
28/12/2015 תארי�:

ת. עברי:ט"ז בטבת  תשע"ו

20150003פרוטוקול  ועדת משנה מס'  
 כ"ח בכסלו תשע"ו 10/12/2015בתארי� :  

נכחו: 

ראש המועצה ויו"ר הועדה המקומית לתו"ב � דרור שור חברי�:

83810מושב אורות  � אהרו� אדרת

 �60946בצרו � יזהר בר�נס

שדה עוזיה � מוטי ארבל

79860תימורי$  � גד שלו

79864ערוגות  � פיינברג מרדכי

רשות העתיקות � שייקה לנדר נציגי�:

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מחוז שפלה � עוזי ש*

מהנדס  הועדה המקומית לתו"ב � משה יצחק סגל:

היוע* המשפטי � �עו"ד הדר מימו

מהנדס � דרור איוניר

נעדרו: 

70842חצב  � אפרי$ ברנס חברי�:

79805כפר�אחי$  � �ימר ב� ציו

79280שתולי$  � מני מעודי

79270גבעתי  � סלוקי יצחק

קר� קיימת לישראל � ענת גולד נציגי�:

� באר�שבע68ועדה מחוזית משרד הפני$ ת.ד.  אלמוגי חגית

איגוד ערי$ לשרותי כבאות � רפי לחיאני

משטרת ישראל � בני חייק

רשות מקרקעי ישראל � סימה לוי

המשרד להגנת הסביבה � ליאורה גולוב

מ"מ נציג השר להגנת הסביבה � סלהוב ר$

לשכת הבריאות המחוזית בי"ח ברזילי � זעירא דפנה

�לשכת הבריאות המחוזית בי"ח ברזילי אשקלו � ראוב� שח$

משרד השכו� אג+ לבניה כפרית � �בוריס קפוסטו

1עמוד  10/12/2015 מיו$:20150003פרוטוקול ועדת משנה מס' 



על סדר היו�: 

20150002אישור פרוטוקול 
:החלטה

פה אחד מאושר

הסדרות תכנוניות
ולאו תוכנית אשר עוסקי$ בהסדרה תכנונית יועברו לתובעת המועצה להמש� טיפ/ש הרשות כל בקשה ו"בהנחיית יועמ

2עמוד  10/12/2015 מיו$:20150003פרוטוקול ועדת משנה מס' 



תקציר נושאי� לדיו� 

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

5 ביוטכנולוגיה 2476גוש:  ביו טכנולוגיה ביטול
תוכנית על רקע

קליטתה במערכת

2132/מק/8 תוכנית בניי�
עיר

תוכנית מפורטת

1
שעה: 5מחלקה:

16:10 5עד חלקה:

6 4992גוש:   חלקי4992גוש 
 תשריט2חלקה 
חלוקה

15 תוכנית בניי�
עיר

2
שעה: 2מחלקה:

16:15 2עד חלקה:

7 2597גוש:  עזריק! תשריט
חלוקה לצור$ ביצוע

עיסקה ג� ילדי!

16 תוכנית בניי�
עיר

3
שעה: 71מחלקה:

16:25 71עד חלקה:

8 2242גוש:  חצב תשריט חלוקה
לצור$ ביצוע עיסקה
ג� ילדי! במושב חצב

17 תוכנית בניי�
עיר

4
שעה: 87מחלקה:

16:35 87עד חלקה:

9 באר טוביה 2636גוש:  מבוטל שפיר מפעלי
בטו� אזור התעשיה

עד הלו!  עבר

603'0241489 תוכנית בניי�
עיר

תכנית מתאר

5
שעה: 13מחלקה:

16:45 13עד חלקה:

10 באר טוביה 2636גוש:  שפיר מפעלי בטו�
אזור התעשיה עד

הלו! שינוי קוי בני�

616'0241489 תוכנית בניי�
עיר

תכנית מתאר

6
שעה: 13מחלקה:

16:45 קיימת התנגדות 13עד חלקה:

11 4990גוש:  ניר עבודות חקלאיות
 תוכנית חלוקה

 מגרשי!2 ל19חלקה 

616'0276360 תוכנית בניי�
עיר

תכנית מפורטת

7
שעה: 19מחלקה:

16:55 19עד חלקה:

12 בצרו� 2763גוש:  גדעו� שפר ביצרו�
פיצול מגרש למגורי!

16 מנחלה 

616'0280479 תוכנית בניי�
עיר

תכנית מפורטת

8
שעה: 16מחלקה:

17:05 16עד חלקה:

13 באר טוביה 2424גוש:  פאר הבשר הסדרה
תכנונית של המפעל

616'0285510 תוכנית בניי�
עיר

תכנית מפורטת

9
שעה: 22מחלקה:

17:15 22עד חלקה:

14 באר טוביה 2424גוש:  מעדני הטלה מפעל
לנקניקי! הסדרת
קוי בני� ותכסית

616'0302885 תוכנית בניי�
עיר

תכנית מפורטת

10
שעה: 21מחלקה:

17:35 21עד חלקה:

15 2775גוש:  סקופ הסדרה
5תכנונית מחס� 

שינוי יעוד מדר$

616'0319491 תוכנית בניי�
עיר

תכנית מפורטת

11
שעה: 87מחלקה:

17:55 87עד חלקה:

16 2476גוש:  ביו טכנולוגיה א.ת
באר טוביה שינוי קו
40בניי�  לכיוו� כביש 

616'0329250 תוכנית בניי�
עיר

תכנית מפורטת

12
שעה: 5מחלקה:

18:10 5עד חלקה:

17 אחווה 2720גוש:  מרכז גריאטרי '
אחוה ' שלב ב'

616'0331926 תוכנית בניי�
עיר

תכנית מפורטת

13
שעה: 218מחלקה:

18:20 218עד חלקה:

18 2475גוש:  תנובה קורניש ח�
עזרא לאטי גבי

מססה (מעיי� יסכה)

616'0334128 תוכנית בניי�
עיר

תכנית מפורטת

14
שעה: 27מחלקה:

18:30 27עד חלקה:

19 כנות 4990גוש:  האחי! מאיר א.ת
 חלקה4990כנות גוש 

 שינוי קו107 מגרש 7 

616'0336339 תוכנית בניי�
עיר

תכנית מפורטת

15
שעה: 7מחלקה:

18:50 7עד חלקה:

20 באר טוביה 319גוש:  משפחת ב� יהושע ,
באר טוביה הפרדת
מגרש מנחלה תו$

616'0339515 תוכנית בניי�
עיר

תכנית מפורטת

16
שעה: 67מחלקה:

19:00 67עד חלקה:

21 החברה הלאומית
לדרכי! בע"מ

2247גוש:  תוכניות לצורכי
רישו! על פי תת"ל

3'10/4

2780 תוכנית בניי�
עיר

תוכנית מפורטת

17
שעה: 10מחלקה:

19:10 10עד חלקה:

3עמוד  10/12/2015 מיו!:20150003פרוטוקול ועדת משנה מס' 



תקציר נושאי� לדיו� 

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

22 שדה'עוזיה בוארו� אליהו 2494גוש:  בקשה לשמוש חורג ,
בקשה לשמוש חורג

בקשה להיתר 20080165 18
שעה: 12חלקה: 

19:15 19מגרש:   2700180ת.בני�:  

24 נוה'מבטח מלר צפריר 5009גוש:  חקלאי , שימוש חורג
 מתכנית

בקשה להיתר 20120022 19
שעה: 15חלקה: 

19:25 51מגרש:   2300510ת.בני�:  

26 תלמי'יחיאל שבת אבי 2553גוש:  חקלאי , מבנה
חקלאי

בקשה להיתר 20150060 20
שעה: 3חלקה: 

19:35 115מגרש:   3001150ת.בני�:  

27 נאות אחווה סוגז רחל 2720גוש:  מגורי! , תוספת
למגורי!

בקשה להיתר 20150103 21
שעה: 121חלקה: 

19:45 121מגרש:   1001210ת.בני�:  

28 שדה'עוזיה גואטה דוד 2496גוש:  חקלאי , שימוש חורג
 מתכנית

בקשה להיתר 20150196 22
שעה: 2חלקה: 

19:55 6מגרש:   2700060ת.בני�:  

4עמוד  10/12/2015 מיו!:20150003פרוטוקול ועדת משנה מס' 



2132/מק/8תוכנית מפורטת:  1 סעי�

10/12/2015 תארי�: 20150003פרוטוקול ועדת משנה מספר 

616�0329250ביו טכנולוגיה ביטול תוכנית על רקע קליטתה במערכת המקוונת ראה תוכנית  
שינוי ק  בניי  ללא שינוי יעוד הקרקע

ש� התכנית: 

דיו  סוג סעי�: 

תוכנית מפורטת סוג תוכנית

ועדה מחוזית סמכות:

שטח התוכנית מ"ר31,000.00 דונ%)31(

בעלי עני� 

יז�/יוז�
ביוטכנולוגיה

מתכנ�
אוריה וול(

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

כ  5 5 לא 2476

מטרת התכנית 
0329250#616ביטול תוכנית על רקע קליטתה במערכת המקוונת ראה תוכנית 

החלטות 
לבטל את התוכנית 

5עמוד  10/12/2015 מיו%:20150003פרוטוקול ועדת משנה מס' 



15תוכנית בניי� עיר:  2 סעי�

10/12/2015 תארי�: 20150003פרוטוקול ועדת משנה מספר 

ש� התכנית:  תשריט חלוקה2 חלקי חלקה 4992גוש 

דיו  סוג סעי�: 

סוג תוכנית

ועדה מקומית סמכות:
גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

לא 2 2 לא 4992

מטרת התכנית 
 2 חלקי חלקה 4992תשריט חלוקה בנכס הידוע בגוש 

החלטות 
לאשר את תשריט החלוקה

6עמוד  10/12/2015 מיו%:20150003פרוטוקול ועדת משנה מס' 



16תוכנית בניי� עיר:  3 סעי�

10/12/2015 תארי�: 20150003פרוטוקול ועדת משנה מספר 

עזריק% תשריט חלוקה לצור� ביצוע עיסקה ג  ילדי% במושב עזריק% ש� התכנית: 

דיו  סוג סעי�: 

סוג תוכנית

ועדה מקומית סמכות:
גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

לא 71 71 לא 2597

שלמות מגרש עד מגרש ממגרש גוש

71/2 71/1 2597

החלטות 
לאשר את תשריט החלוקה

7עמוד  10/12/2015 מיו%:20150003פרוטוקול ועדת משנה מס' 



17תוכנית בניי� עיר:  4 סעי�

10/12/2015 תארי�: 20150003פרוטוקול ועדת משנה מספר 

חצב תשריט חלוקה לצור� ביצוע עיסקה ג  ילדי% במושב חצב ש� התכנית: 

דיו  סוג סעי�: 

