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2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 
12:00ג  שעה "ה תמוז תשע" כ03/07/2013: בתארי�

:נכחו

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

מהנדסת העיר � ויקי ברנגל

מזכירת הוועדה � ליאורה סגרו�

:נעדרו

מבקר העירייה � שי אהרונו$ :סגל

יוע% משפטי � ד"עו, חיי& שימ�

1עמוד  03/07/2013: מיו&2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



:אישור פרוטוקולי 

17/04/2013 מיו& 2013105פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

29/05/2013 מיו& 2013106פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

2עמוד  03/07/2013: מיו&2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



תקציר נושאי� לדיו�

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

5 15רחוב עורב 
:שכונה, 1כניסה 
מעו�

בירנדור� מרסלו
ופביאנה

38240: גוש בית פרטי דו
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

בקשה להיתר 20130077 1
18: חלקה
258A: מגרש  1238000025:  בני#.ת

6 ,12רחוב שוש# 
רות%: שכונה

ב# ציו#' ווליני& 38226: גוש בית פרטי חד
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

בקשה להיתר 20120137 2
3461: חלקה
15: מגרש  1349:  בני#.ת

8 22רחוב עורב 
:שכונה, 2כניסה 
מעו�

אלמקייס בארי צליל 38240: גוש בית פרטי דו
תוספת, משפחתי 

למבנה קיי%

בקשה לעבודה 20130170
מצומצמת

3
119: חלקה
223B: מגרש  1238000043:  בני#.ת

9 42רחוב דוכיפת 
:שכונה, 2כניסה 
מעו�

בורודובסקי יצחק 38240: גוש בית פרטי דו
תוספת, משפחתי 

למבנה קיי%

בקשה להיתר 20130102 4
46: חלקה
277B: מגרש  1244000021:  בני#.ת

10 ,31רחוב מבצע לוט 
חצבי%:  שכונה

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

בקשה להיתר 20120130 5
54: חלקה
93: מגרש  8200000015:  בני#.ת

12 54רחוב דוכיפת 
:שכונה, 1כניסה 
מעו�

פרל לאוניד 38240: גוש בית פרטי דו
תוספת, משפחתי 

למבנה קיי%

בקשה להיתר 20120126 6
57: חלקה
438A: מגרש  1244000027:  בני#.ת

13  כניסה7רחוב מפל 
גבי%: שכונה, 2

הרשקובי& איגור 38242: גוש בית פרטי דו
שינוי, משפחתי 

בבניי#

בקשה להיתר 20130100 7
78: חלקה
66B: מגרש  1310000066:  בני#.ת

14 40רחוב יסעור 
:שכונה, 1כניסה 
מעו�

צדיקריו ר# 38555: גוש בקשה, בית טורי 
בדיעבד

בקשה להיתר 20130136 8
945: חלקה
945: מגרש  1680:  בני#.ת

15 ,19רחוב נרקיס 
שקד: שכונה

לוית# מרי% 38230: גוש בית פרטי חד
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

בקשה להיתר 20130132 9
64: חלקה
778: מגרש  1208:  בני#.ת

16 ,2 ד 12רחוב ח# 
רחוב: שכונה

לאור+ העיר

קלמ# מיכאל 38201: גוש שינוי, בית משות� 
בבניי#

בקשה לעבודה 20130105
מצומצמת

10
20: חלקה
11: מגרש  3030000012:  בני#.ת

17  כניסה33רחוב ח# 
33רחוב ח# , 5

:שכונה, 6כניסה 

דוידסו# סמי 38217: גוש שינוי, מבנה מסחרי 
בבניי#

בקשה לעבודה 20130141
מצומצמת

11
2004: חלקה
D: מגרש  132:  בני#.ת

18 3רחוב אדווה 
:שכונה, 1כניסה 
גבי%

מרגי שרו# 38241: גוש בית פרטי דו
שינוי, משפחתי 

בבניי#

בקשה להיתר 20130137 12
57: חלקה
229A: מגרש  1280000056:  בני#.ת

19 ,56רחוב אוד% 
רות%: שכונה

ה גררד וגיזל'סמדג 38228: גוש בית פרטי חד
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

בקשה לעבודה 20130123
מצומצמת

13
39: חלקה
81: מגרש  890:  בני#.ת

20  ד22רחוב קנאי% 
רחוב: שכונה, 25

לאור+ העיר

ויסמ# בוריס ואנה 38256: גוש בקשה, בית משות� 
בדיעבד

בקשה לעבודה 20130139
מצומצמת

14
2: חלקה
1: מגרש  1604:  בני#.ת

21 ,7רחוב מור 
רות%: שכונה

רונ# גיורא 38227: גוש בית פרטי חד
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

בקשה לעבודה 20130160
מצומצמת

15
47: חלקה
174: מגרש  784:  בני#.ת

21 32רחוב אג%  עיריית ערד 38272: גוש בניה, מבנה ציבור 
חדשה

בקשה להיתר 20130174 16
2: חלקה
2: מגרש  1901:  בני#.ת

23 1רחוב אדווה 
:שכונה, 1כניסה 
גבי%

חנו+ ליל+ ואבי 38241: גוש בית פרטי דו
תוספת, משפחתי 

למבנה קיי%

בקשה להיתר 20130153 17
55: חלקה
230A: מגרש  1280000057:  בני#.ת

3עמוד  03/07/2013: מיו2013107%פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



תקציר נושאי� לדיו�

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

25 ,63רחוב יהודה 
אזור: שכונה
תעשיה

עיריית ערד 38207: גוש שינוי, מגרש הפטנג 
בבניי#

בקשה להיתר 20130039 18
13: חלקה

101/02/24': תכ  900017:  בני#.ת

25 4רחוב מגשימי% 
:שכונה, 1כניסה 
נעורי%

שילוח חיי% 38211: גוש בית פרטי דו
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

בקשה להיתר 20130163 19
52: חלקה
190: מגרש  3240000006:  בני#.ת

26 :שכונה, 2הבוני% 
אזור תעשיה

מ"הוט מובייל בע 38222: גוש שינוי, כבישי% 
בבניי#

תכנית פיתוח 20130159 20
45: חלקה
331: מגרש  900054:  בני#.ת

28  כניסה29רחוב ח# 
רחוב: שכונה, 1

לאור+ העיר

סב# מורדי 38217: גוש בניה, מבנה מסחרי 
חדשה

בקשה לעבודה 20130155
מצומצמת

21
6: חלקה
A: מגרש  75:  בני#.ת

29 34רחוב יהודה 
:שכונה, 8כניסה 

רחוב לאור+ העיר

דדיה סברינה 38217: גוש ,מבנה מסחרי  בקשה לעבודה 20130162
מצומצמת

22
2: חלקה
E: מגרש  255:  בני#.ת

30 5רחוב שלוה 
:שכונה, 4כניסה 
נעורי%

ברנגרד יורי 38211: גוש שינוי, בית טורי 
בבניי#

בקשה להיתר 20130166 23
104: חלקה
89: מגרש  3210000001:  בני#.ת

31 ,9 ד 24רחוב חרוב 
 ד24רחוב חרוב 

חלמיש: שכונה, 10

שוור& ישראל 38234: גוש שינוי, בית משות� 
בבניי#

בקשה להיתר 20130193 24
5: חלקה
א110: מגרש  1546:  בני#.ת

32 ,49רחוב ח# 
אבישור: שכונה

עיריית ערד 38210: גוש תוספת, מבנה ציבור 
למבנה קיי%

בקשה להיתר 20130195 25
10: חלקה
941: מגרש  201:  בני#.ת

33 ,20רחוב יהודה 
יעלי%: שכונה

עיריית ערד 38201: גוש תוספת, מבנה ציבור 
למבנה קיי%

בקשה להיתר 20130197 26
37: חלקה
909: מגרש  280:  בני#.ת

34 ,6רחוב חבר 
מבוא שקד: שכונה

מעיינות"תאגיד 
"הדרו%

38219: גוש שינוי, מבנה ציבור 
בבניי#

בקשה לעבודה 20130198
מצומצמת

27
2013: חלקה

':תכ  1782:  בני#.ת

35 ,8ח "רחוב פלמ
נעורי%: שכונה

מעיינות"תאגיד 
"הדרו%

38220: גוש שינוי, מבנה ציבור 
בבניי#

בקשה לעבודה 20130199
מצומצמת

28
12: חלקה
)חלק(1: מגרש  6:  בני#.ת

36 ,30רחוב ב# יאיר 
מרכז: שכונה

'מסחרי ב

מעיינות"תאגיד 
"הדרו%

38217: גוש שינוי, מבנה ציבור 
בבניי#

בקשה לעבודה 20130200
מצומצמת

29
13: חלקה
2: מגרש  127:  בני#.ת

36 17רחוב ענבר 
:שכונה, 1כניסה 
נעורי%

מלכי אור שלמה 38232: גוש בית פרטי דו
העברת, משפחתי 

בעלות

בקשה להעברה 20130201
בטאבו

30
7: חלקה
211: מגרש  5380000004:  בני#.ת

37  ד20רחוב חרוב 
חלמיש: שכונה, 10

וינגרט# ישראל 38234: גוש העברת, בית משות� 
 בעלות

בקשה להעברה 20130190
בטאבו

31
1: חלקה
ה110: מגרש  1546:  בני#.ת

38 32רחוב אפיק 
:שכונה, 1כניסה 
גבי%

וילנברג משה ומינה 38242: גוש בית פרטי דו
העברת, משפחתי 

בעלות

בקשה להעברה 20130182
בטאבו

32
116: חלקה
84A: מגרש  1310000084:  בני#.ת

38  כניסה6רחוב יובל 
גבי%: שכונה, 2

קנטור נועה 38241: גוש בית פרטי דו
העברת, משפחתי 

בעלות

בקשה להעברה 20130167
בטאבו

33
213: חלקה
174B: מגרש  1280000003:  בני#.ת

4עמוד  03/07/2013: מיו2013107%פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



