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פרוטוקול רשות רישוי מספר  201213מיו"16/10/2012:

עמוד 1

תקציר נושאי לדיו
סעי

סוג ישות

מס' ישות

תאור ישות

גו"ח

1

בקשה להיתר

2012482

בניה חדשה

2

בקשה להיתר

2012481

בניה חדשה

3

בקשה להיתר

2012480

בניה חדשה

4

בקשה להיתר

2012495

תוספת לדירה בבית
משות&

5

בקשה להיתר

2012484

אישור מצב קיי(

6

בקשה להיתר

2012483

תוכ' שינויי( ללא
תוס' שטח

גוש3849 :
חלקה71 :

7

בקשה להיתר

2012486

בניה חדשה

8

בקשה לעבודה
מצומצמת

2012488

גוש3846 :
חלקה22 :
מגרש130 :
גוש3637 :
חלקה502 :

9

בקשה להיתר

2012487

אישור מצב קיי(

גוש3850 :
חלקה71 :

10

בקשה להיתר

2012282

11

בקשה להיתר

2012485

12

בקשה להיתר

2012489

13

בקשה להיתר

2012501

14

בקשה להיתר

2012342

גוש3846 :
חלקה32 :
מגרש108 :
גוש3843 :
בית משות&  ,תוכ'
שינויי(  +תוס' שטח חלקה12 :
מגרשA12 :
תוספת למבנה קיי( גוש3636 :
חלקה8 :
מגרש8R :
בית משות&  ,תוספת גוש3638 :
למבנה קיי(
חלקה84 :
מגרש28 :
הריסה ובניה חדשה גוש3843 :
חלקה79 :

15

בקשה להיתר

2012477

תוכ' שינויי( ללא
תוס' שטח

גוש3636 :
חלקה331 :

16

בקשה להיתר

2012349

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

גוש3753 :
חלקה59 :
מגרש135 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201213מיו(16/10/2012:

גוש3851 :
חלקה9 :
מגרש40 :
גוש3851 :
מגרש39 :
תכ',124 ,1/1 :
גוש3851 :
מגרש38 :
תכ',124 ,1/1 :
גוש3636 :
חלקה8 :
מגרש32R :
גוש3636 :
חלקה79 :

כתובת

עמ'

בעל עניי
קבוצת א.דורי

רחוב ברקת 30

11

קבוצת א.דורי

רחוב ברקת 28

13

קבוצת א.דורי

רחוב ברקת 27

15

מלו" לבנת

רחוב קשת ,14
שכונה :לב
המושבה !

17

אשבל שמעו)

רחוב הבני( 75

18

תמיר צומ) בע"מ

רחוב הפטיש ,8
שכונה :אזור
תעשיה ב'

20

בלו( דורו) ומיכל

שניר

22

גרינברג שולמית ואלי רחוב גולומב 11

23

 B.D.Rטכנולוגיות
בע"מ

רחוב החרש ,6
שכונה :אזור
תעשיה א'

24

ארדיטי רינה ויוס&

רחוב ד)  ,8ד) 8

26

אברה( פצ'ורניק

רחוב רוטשילד 31

28

סיוו) עמית

רחוב קשת ,9
שכונה :לב
המושבה !

30

סלינס שבתאי וקר)

רחוב אלה 6

31

ס.י .אב) יזמות בע"מ רחוב הרצל 18
קיימת התנגדות
גוטפרוינט שייקה

בוקובזה אריה
קיימת התנגדות

33

רחוב זאבי רחבע(
40

36

רחוב דרור ,6
שכונה :טירת
שלו(

37

עמוד 2

סעי 1

תיק בניי4743 :

בקשה להיתר2012482 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201213תארי16/10/2012 :
בעלי עניי
מבקש
קבוצת א.דורי
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב ברקת 30
גוש 3851 :חלקה 9 :מגרש40 :

תוכניות:

/2/1 ,2/1 ,124 ,1/1ב ,9/1 ,אכרזה חקלאית ,במ ,1999/מק ,5/1/שטח המרחב המוג,#
תמ"א ,2/38/תמא ,35/תמא ,38/תממ21/3/

יעוד:

מגורי' א
תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
הקמת בית דו משפחתי ,שתי קומות  +מרת*.
שטח עיקרי:

462.00

שטח שירות70.00 :

יח"ד2 :

הערות בדיקה
להשלי' ולתק #טופס  1וטבלת שטחי'.
מתוכננת קומה מפולשת במסגרת שטחי שירות ע"ח חניה מקורה.
לתת מיגו #אקוסטי למבנה בהתא' לחוות דעת אקוסטית.
לשנות פרט לקיר מזרחי )גבול ע' שביל ציבורי( ולתת חיפוי באב #כורכרית.
מהל! דיו
שול' מציג הבקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו" ע" מחלקת רישוי.
היתר יוצא ברצ לפיתוח התשתיות
גליו דרישות
 .אישור כל הבעלי' הרשומי' של הנכס  +תעודת זהות לחילופי#
 .אישור הג"א
 .אישור תאגיד המי' "מי ציונה"
 .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
 .מת #התחיבות לתיקו #כל נזק שיגר' לרכוש הציבורי.
 .אישור התקשרות ע' מעבדה מוכרת
 .אישור התקשרות ע' אתר פסולת הבניה
 .אישור חברת בזק
 .אישור מח' נכסי'
 .יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
 .אישור חב' כבלי' ויס
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עמוד 11

המש בקשה להיתר2012482 :

.
.
.
.
.

