
10/12/2014 תארי�:

ת. עברי:י"ח בכסלו תשע"ה

20140017פרוטוקול  באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס'  
 ה'  באלול תשע"ד 31/08/2014בתארי� :  

נכחו: 

יושב ראש הועדה המקומית � שלמה שמאי חברי":

מהנדס הועדה � דרור איוניר

1עמוד  31/08/2014 מיו!:20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



תקציר נושאי� לדיו� 

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

4 בית�עזרא 
שלו
 אפרי 2523גוש:  חקלאי , מתק� פוטו
וולטאי

בקשה להיתר 20140239 1
28חלקה: 
53מגרש:   1500530ת.בני�:  

6 באר�טוביה באר טוביה אגודה
חקלאית

324גוש:  חקלאי , מבנה
חקלאי

בקשה להיתר 20130477 2
103חלקה: 
229/1מגרש:   1402290ת.בני�:  

8 אביגדור טנא צבי 2738גוש:  חקלאי , מתק� פוטו
וולטאי

בקשה להיתר 20090283 3
12חלקה: 
28מגרש:   1100280ת.בני�:  

9 
שתולי אחרק תמיר
022517510

2514גוש:  , 
מגורי בקשה להיתר 20140245 4
43חלקה: 
88מגרש:   280092ת.בני�:  

11 מבצע קרסו מוטורס בע"מ 2775גוש:  תעשיה , תוספת בקשה להיתר 20140248 5
25חלקה: 
219מגרש:   3602190ת.בני�:  

13 גבעתי מפ� אלינור 2536גוש:  
מגורי
 , בית מגורי
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20140244 6
9חלקה: 
89/2מגרש:   1708620ת.בני�:  

15 
אמוני וזאנה שי 2503גוש:  
מגורי
 , בית מגורי
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20130418 7
8חלקה: 
98מגרש:   130098ת.בני�:  

17 באר�טוביה זולר אהרו� 322גוש:  חקלאי , מבנה
חקלאי

בקשה להיתר 20140241 8
17חלקה: 
76מגרש:   1400760ת.בני�:  

19 גילד הנרי צרלס 2543גוש:  מגורי
 , בית לב�
ממשי,

בקשה להיתר 20140252 9
9חלקה: 

5/140/03/8תכ':   1200180ת.בני�:  

21 חצור קיבו. חצור 2755גוש:  
מגורי
 , בית מגורי
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20110665 10
4חלקה: 
205�21מגרש:   1921210ת.בני�:  

23 תלמי�יחיאל דה� נאוה 2553גוש:  מגורי
 , מבנה
חקלאי

בקשה להיתר 20140253 11
9חלקה: 
78מגרש:   3000730ת.בני�:  

25 ערוגות פינטו רפאל ואידה 2721גוש:  מגורי
 , מחס� ביתי בקשה להיתר 20140257 12
6חלקה: 
10מגרש:   2600100ת.בני�:  

27 אזור תעשיה כנות מילטי� רמי 4990גוש:  תעשיה , תוספת בקשה להיתר 20140259 13
18חלקה: 
 5001181ת.בני�:   א118מגרש: 

29 
אמוני ברודו אריאל 2505גוש:  
מגורי
 , בית מגורי
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20140260 14
54חלקה: 
234מגרש:   1302340ת.בני�:  

31 כפר�ורבורג בודניק יוס/ 2748גוש:  חקלאי , תוספת בקשה להיתר 20090173 15
7חלקה: 
85מגרש:   2200860ת.בני�:  

32 
עזריק ג'ורנו אורנה 2596גוש:  חקלאי , רפת. בקשה להיתר 20140262 16
11חלקה: 
73מגרש:   2500730ת.בני�:  

33 אביגדור מושב אביגדור 2738גוש:  ציבורי , ארכיו� בקשה להיתר 20130082 17
27חלקה: 
123מגרש:   1101230ת.בני�:  

2עמוד  31/08/2014 מיו
:20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



תקציר נושאי� לדיו� 

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

36 בצרו� טריסר מיה 2762גוש:  מגורי
 , בית לב�
ממשי,

בקשה להיתר 20130171 18
11חלקה: 
41מגרש:   1600410ת.בני�:  

39 ערוגות הלפו� אשר 2720גוש:  מגורי
 , קייט כפרי בקשה להיתר 20140264 19
16חלקה: 
31מגרש:   2600310ת.בני�:  

41 חצב דואק יעקב 2247גוש:  מגורי
 , תוספת בקשה להיתר 20140019 20
11חלקה: 
484מגרש:   1804840ת.בני�:  

44 בית�עזרא שליי
 שיר� 7179גוש:  
מגורי
 , בית מגורי
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20140267 21
77חלקה: 
137מגרש:   1501051ת.בני�:  

46 
תימורי קפל� רחל�יפתח 2731גוש:  בקשה להיתר 20140192 22
97חלקה: 
35מגרש:   2900350ת.בני�:  

3עמוד  31/08/2014 מיו
:20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



1 20140239בקשה להיתר:   סעי�

31/08/2014 תארי�: 20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1500530תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 , � בית�עזרא53שלו� אפרי

53בית�עזרא,  כתובת:

53 מגרש: 28  חלקה: 2523גוש:  גוש וחלקה:

מתק  פוטו וולטאי תאור הבקשה:  חקלאי שימושי!: 

מהות הבקשה 
3116הקמת קונסטרוקציה נושאת מעל גג מבנה חקלאי קיי� ברישיו  . 1
 ליצור חשמל לשימוש עצמי והזרמתKWP 50הקמת מתק  פוטו וולטאי בהספק של עד  . 2

עודפי�   לחברת חשמל על גבי הקונסטרוקציה האמורה
ות שימושנא תשומת לב המחזיק בנכס כי אי  היתר זה משו� אישור לשימוש במבנה לרב. 3