1 20130077:  בקשה להיתר סעי�

03/07/2013:  תארי�2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 1238000025:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
בירנדור� מרסלו ופביאנה

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

מעו�: שכונה, 1 כניסה 15רחוב עורב  :כתובת

258A:  מגרש18:   חלקה38240: גוש :גוש וחלקה

2005/מק/24, 5/במ/24, 3/5/במ/24, 150/03/24 :תוכניות

239.00 :שטח מגרש אזור מגורי" א :יעוד

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

מהות הבקשה
פרגולות ע*+ ר" מ4.98גג רעפי# + ר " מ12.9ד "ממ+ ר " מ9.66תוספת 

ר" מ136.0שטח קיי# 

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

ר"שטח אחר במ

מבוקש קיי# מבוקש קיי# מבוקש קיי#

62.00 מגורי" 2.80

12.90 6.00 14.64 68.00 מגורי"

12.90 6.00 14.64 130.00 כ"סה

18.90 144.64

חוות דעת

: הוחלט 17/04/2013 מתארי� 2013105בישיבת רשות רישוי מקומית מספר 
.יש לתק� את התכנית בהתא# לגליו� דרישות ולהביא לדיו� מחדש, התכנית אינה מאושרת

בפועל מאחור קיי" מבנה ע( המשמש מחס* וכ* קיר התוספת עשוי ע( , השטח המוצע חורג מהשטח המותר

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+  +
):רשויות(א י ש ו ר י "  

לא הושל" אישור מנהל מקרקעי ישראל +
לא הושל" א"אישור הג +

5עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130077:  המש� בקשה להיתר

לא הושל" אישור מכבי אש +
לא הושל" "מעיינות הדרו""אישור תאגיד המי"  +

:הערות לתיקו* התכנית

יש להוסי� את הגדר הקיימת למהות ולתכניות +
יש להקטי* את התוספת המוצעת כדי שתתאי" לאחוזי בניה מותרי" או להעביר

את המחס*
+

לא הושל" על מתכנ* לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח +
לא הושל" .ואי* חריגות בקו בני* +
לא הושל" חתכי" וחזיתות בלבד, תכנית גגות, דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות +
לא הושל" + )9טופס ( תצהיר מתכנ* השלד 
לא הושל" .חישובי" סטטיי" של המבנה +
לא הושל" איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת/ איזוטסט / הסכ" ע" מכו* התקני"

חמרי הבניה
+

הושל" 17/04/2013 עור� הבקשה+  +
הושל" 17/04/2013 מתכנ* השלד+  +
הושל" 17/04/2013 אחראי לביצוע+  +
הושל" 17/04/2013 אחראי לביקורת באתר+  +
הושל" 09/06/2013 ע בתוק�"מילוי טבלת שטחי" מותרי" לפי תב +
הושל" 09/06/2013 אי* אפשרות לאשר מחס* כחלק+ מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי" מבוקשי" 

מהמבנה
+

הושל" 09/06/2013 יש לתק* את התכניות ולהחזיר את המחס* +
הושל" 09/06/2013 יש להחזיר את המחס* למיקומו הקוד" +
הושל" 22/09/2013 אישור היחידה לאיכות הסביבה +
הושל" 22/09/2013 )אגרת פינוי פסולת בני*, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" +

2 20120137:  בקשה להיתר סעי�

03/07/2013:  תארי�2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 1349:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
ב* ציו*' ווליני(

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
סיגלוב מיכאל

רות#: שכונה, 12רחוב שוש�  :כתובת

15:  מגרש3461:   חלקה38226: גוש :גוש וחלקה

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

518.00 :שטח מגרש אזור מגורי" א :יעוד

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

מהות הבקשה
ר" מ19.0הפיכת חניה מקורה לחדר + תוספת מסתור אשפה 

6עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20120137:  המש� בקשה להיתר

ר" מ265.58שטח קיי# 

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

ר"שטח אחר במ

מבוקש קיי# מבוקש קיי# מבוקש קיי#

168.96 מגורי"

+19.00 19.00 46.80 19.07 30.82 מגורי" +2.70

+19.00 19.00 46.80 19.07 199.78 כ"סה

46.80 218.85

חוות דעת

03/05/2012 מתארי� 2012104חידוש תוק� החלטת וועדה מספר 

: הוחלט 03/05/2012 מתארי� 2012104בישיבת רשות רישוי מקומית מספר 
.התוספת תאושר בכפו� למילוי תנאי גיליו* הדרישות, 0.0אי* אפשרות לאשר מחס* בקו בני* קדמי , המחס* לא מאושר

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

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

לא הושל" המבקש+  +

הושל" 01/05/2012 עור� הבקשה+  +
הושל" 01/05/2012 מתכנ* השלד+  +
הושל" 01/05/2012 אחראי לביצוע+  +
הושל" 01/05/2012 אחראי לביקורת באתר+  +
הושל" 01/05/2012 על מתכנ* לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח +
הושל" 01/05/2012 .ואי* חריגות בקו בני* +
הושל" 20/06/2012 ע בתוק�"מילוי טבלת שטחי" מותרי" לפי תב +
הושל" 20/06/2012 להוסי� חת� דר� המחס* +
הושל" 20/06/2012 להוסי� חזית מכיוו* הכביש שתכלול ג" את המחס* +
הושל" 20/06/2012 אי* לתכנ* את המחס* בקו קדמי? מה פשר המסתור אשפה +
הושל" 20/06/2012 יש לסמ* קווי קרקע בכל החזיתות והחתכי" +
הושל" 20/06/2012 .יש לסמ* את קוי הבני* בתכניות כל המפלסי" והקומות +
הושל" 20/06/2012 .גבול המגרש וקוי בני* יסומנו בחתכי" וחזיתות בקו אנכי מרוסק +
הושל" 30/10/2012 אישור מנהל מקרקעי ישראל +
הושל" 04/04/2013 "מעיינות הדרו""אישור תאגיד המי"  +
הושל" 23/05/2013 א"אישור הג +

לא נדרש 12/06/2013 אישור מכבי אש +
הושל" 13/06/2013 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי" מבוקשי" +

7עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20120137:  המש� בקשה להיתר

הושל" 13/06/2013 )הא" נמצא במפלס התחתו* או העליו*(יש לסמ* את מפלסי הקרקע במחס* המוצע  +
הושל" 13/06/2013 )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני*  +
הושל" 13/06/2013 .חישובי" סטטיי" של המבנה +
הושל" 13/06/2013 )אגרת פינוי פסולת בני*, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" +
הושל" 26/06/2013 אישור היחידה לאיכות הסביבה +
הושל" 26/06/2013 חתכי" וחזיתות בלבד, תכנית גגות, דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות +
סטטוס תארי� השלמה הערות פיקוח

הושל" 01/05/2012 החניה שנסגרה מתאימה לתכנית +
הושל" 01/05/2012 המחס* המוצע לא קיי" +

3 20130170:  בקשה לעבודה מצומצמת סעי�

03/07/2013:  תארי�2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 1238000043:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
אלמקייס בארי צליל

מעו�: שכונה, 2 כניסה 22רחוב עורב  :כתובת

223B:  מגרש119:  חלקה,  223A:  מגרש120:   חלקה38240: גוש :גוש וחלקה

מ/6/5/במ/24 :תוכניות

500.00 :שטח מגרש אזור מגורי" א :יעוד

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

מהות הבקשה
ר" מ4.41מחס* כתר פלסטיק 

ר" מ60.0שטח קיי" 

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

ר"שטח אחר במ

מבוקש קיי# מבוקש קיי# מבוקש קיי#

5.17 60.00 מגורי"

5.17 60.00 כ"סה

5.17 60.00

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

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות
):רשויות(א י ש ו ר י "  

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

הושל" 21/08/2013 )אגרת פינוי פסולת בני*, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" +

8עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



4 20130102:  בקשה להיתר סעי�

03/07/2013:  תארי�2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 1244000021:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
בורודובסקי יצחק

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
סיגלוב מיכאל

מעו�: שכונה, 2 כניסה 42רחוב דוכיפת  :כתובת

277B:  מגרש46:   חלקה38240: גוש :גוש וחלקה

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

500.00 :שטח מגרש אזור מגורי" א :יעוד

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

מהות הבקשה
 פרגולות ע* 2+ ר " מ11.56תוספת מגורי# 

ר" מ66.0שטח קיי" 

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

ר"שטח אחר במ

מבוקש קיי# מבוקש קיי# מבוקש קיי#

15.00 6.00 11.56 60.00 מגורי"

15.00 6.00 11.56 60.00 כ"סה

15.00 6.00 71.56

חוות דעת

: הוחלט 29/05/2013 מתארי� 2013106בישיבת רשות רישוי מקומית מספר 
.י# לחזיתותיש לתכנ� את התוספת בגובה מגורי# תקני וכ� להוסי� חומרי גמר מינימאלי, הבקשה לא מאושרת

דיו* חוזר לאחר תיקו* גובה המבנה

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" ל סככת"כנ, יש לרשו" שהמחס* קיי", מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי" מבוקשי"
החניה

