תאריך13/07/2017 :
ת .עברי :י"ט בתמוז תשע"ז

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 201706
בתאריך  13/06/2017 :י"ט בסיוון תשע"ז שעה 08:30
נכחו:
חברים:

מר עמוס לוגסי
מר שחר רובין
גב' ציפי זילברמן
מר יצחק כהן

נציגים:

 רשות הכבאותמר גמליאל שמעון
השתתפה הגב' מאיה אביבי
הערה:

סגל:

-

אינג' בועז גמליאל
עו"ד שולמית כהן מנדלמן
מר רוני הורביץ
מר שולם גלזר
טלי איטח
יהודאי יפה

-

מר שמואל אלקלעי
רעות פוקס
גב' דורית רובין-ארמרמן

-

יו"ר ועדת המשנה
סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה
חברת ועדת המשנה
מ"מ חבר ועדה

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

נעדרו:
חברים:

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

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

-

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

 מינהל מקרקעי ישראל המשרד לבטחון המדינה נציג שר הפנים פיקוד עורף לשכת הבריאות הנפתית רחובות איגוד ערים לאיכות הסביבה -המשרד להגנת הסביבה
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עמוד 1

המשך משתתפים לישיבה:
סגל:

גב' סמדר ירון
מר דרור מרגלית

 מנהלת מחלקת בנין עיר -מנהל אגף הנכסים

מוזמנים:

שלמה אליהו
תומר רחמים

 מבקר העיריה -מנהל מח' איכות סביבה

אישור פרוטוקולים:
אושר פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201705מיום .10/05/2017
על סדר היום:
אישור פרוטוקול מס'  201705מתאריך . 10.5.17
הפרוטוקול מאושר פה אחד.
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תקציר נושאים לדיון
סעיף

סוג ישות

מס' ישות

1

תוכנית בניין
עיר
תכנית מתאר

407-0339275

2

תוכנית בניין
עיר
תכנית מתאר

מק/126/א1/

3

תוכנית בניין
עיר
תכנית לצרכי

תצר8/658/

4

תוכנית בניין
עיר
הפקעה

הפקעה 07/2017

5

תוכנית בניין
עיר
הפקעה

הפקעה 08/2017

6

בקשה להיתר

2017191

7

בקשה להיתר

2017123

תיאור ישות

גו"ח

נס/מק/105/א-38/מ גוש3753 :
רכז מסחרי טירת
מחלקה34:
שלום
עד חלקה34:
גוש3842 :
איחוד וחלוקה לב
העיר מערב
מחלקה32:
עד חלקה33:
גוש3843 :
תצר/נס 131/גוש
 3843חלקה 16מחלקה16:
עד חלקה16:
עפ"י תכנית נס 131/גוש3843 :
מחלקה16:
עד חלקה16:
עפ"י תכנית נס /1/1/גוש3843 :
ו נס61/
מחלקה16:
עד חלקה16:
גוש3637 :
בית פרטי חד
משפחתי  ,הריסה
חלקה452 :
ותוספת למבנה קיים תכ' :נס1/1/
גוש3641 :
הריסה ותוספת
למבנה קיים
חלקה238 :
תכ',1/1 :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201706מיום13/06/2017:

כתובת

בעל עניין
דיקלה לוי

סנונית

ועדה מקומית
לתכנון ןבניה
קיימת התנגדות
דורון תורגמן

ויצמן

רוטשילד

עיריית נס ציונה

דגל ישראל

עיריית נס ציונה

רוטשילד

רובנס חנן

רחוב חנה סנש 6

ורדי גאולה ורון

רחוב קבוץ גלויות
39

עמ'
4
שעה:
08:30
6
שעה:
08:30
9
שעה:
08:30
10
שעה:
08:30
11
שעה:
08:30
12

14

עמוד 3

תכנית מתאר מקומית :נס407-0339275/

סעיף 1

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201706תאריך13/06/2017 :
שם התכנית:

נס/מק/105/א-38/מרכז מסחרי טירת שלום

סוג תוכנית
בעלי ענין
יוזם/מגיש
דיקלה לוי
מתכנן
רון רובינשטיין
בעל קרקע
דיקלה לוי

תכנית מתאר מקומית

כתובות
גושים חלקות

סנונית

גוש
3753
3753
3753
3753
3753
3753

גוש נוסף בשלמות
לא
לא
לא
לא
לא
לא

מחלקה
34
35
36
38
40
41

עד חלקה
34
35
36
38
40
41

בשלמות
לא
לא
לא
לא
לא
לא

מטרת התכנית

 .1הגדלת השטח הכולל )העיקרי( המותר לבניה ב 500 -מ"ר:
א .הוספת שטחים עיקרים מתחת הקרקע בשיעור של  250מ"ר .
ב .הוספת שטחים עיקרים מעל הקרקע בשיעור של  250מ"ר.
 .2שינוי גובה הבנין ותוספת קומה ) 2קומות במקום קומה .(1
 .3שינוי שימוש בשטחי שירות בקומת מרתף ממחסנים לשטחי שירות אחרים בשיעור של  250מ"ר.
 .4שינוי גובה קומת המרתף מ 2.2 -מ' ל 2.8 -מ' ).מדוד מרצפה עד תקרה( .

רקע לדיון
 .1התכנית חלה על מגרש בטירת שלום  ,במרכז מסחרי קיים .
 .2בישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201612מתאריך  21/12/2016הוחלט :
הועדה מחליטה לדחות את הדיון בתכנית לצורך בחינת המצב המשפטי לאור פסה"ד של בית משפט עליון
בענין פרחי ביקל.
 .3עפ"י חוו"ד שמאי הועדה ,התוכנית אינה גורמת לירידת ערך עפ"י סעיף  197וכן היזם הגיש לועדה כתב
שיפוי כנגד תביעות . 197
 .4בתאריך  16/3/2017הגיש היזם כתב שיפוי חתום.
.5בישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201704מתאריך  19/04/2017הועדה דנה בתכנית לאחר
תיקון החוק )תיקון  115לחוק( הוחלט :להפקיד את התכנית בתנאים .
 .6התכנית מובאת פעם נוספת לדיון להחלטת הפקדה מאחר ועודכנו מטרות התכנית מבוקש לדון בהפקדת
התכנית.
מהלך הדיון
פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201706מיום13/06/2017:

עמוד 4

המשך תוכנית :נס407-0339275/

טלי איטח :מבקשת להציג את בקשתו של המתכנן ,מבקש לפתוח פתח מהמרתף החוצה לצורך מילוט ,טוען
שזו דרישה של כיבוי אש.
מאיה אביבי נציגת הכבאות:צריך לראות את חוות הדעת שהמתכנן קיבל ,נשמע לא נכון.
אנחנו דורשים את היציאות על בסיס חוק התכנון והבניה.
טלי איטח :עלה גם הנושא של כלים סניטרים במרתף.
שולם גלזר:אפשר לאשר לו כניסה חיצונית למרתף ללא קשר לרשות הכבאות ,משום שעצם
התוספת לרשות הכבאות מונעת תשלום היטל השבחה.
אינג' בועז גמליאל:זו סוגיה שהמתכנן הביא עכשיו לפתחנו ,אני לא מכיר אותה.
אני מבקש לבחון את זה לא רוצה לאשר בדיון הזה  ,גם לא נדון במכינה לוועדה.
לכן הדיון לגבי פתח במרתף וכלים סניטרים במרתף ידונו בישיבה נוספת.