 נשוא רישיו בחלל התוו� בי  הגג היש  והגג החדש  למטרות שאינ  חקלאיות למעט המתק 
.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 KWP 50אישורי� נדרשי� להיתר עבור מתק  פוטו וולטאי בודד בהספק של עד 
(עבודה מצומצמת)

�

�לא הושל ================================================
========================

�

�לא הושל אופ  הגשת הבקשה �
�לא הושל ================================================

========================
�

�לא הושל הבקשה תוגש על רקע היתר הבניה המקורי של המבנה לרבות חותמת הרישיו  �
�לא הושל הצגת גובה המתק  �
�לא הושל תאור חזיתות המבנה הכוללות את המתק  �
�לא הושל הצגת פרט קונסטרוקציה נושאת של המתק  �
�לא הושל הערות מנחות �
�לא הושל ================================================

========================
�

�לא הושל המבנה עליו מבוקשת המערכת נבנה על פי היתר בניה ללא חריגות �
�לא הושל ככל שקיימות חריגות בתחו� הנכס ידרש המחזיק בנכס להסדיר  �
�לא הושל תחילת עבודה מותנת בקבלת אישור שרותי כבאות, הצגת פרוגרמת בטיחות ערוכה

בידי יוע0 בטיחות
�

�לא הושל לעניי  התקנה ותחזוקת המתק  והצגת פרוגרמה לפרוק המתק  בתו� השימוש בו
(ראה תנאי� בהיתר)

�

�הושל 28/08/2014 �תצהיר מהנדס בדבר יציבות מבנה קיי �
�הושל 28/08/2014 תצהיר מהנדס, סכמה וחישובי� סטטי� למתק  המבוקש �
�הושל 28/08/2014 אישור של מהנדס חשמל בדבר התנאי� להתקנת המתק  �

4עמוד  31/08/2014 מיו�:20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20140239המש� בקשה להיתר:  

�הושל 28/08/2014 אישור בדבר ציפוי הפלטות בחומר מונע סינוור �
�הושל 14/09/2014 חוזה חכירה �
�הושל 14/09/2014 חתימת בעלי הנכס והמשתמשי� בנכס על גבי הבקשה �
�הושל 14/09/2014 תשלו� אגרות �
�הושל 14/09/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

5עמוד  31/08/2014 מיו�:20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



2 20130477בקשה להיתר:   סעי�

31/08/2014 תארי�: 20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1402290תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 באר�טוביה229באר טוביה אגודה חקלאית , 

 באר�טוביה229יואב צור , 

229באר�טוביה,  כתובת:

229/1 מגרש: 103  חלקה: 324גוש:  גוש וחלקה:

מבנה חקלאי תאור הבקשה:  חקלאי שימושי!: 

מהות הבקשה 
20140017רשות רישוי 

20130031שינוי מהות בקשה אשר נדונה ואושרה ברשות רישוי 
)מבנה מערבי (2ביטול מבנה : מהות השינוי

:להל  מהות חדשה
ר" מ535.0הקמת מבנה חקלאי לגידול עגלי� בשטח 

ר" מ535כ שטח מוצע "סה
===================================

)20140017י רשות רישוי "מבוטל ע (20130031רשות רישוי 
 �יונקיה �הקמת שני מבני�  חקלאי� לגידול עגלי

ר'' מ535.00 בשטח  1מבנה מס 
ר'' מ483.00 בשטח  2' מבנה מס

ר'' מ1018.00כ שטח מבוקש ''סה
20140017רשות רישוי 

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 תוכנית ניקוז ערוכה בידי יוע0 ניקוז �
�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� במידה ויש עמודי� ותקרה מבטו . �
�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 :

�

6עמוד  31/08/2014 מיו�:20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20130477המש� בקשה להיתר:  

�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 �
�הושל 04/12/2013 אישור מינהל מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות �
�הושל 06/08/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
�הושל 06/08/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

�הושל 06/08/2014 (�אישור וטרינר  מחוזי (למבנה לבעלי חיי �
�הושל 31/08/2014 אישור שרותי כבאות �
�הושל 14/09/2014 � ראשי�)100אישור המשרד להגנת הסביבה (דו"ח ריח למבנה ע� בעלי חיי� מעל 
�הושל 14/09/2014 �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �

7עמוד  31/08/2014 מיו�:20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



3 20090283בקשה להיתר:   סעי�

31/08/2014 תארי�: 20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1100280תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 אביגדור28טנא צבי , 

28אביגדור,  כתובת:

28 מגרש: 12  חלקה: 2738גוש:  גוש וחלקה:

מתק  פוטו וולטאי תאור הבקשה:  חקלאי שימושי!: 

מהות הבקשה 
20090283)2(

ליצור חשמל והזרמת עודפי! לרשת החשמל) טרקר(שינוי העמדת פלטות סולריות לרבות הקמת מתק� עקיבה 
)1(20090283אשר הותרו ברישיו� 

20090283)1(
  ליצור חשמל לשימוש עצמי והזרמת עודפי�KWP 50התקנת מערכת פוטו וולטאית בהספק של עד 

20020054' לחברת חשמל על גג מבנה קיי� בהיתר מס

הערות בדיקה 

)טרקר( שינוי העמדה 

:השלמת דרישות 

מדידה
חשמל
סינוור

'מהנדס קונס
מהנדס חשמל

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 עתידי לאחר התקנת הקולטי� יש לצר( אישור חב חשמל �
�הושל 01/09/2009 412    413חישובי� סטטיי� והצהרת מהנדס + התאמה לתק  ישראלי  �
�הושל 01/09/2009 הצהרת מהנדס חשמל להתקנת קולטי� מונעי סינוור �
�הושל 01/09/2009 אישור מהנדס חשמל �
�הושל 15/10/2009 תשלו� אגרת בניה לאחר השלמת הדרישות הנ"ל . �

8עמוד  31/08/2014 מיו�:20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



4 20140245בקשה להיתר:   סעי�

31/08/2014 תארי�: 20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 280092תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 שתולי�92 , 022517510אחרק תמיר 

92שתולי!,  כתובת:

88 מגרש: 43  חלקה: 2514גוש:  גוש וחלקה:

�מגורי שימושי!: 

מהות הבקשה 

1.�הריסת בית קיי
.הקמת גדרות  + חניות לא מקורות 2+ ד ''הקמת בית מגורי� הכולל ממ. 2
ר''   מ188.86שטח עיקרי מבוקש. 3
ר''  מ14.42שטח שרות מבוקש . 4
ר'' מ203.28כ שטח מבוקש  ''סה. 5
ר''   מ35.03שטח פרגולה מבוקש. 6

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

בריכת שחיה
�

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

�

�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 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

�
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 20140245המש� 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 04/08/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
�הושל 04/08/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

�הושל 18/11/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
�הושל 18/11/2014 אישור פיקוד העור( �
�הושל 18/11/2014 .I.L.ו�T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  �
�הושל 18/11/2014 אישור בזק �
�הושל 18/11/2014 �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �
�הושל 18/11/2014 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
�הושל 18/11/2014 חוזה ע� מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�
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31/08/2014 תארי�: 20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 3602190תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
60860 בני עי"ש פארק רא�, 90קרסו מוטורס בע"מ , ת.ד 

219מבצע,  כתובת:

223, 219 מגרשי!:25  חלקה: 2775גוש:  גוש וחלקה:

תוספת תאור הבקשה:  תעשיה שימושי!: 

מהות הבקשה 
980231תוספת קומת משרדי� למבנה קיי� בהיתר בניה מספר 

ר" מ1,462.75:שטח עיקרי מוצע
ר" מ57.68:  שטח שירות מוצע

ר" מ1,520.43: כ שטח מוצע"סה
ר" מ5,303.6: כ שטח קיי� ומוצע"סה

הערות בדיקה 

�פ.מ ח"מ שרותי� לרכב ונכסי� בע.י.א.י: בפלט רש� המקרקעי  מצויי  ש� בעלי
512178765

מ"נא להציג אסמכתאות למעבר הנכס לידי חברת קרסו מוטורס בע

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( �
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 שרותי כבאות �

תוכנית ניקוז ערוכה בידי יוע0 ניקוז �
פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע0 בטיחות מורשה �

נספח תנועה, חניה ותמרור פני� המתח�  ערו� בידי יוע0 תנועה לאישור מחלקת תנועה במועצה �
�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 �
�תשלו� היטל השבחה ככל שקיי �
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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 לעדכ  את מס' הבקשה, מס' תיק הבני  והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
אי  לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . �
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31/08/2014 תארי�: 20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1708620תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 ב גבעתי86מפ  אלינור , 

 , � ב גבעתי86מפ  חיי

כתובת: כניסה ב86גבעתי, 

89/2 מגרש: 9  חלקה: 2536גוש:  גוש וחלקה:

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

מהות הבקשה 
1 .�הריסת בית קיי
.הקמת גדרות  + חניות לא מקורות 2+ ד ''הקמת בית מגורי� הכולל ממ. 2
ר''  מ187.25שטח עיקרי מבוקש . 3
ר''  מ13.35שטח שרות מבוקש . 4
ר'' מ200.50כ שטח מבוקש ''סה. 5
ר'' מ38.24שטח פרגולה מבוקש . 6

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 חברת חשמל �
�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 רשיו  עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
�לא הושל תשלו� עבור הצבת פילר(בהרחבות) �
�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

�
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�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 04/08/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
�הושל 04/08/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

�הושל 21/10/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
�הושל 21/10/2014 אישור פיקוד העור( �
�הושל 21/10/2014 .I.L.ו�T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  �
�הושל 21/10/2014 אישור בזק �
�הושל 21/10/2014 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
�הושל 21/10/2014 חוזה ע� מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

�הושל 21/10/2014 חוזה ע� מעבדה מורשית לבדיקת בטוני�, קבועות שרברבות,
טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימו� סולרי,גז

�
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31/08/2014 תארי�: 20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 130098תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 אמוני�98וזאנה שי , 

98אמוני!,  כתובת:

98 מגרש: 8  חלקה: 2503גוש:  גוש וחלקה:

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

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

ר'' מ167.28שטח עיקרי מבוקש  
ר''  מ12.70שטח שרות מבוקש  

ר''מ180.00כ שטח מבוקש   ''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 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
�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 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

�

�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. �

15עמוד  31/08/2014 מיו�:20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20130418המש� בקשה להיתר:  

�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 05/12/2013 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
�הושל 05/12/2013 אישור פיקוד העור( �
�הושל 04/08/2014 אישור בזק �
�הושל 04/08/2014 אישור חברת חשמל �
�הושל 04/08/2014 �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �
�הושל 04/08/2014 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
�הושל 04/08/2014 חוזה ע� מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

�הושל 04/08/2014 חוזה ע� מעבדה מורשית לבדיקת בטוני�, קבועות שרברבות,
טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימו� סולרי,גז

�

16עמוד  31/08/2014 מיו�:20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



8 20140241בקשה להיתר:   סעי�

31/08/2014 תארי�: 20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1400760תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 באר�טוביה76זולר אהרו  , 

76באר�טוביה,  כתובת:

76 מגרש: 17  חלקה: 322גוש:  גוש וחלקה:

62  חלקה: 326גוש: 

מבנה חקלאי תאור הבקשה:  חקלאי שימושי!: 

