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20160001פרוטוקול  ועדת משנה מס'  
 ט"ו בשבט  תשע"ו 25/01/2016בתארי� :  

נכחו: 

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

83810מושב אורות  � אהרו� אדרת

60946בצרו�  � יזהר בר�נס

70842חצב  � אפרי% ברנס

79805כפר�אחי%  � ימר ב� ציו�

שדה עוזיה � מוטי ארבל

79280שתולי%  � מני מעודי

79270גבעתי  � סלוקי יצחק

79860תימורי%  � גד שלו

79864ערוגות  � פיינברג מרדכי

קר� קיימת לישראל � ענת גולד נציגי�:

רשות העתיקות � שייקה לנדר
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משטרת ישראל � בני חייק

רשות מקרקעי ישראל � סימה לוי

המשרד להגנת הסביבה � ליאורה גולוב

לשכת הבריאות המחוזית בי"ח ברזילי � זעירא דפנה

לשכת הבריאות המחוזית בי"ח ברזילי
אשקלו�

� ראוב� שח%
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר מחוז שפלה � עוזי ש+

משרד השכו� אג, לבניה כפרית � בוריס קפוסטו�

מהנדס הועדה � יצחק משה סגל:

היוע+ המשפטי � עו"ד הדר מימו�

תכנו� ורישוי בניה � קובי מאיר

מרכזת טכנית ו.ב.ע � אביבית ארביב

נעדרו: 
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המש� משתתפי� לישיבה:

גזבר המועצה. � צופי צור סגל:
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על סדר היו�: 

10.12.15 20150003אישור פרוטוקול ישיבה 
פה אחד מאושר

דיו� עקרוני
רישוי עסקי% בהלימה לחוק תכנו� ובניה. 1

:ניה כמפורט להל�הוצג בפני חברי הועדה עקרונות אישור רישוי עסקי% בהיבטי חוק תכנו� וב
 למבנה בו מתנהל בית העסק4היתר בניה וטופס 

הלימה בי� מהות היתר הבניה ובי� מהות בית העסק
הסדיר�בחינה בא% קיימות חריגות בניה בתו� בית העסק וככל שקיימות הא% נית� ל

 
רה אירגו� בהוראות תוכניות בני� עיר. 2

ח ויחידה שלישית בנחלות ותמיכת תשתיות בהיבטי% האמורי%"הוצג בפני חברי הועדה הצור� בתכנו� כולל בהיבטי פל
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תקציר נושאי� לדיו� 

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

5 הרחבה באר טוביה
 17/117/03/8

פטיטו אליר� 3070גוש:  מגורי� , בית מגורי�
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20150243 1
109חלקה: 
293מגרש:   6202930ת.בני�:  

7 באר%טוביה פלג עדי 3070גוש:  מגורי� , בית מגורי�
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20150212 2
85חלקה: 
269מגרש:   1402690ת.בני�:  

9 הרחבה באר טוביה
 17/117/03/8

גבאי מוטי 3070גוש:  מגורי� , בית מגורי�
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20150197 3
106חלקה: 
290מגרש:   6202900ת.בני�:  

11 א.ת. עד%הלו� ח.ל.ב.א חברה
לניהול נדל� בע"מ

2636גוש:  תעשיה , שימוש חורג
 מתכנית

בקשה להיתר 20120445 4
3חלקה: 
1 ו54%מגרש:   3900456ת.בני�:  

13 ערוגות רוז� בנימי� 2723גוש:  חקלאי , הסדרה
תכנונית ובניה חדשה

בקשה עקרונית 20160004 5
6חלקה: 
60מגרש:   2600600ת.בני�:  

14 ערוגות רוז� בנימי� 2723גוש:  מגורי� , הסדרה
תכנונית

בקשה עקרונית 20150274 6
6חלקה: 
60מגרש:   2600600ת.בני�:  

15 קרית מלאכי 2730גוש:  קריית מלאכי %
מתק� הנדסי מט"ש

תימורי�

617%0164517 תוכנית בניי�
עיר

תכנית מפורטת

7
4מחלקה:

4עד חלקה:

16 תשתיות מי� קרית מלאכי 2745גוש:  מתק� מי� מקורות ,
מאגר מי�

בקשה עקרונית 20160031 8
20חלקה: 

 7009980ת.בני�:  
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1 20150243בקשה להיתר:   סעי�

25/01/2016 תארי�: 20160001פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

 6202930תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 , �293פטיטו אליר

293, 17/117/03/8הרחבה באר טוביה  כתובת:

293 מגרש: 109  חלקה: 3070גוש:  גוש וחלקה:

בית מגורי# (שכונת הרחבה) תאור הבקשה:  מגורי# שימושי": 

מהות הבקשה 
הקמת גדרות+ חניות לא מקורות 2+ד''הקמת בית מגורי" חד קומתי הכולל ממ

ר'' מ168.00כ שטח עיקרי מבוקש ''סה
ר''  מ16.30כ שטח שרות מבוקש ''סה
ר'' מ184.30כ השטחי" המבוקשי" ''סה

ר'' מ42.00שטח פרגולה מבוקש 
א'' מ100.00אור( גדר מבוקש 

+4.85מפלס גג שטוח מקסימלי מבוקש 
ר'' מ184.30כ שטח תכסית ''סה

.ב" לחוק התו149הבקשה כוללת הקלות הטעונת פרסו" לפי סעי� 

.17/117/03/8המותרי# על פי תוכנית '  מ3.00במקו# '  מ2.70,   בקווי בניי� צדדיי10%#הקלה .1
.17/117/03/8המותרי# על פי תוכנית '  מ4.00במקו# '  מ3.60,   בקו בניי� אחורי10%הקלה .2
.17/117/03ר המותרי# לפי תוכנית '' מ180.00ר  במקו#  '' מ184.30, הגדלת תכסית.3

המלצות 
.  והשלמת גליו� הדרישות לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.1
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .     2

החלטות 
.  והשלמת גליו� הדרישות לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.1
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .     2

סטטוס  תארי( השלמה  גליו� דרישות 

לא הושל# חתימת הישוב על גבי התשריט ,
לא הושל# אישור מינהל מקרקעי ישראל ,
לא הושל# אישור פיקוד העור- ,
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 20150243המש� בקשה להיתר:  

לא הושל# נספח סניטרי ערו� וחתו# ע"י מהנדס ,
לא הושל# תכנית אינסטלציה וסניטריה חתומה ע"י יוע/ אינסטלציה ,
לא הושל# אישור בזק ,
לא הושל# אישור חברת חשמל ,
לא הושל# דו"ח קרקע ,
לא הושל# אישור של  משרד הבריאות  עבור בריכת שחיה ככל שמוצע ,
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 בטו�, טיח ואטימות ממ"ד, אינסטלציה, גז,
דוד"ש בהלימה למבוצע בפועל

,

לא הושל# רשיו� עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל ,
לא הושל# תשלו# הטלי פיתוח ,
לא הושל# תשלו# אגרות בניה ,
לא הושל# אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות ,

04/01/2016 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות ,
04/01/2016 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
,
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2 20150212בקשה להיתר:   סעי�

25/01/2016 תארי�: 20160001פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

 1402690תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 באר,טוביה269פלג עדי , 

 באר,טוביה269פלג אורית , 

269באר,טוביה   כתובת:

269 מגרש: 85  חלקה: 3070גוש:  גוש וחלקה:

בית מגורי# (שכונת הרחבה) תאור הבקשה:  מגורי# שימושי": 

מהות הבקשה 
הקמת גדרות+ חניות לא מקורות 2ד ''הקמת בית מגורי" חד קומתי הכולל ממ

ר'' מ180.00כ שטח עיקרי מבוקש ''סה
ר''  מ21.85כ שטח שרות מבוקש ''סה
ר'' מ201.85כ השטחי" המבוקשי" ''סה

ר'' מ50.00שטח פרגולה מבוקש 
א'' מ100.00אור( גדר מבוקש 

+ 6.35מפלס גג רעפי"  מקסימלי מבוקש 
ר'' מ201.85כ שטח תכסית ''סה

אשר עבור" נדרש הסכמת   270 , 268 הבקשה כוללת הקמת גדר מפרידה אשר מוצעת בחלקה במגרשי" הגובלי" בנכסי"
. ב" לפי הוועדה המקומית לתו שכני"

.ב" לחוק התו149הבקשה כוללת הקלות הטעונת פרסו" לפי סעי� 
�: ההקלה  המבוקשת היא כדלקמ

 .17/117/03/8המותרי# על פי תוכנית '  מ4.00במקו# '  מ3.60, הקלה בקו בניי� אחורי.1
 .17/117/03/8ר המותרי# על פי תוכנית '' מ180.00ר במקו# '' מ201.85, הגדלת תכסית.2

