
10/12/2014 תארי�:

ת. עברי:י"ח בכסלו תשע"ה

20140014פרוטוקול  באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס'  
 י"ג בסיו� תשע"ד 11/06/2014בתארי� :  

נכחו: 

יושב ראש הועדה המקומית � שלמה שמאי חברי":

מהנדס הועדה � דרור איוניר

1עמוד  11/06/2014 מיו :20140014פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



תקציר נושאי� לדיו� 

עמ' ישוב בעל עניי� גו"ח תאור ישות מס' ישות סוג ישות סעי�

3 א.ת. עד�הלו� טית בית בע"מ 2637גוש:  תעשיה , תעשיה בקשה להיתר 20130245 1
4חלקה: 
18מגרש:   3900213ת.בני!:  

5 אורות גרינמ! זהר 2543גוש:  מגורי� , בית מגורי�
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20140203 2
24חלקה: 
217מגרש:   1202170ת.בני!:  

7 חצב ימי! דליה 2244גוש:  חקלאי , מבנה
חקלאי

בקשה להיתר 20140204 3
6חלקה: 
19מגרש:   1800190ת.בני!:  

9 בית�עזרא בית עזרא אגודה
חקלאית

2521גוש:  חקלאי , סככה
חקלאית

בקשה להיתר 20100362 4
2חלקה: 
137מגרש:   1501370ת.בני!:  

11 אזור תעשיה כנות א.ב.י.ר הפקת
ספרי� בע"מ

4990גוש:  תעשיה , תוספת בקשה להיתר 20140086 5
17חלקה: 
117מגרש:   5001170ת.בני!:  

13 בצרו! ב! ישי קובי ורוית 2761גוש:  מגורי� , ממ"ד בקשה להיתר 20140212 6
20חלקה: 
20מגרש:   1601040ת.בני!:  

14 אזור תעשיה כנות כנות סטטיק בע"מ 4990גוש:  תעשיה , תוספת בקשה להיתר 20040292 7
7חלקה: 
107מגרש:   5001070ת.בני!:  

16 חצב מנטי! אברה� 2243גוש:  מגורי� , בקשה להיתר 20120255 8
43חלקה: 
69מגרש:   1800690ת.בני!:  

18 אמוני� זלכה גילה 2502גוש:  מגורי� , ממ"ד בקשה להיתר 20140196 9
3חלקה: 
14מגרש:   130014ת.בני!:  

19 בית�עזרא מועצה אזורית באר
טוביה

2523גוש:  ציבורי , ממ"ד בקשה להיתר 20140216 10
41חלקה: 
113/03/8תכ':   1501320ת.בני!:  

20 מועצה אזורית באר
טוביה

322גוש:  ציבורי , מבנה ציבור בקשה להיתר 20130197 11
108חלקה: 
/א213מגרש:   1402131ת.בני!:  

22 תלמי�יחיאל עמר יעקב 2554גוש:  מגורי� , בקשה להיתר 20130351 12
53חלקה: 
104מגרש:   300104ת.בני!:  

24 אזור תעשיה כנות מבני תעשיה בע"מ 4990גוש:  תעשיה , מתק!
הנדסי

בקשה להיתר 20140218 13
9חלקה: 
109מגרש:   5001090ת.בני!:  

25 שתולי� סעדי אביבית 2514גוש:  מגורי� , בית מגורי�
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20120202 14
44חלקה: 
126/1מגרש:   2808261ת.בני!:  

27 שתולי� גור לב אביטל 2514גוש:  מגורי� , בית מגורי�
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20120201 15
44חלקה: 
/ב126מגרש:   2808262ת.בני!:  

2עמוד  11/06/2014 מיו�:20140014פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



1 20130245בקשה להיתר:   סעי�

11/06/2014 תארי�: 20140014פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 3900213תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 ג א.ת. עד�הלו�21/3טית בית בע"מ , 

 ג א.ת. עד�הלו�21/3אולשק יעקב , 

 ג א.ת. עד�הלו�21/3בלזיצקי שמואל , 

 ג א.ת. עד�הלו�21/3אולשק אליעזר , 

 ג א.ת. עד�הלו�21/3הירשפלד ארטור , 

 ג א.ת. עד�הלו�21/3גל� משה , 

 ג א.ת. עד�הלו�21/3אטיאס ציו$ , 

 ג א.ת. עד�הלו�21/3בוקרה אליהו , 

3 כניסה ג 21א.ת. עד�הלו�,  כתובת:

18 מגרש: 4  חלקה: 2637גוש:  גוש וחלקה:

19 מגרש: 4  חלקה: 2638גוש: 

תעשיה תאור הבקשה:  תעשיה שימושי�: 

מהות הבקשה 
ר'' מ1,221.11ב  בשעור 4039תוספת שטח למבנה קיי� ברישיו$ 

4039פירוק גג אסבסט במבנה קיי� ברישיו$ 
' מ3 הגבהתה ב הקמת קונסטרוקציה נושאת למבנה האמור בנוס) לקונסטרוקציה הקיימת לרבות

קירוי המבנה וחיפוי חזיתותיו בפנל מבודד
�שימוש במבנה לאחסנה ללא פוטנציאל זיהו

ר'' מ15.50מ בשטח  ''הקמת   ממ
ר'' מ20.00מ בשטח ''הקמת ממ

הריסות כמתואר בתשריט
כינו$ כניסה חדשה למתח� כמתואר בתשריט

ר" מ6,236.39כ שטח כלל המבנה נשוא הבקשה  "סה

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו) להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו) להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

סטטוס  תארי' השלמה  גליו� דרישות 

�לא הושל א י ש ו ר י � , תצהירי� וחוזי� הנדרשי� להוצאת היתר בניה: �
�לא הושל ================================================

==
�

�לא הושל מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי
 מודד מוסמ�

�

�לא הושל תוכנית ניקוז ערוכה בידי יוע, ניקוז �
�לא הושל �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �
�לא הושל תשלו� הטלי פיתוח �
�לא הושל תשלו� אגרות בניה �
�לא הושל אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �

3עמוד  11/06/2014 מיו�:20140014פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20130245המש� בקשה להיתר:  

�לא הושל �תשלו� היטל השבחה ככל שקיי �
�לא הושל דרישות והערות אדריכליות �
�לא הושל �יש לסמ$ את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי �
�לא הושל  ממולא במלואו, תרשי�1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ$: טופס 

סביבה, מפה מצבית
�

�לא הושל  הכוללת את קונטור כל המבני� הקיימי�  בצבע שחור וקונטור1:250בקנ"מ 
�המבנה המבוקש בצבע אדו

�

�לא הושל  על רקע גבולות המגרש/חלקה צבוע כמפורט1:100העמדת המבנה המבוקש בקנ"מ 
להל$:

�

�לא הושל כחול � עבור אלמנטי� מבטו$, אדו�  � עבור אלמנטי� מבלוקי�, ירוק � עבור
אלמנטי� אחרי� לרבות

�

�לא הושל ציו$ החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות
במבנה, חזיתות

�

�לא הושל חתכי�, גדרות וכל מבונה אחר הקיי� בתחו� התוכנית. �
�לא הושל ככל שקיימי� מבני� אחרי� בתחו� הבקשה יש  לציי$ במפה המצבית את מספר

ההיתר על פי ה� נבנו.
�

�לא הושל קונטור מבני� המיועדי� להריסה יסומנו במפה המצבית ובתוכנית ההעמדה בצבע
צהוב.

