
10/12/2014 תארי�:

ת. עברי:י"ח בכסלו תשע"ה

20140020פרוטוקול  באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס'  
 כ"ג במרחשוו� תשע"ה 16/11/2014בתארי� :  

נכחו: 

יושב ראש הועדה המקומית � שלמה שמאי חברי!:

מהנדס הועדה � דרור איוניר

1עמוד  16/11/2014 מיו :20140020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



תקציר נושאי� לדיו� 

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

3 שתולי� מתנה יפרח 2514גוש:  מגורי� , בית מגורי�
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20140302 1
45חלקה: 
125מגרש:    :� 2801250ת.בני

5 כפר אחי� גולדמ� אבנר 2548גוש:  �מגורי� , בית לב
ממשי"

בקשה להיתר 20140303 2
15חלקה: 
41מגרש:    :� 2100410ת.בני

7 אזור תעשיה כנות ניר עבודות
חקלאיות בע"מ

4990גוש:  תעשיה , תוספת בקשה להיתר 20140304 3
19חלקה: 

24/06/8תכ':    :� 5001190ת.בני

9 אביגדור בר נס לימור 2738גוש:  מגורי� , מיגונית בקשה להיתר 20140305 4
124/03/8תכ': 

  :� 1100190ת.בני

10 א.ת. באר טוביה �בני רוז 2424גוש:  תחנת דלק , תוספת בקשה להיתר 20100435 5
46חלקה: 

119/03/8תכ':    :� 3800960ת.בני

12 חצב סיגל גרבי 2242גוש:  מגורי� , בית מגורי�
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20140309 6
72חלקה: 
498מגרש:    :� 1804980ת.בני

14 אורות עזרי רביב 2545גוש:  מגורי� , תוספת בקשה להיתר 20140306 7
6חלקה: 
141מגרש:    :� 1201410ת.בני

16 באר טוביה סלע אריה 320גוש:  �מגורי� , בית לב
ממשי"

בקשה להיתר 20140310 8

  :� 1400320ת.בני

18 כפר אחי� �ליברמ� יהונת 2548גוש:  מגורי� , בית מגורי�
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20140249 9
115חלקה: 
161מגרש:    :� 2101610ת.בני

20 נוה מבטח אנטיגונוס יחזקאל 5007גוש:  חקלאי , מבנה
חקלאי

בקשה להיתר 20140138 10
41חלקה: 
15מגרש:    :� 2300150ת.בני

2עמוד  16/11/2014 מיו�:20140020פרוטוקול באר טוביה רשות רישוי מקומית מס' 



1 20140302בקשה להיתר:   סעי�

16/11/2014 תארי�: 20140020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2801250תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 שתולי�125מתנה יפרח , 

125שתולי�,  כתובת:

125 מגרש: 45  חלקה: 2514גוש:  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'' מ175.00שטח עיקרי מבוקש 
ר'' מ28.00שטח שרות מבוקש 

ר'' מ203.00כ שטח מבוקש  ''סה
ר'' מ49.50שטח פרגולה מבוקש 

א''  מ53.00אור� 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 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 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 רשיו0 עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
�לא הושל תשלו� עבור הצבת פילר(בהרחבות) �
�לא הושל דרישות והערות אדריכליות �
�לא הושל �יש לסמ0 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי �
�לא הושל  ממולא במלואו, תרשי�1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ0: טופס 

סביבה, מפה מצבית
�

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

�

3עמוד  16/11/2014 מיו�:20140020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20140302המש� בקשה להיתר:  

�לא הושל  על רקע גבולות המגרש/חלקה צבוע כמפורט1:100העמדת המבנה המבוקש בקנ"מ 
להל0:

�

�לא הושל כחול � עבור אלמנטי� מבטו0, אדו�  � עבור אלמנטי� מבלוקי�, ירוק � עבור
אלמנטי� אחרי� לרבות

