תארי17/07/2014 :
ת .עברי :י"ט תמוז ,תשע"ד

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס' 201406
בתארי 18/06/2014 :כ' סיו תשע"ד שעה 19:00
נכחו:
חברי":

מר עמוס לוגסי
מר שחר רובי
גב' ציפי זילברמ
מר יהודה חיימובי'%






יו"ר ועדת המשנה
סג רה"ע וחבר ועדת המשנה
חברת ועדת המשנה
חבר ועדת המשנה לתכנו ולבניה.

סגל:

אדר' קיריל קוזיול
עו"ד שולמית כה מנדלמ
מר רוני הורבי%
גב' סמדר ירו
טלי איטח
יהודאי יפה
מר שמואל אלקלעי









מהנדס העיר
יועמ"ש
מנהל מדור רישוי
מנהלת מחלקת בני עיר
מרכזת תכנו עיר
מזכירת מחלקת רישוי ופיקוח בניה
מנהל מדור פיקוח בניה

מוזמני":

שלמה אליהו

 מבקר העיריה

נעדרו:
חברי":

גב' סמדר אהרוני
מר ליר יגודה
מר אלי לוי

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











מר שול' גלזר
מר דרור מרגלית

 מנהל מחלקת רישוי פיקוח
 מנהל אג( הנכסי'

נציגי":

סגל:

 חברת ועדת המשנה
 חבר ועדת המשנה לתכנו ולבניה.
 חברת ועדת המשנה לתכנו ולבניה
מינהל מקרקעי ישראל
רשות הכבאות
המשרד לבטחו המדינה
נציגת משרד הפני'
פיקוד עור(
לשכת הבריאות הנפתית רחובות
איגוד ערי' לאיכות הסביבה
המשרד להגנת הסביבה

על סדר היו":
אישור פרוטוקול מס'  201405מתארי 14.5.14
פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  201406מיו'18/06/2014:

עמוד 1

הפרוטוקול אושר פה אחד.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  201406מיו'18/06/2014:

עמוד 2

תקציר נושאי לדיו
סעי

סוג ישות

מס' ישות

תאור ישות

גו"ח

1

תוכנית בניי
עיר
תכנית מפורטת

מק15/129/

חיי בר לב 6,8
ורחוב ראוב 13

2

תוכנית בניי
עיר
תכנית לצרכי

תצר688/

חנה לביא המניי
הראשו פינת השומר

3

תוכנית בניי
עיר
תכנית מפורטת

407%0118109

נס % 244/שינוי יעוד
למגורי  ,רח' המניי
הראשו

4

תוכנית בניי
עיר
הפקעה

הפקעה08/2014

עפ"י נס90/

5

תוכנית בניי
עיר
תכנית מפורטת

407%0223651

תכנית מק/132/א8/

6

תוכנית בניי
עיר
תכנית מפורטת

407%0223610

רח' מרגולי שינוי קו
בני %נס/מק12/118/

7

בקשה עקרונית 2014174

8

בקשה להיתר

2014210

9

בקשה להיתר

2014259

10

בקשה להיתר

2014275

11

בקשה להיתר

2014278

גוש3641 :
בית משות*  ,תוכ'
שינויי  +תוס' שטח חלקה4 :
מגרש5 :
גוש3753 :
יחידה אחת מדו
משפחתי  ,תוכ'
חלקה76 :
שינויי ללא תוס'
מגרש108 :
גוש3753 :
יחידה אחת מדו
משפחתי  ,בניה
חלקה85 :
חדשה
מגרש59 :
גוש3637 :
בית פרטי למספר
משפחות  ,תוכ'
חלקה216 :
שינויי  +תוס' שטח

12

בקשה להיתר

2014242

הריסה ובניה חדשה

13

בקשה להיתר

2014261

בית פרטי דו
משפחתי  ,תוספת
למבנה קיי

גוש3842 :
חלקה52 :
מגרש :א
גוש3641 :
חלקה212 :

14

בקשה להיתר

2014247

תוכ' שינויי  +תוס' גוש3637 :
שטח
חלקה180 :

בית משות*  ,הריסה
ובניה חדשה

גוש3842 :
מחלקה21:
עד חלקה22:
גוש3846 :
מחלקה63:
עד חלקה63:
גוש3842 :
מחלקה11:
עד חלקה11:
גוש3637 :
מחלקה720:
עד חלקה720:
גוש3750 :
מחלקה149:
עד חלקה149:
גוש3641 :
מחלקה418:
עד חלקה418:
גוש3843 :
חלקה91 :

15

בקשה להיתר

2014245

הריסה ובניה חדשה

16

בקשה להיתר

2014243

הריסה ותוספת
למבנה קיי

גוש3637 :
חלקה808 :
מגרש2003 :
גוש3843 :
חלקה52 :

17

בקשה להיתר

2014246

הריסה ותוספת
למבנה קיי

גוש3636 :
חלקה336 :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  201406מיו 18/06/2014:

בעל עניי

כתובת

קיימת התנגדות
השומר 2

המני הראשו 6

עיריית נס ציונה

סוקולוב 18

הועדה המקומית
לתכנו לבניה נס
ציונה

עונות השנה 12

הועדה המקומית
לתכנו לבניה נס
ציונה

אצ"ל 1

רוטשילד , 13תל
אביב 22

עמ'
4
שעה:
19:00
9
שעה:
19:00
10
שעה:
19:00
11
שעה:
19:00
12
שעה:
19:00
14
שעה:
19:00
15

פרושאור גל בש
בעלי הזכות בנכס
קיימת התנגדות
מוצ'ה אמרה וארגויה רחוב הרמ מאיר
 ,6רחוב הרמ
מאיר  ,2רחוב
קיימת התנגדות
צופית 10
כה יעקב ורחל

20

קיימת התנגדות
חוסיי חלמי הית

21

18

טפר חנקי תמר

רחוב לוחמי
הגטאות 12

22

וידר שמואל

רחוב קר קיימת 2

23

קיימת התנגדות
כה ירו

רחוב העצמאות 42

25

רחוב לוחמי
הגטאות 22

27

קיימת התנגדות
ורד יחזקאל

רחוב פלמ"ח 18

29

בנק לאומי מרכז
קש"ב לוד

רחוב רוטשילד ,1
רחוב ויצמ

31

צל* טלי ויצחק

רחוב הבני 105

33

שבו יעקב ושרית

עמוד 3

סעי 1

תכנית מפורטת :נס/מק15/129/

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201406תארי18/06/2014 :
ש התכנית:

חיי בר לב  6,8ורחוב ראוב 13

סוג תוכנית

תכנית מפורטת

שטח התוכנית
בעלי עני

 21,200.00מ"ר

) 21.2דונ(

גושי וחלקות לתוכנית:
גוש 3842 :חלקות במלוא 42 ,22 ' 21 :
גוש 3842 :חלקי חלקות33 :
גוש 3846 :חלקי חלקות175 :
גוש 3848 :חלקי חלקות11 :
גוש 3849 :חלקי חלקות59 ,57 ,52 ,51 ,26 ,7 :
גוש 5102 :חלקות במלוא 264 ,243 :
גוש 5102 :חלקי חלקות296 ' 295 ,293 ,288 ,277 ,233 :
מטרת התכנית
 . 1איחוד וחלוקה בי שטח ביעוד מגורי ושטח ביעוד מבנה ציבור ,שצ"פ ודר,#
עפ"י פרק ג' סימ ז' לחוק התכנו והבניה עפ"י סעי 62 -א .א. 1 .
 . 2שינוי קוי בני עפ"י סעי 62 -א .א. 4 .
תא שטח  100מגורי ג' :שינוי בקו בני קדמי'לרחוב חיי בר לב מ'5מ' ל'3מ'.
שינוי בקו בני צידי לרחוב מנח בגי מ'5מ' ל'3מ'.
לרחוב דוד לנדאו מ'5מ' ל'3מ'.
תא שטח  200מבנה ציבור:
שינוי בקו בני אחורי לכוו תא שטח  201מ' 0ל'20מ'.
 . 3קביעת הוראות והנחיות לבניה.סעי 62 -א .א. 5 .
החלטות מישיבות קודמות
בישיבת ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201112מתארי  13/12/2011הוחלט :
לאשר את הפקדת התכנית בתנאי הבאי:
. 1תקבע ישיבה ע הבעלי והיז של המגרש ברחוב ראוב להצגת התוכנית וקבלת עמדת ,במידה והתכנית תקוד
כתכנית ללא הסכמה יוכנו טבלאות איזו .
. 2מס' יח"ד המוצע יהיה בי  16ל  18יח"ד עפ"י בדיקה כלכלית שמאית.
. 3ע הפקדת התכנית יפורס ביטול תכנית נס/מק/157/א. 1/
. 4תיקוני טכניי של לשכת התכנו המקומית.
ההחלטה התקבלה פה אחד.
החברי המשתתפי:
יו"ר מר עמוס לוגסי ,מר שחר רובי  ,מר נאור ירושלמי ,גב' סמדר אהרוני.
רקע לדיו
רקע לתוכנית:
הועדה המקומית לתכנו ולבנייה מבקשת לשמר את מתח הבית המשות -הראשו ועצי הפיקוס הותיקי
הסמוכי לו ולאפשר בו שימושי ציבוריי.
המגרש שבתחומו עצי הפיקוס הינו בבעלות פרטית ובו זכויות בניה למגורי.
על מנת לאפשר לבעלי לממש את זכויותיה ,התכנית מציעה לבצע איחוד וחלוקה בי המגרש הפרטי למגרש ביעוד ציבורי,
שנמצא בשכונת מליבו .באמצעות זה יעוד המגורי וזכויותיו יועבר לשכונת מליבו ויעוד מבנה הציבור וזכויותיו יועבר למגרש
ע הפיקוסי.
רקע לדיו:
התוכנית הופקדה .בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתוכנית.
התוכנית נקבעה בסמכות השר ע"פ סעי.109 -התקבלו הנחיות משרד הפני לתיקוני לתוכנית

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  201406מיו18/06/2014:

עמוד 4

המש תיק בניי  :נס/מק15/129/

המלצת מהנדס העיר
תנאי למת תוק -השלמת דרישות הועדה המחוזית ,חתימת הסכ ע כל בעלי הקרקע.
מהל #דיו
משתתפי :אדר' יובל קדמו ,עו"ד אשר נוטובי,/עו"ד מתי לש,עוגב דוד,יששכר דרור,ארז כה  ,ת גבאי באפי,עמוס גבאי.
אדריכל יובל קדמו הציג את עיקריי התוכנית וחשיבותה לעיר נס ציונה.
להל עיקרי הטענות שהוגשו בכתבי ההתנגדויות והושמעו בדיו הפומבי:
עו"ד מתי לש בש מתנגדי משכונת מליבו:
 .1תוכנית שאינה בסמכות ועדה מקומית
המתנגדי טועני שהתוכנית איננה בסמכות מקומית מהסיבות הבאות:
א .שינוי יעוד :עניינה של התוכנית אינו רק איחוד וחלוקה של שטחי אלא שינוי ייעוד של שטחי מייעוד שצ"פ ושב"צ
למגורי ,וממגורי לשב"צ,
ב .תוספת זכויות בניה שאינ קיימות בתוכניות תקפות וא -הגדלת ביחס אליה .
ג .שינוי חלקות שטחי בניה המותרי בי מגרשי שאינ נמצאי בתכנית אחת והגדלת בשטח כולל של
יותר מ' 50%על המגרש ברחוב ראוב חלה תכנית אחת ובמגרש בשכונת מליבו תכנית אחרת .
ד .התכנית אינה נקודתית :תכנית בסמכות מקומית הינה תכנית נקודתית שלה יש השפעה על האזור הסמו לה ואילו התכנית
הנדונה חלה על אזורי שוני ולכ השפעתה אינה נקודתית .
ה .הקטנת שטחי ציבור  :התוכנית מקטינה את השצ"פ הקיי בשכונת מליבו.
 .2חניה תנועה ובטיחות
לטענת המתנגדי אי התייחסות להשפעת תוספת ביח"ד על נושא החניה ,ועל נושא עומסי התנועה הצפויי בעקבות הגידול
בכלי הרכב.
. 3מחסור בגני ומבני ציבור
לטענת המתנגדי מימוש התוכנית וביטול חלק ניכר מהשטח הפתוח ומבני הציבור במרכז השכונה מהווה פגיעה בתושבי
השכונה ויוביל למחסור בשטחי אלו בשכונת מליבו.
 .4שינוי צביו השכונה
בנוס ,-טועני כי המבנה המתוכנ ישנה את ציביו השכונה ואופי הבינוי בה רוב השכונה מבני דו קומתיי.
 .5רעש ואקוסטיקה:
לטענת המתנגדי אי התייחסות בתוכנית להשפעת הרעש כתוצאה משינוי הייעוד משטח ציבורי לייעוד מגורי .שינוי הייעוד
צפוי להגדיל את תנועת המבקרי על רכביה וב להעלות את מפלס הרעש .אי התייחסות לנספח אקוסטי בניגוד לתוכנית
התקפה.
 .6פגיעה ברכוש
אישור ומימוש התוכנית תפגע בתושבי שהתבססו ברכישת בתיה על התוכנית התקפה שקבעה בשטח הנדו שצ"פ ושב"צ
ולא מגורי .שילמו מחיר גבוהה יותר מאחרי בשל הסמיכת לשטח הפתוח .המתנגדי שומרי לעצמ את הזכות לתבוע על
ירידת ער דירותיה.
 .7פגיעה קשה באיכות חייה של הציבור ושל המתנגדי בפרט
הפיכת חלק נרחב מהשצ"פ והשב"צ למבנה מגורי ומהווה פגיעה משמעותית ב"ריאה ירוקה" באזור בנוי בשטח השכונה
ומתוק -כ פגיעה באיכות חייה של תושבי השכונה והעיר.שינוי הייעוד ופגיעה בריאה הירוקה עומד בסתירה מוחלטת לכ
שנס ציונה הינה "עיר ירוקה לדוגמא"
 .8התוכנית חסרה שלבי ביצוע
התוכנית סותרת את סעי 84 -לחוק מאחר ואינה קובעת שלבי ביצוע ,לא ברור הא תבוצע כמקשה אחת ובשלבי וכמה זמ
ייקח למימושה .אי בהירות זו מונעת מהמתנגדי להתכונ לשינויי הצפויי בעקבות מימוש התוכנית.
 .9התוכנית איננה מפורטת דיה להיקרא תוכנית מפורטת
לטענת המתנגדי התוכנית הינה כללית מידי ולכ אינה יכולה לשאת את הכותרת תוכנית מפורטת ,וכי חסרי בה פרטי
רבי כגו מועדי ,שלבי ביצוע ופרטי נוספי החיוניי להבנתה.
 .10מבקשי לאשר את התכנית במגרש המקורי ולא לתת פתרונות בסמו לבתיה תו פגיעה ברכוש ובאיכות החיי.
התנגדות מר ארז כה בש  50מתנגדי מרח' ראוב לרר  11,14,15ורח' תל אביב 1
לטענת ה אינ מתנגדי לתוכנית כולה אלא לנושאי ספציפיי מבקשי לשפר אותה במעט :
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המש תיק בניי  :נס/מק15/129/

