברגע שמרחיבי $את הדירה יש אפשרות לשכ מספר גדול יותר של דיירי$
)ילדי.($
 .2במקו $מרפסות שלא חיי $בה ,יהפכו השטחי $להיות דירות מגורי $בה $ישהו דיירי $במהל כל היו ,$מה שיגרו$
לרעש באזור זהבקומה התחתונה.
 .3קיימת שקיעה של המרפסות בקומת קרקע ,עומס נוס +יגרו $לשקיעה נוספת.
יצחק וייס :אות $דיירי $ע $ילדי $חיי $ש $בי כה ,זה לא ישנה את המצב.
טלי פלוסקוב :היות שהמתנגדי $לא הגיעו ,שמענו את מה שה $כתבו במכתבי התנגדות.
ויקי ברנגל :אי בהתנגדות של הדיירי $נימוק תכנוני.
דודי אוחנונה :הא $נבדק חוזק המבנה?
ליאורה סגרו  :נבדק ע"י המהנדסת מיכאלה פלינסקו ,יש ש $שקיעה של מרפסות בקומת קרקע שנבנו ללא יסודות ,לא קשור
לחוזק המבנה.
המהנדסת מיכאלה פלינסקו :המרפסת נבנתה בנפרד מהמבנה ולאחר בניית הבני ,אי לה יסודות ,לכ השקיעה .לא קשור
לתוספות.
דודי אוחנונה :אני רוצה לוודא שהתוספות המבוקשות חושבו ביחס לחוזק המבנה ולא יפגעו ביציבותו.
המהנדסת מיכאלה פלינסקו :כשאני חותמת על תכנית אני לוקחת אחריות על כל המבנה.
הצבעה :פה אחד
החלטות
בכפו $למילוי תנאי גיליו הדרישות ,תאושר הבקשה ,ההתנגדות נדחית בשל העובדה שהנימוקי שהוצגו אינ תכנוניי ,
בנוס $לכ המתנגדי כול חתמו על שינוי התב"ע שמאפשר את בניית התוספות.
גליו דרישות
 מ י ל ו י פ ר ט י  $ב ט ו פ ס ה ה ג ש ה ו ח ת י מ ו ת:
 המבקש

 עור הבקשה

 מתכנ השלד

 אחראי לביצוע

 אחראי לביקורת באתר

 מילוי טבלת שטחי $מותרי $לפי תב"ע בתוק+
 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי $מבוקשי  $לתק

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2011205מיו29/05/2011:$

תארי השלמה סטטוס
הושל$
20/01/2011
הושל$
20/01/2011
הושל$
20/01/2011
הושל$
20/01/2011
הושל$
20/01/2011
הושל$
20/01/2011

עמוד  18מתו  23עמודי$

המש בקשה להיתר20110026 :

 א י ש ו ר י )רשויות(:
 אישור מנהל מקרקעי ישראל
 אישור הג"א
 אישור היחידה לאיכות הסביבה
 תכנית פיתוח הכוללת:
 יש להגביהה את המעקה במרפסת לגובה  1.1מ'
 יש להוסי +פרט רשת למרזב החיצוני
 גבול המגרש וקוי בני יסומנו בחתכי $וחזיתות בקו אנכי מרוסק.
 על מתכנ לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח
 ואי חריגות בקו בני.
 חתימת שכני$
 דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות ,תכנית גגות ,חתכי $וחזיתות
 תצהיר מתכנ השלד ) טופס ( 9
 חישובי $סטטיי $של המבנה.
 הסכ $ע $מכו התקני /$איזוטסט  /איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת
חמרי הבניה
 תשלומי :$אגרות לבניה ,היטלי) $מי ,$ביוב ,השבחה ,אגרת פינוי פסולת בני(
הערות פיקוח
 קיימת קונסטרוקציה להצללה לפירוק

סעי7 $

בקשה להיתר20110027 :