מהות הבקשה 
20040223תוספת לרפת קיימת בהיתר מספר 

ר'' מ900.00שטח קיי� בהיתר 
ר'' מ1476.00שטח מוצע 
 �ר'' מ2376.00מוצע + שטח קיי

הערות בדיקה 

 �6/8/14בוצע  �יש להשלי� מס היתר עבור מבנה קיי

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 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

�לא הושל אישור שרותי כבאות �
�לא הושל (�אישור וטרינר  מחוזי (למבנה לבעלי חיי �
�לא הושל � ראשי�)100אישור המשרד להגנת הסביבה (דו"ח ריח למבנה ע� בעלי חיי� מעל 
�לא הושל תוכנית ניקוז ערוכה בידי יוע0 ניקוז �
�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� במידה ויש עמודי� ותקרה מבטו . �
�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
�

17עמוד  31/08/2014 מיו�:20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20140241המש� 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 לעדכ  את מס' הבקשה, מס' תיק הבני  והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
�הושל 07/08/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות �

18עמוד  31/08/2014 מיו�:20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



9 20140252בקשה להיתר:   סעי�

31/08/2014 תארי�: 20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1200180תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 אורות14גילד הנרי צרלס , 

9  חלקה: 2543גוש:  גוש וחלקה:

בית לב  ממשי� תאור הבקשה:  �מגורי שימושי!: 

מהות הבקשה 
הקמת בית מגורי� לב  ממשי�

ר" מ101.94: שטח עיקרי מוצע
ר" מ46.08: שטח שירות מוצע

ר" מ148.02: כ שטח מוצע"סה
ר" מ31.98: פרגולה

הסדרה תכנונית של מיגונית קיימת עבור בית מגורי� לבעל המשק
ר" מ5.08: שטח מוסדר

הריסות כמתואר בתשריט

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 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 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 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

�

19עמוד  31/08/2014 מיו�:20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20140252המש� 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 21/08/2014 �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �
�הושל 21/08/2014 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
�הושל 21/08/2014 חוזה ע� מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

�הושל 21/08/2014 חוזה ע� מעבדה מורשית לבדיקת בטוני�, קבועות שרברבות,
טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימו� סולרי,גז

�

�הושל 02/09/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
�הושל 02/09/2014 אישור פיקוד העור( �

20עמוד  31/08/2014 מיו�:20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



10 20110665בקשה להיתר:   סעי�

31/08/2014 תארי�: 20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1921210תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 חצור21קיבו0 חצור , 

21הוכמ  עמית , 

 חצור21הוכמ  מיטל , 

21חצור,  כתובת:

205�21 מגרש: 4  חלקה: 2755גוש:  גוש וחלקה:

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

מהות הבקשה 
20140017רשות רישוי 

.לבקשת הישוב ישונה ש� המחזיק בנכס
.תחת כ0 עמית ומיטל ירש� הוכמ  עמית ומיטל 

=================================
20110665רישיו  בניה 

6/137/03/8 �תכנית תקפה 

,משטח מרוצ(, ד"ממ, בית מגורי�. ר" מ143.50 �דג� עינב 
.גדרות ופרגולה

.131.50 �שטח עיקרי מבוקש
.ר שטח פרגולה" מ21.10. ד"ר ממ" מ12 �שטח שירות 

.ר" מ143.50 �כ שטח בניה "סה
ר" מ240.00 �שטח מגרש

הערות בדיקה 

20140017רשות רישוי 
.לבקשת הקיב0 ישונה ש� המחזיק בנכס

תחת כ0 עמית ומיטל ירש� הוכמ  עמית ומיטל

המלצות 
לשנות את ש� המחזיק בנכס כאמור בהערות הבדיקה

לאשר את הבקשה בכפו( להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לשנות את ש� המחזיק בנכס כאמור בהערות הבדיקה

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 �

21עמוד  31/08/2014 מיו�:20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20110665המש� בקשה להיתר:  

אישור פיקוד העור( �
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) �
הפקדת ערבות בהתא� לטופס המצ"ב (שמירה על פיתוח קיי� ועתידי). �

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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31/08/2014 תארי�: 20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 3000730תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 תלמי�יחיאל73דה  נאוה , 

73דה  שמעו  , 

73תלמי�יחיאל,  כתובת:

78 מגרש: 9  חלקה: 2553גוש:  גוש וחלקה:

מבנה חקלאי תאור הבקשה:  �מגורי שימושי!: 

מהות הבקשה 
ר'' מ22.00ד בשטח ''ממ+ ר '' מ167.00הקמת מבנה בשטח . 1

 �.למגורי עובדי� זרי
. שני� 5מש� השימוש ל . 2

הערות בדיקה 

12/8/14תוכנית נמסרה לבעלי� בתארי� 
לא קיי� ע תק נוס( בתיק

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: �
29/9/14ר מתארי� '' אישור פקע

אישור כיבוי אש חסר

�לא הושל ================================================
==

�

�לא הושל תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
�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.
�
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�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 �
�הושל 11/08/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
�הושל 30/09/2014 �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �
�הושל 21/10/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות �
�הושל 21/10/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

�הושל 21/10/2014 חוזה ע� מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות
הסביבה)  � מצ"ב

�

�הושל 21/10/2014 חוזה ע� מעבדה מורשית לבדיקת בטוני� במידה ויש עמודי� ותקרה מבטו . �
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31/08/2014 תארי�: 20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2600100תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 ערוגות10פינטו רפאל ואידה , 

10ערוגות,  כתובת:

10 מגרש: 6  חלקה: 2721גוש:  גוש וחלקה:

מחס  ביתי תאור הבקשה:  �מגורי שימושי!: 