 .1על פי התוכניות תקפות ,מותר להקי במגרש ברח' ראוב  13בית מגורי בי  5קומות ואילו התוכנית מציעה מבני ציבור
בגובה  6קומות.
 .2הבנייה תחסו את הנו -ותגרו לירידת ער הדירות.
 .3גובה המבנה המתוכנ יאפיל את הבית המשות -המיועד לשימור ובכ ירוק מתוכ את מטרות התוכנית.
 .4אחוזי הבניה המתוכנני עומדי על  ,180%מדובר בהיק -אשר נחשב חריג למבנה ציבור בעיר .כמו כ מהווה חריגה
מתוכנית נס/במ 129/המאפשרת אחוזי בנייה של  135%בלבד למבני ציבור.
 .5גובה המבנה המתוכנ חורג מהגובה המקובל ברחוב ויוביל לירידת ער הדירות הסמוכות על פי ידיעתו הגובה של הבנייני
הסמוכי לא עולה על 21.5מ' ומבוקש שהגובה הסופי של הבניי לא יעלה על גובה זה.
 .6התוכנית אינה קובעת שימוש מוגדר במבנה הציבור והסעי -המתייחס לכ כוללני מידי ,המתנגדי דורשי שייקבע שימוש
מוגדר ושיתאפשר לה לבחו את השפעת השימוש עליה ולהתנגד בהתא.
 .7יש לקבוע כי תק החניה ייקבע בתוכנית ועל פי התקנות ולא להשאיר קביעה זו לשיקול דעתה של הועדה המקומית.
 .8התוכנית מאפשרת שתי קומות מרת -א אי התייחסות בתוכנית להיק -הבניה מתחת לקרקע.
 .9יש לשמר ג את ע /הפיקוס בחזית החלקה לכיוו רח' ראוב לרר.
התנגדות המועצה לשימור אתרי:
ההתנגדות הוקראה על ידי סמדר ירו בהיעדר נוכחות נציג מטע מגיש ההתנגדות.
 .1התוכנית מאפשרת בינוי גבוה מידי בחלקה של הבית המשות -ברחוב ראוב  .13לטענת מאחר
ומדובר במבנה ציבור נית להנמי את המבנה.
 .2יש לשקול להעביר את השטח הציבורי הפתוח במזרח החלקה לחלקה המערבי של החלקה לצור יצירת רצ -מעבר וקשר עי
מרח' ראוב ע הבית המשות.-
 .3מצייני כי יש לקבוע בתנאי התוכנית ליווי ופיקוח של אגרונו לכל שלבי ביצוע העבודות לצור מניעת פגיעה בעצי
שנקבעו לשימור.
תשובת עו"ד אשר נוטובי( המייצג את היז ואת בעלי הקרקע ברח' ראוב לרר:
.1היז ובעלי הקרקע לא מצליחי לייש את עסקת הקומבינציה שעליה חתמו לפני שני רבות ובשל כ
נגרמו לה נזקי כספיי גדולי.
 .2ברח' ראוב יש תב"ע מאושרת ,בעבר הייתה ג בקשה להיתר ,בשלב הראשו הגישו תכנית להקטנת קונטור הבניי ולעלות
בגובה ל' 10קומות א התוכנית לא אושרה למת תוק -וההצעה הנוכחית היא הצעת פשרה טובה וחכמה בכ שמבוצעת
"הצרחה" בי שטחי וייעודי מבלי שהעירייה תצטר לשל פיצויי או להיכנס להליכי משפטיי.
 .3התוכנית הינה בסמכות מקומית מאחר ומדובר בתוכנית איחוד וחלוקה במסגרתה מתבצעת החלפה /ניוד של קרקע לצרכי
ציבור ע יעוד קרקע פרטית  ,אי בתכנית שינוי של שטחי היעודי או שטחי הבניה .התכנית לא עוסקת בשינוי של שטחי
הבניה בי היעודי .
 .4טענות בנושא השפעות קשות על התנועה חניה ובטיחות אינ מבוססות .היעוד המבוקש אינו גור לשינוי מהותי ביחס למצב
הקיי .נהפוכו התכנית קובעת חניה במרתפי ולכ משפרת את המצב באזור.
.5התכנית אינה משנה את אופי הסביבה מדובר בבניה בהיק -ובצפיפות דומה לבניה הקיימת בשכונה .
דיו פנימי:
מהנדס העיר הסביר ,כי התוכנית חשובה מאוד לעיר היא חלה על שטח במיקו אסטרטגי בעל חשיבות היסטורית ברמה
העירונית ויותר מכ ג ברמה הלאומית אתר הנפת הדגל הלאומי .
הוא פירט את ההיסטוריה התכנונית של השטח בראוב לרר :בעבר הועלו מס' חלופות לגבי עתידו התכנוני של השטח א ה
גררו התנגדויות רבות .לאור זאת הוחלט לחפש שטחי מתאימי שיוכלו לתת את המענה לזכויות הבניה של המגורי ולאפשר
את שימור המתח על ידי תכנית איחוד וחלוקה.
החלטות:
לאחר ששמעה את המתנגדי ,יזמי התוכנית והצוות המקצועי החליטה הועדה כדלקמ :
מענה להתנגדות דיירי שכונת מליבו:
 .1לטענה כי התוכנית שאינה בסמכות ועדה מקומית לדחות את הטענה:
מדובר בתכנית בסמכות הועדה המקומית על פי סעי.62 -א.א' .1.איחוד וחלוקה מחדש על פי פרק ג' סימ ז' לחוק ,במסגרתה
מבוקש להחלי -בי מיקומ של מגרשי שייעוד מבנה ציבור ושצ"פ שנמצאי בשכונת מליבו  ,ע מגרש שייעודו מגורי
ברחוב ראוב  .התכנית שומרת על ס שטחי היעודי ולפיכ אינה מקטינה שטחי ציבור היא ג אינה משנה את ס שטחי
הבניה בכל יעוד ולכ אינה מהווה תכנית בסמכות מקומית על פי סעי.62 -א.א .6.ומכא אי כל משמעות לעובדה כי הזכויות
במגרשי שבתחו התכנית נקבעו בתכניות שונות.
בניגוד לנטע התכנית חלה על מגרשי בודדי היא מחוללת שינויי נקודתיי ולכ אי לה השפעה סביבתית נרחבת.
 .2חניה תנועה ובטיחות)לדחות את הטענה:
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על פי התכנית התקפה השטח בשכונת מליבו אינו ביעוד שצ"פ אלא ביעוד מבנה ציבור שדורש פתרונות נגישות תנועה וחניה.
תכנ  20יח"ד במקו מבנה ציבור אינו מחמיר את מצב התנועה הבטיחות ו/או הרעש ביחס למצב הקיי.
 .3מחסור בגני ומבני ציבור)לדחות את הטענת :
בתחו השכונה וסביבתה לא קיי מחסור בשטח לבניני ציבור .
 .4שינוי צביו השכונה ) לדחות את הטענה:
התכנית קובעת הנחיות מפורטת לבינוי ומקפידה כי המבנה המתוכנ יבנה בהתאמה לציביו המבני הסמוכי לו.
 .5רעש ואקוסטיקה)לדחות את הטענה:
ביחס ליעוד התק ,-ליעוד המגורי המתוכנ אי כל השפעה על הגברת הרעש וא -אינו צפוי להגדיל את תנועת המבקרי על
רכביה יעוד מגורי אינו גור שדורש התייחסות אקוסטית.
 .6פגיעה ברכוש ) לדחות את הטענה:
טענת ההסתמכות של המתנגדי אינה ברורה שכ עצ היות המגרש המיועד למבנה ציבור לא בנוי ,אי בה כדי לרוק מתוכ
את זכויות הבניה המותרות בו  .זאת ועוד ,חוסר הוודאות לגבי השימושי האפשריי במבנה הוא גדול ביותר שכ תפקידו
לתת מענה צרכי ציבור כלל עירוניי לפיכ ,קביעת היעוד למגורי אי בה כדי לפגוע בער נכסיה נהפוכו ,יש בה כדי להסיר
את חוסר הודאות של השימושי האפשריי במגרש לטובת יעוד מגורי שמאפיי את כל השכונה .על זאת יש להוסי -כי מהות
תפקיד של ועדות התכנו הוא אישור תכניות שה רוב ככול שינוי התכנו הקיי על פי צרכי העיר וכי אי לאזרח זכות קנויה
על מצב תכנוני קיי.
 .7פגיעה קשה באיכות חייה של הציבור ושל המתנגדי בפרט) לדחות את הטענה:
אי לראות את השב"צ כ"ריאה ירוקה" וכ בני המגורי המתוכנ תוא את אופי השכונה ואי בו כדי לפגוע
באיכות חייה של התושבי.
 .8התוכנית חסרה שלבי ביצוע) לדחות את הטענה:
על פי חוק במידת הצור התכנית תקבע את שלבי ביצועה ,במקרה שבנדו היות ומדובר בשטחי מפותחי במרכז העיר אי
כל צור לקבוע שלבי ביצוע וע אישור התכנית נית יהיה להוציא היתרי בניה במגרשי שבתחומה ,התכנית כ קובעת זמ
מימוש.
 .9התוכנית איננה מפורטת דיה להיקרא תוכנית מפורטת) לדחות את הטענה:
התכנית מפורטת  ,קובעת זמ מימוש ומאפשרת הוצאת היתרי בניה לאחר אישורה.
 .10אישור התכנית במגרש המקורי ולא לתת פתרונות בסמו #לבתיה תו #פגיעה ברכוש ובאיכות החיי ) לדחות את
הטענה:
התכנית המוצעת היא תוכנית שאושרה לאחר שנמצא כי היא מהווה פתרו תכנוני ראוי שמאז בי האינטרס הציבורי ,היזמי
וזכויות המתנגדי .
מענה להתנגדות מר ארז כה בש  50מתנגדי מרח' ראוב לרר  11,14,15ורח' תל אביב 1
 .1לקבל את ההתנגדות לנושא גובה המבנה  ,גובהו יקבע על פי גובה המבני ברחוב.
 .2לדחות את ההתנגדות לנושא אחוזי הבניה התכנית שומרת על זכויות בניה שמאושרות ואינה מפחיתה זכויות.
 .3לקבל חלקית את ההתנגדות בנוגע להגבלת השימושי בשטח שמיועד למבני ציבור ולקבוע שהשימושי במגרש
זה יהיו בזיקה לאתר המורשת.
 .4לקבל חלקית את הטענות בנושא תק החניה במגרש ביעוד מבנה ציבור ,התק יהיה בהתא
לתק התק -בעת הוצאת היתר בניה ,החניה תהיה תת קרקעית במידה וימומשו מלוא זכויות הבניה במגרש.
 .5לקבל את הטענה בנושא פירוט הזכויות בטבלת הזכויות הטבלה תתוק בהתא כ שתשק -באופ
ברור את הזכויות במצב קיי.
 .6לקבל חלקית את נושא שימור ע( הפיקוס בחזית רחוב ראוב  ,יוכ נספח עצי בוגרי והוראות התכנית יתוקנו
על פי מסקנות המסמ.
מענה להתנגדות המועצה לשימור אתרי:
 .1לקבל חלקית את ההתנגדות בנושא גובה המבנה במגרש למבנה ציבור כמפורט בסעי 1 -להתנגדות מר ארז כה .
 .2לדחות את ההתנגדות בנושא השביל הועדה סבורה כי מיקומו הנוכחי הוא האופטימלי
בעצ היותו המשכי לרחוב תל אביב .
 .3לקבל את ההתנגדות בנושא שמירה על עצי הפיקוס :להוראות התכנית בתנאי להיתר תתווס -הוראה
כי תנאי לבניה במגרש ביעוד מבנה ציבור יהיה מינוי אגרונו שילווה ויפקח על כל שלבי ביצוע העבודות לצור
מניעת פגיעה בעצי שנקבעו לשימור.

