
05/01/2012 :תארי�

ב"טבת  תשע'  י :עברי. ת

2011113פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 
14:30ב  שעה "ז כסלו תשע" ט12/12/2011: בתארי�

:נכחו

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

מהנדסת העיר � ויקי ברנגל

מזכירת הוועדה � ליאורה סגרו!

מבקר העירייה � שי אהרונו"

:נעדרו

יוע# משפטי � ד"עו, חיי$ שימ! :סגל

12/12/2011: מיו2011113$פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  עמודי24$ מתו� 1עמוד 



תקציר נושאי! לדיו 

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

4 ,8רחוב שלדג 
מעו": שכונה

וקני! אור 38239: גוש בית פרטי חד
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

20110374 בקשה להיתר 1
67: חלקה
432: מגרש

5 רחוב עי! התכלת
,1 כניסה 11 

נעורי$: שכונה

שיטרית שמעו! 38224: גוש בית פרטי דו
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

20060089 בקשה להיתר 2
151: חלקה
15A: מגרש

7 18רחוב נחל 
,1כניסה 
גבי$: שכונה

ביטו! אית! 38242: גוש בית פרטי דו
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

20110449 בקשה להיתר 3
261: חלקה
22A: מגרש

8 8רחוב עפרוני 
,1כניסה 
מעו": שכונה

יסקי ילנה'קלוז 38238: גוש בית פרטי דו
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

20050119 בקשה להיתר 4
96: חלקה
117B: מגרש

9 11רחוב אופק 
,1כניסה 
נעורי$: שכונה

שטר! רונ! 38211: גוש בית פרטי דו
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

20110453 בקשה להיתר 5
31: חלקה
142: מגרש

11 ,11רחוב שלדג 
מעו": שכונה

יעקובסו! חגית
ואבישי

38239: גוש בית פרטי חד
תוספת, משפחתי 

למבנה קיי$

20110454 בקשה להיתר 6
48: חלקה
352: מגרש

12 46ח "רחוב פלמ
,1כניסה 
נעורי$: שכונה

פאר יוס" 38211: גוש בקשה, בית טורי 
בדיעבד

20110455 בקשה להיתר 7
125: חלקה
157: מגרש

13 8רחוב אדווה 
,1כניסה 
גבי$: שכונה

גרובניק פבל ואלנה 38241: גוש בית פרטי דו
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

20060098 בקשה להיתר 8
52: חלקה
225A: מגרש

14 ,15רחוב כלנית 
שקד: שכונה

ליקה'לחמי אנג 38229: גוש בית פרטי חד
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

20110456 בקשה להיתר 9
24: חלקה
686: מגרש

15 2רחוב ערו# 
,1כניסה 
גבי$: שכונה

בומגי! ארטיו$ ונטלי 38242: גוש בית פרטי דו
תוספת, משפחתי 

למבנה קיי$

20110457 בקשה להיתר 10
15: חלקה
37A: מגרש

17 29רחוב אנפה 
,1כניסה 
מעו": שכונה

אומנסקי אירנה 38237: גוש בית פרטי דו
שינוי, משפחתי 

בבניי!

20110458 בקשה לעבודה
מצומצמת

11
128: חלקה
69A: מגרש

17 52רחוב זמיר 
,1כניסה 
מעו": שכונה

מויסייב וולדימיר 38237: גוש בית פרטי דו
תוספת, משפחתי 

למבנה קיי$

20110459 בקשה לעבודה
מצומצמת

12
30: חלקה
30A: מגרש

18 11רחוב שח" 
,1כניסה 
מעו": שכונה

יאבורסקי סבטלנה 38240: גוש בית פרטי דו
תוספת, משפחתי 

למבנה קיי$

20110460 בקשה להיתר 13
187: חלקה
193A: מגרש

19 5רחוב חוחית 
,1כניסה 
מעו": שכונה

יטל יפי$'אוצ 38240: גוש בית פרטי דו
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

20110461 בקשה להיתר 14
160: חלקה
206A: מגרש

20 4רחוב שיז" 
,10כניסה 
רחוב: שכונה

עשרי שריה 38235: גוש שינוי, בית משות" 
בבניי!

20110462 בקשה לעבודה
מצומצמת

15
6: חלקה
101: מגרש

20 58רחוב קנאי$ 
:שכונה, 6ד 

רחוב לאור�

לפה אברה$ 38234: גוש שינוי, בית משות" 
בבניי!

20110463 בקשה לעבודה
מצומצמת

16
11: חלקה
116: מגרש

21 52רחוב עפרוני 
,1כניסה 
מעו": שכונה

מחלו" יגאל 38238: גוש בית פרטי דו
בקשה, משפחתי 
בדיעבד

20110464 בקשה להיתר 17
4: חלקה
492A: מגרש

12/12/2011: מיו2011113$פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  עמודי24$ מתו� 2עמוד 



תקציר נושאי! לדיו 

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

22 3רחוב אדווה 
,1כניסה 
גבי$: שכונה

אל חר$ עט" 38241: גוש בית פרטי דו
העברת, משפחתי 

בעלות

20110425 בקשה להעברה
בטאבו

18
56: חלקה
229B: מגרש

23 18רחוב עפרוני 
,1כניסה 
מעו": שכונה

צנטנר גררדו גבריאל 38238: גוש בית פרטי דו
העברת, משפחתי 

בעלות

20110450 בקשה להעברה
בטאבו

19
69: חלקה
122A: מגרש

23 9רחוב אופק 
,1כניסה 
נעורי$: שכונה

צברי רצו! 38211: גוש בית פרטי דו
העברת, משפחתי 

בעלות

20110428 בקשה להעברה
בטאבו

20
32: חלקה
143: מגרש

12/12/2011: מיו2011113$פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  עמודי24$ מתו� 3עמוד 



20110374: בקשה להיתר 1 סעי$

12/12/2011:  תארי�2011113פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1544:תיק בניי 

בעלי עניי 

מבקש
וקני! אור

עור�
פלינסקו מיכאלה

מעו$: שכונה, 8רחוב שלדג  :כתובת

432:  מגרש67:   חלקה38239: גוש :גוש וחלקה

5/במ/24 :תוכניות

506.00 :שטח מגרש אזור מגורי$ א :יעוד

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

מהות הבקשה
ר" מ21.70גג רב רע$ בחזית +  ר" מ1.84תוספת למחס  קיי! 