מהות הבקשה 
ר'' מ22.38הקמת מחס  ביתי בשטח  . 1
.קרי  מחס  , אי  היתר זה משו� אישור לכלל המבוני� בנכס ואשר אינ� כלולי� בהיתר זה. 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 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�, קבועות שרברבות,
טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימו� סולרי,גז

�

�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 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.
�
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�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 13/08/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
�הושל 13/08/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

�הושל 30/09/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
�הושל 30/09/2014 �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �
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31/08/2014 תארי�: 20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 5001181תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 משמר השבעה108מילטי  רמי , משק 

 משמר השבעה108בית ארז חוות מילטי  בע"נ , משק 

1 כניסה א 118אזור תעשיה כנות,  כתובת:

גוש וחלקה: א118 מגרש: 18  חלקה: 4990גוש: 

תוספת תאור הבקשה:  תעשיה שימושי!: 

מהות הבקשה 
ר" מ443.69הסדרה תכנונית של סככות קיימות בשטח כולל של . 1
)4' תוספת לסככה מס(ר " מ86.7תוספת לסככה בחלקה הצפו� מזרחי באזור משטח העמסה . 2
 כמפורט להל�2000240הקמת משרדי! בתו$ מבנה קיי! בהיתר . 2

ר" מ375.65:  שטח עיקרי' קומה א
ר" מ375.65: שטח עיקרי' קומה ב

ר" מ751.38: כ שטח מבוקש"סה
ר" מ1,281.69: כ שטח מבוקש ומוסדר"סה

הערות בדיקה 

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: �
. הוגשה תוכנית להסדרי תנועה 7/12/14 בתארי$ 

�לא הושל ================================================
==

�

�לא הושל נספח תנועה, חניה ותמרור פני� המתח�  ערו� בידי יוע0 תנועה לאישור מחלקת
תנועה במועצה

�

�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

�
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�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 07/10/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
�הושל 07/10/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

�הושל 07/10/2014 פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע0 בטיחות מורשה �
�הושל 07/10/2014 �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �
�הושל 07/10/2014 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
�הושל 07/12/2014 אישור פיקוד העור( �
�הושל 07/12/2014 .I.L.ו�T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  �
�הושל 07/12/2014 אישור שרותי כבאות �
�הושל 07/12/2014 חוזה ע� מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

�הושל 07/12/2014 חוזה ע� מעבדה מורשית לבדיקת בטוני�, קבועות שרברבות,
טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימו� סולרי,גז

�

28עמוד  31/08/2014 מיו�:20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



14 20140260בקשה להיתר:   סעי�

31/08/2014 תארי�: 20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1302340תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
ברודו אריאל

ראוי אריאלה

234אמוני!,  כתובת:

234 מגרש: 54  חלקה: 2505גוש:  גוש וחלקה:

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

מהות הבקשה 
� הקמת בית מגורי
ר" מ233.45:שטח עיקרי מבוקש
ר" מ28.11:שטח שירות מבוקש

ר" מ261.56: כ שטח מבוקש"סה
א" מ44.42: גדרות באור�
ר" מ14.76: פרגולה בשטח

הערות בדיקה 

י"הופנה לרמ

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 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 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

�

29עמוד  31/08/2014 מיו�:20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20140260המש� 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 16/09/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
�הושל 16/09/2014 אישור פיקוד העור( �
�הושל 16/09/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

�הושל 16/09/2014 אישור בזק �
�הושל 16/09/2014 אישור חברת חשמל �
�הושל 16/09/2014 �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �
�הושל 26/10/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
�הושל 26/10/2014 .I.L.ו�T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  �
�הושל 26/10/2014 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
�הושל 26/10/2014 חוזה ע� מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

�הושל 26/10/2014 חוזה ע� מעבדה מורשית לבדיקת בטוני�, קבועות שרברבות,
טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימו� סולרי,גז

�
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15 20090173בקשה להיתר:   סעי�

31/08/2014 תארי�: 20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2200860תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 כפר�ורבורג86בודניק יוס( , 

86כפר�ורבורג,  כתובת:

85 מגרש: 7  חלקה: 2748גוש:  גוש וחלקה:

תוספת תאור הבקשה:  חקלאי שימושי!: 

מהות הבקשה 
20090173)2(

ליצור חשמל והזרמת עודפי! לרשת החשמל) טרקר(שינוי העמדת פלטות סולריות לרבות הקמת מתק� עקיבה 
)1(20090173אשר הותרו ברישיו� 

20090173)1(
�.הקמת מערכת פוטו וולטאית לייצור חשמל על גג מבנה קי

הערות בדיקה 

: הוחלט 28/07/2009 מתארי� 20090020רשות רישוי מקומית מספר �בישיבת באר טוביה
לאשר

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו( להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו( להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

31עמוד  31/08/2014 מיו�:20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



16 20140262בקשה להיתר:   סעי�

31/08/2014 תארי�: 20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2500730תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 עזריק�73ג'ורנו אורנה , 

 ע"פ רשומות רמ"י עזריק�80ג'ורנו אלי , נחלה 

73עזריק!,  כתובת:

73 מגרש: 11  חלקה: 2596גוש:  גוש וחלקה:

רפת. תאור הבקשה:  חקלאי שימושי!: 

מהות הבקשה 
ר" מ466הקמת מכו� חליבה בשטח 

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 ומשרד החקלאות �

מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי מודד מוסמ� �
אישור שרותי כבאות �

(�אישור וטרינר  מחוזי (למבנה לבעלי חיי �
� ראשי�)100אישור המשרד להגנת הסביבה (דו"ח ריח למבנה ע� בעלי חיי� מעל 

תוכנית ניקוז ערוכה בידי יוע0 ניקוז �
�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� במידה ויש עמודי� ותקרה מבטו . �
תשלו� אגרות בניה �

אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
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 לעדכ  את מס' הבקשה, מס' תיק הבני  והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �

32עמוד  31/08/2014 מיו�:20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



17 20130082בקשה להיתר:   סעי�

31/08/2014 תארי�: 20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1101230תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 אביגדור123מושב אביגדור , 

123אביגדור,  כתובת:

123 מגרש: 27  חלקה: 2738גוש:  גוש וחלקה:

ארכיו  תאור הבקשה:  ציבורי שימושי!: 

מהות הבקשה 
20140017רשות רישוי 

20130005שינוי מהות הבקשה אשר נדונה ואושרה ברשות רישוי ): ראה ארכיב דיגיטלי(לבקשת המחזיק בנכס
:ר ירש�" מ107.35תחת הרשו� ארכיו  בשטח 

ר" מ107.35הקמת מוזיאו  בשטח 
20130005רשות רישוי 

.ר" מ107.35הקמת ארכיו  בשטח 

הערות בדיקה 

: הוחלט 21/02/2013 מתארי� 20130005רשות רישוי מקומית מספר �בישיבת באר טוביה
לאשר את הבקשה בכפו( להשלמת דרישות מהנדס הועדה

. של תשריט הבקשה למזכירות הוועדהPDFהגשת קוב0 אוטוקאד וקוב0 
: 1טופס 

.התוכנית החלה במקו�' הצגת מס. מגרש וחלקה, גוש' תיקו  מס. בקשה, תיק בניי ' הצגת מס     �
.הצגת שטח המגרש וס� שטח הבניה המבוקש.  תיקו  ש� הישוב ומהות הבקשה     �
.ע"י תב"הצגת טבלת שטחי� מותרי� עפ     �

. 1:250מ "צירו� מפה טופוגרפית מצב קיי! בקנ
: מפת העמדה

.צביעת המגרש המבוקש בתרשי� סביבה. הוספת מידות העמדה וקווי בניי  ע� מידות     �
: תוכנית פיתוח

.כולל מידות העמדה מקו בניי  וגבול מגרש, הצגת המבנה המבוקש צבוע לפי המקובל     �
.והצגת מרחקי�, הצגת מקלט בסמו� למבנה המבוקש     �

: תוכנית קומת קרקע
.סימו  ח0 צפו  בכל התכניות. הוספת מידות חו0 רציפות     �

: תוכנית קומת גג
.הצגת ניקוז הגג וציו  גבהי�. הוספת מפלסי� ומידות חו0 רציפות. ציו  סוג גג     �

: חזיתות וחתכי!
�     �.מ"ט וקק"חומרי גמר ופיתוח שטח וקק, הוספת גבהי� ומפלסי
.התאמת החתכי� והחזיתות לתוכניות המבנה וצביעת� בהתא� לחומרי הבניה      �

. ראה הערות מפורטות על גבי התוכנית שנבדקה

המלצות 
לאשר את שינוי מהות הבקשה  

החלטות 
לאשר את שינוי מהות הבקשה  

סטטוס  תארי$ השלמה  גליו� דרישות 

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

33עמוד  31/08/2014 מיו�:20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20130082המש� בקשה להיתר:  

�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 אישור בזק �
�לא הושל אישור חברת חשמל �
�לא הושל אישור שרותי כבאות �
�לא הושל אישור משרד הבריאות �
�לא הושל אישור המשרד להגנת הסביבה �
�לא הושל תוכנית ניקוז ערוכה בידי יוע0 ניקוז �
�לא הושל אישור איגוד ערי� לאיכות סביבה  אשקלו  �
�לא הושל תוכנית סניטרית ופרשה טכנית מאושרת על ידי מחלקת הנדסה במועצה �
�לא הושל תוכנית סניטרית ופרשה טכנית מאושרת על ידי יועצת שפכי� במועצה �
�לא הושל תוכנית נגישות ערוכה וחתומה על ידי יוע0 נגישות מורשה מבני� תשתיות וסביבה

(מתו"ס)  �
�

�לא הושל .�הרשימה נמצאת באתר משרד המשפטי �
�לא הושל פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע0 בטיחות מורשה �
�לא הושל  המפרטת את פריסת גמר החזיתות והגדרות, תוכנית גינו ,A3בנפרד חוברת בגודל 

תוכנית תאורה
�

�לא הושל נספח תנועה, חניה ותמרור פני� המתח�  ערו� בידי יוע0 תנועה לאישור מחלקת
תנועה במועצה

�

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

�

�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.

�
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 20130082המש� בקשה להיתר:  

�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 01/12/2013 אישור פיקוד העור( �
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31/08/2014 תארי�: 20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1600410תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 בצרו 41טריסר מיה , 

41בצרו�,  כתובת:

41 מגרש: 11  חלקה: 2762גוש:  גוש וחלקה:

בית לב  ממשי� תאור הבקשה:  �מגורי שימושי!: 

מהות הבקשה 
20130171)2(

: כמפורט להל�20130171תוכנית שינויי! להיתר 
' מ7.90 � ל6.40 �נוספי! מ'  מ1.50הגבהת גג רעפי!  בשיעור של . 1
ר נוספי!'' מ12.00תוספת שטח בקומת קרקע בשיעור של . 2
ר נוספי!'' מ25.00תוספת שטח בקומה א בשיעור של  .3
ר'' מ37.00כ תוספת שטח בשיעור של ''סה. 4
שינויי! פנימיי!. 5

20130171)1(
.20050082' ביטול בקשה מס. 1
. חניות לא מקורות2+ ד ''הקמת בית מגורי� הכולל ממ. 2

ר'' מ125.20שטח עיקרי מבוקש 
ר'' מ14.70שטח שרות מבוקש 

ר'' מ139.90כ שטח מבוקש ''סה
ר'' מ17.70שטח פרגולה מבוקש 

הערות בדיקה 

: הוחלט 01/05/2013 מתארי� 20130011רשות רישוי מקומית מספר �בישיבת באר טוביה
לאשר את הבקשה בכפו( להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.הופנה למינהל
. של תשריט הבקשה למזכירות הוועדהPDFהגשת קוב0 אוטוקאד וקוב0 