המלצת מהנדס העיר

להפקיד את התכנית בתנאים :
.1תיקונים טכניים מחלקת תכנון עיר.
.2חתימה על כתב שיפוי.
.3אישור יועצת תנועה.
.4תנאי לקבלת היתר בניה טיפול בהסתרת מפגעים ויזואלים בחזית האחורית של המבנה.
.5חומרי הגמר לתוספת הבניה בקומה א' יהיו באישור מהנדס העיר.
 .6לא יותרו שימושים אשר לדעת ועדת הרישוי יגרמו למטרדים בסביבה.
החלטות

להפקיד את התכנית בתנאים :
.1תיקונים טכניים מחלקת תכנון עיר.
.2חתימה על כתב שיפוי.
.3אישור יועצת תנועה.
.4תנאי לקבלת היתר בניה טיפול בהסתרת מפגעים ויזואלים בחזית האחורית של המבנה.
.5חומרי הגמר לתוספת הבניה בקומה א' יהיו באישור מהנדס העיר.
 .6לא יותרו שימושים אשר לדעת ועדת הרישוי יגרמו למטרדים בסביבה.
אושר פה אחד
משתתפים :יו"ר מר עמוס לוגסי ,מר שחר רובין ,גב' ציפי זילברמן ,מר יצחק כהן.

נספחים
 .1נספחים -לועדה

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201706מיום13/06/2017:
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סעיף 2

תכנית מתאר מפורטת :נס/מק/126/א1/

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201706תאריך13/06/2017 :
שם התכנית:

איחוד וחלוקה לב העיר מערב

סוג תוכנית
בעלי ענין
יוזם/מגיש
ועדה מקומית לתכנון ןבניה
מתכנן
ועדה מקומית לתכנון ובניה
בעל קרקע
צדוק נח
שונים
אלאלוף אריה
מטלון מתי
אלאלוף אריה
אלאלוף אברהם
אתח )אלאלוף( עליזה
שלפרוק פוקס חוה
כהן אסתר
קין אביבה
ברנרד טונס

תכנית מתאר מפורטת

כתובות
גושים חלקות
גוש
3842
3849
3849

ויצמן ,דרך יצחק רבין
גוש נוסף בשלמות
לא
לא
לא

מחלקה
32
5
7

עד חלקה
33
6
7

בשלמות
כן
כן
לא

מטרת הדיון
על החלטת הועדה המקומית מתאריך  26/4/2015הגישו המתנגדים שהתנגדותם נדחתה ערר לוועדת הערר .
במסגרת הדיונים שהתקיימו בוועדת הערר התקבלה החלטת בייניים שהצדדים לערר ינסו להגיע לפשרה .
לאחר משא ומתן ממושך הונחה בפני הועדה הצעה לשינוי התכנית בהתאם לעקרונות הבאים :
 .1המרת שטחי בניה שמיועדים למסחר ומשרדים לטובת מגורים .
 .2שינוי מספר הקומות וקווי הבניין .
 .3חלוקת מגרש  2לשני מגרשים והעברת זכויות בין מגרשים לצורך ריכוז זכויות הבעלים במגרש אחד.
 .4תוספת יח"ד.
 .5תוספת שימוש לבית עירייה במגרש ביעוד מבנה ציבור .
 .6תוספת שטחי שירות .
 .7עדכון טבלאות האיזון בהתאם לשינויים המבוקשים.
הוועדה מתבקשת לדון בשינויים המבוקשים ולהחליט האם היא מאשרת את התכנית המתוקנת.
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המשך תוכנית :נס/מק/126/א1/

