תארי08/10/2013 :
ת .עברי :ד' חשו ,תשע"ד

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר 201309
בתארי 02/09/2013 :כ"ז אלול תשע"ג שעה 08:15
נכחו:
חברי:#

מר עמוס לוגסי
מר נאור ירושלמי
גב' סמדר אהרוני

 יו"ר ועדת המשנה
 חבר ועדת המשנה
 חברת ועדת המשנה

נציגי:#

גב' אילנה אביעד

 איגוד ערי! לאיכות הסביבה

סגל:

אדר' קיריל קוזיול
עו"ד שולמית כה מנדלמ
מר רוני הורבי$
מר שול! גלזר
גב' סמדר ירו
מר דרור מרגלית
טלי איטח
יהודאי יפה
מר שמואל אלקלעי











מוזמני:#

שלמה אליהו

 מבקר העיריה

מהנדס העיר
יועמ"ש
מנהל מדור רישוי
מנהל מחלקת רישוי פיקוח
מנהלת מחלקת בני עיר
מנהל אג& נכסי! ופרוגרמות
מרכזת תכנו עיר
מזכירת מחלקת רישוי ופיקוח בניה
מנהל מדור פיקוח בניה

נעדרו:
חברי:#

מר שחר רובי
גב' ציפי זילברמ
גב' טלי אבירז חייט

נציגי:#
מר גמליאל שמעו
מפקד משטרת נס ציונה
גב' אבישג מאור
נציג משרד השיכו
מר מיכאל זלינגר
מר מארק חוזי
גב' ורד אדרי

 סג רה"ע וחבר ועדת המשנה
 חברת ועדת המשנה
 חבר ועדת המשנה





 פיקוד עור&
 לשכת הבריאות הנפתית רחובות
 המשרד להגנת הסביבה
מינהל מקרקעי ישראל
רשות הכבאות
המשרד לבטחו המדינה
נציגת משרד הפני!

על סדר היו:#
אישור פרוטוקול מס'  201308מתארי .30.7.13
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עמוד 1

הפרוטוקול מאושר פה אחד.
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עמוד 2

תקציר נושאי לדיו
סעי

סוג ישות

מס' ישות

תאור ישות

1

תוכנית בניי
עיר
תכנית מתאר

4070119032

מק/121/א2/

2

תוכנית בניי
עיר
תכנית לצרכי

תצר1/651/

עפ"י תכנית
נס/132/ב

3

בקשה להיתר

2013383

יחידה אחת מדו
משפחתי  ,בניה
חדשה

4

בקשה להיתר

2013381

יחידה אחת מדו
משפחתי  ,בניה
חדשה

5

בקשה להיתר

2013378

יחידה אחת מדו
משפחתי  ,בניה
חדשה

6

בקשה להיתר

2013379

יחידה אחת מדו
משפחתי  ,הריסה
ובניה חדשה

7

בקשה להיתר

2013375

יחידה אחת מדו
משפחתי  ,בניה
חדשה

8

בקשה להיתר

2013390

בניה חדשה

9

בקשה להיתר

2013385

בניה חדשה

10

בקשה להיתר

2013362

הריסה ובניה חדשה

גו"ח
גוש3846 :
מחלקה3:
עד חלקה3:
גוש3750 :
מחלקה51:
עד חלקה51:
גוש3753 :
חלקה81 :
מגרש26 :
גוש3753 :
חלקה81 :
מגרש28 :
גוש3753 :
חלקה76 :
מגרש99 :
גוש3851 :
חלקה55 :
גוש3753 :
חלקה23 :
מגרש66 :
גוש5102 :
חלקה147 :
מגרש148 :
גוש3846 :
חלקה22 :
מגרש142 :
גוש3851 :
חלקה57 :

בעל עניי
גולדשטיי אס

כתובת
נעמ 3

עיריית נס ציונה

אלמוג ארז

זמיר 35

עמ'
5
שעה:
08:15
6
שעה:
08:15
7

חדד יהודית ווחיי(

9

זיו דרור וורד

11

אדניה
דוד,אהרו,חנה

רחוב הצנחני( 5

ח חגית ואור

אדלבאו( בר וליהי

15

רחוב סלוביס
שמואל 7

קיימת התנגדות
שקולניק גיא וקר
קיימת התנגדות
יהודה ב יוס

13

17

19

רחוב הפרטיזני(
14

21

11

בקשה להיתר

2013366

הריסה ותוספת
למבנה קיי(

גוש3636 :
חלקה144 :

פריצל לאה

רחוב גאולה 12

23

12

בקשה להיתר

2013376

בניה חדשה

13

בקשה להיתר

2013389

יחידה אחת מדו
משפחתי  ,הריסה
ותוספת למבנה קיי(

גוש3846 :
חלקה1 :
מגרש409 :
גוש3851 :
חלקה81 :

ח ואיתי גינדי
ישראל בע"מ

רחוב לרר משה 36

25

דרורי עדי ורוני

רחוב ההדרי( ,23
שכונה :נווה עובד,
סולל בונה

27

14

בקשה להיתר

2013384

בניה חדשה

דניאל יצחקי תעשיות רחוב חיי( בר לב 2
ע) בע"מ

29

גול ארז ,גול משיח
מיכל נחמה

31

15

בקשה להיתר

2013382

בניה חדשה

16

בקשה להיתר

2013300

תוספת לדירה בבית
משות

גוש5102 :
חלקה253 :
מגרש274 :
גוש3846 :
חלקה22 :
מגרש140 :
גוש3641 :
חלקה101 :

17

בקשה להיתר

2012590

הריסה ותוספת
למבנה קיי(

גוש3636 :
חלקה334 :

אליהו מלכה

רחוב ירושלי( ,19
שכונה :יד אליעזר

33

כלי שאול ורונית

רחוב הבני( 101

35

קיימת התנגדות

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309מיו(02/09/2013:

עמוד 3

תקציר נושאי לדיו
סעי

סוג ישות

מס' ישות

גו"ח

תאור ישות

18

בקשה להיתר

2013342

ספורט ונופש  ,בניה
חדשה

19

בקשה להיתר

2013388

יחידה אחת מדו
משפחתי  ,בניה
חדשה

20

בקשה להיתר

2013320

הריסה ותוספת
למבנה קיי(

גוש3754 :
חלקה33 :
מגרש4 :
גוש3753 :
חלקה76 :
מגרש96 :
גוש3637 :
חלקה753 :

21

בקשה להיתר

2013360

הריסה ובניה חדשה

גוש3636 :
חלקה66 :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309מיו(02/09/2013:

בעל עניי

כתובת

עמ'

מ.ר.נ .השקעות בע"מ רחוב הספורט 4
ע"י רושל
באבאדז'נוב

37

אלו ,אלוש עדיאל
ניסי(

39

החזקות ידר בע"מ
קיימת התנגדות
עובדיה יעקב

רחוב נגבה 3

41

רחוב יציאת
אירופה 21

44

עמוד 4

סעי 1

תכנית מתאר מקומית :נס4070119032/

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309תארי02/09/2013 :
ש התכנית:

מק/121/א2/

סוג תוכנית

תכנית מתאר מקומית

שטח התוכנית
בעלי עני
יוז/מגיש
גולדשטיי אס#
בעל קרקע
משה לרר
מודד
אביגדור מזור

 520.00מ"ר

כתובות
גושי חלקות

נעמ 5 & 3

גוש
3846
3846
3846

גוש נוס בשלמות
לא
לא
לא

) 0.5200דונ (

מחלקה
3
18
227

עד חלקה
3
19
227

בשלמות
לא
לא
לא

מטרת התכנית
 .1איחוד מגרשי  117ו . 118
 .2שינוי הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי.

המלצת מהנדס העיר
להפקיד את התכנית בהתא לגיליו הדרישות )בדיקה תכנונית מוקדמת עפ"י סעי62 #ב'(
החלטות
לאשר הפקדת התכנית בתנאי תיקוני טכניי של מחלקת תכנו עיר ומילוי גיליו דרישות .
החלטה התקבלה פה אחד.
משתתפי  :יו"ר מר עמוס לוגסי ,מר נאור ירושלמי ,גב' סמדר אהרוני.
גליו דרישות
& תיקוני מחלקת תכנו עיר

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309מיו 02/09/2013:
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סעי 2

תכנית לצרכי רישו )תצ"ר( :נס/תצר1/651/

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309תארי02/09/2013 :
ש התכנית:

עפ"י תכנית נס/132/ב

סוג תוכנית
בעלי עני
יוז/מגיש
עיריית נס ציונה
מודד
יאיר איזבוצקי

תכנית לצרכי רישו )תצ"ר(

גושי וחלקות לתוכנית:
גוש 3750 :חלקי חלקות283 ,275 ,141 ,51 :
גוש 3848 :חלקי חלקות4 & 2 :
גוש 3853 :חלקי חלקות48 ,25 & 22 ,20 ,17 & 16 ,10 & 7 ,4 :
מטרת הדיו
אישור תכנית לצרכי רישו עפ"י תכנית נס132/ב' בתנאי מת תוק #לתכנית.
המלצת מהנדס העיר
לאשר את התכנית לצרכי רישו עפ"י תכנית נס/132/ב' בתנאי מת תוק #לתכנית.
החלטות
לאשר את התכנית לצרכי רישו עפ"י תכנית נס/132/ב' בתנאי מת תוק לתכנית.
החלטה התקבלה פה אחד.
משתתפי  :יו"ר מר עמוס לוגסי ,מר נאור ירושלמי ,גב' סמדר אהרוני.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309מיו 02/09/2013:

עמוד 6

סעי 3

תיק בניי4802 :

בקשה להיתר2013383 :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309תארי02/09/2013 :
בעלי עניי
מבקש
אלמוג ארז
כתובת:
גוש חלקה:

זמיר 35
גוש 3753 :חלקה 81 :מגרש26 :