:  במלואו1יש לתק� ולמלא טופס 
.התוכנית  החלה במקו�' ציו  מס. מגרש ' בקשה ומס, תיק בניי ' הצגת מס     �
.תיקו  מהות הבקשה.תיקו  ש� המבקש בהתא� לאישור זכויות     �
�     �.המשק בעמודה הרלוונטית ובס� שטח הבניה.הצגת שטח בית ב �תיקו  טבלת שטחי

: מפת העמדה
הצגת תכנית ניקוז ערוכה בידי יוע0 ניקוז מורשה וחתימת �מבוקשת הגבהת קרקע      �

הצגת מידות. ג המבני�"ההיתר ע' הצגת מס).   ב"מצ(שכני� גובלי� על תצהיר 
.העמדה

: תוכנית פיתוח
כולל מידות העמדה מקו בניי  וגבול, צביעת המבנה המבוקש לפי המקובל     �

מפלסי� ופירוט חומרי� לאלמנטי�, ציו  מידות.  תיקו  תוכנית סניטרית.  מגרש
�.קבועי

: תוכנית קומת קרקע
�     �.מידות ופירוט חומרי�, הוספת מעקה תקני במרפסת כולל גבהי�.  תיקו  מפלסי

: תוכנית קומת גג
.הוספת מפלסי� ומידות חו0     �

: חזיתות וחתכי! המבנה
�     �.כולל מפלס שכ , הוספת גבהי� ומפלסי� אבסולוטיי
.התאמת החזיתות והחתכי� לתוכניות המבנה     �

. ראה הערות מפורטות על גבי התוכנית שנבדקה
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 20130171המש� בקשה להיתר:  

 
__________________________ז.ת___________________________הנני 

ש� משפחה+ש� פרטי
________חלקה_______ המחזיק החוקי בנכס הידוע בגוש 

:מצהיר בזאת את המפורט להל 
הוצג בפני תשריט בקשה להיתר  מספר.     1

_________________במהות__________
:הבקשה כוללת הקלות כמפורט להל .     2
.כמתואר בתשריט'  מ1.5     הגבהת קרקע בשעור כ•
בחתימתי על תצהיר זה הינני מביע את הסכמתי המלאה  לביצוע ההקלות.     3

. לתצהיר זה2האמורות בסעי( 
 

�: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

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 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

�

�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.

�
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�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 12/05/2013 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
�הושל 12/05/2013 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

�הושל 04/08/2013 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
�הושל 04/08/2013 אישור פיקוד העור( �
�הושל 04/08/2013 .I.L.ו�T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  �
�הושל 04/08/2013 אישור בזק �
�הושל 04/08/2013 אישור חברת חשמל �
�הושל 04/08/2013 חוזה ע� מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

�הושל 07/08/2013 �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �
�הושל 07/08/2013 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
�הושל 07/08/2013 חוזה ע� מעבדה מורשית לבדיקת בטוני�, קבועות שרברבות,

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

�הושל 27/08/2013 תשלו� אגרות בניה �
�הושל 01/10/2013 תשלו� הטלי פיתוח �
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31/08/2014 תארי�: 20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2600310תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 ערוגות32הלפו  אשר , משק 

 ערוגות32הלפו  מרי� , משק 

31ערוגות,  כתובת:

31 מגרש: 16  חלקה: 2720גוש:  גוש וחלקה:

קייט כפרי תאור הבקשה:  �מגורי שימושי!: 

מהות הבקשה 
ר" מ79.32 מבני קייט כפרי בשטח כולל של 4הקמת 

הריסות כמתואר בתשריט
ר" מ49.20הקמת פרגולה בשטח 

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 מינהל מקרקעי ישראל �
�לא הושל אישור פיקוד העור( �
�לא הושל .I.L.ו�T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  �
�לא הושל אישור שרותי כבאות �
�לא הושל אישור איגוד ערי� לאיכות סביבה  אשקלו  �
�לא הושל תוכנית נגישות ערוכה וחתומה על ידי יוע0 נגישות מורשה מבני� תשתיות וסביבה

(מתו"ס)  �
�

�לא הושל .�הרשימה נמצאת באתר משרד המשפטי �
�לא הושל פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע0 בטיחות מורשה �
�לא הושל נספח תנועה, חניה ותמרור פני� המתח�  ערו� בידי יוע0 תנועה לאישור מחלקת

תנועה במועצה
�

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

�

�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 �
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 20140264המש� בקשה להיתר:  

�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 24/08/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
�הושל 24/08/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�
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31/08/2014 תארי�: 20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1804840תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
4 8דואק יעקב , חצב 

4 8דואק נאוה , חצב 

484חצב,  כתובת:

484 מגרש: 11  חלקה: 2247גוש:  גוש וחלקה:

תוספת תאור הבקשה:  �מגורי שימושי!: 

מהות הבקשה 
960206תוספת קומה למבנה מגורי� שהותר ברישיו  בניה מספר 

�הקמת מחס  צמוד לבית המגורי
0הקמת מחס  בעור( החלקה בקו בני  

הערות בדיקה 

: הוחלט 09/01/2014 מתארי� 20140001רשות רישוי מקומית מספר �בישיבת באר טוביה
לחזור ולדו  בבקשה לאחר התייחסות המבקש לאמור בהערות הבדיקה

mirazulay@gmail.comל  "נשלח בדוא
9.1.14

ברש�יש למנות בתשריט עור� בקשה ומתכנ  שלד אשר ייזדהו בשמ� ומספר רישיו  . 1
�המהנדסי� והאדריכלי

