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תקציר נושאי� לדיו�

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

5  ,1 כניסה 43אנפה 
מעו�: שכונה

בורודאי סרגיי 38237: גוש בית פרטי דו
תוספת, משפחתי 

�למבנה קיי

20120277 בקשה להיתר 1
116: חלקה
56A: מגרש

6  ,2 כניסה 10הגלעד 
חצבי�:  שכונה

חרש משה 38212: גוש תוספת, בית טורי 
�למבנה קיי

20120278 בקשה להיתר 2
3: חלקה
3: מגרש

7  ,2 כניסה 8הגלעד 
חצבי�: שכונה

ד% גורי דוד ואורה 38212: גוש בקשה, בית טורי 
בדיעבד

20120279 בקשה להיתר 3
2: חלקה
2: מגרש

8  ,2 כניסה 13אנפה 
מעו�: שכונה

גנפו% אולגה 38236: גוש בית פרטי דו
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

20120280 בקשה להיתר 4
25: חלקה
6B: מגרש

9 36רחוב יובל 
:שכונה, 2כניסה 
�גבי

קוליוס בת ח% נעמי 38241: גוש בית פרטי דו
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

20110158 בקשה לעבודה
מצומצמת

5
188: חלקה

10  ,6 כניסה 23עיט 
מעו�: שכונה

טבנוב אנדרי 38239: גוש בקשה, בית טורי 
בדיעבד

20120282 בקשה להיתר 6
167: חלקה
915: מגרש

12  ,2  דירה 8ח% 
יעלי�: שכונה

סגל אריק 38201: גוש בקשה, בית טורי 
בדיעבד

20120283 בקשה לעבודה
מצומצמת

7
24: חלקה
906: מגרש

12 ,33רחוב ב% יאיר 
 �,25רחוב ירושלי

רחוב: שכונה

בית ההסתדרות ערד
כלפו% קובי" מ ע"בע

38217: גוש שינוי, מבנה מסחרי 
בבניי%

20120284 בקשה לעבודה
מצומצמת

8
9: חלקה
I: מגרש

13  ,1 כניסה 44מואב 
חצבי�: שכונה

בצלאל אשר ועפרה 38212: גוש בית פרטי דו
תוספת, משפחתי 

�למבנה קיי

20120285 בקשה להיתר 9
79: חלקה
195: מגרש

14  כניסה33רחוב גל 
הרדו�: שכונה, א

ריבקי% טטיאנה 38215: גוש בית פרטי חד
שינוי, משפחתי 

בבניי%

20120286 בקשה לעבודה
מצומצמת

10
56: חלקה
111: מגרש

15  �,16רחוב ענבלי
רנני�: שכונה

מדר שרו% ונטלי 38243: גוש בית פרטי חד
תוספת, משפחתי 

�למבנה קיי

20120287 בקשה להיתר 11
61: חלקה
1105: מגרש

16  ,2 כניסה 4רענ% 
נעורי�: שכונה

שרעבי אהרו% ושרה 38211: גוש בית פרטי דו
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

20120259 בקשה להיתר 12
94: חלקה
99: מגרש

17 ,12רחוב רימו% 
רות�: שכונה

ירט שמריהו 38226: גוש בית פרטי חד
שינוי, משפחתי 

בבניי%

20120290 בקשה לעבודה
מצומצמת

13
26: חלקה
7: מגרש

18 ,25רחוב תרשיש 
רות�: שכונה

יובל שח� 38228: גוש בית פרטי חד
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

20120292 בקשה לעבודה
מצומצמת

14
55: חלקה
74: מגרש

18 ,30רחוב הגלעד 
חצבי�: שכונה

אנו שלו�'ג 38212: גוש בית פרטי חד
שינוי, משפחתי 

בבניי%

20120291 בקשה לעבודה
מצומצמת

15
34: חלקה
143: מגרש

19  �,40רחוב ענבלי
רנני�: שכונה

מועל� אס� 38243: גוש בית פרטי חד
שינוי, משפחתי 

בבניי%

20120295 בקשה לעבודה
מצומצמת

16
72: חלקה
1065: מגרש

19 ,20רחוב סהר 
,76רחוב מואב 

אזור: שכונה

גור גדעו% 38999: גוש מגורי� מלונאות
בקשה, ונופש 

בדיעבד

20120294 בקשה להיתר 17
79: חלקה
79: מגרש

3עמוד  02/08/2012: מיו�2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



תקציר נושאי� לדיו�

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

21 11דוד המל- 
:שכונה , 25כניסה 
יהושפט

סובורי% אנדרי
ובורוכובי. ויקטוריה

38256: גוש תוספת, בית משות� 
�למבנה קיי

20120299 בקשה להיתר 18
6: חלקה
2006: מגרש

22 11דוד המל- 
:שכונה , 5כניסה 
יהושפט

קוני% אנה ויבגני 38256: גוש תוספת, בית משות� 
�למבנה קיי

20120300 בקשה להיתר 19
6: חלקה
2006: מגרש

24 11דוד המל- 
:שכונה , 35כניסה 
יהושפט

קונסטנטינוב לריסה 38256: גוש תוספת, בית משות� 
�למבנה קיי

20120301 בקשה להיתר 20
6: חלקה
2006: מגרש

25 11דוד המל- 
:שכונה , 29כניסה 
יהושפט

מונק אילנה 38256: גוש תוספת, בית משות� 
�למבנה קיי

20120302 בקשה להיתר 21
6: חלקה
2006: מגרש

27 11דוד המל- 
:שכונה , 22כניסה 
יהושפט

אביבי שמחה 38256: גוש תוספת, בית משות� 
�למבנה קיי

20120303 בקשה להיתר 22
6: חלקה
2006: מגרש

28 11דוד המל- 
:שכונה , 24כניסה 
יהושפט

שדה חוה 38256: גוש תוספת, בית משות� 
�למבנה קיי

20120304 בקשה להיתר 23
6: חלקה
2006: מגרש

30 11דוד המל- 
:שכונה , 17כניסה 
יהושפט

קומורוב סרפימה 38256: גוש תוספת, בית משות� 
�למבנה קיי

20120305 בקשה להיתר 24
6: חלקה
2006: מגרש

32 11דוד המל- 
:שכונה , 12כניסה 
יהושפט

�גלייזר יפי 38256: גוש תוספת, בית משות� 
�למבנה קיי

20120306 בקשה להיתר 25
6: חלקה
2006: מגרש

33 11דוד המל- 
:שכונה , 28כניסה 
יהושפט

סקרוטרו איל% 38256: גוש תוספת, בית משות� 
�למבנה קיי

20120307 בקשה להיתר 26
6: חלקה
2006: מגרש

35 11דוד המל- 
:שכונה , 32כניסה 
יהושפט

אנטופיצקי אולגה 38256: גוש תוספת, בית משות� 
�למבנה קיי

20120308 בקשה להיתר 27
6: חלקה
2006: מגרש

4עמוד  02/08/2012: מיו�2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120277: בקשה להיתר 1 סעי�

02/08/2012:  תארי�2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1245000059:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
בורודאי סרגיי

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

מעו�: שכונה , 1 כניסה 43אנפה  :כתובת

56A:  מגרש116:   חלקה38237: גוש :גוש וחלקה

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

אזור מגורי  א :יעוד

תוספת למבנה קיי  :תאור הבקשה בית פרטי דו משפחתי :שימושי$

מהות הבקשה
גדר בלוקי$ בי� השכני$+ קיר אב� ערד מאחור + ר " מ18.0פרגולת חניה מבמבוק + ר " מ6.0מחס� בנוי 
ר" מ60.0שטח קיי$ 