החלטות
הועדה מחליטה לאשר את התכנית בכפו לתנאי הבאי:
תיקו התכנית בהתא למפורט בתשובות לטענות המתנגדי.
השלמת דרישות הועדה המחוזית
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חתימת הסכ ע כל בעלי הקרקע
תיקוני טכניי כפי שיינתנו על ידי מחלקת תכנו בני עיר.
בעד :יו"ר עמוס לוגסי ,גב' ציפי זילברמ  ,מר יהודה חיימובי./
נגד :מר שחר רובי .
התכנית אושרה ברוב קולות.
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סעי 2

תכנית לצרכי רישו )תצ"ר( :נס/תצר688/

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201406תארי18/06/2014 :
ש התכנית:

חנה לביא המניי הראשו פינת השומר

סוג תוכנית

תכנית לצרכי רישו )תצ"ר(

שטח התוכנית
בעלי עני
מודד
מסארוה חוסא

 1,011.00מ"ר

כתובות
גושי חלקות

השומר  ,2המני הראשו 13

גוש
3846

גוש נוס בשלמות
לא

) 1.11דונ(

מחלקה
63

עד חלקה
63

בשלמות
כ

מטרת הדיו
אישור תשריט לצרכי רישו בהתא לתכנית מק. 230/
התשריט הינו בסטיה מהוראות התכנית,דבר הסטיה פורס לעיו הציבור בעיתוני בתארי . 20/02/2014
וכ ניתלו מודעות בשטח.
לתשריט לא הוגשו התנגדויות .

המלצת מהנדס העיר
לאשר תשריט לצרכי רישו.
החלטות
לאשר תכנית לצרכי רישו.
אושר פה אחד.
משתתפי :יו"ר מר עמוס לוגסי ,מר שחר רובי  ,גב' ציפי זילברמ  ,מר יהודה חיימובי./
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סעי 3

תכנית מפורטת :נס407)0118109/

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201406תארי18/06/2014 :
ש התכנית:

נס ' 244/שינוי יעוד למגורי ,רח' המניי הראשו

סוג תוכנית

תכנית מפורטת

שטח התוכנית
בעלי עני

 852.00מ"ר

כתובות
גושי חלקות

המני הראשו  ,6קר קיימת 1

גוש
3842

גוש נוס בשלמות
לא

) 0.852דונ(

מחלקה
11

עד חלקה
11

בשלמות
כ

מטרת הדיו
מטרת התכנית:
א( שינוי יעוד קרקע משטח מסחרי א' למגורי ג' ושטח ציבורי פתוח.
ב( קביעת הוראות וזכויות בניה לבניית מבנה מגורי ב  4קומות מעל קומת קרקע ובו  8יחידות דיור.
ג( שינוי קווי בני לחזית רח' המני הראשו מ '  5מ' ל '  4.5מ'.
רקע לתכנית:
מדובר במגרש שיעודו מסחר א המותרת בו קומה אחת ,מבוקש לשנות את יעוד המגרש לאיזור מגורי
בבניה רוויה בהתאמה למגרשי הגובלי.
תשריט:
תיקוני טכניי בתשריט.
הוצאת חלקה  19מתחו התכנית.
נספח בינוי:
תיקוני בנספח כולל סימו חניות.
אישור המחלקות הרלוונטיות בעירייה.
הוראות:
תיקוני טכניי.

המלצת מהנדס העיר
להמלי /בפני הועדה המחוזית על הפקדת התוכנית בתנאי המפורטי.

החלטות
להמלי( בפני הועדה המחוזית על הפקדת התכנית בתנאי תיקוני טכניי מחלקת תכנו עיר ובתנאי הבאי:
 50% .1יח"ד יהיו בנות  3חדרי עד גודל של  80מ"ר)כולל ממ"ד(' זאת בלא שינוי מס' יח"ד
הכולל) 8יח"ד לנתוני מגורי ג'(
. 2עדכו מרחקי מקוי חשמל ,ובמידת הצור תיאו ע חברת חשמל לקוי הבני המבוקשי.
 .3אישור פקיד היערות.
.4נוסח שיפוי מעודכ .
.5הבלטת מרפסות לרחוב המני הראשו תותר עד לקו בני  3.7מ'.
אושר פה אחד.
משתתפי :יו"ר מר עמוס לוגסי ,מר שחר רובי  ,גב' ציפי זילברמ  ,מר יהודה חיימובי./

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  201406מיו18/06/2014:

עמוד 10

סעי 4

הפקעה :נס/הפקעה08/2014

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201406תארי18/06/2014 :
ש התכנית:

עפ"י נס90/

סוג תוכנית
בעלי עני
יוז/מגיש
עיריית נס ציונה

הפקעה

כתובות
גושי חלקות

סוקולוב 18

גוש
3637

גוש נוס בשלמות
לא

מחלקה
720

עד חלקה
720

בשלמות
כ

מטרת התכנית
מבוקש לאשר הפקעות לצרכי ציבור לפי סעי 189 -ו' 190לחוק התכנו והבניה
ולפי סעיפי  5ו' 7לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור( ובהתא לתכנית נס.90/
' לאשר תפיסת החזקה לפי סעי)190 -ב( לחוק .