+

):רשויות(א י ש ו ר י "  

לא הושל" אישור מנהל מקרקעי ישראל +
לא הושל" א"אישור הג +

9עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130102:  המש� בקשה להיתר

לא הושל" אישור היחידה לאיכות הסביבה +
לא הושל" "מעיינות הדרו""אישור תאגיד המי"  +

:הערות לתיקו* התכנית

)ללא מילוי(אי* לצבוע את התכניות כפי שנצבעו  +
אי* לצבוע את הפרגולות +

במרווחי הפרגולות" חלל"יש לציי*  +
?יש לציי* במהות את כל המבוקש כולל הפרגולות והגדר +

יש לתת פרט כולל חומרי" וגבהי", א" הגדר מוצעת +
לא הושל" על מתכנ* לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח +

לא תאושר תוספת קלה ללא גמר מינימאלי, יש לרשו" חומרי גמר בחזיתות  +
לא הושל" .ואי* חריגות בקו בני* +
לא הושל" חתכי" וחזיתות בלבד, תכנית גגות, קוב( הגשה של המבנה הכולל תכניות +
לא הושל" + )9טופס ( תצהיר מתכנ* השלד 
לא הושל" .חישובי" סטטיי" של המבנה +

הושל" 29/05/2013 המבקש+  +
הושל" 29/05/2013 עור� הבקשה+  +
הושל" 29/05/2013 מתכנ* השלד+  +
הושל" 29/05/2013 אחראי לביצוע+  +
הושל" 29/05/2013 אחראי לביקורת באתר+  +
הושל" 29/05/2013 ע בתוק�"מילוי טבלת שטחי" מותרי" לפי תב +
הושל" 17/06/2013 גובה התוספת אינו תקני +
הושל" 22/08/2013 )אגרת פינוי פסולת בני*, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" +

5 20120130:  בקשה להיתר סעי�

03/07/2013:  תארי�2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 8200000015:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
יהודה מרדכי ומיכל

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

חצבי#: שכונה, 31רחוב מבצע לוט  :כתובת

93:  מגרש54:   חלקה38213: גוש :גוש וחלקה

3/110/03/24 :תוכניות

712.00 :שטח מגרש אזור מגורי" ב :יעוד

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

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

10עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20120130:  המש� בקשה להיתר

שטח קיי#

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

ר"שטח אחר במ

מבוקש קיי# מבוקש קיי# מבוקש קיי#

15.00 15.80 7.35 109.80 מגורי"

15.00 15.80 7.35 109.80 כ"סה

15.00 15.80 117.15

חוות דעת

: הוחלט 03/05/2012 מתארי� 2012104בישיבת רשות רישוי מקומית מספר 
.תאושר הבקשה, בכפו� למילוי תנאי גיליו� הדרישות

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

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

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות

הושל" 24/04/2012 המבקש+  +
הושל" 24/04/2012 עור� הבקשה+  +
הושל" 24/04/2012 מתכנ* השלד+  +
הושל" 24/04/2012 אחראי לביצוע+  +
הושל" 24/04/2012 אחראי לביקורת באתר+  +
הושל" 24/04/2012 ע בתוק�"מילוי טבלת שטחי" מותרי" לפי תב +
הושל" 24/04/2012 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי" מבוקשי" +
הושל" 02/08/2012 חתכי" וחזיתות בלבד, תכנית גגות, דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות +
הושל" 30/10/2012 אישור מנהל מקרקעי ישראל +
הושל" 30/10/2012 א"אישור הג +
הושל" 30/10/2012 "מעיינות הדרו""אישור תאגיד המי"  +
הושל" 30/10/2012 יש לצבוע את התכניות +
הושל" 30/10/2012 חתימת שכ* הגובל בפרגולה +
הושל" 30/10/2012 + )9טופס ( תצהיר מתכנ* השלד 
הושל" 30/10/2012 )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני*  +
הושל" 30/10/2012 .חישובי" סטטיי" של המבנה +
הושל" 27/01/2013 אישור מכבי אש +
הושל" 27/01/2013 )אגרת פינוי פסולת בני*, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" +
הושל" 10/06/2013 אישור היחידה לאיכות הסביבה +
סטטוס תארי� השלמה הערות פיקוח
הושל" 29/04/2012 .כל התוספות המבוקשות פרט לסככת חניה כבר בנויות ותואמות לתכנית ההגשה +
הושל" 29/04/2012 תמונות בארכיב .  חודשי" לסיו" הטיפול5בחודש דצמבר ניתנה אורכה בת 

.המסמכי" 
+

11עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



6 20120126:  בקשה להיתר סעי�

03/07/2013:  תארי�2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 1244000027:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
פרל לאוניד

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
סיגלוב מיכאל

מעו�: שכונה, 1 כניסה 54רחוב דוכיפת  :כתובת

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

500.00 :שטח מגרש אזור מגורי" א :יעוד

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

מהות הבקשה
פרגולת ע*+ ר" מ6.0מחס� + ר" מ15.0סככת חניה + ר " מ18.25תוספת קלה למבנה 

ר " מ60.0שטח קיי# 

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

ר"שטח אחר במ

מבוקש קיי# מבוקש קיי# מבוקש קיי#

15.00 6.00 18.25 60.00 מגורי"

15.00 6.00 18.25 60.00 כ"סה

15.00 6.00 78.25

חוות דעת

דיו� חוזר לאחר תוספת מחס� לתכנית

: הוחלט 03/05/2012 מתארי� 2012104בישיבת רשות רישוי מקומית מספר 
.תאושר הבקשה, בכפו� למילוי תנאי גיליו* הדרישות

 

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

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות

הושל" 23/04/2012 המבקש+  +
הושל" 23/04/2012 עור� הבקשה+  +
הושל" 23/04/2012 אחראי לביקורת באתר+  +
הושל" 03/05/2012 לצבוע את המגרש + 1:5000 או 1:2500. מ.תוכנית סביבה ק +

12עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20120126:  המש� בקשה להיתר

הושל" 03/05/2012 יש לצבוע את התכניות +
הושל" 03/05/2012 לתק*, הפונטי" הפוכי" ולא ברורי" +
הושל" 03/05/2012 )טיח(להוסי� חומרי גמר לתוספת מוצעת  +
הושל" 20/05/2012 )אגרת פינוי פסולת בני*, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" +
הושל" 20/06/2012 מתכנ* השלד+  +
הושל" 20/06/2012 אחראי לביצוע+  +
הושל" 20/06/2012 ע בתוק�"מילוי טבלת שטחי" מותרי" לפי תב +
הושל" 20/06/2012 בחזית דרו" מזרחית" חיפוי ע(" לא ברור מה פשר  +
הושל" 20/06/2012 יש להוסי� למפלסי, חזיתות וחתכי", יש להוסי� גבהי" אבסולוטיי" בתכניות

הרצפות ולמפלסי הגגות לפחות
+

הושל" 09/12/2012 א"אישור הג +
הושל" 26/12/2012 + )9טופס ( תצהיר מתכנ* השלד 
הושל" 26/12/2012 )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני*  +
הושל" 26/12/2012 .חישובי" סטטיי" של המבנה +
הושל" 14/04/2013 אישור מכבי אש +
הושל" 16/06/2013 אישור היחידה לאיכות הסביבה +
הושל" 27/06/2013 לא ברור מהיכ* שטח המחס* שלא+ מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי" מבוקשי" 

לרשו" נכו* שטח מוצע, קיי"
+

הושל" 27/06/2013 לתק*, א+פ חת� א"גובה התוספת אינו תקני ע, להוסי� חתכי" +
הושל" 27/06/2013 להוסי� מידות ומפלסי" לחניה +
הושל" 11/07/2013 אישור מנהל מקרקעי ישראל +
הושל" 22/08/2013 הפרש תשלו" עבור מחס* +
הושל" 01/09/2013 "מעיינות הדרו""אישור תאגיד המי"  +
הושל" 08/09/2013 חתכי" וחזיתות בלבד, תכנית גגות, דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות +
סטטוס תארי� השלמה הערות פיקוח

הושל" 02/05/2012 .התוספות המבוקשות עדיי* לא בנויות +

7 20130100:  בקשה להיתר סעי�

03/07/2013:  תארי�2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 1310000066:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
הרשקובי( איגור

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
דימשי( גריגורי

גבי#: שכונה, 2 כניסה 7רחוב מפל  :כתובת

66B:  מגרש78:   חלקה38242: גוש :גוש וחלקה

2004/מק/24, 3/76/במ/24, 1/76/במ/24, 141/03/24 :תוכניות

אזור מגורי" א :יעוד

שינוי בבניי* :תאור הבקשה בית פרטי דו משפחתי :שימושי#

13עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130100:  המש� בקשה להיתר

מהות הבקשה
שער חניה ממתכת ובד+ פרגולת ע* בחזית 

ר" מ66.0שטח קיי# 

חוות דעת

השער מכוסה בבד יוטה ירוק, מוצע הינו מסגרת פלדה ע# בד יוטה לב�/שער החניה הקיי#
 

החלטות
.יש להציע חומרי גמר נאותי#. ברזנט/ לא יאושרו גדרות וסככות המכוסות בד, הבקשה אינה מאושרת

8 20130136:  בקשה להיתר סעי�

03/07/2013:  תארי�2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 1680:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
צדיקריו ר*