יש לצבוע �התשריט כפי שהוגש אינו כולל צביעת המחסני� המוצעי� בקומת הקרקע . 2
את בכל המוצע בתשריט

בוצע .  בתשריט הבקשה1יש להבהיר מה פשר הפחתת השטחי� בטבלת שטחי� בטופס . 3
 על גבי התצהיר22� ו18יש להחתי� את המחזיקי� בנכסי� הגובלי� להל  חלקות . 4

ב"המצ
:אשר יוטמע כלשונו בתשריט הבקשה ויחת� על גבי התשריט

__________________________ז.ת___________________________הנני 
ש� משפחה+ש� פרטי

18  חלקה 2435המחזיק החוקי בנכס הידוע בגוש 
:מצהיר בזאת את המפורט להל 

 במהות20140019הוצג בפני תשריט בקשה להיתר  מספר .     1
960206     תוספת קומה למבנה מגורי� שהותר ברישיו  בניה מספר •
•�     הקמת מחס  צמוד לבית המגורי
0     הקמת מחס  בעור( החלקה בקו בני  •
:הבקשה כוללת הקלות כמפורט להל .     2
0     הקמת מחס  בעור( החלקה בקו בני  •
בחתימתי על תצהיר זה הינני מביע את הסכמתי המלאה  לביצוע ההקלות.     3

. לתצהיר זה2האמורות בסעי( 

�:ולראיה באתי על החתו

__________________               ___________________
ש� משפחה                     תארי�+ש� פרטי
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__________________________ז.ת___________________________הנני 
ש� משפחה+ש� פרטי

22  חלקה 2435המחזיק החוקי בנכס הידוע בגוש 
:מצהיר בזאת את המפורט להל 

 במהות20140019הוצג בפני תשריט בקשה להיתר  מספר .     1
960206     תוספת קומה למבנה מגורי� שהותר ברישיו  בניה מספר •
•�     הקמת מחס  צמוד לבית המגורי
0     הקמת מחס  בעור( החלקה בקו בני  •
:הבקשה כוללת הקלות כמפורט להל .     2
0     הקמת מחס  בעור( החלקה בקו בני  •
בחתימתי על תצהיר זה הינני מביע את הסכמתי המלאה  לביצוע ההקלות.     3

. לתצהיר זה2האמורות בסעי( 

�: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

סטטוס  תארי$ השלמה  גליו� דרישות 

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

==
�

�לא הושל תשלו� הטלי פיתוח �
�לא הושל תשלו� אגרות בניה �
�לא הושל אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
�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

�

�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. �
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�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 02/03/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
�הושל 02/03/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

�הושל 12/06/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
�הושל 24/08/2014 �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �
�הושל 24/08/2014 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
�הושל 24/08/2014 רשיו  עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
�הושל 25/08/2014 חוזה ע� מעבדה מורשית לבדיקת בטוני�, קבועות שרברבות,

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

�הושל 26/08/2014 .  ע''ג תוכניתI.L.ו�T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  �
�הושל 26/08/2014 חוזה ע� מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

�הושל 15/09/2014 אישור פיקוד העור( �
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31/08/2014 תארי�: 20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1501051תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
0508568542 גבעתי ,105שליי� שיר  , 

105 כניסה 105בית�עזרא   כתובת:

137 מגרש: 77  חלקה: 7179גוש:  גוש וחלקה:

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

מהות הבקשה 
הקמת גדרות+ חניות לא מקורות 2+ ד ''הקמת בית מגורי� הכולל ממ

ר''  מ166.81: שטח עיקרי מבוקש
ר''  מ12.00: שטח שרות מבוקש

ר''  מ178.81: כ שטח מבוקש''סה
ר''  מ43.62: שטח פרגולה מבוקש

א''  מ100.0: אור� גדר מבוקש

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

בריכת שחיה
�

�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 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

�
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�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 23/09/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
�הושל 23/09/2014 אישור חברת חשמל �
�הושל 11/11/2014 אישור פיקוד העור( �
�הושל 11/11/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

�הושל 11/11/2014 אישור בזק �
�הושל 11/11/2014 חוזה ע� מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

�הושל 11/11/2014 חוזה ע� מעבדה מורשית לבדיקת בטוני�, קבועות שרברבות,
טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימו� סולרי,גז

�

�הושל 17/11/2014 �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �
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31/08/2014 תארי�: 20140017פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2900350תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 תימורי�35קפל  רחל�יפתח , 

35תימורי!,  כתובת:

35 מגרש: 97  חלקה: 2731גוש:  גוש וחלקה:

מהות הבקשה 
1. �.הריסת בית מגורי� קיי
פרגולה וחומות, ד''הקמת בית מגורי� חדש כולל ממ.2

ר'' מ224.50שטח עיקרי מבוקש 
ר'' מ65.33שטח שרות מבוקש 

ר'' מ289.83מוצע + כ קיי� ''סה

הערות בדיקה 

.תוכנית ע� הערות נמסרה לתושב 

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 .I.L.ו�T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  �
�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 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

�
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 20140192המש� בקשה להיתר:  

�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 05/06/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
�הושל 28/07/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
�הושל 28/07/2014 אישור פיקוד העור( �
�הושל 28/07/2014 אישור בזק �
�הושל 28/07/2014 אישור חברת חשמל �
�הושל 28/07/2014 �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �
�הושל 28/07/2014 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
�הושל 28/07/2014 חוזה ע� מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

�הושל 28/07/2014 חוזה ע� מעבדה מורשית לבדיקת בטוני�, קבועות שרברבות,
טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימו� סולרי,גז

�

                                       שלמה שמאי               דרור איוניר                                        
ר הועדה"                              יו       מהנדס המועצה והועדה                                        

                                         ___________________      _________________                    
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