סוג תוכנית

ועדה מקומית סמכות:
גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

לא 87 87 לא 2242

שלמות מגרש עד מגרש ממגרש גוש

166/1 166/1 2242

החלטות 
לאשר את תשריט החלוקה

8עמוד  10/12/2015 מיו%:20150003פרוטוקול ועדת משנה מס' 



603#0241489תכנית מתאר מקומית:  5 סעי�

10/12/2015 תארי�: 20150003פרוטוקול ועדת משנה מספר 

0241489�616מבוטל שפיר מפעלי בטו  אזור התעשיה עד הלו%  עבר לתוכנית  ש� התכנית: 

דיו  סוג סעי�: 

תכנית מתאר מקומית סוג תוכנית

ועדה מקומית סמכות:

שטח התוכנית מ"ר5,438.00 דונ%)5.438(

בעלי עני� 

מתכנ�
גדעו  גררה

בעלי�
) בע"מ2002שפיר מבני% תעשיות (

כתובות   באר טוביה

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

כ  13 13 לא 2636

כ  14 14 לא 2636

מטרת התכנית 
0241489�616מבוטל שפיר מפעלי בטו  אזור התעשיה עד הלו%  עבר לתוכנית 

החלטות 
616 # 0241489 על רקע הגשתה במספר חדש להל� 603 # 0241489לבטל את מספר התוכנית להל� תוכנית 

9עמוד  10/12/2015 מיו%:20150003פרוטוקול ועדת משנה מס' 



616#0241489תכנית מתאר מקומית:  6 סעי�

10/12/2015 תארי�: 20150003פרוטוקול ועדת משנה מספר 

שפיר מפעלי בטו  אזור התעשיה עד הלו% שינוי קוי בני  ש� התכנית: 

דיו  סוג סעי�: 

תכנית מתאר מקומית סוג תוכנית

ועדה מקומית סמכות:

שטח התוכנית מ"ר5,438.00 דונ%)5.438(

בעלי עני� 

מתכנ�
גדעו  גררה

בעלי�
) בע"מ2002שפיר מבני% תעשיות (

כתובות   , באר טוביה

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

כ  13 13 לא 2636

כ  14 14 לא 2636

מטרת התכנית 
שינוי קוי בני 

5.0: קו בני  אחורי קיי%
0:קו בני  מוצע

החלטות 
: בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הועדה ובכפו� כדלקמ� לית� תוק� לתוכנית

חתימה על כתב שיפוי. 1
תשלו� היטל השבחה ככל שיחול. 2

10עמוד  10/12/2015 מיו%:20150003פרוטוקול ועדת משנה מס' 



616#0276360תכנית מפורטת:  7 סעי�

10/12/2015 תארי�: 20150003פרוטוקול ועדת משנה מספר 

ש� התכנית:  מגרשי%  וקביעת  קווי בני 2 ל19ניר עבודות חקלאיות תוכנית חלוקה חלקה 

דיו  סוג סעי�: 

תכנית מפורטת סוג תוכנית

ועדה מקומית סמכות:

שטח התוכנית מ"ר4,563.00 דונ%)4.563(

בעלי עני� 

מתכנ�
עפר נצר

בעלי�
יוס( נוימ 

אלכס אופרבר

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

לא 19 19 לא 4990

לא 32 32 לא 4990

מטרת התכנית 
119/2 119/1 מגרשי% 2 ל 19חלוקת חלקה 

קביעת קוי בני  וכניסות למגרשי%

החלטות 
:להפקיד את התוכנית בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הועדה ובכפו� כדלקמ�

חתימה על כתב שיפוי. 1
תשלו� היטל השבחה ככל שיחול. 2

11עמוד  10/12/2015 מיו%:20150003פרוטוקול ועדת משנה מס' 



616#0280479תכנית מפורטת:  8 סעי�

10/12/2015 תארי�: 20150003פרוטוקול ועדת משנה מספר 

16גדעו  שפר ביצרו  פיצול מגרש למגורי% מנחלה  ש� התכנית: 

דיו  סוג סעי�: 

תכנית מפורטת סוג תוכנית

ועדה מחוזית סמכות:

שטח התוכנית מ"ר11,139.00 דונ%)11.139(

בעלי עני� 

מתכנ�
עפר נצר

בעלי�
רשות מקרקעי ישראל

שושנה שפר

בצרו  כתובות 

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

כ  16 16 לא 2763

מטרת התכנית 
 תאי שטח  ביעודי% המפורטי% להל  ללא הוספת 2 יחידת מגורי% ל 2  ביעוד  נחלה  בו מותר 16 חלקה  2763חלוקת נכס הידוע בגוש 

יחידת מגורי% לישוב
:ע% זכויות בניה כדלקמ ) נחלה(ר ביעוד מגורי% בישוב כפרי " מ2,340  בשטח  1תא שטח  . 1

ר שטח שירות"  מ93. ר שטח עיקרי" מ270
:ע% זכויות בניה כדלקמ ' ר ביעוד מגורי% א" מ660 בשטח 2תא שטח . 2

ר שטח שירות" מ57.  ר שטח עיקרי" מ180
.ר ביעוד חקלאי" מ8,139  בשטח 3תא שטח . 3

החלטות 
כפו� להשלמת דרישות מהנדס הועדה ובכפו� להעביר את התוכנית ללשכת התכנו� המחוזית מחוז דרו� בכדי המש) טיפול ב

:כדלקמ�
חתימה על כתב שיפוי. 1
תשלו� היטל השבחה ככל שיחול. 2

12עמוד  10/12/2015 מיו%:20150003פרוטוקול ועדת משנה מס' 