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

מעו�: שכונה, 1 כניסה 40רחוב יסעור  :כתובת

945:  מגרש945:   חלקה38555: גוש :גוש וחלקה

5/במ/24, 132/03/24 :תוכניות

2815.00 :שטח מגרש אזור מגורי" א :יעוד

בקשה בדיעבד :תאור הבקשה בית טורי :שימושי#

מהות הבקשה
גדר במבוק מאחור+  פרגולות 2+ שער חניה +ר " מ17.5סככת חניה + ר " מ39.82 סגירת קומת עמודי#

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

ר"שטח אחר במ

מבוקש קיי# מבוקש קיי# מבוקש קיי#

617.40 מגורי" 3.00

157.60 764.60 מגורי"

17.50 242.98 מגורי" +2.90

17.50 400.58 1,382.00 כ"סה

17.50 400.58 1,382.00

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

14עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130136:  המש� בקשה להיתר

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" לא ברור מהיכ* השטחי" הקיימי"+ מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי" מבוקשי"  +

):רשויות(א י ש ו ר י #  

לא הושל" אישור מנהל מקרקעי ישראל +
לא הושל" "מעיינות הדרו""אישור תאגיד המי"  +

:הערות לתיקו� התכנית

לא הושל" יש להוסי� חומרי גמר +
להוסי� למהות את שער החניה +

לא הושל" או לרשו" שהפרגולה אינה אטומה" חלל"בפרגולה יש להוסי�  +
לא הושל" להוסי� חומרי גמר ג" לקיי" +
לא הושל" חתכי" וחזיתות, תכנית גגות, דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות +
לא הושל" )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני*  +
לא הושל" .חישובי" סטטיי" של המבנה +
לא הושל" )אגרת פינוי פסולת בני*, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" +

הושל" 01/07/2013 עור� הבקשה+  +
הושל" 01/07/2013 מתכנ* השלד+  +
הושל" 01/07/2013 אחראי לביצוע+  +
הושל" 01/07/2013 אחראי לביקורת באתר+  +
הושל" 01/07/2013 ע בתוק�"מילוי טבלת שטחי" מותרי" לפי תב +
הושל" 01/07/2013 יש להוסי� גבהי" אבסולוטיי" +
הושל" 01/07/2013 על מתכנ* לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח +
הושל" 01/07/2013 .ואי* חריגות בקו בני* +

9 20130132:  בקשה להיתר סעי�

03/07/2013:  תארי�2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 1208:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
לוית* מרי"

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

שקד: שכונה, 19רחוב נרקיס  :כתובת

778:  מגרש64:   חלקה38230: גוש :גוש וחלקה

5/105/03/24 :תוכניות

אזור מגורי" ב :יעוד

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

15עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130132:  המש� בקשה להיתר

מהות הבקשה
שער חניה+ ר " מ22.5סככת חניה + ר " מ4.0מחס� 

ר" מ140.09שטח קיי# 

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

ר"שטח אחר במ

מבוקש קיי# מבוקש קיי# מבוקש קיי#

22.50 4.00 10.00 130.09 מגורי"

22.50 4.00 10.00 130.09 כ"סה

22.50 14.00 130.09

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

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות
):רשויות(א י ש ו ר י "  

לא הושל" אישור מנהל מקרקעי ישראל +
לא הושל" "מעיינות הדרו""אישור תאגיד המי"  +

:הערות לתיקו* התכנית

יש להוסי� למהות את שער החניה +
יש להוסי� חזיתות לשער החניה כולל גבהי" +

יש לסמ* מעקות בטחו* בקירות הגובלי" בחניה +
לא הושל" .חישובי" סטטיי" של המבנה +
לא הושל" חתכי" וחזיתות בלבד, תכנית גגות, קוב( הגשה של המבנה הכולל תכניות +
לא הושל" )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני*  +
לא הושל" )אגרת פינוי פסולת בני*, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" +

הושל" 01/07/2013 המבקש+  +
הושל" 01/07/2013 עור� הבקשה+  +
הושל" 01/07/2013 מתכנ* השלד+  +
הושל" 01/07/2013 אחראי לביצוע+  +
הושל" 01/07/2013 אחראי לביקורת באתר+  +
הושל" 01/07/2013 ע בתוק�"מילוי טבלת שטחי" מותרי" לפי תב +
הושל" 01/07/2013 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי" מבוקשי" +

10 20130105:  בקשה לעבודה מצומצמת סעי�

03/07/2013:  תארי�2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 3030000012:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
קלמ* מיכאל

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
קלמ*  ויטאלי

16עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130105:  המש� בקשה לעבודה מצומצמת

רחוב לאור� העיר: שכונה, 2 ד 12רחוב ח�  :כתובת

11:  מגרש20:   חלקה38201: גוש :גוש וחלקה

:יעוד קומות3+4מגורי" 

שינוי בבניי* :תאור הבקשה בית משות� :שימושי#

מהות הבקשה
 פתיחת דלת בקיר חיצוני

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

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות

הושל" 02/07/2013 המבקש+  +
הושל" 02/07/2013 עור� הבקשה+  +
הושל" 02/07/2013 מתכנ* השלד+  +
הושל" 07/07/2013 חתכי" וחזיתות בלבד, תכנית גגות, קוב( הגשה של המבנה הכולל תכניות +
הושל" 23/07/2013 )אגרת פינוי פסולת בני*, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" +
הושל" 25/08/2013 + )9טופס ( תצהיר מתכנ* השלד 
הושל" 25/08/2013 )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני*  +
הושל" 01/09/2013 חישובי" סטטיי" של המבנה אישור שאי* פגיעה בקונסטרוקציה +

11 20130141:  בקשה לעבודה מצומצמת סעי�

03/07/2013:  תארי�2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 132:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
דוידסו* סמי

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
גלייזר ב*

רחוב לאור� העיר: שכונה, 6 כניסה 33רחוב ח� , 5 כניסה 33רחוב ח�  :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

ב"פ פרט אחיד מצ" עDocril 036צבע ',  מ3.0*7.2  חנויות 2סוכ� זרועות ע# סגירת חור� בחזית 

17עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130141:  המש� בקשה לעבודה מצומצמת

חוות דעת

.ללא פירוק בעונת הקי*. פ פרט ע# עמודי# קבועי# ומקובעי# לריצו�" סגירת חור� עמבקשי# : דיו� חוזר

החלטות
סגירת המעבר יהיה ללא , בסמו� לכניסה למבנה'  מ1.2יש להשאיר מעבר של , הבקשה תובא לדיו� מחודש לאחר תיקונה

.רק סוכ�, חור�
.עמודי סגירת החור� יהיו ארעיי# ומתפרקי# ולא קבועי# כפי שמוצע

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות
:הערות לתיקו* התכנית

לא הושל" חתכי" וחזיתות בלבד, תכנית גגות, קוב( הגשה של המבנה הכולל תכניות +
לא הושל" + )9טופס ( תצהיר מתכנ* השלד 
לא הושל" .חישובי" סטטיי" של המבנה +
לא הושל" )אגרת פינוי פסולת בני*, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" +

הושל" 02/07/2013 המבקש+  +
הושל" 02/07/2013 עור� הבקשה+  +
הושל" 02/07/2013 מתכנ* השלד+  +
הושל" 02/07/2013 אחראי לביצוע+  +
הושל" 02/07/2013 אחראי לביקורת באתר+  +
הושל" 02/07/2013 על מתכנ* לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח +
הושל" 02/07/2013 .ואי* חריגות בקו בני* +
הושל" 14/07/2013 יש להתאי" את מידות הסוכ� לגודל שאושר +
הושל" 14/07/2013 יש להוסי� לתכנית את הפרט המאושר לסוכ� +

12 20130137:  בקשה להיתר סעי�

03/07/2013:  תארי�2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 1280000056:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
מרגי שרו*

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
ארונוב טטיאנה

גבי#: שכונה, 1 כניסה 3רחוב אדווה  :כתובת

229A:  מגרש57:   חלקה38241: גוש :גוש וחלקה

501.00 :שטח מגרש אזור מגורי" א :יעוד

שינוי בבניי* :תאור הבקשה בית פרטי דו משפחתי :שימושי#

18עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130137:  המש� בקשה להיתר

מהות הבקשה
בחזית פרגולת ע* ובמבוק

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

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות
:הערות לתיקו* התכנית

לא הושל" חתכי" וחזיתות בלבד, תכנית גגות, קוב( הגשה של המבנה הכולל תכניות +
לא הושל" )אגרת פינוי פסולת בני*, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" +

הושל" 02/07/2013 המבקש+  +
הושל" 02/07/2013 עור� הבקשה+  +
הושל" 02/07/2013 מתכנ* השלד+  +
הושל" 02/07/2013 אחראי לביצוע+  +
הושל" 02/07/2013 אחראי לביקורת באתר+  +
הושל" 02/07/2013 על מתכנ* לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח +
הושל" 02/07/2013 .ואי* חריגות בקו בני* +
הושל" 28/07/2013 + )9טופס ( תצהיר מתכנ* השלד 
הושל" 28/07/2013 .חישובי" סטטיי" של המבנה +

13 20130123:  בקשה לעבודה מצומצמת סעי�

03/07/2013:  תארי�2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 890:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
ה גררד וגיזל'סמדג

בעל הנכס
.י.מ.מ

רות#: שכונה, 56רחוב אוד#  :כתובת

81:  מגרש39:   חלקה38228: גוש :גוש וחלקה

5/105/03/24 :תוכניות

אזור מגורי" ב :יעוד

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

מהות הבקשה
 מעל כניסהפרגולת ע(

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

19עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130123:  המש� בקשה לעבודה מצומצמת

