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

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 201707
בתאריך  11/07/2017 :י"ז בתמוז תשע"ז שעה 08:30
נכחו:
חברים:

מר עמוס לוגסי
מר שחר רובין
גב' ציפי זילברמן
מר לירן יגודה
נכח מסעיף 8
הערה:
 מ"מ חבר ועדהמר יצחק כהן
נכח מסעיף מס' 2
הערה:

נציגים:

 נציג שר הפניםאיתי בורשטיין
נכח בישיבה מסעיף 8
הערה:

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

-

יו"ר ועדת המשנה
סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה
חברת ועדת המשנה
חבר ועדת המשנה לתכנון ולבניה.

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:

גב' סמדר אהרוני
מר אלי לוי
מר יהודה חיימוביץ'

נציגים:
מר גמליאל שמעון
מפקד משטרת נס ציונה
נציג משרד השיכון
מר מיכאל זלינגר
מר מארק חוזין
גב' אילנה אביעד

 חברת ועדת המשנה חבר ועדת המשנה לתכנון ולבניה. חבר ועדת המשנה לתכנון ולבניה. מינהל מקרקעי ישראל רשות הכבאות המשרד לבטחון המדינה פיקוד עורף לשכת הבריאות הנפתית רחובות -איגוד ערים לאיכות הסביבה

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201707מיום11/07/2017:

עמוד 1

המשך משתתפים לישיבה:
נציגים:

גב' ורד אדרי

 -המשרד להגנת הסביבה

סגל:

מר דרור מרגלית
טלי איטח

 מנהל אגף הנכסים -מרכזת תכנון עיר

מוזמנים:

שלמה אליהו
תומר רחמים

 מבקר העיריה -מנהל מח' איכות סביבה

אישור פרוטוקולים:
אושר פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201706מיום .13/06/2017
על סדר היום:
אישור פרוטוקול מס'  201706מתאריך 13.6.17
הפרוטוקול מאושר פה אחד.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201707מיום11/07/2017:

עמוד 2

תקציר נושאים לדיון
סעיף

סוג ישות

מס' ישות

תיאור ישות

גו"ח

1

תוכנית בניין
עיר
תכנית מפורטת

407-0410142

2

תוכנית בניין
עיר
תכנית מפורטת

407-0481895

3

תוכנית בניין
עיר
תכנית לצרכי

תצר710/

נס/מק -16/129/בית גוש5102 :
פנחס
מחלקה223:
עד חלקה223:
גוש3754 :
נס/מק 8/119/רח'
האלופים
מחלקה41:
עד חלקה41:
גוש  3842:חלקה 28:
חב' ארץ עיר

4

תוכנית בניין
עיר
הפקעה

הפקעה 09/2017

5

תוכנית בניין
עיר
הפקעה

הפקעה 10/2017

6

בקשה להיתר

2017204

7

בקשה להיתר

2017133

8

בקשה להיתר

2016327

9

בקשה להיתר

2016233

10

בקשה מקוונת
עם הקלות

2017152\1

עפ"י תוכנית נס 1/1/גוש3642 :
נס/130/ב
מחלקה35:
עד חלקה35:
גוש3848 :
עפ"י תוכנית
נס/200/א
מחלקה2:
עד חלקה3:
בית משותף  ,הריסה גוש3843 :
ובניה חדשה
חלקה23 :
מגרש001 :
גוש3753 :
יחידה אחת מדו
משפחתי  ,בניה
חלקה99 :
חדשה
מגרש245 :
בית משותף  ,תוספת גוש3637 :
לדירה בבית משותף חלקה276 :
מגרש417 :
בית משותף  ,הריסה גוש3842 :
ובניה חדשה
חלקה28 :
תכ' :נס 1/1נס2/1
גוש3637 :
בנייה חדשה
חלקה586 :
מגרש :חלק

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201707מיום11/07/2017:

בעל עניין

כתובת

גל שטיינהרט

בגין מנחם

מרומי יפה בע"מ

האלופים 1

חב' ארץ עיר בע"מ

ראובן לרר

עיריית נס ציונה

עמ'
4
שעה:
08:30
6
שעה:
08:30
8
שעה:
08:30
9
שעה:
08:30
10
שעה:
08:30
11

עיריית נס ציונה

שד העמק

בית האלמוג חברה
לבנין בע"מ ע"י
סעדיה משה

רחוב רוטשילד ,15
נס ציונה

הראל יניב

רחוב העפרוני

14

כהן ברק

רחוב נורדאו 9

16

קיימת התנגדות
מעוף גונן יזמות
בע"מ

רחוב ראובן לרר 5

18

זיו אייל ,זיו שפטלר רחוב צה"ל 3
נורית
קיימת התנגדות

21

עמוד 3

סעיף 1

תכנית מפורטת :נס407-0410142/

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201707תאריך11/07/2017 :
שם התכנית:

נס/מק -16/129/בית פנחס

סוג תוכנית

תכנית מפורטת

שטח התוכנית
בעלי ענין
יוזם/מגיש
גל שטיינהרט
אלכסנדרה מנדל שטיינהרט
חנה מנור
צבי מנור
מתכנן
איתי ליננברג
בעל קרקע
גל שטיינהרט
אלכסנדרה מנדל שטיינהרט
חנה מנור
צבי מנור

 6,529.00מ"ר

כתובות
גושים חלקות
גוש
5102
5102
5102
5102
5102

) 6.529דונם(

בגין מנחם
גוש נוסף בשלמות
לא
לא
לא
לא
לא

מחלקה
223
224
257
261
297

עד חלקה
223
224
257
261
297

בשלמות
כן
כן
לא
כן
כן

מטרת הדיון
התכנית נידונה בועדת המשנה בתאריך  23/11/2016והוחלט על הפקדתה בתנאים .החלטת הועדה נשלחה לבעלים בתאריך ה-
.6/12/2016
תיקון ה 101-לחוק התכנון והבניה הגדיר לוחות זמנים לעמידה בתנאי הועדה להפקדת התכנית .מגיש התכנית עודכן בלוחות
הזמנים ובתנאי הועדה להפקדת התכנית ולמרות זאת טרם הגיש תכניות מתוקנות לבדיקה.
לוחות הזמנים שהוגדרו בחוק להפקדת תכנית הסתיימו ,ובסיומם מגישי התכנית עודכנו בתאריך הסופי להשלמת תנאי הועדה.
מאחר ולא הוגשו תכניות מתוקנות התכנית מובאת בפני הועדה לצורך החלטה על סגירתה.
מטרת התכנית
הסדרת זכויות בניה למבנה בית אבות קיים
וזאת ע"י:
תכנון מחדש של המבנה הקיים ותוספת שטחים ומרחב מוגן.
א.
קביעת זכויות בניה והוראות בינוי.
ב.
החלטות מדיונים קודמים
בישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201611מתאריך  23/11/2016הוחלט :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201707מיום11/07/2017:

עמוד 4

המשך תוכנית :נס407-0410142/

החלטת הועדה המקומית על הפקדת התכנית בתנאים הבאים:
 .1קביעת המבנה הקיים להריסה במלואו.
 .2הגבלת השימושים בייעוד מבנים ומוסדות ציבור לשימושים הבאים :בית חולים .יותרו גם מרפאות ומוסדות חינוך באישור
הועדה המקומית.
 .3חלקה מס' ) 281דרך משולבת( תכלל במלואה בתחומי הקו הכחול של התכנית .במסגרת התכנית ישונה יעוד החלקה מדרך
משולבת לדרך מוצעת ,בהתאמה החלקה המיועדת לדרך משולבת בתכנית תיועד לדרך מוצעת.
 .4חיבור הדרך ייתאפשר רק לאחר סלילת הדרך המאושרת בתכנית נס/200/א' וניתוק דרך יצחק רבין והפיכתו לכביש ללא
מוצא בקטע שממערב לרחוב עמק השושנים.
 .5קביעת קו בניין של  15מ' לכיוון דרך רבין.
 .6הגשת נספח תנועה ,חניה ותקן חניה לאישור מנהלת מחלקת תנועה.
 .7עמידה במגבלות משרד הבטחון.
 .8עמידה בתנאי תמ"א  18לעניין מרחק מינימלי מתחנת תדלוק תוך ציון המרחקים על גבי התשריט.
 .9תנאי למתן היתר בניה :המצאת אישור לפתרון העברה ואיכלוס החוסים המתגוררים בבית החולים.
 .10חתימה על כתב שיפוי והתחייבות לרישום.
 .11אישור תאגיד המים ומחלקת תשתיות.
 .12אישור רמ"י.
 .13תיאום עם מהנדס העיר לעניין קביעת עץ מס'  8לשימור.
 .14הכנת נספח אקוסטי כחלק ממסמכי התכנית.
 .15התאמת זכויות הבניה במגרשים המוקצים לעירייה לזכויות מתוקף תכניות נס/במ 129/ונס /1/1א.1/
 .16תיקונים טכניים בכפוף להנחיות מחלקת תכנון עיר.
אושר פה אחד
משתתפים :מר עמוס לוגסי ,מר שחר רובין ,מר לירן יגודה ,מר יצחק כהן ,גב' ציפי זילברמן ,גב' סמדר אהרוני.
המלצת מהנדס העיר
ביטול התכנית מהנימוקים הבאים:
אי עמידה בלוחות הזמנים להשלמת דרישות הועדה המקומית ,כתנאי להפקדת התכנית בכפוף לסעיף  86לחוק התכנון
והבנייה ,כמפורט להלן:
).86ב( :החליט מוסד התכנון להפקיד תכנית בתנאי שיוכנסו בה שינויים או ימולאו תנאים ,והשינויים לא הוכנסו או
שהתנאים לא מולאו ,בתוך ששה חודשים מהמועד שנמסרה למגיש התכנית הודעה על החלטת מוסד התכנון ואם מוסד
התכנון הוא ועדה מקומית  -בתוך שלושה חודשים מהמועד האמור ,רשאי מוסד התכנון ,בתוך שלושים ימים מתום התקופה
האמורה ,לפי העניין; להחליט לבצע את הדרוש להפקדת התכנית במקומו ועל חשבונו של מגיש התכנית.
)ד( לא החליט מוסד התכנון לבצע את הדרוש להפקדת התכנית כאמור בסעיף קטן )ב( יראו את החלטת מוסד התכנון על
ההפקדה ,בתום  30הימים האמורים בסעיף קטן )ב( ,כבטלה.

החלטות
הועדה מחליטה על סגירת התכנית לאור אי עמידה בלוחות הזמנים להשלמת דרישות הועדה המקומית ,שהיוו תנאי להפקדת
התכנית )כאמור בסעיף  86לחוק התכנון והבנייה(.
אושר פה אחד.
משתתפים :יו"ר מר עמוס לוגסי ,מר שחר רובין ,גב' ציפי זילברמן.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201707מיום11/07/2017:

עמוד 5

סעיף 2

תכנית מפורטת :נס407-0481895/

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201707תאריך11/07/2017 :
שם התכנית:

נס/מק 8/119/רח' האלופים

סוג תוכנית

תכנית מפורטת

שטח התוכנית
בעלי ענין
יוזם/מגיש
מרומי יפה בע"מ
מתכנן
ליבנה רונן-שואף
בעל קרקע
מרומי יפה בע"מ

 17,606.00מ"ר

כתובות
גושים חלקות

האלופים 1

גוש
3754
3754

גוש נוסף בשלמות
לא
לא

) 17.606דונם(

מחלקה
41
42

עד חלקה
41
42

בשלמות
כן
לא

מטרת הדיון
דיון בהפקדת תכנית בסמכות מקומית שחלה באזור הספורט.
מדובר בשני מגרשים בבעלות אחת עליהם פעל בעבר אולם אירועים מרוויאס.
הבעלים הנוכחי מבקש לאחד את שני המגרשים ולבנות מבנה אחד על המגרש החדש.
מטרת התכנית
.1איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.
 .2שינוי בינוי.
. 3שינוי קוי בניין .
 .4הסדרת הפקעה למדרכה.
המלצת מהנדס העיר
להפקיד בתנאים הבאים:
 .1תיקונים טכניים מחלקת תכנון עיר.
 .2חתימה על נוסח שיפוי והתחיבות לרבות נושא הפקעות בתכנית.
 .3הריסת כל המבנים הקיימים במגרש שאינם תואמים לבינוי המוצע.
 .4לא מאושרת כריתת העצים כפי שסומנו במסמכי התכנית,
העצים לכריתה יאושרו על ידי מהנדס העיר ומחלקת גנים ונוף ,יש לקבל את אישור פקיד היערות לעצים
שיקבעו לכריתה.
 .5מהנדס העיר יקבע הנחיות לבניית הגדר בגבול המגרש בצומת הרחובות האלופים-הנבחרות .
 .6אישור מחלקת תנועה.
החלטות
להפקיד בתנאים הבאים:
 .1תיקונים טכניים מחלקת תכנון עיר.
 .2חתימה על נוסח שיפוי והתחיבות לרבות נושא הפקעות בתכנית בתיאום עם יועמ"ש.
 .3הריסת כל המבנים הקיימים במגרש שאינם תואמים לבינוי המוצע.
 .4לא מאושרת כריתת העצים כפי שסומנו במסמכי התכנית,
העצים לכריתה יאושרו על ידי מהנדס העיר ומחלקת גנים ונוף ,יש לקבל את אישור פקיד היערות לעצים
שיקבעו לכריתה.
 .5מהנדס העיר יקבע הנחיות לבניית הגדר בגבול המגרש בצומת הרחובות האלופים-הנבחרות .
 .6אישור מחלקת תנועה.
פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201707מיום11/07/2017:

עמוד 6

המשך תוכנית :נס407-0481895/

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

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201707מיום11/07/2017:

עמוד 7

סעיף 3

תכנית לצרכי רישום )תצ"ר( :נס/תצר710/

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201707תאריך11/07/2017 :
שם התכנית:

גוש  3842:חלקה  28:חב' ארץ עיר

סוג תוכנית

תכנית לצרכי רישום )תצ"ר(

שטח התוכנית
בעלי ענין
יוזם/מגיש
חב' ארץ עיר בע"מ

 1,422.00מ"ר

כתובות

ראובן לרר

) 1.422דונם(

מטרת הדיון
אישור תצר בהתאם לתכנית נס. 1/1/
המלצת מהנדס העיר
לאשר תכנית לצרכי רישום בתנאי :
 . 1חתימה על כתב התחיבות לרישום .
 . 2חתימה על התחיבות לרישום כתנאי למתן היתר בניה .
 .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 .
 .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'  201707מיום11/07/2017:

עמוד 8

סעיף 4

הפקעה :נס/הפקעה 09/2017

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201707תאריך11/07/2017 :
שם התכנית:

עפ"י תוכנית נס 1/1/נס/130/ב

סוג תוכנית
בעלי ענין
יוזם/מגיש
עיריית נס ציונה
גושים חלקות

הפקעה

גוש
3642
3642
3642

גוש נוסף בשלמות
לא
לא
לא

מחלקה
35
36
46

עד חלקה
35
36
46

בשלמות
לא
כן
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 ,1/1/נס/130/ב.
 לאשר תפיסת החזקה לפי סעיף )190ב( לחוק .הפקעה מבוקשת עפ"י תב"ע נס ,1/1/נס/130/ב.

המלצת מהנדס העיר
לאשר הפקעות לצרכי ציבור לפי סעיף  189ו 190-לחוק התכנון והבניה
ולפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור( ובהתאם לתכניות נס ,1/1/נס/130/ב.
 לאשר תפיסת החזקה לפי סעיף )190ב( לחוק .הפקעה מבוקשת עפ"י תב"ע נס ,1/1/נס/130/ב.
החלטות
לאשר הפקעות לצרכי ציבור לפי סעיף  189ו 190-לחוק התכנון והבניה
ולפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור( ובהתאם לתכניות נס ,1/1/נס/130/ב.
 לאשר תפיסת החזקה לפי סעיף )190ב( לחוק .הפקעה מבוקשת עפ"י תב"ע נס ,1/1/נס/130/ב.
אושר פה אחד.
משתתפים :יו"ר מר עמוס לוגסי ,מר שחר רובין ,גב' ציפי זילברמן ,מר יצחק כהן.

נספחים
 .1תשריט הפקעה 09/2017

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201707מיום11/07/2017:

עמוד 9

סעיף 5

הפקעה :נס/הפקעה 10/2017

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201707תאריך11/07/2017 :
שם התכנית:

עפ"י תוכנית נס/200/א

סוג תוכנית
בעלי ענין
יוזם/מגיש
עיריית נס ציונה

הפקעה

כתובות
גושים חלקות

שד העמק

גוש
3848
3853
3853
3853
3853

גוש נוסף בשלמות
לא
לא
לא
לא
לא

מחלקה
2
7
8
9
16

עד חלקה
3
7
8
10
17

בשלמות
לא
לא
כן
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/200/א.
 לאשר תפיסת החזקה לפי סעיף )190ב( לחוק .הפקעה מבוקשת עפ"י תב"ע נס/200/א.
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/200/א.
 לאשר תפיסת החזקה לפי סעיף )190ב( לחוק .הפקעה מבוקשת עפ"י תב"ע נס/200/א.
החלטות
לאשר הפקעות לצרכי ציבור לפי סעיף  189ו 190-לחוק התכנון והבניה
ולפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור( ובהתאם לתכנית נס/200/א.
 לאשר תפיסת החזקה לפי סעיף )190ב( לחוק .הפקעה מבוקשת עפ"י תב"ע נס/200/א.
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'  201707מיום11/07/2017:

עמוד 10

סעיף 6

תיק בניין2724 :

בקשה להיתר2017204 :

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201707תאריך11/07/2017 :
בעלי עניין
מבקש
בית האלמוג חברה לבנין בע"מ ע"י סעדיה משה
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב רוטשילד  ,15נס ציונה
גוש 3843 :חלקה 23 :מגרש ,001 :חלקה 24 :מגרש1 :

שטח החלקות

 5307.60מ"ר

תוכניות:

 ,3/131נס3/131/

יעוד:

מגורים ג' ,מגורים ג1-

שימושים:

בית משותף

שטח עיקרי:

 6062.08מ"ר

תאור הבקשה:
שטח שירות 2322.13 :מ"ר

הריסה ובניה חדשה

יח"ד40 :

מהות הבקשה
הריסת  2מבנים קיימים והקמת  3בתים משותפים חדשים :בניין בן  10יח"ד ,ק"ק  5 +קומות .
בניין בן  16יח"ד ,ק"ק  8+קומות.
בנין  14יח"ד ,ק"ק  7+קומות )סה"כ 40יח"ד(.
 2קומות מרתפי חניה משותפים לכל  3הבניינים.
שיפוץ ושימור חיצוני ופנימי של בית לשימור )"בית בוקסר"(.הקמת חדר שנאים תת קרקעי.
הערות בדיקה
הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
 .1הקמת דירת גג בקומה  8במקום דירת דו קומתית בקומות  7ו 8-בבנין בן  7קומות +קומת קרקע לפי תכנית הבינוי.
 .2שינוי חלוקת כמות יח"ד בין הבניינים )לפי תכניות הבינוי( ללא שינוי בסה"כ כמות יח"ד במגרש.
 .3הקטנת קו בנין צדדי מערבי ל 3.60-מ' במקו  4מ' )(10%
הבקשה פורסמה בתאריך  25/07/2017לא התקבלו התנגדויות.
לתקן ולהשלים טופס  1וטבלת שטחים.
לתקן ולהשלים חישוב שטחים.
להקטין שטח הגזוזטראות עד  14מ"ר ליח"ד ולא יותר מ 480-מ"ר לכל הבניינים.
לצרף תכנית מפורטת לשיפוץ המבנה המיועד לשימור בהתאם לתיק התיעוד.
להראות המבנה לשימור בתכניות ,כולל ייעודי השטחים ,סידורי נכים ובטיחות.
לצרף תכנית לחדר השנאים התת קרקעי.
לסמן בתכניות עצים קיימים לשימור על פי הוראות התב"ע.
לתת קו בנין של  3מ' למרתף ,צד אחד לפי הוראות התב"ע.
להקטין גובה מרתפי חניה ל 2.40-על פי הוראות התב"ע.
לצרף תכנית  /נספח להסדרי תנועה וחניה ותכנית פיתוח שטח מפורטת.
לתקן ולהשלים את כל התכניות :להראות עמודים,מפלסים,שיפועים,ניקוזים,מידות וחיפויים ,מס' טיח עמיד בחזיתות.
לצרף פרטי מעקות,מצללות,מסתורי כביסה הכל בהתאם לתדריך ארכיטקטוני בתכנית.
להנמיך מעקות בגג ולתת לפחות  50%מהגגות -גגות רעפים  ,ראה הוראות התב"ע.
להראות מיקום הדוודים והמזגנים המוסתרים.
להראות מיקום של צובר גז.
להתאים פתחים לפי סעיף  - 1.3תדריך תכנון ארכיטקטוני הדמיה.
המלצות מהנדס העיר
מומלץ לאשר את ההקלות המבוקשות )הקלות  (3-1ע"מ לאפשר ניצול זכויות הבניה באופן מיטבי ובתנאי להתאמת המבנה
להנחיות האדריכליות ) תכנון גג רעפים( בהתאם למאופיין במתחם.
תנאים להיתר:
 .1תכנית לשימור מאושרת ע"י המועצה לשימור אתרים.
פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201707מיום11/07/2017:

עמוד 11

המשך בקשה להיתר2017204 :

 .2טופס  4יינתן לאחר ביצוע השימור בפועל.
מהלך דיון
שולם מציג הבקשה.
סמדר ירון מבקשת להוסיף לעניין השימור" :טופס  4יינתן לאחר השלמת ביצוע השימור בפועל".
החלטות
המלצת מהנדס העיר:
לאשר את ההקלות המבוקשות )הקלות  (3-1ע"מ לאפשר ניצול זכויות הבניה באופן מיטבי ובתנאי להתאמת המבנה
להנחיות האדריכליות ) תכנון גג רעפים( בהתאם למאופיין במתחם.
תנאים להיתר:
 .1תכנית לשימור מאושרת ע"י המועצה לשימור אתרים.
 .2טופס  4יינתן לאחר ביצוע השימור בפועל.
החלטה:
הועדה מחליטה לקבל את המלצת מהנדס העיר ולהוסיף לעניין השימור כי טופס  4יינתן רק לאחר
השלמת ביצוע השימור בפועל.
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 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 מתן הודעה לרשות העתיקות 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

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201707מיום11/07/2017:

עמוד 12

המשך בקשה להיתר2017204 :

-

התר ינתן לאחר :מתן עותק מתעודת קבלן רשום ,גידור השטח
דו"ח בדיקת קרקע
תאום עם מחלקת גנים ונוף בדבר עצים בוגרים במגרש ו  /או בסביבתו
אישור מחלקת תכנון למבנה המיועד לשימור
אישור משרד העבודה לצובר גז
אישור מועצה לשימור אתרים בהתיחסות ל "בית בוקסר" המיועד לשימור.
אישור תצ"ר

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201707מיום11/07/2017:

עמוד 13

סעיף 7

תיק בניין4771 :

בקשה להיתר2017133 :

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201707תאריך11/07/2017 :
בעלי עניין
מבקש
הראל יניב
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב העפרוני
גוש 3753 :חלקה 99 :מגרש245 :

תוכניות:

 ,9/1 ,1/1תמ"א ,2/38/שטח המרחב המוגן ,מק/105/א ,6/תממ/2/1 ,21/3/ב/105 ,א ,18 ,אכרזה
חקלאית ,תמא ,35/תמא ,38/תצר624/

יעוד:

מגורים א

שימושים:

יחידה אחת מדו משפחתי

שטח עיקרי:

 230.85מ"ר

תאור הבקשה:

בניה חדשה

שטח שירות 15.15 :מ"ר

מהות הבקשה
הקמת יחידת דיור חדשה )חלק מדו משפחתי(  2 ,קומות  +מרתף
הערות בדיקה
בישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201704מתאריך  19/04/2017הוחלט :
הועדה מחליטה לדחות את הדיון בבקשה למועד חוזר ,לאחר תיקון הבקשה והתאמת המפה המצבית לתכנית לצרכי רישום.
מבוקשת הקלה להגדלת אחוזי בניה בקומה א' לכ 21%-ללא חריגה בסה"כ אחוזי הבניה.
הבקשה פורסמה בתאריך  2/3/17ולא התקבלו התנגדויות
לתקן ולהשלים טופס  1וטבלת שטחים.
לתקן חישוב שטחים.
לתת תרשים המגרש על רקע מפה מצבית.
להנמיך  0.00של הבנין ל60.10-
לתקן ולהשלים תכנית פיתוח ופריסת גדרות ,להוסיף פרטי גדרות ושערים,להראות קליטת נגר עילי,
להראות רשת /מעקה בחצר אנגלית.
לתכנן גג רעפים לפי הוראות התב"ע.
לתקן ולהשלים את כל התכניות.
החלקה מהווה חלק בלתי נפרד מהתצ"ר שהוכן לכל טירת שלום ,בשלב זה לא ניתן להוציא
אותה מהתצ"ר.
לאור האמור תנאי להוצאת היתר יהיה :מתן התחייבות לרישום תצ"ר ,אישור רשות מקרקעי ישראל לשלב הרישום.
ככל שיתברר כי ההליך לא עומד בפנים סיום ,יירשם תנאי בהיתר :הגשת תיקון למפה לצרכי רישום
בתיאום עם רשות מקרקעי ישראל .תנאי לתעודת גמר  -רישום המפה לצרכי רישום.
המלצות מהנדס העיר
מומלץ לאשר את הבקשה להקלה להגדלת אחוזי הבניה לצורך תכנון מיטבי של המגרש.
תנאי להוצאת היתר בניה תכנית מפורטת של הרחוב המשולב לביצוע.
טופס  4יינתן לאחר סיום עבודות הפיתוח ברחוב.
החלקה מהווה חלק בלתי נפרד מהתצ"ר שהוכן לכל טירת שלום ,בשלב זה לא ניתן להוציא
אותה מהתצ"ר.
לאור האמור תנאי להוצאת היתר יהיה :מתן התחייבות לרישום תצ"ר ,אישור רשות מקרקעי ישראל לשלב הרישום.
ככל שיתברר כי ההליך לא עומד בפנים סיום ,יירשם תנאי בהיתר :הגשת תיקון למפה לצרכי רישום
בתיאום עם רשות מקרקעי ישראל .תנאי לתעודת גמר  -רישום המפה לצרכי רישום.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201707מיום11/07/2017:
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המשך בקשה להיתר2017133 :