המלצת מהנדס העיר
לאשר הפקעה לצרכי ציבור לפי סעי 189 -ו' 190לחוק התכנו והבניה
ולפי סעיפי  5ו' 7לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור( ובהתא לתכנית נס.90/
' לאשר תפיסת החזקה לפי סעי)190 -ב( לחוק .
החלטות
לאשר הפקעה לצרכי ציבור לפי סעי 189 -ו' 190לחוק התכנו והבניה
ולפי סעיפי  5ו' 7לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור( ובהתא לתכנית נס.90/
' לאשר תפיסת החזקה לפי סעי)190 -ב( לחוק .
אושר פה אחד.
משתתפי :יו"ר מר עמוס לוגסי ,מר שחר רובי  ,גב' ציפי זילברמ  ,מר יהודה חיימובי./

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  201406מיו18/06/2014:

עמוד 11

סעי 5

תכנית מפורטת :נס407)0223651/

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201406תארי18/06/2014 :
ש התכנית:

תכנית מק/132/א8/

סוג תוכנית

תכנית מפורטת

שטח התוכנית
בעלי עני
יוז/מגיש
הועדה המקומית לתכנו לבניה נס ציונה
 1,462.00מ"ר

כתובות
גושי חלקות
גוש
3750
3750

עונות השנה 18 ' 12
גוש נוס בשלמות
לא
לא

גוש
1

) 1.462דונ(

ממגרש
5

עד מגרש
5

מחלקה
149
213

עד חלקה
149
213

בשלמות
כ
לא

שלמות מגרש

מטרת התכנית
הגדלת שצ"פ על חשבו חלקה ביעוד מגורי ,לצור חיבור חלקה ביעוד מבנה ציבור לשצ"פ) .עפ"י סעי-
 62א' )א( ) (3לחוק התכנו והבניה(.
החלטות מישיבות קודמות
החלטת ועדת משנה מס'  201001מתארי19/01/2010 #
הועדה מחליטה לפרס הודעה בדבר הכנת תוכנית ע"פ סעי 77 -לחוק התכנו והבניה
והודעה בדבר תנאי להוצאת היתרי בניה ע"פ סעי 78 -לחוק התכנו והבניה כמפורט להל :
תנאי להיתרי בניה בחלקה :149שמירת זכות מעבר לציבור ברוחב 2מ' בתחו החלקה ,בחלק שגובל
ע חלקה  347ו'  ,150בתוואי שיקבע על ידי מהנדס העיר.
ההחלטה התקבלה פה אחד.
החברי המשתתפי:יו"ר עמוס לוגסי,גב' סמדר אהרוני ,מר נאור ירושלמי.
החלטה ועדת משנהמס'  201301מתארי8/1/2013 #
היות ועדיי לא הופקדה התוכנית המבוקשת ,בשל חשיבות הצור הציבורי ביצירת המעבר להולכי רגל,
הועדה החליטה להארי את תוק -התנאי עפ"י סעיפי  77ו  78לחוק התכנו והבניה לשלוש שני נוספות.
התנאי להוצאת היתר:
תנאי להיתרי בניה בחלקה :149שמירת זכות מעבר לציבור ברוחב 2מ' בתחו החלקה ,בחלק שגובל
ע חלקה  347ו'  ,150בתוואי שיקבע על ידי מהנדס העיר.
החלטה התקבלה פה אחד.
משתתפי:מר עמוס לוגסי ,מר שחר רובי  ,מר נאור ירושלמי ,גב' סמדר אהרוני.
המלצת מהנדס העיר
להפקיד את התכנית בכפו -לתאו ע שמאי הועדה.
החלטות
החלטה להפקיד תכנית בכפו לתאו ע שמאי הועדה ,ותיקוני טכניי מחלקת תכנו עיר.
אושר פה אחד.
משתתפי :יו"ר מר עמוס לוגסי ,מר שחר רובי  ,גב' ציפי זילברמ  ,מר יהודה חיימובי./

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  201406מיו18/06/2014:

עמוד 12

המש תיק בניי  :נס407'0223651/

גליו דרישות
' תיקוני מחלקת תכנו עיר.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  201406מיו18/06/2014:

עמוד 13

סעי 6

תכנית מפורטת :נס407)0223610/

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201406תארי18/06/2014 :
ש התכנית:

רח' מרגולי שינוי קו בני ' נס/מק12/118/

סוג תוכנית

תכנית מפורטת

שטח התוכנית
בעלי עני
יוז/מגיש
הועדה המקומית לתכנו לבניה נס ציונה
 758.00מ"ר

כתובות
גושי חלקות
גוש
3641

גוש
1

) 0.758דונ(

אצ"ל  ,1מרגולי  ,שכונה :מרגולי
גוש נוס בשלמות
לא

ממגרש
P13

עד מגרש
P13

מחלקה
418

עד חלקה
418

בשלמות
כ

שלמות מגרש

מטרת התכנית
שינוי וקביעת קווי בני בחלקה  418ברח' מרגולי פינת רח' אצ"ל .עפ"י סעי) 62 -א( )(4
המלצת מהנדס העיר
להפקיד את התכנית.
החלטות
החלטה להפקיד תכנית בתנאי תיקוני טכניי מחלקת תכנו עיר.
אושר פה אחד.
משתתפי :יו"ר מר עמוס לוגסי ,מר שחר רובי  ,גב' ציפי זילברמ  ,מר יהודה חיימובי./

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  201406מיו18/06/2014:

עמוד 14

סעי 7

תיק בניי1773 :

בקשה עקרונית2014174 :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201406תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
פרושאור גל בש בעלי הזכות בנכס
כתובת:
גוש חלקה:

רוטשילד , 13תל אביב 22
גוש 3843 :חלקה91 :

יעוד:

מגורי ג

שימושי:

בית משות-

תאור הבקשה:

הריסה ובניה חדשה

מהות הבקשה
תכנית בינוי להריסת בית משות קיי ב  8יח"ד והקמת בית משות חדש ב  32יח"ד,
 7,5קומות מעל קומת הקרקע  2 +קומות מרתפי חניה  ,הכל במסגרת ניצול זכויות לפי תמ"א .38 /
שטח עיקרי:

2335.42

יח"ד:

32

הערות בדיקה
הבקשה נדונה בועדת המישנה מס'  201404מתארי  07/04/2014והוחלט לקד בקשה להיתר ל"פינוי בינוי" על פי תמ"א 38
תו קבלת חלקית של התנגדויות .
דיו חוזר בהשתתפות היזמי והמתנגדי.
תכנית הבינוי כוללת הוספת הזכויות הבאות על פי תמ"א :38
 .1תוספת  2.5מעל  5קומות המותרות על פי תכנית נס. 1/1/
 .2סגירת קומת עמודי.
 .3הקטנת קו בניה חזיתי לרח' תל אביב ורח' רוטשילד ל' 2מ'.
 .4הקטנת קוי בניה צדדיי ל' 3מ'.
שטח המגרש נטו '  732מ"ר.
תחשיב שטח עיקרי מירבי:
' על פי תכנית נס 115% ' 1/1/משטח המגרש
' הקלות  30%+6%+5%מרפסות

= 841.8
= 357.2

מ"ר
מ"ר

על פי תמ"א 38
 345מ"ר
' תכסית קומה )כולל תוספת  25מ"ר לכל יח"ד(:
 862.5מ"ר
=
תוספת  2.5קומות 345X2.5 :
 123מ"ר
'סגירת קומת עמודי:
 104מ"ר
' תוספת שטח עיקרי להגדלת דירות קיימות = 13X8
 2,288.5מ"ר
=
סה"כ

בתכנית מוצעות הקלות הבאות:
 .1הגדלת אחוזי בניה המותרי ב' ) 11%מבוקש  126%במקו ( 115%
 .2צירו -מרפסות פתוחות לשטח עיקרי של הבני בגודל  30%משטח כל קומה
 .3הגבהת קומת עמודי ל' 4.5מ' במקו  2.5מ' עפ"י תב"ע.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  201406מיו18/06/2014:

עמוד 15

המש בקשה עקרונית2014174 :

 .4הגדלת שטח מרת -החניה עד לגבולות המגרש בכל החזיתות בשטח עד  100%במקו 75%
הבקשה פורסמה בתארי  27/02/2014והתקבלו התנגדויות.