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות

הושל" 22/08/2013 )אגרת פינוי פסולת בני*, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" +
הושל" 01/09/2013 מתכנ* השלד+  +
הושל" 01/09/2013 אחראי לביצוע+  +
הושל" 01/09/2013 אחראי לביקורת באתר+  +
הושל" 01/09/2013 )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני*  +
הושל" 01/09/2013 .חישובי" סטטיי" של המבנה +
הושל" 08/09/2013 חתכי" וחזיתות בלבד, תכנית גגות, קוב( הגשה של המבנה הכולל תכניות +

14 20130139:  בקשה לעבודה מצומצמת סעי�

03/07/2013:  תארי�2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 1604:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
ויסמ* בוריס ואנה

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
ארונוב טטיאנה

רחוב לאור� העיר: שכונה, 25 ד 22רחוב קנאי#  :כתובת

1:  מגרש2:   חלקה38256: גוש :גוש וחלקה

4/113/03/24, 2022/מק/24, 2010/מק/24, 216/במ/24 :תוכניות

5588.00 :שטח מגרש אזור מגורי" ג :יעוד

בקשה בדיעבד :תאור הבקשה בית משות� :שימושי#

מהות הבקשה
פרגולת אלומיניו" בחצר

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

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות

הושל" 28/07/2013 מתכנ* השלד+  +
הושל" 28/07/2013 על מתכנ* לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח +
הושל" 28/07/2013 .ואי* חריגות בקו בני* +
הושל" 28/07/2013 )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני*  +
הושל" 28/07/2013 .חישובי" סטטיי" של המבנה +
הושל" 21/08/2013 )אגרת פינוי פסולת בני*, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" +
הושל" 08/09/2013 אחראי לביצוע+  +

20עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130139:  המש� בקשה לעבודה מצומצמת

הושל" 08/09/2013 אחראי לביקורת באתר+  +
הושל" 08/09/2013 חתכי" וחזיתות בלבד, תכנית גגות, קוב( הגשה של המבנה הכולל תכניות +

15 20130160:  בקשה לעבודה מצומצמת סעי�

03/07/2013:  תארי�2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 784:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
רונ* גיורא

רות#: שכונה, 7רחוב מור  :כתובת

174:  מגרש47:   חלקה38227: גוש :גוש וחלקה

5/105/03/24 :תוכניות

750.00 :שטח מגרש אזור מגורי" ב :יעוד

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

מהות הבקשה
סגירת מרפסת מקורה קיימת בחזית ע" חלונות

חוות דעת

 דיו� חוזר לאחר פירוק הגגו�

החלטות
.יש להביא לדיו�  לאחר הוספת הגגו� הקיי# ללא היתר בניה לתכניות

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות
יש להוסי� את תכנית המבנה כולל סימו* היכ* יותקנו החלונות +

בתכניות לא הוגש הדדו* הקיי" ללא היתר +
כתב שיפוי +

+ עותקי" מהתכניות2
לא הושל" חתכי" וחזיתות בלבד, תכנית גגות, קוב( הגשה של המבנה הכולל תכניות +
לא הושל" )אגרת פינוי פסולת בני*, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" +

סטטוס תארי� השלמה הערות פיקוח

הושל" 17/07/2013 הגגו* פורק +

16 20130174:  בקשה להיתר סעי�

03/07/2013:  תארי�2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 1901:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
עיריית ערד

בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל

21עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130174:  המש� בקשה להיתר

עור�
עתאמנה מוראד

32רחוב אג#  :כתובת

2:  מגרש2:   חלקה38272: גוש :גוש וחלקה

141/03/24 ,35/101/02/24 :תוכניות

שטח לבני* ציבורי :יעוד

בניה חדשה :תאור הבקשה מבנה ציבור :שימושי#

מהות הבקשה
.ר" מ200.38מועדו� נוער 

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

ר"שטח אחר במ

מבוקש קיי# מבוקש קיי# מבוקש קיי#

12.28 188.10 בניני צבור

12.28 188.10 כ"סה

12.28 188.10

חוות דעת

ר" מ790שטח המגרש 

החלטות
. בתנאי אישור תאגיד המי0.00#אושרה בניה עד מפלס . 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" אחראי למתקני תברואה+  +
לא הושל" ע בתוק�"מילוי טבלת שטחי" מותרי" לפי תב +
לא הושל" יש לתק*+ מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי" מבוקשי" +

):רשויות(א י ש ו ר י "  

לא הושל" א"אישור הג +
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 +

:הערות לתיקו* התכנית

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

רשיו* עור� הבקשה +
לא הושל" חתכי" יש לתת לאור� ולרוחב המגרש עד גבול המגרש  השכ* ע" +
לא הושל" קירות תמכי"/סימו* גבהי קרקע טבעית וקרקע מתוכננת וגובה הגדרות +
לא הושל" ' מ2יש לסמ* גובה קרקע ג" בצד השכ* עד מרחק . בי* המגרשי" +

22עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130174:  המש� בקשה להיתר

לא הושל" .מהגבול המגרש +
לא הושל" .גבול המגרש וקוי בני* יסומנו בחתכי" וחזיתות בקו אנכי מרוסק +
לא הושל" יש לתק*+ חישוב שטחי" גרפי +
לא הושל" קולטי", תוכנית גג ע" מיקו" דוד שמש +

:תכנית פיתוח הכוללת

לא הושל" .מסלעות, טרסות, מדרגות , מפלסי החצר והשבילי" +
לתא" מול+ יש לתא" את כל המפלסי" מול מפלסי" מאושרי" של הכביש המתוכנ*

 תאגיד המי"
+

לא הושל" סימו* מיקו" ומידות עמדת פינוי אשפה ומסתור דקורטיבי לפי +
לא הושל" .התברואה' דרישות מח +
לא הושל" גדר מצופה באב* ערד או גדרות מסוגי"/פרט אופייני של קיר תמ� +
לא הושל" .אחרי" +
לא הושל" סימו* דרכי הגישה וחניות ע" מידות ומיספור בכמות מתאימה לתק* +
לא הושל" .ע בתוק�"ולתב +
לא הושל" .סימו* השיפועי"+ פתרו* ניקוז המגרש  +
לא הושל" .חוזה ע" עיריית ערד למת* זכות שימוש במקרקעי* +
לא הושל" איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת/ איזוטסט / הסכ" ע" מכו* התקני"

חמרי הבניה
+

לא הושל" .האינסטלציה הסניטרית ומערכת הגז +
סטטוס תארי� השלמה שלבי בניה

לא הושל" הסדרת אי תקינות קונסטרוקטיבית שהתגלתה בדיווחי מעבדות מורשות* +
לא הושל" )א" הוחל�(הודעה על מינוי אחראי לביקורת בתחו" קונסטרוקציה*  +
לא הושל" )א" הוחל�(הודעה על מינוי אחראי לביקורת בתחו" ארכיטקטורה*  +
לא הושל" )א" הוחל�(הודעה על מינוי אחראי לביקורת בתחו" מתקני תברואה*  +
לא הושל" ____________הודעה על מינוי אחראי לביקורת בתחו" *  +
לא הושל" ____________דיווח אחראי לביקורת בתחו" *  +
לא הושל" )במידה והתחל�(הצהרת האחראי לביצוע שלד הבני* *  +

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות

הושל" 18/06/2013 עור� הבקשה+  +
הושל" 18/06/2013 מתכנ* השלד+  +
הושל" 18/06/2013 1:5000 או 1:2500. מ.תוכנית סביבה ק +
הושל" 18/06/2013 .ע בתוק�"סימו* קוי בני* מותרי" ומידותיה" בהתא" לתב +
הושל" 03/07/2013 אישור מהנדס העיר לגבי עיצוב אדיכלי +
הושל" 21/08/2013 אישור משרד הבריאות +
הושל" 28/08/2013 אישור מנהל מקרקעי ישראל +
הושל" 08/09/2013 "מעיינות הדרו""אישור תאגיד המי"  +
הושל" 08/09/2013 .חישובי" סטטיי" של המבנה +
הושל" 08/09/2013 + )9טופס ( תצהיר מתכנ* השלד 

17 20130153:  בקשה להיתר סעי�

03/07/2013:  תארי�2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 1280000057:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
חנו� ליל� ואבי

23עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130153:  המש� בקשה להיתר

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

גבי#: שכונה, 1 כניסה 1רחוב אדווה  :כתובת

230A:  מגרש55:   חלקה38241: גוש :גוש וחלקה

2004/מק/24, 3/76/במ/24, 1/76/במ/24, 141/03/24 :תוכניות

509.00 :שטח מגרש אזור מגורי" א :יעוד

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

מהות הבקשה
שינוי מיקו# כניסה למגרש+בי� השכני#'  מ2.0קיר בלוקי# גובה + פרגולת ע* מאחור + ר " מ11.98תוספת חדר 
ר" מ66.0שטח קיי# 

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

ר"שטח אחר במ

מבוקש קיי# מבוקש קיי# מבוקש קיי#

15.00 6.00 11.98 60.00 מגורי"

15.00 6.00 11.98 60.00 כ"סה

15.00 6.00 71.98

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 לביקורת באתר+  +
לא הושל" ע בתוק�"מילוי טבלת שטחי" מותרי" לפי תב +
לא הושל" 21(לא ברור מהיכ* שטח הגגו* הקיי" + מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי" מבוקשי"