אישור חברת החשמל
התר ינת #לאחר :מת #עותק מתעודת קבל #רשו' ,גידור השטח
אישור יוע 0התחבורה של העיריה )ליוע 0תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
אישור מנהל אג* שפע לפיתרו #להפרדת אשפה
אישור מפקח על התשתיות.

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201213מיו'16/10/2012:

עמוד 12

סעי 2

תיק בניי4760 :

בקשה להיתר2012481 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201213תארי16/10/2012 :
בעלי עניי
מבקש
קבוצת א.דורי
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב ברקת 28
גוש 3851 :מגרש39 :

תוכניות:

/2/1 ,2/1 ,124 ,1/1ב ,9/1 ,אכרזה חקלאית ,במ ,1999/מק ,5/1/שטח המרחב המוג,#
תמ"א ,2/38/תמא ,35/תמא ,38/תממ21/3/

יעוד:

מגורי' א
תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
הקמת בית דו משפחתי ,שתי קומות  +מרת*.
שטח עיקרי:

462.00

שטח שירות70.00 :

יח"ד2 :

הערות בדיקה
להשלי' ולתק #טופס  1וטבלת שטחי'.
מתוכננת קומה מפולשת במסגרת שטחי שירות ע"ח חניה מקורה.
לתת מיגו #אקוסטי למבנה בהתא' לחוות דעת אקוסטית.
מהל! דיו
שול' מציג הבקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו" ע" מחלקת רישוי.
היתר יוצא ברצ לפיתוח התשתיות
גליו דרישות
 .אישור כל הבעלי' הרשומי' של הנכס  +תעודת זהות לחילופי#
 .אישור הג"א
 .אישור תאגיד המי' "מי ציונה"
 .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
 .מת #התחיבות לתיקו #כל נזק שיגר' לרכוש הציבורי.
 .אישור התקשרות ע' מעבדה מוכרת
 .אישור התקשרות ע' אתר פסולת הבניה
 .אישור חברת בזק
 .אישור מח' נכסי'
 .יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
 .אישור חב' כבלי' ויס
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עמוד 13

המש בקשה להיתר2012481 :

.
.
.
.
.

אישור חברת החשמל
התר ינת #לאחר :מת #עותק מתעודת קבל #רשו' ,גידור השטח
אישור יוע 0התחבורה של העיריה )ליוע 0תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
אישור מנהל אג* שפע לפיתרו #להפרדת אשפה
אישור מפקח על התשתיות.
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עמוד 14

סעי 3

תיק בניי4759 :

בקשה להיתר2012480 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201213תארי16/10/2012 :
בעלי עניי
מבקש
קבוצת א.דורי
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב ברקת 27
גוש 3851 :מגרש38 :

תוכניות:

/2/1 ,2/1 ,124 ,1/1ב ,9/1 ,אכרזה חקלאית ,במ ,1999/מק ,5/1/שטח המרחב המוג,#
תמ"א ,2/38/תמא ,35/תמא ,38/תממ21/3/

יעוד:

מגורי' א
תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
הקמת בית דו משפחתי ,שתי קומות  +מרת*.
שטח עיקרי:

462.00

שטח שירות70.00 :

יח"ד2 :

הערות בדיקה
להשלי' ולתק #טופס  1וטבלת שטחי'.
מתוכננת קומה מפולשת במסגרת שטחי שירות ע"ח חניה מקורה.
לתת מיגו #אקוסטי למבנה בהתא' לחוות דעת אקוסטית.
מהל! דיו
שול' מציג הבקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו" ע" מחלקת רישוי.
היתר יוצא ברצ לפיתוח התשתיות
גליו דרישות
 .אישור כל הבעלי' הרשומי' של הנכס  +תעודת זהות לחילופי#
 .אישור הג"א
 .אישור תאגיד המי' "מי ציונה"
 .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
 .מת #התחיבות לתיקו #כל נזק שיגר' לרכוש הציבורי.
 .אישור התקשרות ע' מעבדה מוכרת
 .אישור התקשרות ע' אתר פסולת הבניה
 .אישור חברת בזק
 .אישור מח' נכסי'
 .יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
 .אישור חב' כבלי' ויס
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עמוד 15

המש בקשה להיתר2012480 :

.
.
.
.
.

אישור חברת החשמל
התר ינת #לאחר :מת #עותק מתעודת קבל #רשו' ,גידור השטח
אישור יוע 0התחבורה של העיריה )ליוע 0תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
אישור מנהל אג* שפע לפיתרו #להפרדת אשפה
אישור מפקח על התשתיות.

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201213מיו'16/10/2012:

עמוד 16

סעי 4

תיק בניי3352 :

בקשה להיתר2012495 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201213תארי16/10/2012 :
בעלי עניי
מבקש
מלו לבנת
כתובת:
גוש חלקה:
יעוד:

רחוב קשת  ,14שכונה :לב המושבה ) )נס(118/
גוש 3636 :חלקה ,458 :חלקה 8 :מגרש32R :
מגורי' ב מיוחד

שטח מגרש:

1357.00

תאור הבקשה:

תוספת לדירה בבית משות*

מהות הבקשה
תוספת מרפסת לא מקורה ושינוי חזיתות
הערות בדיקה
לתק #ולהשלי' טופס . 1
לתת טבלה המתייחסת לכל הדירות ושטחי הגזוזטראות
)יש להראות התאמת שטחי הגזוזטראות לתקנות תכנו #ובניה (
יש לפרט סימו #קורה בחזית בהמש לגזוזטרה מוצעת,
הנמצאת במישור יח"ד צמודה ומעל ליח"ד של היח"ד הצמודה
מהל! דיו
רוני מציג הבקשה.
החלטות
 .1מדובר בחזית ראשית לרחוב.
 .2תוספת המרפסת לא תוכננה מלכתחילה בהיתר המקורי של הבני.
 .3לא ברור הא" מבוקש ביצוע של קורה החורגת מתחו" המרפסת.
לאור כל האמור לעיל ,הועדה תשוב ותדו בבקשה לאחר הצגת הדמיה למהנדס העיר ,אשר תציג
בצורה מפורשת )לרבות חומרי ביצוע וגמר( את חזית המבנה לפני ואחרי תוספת המרפסת.
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עמוד 17

סעי 5

תיק בניי1677 :

בקשה להיתר2012484 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201213תארי16/10/2012 :
בעלי עניי
מבקש
אשבל שמעו#
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב הבני" 75
גוש 3636 :חלקה79 :

יעוד:

מגורי' א2.