המלצות 
.  והשלמת גליו� הדרישות לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.1
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .     2        

החלטות 
.  והשלמת גליו� הדרישות לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.1
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .     2        

סטטוס  תארי( השלמה  גליו� דרישות 

לא הושל# נספח סניטרי ערו� וחתו# ע"י מהנדס ,
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 20150212המש� בקשה להיתר:  

לא הושל# תכנית אינסטלציה וסניטריה חתומה ע"י יוע/ אינסטלציה ,
לא הושל# דו"ח קרקע ,
לא הושל# אישור של  משרד הבריאות  עבור בריכת שחיה ככל שמוצע ,
לא הושל# רשיו� עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל ,
לא הושל# תשלו# הטלי פיתוח ,
לא הושל# תשלו# אגרות בניה ,
לא הושל# אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות ,

04/01/2016 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות ,
04/01/2016 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
,

07/02/2016 חתימת הישוב על גבי התשריט ,
07/02/2016 אישור מינהל מקרקעי ישראל ,
07/02/2016 אישור פיקוד העור- ,
07/02/2016 אישור בזק ,
07/02/2016 אישור חברת חשמל ,
07/02/2016 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי# סטטי# ,
07/02/2016 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) ,
07/02/2016 חוזה ע# מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  , מצ"ב
,

07/02/2016 חוזה ע# מעבדה מורשית לבדיקת בטו�, טיח ואטימות ממ"ד, אינסטלציה, גז,
דוד"ש בהלימה למבוצע בפועל

,

8עמוד  25/01/2016 מיו#:20160001פרוטוקול ועדת משנה מס' 



3 20150197בקשה להיתר:   סעי�

25/01/2016 תארי�: 20160001פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

 6202900תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
290גבאי מוטי , 

290גבאי ורד , 

290, 17/117/03/8הרחבה באר טוביה  כתובת:

290 מגרש: 106  חלקה: 3070גוש:  גוש וחלקה:

בית מגורי# (שכונת הרחבה) תאור הבקשה:  מגורי# שימושי": 

מהות הבקשה 
הקמת גדרות+ חניות לא מקורות 2+ ד ''הקמת בית מגורי" חד קומתי הכולל ממ

ר'' מ175.35כ שטח עיקרי מבוקש ''סה
ר''  מ18.50כ שטח שרות מבוקש ''סה
ר'' מ194.00כ השטחי" המבוקשי" ''סה

ר'' מ27.50שטח פרגולה מבוקש 
.הגדר בהיק� החלקה לרבות ביסוסה תוק" במלואה בתחו" החלקה נשוא היתר זה, א'' מ100.00אור( גדר מבוקש 

+ 4.75גובה גג שטוח מקסימלי מבוקש 
ר'' מ194.00כ שטח תכסית ''סה

.ב" לחוק התו149הבקשה כוללת הקלות הטעונת פרסו" לפי סעי� 

.17/117/03/8המותרי# על פי תוכנית '  מ3.00במקו# '  מ2.70,   בקווי בניי� צדדיי10%#הקלה .1
.17/117/03/8המותרי# על פי תוכנית '  מ4.00במקו# '  מ2.80,  בקו בניי� אחורי בקיר ללא פתחי30%#הקלה .2
ר המותרי# לפי תוכנית '' מ180.00ר במקו#  ''מ194.00, הקלה להגדלת תכסית ללא תוספת שטח בס� השטחי# המותרי#.3

17/117/03/8.

 

 

המלצות 
.  והשלמת גליו� הדרישות לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.1
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .     2        

החלטות 
.  והשלמת גליו� הדרישות לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.1
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .     2        

סטטוס  תארי( השלמה  גליו� דרישות 

לא הושל# חתימת הישוב על גבי התשריט ,
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 20150197המש� בקשה להיתר:  

לא הושל# אישור של  משרד הבריאות  עבור בריכת שחיה ככל שמוצע ,
לא הושל# תשלו# הטלי פיתוח ,
לא הושל# תשלו# אגרות בניה ,
לא הושל# אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות ,

04/01/2016 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות ,
04/01/2016 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
,

