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יועמ"ש
מנהל מחלקת רישוי פיקוח
מנהל מדור רישוי
מזכירת מחלקת רישוי ופיקוח בניה

עמוד 1

תקציר נושאי לדיו
סעי

סוג ישות

מס' ישות

תאור ישות

גו"ח

1

בקשה להיתר

2012337

2

בקשה להיתר

2012338

בית פרטי חד
משפחתי ,

3

בקשה לעבודה
מצומצמת

2012339

יחידה אחת מדו
משפחתי  ,הוספת
מבנה עזר

4

בקשה לעבודה
מצומצמת

2012340

5

בקשה להיתר

2012341

6

בקשה להיתר

2012344

7

בקשה להיתר

2012345

גוש3638 :
יחידה אחת מדו
משפחתי ,
חלקה136 :
מגרש80 :
גוש3845 :
מבנה ציבור כללי ,
הוספת מקלט
חלקה288 :
מגרש207 :
גוש3753 :
יחידה אחת מדו
משפחתי  ,תוכ'
חלקה78 :
שינויי + %תוס' שטח מגרש89 :
גוש3843 :
בית מגורי %חזית
מסחרית ,
חלקה55 :

8

בקשה להיתר

2012346

יחידה אחת מדו
משפחתי  ,אישור
מצב קיי%

גוש3636 :
חלקה137 :

ב חני שלמה

9

בקשה להיתר

2012349

יחידה אחת מדו
משפחתי  ,תוכ'
שינויי %ללא תוס'

10

בקשה להיתר

2012336

תוכ' שינויי %ללא
תוס' שטח

גוש3753 :
חלקה59 :
מגרש135 :
גוש3637 :
חלקה428 :

בוקובזה אריה

רחוב דרור ,6
שכונה :טירת
שלו%

סאסי אלי ומלכה

רחוב הבני28 %

14

11

בקשה להיתר

2012347

תוכ' שינויי + %תוס' גוש3641 :
שטח
חלקה59 :

טוויטו שרו

רחוב ירושלי,18 %
שכונה :יד אליעזר

15

12

בקשה להיתר

2008058

גוש3846 :
חלקה84 :

כה רונית ויוסי

רחוב ניל"י 8

16

13

בקשה להיתר

2012333

14

בקשה להיתר

2012334

בית פרטי דו
משפחתי  ,תוכ'
שינויי %ללא תוס'

גוש3636 :
חלקה10 :
מגרשP2 :
גוש3636 :
חלקה126 :

עיריית נ"צ

רחוב דוד אלעזר ,
רחוב דוד אלעזר
 ,24שכונה :לב

17

ויזל שמשו וליאורה

רחוב הבני67 %

18

15

בקשה להיתר

2012335

הריסה ותוספת
למבנה קיי%

גוש3636 :
חלקה275 :

16

בקשה להיתר

2012355

בית משות , -תוכ'
שינויי %ללא תוס'
שטח

17

בקשה להיתר

2012356

מוסדות חינו, .

גוש3846 :
חלקה8 :
מגרש104/2 :
גוש3750 :
חלקה295 :
מגרש365 :

יחידה אחת מדו
משפחתי  ,תוכ'
שינויי + %תוס' שטח
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גוש3639 :
חלקה22 :
מגרש128 :
גוש3639 :
חלקה22 :
מגרש127 :
גוש3636 :
חלקה135 :

בעל עניי

כתובת

עמ'

שריו אלדד

רחוב פולג ,5
שכונה :שכונה
בתכנו )נס(121/

3

ויטמ גיל ודפנה

רחוב פולג ,3
שכונה :שכונה
בתכנו )נס(121/

4

מרו %טל

רחוב זאבי רחבע%
7

5

ויסמ אלו ונעמה

רחוב שקמי17 %

6

עיריית נס ציונה

רחוב השריו 5

7

פריינטה ג'ורג'

רחוב פשוש ,3
שכונה :טירת
שלו%

9

זלצמ מיכל

רחוב ויצמ 23

11

רחוב זאבי רחבע%
 ,11רחוב גאולה 1

12

13

גולדפריד רונית וירו רחוב סיני 9

19

סי אב יזמות בע"מ

רחוב הגלי,2 %
רחוב השייטת 8

21

עיריית נ"צ

רחוב הכרמי12 %

23

עמוד 2

סעי 1

בקשה להיתר2012337 :

