תאריך24/12/2015 :
ת .עברי :י"ב בטבת תשע"ו

פרוטוקול רשות רישוי מס' 201516
בתאריך  14/12/2015 :ב' בטבת תשע"ו
נכחו:
 מהנדס העיר -יו"ר ועדת המשנה

חברים:

אדר' קיריל קוזיול
מר לוגסי עמוס

סגל:

עו"ד שולמית כהן מנדלמן  -יועמ"ש
עו"ד מיכל שפירר מילאה את מקומה של יועמ"ש עו"ד שולמית מנדלמן כהן
הערה:
 מנהל מחלקת רישוי פיקוחמר שולם גלזר
 מנהל מדור רישוימר רוני הורביץ
 מנהל מדור פיקוח בניהמר שמואל אלקלעי
 ס .מנהל מח' רישוי ובניהדורית רובין-ארמרמן
 -יועמ"ש

נעדרו:
סגל:

יהודאי יפה

פרוטוקול רשות רישוי מס'  201516מיום14/12/2015:

 -מזכירת מחלקת רישוי ופיקוח בניה

עמוד 1

תקציר נושאים לדיון
סעיף

סוג ישות

מס' ישות

1

בקשה להיתר

2015509

2

בקשה להיתר

2015508

3

בקשה להיתר

2015497

4

בקשה להיתר

2015484

5

בקשה להיתר

2015515

6

בקשה להיתר

2015514

7

בקשה להיתר

2015506

8

בקשה להיתר

2015510

תיאור ישות

גו"ח

גוש4722 :
מבנה ציבור כללי ,
בניה חדשה
חלקה61 :
מגרשN91 :
גוש3636 :
יחידה אחת מדו
משפחתי  ,הריסה
חלקה122 :
ובניה חדשה
תכ' :נס 1/1נס2/1
ברכת שחיה  ,הקמת גוש3753 :
בריכת שחיה
חלקה76 :
מגרש113 :
גוש3637 :
יחידה אחת מדו
משפחתי  ,בניה
חלקה219 :
חדשה
תכ' :נס1/1/
גוש3641 :
בית משותף  ,תוכ'
שינויים ללא תוס'
חלקה83 :
שטח
תכ' :נס1/1/
גוש3637 :
יחידה אחת מדו
משפחתי  ,אישור
חלקה664 :
מצב קיים
תכ' :נס1/1/
תוכ' שינויים  +תוס' גוש3637 :
שטח
חלקה587 :
תכ' :נס1/1/
גוש3846 :
בניה חדשה
חלקה21 :
מגרש120 :

פרוטוקול רשות רישוי מס'  201516מיום14/12/2015:

בעל עניין

כתובת

עמ'

אפריקה ישראל
להשקעות בע"מ

בן יהודה אבנר 18

3

ישי אוהד

רחוב הבנים 64

4

חן צחי ומיטל

רחוב צופית 7

6

גרוסמן צח

רחוב נורדאו ,29
רחוב החלוץ 7

8

יעיל דייזי

רחוב אלי כהן 4

10

וינר אורנה ויובל

רחוב ההדרים 3

11

ללזר דוד וחנה

רחוב צה"ל 5

13

אגרנטי פינחס

נס ציונה

14

עמוד 2

סעיף 1

בקשה להיתר2015509 :

תיק בניין20632 :

פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר  201516תאריך14/12/2015 :
בעלי עניין
מבקש
אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
כתובת:
גוש חלקה:

בן יהודה אבנר 18
גוש 4722 :חלקה 61 :מגרשN91 :

תוכניות:

נס/מק3/7/20/

יעוד:

שטח לבנין ציבורי

שימושים:

מבנה ציבור כללי

שטח עיקרי:

264.00

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
אישור מצב קיים של המבנים הקיימים  +אישור שימוש במבנים למשרדי העיריה.
הערות בדיקה
לצרף מהנדס לבקשה.
לכלול בבקשה את כל המבנים הקיימים במגרש.
להשלים ולתקן טופס  1וטבלת שטחים.
לעדכן תרשים המגרש ולהוסיף קוי הבנין.
החלטות
לאשר בכפוף להשלמת גליון דרישות והערות הבדיקה ובתיאום עם מחלקת רישוי.