שטח מגרש:

1055.00

תאור הבקשה:

אישור מצב קיי'

מהות הבקשה
סגירת ק .עמודי' חלקית ,תוספת מחס #וחניה מקורה  ,תוספת  2יח"ד  ,תוספת קומה ב' לדירה בקומה א מצב קיי'
הערות בדיקה
במגרש נבנה בית דו משפחתי במקור.
ביח"ד הדיור נשוא הבקשה ניבנו תוספות בניה ללא היתר והמבנה חולק בפועל למספר יח"ד .
לתק #ולהשלי' טופס  1וסכמת שטחי'
הבית עובר קו בני #קדימי של כ 2.45.מ' )בחלקו כ 1.5.ע"י מרפסת מקורה(
ע"פ היתר )במקו'  6מ' ע"פ ת.ב.ע המבנה נמצא בקו בני #של כ(3.55.
הבית עובר קו בני #צדדי בכ 0.4 .מ' ,כ 3.6.מ' במקו'  4.00מ' ע"פ (
התוספת המוצעת בקומה האחרונה עוברת קו בני #צדדי בכ 0.10.מ' .
לא פורסמה הקלה.
מתואר מצב של חלוקת המבנה ליותר יח"ד מהמופיע בבקשה )סה"כ כ 5.יח"ד ( .
מרת* תוכנ #להוות יח"ד עצמאית כמו ג' הקומה האחרונה .
יש להתאי' תכנו #למבוקש במהות הבקשה.
לתכנ #חדר מדרגות אחד מרכזי לכל יח"ד
להראות תכנית מרת* על רקע קווי המגרש וקווי קונטור קומת הכניסה.
להראות תכנית פיתוח בתכנית מרת*.
לציי #מידות חלונות מפתחי חלונות מרת* ומיקו' ביחס לתקרה )להתאי' להוראות ה.ת.ב.ע(
לבטל כניסה חיצונית למרת* וכלי' סניטרי'
לבטל מחסני' חיצוניי' ולתת פתרו #למחס #כלי גינה בצמוד לדירות קרקע בקווי בניה.
אי #לחבר יח"ד קומת הקרקע ע' הקומה השלישית )שהינה מתוכננת כיח"ד עצמאית (
לתק #ולהשלי' תכנית פיתוח ע"פ הנחיות מח' תשתיות

מהל! דיו
רוני מציג הבקשה.
החלטות
 .1לא נית לאשר יח"ד מפוצלת בי קומת מרת לקומה שניה.
 .2אי להקי" מחס מחו /למבנה העיקרי ,בהתא" להוראות התב"ע.

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201213מיו'16/10/2012:

עמוד 18

המש בקשה להיתר2012484 :

 .3יצויי כי מדובר בחלק מזכויות של בית משות שאמור לקו" על כלל החלקה
ששטחה  1.055מ"ר ובבקשה המבוקשת אי התייחסות לסוגיות הנדרשות בבית משות כגו:
פתרונות אשפה ,נגישות וכיו'"ב.
לאור הנ"ל הועדה מסרבת לבקשה.

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201213מיו'16/10/2012:

עמוד 19

סעי 6

תיק בניי1898 :

בקשה להיתר2012483 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201213תארי16/10/2012 :
בעלי עניי
מבקש
תמיר צומ #בע"מ
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב הפטיש  ,8שכונה :אזור תעשיה ב'
גוש 3849 :חלקה71 :

יעוד:

תעשיה

שטח מגרש:

1597.00

תאור הבקשה:

תוכ' שינויי' ללא תוס' שטח

מהות הבקשה
תוכנית שינויי' לבניי #תעשיה  3 .קומות  +מרת* +ק  .שירות
שטח עיקרי:

1034.64

שטח שירות883.48 :

הערות בדיקה
לתק #ולהשלי' טופס  1וסכמת שטחי'
להקטי #שטח לשטח )בכ 2.מ'( בהתא' לשטח בהיתר
תיאו' אדרכלי ע' מה"ע לשינויי' בחזיתות והגשת פרספקטיבה תואמת שינויי'
להשלי' צביעת קירות מוצעי'

מהל! דיו
רוני מציג הבקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו" ע" מחלקת רישוי.
גליו דרישות
 .הוכחת בעלות על הנכס
 .אישור מ.מ.י.
 .אישור כל הבעלי' הרשומי' של הנכס  +תעודת זהות לחילופי#
 .המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
 .אישור הג"א
 .אישור יוע 0התחבורה של העיריה )ליוע 0תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
 .אישור תאגיד המי' "מי ציונה"
 .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
 .אישור מכבי אש
 .אישור חברת החשמל
 .יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201213מיו'16/10/2012:

עמוד 20

המש בקשה להיתר2012483 :

.
.
.
.

