תאריך20/03/2017 :
ת .עברי :כ"ב באדר תשע"ז

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 201703
בתאריך  15/03/2017 :י"ז באדר תשע"ז שעה 18:00
נכחו:
 יו"ר ועדת המשנה סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה -מ"מ חבר ועדה

חברים:

מר עמוס לוגסי
מר שחר רובין
מר יצחק כהן

סגל:

אינג' בועז גמליאל
עו"ד שולמית כהן מנדלמן
מר רוני הורביץ
מר שולם גלזר
גב' סמדר ירון
יהודאי יפה

-

מר שמואל אלקלעי
רעות פוקס
גב' דורית רובין-ארמרמן

-

מהנדס העיר
יועמ"ש
מנהל מדור רישוי
מנהל מחלקת רישוי פיקוח
מנהלת מחלקת בנין עיר
מנהלת מדור ניהול ועדה במחלקת רישוי
ופקוח בניה
מנהל מדור פיקוח בניה
מרכזת תכנון עיר
ס .מנהל מח' רישוי ובניה

נעדרו:
חברים:

-

חברת ועדת המשנה
חברת ועדת המשנה
חבר ועדת המשנה לתכנון ולבניה.
חבר ועדת המשנה לתכנון ולבניה.
חבר ועדת המשנה לתכנון ולבניה.

גב' ציפי זילברמן
גב' סמדר אהרוני
מר לירן יגודה
מר אלי לוי
מר יהודה חיימוביץ'

מר גמליאל שמעון
מפקד משטרת נס ציונה
איתי בורשטיין
נציג משרד השיכון
מר מיכאל זלינגר
מר מארק חוזין
גב' אילנה אביעד
גב' ורד אדרי

-

מינהל מקרקעי ישראל
רשות הכבאות
המשרד לבטחון המדינה
נציג שר הפנים

מר דרור מרגלית
טלי איטח

 מנהל אגף הנכסים -מרכזת תכנון עיר

נציגים:

סגל:

פיקוד עורף
לשכת הבריאות הנפתית רחובות
איגוד ערים לאיכות הסביבה
המשרד להגנת הסביבה

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201703מיום15/03/2017:

עמוד 1

המשך משתתפים לישיבה:
סגל:

תומר רחמים

 -מנהל מח' איכות סביבה

מוזמנים:

שלמה אליהו

 -מבקר העיריה

על סדר היום:
אישור פרוטוקול ועדת המשנה מס'  201702מתאריך . 15.2.17
הפרוטוקול מאושר פה אחד.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201703מיום15/03/2017:

עמוד 2

תקציר נושאים לדיון
סעיף

סוג ישות

מס' ישות

תיאור ישות

1

תוכנית בניין
עיר
הפקעה

הפקעה 02/2017

עפ"י תכנית
נס/145/א

2

תוכנית בניין
עיר
הפקעה

הפקעה 03/2017

נס, 131/נס,1/1/
נס61/

3

בקשה להיתר

2017095

בית משותף  ,תמ"א
38

4

בקשה להיתר

2016371

יחידה אחת מדו
משפחתי  ,תוכ'
שינויים ללא תוס'

5

בקשה להיתר

2016345

הריסה ותוספת
למבנה קיים

6

בקשה להיתר

2016368

הריסה ובניה חדשה

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201703מיום15/03/2017:

גו"ח

בעל עניין

גוש3850 :
מחלקה10:
עד חלקה11:
גוש3843 :
מחלקה15:
עד חלקה15:
גוש3637 :
חלקה751 :

עיריית נס ציונה

ויצמן

עיריית נס ציונה

רוטשילד 27

גוש3753 :
חלקה85 :
מגרש58 :
גוש3641 :
חלקה201 :
תכ' :נס 1/1נס1/2
גוש3851 :
חלקה65 :
מגרש1366 :

כתובת

ש .גזית תמ"א  38נס רחוב עליה 4
ציונה בע"מ בשמם
של דיירי הבנין

עמ'
4
שעה:
19:00
5
שעה:
19:00
6

רובינשטיין בני

סנונית 36

9

קיימת התנגדות
יחזקאל ואריאלה
יחזקאל

רחוב העצמאות 35

12

ישראלי עד  ,ורצברג רחוב הפרטיזנים 6
עדי

14

עמוד 3

סעיף 1

הפקעה :נס/הפקעה 02/2017

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201703תאריך15/03/2017 :
שם התכנית:

עפ"י תכנית נס/145/א

סוג תוכנית
בעלי ענין
יוזם/מגיש
עיריית נס ציונה

הפקעה

כתובות
גושים חלקות

ויצמן ,דרך הנפת הדגל

גוש
3850
3850
3850
3850
3850
3850
3850
3850

גוש נוסף בשלמות
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא

מחלקה
10
13
24
27
35
37
40
223

עד חלקה
11
13
26
27
35
38
40
225

בשלמות
לא
לא
לא
כן
לא
לא
לא
לא

מטרת התכנית
מבוקש לאשר הפקעות לצרכי ציבור לפי סעיף  189ו 190-לחוק התכנון והבניה
ולפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור( ובהתאם לתכנית נס/145/א.
 לאשר תפיסת החזקה לפי סעיף )190ב( לחוק .הפקעה מבוקשת עפ"י תב"ע נס/145/א.
המלצת מהנדס העיר
לאשר הפקעה.
החלטות
לאשר הפקעות לצרכי ציבור לפי סעיף  189ו 190-לחוק התכנון והבניה
ולפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור( ובהתאם לתכנית נס/145/א.
 לאשר תפיסת החזקה לפי סעיף )190ב( לחוק .הפקעה מבוקשת עפ"י תב"ע נס/145/א.
אושר פה אחד
משתתפים :יו"ר מר עמוס לוגסי ,מר שחר רובין ,מר יצחק כהן.

נספחים
 .1תשריט הפקעה

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201703מיום15/03/2017:

עמוד 4

סעיף 2

הפקעה :נס/הפקעה 03/2017

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201703תאריך15/03/2017 :
שם התכנית:

נס, 131/נס ,1/1/נס61/

סוג תוכנית
בעלי ענין
יוזם/מגיש
עיריית נס ציונה

הפקעה

כתובות
גושים חלקות

רוטשילד 27

גוש
3843

גוש נוסף בשלמות
לא

מחלקה
15

עד חלקה
15

בשלמות
לא

מטרת התכנית
מבוקש לאשר הפקעות לצרכי ציבור לפי סעיף  189ו 190-לחוק התכנון והבניה
ולפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור( ובהתאם לתכניות נס ,131/נס,1/1/נס.61/
 לאשר תפיסת החזקה לפי סעיף )190ב( לחוק .הפקעה מבוקשת עפ"י תב"ע נס ,131/נס,1/1/נס. 61/
הפקעה ליעוד שביל עפ"י תב"ע נס. 131/
הפקעה ליעוד דרך עפ"י תב"ע נס ,1/1/נס. 61/
המלצת מהנדס העיר
לאשר הפקעה.
החלטות
לאשר הפקעות לצרכי ציבור לפי סעיף  189ו 190-לחוק התכנון והבניה
ולפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור( ובהתאם לתכניות נס ,131/נס,1/1/נס.61/
 לאשר תפיסת החזקה לפי סעיף )190ב( לחוק .הפקעה מבוקשת עפ"י תב"ע נס ,131/נס,1/1/נס. 61/
הפקעה ליעוד שביל עפ"י תב"ע נס. 131/
הפקעה ליעוד דרך עפ"י תב"ע נס ,1/1/נס. 61/
אושר פה אחד
משתתפים :יו"ר מר עמוס לוגסי ,מר שחר רובין ,מר יצחק כהן.
נספחים
 .1תשריט הפקעת שביל
 .2תשריט הפקעת דרך

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201703מיום15/03/2017:

עמוד 5

סעיף 3

תיק בניין2077 :

בקשה להיתר2017095 :

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201703תאריך15/03/2017 :
בעלי עניין
מבקש
ש .גזית תמ"א  38נס ציונה בע"מ בשמם של דיירי הבנין
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב עליה 4
גוש 3637 :חלקה751 :

שטח החלקות

 1079.00מ"ר

יעוד:
שימושים:

בית משותף

שטח עיקרי:

 994.00מ"ר

שטח מגרש:

 1079.00מ"ר

תאור הבקשה:

תמ"א 38

שטח שירות 597.11 :מ"ר

יח"ד27 :