תיק בניי4327 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201209תארי09/07/2012 :
בעלי עניי
מבקש
שריו אלדד
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב פולג  ,5שכונה :שכונה בתכנו )נס(121/
גוש 3639 :חלקה 22 :מגרש128 :

יעוד:

מגורי א

מהות הבקשה
שינוי מיקו חניה והקמת שערי חניה.
הערות בדיקה
המיקו החדש של החניה חורג מגבולות החלקה ומונע כניסה ויציאה מהחניה הקיימת בגו $הבני.
על פי המצב המוצע תנועת הרכב ברחוב תהיה לאחור.
החניה המוצעת מונעת נגישות לגומחת אשפה.
מהל $דיו
שול מציג הבקשה.
החלטות
 .1הועדה מאשרת שינוי במיקו' השערי' בלבד.
 .2פתרונות החניה יהיו עפ"י היתר מקורי ובאישור יועצת התנועה.
גליו דרישות
 %הוכחת בעלות על הנכס
 %אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
 %אישור אג $שפע
 %אישור יוע( התחבורה של העיריה )ליוע( תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
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עמוד 3

סעי 2

בקשה להיתר2012338 :

תיק בניי4326 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201209תארי09/07/2012 :
בעלי עניי
מבקש
ויטמ גיל ודפנה
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב פולג  ,3שכונה :שכונה בתכנו )נס(121/
גוש 3639 :חלקה 22 :מגרשי'128 ,127:

יעוד:

מגורי א

שימושי':

בית פרטי חד משפחתי

מהות הבקשה
שינוי מיקו החניות והקמת שערי חניה.
הערות בדיקה
המיקו המוצע של החניה חורג מגבולות החלקה .
הכניסה ויציאה לחניה בתו המגרש מותני בהזזת שני רכבי שבחזית )כולל רכב השכ(.
על פי המצב המוצע תנועת הרכב ברחוב תהיה לאחור.
החניה המוצעת מונעת נגישות לגומחת אשפה.
מהל $דיו
שול מציג הבקשה.
החלטות
 .1הועדה מאשרת שינוי במיקו' השערי' בלבד.
 .2פתרונות החניה יהיו עפ"י היתר מקורי ובאישור יועצת התנועה.
גליו דרישות
 %הוכחת בעלות על הנכס
 %אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
 %אישור אג $שפע
 %אישור יוע( התחבורה של העיריה )ליוע( תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
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עמוד 4

סעי 3

תיק בניי1414 :

בקשה לעבודה מצומצמת2012339 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201209תארי09/07/2012 :
בעלי עניי
מבקש
מרו טל
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב זאבי רחבע' 7
גוש 3636 :חלקה135 :

יעוד:

מגורי א מיוחד

שימושי':

יחידה אחת מדו משפחתי

תאור הבקשה:

הוספת מבנה עזר

מהות הבקשה
הקמת מצללה ומחס פריק מפלסטיק) .אישור מצב קיים(
שטח שירות:

6.00

הערות בדיקה
להקטי גודל המחס ל 6%מ"ר לכל היותר )גודל מקסימלי במסגרת בקשה לעבודה מצומצמת(
למק את המחס בצמוד לגבול האחורי של המגרש ובמרווח של  5מ' מהבנין )הוראות תכנית נס(1/1/
יש לפרק כיסוי קיים של המצללה טרם הוצאת היתר.
מהל $דיו
שול מציג הבקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו' ע' מחלקת רישוי.
גליו דרישות
 %אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
 %המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
 %אישור הפיקוח על הריסה מוקדמת דרושה
 %הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
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עמוד 5

סעי 4

תיק בניי3948 :

בקשה לעבודה מצומצמת2012340 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201209תארי09/07/2012 :
בעלי עניי
מבקש
ויסמ אלו ונעמה
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב שקמי' 17
גוש 3638 :חלקה 136 :מגרש ,80 :חלקה 19 :מגרש80 :

תוכניות:

/2/1ב ,אכרזה חקלאית ,במ ,1/133/מק ,5/1/תמא ,35/תמא ,38/תממ21/3/

יעוד:

מגורי א

שימושי':

יחידה אחת מדו משפחתי

שטח מגרש:

620.00

מהות הבקשה
פתיחת חלו בצד הדרומי של הבית
הערות בדיקה
מהל $דיו
שול מציג הבקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו' ע' מחלקת רישוי.
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עמוד 6

סעי 5

תיק בניי20006 :

בקשה להיתר2012341 :
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בעלי עניי
מבקש
עיריית נס ציונה
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב השריו 5
גוש 3845 :חלקה 288 :מגרש207 :
גוש 3846 :חלקה 296 :מגרש ,207 :חלקה 12 :מגרש ,207 :חלקה 10 :מגרש207 :

תוכניות:

נס120/

יעוד:

שטח לבניני ציבור

שימושי':

מבנה ציבור כללי

תאור הבקשה:

הוספת מקלט

מהות הבקשה
הוספת מרחב מוג למבנה קיי
שטח שירות:

25.44

הערות בדיקה
לתק טבלת שטחי ולהוסי $את כל השטחי הקיימים בחלקה . 296
להשלים ולתקן פרטים בטופס  1לצבוע את הבקשה.
לערוך תרשים המגרש בקנה מידה  1:250ולהראות את כל המבנים הקיימים בחלקה.
לסמן קוי הבנין.
לתת תכנית פיתוח שטח וחניה בתיאום עם מהנדס העיר.
מהל $דיו
שול מציג הבקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו' ע' מחלקת רישוי.
גליו דרישות
 %אישור הג"א
 %אישור התקשרות ע מעבדה מוכרת  %בהיתר
 %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  %בהיתר
 %הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
 %הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני( ע"ג דיסקט
 %אישור מכבי אש
 %אישור מח' נכסי
 %יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
 %פתרו למזגני
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עמוד 7

המש בקשה להיתר2012341 :

%

אישור מורשה נגישות )מתו"ס( לאחר שהתייע( ע מורשה נגישות שירות
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עמוד 8

סעי 6

תיק בניי4290 :

בקשה להיתר2012344 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201209תארי09/07/2012 :
בעלי עניי
מבקש
פריינטה ג'ורג'
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב פשוש  ,3שכונה :טירת שלו'
גוש 3753 :חלקה 78 :מגרש89 :

תוכניות:

/105 ,1/1א ,18 ,מק ,7/1/תמא ,35/תממ ,21/3/תצר ,14/624/תצר624/

יעוד:

מגורי א

שטח מגרש:

721.00

שימושי':

יחידה אחת מדו משפחתי

תאור הבקשה:

תוכ' שינויי  +תוס' שטח

מהות הבקשה
שינויי בבני ובפיתוח שטח .
שטח עיקרי:

2.00

הערות בדיקה
תוק $ההיתר להקמת בני פג בתארי  24/03/2011והבני אוכלס ללא טופס  4בחודש .10/2010
שינויי בבני בוצעו במהל הבניה שלא בהיתר.
להשלי מפת מדידה לכל החלקה,להוסי $מפלסי הקרקע בחלקות הסמוכות
לערו תכנית הגשה בצורה ברורה )צלו מטושטש(.
גדר/קיר תומ בצד הצפו  %מערבי הוגבה בכ 1.80%מ'.
לתקן חישוב שטחים כולל מידות הבנין על פי מפה מצבית.

מהל $דיו
שול מציג הבקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו' ע' מחלקת רישוי.
גליו דרישות
 %הוכחת בעלות על הנכס
 %אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
 %המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
 %אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
 %תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
 %הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
 %הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני( ע"ג דיסקט
 %יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
 %ערבות בנקאית להבטחת תנאי ההתר /ד"ח פיקוח לגבי התאמה להיתר
 %אישור הסכמת שכני לבניה ולגידור בגבול משות$
 %פתרו למזגני
 %אישור מנהל אג $שפע לפיתרו להפרדת אשפה
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עמוד 9

המש בקשה להיתר2012344 :

%
%

אישור הג"א
דו"ח פיקוח
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עמוד 10

סעי 7

בקשה להיתר2012345 :

תיק בניי1764 :
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בעלי עניי
מבקש
זלצמ מיכל
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב ויצמ 23
גוש 3843 :חלקה55 :

יעוד:

מגורי ג  +חזית מסחרית

שימושי':