20/01/2011

הושל$

תיק בניי 1443 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2011205תארי29/05/2011 :
בעלי עניי
מבקש
כ( לאה ויצחק
בעל הנכס
מ.מ.י.
עור
פלינסקו מיכאלה
כתובת:
גוש וחלקה:

תפוח  12כניסה  , 3שכונה :חלמיש
גוש 38235 :חלקה 10 :מגרש121C :

תוכניות:

14/112/03/24,4/112/03/24

יעוד:

אזור מגורי $ב

שטח מגרש:

2157.00

שימושי :

בית טורי

תאור הבקשה:

בקשה בדיעבד

מהות הבקשה
תוספת למבנה  38.53מ"ר
שטח קיי 133.0 $מ"ר
מתנגדי
 ,אשטו דוד  , 037248945 ,תפוח  12דירה  1ערד

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2011205מיו29/05/2011:$

עמוד  19מתו  23עמודי$

המש בקשה להיתר20110027 :

מהל דיו
ויקי ברנגל :לפני מס' שני $המבקשי $פנו לוועדה בבקשה לשינוי תב"ע שיאפשר תוספות בניה ע"י סגירת מרפסות לצור
חדרי $נוספי .$הבקשה שהוגשה מתבססת על אותה תכנית מפורטת שקיבלה תוק ,+על תכנית מפורטת זו חתמו כל אות$
דיירי $שהגישו התנגדות לבקשות להיתר.
דודי אוחנונה :מהי מהות ההתנגדות?
טלי פלוסקוב :מי מתנגד לבקשות?
עורכת התכנית מיכאלה פלינסקו :מתנגדי $אלה שגרי $בקומת קרקע.
מקסי אוקני  :אות $אלה שחתמו על שינוי התב"ע.
יצחק וייס:אות $דיירי $למעשה אישרו את הבניה ע"י חתימה על התכנית המפורטת.
ליאורה סגרו  :יש כא מס' נימוקי $להתנגדות .1:ברגע שמרחיבי $את הדירה יש אפשרות לשכ מספר גדול יותר של דיירי$
)ילדי.($
 .2במקו $מרפסות שלא חיי $בה ,יהפכו השטחי $להיות דירות מגורי $בה $ישהו דיירי $במהל כל היו ,$מה שיגרו$
לרעש באזור זהבקומה התחתונה.
 .3קיימת שקיעה של המרפסות בקומת קרקע ,עומס נוס +יגרו $לשקיעה נוספת.
יצחק וייס :אות $דיירי $ע $ילדי $חיי $ש $בי כה ,זה לא ישנה את המצב.
טלי פלוסקוב :היות שהמתנגדי $לא הגיעו ,שמענו את מה שה $כתבו במכתבי התנגדות.
ויקי ברנגל :אי בהתנגדות של הדיירי $נימוק תכנוני.
דודי אוחנונה :הא $נבדק חוזק המבנה?
ליאורה סגרו  :נבדק ע"י המהנדסת מיכאלה פלינסקו ,יש ש $שקיעה של מרפסות בקומת קרקע שנבנו ללא יסודות ,לא קשור
לחוזק המבנה.
המהנדסת מיכאלה פלינסקו :המרפסת נבנתה בנפרד מהמבנה ולאחר בניית הבני ,אי לה יסודות ,לכ השקיעה .לא קשור
לתוספות.
דודי אוחנונה :אני רוצה לוודא שהתוספות המבוקשות חושבו ביחס לחוזק המבנה ולא יפגעו ביציבותו.
המהנדסת מיכאלה פלינסקו :כשאני חותמת על תכנית אני לוקחת אחריות על כל המבנה.
הצבעה :פה אחד
החלטות
בכפו $למילוי תנאי גיליו הדרישות ,תאושר הבקשה ,ההתנגדות נדחית בשל העובדה שהנימוקי שהוצגו אינ תכנוניי ,
בנוס $לכ המתנגדי כול חתמו על שינוי התב"ע שמאפשר את בניית התוספות.
גליו דרישות
 מ י ל ו י פ ר ט י  $ב ט ו פ ס ה ה ג ש ה ו ח ת י מ ו ת:
 המבקש