שימושי:

יחידה אחת מדו משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
הקמת יח"ד חדשה )חלק מדו משפחתי( שתי קומות  +מרת + #בריכת שחיה.
שטח עיקרי:

254.00

שטח שירות22.50 :

יח"ד1 :

הערות בדיקה
הבקשה כוללת הקלות הבאות:
 .1הגדלת אחוזי הבניה בקומה א' לכ& 24%במקו  15%ללא חריגה בסה"כ אחוזי הבניה.
 .2הקמת קיר אחד במרת #חשו #כלפי קומת עמודי .
 .3הקמת בריכת שחיה.
 .4הקטנת קוי הבניה צדדי ואחורי ל& 2מ' לבריכת שחיה.
הבקשה פורסמה בתארי  25/07/2013ולא התקבלו התנגדויות.
להשלי פרטי בטופס  1ובטבלת שטחי .
בחישוב שטחי להוסי #חישוב מרפסות וקומת עמודי .
להרי מפלס הקרקע באדנית בצד הצפוני של המרת.#
לבטל מצללה בגזוזטרה ובכניסה לבית.
לסמ קירות תומכי ,להוסי #מפלסי בקירות בתכנית פיתוח,להנמי גובה הגדר בצד המערבי.
לתת תכניות מפורטות לבריכת שחיה ולתא משאבות.
לשנות מיקו תא משאבות,לתכנ תת קרקעי ובמרווח של 2מ' מהגבולות.
להנמי גובה קירות מסביב הגג הרעפי .

מהל ,דיו
שול מציג הבקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו ע מחלקת רישוי.

גליו דרישות
& מת התחיבות לתיקו כל נזק שיגר לרכוש הציבורי.
& הוכחת בעלות על הנכס
& אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
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עמוד 7

המש בקשה להיתר2013383 :

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
אישור התקשרות ע אתר פסולת הבניה
אישור מ.מ.י.
אישור הג"א
אישור חברת בזק
אישור חברת החשמל
אישור התקשרות ע מעבדה מוכרת
אישור הסכמת שכני לבניה ולגידור בגבול משות#
אישור חב' כבלי ויס
אישור יוע 1התחבורה של העיריה )ליוע 1תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
אישור תאגיד המי "מי ציונה"
אישור מהנדס תשתיות ביוב ניקוז
אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
אישור מנהל אג #שפע לפיתרו להפרדת אשפה
תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני ( ע"ג דיסקט
אישור מח' נכסי
יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
פתרו למזגני
התר ינת לאחר :מת עותק מתעודת קבל רשו  ,גידור השטח
תאו ע מחלקת גני ונו #בדבר עצי בוגרי במגרש ו  /או בסביבתו
אישור יוע 1בטיחות

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309מיו 02/09/2013:

עמוד 8

סעי 4

תיק בניי4956 :

בקשה להיתר2013381 :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309תארי02/09/2013 :
בעלי עניי
מבקש
חדד יהודית ווחיי
גוש חלקה:

גוש 3753 :חלקה 81 :מגרש28 :

תוכניות:

נס/105/א

יעוד:

אזור מגורי א'

שימושי:

יחידה אחת מדו משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
הקמת יח"ד חדשה )חלק מדו משפחתי( ,שתי קומות  +מרת.#
שטח עיקרי:

321.00

שטח שירות12.50 :

יח"ד1 :

הערות בדיקה
מבוקשת הקלה להגדלת אחוזי הבניה בקומה א' עד לכ& 21%במקו  15%ללא חריגה בסה"כ אחוזי הבניה.
הבקשה פורסמה בתארי  25/07/2013ולא התקבלו התנגדויות.
לתק ולהשלי טופס  1וטבלת שטחי .
לתק חישוב שטחי ולהוסי #מידות בתכניות.
לתק ולהשלי תכנית פיתוח שטח  :להרי מפלס הקרקע בחלק האחורי כדי לא לחשו #מרת.#
לשנות גובה ופרטי גדרות על פי הוראות בדפי מידע.
לתכנן קליטת נגר עילי.
להראות שטחים מרוצפים וחניה ,מפלסי גובה ,פרטי מסגרות.
למחוק קוי גובה,לציין מפלסי הקרקע במגרשים הסמוכים.
לבטל כניסה חיצונית למרתף.
לתכנן מחסן כלי גינה במפלס הקרקע.
להקטין גובה מרתף ל 2,40-מ' לכל היותר.
לתכנן מעקות במקומות הנדרשים.
להשלים ולתקן את כל התכניות.

מהל ,דיו
שול מציג הבקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו ע מחלקת רישוי.

גליו דרישות
& מת התחיבות לתיקו כל נזק שיגר לרכוש הציבורי.
& הוכחת בעלות על הנכס
& אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
& המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309מיו 02/09/2013:

עמוד 9

המש בקשה להיתר2013381 :

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

אישור התקשרות ע אתר פסולת הבניה
אישור מ.מ.י.
אישור הג"א
אישור חברת בזק
אישור חברת החשמל
אישור התקשרות ע מעבדה מוכרת
אישור הסכמת שכני לבניה ולגידור בגבול משות#
אישור חב' כבלי ויס
אישור יוע 1התחבורה של העיריה )ליוע 1תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
אישור תאגיד המי "מי ציונה"
אישור מהנדס תשתיות ביוב ניקוז
אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
אישור מנהל אג #שפע לפיתרו להפרדת אשפה
תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני ( ע"ג דיסקט
אישור מח' נכסי
יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
פתרו למזגני
התר ינת לאחר :מת עותק מתעודת קבל רשו  ,גידור השטח

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309מיו 02/09/2013:

עמוד 10

סעי 5

תיק בניי4955 :

בקשה להיתר2013378 :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309תארי02/09/2013 :
בעלי עניי
מבקש
זיו דרור וורד
גוש חלקה:

גוש 3753 :חלקה 76 :מגרש99 :

תוכניות:

נס/105/א

יעוד:

אזור מגורי א'

שימושי:

יחידה אחת מדו משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
הקמת יח"ד חדשה )חלק מדו משפחתי(  ,שתי קומות  +מרת.#
שטח עיקרי:

248.00

שטח שירות22.50 :

יח"ד1 :

הערות בדיקה
הבקשה כוללת הקלה להגדלת אחוזי הבניה בקומה א' עד כ& 26%במקו  15%ללא חריגה בסה"כ אחוזי הבניה.
הבקשה פורסמה בתאריך  18/07/2013ולא התקבלו התנגדויות.
להשלים ולתקן טופס  1וטבלת שטחים.
לתת תרשים המגרש כולל מיקום ומידות הבנין,קוי בנין0,00,
לתקן חישוב שטחים ולהקטין שטח הבנין.
לתת חישוב שטחים לא מקורים ,להוסיף מידות בתכניות.
להשלים ולתקן תכנית פיתוח:
לתת קליטת נגר עילי ,פרטי גדרות  ,מעקות ושערים  ,לתת מפלסים בחלקות הסמוכות ובגדרות.
להנמיך גובה גדרות וקירות תומכים בהתאם להוראות בדפי מידע.
לתקן בהתאם תכנית פריסת גדרות.
לתת פרט למצללה.
לשנות תכנית הגג ,לתכנן גג לפי הוראות התב"ע .
לתת חזית נוספת לבנין מצד השותף כולל טיח וצבע בקיר המשותף.
בתכניות להוסיף מידות בפתחים.
לציין חומרי ציפוי בחזיתות ובפריסת גדרות.
להשלים ולתקן תכניות ,חתכים וחזיתות.

מהל ,דיו
שול מציג הבקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו ע מחלקת רישוי.

גליו דרישות
& מת התחיבות לתיקו כל נזק שיגר לרכוש הציבורי.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309מיו 02/09/2013:

עמוד 11

המש בקשה להיתר2013378 :

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

הוכחת בעלות על הנכס
אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
אישור התקשרות ע אתר פסולת הבניה
אישור מ.מ.י.
אישור הג"א
אישור חברת בזק
אישור חברת החשמל
אישור התקשרות ע מעבדה מוכרת
אישור הסכמת שכני לבניה ולגידור בגבול משות#
אישור חב' כבלי ויס
אישור יוע 1התחבורה של העיריה )ליוע 1תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
אישור תאגיד המי "מי ציונה"
אישור מהנדס תשתיות ביוב ניקוז
אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
אישור מנהל אג #שפע לפיתרו להפרדת אשפה
תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני ( ע"ג דיסקט
אישור מח' נכסי
יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
פתרו למזגני
התר ינת לאחר :מת עותק מתעודת קבל רשו  ,גידור השטח
תאו ע מחלקת גני ונו #בדבר עצי בוגרי במגרש ו  /או בסביבתו

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309מיו 02/09/2013:

עמוד 12

סעי 6

תיק בניי1625 :

בקשה להיתר2013379 :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309תארי02/09/2013 :
בעלי עניי
מבקש
אדניה דוד,אהרו ,חנה
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב הצנחני 5
גוש 3851 :חלקה55 :

יעוד:

מגורי א&1

שטח מגרש:

727.00

שימושי:

יחידה אחת מדו משפחתי

תאור הבקשה:

הריסה ובניה חדשה

מהות הבקשה
הריסת יח"ד קיימת והקמת יח"ד חדשה ,שתי קומות  +מרת.#
שטח עיקרי:

214.00

שטח שירות22.50 :

הערות בדיקה
הבקשה כוללת הקלה להגדלת אחוזי הבניה עד  6%מזכויות בנכס והקלה לצירו #מרפסות
פתוחות )מקורות( עד  30%משטח כל קומה לשטח עיקרי של הבני .
בקשה להקלה פורסמה בתארי  11/07/2013ולא התקבלו התנגדויות.
לצרף מפת מדידה עדכנית וחתומה .
להשלים ולתקן טופס 1וטבלת שטחים.
לתקן חישוב שטחים ולהוסיף מידות בתכניות בהתאם לחישוב.
לתת תכנית לחזית מצד השותף )דרום(
לתת פרט חיבור עם בית קיים.