�

�לא הושל ציו0 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  לציי0 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 לציי0 בתכנית הפיתוח את מפלסי הגדרות �
�לא הושל יש לציי0 בתכנית חניה מקורה/לא מקורה �
�לא הושל בתכנית פתוח המגרש יש להוסי+ גומחת מי� וגומחת אשפה . �
�לא הושל יש לעדכ0 את מס' הבקשה, מס' תיק הבני0 והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
�לא הושל יש לנקז מי נגר עלי למי תהו� ולסמ0 בורות חלחול במגרש �
�לא הושל אי0 לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . �

�הושל 30/09/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
�הושל 30/09/2014 אישור פיקוד העור+ �
�הושל 30/09/2014 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 .I.L.ו�T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  �
�הושל 18/11/2014 �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �

4עמוד  16/11/2014 מיו�:20140020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



2 20140303בקשה להיתר:   סעי�

16/11/2014 תארי�: 20140020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2100410תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 כפר�אחי�41גולדמ0 אבנר , 

41כפר"אחי�,  כתובת:

41 מגרש: 15  חלקה: 2548גוש:  גוש וחלקה:

בית לב0 ממשי� תאור הבקשה:  �מגורי שימושי�: 

מהות הבקשה 
 חניות לא מקורות2+ ד ''הקמת בית מגורי� שני בנחלה הכולל ממ

ר'' מ113.60שטח עיקרי מבוקש 
ר'' מ12.00שטח שרות מבוקש  

ר'' מ125.60כ 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 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
�לא הושל אישור פיקוד העור+ �
�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 �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 רשיו0 עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
�לא הושל תשלו� עבור הצבת פילר(בהרחבות) �

5עמוד  16/11/2014 מיו�:20140020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20140303המש� בקשה להיתר:  

�לא הושל דרישות והערות אדריכליות �
�לא הושל �יש לסמ0 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי �
�לא הושל  ממולא במלואו, תרשי�1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ0: 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 
להל0:

�

�לא הושל כחול � עבור אלמנטי� מבטו0, אדו�  � עבור אלמנטי� מבלוקי�, ירוק � עבור
אלמנטי� אחרי� לרבות

�

�לא הושל ציו0 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  לציי0 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 לציי0 בתכנית הפיתוח את מפלסי הגדרות �
�לא הושל יש לציי0 בתכנית חניה מקורה/לא מקורה �
�לא הושל בתכנית פתוח המגרש יש להוסי+ גומחת מי� וגומחת אשפה . �
�לא הושל יש לעדכ0 את מס' הבקשה, מס' תיק הבני0 והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
�לא הושל יש לנקז מי נגר עלי למי תהו� ולסמ0 בורות חלחול במגרש �
�לא הושל אי0 לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . �

�הושל 30/09/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �

6עמוד  16/11/2014 מיו�:20140020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



3 20140304בקשה להיתר:   סעי�

16/11/2014 תארי�: 20140020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 5001190תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
70700 אזור תעשיה כנות, 245  ת.ד. 119ניר עבודות חקלאיות בע"מ , 

1 כניסה 119אזור תעשיה כנות,  כתובת:

/ב119 מגרש: 19  חלקה: 4990גוש:  גוש וחלקה:

תוספת תאור הבקשה:  תעשיה שימושי�: 

מהות הבקשה 
ר" מ284.45 לאחסנת תוצרת חקלאית ללא פוטנציאל זיהו� בשטח 5002תוספת למבנה קיי� בהיתר 

ר" מ465הקמת מבנה לאחסנת תוצרת חקלאית ללא פוטנציאל זיהו� בשטח 
ר" מ31.30מ בשטח "הקמת ממ

העתקת מקלט קיי�
הריסות כמתואר בתשריט

ר" מ780.75: כ שטח מוצע"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 .I.L.ו�T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  �
�לא הושל אישור חברת חשמל �
�לא הושל אישור שרותי כבאות �
�לא הושל תוכנית ניקוז ערוכה בידי יוע4 ניקוז �
�לא הושל אישור איגוד ערי� לאיכות סביבה  אשקלו0 �
�לא הושל פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע4 בטיחות מורשה �
�לא הושל נספח תנועה, חניה ותמרור פני� המתח�  ערו� בידי יוע4 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 לסמ0 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי �
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�לא הושל  ממולא במלואו, תרשי�1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ0: 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 
להל0:

�

�לא הושל כחול � עבור אלמנטי� מבטו0, אדו�  � עבור אלמנטי� מבלוקי�, ירוק � עבור
אלמנטי� אחרי� לרבות

�

�לא הושל ציו0 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  לציי0 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 לעדכ0 את מס' הבקשה, מס' תיק הבני0 והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
�לא הושל אי0 לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . �

�הושל 30/09/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
�הושל 30/09/2014 אישור פיקוד העור+ �
�הושל 30/09/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�
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16/11/2014 תארי�: 20140020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1100190תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 אביגדור19בר�נס לימור , 

 אביגדור19בר�נס שלומי , 

19אביגדור,  כתובת:

2738גוש:  גוש וחלקה:

19 מגרש: 30  חלקה: 2741גוש: 

מיגונית תאור הבקשה:  �מגורי שימושי�: 

מהות הבקשה 
ר"  מ10.00הקמת מיגונית בשטח 
ר'' מ25.00הקמת פרגולה בשטח 

.קרי  מיגונית ופרגולה , אי0 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

גליו� דרישות 

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

מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי מודד מוסמ� �
�תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �

תצהיר יצר0 חתו� ע"י מהנדס רשוי בפנקס המהנדסי� בדבר תאימות חוזק הבטו0, טיח, מסגרות ואטימות �
�הממ"ד המתועש נשוא הבקשה לחוקי�, צוי�,פקודות ותקני� רלוונטי �

תשלו� אגרות בניה �
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5 20100435בקשה להיתר:   סעי�

16/11/2014 תארי�: 20140020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 3800960תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 ערוגות81בני רוז0 , 

 , � ערוגות33קלמנובי4 חיי

96א.ת. באר"טוביה,  כתובת:

46  חלקה: 2424גוש:  גוש וחלקה:

תוספת תאור הבקשה:  תחנת דלק שימושי�: 

מהות הבקשה 
: כמפורט להל200402840הסדרה תכנונית של שינויי� בתחנת דלק קיימת בהיתר מספר 

שינוי העמדת משאבות הדלק. 1
שינוי מער� תנועה. 2
קרוי מעל משאבות הדלק. 3
מבנה למפעיל התחנה. 4

הערות בדיקה 

קרי אינה מציגה עמדת משאבות שלישית אשר קיימת בפועל, הבקשה כפי שהוגשה אינה משקפת את המצב הקיי� בפועל
יג את כל הקיי� בנכס וכפועל יוצא תשונה אשר על כ0 נדרש המבקש טר� דיו0 בבקשה להציג מפה מצבית מעודכנת אשר תצ

.מהות הבקשה להסדרה תכנונית
 עמדות תדלוק 2 אשר מתיר 4/18א " לתמ6.1+ בנסיבות העניי0 לא נית0 להגדיר את התחנה כתחנת תדלוק זעירה על פי סעי

.בלבד
 כתוצאה מהוספת המשאבה וזאת בכדי בחינת בנוס+ על המבקש להציג פרוגרמה המראה את הפרש  נפח מכירות הדלק  הצפוי