616#0285510תכנית מפורטת:  9 סעי�

10/12/2015 תארי�: 20150003פרוטוקול ועדת משנה מספר 

פאר הבשר הסדרה תכנונית של המפעל ש� התכנית: 

דיו  סוג סעי�: 

תכנית מפורטת סוג תוכנית

ועדה מקומית סמכות:

שטח התוכנית מ"ר20,960.00 דונ%)20.96(

בעלי עני� 

מתכנ�
דניאל בוסיד 

בעלי�
מלכה יוס(

רשות מקרקעי ישראל

שושנה ממ 

כתובות   באר טוביה

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

כ  22 22 לא 2424

כ  23 23 לא 2424

מטרת התכנית 
 לחלקה אחת22,23איחוד חלקות 

י המצב הקיי% בשטח"הסדרת קווי בני  עפ

החלטות 
:להפקיד את התוכנית בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הועדה ובכפו� כדלקמ�

חתימה על כתב שיפוי. 1
תשלו� היטל השבחה ככל שיחול. 2

13עמוד  10/12/2015 מיו%:20150003פרוטוקול ועדת משנה מס' 



616#0302885תכנית מפורטת:  10 סעי�

10/12/2015 תארי�: 20150003פרוטוקול ועדת משנה מספר 

מעדני הטלה מפעל לנקניקי% הסדרת קוי בני  ותכסית ש� התכנית: 

דיו  סוג סעי�: 

תכנית מפורטת סוג תוכנית

ועדה מקומית סמכות:

שטח התוכנית מ"ר1,922.00 דונ%)1.922(

בעלי עני� 

מתכנ�
דניאל בוסיד 

בעלי�
עזרא לאטי

כתובות   באר טוביה

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

כ  21 21 לא 2424

מטרת התכנית 
:הסדרה תכנונית של המפורט להל 

 בכל היק( החלקה0קוי בני  
הגדלת תכסית לפי הקיי% בפועל

החלטות 
:להפקיד את התוכנית בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הועדה ובכפו� כדלקמ�

חתימה על כתב שיפוי. 1
תשלו� היטל השבחה ככל שיחול. 2

14עמוד  10/12/2015 מיו%:20150003פרוטוקול ועדת משנה מס' 



616#0319491תכנית מפורטת:  11 סעי�

10/12/2015 תארי�: 20150003פרוטוקול ועדת משנה מספר 

ש� התכנית:  שינוי יעוד מדר� לתעשיה באזור תעשיה רא5%סקופ הסדרה תכנונית מחס  

דיו  סוג סעי�: 

תכנית מפורטת סוג תוכנית

ועדה מחוזית סמכות:

שטח התוכנית מ"ר40,476.00 דונ%)40.476(

בעלי עני� 

מתכנ�
עפר נצר

בעלי�
רשות מקרקעי ישראל

אשגור נכסי% בע"מ

גולמר השקעות פיתוח ובניה בע"מ

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

לא 87 87 לא 2775

כ  90 90 לא 2775

שלמות מגרש עד מגרש ממגרש גוש

212 212 1

87 87 2

מטרת התכנית 
.שינוי יעוד קרקע מדר� מאושרת לתעשיה. 1
.שינוי גודל מגרש לתעשיה ותוספת זכויות בניה בהתאמה להוראות החלות. 2
.הקטנת רוחב דר� מאושרת. 3
.שינוי קו בני  במגרש לתעשיה מדר� קיימת. 4

החלטות 
כפו� להשלמת דרישות מהנדס הועדה ובכפו� להעביר את התוכנית ללשכת התכנו� המחוזית מחוז דרו� בכדי המש) טיפול ב

:כדלקמ�
חתימה על כתב שיפוי. 1
תשלו� היטל השבחה ככל שיחול. 2

15עמוד  10/12/2015 מיו%:20150003פרוטוקול ועדת משנה מס' 



616#0329250תכנית מפורטת:  12 סעי�

10/12/2015 תארי�: 20150003פרוטוקול ועדת משנה מספר 

5, חלקה 2476 בנכס הידוע גוש 40ביו טכנולוגיה א.ת באר טוביה שינוי קו בניי   לכיוו  כביש 
2132/מק/8מחליפה תוכנית 

ש� התכנית: 

דיו  סוג סעי�: 

תכנית מפורטת סוג תוכנית

ועדה מחוזית סמכות:

שטח התוכנית מ"ר31,000.00 דונ%)31(

בעלי עני� 

מתכנ�
אוריה וול(

בעלי�
מנהל מקרקעי ישראל

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

לא 5 5 לא 2476

לא 43 43 לא 2476

מטרת התכנית 
ללא שינוי בזכויות הבניה המותרות וללא שינוי בהוראות ,  באזור תעשיה ללא שינוי יעוד 40שינוי קו בני  כביש ארצי מספר 

.בינוי
2132/מק/8תוכנית זו מחליפה תוכנית מספר 

החלטות 
:להפקיד את התוכנית בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הועדה ובכפו� כדלקמ�

חתימה על כתב שיפוי. 1
תשלו� היטל השבחה ככל שיחול. 2

16עמוד  10/12/2015 מיו%:20150003פרוטוקול ועדת משנה מס' 



616#0331926תכנית מפורטת:  13 סעי�

10/12/2015 תארי�: 20150003פרוטוקול ועדת משנה מספר 

מרכז גריאטרי � אחוה � שלב ב' ש� התכנית: 

דיו  סוג סעי�: 

תכנית מפורטת סוג תוכנית

ועדה מחוזית סמכות:

שטח התוכנית מ"ר7,406.00 דונ%)7.406(

בעלי עני� 

מתכנ�
אור  שפיר

בעלי�
ליצ'ק השקעות בע"מ

רשות מקרקעי ישראל

כתובות   אחווה

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

כ  218 218 לא 2720

מטרת התכנית 
שטחי% עיקריי% ושטחי , במרת( לצורכי חנייההוספת זכויות בניה למגרש לתוספת מחלקות סיעודיות והוספת זכויות בניה 

.שירות
להל  טבלת שטחי%

מתחת לכניסה הקובעת מעל הכניסה הקובעת
אחוזי בניה כ שטח"סה שירות עיקרי שירות עיקרי
87 6445 445 6000 מצב קיי%
154 11,405 1000 300 705 9400 מצב מוצע

החלטות 
כפו� להשלמת דרישות מהנדס הועדה ובכפו� להעביר את התוכנית ללשכת התכנו� המחוזית מחוז דרו� בכדי המש) טיפול ב

:כדלקמ�
חתימה על כתב שיפוי. 1
תשלו� היטל השבחה ככל שיחול. 2

17עמוד  10/12/2015 מיו%:20150003פרוטוקול ועדת משנה מס' 



616#0334128תכנית מפורטת:  14 סעי�

10/12/2015 תארי�: 20150003פרוטוקול ועדת משנה מספר 

תנובה קורניש ח  עזרא לאטי גבי מססה (מעיי  יסכה) הסדרה תכנונית חלוקת חלקה למגרשי% ש� התכנית: 

דיו  סוג סעי�: 

תכנית מפורטת סוג תוכנית

ועדה מקומית סמכות:

שטח התוכנית מ"ר58,521.00 דונ%)58.521(

בעלי עני� 

מתכנ�
אבינע% לוי 

בעלי�
רשות מקרקעי ישראל

עזרא לאטי

תעשיות מזו  תנובה אגודה שיתופית חקלאית בישראל בע"מ

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

כ  27 27 לא 2475

מטרת התכנית 
חלוקת החלקה למגרשי% על רקע מכר

החלטות 
:להפקיד את התוכנית בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הועדה ובכפו� כדלקמ�

חתימה על כתב שיפוי. 1
תשלו� היטל השבחה ככל שיחול. 2

דרישות מהנדס הועדהלאשר את תשריט החלוקה על רקע תשריט התוכנית נשוא הדיו� בכפו� להשלמת 

18עמוד  10/12/2015 מיו%:20150003פרוטוקול ועדת משנה מס' 



616#0336339תכנית מפורטת:  15 סעי�

10/12/2015 תארי�: 20150003פרוטוקול ועדת משנה מספר 

ש� התכנית:  מ'0.0 מ' ל5.0 שינוי קו בני  צידי מערבי מ107 מגרש 7 חלקה 4990האחי% מאיר א.ת כנות גוש 

דיו  סוג סעי�: 

תכנית מפורטת סוג תוכנית

ועדה מקומית סמכות:

שטח התוכנית מ"ר8,962.00 דונ%)8.962(

בעלי עני� 

מתכנ�
נד סגלה

בעלי�
משה פינקל

י.מ.פרלשטיי  אחזקות בע"מ

אית  פינקל

כנות כתובות 

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

לא 7 7 לא 4990

לא 8 8 לא 4990

מטרת התכנית 
רת תכנונית חדשה של קוי בני הסדרה תכנונית של מבני% קיימי% בגבול מערבי של הנכס על ידי יצירת מסג

כמתואר בתשריט'  מ0ירש% קו בני  צידי מערבי '  מ5תחת קו בני  צידי מערבי  

החלטות 
:להפקיד את התוכנית בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הועדה ובכפו� כדלקמ�

חתימה על כתב שיפוי. 1
תשלו� היטל השבחה ככל שיחול. 2

19עמוד  10/12/2015 מיו%:20150003פרוטוקול ועדת משנה מס' 



616#0339515תכנית מפורטת:  16 סעי�

10/12/2015 תארי�: 20150003פרוטוקול ועדת משנה מספר 

משפחת ב  יהושע , באר טוביה הפרדת מגרש מנחלה תו� הוספת יחידת מגורי% לישוב ש� התכנית: 

דיו  סוג סעי�: 

תכנית מפורטת סוג תוכנית

ועדה מחוזית סמכות:

שטח התוכנית מ"ר1,313,611.00 דונ%)1313.611(

בעלי עני� 

מתכנ�
רונית בלהה פרידמ 

בעלי�
רשות מקרקעי ישראל

גיא ב  יהושע

עופר עמליה

אגודת מושב באר טוביה

כתובות   באר טוביה

גושי� וחלקות לתוכנית: 

19 בשלמותו חלקות במלוא : 323גוש: 
140 בשלמותו חלקות במלוא : 3070גוש: 
67 חלקי חלקות: 319גוש: 
56 חלקי חלקות: 320גוש: 
109 חלקי חלקות: 322גוש: 
89, 88, 87 חלקות במלוא : 324גוש: 
103, 94 חלקי חלקות: 324גוש: 
19 חלקי חלקות: 325גוש: 
42 חלקי חלקות: 326גוש: 

מטרת התכנית 

תו� הוספת  תאי שטח  ביעודי% המפורטי% להל  2 יחידת מגורי% ל 2  ביעוד נחלה בו מותרת 88 חלקה 324חלוקת נכס הידוע בגוש  
יחידת מגורי% לישוב