)ר"מ
+

):רשויות(א י ש ו ר י "  

לא הושל" אישור מנהל מקרקעי ישראל +
לא הושל" א"אישור הג +
לא הושל" "מעיינות הדרו""אישור תאגיד המי"  +

:הערות לתיקו* התכנית

יש לתת פתרו* ניקוז לפטיו +
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
+

חתימת שכ* לגדר ולפרגולה +
לא הושל" + )9טופס ( תצהיר מתכנ* השלד 
לא הושל" .חישובי" סטטיי" של המבנה +
לא הושל" )שמוש חורג, הקלה(פרסו" בעתונות  +

הושל" 03/07/2013 המבקש+  +

24עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130153:  המש� בקשה להיתר

הושל" 03/07/2013 עור� הבקשה+  +
הושל" 03/07/2013 מתכנ* השלד+  +
הושל" 03/07/2013 אחראי לביצוע+  +
הושל" 22/09/2013 אישור היחידה לאיכות הסביבה +
הושל" 29/09/2013 )אגרת פינוי פסולת בני*, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" +

18 20130039:  בקשה להיתר סעי�

03/07/2013:  תארי�2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 900017:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
עיריית ערד

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
זייד מחמוד

אזור תעשיה: שכונה, 63רחוב יהודה  :כתובת

13:   חלקה38207: גוש :גוש וחלקה

101/02/24 :תוכניות

שטח לשירותי דר� :יעוד

שינוי בבניי* :תאור הבקשה מגרש הפטנג :שימושי#

מהות הבקשה
שער+ גדר + פרגולת מתכת ע# קירוי איסכורית חלקי 

חוות דעת

 דיו� חוזר לאחר שינוי חומר הפרגולה לפח צבוע

החלטות
יש להציע חומרי גמר נאותי# המתאימי# לאופיה של , יש לתכנ� במקו# פרגולה לפי הגדרתה בחוק, הבקשה אינה מאושרת

.לא תאושר סככת איסכורית. העירבכלל ולכניסתה בפרט

19 20130163:  בקשה להיתר סעי�

03/07/2013:  תארי�2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 3240000006:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
שילוח חיי"

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
גלייזר ב*

25עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130163:  המש� בקשה להיתר

נעורי#: שכונה, 1 כניסה 4רחוב מגשימי#  :כתובת

190:  מגרש52:   חלקה38211: גוש :גוש וחלקה

107/03/24 :תוכניות

אזור מגורי" צפיפות נמוכה :יעוד

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

מהות הבקשה
ר" מ7.0גגו� בכניסה + ר " מ16.5סככת חניה 
ר" מ77.0שטח קיי# 

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

ר"שטח אחר במ

מבוקש קיי# מבוקש קיי# מבוקש קיי#

16.55 7.00 77.00 מגורי"

16.55 7.00 77.00 כ"סה

16.55 84.00

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

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות

הושל" 03/07/2013 המבקש+  +
הושל" 03/07/2013 עור� הבקשה+  +
הושל" 03/07/2013 ע בתוק�"מילוי טבלת שטחי" מותרי" לפי תב +
הושל" 03/07/2013 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי" מבוקשי" +
הושל" 25/08/2013 מתכנ* השלד+  +
הושל" 25/08/2013 אחראי לביצוע+  +
הושל" 25/08/2013 אחראי לביקורת באתר+  +
הושל" 25/08/2013 אישור מנהל מקרקעי ישראל +
הושל" 25/08/2013 חתימת שכ* +
הושל" 25/08/2013 + )9טופס ( תצהיר מתכנ* השלד 
הושל" 25/08/2013 )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני*  +
הושל" 25/08/2013 .חישובי" סטטיי" של המבנה +
הושל" 25/08/2013 )אגרת פינוי פסולת בני*, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" +
הושל" 15/09/2013 "מעיינות הדרו""אישור תאגיד המי"  +
הושל" 15/09/2013 חתכי" וחזיתות בלבד, תכנית גגות, קוב( הגשה של המבנה הכולל תכניות +

20 20130159:  תכנית פיתוח סעי�

03/07/2013:  תארי�2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 900054:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
מ"הוט מובייל בע

26עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130159:  המש� תכנית פיתוח

בעל הנכס
מ"צ חברה לאומית לדרכי" בישראל בע"מע

עור�
שקל ר*

אזור תעשיה: שכונה, 2הבוני#  :כתובת

331:  מגרש45:   חלקה38222: גוש :גוש וחלקה

27/101/02/24 :תוכניות

מאושרת/דר� קיימת :יעוד

שינוי בבניי* :תאור הבקשה כבישי" :שימושי#

מהות הבקשה
ר" מ2.34 ארונות 2+  במקו" עמוד תאורה קיי" של החברה הלאומית לדרכי"'  מ42הקמת תור* חדש לאנטנה 

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

ר"שטח אחר במ

מבוקש קיי# מבוקש קיי# מבוקש קיי#

2.34 מתקני" ומערכות טכניות

2.34 כ"סה

2.34

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

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות
:גיליו* הדרישות +

: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+  +
לא הושל" אחראי לביקורת באתר+  +

):רשויות(א י ש ו ר י "  

לא הושל" אישור מנהל מקרקעי ישראל +
לא הושל" אישור היחידה לאיכות הסביבה +

:הערות לתיקו* התכנית

לא הושל" + )9טופס ( תצהיר מתכנ* השלד 
לא הושל" )השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" +
לא הושל" .ב" לחתו197כתב שיפוי לפי סעי�  +
לא הושל" חישוב סטטי וטופס הצהרה למבנה +
סטטוס תארי� השלמה שלבי בניה

050+5336098:טל     * 

לא הושל" טופס בקשה לחיבור תשתיות*  +
לא הושל" טופס בקשה לתעודת גמר*  +
לא הושל" )הנדסה ובממוחשב לאחראית מיחשוב' בנייר למח(מפת מודד מצבית *  +
לא הושל" גמר יסודות: בשלב+ דיווח אחראי לביקורת בתחו" קונסטרוקציה *  +
לא הושל" גמר הקמת שלד: בשלב+ דיווח אחראי לביקורת בתחו" קונסטרוקציה *  +

27עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130159:  המש� תכנית פיתוח

לא הושל" גדרות: בשלב+ דיווח אחראי לביקורת בתחו" קונסטרוקציה *  +
לא הושל" גמר בניה: בשלב+ דיווח אחראי לביקורת בתחו" ארכיטקטורה  *  +
לא הושל" אישור מחלקת הנדסה*  +
לא הושל" )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני* * +
לא הושל" ',במקרה של יישו" מגורי" שלב ג___)+הפניה(אישור היחידה לאיכות הסביבה* 

.ל"ייבח* מחדש מיקו" האנטנה הנ
+

לא הושל" אישור משרד הבריאות*  +
לא הושל" חשמל' אישור חב* +

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות
הושל" 03/07/2013 מתכנ* השלד+  +
הושל" 03/07/2013 אישור הממונה במשרד לאיכות הסביבה +
הושל" 03/07/2013 אישור נציג שר הבטחו* בוועדה המחוזית +
הושל" 03/07/2013 אישור הממונה על הגבלות בניה במנהל התעופה האזרחית +
הושל" 03/07/2013 מהמיקו" המיועד'  מ100יש לצר� מפת יעודי קרקע בטווח של  +
הושל" 17/09/2013 צ"חתימת מע+ המבקש  +  +
הושל" 17/09/2013 עור� הבקשה+  +
הושל" 17/09/2013 .בתרשי" סביבה יש להוסי�  את מתקני השידור הקיימי" והמיועדי" להקמה +
הושל" 17/09/2013 .חישובי" סטטיי" של המבנה +

21 20130155:  בקשה לעבודה מצומצמת סעי�

03/07/2013:  תארי�2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 75:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
זרחי דורה

סב* מורדי

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
גלייזר ב*

רחוב לאור� העיר: שכונה, 1 כניסה 29רחוב ח�  :כתובת

A:  מגרש6:   חלקה38217: גוש :גוש וחלקה

114/03/24 :תוכניות

אזור מסחרי :יעוד

בניה חדשה :תאור הבקשה מבנה מסחרי :שימושי#

מהות הבקשה

בחזית החנות, ב"פ פרט אחיד מצ"ע,  DOCRIL 036 4צבע, סוכ� זרועות ע# סגירת חור� 

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

28עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130155:  המש� בקשה לעבודה מצומצמת

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות

הושל" 03/07/2013 המבקש+  +
הושל" 03/07/2013 עור� הבקשה+  +
הושל" 03/07/2013 מתכנ* השלד+  +
הושל" 03/07/2013 אחראי לביצוע+  +
הושל" 03/07/2013 אחראי לביקורת באתר+  +
הושל" 04/08/2013 יש להוסי� לתכנית את הפרטי" המאושרי" לסוכ� +
הושל" 04/08/2013 על מתכנ* לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח +
הושל" 04/08/2013 .ואי* חריגות בקו בני* +
הושל" 04/08/2013 + )9טופס ( תצהיר מתכנ* השלד 
הושל" 04/08/2013 .חישובי" סטטיי" של המבנה +
הושל" 04/08/2013 )אגרת פינוי פסולת בני*, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" +
הושל" 06/08/2013 חתכי" וחזיתות בלבד, תכנית גגות, קוב( הגשה של המבנה הכולל תכניות +
הושל" 16/09/2013 בעלות על הנכס+ אישור מנהל מקרקעי ישראל  +

