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ת .עברי :ל' כסלו ,תשע"ד

פרוטוקול רשות רישוי מספר 201317
בתארי 06/11/2013 :ג' כסלו תשע"ד שעה 08:15
נכחו:
חברי:#
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מר לוגסי עמוס
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מר רוני הורבי$
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פרוטוקול רשות רישוי מספר  201317מיו06/11/2013:#

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

1

בקשה לעבודה
מצומצמת

2013490

תעשיה ,

2

בקשה להיתר

2013491

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

3

בקשה להיתר

2013495

מוסדות חינו' ,
הריסה ותוספת
למבנה קיי!

4

בקשה להיתר

2013493

בניה חדשה

5

בקשה להיתר

2013494

בניה חדשה

6

בקשה להיתר

2013500

תוספת לדירה בבית
משות+

7

בקשה להיתר

2013488

תוספת לדירה בבית
משות+

8

בקשה להיתר

2013510

מבנה ציבור כללי ,
בניה חדשה

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201317מיו!06/11/2013:

גו"ח
גוש3851 :
חלקה23 :
מגרש11 :א
גוש3641 :
חלקה94 :
גוש3636 :
חלקה10 :
מגרשP2 :
גוש3846 :
חלקה1 :
מגרש137 :
גוש4722 :
חלקה8 :
מגרשN92 :
גוש3641 :
חלקה64 :
גוש3750 :
חלקה301 :
מגרש351 :
גוש3636 :
חלקה10 :
מגרשP2 :

בעל עניי

כתובת

עמ'

מי ציונה בע"מ

רחוב אינשטיי ,
שכונה :נחמיה

3

אלוני לירו ותמיר

רחוב ירושלי! ,33
שכונה :יד אליעזר

4

עיריית נס ציונה

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

5

קטרנצ'יק גיא ומיטל רחוב שניר 36

6

עיריית נס ציונה

רחוב השופטי! 7

8

רוזלס יעקב ושרה

רחוב ירושלי! ,28
שכונה :יד אליעזר

9

לנטר ארז ב/הדיירי! רחוב עומרי! ,2
רחוב עומרי! ,4
רחוב עומרי! 6
עירית נ"צ

רחוב דוד אלעזר ,
שכונה :לב
המושבה -

11

12

עמוד 2

סעי 1

תיק בניי3139 :

בקשה לעבודה מצומצמת2013490 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201317תארי06/11/2013 :
בעלי עניי
מבקש
מי ציונה בע"מ
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב אינשטיי  ,שכונה :נחמיה
גוש 3851 :חלקה 23 :מגרש11 :א
גוש 3852 :חלקה22 :

יעוד:

אזור תעשיה מיוחד

שימושי":

תעשיה

שטח מגרש:

5688.00

מהות הבקשה
התקנת אנטנה בגובה  4,40מ' לקליטת מדי מיי( ושידור( לאינטרנת על הגג של הבנין הקיים.
הערות בדיקה
לתק) טופס בקשה לעבודה מצומצמת.
החלטות
לאשר בכפו* להשלמת גליו) דרישות והערות הבדיקה ובתיאו( ע( מחלקת רישוי.

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201317מיו(06/11/2013:

עמוד 3

סעי 2

תיק בניי2977 :

בקשה להיתר2013491 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201317תארי06/11/2013 :
בעלי עניי
מבקש
אלוני לירו) ותמיר
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב ירושלי"  ,33שכונה :יד אליעזר
גוש 3641 :חלקה94 :

יעוד:

מגורי( א3,

שטח מגרש:

896.00

שימושי":

יחידה אחת מדו משפחתי

תאור הבקשה:

תוכ' שינויי( ללא תוס' שטח

מהות הבקשה
תכנית שינוי(:שינוי חזיתות,ביטול גג רעפי(,הוספת מסתור כביסה,שינוי מיקו( חניות,פתיחת דלת מחזית הבני),ביצוע משטח
בטו) במקו( גינו).
הערות בדיקה
להשלי( ולתק) טופס  1וטבלת שטחי(.
להוסי* בחישוב שטחי( משטחי בטו) לא מקורי(.
לתכנ) קליטת נגר עילי.
להראות את כל השינוי( בתכניות.
לתק) תכנית קומה א' ותכנית הגג.
לתת פתרו) להסתרת דוד שמש.
לערו תכנית גדרות בקנה מדה,להראות שינוי( ולתק) גובה.
החלטות
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 יוע .התחבורה של העיריה )ליוע .תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
 ,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

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201317מיו(06/11/2013:

עמוד 4

סעי 3

תיק בניי20549 :

בקשה להיתר2013495 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201317תארי06/11/2013 :
בעלי עניי
מבקש
עיריית נס ציונה
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב דוד אלעזר  ,רחוב דוד אלעזר  ,24שכונה :לב המושבה & )נס(118/
גוש 3636 :חלקה 553 :מגרש ,P2 :חלקה 22 :מגרש ,P2 :חלקה 10 :מגרשי"P2, P3:

תוכניות:

נס/מק9/118/

יעוד:

קרית חינו ,מוסדות חינו

שימושי":

מוסדות חינו

תאור הבקשה:

הריסה ותוספת למבנה קיי(

מהות הבקשה
בית ספר ב) יהודה ,שלב ב' ,תוספת מבנה כיתות בשתי קומות
שטח עיקרי:

577.66

הערות בדיקה
להשלי( פרטי( בטופס 1
החלטות
לאשר בכפו* להשלמת גליו) דרישות והערות הבדיקה ובתיאו( ע( מחלקת רישוי.

גליו דרישות
 ,אישור הג"א
 ,אישור חברת בזק
 ,אישור מכבי אש
 ,אישור חברת החשמל
 ,אישור מורשה נגישות )מתו"ס( לאחר שהתייע .ע( מורשה נגישות שירות
 ,אישור יוע .התחבורה של העיריה )ליוע .תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
 ,אישור תאגיד המי( "מי ציונה"
 ,אישור מהנדס תשתיות ביוב ניקוז
 ,אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
 ,אישור מנהל אג* שפע לפיתרו) להפרדת אשפה
 ,הצהרת המהנדס והגשת חישובי( סטטי(
 ,אישור מח' נכסי(
 ,יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
 ,אישור משרד הבריאות

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201317מיו(06/11/2013:

עמוד 5

סעי 4

תיק בניי4533 :

בקשה להיתר2013493 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201317תארי06/11/2013 :
בעלי עניי
מבקש
קטרנצ'יק גיא ומיטל
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב שניר 36
גוש 3846 :חלקה 1 :מגרש137 :

תוכניות:

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

יעוד:

מגורי( א
תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
הקמת יח"ד  1חדשה  2קומות  +ע.גג ומרת*
שטח עיקרי:

192.98

שטח שירות82.00 :

הערות בדיקה
לתק) ולהשלי( טופס  1וסכמת שטחי(
להצמיד חלונות מרת* לתקרה ולתת מפתח כגובה חלו) לא יותר  0.8מ' )לתק) בתוכניות ובכתחי((
רצפת חצר אנגלית לא יותר  0.15מס* חלו) מרת*
להתאי( גג רעפי( להנחיות מידע תכנוני בדבר הצמדת גג הרעפי( לקירות חיצוני( של הבני) לגובה הקומה שמתחתיו
לציי) גובה מחס) כלי גינה ) 2.4מ'(
הפחתת חדר מדרגות תעשה פע( אחת ע"פ התקנות ) קומת ע.גג או בקומה א( להתאי( שטחי בניה לשטחי( המותרי( ע"פ
ת.ב.ע
לתק) ולהשלי( תוכנית פיתוח ע"פ הנחיות מח' תשתיות
לתת פריסת גדרות ולהראות ציפוי גדר ע"פ הנחיות אדרכליות
לציי) קיר מטויח לכיוו) השכ) הצמוד