21/01/2016 אישור מינהל מקרקעי ישראל ,
21/01/2016 אישור פיקוד העור- ,
21/01/2016 נספח סניטרי ערו� וחתו# ע"י מהנדס ,
21/01/2016 תכנית אינסטלציה וסניטריה חתומה ע"י יוע/ אינסטלציה ,
21/01/2016 אישור בזק ,
21/01/2016 אישור חברת חשמל ,
21/01/2016 דו"ח קרקע ,
21/01/2016 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי# סטטי# ,
21/01/2016 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) ,
21/01/2016 חוזה ע# מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  , מצ"ב
,

21/01/2016 חוזה ע# מעבדה מורשית לבדיקת בטו�, טיח ואטימות ממ"ד, אינסטלציה, גז,
דוד"ש בהלימה למבוצע בפועל

,

21/01/2016 רשיו� עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל ,
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4 20120445בקשה להיתר:   סעי�

25/01/2016 תארי�: 20160001פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

 3900456תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 א.ת. עד,הלו1# 45/6ח.ל.ב.א חברה לניהול נדל� בע"מ , 

6 1 כניסה 45א.ת. עד,הלו",  כתובת:

1 ו,54 מגרש: 3  חלקה: 2636גוש:  גוש וחלקה:

שימוש חורג מתכנית תאור הבקשה:  תעשיה שימושי": 

מהות הבקשה 
 במהות הקמת מבנה תעשיה רב תכליתי960421שימוש חורג בקומה א במבנה שהותר ברישיו� 

אול" שמחות ואירועי": מהות השימוש החורג
 שני"5: מש( השימוש החורג
ר" מ1907: שטח השימוש החורג

.ב" לחוק התו149הבקשה כוללת פרסו" לפי סעי� 

המלצות 
 :וכפו� כדלקמ� והשלמת גליו� הדרישות לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.בנכס יש להציג מאז� חניה התוא# את השימוש .    1

.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .     3        

החלטות 
 :וכפו� כדלקמ� והשלמת גליו� הדרישות לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.בנכס התוא# את השימוש ,  ערו� בידי יוע/ תנועה, יש להציג מאז� חניה.    1

.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .     3        

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# נספח סניטרי ערו� וחתו# ע"י מהנדס ,
לא הושל# אישור בזק ,
לא הושל# אישור חברת חשמל ,
לא הושל# אישור שרותי כבאות ,
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 20120445המש� בקשה להיתר:  

לא הושל# אישור משרד הבריאות ,
לא הושל# אישור המשרד להגנת הסביבה ,
לא הושל# תוכנית ניקוז ,
לא הושל# �אישור איגוד ערי# לאיכות סביבה  אשקלו ,
לא הושל# תוכנית סניטרית ופרשה טכנית מאושרת על ידי מחלקת הנדסה במועצה ,
לא הושל# תוכנית נגישות ערוכה וחתומה על ידי יוע/ נגישות מורשה מבני# תשתיות וסביבה

(מתו"ס)  ,
,

לא הושל# הרשימה נמצאת באתר משרד המשפטי#. ,
לא הושל# פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע/ בטיחות מורשה על גבי תשריט כיבוי אש ,
לא הושל# נספח תנועה, חניה ותמרור פני# המתח#  לאישור משטרת ישראל ,
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 בטו�, טיח ואטימות ממ"ד, אינסטלציה, גז,
דוד"ש בהלימה למבוצע בפועל

,

לא הושל# תשלו# הטלי פיתוח ,
לא הושל# תשלו# אגרות בניה ,
לא הושל# תשלו# היטל השבחה ככל שקיי# ,
לא הושל# כתב שיפוי ,

05/01/2016 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות ,
05/01/2016 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
,
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5 20160004בקשה עקרונית:   סעי�

25/01/2016 תארי�: 20160001פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

 2600600תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 , � ערוגות60רוז� בנימי

 , � ערוגות60אילנה רוז

60ערוגות,  כתובת:

60 מגרש: 6  חלקה: 2723גוש:  גוש וחלקה:

הסדרה תכנונית ובניה חדשה תאור הבקשה:  חקלאי שימושי": 

מהות הבקשה 
ופעולת ימושי" מותרי" על פי תוכנית בקשה עקרונית של הסדרה תכנונית של מבני" קיימי" והקמת מבני" חדשי" בש