22 20130162:  בקשה לעבודה מצומצמת סעי�

03/07/2013:  תארי�2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 255:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
דדיה סברינה

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
גלייזר ב*

רחוב לאור� העיר: שכונה, 8 כניסה 34רחוב יהודה  :כתובת

E:  מגרש2:   חלקה38217: גוש :גוש וחלקה

114/03/24 :תוכניות

755.00 :שטח מגרש אזור מסחרי :יעוד

שינוי בבניי* :תאור הבקשה מבנה מסחרי :שימושי#

מהות הבקשה

ב"פ פרט מצ" עDOCRIL 036צבע ' ,  מ3.8 *2.5מרקיזה בחזית 

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

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות
):רשויות(א י ש ו ר י "  

לא הושל" בעלות על הנכס+ אישור מנהל מקרקעי ישראל  +

29עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130162:  המש� בקשה לעבודה מצומצמת

:הערות לתיקו* התכנית

לא הושל" חתכי" וחזיתות בלבד, תכנית גגות, קוב( הגשה של המבנה הכולל תכניות +
לא הושל" + )9טופס ( תצהיר מתכנ* השלד 
לא הושל" .חישובי" סטטיי" של המבנה +

הושל" 03/07/2013 עור� הבקשה+  +
הושל" 03/07/2013 מתכנ* השלד+  +
הושל" 03/07/2013 אחראי לביצוע+  +
הושל" 03/07/2013 אחראי לביקורת באתר+  +
הושל" 21/08/2013 )אגרת פינוי פסולת בני*, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" +
הושל" 09/09/2013 המבקש+  +
הושל" 09/09/2013 יש להוסי� לתכנית את הפרטי" המאושרי" לסוכ� +
הושל" 09/09/2013 על מתכנ* לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח +
הושל" 09/09/2013 .ואי* חריגות בקו בני* +

23 20130166:  בקשה להיתר סעי�

03/07/2013:  תארי�2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 3210000001:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
ברנגרד יורי

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
גלייזר ב*

נעורי#: שכונה, 4 כניסה 5רחוב שלוה  :כתובת

89:  מגרש104:   חלקה38211: גוש :גוש וחלקה

107/03/24 ,12/107/03/24 ,13/107/03/24 :תוכניות

1111.00 :שטח מגרש אזור מגורי" צפיפות נמוכה :יעוד

שינוי בבניי* :תאור הבקשה בית טורי :שימושי#

מהות הבקשה
 פרגולות ע*3

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

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות

הושל" 03/07/2013 המבקש+  +
הושל" 03/07/2013 עור� הבקשה+  +
הושל" 03/07/2013 מתכנ* השלד+  +

30עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130166:  המש� בקשה להיתר

הושל" 03/07/2013 אחראי לביצוע+  +
הושל" 03/07/2013 אחראי לביקורת באתר+  +
הושל" 28/07/2013 במרווחי הפרגולה" חלל"יש לציי*  +
הושל" 28/07/2013 אי* לצבוע בצורה רציפה את מרווחי הפרגולה +
הושל" 28/07/2013 על מתכנ* לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח +
הושל" 28/07/2013 .ואי* חריגות בקו בני* +
הושל" 28/07/2013 .חישובי" סטטיי" של המבנה +
הושל" 28/07/2013 + )9טופס ( תצהיר מתכנ* השלד 
הושל" 28/07/2013 )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני*  +
הושל" 28/07/2013 )אגרת פינוי פסולת בני*, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" +
הושל" 06/08/2013 חתכי" וחזיתות בלבד, תכנית גגות, קוב( הגשה של המבנה הכולל תכניות +

24 20130193:  בקשה להיתר סעי�

03/07/2013:  תארי�2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 1546:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
שוור( ישראל

הולצמ* צבי זאב

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
סיגלוב מיכאל

חלמיש: שכונה, 10 ד 24רחוב חרוב , 9 ד 24רחוב חרוב  :כתובת

א110:  מגרש5:   חלקה38234: גוש :גוש וחלקה

4/112/03/24, 106/במ/24, 15/112/03/24 :תוכניות

3440.00 :שטח מגרש 'מגורי" ב :יעוד

שינוי בבניי* :תאור הבקשה בית משות� :שימושי#

מהות הבקשה
שינוי חומרי בניה לבניה קלה ושינויי# פנימיי#

שטח התוספת ללא שינוי

החלטות
 כתובה של מומחה מטע# חברת טיח מאושרת הבקשה מאושרת בכפו� למילוי תנאי גליו� הדרישות ובכפו� לקבלת חוות דעת

בתו# הבניה יש להציג דיווח . יש לקבל ג# פרט ליישו#. המאשר כי נית� לייש# טיח צבעוני על גבי פאנל מבודד כפי שמוצע
.כתנאי לתעודת גמר, של אחראי לביקורת על ביצוע הגמר על פי פרט בהיתר

).410 ו9דירה (יש להחלי� את צבע הרעפי# לצבע אחיד בשני צידי הבני� 
. טר# קבלת היתר בניה יש לפרק את התוספת שנבנתה בסטיה מהיתר הבניה 

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+  +
'יש להוסי� מעקה תקני למדרגות בקומה ד +

31עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130193:  המש� בקשה להיתר

לתק*, הגג יהיה מאעפי" ולא רב רע� +
יש להוסי� פרט הקיר כולל בידוד +

לא הושל" על מתכנ* לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח +
י חברת טיח מאושרת"מאושר ע, יש להוסי� פרט חיפוי הקיר החיצוני ע" טיח +

לא הושל" .ואי* חריגות בקו בני* +
לא הושל" חתכי" וחזיתות בלבד, תכנית גגות, קוב( הגשה של המבנה הכולל תכניות +

+ צידי הגג2+יש לציי* כי גוו* הרעפי" הינו זהה ב
לא הושל" + )9טופס ( תצהיר מתכנ* השלד 
לא הושל" .חישובי" סטטיי" של המבנה +

הושל" 04/07/2013 עור� הבקשה+  +
הושל" 04/07/2013 מתכנ* השלד+  +
הושל" 04/07/2013 אחראי לביצוע+  +
הושל" 04/07/2013 אחראי לביקורת באתר+  +
הושל" 04/07/2013 יש לציי* חומרי גמר לקירות +
הושל" 21/08/2013 )אגרת פינוי פסולת בני*, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" +

25 20130195:  בקשה להיתר סעי�

03/07/2013:  תארי�2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 201:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
עיריית ערד

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
ברנגל ויקטוריה

אבישור: שכונה, 49רחוב ח�  :כתובת

941:  מגרש10:   חלקה38210: גוש :גוש וחלקה

106/03/24 :תוכניות

9116.00 :שטח מגרש בניני ציבור :יעוד

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

מהות הבקשה
ר" מ24.08בניית כיתת ע* פתוחה 

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

ר"שטח אחר במ

מבוקש קיי# מבוקש קיי# מבוקש קיי#

151.34 950.64 בניני צבור 6.24

211.50 950.64 בניני צבור 3.04

24.08 114.64 493.27 בניני צבור

418.33 בניני צבור +3.36

24.08 895.81 2,394.55 כ"סה

919.89 2,394.55

32עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130195:  המש� בקשה להיתר

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

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות

הושל" 08/07/2013 חתכי" וחזיתות בלבד, תכנית גגות, קוב( הגשה של המבנה הכולל תכניות +
הושל" 31/07/2013 עור� הבקשה+  +
הושל" 31/07/2013 מתכנ* השלד+  +
הושל" 31/07/2013 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי" מבוקשי" +

לא נדרש 31/07/2013 אישור מנהל מקרקעי ישראל +
לא נדרש 31/07/2013 מבנה פתוח" מעיינות הדרו""אישור תאגיד המי"  +

הושל" 31/07/2013 .חישובי" סטטיי" של המבנה +
הושל" 06/08/2013 אישור מכבי אש +
הושל" 06/08/2013 ס לאחר שהתייע( ע" מורשה לנגישות השרות"חוות דעת של מורשה נגישות מתו +
הושל" 07/08/2013 + )9טופס ( תצהיר מתכנ* השלד 

26 20130197:  בקשה להיתר סעי�

03/07/2013:  תארי�2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 280:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
עיריית ערד

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
ברנגל ויקטוריה

יעלי#: שכונה, 20רחוב יהודה  :כתובת

909:  מגרש37:   חלקה38201: גוש :גוש וחלקה

9116.00 :שטח מגרש בניני ציבור :יעוד

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

מהות הבקשה
ר" מ24.08בניית כיתת ע* פתוחה 

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

ר"שטח אחר במ

מבוקש קיי# מבוקש קיי# מבוקש קיי#

151.34 950.64 בניני צבור 6.24

211.50 950.64 בניני צבור 3.04

24.08 114.64 493.27 בניני צבור

418.33 בניני צבור +3.36

24.08 895.81 2,394.55 כ"סה

919.89 2,394.55

33עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130197:  המש� בקשה להיתר

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

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות

הושל" 08/07/2013 חתכי" וחזיתות בלבד, תכנית גגות, קוב( הגשה של המבנה הכולל תכניות +
הושל" 31/07/2013 עור� הבקשה+  +
הושל" 31/07/2013 מתכנ* השלד+  +
הושל" 31/07/2013 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי" מבוקשי" +

לא נדרש 31/07/2013 אישור מנהל מקרקעי ישראל +
לא נדרש 31/07/2013 סככה פתוחה" + מעיינות הדרו""אישור תאגיד המי"  +