התר ינת #לאחר :מת #עותק מתעודת קבל #רשו'
הגשת פרספקטיבות לאישור מהנדס העיר למבני' שאינ' למגורי' ובניני מגורי' מעל 4.קומות
אישור מורשה ניגשות )מתו"ס( לאחר שהיתיע 0ע' מורשה נגישות שרות
אישור יוע 0התחבורה של העיריה )ליוע 0תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201213מיו'16/10/2012:

עמוד 21

סעי 7

תיק בניי4840 :

בקשה להיתר2012486 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201213תארי16/10/2012 :
בעלי עניי
מבקש
בלו' דורו #ומיכל
כתובת:
גוש חלקה:

שניר
גוש 3846 :חלקה 22 :מגרש130 :

תוכניות:

נס/121/א

יעוד:

אזור מגורי' א'
תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
הקמת יח"ד אחת  2קומות
הערות בדיקה
לתק #ולהשלי' טופס 1
לתק #תוכנית גג  ,שיפוע גג  , 40%להקטי #שטחי גג שטוח
לבטל שער חניה או לקבל אישור של  :יוע 0תנועה של העירייה  ,מח' תשתיות ומה"ע
לתק #ולהשלי' תוכנית פיתוח ע"פ הנחיות מחלקת תשתיות
מהל! דיו
רוני מציג הבקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו" ע" מחלקת רישוי.

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201213מיו'16/10/2012:

עמוד 22

סעי 8

תיק בניי1144 :

בקשה לעבודה מצומצמת2012488 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201213תארי16/10/2012 :
בעלי עניי
מבקש
גרינברג שולמית ואלי
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב גולומב 11
גוש 3637 :חלקה502 :

יעוד:

מגורי' א2.

שטח מגרש:

715.00

מהות הבקשה
מערכת פוטו וולטאית
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 חברת החשמל
 .הצהרת המהנדס והגשת חישובי' סטטי'
 .יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
 .התחיבות לפרוק המתק #בעת פקיעת הרשיו#
 .דו"ח פיקוח להתאמת המצב בשטח להיתר

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201213מיו'16/10/2012:

עמוד 23

סעי 9

תיק בניי1562 :

בקשה להיתר2012487 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201213תארי16/10/2012 :
בעלי עניי
מבקש
 B.D.Rטכנולוגיות בע"מ
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב החרש  ,6שכונה :אזור תעשיה א'
גוש 3850 :חלקה71 :

יעוד:

תעשיה

שטח מגרש:

2609.00

תאור הבקשה:

אישור מצב קיי'

מהות הבקשה
אישור מצב קיי'
שטח עיקרי:

351.21

שטח שירות116.89 :

הערות בדיקה
לתק #ולהשלי' טופס 1
לצפות מבנה בחומרי' קשיחי' .
לתא' חומרי גימור ע' מה"ע
לתק #ולהשלי' תוכנית פיתוח ע"פ הנחיות מח' תשתיות
לתק #תוכניות ע"פ שטח נטו לאחר הפקעות ע"פ ת.ב.ע נס מק6/126/

מהל! דיו
רוני מציג הבקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו" ע" מחלקת רישוי.
היתר יוצא לאחר מת תוק לתב"ע נס/מק 126/6/ואישור מפה לצרכי רישו".
גליו דרישות
 .מת #התחיבות לתיקו #כל נזק שיגר' לרכוש הציבורי.
 .הוכחת בעלות על הנכס
 .אישור כל הבעלי' הרשומי' של הנכס  +תעודת זהות לחילופי#
 .המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
 .אישור מ.מ.י.
 .אישור הג"א
 .אישור חברת בזק
 .אישור מכבי אש
 .אישור חברת החשמל
 .אישור התקשרות ע' מעבדה מוכרת
 .אישור מורשה נגישות )מתו"ס( לאחר שהתייע 0ע' מורשה נגישות שירות
 .אישור יוע 0התחבורה של העיריה )ליוע 0תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
 .אישור תאגיד המי' "מי ציונה"
 .אישור מהנדס תשתיות וניקוז

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201213מיו'16/10/2012:

עמוד 24

המש בקשה להיתר2012487 :

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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
הגשת פרספקטיבות לאישור מהנדס העיר למבני' שאינ' למגורי' ובניני מגורי' מעל 4.קומות
הצהרת המהנדס והגשת חישובי' סטטי'
הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני'( ע"ג דיסקט
יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
פתרו #למזגני'
התר ינת #לאחר :מת #עותק מתעודת קבל #רשו' ,גידור השטח
דו"ח בדיקת קרקע
תאו' ע' מחלקת גני' ונו* בדבר עצי' בוגרי' במגרש ו  /או בסביבתו
אישור משרד הבריאות
חוות דעת משרד איכות הסביבה
השלמת חזיתות :ציו #חומרי גימור
ערבות בנקאית להבטחת תנאי ההתר
.אישור מח' תיכנו #עיר
אישור מח' נכסי'
היתר יוצא לאחר מת #תוק* ל.ת.ב.ע נס/מק 126/6/ואישור מפה לצורכי רישו'
.מפת מדידה כוללת הפקעות ע"פ ת.ב.ע 6/126

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201213מיו'16/10/2012:

עמוד 25

סעי 10

בקשה להיתר2012282 :

תיק בניי4567 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201213תארי16/10/2012 :
בעלי עניי
מבקש
ארדיטי רינה ויוס*
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב ד  ,8ד 8
גוש 3846 :חלקה 32 :מגרש108 :

תוכניות:

/121א/2/1 ,2/1 ,ב ,במ ,1999/תמא ,35/תמא ,38/תממ21/3/

יעוד:

מגורי' א

מהות הבקשה
הקמת בית חד משפחתי חדש 2 ,קומות ,עליית גג  +גדרות 2 +משטחי חניה לא מקורי".
הערות בדיקה
לתק #ולהשלי' טופס  1וסכמת שטחי'
לכלול כל שטח מקורה מיקו' "מחס #כלי גינה" ולהתאי' לשטחי' המותרי'
לתק #ולהשלי' תכנית פיתוח ע"פ הנחיות מחלקת תשתיות ובהתא' לתכנית פיתוח כללית.
מיקו' פילרי' ,הקמת שער חניה וגדר לחזית באישור יוע 0תנועה של העירייה.
אישור מח' תשתיות ומה"ע

מהל! דיו
רוני מציג הבקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו" ע" מחלקת רישוי.
יש לעמוד בהיק של סה"כ גג רעפי" לא פחות מ ) .50%
גליו דרישות
 .מת #התחיבות לתיקו #כל נזק שיגר' לרכוש הציבורי.
 .הוכחת בעלות על הנכס
 .אישור כל הבעלי' הרשומי' של הנכס  +תעודת זהות לחילופי#
 .המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
 .אישור התקשרות ע' אתר פסולת הבניה
 .אישור מ.מ.י.
 .אישור הג"א
 .אישור חברת בזק
 .אישור חברת החשמל
 .אישור התקשרות ע' מעבדה מוכרת
 .אישור הסכמת שכני' לבניה ולגידור בגבול משות*
 .אישור חב' כבלי' ויס
 .אישור יוע 0התחבורה של העיריה )ליוע 0תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
 .אישור תאגיד המי' "מי ציונה"

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201213מיו'16/10/2012:

עמוד 26

המש בקשה להיתר2012282 :
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אישור מהנדס תשתיות וניקוז
אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
אישור מנהל אג* שפע לפיתרו #להפרדת אשפה
תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
מת #הודעה לרשות העתיקות
הצהרת המהנדס והגשת חישובי' סטטי'
הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני'( ע"ג דיסקט
אישור מח' נכסי'
יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
פתרו #למזגני'
התר ינת #לאחר :מת #עותק מתעודת קבל #רשו' ,גידור השטח
תאו' ע' מחלקת גני' ונו* בדבר עצי' בוגרי' במגרש ו  /או בסביבתו

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201213מיו'16/10/2012:

עמוד 27

סעי 11

תיק בניי4535 :

בקשה להיתר2012485 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201213תארי16/10/2012 :
בעלי עניי
מבקש
ק.מ.א.ב השקעות וסחר בינלאומי בע"מ
אברה' פצ'ורניק
פצ'ורניק ראוב#
ליבשי 0שפרה
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב רוטשילד 31
גוש 3843 :חלקה 12 :מגרשי"12B, 12D, A12:

תוכניות:

/2/1 ,2/1 ,131 ,1/1ב ,מק ,6/1/תמא ,35/תמא ,38/תממ ,21/3/תצר658/

יעוד:

מגורי' ג

שימושי":

בית משות*

תאור הבקשה:

תוכ' שינויי'  +תוס' שטח

מהות הבקשה
תוכנית שינויי'  .תוספת  3יח"ד בבית משות*  ,תוספת  2קומות+ע.גג בבית משות* אחורי,
במבנה קיי' לשימור  :הקטנת גלריה
שטח עיקרי:

285.30

הערות בדיקה
היתר ינת #בתנאי' הבאי' :
 .1רישו' זכות מעבר באמצעות שער בגבול המזרחי של המגרש.
למטרת תחזוקת הקיר המערבי )יש לתת ביטוי בתוכניות לתנאי זה (.
 .2אישור על חיזוק היסודות איטו' המסד וגימור מושל' של החזיתות במבנה לשימור.
 .3חוות דעת מומחה שתבטיח שימור העצי' במהל העבודות וכ ,#מת #ערבות להבטחת עניי #זה.
 .4הכנת תכנית לצרכי רישו' ומת #התחייבות היז' לרישו' התכנית על חשבונו.
 .5אישור מהנדס העיר לתיק התיעוד.
לתק #ולהשלי' טופס  1וסכמת שטחי'.
להקטי #שטחי' לשטחי הבניה המותרי' ע"פ ת.ב.ע
יש להראות בטופס  1שטחי בניה קיימי' )ג' בשטחי השירות ,לציי #סה"כ מוצע בעיקרי ובשטח שירות(
להראות בתכניות שינויי' מבוקשי' על רקע מצב קיי' בהיתר )לצבוע ע"פ התקנות(.
לתק #מהות הקשה כ שתגדיר את השינויי' המבוקשי'.
לתת מספרי' לדירות וטבלת שטחי דירות הכוללי'  :שטח עיקרי  ,שירות ,מרפסות ומשות* יחסי .