מטרת התכנית
.1שינוי חלוקת שטחי הבניה בתוכנית מבלי לשנות את סך השטח המותר לבניה בתכנית ובתנאי
שהשטח הכולל המותר לבניה בכל יעוד קרקע לא יעלה על ) 50%סעיף .62א.א(6.
 .2חלוקת הזכויות בין הבעלים יקבעו בטבלאות הקצאה ואיזון הערוכות ע"י שמאי מוסמך .
החלטות מדיונים קודמים
בישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201504מתאריך  26/04/2015הוחלט :
לאחר שמיעת ההתנגדות של אריה ומתי אלאלוף ונימוקיה ,הועדה לא השתכנעה מהנימוקים שהוצגו ע"י עוד ריבלין מדוע לא
לרכז את הזכויות של אילני וסטולר במגרש .2
לפיכך ,מחליטה הועדה על העברת הזכויות של אילני וסטולר מבחינת מטרים ויחידות דיור למגרש מס' .2
השמאי יכין טבלאות מעודכנות בהתאם להחלטת הועדה.
הועדה מחליטה לתת תוקף לתכנית בכפוף לכל שאר ההחלטות שהתקבלו בועדות הקודמות בעניין זה בנוסף להחלטה הנוכחית.
אושר פה אחד.
משתתפים :יו"ר מר עמוס לוגסי ,מר שחר רובין ,גב' ציפי זילברמן ,גב' סמדר אהרוני ,מר אלי לוי.

בישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201408מתאריך  02/09/2014הוחלט :
לאחר שמיעת ההתנגדויות ולאור זאת שהצדדים לא מצאו לנכון להגיע בינהם להסכמה הוחלט:
הועדה המקומית תתכנס ותקבל החלטה לאחר קבלת חוות דעת מפורטת שתוגש לה על ידי שמאי התכנית יובל דנוס
ושמאי הועדה אינג' שמואל פן.
אושר פה אחד.
משתתפים :יו"ר מר עמוס לוגסי ,מר שחר רובין , ,מר לירן יגודה ,מר אלי לוי.
בישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201408מתאריך  02/09/2014הוחלט :
לאחר שמיעת ההתנגדויות ולאור זאת שהצדדים לא מצאו לנכון להגיע בינהם להסכמה הוחלט:
הועדה המקומית תתכנס ותקבל החלטה לאחר קבלת חוות דעת מפורטת שתוגש לה על ידי שמאי התכנית יובל דנוס
ושמאי הועדה אינג' שמואל פן.
אושר פה אחד.
משתתפים :יו"ר מר עמוס לוגסי ,מר שחר רובין , ,מר לירן יגודה ,מר אלי לוי.
בישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201401מתאריך  15/01/2014הוחלט :
החלטה לבטל את הפקדת התכנית ,להפקיד תכנית מתוקנת כמפורט בהערות הבדיקה של משרד הפנים.
החלטה התקבלה פה אחד.
משתתפים :יו"ר מר עמוס לוגסי ,מר שחר רובין ,גב' ציפי זילברמן ,גב' סמדר אהרוני ,מר לירן יגודה ,מר אלי לוי,
מר יהודה חיימוביץ.

בישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201008מתאריך  31/08/2010הוחלט :
להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:
 (1תיקונים טכניים של לשכת התכנון.
 (2תנאי להפקדת התכנית  -מתן תוקף לתכנית נס/126/א'.
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עמוד 7

המשך תוכנית :נס/מק/126/א1/

ההחלטה התקבלה פה אחד.
החברים המשתתפים:
יו"ר מר עמוס לוגסי ,עו"ד שאול רומנו ,מר נאור ירושלמי ,גב' סמדר אהרוני.

המלצת מהנדס העיר
לאשר את התכנית בכפוף לתיקונים והנחיות מח' תכנון עיר.
החלטות
להוריד מסדר היום מאחר ולא הוגשו מסמכים מתוקנים החתומים ע"י הבעלים.