.חבות השבחה
.לנוחיות המבקש טר� דיו0 לוטה גיליו0 דרישות מקדמי

.או בא כוחו אל מול הצוות המקצועי מה0 הדרישות אשר הושלמו/נא בדיקת המבקש ו

המלצות 
לחזור ולדו0 בבקשה לאחר התייחסות המבקש לאמור בהערות הבדיקה 

החלטות 
לחזור ולדו0 בבקשה לאחר התייחסות המבקש לאמור בהערות הבדיקה 

סטטוס  תארי  השלמה  גליו� דרישות 

�לא הושל תשלו� היטל השבחה ככל שיחול �
�לא הושל הצגת תוכנית תנועה וחניה מאושרת ע"י יוע4 תנועה של המועצה �
�לא הושל תצהיר מהנדס סכמה וחישובי� סטטי� לעניי0 הגגו0 ובית0 השומר �
�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 אישור פיקוד העור+ �
�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  �
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�לא הושל אישור בזק �
�לא הושל אישור חברת חשמל �
�לא הושל אישור שרותי כבאות �
�לא הושל אישור משרד הבריאות �
�לא הושל תוכנית ניקוז ערוכה בידי יוע4 ניקוז �
�לא הושל אישור איגוד ערי� לאיכות סביבה  אשקלו0 �
�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 פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע4 בטיחות מורשה �
�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 לסמ0 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי �
�לא הושל  ממולא במלואו, תרשי�1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ0: 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 
להל0:

�

�לא הושל כחול � עבור אלמנטי� מבטו0, אדו�  � עבור אלמנטי� מבלוקי�, ירוק � עבור
אלמנטי� אחרי� לרבות

�

�לא הושל ציו0 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  לציי0 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 לעדכ0 את מס' הבקשה, מס' תיק הבני0 והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
�לא הושל אי0 לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . �

�הושל 06/10/2014 נספח תנועה, חניה ותמרור פני� המתח�  ערו� בידי יוע4 תנועה לאישור מחלקת
תנועה במועצה

�
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6 20140309בקשה להיתר:   סעי�

16/11/2014 תארי�: 20140020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1804980תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 חצב498סיגל גרבי , 

498חצב,  כתובת:

498 מגרש: 72  חלקה: 2242גוש:  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'' מ159.50שטח עיקרי מבוקש 
ר'' מ17.50שטח שרות מבוקש 

ר'' מ176.50כ שטח מבוקש ''סה
ר'' מ31.50שטח פרגולה מבוקש 

א'' מ46.00אור� 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 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 בזק �
�לא הושל אישור חברת חשמל �
�לא הושל אישור� של  משרד הבריאות ואינג' נדיה דובוצקי (יועצת שפכי� של המועצה) עבור

בריכת שחיה
�

�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 רשיו0 עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
�לא הושל תשלו� עבור הצבת פילר(בהרחבות) �
�לא הושל דרישות והערות אדריכליות �
�לא הושל �יש לסמ0 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי �
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�לא הושל  ממולא במלואו, תרשי�1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ0: 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 
להל0:

�

�לא הושל כחול � עבור אלמנטי� מבטו0, אדו�  � עבור אלמנטי� מבלוקי�, ירוק � עבור
אלמנטי� אחרי� לרבות

�

�לא הושל ציו0 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  לציי0 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 לציי0 בתכנית הפיתוח את מפלסי הגדרות �
�לא הושל יש לציי0 בתכנית חניה מקורה/לא מקורה �
�לא הושל בתכנית פתוח המגרש יש להוסי+ גומחת מי� וגומחת אשפה . �
�לא הושל יש לעדכ0 את מס' הבקשה, מס' תיק הבני0 והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
�לא הושל יש לנקז מי נגר עלי למי תהו� ולסמ0 בורות חלחול במגרש �
�לא הושל אי0 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�
�
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7 20140306בקשה להיתר:   סעי�

16/11/2014 תארי�: 20140020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1201410תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 אורות141עזרי רביב , 

141אורות,  כתובת:

141 מגרש: 6  חלקה: 2545גוש:  גוש וחלקה:

תוספת תאור הבקשה:  �מגורי שימושי�: 

מהות הבקשה 
ר'' מ38.00 בשטח 980305'תוספת שטח לבניי0 מגורי� קיי� היתר מס. 1
ר" מ106.30 980305שטח קיי� בהיתר . 2
ר'' מ144.30מוצע + כ שטח קיי� "סה. 3
הריסות כמתואר בתשריט. 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 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 בזק �
�לא הושל אישור חברת חשמל �
�לא הושל אישור� של  משרד הבריאות ואינג' נדיה דובוצקי (יועצת שפכי� של המועצה) עבור

בריכת שחיה
�

�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 רשיו0 עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
�לא הושל תשלו� עבור הצבת פילר(בהרחבות) �
�לא הושל דרישות והערות אדריכליות �
�לא הושל �יש לסמ0 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי �
�לא הושל  ממולא במלואו, תרשי�1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ0: טופס 