מהל ,דיו
שול מציג הבקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו ע מחלקת רישוי.

גליו דרישות
& מת התחיבות לתיקו כל נזק שיגר לרכוש הציבורי.
& הוכחת בעלות על הנכס
& אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
& המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
& אישור התקשרות ע אתר פסולת הבניה
& אישור מ.מ.י.
& אישור הג"א

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309מיו 02/09/2013:

עמוד 13

המש בקשה להיתר2013379 :

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

אישור חברת בזק
אישור חברת החשמל
אישור התקשרות ע מעבדה מוכרת
אישור הסכמת שכני לבניה ולגידור בגבול משות#
אישור חב' כבלי ויס
אישור יוע 1התחבורה של העיריה )ליוע 1תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
אישור תאגיד המי "מי ציונה"
אישור מהנדס תשתיות ביוב ניקוז
אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
אישור מנהל אג #שפע לפיתרו להפרדת אשפה
תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני ( ע"ג דיסקט
אישור מח' נכסי
יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
פתרו למזגני
התר ינת לאחר :מת עותק מתעודת קבל רשו  ,גידור השטח
תאו ע מחלקת גני ונו #בדבר עצי בוגרי במגרש ו  /או בסביבתו

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309מיו 02/09/2013:

עמוד 14

סעי 7

תיק בניי4954 :

בקשה להיתר2013375 :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309תארי02/09/2013 :
בעלי עניי
מבקש
ח חגית ואור
גוש חלקה:

גוש 3753 :חלקה 23 :מגרש66 :

תוכניות:

נס/105/א

יעוד:

אזור מגורי א'

שימושי:

יחידה אחת מדו משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
הקמת יח"ד חדשה )חלק מדו משפחתי( ,שתי קומות.
שטח עיקרי:

146.00

שטח שירות22.00 :

יח"ד1 :

הערות בדיקה
מבוקשת הקלה להגדלת אחוזי הבניה בקומה א' לכ&  25%במקו  15%ללא חריגה בסה"כ אחוזי הבניה.
הבקשה פורסמה בתארי  18/07/2013ולא התקבלו התנגדויות.
להשלים פרטים בטופס 1
להוסיף גדר קלה בגדרות בהתאם לפרט בדפי מידע  +טיח וצבע בגדרות הבנויות.
להנמיך גובה המחסן ל 2.5-מ' לכל היותר.
לציין ציפוי קירות בחזיתות.
להשלים ולתקן תכניות,חתכים וחזיתות.

מהל ,דיו
שול מציג הבקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו ע מחלקת רישוי.

גליו דרישות
& מת התחיבות לתיקו כל נזק שיגר לרכוש הציבורי.
& הוכחת בעלות על הנכס
& אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
& המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
& אישור התקשרות ע אתר פסולת הבניה
& אישור מ.מ.י.
& אישור הג"א
& אישור חברת בזק
& אישור חברת החשמל
& אישור התקשרות ע מעבדה מוכרת

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309מיו 02/09/2013:

עמוד 15

המש בקשה להיתר2013375 :
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אישור הסכמת שכני לבניה ולגידור בגבול משות#
אישור חב' כבלי ויס
אישור יוע 1התחבורה של העיריה )ליוע 1תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
אישור תאגיד המי "מי ציונה"
אישור מהנדס תשתיות ביוב ניקוז
אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
אישור מנהל אג #שפע לפיתרו להפרדת אשפה
תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני ( ע"ג דיסקט
אישור מח' נכסי
יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
פתרו למזגני
התר ינת לאחר :מת עותק מתעודת קבל רשו  ,גידור השטח

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309מיו 02/09/2013:

עמוד 16

סעי 8

בקשה להיתר2013390 :

תיק בניי4692 :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309תארי02/09/2013 :
בעלי עניי
מבקש
אדלבאו בר וליהי
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב סלוביס שמואל 7
גוש 5102 :חלקה 147 :מגרש148 :

תוכניות:

/2/1 ,2/1 ,10/129ב ,אכרזה חקלאית ,במ ,129/מק ,2/129/מק ,5/1/שטח המרחב המוג ,
תמא ,35/תמא ,38/תממ ,21/3/תצר613/

יעוד:

מגורי א
תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
יח"ד אחת חדשה  2קומות
שטח עיקרי:

177.84

שטח שירות23.51 :

הערות בדיקה
מבוקשת הקלה להעברת חלק משטחי השירות המותרי בקומת הקרקע לקומה א
הבקשה פורסמה  ,פרסו אחרו בתארי  25.7.13התקבלה התנגדות ותגובת המבקש.
לתק ולהשלי טופס  1וסכמת שטחי
להקטי תכסית הבני ל& 35%ע"פ ת.ב.ע
להקטי שטחי מחסני ל& 7.5מ"ר המותרי ע"פ ת.ב.ע
לתכנ מחס כלי גינה ע נגישות מיידית לחצר ע"פ הנחיות מידע תיכנוני
לציי  2.4=Hמ' בשטחי שירות
לציי חומר קל לפרגולה )ע 1או מתכת ע"פ התקנות(
לתא אדר .וגימור ע מה"ע
שיפוע גג רעפי לפחות  45%ע"פ הוראות ה&ת.ב.ע
לתק ולהשלי תוכנית פיתוח ע"פ הנחיות מח' תשתיות כולל פתרו לבניה משמרת מי

מתנגדי
 אפשטיי ישראל ואיזבלמהל ,דיו
רוני מציג הבקשה ומקריא את מכתב ההתנגדות שהוגש ואת התייחסות המבקשי להתנגדות.
החלטות
 .1לעניי ההתנגדות ,התכנו המבוקש הינו במסגרת התכנו הנורמטיבי המקובל ועל כ ,הועדה
דוחה את ההתנגדות בנדו.
 .2יש לצמצ את שטחי השירות המבוקשי ואת תכסית הקרקע הנדרשת עפ"י התב"ע
ובהתא לכ ,,הועדה מאשרת הבקשה.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309מיו 02/09/2013:

עמוד 17

המש בקשה להיתר2013390 :

היתר יוצא בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו ע מחלקת רישוי.

גליו דרישות
& מת התחיבות לתיקו כל נזק שיגר לרכוש הציבורי.
& הוכחת בעלות על הנכס
& אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
& המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
& אישור התקשרות ע אתר פסולת הבניה
& אישור מ.מ.י.
& אישור הג"א
& אישור חברת בזק
& אישור חברת החשמל
& אישור התקשרות ע מעבדה מוכרת
& אישור הסכמת שכני לבניה ולגידור בגבול משות#
& אישור חב' כבלי ויס
& אישור יוע 1התחבורה של העיריה )ליוע 1תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
& אישור תאגיד המי "מי ציונה"
& אישור מהנדס תשתיות ביוב ניקוז
& אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
& אישור מנהל אג #שפע לפיתרו להפרדת אשפה
& תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
& ערבות בנקאית להבטחת תנאי ההתר
& מת הודעה לרשות העתיקות
& הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
& הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני ( ע"ג דיסקט
& אישור מח' נכסי
& יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
& פתרו למזגני
& התר ינת לאחר :מת עותק מתעודת קבל רשו  ,גידור השטח
& תאו ע מחלקת גני ונו #בדבר עצי בוגרי במגרש ו  /או בסביבתו

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309מיו 02/09/2013:

עמוד 18

סעי 9

תיק בניי4858 :

בקשה להיתר2013385 :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309תארי02/09/2013 :
בעלי עניי
מבקש
שקולניק גיא וקר
גוש חלקה:

גוש 3846 :חלקה 22 :מגרש142 :

תוכניות:

נס/121/א

יעוד:

אזור מגורי א'
תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
יח"ד אחת חדשה  2קומות  +מרת#
שטח עיקרי:

231.56

שטח שירות12.00 :

הערות בדיקה
מבוקשת ההקלה הבאה  10% :בקו בני אחורי .
הבקשה פורסמה פירסו אחרו בתארי  , 18.7.13התקבלו התנגדויות ותגובת המבקש .
הבקשה מתארת פתרו חניה שאינו בהתא לתוכנית הפיתוח/בינוי והמהווה רקע להתנגדויות .
לתק ולהשלי טופס  1וסכמת שטחי
אי להגביה את שולי הגג כ שיסתירו את גג הרעפי .
לציי פרגולה מעבר לקו בני מחומר קל ) ע 1או מתכת (
לכלול שטחי כניסה מקורה ק .הכניסה )הפחתה  4 ,3ב&ק .הכניסה ( בשטח העיקרי
לתק ולהשלי תוכנית פיתוח ע"פ הנחיות מח' תשתיות

מתנגדי
 צייטלר עיר וסיגלית בלו דורו ומיכל ליפשי 1עמי ובתיה רעות וער ניס רו בראו אופירה פוס ברזילימהל ,דיו
אינג' עדנה הוד & יועצת התנועה לעירייה מצטרפת לדיו בבקשה.
רוני מציג הבקשה ,מקריא מכתבי ההתנגדות ותגובת המבקש להתנגדויות .
החלטות
 .1לעניי ההקלה בקו בני ,מדובר בהקלה נקודתית ומזערית  .הועדה דוחה ההתנגדות.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309מיו 02/09/2013:

עמוד 19

המש בקשה להיתר2013385 :