6.00 :שטח שירות

חוות דעת

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

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות

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

הושל  25/07/2012 המבקש%  %

הושל  25/07/2012 עור� הבקשה%  %

הושל  25/07/2012 מתכנ' השלד%  %

הושל  25/07/2012 אחראי לביצוע%  %

הושל  25/07/2012 אחראי לביקורת באתר%  %

לא הושל  ע בתוק*"מילוי טבלת שטחי  מותרי  לפי תב %

לא הושל  שטח החניה יחשב כלא מקורה% 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

ק כולל טרסה מאחור"יש לרשו  מפלסי קרקע בתכנית ק %

% צידי הקיר%2יש לסמ' ולציי' כי הגדר בי' השכני  תצופה טיח מ

יש להוסי* חת� לחניה %

חומרי גמר למחס' מוצע %

חתימת שכני  לגדרות מוצעי  %

הושל  25/07/2012 על מתכנ' לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח %

5עמוד  02/08/2012: מיו 2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120277: המש� בקשה להיתר

הושל  25/07/2012 .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  )אגרת פינוי פסולת בני', השבחה, ביוב, מי (היטלי  , אגרות לבניה: תשלומי  %

הערות פיקוח

הושל  31/07/2012 התוספות המבוקשות עדיי' לא בנויות %

20120278: בקשה להיתר 2 סעי�

02/08/2012:  תארי�2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1380000003:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
חרש משה

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

חצבי$: שכונה , 2 כניסה 10הגלעד  :כתובת

3:  מגרש3:   חלקה38212: גוש :גוש וחלקה

946.00 :שטח מגרש אזור מגורי  ג :יעוד

תוספת למבנה קיי  :תאור הבקשה בית טורי :שימושי$

מהות הבקשה
פרגולה+ ר " מ6.0מחס� + הזזת ויטרינה מתחת לגג קיי$+ר" מ6.82תוספת למבנה 

ר" מ102.3שטח קיי$ 

6.00 :שטח שירות 6.82 :שטח עיקרי

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

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות

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

הושל  26/07/2012 המבקש%  %

הושל  26/07/2012 עור� הבקשה%  %

הושל  26/07/2012 מתכנ' השלד%  %

הושל  26/07/2012 אחראי לביצוע%  %

הושל  26/07/2012 אחראי לביקורת באתר%  %

לא הושל  ע בתוק*"מילוי טבלת שטחי  מותרי  לפי תב %

לא הושל  שטח( לתק' שטח קיי  ומוצע % מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי  מבוקשי  
)התוספת בסלו' חושב בהיתר המקורי

%

):רשויות(א י ש ו ר י    

לא הושל  אישור מנהל מקרקעי ישראל %

6עמוד  02/08/2012: מיו 2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120278: המש� בקשה להיתר

לא הושל  א"אישור הג %

לא הושל  אישור מכבי אש %

לא הושל  אישור היחידה לאיכות הסביבה %

לא הושל  "מעיינות הדרו "אישור תאגיד המי   %

:הערות לתיקו' התכנית

בחת� יש לצבוע את הקיר להריסה %

פ הקורות"בחת� יש לצבוע את הפרגולה המוצעת ע %

לא הושל  על מתכנ' לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח %

לא הושל  .ואי' חריגות בקו בני' %

לא הושל  חתימת שכני  %

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

לא הושל  % )9טופס ( תצהיר מתכנ' השלד 

לא הושל  )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני'  %

לא הושל  .חישובי  סטטיי  של המבנה %

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

הערות פיקוח

הושל  31/07/2012 פרגולה עדיי' לא בנוייה. תוספת לסלו' ומזווה כבר בנויי  ותואמי  תכנית ההגשה %

20120279: בקשה להיתר 3 סעי�

02/08/2012:  תארי�2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1380000002:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
ד' גורי דוד ואורה

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

חצבי$: שכונה , 2 כניסה 8הגלעד  :כתובת

2:  מגרש2:   חלקה38212: גוש :גוש וחלקה

3/110/03/24 :תוכניות

946.00 :שטח מגרש אזור מגורי  ג :יעוד

בקשה בדיעבד :תאור הבקשה בית טורי :שימושי$

מהות הבקשה
ר" מ6.82מזווה + הזזת ויטרינה מתחת לגג קיי$ + ר " מ6.2תוספת לסלו� 

ר" מ102.3שטח קיי$ 

13.02 :שטח עיקרי

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

7עמוד  02/08/2012: מיו 2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120279: המש� בקשה להיתר

הושל  26/07/2012 המבקש%  %

הושל  26/07/2012 עור� הבקשה%  %

הושל  26/07/2012 מתכנ' השלד%  %

הושל  26/07/2012 אחראי לביצוע%  %

הושל  26/07/2012 אחראי לביקורת באתר%  %

לא הושל  ע בתוק*"מילוי טבלת שטחי  מותרי  לפי תב %

לא הושל  שטח( לתק' שטח קיי  ומוצע % מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי  מבוקשי  
)התוספת בסלו' חושב בהיתר המקורי

%

):רשויות(א י ש ו ר י    

לא הושל  אישור מנהל מקרקעי ישראל %

לא הושל  א"אישור הג %

לא הושל  אישור מכבי אש %

לא הושל  אישור היחידה לאיכות הסביבה %

לא הושל  "מעיינות הדרו "אישור תאגיד המי   %

:הערות לתיקו' התכנית

א"בתכניות לא הודפסה המרפסת המוצעת במפלס ק %

לפחות'  מ%2.5 יש להגביה ל, גובה הגדלת המטבח אינו תקני %

בחת� יש לצבוע את הקיר להריסה %

לא הושל  על מתכנ' לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח %

לא הושל  .ואי' חריגות בקו בני' %

לא הושל  חתימת שכני  %

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

לא הושל  % )9טופס ( תצהיר מתכנ' השלד 

לא הושל  )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני'  %

לא הושל  .חישובי  סטטיי  של המבנה %

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

20120280: בקשה להיתר 4 סעי�

02/08/2012:  תארי�2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1246000006:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
גנפו' אולגה

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

מעו�: שכונה , 2 כניסה 13אנפה  :כתובת

6B:  מגרש25:  חלקה,  6A:  מגרש26:   חלקה38236: גוש :גוש וחלקה

2005/מק/24 :תוכניות

500.00 :שטח מגרש 'אזור מגורי  א :יעוד

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

8עמוד  02/08/2012: מיו 2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120280: המש� בקשה להיתר

מהות הבקשה
'ביטול קומה א+ פרגולת ע- + ר " מ15.36סככת חניה + ר " מ2.8מחס� פלסטיק 

ר" מ95.28שטח קיי$ 

2.80 :שטח שירות

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

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות

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

הושל  29/07/2012 המבקש%  %

הושל  29/07/2012 עור� הבקשה%  %

הושל  29/07/2012 מתכנ' השלד%  %

הושל  29/07/2012 אחראי לביצוע%  %

הושל  29/07/2012 אחראי לביקורת באתר%  %

הושל  29/07/2012 ע בתוק*"מילוי טבלת שטחי  מותרי  לפי תב %

לא הושל  לתק' שטח קיי % 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  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 %

א"התאמת תכניות לפי הקיי  או ביטול ק: יש להוסי* למהות %

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  %

הערות פיקוח

הושל  30/07/2012 קומה שניה לא. מחס' פלסטיק ופרגולת ע/ כבר בנויי  ותואמי  תכנית ההגשה
.נבנתה

%

הושל  30/07/2012 תמונות.  חודשי  לקבלת היתר בניה למחס' ופרגולה5בחודש יוני  ניתנה אורכה בת 
 בארכיב מסמכי  של תיק

