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ת .עברי :ז' ניס ,תשע"ד

פרוטוקול רשות רישוי מספר 201404
בתארי 25/02/2014 :כ"ה אדר תשע"ד
נכחו:
חברי:

אדר' קיריל קוזיול
מר לוגסי עמוס

 מהנדס העיר
 יו"ר ועדת המשנה

סגל:

עו"ד שולמית כה מנדלמ
מר שול $גלזר
מר רוני הורבי%
יהודאי יפה






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

על סדר היו:
אישור פרוטוקול רשות רישוי מתארי .11.2.14
פרוטוקול מאושר.

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201404מיו25/02/2014:$

עמוד 1

תקציר נושאי לדיו
סעי

סוג ישות

מס' ישות

תאור ישות

גו"ח

בעל עניי

כתובת

1

בקשה להיתר

2014076

2

בקשה להיתר

2014073

3

בקשה להיתר

2014077

4

בקשה להיתר

2013082

5

בקשה להיתר

2014087

6

בקשה להיתר

2013176

גוש3851 :
בית משות  ,תוכ'
שינויי ללא תוס'
חלקה7 :
שטח
מגרש14 :
גוש3851 :
בית משות  ,תוכ'
שינויי ללא תוס'
חלקה9 :
שטח
מגרש15 :
גוש3753 :
יחידה אחת מדו
משפחתי  ,בניה
חלקה59 :
חדשה
מגרש259 :
גוש5726 :
יחידה אחת מדו
משפחתי  ,אישור
חלקה127 :
מצב קיי
מגרש108 :
גוש3846 :
בית פרטי חד
משפחתי  ,הריסה
חלקה201 :
ותוספת למבנה קיי מגרש23 :
גוש3637 :
בית פרטי למספר
משפחות  ,תוספת
חלקה472 :
לדירה בבית משות

7

בקשה להיתר

2014102

הריסה ובניה חדשה

גוש3636 :
חלקה278 :

גנז ר ומיכל

8

בקשה להיתר

2014104

תוספת לדירה בבית
משות

9

בקשה להיתר

2014071

תוכ' שינויי ללא
תוס' שטח

גוש3750 :
חלקה26 :
מגרש346 :
גוש3636 :
חלקה77 :

ועד בית כרמי 10
ע"י גרמ

רחוב הכרמי ,8
רחוב הכרמי 10

ביטו בתיה ואשר

רחוב הבני 73

10

בקשה להיתר

2014074

בניה חדשה

גוש3846 :
חלקה22 :
מגרש141 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201404מיו25/02/2014:

עמ'

קבוצת א.דורי

רחוב חוש 13

3

קבוצת א.דורי

רחוב חוש 14

4

פר( עינת

זמיר 34

5

חייט מאיר

רחוב יסמי 12

7

סודרי יוס וטליה

רחוב לוטוס ,20
שכונה :ניר ,סלע,
קניותר

9

אליה ניסי

רחוב העצמאות ,15
שכונה :מרכז
העיר מזרח

10

רחוב סיני 3

12

14

15

שכניק טל דקלה

16

עמוד 2

סעי 1

תיק בניי4742 :

בקשה להיתר2014076 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201404תארי25/02/2014 :
בעלי עניי
מבקש
קבוצת א.דורי
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב חוש 13
גוש 3851 :חלקה 7 :מגרש14 :

תוכניות:

/2/1 ,2/1 ,124 ,1/1ב ,9/1 ,אכרזה חקלאית ,במ ,1999/מק ,6/1/שטח המרחב המוג" ,תמא,35/
תממ21/3/

יעוד:

מגורי %מיוחד

שימושי :

בית משות(

תאור הבקשה:

תוכ' שינויי %ללא תוס' שטח

מהות הבקשה
תכנית שינויי + %הקטנת שטח מרתף.
שטח עיקרי:

)2.38

שטח שירות)153.96 :

הערות בדיקה
להשלי %פרטי %וחתימות בטופס1
לערו תרשי %המגרש על רקע מפה מצבית.
להשלי %ולעדכ" 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 הג"א
) אישור מכבי אש
) 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 פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
) אישור מנהל אג( שפע לפיתרו" להפרדת אשפה
) הצהרת המהנדס והגשת חישובי %סטטי%
) הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני (%ע"ג דיסקט
) יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201404מיו25/02/2014:%

עמוד 3

סעי 2

תיק בניי4741 :

בקשה להיתר2014073 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201404תארי25/02/2014 :
בעלי עניי
מבקש
קבוצת א.דורי
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב חוש 14
גוש 3851 :חלקה 9 :מגרש15 :