�

�לא הושל יש לעדכ$ את מס' הבקשה, מס' תיק הבני$ והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
�לא הושל אי$ לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . �

�הושל 15/01/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
�הושל 15/01/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
�הושל 15/01/2014 אישור בזק �
�הושל 15/01/2014 אישור חברת חשמל �
�הושל 15/01/2014 אישור שרותי כבאות �
�הושל 15/01/2014 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
�הושל 15/01/2014 חוזה ע� מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

�הושל 15/01/2014 חוזה ע� מעבדה מורשית לבדיקת בטוני�, קבועות שרברבות,
טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימו� סולרי,גז

�

�הושל 21/01/2014 אישור פיקוד העור) �

4עמוד  11/06/2014 מיו�:20140014פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



2 20140203בקשה להיתר:   סעי�

11/06/2014 תארי�: 20140014פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1202170תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 אורות217גרינמ$ זהר , 

 אורות217יחיאלי סמדר , 

217אורות,  כתובת:

217 מגרש: 24  חלקה: 2543גוש:  גוש וחלקה:

בית מגורי� (שכונת הרחבה) תאור הבקשה:  �מגורי שימושי�: 

מהות הבקשה 
�הקמת בית מגורי

ר" מ123.55: שטח עיקרי מוצע
ר" מ25.22: שטח שירות מוצע

ר" מ148.77: כ שטח מוצע"סה
ר" מ33.72: פרגולה
א" מ37.22: גדרות

הערות בדיקה 

:יש להחתי� שכ$ גובל על תצהיר גדרות

__________________________ז.ת___________________________הנני 
ש� משפחה+ש� פרטי

")הנכס"להל$ (218 מגרש 24 חלקי חלקה 2543המחזיק החוקי בנכס הידוע בגוש 
:מצהיר בזאת את המפורט להל$

20140203הוצג בפני תשריט בקשה להיתר  מספר .     1
הבקשה כוללת הקמת גדר מפרידה אשר מוצעת בחלקה בנכס.     2
2בחתימתי על תצהיר זה הנני מביע את הסכמתי המלאה  לביצוע האמור בסעי) .     3

.לתצהיר זה

�:ולראיה באתי על החתו

__________________                    ___________________
ש� משפחה                          תארי�+ש� פרטי

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו) להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו) להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

גליו� דרישות 

א י ש ו ר י � , תצהירי� וחוזי� הנדרשי� להוצאת היתר בניה: �
================================================== �

חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
אישור מינהל מקרקעי ישראל �

אישור פיקוד העור) �
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 20140203המש� בקשה להיתר:  

מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי מודד מוסמ� �
.I.L.ו�T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  �

אישור בזק �
אישור חברת חשמל �

אישור� של  משרד הבריאות ואינג' נדיה דובוצקי (יועצת שפכי� של המועצה) עבור בריכת שחיה �
�תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �

תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
חוזה ע� מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות הסביבה)  � מצ"ב �

חוזה ע� מעבדה מורשית לבדיקת בטוני�, קבועות שרברבות, טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימו� סולרי,גז �
תשלו� הטלי פיתוח �
תשלו� אגרות בניה �

אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
רשיו$ עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �

תשלו� עבור הצבת פילר(בהרחבות) �
דרישות והערות אדריכליות �

�יש לסמ$ את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי �
� ממולא במלואו, תרשי� סביבה, מפה מצבית1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ$: טופס 

� הכוללת את קונטור כל המבני� הקיימי�  בצבע שחור וקונטור המבנה המבוקש בצבע אדו�1:250בקנ"מ 
� על רקע גבולות המגרש/חלקה צבוע כמפורט להל$:1:100העמדת המבנה המבוקש בקנ"מ 

כחול � עבור אלמנטי� מבטו$, אדו�  � עבור אלמנטי� מבלוקי�, ירוק � עבור אלמנטי� אחרי� לרבות �
ציו$ החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות במבנה, חזיתות �

חתכי�, גדרות וכל מבונה אחר הקיי� בתחו� התוכנית. �
ככל שקיימי� מבני� אחרי� בתחו� הבקשה יש  לציי$ במפה המצבית את מספר ההיתר על פי ה� נבנו. �

קונטור מבני� המיועדי� להריסה יסומנו במפה המצבית ובתוכנית ההעמדה בצבע צהוב. �
יש לציי$ בתכנית הפיתוח את מפלסי הגדרות �

יש לציי$ בתכנית חניה מקורה/לא מקורה �
בתכנית פתוח המגרש יש להוסי) גומחת מי� וגומחת אשפה . �

יש לעדכ$ את מס' הבקשה, מס' תיק הבני$ והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
יש לנקז מי נגר עלי למי תהו� ולסמ$ בורות חלחול במגרש �

אי$ לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . �
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3 20140204בקשה להיתר:   סעי�

11/06/2014 תארי�: 20140014פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1800190תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 חצב19ימי$ דליה , 

 חצב19ימי$ אלי , 

19חצב,  כתובת:

19 מגרש: 6,  חלקה:  19  חלקה: 2244גוש:  גוש וחלקה:

מבנה חקלאי תאור הבקשה:  חקלאי שימושי�: 

מהות הבקשה 
:הקמת מבני� חקלאי� כממפורט להל$

ר'' מ700.00בית אריזה בשטח . 1
ר'' מ35.40ארווה בשטח . 2
ר'' מ127.00מבנה  סככת כלי� חקלאי� בשטח . 3
ר'' מ768.00שתי סככות לאחסנת תוצרת חקלאית לא מזהמת בשטח . 4
ר'' מ1630.50כ שטח  מוצע ''סה. 5

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו) להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו) להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

סטטוס  תארי' השלמה  גליו� דרישות 

�לא הושל א י ש ו ר י � , תצהירי� וחוזי� הנדרשי� להוצאת היתר בניה: �
�לא הושל ================================================

==
�

�לא הושל חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
�לא הושל � ראשי�)100אישור המשרד להגנת הסביבה (דו"ח ריח למבנה ע� בעלי חיי� מעל 
�לא הושל תשלו� אגרות בניה �
�לא הושל אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
�לא הושל דרישות והערות אדריכליות �
�לא הושל �יש לסמ$ את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי �
�לא הושל  ממולא במלואו, תרשי�1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ$: טופס 

סביבה, מפה מצבית
�

�לא הושל  הכוללת את קונטור כל המבני� הקיימי�  בצבע שחור וקונטור1:250בקנ"מ 
�המבנה המבוקש בצבע אדו

�

�לא הושל  על רקע גבולות המגרש/חלקה צבוע כמפורט1:100העמדת המבנה המבוקש בקנ"מ 
להל$:

�

�לא הושל כחול � עבור אלמנטי� מבטו$, אדו�  � עבור אלמנטי� מבלוקי�, ירוק � עבור
אלמנטי� אחרי� לרבות

�

�לא הושל ציו$ החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות
במבנה, חזיתות

�

�לא הושל חתכי�, גדרות וכל מבונה אחר הקיי� בתחו� התוכנית. �
�לא הושל ככל שקיימי� מבני� אחרי� בתחו� הבקשה יש  לציי$ במפה המצבית את מספר

ההיתר על פי ה� נבנו.
�

�לא הושל קונטור מבני� המיועדי� להריסה יסומנו במפה המצבית ובתוכנית ההעמדה בצבע
צהוב.