%

הושל  30/07/2012 .פיקוח %

20110158: בקשה לעבודה מצומצמת 5 סעי�

02/08/2012:  תארי�2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1280000018:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
קוליוס בת ח' נעמי

גבי$: שכונה, 2 כניסה 36רחוב יובל  :כתובת

188, 189:   חלקות38241: גוש :גוש וחלקה

9עמוד  02/08/2012: מיו 2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20110158: המש� בקשה לעבודה מצומצמת

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

מהות הבקשה
ר" מ6.0מחס' 

ר" מ60.0שטח קיי  

6.00 :שטח שירות

חוות דעת

: הוחלט 15/05/2011 מתארי� 2011105בישיבת רשות רישוי מקומית מספר 
.גליו' דרישות ובתנאי הזזת המחס' לאחת מפינות האחוריות של המגרש: ל א ש ר   ב ת נ א י

)הזזת המחס'(דיו' חוזר לאחר התאמת המצב בפועל לתכניות 

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

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות

הושל  22/07/2012 טר  קבלת היתר בניה, יש להעביר את המחס' לאחת מפינות האחוריות של המגרש %

הושל  25/09/2011 )אגרת פינוי פסולת בני', השבחה, ביוב, מי (היטלי  , אגרות לבניה: תשלומי  %

הערות פיקוח

הושל  15/05/2011 המחס' קיי  ומוצמד למבנה קיי  %

הושל  22/07/2012 מחס' הועבר למקו  מתוכנ' %

20120282: בקשה להיתר 6 סעי�

02/08/2012:  תארי�2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1512:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
טבנוב אנדרי

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

מעו�: שכונה , 6 כניסה 23עיט  :כתובת

915:  מגרש167:   חלקה38239: גוש :גוש וחלקה

5/במ/24 :תוכניות

969.00 :שטח מגרש אזור מגורי  א :יעוד

בקשה בדיעבד :תאור הבקשה בית טורי :שימושי$

מהות הבקשה
פרגולת ע-+ ר " מ2.93גגו� מעל כניסה 

2.93 :שטח עיקרי

10עמוד  02/08/2012: מיו 2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120282: המש� בקשה להיתר

חוות דעת

שטח הגגו� המוצע חורג מהשטח הנותר לבניה בכל יחידה

.ר" מ969שטח המגרש  
ר" מ339.15 % %35 %בקומה : שטח מותר לבניה

ר" מ678.3 % %70 % קומות %2ב
ד"ר ממ" מ42.00+ ר " מ321.57 %33.19% %בקומה : שטח מוצע לבניה

ד"ר ממ" מ42.00+ ר " מ661.96 %68.32% % קומות %2ב
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

339.15 % 321.57 = 17.58 %בקומה : הפרשי שטחי 

 2.93=17.58/6  0שטח שנותר לבניה בקומה 
678.3 % 661.96 = 16.34 % קומות %2ב

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
' מ5 %קדמי ואחורי : קווי בניי' 
' מ3.5 %צדדי   

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

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות

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

הושל  29/07/2012 המבקש%  %

הושל  29/07/2012 עור� הבקשה%  %

הושל  29/07/2012 מתכנ' השלד%  %

הושל  29/07/2012 אחראי לביצוע%  %

הושל  29/07/2012 אחראי לביקורת באתר%  %

לא הושל  ע בתוק*"מילוי טבלת שטחי  מותרי  לפי תב %

לא הושל  יש להקטי' את שטח הגגו'% 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

חתימת שכני  %

יש לסמ' את המגרש בתרשי  סביבה %

יש לסמ' את המיקו  של הדירה בה מוצעת התוספת יחסית לשאר הדירות %

אי' לצבוע את הפרגולה בחת� %

ר" מ%2.93 יש להקטי' את הגגו' המוצע בתכניות וחזיתות ל %

לא הושל  .יש לסמ' את קוי הבני' בתכניות כל המפלסי  והקומות %

לא הושל  .גבול המגרש וקוי בני' יסומנו בחתכי  וחזיתות בקו אנכי מרוסק %

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

לא הושל  % )9טופס ( תצהיר מתכנ' השלד 

לא הושל  )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני'  %

לא הושל  .חישובי  סטטיי  של המבנה %

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

11עמוד  02/08/2012: מיו 2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120282: המש� בקשה להיתר

הערות פיקוח

הושל  31/07/2012 .והיה דיו' בבית המשפט. יש תיק פיקוח לגג רעפי . רעפי  מפרגולה אחורית הוסרו %

20120283: בקשה לעבודה מצומצמת 7 סעי�

02/08/2012:  תארי�2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

301:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
סגל אריק

בעל הנכס
רובינשטיי' הרמ'

יעלי$: שכונה , 2  דירה 8ח�  :כתובת

906:  מגרש24:   חלקה38201: גוש :גוש וחלקה

127/03/24 :תוכניות

546.00 :שטח מגרש אזור מסחרי :יעוד

בקשה בדיעבד :תאור הבקשה בית טורי :שימושי$

מהות הבקשה
 בסמו� לחנותר" מ1.01ארגז פלדה לאיחסו' קומפרסורי  ופילטרי  

1.01 :שטח שירות

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

גליו� דרישות

י בעל הנכס"כתב שיפוי מתוק' ע %

הרמ' רובינשטיי'% חתימת בעל הנכס  %

אישור היחידה לאיכות הסביבה לנושא הרעש %

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

20120284: בקשה לעבודה מצומצמת 8 סעי�

02/08/2012:  תארי�2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

123:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
כלפו' קובי" מ ע"בית ההסתדרות ערד בע

רחוב לאור� העיר: שכונה, 25רחוב ירושלי$ , 33רחוב ב� יאיר  :כתובת

I:  מגרש9:   חלקה38217: גוש :גוש וחלקה

10/114/03/24 ,114/03/24 :תוכניות

12עמוד  02/08/2012: מיו 2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120284: המש� בקשה לעבודה מצומצמת

1982.00 :שטח מגרש בניני ציבור :יעוד

שינוי בבניי' :תאור הבקשה מבנה מסחרי :שימושי$

מהות הבקשה
 ' מ12.0*' מ5.0הצבת סוכ� עונתי מאלומיניו$ וזכוכית 

החלטות
להעביר את הדיו� בוועדת משנה

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

בית ההסתדרות% המבקש %  %

):רשויות(א י ש ו ר י    

אישור מכבי אש %

ס לאחר שהתייע/ ע  מורשה לנגישות השרות"חוות דעת של מורשה נגישות מתו %

:הערות לתיקו' התכנית

להוסי* פרט שילוט מוצע א  יש %

חזיתות וחתכי , יש להגיש תכניות %

אישור קונסטרוקטור על יציבות התקנת הפרגוד %

התחייבות המבקש על פירוק הפרגוד בתו  עונת החור* %

ח" ש5,000ס "ערבות בנקאית לפירוק הפרגוד ע %

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

20120285: בקשה להיתר 9 סעי�

02/08/2012:  תארי�2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1370000013:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
בצלאל אשר ועפרה

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
ארונוב טטיאנה

חצבי$: שכונה , 1 כניסה 44מואב  :כתובת

195:  מגרש79:   חלקה38212: גוש :גוש וחלקה

3/110/03/24 :תוכניות

733.00 :שטח מגרש אזור מגורי  ג :יעוד

תוספת למבנה קיי  :תאור הבקשה בית פרטי דו משפחתי :שימושי$

מהות הבקשה
גדרות+ר" מ3.16מחס� + ר " מ10.81גגו� מעל חצר משק 

13עמוד  02/08/2012: מיו 2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120285: המש� בקשה להיתר