תוכניות:

/2/1 ,2/1 ,124 ,1/1ב ,9/1 ,אכרזה חקלאית ,במ ,1999/מק ,6/1/שטח המרחב המוג" ,תמא,35/
תממ21/3/

יעוד:

מגורי %מיוחד

שימושי :

בית משות(

תאור הבקשה:

תוכ' שינויי %ללא תוס' שטח

מהות הבקשה
תכנית שינויי + %הקטנת שטח מרתף
שטח עיקרי:

)2.10

שטח שירות)117.27 :

הערות בדיקה
להשלי %פרטי %וחתימות בטופס1
לערו תרשי %המגרש על רקע מפה מצבית.
להשלי %ולעדכ" 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 הג"א
) אישור מכבי אש
) 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 פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
) אישור מנהל אג( שפע לפיתרו" להפרדת אשפה
) הצהרת המהנדס והגשת חישובי %סטטי%
) הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני (%ע"ג דיסקט
) יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201404מיו25/02/2014:%

עמוד 4

סעי 3

תיק בניי4927 :

בקשה להיתר2014077 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201404תארי25/02/2014 :
בעלי עניי
מבקש
פר 0עינת
כתובת:
גוש חלקה:

זמיר 34
גוש 3753 :חלקה 61 :מגרש ,259 :חלקה 59 :מגרש259 :

תוכניות:

נס/105/א

יעוד:

אזור מגורי %א'

שימושי :

יחידה אחת מדו משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
שינוי ש %בעל היתר מס'  2013182להקמת בית חד משפחתי חדש מפנחס מור ונופית לפר 0עינת.
שטח עיקרי:

294.00

שטח שירות21.00 :

הערות בדיקה
להשלי %חתימות בטופס 1

מהל" דיו
שול %מציג 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 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"
) אישור מהנדס תשתיות וניקוז

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201404מיו25/02/2014:%

עמוד 5

המש בקשה להיתר2014077 :

)
)
)
)
)
)
)
)
)

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 מח' נכסי%
יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
פתרו" למזגני%
התר ינת" לאחר :מת" עותק מתעודת קבל" רשו ,%גידור השטח

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201404מיו25/02/2014:%

עמוד 6

סעי 4

תיק בניי4121 :

בקשה להיתר2013082 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201404תארי25/02/2014 :
בעלי עניי
מבקש
חייט מאיר
חייט רועי
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב יסמי 12
גוש 3638 :חלקה 35 :מגרש108 :
גוש 5726 :חלקה 127 :מגרש108 :

תוכניות:

/2/1 ,2/1 ,1/1ב ,אכרזה חקלאית ,במ ,117/במ ,1999/תמא ,35/תמא ,38/תממ,21/3/
תצר1/607/

יעוד:

מגורי %א)1

שטח מגרש:

502.00

שימושי :

יחידה אחת מדו משפחתי

תאור הבקשה:

אישור מצב קיי%

מהות הבקשה
תכנית שינוי,%שינוי %במידות הבני" ובפיתוח שטח.
שטח עיקרי:

227.37

הערות בדיקה
הבקשה אושרה בישיבת רשות רישוי מס' 201304בתארי , 26/02/2013דיו" חוזר לחידוש ההחלטה.
לתק" ולהשלי %טופס  1וטבלת שטחי.%
להוסי( חישוב שטחי%
לכלול בחישוב שטחי %שינויי %במידות הבני" על פי מפת מדידה

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 מ.מ.י.
) אישור הג"א
) 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

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201404מיו25/02/2014:%

עמוד 7

המש בקשה להיתר2013082 :

) יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
) דו"ח פיקוח לגבי התאמת הבקשה למצב קיי %בשטח.
) אישור יוע 0התחבורה של העיריה )ליוע 0תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201404מיו25/02/2014:%

עמוד 8

סעי 5

תיק בניי3272 :

בקשה להיתר2014087 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201404תארי25/02/2014 :
בעלי עניי
מבקש
סודרי יוס( וטליה
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב לוטוס  ,20שכונה :ניר ,סלע ,קניותר
גוש 3846 :חלקה 201 :מגרש ,23 :חלקה 29 :מגרש23 :

תוכניות:

/2/1 ,1/1ב/86 ,86 ,א ,מק ,5/1/תמא ,35/תמא ,38/תממ ,21/3/תצר1/616/

יעוד:

מגורי %א מיוחד

שטח מגרש:

320.00

שימושי :

בית פרטי חד משפחתי

תאור הבקשה:

הריסה ותוספת למבנה קיי%

מהות הבקשה
תכנית שינוי ,%אישור מצב קיי.%
שטח עיקרי:

31.39

הערות בדיקה
לתק" ולהשלי %טופס  1וטבלת שטחי.%
לתק" חישוב שטחי.%
לתת תרשי %המגרש על רקע מפת מדידה בקנ"מ 1:250
להוסיף מידות בחניה.
לתקן חתכים וחזיתות.
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 ביוב ניקוז
) ערבות בנקאית להבטחת תנאי ההתר או אישור פיקוח על הבניה לגבי התאמת הבני" להיתר.
) הצהרת המהנדס והגשת חישובי %סטטי%
) הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני (%ע"ג דיסקט
) יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
) פתרו" למזגני%

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201404מיו25/02/2014:%

עמוד 9

סעי 6

תיק בניי2149 :

בקשה להיתר2013176 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201404תארי25/02/2014 :
בעלי עניי
מבקש
אליה ניסי%
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב העצמאות  ,15שכונה :מרכז העיר מזרח
גוש 3637 :חלקה472 :

יעוד:

מגורי %ב

שטח מגרש:

321.50

שימושי :

בית פרטי למספר משפחות

תאור הבקשה:

תוספת לדירה בבית משות(

מהות הבקשה
תוספת בניה בקומה ב' ליחידת דיור קיימת בבית משות( ב"  4יח"ד  -אישור מצב קיים
שטח עיקרי:

30.00

הערות בדיקה
הבקשה אושרה בישיבת רשות רישוי מס'  201309בתארי  07/05/2013דיו" חוזר לאחר תיקו" הבקשה ושינוי הסדרי חניה.
הבניה בוצעה ללא היתר ותיק העבירה הועבר ללשכה המשפטית.
לא הוגשה מפה מצבית עדכנית.
המפה שצורפה לתכנית ההגשה לא תואמת למצב בשטח.
לתק" ולהשלי %טופס  1וטבלת שטחי.%
לתת תרשי %המגרש ,כולל סימו" התוספת.
לתק" חישובי שטחי.%
לא בוצעו כל תנאי היתר מס'  2010092בעניי" הזזת גדר בחזית הנכס.
ביצוע הריסות והקמת חניות .
תוספת הבניה המוצעת בוצעה מעץ.
לתאם חזיתות הבנין עם מהנדס העיר.
לתקן ולהשלים תכניות.
לתת בידוד טרמי בקירות ולהמציא בדיקת מעבדה מוכרת.

מהל" דיו
שול %מציג הבקשה.
החלטות
לאשר בתנאי הורדת הקירוי ובניית גדר על גבול הפקעה במקו שאינה מיועד לחניה.
חזיתות התוספת יותאמו לשאר המבנה ) לא יותר חיפוי הע* הקיי .
היתר יוצא בכפו לאמור לעיל ,השלמת גליו הדרישות 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.

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201404מיו25/02/2014:%

עמוד 10

המש בקשה להיתר2013176 :

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

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 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
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

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201404מיו25/02/2014:%

עמוד 11

סעי 7

תיק בניי1547 :

בקשה להיתר2014102 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201404תארי25/02/2014 :
בעלי עניי
מבקש
גנז ר" ומיכל
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב סיני 3
גוש 3636 :חלקה278 :

יעוד:

מגורי %א)2
תאור הבקשה:

הריסה ובניה חדשה

מהות הבקשה
הריסת יח"ד והקמת חדשה  2קומות  +מרת(
שטח עיקרי:

253.49

שטח שירות81.13 :

הערות בדיקה
לתק" ולהשלי %טופס  1וסכמת שטחי%
להנמי מרת( ל) 2.4מ' להצמיד חלונות לתקרת מרת( ולציי" מידת גובה פתח חלונות ) 0.8מ'(
לכלול את כל שטחי המחסני %ולהתאי %לגודל המותר ע"פ ת.ב.ע
לציי" גובה מחסני 2.4 %מ'
לכלול שטח כניסה מקורה בשטחי הבניה
לתק" ולהשלי %תוכנית פיתוח ע"פ הנחיות מח' תשתיות כולל פתרו" בניה משמרת מי%
להראות חזית השות( בנכס

מהל" דיו
רוני מציג 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 מ.מ.י.
) אישור הג"א
) אישור חברת בזק
) אישור חברת החשמל
) אישור התקשרות ע %מעבדה מוכרת
) אישור חב' כבלי %ויס
) אישור יוע 0התחבורה של העיריה )ליוע 0תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201404מיו25/02/2014:%