:ע% זכויות בניה כדלקמ ) נחלה(ר ביעוד מגורי% בישוב כפרי " מ2,500  בשטח 22Aתא שטח . 1
ר שטח שירות" מ150. ר שטח עיקרי" מ450 יחידות מגורי% 2
:ע% זכויות בניה כדלקמ ' ר ביעוד מגורי% א"  מ1113  בשטח 412תא שטח . 2

ר שטח שירות" מ33. ר שטח עיקרי"  מ123יחידת מגורי% אחת 

.ר ביעוד חקלאי" מ6,357 בשטח 22Bתא שטח . 3

החלטות 
כפו� להשלמת דרישות מהנדס הועדה ובכפו� להעביר את התוכנית ללשכת התכנו� המחוזית מחוז דרו� בכדי המש) טיפול ב

:כדלקמ�
חתימה על כתב שיפוי. 1
תשלו� היטל השבחה ככל שיחול. 2
חתימת הישוב על תצהיר פיצול מגרש מנחלה והוספת יחידת דיור לישוב. 3

20עמוד  10/12/2015 מיו%:20150003פרוטוקול ועדת משנה מס' 



2780תוכנית מפורטת:  17 סעי�

10/12/2015 תארי�: 20150003פרוטוקול ועדת משנה מספר 

10/4�3תוכניות לצורכי רישו% על פי תת"ל  ש� התכנית: 

דיו  סוג סעי�: 

תוכנית מפורטת סוג תוכנית

ועדה מקומית סמכות:

בעלי עני� 

יז�/יוז�
החברה הלאומית לדרכי% בע"מ

מתכנ�
זיבק את סבאג בע"מ

גושי� וחלקות לתוכנית: 

10 חלקות במלוא : 2247גוש: 
� 4, 2 חלקות במלוא : 2249גוש:  16, 7, 5
� 1 חלקות במלוא : 4990גוש:  32, 13, 5 � 34 ,46 � 47
� 4 חלקות במלוא : 4991גוש:  22, 18, 16, 6
12, 6, 2 חלקות במלוא : 4992גוש: 
� 7 חלקות במלוא : 5007גוש:  45, 43, 8 � 46 ,56 � 57
57 חלקות במלוא : 5008גוש: 
� 15, 11 חלקות במלוא : 5015גוש:  17

המלצות 
לאשר את התשריט

החלטות 
לאשר את התשריט

21עמוד  10/12/2015 מיו%:20150003פרוטוקול ועדת משנה מס' 



18 20080165בקשה להיתר:   סעי�

10/12/2015 תארי�: 20150003פרוטוקול ועדת משנה מספר 

 2700180תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 שדה�עוזיה18בוארו  אליהו , 

18שדה#עוזיה,  כתובת:

19 מגרש: 12  חלקה: 2494גוש:  גוש וחלקה:

בקשה לשמוש חורג תאור הבקשה:  בקשה לשמוש חורג שימושי�: 

מהות הבקשה 
20080165)2(

שימוש חורג הכל  כמפורט ) 1(20080165 שנה ללא רישיו� אשר בו הותר ברישיו� 30הסדרה תכנונית של מבנה לול יש� ב� כ . 1
:להל�

יאל זיהו�הסדרת שימוש במבנה האמור כשימוש חקלאי לאחסנת תוצרת חקלאית ללא פוטנצ #
שימוש חורג במבנה האמור #
מסגריה: מהות השימוש החורג #
 שני�5: מש) השימוש החורג #

20080165)1(
.הריסת מבנה קיי%� שני3%הקמת מבנה חקלאי לשימוש חורג למסגריה ל 

החלטות 
:לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הועדה ובכפו� כדלקמ�

י"אישור רמ. 1
ר"אישור פקע. 2
מאת שרותי כבאותהצגת תעודת גמר . 3
י משטרת ישראל"תשריט תוכנית תנועה וחניה מאושר ע. 4
ס"אישור איגוד ערי� איכה. 5
חתימה על כתב שיפוי. 6
תשלו� היטל השבחה ככל שיחול. 7
ב בכל הקשור לשימוש בקרקע חקלאית"עמידה בהוראות התוספת הראשונה לחוק התו. 8

גליו� דרישות 

)2(20080165אישורי% נדרשי% להיתר מספר �
חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �

אישור מינהל מקרקעי ישראל �
מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי מודד מוסמ� �

אישור שרותי כבאות �
אישור פיקוד העור( �

אישור משרד החקלאות �
אישור איגוד ערי% לאיכות סביבה אשקלו  �

פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע/ בטיחות מורשה על גבי תשריט כיבוי אש �
חתימה על כתב שיפוי �

נספח תנועה, חניה ותמרור פני% המתח%  לאישור משטרת ישראל �
תצהירי% ואישורי% נדרשי% לשימוש חורג בקרקע חקלאית: �

תצהיר מודד לעניי  סטטוס קרקע חקלאית (מוכרזת/לא מוכרזת) � ינת  ע"ג מפה מצבית ע% סימו  המבנה �
הנני_______________ת.ז______________מספר רישיו  מודד________________ �

22עמוד  10/12/2015 מיו%:20150003פרוטוקול ועדת משנה מס' 



 20080165המש� בקשה להיתר:  

מצהיר את המפורט כדלקמ : �
המוצע בבקשה להיתר מספר _____________ בנכס הידוע בגוש______, חלקה________ �

מגרש _____(ע"פ תוכנית בני  עיר תקפה מספר_________________) �
מבוקש בתחו% קרקע  חקלאית מוכרזת / קרקע שאינה חקלאית מוכרזת �

ולראיה באתי על החתו%: �
___________     ____________     __________ �

ש%                    תארי�                    חתימה �
אישור ועדה מחוזית ככל שהקרקע הינה חקלאית מוכרזת � בכפו( לתצהיר מודד �

אישור ולקחש"פ ככל שהקרקע הינה  חלקאית מוכרזת  � בכפו( לתצהיר מודד �
תוכנית ניקוז ערוכה בידי יוע/ ניקוז �

תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי% סטטי% �
תשלו% אגרות בניה �

תשלו% היטלי% �
אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �

תשלו% היטל השבחה ככל שקיי% �
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10/12/2015 תארי�: 20150003פרוטוקול ועדת משנה מספר 

 2300510תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
79225 נוה�מבטח, 51מלר צפריר , 

51נוה#מבטח,  כתובת:

51 מגרש: 15  חלקה: 5009גוש:  גוש וחלקה:

שימוש חורג מתכנית תאור הבקשה:  חקלאי שימושי�: 

מהות הבקשה 
:הסדרה תכנונית למבנה קיי� כמפורט להל�

.הסדרת המבנה בתכלית חקלאית. 1
ר" מ500שטח המבנה  . 2
שימוש חורג במבנה האמור. 3
אחסנת חלקי חילו� לכלי� חקלאיי�: מהות השימוש החורג . 3
 שני�5מש) השימוש החורג המבוקש . 4

החלטות 
:לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הועדה ובכפו� כדלקמ�

י"אישור רמ. 1
ר"אישור פקע. 2
מאת שרותי כבאותהצגת תעודת גמר . 3
י משטרת ישראל"תשריט תוכנית תנועה וחניה מאושר ע. 4
ס"אישור איגוד ערי� איכה. 5
חתימה על כתב שיפוי. 6
תשלו� היטל השבחה ככל שיחול. 7
ב בכל הקשור לשימוש בקרקע חקלאית"עמידה בהוראות התוספת הראשונה לחוק התו. 8

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 (תעודת גמר) �
לא הושל% אישור פיקוד העור( �
לא הושל% אישור משרד החקלאות �
לא הושל% אישור איגוד ערי% לאיכות סביבה אשקלו  �
לא הושל% פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע/ בטיחות מורשה �
לא הושל% חתימה על כתב שיפוי �
לא הושל% נספח תנועה, חניה ותמרור פני% המתח%  לאישור משטרת ישראל �
לא הושל% תצהירי% ואישורי% נדרשי% לשימוש חורג בקרקע חקלאית: �
לא הושל% תצהיר מודד לעניי  סטטוס קרקע חקלאית (מוכרזת/לא מוכרזת) � ינת  ע"ג מפה

מצבית ע% סימו  המבנה
�

לא הושל% הנני_______________ת.ז______________מספר רישיו 
מודד________________

�

לא הושל% מצהיר את המפורט כדלקמ : �
לא הושל% המוצע בבקשה להיתר מספר _____________ בנכס הידוע בגוש______,

חלקה________
�

24עמוד  10/12/2015 מיו%:20150003פרוטוקול ועדת משנה מס' 



 20120022המש� בקשה להיתר:  

לא הושל% מגרש _____(ע"פ תוכנית בני  עיר תקפה מספר_________________) �
לא הושל% מבוקש בתחו% קרקע  חקלאית מוכרזת / קרקע שאינה חקלאית מוכרזת �
לא הושל% ולראיה באתי על החתו%: �
לא הושל% ___________     ____________     __________ �
לא הושל% ש%                    תארי�                    חתימה �
לא הושל% אישור ועדה מחוזית ככל שהקרקע הינה חקלאית מוכרזת � בכפו( לתצהיר מודד �
לא הושל% אישור ולקחש"פ ככל שהקרקע הינה  חלקאית מוכרזת  � בכפו( לתצהיר מודד �
לא הושל% תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי% סטטי% �
לא הושל% תוכנית ניקוז �
לא הושל% תשלו% אגרות בניה �
לא הושל% תשלו% היטלי% �
לא הושל% אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
לא הושל% תשלו% היטל השבחה ככל שקיי% �

הושל% 27/08/2012 אישור מינהל מקרקעי ישראל �

25עמוד  10/12/2015 מיו%:20150003פרוטוקול ועדת משנה מס' 
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10/12/2015 תארי�: 20150003פרוטוקול ועדת משנה מספר 

 3001150תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 תלמי�יחיאל115שבת אבי , 

115תלמי#יחיאל,  כתובת:

115 מגרש: 3  חלקה: 2553גוש:  גוש וחלקה:

מבנה חקלאי תאור הבקשה:  חקלאי שימושי�: 

מהות הבקשה 
.ר'' מ269.00שטח הסדרה תכנונית מבנה  חקלאי לאחסנת תוצרת חקלאית ללא פוטנציאל זיהו� ב.1
שימוש חורג במבנה האמור. 2
אחסו� וציוד לקייטרינג: מהות השימוש החורג. 3
 שני�5: מש) השימוש חורג . 4
הריסת מבני� כמתואר בתשריט. 5

  

החלטות 
:לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הועדה ובכפו� כדלקמ�

י"אישור רמ. 1
ר"אישור פקע. 2
מאת שרותי כבאותהצגת תעודת גמר . 3
י משטרת ישראל"תשריט תוכנית תנועה וחניה מאושר ע. 4
ס"אישור איגוד ערי� איכה. 5
חתימה על כתב שיפוי. 6
תשלו� היטל השבחה ככל שיחול. 7
ב בכל הקשור לשימוש בקרקע חקלאית"עמידה בהוראות התוספת הראשונה לחוק התו. 8