:להל� כמפורט  4.1.16 מיו" 12,08,25651ד בהלי( "המש( לפס
:הסדרות תכנוניות

)בחלקו הדרו" מערבי של הנכס(ר " מ239.0מתב� בשטח . 1
מבנה מגורי" יהרס :"להל� הנחיית משרד החקלאות. במקו" בית המגורי" הקיי"(ר " מ101לציוד חקלאי בשטח מחס� . 2

)בחלקו הצפו� מזרחי של הנכס". ובמקומו יבנה מחס� חקלאי חדש
)בחלקו הצפו� מערבי של הנכס(ר " מ29משרד ושרותי" בהיק� . 3

:בנייה חדשה
ר" מ999 מבני" לדיר כבשי" בהיק� כולל של 2הקמת . 1

המלצות 
 לרשות רישוי לדו� בבקשהלהעביר

החלטות 
להעביר את הבקשה לרשות רישוי להמש( טיפול
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6 20150274בקשה עקרונית:   סעי�

25/01/2016 תארי�: 20160001פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

 2600600תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 , � ערוגות60רוז� בנימי

 , � ערוגות60אילנה רוז

60ערוגות,  כתובת:

60 מגרש: 6  חלקה: 2723גוש:  גוש וחלקה:

הסדרה תכנונית תאור הבקשה:  מגורי# שימושי": 

מהות הבקשה 
: כמפורט להל�960141הסדרה תכנונית של תוספת שטח לבית מגורי" קיי" ברישיו� בניה מספר 

ר כ( שיוצב בתו( קו בני� צידי כמתואר בתשריט" מ51.65שינוי העמדת מבנה יביל בשטח 
. בכדי יצירת יחידת מגורי" אחת960141חיבור המבנה האמור לבית המגורי" הקיי" ברישיו� 

ר" מ198.67: 960141שטח קיי" ברישיו� 
ר" מ94: 1326שטח מבנה מגורי" נוס� קיי" ברישיו� 

. בבקשה זובנכס קיימי" מבני" נוספי" בריכת שחיה ומבני" חקלאיי" אשר אינ" כלולי"
 

המלצות 
 לרשות רישוי לדו� בבקשהלהעביר

החלטות 
 לרשות רישוי להמש( טיפול להעביר
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617,0164517תכנית מפורטת:  7 סעי�

25/01/2016 תארי�: 20160001פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

קריית מלאכי , מתק� הנדסי מט"ש תימורי# ש" התכנית: 

�דיו סוג סעי�: 

תכנית מפורטת סוג תוכנית

ועדה מחוזית סמכות:

שטח התוכנית מ"ר125,655.00 דונ#)125.655(

בעלי עני� 

מתכנ�
דודי דרורי

בעלי"
מינהל מקרקעי ישראל

, קרית מלאכי כתובות 

גושי" חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

לא 4 4 לא 2730

לא 7 7 לא 2730

�כ 79 79 לא 2916

�כ 80 80 לא 2916

�כ 89 89 לא 2916

לא 98 98 לא 2916

מטרת התכנית 
 .במטרה לתת מענה לנפח השפכי# העתידיי#, על ידי שינוי יעודי קרקע, ש "מט/ הקצאת שטח להגדלת מתק� הנדסי 

. ר על פי התשריט המוצע'' מ500.00,לאשר הגדלת תא שטח כ

המלצות 
 להמלי0 בפני הוועדה המחוזית להפקדת תוכנית 

החלטות 
 להמלי0 בפני הוועדה המחוזית להפקדת תוכנית 
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8 20160031בקשה עקרונית:   סעי�

25/01/2016 תארי�: 20160001פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

 7009980תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
קרית מלאכי

83815מועצה אזורית באר טוביה ,  אזור תעשיה באר טוביה, 

�משרד השיכו

998תשתיות מי",  כתובת:

20, 47, 48, 55  חלקות: 2745גוש:  גוש וחלקה:

מאגר מי# תאור הבקשה:  מתק� מי# מקורות שימושי": 

מהות הבקשה 
דיו� עקרוני  

. ק'' מ3000.00הקמת תחנת שאיבה ובריכת מי# 
.א '' מ30.00 ,קוטר בריכה כ
. ר'' מ7.00 ,גובה  בריכה כ

.קרית מלאכיבפני הוועדה הוצגו חלופות להעמדת בריכת עיגו# מי# עבור שכונת רוטנר ב

המלצות 
 לרשות רישוי לדו� בבקשהלהעביר 

החלטות 
 לרשות רישוי להמש( טיפוללהעביר

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

                                                     ___________________ _________________     
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