 .2לעניי כניסת הולכי רגל מתו הסמטה ,אי כל מניעה תכנונית לכניסת הולכי רגל לכיוו זה,
הועדה דוחה ההתנגדות.
 .3לעניי כניסת רכב מתו הסמטה ,הועדה מחליטה לקבל את ההתנגדות .יש לשמור על התכנו
הקיי בתכנית הבינוי של תב"ע נס/121/א' ולתכנ הכניסה לחניה בחזית המזרחית בהתא
לתכנית הבינוי.
היתר יוצא בכפו #לאמור לעיל ,השלמת הערות הבדיקה וגליו הדרישות ובתיאו ע מחלקת רישוי.
גליו דרישות
& מת התחיבות לתיקו כל נזק שיגר לרכוש הציבורי.
& הוכחת בעלות על הנכס
& אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
& המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
& אישור התקשרות ע אתר פסולת הבניה
& אישור מ.מ.י.
& אישור הג"א
& אישור חברת בזק
& אישור חברת החשמל
& אישור התקשרות ע מעבדה מוכרת
& אישור הסכמת שכני לבניה ולגידור בגבול משות#
& אישור חב' כבלי ויס
& אישור יוע 1התחבורה של העיריה )ליוע 1תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
& אישור תאגיד המי "מי ציונה"
& אישור מהנדס תשתיות ביוב ניקוז
& אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
& אישור מנהל אג #שפע לפיתרו להפרדת אשפה
& תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
& ערבות בנקאית להבטחת תנאי ההתר
& מת הודעה לרשות העתיקות
& הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
& הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני ( ע"ג דיסקט
& אישור מח' נכסי
& יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
& פתרו למזגני
& התר ינת לאחר :מת עותק מתעודת קבל רשו  ,גידור השטח
& תאו ע מחלקת גני ונו #בדבר עצי בוגרי במגרש ו  /או בסביבתו

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309מיו 02/09/2013:

עמוד 20

סעי 10

בקשה להיתר2013362 :

תיק בניי1145 :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309תארי02/09/2013 :
בעלי עניי
מבקש
יהודה ב יוס#
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב הפרטיזני 14
גוש 3851 :חלקה57 :

יעוד:

מגורי א&1
תאור הבקשה:

הריסה ובניה חדשה

מהות הבקשה
מבוקש להחלי #ש המבקש לבניית יח"ד אחת חדשה קומה אחת  +מרת#
שטח עיקרי:

185.40

שטח שירות185.46 :

הערות בדיקה
הבקשה המפורטת מטה נדונה ואושרה בועדת מישנה מיו . 20.5.13
הבקשה מובאת לשינוי ש המבקש ל&יהודה ב יוס#
מבוקשות ההקלות הבאות :
 .1הקמת בריכת שחיה
 10% .2בקווי בני הצדדי בצד המערב והמזרח ) 3.6מ' במקו  4מ' ע"פ ת.ב.ע(
 .3העברת כ& 5%מקומה א לקומת הקרקע )מבוקש בר.ק כ& 25%במקו  20%ע"פ ת.ב.ע(
הבקשה פורסמה  .פרסו אחרו בתארי  11.4.13לא התקבלו התנגדויות
לתק ולהשלי טופס  1כולל בעל בנכס )מ.מ.י ( וחתימת בעלי הזכות הרשומי
אי לחרוג מקווי קומת הכניסה ע"י מרת) #חדר מכונות (
גובה מרת #לא יעבור  2.4מ' ראה חת ג&ג
לתכנ חצר חיצונית ע"פ התקנות )יחס  1אור ל& 2רוחב (
למק גדר אחורית בתחו המגרש ולצפות ע"פ פרטי מידע תיכנוני גדר אחורית ,קידמית ולכיוו השביל )גדר מערבית(
למק פיילר בתחו מגרש המבקש
חניות מתוכננות למול ע 1ועמוד טלפו  ,למק חניות שנית להיכנס אלה או להמציא אישורי מתאימי לעניי הזזת הע1
ועמוד בזק
להנמי מבנה חניה לגובה  2.6מ' לכל היותר
לציי שטח ונפח בריכה
להקטי שטח מחסני ל& 10מ"ר לכל היותר
לתת חת אופיינית דר חצר אנגלית
לתק ולהשלי תוכנית פיתוח ע"פ הנחיות מח' תשתיות
מהל ,דיו
רוני מציג הבקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו ע מחלקת רישוי.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309מיו 02/09/2013:

עמוד 21

המש בקשה להיתר2013362 :

גליו דרישות
& מת התחיבות לתיקו כל נזק שיגר לרכוש הציבורי.
& הוכחת בעלות על הנכס
& אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
& המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
& אישור התקשרות ע אתר פסולת הבניה
& אישור מ.מ.י.
& אישור הג"א
& אישור חברת בזק
& אישור חברת החשמל
& אישור התקשרות ע מעבדה מוכרת
& אישור חב' כבלי ויס
& אישור יוע 1התחבורה של העיריה )ליוע 1תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
& אישור תאגיד המי "מי ציונה"
& אישור מהנדס תשתיות ביוב ניקוז
& אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
& אישור מנהל אג #שפע לפיתרו להפרדת אשפה
& תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
& הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
& הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני ( ע"ג דיסקט
& יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
& פתרו למזגני
& התר ינת לאחר :מת עותק מתעודת קבל רשו  ,גידור השטח
& תאו ע מחלקת גני ונו #בדבר עצי בוגרי במגרש ו  /או בסביבתו
& מהנדס בטיחות

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309מיו 02/09/2013:

עמוד 22

סעי 11

תיק בניי1421 :

בקשה להיתר2013366 :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309תארי02/09/2013 :
בעלי עניי
מבקש
פריצל לאה
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב גאולה 12
גוש 3636 :חלקה144 :

יעוד:

מגורי א&2
תאור הבקשה:

הריסה ותוספת למבנה קיי

מהות הבקשה
הריסה ותוספת בניה )אישור להסדרת מצב קיי ללא היתר (
שטח עיקרי:

103.96

שטח שירות21.80 :

הערות בדיקה
הבקשה נדונה ב&ו .מישנה ביו  9.1.13והחליטה לשוב ולדו לאחר תיקונה ע"פ ההערות .
הוגשה בקשה חדשה לדיו בועדה
מבוקשות ההקלות הבאות :
 .1הקטנת קו בני צדדי צפוני עד  , 10%מבוקש כ& 2.7במקו  3ע"פ ת.ב.ע
 .2הגדלת אחוזי הבניה בקומת הקרקע עד  6%ללא חריגה בסה"כ אחוזי הבניה )מבוקש בקומת הקרקע
כ& 31%במקו  25%ע"פ ת.ב.ע (.
פירסו אחרו לבקשה נעשה בתארי  19.10.12לא התקבלו התנגדויות
לתק ולהשלי טופס  1וסכמת שטחי
להתאי גודל גליו לגודל ע"פ תקנות תכנו ובניה
להתאי מידות בסכמת שטחי למידות בתוכניות )ראה פיר איורור(
לתק ולהשלי תוכנית פיתוח ע"פ הנחיות מח' תשתיות
לציי גימור מטוייח לכיוו שות #בנכס
לצר #מידע תיכנוני עדכני
מהל ,דיו
רוני מציג הבקשה.
החלטות
לגבי ההקלות בקו בני מדובר בהקלות מזעריות הנובעות מהגיאומטריה של המבנה.
היתר יוצר בכפו לאמור לעיל ,השלמת גליו הדרישות והערות הבדיקה ובתיאו ע מחלקת רישוי.
גליו דרישות
& מת התחיבות לתיקו כל נזק שיגר לרכוש הציבורי.
& הוכחת בעלות על הנכס
& אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309מיו 02/09/2013:

עמוד 23

המש בקשה להיתר2013366 :

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
אישור התקשרות ע אתר פסולת הבניה
אישור מ.מ.י.
אישור הג"א
אישור חברת בזק
אישור חברת החשמל
אישור התקשרות ע מעבדה מוכרת
אישור חב' כבלי ויס
אישור יוע 1התחבורה של העיריה )ליוע 1תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
אישור תאגיד המי "מי ציונה"
אישור מהנדס תשתיות וניקוז
אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
אישור מנהל אג #שפע לפיתרו להפרדת אשפה
תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
ערבות בנקאית להבטחת תנאי ההתר
הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
מת הודעה לרשות העתיקות
הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני ( ע"ג דיסקט
אישור מח' נכסי
יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
פתרו למזגני
התר ינת לאחר :מת עותק מתעודת קבל רשו  ,גידור השטח
תאו ע מחלקת גני ונו #בדבר עצי בוגרי במגרש ו  /או בסביבתו

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309מיו 02/09/2013:

עמוד 24

סעי 12

תיק בניי4594 :

בקשה להיתר2013376 :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309תארי02/09/2013 :
בעלי עניי
מבקש
ח ואיתי גינדי ישראל בע"מ
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב לרר משה 36
גוש 3846 :חלקה 1 :מגרש409 :

תוכניות:

/121א/2/1 ,ב ,אכרזה חקלאית ,במ ,1999/תמא ,35/תמא ,38/תממ ,21/3/תצר613/

יעוד:

מגורי ג
תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בית משות #חדש  26יח"ד  2קומות מדורגות  5 +קומות  +דירות גג
הערות בדיקה
מבוקשת הקלה להגבהת קומת העמודי מ&  2.5מ' לכ& 2.72מ' .
הבקשה פורסמה  ,פירסו אחרו בתארי  13.6.13לא התקבלו התנגדויות.
לתק ולהשלי טופס  1וסכמת שטחי
להקטי שטח דירות הגג ל& 70%משטח הקומה שמתחתיה
אי לעבור קווי בני צדדי ) ראה ק .קרקע לכיוו צפו מזרח ודרו מזרח (
להראות מידת הנסיגה לדירות הגג ממישור הקומה שמתחתיה בחזיתות הפונות לרחוב ) 2.5מ' נסיגה לפחות (
להראות שטח גינו של  35%לפחות ע"פ הוראות ה&ת.ב.ע
לפתוח חצר פרטית הסגורה בקירות בטו לכיוו דרו
להראות בצורה ברורה קווי קומה א' על רקע קומת הכניסה .
לכלול שטחי מקורי מעל לחצרות פרטיות בשטח הבניה )ראה חישוב שטחי בליטות(
להראות מחס דירתי לדירות הג
מרפסות גג מקורה בקומה ו לכלול בשטח עיקרי
מרפסות לא מקורות שאינ מרפסות גג או מרפסות מקורות שאינ גזוזטראות בהתא לתקנות לכלול בשטח עיקרי )ראה
קומה ו  ,ו&קומות ג&ד חזית מערבית (
להתאי לשטחי בניה מותרי ע"פ ת.ב.ע
לתק ולהשלי תוכנית פיתוח ע"פ הנחיות מח' תשתיות
לרשו זיקת מעבר למגרש גובל בחזית דרומית ולקבל אישור בעלי המגרש הגובל לזיקת מעבר במגרש הגובל
להמציא הדמיה ולקבל אישור מה"ע לחומרי גמר וההדמיה

מהל ,דיו
רוני מציג הבקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו ע מחלקת רישוי.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309מיו 02/09/2013:

עמוד 25

המש בקשה להיתר2013376 :

גליו דרישות
& מת התחיבות לתיקו כל נזק שיגר לרכוש הציבורי.
& הוכחת בעלות על הנכס
& אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
& המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
& אישור הג"א
& אישור חברת בזק
& אישור מכבי אש
& אישור חברת החשמל
& אישור התקשרות ע מעבדה מוכרת
& אישור חב' כבלי ויס
& אישור מורשה נגישות )מתו"ס( לאחר שהתייע 1ע מורשה נגישות שירות
& אישור יוע 1התחבורה של העיריה )ליוע 1תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
& אישור תאגיד המי "מי ציונה"
& אישור מהנדס תשתיות ביוב ניקוז
& אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
& אישור מנהל אג #שפע לפיתרו להפרדת אשפה
& תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
& מת הודעה לרשות העתיקות
& הגשת פרספקטיבות לאישור מהנדס העיר למבני שאינ למגורי ובניני מגורי מעל& 4קומות
& הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
& הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני ( ע"ג דיסקט
& אישור מח' נכסי
& אישור משרד העבודה
& יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
& פתרו למזגני
& התר ינת לאחר :מת עותק מתעודת קבל רשו  ,גידור השטח
& דו"ח בדיקת קרקע
& תאו ע מחלקת גני ונו #בדבר עצי בוגרי במגרש ו  /או בסביבתו
& אישור הגובלי מצד צפו לרישו זכות מעבר

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309מיו 02/09/2013:

עמוד 26

סעי 13

תיק בניי1605 :

בקשה להיתר2013389 :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309תארי02/09/2013 :
בעלי עניי
מבקש
דרורי עדי ורוני
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב ההדרי  ,23שכונה :נווה עובד ,סולל בונה
גוש 3851 :חלקה81 :

יעוד:

מגורי א&1

שטח מגרש:

319.50

שימושי:

יחידה אחת מדו משפחתי

תאור הבקשה:

הריסה ותוספת למבנה קיי

מהות הבקשה
הריסה ותוספת לבית קיי ) מצב קיי (
שטח עיקרי:

11.00

שטח שירות60.00 :

הערות בדיקה
מבוקשות ההקלות הבאות 1 :
 .1הקלה של כ&  6%באחוזי הבניה
 .2הקלה לצרו #כ&  30%משטח הקומה מרפסות פתוחות )מקורות ( לשטחי הבניה
.3הקלה של כ&  10%בקוו בניי צדדי צפוני
הבקשה פורסמה ,פירסו אחרו  18.7.13לא התקבלו התנגדות
לתק ולהשלי טופס  1כולל סה"כ שטחי קיימי ומוצעי
לתת סכמת שטחי תואמת לתוכניות
להתאי שטחי למותר ע"פ ת.ב.ע
לבטל מרפסות מעבר לקווי בני
מחס קיי אינו תוא להיתר להתאי להוראות ה&ת.ב.ע
להתאי בי חזיתות חתכי ותוכנית הגג
להשלי מידות בתוכניות
מהל ,דיו
רוני מציג הבקשה.
החלטות
הועדה מחליטה לאשר הבקשה מאחר והבקשה להקלה בקו בני צדדי צפוני הנוגעת באופ נקודתי בחלק
קט של המבנה .לעניי המרפסות החורגות מקו בני צדדי צפוני ,יש להתאי לקוי
בני על פי תב"ע.
היתר יוצא בכפו לאמור לעיל ,השלמת גליו הדרישות והערות הבדיקה ובתיאו ע מחלקת רישוי.
גליו דרישות
& הוכחת בעלות על הנכס
& אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
& המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
& אישור מ.מ.י.
& אישור הג"א
& אישור תאגיד המי "מי ציונה"

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309מיו 02/09/2013:

עמוד 27

המש בקשה להיתר2013389 :
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&
&
&
&
&
&
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&
&
&
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אישור מהנדס ביוב
אישור מהנדס כבישי )למהנדס כבישי יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני ( ע"ג דיסקט
מת התחיבות לתיקו כל נזק שיגר לרכוש הציבורי.
אישור התקשרות ע מעבדה מוכרת
אישור התקשרות ע אתר פסולת הבניה
אישור חברת בזק
אישור מח' נכסי
יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
ערבות בנקאית להבטחת תנאי ההתר
פתרו למזגני
התר ינת לאחר :מת עותק מתעודת קבל רשו  ,גידור השטח
אישור יוע 1התחבורה של העיריה )ליוע 1תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309מיו 02/09/2013:

עמוד 28

סעי 14

תיק בניי4591 :

בקשה להיתר2013384 :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309תארי02/09/2013 :
בעלי עניי
מבקש
דניאל יצחקי תעשיות ע 1בע"מ
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב חיי בר לב 2
גוש 5102 :חלקה 258 :מגרש ,279 :חלקה 253 :מגרש274 :

תוכניות:

/2/1 ,2/1ב ,אכרזה חקלאית ,במ ,129/מק ,6/1/תמא ,35/תמא ,38/תממ ,21/3/תצר613/

יעוד:

אזור מסחרי
תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בקשה לחידוש החלטה למרכז מסחרי  2קומות ע"ג מרת #חניה
שטח עיקרי:

1599.05

שטח שירות2511.97 :

הערות בדיקה
הבקשה נדונה בתארי  4.9.12ב&ו .מישנה שהחליטה :
"לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו ע מחלקת רישוי.
כמו כ ,מנחה הועדה את המתכנני לפעול עפ"י תקני הבניה הירוקה ,ככל שנית".
מבוקש להארי תוק #ההחלטה לבקשה המפורטת מטה
מבוקשת הקלה להגדלת תכסית הקרקע מ&  35%לכ& 51%הבקשה להקלה פורסמה  ,פירסו אחרו בתארי  12.7.12לא
התקבלו התנגדויות.
לתק ולהשלי טופס 1
להקטי שטח מרת #ל& 70%ולהצמיד לקו בני  0בשלוש חזיתות לכול היותר ע"פ הוראות ת.ב.ע נס /1/2ב
להנמי מרת #לגובה  2.4מ' ע"פ הוראות ה&ת.ב.ע
להקטי שטחי שרות מעל הקרקע ל& 500מ"ר ע"פ הוראות ה&ת.ב.ע
לכלול שטח מעבר ציבורי )פסג' ( בשטחי הבניה
להנמי גובה מפתחי חנויות ל& 4.5מ' ע"פ תקנות התכנו והבניה )ראה סימ ב'  :גודל של חלקי הבני סעי(2.07 #
לסמ בבירור גגוני כניסה הבלטות מעל לכניסה לחנויות ולכלול בשטחי הבניה
להתאי שטחי בניה לשטחי מותרי ע"פ ת.ב.ע
להגדיל פונטי
לתא אדרריכלות  ,חומרי גימור ע מהע"ר
לתק ולהשלי תוכנית פתוח ע מח' תשתיות

מהל ,דיו
רוני מציג הבקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו ע מחלקת רישוי.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309מיו 02/09/2013:

עמוד 29

המש בקשה להיתר2013384 :

גליו דרישות
& הוכחת בעלות על הנכס
& אישור מ.מ.י.
& אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
& המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
& אישור הג"א
& אישור התקשרות ע מעבדה מוכרת
& אישור יוע 1התחבורה של העיריה )ליוע 1תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
& אישור תאגיד המי "מי ציונה"
& אישור מהנדס תשתיות וניקוז
& אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
& אישור מנהל אג #שפע לפיתרו להפרדת אשפה
& תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
& הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
& מת הודעה לרשות העתיקות
& הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני ( ע"ג דיסקט
& מת התחיבות לתיקו כל נזק שיגר לרכוש הציבורי.
& אישור חברת בזק
& אישור מכבי אש
& אישור חברת החשמל
& אישור מח' נכסי
& אישור משרד העבודה
& יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
& פתרו למזגני
& התר ינת לאחר :מת עותק מתעודת קבל רשו  ,גידור השטח
& הגשת פרספקטיבות לאישור מהנדס העיר למבני שאינ למגורי ובניני מגורי מעל& 4קומות
& דו"ח בדיקת קרקע
& אישור חב' כבלי ויס
& אישור מורשה נגישות )מתו"ס( לאחר שהתייע 1ע מורשה נגישות שירות
& תאו ע מחלקת גני ונו #בדבר עצי בוגרי במגרש ו  /או בסביבתו
& איגוד ערי לאיכות הסביבה
& משרד הבריאות
& מח' תכנו עיר

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309מיו 02/09/2013:

עמוד 30

סעי 15

תיק בניי4856 :