מהלך דיון
שולם מציג הבקשה.
החלטות
המלצת מהנדס העיר:
לאשר את הבקשה להקלה להגדלת אחוזי הבניה לצורך תכנון מיטבי של המגרש.
תנאי להוצאת היתר בניה תכנית מפורטת של הרחוב המשולב לביצוע.
טופס  4יינתן לאחר סיום עבודות הפיתוח ברחוב.
החלקה מהווה חלק בלתי נפרד מהתצ"ר שהוכן לכל טירת שלום ,בשלב זה לא ניתן להוציא
אותה מהתצ"ר.
לאור האמור תנאי להוצאת היתר יהיה :מתן התחייבות לרישום תצ"ר ,אישור רשות מקרקעי ישראל לשלב הרישום.
ככל שיתברר כי ההליך לא עומד בפנים סיום ,יירשם תנאי בהיתר :הגשת תיקון למפה לצרכי רישום
בתיאום עם רשות מקרקעי ישראל .תנאי לתעודת גמר  -רישום המפה לצרכי רישום.
החלטה:
הועדה מחליטה לקבל את המלצת מהנדס העיר.
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 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 אישור מחלקת גינון תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי תשלום היטל השבחה הצהרת המהנדס והגשת חישובים סטטים הגשת תכנית סניטרית ע"י מהנדס אינסטלציה הגשת בקשה סופית )לאחר תיקונים( ע"ג דיסקט אישור אגף נכסים -יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
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סעיף 8

תיק בניין1120 :

בקשה להיתר2016327 :

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201707תאריך11/07/2017 :
בעלי עניין
מבקש
כהן ברק
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב נורדאו 9
גוש 3637 :חלקה 276 :מגרש417 :

שטח החלקות

 402.00מ"ר

תוכניות:

138

יעוד:

מג' ג מיוחד  +חזית מסחרית

שטח מגרש:

 402.00מ"ר

שימושים:

בית משותף

תאור הבקשה:

תוספת לדירה בבית משותף

שטח עיקרי:

 46.00מ"ר

שטח שירות 5.50 :מ"ר

מהות הבקשה
תוספת בניה על הגג לדירה בקומה עליונה בבית משותף קיים  +מרפסת גג מקורה חלקית.
הערות בדיקה
בישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201611מתאריך  23/11/2016הוחלט :
"הועדה מחליטה לשוב ולדון בבקשה עד לאישור בעלי הנכס ,או לחילופין משלוח הודעה עפ"י תקנה  2ב'".
הבקשה כוללת הקלה לתוספת קומה  ,מבוקש  6קומות מעל קומה מסחרית
הבקשה פורסמה בתאריך  15/9/16והתקבלו התנגדויות.
לתקן ולהשלים טופס  1וטבלת שטחים.
לתקן חישוב שטחים.
להקטין שטחי הבניה המוצעים בהתאם לזכויות בחלקים ברכוש המשותף.
לתקן תכנית הגג העליון.
לתת פתרון למקום חניה נוסף בהתאם להגדלת שטח הדירה.
לתת חיפוי קשיח בחזיתות.

מתנגדים
 מנחם צילה סבח משה וזקלין קנטי מורדכי ועליזה קריטי ציפורה ומאירהמלצות מהנדס העיר
מומלץ לקבל את התנגדות השותפים בנכס וזאת מאחר והשימוש בזכויות הבניה שלא נוצלו ו/או מומשו
ע"י השותפים בנכס )בהתאם לתשובתה של עורכת הבקשה ( לא מותיר למבקש אפשרות לשימוש
בזכויות האמורות.
כמו כן ,מתוך רצון לשמור על אחידות בבניה הקיימת ושמירה על קו רקיע )למעט תמ"א  38ו-תב"ע(
פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201707מיום11/07/2017:
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המשך בקשה להיתר2016327 :

לא מומלץ לאשר בניה מעבר לזכויות התב"עיות הקבועות בנס.1/1/
מהלך דיון
שולם מציג הבקשה.
יועמ"ש:
באשר לפן הקנייני  -המדובר בבקשה אשר כל דיירי הבנין מתנגדים לה )למעט בעלי השטח המסחרי( ,מלבד המבקש בעצמו.
לעניין זה נקבע בפסיקה כי הגם שמוסדות התכנון אינם מכריעים במחלוקות קנייניות ,אין
משמעות הדבר שיש לנתק באופן מוחלט את הנושא הקנייני מהנושא התכנוני ,וכי על מנת שניתן
יהיה לדון בבקשה ,יש צורך בקיומם של "תימוכין" קנייניים לאותה בקשה.

החלטות
לאור חוות דעתה של היועמ"ש כי המדובר בבקשה אשר כל דיירי הבנין מתנגדים לה )למעט בעלי
השטח המסחרי( ,מלבד המבקש בעצמו .לעניין זה נקבע בפסיקה כי הגם שמוסדות התכנון אינם
מכריעים במחלוקות קנייניות ,אין משמעות הדבר שיש לנתק באופן מוחלט את הנושא הקנייני
מהנושא התכנוני ,וכי על מנת שניתן יהיה לדון בבקשה ,יש צורך בקיומם של "תימוכין" קנייניים
לאותה בקשה.
ומאחר והצוות המקצועי ממליץ לדחות את הבקשה מאחר והשימוש בזכויות הבניה שלא נוצלו ו/או
מומשו ע"י השותפים בנכס )בהתאם לתשובתה של עורכת הבקשה ( לא מותיר למבקש אפשרות
לשימוש בזכויות האמורות.
החלטה:
לאור חוות דעתה של היועמ"ש בפן הקנייני והמלצת הצוות המקצועי בפן התכנוני ,הועדה מחליטה
להסיר את הבקשה מסדר היום.

נספחים
 .1התנגדויות
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סעיף 9

תיק בניין1042 :

בקשה להיתר2016233 :

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201707תאריך11/07/2017 :
בעלי עניין
מבקש
מעוף גונן יזמות בע"מ
ארץ עיר ייזום ובניה בע"מ
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב ראובן לרר 5
גוש 3842 :חלקה28 :

שטח החלקות

 1422.00מ"ר

תוכניות:

נס 1/1נס2/1

יעוד:

מגורים ג

שימושים:

בית משותף

שטח עיקרי:

 1640.00מ"ר

תאור הבקשה:
שטח שירות 995.00 :מ"ר

הריסה ובניה חדשה

יח"ד15 :

מהות הבקשה
הריסת  2מבנים קיימים והקמת בנין חדש בן  4קומות מעל קומת עמודים  +דירת גג ,סה"כ  15יח"ד.
הערות בדיקה
הבקשה אושרה בישיבת ועדה המשנה לתכנון ולבניה מספר  201607בישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר

 201607מתאריך  27/07/2016בה הוחלט :
 .1ע"מ לנצל את הזכויות הקיימות מכוח התב"ע בתכנון מיטבי ומכיוון ומדובר במגרש צר וארוך
ורוחב הבנין המוצע הינו  12מ' בחזית ,יש מקום לאפשר הקטנת קו בנין צדדי מזרחי עפ"י
תמ"א .38
 .2הבקשה תואמת נס/מק.11/1/
 .3ביחס להקלות המבוקשות מכוח התב"ע:
צירוף מרפסות אינו מהווה סטיה ניכרת מתב"ע נס 1/1/ושטח המרפסות המקורות עפ"י התקנות
מהווה שטח עיקרי.
ההקלה ניתנת לאור ההוראות הספציפיות של תב"ע נס.1/1/
 .4לעניין הגבהת קומת העמודים -הועדה מאשרת ההקלה ע"מ ליצור בניה המותאמת לסטנדרט
הבניה המקובלת היום.
היתר יוצא בכפוף לאמור לעיל ,השלמת גליון הדרישות והערות הבדיקה ובתיאום עם מחלקת רישוי.
מבוקשת הארכת תוקף ההחלטה.
הבקשה כוללת ניצול זכויות עפ"י תמ"א :38
 .1הקטנת קו בניה צדדי מזרחי ל 2.50-מ' במקום  5.00מ'
בנוסף מבוקשות ההקלות הבאות:
 .2צירוף מרפסות פתוחות )מקורות( בשטח של עד  30%משטח כל קומה לשטח העיקרי של הבניין.
 .3הגבהת קומת העמודים מ 2.50-מ' עפ"י הוראות התב"ע לכ 4.30-מ'.
פרסום אחרון

30/6/16

לא התקבלו התנגדויות.
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המשך בקשה להיתר2016233 :

להשלים ולתקן טופס  1וטבלת שטחים  -הושלם
לתקן חישוב שטחים ולתת מידות בהתאם לחישוב השטחים  -הושלם
לסמן מחסנים/אחסנה  - H=2.40הושלם
להוסיף בתכניות קונטור קומה מעל במקווקו - .הושלם
להתאים חתכים/חזיתות לתכניות - .הושלם
לתכנן גדרות בהתאם להוראות התב"ע - .הושלם
חתכים /חזיתות להשלים מפלסים מעבר לגבולות החלקה - .הושלם
לצרף תכנית התארגנות מפורטת - .הושלם

המלצות מהנדס העיר
המלצת מה"ע לדיון בבקשה מתאריך :27.7.16
 .1ע"מ לנצל את הזכויות הקיימות מכוח התב"ע בתכנון מיטבי ומכיוון ומדובר במגרש צר וארוך
ורוחב הבנין המוצע הינו  12מ' בחזית ,יש מקום לאפשר התקנת קו בנין צדדי מזרחי עפ"י תמ"א .38
 .2הבקשה תואמת נס.11/1/
 .3ביחס להקלות המבוקשות:
צירוף מרפסות אינו מהווה סטיה ניכרת מתב"ע נס 1/1/ושטח המרפסות המקורות עפ"י התקנות
מהווה שטח עיקרי.
ההקלה ניתנת לאור ההוראות הספציפיות לתב"ע נס.1/1/
 .4הגבהת קומת העמודים -מומלץ לאשר את ההקלה ע"מ ליצור בניה המותאמת לסטנדרט הבניה המקובלת היום.
מומלץ לאשר את הארכת תוקף הבקשה ,בכפוף לזכויות האמורות לעיל.
מהלך דיון
דורית מציגה הבקשה.
החלטות
המלצת מה"ע לדיון בבקשה מתאריך :27.7.16
 .1ע"מ לנצל את הזכויות הקיימות מכוח התב"ע בתכנון מיטבי ומכיוון ומדובר במגרש צר וארוך
ורוחב הבנין המוצע הינו  12מ' בחזית ,יש מקום לאפשר התקנת קו בנין צדדי מזרחי עפ"י תמ"א .38
 .2הבקשה תואמת נס.11/1/
 .3ביחס להקלות המבוקשות:
צירוף מרפסות אינו מהווה סטיה ניכרת מתב"ע נס 1/1/ושטח המרפסות המקורות עפ"י התקנות
מהווה שטח עיקרי.
ההקלה ניתנת לאור ההוראות הספציפיות לתב"ע נס.1/1/
 .4הגבהת קומת העמודים -מומלץ לאשר את ההקלה ע"מ ליצור בניה המותאמת לסטנדרט הבניה המקובלת היום.
מומלץ לאשר את הארכת תוקף הבקשה ,בכפוף לזכויות האמורות לעיל.
החלטה:
הועדה מקבלת המלצת מהנדס העיר ומחליטה לאשר הארכת תוקף הבקשה.
היתה 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'
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תאריך השלמה סטטוס
הושלם
20/04/2017
הושלם
04/05/2016
לא הושלם
לא הושלם
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המשך בקשה להיתר2016233 :

-

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
מתן הודעה לרשות העתיקות
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
יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
התר ינתן לאחר :מתן עותק מתעודת קבלן רשום ,גידור השטח
דו"ח בדיקת קרקע
תאום עם מחלקת גנים ונוף בדבר עצים בוגרים במגרש ו  /או בסביבתו
חוות דעת יועץ בטיחות לתכנית התארגנות
אישור התקשרות עם אתר פסולת הבניה
חוות דעת מהנדס לעניין התאמת המבנה להוראות תמ"א 38
תצ"ר מאושר ע"י הוועדה המקומית.
חתימה על התחייבות לרישום כתנאי למתן היתר בניה
השלמת רישום התכנית תהווה תנאי למתן תעודת גמר להיתר בניה
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12/02/2017
19/03/2017
23/04/2017
19/03/2017
23/04/2017
21/05/2017
21/05/2017
19/03/2017
12/06/2017
12/06/2017
17/05/2017

הושלם
הושלם
הושלם
הושלם
הושלם
הושלם
הושלם
הושלם
הושלם
הושלם
הושלם

17/05/2017

הושלם
לא הושלם
הושלם
הושלם

05/02/2017

הושלם
לא הושלם
הושלם
לא הושלם
לא הושלם
הושלם
הושלם
הושלם
הושלם
הושלם
לא הושלם
לא הושלם
לא הושלם

25/12/2016
04/05/2016

30/04/2017

24/04/2017
07/05/2017
12/06/2017
25/12/2016
30/05/2017
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סעיף 10

תיק בניין1262 :

בקשה מקוונת עם הקלות2017152\1 :

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר  201707תאריך11/07/2017 :
בעלי עניין
מבקש
זיו אייל ,זיו שפטלר נורית
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב צה"ל 3
גוש 3637 :חלקה 586 :מגרש :חלק

שטח החלקות

 702.00מ"ר

תוכניות:

נס 1/1/נס1/2/

יעוד:

מגורים א2-

שימושים:

מגורים

תאור הבקשה:

בנייה חדשה

מהות הבקשה
הקמת יח"ד )חלק מדו משפחתי(  2קומות  +מרתף בחלק המערבי של המגרש.
מבוקשת הקלה  30% + 6%סגירת מרפסות ,הקלה בקו בנין לבריכה והקלה בקו בנין אחור של כ 10%-למבנה המבוקש
הערות בדיקה
מבוקשות ההקלות הבאות:
 6%באחוזי הבניה  30% +צירוף מרפסות פתוחות "מקורות" משטח הקומה לשטחי הבניה .
הקלה בקו בנין לבריכה של עד  0.8מ'.
הקלה בקו בנין אחור של כ 10%-למבנה המבוקש
פרסום אחרון ב 23.3.17-התקבלו התנגדויות הגובלים.
להמציא אישור מחלקת ניקוז ופיתוח לתוכנית פיתוח

מתנגדים
 ביטון גבריאלה ואילנה דוד רווח חמוד נעמי מלכה אליהו פריד יעקב רן בן בסט שלו שלמההמלצות מהנדס העיר
מומלץ לדחות את הבקשה וזאת מאחר והחזית הראשית של המבנה הפונה לרחוב אינה תואמת
אדריכלית עם המבנה הצמוד וזאת בהתאם להוראות המרחביות של הועדה המקומית.
יש לתת סביב שולי הבריכה כ 1 -מ' ריצוף נגד החלקה סביב שולי הבריכה  ,בהתאם להוראות
התב"ע.
בהתייחס להתנגדויות הגובלים מומלץ לדחות את ההתנגדויות מהסיבות הבאות:
 .1ההתנגדויות אינן מתייחסות להקלות המבוקשות.
 .2הבסיס להתנגדות הינו בניה בלתי חוקית של המתנגדים לתחום מגרש המבקשים.
ומתייסת לזכויות קנייניות שאין בסמכות הועדה לדון בהן.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס'  201707מיום11/07/2017:
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הועדה תדון בהקלות המבוקשות לאחר תיאום אדריכלי כאמור לעיל.

מהלך דיון
רוני מציג הבקשה.
החלטות
המלצת מהנדס העיר:
מומלץ לדחות את הבקשה וזאת מאחר והחזית הראשית של המבנה הפונה לרחוב אינה תואמת
אדריכלית עם המבנה הצמוד וזאת בהתאם להוראות המרחביות של הועדה המקומית.
יש לתת סביב שולי הבריכה כ 1 -מ' ריצוף נגד החלקה סביב שולי הבריכה  ,בהתאם להוראות
התב"ע.
בהתייחס להתנגדויות הגובלים מומלץ לדחות את ההתנגדויות מהסיבות הבאות:
 .1ההתנגדויות אינן מתייחסות להקלות המבוקשות.
 .2הבסיס להתנגדות הינו בניה בלתי חוקית של המתנגדים לתחום מגרש המבקשים.
ומתייסת לזכויות קנייניות שאין בסמכות הועדה לדון בהן.
הועדה תדון בהקלות המבוקשות לאחר תיאום אדריכלי כאמור לעיל.
החלטה:
ההתנגדויות נדחות מהסיבות הבאות:
 .1חלקן של ההתנגדויות הינן בפן הקנייני ,שאינן בסמכות הועדה.
 .2לטענות המתנגדים בנוגע למטרדי רעש וריחות התקבלה המלצת יועץ אקוסטי
ואיגוד ערים לאיכה"ס המאשרת את הבקשה.
הועדה מחליטה לדחות הבקשה מסדר היום מהסיבות הבאות:
 .1יש לבחון את התאמת הבקשה להקמת בריכה בגבול המשותף במרחק של כ  0.3 -מ'
וזאת בהתייחס להנחיית התב"ע נס 9/1/א' בנושא לעניין ריצוף כנגד החלקה סביב שולי הבריכה.
 .2יש להתאים את הבקשה להנחיות המרחביות בנוגע להתאמת המבנה לבית הקיים
)גג הרעפים במבנה השותף בנכס(.
גליון דרישות
 תיק מידע תקף לשנתיים )למעט פטורים ממידע מקוון( הגשת תכנית ראשית לבקשה להיתר במע' "רישוי זמין" ערוכה עפ"י התקנותוהנחיות מע' "רישוי זמין"
 אישור על תשלום פקדון  20%מאגרות הבניה. מילוי פרטי מבקש ההיתר לרבות דרכי התקשרות. מילוי פרטי הנכס ובעלי הזכויות בו ,לרבות :נסח טאבו מרוכז על כל החלקה תקףלשנה ,חתימות של כל בעלי הזכות במקרקעין או משלוח הודעה לבעלי הזכויות
במקרקעין עפ"י סעיף  36לתקנות התכנון והבניה התשע"ו.2016-
 מילוי מפרט הבקשה לרבות :מהות ,סוג העבודה ,תיאור העבודה ,השימוש,והתכניות החלות.
 מינוי וחתימת עורך בקשה ראשי +הצהרה. מינוי וחתימת מתכנן שלד הבניין  +הצהרה. תצלום תעודות הכשרה של עורך הבקשה ומתכנן השלד. הגשת מפה מצבית עדכנית חתומה ע"י מודד מוסמך ,תקפה לשנה ,ערוכה עפ"יהתקנות וההנחיות.
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תאריך השלמה סטטוס
הושלם
28/06/2017
הושלם
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017