הושל" 31/07/2013 .חישובי" סטטיי" של המבנה +
הושל" 06/08/2013 אישור מכבי אש +
הושל" 06/08/2013 ס לאחר שהתייע( ע" מורשה לנגישות השרות"חוות דעת של מורשה נגישות מתו +
הושל" 07/08/2013 + )9טופס ( תצהיר מתכנ* השלד 

27 20130198:  בקשה לעבודה מצומצמת סעי�

03/07/2013:  תארי�2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 1782:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
מדידת מי"' ארד טכ+ קליי* גדי 

"מעיינות הדרו""תאגיד 

מבוא שקד: שכונה, 6רחוב חבר  :כתובת

2013, 2015, 2016:   חלקות38219: גוש :גוש וחלקה

4/16/7/ת, 2039/מק/24 :תוכניות

14601.00 :שטח מגרש בניני ציבור :יעוד

שינוי בבניי* :תאור הבקשה מבנה ציבור :שימושי#

מהות הבקשה
 ' מ5 4גובה כ, התקנת אנטנה לקליטת מדי מי# ושידור# לאינטרנט

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

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

לא הושל" המבקש+  +

הושל" 04/08/2013 מתכנ* השלד+  +
הושל" 04/08/2013 אחראי לביצוע+  +

34עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130198:  המש� בקשה לעבודה מצומצמת

הושל" 04/08/2013 אחראי לביקורת באתר+  +
הושל" 04/08/2013 יש להוסי� חזית למבנה וכ* תכנית גג הכוללי" את מיקו" האנטנה המוצעת +
הושל" 04/08/2013 .חישובי" סטטיי" של המבנה +
הושל" 04/08/2013 + )9טופס ( תצהיר מתכנ* השלד 
הושל" 11/08/2013 אישור היחידה לאיכות הסביבה +
הושל" 11/08/2013 )אגרת פינוי פסולת בני*, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" +

28 20130199:  בקשה לעבודה מצומצמת סעי�

03/07/2013:  תארי�2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 6:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
מדידת מי"' ארד טכ+ קליי* גדי 

"מעיינות הדרו""תאגיד 

נעורי#: שכונה, 8ח "רחוב פלמ :כתובת

)חלק(1:  מגרש12:   חלקה38220: גוש :גוש וחלקה

107/03/24 ,130/03/24 :תוכניות

14601.00 :שטח מגרש בניני ציבור :יעוד

שינוי בבניי* :תאור הבקשה מבנה ציבור :שימושי#

מהות הבקשה
 ' מ5 4גובה כ, התקנת אנטנה לקליטת מדי מי# ושידור# לאינטרנט

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

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

לא הושל" המבקש+  +

הושל" 04/08/2013 מתכנ* השלד+  +
הושל" 04/08/2013 אחראי לביצוע+  +
הושל" 04/08/2013 אחראי לביקורת באתר+  +
הושל" 04/08/2013 יש לרשו" נכו* את הגוש והחלקה +
הושל" 04/08/2013 יש להוסי� חזית למבנה וכ* תכנית גג הכוללי" את מיקו" האנטנה המוצעת +
הושל" 04/08/2013 .חישובי" סטטיי" של המבנה +
הושל" 04/08/2013 + )9טופס ( תצהיר מתכנ* השלד 
הושל" 11/08/2013 אישור היחידה לאיכות הסביבה +
הושל" 11/08/2013 )אגרת פינוי פסולת בני*, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" +

35עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



29 20130200:  בקשה לעבודה מצומצמת סעי�

03/07/2013:  תארי�2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 127:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
מדידת מי"' ארד טכ+ קליי* גדי 

"מעיינות הדרו""תאגיד 

'מרכז מסחרי ב: שכונה, 30רחוב ב� יאיר  :כתובת

2:  מגרש13:   חלקה38217: גוש :גוש וחלקה

1/114/03/24 ,1/116/03/24 ,2/116/03/24 :תוכניות

14601.00 :שטח מגרש בניני ציבור :יעוד

שינוי בבניי* :תאור הבקשה מבנה ציבור :שימושי#

מהות הבקשה
 ' מ5 4גובה כ, התקנת אנטנה לקליטת מדי מי# ושידור# לאינטרנט

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

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

לא הושל" המבקש+  +

הושל" 04/08/2013 מתכנ* השלד+  +
הושל" 04/08/2013 אחראי לביצוע+  +
הושל" 04/08/2013 אחראי לביקורת באתר+  +
הושל" 04/08/2013 יש להוסי� חזית למבנה וכ* תכנית גג הכוללי" את מיקו" האנטנה המוצעת +
הושל" 04/08/2013 .חישובי" סטטיי" של המבנה +
הושל" 04/08/2013 + )9טופס ( תצהיר מתכנ* השלד 
הושל" 11/08/2013 אישור היחידה לאיכות הסביבה +
הושל" 11/08/2013 )אגרת פינוי פסולת בני*, השבחה, ביוב, מי"(היטלי" , אגרות לבניה: תשלומי" +

30 20130201:  בקשה להעברה בטאבו סעי�

03/07/2013:  תארי�2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 5380000004:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
מלכי אור שלמה

נעורי#: שכונה, 1 כניסה 17רחוב ענבר  :כתובת

211:  מגרש7:   חלקה38232: גוש :גוש וחלקה

107/03/24 :תוכניות

36עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130201:  המש� בקשה להעברה בטאבו

אזור מגורי" צפיפות נמוכה :יעוד

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

מהות הבקשה
 ופטור מתשלו" היטל השבחהבקשה להעברת הבעלות

חוות דעת

 ,27/5/2007 המשביחה את הנכס אושרה 19/107/03/24' תכנית מס
. ועד היו"1987ר הדירה הייתה בבעלות המבקש משנת " מ140+גודל הנכס קט* מ

נית� לפתור מתשלו# היטל השבחה 

החלטות
. אושר פטור מתשלו# היטל השבחה

 

31 20130190:  בקשה להעברה בטאבו סעי�

03/07/2013:  תארי�2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 1546:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
וינגרט* ישראל

חלמיש: שכונה, 10 ד 20רחוב חרוב  :כתובת

: חלקה,  ג110:  מגרש3:  חלקה,  ב110:  מגרש4:  חלקה,  א110:  מגרש5:   חלקה38234: גוש
ה110:  מגרש1:  חלקה,  ד110:  מגרש2

:גוש וחלקה

4/112/03/24, 106/במ/24, 15/112/03/24 :תוכניות

3440.00 :שטח מגרש 'מגורי" ב :יעוד

העברת  בעלות :תאור הבקשה בית משות� :שימושי#

מהות הבקשה
 בקשה לפטור מתשלו# היטל השבחה

חוות דעת

+ ונמכר ב22/12/99+הנכס נקנה ב, ר" מ140+גודל הנכס קט* מ, 3/3/09+ ב אושרה15/112/03/24תכנית המשביחה את הנכס 
4/4/13. 

נית� לפטור מתשלו# היטל השבחה

החלטות
. אושר פטור מתשלו# היטל השבחה

37עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130190:  המש� בקשה להעברה בטאבו

 

32 20130182:  בקשה להעברה בטאבו סעי�

03/07/2013:  תארי�2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 1310000084:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
וילנברג משה ומינה

גבי#: שכונה, 1 כניסה 32רחוב אפיק  :כתובת

84A:  מגרש116:  חלקה,  84B:  מגרש117:   חלקה38242: גוש :גוש וחלקה

76/במ/24 :תוכניות

521.00 :שטח מגרש אזור מגורי" א :יעוד

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

מהות הבקשה
.בקשה להעברת הבעלות וקבלת פטור מתשלו" היטל השבחה

חוות דעת

1995הנכס נקנה בשנת , ר" מ140+גודל הנכס קט* מ, 5/1/04+ ב אושרה141/03/24התכנית המשביחה את הנכס 
.ובבעלות המבקש עד היו"

נית� לפטור מתשלו# היטל השבחה

החלטות
. אושר פטור מתשלו# היטל השבחה

 

33 20130167:  בקשה להעברה בטאבו סעי�

03/07/2013:  תארי�2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 1280000003:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
קנטור נועה

גבי#: שכונה, 2 כניסה 6רחוב יובל  :כתובת

174B:  מגרש213:   חלקה38241: גוש :גוש וחלקה

2004/מק/24, 3/76/במ/24, 1/76/במ/24, 141/03/24 :תוכניות

502.00 :שטח מגרש אזור מגורי" א :יעוד

38עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20130167:  המש� בקשה להעברה בטאבו

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

מהות הבקשה
.בקשה להעברת הבעלות

חוות דעת

2002הנכס נקנה בשנת , ר" מ140+גודל הנכס קט* מ, 30/06/96+ ב אושרה3/76/במ/24התכנית המשביחה את הנכס 
. אינה משביחה את הנכס141/03/24' תכנית מס. 26.8.05ובבעלות המבקש עד 

נית� לפטור מתשלו# היטל השבחה

החלטות
. אושר פטור מתשלו# היטל השבחה

 

,                                    נ  ת  א  ש  ר

___            _______________           _________________        _____________
                     ויקי ברנגל               טלי פלוסקוב                       ליאורה סגרו*     

הנדסת העירר הוועדה המקומית              מזכירת הוועדה                      מ"         יו

           _______________                ______________          ________________  
                                 תארי�                   תארי�                                  תארי�   

39עמוד  03/07/2013: מיו"2013107פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 