מהל! דיו
רוני מציג הבקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו" ע" מחלקת רישוי.
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לא ינת "טופס  " 4עד להשלמת עבודות השימור הנדרשות בתיאו" ע" המועצה לשימור.
גליו דרישות
 .הוכחת בעלות על הנכס
 .אישור כל הבעלי' הרשומי' של הנכס  +תעודת זהות לחילופי#
 .המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
 .תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
 .יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
 .התר ינת #לאחר :מת #עותק מתעודת קבל #רשו'
 .אישור יוע 0התחבורה של העיריה )ליוע 0תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
 .חוות דעת מומחה לביצוע עבודות הבניה והפיתוח בקרבת העצי' להבטחת שימור'
 .אישור מח' נכסי'
 .אישור מכבי אש
 .אישור הג"א
 .אישור מורשה נגישות )מתו"ס( לאחר שהתייע 0ע' מורשה נגישות שירות
 .אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
 .אישור מנהל אג* שפע לפיתרו #להפרדת אשפה
 .מפת מדידה מצבית
 .אישור המועצה לשימור
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סעי 12

תיק בניי3493 :

בקשה להיתר2012489 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201213תארי16/10/2012 :
בעלי עניי
מבקש
סיוו #עמית
כתובת:
גוש חלקה:
יעוד:

רחוב קשת  ,9שכונה :לב המושבה ) )נס(118/
גוש 3636 :חלקה ,464 :חלקה 8 :מגרש8R :
מגורי' ב מיוחד

שטח מגרש:

1752.00

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי'

מהות הבקשה
תוספת בניה בבית משות* בקומה הקרקע
שטח עיקרי:

3.72

הערות בדיקה
מבוקש לבטל מיקו' תליית כביסה והגדלת הבית ע"ח השטח ללא פתרו #אלטרנטיבי למיקו'
מסתור למנוע מיזוג ולתליית כביסה
מהל! דיו
שול' מציג הבקשה.
החלטות
לאור העובדה שמדובר בדירת קרקע וכל דיירי הבני הביעו הסכמת" לבקשה
הועדה מחליטה לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו" ע" מחלקת רישוי.
גליו דרישות
 .מת #התחיבות לתיקו #כל נזק שיגר' לרכוש הציבורי.
 .הוכחת בעלות על הנכס
 .אישור כל הבעלי' הרשומי' של הנכס  +תעודת זהות לחילופי#
 .המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
 .אישור התקשרות ע' אתר פסולת הבניה
 .אישור מ.מ.י.
 .אישור הג"א
 .אישור התקשרות ע' מעבדה מוכרת
 .אישור מהנדס תשתיות וניקוז
 .אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
 .תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
 .ערבות בנקאית להבטחת תנאי ההתר
 .הצהרת המהנדס והגשת חישובי' סטטי'
 .הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני'( ע"ג דיסקט
 .יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
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סעי 13

תיק בניי3955 :

בקשה להיתר2012501 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201213תארי16/10/2012 :
בעלי עניי
מבקש
סלינס שבתאי וקר#
ראובני יהודה וטובה
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב אלה 6
גוש 3638 :חלקה 84 :מגרש28 :

תוכניות:

/2/1 ,2/1ב ,אכרזה חקלאית ,במ ,1/133/מק ,6/1/תמא ,35/תמא ,38/תממ21/3/

יעוד:

מגורי' ב

שטח מגרש:

697.00

שימושי":

בית משות*

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי'

מהות הבקשה
תוספת עליית גג ל 2.דירות עליונות בבית משות* ב 4 #יח"ד.
שטח עיקרי:

82.27

הערות בדיקה
לתק #ולהשלי' טופס  1וטבלת שטחי'.
לבטל תכניות שלא רלוונטיות לבקשה.
להוסי* מספרי חלקות בתרשי' סביבה ולסמ #קווי הבני #בתרשי' המגרש.
לצר* תכנית פיתוח שטח,תכנית קומות,סימו #הריסות ושינויי' בחתכי' ובחזיתות.
אי #לעבור על אחוז בנייה המותרי' בחלל הגג ) 40%משטח קומה (.
לתת חישוב שטחי'.
לתת פתרו #למיקו' הדוודי' של מערכת סולרית ומיקו' ציוד מ"א לכל אחד מהדירות בבני.#
לתכנ #חיפוי הבני #ומעקות במרפסות זהה לפרטי' הקיימי' בבני.#
להראות פתרו #עלייה לגג המשות* מחדר המדרגות המשות*.
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 הג"א
 .אישור התקשרות ע' מעבדה מוכרת
 .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
 .יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
 .פתרו #למזגני'
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התר ינת #לאחר :מת #עותק מתעודת קבל #רשו' ,גידור השטח
אישור התקשרות ע' אתר פסולת הבניה
להמציא ערבות בנקאית להבטחת תנאי ההיתר.
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סעי 14

תיק בניי20541 :

בקשה להיתר2012342 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201213תארי16/10/2012 :
בעלי עניי
מבקש
ס.י .אב #יזמות בע"מ
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב הרצל 18
גוש 3843 :חלקה79 :
תאור הבקשה:

הריסה ובניה חדשה

מהות הבקשה
הריסת מבני' קיימי' והקמת מבנה מגורי'  3קומות מרת*+קרקע 6+קומות  18 ,יח"ד
שטח עיקרי:

1904.83

שטח שירות3058.58 :

יח"ד18 :