ר" מ86.21שטח קיי$ 

10.81 :שטח שירות

חוות דעת

 יש לשקול מקו$ חלופי למחס� המוצע

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

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות

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

הושל  29/07/2012 המבקש%  %

הושל  29/07/2012 עור� הבקשה%  %

הושל  29/07/2012 מתכנ' השלד%  %

הושל  29/07/2012 אחראי לביצוע%  %

הושל  29/07/2012 אחראי לביקורת באתר%  %

הושל  29/07/2012 ע בתוק*"מילוי טבלת שטחי  מותרי  לפי תב %

הושל  29/07/2012 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי  מבוקשי  %

):רשויות(א י ש ו ר י    

הושל  29/07/2012 אישור מנהל מקרקעי ישראל %

לא הושל  אישור היחידה לאיכות הסביבה %

לא הושל  "מעיינות הדרו "אישור תאגיד המי   %

:הערות לתיקו' התכנית

לא הושל  חזיתות יש לתת עד גבול המגרש ע  פירוט גבהי  וחמרי גמר %

לא הושל  חתימת שכ' %

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

לא הושל  יש להוסי* למפלסי, חזיתות וחתכי , יש להוסי* גבהי  אבסולוטיי  בתכניות
הרצפות ולמפלסי הגגות לפחות

%

לא הושל  % )9טופס ( תצהיר מתכנ' השלד 

לא הושל  .חישובי  סטטיי  של המבנה %

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

הערות פיקוח

הושל  31/07/2012 בנויה גדר. מחס' פלסטיק וסירת חצר משק כבר בנויי  ותואמי  תכנית ההגשה
א" מ%2.0פלסטיק לב' בגובה של כ

%

הושל  31/07/2012 %2.0בנוס* בנוייה  גדר במבוק בגובה של כ. מואב שלא מופיע בבקשה' היוצאת לרח
כרמל שג  לא' א מקוו' רח"מ

%

הושל  31/07/2012  חודשי  לקבלת היתר5יש תיק פיקוח ובחודש יולי ניתנה אורכה בת . מופיע בבקשה
. בניה

%

20120286: בקשה לעבודה מצומצמת 10 סעי�

02/08/2012:  תארי�2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

561:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
ריבקי' טטיאנה

14עמוד  02/08/2012: מיו 2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120286: המש� בקשה לעבודה מצומצמת

הרדו�: שכונה,  כניסה א33רחוב גל  :כתובת

111:  מגרש56:   חלקה38215: גוש :גוש וחלקה

2/103/03/24 :תוכניות

826.00 :שטח מגרש אזור מגורי  :יעוד

שינוי בבניי' :תאור הבקשה בית פרטי חד משפחתי :שימושי$

מהות הבקשה
ר" מ107.25ו בשטח " ק15מערכת פוטו וולטאית 

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

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות

הושל  29/07/2012 הפעלה ותחזוקה, לסמ' בתכניות את התשתיות לרבות גישה למתק' לצור� התקנה
תו� העדפת הטמנת'

%

הושל  02/08/2012 יש לסמ' את הסול  בחזית דרומית %

חתימת המבקש %

התחייבות המבקש לפירוק המתק' בתו  שימוש %

9טופס  %

הושל  29/07/2012 חישובי  סטטיי  %

הושל  02/08/2012 )אגרת פינוי פסולת בני', השבחה, ביוב, מי (היטלי  , אגרות לבניה: תשלומי  %

20120287: בקשה להיתר 11 סעי�

02/08/2012:  תארי�2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1710:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
מדר שרו' ונטלי

בעל הנכס
סיגלוב מיכאל

עור�
סיגלוב מיכאל

רנני$: שכונה, 16רחוב ענבלי$  :כתובת

1105:  מגרש61:   חלקה38243: גוש :גוש וחלקה

455.00 :שטח מגרש אזור מגורי  א :יעוד

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

מהות הבקשה
ר" מ30.0חניה מקורה 

15עמוד  02/08/2012: מיו 2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120287: המש� בקשה להיתר

ר" מ200.96 שטח קיי$

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

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות

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

לא הושל  המבקש%  %

לא הושל  עור� הבקשה%  %

לא הושל  מתכנ' השלד%  %

לא הושל  אחראי לביצוע%  %

לא הושל  אחראי לביקורת באתר%  %

לא הושל  ע בתוק*"מילוי טבלת שטחי  מותרי  לפי תב %

הושל  29/07/2012 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

)עובי קו אחיד(יש לשרטט את החזיתות בצורה אחידה  %

לתת פתרו' ניקוז לגג %

'א'%לא ברור היכ' חת� א %

לא הושל  .גבול המגרש וקוי בני' יסומנו בחתכי  וחזיתות בקו אנכי מרוסק %

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  )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  %

הערות פיקוח

הושל  30/07/2012 תואמת תכנית, החניה קיימת %

20120259: בקשה להיתר 12 סעי�

02/08/2012:  תארי�2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

3510000007:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
שרעבי אהרו' ושרה

עור�
ארונוב טטיאנה

נעורי$: שכונה , 2 כניסה 4רענ�  :כתובת

99:  מגרש94:   חלקה38211: גוש :גוש וחלקה

107/03/24 ,12/107/03/24 ,13/107/03/24 ,13/107/03/24 ,'19/107/03/24 ,2/107/03/24 :תוכניות

16עמוד  02/08/2012: מיו 2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120259: המש� בקשה להיתר

330.00 :שטח מגרש אזור מגורי  צפיפות נמוכה :יעוד

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

מהות הבקשה
פרגולת מתכת+ פ הבנוי בפועל "ר והצמדתו לבית ע" מ2.22הגדלת מחס� + ר " מ8.82גגו� רעפי$ בחזית 

ר" מ114.6שטח קיי$ 

11.04 :שטח שירות

חוות דעת

דיו� חוזר לאחר תוספת פרגולה לבקשה
: הוחלט 16/07/2012 מתארי� 2012107בישיבת רשות רישוי מקומית מספר 
.תאושר הבקשה, בכפו� למילוי תנאי גיליו� הדרישות

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

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות

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

הושל  16/07/2012 המבקש%  %

הושל  16/07/2012 עור� הבקשה%  %

הושל  16/07/2012 מתכנ' השלד%  %

הושל  16/07/2012 אחראי לביצוע%  %

הושל  16/07/2012 אחראי לביקורת באתר%  %

):רשויות(א י ש ו ר י    

הושל  29/07/2012 אישור מנהל מקרקעי ישראל %

:הערות לתיקו' התכנית

הושל  24/07/2012 .חישובי  סטטיי  של המבנה %

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

הושל  24/07/2012 )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני'  %

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

הערות פיקוח

הושל  30/07/2012 מעל חצר שירות קיי  גגו' שלא. גגו' ומחס' כבר בנויי  ותואמי  תכנית ההגשה
.מופיע בבקשה

%

הושל  30/07/2012 .בחודש יולי נפתח תיק פיקוח וניתנה אורכה בת חודשיי  לקבלת היתר בניה  %

20120290: בקשה לעבודה מצומצמת 13 סעי�

02/08/2012:  תארי�2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

737:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
ירט שמריהו

רות$: שכונה, 12רחוב רימו�  :כתובת

7:  מגרש26:   חלקה38226: גוש :גוש וחלקה

17עמוד  02/08/2012: מיו 2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120290: המש� בקשה לעבודה מצומצמת