�

7עמוד  11/06/2014 מיו�:20140014פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20140204המש� בקשה להיתר:  

�לא הושל יש לעדכ$ את מס' הבקשה, מס' תיק הבני$ והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
�הושל 12/06/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות �
�הושל 12/06/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

�הושל 01/07/2014 (�אישור וטרינר  מחוזי (למבנה לבעלי חיי �
�הושל 01/07/2014 תוכנית ניקוז ערוכה בידי יוע, ניקוז �
�הושל 01/07/2014 �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �
�הושל 21/09/2014 אישור שרותי כבאות �
�הושל 21/09/2014 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
�הושל 21/09/2014 חוזה ע� מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

�הושל 21/09/2014 חוזה ע� מעבדה מורשית לבדיקת בטוני� במידה ויש עמודי� ותקרה מבטו$. �

8עמוד  11/06/2014 מיו�:20140014פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



4 20100362בקשה להיתר:   סעי�

11/06/2014 תארי�: 20140014פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1501370תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
137בית עזרא אגודה חקלאית , 

 בית�עזרא137בסו$ הרצל , 

137בית�עזרא,  כתובת:

137 מגרש: 2  חלקה: 2521גוש:  גוש וחלקה:

סככה חקלאית תאור הבקשה:  חקלאי שימושי�: 

מהות הבקשה 
20100362)2(

)1(20100362הארכת תוק) היתר 
 �1.5.16הארכה לשנתיי� עד ליו

20100362)1(
של הישוב'  לולי פט� ומבני שרות  בחלקה ב3הקמת 

ר" מ2100 � 1' שטח לול מס
ר" מ2100 � 2' שטח לול מס
ר" מ1800 � 3' שטח לול מס

ר" מ6000 �כ שטח לולי� מבוקש"סה
ר" מ30�שטח חדרי חשמל

הערות בדיקה 

20140014רשות רישוי 
הארכת תוק) ההיתר לבקשת בסו$ הרצל: דיו$ נוכחי

�:תיקוני� טכניי� נדרשי
.בוצע�יש להחתי� מודד על מפת מדידה עדכנית. 1 
.בוצע�יש למחוק בתכנית הגג את סימו$ הדלתות. 2 
.בוצע�2 יש להוסי) ג� את לול 1' בכותרת תכנית לול מס. 3 
.בוצע� יש למחוק קווי מבט1�1בחת� . 4 
.בוצע�תיק הבניי$' הבקשה ומס' יש להוסי) את מס. 5 
.חתימת האדריכל�י כל הגורמי�" עותקי� מתוקני� חתומי� ע2יש להגיש . 6 

המלצות 
 �1.5.16להארי� את תוק) ההיתר עד ליו

החלטות 
 �1.5.16להארי� את תוק) ההיתר עד ליו

סטטוס  תארי' השלמה  גליו� דרישות 

�לא הושל א י ש ו ר י � , תצהירי� וחוזי� הנדרשי� להוצאת היתר בניה: �
�לא הושל ================================================

==
�

�לא הושל (�איגוד ערי� לאיכות סביבה (למבנה ע� בעלי חיי �
�לא הושל תוכנית ניקוז ערוכה בידי יוע, ניקוז �
�לא הושל אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
�לא הושל דרישות והערות אדריכליות �

9עמוד  11/06/2014 מיו�:20140014פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20100362המש� בקשה להיתר:  

�לא הושל יש לעדכ$ את מס' הבקשה, מס' תיק הבני$ והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
�הושל 11/10/2010 (�אישור וטרינר  מחוזי (למבנה לבעלי חיי �
�הושל 18/01/2011 תשלו� פקדו$ �
�הושל 07/03/2011 אישור שרותי כבאות �
�הושל 22/03/2011 תכנית סניטרית �
�הושל 30/03/2011 �יש לסמ$ את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי �
�הושל 30/03/2011  ממולא במלואו, תרשי�1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ$: טופס 

סביבה, מפה מצבית
�

�הושל 30/03/2011  הכוללת את קונטור כל המבני� הקיימי�  בצבע שחור וקונטור1:250בקנ"מ 
�המבנה המבוקש בצבע אדו

�

�הושל 30/03/2011  על רקע גבולות המגרש/חלקה צבוע כמפורט1:100העמדת המבנה המבוקש בקנ"מ 
להל$:

�

�הושל 30/03/2011 כחול � עבור אלמנטי� מבטו$, אדו�  � עבור אלמנטי� מבלוקי�, ירוק � עבור
אלמנטי� אחרי� לרבות

�

�הושל 30/03/2011 ציו$ החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות
במבנה, חזיתות

�

�הושל 31/03/2011 �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �
�הושל 15/05/2011 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

�הושל 15/05/2011 תשלו� אגרות בניה �
�הושל 05/08/2011 אישור מינהל מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות (תנאי לדיו$ בבקשה) �

10עמוד  11/06/2014 מיו�:20140014פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



5 20140086בקשה להיתר:   סעי�

11/06/2014 תארי�: 20140014פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 5001170תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
7 11א.ב.י.ר הפקת ספרי� בע"מ , אזור תעשיה כנות 

117אזור תעשיה כנות,  כתובת:

117 מגרש: 17  חלקה: 4990גוש:  גוש וחלקה:

תוספת תאור הבקשה:  תעשיה שימושי�: 

מהות הבקשה 
20020013 �' ביטול בקשה מס. 1

940143�' תוספת גלריה למבנה קיי� בהיתר מס

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו) להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו) להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

סטטוס  תארי' השלמה  גליו� דרישות 

�לא הושל א י ש ו ר י � , תצהירי� וחוזי� הנדרשי� להוצאת היתר בניה: �
�לא הושל ================================================

==
�

�לא הושל �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �
�לא הושל תשלו� הטלי פיתוח �
�לא הושל תשלו� אגרות בניה �
�לא הושל אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
�לא הושל �תשלו� היטל השבחה ככל שקיי �
�לא הושל דרישות והערות אדריכליות �
�לא הושל �יש לסמ$ את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי �
�לא הושל  ממולא במלואו, תרשי�1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ$: טופס 