ר" מ88.24שטח קיי! 

23.54 :שטח שירות

חוות דעת

דיו  חוזר, הוחל$ בתכניות בגג רב רע$, גג האיסכורית המוצע
המפגעי! התברואיי! סולקו מהמגרש

החלטות
.תאושר הבקשה, פ תכנית מוצעת"ובתנאי החלפת הגג לרב רע$ ע, 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$ 09/10/2011 עור� הבקשה                       �  �

הושל$ 09/10/2011 מתכנ! השלד                       �  �

הושל$ 09/10/2011 אחראי לביצוע                       �  �

הושל$ 09/10/2011 אחראי לביקורת באתר                       �  �

הושל$ 09/10/2011 ע בתוק""מילוי טבלת שטחי$ מותרי$ לפי תב �

לא הושל$ מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי$ קיימי$ �

):רשויות(א י ש ו ר י $  

לא הושל$ � אישור מנהל מקרקעי ישראל

:הערות לתיקו! התכנית

יש לצבוע את התוספת המוצעת במחס! בהתא$ לחומרי הבניה �

יש לפרק את גג האיסכורית בסמו� למחס! �

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$ �

12/12/2011: מיו2011113$פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  עמודי24$ מתו� 4עמוד 



20110374: המש� בקשה להיתר

הערות פיקוח

הושל$ 05/10/2011 פרט לגג איסכורית של, כל התוספות המבוקשות בנויות ותואמות תכניות הגשה
מעל'  מ�1.5 המחס! שממשי� כ

�

הושל$ 05/10/2011 דלת כניסה �

הושל$ 02/11/2011 .כל הקונסטרוקציות ממתכת בחצר הקדמית פורקו �

20060089: בקשה להיתר 2 סעי$

12/12/2011:  תארי�2011113פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1292:תיק בניי 

בעלי עניי 

מבקש
שיטרית שמעו!

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

נעורי!: שכונה, 1 כניסה 11רחוב עי  התכלת  :כתובת

15A:  מגרש151:   חלקה38224: גוש :גוש וחלקה

107/03/24,א/10/107/03/24 :תוכניות

אזור מגורי$ צפיפות נמוכה :יעוד

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

מהות הבקשה
מחס +ר" מ22.87ק בגודל .גג רעפי! בק+ר" מ21.45בנויה מע. בגודל " ב"תוספת מגורי! בקומה 

21.0פרגולת ע. מעל  חניה  בגודל +ר " מ78.0כ "ק בגודל סה.פרגולות ע. בק+ר" מ7.66ע. בגודל 
.מדרגות חיצוניות+ ר"מ

30.87 :שטח שירות 21.45 :שטח עיקרי

חוות דעת

".כ השטחי! המותרי! לבנייה"יותר שימוש בשטח הגג המשופע כחלק מסה":"ב"ביחס לקומה 

החלטות
יש לפרק , למעט המדרגות החיצוניות החורגות מקו הבני , כל התוספות המבוקשות מאושרות בכפו$ למילוי גליו  הדרישות

.אי  לפצל את הדירה ליחידות דיור נפרדות .את המדרגות

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

הושל$ 14/05/2006 המבקש                       �  �

הושל$ 14/05/2006 עור� הבקשה                       �  �

הושל$ 14/05/2006 מתכנ! השלד                       �  �

הושל$ 14/05/2006 אחראי לביצוע                       �  �

12/12/2011: מיו2011113$פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  עמודי24$ מתו� 5עמוד 



20060089: המש� בקשה להיתר

הושל$ 14/05/2006 אחראי לביקורת באתר                       �  �

ע בתוק""מילוי טבלת שטחי$ מותרי$ לפי תב �

הושל$ 14/05/2006 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי$ מבוקשי$ �

):רשויות(א י ש ו ר י $  

� אישור מנהל מקרקעי ישראל

א" אישור הג �

� אישור מכבי אש

� אישור היחידה לאיכות הסביבה

הושל$ 14/05/2006 1:5000 או 1:2500. מ.תוכנית סביבה ק �

הושל$ 14/05/2006 1:100 או 1:250. מ. תכנית חת� לאור� ולרוחב המגרש ק �

�  עד גבול המגרש השכ! ע$ סימו! גבהי קרקע טבעית וקרקע מתוכננת

הושל$ 14/05/2006 � חישוב שטחי$ גרפי

הושל$ 14/05/2006 � ע$ פירוט גבהי$ וחמרי גמר1:100. מ. חזיתות ק

יש להוסי" פתחי$ בהתא$ בתכניות וחזיתות , 2.8יש כניסה למבנה ג$ ממפלס  �

לתק!, חזית צפו! מזרחית אינה מתאימה למציאות �

יש לנקות את הוואדי מפסולת הבני! שנזרקה �

יש לציי! חומרי בניה נכוני$ בחזית אחורית �

.חישובי$ סטטיי$ של המבנה �

)השבחה, ביוב, מי$(היטלי$ , אגרות לבניה: תשלומי$ �

הושל$ 14/05/2006 . יש לסמ! את קוי הבני! בתכניות כל המפלסי$ והקומות �

� על מתכנ! לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח

.ואי! חריגות בקו בני! �

� חתימת שכ!