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

826.00 :שטח מגרש אזור מגורי  ב :יעוד

שינוי בבניי' :תאור הבקשה בית פרטי חד משפחתי :שימושי$

מהות הבקשה
ר" מ107.25ו בשטח " ק15מערכת פוטו וולטאית 

החלטות
.יש להסדיר את עבירות הבניה במקו$ ולהביא לדיו� מחדש,   הבקשה לא מאושרת

20120292: בקשה לעבודה מצומצמת 14 סעי�

02/08/2012:  תארי�2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

907:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
יובל שח*

רות$: שכונה, 25רחוב תרשיש  :כתובת

74:  מגרש55:   חלקה38228: גוש :גוש וחלקה

5/105/03/24 :תוכניות

אזור מגורי  ב :יעוד

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

מהות הבקשה
פתיחה חיצונית ע  מנגנו' אוטומטי, שער חניה דו כנפי

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

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות

הושל  02/08/2012 )אגרת פינוי פסולת בני', השבחה, ביוב, מי (היטלי  , אגרות לבניה: תשלומי  %

20120291: בקשה לעבודה מצומצמת 15 סעי�

02/08/2012:  תארי�2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

168:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
אנו שלו 'ג

חצבי$: שכונה, 30רחוב הגלעד  :כתובת

143:  מגרש34:   חלקה38212: גוש :גוש וחלקה

3/110/03/24 :תוכניות

18עמוד  02/08/2012: מיו 2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120291: המש� בקשה לעבודה מצומצמת

826.00 :שטח מגרש אזור מגורי  ב :יעוד

שינוי בבניי' :תאור הבקשה בית פרטי חד משפחתי :שימושי$

מהות הבקשה
ר" מ104ו בשטח " ק15מערכת פוטו וולטאית 

חוות דעת

 קיימות עבירות בניה בנכס

החלטות
.יש להסדיר את עבירות הבניה במקו$ ולהביא לדיו� מחדש,    הבקשה לא מאושרת

20120295: בקשה לעבודה מצומצמת 16 סעי�

02/08/2012:  תארי�2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1661:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
מועל  אס*

רנני$: שכונה, 40רחוב ענבלי$  :כתובת

1065:  מגרש72:   חלקה38243: גוש :גוש וחלקה

25/101/02/24, 2040/מק/24, 2017/מק/24 :תוכניות

826.00 :שטח מגרש אזור מגורי  א :יעוד

שינוי בבניי' :תאור הבקשה בית פרטי חד משפחתי :שימושי$

מהות הבקשה
ר" מ84.15ו בשטח " ק15מערכת פוטו וולטאית 

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

סטטוס תארי� השלמה גליו� דרישות

הושל  01/08/2012 הפעלה ותחזוקה, לסמ' בתכניות את התשתיות לרבות גישה למתק' לצור� התקנה
תו� העדפת הטמנת'

%

הושל  02/08/2012 יש לסמ' את הסול  בחזית צפונית %

הושל  02/08/2012 שינוי ש  המבקש בתכנית ההגשה לאס* מועל  וחתימה %

הושל  01/08/2012 התחייבות המבקש לפירוק המתק' בתו  שימוש %

הושל  02/08/2012 9טופס  %

הושל  02/08/2012 חישובי  סטטיי  %

הושל  02/08/2012 )אגרת פינוי פסולת בני', השבחה, ביוב, מי (היטלי  , אגרות לבניה: תשלומי  %

20120294: בקשה להיתר 17 סעי�

02/08/2012:  תארי�2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1837:תיק בניי�

19עמוד  02/08/2012: מיו 2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120294: המש� בקשה להיתר

בעלי עניי�

מבקש
גור גדעו'

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פרקש אדית

אזור מלונות: שכונה, 76רחוב מואב , 20רחוב סהר  :כתובת

79:  מגרש79:   חלקה38999: גוש :גוש וחלקה

3/102/03/24 :תוכניות

1202.00 :שטח מגרש מלונות ונופש, אזור מגורי  :יעוד

בקשה בדיעבד :תאור הבקשה מגורי  מלונאות ונופש :שימושי$

מהות הבקשה
ביטול פרגולת בטו� + כלוב רשת לפינת חי+שער נגרר+ר " מ9.02שער כניסה כיפתי +הצבת ספסלי$+עדכו� חזיתות
ר" מ399.6שטח קיי  

9.02 :שטח שירות

חוות דעת

 הכיפה המוצעת בחזית נמצאת מעבר לקו בני� קדמי על גבול המגרש
ר ומבנה מבמבוק שלא מופיעי  " מ%8.0סככת אסכורית בגודל של כ, ר" מ%7.0בחצר האחורית יש מחס' פלסטיק בגודל של כ

בבקשה

החלטות
מחס� בכפו� לחירור הכיפה בפועל ובתכניות כ� שתהווה פרגולה ובכפו� לפירוק ה, בכפו� למילוי תנאי גיליו� הדרישות

.תאושר הבקשה, וסככת האיסכורית הבנויי$ ללא היתר

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  01/08/2012 עור� הבקשה%  %

הושל  01/08/2012 מתכנ' השלד%  %

הושל  01/08/2012 אחראי לביצוע%  %

הושל  01/08/2012 אחראי לביקורת באתר%  %

הושל  01/08/2012 ע בתוק*"מילוי טבלת שטחי  מותרי  לפי תב %

הושל  01/08/2012 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

יש להוסי* למהות ביטול פרגולה בנויה %

כ� שתהיה פרגולה, יש להראות חירור בתו� הכיפה המוצעת %

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

לא הושל  )10טופס (תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני'  %

לא הושל  .חישובי  סטטיי  של המבנה %

20עמוד  02/08/2012: מיו 2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120294: המש� בקשה להיתר

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

הערות פיקוח

הושל  01/08/2012 .כיפת בטו' ופרגולה בפינת המגרש כבר בנויות ותואמות לתכנית ההגשה %

הושל  01/08/2012 סככת אסכורית בגודל של, ר" מ%7.0בחצר האחורית יש מחס' פלסטיק בגודל של כ
ר ומבנה מבמבוק" מ%8.0כ

%

הושל  01/08/2012 פינת החי האחורי. מרפסת בכניסה למרפאה עדיי' לא סגורה. שלא מופיע בבקשה
.עדיי' לא בנוייה

%

20120299: בקשה להיתר 18 סעי�

02/08/2012:  תארי�2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1576:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
סובורי' אנדרי ובורוכובי/ ויקטוריה

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

יהושפט: שכונה , 25 כניסה 11דוד המל�  :כתובת

2006:  מגרש6:   חלקה38256: גוש :גוש וחלקה

5/113/03/24, 2022/מק/24, 216/במ/24 :תוכניות

1400.00 :שטח מגרש מגורי  מיוחד :יעוד

תוספת למבנה קיי  :תאור הבקשה בית משות* :שימושי$

מהות הבקשה
פרגולה מעל מרפסת קיימת+ ר " מ7.42סגירת חלונות במרפסת + תוספת רצפה 
ר" מ4165.29שטח קיי$ 

7.42 :שטח שירות

חוות דעת

ר" מ1400שטח המגרש 
:שטח מותר לבניה 
%%%%%%%%%%%%%%%%

ר" מ3400   %עיקרי מעל קרקע  %
ר" מ1450   %שרות מעל קרקע   %
ר" מ900   %שרות מתחת קרקע  %

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ר" מ4850   %כ  "סה

21עמוד  02/08/2012: מיו 2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120299: המש� בקשה להיתר

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1450 % 1128.97=   ר"  מ321.03הפרש שטח שרות מעל קרקע 

3400 % 3026.35    =   373.65הפרש שטח עיקרי          
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

:שטח שירות מוצע
ר" מ7.42                  % 25דירה 

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  01/08/2012 עור� הבקשה%  %

הושל  01/08/2012 מתכנ' השלד%  %

הושל  01/08/2012 אחראי לביצוע%  %

הושל  01/08/2012 אחראי לביקורת באתר%  %

לא הושל  ע בתוק*"מילוי טבלת שטחי  מותרי  לפי תב %

הושל  01/08/2012 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי  מבוקשי  %