החלטות
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 חברת בזק
 ,אישור חברת החשמל
 ,אישור התקשרות ע( מעבדה מוכרת
 ,אישור הסכמת שכני( לבניה ולגידור בגבול משות*

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201317מיו(06/11/2013:

עמוד 6

המש בקשה להיתר2013493 :

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

אישור חב' כבלי( ויס
אישור יוע .התחבורה של העיריה )ליוע .תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
אישור תאגיד המי( "מי ציונה"
אישור מהנדס תשתיות ביוב ניקוז
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
ערבות בנקאית להבטחת תנאי ההתר
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  201317מיו(06/11/2013:

עמוד 7

סעי 5

תיק בניי20586 :

בקשה להיתר2013494 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201317תארי06/11/2013 :
בעלי עניי
מבקש
עיריית נס ציונה
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב השופטי" 7
גוש 4722 :חלקה 8 :מגרשN92 :

תוכניות:

/1/1א/1/1 ,א/2/1 ,1/ב ,גז ,7/20/תמא ,35/תמא ,38/תממ21/3/

יעוד:

שטח לבניני ציבור

שטח מגרש:

9051.00

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
גזיבו  ,גג על עמודי( ללא קירות
הערות בדיקה
לסמ) בצורה ברורה קווי בני)
לציי) שטח קיי(  +מוצע ולהתאי( לזכויות
לתק) ולהשלי( טופס 1
לצבוע בקשה ע"פ התקנות
החלטות
לאשר בכפו* להשלמת גליו) דרישות והערות הבדיקה ובתיאו( ע( מחלקת רישוי.

גליו דרישות
 ,אישור הבעלי( הרשומי( של הנכס
 ,אישור התקשרות ע( מעבדה מוכרת
 ,אישור מהנדס פיתוח
 ,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
 ,אישור מהנדס בטיחות
 ,אישור מהבנדס בטיחות

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201317מיו(06/11/2013:

עמוד 8

סעי 6

תיק בניי2819 :

בקשה להיתר2013500 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201317תארי06/11/2013 :
בעלי עניי
מבקש
רוזלס יעקב ושרה
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב ירושלי"  ,28שכונה :יד אליעזר
גוש 3641 :חלקה64 :

יעוד:

מגורי( א3,

שטח מגרש:

1025.00

תאור הבקשה:

תוספת לדירה בבית משות*

מהות הבקשה
תוספת לדירה בקומה א' בבית משות*
שטח עיקרי:

78.99

שטח שירות12.00 :

הערות בדיקה
לתק) ולהשלי( טופס 1
לסמ) להריסה מבני( ללא היתר ופלישות לזכות הדר
להראות אפשרת בינוי לתוספת הבניה של השותפי( בנכס
החלטות
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 חברת בזק
 ,אישור חברת החשמל
 ,אישור התקשרות ע( מעבדה מוכרת
 ,אישור חב' כבלי( ויס
 ,אישור יוע .התחבורה של העיריה )ליוע .תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
 ,אישור תאגיד המי( "מי ציונה"
 ,אישור מהנדס תשתיות ביוב ניקוז
 ,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
 ,ערבות בנקאית להבטחת תנאי ההתר
 ,מת) הודעה לרשות העתיקות
 ,הצהרת המהנדס והגשת חישובי( סטטי(

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201317מיו(06/11/2013:

עמוד 9

המש בקשה להיתר2013500 :

,
,
,
,
,

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
תאו( ע( מחלקת גני( ונו* בדבר עצי( בוגרי( במגרש ו  /או בסביבתו

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201317מיו(06/11/2013:

עמוד 10

סעי 7

תיק בניי4165 :

בקשה להיתר2013488 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201317תארי06/11/2013 :
בעלי עניי
מבקש
לנטר ארז ב/הדיירי(
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב עומרי"  ,2רחוב עומרי"  ,4רחוב עומרי" 6
גוש 3750 :חלקה 301 :מגרש ,351 :חלקה 79 :מגרש351 :