סביבה, מפה מצבית
�

�לא הושל  הכוללת את קונטור כל המבני� הקיימי�  בצבע שחור וקונטור1:250בקנ"מ 
�המבנה המבוקש בצבע אדו

�

�לא הושל  על רקע גבולות המגרש/חלקה צבוע כמפורט1:100העמדת המבנה המבוקש בקנ"מ 
להל$:

�

�לא הושל כחול � עבור אלמנטי� מבטו$, אדו�  � עבור אלמנטי� מבלוקי�, ירוק � עבור
אלמנטי� אחרי� לרבות

�

�לא הושל ציו$ החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות
במבנה, חזיתות

�

�לא הושל חתכי�, גדרות וכל מבונה אחר הקיי� בתחו� התוכנית. �
�לא הושל ככל שקיימי� מבני� אחרי� בתחו� הבקשה יש  לציי$ במפה המצבית את מספר

ההיתר על פי ה� נבנו.
�

�לא הושל קונטור מבני� המיועדי� להריסה יסומנו במפה המצבית ובתוכנית ההעמדה בצבע
צהוב.

�

�לא הושל יש לעדכ$ את מס' הבקשה, מס' תיק הבני$ והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
�לא הושל אי$ לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . �

�הושל 24/02/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �

11עמוד  11/06/2014 מיו�:20140014פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20140086המש� בקשה להיתר:  

�הושל 30/06/2014 אישור פיקוד העור) �
�הושל 30/06/2014 אישור שרותי כבאות �
�הושל 30/06/2014 פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע, בטיחות מורשה �

12עמוד  11/06/2014 מיו�:20140014פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



6 20140212בקשה להיתר:   סעי�

11/06/2014 תארי�: 20140014פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1601040תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 בצרו104$ב$ ישי קובי ורוית , 

104בצרו�,  כתובת:

20 מגרש: 20  חלקה: 2761גוש:  גוש וחלקה:

ממ"ד תאור הבקשה:  �מגורי שימושי�: 

מהות הבקשה 
2789ר לבית קיי� בהיתר מספר '' מ14.00ד בשטח ''הקמת ממ. 1
.שינוי חזיתות וקירות פני� ללא תוספת שטח . 2
.החלפת גג לבית קיי� בהיתר ללא תוספת שטח . 3
.ר '' מ50.00הקמת פרגולה בשטח . 4
.א '' מ91.00הקמת גדר באור� . 5
.' מ1.50גובה חומות לא יעלה על . 6
.החומה תבנה במלואה בתחו� המגרש המבוקש כולל ביסוס . 7

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו) להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו) להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

סטטוס  תארי' השלמה  גליו� דרישות 

�לא הושל א י ש ו ר י � , תצהירי� וחוזי� הנדרשי� להוצאת היתר בניה: �
�לא הושל ================================================

==
�

�לא הושל אישור פיקוד העור) �
�לא הושל תשלו� אגרות בניה �

�הושל 17/06/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי
 מודד מוסמ�

�

�הושל 17/06/2014 חוזה ע� מעבדה מורשית לבדיקת בטוני� טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד �
�הושל 17/06/2014 אישור זכויות �
�הושל 07/07/2014 �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �
�הושל 07/07/2014 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
�הושל 07/07/2014 חוזה ע� מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

13עמוד  11/06/2014 מיו�:20140014פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



7 20040292בקשה להיתר:   סעי�

11/06/2014 תארי�: 20140014פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 5001070תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 גדרה288כנות סטטיק בע"מ , ת.ד 

107אזור תעשיה כנות,  כתובת:

107 מגרש: 7  חלקה: 4990גוש:  גוש וחלקה:

תוספת תאור הבקשה:  תעשיה שימושי�: 

מהות הבקשה 
940074ק ומעלית למבנה קיי� ברישיו$ בניה  מספר  "תוספת משרדי� לרבות ממ

ר" מ666.22: שטח עיקרי מוצע
ר" מ37.80: ק"שטח שירות מוצע ממ

ר" מ136.15: שטח שירות מוצע מבואות וחדרי מדרגות
�ר" מ356.00: שטח שירות מוצע קומת עמודי

ר" מ1196.17: כ שטח מוצע"סה
ר" מ6,106.61: כ שטח קיי� ומוצע"סה

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו) להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו) להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

סטטוס  תארי' השלמה  גליו� דרישות 

�לא הושל א י ש ו ר י � , תצהירי� וחוזי� הנדרשי� להוצאת היתר בניה: �
�לא הושל ================================================

==
�

�לא הושל דרישות והערות אדריכליות �
�לא הושל �יש לסמ$ את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי �
�לא הושל  ממולא במלואו, תרשי�1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ$: טופס 

סביבה, מפה מצבית
�

�לא הושל  הכוללת את קונטור כל המבני� הקיימי�  בצבע שחור וקונטור1:250בקנ"מ 
�המבנה המבוקש בצבע אדו

�

�לא הושל  על רקע גבולות המגרש/חלקה צבוע כמפורט1:100העמדת המבנה המבוקש בקנ"מ 
להל$:

�

�לא הושל כחול � עבור אלמנטי� מבטו$, אדו�  � עבור אלמנטי� מבלוקי�, ירוק � עבור
אלמנטי� אחרי� לרבות

�

�לא הושל ציו$ החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות
במבנה, חזיתות

�

�לא הושל חתכי�, גדרות וכל מבונה אחר הקיי� בתחו� התוכנית. �
�לא הושל ככל שקיימי� מבני� אחרי� בתחו� הבקשה יש  לציי$ במפה המצבית את מספר

ההיתר על פי ה� נבנו.
�

�לא הושל קונטור מבני� המיועדי� להריסה יסומנו במפה המצבית ובתוכנית ההעמדה בצבע
צהוב.

�

�לא הושל יש לעדכ$ את מס' הבקשה, מס' תיק הבני$ והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
�לא הושל אי$ לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . �

�הושל 07/07/2013 נסח טאבו להוכחת בעלות �
�הושל 23/06/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

14עמוד  11/06/2014 מיו�:20140014פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20040292המש� בקשה להיתר:  

�הושל 23/06/2014 אישור שרותי כבאות �
�הושל 23/06/2014 פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע, בטיחות מורשה �
�הושל 23/06/2014 �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �
�הושל 23/06/2014 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
�הושל 23/06/2014 חוזה ע� מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

�הושל 23/06/2014 חוזה ע� מעבדה מורשית לבדיקת בטוני�, קבועות שרברבות,
טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימו� סולרי,גז

�

�הושל 14/07/2014 אישור פיקוד העור) �
�הושל 14/07/2014 נספח תנועה, חניה ותמרור פני� המתח�  ערו� בידי יוע, תנועה לאישור מחלקת

תנועה במועצה
�

�הושל 21/07/2014 תשלו� הטלי פיתוח �
�הושל 21/07/2014 תשלו� אגרות בניה �
�הושל 21/07/2014 אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
�הושל 21/07/2014 �תשלו� היטל השבחה ככל שקיי �
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8 20120255בקשה להיתר:   סעי�

11/06/2014 תארי�: 20140014פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1800690תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 , � חצב69מנטי$ אברה

69חצב,  כתובת:

69 מגרש: 43  חלקה: 2243גוש:  גוש וחלקה:

�מגורי שימושי�: 

מהות הבקשה 
ר" מ106.55הסדרה תכנונית של בית מגורי� לבעל המשק בשטח מבוקש . 1
. חניות לא מקורות2+ ד ''הקמת בית מגורי� לב$ ממשי� הכולל ממ. 2

ר'' מ143.50שטח עיקרי מבוקש 
ר'' מ16.45שטח שרות מבוקש 

ר'' מ159.95כ שטח מבוקש ''סה

הערות בדיקה 

:יש להפריד את הבקשות 
.[בקשה למגורי� עבור בית קיי� ובית מוצע. 1
.בקשה למחס$ חקלאי . 2
.בקשה למגורי� לעובדי� זרי� בחקלאות. 3

 24.6.2012הבקשה נמסרה למתכנ�  

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו) להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו) להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

סטטוס  תארי' השלמה  גליו� דרישות 

�לא הושל א י ש ו ר י � , תצהירי� וחוזי� הנדרשי� להוצאת היתר בניה: �
�לא הושל ================================================

==
�

�לא הושל .I.L.ו�T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  �
�לא הושל תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
�לא הושל תשלו� הטלי פיתוח �
�לא הושל תשלו� אגרות בניה �
�לא הושל אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
�לא הושל רשיו$ עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
�לא הושל תשלו� עבור הצבת פילר(בהרחבות) �
�לא הושל הפקדת ערבות בהתא� לטופס המצ"ב (שמירה על פיתוח קיי� ועתידי). �
�לא הושל דרישות והערות אדריכליות �
�לא הושל �יש לסמ$ את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי �
�לא הושל  ממולא במלואו, תרשי�1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ$: טופס 

סביבה, מפה מצבית
�

�לא הושל  הכוללת את קונטור כל המבני� הקיימי�  בצבע שחור וקונטור1:250בקנ"מ 
�המבנה המבוקש בצבע אדו

�

16עמוד  11/06/2014 מיו�:20140014פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20120255המש� בקשה להיתר:  

�לא הושל  על רקע גבולות המגרש/חלקה צבוע כמפורט1:100העמדת המבנה המבוקש בקנ"מ 
להל$:

�

�לא הושל כחול � עבור אלמנטי� מבטו$, אדו�  � עבור אלמנטי� מבלוקי�, ירוק � עבור
אלמנטי� אחרי� לרבות

�

�לא הושל ציו$ החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות
במבנה, חזיתות

�

�לא הושל חתכי�, גדרות וכל מבונה אחר הקיי� בתחו� התוכנית. �
�לא הושל ככל שקיימי� מבני� אחרי� בתחו� הבקשה יש  לציי$ במפה המצבית את מספר

ההיתר על פי ה� נבנו.
�

�לא הושל קונטור מבני� המיועדי� להריסה יסומנו במפה המצבית ובתוכנית ההעמדה בצבע
צהוב.

�

�לא הושל יש לציי$ בתכנית הפיתוח את מפלסי הגדרות �
�לא הושל יש לציי$ בתכנית חניה מקורה/לא מקורה �
�לא הושל בתכנית פתוח המגרש יש להוסי) גומחת מי� וגומחת אשפה . �
�לא הושל יש לעדכ$ את מס' הבקשה, מס' תיק הבני$ והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
�לא הושל יש לנקז מי נגר עלי למי תהו� ולסמ$ בורות חלחול במגרש �
�לא הושל אי$ לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . �

�הושל 29/04/2014 אישור פיקוד העור) �
�הושל 02/06/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
�הושל 02/06/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
�הושל 02/06/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

�הושל 02/06/2014 חוזה ע� מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות
הסביבה)  � מצ"ב

�

�הושל 02/06/2014 חוזה ע� מעבדה מורשית לבדיקת בטוני�, קבועות שרברבות,
טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימו� סולרי,גז

�

�הושל 05/06/2014 �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �

17עמוד  11/06/2014 מיו�:20140014פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



9 20140196בקשה להיתר:   סעי�

11/06/2014 תארי�: 20140014פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 130014תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 אמוני�14זלכה גילה , 

14אמוני�,  כתובת:

14 מגרש: 3  חלקה: 2502גוש:  גוש וחלקה:

ממ"ד תאור הבקשה:  �מגורי שימושי�: 

מהות הבקשה 
ר'' מ24.40ד בשטח ''הקמת ממ

.ד"קרי ממ, אי$ היתר זה משו� אישור לכלל המבוני� בנכס ואשר אינ� כלולי� בהיתר זה

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו) להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו) להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

סטטוס  תארי' השלמה  גליו� דרישות 

�לא הושל א י ש ו ר י � , תצהירי� וחוזי� הנדרשי� להוצאת היתר בניה: �
�לא הושל ================================================

==
�

�לא הושל �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �
�לא הושל תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
�לא הושל חוזה ע� מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

�לא הושל חוזה ע� מעבדה מורשית לבדיקת בטוני� טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד �
�לא הושל תשלו� אגרות בניה �

�הושל 01/06/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי
 מודד מוסמ�

�

�הושל 24/06/2014 אישור פיקוד העור) �
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10 20140216בקשה להיתר:   סעי�

11/06/2014 תארי�: 20140014פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1501320תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
83815מועצה אזורית באר טוביה ,  אזור תעשיה באר טוביה, 

132בית עזרא אגודה חקלאית , 

132בית�עזרא,  כתובת:

41,  חלקה:  132 מגרש: 46,  חלקה:  132 מגרש: 49  חלקה: 2523גוש:  גוש וחלקה:

ממ"ד תאור הבקשה:  ציבורי שימושי�: 

מהות הבקשה 
.ר בסמיכות לגני ילדי� ומועדונית קיימי�" מ28.15ד בשטח "הקמת ממ

.ד"זה קרי ממאי$ היתר זה משו� אישור לכלל המבוני� בנכס ואשר אינ� כלולי� ברישיו$ 

הערות בדיקה 

.ג התשריט"ככל שקיי� היתר בניה למועדונית יש לציי$ את מספרו ע
י חברת פוטו מאפ אינה מציגה את קונטור "מפת המדידה אשר צורפה בנפרד ואשר נערכה ע

 29/6/14בוצע  �יש להציג� . 46המבני� בחלקה 

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו) להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו) להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

סטטוס  תארי' השלמה  גליו� דרישות 

�לא הושל א י ש ו ר י � , תצהירי� וחוזי� הנדרשי� להוצאת היתר בניה: �
�לא הושל ================================================

==
�

�לא הושל תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
�לא הושל חוזה ע� מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה  (תנאי בהיתר) �
�לא הושל חוזה ע� מעבדה מורשית לבדיקת בטוני� טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד (תנאי