):רשויות(א י ש ו ר י    

לא הושל  אישור מנהל מקרקעי ישראל %

לא הושל  א"אישור הג %

לא הושל  "מעיינות הדרו "אישור תאגיד המי   %

:הערות לתיקו' התכנית

יש לסמ' את המגרש המבוקש בתרשי  סביבה %

לא הושל  להשלי , 73%יש %חתימת שכני   %

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  %

הערות פיקוח

הושל  01/08/2012 טר  נבנה %

20120300: בקשה להיתר 19 סעי�

02/08/2012:  תארי�2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1576:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
קוני' אנה ויבגני

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

יהושפט: שכונה , 5 כניסה 11דוד המל�  :כתובת

22עמוד  02/08/2012: מיו 2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120300: המש� בקשה להיתר

2006:  מגרש6:   חלקה38256: גוש :גוש וחלקה

5/113/03/24, 2022/מק/24, 216/במ/24 :תוכניות

1400.00 :שטח מגרש מגורי  מיוחד :יעוד

תוספת למבנה קיי  :תאור הבקשה בית משות* :שימושי$

מהות הבקשה
ר" מ7.42סגירת חלו� וגג במרפסת + תוספת רצפה 
ר" מ4172.71שטח קיי$ 

7.42 :שטח שירות

חוות דעת

ר" מ1400שטח המגרש 
:שטח מותר לבניה 
%%%%%%%%%%%%%%%%

ר" מ3400   %עיקרי מעל קרקע  %
ר" מ1450   %שרות מעל קרקע   %
ר" מ900   %שרות מתחת קרקע  %

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ר" מ4850   %כ  "סה

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1450 % 1128.97=   ר"  מ321.03הפרש שטח שרות מעל קרקע 

3400 % 3026.35    =   373.65הפרש שטח עיקרי          
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

:שטח שירות מוצע
ר" מ7.42                  % 25דירה 
ר" מ7.42                    % 5דירה 

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  01/08/2012 עור� הבקשה%  %

הושל  01/08/2012 מתכנ' השלד%  %

הושל  01/08/2012 אחראי לביצוע%  %

הושל  01/08/2012 אחראי לביקורת באתר%  %

לא הושל  ע בתוק*"מילוי טבלת שטחי  מותרי  לפי תב %

לא הושל  יש לרשו  את כל השטחי  המוצעי % מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי  מבוקשי  
בכל הבקשות לפי מפלסי 

%

):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 לסמ' את המגרש המבוקש בתרשי  סביבה %

לא הושל  להשלי , 73%יש %חתימת שכני    %

23עמוד  02/08/2012: מיו 2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120300: המש� בקשה להיתר

יש לסמ' בחזית את כל התוספות הקיימות והמוצעות %

יש לסמנו ג  בחזית, בתכנית מצוי' כי יש חלו' למרפסת %

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  %

הערות פיקוח
טר  נבנה %

20120301: בקשה להיתר 20 סעי�

02/08/2012:  תארי�2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1576:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
קונסטנטינוב לריסה

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

יהושפט: שכונה , 35 כניסה 11דוד המל�  :כתובת

2006:  מגרש6:   חלקה38256: גוש :גוש וחלקה

5/113/03/24, 2022/מק/24, 216/במ/24 :תוכניות

1400.00 :שטח מגרש מגורי  מיוחד :יעוד

תוספת למבנה קיי  :תאור הבקשה בית משות* :שימושי$

מהות הבקשה
סגירת חלו�+ ר " מ5.5תוספת רצפה למרפסת 

ר" מ4180.13שטח קיי$ 

5.50 :שטח שירות

חוות דעת

ר" מ1400שטח המגרש 
:שטח מותר לבניה 
%%%%%%%%%%%%%%%%

ר" מ3400   %עיקרי מעל קרקע  %
ר" מ1450   %שרות מעל קרקע   %
ר" מ900   %שרות מתחת קרקע  %

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ר" מ4850   %כ  "סה

24עמוד  02/08/2012: מיו 2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120301: המש� בקשה להיתר

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1450 % 1128.97=   ר"  מ321.03הפרש שטח שרות מעל קרקע 

3400 % 3026.35    =   373.65הפרש שטח עיקרי          
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

:שטח שירות מוצע
ר" מ7.42                  % 25דירה 
ר" מ7.42                    % 5דירה 

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  01/08/2012 עור� הבקשה%  %

הושל  01/08/2012 מתכנ' השלד%  %

הושל  01/08/2012 אחראי לביצוע%  %

הושל  01/08/2012 אחראי לביקורת באתר%  %

לא הושל  ע בתוק*"מילוי טבלת שטחי  מותרי  לפי תב %

לא הושל  יש לרשו  את כל השטחי  המוצעי % מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי  מבוקשי  
בכל הבקשות לפי מפלסי 

%

לתק' שטח מוצע וחת� %

):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 לסמ' את המגרש המבוקש בתרשי  סביבה %

לא הושל  להשלי , 73%יש %חתימת שכני   %

יש לסמ' בחזית את כל התוספות הקיימות והמוצעות %

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  %

הערות פיקוח
טר  נבנה %

20120302: בקשה להיתר 21 סעי�

02/08/2012:  תארי�2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1576:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
מונק אילנה

בעל הנכס
.י.מ.מ

25עמוד  02/08/2012: מיו 2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120302: המש� בקשה להיתר

עור�
פלינסקו מיכאלה

יהושפט: שכונה , 29 כניסה 11דוד המל�  :כתובת

2006:  מגרש6:   חלקה38256: גוש :גוש וחלקה

5/113/03/24, 2022/מק/24, 216/במ/24 :תוכניות

1400.00 :שטח מגרש מגורי  מיוחד :יעוד

תוספת למבנה קיי  :תאור הבקשה בית משות* :שימושי$

מהות הבקשה
ר למרפסת" מ7.42תוספת רצפה 
ר" מ4185.63שטח קיי$ 

7.42 :שטח שירות

חוות דעת

ר" מ1400שטח המגרש 
:שטח מותר לבניה 
%%%%%%%%%%%%%%%%

ר" מ3400   %עיקרי מעל קרקע  %
ר" מ1450   %שרות מעל קרקע   %
ר" מ900   %שרות מתחת קרקע  %

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ר" מ4850   %כ  "סה

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1450 % 1128.97=   ר"  מ321.03הפרש שטח שרות מעל קרקע 

3400 % 3026.35    =   373.65הפרש שטח עיקרי          
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

:שטח שירות מוצע
ר" מ7.42                  % 25דירה 
ר" מ7.42                    % 5דירה 
ר" מ5.5                    % 35דירה 

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  01/08/2012 עור� הבקשה%  %

הושל  01/08/2012 מתכנ' השלד%  %

הושל  01/08/2012 אחראי לביצוע%  %

הושל  01/08/2012 אחראי לביקורת באתר%  %

לא הושל  ע בתוק*"מילוי טבלת שטחי  מותרי  לפי תב %

לא הושל  יש לרשו  את כל השטחי  המוצעי % מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי  מבוקשי  
בכל הבקשות לפי מפלסי 

%

):רשויות(א י ש ו ר י    

לא הושל  אישור מנהל מקרקעי ישראל %

26עמוד  02/08/2012: מיו 2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120302: המש� בקשה להיתר