� )9טופס (  תצהיר מתכנ! השלד 

)10טופס ( תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני!  �

יש לצבוע כל  תוספות המבוקשות כמוצעות �

יש לסמ! את התוספות ג$ בחזיתות �

הערות פיקוח

הושל$ 06/09/2006 ע"פ תב"חורגת מאחוזי בניה מותרי$ ע, כבר בנויה' תוספת בקומה ב. 1
'א/10/107/03/24

�

06/09/2006 ' מ�1.8גובה של חלק מהתוספת פחות מ.  קומות 2ע מותר לבנות רק "פ התב"ע �

הושל$ 06/09/2006 תוא$ תכנית, מחס! כבר בנוי. 2 �

הושל$ 06/09/2006 .עובר את קו הבני!, גג רעפי$ אחורי כבר בנוי. 3 �

הושל$ 06/09/2006 .תואמות תכנית, פרגולות כבר בנויות. 4 �

הושל$ 06/09/2006 .פרגולה מעל חניה תואמת תכנית. 5 �

הושל$ 06/09/2006 .ובנוי מעבר לקו בני! צדדי' ב�ו' קיי$ גר$ מדרגות ממתכת המוביל לקומה א. 6 �

הושל$ 06/09/2006 .קיי$ כלוב ציפורי$ ע$ גג איסכורית ללא היתר. 7 �

הושל$ 06/09/2006 ל הפכו את כל בית המגורי$ לארבע יחידות דיור קטנות להשכרה"בכתובת הנ
למגורי$ בלבד

�

הושל$ 23/03/2008 .מדרגות חיצוניות מצופות בשיש לצור� מניעת רעש �

הושל$ 28/12/2011 .בקומה העליונה בנוי מבנה ע# ולא בלוקי$. כל התוספות המבוקשות כבר בנויות �

הושל$ 28/12/2011 .יש יחידות דיור" ב"ו" א"סביר להניח שבקומה  �

הושל$ 28/12/2011 .במדרו! מאחורי הבית זרוקה פסולת ביתית ובניי! �

12/12/2011: מיו2011113$פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  עמודי24$ מתו� 6עמוד 



20110449: בקשה להיתר 3 סעי$

12/12/2011:  תארי�2011113פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1428000022:תיק בניי 

בעלי עניי 

מבקש
ביטו! אית!

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
ארונוב טטיאנה

גבי!: שכונה, 1 כניסה 18רחוב נחל  :כתובת

22A:  מגרש261:   חלקה38242: גוש :גוש וחלקה

1/76/במ/24, 134/03/24,142/03/24 :תוכניות

511.00 :שטח מגרש אזור מגורי$ א :יעוד

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

מהות הבקשה
סככת חניה + ר " מ5.85מחס  + ר " מ7.35א "גגו  רעפי! בק+ר " מ12.64ק "פי! בקגגוני רע+ר" מ7.39סגירת חצר משק 

שער חניה+  הצללות ע. 4+ר " מ14.1
ר" מ127.0שטח קיי! 

7.35 :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$ 11/12/2011 המבקש                       �  �

הושל$ 11/12/2011 עור� הבקשה                       �  �

הושל$ 11/12/2011 מתכנ! השלד                       �  �

הושל$ 11/12/2011 אחראי לביצוע                       �  �

הושל$ 11/12/2011 אחראי לביקורת באתר                       �  �

הושל$ 11/12/2011 ע בתוק""מילוי טבלת שטחי$ מותרי$ לפי תב �

הושל$ 11/12/2011 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי$ מבוקשי$ �

):רשויות(א י ש ו ר י $  

לא הושל$ � אישור מנהל מקרקעי ישראל

לא הושל$ א" אישור הג �

לא הושל$ � אישור היחידה לאיכות הסביבה

):ברשות המקומית' מח(א י ש ו ר י $  

לא הושל$ "מעיינות הדרו$"אישור תאגיד המי$  �

:הערות לתיקו! התכנית

פ מה שנחת� ולא לצבוע את כל"יש לצבוע נכו! את התכניות והחתכי$ רק ע� 
התכנית

�

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

לא הושל$ )10טופס ( תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני!  �

12/12/2011: מיו2011113$פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  עמודי24$ מתו� 7עמוד 



20110449: המש� בקשה להיתר

לא הושל$ .חישובי$ סטטיי$ של המבנה �

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

יש לפרק את קירוי הפרגולות ולהתאי$ את המצב בשטח לתכניות טר$ הוצאת
היתר בניה

�

הערות פיקוח

הושל$ 12/12/2011 גג, מחס! וסגירת חצר שרות, בחזית קדמית, גג רעפי$ בקומת קרקע, סככת חניה.1
פלסטיק בקומה א

�

הושל$ 12/12/2011 בחזית אחורית בנויי$ בהתא$ לתכנית חדשה �

הושל$ 12/12/2011 ראה תמונות� בנויי$ גגות פלסטיק' במקו$ חללי$ בקומת קרקע ובקומה א.2
בארכיב מסמכי$

�

הושל$ 12/12/2011 לא מופיע בתכנית� קיי$ גג רעפי$ מעל חלו! בחזית צדדית.3 �

20050119: בקשה להיתר 4 סעי$

12/12/2011:  תארי�2011113פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1246000054:תיק בניי 

בעלי עניי 

מבקש
יסקי ילנה'קלוז

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
מולוצקי איליה

מעו$: שכונה, 1 כניסה 8רחוב עפרוני  :כתובת

117B:  מגרש96:  חלקה,  117A:  מגרש97:   חלקה38238: גוש :גוש וחלקה

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

500.00 :שטח מגרש אזור מגורי$ א :יעוד

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

מהות הבקשה
ציפוי הבית באב! ירושלמית+ ר " מ20.0גגו! רעפי$ אחורי + ר " מ4.44 מחס! 

ר" מ60.0שטח קיי$ 

4.44 :שטח שירות

חוות דעת

: הוחלט 04/08/2005 מתארי� 194בישיבת רשות רישוי מקומית מספר 
.אושר בתנאי גיליו  הדרישות

 04/08/05 מיו! 194' חידוש תוק$ החלטת וועדה מס

החלטות
.תאושר הבקשה, בכפו$ למילוי תנאי גיליו  הדרישות

12/12/2011: מיו2011113$פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  עמודי24$ מתו� 8עמוד 



20050119: המש� בקשה להיתר

. יו! מיו! משלוח החלטה זו30יש לקבל היתר בניה תו� 

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

המבקש                       �  �

הושל$ 19/07/2005 עור� הבקשה                       �  �

הושל$ 19/07/2005 מתכנ! השלד                       �  �

הושל$ 19/07/2005 אחראי לביצוע                       �  �

הושל$ 19/07/2005 אחראי לביקורת באתר                       �  �

הושל$ 20/09/2005 � )9טופס (  תצהיר מתכנ! השלד 

הושל$ 20/09/2005 )10טופס ( תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני!  �

הושל$ 19/07/2005 ע בתוק""מילוי טבלת שטחי$ מותרי$ לפי תב �

הושל$ 19/07/2005 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי$ מבוקשי$ �

):רשויות(א י ש ו ר י $  

�����������������������

לא נדרש 11/12/2011 פרגולה�  אישור מנהל מקרקעי ישראל  �

:הערות לתיקו! התכנית

������������������

הושל$ 20/09/2005 � יש לסמ! את הגגו! המוצע בחזית אחורית

הושל$ 20/09/2005 � יש להוסי" פרט חיבור בי! המבנה לגגו! המוצע

הושל$ 20/09/2005 תחתית הקורה(לפחות '  מ2.2 גובה מינימלי של תחתית הגגו! יהיה  �

הושל$ 20/09/2005 � )30%מינימו$ ( השיפוע אינו מספיק לגגו! רעפי$ 

הושל$ 19/07/2005 .חישובי$ סטטיי$ של המבנה �

הושל$ 03/01/2012 )השבחה, ביוב, מי$(היטלי$ , אגרות לבניה: תשלומי$ �

הושל$ 03/01/2012 � יש לתת פרט  ציפוי אב! למבנה קיי$

20110453: בקשה להיתר 5 סעי$

12/12/2011:  תארי�2011113פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

3260000008:תיק בניי 

בעלי עניי 

מבקש
שטר! רונ!

בוכלצב יעל

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

נעורי!: שכונה, 1 כניסה 11רחוב אופק  :כתובת

142:  מגרש31:   חלקה38211: גוש :גוש וחלקה

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

12/12/2011: מיו2011113$פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  עמודי24$ מתו� 9עמוד 



20110453: המש� בקשה להיתר

689.00 :שטח מגרש אזור מגורי$ צפיפות נמוכה :יעוד

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

מהות הבקשה
הצללה+ ר " מ15.0סככת חניה + ר " מ9.94החלפת מחס! 

ר" מ105.64שטח קיי$ 

9.94 :שטח שירות

חוות דעת

ר" מ344.5 שטח חצי מגרש 

החלטות
.תאושר הבקשה, בכפו$ למילוי תנאי גיליו  הדרישות

. יו! מיו! משלוח החלטה זו45יש לקבל היתר בניה תו� 
. לאחר מועד זה יועבר התיק לטיפול היוע. המשפטי לוועדה להגשת כתב אישו!

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$ 12/12/2011 המבקש                       �  �

הושל$ 12/12/2011 עור� הבקשה                       �  �

הושל$ 12/12/2011 מתכנ! השלד                       �  �

הושל$ 12/12/2011 אחראי לביצוע                       �  �

הושל$ 12/12/2011 אחראי לביקורת באתר                       �  �

הושל$ 12/12/2011 ע בתוק""מילוי טבלת שטחי$ מותרי$ לפי תב �

הושל$ 12/12/2011 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי$ מבוקשי$ �

):רשויות(א י ש ו ר י !  

לא הושל$ � אישור מנהל מקרקעי ישראל

:הערות לתיקו  התכנית

הושל$ 12/12/2011 � יש לצבוע את עמודי הפרגולה המוצעי$

� יש להוסי" חומרי גמר בכל החזיתות של המחס!

במרווחי הפרגולה" חלל" יש לציי!  �

לא הושל$ � חתימת שכ!

יש לעדכ! את חזיתות המבנה �

יש להוסי" לבקשה את הגגו! מעל הכניסה �

לא הושל$ חתכי$ וחזיתות, תכנית גגות, דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות �

לא הושל$ חזיתות וחתכי$ למחס! וחניה,  יש להוסי" גבהי$ אבסולוטיי$ בתכניות �

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$ 06/12/2011 מעל הכניסה לבית בנוי גג אסבסט שלא מופיע בבקשה �

הושל$ 06/12/2011 המחס! המיועד להריסה עדיי! לא פורק �

הושל$ 06/12/2011 החזית המערבית לא תואמת למצב הקיי$ בפועל �

הושל$ 06/12/2011 לסככת חניה יש היתר בניה �

הושל$ 06/12/2011 � חודשי�5$בנובמבר ניתנה אורכה ל

12/12/2011: מיו2011113$פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  עמודי24$ מתו� 10עמוד 



20110454: בקשה להיתר 6 סעי$

12/12/2011:  תארי�2011113פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1551:תיק בניי 

בעלי עניי 

מבקש
יעקובסו! חגית ואבישי

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

מעו$: שכונה, 11רחוב שלדג  :כתובת

352:  מגרש48:   חלקה38239: גוש :גוש וחלקה

5/במ/24 :תוכניות

521.00 :שטח מגרש אזור מגורי$ א :יעוד

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

מהות הבקשה
 הצללות2+ ר " מ11.06תוספת חדר מגורי! 

ר" מ152.48שטח קיי! 

חוות דעת

קיי! מחס  פלסטיק ולא מחס  בנוי כפי שאושר בהיתר

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$ 12/12/2011 המבקש                       �  �

הושל$ 12/12/2011 עור� הבקשה                       �  �

הושל$ 12/12/2011 מתכנ! השלד                       �  �

הושל$ 12/12/2011 אחראי לביצוע                       �  �

הושל$ 12/12/2011 אחראי לביקורת באתר                       �  �

הושל$ 12/12/2011 ע בתוק""מילוי טבלת שטחי$ מותרי$ לפי תב �

לא הושל$ לתק! שטח עיקרי קיי$� מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי$ מבוקשי$  �

):רשויות(א י ש ו ר י $  

לא הושל$ � אישור מנהל מקרקעי ישראל

לא הושל$ א" אישור הג �

לא הושל$ � אישור היחידה לאיכות הסביבה

):ברשות המקומית' מח(א י ש ו ר י $  

לא הושל$ "מעיינות הדרו$"אישור תאגיד המי$  �

:הערות לתיקו! התכנית

במרווחי הפרגולה" חלל"יש לציי!  �

יש להוסי" חת� דר� הפרגולות המוצעות �

לא הושל$ � על מתכנ! לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח

לא הושל$ .ואי! חריגות בקו בני! �

12/12/2011: מיו2011113$פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  עמודי24$ מתו� 11עמוד 