מתנגדי
) איציק זאנה ,ועד הבית רח' ת"א 18
) ועד הבית רח' תל אביב 20
) דיירי הבני מרח' רוטשילד 11
מהל #דיו
יו"ר הועדה מר עמוס לוגסי יוצא מהדיו בנושא זה.
מוזמני:
מתנגדי :מר אליעזר רוזנר ' ת"א  ,20מר איציק זאנה ' ת"א  ,18מר אמנו יונאי ' רוטשילד ,11
מבקשי :אדר' גל פרושאור ' מתכנ  ,עו"ד יוסי ב שטרית ' ב"כ הדיירי ,מר יצחק לש ' יז,
מר שול הימלפרב ' נציג הדיירי.
האדריכל מציג את התכנית.
טענות המתנגדי :אי פתרונות חניה מספקי ,קיי מחסור באזור של חניות ,המבנה בגודלו ובנפחו אינו
תוא לסביבה .הבני  ,ביחס לבנייני ברח' רוטשילד מתנשא מעליה ' דבר שיגרו להצללה.
טענות המשיבי:
אי כדאיות כלכלית במידה ויגרעו יחידות דיור .מצ"ב דו"ח שמאי.
זכות של הדיירי במבנה נשוא הבקשה לגור בבניי בטוח ,שאינו מסכ את חייה במקרה של
רעידות אדמה .משמעות חיי אד הינה עולה על האי נוחות המינורית שתיגר למתנגדי.
בסו -הדיו העלה היז הצעה חלופית ,על פי ייבנו  31יח"ד ,בהפחתת גובה הבניה ' הצעה זו לא הוצגה בפני התושבי ,או
הועדה ועל כ  ,לא נדונה.
החלטות
 .1הועדה רואה חשיבות עקרונית בבקשה הנדונה )שהוגשה על פי בקשת של היזמי במתכונת
מקדמית של תכנית בינוי( ועל כ ,בהמש #להחלטתה מיו  7.4.14קיימה דיו נוס בהשתתפות
היזמי והתושבי המתנגדי.
 .2לאחר ששמעה את הסבר האדריכל ,התנגדויות השכני ותגובת היזמי ,מחליטה הועדה כדלקמ:
 .3בהחלטתה מיו  7.4.14הכריעה הועדה כי היא מעודדת פרוייקטי של "פינוי בינוי" עפ"י
תמ"א  ,38מתו #ראייה של חשיבות ההתחדשות העירונית במרכז העיר ,לאחר שראתה את
הפוטנציאל להתחדשות בסביבה הקרובה ,חוזרת הועדה על עמדה עקרונית זו.
 .4בהיבט הפרטני ,לאחר שחוות הדעת הכלכלית מטע היז נבחנה על ידי שמאי הועדה,
השתכנעו מרבית חברי הועדה כי יש מקו לעדכ את החלטתה הקודמת ולאשר תכנית בינוי,
אשר תהיה ישימה בהתא למתכונת המקורית שהוגשה.
 .5לאור האמור לעיל ,מנחה הועדה את היז להגיש בקשה להיתר )במסגרת נתוני הבינוי המירביי
להל( על פי ההליכי וההוראות שנקבעו בתמ"א  ,38בצירו כתב שיפוי.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  201406מיו18/06/2014:

עמוד 16

המש בקשה עקרונית2014174 :

 .6נתוני הבינוי המירביי:
גובה מירבי  8 :קומות מלאות מעל  0.0וקומה נוספת שלא תעלה על  50%מ הקומה שמתחתיה.
מס' יח"ד מירבי 32 :מתוכ לפחות  20%דירות קטנות ,בנות  3חדרי.
שטח בניה עיקרי מירבי  2,288.5 :מ"ר.
הוחלט ברוב קולות:
בעד :ציפי זילברמ ) יו"ר ,יהודה חיימובי( ) חבר ועדה.
נגד :שחר רובי ) חבר ועדה ,אשר מסתייג מ ההשלכות הכוללות של ההחלטה על צביו מרכז העיר.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  201406מיו18/06/2014:

עמוד 17

סעי 8

בקשה להיתר2014210 :

תיק בניי2720 :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201406תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
מוצ'ה אמרה וארגויה
תייר דוד
סיבוהו עננית וברו
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב הרמ מאיר  ,6רחוב הרמ מאיר  ,2רחוב הרמ מאיר  ,4שכונה :יד אליעזר
גוש 3641 :חלקה 4 :מגרש5 :
גוש 3644 :חלקה 147 :מגרשי ,2 ,1:חלקה9 :

תוכניות:

נס1/72/

יעוד:

מגורי מיוחד

שטח מגרש:

3192.00

שימושי:

בית משות-

תאור הבקשה:

תוכ' שינויי  +תוס' שטח

מהות הבקשה
תכנית שינויי להיתר לתוספת בניה ל) 3יחידות דיור קיימות בבית משות ב  30יח"ד ,כולל הגדלת שטחי הבניה .
שטח עיקרי:

18.00

הערות בדיקה
הבקשה כוללת הקלה להגדלת שטחי הבניה לכל אחד מ' 3יח"ד עד  106מ"ר במקו  100מ"ר
המותרי על פי התב"ע(6% ) ,
הבקשה פורסמה בתארי 20/03/2014 #והתקבלו התנגדויות.
לערו תכניות במידת פוליו .
אי לאשר מחסני בקומת הקרקע )בתב"ע אי זכויות למחסני בק"ק(
להשלי ולתק טופס  1וטבלת שטחי.
לתק את כל התוכניות ,להקטי שטחי הבניה ולהתאי לזכויות המותרות.
לעדכ חישוב שטחי.
לסמן חניות חלופיות.
מתנגדי
) קופלר סיגלית ,עו"ד ע"פ יפוי כוח
) אלבו יפה ויעקב
) גומה כה אורלי
) אזולאי לאה
) חבקוק ראוב
מהל #דיו
יו"ר הועדה עמוס לוגסי חוזר לדיו בועדה.
רוני מציג הבקשה בשל העדרותו של שול ומסב תשומת לב חברי הועדה למכתבי
ההתנגדות ולתגובת המבקש.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  201406מיו18/06/2014:

עמוד 18

המש בקשה להיתר2014210 :

החלטות
לאחר שעיינה בהתנגדויות ובתגובות ,מחליטה הועדה:
 .1לדחות את ההתנגדויות העקרוניות כנגד ניצול האפשרות להגדלת הדירות ,פגיעה בחזות הבני,
הסתרות וכיו"ב.
 .2הועדה מחליטה לקבל את התנגדות הדיירי בעניי המחסני.
המחסני יוקמו ,ככל שיבוקש ,במסגרת בקשה משותפת של כלל הדיירי.
 .2לעניי החניות ,מחליטה הועדה לקבל חלקית את ההתנגדויות וקובעת כי במסגרת ההיתר
ובתיאו ע יועצת התחבורה ,ינת מענה חלופי ראוי לחניות הנגרעות.
היתר יוצא בכפו להשלמת גליו דרישות 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 הג"א
' הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
' הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני( ע"ג דיסקט
' יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
' אישור יוע /התחבורה של העיריה )ליוע /תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  201406מיו18/06/2014:

עמוד 19

סעי 9

תיק בניי4795 :

בקשה להיתר2014259 :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201406תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
כה יעקב ורחל
כתובת:
גוש חלקה:

צופית 10
גוש 3753 :חלקה 76 :מגרש108 :

שימושי:

יחידה אחת מדו משפחתי

תאור הבקשה:

תוכ' שינויי ללא תוס' שטח

מהות הבקשה
שינויי בבית בבניה כולל הוספת גגו קל מעל הכניסה ,צמצו שטח של גג הרעפי והגדלת שטח מרפסת גג".ד
הערות בדיקה
הבקשה כוללת הקלה להגדלת שטח של מרפסת גג לכ' 58מ"ר במקו  30מ"ר.
הבקשה פורסמה בתארי 15.5.14 #והתקבלו התנגדויות ותגובת המבקש.
לצר -מפת מדידה עדכנית.
לתק גודל ומיקו בריכת שחיה בתרשי המגרש.
להשלי פרטי בטופס .1

מתנגדי
) לוט ורד ובנצי
) יעקובי נועה ואריאל
מהל #דיו
רוני מציג הבקשה בשל העדרותו של שול.
מסב תשומת לב חברי הועדה למכתבי ההתנגדות ולתגובת המבקש.
החלטות
בקשת ההקלה אינה מהווה שינוי בלתי סביר להוראות התכנית ,הועדה דוחה את ההתנגדות
ומאשרת הבקשה.
היתר יוצא בכפו לאמור לעיל ,השלמת גליו הדרישות והערות הבדיקה ובתיאו ע מחלקת רישוי.
גליו דרישות
' הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
' הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני( ע"ג דיסקט
' יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
' דו"ח פיקוח
' הוכחת בעלות על הנכס