הערות בדיקה
לתק #ולהשלי' טופס  1וסכמת שטחי'
לסמ #בסכמת שטחי' הפרדה בי #שטח גרעי #חדר מדרגות  ,מחסני' ,מ.מ.ד  ,שטחי חניה  ,מתקני' טכניי'  ,גזוזטראות ,
בליטות קומה א' המקרות קומת כניסה וכו ..בטקסטורה  /צבע שונה לכול אחת מהפונקציות.
להתאי' שטח "גרעי "#חדר מדרגות ל 65מ"ר )ראה קומה טיפוסית מוצע  114.8מ"ר ( או לפרס' הקלה ע"פ הוראות ה.ת.ב.ע
גרעי #מדרגות מרת* עליו #צ.ל 65 .מ"ר ע"פ הוראות ה.תב.ע מוצע  119.03מ"ר  ,להתאי' להוראות ה.ת.ב.ע
לכלול שטח מרת* צמוד לדירות הג #בשטח עיקרי ע"פ הוראות ה.ת.ב.ע )יחשב בנוס* לעיקרי(
אי #לחרוג מקווי מגרש )ראה מרתפי' לכיוו #מזרח (
להנמי מרת* לגובה  2.4ע"פ הוראות ה.ת.ב.ע ולציי #גובה מרת* בתוכניות
לבטל חללי' סגורי' במרת* או לכלול בשטח הבניה ע"פ הוראות ה.ת.ב.ע
לציי #שטח מחסני' במרת* ) 6מ"ר למחס #צמוד דירה( ולמספר בסדר ר 0את כול המחסני'
לציי #מיקו' חלונות ביחס לתקרת מרת* )צמוד לתקרה ( ומפתח גובה ) 0.8מ' ( ע"פ הוראות ה.ת.ב.ע
לבטל חדרי מגורי' וכלי' סניטרי' במרת* הצמוד ל.יח"ד ולהתאי' שימושי' במרת* להוראות ה.ת.ב.ע
אי #לחרוג במרת* עליו #הצמוד לדירת הג #מקווי קונטור הדירה )ראה דירת ג #דרומית לכיוו #מזרח (
להראות המש קירות מ.מ.ד דירת ג #דרומית בקומת מרת* עליו#
אי #לפתוח דלת חדר מדרגות מרת* עליו #הנמצא בקו בניי .0. #לכיוו #מגרש גובל )ראה כיוו #צפו(#
לבטל מחסני' פרטיי' במרת* עליו #ע"פ הוראות ה.ת.ב.ע )"יתרת מרת* העליו #תהיה לשימוש כול הדיירי'( "...
מחס #כללי משות* יהיה על פי מפתח של שטח  4.5מ"ר כפול מספר דירות ע"פ הוראות ה.ת.ב.ע סה"כ  81מ"ר
לתת מילוי אדמה בצד מערב מרת* עליו) #כיוו #רמפה ומדרגות עליה ממרת* ( הפרש גובה קרקע בי #תקרת מרת* לקרקע
עוטפת  1.00ע"פ הוראות ה.ת.ב.ע
למחוק צביעה בכחול )נראת כעמוד ( מחו 0לגבול מגרש לכיוו #צפו #בתוכנית מרת* עליו#
לכלול מחסני' )חדרי ארונות( ופרזדור מעבר לאמבטיה )הנקרא מחס (#בשטחי הבניה העיקרי .
כל החדרי' המוגדרי' כ".מחסני'" בתו הדירות יש לכלול בשטח בניה עיקרי
לתכנ #מחסני' לכלי גינה )ולהתאי' תכנו #לפונקציה ( בדירות הג #א' נגישות מידית לחצר
לתת תוכנית קומת כניסה על רקע פיתוח בחצר ומפלסי' בחצר ומגרשי' הגובלי' לסמ #עצי' לשימור בתוכנית הפיתוח ועצי'
קיימי' לכריתה .
לסמ #עצי' לשימור בקו מרוסק בקומות מרת*
לסמ #עצי' לשימור או כריתה מעבר לגבולות מגרש בתוכנית פיתוח )כניסות למרת* ולמבנה(
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המש בקשה להיתר2012342 :

לכלול בליטות קומה א' בשטחי הבניה של קומת כניסה בהתא' לתקנות תכנו #ובניה
למספר דירות בסדר ר 0ולתת טבלת שטח דירה עקרי ,שרות ,מרפסות גג ,גזוזטראות  ,ושטח משות* יחסי
להתאי' שטחי דירות להוראות ה.ת.ב.ע  ,שטח דירה מינימלי  85מ"ר ,לא יותר מ 30% .מהדירות ששטח #קט #מ 110.מ"ר
לציי #מידת בליטת מרפסות מקווי הבני #ולהתאי' ל.ת.ב.ע
אי #לחרוג מקו בניי #בקיר /עמוד כניסה ראשית וחזית אחורית למבנה )ראה כיוו #מערב(
אי #לחרוג מקו בניי #בחזית מזרחית )ראה דירות דרו' מזרח (
לבטל קיר/עמוד דרומי בגזזוטרא ולהתאי' לתקנות תכנו #ובניה  ,לציי #שטח בכול הגזוזטראות בהתא' לתקנות תכנו #ובניה
לתת קווי מידות מפתחי קומות בחתכי'
לסמ #בצורה ברורה קווי בניי #ומידות קווי בני #בכול הקומות
לסמ #מיקו' מנועי מזגניי' דירתיי'
להסביר מה'  2מרובעי' לכיוו #צפו #בקומת מרת* וקומת כניסה
לסמ #ולרשו' בטאבו זכות מעבר להולכי רגל ורכב בצד מיזרח של המגרש ע"פ הוראות ה.ת.ב.ע כולל סימו #כניסות
עקרוניות למגרשי'  56,57בהתא' לנספח תחבורה
חומרי גימור  ,עיצוב המבנה והפיתוח יתואמו ע' מהע"ר