20110454: המש� בקשה להיתר

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

�

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

הערות פיקוח

הושל$ 26/12/2011 .בפינת המגרש הוצב מחס! פלסטיק שלא מופיע בבקשה.  חדר ופרגולות  לא נבנו �

20110455: בקשה להיתר 7 סעי$

12/12/2011:  תארי�2011113פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

3360000005:תיק בניי 

בעלי עניי 

מבקש
פאר יוס"

עור�
פלינסקו מיכאלה

נעורי!: שכונה, 1 כניסה 46ח "רחוב פלמ :כתובת

157:  מגרש125:   חלקה38211: גוש :גוש וחלקה

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

883.00 :שטח מגרש אזור מגורי$ צפיפות נמוכה :יעוד

בקשה בדיעבד :תאור הבקשה בית טורי :שימושי!

מהות הבקשה
ר" מ16.26 גגוני רעפי! 2+ ר " מ17.12תוספת למבנה 

ר" מ104.82שטח קיי! 

33.38 :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$ 12/12/2011 המבקש                       �  �

הושל$ 12/12/2011 עור� הבקשה                       �  �

הושל$ 12/12/2011 מתכנ! השלד                       �  �

הושל$ 12/12/2011 אחראי לביצוע                       �  �

הושל$ 12/12/2011 אחראי לביקורת באתר                       �  �

לא הושל$ 20%שטח שירות מותר � ע בתוק" "מילוי טבלת שטחי$ מותרי$ לפי תב �

הושל$ 12/12/2011 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי$ מבוקשי$ �

):רשויות(א י ש ו ר י $  

לא הושל$ � אישור מנהל מקרקעי ישראל

לא הושל$ א" אישור הג �

לא הושל$ � אישור היחידה לאיכות הסביבה

12/12/2011: מיו2011113$פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  עמודי24$ מתו� 12עמוד 



20110455: המש� בקשה להיתר

):ברשות המקומית' מח(א י ש ו ר י $  

לא הושל$ "מעיינות הדרו$"אישור תאגיד המי$  �

:הערות לתיקו! התכנית

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

הושל$ 12/12/2011 � על מתכנ! לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח

הושל$ 12/12/2011 .ואי! חריגות בקו בני! �

לא הושל$ � חתימת שכני$

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$ איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת/ איזוטסט / הסכ$ ע$ מכו! התקני$
חמרי הבניה

�

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

הערות פיקוח

הושל$ 11/12/2011 תוספת בניה אחורית כבר בנויה ותואמת תכנית הגשה �

הושל$ 11/12/2011 תוספת למטבח כבר בנויה ותואמת תכנית �

הושל$ 11/12/2011 גג רעפי$ קדמי בנוי ותוא$ תכנית �

הושל$ 11/12/2011 הרעפי$ הוסרו, בצמוד למחס! יש פרגולה �

הושל$ 11/12/2011 המפריד בי! השכני$'  מ�1.8 בחצר קדמית בנוי קיר פח בגובה  של כ �

הושל$ 11/12/2011 לטיפול בתכניות,  חודשי$ בדצמבר5ניתנה אורכה של  �

20060098: בקשה להיתר 8 סעי$

12/12/2011:  תארי�2011113פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1280000052:תיק בניי 

בעלי עניי 

מבקש
גרובניק פבל ואלנה

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

גבי!: שכונה, 1 כניסה 8רחוב אדווה  :כתובת

225A:  מגרש52:  חלקה,  225B:  מגרש53:   חלקה38241: גוש :גוש וחלקה

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

832.00 :שטח מגרש אזור מגורי$ א :יעוד

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

מהות הבקשה
.שינוי מקו! של המחס +פרגולות+תוספת מרפסת מקורה

10.80 :שטח עיקרי

חוות דעת

: הוחלט 11/08/2008 מתארי� 2008106בישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

12/12/2011: מיו2011113$פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  עמודי24$ מתו� 13עמוד 



20060098: המש� בקשה להיתר

.אושר בתנאי גיליו  הדרישות

11/8/08 מיו! 2008106' חידוש תוק$ החלטת וועדה מס

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

הושל$ 22/05/2006 המבקש                       �  �

הושל$ 22/05/2006 עור� הבקשה                       �  �

הושל$ 22/05/2006 מתכנ! השלד                       �  �

הושל$ 22/05/2006 אחראי לביצוע                       �  �

הושל$ 22/05/2006 אחראי לביקורת באתר                       �  �

הושל$ 22/05/2006 ע בתוק""מילוי טבלת שטחי$ מותרי$ לפי תב �

הושל$ 22/05/2006 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי$ מבוקשי$ �

הושל$ 22/05/2006 1:5000 או 1:2500. מ.תוכנית סביבה ק �

הושל$ 27/10/2011 .חישובי$ סטטיי$ של המבנה �

הושל$ 20/11/2011 )השבחה, ביוב, מי$(היטלי$ , אגרות לבניה: תשלומי$ �

הושל$ 05/08/2008 � על מתכנ! לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח

הושל$ 05/08/2008 .ואי! חריגות בקו בני! �

הושל$ 27/10/2011 � )9טופס (  תצהיר מתכנ! השלד 

הושל$ 27/10/2011 )10טופס ( תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני!  �

הושל$ 05/08/2008 יש לסמ! בחזיתות ותוכניות קומה תוספות מבוקשות כמוצעות �

הושל$ 05/08/2008 � אישור מנהל מקרקעי ישראל

הערות פיקוח

הושל$ 14/12/2006 בסככה קדמית הוסרו הרעפי$ והותאמו לתכנית. 1 �

הושל$ 14/12/2006 הותאמה הפרגולה והגג לתכניות' בקומה א. 2 �

הושל$ 10/08/2008 תמונה בארכיב. מרפסת מקורה מתאמה לתוכנית הגשה.1 �

הושל$ 10/08/2008 .פרגולה וגגו! קידמי$ מתאמי$ לתוכנית הגשה.2 �

הושל$ 10/08/2008 מחס! טר$ בוצע. 3 �

הושל$ 10/08/2008 .הצללה צדדית טר$ בוצע4 �

הושל$ 12/12/2011 תמונות חדשות בארכיב. כל ההוראות מתאימות למצב הנוכחי.5 �

20110456: בקשה להיתר 9 סעי$

12/12/2011:  תארי�2011113פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1158:תיק בניי 