גליון דרישות
 אישור כל הבעלים הרשומים של הנכס  +תעודת זהות לחילופין אישור הג"א אישור חברת החשמל אישור תאגיד המים "מי ציונה" אישור מהנדס תשתיות ביוב ניקוז הצהרת המהנדס והגשת חישובים סטטים אישור מח' נכסים יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר אישור מכבי אש -אישור מורשה נגישות )מתו"ס( לאחר שהתייעץ עם מורשה נגישות שירות

פרוטוקול רשות רישוי מס'  201516מיום14/12/2015:

עמוד 3

סעיף 2

בקשה להיתר2015508 :

תיק בניין1363 :

פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר  201516תאריך14/12/2015 :
בעלי עניין
מבקש
ישי אוהד
ישי שלי
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב הבנים 64
גוש 3636 :חלקות122 ,123 :

תוכניות:

נס 1/1נס2/1

יעוד:

מגורים א2-

שטח מגרש:

 536.50מ"ר

שימושים:

יחידה אחת מדו משפחתי

תאור הבקשה:

הריסה ובניה חדשה

שטח עיקרי:

134.04

שטח שירות23.00 :

יח"ד1 :

מהות הבקשה
הריסת יח"ד קיימת והקמת יח"ד אחת חדשה )חצי מדו משפחתי( קומה אחת.
הערות בדיקה
להצמיד בניה מוצעת לקיר של יח"ד של השכן )בניה בקיר משותף(
לבטל מדרגות חיצוניות לעליה לגג ,לתכנן מתוך הבית.
לתקן ולהשלים טופס  1וטבלת שטחים
לתקן חישוב שטחים
לצרף תכנית פיתוח מפורטת כולל פריסת גדרות ,קליטת נגר עילי ,שיפועים ,פרטי פיתוח.
להראות גדרות קיימות ולתכנן גדרות חדשות עפ"י הוראות התב"ע.
להראות פרט מצללה.
להראות חזית מזרחית.
לציין חומרי גמר בחזיתות.
לתת פתרון להסתרת דוד שמש
לתקן ולהשלים את כל התכניות בהתאם לשינוים הנ"ל.
החלטות
לאשר בכפוף להשלמת גליון דרישות 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' אישור התקשרות עם אתר פסולת הבניה אישור מ.מ.י. אישור הג"א אישור חברת בזק אישור חברת החשמל -אישור התקשרות עם מעבדה מוכרת

פרוטוקול רשות רישוי מס'  201516מיום14/12/2015:

עמוד 4

המשך בקשה להיתר2015508 :

-

אישור הסכמת שכנים לבניה ולגידור בגבול משותף
אישור חב' כבלים ויס
אישור יועץ התחבורה של העיריה )ליועץ תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
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
ערבות בנקאית להבטחת תנאי ההתר
הצהרת המהנדס והגשת חישובים סטטים
הגשת בקשה סופית )לאחר תיקונים( ע"ג דיסקט
אישור מח' נכסים
יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
פתרון למזגנים
התר ינתן לאחר :מתן עותק מתעודת קבלן רשום ,גידור השטח
תאום עם מחלקת גנים ונוף בדבר עצים בוגרים במגרש ו  /או בסביבתו

פרוטוקול רשות רישוי מס'  201516מיום14/12/2015:

עמוד 5

סעיף 3

תיק בניין4756 :

בקשה להיתר2015497 :

פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר  201516תאריך14/12/2015 :
בעלי עניין
מבקש
חן צחי ומיטל
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב צופית 7
גוש 3753 :חלקה 76 :מגרש113 :

תוכניות:

/105א ,9/1 ,תמ"א ,2/38/שטח המרחב המוגן ,מק/105/א ,6/תממ/2/1 ,21/3/ב ,מק,1/1 ,5/1/
אכרזה חקלאית ,תמא ,35/תמא ,38/תצר624/

יעוד:

מגורים א

שימושים:

ברכת שחיה

תאור הבקשה:

הקמת בריכת שחיה

מהות הבקשה
תוספת בריכת שחיה לבית בהליכי בניה  +שינוים בפתחים ובפיתוח
הערות בדיקה
לתקן טופס 1
להראות חישוב שטח בריכה ושטח ח.מכונות
לעדכן תכנית פיתוח בעקבות הוספת הבריכה ,הוספת גדר מפרידה.
לתקן שיפוע הבריכה לא עומד בהוראות התב"ע )שיפוע מקסימלי של קרקעית הבריכה יהיה (5%
יש לצרף מפרט טכני של מערכות הבריכה )נפח ,מערכת חיטוי ,ספיקת משאבת סחרור ,מערכת הפיזור ופינוי המים(.
לצרף הוראות לאופן סילוק המים ,לאחר אישור איגוד ערים לאיכות הסביבה .