בקשה להיתר2013382 :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309תארי02/09/2013 :
בעלי עניי
מבקש
גול ארז ,גול משיח מיכל נחמה
גוש חלקה:

גוש 3846 :חלקה 22 :מגרש140 :

תוכניות:

נס/121/א

יעוד:

אזור מגורי א'
תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
יח"ד חדשה  2קומות  +ע .גג  +מרת#
שטח עיקרי:

202.42

שטח שירות134.13 :

הערות בדיקה
מבוקשות ההקלות הבאות :
 .1הקלה בגובה המבנה לכ& 9.83ע"פ גג הבית הצמוד )מותר  9.00מ' ע"פ ת.ב.ע(
 .2העברת חלק משטחי השירות המותרי בקומת הכניסה לקומה א' כ&  4מ"ר
 .3הבלטת גזוזטרה מעבר לקו בני אחורי בכ& 0.90מ'
הבקשה פורסמה  ,לא התקבלו התנגדיות .
להנמי גובה מרת #ל& 2.4ע"פ ת.ב.ע
לציי חומרי הפרגולה מעבר לקו בני מחומרי קלי .
לציי גובה חניה מקורה ולציי מידות החניה
להקטי תכסית ל& 40%ע"פ ת.ב.ע
להקטי שטח עיקרי ל& 170מ"ר ע"פ ה&ת.ב.ע
לתק ולהשלי תוכנית פיתוח ע"פ הנחיות מח' תשתיות
חניה מוצעת אינה ע"פ תוכנית בינוי  ,יש לקבל אישור למיקו החניות

מהל ,דיו
רוני מציג הבקשה.
החלטות
הועדה מחליטה לאשר הקלה בגובה הבינוי על רקע העובדה שליחידה הצמודה אושרה הקלה דומה ביו 11.12.12
ועל מנת להגיע לאחידות לפחות בגובה המבנה.
הועדה מדגישה כי ההקלות המבוקשות להקמת מחס בקומה א' והמחס בקומת הקרקע יבחנו עת הוצאת
"טופס  "4להבטחת השימוש והייעוד.
גליו דרישות
& מת התחיבות לתיקו כל נזק שיגר לרכוש הציבורי.
& הוכחת בעלות על הנכס
& אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
& המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309מיו 02/09/2013:

עמוד 31

המש בקשה להיתר2013382 :
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אישור התקשרות ע אתר פסולת הבניה
אישור מ.מ.י.
אישור הג"א
אישור חברת בזק
אישור חברת החשמל
אישור התקשרות ע מעבדה מוכרת
אישור הסכמת שכני לבניה ולגידור בגבול משות#
אישור חב' כבלי ויס
אישור יוע 1התחבורה של העיריה )ליוע 1תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
אישור תאגיד המי "מי ציונה"
אישור מהנדס תשתיות ביוב ניקוז
אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
אישור מנהל אג #שפע לפיתרו להפרדת אשפה
תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
מת הודעה לרשות העתיקות
הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני ( ע"ג דיסקט
אישור מח' נכסי
יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
פתרו למזגני
התר ינת לאחר :מת עותק מתעודת קבל רשו  ,גידור השטח
תאו ע מחלקת גני ונו #בדבר עצי בוגרי במגרש ו  /או בסביבתו

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309מיו 02/09/2013:

עמוד 32

סעי 16

תיק בניי2076 :

בקשה להיתר2013300 :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309תארי02/09/2013 :
בעלי עניי
מבקש
אליהו מלכה
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב ירושלי  ,19שכונה :יד אליעזר
גוש 3641 :חלקה101 :

יעוד:

מגורי א&3

שטח מגרש:

224.00

תאור הבקשה:

תוספת לדירה בבית משות#

מהות הבקשה
תוספת לבית משות & #מצב קיי
שטח עיקרי:

74.00

שטח שירות23.40 :

הערות בדיקה
הבקשה נדונה בועדת רשות ואושרה בועדת רשות רישוי בתארי. 4.12.12
הבקשה מובאת לדיו לאחר פרסו להקלות הבאות :
 .1הקלה של עד כ& 10%בקו בני צדדי
 .2הקלה של עד כ& 6%באחוזי הבניה
הבקשה פורסמה  .פירסו אחרו בתארי 4/7/13

לא התקבלו התנגדויות

לתק ולהשלי טופס 1
לכלול מחס בשטח בניה עיקרי )שטח שירות מותר ע"פ ת.ב.ע ממ"ד בלבד( ולהתאי לשטח מותר ע"פ ת.ב.ע
לתכנ מחס כלי גינה ע נגישות מיידית לחצר ע"פ מידע תיכנוני )בשטח בניה עיקרי(
לתכנ חדרי בגודל הקבוע בתקנות ) 8מ"ר חדר  ,חדרו  6מ"ר ע"פ התקנות  .מוצע חדרוני בשטח של כ& 5.6מ"ר(
לתת פתרו חניות בתיאו ע יוע 1תנועה של העירייה
לתק ולהשלי תוכנית פיתוח ע"פ הנחיות מח' תשתיות
לקבל אישור כל הדיירי לכניסה ראשית מחצר הבית ליח"ד

מהל ,דיו
רוני מציג הבקשה.
החלטות
הקלה בקו בני צדדי הינה הקלה נקודתית ,לכ הועדה מאשרת הבקשה בכפו להשלמת גליו הדרישות
והערות הבדיקה ובתיאו ע מחלקת רישוי.
גליו דרישות
& מת התחיבות לתיקו כל נזק שיגר לרכוש הציבורי.
& הוכחת בעלות על הנכס
& אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
& המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
& אישור מ.מ.י.
& אישור הג"א
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עמוד 33

המש בקשה להיתר2013300 :
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אישור התקשרות ע מעבדה מוכרת
אישור יוע 1התחבורה של העיריה )ליוע 1תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
אישור תאגיד המי "מי ציונה"
אישור מהנדס תשתיות וניקוז
אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
אישור מנהל אג #שפע לפיתרו להפרדת אשפה
תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני ( ע"ג דיסקט
אישור מח' נכסי
יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
פתרו למזגני
התר ינת לאחר :מת עותק מתעודת קבל רשו  ,גידור השטח
תאו ע מחלקת גני ונו #בדבר עצי בוגרי במגרש ו  /או בסביבתו
&אישור תכנו עיר
ערבות בנקאית
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סעי 17

בקשה להיתר2012590 :

תיק בניי1881 :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309תארי02/09/2013 :
בעלי עניי
מבקש
כלי #שאול ורונית
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב הבני 101
גוש 3636 :חלקה334 :

יעוד:

מגורי א מיוחד
תאור הבקשה:

הריסה ותוספת למבנה קיי

מהות הבקשה
תוספת בניה וקומה לבית קיי
הערות בדיקה
הבקשה אושרה בישיבת ועדת המישנה מס'  201211מיו  , 11/12/2012דיו חוזר בבקשה למת פטור מהמצאת
ערבות הבנקאית
מבוקשות ההקלות הבאות :
 .1הקטנת קו הבני הקדמי לכ& 3.7מ' במקו  6מ' ע"פ קו בו בנויי רוב הבתי ברחוב.
 .2העברת כ& 2%מאחוזי הבניה מקומה א' לקומת הקרקע והגדלת תכסית הקרקע לכ&32%
במקו  30%ע"פ ת.ב.ע ללא חריגה בסה"כ אחוזי הבניה.
הבקשה פורסמה  .פרסו אחרו בתארי 31.5.12התקבלה התנגדות ותגובת מבקש.
לסמ בניה מבוקשת ע"פ התקנות )ראה מרפסת קדמית (
להתאי מידות לתוכנית מדידה )ראה בליטת מרפסת קדמית מקו בני (
לכלול כל השטחי המקורי בשטחי בניה עיקרי )סככות ,גגוני (
ולהתאי לאחוזי בניה ע"פ ת.ב.ע )בכפו #לאישור הבקשה להקלות (
לתק ולהשלי טופס  1וסכמת שטחי
שטח מוצע ע"פ טופס  1בקומת קרקע הינו  36.74%ולא כפי שנכתב  ,לתק חישובי שטחי ואחוזי בניה
לתק ולהשלי תוכנית פיתוח ע"פ הנחיות מח' תשתיות
לתק תוכניות ע"פ חזיתות )ראה חזית מערבית (

מתנגדי
 משול אברהמהל ,דיו
רוני מציג הבקשה.
החלטות
הועדה מחליטה כי פטור מערבות ינת בכפו לאישור מדור הפיקוח על הבניה לעניי התאמת המבנה לבקשה להיתר.
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עמוד 35

המש בקשה להיתר2012590 :

גליו דרישות
& מת התחיבות לתיקו כל נזק שיגר לרכוש הציבורי.
& הוכחת בעלות על הנכס
& אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
& המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
& אישור התקשרות ע אתר פסולת הבניה
& אישור מ.מ.י.
& אישור הג"א
& אישור חברת בזק
& אישור חברת החשמל
& אישור התקשרות ע מעבדה מוכרת
& אישור הסכמת שכני לבניה ולגידור בגבול משות#
& אישור חב' כבלי ויס
& אישור יוע 1התחבורה של העיריה )ליוע 1תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
& אישור תאגיד המי "מי ציונה"
& אישור מהנדס תשתיות וניקוז
& אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
& אישור מנהל אג #שפע לפיתרו להפרדת אשפה
& תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
& ערבות בנקאית להבטחת תנאי ההתר
& הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
& הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני ( ע"ג דיסקט
& יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
& פתרו למזגני
& התר ינת לאחר :מת עותק מתעודת קבל רשו  ,גידור השטח
& תאו ע מחלקת גני ונו #בדבר עצי בוגרי במגרש ו  /או בסביבתו
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עמוד 36

סעי 18

בקשה להיתר2013342 :