בעלי עניי 

מבקש
ליקה'לחמי אנג

עור�
פלינסקו מיכאלה

12/12/2011: מיו2011113$פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  עמודי24$ מתו� 14עמוד 



20110456: המש� בקשה להיתר

שקד: שכונה, 15רחוב כלנית  :כתובת

686:  מגרש24:   חלקה38229: גוש :גוש וחלקה

5/105/03/24 :תוכניות

654.00 :שטח מגרש אזור מגורי$ ב :יעוד

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

מהות הבקשה
ר ופרגולה בהמש� הסככה" מ30.0סככת חניה + ר " מ9.0מחס  פלסטיק 

ר" מ160.69שטח קיי! 

9.00 :שטח שירות

החלטות
.תאושר הבקשה, בכפו$ למילוי תנאי גיליו  הדרישות

. יו! מיו! משלוח החלטה זו30יש לקבל היתר בניה תו� 
.לאחר מועד זה יועבר התיק לטיפול היוע. המשפטי לוועדה להגשת כתב אישו!

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$ 12/12/2011 המבקש                       �  �

הושל$ 12/12/2011 עור� הבקשה                       �  �

הושל$ 12/12/2011 מתכנ! השלד                       �  �

הושל$ 12/12/2011 אחראי לביצוע                       �  �

הושל$ 12/12/2011 אחראי לביקורת באתר                       �  �

לא הושל$ ע בתוק""מילוי טבלת שטחי$ מותרי$ לפי תב �

לא הושל$ לרשו$ נכו! שטח עיקרי קיי$� מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי$ מבוקשי$  �

):רשויות(א י ש ו ר י $  

לא הושל$ � אישור מנהל מקרקעי ישראל

):ברשות המקומית' מח(א י ש ו ר י $  

לא הושל$ "מעיינות הדרו$"אישור תאגיד המי$  �

:הערות לתיקו! התכנית

לא הושל$ חזיתות וחתכי$ של המחס! יש להוסי",  יש להוסי" גבהי$ אבסולוטיי$ בתכנית
למפלסי הרצפות ולמפלסי הגגות

�

לתק! ג$ שטחי$ וג$ במהות, יש להתאי$ את תכניות החניה למצב הקיי$ בפועל �

לא הושל$ � )9טופס (  תצהיר מתכנ! השלד 

לא הושל$ )10טופס ( תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני!  �

להוסי" חומרי גמר למחס! �

לא הושל$ .חישובי$ סטטיי$ של המבנה �

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

הערות פיקוח

הושל$ 06/12/2011 החניה כבר בנויה ומכוסה כולה איסכורית �

הושל$ 06/12/2011 � חודשי$ לטיפול בתכניות5ביוני ניתנה אורכה בת 

20110457: בקשה להיתר 10 סעי$

12/12/2011:  תארי�2011113פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1310000031:תיק בניי 

12/12/2011: מיו2011113$פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  עמודי24$ מתו� 15עמוד 



20110457: המש� בקשה להיתר

בעלי עניי 

מבקש
בומגי! ארטיו$ ונטלי

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

גבי!: שכונה, 1 כניסה 2רחוב ערו.  :כתובת

37A:  מגרש15:  חלקה,  37B:  מגרש16:   חלקה38242: גוש :גוש וחלקה

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

638.00 :שטח מגרש אזור מגורי$ א :יעוד

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

מהות הבקשה
 פרגולות3+ ר " מ43.95תוספת 

ר" מ66.0שטח קיי! 

43.95 :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$ 12/12/2011 המבקש                       �  �

הושל$ 12/12/2011 עור� הבקשה                       �  �

הושל$ 12/12/2011 מתכנ! השלד                       �  �

הושל$ 12/12/2011 אחראי לביצוע                       �  �

הושל$ 12/12/2011 אחראי לביקורת באתר                       �  �

לא הושל$ לתק! לפי שטח המגרש� ע בתוק" "מילוי טבלת שטחי$ מותרי$ לפי תב �

לא הושל$ להוסי" אחוזי בניה� מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי$ מבוקשי$  �

):רשויות(א י ש ו ר י $  

לא הושל$ � אישור מנהל מקרקעי ישראל

לא הושל$ א" אישור הג �

לא הושל$ � אישור היחידה לאיכות הסביבה

):ברשות המקומית' מח(א י ש ו ר י $  

לא הושל$ "מעיינות הדרו$"אישור תאגיד המי$  �

:הערות לתיקו! התכנית

יש לתת פתרו! ניקוז לפטיו �

במרווחי הפרגולה" חלל"יש לציי!  �

יש לסמ! את דוד השמש והקולטי$ �

יש לסמ! את המחס! כמוצע בצורתו הנוכחית �

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 

12/12/2011: מיו2011113$פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  עמודי24$ מתו� 16עמוד 



20110457: המש� בקשה להיתר

לא הושל$ .חישובי$ סטטיי$ של המבנה �

לא הושל$ איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת/ איזוטסט / הסכ$ ע$ מכו! התקני$
חמרי הבניה

�

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

תשלו$ היטל השבחה �

הערות פיקוח

הושל$ 12/12/2011 הצללות בחזית קדמית ואחורית טר$ בנוייות/ פרגולות, תוספת בחזית אחורית �

הושל$ 12/12/2011 יש לפרק רעפי$ בהתא$ לתכנית. גג רעפי$ בחזית צדדית קיי$  �

הושל$ 12/12/2011 יש להתא$  תכנית מחס! קיי$ למצב הנוכחי �

הושל$ 12/12/2011 תמונות בארכיב �

20110458: בקשה לעבודה מצומצמת 11 סעי$

12/12/2011:  תארי�2011113פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1245000065:תיק בניי 

בעלי עניי 

מבקש
אומנסקי אירנה

מעו$: שכונה, 1 כניסה 29רחוב אנפה  :כתובת

69A:  מגרש128:   חלקה38237: גוש :גוש וחלקה

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

907.00 :שטח מגרש אזור מגורי$ א :יעוד

שינוי בבניי! :תאור הבקשה בית פרטי דו משפחתי :שימושי!