אושר פה אחד
משתתפים :יו"ר מר עמוס לוגסי ,מר שחר רובין ,גב' ציפי זילברמן ,מר יצחק כהן.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201706מיום13/06/2017:

עמוד 8

סעיף 3

תכנית לצרכי רישום )תצ"ר( :נס/תצר8/658/

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201706תאריך13/06/2017 :
שם התכנית:

תצר/נס 131/גוש  3843-חלקה 16

סוג תוכנית

תכנית לצרכי רישום )תצ"ר(

שטח התוכנית
בעלי ענין
יוזם/מגיש
דורון תורגמן

 1,108.00מ"ר

כתובות
גושים חלקות

רוטשילד

גוש
3843

גוש נוסף בשלמות
לא

) 1.108דונם(

מחלקה
16

עד חלקה
16

בשלמות
כן

מטרת התכנית
אישור תצ"ר בהתאם לתכנית נס. 131/
המלצת מהנדס העיר
לאשר תכנית לצרכי רישום בתנאי :
 . 1חתימה על כתב התחיבות לרישום .
 . 2חתימה על התחיבות לרישום כתנאי למתן היתר בניה עפ"י בקשה מס .2017038
 .3תיקונים טכניים של לשכת התכנון המקומית.
.4השלמת רישום התכנית ,תהווה תנאי למתן תעודת גמר להיתר בניה.

החלטות
לאשר תכנית לצרכי רישום בתנאי :
 . 1חתימה על כתב התחיבות לרישום .
 . 2חתימה על התחיבות לרישום כתנאי למתן היתר בניה עפ"י בקשה מס .2017038
 .3תיקונים טכניים של לשכת התכנון המקומית.
.4השלמת רישום התכנית ,תהווה תנאי למתן תעודת גמר להיתר בניה.

אושר פה אחד
משתתפים :יו"ר מר עמוס לוגסי ,מר שחר רובין ,גב' ציפי זילברמן ,מר יצחק כהן.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201706מיום13/06/2017:

עמוד 9

סעיף 4

הפקעה :נס/הפקעה 07/2017

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201706תאריך13/06/2017 :
שם התכנית:

עפ"י תכנית נס131/

סוג תוכנית
בעלי ענין
יוזם/מגיש
עיריית נס ציונה

הפקעה

כתובות
גושים חלקות

דגל ישראל

גוש
3843

גוש נוסף בשלמות
לא

מחלקה
16

עד חלקה
16

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 לתכנית נס.131/
 לאשר תפיסת החזקה לפי סעיף )190ב( לחוק .הפקעה מבוקשת עפ"י תב"ע נס.131/

המלצת מהנדס העיר
לאשר הפקעות לצרכי ציבור לפי סעיף  189ו 190-לחוק התכנון והבניה
ולפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור( ובהתאם לתכנית נס.131/
 לאשר תפיסת החזקה לפי סעיף )190ב( לחוק .הפקעה מבוקשת עפ"י תב"ע נס.131/
החלטות
לאשר הפקעות לצרכי ציבור לפי סעיף  189ו 190-לחוק התכנון והבניה
ולפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור( ובהתאם לתכנית נס.131/
 לאשר תפיסת החזקה לפי סעיף )190ב( לחוק .הפקעה מבוקשת עפ"י תב"ע נס131/

אושר פה אחד
משתתפים :יו"ר מר עמוס לוגסי ,מר שחר רובין ,גב' ציפי זילברמן ,מר יצחק כהן.
נספחים
 .1תשריט הפקעה

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201706מיום13/06/2017:

עמוד 10

סעיף 5

הפקעה :נס/הפקעה 08/2017

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201706תאריך13/06/2017 :
שם התכנית:

עפ"י תכנית נס /1/1/ו נס61/

סוג תוכנית
בעלי ענין
יוזם/מגיש
עיריית נס ציונה

הפקעה

כתובות
גושים חלקות

רוטשילד

גוש
3843

גוש נוסף בשלמות
לא

מחלקה
16

עד חלקה
16

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 לתכנית נס 1/1/ו -נס.61/
 לאשר תפיסת החזקה לפי סעיף )190ב( לחוק .הפקעה מבוקשת עפ"י תב"ע נס 1/1/ו -נס.61/
המלצת מהנדס העיר
לאשר הפקעות לצרכי ציבור לפי סעיף  189ו 190-לחוק התכנון והבניה
ולפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור( ובהתאם לתכנית נס 1/1/ו -נס.61/
 לאשר תפיסת החזקה לפי סעיף )190ב( לחוק .הפקעה מבוקשת עפ"י תב"ע נס 1/1/ו -נס.61/
החלטות
לאשר הפקעות לצרכי ציבור לפי סעיף  189ו 190-לחוק התכנון והבניה
ולפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור( ובהתאם לתכנית נס 1/1/ו -נס.61/
 לאשר תפיסת החזקה לפי סעיף )190ב( לחוק .הפקעה מבוקשת עפ"י תב"ע נס 1/1/ו -נס.61/

אושר פה אחד
משתתפים :יו"ר מר עמוס לוגסי ,מר שחר רובין ,גב' ציפי זילברמן ,מר יצחק כהן.
נספחים
 .1תשריט הפקעה

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201706מיום13/06/2017:

עמוד 11

סעיף 6

תיק בניין1031 :

בקשה להיתר2017191 :

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201706תאריך13/06/2017 :
בעלי עניין
מבקש
רובנס חנן
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב חנה סנש 6
גוש 3637 :חלקה452 :

שטח החלקות

 719.00מ"ר

תוכניות:

נס 1/1/נס1/2/

יעוד:

מגורים א2-

שימושים:

בית פרטי חד משפחתי

שטח עיקרי:

 44.00מ"ר

תאור הבקשה:

הריסה ותוספת למבנה קיים

שטח שירות 40.00 :מ"ר

מהות הבקשה
חידוש החלטה לתוספת בניה לבית חד  -משפחתי קיים,קומה אחת.
הערות בדיקה
מבוקש להאריך תוקף ההחלטת ועדת משנה מיום  8.6.16שהחליטה ":לאשר בכפוף להשלמת גליון דרישות והערות הבדיקה
ובתיאום עם מחלקת רישוי".
מבוקשת הקלה להקטנת קו בניה צדדי  -מזרחי במבנה הקיים לכ 2.7-מ' במקום  3מ'.
הבקשה פורסמה בתאריך  05/05/2016ולא התקבלו התנגדויות.
להשלים ולתקן טופס  1וטבלת שטחים.
להקטין מחסן הקיים ל 10-מ"ר לכל היותר.
לתת תכנית לחניה מקורה ולמצללות.
להשלים ולתקן תכניות.
המלצות מהנדס העיר
מומלץ לאשר ההקלה להקטנת קו בניה צדדי-מזרחי במבנה הקיים לכ 2.70-מ' במקום  3מ' ע"מ לאפשר ניצול זכויות הבניה
באופן מיטבי.
מהלך דיון
הבקשה מוצגת בפני הועדה ע"י שולם.
החלטות
המלצת מהנדס העיר :לאשר ההקלה להקטנת קו בניה צדדי-מזרחי במבנה הקיים לכ 2.70-מ' במקום  3מ' ע"מ לאפשר
ניצול זכויות הבניה באופן מיטבי.
הועדה מחליטה לאשר את ההקלה להקטנת קו בניה צדדי-מזרחי במבנה הקיים לכ 2.70-מ' במקום  3מ' ע"מ לאפשר ניצול
זכויות הבניה באופן מיטבי ,בהתאם להמלצת מהנדס העיר.
היתר יוצא בכפוף לאמור לעיל ,השלמת גליון הדרישות והערות הבדיקה ובתיאום עם מחלקת רישוי.
גליון דרישות
 -מתן התחיבות לתיקון כל נזק שיגרם לרכוש הציבורי.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201706מיום13/06/2017:

עמוד 12

המשך בקשה להיתר2017191 :

-

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 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
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
התר ינתן לאחר :מתן עותק מתעודת קבלן רשום ,גידור השטח
תאום עם מחלקת גנים ונוף בדבר עצים בוגרים במגרש ו  /או בסביבתו