בית מגורי חזית מסחרית

מהות הבקשה
הקמת בית קפה  :שינויי פנימיי ,פתיחת ויטרינה ,חלוקת גובה קיימת של הקומה ויצירת גלרייה,
הריסות ופיתוח שטח תוך כדי הקמת דק ובריכת נוי.
הערות בדיקה
להשלי ולתק טופס  1וטבלת שטחי.
הבני הקיי ממוק ברובו בתחו ההפקעה להרחבת רח' ויצמ.
המבנה הקיי מיועד לשימור.
לפרט תכנית פיתוח.
בחלקה אין פתרונות חניה.
מהל $דיו
שול מציג הבקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו' ע' מחלקת רישוי.
גליו דרישות
 %אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
 %המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
 %אישור תאגיד המי "מי ציונה"
 %אישור מהנדס תשתיות וניקוז
 %אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
 %אישור מנהל אג $שפע לפיתרו להפרדת אשפה
 %תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
 %הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
 %הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני( ע"ג דיסקט
 %מת התחיבות לתיקו כל נזק שיגר לרכוש הציבורי.
 %אישור מכבי אש
 %אישור מח' נכסי
 %יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
 %פתרו למזגני
 %אישור מורשה נגישות )מתו"ס( לאחר שהתייע( ע מורשה נגישות שירות
 %אישור משרד הבריאות

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201209מיו09/07/2012:

עמוד 11

סעי 8

תיק בניי1729 :

בקשה להיתר2012346 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201209תארי09/07/2012 :
בעלי עניי
מבקש
ב חני שלמה
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב זאבי רחבע'  ,11רחוב גאולה 1
גוש 3636 :חלקה137 :

יעוד:

מגורי א מיוחד

שימושי':

יחידה אחת מדו משפחתי

תאור הבקשה:

אישור מצב קיי

מהות הבקשה
הוספת שטח בקומת קרקע  +מרת + $הגדלת מחס חיצוני ,אישור מצב קיי.
שטח עיקרי:

62.85

שטח שירות4.00 :

הערות בדיקה
העבודות בוצעו ללא היתר ובפועל היו קיימות  3יחידות דיור,המבקש הורשע בבית המשפט וקיים גזר דין.
לתקן ולהשלים טופס  1וטבלת שטחים.
הבקשה כוללת קומת קרקע/מרתף עם כניסה חיצונית נפרדת שמהווה יחידת דיור נוספת
) 2יח"ד במחצית החלקה( וחריגה מהוראות התב"ע.
מחסן הקיים בגודל  20מ"ר חורג ב 4-מ"ר מההיתר ומיקומו אינו תואם להוראות התב"ע.
יש להקטין את המחסן או לבקש הקלה לגבי מיקומו.
לא הוגשה תכנית פיתוח ואין תכנון חניות.
בבית אין ממ"ד.
לשנות מיקום מערכת סולרית) ,קולטים על הגג ודוד בחלל הגג(.
לתקן ולהשלים את כל התכניות.
מהל $דיו
שול מציג הבקשה.
החלטות
הבקשה מתארת בפועל  2יח"ד בשטח הנכס ,בעוד שעפ"י התב"ע מותר יח"ד אחת בלבד
) 2יח"ד על כלל החלקה ,קיימת יחידה נוספת שאינה שייכת למבקש(.
לאור הנ"ל הועדה אינה אמשרת את הבקשה.

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201209מיו09/07/2012:

עמוד 12

סעי 9

תיק בניי4338 :

בקשה להיתר2012349 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201209תארי09/07/2012 :
בעלי עניי
מבקש
בוקובזה אריה
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב דרור  ,6שכונה :טירת שלו'
גוש 3753 :חלקה 92 :מגרש ,135 :חלקה 59 :מגרש135 :

תוכניות:

/105 ,1/1א/2/1 ,ב ,אכרזה חקלאית ,מק/105/א ,6/מק ,5/1/תמא ,35/תמא ,38/תממ,21/3/
תצר624/

יעוד:

מגורי א

שטח מגרש:

586.00

שימושי':

יחידה אחת מדו משפחתי

תאור הבקשה:

תוכ' שינויי ללא תוס' שטח

מהות הבקשה
תכנית שינויי ,אישור מצב קיי.
הערות בדיקה
מהל $דיו
שול מציג הבקשה.
החלטות
הועדה מחליטה כי בטר' תדו בבקשת השינויי' לגופה ,היא מבקשת לקבל
חתימה/תגובת השות בנכס תו 14 $יו' ,בהתא' לתקנה  2ב' ו 2.ג'.