לא הושל  א"אישור הג %

לא הושל  "מעיינות הדרו "אישור תאגיד המי   %

:הערות לתיקו' התכנית

יש לסמ' את המגרש המבוקש בתרשי  סביבה %

לא הושל  להשלי , 73%יש %חתימת שכני   %

יש לסמ' בחזית את כל התוספות הקיימות והמוצעות %

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  %

הערות פיקוח
טר  נבנה %

20120303: בקשה להיתר 22 סעי�

02/08/2012:  תארי�2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1576:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
אביבי שמחה

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

יהושפט: שכונה , 22 כניסה 11דוד המל�  :כתובת

2006:  מגרש6:   חלקה38256: גוש :גוש וחלקה

5/113/03/24, 2022/מק/24, 216/במ/24 :תוכניות

1400.00 :שטח מגרש מגורי  מיוחד :יעוד

תוספת למבנה קיי  :תאור הבקשה בית משות* :שימושי$

מהות הבקשה
ר למרפסת" מ7.42תוספת רצפה 
ר" מ4193.05שטח קיי$ 

7.42 :שטח שירות

חוות דעת

ר" מ1400שטח המגרש 
:שטח מותר לבניה 
%%%%%%%%%%%%%%%%

27עמוד  02/08/2012: מיו 2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120303: המש� בקשה להיתר

ר" מ3400   %עיקרי מעל קרקע  %
ר" מ1450   %שרות מעל קרקע   %
ר" מ900   %שרות מתחת קרקע  %

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ר" מ4850   %כ  "סה

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1450 % 1128.97=   ר"  מ321.03הפרש שטח שרות מעל קרקע 

3400 % 3026.35    =   373.65הפרש שטח עיקרי          
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

:שטח שירות מוצע
ר" מ7.42                  % 25דירה 
ר" מ7.42                    % 5דירה 
ר" מ5.5                    % 35דירה 
ר" מ7.42                  % 29דירה 

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  01/08/2012 עור� הבקשה%  %

הושל  01/08/2012 מתכנ' השלד%  %

הושל  01/08/2012 אחראי לביצוע%  %

הושל  01/08/2012 אחראי לביקורת באתר%  %

לא הושל  ע בתוק*"מילוי טבלת שטחי  מותרי  לפי תב %

לא הושל  יש לרשו  את כל השטחי  המוצעי % מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי  מבוקשי  
בכל הבקשות לפי מפלסי 

%

):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 לסמ' את המגרש המבוקש בתרשי  סביבה %

לא הושל  להשלי , 73%יש %חתימת שכני    %

יש לסמ' בחזית את כל התוספות הקיימות והמוצעות %

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  %

הערות פיקוח
טר  נבנה %

20120304: בקשה להיתר 23 סעי�

02/08/2012:  תארי�2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1576:תיק בניי�

28עמוד  02/08/2012: מיו 2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120304: המש� בקשה להיתר

בעלי עניי�

מבקש
שדה חוה

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

יהושפט: שכונה , 24 כניסה 11דוד המל�  :כתובת

2006:  מגרש6:   חלקה38256: גוש :גוש וחלקה

5/113/03/24, 2022/מק/24, 216/במ/24 :תוכניות

1400.00 :שטח מגרש מגורי  מיוחד :יעוד

תוספת למבנה קיי  :תאור הבקשה בית משות* :שימושי$

מהות הבקשה
ר למרפסת" מ7.42תוספת רצפה 
ר" מ4200.47שטח קיי$ 

7.42 :שטח שירות

חוות דעת

ר" מ1400שטח המגרש 
:שטח מותר לבניה 
%%%%%%%%%%%%%%%%

ר" מ3400   %עיקרי מעל קרקע  %
ר" מ1450   %שרות מעל קרקע   %
ר" מ900   %שרות מתחת קרקע  %

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ר" מ4850   %כ  "סה

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1450 % 1128.97=   ר"  מ321.03הפרש שטח שרות מעל קרקע 

3400 % 3026.35    =   373.65הפרש שטח עיקרי          
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

:שטח שירות מוצע
ר" מ7.42                  % 25דירה 
ר" מ7.42                    % 5דירה 
ר" מ5.5                    % 35דירה 
ר" מ7.42                  % 29דירה 
ר" מ7.42                  % 22דירה 

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  02/08/2012 עור� הבקשה%  %

הושל  02/08/2012 מתכנ' השלד%  %

29עמוד  02/08/2012: מיו 2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120304: המש� בקשה להיתר

הושל  02/08/2012 אחראי לביצוע%  %

הושל  02/08/2012 אחראי לביקורת באתר%  %

לא הושל  ע בתוק*"מילוי טבלת שטחי  מותרי  לפי תב %

לא הושל  יש לרשו  את כל השטחי  המוצעי % מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי  מבוקשי  
בכל הבקשות לפי מפלסי 

%

):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 לסמ' את המגרש המבוקש בתרשי  סביבה %

לא הושל  להשלי , 73%יש %חתימת שכני    %

יש לסמ' בחזית את כל התוספות הקיימות והמוצעות %

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  %

הערות פיקוח
טר  נבנה %

20120305: בקשה להיתר 24 סעי�

02/08/2012:  תארי�2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1576:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
קומורוב סרפימה

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

יהושפט: שכונה , 17 כניסה 11דוד המל�  :כתובת

2006:  מגרש6:   חלקה38256: גוש :גוש וחלקה

5/113/03/24, 2022/מק/24, 216/במ/24 :תוכניות

1400.00 :שטח מגרש מגורי  מיוחד :יעוד

תוספת למבנה קיי  :תאור הבקשה בית משות* :שימושי$

מהות הבקשה
חלונות+ ר למרפסת " מ9.24תוספת רצפה 
ר" מ4207.89שטח קיי$ 

9.24 :שטח שירות

חוות דעת

ר" מ1400שטח המגרש 

30עמוד  02/08/2012: מיו 2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120305: המש� בקשה להיתר

:שטח מותר לבניה 
%%%%%%%%%%%%%%%%

ר" מ3400   %עיקרי מעל קרקע  %
ר" מ1450   %שרות מעל קרקע   %
ר" מ900   %שרות מתחת קרקע  %

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ר" מ4850   %כ  "סה

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1450 % 1128.97=   ר"  מ321.03הפרש שטח שרות מעל קרקע 

3400 % 3026.35    =   373.65הפרש שטח עיקרי          
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

:שטח שירות מוצע
ר" מ7.42                  % 25דירה 
ר" מ7.42                    % 5דירה 
ר" מ5.5                    % 35דירה 
ר" מ7.42                  % 29דירה 
ר" מ7.42                  % 22דירה 
ר" מ7.42                  % 24דירה 

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  02/08/2012 עור� הבקשה%  %

הושל  02/08/2012 מתכנ' השלד%  %

הושל  02/08/2012 אחראי לביצוע%  %

הושל  02/08/2012 אחראי לביקורת באתר%  %

לא הושל  ע בתוק*"מילוי טבלת שטחי  מותרי  לפי תב %

לא הושל  יש לרשו  את כל השטחי  המוצעי % מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי  מבוקשי  
בכל הבקשות לפי מפלסי 

%

):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 לסמ' את המגרש המבוקש בתרשי  סביבה %

לא הושל  להשלי , 73%יש %חתימת שכני    %

יש לסמ' בחזית את כל התוספות הקיימות והמוצעות %

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  %

הערות פיקוח
טר  נבנה %

31עמוד  02/08/2012: מיו 2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120306: בקשה להיתר 25 סעי�

02/08/2012:  תארי�2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1576:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
גלייזר יפי 