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201706מיום13/06/2017:

עמוד 13

סעיף 7

תיק בניין1973 :

בקשה להיתר2017123 :

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201706תאריך13/06/2017 :
בעלי עניין
מבקש
ורדי גאולה ורון
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב קבוץ גלויות 39
גוש 3641 :חלקה238 :

תוכניות:

 ,1/1תממ/2/1 ,21/3/ב ,מש ,200007/מק ,3/50/1 ,2/1 ,5/1/תמא ,35/תמא38/

יעוד:

מגורים א2-

שטח עיקרי:

 48.33מ"ר

שטח מגרש:

 369.00מ"ר

תאור הבקשה:

הריסה ותוספת למבנה קיים

מהות הבקשה
הריסה ותוספת קומה א )אישור מצב קיים(
הערות בדיקה
מבוקשת הקלה להגדלה בשטחי הבניה בקומת הקרקע לכ 31%-במקום  25%ע"פ ת.ב.ע ללא חריגה בסה"כ אחוזי הבניה
הבקשה פורסמה  ,פרסום אחרון בתאריך

 12/3/17לא התקבלו התנגדויות

מרפסת קידמית עוברת בהיתר קו בנין קידמי בכ 0.6-מ'
לתקן ולהשלים טופס  1וסכמת שטחים
לכלול שטח השלכת מדרגות בקומת הקרקע בשטח עיקרי
לכלול שטחי בניה באזור "הקוקיות" בשטחי הבניה
לכלול שטח "מרפסת שירות " ק.ק .בשטחי הבניה העיקרי
מרפסת כניסה שטח עודף על  1.8מ' לכלול בשטח בניה עיקרי
להתאים גובה מחסן להוראות ה-ת.ב.ע והתקנות ) 2.4מ' גובה פנימי  2.6 ,גובה סופי חוץ(
להתאים שטחי הבניה למותר על פי ה-ת.ב.ע והתקנות
לתקן ולהשלים תוכנית פיתוח ע"פ הנחיות מח' תשתיות
לציין שער נגרר יפתח ויבוצע במגרש המבקש בלבד
המלצות מהנדס העיר
מומלץ לאשר ההקלה להגדלה בשטחי הבניה בקומת הקרקע לכ  31% -במקום  25%עפ"י תב"ע  ,מאחר והשטח המועבר
מקומה לקומה הינו מתחת לשטח המותר בסה"כ השטחים המותרים לבניה וע"מ לאפשר ניצול זכויות הבניה באופן מיטבי.
מהלך דיון
רוני מציג הבקשה בפני הועדה.
יועמ"ש מבקשת לציין בפני הועדה כי מתקיימים הליכים משפטיים נגד משפחת ורדי בגין שימוש
במבנה כיח"ד קיימת.
החלטות
המלצת מהנדס העיר:
לאשר ההקלה להגדלה בשטחי הבניה בקומת הקרקע לכ  31% -במקום 25%
עפ"י תב"ע  ,מאחר והשטח המועבר מקומה לקומה הינו מתחת לשטח המותר בסה"כ השטחים
המותרים לבניה וע"מ לאפשר ניצול זכויות הבניה באופן מיטבי.
הועדה מחליטה לאשר ההקלה להגדלה בשטחי הבניה בקומת הקרקע לכ 31%-במקום 25%
עפ"י תב"ע ,מאחר והשטח המועבר מקומה לקוהמ הינו מתחת לשטח המותר בסה"כ השטחים
המותרים לבניה וע"מ לאפשר ניצול זכויות הבניה באופן מיטבי ,בהתאם להמלצת מהנדס העיר.
פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201706מיום13/06/2017:

עמוד 14

המשך בקשה להיתר2017123 :

היתר בניה יוצא רק לאחר ביצוע גזר הדין להריסת המחסן ,כמסומן בבקשה להיתר,
ובכפוף להשלמת 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'  201706מיום13/06/2017:
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