החלטות
לאשר בכפוף להשלמת גליון דרישות והערות הבדיקה ובתיאום עם מחלקת רישוי.

גליון דרישות
 הוכחת בעלות על הנכס אישור כל הבעלים הרשומים של הנכס  +תעודת זהות לחילופין המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב' אישור התקשרות עם מעבדה מוכרת אישור מהנדס תשתיות ביוב ניקוז אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה( תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר הגשת בקשה סופית )לאחר תיקונים( ע"ג דיסקט אישור איגוד ערים לאיכות הסביבה להקמת בריכת שחיה אישור יועץ בטיחות לבריכת שחיה. חוות דעת של יועץ אקוסטי לגבי בריכת שחיה -התר ינתן לאחר :מתן עותק מתעודת קבלן רשום ,גידור השטח.

פרוטוקול רשות רישוי מס'  201516מיום14/12/2015:

עמוד 6

המשך בקשה להיתר2015497 :

 -ערבות בנקאית להבטחת תנאי ההתר

פרוטוקול רשות רישוי מס'  201516מיום14/12/2015:

עמוד 7

סעיף 4

בקשה להיתר2015484 :

תיק בניין1395 :

פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר  201516תאריך14/12/2015 :
בעלי עניין
מבקש
גרוסמן צח
גרוסמן מיכל
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב נורדאו  ,29רחוב החלוץ 7
גוש 3637 :חלקה219 :

תוכניות:

נס 1/1/נס2/1/

יעוד:

מגורים א3-

שטח מגרש:

 441.00מ"ר

שימושים:

יחידה אחת מדו משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

שטח עיקרי:

280.00

שטח שירות22.50 :

יח"ד1 :

מהות הבקשה
הריסת יח"ד קיימת והקמת יח"ד חדשה )חלק מדו משפחתי( שתי קומות  +מרתף.
הערות בדיקה
להשלים ולתקן טופס  1וטבלת שטחים.
לתקן חישוב שטחים ,לתת מידות בתכניות בהתאם לחישוב השטחים.
המחסן הקיים אינו תואם לתב"ע ,להתאים את שטח המחסן ושטחי השירות להוראות התב"ע.
להתאים גובה מחסן להוראות התב"ע ) 2.4מ'(.
לצרף תכנית פיתוח מפורטת ,שיפועים ,פרטי פיתוח.
להתאים גובה חצר אנגלית להוראות התב"ע.
להראות פתרון ניקוז למרפסות.
להראות שטח מצללה ולצרף פרט.
פריסת גדרות :להנמיך גובה גדרות המוצעות ל 1.50-מ' ,להוסיף ק.ק.ט/ק.ק.ס

החלטות
לאשר בכפוף להשלמת גליון דרישות 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' אישור התקשרות עם אתר פסולת הבניה אישור מ.מ.י. אישור הג"א אישור חברת בזק -אישור חברת החשמל

פרוטוקול רשות רישוי מס'  201516מיום14/12/2015:

עמוד 8

המשך בקשה להיתר2015484 :

-

אישור התקשרות עם מעבדה מוכרת
אישור הסכמת שכנים לבניה ולגידור בגבול משותף
אישור חב' כבלים ויס
אישור יועץ התחבורה של העיריה )ליועץ תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
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
ערבות בנקאית להבטחת תנאי ההתר
הצהרת המהנדס והגשת חישובים סטטים
הגשת בקשה סופית )לאחר תיקונים( ע"ג דיסקט
אישור מח' נכסים
יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
פתרון למזגנים
התר ינתן לאחר :מתן עותק מתעודת קבלן רשום ,גידור השטח
תאום עם מחלקת גנים ונוף בדבר עצים בוגרים במגרש ו  /או בסביבתו

פרוטוקול רשות רישוי מס'  201516מיום14/12/2015:

עמוד 9

סעיף 5

בקשה להיתר2015515 :

תיק בניין2288 :

פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר  201516תאריך14/12/2015 :
בעלי עניין
מבקש
יעיל דייזי
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב אלי כהן 4
גוש 3641 :חלקה83 :

תוכניות:

נס1/1/

יעוד:

מגורים א3-

שימושים:

בית משותף

תאור הבקשה:

תוכ' שינויים ללא תוס' שטח

מהות הבקשה
הוספת פתח כניסה לדירה משטח משותף  +שינויים חיצוניים ופנימיים.
הערות בדיקה
לבקשה צורפו מסמכים הקשורים לקבלת אישור לתו חניה לנכה.
להשלים פרטים בטופס 1
לבטל גגון מעל אדנית פרחים או לכלול בבקשה במסגרת השטחים המותרים.
להראת שינוים בפיתוח שטח בהתאם לבקשה לכניסה נוספת ליח"ד

החלטות
החלקה כלולה בתכנית מס' נס 96/3/תכנית פינוי בינוי ליד אליעזר.
הבקשה לתוספת בניה אושרה בתאריך  8.12.13והשינוי המבוקש הינו מצב קיים ושינויים מינוריים.
לפיכך ,הועדה מאשרת את הבקשה.
היתר יוצא בכפוף להשלמת גליון דרישות והערות הבדיקה ובתיאום עם מחלקת רישוי.

גליון דרישות
 הוכחת בעלות על הנכס אישור כל הבעלים הרשומים של הנכס  +תעודת זהות לחילופין המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב' אישור הג"א תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי הגשת בקשה סופית )לאחר תיקונים( ע"ג דיסקט -יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר

פרוטוקול רשות רישוי מס'  201516מיום14/12/2015:

עמוד 10

סעיף 6

בקשה להיתר2015514 :

תיק בניין1082 :

פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר  201516תאריך14/12/2015 :
בעלי עניין
מבקש
וינר אורנה ויובל
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב ההדרים 3
גוש 3637 :חלקה664 :

תוכניות:

נס 1/1/נס1/2/

יעוד:

מגורים א2-

שימושים:

יחידה אחת מדו משפחתי

שטח עיקרי:

9.50

תאור הבקשה:

אישור מצב קיים

שטח שירות35.00 :

מהות הבקשה
תכנית שינויים  +הקמת בריכת שחיה )אישור מצב קיים(
הערות בדיקה
להגיש מפת מדידה מתוקנת ומושלמת כולל סימון וחישוב שטח המיועד להפקעה.
לתקן ולהשלים טופס  1וטבלת שטחים.
לתקן חישוב שטחים ולהקטין שטח קומת הקרקע ל 25%-או להגיש בקשה להקלה,
לכלול גגון ובליטות מעל  0,5מ' בשטחי הבניה.
לתת תכניות לחניה מקורה,למצללות ,לתא משאבות ולמחסן.
למקם תא מכונות לבריכה במרווח של  2.0לכל הפחות.
לבטל בליטת מצללה מעבר ל 40%-מקו הבנין הצדדי.
לבטל מטבחון חיצוני כמתוכנן.
לתקן ולהשלים תכנית פיתוח שטח כולל דרישות יועץ בטיחות לבריכה וקליטת נגר עילי.
להנמיך גובה גדרות ל 1,50-מ' לכל היותר.
להשלים ולתקן את כל התכניות.

החלטות
לאשר בכפוף להשלמת גליון דרישות 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' אישור התקשרות עם אתר פסולת הבניה אישור מ.מ.י. אישור הג"א אישור חברת בזק אישור חברת החשמל -אישור התקשרות עם מעבדה מוכרת

פרוטוקול רשות רישוי מס'  201516מיום14/12/2015:

עמוד 11

המשך בקשה להיתר2015514 :

-

אישור הסכמת שכנים לבניה ולגידור בגבול משותף
אישור חב' כבלים ויס
אישור יועץ התחבורה של העיריה )ליועץ תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
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
ערבות בנקאית להבטחת תנאי ההתר
הצהרת המהנדס והגשת חישובים סטטים
הגשת בקשה סופית )לאחר תיקונים( ע"ג דיסקט
אישור מח' נכסים
יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
פתרון למזגנים
התר ינתן לאחר :מתן עותק מתעודת קבלן רשום ,גידור השטח
אישור יועץ בטיחות לבריכה
חוות דעת אקוסטית בהתיחסות לבריכה
אישור אגוד ערים לאיכות הסביבה.