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  201406מיו18/06/2014:

עמוד 20

סעי 10

תיק בניי4960 :

בקשה להיתר2014275 :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201406תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
חוסיי חלמי הית
גוש חלקה:

גוש 3753 :חלקה 85 :מגרש59 :

תוכניות:

נס/105/א

יעוד:

אזור מגורי א'

שימושי:

יחידה אחת מדו משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
הקמת יחידת דיור חדשה )חלק מדו משפחתי(  2קומות  +מרת.
שטח עיקרי:

216.00

שטח שירות22.00 :

יח"ד1 :

הערות בדיקה
הבקשה כוללת הקלה להגדלת אחוזי הבניה בקומה א' עד לכ'  23%במקו  15%ללא חריגה בסה"כ אחוז הבניה.
הבקשה פורסמה בתארי 03/04/2014 #ולא התקבלו התנגדויות.
להשלי ולתק טופס  1וטבלת שטחי.
להנמי  0.00של הבני ל' 56
לתק חישוב שטחי.
בתרשי המגרש לתת מידות ומיקו הבני ,מרווחי בקוי הבני .
לסמ גובה חלונות בכל התכניות.
להשלי תכנית פיתוח :לתת קליטת נגר עילי,לציי גובה גדרות,מפלסי קרקע,מידות בחניות,
לתת פרטי גדרות וקירות תומכי,שער חניה.
להראות בית השות -בכל התכניות.
לתת איוורור בשירותי בקומה א'.
לתק תכנית הגג ,לתכנ גג רעפי על פי הוראות התב"ע ותכנית בינוי.
להוסי -גובה ולתק במעקות.
לתת חיפוי גדרות בגבול ע שטחי ציבוריי באב כורכרית ,לתק פריסת גדרות ע מבט מבחו./
להוסי -צבע בהיר בחזיתות.

מהל #דיו
רוני מציג הבקשה בשל העדרותו של שול.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו ע מחלקת רישוי.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  201406מיו18/06/2014:

עמוד 21

סעי 11

תיק בניי1762 :

בקשה להיתר2014278 :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201406תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
טפר חנקי תמר
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב לוחמי הגטאות 12
גוש 3637 :חלקה216 :

יעוד:

מגורי א'3

שימושי:

בית פרטי למספר משפחות

תאור הבקשה:

תוכ' שינויי  +תוס' שטח

מהות הבקשה
תכנית שינויי  +תוספת מחס ביח"ד הצפונית
שטח עיקרי:

7.00

שטח שירות10.00 :

הערות בדיקה
הבקשה כוללת הקלה לצירו -מרפסות פתוחות )מקורות( בשטח של עד  30%משטח כל קומה לשטח עיקרי של הבני .
הבקשה להקלה פורסמה בתארי 15/05/14 #ולא התקבלו התנגדויות.
להשלי ולתק טופס  1וטבלת שטחי
לתק חישוב שטחי ולתכנ מחס בהתא להוראות התב"ע ותקנות התכנו והבניה.
לתק תכניות.
מהל #דיו
רוני מציג הבקשה בשל העדרותו של שול.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות 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 הג"א
' הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
' יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  201406מיו18/06/2014:

עמוד 22

סעי 12

בקשה להיתר2014242 :

תיק בניי2291 :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201406תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
וידר שמואל
וידר רת
וידר רוני
וידר אמסל רוית
אמסל וידר ער
רווחה יוסי
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב קר קיימת 2
גוש 3842 :חלקה 52 :מגרש :א

יעוד:

מגורי ג
תאור הבקשה:

הריסה ובניה חדשה

מהות הבקשה
בית משות  5קומות  5יח"ד
הערות בדיקה
הבקשה המפורטת מטה פורסמה ,בתארי  2.11.12לא התקבלו התנגדויות
ואושרה בועדת משנה מיו  7.2.13ומובאת כבקשה חדשה.
הבקשה פורסמה בשנית מאחר וחלפה למלעלה משנה .תארי #פרסו .11/5/14 :לא התקבלו התנגדויות
מבוקשות ההקלות הבאות:
 .1צירו -מרפסות פתוחות )מקורות( עד כ' 30%משטח הקומה.
 .2בניית קומה  5מלאה במקו קומה חלקית )כ' 23%במקו  15%ע"פ ת.ב.ע ללא חריגה בסה"כ אחוזי הבניה (
 .3הגבהת קומת העמודי לכ' 2.65מ' במקו  2.5מ'.
.4ביטול נסיגה של  4מ' מהקיר החיצוני של הבני בקומת העמודי.
.5הקטנת קווי בני צידיי מזרחי ודרומי עד ) 10%מוצע  5מ' במקו  5.5מ'(
הבקשה עוברת קווי בניי צדדי לאחר ההקלה המבוקשת  ,קו בני הינו  1/3גובה הבני למעט קומת עמודי .
גובה הבני בהפחתת קומת עמודי הינו  16.9מ' קו הבני  5.63מ'.
להסדיר קווי בני ע"פ התקנות והתב"ע בכפו -להחלטת הועדה
לתק ולהשלי טופס 1
לתת טבלת שטחי דירות ע"פ הפירוט הבא  :עיקרי ,שירות ,מרפסות פתוחות  ,מרפסות גג  ,גזוזטראות וכו'...
למספר מחסני ודירות )להתאי כמות מחסני לכמות הדירות(
לציי שטח מחסני ,להנמי לגובה  2.4מ'
לציי שטח גזוזטראות בטופס 1
לתק ולהשלי תוכנית פיתוח ע"פ הנחיות מח' תשתיות
מהל #דיו
רוני מציג הבקשה.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  201406מיו18/06/2014:

עמוד 23

המש בקשה להיתר2014242 :

החלטות
הבקשה זהה לבקשה שאושרה ע"י הועדה בתארי 7.2.13 #בה הוחלט:
"לאשר את הבקשה בתנאי:
 .1חלוקת המגרש בעי תהיה בחלקי שווי במדוייק.
 .2תנאי להוצאת היתר הבניה יהיה דו"ח מיוחד ממהנדס בדבר שלמות המבנה הקיי
הנותר במגרש.
 .3הועדה תקפיד בהיתר על קיו תנאי מירביי של הפרדה בי אתר הבניה המתוכנ לבי
בית המגורי הנותר".
הועדה מחליטה לאשר הבקשה 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
' המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
' אישור מ.מ.י.
' 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 /ע מורשה נגישות שירות
' אישור יוע /התחבורה של העיריה )ליוע /תחבורה 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
' 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

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  201406מיו18/06/2014:

עמוד 24

סעי 13

תיק בניי2530 :

בקשה להיתר2014261 :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201406תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
כה ירו
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב העצמאות 42
גוש 3641 :חלקה212 :

יעוד:

מגורי א'2

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי

מהות הבקשה
תוספת יחידת דיור חדשה לבית קיי,קומה אחת .הריסה חלקית  +הוספת ממ"ד ליח"ד קיימת.
הקמת חניות ל) 2יח"ד וגדר בחזית הנכס.
שטח עיקרי:

91.86

שטח שירות39.00 :

יח"ד2 :

הערות בדיקה
הבקשה כוללת הקלה להגדלת אחוזי הבניה בקומת הקרקע לכ' 33%במקו  25%ללא חריגה בסה"כ אחוזי הבניה.
בקשה להקלה פורסמה בתארי  20.5.14ולא התקבלו התנגדויות.
הבית הקיי ממוק בחריגה של  0.50מ' מקו בניה חזיתי לרח' העצמאות )לא נמצא בתיק הבני היתר לבית(
להעביר את הגדר והמחס הקיי לגבול האחורי של המגרש.
לתת פרטי לגומחות לפחי אשפה,שערי וגדרות.
לתת ציפוי קשיח של כל הגדר בחזית
למק דודי שמש בחלל הגג.
להשלי את כל הפרטי וחתימות בטופס 1
מהל #דיו
רוני 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
' אישור התקשרות ע אתר פסולת הבניה
' אישור מ.מ.י.
' אישור הג"א
' אישור חברת בזק
' אישור חברת החשמל
' אישור התקשרות ע מעבדה מוכרת
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המש בקשה להיתר2014261 :