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201209מיו09/07/2012:

עמוד 13

סעי 10

תיק בניי1800 :

בקשה להיתר2012336 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201209תארי09/07/2012 :
בעלי עניי
מבקש
סאסי אלי ומלכה
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב הבני' 28
גוש 3637 :חלקה428 :

יעוד:

מגורי א2%
תאור הבקשה:

תוכ' שינויי ללא תוס' שטח

מהות הבקשה
תוכנית שינויי ללא תוספת שטח
שטח שירות:

0.39

הערות בדיקה
לתק ולהשלי טופס 1
מהל $דיו
רוני מציג הבקשה.
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
 %אישור תאגיד המי "מי ציונה"
 %אישור מהנדס כבישי )למהנדס כבישי יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
 %תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
 %הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
 %אישור חברת בזק
 %יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
 %אישור חב' כבלי
 %אישור חברת החשמל
 %התר ינת לאחר :מת עותק מתעודת קבל רשו
 %אישור יוע( התחבורה של העיריה )ליוע( תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
 %אישור מנהל אג $שפע לפיתרו להפרדת אשפה

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201209מיו09/07/2012:

עמוד 14

סעי 11

תיק בניי2676 :

בקשה להיתר2012347 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201209תארי09/07/2012 :
בעלי עניי
מבקש
טוויטו שרו
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב ירושלי'  ,18שכונה :יד אליעזר
גוש 3641 :חלקה59 :

יעוד:

מגורי א3%
תאור הבקשה:

תוכ' שינויי  +תוס' שטח

מהות הבקשה
תוכנית שינויי
הערות בדיקה
לתק ולהשלי טופס  1וסכמת שטחי
להתאי סכמת שטחי לתוכניות
להשלי תוכנית פיתוח
לתק מספר בקשה
לסמ שינויי בפתחי ולקבל אישור כל השותפי בנכס לדלת יציאה מהסלו.
מהל $דיו
רוני מציג הבקשה.
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 מ.מ.י.
 %אישור הג"א
 %אישור תאגיד המי "מי ציונה"
 %אישור מהנדס תשתיות וניקוז
 %אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
 %תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
 %הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
 %הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני( ע"ג דיסקט
 %אישור מח' נכסי
 %יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
 %ערבות בנקאית להבטחת תנאי ההתר
 %פתרו למזגני
 %התר ינת לאחר :מת עותק מתעודת קבל רשו
 %אישור יוע( התחבורה של העיריה )ליוע( תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201209מיו09/07/2012:

עמוד 15

סעי 12

תיק בניי3136 :

בקשה להיתר2008058 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201209תארי09/07/2012 :
בעלי עניי
מבקש
כה רונית ויוסי
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב ניל"י 8
גוש 3846 :חלקה84 :

יעוד:

מגורי א2%

שימושי':

יחידה אחת מדו משפחתי

תאור הבקשה:

תוכ' שינויי  +תוס' שטח

מהות הבקשה
תוכנית שינויי  %הגדלת מרת$
שטח שירות:

48.82

הערות בדיקה
לתק ולהשלי טופס 1
להראות את כל השינויי בפיתוח ובמבנה )ראה מדרגות מרפסת אחורית וכו.(...
אי לעבור 1מ' בי תקרת מרת $לקרקע עוטפת )להראות בחתכי וחזיתות(
לציי מיקו חלונות מרת$
בחזית צפונית מסומנת גדר לבניה שאינה מופיע בתוכנית ???
מהל $דיו
רוני מציג הבקשה.
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 מ.מ.י.
 %אישור הג"א
 %אישור מהנדס ביוב
 %אישור מהנדס כבישי )למהנדס כבישי יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
 %תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
 %הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
 %הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני( ע"ג דיסקט
 %יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
 %ערבות בנקאית להבטחת תנאי ההתר
 %התר ינת לאחר :מת עותק מתעודת קבל רשו,

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201209מיו09/07/2012:

עמוד 16

סעי 13

בקשה להיתר2012333 :