בהיתר)
�

�הושל 25/06/2014 אישור פיקוד העור) �
�הושל 29/06/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

�הושל 12/08/2014 �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �
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11 20130197בקשה להיתר:   סעי�

11/06/2014 תארי�: 20140014פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1402131תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
83815מועצה אזורית באר טוביה ,  אזור תעשיה באר טוביה, 

באר טוביה אגודה חקלאית ,  באר טוביה

/א213 מגרש: 108  חלקה: 322גוש:  גוש וחלקה:

מבנה ציבור תאור הבקשה:  ציבורי שימושי�: 

מהות הבקשה 
הסדרה תכנונית למבנה משק יש$ בשטח ציבורי

שימוש במבנה למטרת מועדו$ נוער: מהות ההסדה
ר" מ28.48ד בשטח "הקמת ממ

ר" מ358.45: כ שטח מוסדר ומוצע"סה

הערות בדיקה 

.  של תשריט הבקשה למזכירות הוועדהPDFהגשת קוב, אוטוקאד וקוב, 
נדרש דוח פיקוח 

: 1טופס 
.התוכנית החלה במקו�' הצגת מס. בקשה ומגרש, תיק בניי$' הצגת מס     �

הצגת אור� הגדרות.  תיקו$ ס� שטח הבניה המבוקש. תיקו$ מהות הבקשה
�הצגת חתימת המתכנני�. תיקו$ כותרות בטבלת שטחי�. הקיימי� והמוצעי

.והמושב
. 1:250מ "צירו� מפה טופוגרפית מצב קיי� בקנ

: מפת העמדה
.ציו$ הגובה האבסולוטי של המבנה. הוספת מידות העמדה קריאות     �
.צביעת המגרש המבוקש בתרשי� סביבה     �

: תוכנית פיתוח
ציו$ הגובה האבסולוטי של. הצגת מידות לחניה ולאלמנטי� בפיתוח השטח     �

מפלסי� ופירוט, הצגת מידות.  תיקו$ גרפיקה.  הוספת ייעוד חלל.  המבנה
�.חומרי� לאלמנטי� קבועי

: חישוב שטחי�
.תיקו$ חישוב השטחי� המוצע     �

: תוכנית קומת קרקע
.צביעת המבנה המבוקש בהתא� לחומרי הבניה. הצגת הגגו$ המבוקש     �
.ד והמבנה"הצגת חת� נוס) דר� הממ. תיקו$ סימו$ חתכי�. הצגת ייעוד חלל     �
.צביעת עמודי� בהתא� לחומר הבניה     �

: תוכנית קומת גג
.הצגת ניקוז הגג. הוספת מפלסי� ומידות חו,. ציו$ סוג גג. תיקו$ גרפיקה     �

: חזיתות וחתכי�
�     �.מ"ט וקק"פיתוח שטח וקק, חומרי גמר, הוספת גבהי� ומפלסי
התאמת החתכי� והחזיתות לתוכניות. צביעת החת� בהתא� לחומרי הבניה     �

.הצגת חת� מקומי לאור� ורוחב הגגו$.  המבנה
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 20130197המש� בקשה להיתר:  

 1:50מ "קנ: ד"נספח ממ
.תיקו$ כותרות.  צבועה כמקובל, הוספת מפלסי� ומידות חו,     �

. ראה הערות מפורטות על גבי התוכנית שנבדקה

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו) להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו) להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

סטטוס  תארי' השלמה  גליו� דרישות 

�לא הושל א י ש ו ר י � , תצהירי� וחוזי� הנדרשי� להוצאת היתר בניה: �
�לא הושל ================================================

==
�

�לא הושל חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
�לא הושל אישור מינהל מקרקעי ישראל �
�לא הושל מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

�לא הושל .I.L.ו�T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  �
�לא הושל תוכנית ניקוז ערוכה בידי יוע, ניקוז �
�לא הושל תוכנית נגישות ערוכה וחתומה על ידי יוע, נגישות מורשה מבני� תשתיות וסביבה

(מתו"ס)  �
�

�לא הושל .�הרשימה נמצאת באתר משרד המשפטי �
�לא הושל פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע, בטיחות מורשה �
�לא הושל �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �
�לא הושל תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
�לא הושל חוזה ע� מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה) � תנאי בהיתר
�

�לא הושל חוזה ע� מעבדה מורשית  � תנאי בהיתר �
�לא הושל דרישות והערות אדריכליות �
�לא הושל �יש לסמ$ את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי �
�לא הושל  ממולא במלואו, תרשי�1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ$: טופס 

סביבה, מפה מצבית
�

�לא הושל  הכוללת את קונטור כל המבני� הקיימי�  בצבע שחור וקונטור1:250בקנ"מ 
�המבנה המבוקש בצבע אדו

�

�לא הושל  על רקע גבולות המגרש/חלקה צבוע כמפורט1:100העמדת המבנה המבוקש בקנ"מ 
להל$:

�

�לא הושל כחול � עבור אלמנטי� מבטו$, אדו�  � עבור אלמנטי� מבלוקי�, ירוק � עבור
אלמנטי� אחרי� לרבות

�

�לא הושל ציו$ החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות
במבנה, חזיתות

�

�לא הושל חתכי�, גדרות וכל מבונה אחר הקיי� בתחו� התוכנית. �
�לא הושל ככל שקיימי� מבני� אחרי� בתחו� הבקשה יש  לציי$ במפה המצבית את מספר

ההיתר על פי ה� נבנו.
�

�לא הושל קונטור מבני� המיועדי� להריסה יסומנו במפה המצבית ובתוכנית ההעמדה בצבע
צהוב.

�

�לא הושל יש לעדכ$ את מס' הבקשה, מס' תיק הבני$ והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
�לא הושל אי$ לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . �

�הושל 28/07/2013 אישור פיקוד העור) �
�הושל 26/06/2014 אישור שרותי כבאות �

21עמוד  11/06/2014 מיו�:20140014פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



12 20130351בקשה להיתר:   סעי�

11/06/2014 תארי�: 20140014פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 300104תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
עמר יעקב ,  תלמי יחיאל

104תלמי�יחיאל,  כתובת:

104 מגרש: 53  חלקה: 2554גוש:  גוש וחלקה:

�מגורי שימושי�: 

מהות הבקשה 
.הקמת גדרות  +חניה לא מקורה + ד ''הקמת בית מגורי� הכולל ממ.1

ר'' מ193.00שטח עיקרי מבוקש 
ר'' מ18.00שטח שרות מבוקש 

ר'' מ210.00כ שטח מבוקש ''סה
ר''  מ31.50שטח פרגולה מבוקש  

1821תוספת לבית קיי� בהיתר .  2

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו) להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו) להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

סטטוס  תארי' השלמה  גליו� דרישות 

�לא הושל א י ש ו ר י � , תצהירי� וחוזי� הנדרשי� להוצאת היתר בניה: �
�לא הושל ================================================