תוכניות:

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

יעוד:

מגורי( ב

שטח מגרש:

4846.00

תאור הבקשה:

תוספת לדירה בבית משות*

מהות הבקשה
הגדלת שטח מרפסות )על חשבו) שטחי ממד"י(( ופרגולות
הערות בדיקה
לתק) ולהשלי( טופס 1
להגדיר בטופס אחד שטח שרות ושטח עיקרי קיי( ומוצע
יש לכלול ע"פ התקנות שטחי מרפסות שאינ( תואמות להגדרת גזוזטרא בשטחי הבניה העיקרי( )ראה קומה ב' דירה  8ו(10,
לכלול שטח אדנית בשטח גזוזטרא ולהתאי( לשטח מותר ע"פ תקנות.
יש לצר* טבלה ברורה הכוללת מספר דירה  ,שטח גזוזטרא קיי(  ,תוספת מוצעת ,שטח ממ"ד בפועל  ,שטח מוצע להגדלת
גזוזטרא ע"ח ממ"ד )עיקרי(
להמציא פרטוקול לבחירת ועדי הבתי(
להמציא חתימות אורגינליות הנדרשות ע"פ חוק התכנו) והבניה ע"ג הבקשה

החלטות
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 התקשרות ע( מעבדה מוכרת
 ,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
 ,התר ינת) לאחר :מת) עותק מתעודת קבל) רשו( ,גידור השטח

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201317מיו(06/11/2013:

עמוד 11

סעי 8

תיק בניי20549 :

בקשה להיתר2013510 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201317תארי06/11/2013 :
בעלי עניי
מבקש
עירית נ"צ
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב דוד אלעזר  ,שכונה :לב המושבה & )נס(118/
גוש 3636 :חלקה 553 :מגרש ,P2 :חלקה 22 :מגרש ,P2 :חלקה 10 :מגרשי"P2, P3:

תוכניות:

נס/מק9/118/

יעוד:

קרית חינו ,מוסדות חינו

שימושי":

מבנה ציבור כללי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
הקמת אודיטוריו( כחלק מבית ספר מקי*.
שטח עיקרי:

1258.00

הערות בדיקה
לצר* מפת מדידה תואמת לחלוקה ע"פ ת.ב.ע נס/מק118/9/
לציי) שטחי שרות שנמצאי( במבני( הקיימי( ולהתאי( סה"כ השטחי( ל,ת.ב.ע
לציי) בטופס  1שטחי( למבנה בהיתר )מצב קיי(( ות)ספת בניה מוצעת )כ 300,מ"ר תוספת ביחס להיתר (
להראות מבנה ע"פ היתר המסומ) ע"פ התקנות )צהוב( ומבנה מוצע )אדו(( על רקע מפת המדידה
החלטות
לאשר בכפו* להשלמת גליו) דרישות והערות הבדיקה ובתיאו( ע( מחלקת רישוי.

גליו דרישות
 ,אישור כל הבעלי( הרשומי( הנכס
 ,אישור הג"א או פטור מממ"ק.
 ,אישור התקשרות ע( מעבדה מוכרת
 ,אישור יוע .התחבורה של העיריה )ליוע .תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
 ,אישור מחלקת מי(
 ,אישור מהנדס ביוב
 ,אישור מהנדס כבישי( )למהנדס כבישי( יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
 ,אישור מחלקת תברואה
 ,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 מח' נכסי(
 ,יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
 ,פתרו) למזגני(

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201317מיו(06/11/2013:

עמוד 12

המש בקשה להיתר2013510 :
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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 ניגשות )מתו"ס( לאחר שהיתיע .ע( מורשה נגישות שרות
חוות דעת משרד איכות הסביבה
אישור משרד הבריאות

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
עמוס לוגסי
יו"ר ועדת מישנה
מקומית
לתכנו) ובניה

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
קיריל קוזיול
מהנדס הועדה

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

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201317מיו(06/11/2013:
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