עמוד 12

המש בקשה להיתר2014102 :

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

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

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201404מיו25/02/2014:%

עמוד 13

סעי 8

תיק בניי4360 :

בקשה להיתר2014104 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201404תארי25/02/2014 :
בעלי עניי
מבקש
ועד בית כרמי 10 %ע"י גרמ"
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב הכרמי  ,8רחוב הכרמי 10
גוש 3750 :חלקה 26 :מגרש346 :

יעוד:

מגורי %ב
תאור הבקשה:

תוספת לדירה בבית משות(

מהות הבקשה
תוספת גזוזטראות
הערות בדיקה
לתק" ולהשלי %טופס  1וסכמת שטחי%
שטחי מרפסות העוברות מותר לכלול בשטח בניה עיקרי
שטח מקורה בקומת הקרקע לכלול בשטח בניה עיקרי
לתת טבלת דירות ממוספרת הכוללת שטח מרפסת קיימת  ,תוספת מוצעת  ,הפרש שטח עיקרי  ,ושטח ממ"ד קיי %בפועל ושטח
בהיתר .
מהל" דיו
רוני מציג 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 מ.מ.י.
) אישור התקשרות ע %מעבדה מוכרת
) 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
) התר ינת" לאחר :מת" עותק מתעודת קבל" רשו ,%גידור השטח
) ערבות בנקאית להבטחת תנאי ההתר
) אישור התקשרות ע %אתר פסולת הבניה

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201404מיו25/02/2014:%

עמוד 14

סעי 9

תיק בניי1676 :

בקשה להיתר2014071 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201404תארי25/02/2014 :
בעלי עניי
מבקש
ביטו" בתיה ואשר
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב הבני 73
גוש 3636 :חלקה77 :

יעוד:

מגורי %א)2

שטח מגרש:

533.50

תאור הבקשה:

תוכ' שינויי %ללא תוס' שטח

מהות הבקשה
תוכנית שינויי %בפיתוח ומיקו %מחס"
הערות בדיקה
לתק" ולהשלי %טופס 1
להגדיל פונטי %של מידות
לתת פרסת גדר חזית
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 יוע 0התחבורה של העיריה )ליוע 0תחבורה 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
) 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,%
) תאו %ע %מחלקת גני %ונו( בדבר עצי %בוגרי %במגרש ו  /או בסביבתו

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201404מיו25/02/2014:%

עמוד 15

סעי 10

תיק בניי4857 :

בקשה להיתר2014074 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201404תארי25/02/2014 :
בעלי עניי
מבקש
שכניק טל דקלה
גוש חלקה:

גוש 3846 :חלקה 22 :מגרש141 :

תוכניות:

נס/121/א

יעוד:

אזור מגורי %א'
תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
הקמת יח"ד אחת חדשה  2קומות  +מרת(
שטח עיקרי:

166.82

שטח שירות116.33 :

יח"ד1 :

הערות בדיקה
לתק" ולהשלי %טופס  1וסכמת שטחי%
להנמי הגבהת שולי הגג
להתאי %שטחי בניה לשטחי בניה המותרי %ע"פ ת.ב.ע
להקטי" סה"כ שטחי שרות ל) 12מ"ר המותרי %ע"פ ת.ב.ע
אי" לכלול שטח מבואה למחס" בשטח שרות )ראה מחס" ליד מדרגות(
לקבל אישור מח' תשתיות ומהנדס בעיר למיקו %כניסה לחצר מכיוו" דרו%
לבצע ש" ברצפת מסתור כביסה ולצר( חת
לתת מפלסי %וקווי מידות מפתחי %בחתכי %וחזיתות ובתוכנית הגג
אי" לבצע כלי %סנטרי %במרת( )ראה חת ב (
לציי" גובה מרת(  ,מיקו %חלונות מרת( ביחס לתקרה  ,ומפתח גובה החלונות בהתא %להוראות ה)ת.ב.ע
לתק" ולהשלי %תוכנית פיתוח ע"פ הנחיות מח' תשתיות
לתת פרסת גדרות על רקע קרקע גובלת ומתוכננת  ,לצר( תוכנית פיתוח מושלמת כולל פתרו" לבניה משמרת מי%

מהל" דיו
רוני מציג 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 מ.מ.י.
) אישור הג"א
) אישור חברת בזק

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201404מיו25/02/2014:%

עמוד 16

המש בקשה להיתר2014074 :

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

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"
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
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

))))))))))))))))))))))
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  201404מיו25/02/2014:%

עמוד 17