תיק בניי20549 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201209תארי09/07/2012 :
בעלי עניי
מבקש
עיריית נ"צ
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב דוד אלעזר  ,רחוב דוד אלעזר  ,24שכונה :לב המושבה ) .נס(118/
גוש 3636 :חלקה 22 :מגרש ,P2 :חלקה 10 :מגרשי'P2, P3:

יעוד:

קרית חינו

מהות הבקשה
סגירת קומה מפולשת לצור פעילות חינוכית.
שטח עיקרי:

400.00

הערות בדיקה
הגדרת השינויי המבוקשי בשימושי ובשטחי הבניה והתאמת ש הבקשה בהתא.
מהל $דיו
רוני מציג הבקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו' ע' מחלקת רישוי.
גליו דרישות
 %אישור כהבעלי של הנכס
 %אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
 %תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
 %הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
 %אישור מח' נכסי
 %יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
 %אישור מורשה נגישות )מתו"ס( לאחר שהתייע( ע מורשה נגישות שירות
 %כיבוי אש
 %הג"א

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201209מיו09/07/2012:

עמוד 17

סעי 14

תיק בניי1355 :

בקשה להיתר2012334 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201209תארי09/07/2012 :
בעלי עניי
מבקש
ויזל שמשו וליאורה
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב הבני' 67
גוש 3636 :חלקה126 :

יעוד:

מגורי א2%

שימושי':

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

תוכ' שינויי ללא תוס' שטח

מהות הבקשה
שינויי בפיתוח ובמתווה גדר ע השכ ללא תוספת שטח.
הערות בדיקה
מהל $דיו
רוני מציג הבקשה.
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 מ.מ.י.
 %אישור מהנדס כבישי )למהנדס כבישי יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
 %תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
 %הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
 %יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
 %התר ינת לאחר :מת עותק מתעודת קבל רשו

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201209מיו09/07/2012:

עמוד 18

סעי 15

תיק בניי1541 :

בקשה להיתר2012335 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201209תארי09/07/2012 :
בעלי עניי
מבקש
גולדפריד רונית וירו
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב סיני 9
גוש 3636 :חלקה275 :

יעוד:

מגורי א2%
תאור הבקשה:

הריסה ותוספת למבנה קיי

מהות הבקשה
תוספת שטח בבית פרטי +חניה וגדרות
שטח עיקרי:

11.56

שטח שירות1.80 :

הערות בדיקה
לתק ולהשלי טופס 1
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
 %הוכחת בעלות על הנכס
 %אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
 %המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
 %אישור מ.מ.י.
 %אישור הג"א
 %אישור תאגיד המי "מי ציונה"
 %אישור מהנדס תשתיות וניקוז
 %אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
 %תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
 %הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
 %הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני( ע"ג דיסקט
 %מת התחיבות לתיקו כל נזק שיגר לרכוש הציבורי.
 %אישור התקשרות ע מעבדה מוכרת
 %אישור התקשרות ע אתר פסולת הבניה
 %אישור חברת בזק
 %יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
 %ערבות בנקאית להבטחת תנאי ההתר
 %אישור חב' כבלי ויס
 %פתרו למזגני
 %אישור חברת החשמל
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המש בקשה להיתר2012335 :

%
%
%
%

התר ינת לאחר :מת עותק מתעודת קבל רשו ,גידור השטח
אישור יוע( התחבורה של העיריה )ליוע( תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
אישור מנהל אג $שפע לפיתרו להפרדת אשפה
תאו ע מחלקת גני ונו $בדבר עצי בוגרי במגרש ו  /או בסביבתו
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סעי 16

תיק בניי4206 :

בקשה להיתר2012355 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201209תארי09/07/2012 :
בעלי עניי
מבקש
סי אב יזמות בע"מ
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב הגלי'  ,2רחוב השייטת 8
גוש 3846 :חלקה 239 :מגרש ,104/2 :חלקה 8 :מגרש104/2 :

יעוד:

מגורי ב

שטח מגרש:

2029.00

שימושי':

בית משות$

תאור הבקשה:

תוכ' שינויי ללא תוס' שטח

מהות הבקשה
שינויי לבית משותף בן  12יח"ד לאחר הוצאת היתר  8,קומות  +מרתף,שינוי שם בעל ההיתר.
שטח עיקרי:

1662.00

שטח שירות670.00 :

יח"ד12 :

הערות בדיקה
במקו הוצא צו הפסקת עבודה.
להשלי טופס  1ולתק טבלת שטחי.
לתת תרשי המגרש על רקע מפת מדידה מצבית,להשלי מידות,מיקו הבני וקווי הבני .
לפרט חישוב שטחים,להוסיף מידות בתכניות בהתאם לחישוב.
להראות שינויים בתכניות המרתף וקומת הקרקע ,על רקע תכניות מאושרות שבהיתר .
לתכנן שטחי שירות על פי הוראות התב"ע ותקנות התכנון והבניה.
לתקן תכניות ולבטל קורות ועמודים בקומות  , 6ו.7-
לתקן ולהשלים תכניות בכל המפלסים:כל המידות ,כל הרומים ,גבולות חלקה,קוי בנין
מעקות,איוורור שירותים,יעוד השטחים,כיסוי עליון במקווקו ,ניקוזים במרפסות ובגגות,
תקן במעקות,מיקום מזגנים וכו'.
לתקן ולהשלים תכנית חתכים וחזיתות ,לתאם חזיתות עם מהנדס העיר.
לצרף תכנית פיתוח שטח וחניה.

מהל $דיו
שול מציג הבקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו' ע' מחלקת רישוי.
בהתא' להתחייבות בעל ההיתר יוצא היתר בניה מותנה ,ותנאיו יושלמו תו 4 $חודשי' לכל היותר.
גליו דרישות
 %הוכחת בעלות על הנכס
 %אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
 %המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
 %אישור הג"א
 %אישור יוע( התחבורה של העיריה )ליוע( תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
 %אישור תאגיד המי "מי ציונה"
 %אישור מהנדס תשתיות וניקוז
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המש בקשה להיתר2012355 :

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
אישור מנהל אג $שפע לפיתרו להפרדת אשפה
תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני( ע"ג דיסקט
אישור חברת בזק
אישור מכבי אש
אישור חברת החשמל
אישור משרד העבודה
יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
פתרו למזגני
התר ינת לאחר :מת עותק מתעודת קבל רשו ,גידור השטח
הגשת פרספקטיבות לאישור מהנדס העיר למבני שאינ למגורי ובניני מגורי מעל 4%קומות
אישור חב' כבלי ויס
אישור מורשה נגישות )מתו"ס( לאחר שהתייע( ע מורשה נגישות שירות
תאו ע מחלקת גני ונו $בדבר עצי בוגרי במגרש ו  /או בסביבתו
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סעי 17

תיק בניי20591 :

בקשה להיתר2012356 :
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בעלי עניי
מבקש
עיריית נ"צ
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב הכרמי' 12
גוש 3750 :חלקה 295 :מגרש365 :

תוכניות:

/1/1א/1/1 ,א/132 ,1/א/2/1 ,ב ,אכרזה חקלאית ,מק/132/א ,1/מק ,6/1/תמא ,35/תמא,38/
תממ ,21/3/תצר651/

יעוד:

שטח לבניני ציבור

שימושי':

מוסדות חינו

שטח מגרש:

11010.00

מהות הבקשה
תכנית שינוי בפיתוח שטח  +דחיית ביצוע עבודות פיתוח שטח בחלק דרו  %מערבי של המגרש .
הערות בדיקה
לתק ולהשלי טופס 1
בתכנית הפיתוח להראות סיומת בגבול בי שטח המפותח ובי החלק המיועד לפיתוח העתידי.
מהל $דיו
שול מציג הבקשה.
החלטות
לאור העובדה שבגבול המערבי של המגרש צפוי לקו' פרוייקט מגורי' אשר ישנה בצורה
משמעותית את מפלסי הפיתוח ,מאשרת הועדה את השינוי המבוקש ,בכפו להשלמת גליו
דרישות והערות הבדיקה ובתיאו' ע' מחלקת רישוי.
גליו דרישות
 %אישור מהנדס תשתיות וניקוז
 %אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
 %יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
 %אישור מורשה נגישות )מתו"ס( לאחר שהתייע( ע מורשה נגישות שירות

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
קיריל קוזיול
מהנדס הועדה

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