תיק בניי4500 :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309תארי02/09/2013 :
בעלי עניי
מבקש
מ.ר.נ .השקעות בע"מ ע"י רושל באבאדז'נוב
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב הספורט 4
גוש 3754 :חלקה 33 :מגרש4 :

תוכניות:

 ,119 ,1/1999 ,1/119אכרזה חקלאית ,מק ,6/1/תמא ,35/תמא ,38/תממ ,21/3/תצר620/

יעוד:

ספורט,בידור ונופש פרטיי

שימושי:

ספורט ונופש

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
הקמת שני אולמות אירועי ,קומה אחד  +מטבח  +שרותים ומשרדים בשתי קומות.
שטח עיקרי:

3400.00

שטח שירות170.00 :

הערות בדיקה
הבקשה כוללת הקלות הבאות:
 .1העברה של כ& 5%מאחוזי הבניה המותרי למבני ספורט לאול אירועי כולל הגדלת שטח אולמות אירועי
בקומת קרקע בכ&) 6%מותר אולמות אירועי סה"כ  , 4.09%מבוקש כ&(9%
 .2העברה כ& 2.2%מאחוזי הבניה המותרי למסחר ולמבני ספורט למטבח כולל הגדלת שטח מטבח בקומת
קרקע בכ&) 2.24%מבוקש גודל המטבח  3.94%במקו (1.74%
 .3העברה של כ& 0.54%מאחוזי הבניה המותרי למבני ספורט למבואות לאולמות )מותר מבואות ,2.56%
מבוקש (3.1%
 .4הגדלת גובה הבני מ& 12מ' לכ&  13.5מ'.
 5שינוי חיפוי גגות המבנה מרעפי חרסתיי לגגות מפנלי של פח מבודד וחלקית לגג בטו .
בקשה להקלות פורסמה בתארי  25/7/13ולא התקבלו התנגדויות.
לתקן ולהשלים טופס  1וטבלת שטחים.
לצרף נספח פיתוח ונספח חניה מפורטים בקנה מדה  1:100כולל פרטי ופריסת גדרות,תאורה,גינון,משטחים
מרוצפים,ציוד גנני,פתרונות לסילוק השפה,מיקום צובר גז,פתרון לקליטת נגר עילי.
לתקן ולהשלים תכנית חתכים וחזיתות.
לתאם חזיתות וגגות עם מהנדס העיר.
לתת חיפוי של כל המבנים וגדרות בחומרים קשיחים בתאום עם מהנדס העיר.
לתת נספח להתארגנות אתר הבניה.
לצרף נספח תנועה וחניה.

מהל ,דיו
שול מציג הבקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו ע מחלקת רישוי.
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עמוד 37

המש בקשה להיתר2013342 :

גליו דרישות
& מת התחיבות לתיקו כל נזק שיגר לרכוש הציבורי.
& הוכחת בעלות על הנכס
& אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
& המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
& אישור הג"א
& אישור חברת בזק
& אישור מכבי אש
& אישור חברת החשמל
& אישור התקשרות ע מעבדה מוכרת
& אישור חב' כבלי ויס
& אישור מורשה נגישות )מתו"ס( לאחר שהתייע 1ע מורשה נגישות שירות
& אישור יוע 1התחבורה של העיריה )ליוע 1תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
& אישור תאגיד המי "מי ציונה"
& אישור מהנדס תשתיות וניקוז
& אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
& אישור מנהל אג #שפע לפיתרו להפרדת אשפה
& תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
& הגשת פרספקטיבות לאישור מהנדס העיר למבני שאינ למגורי ובניני מגורי מעל& 4קומות
& הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
& הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני ( ע"ג דיסקט
& אישור מח' נכסי
& אישור משרד העבודה לצובר גז
& יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
& פתרו למזגני
& התר ינת לאחר :מת עותק מתעודת קבל רשו  ,גידור השטח
& תאו ע מחלקת גני ונו #בדבר עצי בוגרי במגרש ו  /או בסביבתו
& אישור משרד הבריאות
& חוות דעת משרד איכות הסביבה
& אישור יוע 1בטיחות.
& אישור התקשרות ע אתר פסולת הבניה
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סעי 19

תיק בניי4957 :

בקשה להיתר2013388 :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309תארי02/09/2013 :
בעלי עניי
מבקש
אלו &אלוש עדיאל ניסי
גוש חלקה:

גוש 3753 :חלקה 76 :מגרש96 :

תוכניות:

נס/105/א

יעוד:

אזור מגורי א'

שימושי:

יחידה אחת מדו משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
הקמת יח"ד חדשה )חצי מדו משפחתי(  ,שתי קומות  +מרת#
שטח עיקרי:

262.00

שטח שירות27.00 :

יח"ד1 :

הערות בדיקה
הבקשה כוללת הקלות הבאות:
 .1הגדלת אחוזי הבניה בקומה א' ללא חריגה בסה"כ אחוזי הבניה ,מבוקש בקומה א' כ&  27%במקו 15%
 .2הקמת בריכת שחיה והקטנת קו בניה צדדי לבריכה ל&  2מ'.
בקשה פורסמה בתארי  01/08/2013ולא התקבלו התנגדויות.
להשלי ולתק טופס  1וטבלת שטחי .
לתק תרשי המגרש  :למחוק קוי גובה,להוסי #מידות ו0,00
לתק חישוב שטחי ,להוסי #חישוב של שטחי לא מקורי ובריכת שחיה,לחשב שטחי מקורי בק"ק בשטחי שרות.
לתת חיפוי גדר המזרחית באב כורכרית )גבול ע ש.צ.פ(.
לסמ קרקע קיימת בחתכי ובחזיתות.
לתק תכנית הגג ולתת שפיכת הגג לרחוב.
לתת מעקה בטיחותי לבריכה.
לציי חיפוי בחזיתות.
להוסי #חזית הבני מצד השות) #מערבית(

מהל ,דיו
שול מציג הבקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו ע מחלקת רישוי.

גליו דרישות
& מת התחיבות לתיקו כל נזק שיגר לרכוש הציבורי.
& הוכחת בעלות על הנכס
& אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
& המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
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המש בקשה להיתר2013388 :
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אישור התקשרות ע אתר פסולת הבניה
אישור מ.מ.י.
אישור הג"א
אישור חברת בזק
אישור חברת החשמל
אישור התקשרות ע מעבדה מוכרת
אישור הסכמת שכני לבניה ולגידור בגבול משות#
אישור חב' כבלי ויס
אישור יוע 1התחבורה של העיריה )ליוע 1תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
אישור תאגיד המי "מי ציונה"
אישור מהנדס תשתיות ביוב ניקוז
אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
אישור מנהל אג #שפע לפיתרו להפרדת אשפה
תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני ( ע"ג דיסקט
אישור מח' נכסי
יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
פתרו למזגני
התר ינת לאחר :מת עותק מתעודת קבל רשו  ,גידור השטח
אישור יע 1בטיחות לבריכה

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309מיו 02/09/2013:

עמוד 40

סעי 20

בקשה להיתר2013320 :

תיק בניי2079 :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309תארי02/09/2013 :
בעלי עניי
מבקש
החזקות ידר בע"מ
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב נגבה 3
גוש 3637 :חלקה753 :

יעוד:

מגורי מיוחד
תאור הבקשה:

הריסה ותוספת למבנה קיי

מהות הבקשה
תוספת  10יח"ד בבניי קיי ב  16יח"ד ,חיזוק מבנה במסגרת תמ"א  . 38סגירת קומת העמודי  ,תוספת  2.5ק .מעל 4
קיימות ,והרחבת דירות קיימות מכח ת.מ.א 3/38
שטח עיקרי:

960.22

הערות בדיקה
הבקשה נדונה במליאה לצור ,קבלת החלטה למתח בו הוגשו מספר בקשות ע"פ ה-ת.מ.א.
המליאה התייחסה לפתרונות החניה ובקשה ע פתרונות חניה שאושרו ע"י יועצת התנועה הוגשה .
הבקשה מובאת לדיו לאור האמור לעייל )מוצע  20חניות ע"י מתקני חניה(
מבוקש מכח ת.מ.א : 38/3
 .1סגירת קומת עמודי ע"פ ת.מ.א 38
 .2תוספת  25מ"ר לכל דירה קיימת בקומות א&ד ע"פ ת.מ.א 38/3
 .3הוספת  2.5קומות לפי ת.מ.א 38
 .4בניה מעבר לקו בניי צדדי צפוני לתוספת בניה ע"פ ת.מ.א  38לקו בני של כ& 2.00במקו  3.00מ'
 .5בניה מעבר לקו בני מזרחי )קידמי( מכח תמ"א  38כ& 3.1מ' במקו  5מ'
 .6בניה מעבר לקו בני מערבי )אחורי( מכח תמ"א  38כ&  8.5מ' במקו  10מ'
הבקשה פורסמה שוב לאחר התאמת הבקשה בתארי 8.8.13 ,התקבלו התנגדויות
לתק מהות החריגות מכח ת.מ.א  38/3בטופס 1
לתק ולהשלי טופס  1וסכמת שטחי ולהתאי לשטחי בניה מותרי
להתאי הבקשה להוראות ת.מ.א 3/ 38
לציי בכל גזוזטרא בתוכניות שטח )לא יותר מ& 14מ"ר ובממוצע של סה"כ הדירות  12מ"ר (
אי לחרוג בקומות הנוספות מקונטור הקומות הקיימות .
אי לחרוג בקומה האחרונה מהיק #של  50%בניה משטח הקומה שמתחתיה
לציי חומרי ציפוי וגימור המבנה בתיאו ע מה"ע
לתת טבלה הכוללת מספר דירה  ,שטח עיקרי מוצע ,שטח עיקרי קיי  ,שטח שרות ,מרפסות גג ,וגזוזטראות