==
�

�לא הושל .I.L.ו�T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  �
�לא הושל אישור בזק �
�לא הושל אישור חברת חשמל �
�לא הושל אישור� של  משרד הבריאות ואינג' נדיה דובוצקי (יועצת שפכי� של המועצה) עבור

בריכת שחיה
�

�לא הושל תשלו� הטלי פיתוח �
�לא הושל תשלו� אגרות בניה �
�לא הושל אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
�לא הושל רשיו$ עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
�לא הושל תשלו� עבור הצבת פילר(בהרחבות) �
�לא הושל הפקדת ערבות בהתא� לטופס המצ"ב (שמירה על פיתוח קיי� ועתידי). �
�לא הושל דרישות והערות אדריכליות �
�לא הושל �יש לסמ$ את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי �
�לא הושל  ממולא במלואו, תרשי�1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ$: טופס 

סביבה, מפה מצבית
�

�לא הושל  הכוללת את קונטור כל המבני� הקיימי�  בצבע שחור וקונטור1:250בקנ"מ 
�המבנה המבוקש בצבע אדו

�

�לא הושל  על רקע גבולות המגרש/חלקה צבוע כמפורט1:100העמדת המבנה המבוקש בקנ"מ 
להל$:

�

�לא הושל כחול � עבור אלמנטי� מבטו$, אדו�  � עבור אלמנטי� מבלוקי�, ירוק � עבור
אלמנטי� אחרי� לרבות

�

22עמוד  11/06/2014 מיו�:20140014פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20130351המש� בקשה להיתר:  

�לא הושל ציו$ החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות
במבנה, חזיתות

�

�לא הושל חתכי�, גדרות וכל מבונה אחר הקיי� בתחו� התוכנית. �
�לא הושל ככל שקיימי� מבני� אחרי� בתחו� הבקשה יש  לציי$ במפה המצבית את מספר

ההיתר על פי ה� נבנו.
�

�לא הושל קונטור מבני� המיועדי� להריסה יסומנו במפה המצבית ובתוכנית ההעמדה בצבע
צהוב.

�

�לא הושל יש לציי$ בתכנית הפיתוח את מפלסי הגדרות �
�לא הושל יש לציי$ בתכנית חניה מקורה/לא מקורה �
�לא הושל בתכנית פתוח המגרש יש להוסי) גומחת מי� וגומחת אשפה . �
�לא הושל יש לעדכ$ את מס' הבקשה, מס' תיק הבני$ והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
�לא הושל יש לנקז מי נגר עלי למי תהו� ולסמ$ בורות חלחול במגרש �
�לא הושל אי$ לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . �

�הושל 09/09/2013 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
�הושל 09/09/2013 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

�הושל 20/05/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
�הושל 20/05/2014 אישור פיקוד העור) �
�הושל 20/05/2014 �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �
�הושל 20/05/2014 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
�הושל 20/05/2014 חוזה ע� מעבדה מורשית לבדיקת בטוני�, קבועות שרברבות,

טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימו� סולרי,גז
�

�הושל 01/06/2014 חוזה ע� מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות
הסביבה)  � מצ"ב

�
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13 20140218בקשה להיתר:   סעי�

11/06/2014 תארי�: 20140014פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 5001090תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 תל אביב � יפו7מבני תעשיה בע"מ , תוצרת האר, 

109אזור תעשיה כנות,  כתובת:

109 מגרש: 9  חלקה: 4990גוש:  גוש וחלקה:

מתק$ הנדסי תאור הבקשה:  תעשיה שימושי�: 

מהות הבקשה 
:הקמת מיכל איגו� מי� במימדי� המפורטי� להל$

' מ7.5:קוטר המיכל
' מ9.7: גובה המיכל

ק" מ44.16: נפח מיכל
.להצבת המיכל האמור'  מ8.5X8.5הקמת משטח בטו$ במידות 

הנחת צנרת הולכה מהמיכל למבנה
8: "קוטר הצינור
א"מ__אור� הצינור

הערות בדיקה 

ג תשריט הבקשה לרבות מספר רישיו$ בכל המקומות"יש למנות מהנדס ולהחתימו ע. 1
1הנדרשי� בטופס 

. בתשריט1ג טופס "יש לציי$ מספר רישיו$ של עור� הבקשה ע. 2
יש לציי$ מהו אור� צנרת ההולכה. 3
יש להציג פרטי עיגו$ המיכל למשטח הבטו$. 4

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו) להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו) להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

סטטוס  תארי' השלמה  גליו� דרישות 

�לא הושל א י ש ו ר י � , תצהירי� וחוזי� הנדרשי� להוצאת היתר בניה: �
�לא הושל ================================================

==
�

�לא הושל מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי
 מודד מוסמ�

�

�לא הושל �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �
�לא הושל תשלו� הטלי פיתוח �
�לא הושל תשלו� אגרות בניה �
�לא הושל אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �

�הושל 26/06/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �

24עמוד  11/06/2014 מיו�:20140014פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



14 20120202בקשה להיתר:   סעי�

11/06/2014 תארי�: 20140014פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2808261תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 א שתולי�126/1סעדי אביבית , 

1 כניסה א 126שתולי�,  כתובת:

126/1 מגרש: 44  חלקה: 2514גוש:  גוש וחלקה:

בית מגורי� (שכונת הרחבה) תאור הבקשה:  �מגורי שימושי�: 

מהות הבקשה 
20120202)2(

)1(20120202תוכנית שינויי� לרישיו$ 
)1(20120202בניית גג שטוח מבטו$ תחת גג רעפי� שהותר ברישיו$ : מהות השינוי

20120202)1(
.הקמת גדרות  + חניות לא מקורות 2+ ד ''הקמת בית מגורי� הכולל ממ

ר'' מ175שטח עיקרי מבוקש 
ר'' מ31.64שטח שרות מבוקש 

ר'' מ206.65כ שטח מבוקש ''סה
ר'' מ40.26שטח פרגולה מבוקש 

א'' מ43אור� גדר מבוקש 

הערות בדיקה 

. מפת מדידה מצב קיי� . 1
. תצהיר מהנדס וחישובי� סטטי� . 2
. אישור זכויות . 3

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו) להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו) להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

סטטוס  תארי' השלמה  גליו� דרישות 

�לא הושל א י ש ו ר י � , תצהירי� וחוזי� הנדרשי� להוצאת היתר בניה: �
�לא הושל ================================================

==
�

�לא הושל אישור� של  משרד הבריאות ואינג' נדיה דובוצקי (יועצת שפכי� של המועצה) עבור
בריכת שחיה

�

�לא הושל תשלו� הטלי פיתוח �
�לא הושל תשלו� אגרות בניה �
�לא הושל אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
�לא הושל רשיו$ עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
�לא הושל תשלו� עבור הצבת פילר(בהרחבות) �
�לא הושל הפקדת ערבות בהתא� לטופס המצ"ב (שמירה על פיתוח קיי� ועתידי). �
�לא הושל דרישות והערות אדריכליות �
�לא הושל �יש לסמ$ את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי �
�לא הושל  ממולא במלואו, תרשי�1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ$: טופס 