 עור הבקשה

 מתכנ השלד

 אחראי לביצוע

 אחראי לביקורת באתר

 מילוי טבלת שטחי $מותרי $לפי תב"ע בתוק+
 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי $מבוקשי  $לתק
 א י ש ו ר י )רשויות(:
 אישור מנהל מקרקעי ישראל
 אישור הג"א
 אישור היחידה לאיכות הסביבה
 תכנית פיתוח הכוללת:
 יש להגביהה את המעקה במרפסת לגובה  1.1מ'
 יש להוסי +פרט רשת למרזב החיצוני
 גבול המגרש וקוי בני יסומנו בחתכי $וחזיתות בקו אנכי מרוסק.
 על מתכנ לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2011205מיו29/05/2011:$

תארי השלמה סטטוס
הושל$
20/01/2011
הושל$
20/01/2011
הושל$
20/01/2011
הושל$
20/01/2011
הושל$
20/01/2011
הושל$
20/01/2011

עמוד  20מתו  23עמודי$

המש בקשה להיתר20110027 :

 ואי חריגות בקו בני.
 חתימת שכני$
 דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות ,תכנית גגות ,חתכי $וחזיתות
 תצהיר מתכנ השלד ) טופס ( 9
 חישובי $סטטיי $של המבנה.
 הסכ $ע $מכו התקני /$איזוטסט  /איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת
חמרי הבניה
 תשלומי :$אגרות לבניה ,היטלי) $מי ,$ביוב ,השבחה ,אגרת פינוי פסולת בני(
הערות פיקוח
 תוספת טר $בנויה
 קיממת קונסטרוקציה להצללה לפירוק

סעי8 $

בקשה להיתר20110097 :

20/01/2011
20/01/2011

הושל$
הושל$

תיק בניי 1443 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2011205תארי29/05/2011 :
בעלי עניי
מבקש
שיינפלד שלו $צבי
בעל הנכס
מ.מ.י.
עור
פלינסקו מיכאלה
כתובת:
גוש וחלקה:

תפוח  8כניסה  , 3שכונה :חלמיש
גוש 38235 :חלקה 12 :מגרש121A :

תוכניות:

14/112/03/24,4/112/03/24

יעוד:

אזור מגורי $ב

שטח מגרש:

2157.00

שימושי :

בית טורי

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי$

מהות הבקשה
תוספת למבנה  38.53מ"ר
שטח קיי 133.0 $מ"ר
חוות דעת
המתנגדי לא הוזמנו לוועדה בשל טעות ,לכ התכנית מובאת לדיו לביטול החלטת וועדה מס'  2011205מיו 29/5/11
התקבלה התנגדות שכ מדירה 2
מתנגדי
 ,וינברגר מלכה  , 10844009 ,יוס +קארו  32דירה  7פתח תקווה
מהל דיו
ויקי ברנגל :לפני מס' שני $המבקשי $פנו לוועדה בבקשה לשינוי תב"ע שיאפשר תוספות בניה ע"י סגירת מרפסות לצור
חדרי $נוספי .$הבקשה שהוגשה מתבססת על אותה תכנית מפורטת שקיבלה תוק ,+על תכנית מפורטת זו חתמו כל אות$
דיירי $שהגישו התנגדות לבקשות להיתר.