סביבה, מפה מצבית
�

14עמוד  16/11/2014 מיו�:20140020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20140306המש� 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 
להל0:

�

�לא הושל כחול � עבור אלמנטי� מבטו0, אדו�  � עבור אלמנטי� מבלוקי�, ירוק � עבור
אלמנטי� אחרי� לרבות

�

�לא הושל ציו0 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  לציי0 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 לציי0 בתכנית הפיתוח את מפלסי הגדרות �
�לא הושל יש לציי0 בתכנית חניה מקורה/לא מקורה �
�לא הושל בתכנית פתוח המגרש יש להוסי+ גומחת מי� וגומחת אשפה . �
�לא הושל יש לעדכ0 את מס' הבקשה, מס' תיק הבני0 והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
�לא הושל יש לנקז מי נגר עלי למי תהו� ולסמ0 בורות חלחול במגרש �
�לא הושל אי0 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�
�

15עמוד  16/11/2014 מיו�:20140020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



8 20140310בקשה להיתר:   סעי�

16/11/2014 תארי�: 20140020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1400320תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 באר�טוביה32סלע אריה , 

32באר"טוביה,  כתובת:

320גוש:  גוש וחלקה:

32 מגרש: 67  חלקה: 323גוש: 

בית לב0 ממשי� תאור הבקשה:  �מגורי שימושי�: 

מהות הבקשה 
א/4541' תוספת שטח לבניי0 מגורי� קיי� היתר מס. 1
ר"  מ155.50שטח קיי� בהיתר . 2
ר"  מ49.00שטח עיקרי מבוקש . 3
ר"  מ14.50שטח שירות מבוקש . 4
ר'' מ219.50מוצע  + כ שטח קיי� "סה. 5
הריסות כמתואר בתשריט. 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 מינהל מקרקעי ישראל �
�לא הושל אישור פיקוד העור+ �
�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 �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 רשיו0 עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
�לא הושל תשלו� עבור הצבת פילר(בהרחבות) �
�לא הושל דרישות והערות אדריכליות �

16עמוד  16/11/2014 מיו�:20140020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20140310המש� בקשה להיתר:  

�לא הושל �יש לסמ0 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי �
�לא הושל  ממולא במלואו, תרשי�1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ0: 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 
להל0:

�

�לא הושל כחול � עבור אלמנטי� מבטו0, אדו�  � עבור אלמנטי� מבלוקי�, ירוק � עבור
אלמנטי� אחרי� לרבות

�

�לא הושל ציו0 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  לציי0 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 לציי0 בתכנית הפיתוח את מפלסי הגדרות �
�לא הושל יש לציי0 בתכנית חניה מקורה/לא מקורה �
�לא הושל בתכנית פתוח המגרש יש להוסי+ גומחת מי� וגומחת אשפה . �
�לא הושל יש לעדכ0 את מס' הבקשה, מס' תיק הבני0 והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
�לא הושל יש לנקז מי נגר עלי למי תהו� ולסמ0 בורות חלחול במגרש �
�לא הושל אי0 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�
�

17עמוד  16/11/2014 מיו�:20140020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



9 20140249בקשה להיתר:   סעי�

16/11/2014 תארי�: 20140020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2101610תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 כפר�אחי�161ליברמ0 יהונת0 , 

 כפר�אחי�161ליברמ0 סמדר , 

161כפר"אחי�,  כתובת:

161 מגרש: 115  חלקה: 2548גוש:  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'' מ164.00שטח עיקרי מבוקש 
.ר'' מ12.00שטח שרות מבוקש  

.ר'' מ176.00כ שטח מבוקש  ''סה
ר'' מ14.00שטח פרגולה מבוקש 

.א '' מ100.00הקמת גדר באור� 
.'  מ1.50 גובה הגדר לא יעלה על 

.הגדר בהיק+ החלקה לרבות ביסוסה תוק� במלואה בתחו� החלקה נשוא היתר זה

הערות בדיקה 

.יש לתכנ0 חניה ומערכות הבניי0 לפי תוכנית תאו� מערכות 
.יש לציי0 אור� גדר מבוקש 

.החומות כולל הביסוס בתו� המגרש המבוקש 

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� 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 רשיו0 עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
�לא הושל תשלו� עבור הצבת פילר(בהרחבות) �
�לא הושל דרישות והערות אדריכליות �

18עמוד  16/11/2014 מיו�:20140020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20140249המש� בקשה להיתר:  

�לא הושל �יש לסמ0 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי �
�לא הושל  ממולא במלואו, תרשי�1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ0: 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 
להל0:

�

�לא הושל כחול � עבור אלמנטי� מבטו0, אדו�  � עבור אלמנטי� מבלוקי�, ירוק � עבור
אלמנטי� אחרי� לרבות

�

�לא הושל ציו0 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  לציי0 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 לציי0 בתכנית הפיתוח את מפלסי הגדרות �
�לא הושל יש לציי0 בתכנית חניה מקורה/לא מקורה �
�לא הושל בתכנית פתוח המגרש יש להוסי+ גומחת מי� וגומחת אשפה . �
�לא הושל יש לעדכ0 את מס' הבקשה, מס' תיק הבני0 והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
�לא הושל יש לנקז מי נגר עלי למי תהו� ולסמ0 בורות חלחול במגרש �
�לא הושל אי0 לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . �

�הושל 10/08/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
�הושל 10/08/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

�הושל 19/10/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
�הושל 19/10/2014 אישור פיקוד העור+ �
�הושל 19/10/2014 אישור בזק �
�הושל 19/10/2014 אישור חברת חשמל �
�הושל 19/10/2014 �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �
�הושל 19/10/2014 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
�הושל 19/10/2014 חוזה ע� מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

�הושל 19/10/2014 חוזה ע� מעבדה מורשית לבדיקת בטוני�, קבועות שרברבות,
טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימו� סולרי,גז

�
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10 20140138בקשה להיתר:   סעי�

16/11/2014 תארי�: 20140020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2300150תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 נוה�מבטח15אנטיגונוס יחזקאל , 

15נוה"מבטח,  כתובת:

15 מגרש: 41  חלקה: 5007גוש:  גוש וחלקה:

מבנה חקלאי תאור הבקשה:  חקלאי שימושי�: 

מהות הבקשה 
ר'' מ1089.00הקמת מבנה חקלאי בשטח 
.במהות בית אריזה לפירות 

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 וטרינר  מחוזי (למבנה לבעלי חיי �
�לא הושל � ראשי�)100אישור המשרד להגנת הסביבה (דו"ח ריח למבנה ע� בעלי חיי� מעל 
�לא הושל חוזה ע� מעבדה מורשית לבדיקת בטוני� במידה ויש עמודי� ותקרה מבטו0. �
�לא הושל תשלו� אגרות בניה �
�לא הושל דרישות והערות אדריכליות �
�לא הושל �יש לסמ0 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי �
�לא הושל  ממולא במלואו, תרשי�1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ0: 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 
להל0:

�

�לא הושל כחול � עבור אלמנטי� מבטו0, אדו�  � עבור אלמנטי� מבלוקי�, ירוק � עבור
אלמנטי� אחרי� לרבות

�

�לא הושל ציו0 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  לציי0 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 לעדכ0 את מס' הבקשה, מס' תיק הבני0 והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
�הושל 25/03/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
�הושל 25/03/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות �
�הושל 25/03/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�
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 20140138המש� בקשה להיתר:  

�הושל 29/07/2014 אישור שרותי כבאות �
�הושל 29/07/2014 תוכנית ניקוז ערוכה בידי יוע4 ניקוז �
�הושל 29/07/2014 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
�הושל 29/07/2014 חוזה ע� מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

�הושל 29/07/2014 אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
�הושל 30/07/2014 �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �

                                       שלמה שמאי               דרור איוניר                                        
ר הועדה"                              יו       מהנדס המועצה והועדה                                        

                                         ___________________      _________________                    
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