מהות הבקשה
חיזוק בנין קיים בן  16יח"ד  4,קומות  +תוספת  2.5קומות מעל בניין קיים  ,סגירת קומת עמודים  ,תוספת עד  25מ"ר
כולל ממ"ד לכ"א מיחידות הדיור הקיימות ,תוספת מעלית לבנין ושינויים בגרם המדרגות ,תוספת  11יח"ד ,הכל לפי
הוראות תמ"א .38
הערות בדיקה
מבוקשות זכויות בניה לפי הוראות תמ"א  38הבאות:
 .1תוספת  2וחצי קומות מעל  4קומות קיימות.
 .2סגירת קומת עמודים להרחבת לובי ותוספת דירת גן.
 .3תוספת  11יח"ד.
 .4תוספת  25מ"ר כולל ממ"ד לכל אחת מיחידות הדיור הקיימות.
 .5הקטנת קוי הבנין לתוספות המבוקשות  :צדדי וחזיתי עד ל 2-מ' ואחורי עד ל 3-מ'
מבוקשות הקלות להקטנת קוי הבנין להוספת ממ"דים כדלקמן:
 .1קו בנין קדמי כ  1.20 -מ'.
 .2קו בנין אחורי כ 1.00 -מ'.
הבקשה פורסמה בתאריך  09/02/2017ולא התקבלו התנגדויות.
בשטח המגרש מוצעות  17מקומות חניה ל 27-יח"ד.
לתקן ולהשלים טופס  1וטבלת שטחים.
לתקן חישוב שטחים ולהקטין שטחי בניה המוצעים בקומות ל 25-מ"ר ליח"ד,
להוסיף מידות בתכניות בהתאם לחישובים.
לתקן טבלת שטחי הדירות.
לצרף תכנית ניהול האתר מאושרת ע"י יועץ בטיחות ומנהלת מח' התנועה של העיריה
לתת תכנית העמדה על רקע מפה מצבית ללא מפלסי גובה) ,להראות קוי בנין,תוספות,מידות(
להפריד בין תכנית פיתוח שטח ותכנית ק"ק.
לתת תכנית פיתוח שטח מפורטת כולל קליטת נגר עילי,פרטי ופריסת גדרות,מפלסים וציפויים.
בקומות הנוספות להראות עמודים,כל המידות,להשלים מפלסים במעקות.
לתת חיפוי קשיח בכל הבנין.
להשלים תכנית חתכים וחזיתות.
לתת פרטים למצללות ולמסתורי כביסה.
להתאים גזוזטראות לתקנות.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201703מיום15/03/2017:

עמוד 6

המשך בקשה להיתר2017095 :

המלצות מהנדס העיר
מומלץ לאשר הבקשה.
 .1פתרון החניה ל  10 -מקומות החסרים בקרן חניה ,לטובת הקמת חניון ציבורי תת קרקעי
במתחם רח' העליה .קרן החניה תיקבע בהתאם לעלות בפועל של ביצוע החניה.
 .2הבקשה מתייחסת לחיזוק המבנה מכוח תמ"א  .38הבקשה הינה בהתאמה להוראות התמ"א.
מומלץ לאשר קווי הבנין המבוקשים ע"מ לממש הזכויות מכוח התמ"א.
מהלך דיון
שולם מציג הבקשה בפני הועדה.
החלטות
הועדה מחליטה לאשר את הבקשה.
 .1פתרון החניה ל  10 -מקומות החסרים בקרן חניה ,לטובת הקמת חניון ציבורי תת קרקעי
במתחם רח' העליה .קרן החניה תיקבע בהתאם לעלות בפועל של ביצוע החניה.
 .2הבקשה מתייחסת לחיזוק המבנה מכוח תמ"א  .38הבקשה הינה בהתאמה להוראות התמ"א.
הועדה מאשרת קווי הבנין המבוקשים ע"מ לממש הזכויות מכוח התמ"א.
היתר ינתן בכפוף לאמור לעיל ,ובכפוף להחלטת מליאת הועדה המקומית מס'  201703מתאריך 8.3.17
בדבר מדיניות הועדה בנושא תקן החניה לתמ"א ) 38רצ"ב החלטה( ,השלמת גליון הדרישות והערות
הבדיקה ובתיאום עם מחלקת רישוי.
גליון דרישות
 מתן התחיבות לתיקון כל נזק שיגרם לרכוש הציבורי. אישור מ.מ.י. אישור הג"א אישור חברת בזק אישור מכבי אש אישור חברת החשמל אישור התקשרות עם מעבדה מוכרת אישור חב' כבלים ויס אישור מורשה נגישות )מתו"ס( לאחר שהתייעץ עם מורשה נגישות שירות אישור מח' תנועה אישור תאגיד המים "מי ציונה" אישור מהנדס תשתיות ביוב ניקוז אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה( אישור מנהל אגף שפע לפיתרון להפרדת אשפה תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי הגשת פרספקטיבות לאישור מהנדס העיר למבנים שאינם למגורים ובניני מגורים מעל 4-קומות הצהרת המהנדס והגשת חישובים סטטים הגשת בקשה סופית )לאחר תיקונים( ע"ג דיסקט אישור מח' נכסים אישור משרד העבודה יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר פתרון למזגנים התר ינתן לאחר :מתן עותק מתעודת קבלן רשום ,גידור השטח תאום עם מחלקת גנים ונוף בדבר עצים בוגרים במגרש ו  /או בסביבתו -אישור יחידה הסביבתית של העיריה.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201703מיום15/03/2017:

עמוד 7

המשך בקשה להיתר2017095 :

 ערבות בנקאית כתב שיפוינספחים
 .1פרוטוקול ישיבת מליאהpdf.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201703מיום15/03/2017:

עמוד 8

סעיף 4

תיק בניין4949 :

בקשה להיתר2016371 :

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201703תאריך15/03/2017 :
בעלי עניין
מבקש
רובינשטיין בני
כתובת:
גוש חלקה:

סנונית 36
גוש 3753 :חלקה 85 :מגרש58 :

שטח החלקות

 704.24מ"ר

תוכניות:

נס/105/א

יעוד:

אזור מגורים א'

שימושים:

יחידה אחת מדו משפחתי

יח"ד:

1

תאור הבקשה:

תוכ' שינויים ללא תוס' שטח

מהות הבקשה
בקשה לשינויים בבניין במהלך הבניה )חלק מדו משפחתי( יח"ד דרום מערבית
הערות בדיקה

בישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201611מתאריך  23/11/2016הוחלט :
הועדה מחליטה לאשר את הבקשה ,לרבות ההקלות וזאת לאחר סיור שנערך בשטח ע"י מהנדס העיר
וצוותו והסתבר כי אין חשיפה של היציאה למרתף לחזית המגרש.
הועדה מאשרת הקמת כלים סניטריים במרתף על מנת לקבל שימוש מיטבי במרתף ובהתאם להחלטת
מליאת הועדה המקומית מתאריך .26.3.14
היתר יוצא בכפוף לאמור לעיל ,השלמת גליון הדרישות והערות הבדיקה ובתיאום עם מחלקת רישוי.
הבקשה אושרה בישיבת ועדת משנה לתכנון ובניה מס'  201611מתאריך  23/11/16מבוקש דיון חוזר לאחר
קבלת התנגדות של השותף בנכס.
הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
 .1חשיפת חלק מהמרתף עד מפלס הרצפה.
 .2פתיחת כניסה חיצונית למרתף.
 .3התקנת כלים סניטריים במרתף.
הבקשה פורסמה בתאריך ה 3/11/16 -לא התקבלו התנגדויות.
הבית עדיין לא קיבל טופס .4
להשלים ולתקן טופס  1וטבלת שטחים.
תיאור הבקשה לתקן עפ"י החלטת וועדה.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201703מיום15/03/2017:

עמוד 9

המשך בקשה להיתר2016371 :

לצרף מפת מדידה מצבית עדכנית חתומה.
בתכנית מרתף להשלים מפלסי גובה אבסולוטים.

מתנגדים
 אוליאל בני ומיטלהמלצות מהנדס העיר
מומלץ לדחות את ההתנגדות ולאשר את הבקשה.
מדובר במעקה שניתן בהיתר הנותן מענה גם מבחינה בטיחותית.
מהלך דיון
דורית מציגה את הבקשה.
מכתב שהתקבל ע"י השותף בנכס מוקרא בפני הועדה וכן ,תגובת המבקשים.
החלטות
הועדה מחליטה לדחות את ההתנגדות ולאשר את הבקשה.
מדובר במעקה שניתן בהיתר הנותן מענה גם מבחינה בטיחותית.
היתר יוצא בכפוף לאמור לעיל ,השלמת גליון הדרישות והערות הבדיקה ובתיאום עם מחלקת הרישוי.
גליון דרישות
 מתן התחיבות לתיקון כל נזק שיגרם לרכוש הציבורי. הוכחת בעלות על הנכס אישור כל הבעלים הרשומים של הנכס  +תעודת זהות לחילופין המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב' אישור התקשרות עם אתר פסולת הבניה אישור מ.מ.י. אישור הג"א אישור חברת בזק אישור חברת החשמל אישור התקשרות עם מעבדה מוכרת אישור הסכמת שכנים לבניה ולגידור בגבול משותף אישור חב' כבלים ויס אישור יועץ התחבורה של העיריה )ליועץ תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה( אישור תאגיד המים "מי ציונה" אישור מהנדס תשתיות ביוב ניקוז אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה( אישור מנהל אגף שפע לפיתרון להפרדת אשפה תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי הצהרת המהנדס והגשת חישובים סטטים הגשת בקשה סופית )לאחר תיקונים( ע"ג דיסקט אישור מח' נכסים יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר -פתרון למזגנים