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( �
אישור משרד החקלאות �

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 תעודת גמר �
אישור איגוד ערי% לאיכות סביבה  אשקלו  �

נספח תנועה, חניה ותמרור פני% המתח%  לאישור משטרת ישראל �
תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי% סטטי% �

תשלו% הטלי פיתוח �
תשלו% אגרות בניה �

אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
תשלו% היטל השבחה ככל שקיי% �
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21 20150103בקשה להיתר:   סעי�

10/12/2015 תארי�: 20150003פרוטוקול ועדת משנה מספר 

 1001210תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 נאות אחווה59סוגז רחל , 

121נאות אחווה   כתובת:

121 מגרש: 121  חלקה: 2720גוש:  גוש וחלקה:

תוספת למגורי% תאור הבקשה:  מגורי% שימושי�: 

מהות הבקשה 
ר'' מ30.00  בשעור 910146' תוספת שטח לבניי  מגורי% קיי% היתר מס. 1
ר" מ69.50שטח קיי% בהיתר . 2
ר" מ15.00שטח עיקרי מבוקש . 3
ר"  מ15.00שטח שירות מבוקש . 4
99.50מוצע  + 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% ================================================
========================

�

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% 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 �

הושל% 29/04/2015 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
הושל% 29/04/2015 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
הושל% 29/04/2015 אישור פיקוד העור( �
הושל% 29/04/2015 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

הושל% 29/04/2015 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי% סטטי% �
הושל% 29/04/2015 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
הושל% 29/04/2015 חוזה ע% מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

הושל% 29/04/2015 חוזה ע% מעבדה מורשית לבדיקת בטו , טיח ואטימות ממ"ד, אינסטלציה, גז,
דוד"ש בהלימה למבוצע בפועל

�

27עמוד  10/12/2015 מיו%:20150003פרוטוקול ועדת משנה מס' 



22 20150196בקשה להיתר:   סעי�

10/12/2015 תארי�: 20150003פרוטוקול ועדת משנה מספר 

 2700060תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 שדה�עוזיה6גואטה דוד , 

 שדה�עוזיה6גואטה יפה , 

6שדה#עוזיה,  כתובת:

6 מגרש: 2  חלקה: 2496גוש:  גוש וחלקה:

שימוש חורג מתכנית תאור הבקשה:  חקלאי שימושי�: 

מהות הבקשה 
הקמת מבנה חקלאי לאחסנת תוצרת חקלאית ללא פוטנציאל זיהו�

שימוש חורג במבנה האמור
אחסנה  לא חקלאית ללא פוטנציאל זיהו�: מהות השימוש החורג
 שני�5: מש) השימוש החורג

 חקלאי כמתואר בתשריט הבקשה הריסת והפסקת שימוש במבנה קיי� בקרקע חלקאית המשמש כיו� לשימוש שאינו

החלטות 
:לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הועדה ובכפו� כדלקמ�

י"אישור רמ. 1
ר"אישור פקע. 2
 שרותי כבאותאישור. 3
י משטרת ישראל"תשריט תוכנית תנועה וחניה מאושר ע. 4
ס"אישור איגוד ערי� איכה. 5
חתימה על כתב שיפוי. 6
תשלו� היטל השבחה ככל שיחול. 7
ב בכל הקשור לשימוש בקרקע חקלאית"עמידה בהוראות התוספת הראשונה לחוק התו. 8

גליו� דרישות 

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

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

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

אישור משרד החקלאות �
אישור איגוד ערי% לאיכות סביבה אשקלו  �

פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע/ בטיחות מורשה על גבי תשריט כיבוי אש �
חתימה על כתב שיפוי �

נספח תנועה, חניה ותמרור פני% המתח%  לאישור משטרת ישראל �
תצהירי% ואישורי% נדרשי% לשימוש חורג בקרקע חקלאית: �

תצהיר מודד לעניי  סטטוס קרקע חקלאית (מוכרזת/לא מוכרזת) � ינת  ע"ג מפה מצבית ע% סימו  המבנה �
הנני_______________ת.ז______________מספר רישיו  מודד________________ �

מצהיר את המפורט כדלקמ : �
המוצע בבקשה להיתר מספר _____________ בנכס הידוע בגוש______, חלקה________ �

מגרש _____(ע"פ תוכנית בני  עיר תקפה מספר_________________) �

28עמוד  10/12/2015 מיו%:20150003פרוטוקול ועדת משנה מס' 



 20150196המש� בקשה להיתר:  

מבוקש בתחו% קרקע  חקלאית מוכרזת / קרקע שאינה חקלאית מוכרזת �
ולראיה באתי על החתו%: �

___________     ____________     __________ �
ש%                    תארי�                    חתימה �

אישור ועדה מחוזית ככל שהקרקע הינה חקלאית מוכרזת � בכפו( לתצהיר מודד �
אישור ולקחש"פ ככל שהקרקע הינה  חלקאית מוכרזת  � בכפו( לתצהיר מודד �

תוכנית ניקוז ערוכה בידי יוע/ ניקוז �
תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי% סטטי% �

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

חוזה ע% מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות הסביבה)  � מצ"ב �
אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �

תשלו% היטל השבחה ככל שקיי% �
תשלו% היטלי% �

                                  דרור שור                   משה יצחק                                       
ב"ר ועדה מקומית לתו" ראש המועצה ויו             מהנדס  הועדה  המקומית                                

                                                     ___________________ _________________     
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