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2011205מיו29/05/2011:$

עמוד  21מתו  23עמודי$

המש בקשה להיתר20110097 :

דודי אוחנונה :מהי מהות ההתנגדות?
טלי פלוסקוב :מי מתנגד לבקשות?
עורכת התכנית מיכאלה פלינסקו :מתנגדי $אלה שגרי $בקומת קרקע.
מקסי אוקני  :אות $אלה שחתמו על שינוי התב"ע.
יצחק וייס:אות $דיירי $למעשה אישרו את הבניה ע"י חתימה על התכנית המפורטת.
ליאורה סגרו  :יש כא מס' נימוקי $להתנגדות .1:ברגע שמרחיבי $את הדירה יש אפשרות לשכ מספר גדול יותר של דיירי$
)ילדי.($
 .2במקו $מרפסות שלא חיי $בה ,יהפכו השטחי $להיות דירות מגורי $בה $ישהו דיירי $במהל כל היו ,$מה שיגרו$
לרעש באזור זהבקומה התחתונה.
 .3קיימת שקיעה של המרפסות בקומת קרקע ,עומס נוס +יגרו $לשקיעה נוספת.
יצחק וייס :אות $דיירי $ע $ילדי $חיי $ש $בי כה ,זה לא ישנה את המצב.
טלי פלוסקוב :היות שהמתנגדי $לא הגיעו ,שמענו את מה שה $כתבו במכתבי התנגדות.
ויקי ברנגל :אי בהתנגדות של הדיירי $נימוק תכנוני.
דודי אוחנונה :הא $נבדק חוזק המבנה?
ליאורה סגרו  :נבדק ע"י המהנדסת מיכאלה פלינסקו ,יש ש $שקיעה של מרפסות בקומת קרקע שנבנו ללא יסודות ,לא קשור
לחוזק המבנה.
המהנדסת מיכאלה פלינסקו :המרפסת נבנתה בנפרד מהמבנה ולאחר בניית הבני ,אי לה יסודות ,לכ השקיעה .לא קשור
לתוספות.
דודי אוחנונה :אני רוצה לוודא שהתוספות המבוקשות חושבו ביחס לחוזק המבנה ולא יפגעו ביציבותו.
המהנדסת מיכאלה פלינסקו :כשאני חותמת על תכנית אני לוקחת אחריות על כל המבנה.
הצבעה :פה אחד
החלטות
בכפו $למילוי תנאי גיליו הדרישות ,תאושר הבקשה ,ההתנגדות נדחית בשל העובדה שהנימוקי שהוצגו אינ תכנוניי ,
בנוס $לכ המתנגדי כול חתמו על שינוי התב"ע שמאפשר את בניית התוספות.
גליו דרישות
 מ י ל ו י פ ר ט י  $ב ט ו פ ס ה ה ג ש ה ו ח ת י מ ו ת:
 המבקש

 עור הבקשה

 מתכנ השלד

 אחראי לביצוע

 אחראי לביקורת באתר

 מילוי טבלת שטחי $מותרי $לפי תב"ע בתוק+
 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי $מבוקשי  $לתק ,לרשו $רק שטח מוצע בדירה
אחת בלבד
 א י ש ו ר י )רשויות(:
 אישור מנהל מקרקעי ישראל
 אישור הג"א
 הערות לתיקו התכנית:
 יש להגביהה את המעקה במרפסת לגובה  1.1מ'
 יש להוסי +פרט רשת למרזב החיצוני
 יש לסמ את קוי הבני בתכניות כל המפלסי $והקומות.
 גבול המגרש וקוי בני יסומנו בחתכי $וחזיתות בקו אנכי מרוסק.
 על מתכנ לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח
 ואי חריגות בקו בני.
 חתימת שכני$

פרוטוקול ועדת משנה לתכנו ולבניה מספר  2011205מיו29/05/2011:$

תארי השלמה סטטוס
הושל$
09/03/2011
הושל$
09/03/2011
הושל$
09/03/2011
הושל$
09/03/2011
הושל$
09/03/2011
הושל$
09/03/2011

עמוד  22מתו  23עמודי$

המש בקשה להיתר20110097 :

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

09/03/2011

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  2011205מיו29/05/2011:$

עמוד  23מתו  23עמודי$