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201703מיום15/03/2017:

עמוד 10

המשך בקשה להיתר2016371 :

 התר ינתן לאחר :מתן עותק מתעודת קבלן רשום ,גידור השטחנספחים
 .1מכתב ממתנגד ותשובת מבקש

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201703מיום15/03/2017:

עמוד 11
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סעיף 5

תיק בניין2431 :

בקשה להיתר2016345 :

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201703תאריך15/03/2017 :
בעלי עניין
מבקש
יחזקאל ואריאלה יחזקאל
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב העצמאות 35
גוש 3641 :חלקה201 :

שטח החלקות

 597.00מ"ר

תוכניות:

נס 1/1נס1/2

יעוד:

מגורים א2-

שטח עיקרי:

 30.79מ"ר

שטח מגרש:
תאור הבקשה:
שטח שירות 52.00 :מ"ר

 597.00מ"ר
הריסה ותוספת למבנה קיים

מהות הבקשה
הריסה ותוספת בניה
הערות בדיקה
הבקשה הוגשה לאחר שהמבקש עומד בפני משפט בגין בניה ללא היתר
מבוקשות ההקלות הבאות :
.1הקלה בקו בנין אחורי של כ) 10%-מבוקש 5.4מ' במקום  6.00מ' ע"פ ת.ב.ע(
.2הקלה בקו בנין צדדי לקיר אטום עד ל) 10%-מבוקש כ2.7-מ' במקום  3.00מ'(
 .3הקלה להקטנת המרחק בין מחסן לבית )מבוקש כ 4-מ' במקום 5מ' ע"פ ת.ב.ע(
 .4צרוף עד כ 30%-מרפסות "פתוחות" )מקורות( משטח הקומה לשטחי הבניה
הבקשה פורסמה  ,פרסום אחרון בתאריך 15.9.16לא התקבלו התנגדויות
ראה נימוקי עורך הבקשה להקלות המבוקשות מצ"ב
הבית הקיים עובר קו בנין קדמי בהיתר בכ 0.8-מ'
להתאים פרגולה מוצעת בחזית אחורית לתקנות תכנון ובניה
להתאים ו/או ולהרוס המשך גג בקו בנין קדמי )אינו תואם להגדרות פרגולה ע"פ תקנות התכנון והבניה(
לתקן ולהשלים טופס  1וסכמת שטחים )ראה מכפלת קומת הקרקע ברוטו (
להשלים מידות בסכמת שטחים ובתוכניות
לסמן להריסה גגון פלסטיק )ראה קומה א' ותכנית גג(
יש לסמן בניה קיימת בבקשה כולל הריסת חלקים החורגים שנמצאים בסטיה מהוראות התב"ע ותקנות
התכנון והבניה לציין מידת חריגות פרגולה מקווי הבניין ולהתאים לתקנות )לא יותר מ 40%-כולל ההקלות
בקווי בניין וחומרים(
למקם גדר מוצעת במגרש המבקש.
לבטל שער בגדר האחורית.
לבטל כניסה קדמית.
מפת מדידה אקטואלית.
המלצות מהנדס העיר
מומלץ כי הבקשה תובא לדיון לאחר התאמתה למצב הקיים בשטח בפועל.
דו"ח פיקוח יובא לדיון בועדת המשנה.
מהלך דיון
רוני מציג את הבקשה.
שמואל מציג בפני הועדה את דו"ח הפיקוח לאחר הביקור במקום ומציין כי
התכנית אינה תואמת למצב בשטח.
פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201703מיום15/03/2017:

עמוד 12

המשך בקשה להיתר2016345 :

החלטות
הועדה מחליטה לדחות את הדיון בועדה עד להתאמת התכניות למצב בשטח.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201703מיום15/03/2017:

עמוד 13

סעיף 6

תיק בניין1636 :

בקשה להיתר2016368 :

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201703תאריך15/03/2017 :
בעלי עניין
מבקש
ישראלי עד  ,ורצברג עדי
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב הפרטיזנים 6
גוש 3851 :חלקה 65 :מגרש1366 :

תוכניות:

נס 1/1נס1/2

יעוד:

מגורים א1-

שטח עיקרי:

 31.08מ"ר

שטח מגרש:
תאור הבקשה:
שטח שירות 9.72 :מ"ר

 1366.00מ"ר
הריסה ובניה חדשה

מהות הבקשה
הריסת מחסן ותוספת לבית קיים
הערות בדיקה
מבוקשות ההקלות הבאות :
 .1הגדלת אחוזי הבניה בקומת הקרקע לכ 22%-במקום  20%ללא חריגה בסה"כ אחוזי הבניה
.2הקטנת קו הבנין הצדדי לכ 3.6-מ' במקום  4מ'
 .3הקטנת קו הבנין האחורי לכ 6.3-במקום 7.00מ'
הבקשה פורסמה  ,פרסום אחרון בתאריך  11.11.16לא התקבלו התנגדויות
המבנה הקיים המתואר בבקשה אינו תואם להיתר ומפת המדידה
לתקן ולהשלים טופס  1וסכמת שטחים
להתאים תכניות למצב קיים ולציין מידות המבנה בהתאמה )ראה בליטה במבנה חזית מערבית וגגון/סככה ביציאה מסלון(
להתאים לשטחי הבניה המותרים בכפוף לאישור הועדה
לציין באחסנה בטופס  1שטח מחסן נותר ולהתאים שטח מחסן קיים לשטח בהיתר ) 27.22מ"ר(
לציין שימוש במחסן ע"פ הנחיות מרחביות )מחסן כלי גינה(
לקבל אישור מח' גינון להעתקת עץ
לתקן ולהשלים תוכנית פיתוח ע"פ הנחיות מח' תשתיות
להגדיר שימוש בתוספת בהתאם לתקנות תכנון ובניה
המלצות מהנדס העיר
 .1מומלץ לאשר הבקשה בכפוף לתיקון הערות הבדיקה.
 .2אין הצדקה לאישור ההקלות בקווי הבנין וזאת מאחר וניתן לתכנן במגרש במסגרת קווי
הבנין עפ"י תב"ע.
 .3מומלץ לאשר הבקשה להקלה להגדלת אחוזי הבניה וזאת לצורך ניצול מיטבי של זכויות"
הבני בקומה אחת.
מהלך דיון
רוני מציג הבקשה.
החלטות
 .1הועדה מחליטה לאשר הבקשה .
 .2אין הצדקה לאישור ההקלות בקווי הבנין וזאת מאחר וניתן לתכנן במגרש במסגרת קווי
הבנין עפ"י תב"ע.
 .3הועדה מאשרת את הבקשה להקלה להגדלת אחוזי הבניה וזאת לצורך ניצול מיטבי של זכויות"
הבניה בקומה אחת.
פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201703מיום15/03/2017:

עמוד 14

המשך בקשה להיתר2016368 :

היתר יוצא בכפוף לאמור לעיל ,השלמת גליון הדרישות והערות הבדיקה ובתיאום עם מחלקת רישוי.
גליון דרישות
 מתן התחיבות לתיקון כל נזק שיגרם לרכוש הציבורי. הוכחת בעלות על הנכס אישור כל הבעלים הרשומים של הנכס  +תעודת זהות לחילופין המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב' אישור התקשרות עם אתר פסולת הבניה אישור מ.מ.י. אישור הג"א אישור חברת בזק אישור חברת החשמל אישור התקשרות עם מעבדה מוכרת אישור חב' כבלים ויס אישור מח' תנועה אישור תאגיד המים "מי ציונה" אישור מהנדס תשתיות ביוב ניקוז אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה( אישור מנהל אגף שפע לפיתרון להפרדת אשפה תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי ערבות בנקאית להבטחת תנאי ההתר מתן הודעה לרשות העתיקות הצהרת המהנדס והגשת חישובים סטטים הגשת בקשה סופית )לאחר תיקונים( ע"ג דיסקט יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר פתרון למזגנים התר ינתן לאחר :מתן עותק מתעודת קבלן רשום ,גידור השטח -תאום עם מחלקת גנים ונוף בדבר עצים בוגרים במגרש ו  /או בסביבתו

---------------------עמוס לוגסי
יו"ר ועדת מישנה
מקומית
לתכנון ובניה

--------------------------אינג' בועז גמליאל
מהנדס הועדה

הישיבה התקיימה בחדר ישיבות תחתון  ,רח' הבנים  ,9נס-ציונה

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201703מיום15/03/2017:

עמוד 15