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

יהושפט: שכונה , 12 כניסה 11דוד המל�  :כתובת

2006:  מגרש6:   חלקה38256: גוש :גוש וחלקה

5/113/03/24, 2022/מק/24, 216/במ/24 :תוכניות

1400.00 :שטח מגרש מגורי  מיוחד :יעוד

תוספת למבנה קיי  :תאור הבקשה בית משות* :שימושי$

מהות הבקשה
חלונות+ ר למרפסת " מ9.24תוספת רצפה 
ר" מ4217.13שטח קיי$ 

9.24 :שטח שירות

חוות דעת

ר" מ1400שטח המגרש 
:שטח מותר לבניה 
%%%%%%%%%%%%%%%%

ר" מ3400   %עיקרי מעל קרקע  %
ר" מ1450   %שרות מעל קרקע   %
ר" מ900   %שרות מתחת קרקע  %

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ר" מ4850   %כ  "סה

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1450 % 1128.97=   ר"  מ321.03הפרש שטח שרות מעל קרקע 

3400 % 3026.35    =   373.65הפרש שטח עיקרי          
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

:שטח שירות מוצע
ר" מ7.42                  % 25דירה 
ר" מ7.42                    % 5דירה 
ר" מ5.5                    % 35דירה 
ר" מ7.42                  % 29דירה 
ר" מ7.42                  % 22דירה 
ר" מ9.24                  % 17דירה 
ר" מ7.42                  % 24דירה 

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

32עמוד  02/08/2012: מיו 2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120306: המש� בקשה להיתר

לא הושל  המבקש%  %

הושל  02/08/2012 עור� הבקשה%  %

הושל  02/08/2012 מתכנ' השלד%  %

הושל  02/08/2012 אחראי לביצוע%  %

הושל  02/08/2012 אחראי לביקורת באתר%  %

לא הושל  ע בתוק*"מילוי טבלת שטחי  מותרי  לפי תב %

לא הושל  יש לרשו  את כל השטחי  המוצעי % מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי  מבוקשי  
בכל הבקשות לפי מפלסי 

%

):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 לסמ' את המגרש המבוקש בתרשי  סביבה %

לא הושל  להשלי , 73%יש %חתימת שכני    %

יש לסמ' בחזית את כל התוספות הקיימות והמוצעות %

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  %

הערות פיקוח
טר  נבנה %

20120307: בקשה להיתר 26 סעי�

02/08/2012:  תארי�2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1576:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
סקרוטרו איל'

מניס מוניקה

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

יהושפט: שכונה , 28 כניסה 11דוד המל�  :כתובת

2006:  מגרש6:   חלקה38256: גוש :גוש וחלקה

5/113/03/24, 2022/מק/24, 216/במ/24 :תוכניות

1400.00 :שטח מגרש מגורי  מיוחד :יעוד

תוספת למבנה קיי  :תאור הבקשה בית משות* :שימושי$

מהות הבקשה
ר למרפסת" מ9.24תוספת רצפה 

33עמוד  02/08/2012: מיו 2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120307: המש� בקשה להיתר

ר" מ4226.37שטח קיי$ 

9.24 :שטח שירות

חוות דעת

ר" מ1400שטח המגרש 
:שטח מותר לבניה 
%%%%%%%%%%%%%%%%

ר" מ3400   %עיקרי מעל קרקע  %
ר" מ1450   %שרות מעל קרקע   %
ר" מ900   %שרות מתחת קרקע  %

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ר" מ4850   %כ  "סה

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1450 % 1128.97=   ר"  מ321.03הפרש שטח שרות מעל קרקע 

3400 % 3026.35    =   373.65הפרש שטח עיקרי          
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

:שטח שירות מוצע
ר" מ7.42                  % 25דירה 
ר" מ7.42                    % 5דירה 
ר" מ5.5                    % 35דירה 
ר" מ7.42                  % 29דירה 
ר" מ7.42                  % 22דירה 
ר" מ9.24                  % 17דירה 
ר" מ7.42                  % 24דירה 
ר" מ9.24                  % 12דירה 

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  02/08/2012 עור� הבקשה%  %

הושל  02/08/2012 מתכנ' השלד%  %

הושל  02/08/2012 אחראי לביצוע%  %

הושל  02/08/2012 אחראי לביקורת באתר%  %

לא הושל  ע בתוק*"מילוי טבלת שטחי  מותרי  לפי תב %

לא הושל  יש לרשו  את כל השטחי  המוצעי % מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי  מבוקשי  
בכל הבקשות לפי מפלסי 

%

):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 לסמ' את המגרש המבוקש בתרשי  סביבה %

לא הושל  להשלי , 73%יש %חתימת שכני    %

יש לסמ' בחזית את כל התוספות הקיימות והמוצעות %

לא הושל  % )9טופס ( תצהיר מתכנ' השלד 

34עמוד  02/08/2012: מיו 2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120307: המש� בקשה להיתר

לא הושל  .חישובי  סטטיי  של המבנה %

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

הערות פיקוח
טר  נבנה %

20120308: בקשה להיתר 27 סעי�

02/08/2012:  תארי�2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1576:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
אנטופיצקי אולגה

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

יהושפט: שכונה , 32 כניסה 11דוד המל�  :כתובת

2006:  מגרש6:   חלקה38256: גוש :גוש וחלקה

5/113/03/24, 2022/מק/24, 216/במ/24 :תוכניות

1400.00 :שטח מגרש מגורי  מיוחד :יעוד

תוספת למבנה קיי  :תאור הבקשה בית משות* :שימושי$

מהות הבקשה
ר למרפסת" מ7.42תוספת רצפה 
ר" מ4235.61שטח קיי$ 

7.42 :שטח שירות

חוות דעת

ר" מ1400שטח המגרש 
:שטח מותר לבניה 
%%%%%%%%%%%%%%%%

ר" מ3400   %עיקרי מעל קרקע  %
ר" מ1450   %שרות מעל קרקע   %
ר" מ900   %שרות מתחת קרקע  %

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ר" מ4850   %כ  "סה

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1450 % 1128.97=   ר"  מ321.03הפרש שטח שרות מעל קרקע 

3400 % 3026.35    =   373.65הפרש שטח עיקרי          

35עמוד  02/08/2012: מיו 2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



20120308: המש� בקשה להיתר

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
:שטח שירות מוצע

ר" מ7.42                  % 25דירה 
ר" מ7.42                    % 5דירה 
ר" מ5.5                    % 35דירה 
ר" מ7.42                  % 29דירה 
ר" מ7.42                  % 22דירה 
ר" מ9.24                  % 17דירה 
ר" מ7.42                  % 24דירה 
ר" מ9.24                  % 12דירה 
ר" מ9.24                  % 28דירה 

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  02/08/2012 עור� הבקשה%  %

הושל  02/08/2012 מתכנ' השלד%  %

הושל  02/08/2012 אחראי לביצוע%  %

הושל  02/08/2012 אחראי לביקורת באתר%  %

לא הושל  ע בתוק*"מילוי טבלת שטחי  מותרי  לפי תב %

לא הושל  יש לרשו  את כל השטחי  המוצעי % מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי  מבוקשי  
בכל הבקשות לפי מפלסי 

%

):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 לסמ' את המגרש המבוקש בתרשי  סביבה %

לא הושל  להשלי , 73%יש %חתימת שכני    %

יש לסמ' בחזית את כל התוספות הקיימות והמוצעות %

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  %

הערות פיקוח
טר  נבנה %

36עמוד  02/08/2012: מיו 2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



,                                    נ  ת  א  ש  ר

___            _______________           _________________        _____________
                     ויקי ברנגל               טלי פלוסקוב                       ליאורה סגרו'     

הנדסת העירר הוועדה המקומית              מזכירת הוועדה                      מ"         יו

           _______________                ______________          ________________  
                                 תארי�                   תארי�                                  תארי�   

37עמוד  02/08/2012: מיו 2012108פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 