מתנגדי
 אשד סוזא ואבנר -כוכבי יגל ומלכה
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 רוז שולמית שרה ורמי זיצוב גליה וגדי פרידמ ענת ודורו יונאי זיו רינה לוי בצלאל אתי וחיי דואניס צאלח מרי יגאל כוכבי יאיר שרו יוגב כסטר דבורה גולדנברג אוריאל מתנה שושנה ויעקב ציוני דורו בירגר מתנה עינב קפש יוגב ויפיתמהל ,דיו
אינג' עדנה הוד & יועצת התנועה לעירייה מצטרפת לדיו בבקשה.
רוני הורבי 1מציג הבקשה מקריא מכתבי ההתנגדות ותגובת המבקשי להתנגדויות.
החלטות
הועדה דנה בבקשה להיתר לאחר שהוגשה ופורסמה מחדש במתכונת מעודכנת ובמתכונת זו הוגשו מספר התנגדויות.
ע זאת ,מאחר שהוגשו בעבר )לפני כשנה( התנגדויות עקרוניות בנוגע לפוטנציאל הבינוי ב"מתח נגבה" ,אשר נדונו ביו
 27.1.13במליאת הועדה המקומית )החלטת המליאה מצ"ב( .הועדה שבה ודנה ג בהיבט העקרוני של כלל המתח.
הועדה מחליטה בהיבט העקרוני לדחות את ההתנגדויות כנגד מימוש תמ"א  38במתח נגבה ,מהנימוקי הבאי:
 .1פוטנציאל התוספות המירבי במתח הינו כ 60-יח"ד .תוספת זו יכולה להיקלט בהיבטי של
צרכי ציבור ,תשתיות ותנועה.
 .2מבחינת צרכי החניה  -מודגש כי החסר הנוכחי נובע ממיעוט חניות בתו ,המגרשי הפרטיי.
במצב בו מבוקשת תוספת לפי תמ"א  38הועדה דורשת למצות את פוטנציאל החניה במגרש א מעבר לתוספת
היח"ד המבוקשות ככל הנית.
 .3יתרה מכ ,,במתח שטחי ציבור )חניה ושצ"פ( נית באמצעות התקמת חניוני ת"ק לתגבר את מאז החניה
הציבורית במתח ולכ ,התייחסה מליאת הועדה בהחלטתה מיו .27.1.13
 .4לעניי גובה הבינוי:
אכ ,המתח הקיי חורג מסביבתו )צמודי קרקע(  -פער שמחרי לאור תוספת הקומות המבוקשת ) 8קומות(
ע זאת ,לאור הצור ,הדחו לחיזוק מבני כפי שבא לידי ביטוי במדיניות הממשלה ובהוראות תמ"א 38
הועדה מחליטה כי אי לראות בפער זה מצב בלתי סביר בנסיבות העניי.
יתרה מכ ,,בשיפו /וחידוש המבני יש כדי לשפר את חזות החיצונית וא את חזות המתח כולו.
בהתייחס לבניי הספציפי )נגבה  (3מחליטה הועדה:
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א .לדחות את ההתנגדויות העקרוניות כפי שפורטו לעיל.
ב .פתרו החניה המוצע כולל  20 -מקומות חניה במתקני לאור ,הגבול המערבי של המגרש.
על א הלבטי ביחס לפתרו זה  -זהו פתרו מיטבי בנסיבות המגרש המאפשר כניסה ויציאה ותמרו רכבי
בתו ,המגרש.
ג .כתב שיפוי יופקד כתנאי להיתר בניה.
בנסיבות אלו מחליטה הועדה לאשר את הפתרו המבוקש ללא דרישה לתשלו קר )בהתא לסעי 4
בהחלטת מליאת הועדה(.
ההחלטה התקבלה ברוב קולות :עמוס לוגסי  -בעד ,סמדר אהרוני  -בעד ,נאור ירושלמי  -נמנע.
גליו דרישות
& הוכחת בעלות על הנכס
& אישור מ.מ.י.
& אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
& המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
& אישור הג"א
& אישור התקשרות ע מעבדה מוכרת
& אישור יוע 1התחבורה של העיריה )ליוע 1תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
& אישור תאגיד המי "מי ציונה"
& אישור מהנדס תשתיות וניקוז
& אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
& אישור מנהל אג #שפע לפיתרו להפרדת אשפה
& תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
& הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
& הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני ( ע"ג דיסקט
& מת התחיבות לתיקו כל נזק שיגר לרכוש הציבורי.
& אישור חברת בזק
& אישור מכבי אש
& אישור חברת החשמל
& אישור מח' נכסי
& יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
& פתרו למזגני
& התר ינת לאחר :מת עותק מתעודת קבל רשו  ,גידור השטח
& הגשת פרספקטיבות לאישור מהנדס העיר למבני שאינ למגורי ובניני מגורי מעל& 4קומות
& דו"ח בדיקת קרקע
& אישור חב' כבלי ויס
& אישור מורשה נגישות )מתו"ס( לאחר שהתייע 1ע מורשה נגישות שירות
& תאו ע מחלקת גני ונו #בדבר עצי בוגרי במגרש ו  /או בסביבתו
& אישור מהנדס יוע 1העירייה להשלמת דרישותיו )ראה חוות דעת( לחיזוק המבנה ע"פ ת.מ.א 3/38/
& המצאת כתב שיפוי
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סעי 21

בקשה להיתר2013360 :

תיק בניי1666 :
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בעלי עניי
מבקש
עובדיה יעקב
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב יציאת אירופה 21
גוש 3636 :חלקה66 :

יעוד:

מגורי א&2
תאור הבקשה:

הריסה ובניה חדשה

מהות הבקשה
מבוקש להחלי #ש המבקש לבקשה להריסה והקמת יח"ד אחת חדשה  2 ,קומות  +מרת#
שטח עיקרי:

213.00

שטח שירות212.00 :

הערות בדיקה
הבקשה המפורטת מטה נדונה ואושרה ב&ו .מישנה  08.01.13הבקשה מובאת לשינוי ש המבקש ל&יעקב עובדיה
מבוקשת הקלה להגדלת תכסית קומת הקרקע בכ& 4%ללא חריגה בסה"כ אחוזי הבניה .
מותר  , 25%מבוקש כ&. 29%
פרסו אחרו בתארי . 3.2.12
להגיש הבקשה על גליו בגודל הקבוע בתקנות.
לתק ולהשלי טופס ) 1לתק סה"כ שטחי שירות (.
לתק סכמת שטחי )אי התאמה בי מידות ההפחתה בסכמה לבקשה ,
ראה מידות מחס  ,פיר חשמל ,מידת אור סלו וכו'.( ...
להשלי מידות בבקשה ובסכמת השטחי בהתאמה.
לכלול שטחי כניסה מקורה בשטחי הבניה )ראה כניסה בצמוד למטבח ובמחס (.
להראות קווי מיתאר קומה א' על גבי תוכנית קומת הקרקע.
לציי שטח מרפסות לא מקורות בטופס . 1
אי לבצע כלי סניטרי במרת.#
להנמי גובה המרת 2.4 #מ' מרצפה לתקרה קונסטרוקטיבי .
לציי מיקו וגובה מפתח חלונות )צמוד לתקרה ולא יותר מ& 0.8מ' מפתח גובה חלו (.
לציי גובה מחס  2.4מ'.
לציי גובה קודקוד חניה )לא יותר מ& 2.6מפני המדרכה (.
להראות תכנו חניה מקורה.
להראות בית שכ בחזיתות ובתוכניות.
להצמיד מבנה לקיר משות#
להתאי חצר פנימית לתקנות תכנו ובניה
לסמ מעקה תיקני בתוכנית המדרגות.
הפחתת שטח המדרגות יעשה בקומה א' בלבד.
להשלי תוכנית גג וחזיתות )אי קו רכס ,
אי להבי מה התכנו המבוקש וכיצד יראה גימור הגג בחזיתות הבית(.
להראות חזית מטוייחת לכיוו השות #בנכס )לציי בתוכנית החזית(.
להראות בחזיתות קווי מתאר מרת #ופני קרקע מתוכננת
לתק ולהשלי תוכנית פיתוח ע"פ הנחיות מח' תשתיות ,כולל פריסת גדרות המפרטת
סוג גדר וחומרי גימור לתכנ כל הגדרות המוצעי בתחו מגרש המבקשי
לתת פתרו לבניה משמרת מי .

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201309מיו 02/09/2013:

עמוד 44

המש בקשה להיתר2013360 :

מהל ,דיו
שול מציג הבקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו ע מחלקת רישוי.

גליו דרישות
& מת התחיבות לתיקו כל נזק שיגר לרכוש הציבורי.
& הוכחת בעלות על הנכס
& אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
& המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
& אישור התקשרות ע אתר פסולת הבניה
& אישור מ.מ.י.
& אישור הג"א
& אישור חברת בזק
& אישור חברת החשמל
& אישור התקשרות ע מעבדה מוכרת
& אישור חב' כבלי ויס
& אישור יוע 1התחבורה של העיריה )ליוע 1תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
& אישור תאגיד המי "מי ציונה"
& אישור מהנדס תשתיות וניקוז
& אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
& אישור מנהל אג #שפע לפיתרו להפרדת אשפה
& תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
& הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
& הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני ( ע"ג דיסקט
& יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
& פתרו למזגני
& התר ינת לאחר :מת עותק מתעודת קבל רשו  ,גידור השטח
& תאו ע מחלקת גני ונו #בדבר עצי בוגרי במגרש ו  /או בסביבתו

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
עמוס לוגסי
יו"ר ועדת מישנה
מקומית
לתכנו ובניה

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
קיריל קוזיול
מהנדס הועדה

הישיבה התקיימה בלשכת מהנדס העיר ,רח' הבני  ,9נס-ציונה
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