פרוטוקול רשות רישוי מס'  201516מיום14/12/2015:

עמוד 12

סעיף 7

בקשה להיתר2015506 :

תיק בניין1296 :

פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר  201516תאריך14/12/2015 :
בעלי עניין
מבקש
ללזר דוד וחנה
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב צה"ל 5
גוש 3637 :חלקה587 :

תוכניות:

נס 1/1/נס1/2/

יעוד:

מגורים א2-

שטח שירות:

21.84

תאור הבקשה:

תוכ' שינויים  +תוס' שטח

מהות הבקשה
תוכנית שינויים  +תוספת בניה
הערות בדיקה
לתקן ולהשלים טופס 1
להתאים שטח ממ"ד לשטח ע"פ התקנות )יתרת שטח ממ"ד בשטח עיקרי  ,אין לעבור שטח עיקרי מותר(
להנמיך גובה קודקוד גג חניה ל 2.6-מ' מפני הקרקע )פנימי  2.4מ' ( ע"פ ההיתר
לתקן  o.kחלונות מרתף ל 2.4-מ' ע"פ היתר
להראות שינויים מבוקשים במרפסת חזית לרחוב צה"ל ולהתאים שטחים בהתאם למוצע

החלטות
לאשר בכפוף להשלמת גליון דרישות והערות הבדיקה ובתיאום עם מחלקת רישוי.

גליון דרישות
 הוכחת בעלות על הנכס אישור כל הבעלים הרשומים של הנכס  +תעודת זהות לחילופין המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב' אישור מ.מ.י. אישור הג"א אישור יועץ התחבורה של העיריה )ליועץ תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה( אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה( תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי הצהרת המהנדס והגשת חישובים סטטים הגשת בקשה סופית )לאחר תיקונים( ע"ג דיסקט יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר -התר ינתן לאחר :מתן עותק מתעודת קבלן רשום

פרוטוקול רשות רישוי מס'  201516מיום14/12/2015:

עמוד 13

סעיף 8

בקשה להיתר2015510 :

תיק בניין4847 :

פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר  201516תאריך14/12/2015 :
בעלי עניין
מבקש
אגרנטי פינחס
אגרנטי דליה
כתובת:
גוש חלקה:

נס ציונה
גוש 3846 :חלקה 21 :מגרש120 :
תאור הבקשה:

שטח עיקרי:

169.40

בניה חדשה

שטח שירות25.16 :

מהות הבקשה
הקמת יח"ד אחת חדשה  2קומות  +מרתף
הערות בדיקה
לתקן ולהשלים טופס  1וסכמת שטחים
לכלול שטח קרוי חניה בשטחי הבניה
להתאים תכסית ל 40%-ע"פ הוראות ה-ת.ב.ע
להתאים גגון כניסה לתקנות )כפל רוחב כניסה (
לתקן ולהשלים תוכנית פיתוח ע"פ הנחיות מח' תשתיות

החלטות
לאשר בכפוף להשלמת גליון דרישות 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' 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 יועץ התחבורה של העיריה )ליועץ תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה( 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

פרוטוקול רשות רישוי מס'  201516מיום14/12/2015:

עמוד 14

המשך בקשה להיתר2015510 :

-

תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
מתן הודעה לרשות העתיקות
הצהרת המהנדס והגשת חישובים סטטים
הגשת בקשה סופית )לאחר תיקונים( ע"ג דיסקט
אישור מח' נכסים
יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
פתרון למזגנים
התר ינתן לאחר :מתן עותק מתעודת קבלן רשום ,גידור השטח
תאום עם מחלקת גנים ונוף בדבר עצים בוגרים במגרש ו  /או בסביבתו

---------------------עמוס לוגסי
יו"ר ועדת מישנה
מקומית
לתכנון ובניה

--------------------------קיריל קוזיול
מהנדס הועדה

הישיבה התקיימה בלשכת מהנדס העיר ,רח' הבנים  ,9נס-ציונה

פרוטוקול רשות רישוי מס'  201516מיום14/12/2015:

עמוד 15