מהות הבקשה
 ב"פ דוגמא מצ"הדבקת קרמיקה על חזיתות הבית ע

החלטות
. תאושר הבקשה, בכפו$ למילוי תנאי גיליו  הדרישות

סטטוס תארי� השלמה גליו  דרישות

:הערות לתיקו! התכנית

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

הערות פיקוח

הושל$ 08/12/2011 בחלק מהקיר המזרחי כבר הודבקה קרמיקה �

20110459: בקשה לעבודה מצומצמת 12 סעי$

12/12/2011:  תארי�2011113פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1245000008:תיק בניי 

בעלי עניי 

מבקש
מויסייב וולדימיר

מעו$: שכונה, 1 כניסה 52רחוב זמיר  :כתובת

12/12/2011: מיו2011113$פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  עמודי24$ מתו� 17עמוד 



20110459: המש� בקשה לעבודה מצומצמת

30A:  מגרש30:   חלקה38237: גוש :גוש וחלקה

אזור מגורי$ א :יעוד

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

מהות הבקשה
ר" מ3.3מחס! 

ר" מ60.0שטח קיי$ 

3.30 :שטח שירות

החלטות
. תאושר הבקשה, בכפו$ למילוי תנאי גיליו  הדרישות

סטטוס תארי� השלמה גליו  דרישות

:הערות לתיקו! התכנית

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

הערות פיקוח

הושל$ 06/12/2011 המחס! טר$ הוצב �

20110460: בקשה להיתר 13 סעי$

12/12/2011:  תארי�2011113פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1238000077:תיק בניי 

בעלי עניי 

מבקש
יאבורסקי סבטלנה

עור�
סיגלוב מיכאל

מעו$: שכונה, 1 כניסה 11רחוב שח$  :כתובת

193A:  מגרש187:   חלקה38240: גוש :גוש וחלקה

5/5/במ/24 :תוכניות

250.00 :שטח מגרש אזור מגורי$ א :יעוד

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

מהות הבקשה
ר" מ15.0סככת חניה + ר " מ12.5ק "תוספת חדר בק

ר" מ122.04שטח קיי! 

חוות דעת

 שטח התוספת המוצעת חורג מאחוזי בניה מותרי!

החלטות
לא תאושר חריגה מאחוזי בניה מותרי!,   הבקשה לא מאושרת

12/12/2011: מיו2011113$פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  עמודי24$ מתו� 18עמוד 



20110461: בקשה להיתר 14 סעי$

12/12/2011:  תארי�2011113פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1238000069:תיק בניי 

בעלי עניי 

מבקש
יטל יפי$'אוצ

עור�
סיגלוב מיכאל

מעו$: שכונה, 1 כניסה 5רחוב חוחית  :כתובת

206A:  מגרש160:   חלקה38240: גוש :גוש וחלקה

5/במ/24 :תוכניות

523.00 :שטח מגרש אזור מגורי$ א :יעוד

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

מהות הבקשה
ר" מ7.98גגו  + ר " מ15.0סככת חניה 
ר" מ128.04שטח 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                       �  �

הושל$ 12/12/2011 עור� הבקשה                       �  �

הושל$ 12/12/2011 מתכנ! השלד                       �  �

הושל$ 12/12/2011 אחראי לביצוע                       �  �

הושל$ 12/12/2011 אחראי לביקורת באתר                       �  �

הושל$ 12/12/2011 ע בתוק""מילוי טבלת שטחי$ מותרי$ לפי תב �

לא הושל$ לתק!� מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי$ מבוקשי$  �

):רשויות(א י ש ו ר י $  

לא הושל$ � אישור מנהל מקרקעי ישראל

):ברשות המקומית' מח(א י ש ו ר י $  

לא הושל$ "מעיינות הדרו$"אישור תאגיד המי$  �

:הערות לתיקו! התכנית

יש לרשו$ את מפלס החניה והמרפסת האחורית המוצעת �

יש לסמ! מסתור לדוד שמש �

1לא ברור היכ! ממוק$ פרט  �

סימו! ניקוז ושיפוע של סככת החניה �

השיפוע המוצע לגג רעפי$ אחורי אינו תקני יש לתק! �

הושל$ 12/12/2011 � על מתכנ! לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח

בתכנית מסומ! מעקה ע# במרפסת אחורית שאינו מופיע בחזיתות וחתכי$ �

הושל$ 12/12/2011 .ואי! חריגות בקו בני! �

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

הושל$ 12/12/2011 )10טופס ( תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני!  �

12/12/2011: מיו2011113$פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  עמודי24$ מתו� 19עמוד 



20110461: המש� בקשה להיתר

הושל$ 12/12/2011 .חישובי$ סטטיי$ של המבנה �

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

הערות פיקוח

הושל$ 06/12/2011 כל התוספות כבר בנויות ותואמות תכנית הגשה �

הושל$ 06/12/2011 ניתנה אורכה להוצאת היתר בניה בספטמבר �

20110462: בקשה לעבודה מצומצמת 15 סעי$

12/12/2011:  תארי�2011113פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1421:תיק בניי 

בעלי עניי 

מבקש
עשרי שריה

רחוב לרוחב העיר: שכונה, 10 כניסה 4רחוב שיז$  :כתובת

101:  מגרש6:   חלקה38235: גוש :גוש וחלקה

4/112/03/24, 31/במ/24,במ/11/112/03/24 :תוכניות

4420.00 :שטח מגרש אזור מגורי$ ג :יעוד

שינוי בבניי! :תאור הבקשה בית משות" :שימושי!