מתנגדי"
)
מהל! דיו
רוני מציג הבקשה.
החלטות
מאחר והבקשה אינו תואמת להוראות התב"ע בעניי:
 .1אחוזי הבניה הקבועי" בתב"ע.
 .2סטיה מהוראות התב"ע בעניי מחסני" פרטיי" במרת העליו.
 .3יצירת חדרי מגורי" והתקנת כלי" סניטריי" במרתפי" הצמודי" ליחידות דיור
שהינה בסטיה מהוראות התב"ע.
 .4פתיחת דלת מילוט לכיוו שטחי" פרטיי" במגרשי" הגובלי".
 .5הגדרת חדרי מגורי" בדירות בשטחי השירות )מחס(.
 .6הוצאת היתר לתכנית פיתוח במתח" התב"ע בהתא" להוראות התב"ע.
הועדה מחליטה לשוב ולדו בבקשה לאחר תיקו כל האמור לעיל והערות הבדיקה.
גליו דרישות
 .הוכחת בעלות על הנכס
 .אישור מ.מ.י.
 .אישור כל הבעלי' הרשומי' של הנכס  +תעודת זהות לחילופי#
 .המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
 .אישור הג"א
 .אישור התקשרות ע' מעבדה מוכרת
 .אישור יוע 0התחבורה של העיריה )ליוע 0תחבורה 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
 .הצהרת המהנדס והגשת חישובי' סטטי'
 .מת #הודעה לרשות העתיקות
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הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני'( ע"ג דיסקט
מת #התחיבות לתיקו #כל נזק שיגר' לרכוש הציבורי.
אישור חברת בזק
אישור מכבי אש
אישור חברת החשמל
אישור מח' נכסי'
אישור משרד העבודה
יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
פתרו #למזגני'
התר ינת #לאחר :מת #עותק מתעודת קבל #רשו' ,גידור השטח
הגשת פרספקטיבות לאישור מהנדס העיר למבני' שאינ' למגורי' ובניני מגורי' מעל 4.קומות
דו"ח בדיקת קרקע
אישור חב' כבלי' ויס
אישור מורשה נגישות )מתו"ס( לאחר שהתייע 0ע' מורשה נגישות שירות
תאו' ע' מחלקת גני' ונו* בדבר עצי' בוגרי' במגרש ו  /או בסביבתו
מפה לצורכי רישו' טר' הוצאת היתר
אישור מח' תכנו #עיר
אישור משרד העבודה לצובר גז
תוכנית פיתוח כללית לכול תחו' ה.ת.ב.ע)כוללת סימו #עצי' להעתקה וחוות דעת אגרונו'( ,תוכנית בינוי ותשתיות
תוכנית הפיתוח תכלול את האישורי' הבאי' :יוע 0נגישות ,יוע 0תנועה של העירייה ,מח' תשתיות )מהנדס ניקוז,
פיתוח(
תאגיד המי'  ,חשמל ,בזק ,כבלי' ,מח' גינו , #מח' שפע
תוכנית התארגנות באתר הכוללת את האישורי' הבאי'  :יוע 0תנועה של העירייה ,מהנדס פיתוח ,תאגיד המי'
מהנדס ניקוז  .התוכנית תראה מיקו' כניסת רכבי עבודה לאתר  ,רדיוס מנו* ומיקומו  ,שרותי עובדי' ,דרכי מעבר
לציבור וגידור
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סעי 15

תיק בניי2091 :

בקשה להיתר2012477 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201213תארי16/10/2012 :
בעלי עניי
מבקש
גוטפרוינט שייקה
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב זאבי רחבע" 40
גוש 3636 :חלקה331 :

יעוד:

מגורי' ב מיוחד
תאור הבקשה:

תוכ' שינויי' ללא תוס' שטח

מהות הבקשה
תוכנית שינויי'
הערות בדיקה
הבקשה נדונה ואושרה ברשות רישוי בתארי  19.7.11מבוקש לדו #מחדש בבקשה מאחר ותוק* ההחלטה פג .
מהל! דיו
רוני מציג הקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו" ע" מחלקת רישוי.
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סעי 16

תיק בניי4338 :

בקשה להיתר2012349 :
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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
התקבלה התנגדות משות* בנכס ותגובת המבקש.
הבית אוכלס ללא טופס  4למרות חריגות הבניה ואי סיו' עבודות בניה על פי ההיתר.
גודל המחסני' עובר בכ 1.מ"ר מהמותר בתב"ע )מוצע כ 11.מ"ר במקו'  10מ"ר(
גדר בנויה בצד המזרחי הוגבה בכ 0.90 .מ' במקו' גדר קלה )ראה הוראות הבינוי(5
מזג #בקומת הקרקע הוק' בצמוד לגבול המשות* בסטיה מההיתר ,דבר המהווה התנגדות השותפי' בנכס.
לתקן ולהשלים תכניות.

מתנגדי"
) ויקי ורונ #דיי#
החלטות
 .1לקבל התנגדות השות בנכס בעניי המזג ולהרחיק את יחידת הדחיסה לפחות  4מ' מגבול משות,
או להעבירו לגג עפ"י התכנית המקורית.
 .2לגבי הצבע ,לדחות את ההתנגדות .חזיתות של שני המבני" אינ זהות .הפיכת ל גוו אחד לא
יהפו! אות לאחידות.
 .3בעניי האיטו" :יש לציי כי הפרט המוצג בבקשה להיתר זהה לפרט שהוצג בהיתר המקורי.
ואינו כולל פח מגלוו .ע" זאת ,באופ עקרוני הועדה אינה מונעת ביצוע כל פרט איטו" שיוסכ"
בי שני השותפי" בנכס .ולצור! כ! אי צור! בהגשת היתר.
היתר יוצא בכפו לאמור לעיל ,השלמת גליו הדרישות 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(
 .הצהרת המהנדס והגשת חישובי' סטטי'
 .הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני'( ע"ג דיסקט
 .יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
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המש בקשה להיתר2012349 :

.
.
.

פתרו #למזגני'
אישור מנהל אג* שפע לפיתרו #להפרדת אשפה
אישור הג"א

......................
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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