סביבה, מפה מצבית
�

25עמוד  11/06/2014 מיו�:20140014פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20120202המש� בקשה להיתר:  

�לא הושל  הכוללת את קונטור כל המבני� הקיימי�  בצבע שחור וקונטור1:250בקנ"מ 
�המבנה המבוקש בצבע אדו

�

�לא הושל  על רקע גבולות המגרש/חלקה צבוע כמפורט1:100העמדת המבנה המבוקש בקנ"מ 
להל$:

�

�לא הושל כחול � עבור אלמנטי� מבטו$, אדו�  � עבור אלמנטי� מבלוקי�, ירוק � עבור
אלמנטי� אחרי� לרבות

�

�לא הושל ציו$ החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות
במבנה, חזיתות

�

�לא הושל חתכי�, גדרות וכל מבונה אחר הקיי� בתחו� התוכנית. �
�לא הושל ככל שקיימי� מבני� אחרי� בתחו� הבקשה יש  לציי$ במפה המצבית את מספר

ההיתר על פי ה� נבנו.
�

�לא הושל קונטור מבני� המיועדי� להריסה יסומנו במפה המצבית ובתוכנית ההעמדה בצבע
צהוב.

�

�לא הושל יש לציי$ בתכנית הפיתוח את מפלסי הגדרות �
�לא הושל יש לציי$ בתכנית חניה מקורה/לא מקורה �
�לא הושל בתכנית פתוח המגרש יש להוסי) גומחת מי� וגומחת אשפה . �
�לא הושל יש לעדכ$ את מס' הבקשה, מס' תיק הבני$ והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
�לא הושל יש לנקז מי נגר עלי למי תהו� ולסמ$ בורות חלחול במגרש �
�לא הושל אי$ לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . �

�הושל 22/05/2012 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
�הושל 22/05/2012 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

�הושל 23/07/2012 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
�הושל 06/08/2012 אישור פיקוד העור) �
�הושל 06/08/2012 אישור בזק �
�הושל 06/08/2012 אישור חברת חשמל �
�הושל 06/08/2012 �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �
�הושל 06/08/2012 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
�הושל 09/08/2012 .I.L.ו�T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  �
�הושל 09/08/2012 חוזה ע� מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

�הושל 09/08/2012 חוזה ע� מעבדה מורשית לבדיקת בטוני�, קבועות שרברבות,
טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימו� סולרי,גז

�
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15 20120201בקשה להיתר:   סעי�

11/06/2014 תארי�: 20140014פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2808262תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 ב שתולי�826/2גור לב אביטל , 

2 כניסה ב 826שתולי�,  כתובת:

/ב126 מגרש: 44  חלקה: 2514גוש:  גוש וחלקה:

בית מגורי� (שכונת הרחבה) תאור הבקשה:  �מגורי שימושי�: 

מהות הבקשה 
20120201)2(

)1(20120201תוכנית שינויי� לרישיו$ 
)1(20120201בניית גג שטוח מבטו$ תחת גג רעפי� שהותר ברישיו$ : מהות השינוי

20120201)1(
.הקמת גדרות  +חניה לא מקורה + ד ''הקמת בית מגורי� הכולל ממ

ר'' מ175שטח עיקרי מבוקש 
ר'' מ31.65שטח שרות מבוקש 

ר'' מ206.65כ שטח מבוקש ''סה
ר'' מ40.26שטח פרגולה מבוקש 

א'' מ43אור� גדר מבוקש 

הערות בדיקה 

. מפת מדידה מצב קיי� . 1
. תצהיר מהנדס וחישובי� סטטי� . 2
. אישור זכויות . 3

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו) להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו) להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

סטטוס  תארי' השלמה  גליו� דרישות 

�לא הושל א י ש ו ר י � , תצהירי� וחוזי� הנדרשי� להוצאת היתר בניה: �
�לא הושל ================================================

==
�

�לא הושל אישור� של  משרד הבריאות ואינג' נדיה דובוצקי (יועצת שפכי� של המועצה) עבור
בריכת שחיה

�

�לא הושל תשלו� הטלי פיתוח �
�לא הושל תשלו� אגרות בניה �
�לא הושל אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
�לא הושל רשיו$ עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
�לא הושל תשלו� עבור הצבת פילר(בהרחבות) �
�לא הושל הפקדת ערבות בהתא� לטופס המצ"ב (שמירה על פיתוח קיי� ועתידי). �
�לא הושל דרישות והערות אדריכליות �
�לא הושל �יש לסמ$ את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי �
�לא הושל  ממולא במלואו, תרשי�1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ$: טופס 

סביבה, מפה מצבית
�
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 20120201המש� בקשה להיתר:  

�לא הושל  הכוללת את קונטור כל המבני� הקיימי�  בצבע שחור וקונטור1:250בקנ"מ 
�המבנה המבוקש בצבע אדו

�

�לא הושל  על רקע גבולות המגרש/חלקה צבוע כמפורט1:100העמדת המבנה המבוקש בקנ"מ 
להל$:

�

�לא הושל כחול � עבור אלמנטי� מבטו$, אדו�  � עבור אלמנטי� מבלוקי�, ירוק � עבור
אלמנטי� אחרי� לרבות

�

�לא הושל ציו$ החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות
במבנה, חזיתות

�

�לא הושל חתכי�, גדרות וכל מבונה אחר הקיי� בתחו� התוכנית. �
�לא הושל ככל שקיימי� מבני� אחרי� בתחו� הבקשה יש  לציי$ במפה המצבית את מספר

ההיתר על פי ה� נבנו.
�

�לא הושל קונטור מבני� המיועדי� להריסה יסומנו במפה המצבית ובתוכנית ההעמדה בצבע
צהוב.

�

�לא הושל יש לציי$ בתכנית הפיתוח את מפלסי הגדרות �
�לא הושל יש לציי$ בתכנית חניה מקורה/לא מקורה �
�לא הושל בתכנית פתוח המגרש יש להוסי) גומחת מי� וגומחת אשפה . �
�לא הושל יש לעדכ$ את מס' הבקשה, מס' תיק הבני$ והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
�לא הושל יש לנקז מי נגר עלי למי תהו� ולסמ$ בורות חלחול במגרש �
�לא הושל אי$ לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . �

�הושל 22/05/2012 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
�הושל 22/05/2012 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

�הושל 23/07/2012 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
�הושל 06/08/2012 אישור פיקוד העור) �
�הושל 06/08/2012 .I.L.ו�T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  �
�הושל 06/08/2012 אישור בזק �
�הושל 06/08/2012 אישור חברת חשמל �
�הושל 06/08/2012 �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �
�הושל 06/08/2012 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
�הושל 09/08/2012 חוזה ע� מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

�הושל 09/08/2012 חוזה ע� מעבדה מורשית לבדיקת בטוני�, קבועות שרברבות,
טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימו� סולרי,גז

�
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