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

אישור הסכמת שכני לבניה ולגידור בגבול משות-
אישור חב' כבלי ויס
אישור יוע /התחבורה של העיריה )ליוע /תחבורה 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
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 מס'  201406מיו18/06/2014:

עמוד 26

סעי 14

תיק בניי2345 :

בקשה להיתר2014247 :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201406תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
שבו יעקב ושרית
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב לוחמי הגטאות 22
גוש 3637 :חלקה180 :

יעוד:

מגורי א'3
תאור הבקשה:

תוכ' שינויי  +תוס' שטח

מהות הבקשה
תוכנית שינויי ' תוספת יח"ד
שטח עיקרי:

'57.25

שטח שירות17.79 :

הערות בדיקה
מבוקשות ההקלות הבאות :
 .1הבלטת מרפסת מעבר לקו בני קדימי בכ') 1.8ולא יותר מ'(40%
 .2הבלטת מרפסת מעבר לקו בני אחורי בכ') 1.8ולא יותר מ'(40%
הבקשה פורסמה  .פרסו אחרו בתארי 22.5.14 #התקבלה התנגדות ותגובת המבקש.
לתק ולהשלי טופס 1
לתכנ בדירת הקרקע מחס גינה ע נגישות מיידית לחצר
לסמ מיקו גגו חניה להריסה ולמחוק מפרסת גדר קדמית
לתת פתרו חניות באישור יוע /תנועה
לכלול מחס בקומה א בשטח עיקרי

מתנגדי
) קפל עודד
מהל #דיו
רוני מציג הבקשה.
החלטות
יצא היתר בניה בתארי.24.4.14 #
לאחר שעיינה בהתנגדות שהוגשה ובתשובת המבקשי ,מחלטה הועדה כי החששות שמביע
המתנגד מחריגות עתידיות ,אינ במקו.
הבקשה תואמת תכנית בכל פרטיה ,למעט הקלה למרפסות.
לגופה של ההקלה למרפסת ) בשל המרחק בינה לבי בית המתנגד ,אי לראות בה פגיעה
ועל כ ,הועדה דוחה את ההתנגדות ומאשרת את הבקשה.
היתר יוצא בכפו לאמור לעיל ,השלמת גליו הדרישות והערות בדיקה ובתיאו ע מחלקת רישוי.
גליו דרישות
' הוכחת בעלות על הנכס

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  201406מיו18/06/2014:

עמוד 27

המש בקשה להיתר2014247 :

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
אישור הג"א
אישור חברת בזק
אישור חברת החשמל
אישור חב' כבלי ויס
אישור יוע /התחבורה של העיריה )ליוע /תחבורה 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
התר ינת לאחר :מת עותק מתעודת קבל רשו ,גידור השטח

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  201406מיו18/06/2014:

עמוד 28

סעי 15

תיק בניי2550 :

בקשה להיתר2014245 :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201406תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
ורד יחזקאל
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב פלמ"ח 18
גוש 3637 :חלקה 808 :מגרש ,2003 :חלקה158 :

תוכניות:

/1/79 ,1/1א/2/1 ,2/1 ,ב ,מק ,5/1/מש ,200007/תמא ,35/תמא ,38/תממ21/3/

יעוד:

מגורי א'3
תאור הבקשה:

הריסה ובניה חדשה

מהות הבקשה
הריסה ובניית בית חדש  2יח"ד  2קומות
שטח עיקרי:

265.66

שטח שירות41.35 :

הערות בדיקה
מבוקשת הקלה להקטנת המרחק בי מחס לבית מגורי  .מבוקש כ' 4.5מ' במקו  5מ' עפ"י ת.ב.ע
הבקשה פורסמה  ,פרסו אחרו בתארי  28.5.14לא התקבלו התנגדויות
לתק ולהשלי טופס  1וסכמת שטחי
לסמ את גבול ההפקעה
להנמי מרפסת קדמית
לתת מידת בליטת הפרגולה מקו הבני
לתת מידות גובה מחס ) 2.4מ' פנימי  2.6 ,מ' קודקוד גג (
לכלול שטח מחס בקומה א' בשטח בניה העיקרי
לתק גלישת קווי מידות או מבנה בתוכנית גג ובתכנית קומה א
לתק חישובי סכמת שטחי )ראה לדוגמא הפחתות  1,2קומת קרקע יח"ד . 1
הפחתות  6 ,5יח"ד (2ולהתאי לשטחי בניה מותרי
לכלול שטחי מקורי בקומת הכניסה ע"י בליטות קומה א בשטחי הבניה

מהל #דיו
רוני מציג הבקשה בשל העדרותו של שול.
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.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  201406מיו18/06/2014:

עמוד 29

המש בקשה להיתר2014245 :
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'

אישור הג"א
אישור חברת בזק
אישור חברת החשמל
אישור התקשרות ע מעבדה מוכרת
אישור חב' כבלי ויס
אישור יוע /התחבורה של העיריה )ליוע /תחבורה 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 מס'  201406מיו18/06/2014:

עמוד 30

סעי 16

בקשה להיתר2014243 :

תיק בניי1928 :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201406תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
בנק לאומי מרכז קש"ב לוד
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב רוטשילד  ,1רחוב ויצמ
גוש 3843 :חלקה52 :

יעוד:

מגורי ג
תאור הבקשה:

הריסה ותוספת למבנה קיי

מהות הבקשה
בניית מעלית ורמפת כניסה
הערות בדיקה
מבוקשת הקלה להקמת מעלית בקו בני חזיתי לרח' רוטשילד של כ' 0.5מ' במקו 5מ'
הבקשה פורסמה  ,פרסו אחרו בתארי  1.5.14לא התקבלו התנגדויות
לתק ולהשלי טופס 1
לסמ להריסה גגו /סככה מעל לכספומט
מהל #דיו
רוני 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 הג"א
' אישור חברת בזק
' אישור מכבי אש
' אישור חברת החשמל
' אישור התקשרות ע מעבדה מוכרת
' אישור חב' כבלי
' אישור מורשה נגישות )מתו"ס( לאחר שהתייע /ע מורשה נגישות שירות
' אישור תאגיד המי "מי ציונה"
' אישור מהנדס תשתיות ביוב ניקוז
' אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
' תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
' הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  201406מיו18/06/2014:

עמוד 31

המש בקשה להיתר2014243 :

'
'
'
'

הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני( ע"ג דיסקט
אישור מח' נכסי
יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
התר ינת לאחר :מת עותק מתעודת קבל רשו ,גידור השטח

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  201406מיו18/06/2014:

עמוד 32

סעי 17

תיק בניי1824 :

בקשה להיתר2014246 :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201406תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
צל -טלי ויצחק
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב הבני 105
גוש 3636 :חלקה336 :

יעוד:

מגורי א מיוחד
תאור הבקשה:

הריסה ותוספת למבנה קיי

מהות הבקשה
תוספת בניה בקומת הכניסה
שטח עיקרי:

108.50

שטח שירות12.00 :

הערות בדיקה
מבוקשות ההקלות הבאות :
 .1הקלה של כ'  3.2מ' בקו בני קידמי בהתא לרוב הבתי ברחוב )מבוקש כ' 2.8מ' במקו  6מ' ע"פ ת.ב.ע(
 .2העברת כ'  5%מאחוזי הבניה המותרי בקומה א לקומת הקרקע
הבקשה פורסמה  ,פרסו אחרו נעשה בתארי 24.4.15

לא התקבלו התנגדויות

לתקו ולהשלי טופס  1וסכמת שטחי
קיימת חריגה של כ' 0.2מ' בקו בני צדדי לתוספת בניה ללא היתר אי לחרוג מקו בני צדדי
לכלול בניה קיימת ללא היתר כבניה חדשה
להפחית שטח נטו בפטיו משטחי הבניה
לבטל גגו כניסה וכניסה מיח"ד קיימת
לטייח קיר משות-
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.

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 מס'  201406מיו18/06/2014:

עמוד 33

המש בקשה להיתר2014246 :
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'

אישור חברת בזק
אישור חברת החשמל
אישור התקשרות ע מעבדה מוכרת
אישור חב' כבלי ויס
אישור יוע /התחבורה של העיריה )ליוע /תחבורה 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
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

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  201406מיו18/06/2014:

עמוד 34