הושלם
הושלם
הושלם

28/06/2017

הושלם

28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017

הושלם
הושלם
הושלם
הושלם
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 אישור רמ"י לבקשה להיתר במידה ונדרש במידע.28/06/2017
 פירוט ופרסום ההקלות המבוקשות לפי נוסח ובהתאם לסעיף  149לחוק.28/06/2017
הזמן
 מילוי התנאים הקבועים בתקנות לגבי משלוח הודעה לגובלים כולל פרק28/06/2017
שנקבע.
בעירייה.
המוסמך
הגורם
ע"י
מאושרת
וחניה
תנועה
תכנית
הטמעת
28/06/2017
 מילוי הוראות פקיד היערות בדבר עצים בוגרים במגרש ו/או בסביבתו.28/06/2017
 אישור מח' גנים ונוף.28/06/2017
 הטמעת תכנית פיתוח מאושרת ע"י הגורם המוסמך בעירייה.28/06/2017
 הטמעת נספח סניטרי מאושר ע"י הגורם המוסמך בעירייה ותאגיד המים "מי28/06/2017
ציונה"  ,תכנית מערכת הביוב  ,IL/TLקוטר ,גובה ,מס' תא ביוב ,שיפועים וחתך,
מיקום נק' חיבור לרשת העירונית מים+ביוב.
 אישור חברת חשמל28/06/2017
 אישור בזק28/06/2017
 אישור תשתיות )הוט  +יס(28/06/2017
ונדרש.
במידה
 אישור רשות העתיקות28/06/2017
 אישור מנהל אגף שפ"ע לפיתרון להפרדת אשפה.28/06/2017
 אישור מח' נכסים28/06/2017
 אישור התקשרות עם מעבדה מוכרת28/06/2017
ארצית(
)רשימה
בניה
פסולת
לפינוי
דין,
כל
פי
על
 הסכם התקשרות עם אתר מורשה,28/06/2017
 טופס חישובי פסולת חתום ע"י המתכנן.28/06/2017
 מתן התחייבות לתיקון כל נזק שיגרם לרכוש הציבורי.28/06/2017
 אישור יועץ בטיחות28/06/2017
 אישור איגוד ערים28/06/2017
 אישור יועץ אקוסטי28/06/2017
תאריך השלמה
תנאים לשלב בקרת תכן
מחלקת מידע
 אישור הג"א חישובים סטטים בהתאמה לתקן ישראלי המחייב ,והצהרת המהנדס לכל מבנההמחוייב בחישובים )חתימה וחותמת מקורי/לא צילום ע"ג כל עמוד(
 הצהרת מתכנן השלד/מהנדס )טופס (9 אישור ניקוז אישור פיתוחתאריך השלמה
תנאים לתחילת עבודות
פיקוח על הבניה
 גידור+שילוט )לציין בשלט:שם הקבלן+מס' הטלפון שלו+מס' רשום של הקבלןבאיגוד הקבלנים+מס' ההיתר(
 גידור יהיה מפח גלי בגובה  2מ' ומחוזק היטב טופס) 2-לחיבור חשמל זמני+שעון מים בתאגיד( ניתן לקבל ממדור פיקוח על הבניהבמידת הצורך.
מחלקת מידע
 השלמת חתימת הגורמים המוסמכים בטופס  : 1אחראי לביצוע השלד+אחראילביקורת באתר +יועץ בטיחות הבניה )ככל שנדרש(+קבלן מבצע.
 מינוי קבלן רשום אצל רשם הקבלנים ,בצרוף צילום רישיון תקף לשנתיים והצהרהלקבלת האחריות.
תאריך השלמה
תנאים למהלך הביצוע
פיקוח על הבניה
 בסיום רצפה/יסודות יש להגיש מפת מדידה ראשונית והחתמת אדריכל על טופס ב'. -במהלך הבניה תבוצע ביקורת של הפיקוח בשטח על התאמה להיתר.
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הושלם
הושלם
הושלם
הושלם
הושלם
הושלם
הושלם
הושלם
הושלם
הושלם
הושלם
הושלם
הושלם
הושלם
הושלם
הושלם
הושלם
הושלם
הושלם
הושלם
הושלם
סטטוס
לא הושלם
לא הושלם
לא הושלם
לא הושלם
לא הושלם
סטטוס
לא הושלם
לא הושלם
לא הושלם
לא הושלם
לא הושלם
סטטוס
לא הושלם
לא הושלם
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איכות הסביבה
 לא יופעל ציוד בניה רועש באזור מגורים או בקרבת אזור מגורים בין השעות 14:00-16:00ומהשעה  19:00עד  7:00בבוקר שלמחרת
 גנרטורים המצויים באתר הבניה יוצבו רחוק ככל הניתן מבתי מגורים ושימושיםרגישים נוספים.
 במידת הצורך יוצבו גנרטורים במבנה אקוסטי לעמידה ברמות הרעש המותרותבתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( התש"ן 1990
 מבקש ההיתר ינקוט באמצעים למניעת אבק בדרכי העפר באתר העבודה ובדרכיגישה אל אתר עבודה ,הנמצא במרחק של עד  500מ' משטח בנוי.
 מכלי דלק/שמן יוצבו במאצרה תקנית באופן שימנע זליגה של שפכים לקרקע.מחלקת מידע
 הצהרת מודד מוסמך לסימון  0.00מתווה יסודות. ביקורת ודיווח ע"י אחראי לביקורת ואחראי לביצוע במהלך הבניה  -סימון קוויבניין )טופס ב' סעיף  16.02לתקנות(.
 ביקורת ודיווח ע"י אחראי לביקורת ואחראי לביצוע במהלך הבניה  -גמר יסודותוממ"ד/מקלט )טופס ב' סעיף  16.02לתקנות(.
 ביקורת ודיווח ע"י אחראי לביקורת ואחראי לביצוע במהלך הבניה  -שלד הבניין)טופס ב' סעיף  16.02לתקנות(.
 תצהיר אחראי לביצוע השלד )תקנה  20א'( חתימת מהנדס למקלט/ממ"ד פיקוח עליון ע"י עורך הבקשה ומתכנן השלד עפ"י סעיפים  91-94לתקנות התכנוןוהבניה )רישוי בניה( התשע"ו.2016-
תאריך השלמה
תנאים לתעודת גמר
פיקוח על הבניה
 תצהיר חתום ע"י קונסטרוקטור/מהנדס על הקמת שלד המקלט )טופס ג(2- חתימת אדריכל על ביצוע ביקורות באתר )טופס ב' סעיף  16.02לתקנות( חתימת מהנדס על ביצוע שלד הבניין )טופס (10 מפת מדידה מעודכנת ע"י מודד מוסמך לאחר גמר ביצוע AS MADE בדיקות מעבדה ע"י מכון מורשה )חוזק בטונים ,אטימות ממ"ד ,בדיקת טיחבממ"ד ,התקנת מסנן בממ"ד ,בדיקת מע' ביוב ומע' גז(
 אישור ממטמנה על פינוי פסולת מהאתר ובנוסף הצהרת אחראי לביקורת. דיווח לארנונה על שטח המבנה )ימולא ע"י הפיקוח ויימסר לבונה שיחתים את מח'ארנונה כולל העדר חובות(
 אישור תשתיות על פיתוח ואי פגיעה בשטח ציבורי. ביקורת פיקוח על הבניה להתאמה להיתר ,ולמתן תעודת גמר/טופס 4 שער חניה עפ"י תקנה  101לא יפתח לשטח ציבורי,לא נדרש הוצאת היתר,יש צורךבאישור חשמלאי מוסמך
 אישור מהנדס אינסטלציה מטעם המבקש ובדיקות מעבדה  +אישור מהנדס הביובשל העירייה
 אישור תאגיד "מי ציונה". אישור אגף ש.פ.ע לפילר אשפהאיכות הסביבה
 הצגת אישורים מקוריים חתומים ,על פינוי חומרים למחזור ועל קליטת פסולתבאתר סילוק מורשה ,ע"פ כתבי התקשרות שהוצגו לפני קבלת ההיתר .האישורים
יהיו על שם בעל ההיתר.

---------------------עמוס לוגסי
יו"ר ועדת מישנה
מקומית
לתכנון ובניה
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לא הושלם
לא הושלם
לא הושלם
לא הושלם
לא הושלם
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לא הושלם
לא הושלם
לא הושלם
לא הושלם
לא הושלם
סטטוס
לא הושלם
לא הושלם
לא הושלם
לא הושלם
לא הושלם
לא הושלם
לא הושלם
לא הושלם
לא הושלם
לא הושלם
לא הושלם
לא הושלם
לא הושלם
לא הושלם

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