מהות הבקשה
פרגולת ע# במרפסת

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$ מתכנ! השלד                       �  �

לא הושל$ אחראי לביקורת באתר                       �  �

חישובי$ סטטיי$ �

חלל במרווחי הפרגולה"לציי!  �

יש להוסי" חת� לפרגולה �

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

הערות פיקוח

הושל$ 12/12/2011 תמונה בארכיב.הצללה בנויה בהתא$ לתכנית הגשה �

20110463: בקשה לעבודה מצומצמת 16 סעי$

12/12/2011:  תארי�2011113פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1269:תיק בניי 

בעלי עניי 

מבקש
לפה אברה$

רחוב לאור� העיר: שכונה, 6 ד 58רחוב קנאי!  :כתובת

12/12/2011: מיו2011113$פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  עמודי24$ מתו� 20עמוד 



20110463: המש� בקשה לעבודה מצומצמת

116:  מגרש11:   חלקה38234: גוש :גוש וחלקה

106,4/112/03/24/במ/24 :תוכניות

3210.00 :שטח מגרש אזור מגורי$ ג :יעוד

שינוי בבניי! :תאור הבקשה בית משות" :שימושי!

מהות הבקשה
 ו" ק4, ר" מ21.67מערכת פוטו וולטאית על גג הדירה 

החלטות
. תאושר הבקשה, בכפו$ למילוי תנאי גיליו  הדרישות

גליו  דרישות

אישור אי סינוור �

תצהיר מהנדס חשמל �

רשיו! מהנדס חשמל �

התחייבות לפירוק המערכת בתו$ שימוש �

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

20110464: בקשה להיתר 17 סעי$

12/12/2011:  תארי�2011113פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1373000014:תיק בניי 

בעלי עניי 

מבקש
מחלו" יגאל

בעל הנכס
.י.מ.מ

עור�
פלינסקו מיכאלה

מעו$: שכונה, 1 כניסה 52רחוב עפרוני  :כתובת

492A:  מגרש4:   חלקה38238: גוש :גוש וחלקה

אזור מגורי$ א :יעוד

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

מהות הבקשה
ר" מ1.3ק "הגדלת חדר בק

ר" מ150.0שטח קיי! 

החלטות
.תאושר הבקשה, בכפו$ למילוי תנאי גיליו  הדרישות

12/12/2011: מיו2011113$פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  עמודי24$ מתו� 21עמוד 



20110464: המש� בקשה להיתר

. יו! מיו! משלוח החלטה זו45יש לקבל היתר בניה תו� 
.לאחר מועד זה יועבר התיק לטיפול היוע. המשפטי לוועדה להגשת כתב אישו!

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$ 15/12/2011 עור� הבקשה                       �  �

הושל$ 15/12/2011 מתכנ! השלד                       �  �

הושל$ 15/12/2011 אחראי לביצוע                       �  �

הושל$ 15/12/2011 אחראי לביקורת באתר                       �  �

הושל$ 15/12/2011 ע בתוק""מילוי טבלת שטחי$ מותרי$ לפי תב �

הושל$ 15/12/2011 מילוי בצורה נכונה טבלת שטחי$ מבוקשי$ �

:הערות לתיקו! התכנית

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$ �

20110425: בקשה להעברה בטאבו 18 סעי$

12/12/2011:  תארי�2011113פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1280000056:תיק בניי 

בעלי עניי 

מבקש
אל חר$ עט"

שי" חיי$ אלימל�

שי" פרומה צירל

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

229B:  מגרש56:  חלקה,  229A:  מגרש57:   חלקה38241: גוש :גוש וחלקה

501.00 :שטח מגרש אזור מגורי$ א :יעוד

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

מהות הבקשה
בקשה להעברת בעלות בטאבו

חוות דעת

,ר" מ�140גודל הנכס קט! מ, 5/1/04 � המשביחה את הנכס אושרה ב141/03/24' תכנית מס
.ר " מ248שטח המגרש , 22/11/11  עד 2005הנכס היה בבעלות המבקש משנת 

 .30.06.96 אושרה ביו$ 3/76/במ/24' ע מס"תב
.נית  לפטור מתשלו! היטל השבחה 
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20110425: המש� בקשה להעברה בטאבו

החלטות
. אושר פטור מתשלו! היטל השבחה  

20110450: בקשה להעברה בטאבו 19 סעי$

12/12/2011:  תארי�2011113פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

1246000063:תיק בניי 

בעלי עניי 

מבקש
צנטנר גררדו גבריאל

מעו$: שכונה, 1 כניסה 18רחוב עפרוני  :כתובת

122A:  מגרש69:   חלקה38238: גוש :גוש וחלקה

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

500.00 :שטח מגרש אזור מגורי$ א :יעוד

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

מהות הבקשה
.בקשה לפטור מתשלו$ היטל השבחה והעברת הזכויות

חוות דעת

,ר" מ140 �גודל הנכס קט! מ, 17/9/95אושרה ,  המשביחה את הנכס5/5/במ/24' תכנית מס
. ונמצא בהלי� מכירה1992 �הנכס נרכש  ב

נית  לפטור מתשלו! היטל השבחה 

החלטות
.אושר פטור מתשלו! היטל השבחה

20110428: בקשה להעברה בטאבו 20 סעי$

12/12/2011:  תארי�2011113פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

3260000009:תיק בניי 

בעלי עניי 

מבקש
צברי רצו!

בעל הנכס
שרעבי רחל

נעורי!: שכונה, 1 כניסה 9רחוב אופק  :כתובת

143:  מגרש32:   חלקה38211: גוש :גוש וחלקה

107/03/24,19/107/03/24 :תוכניות

602.00 :שטח מגרש אזור מגורי$ צפיפות נמוכה :יעוד

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

12/12/2011: מיו2011113$פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  עמודי24$ מתו� 23עמוד 



20110428: המש� בקשה להעברה בטאבו

מהות הבקשה
.בקשה להעברת הבעלות ופטור מהיטל השבחה

חוות דעת

 ,27/5/2007 המשביחה את הנכס אושרה 19/107/03/24' תכנית מס
 ועד היו�23.3.03$ר הדירה בבעלות המבקש מ" מ�140גודל הנכס קט! מ

 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�   
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