
19/04/2016 תארי	:

י"א בניס� תשע"ו ת. עברי:

20160012פרוטוקול  רשות רישוי מקומית מס'  
 י"א בניס� תשע"ו 19/04/2016בתארי� :  

נכחו: 

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

מהנדס הועדה � יצחק משה

1עמוד  19/04/2016 מיו#:20160012פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



תקציר נושאי� לדיו� 

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

4 אביגדור אלו קמה 2737גוש:  סככה חקלאית ,
רפת.

בקשה להיתר 20160074 1
12חלקה: 
47מגרש:    : 1100470ת.בני

6 ינו כה ירקונה 2712גוש:  מחס , מחס ביתי בקשה להיתר 20160095 2
88חלקה: 
270מגרש:    : 2002700ת.בני

8 בית$עזרא אליאס אליהו 2521גוש:  מגורי% , תוספת
למגורי%

בקשה להיתר 20160052 3
2חלקה: 
55מגרש:    : 1502550ת.בני

10 באר$טוביה סלסי רחל 3070גוש:  מגורי% , בית מגורי%
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20160080 4
136חלקה: 
320מגרש:    : 1403200ת.בני

12 שתולי% קהלני שרו 2527גוש:  מגורי% , תוספת בקשה להיתר 20150273 5
127חלקה: 
ב122מגרש:    : 2801222ת.בני

14 א.ת. עד$הלו% אביבית הפח עבודות
 מסגרות בע"מ

2636גוש:  תעשיה , הסדרה
תכנונית

בקשה להיתר 20150246 6
3חלקה: 
3 ו/54מגרש:    : 3900546ת.בני

16 חצב נחו% שי שלו% 2242גוש:  חקלאי , מבנה
חקלאי

בקשה להיתר 20150138 7
2חלקה: 
1מגרש:    : 1800011ת.בני

17 כפר$ורבורג יעקובי שלמה 40חלקה:  סככה חקלאית ,
רפת.

בקשה להיתר 20160054 8
112/03/8תכ': 

  : 2200400ת.בני

19 חצב ברנס אפרי% 2247גוש:  פל"ח , הסדרה
תכנונית

בקשה להיתר 20140368 9
4חלקה: 
,12/135/03/8תכ':    : 1801100ת.בני

21 כפר$אחי% יעקובובי- חנה הלנה 2548גוש:  מגורי% , בית מגורי%
 במשק

בקשה להיתר 20160006 10
26חלקה: 
31מגרש:    : 2100310ת.בני

23 באר$טוביה מונטוגמרי דוד 326גוש:  חקלאי , מבנה
חקלאי

בקשה להיתר 20150260 11
41חלקה: 
88מגרש:    : 1400880ת.בני

24 באר$טוביה אחיטוב גול 324גוש:  חקלאי , סככה
חקלאית

בקשה להיתר 20110026 12
40חלקה: 
18מגרש:    : 1400180ת.בני

26 הרחבה באר טוביה
 17/117/03/8

וונדי ניב 3070גוש:  מגורי% , בית מגורי%
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20150245 13
58חלקה: 
242מגרש:    : 6202420ת.בני

28 כפר$אחי% לבו רעות 2548גוש:  מגורי% , בית מגורי%
 במשק

בקשה להיתר 20160118 14
64חלקה: 
150מגרש:    : 2101500ת.בני

30 באר$טוביה באר טוביה
מזכירות$תומר זולר

1034גוש:  חקלאי , מבנה
חקלאי

בקשה להיתר 20160126 15
39חלקה: 
198מגרש:    : 1401980ת.בני

32 שושנה גמליאל 2712גוש:  מגורי% , שיקו%
מבנה

בקשה להיתר 20150278 16
27חלקה: 
81מגרש:    : 2000802ת.בני

2עמוד  19/04/2016 מיו%:20160012פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



תקציר נושאי� לדיו� 

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

34 חצב ניסינוב אס. 2243גוש:  נחלה $ בית שני , בית
 לב ממשי/

בקשה להיתר 20160125 17
48חלקה: 
74מגרש:    : 1800740ת.בני

35 ערוגות כה עמוס 2720גוש:  חקלאי , סככה
חקלאית

בקשה להיתר 20150053 18
17חלקה: 
31מגרש:    : 260031ת.בני

36 באר$טוביה שמואלי קרנית 3070גוש:  מגורי% , בית מגורי%
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20150146 19
135חלקה: 
319מגרש:    : 1403250ת.בני

38 מבצע בני משה קרסו בע"מ 2775גוש:  תעשיה , מבנה
תעשיה

בקשה להיתר 20160128 20
112חלקה: 
224מגרש:    : 3602240ת.בני

40 א.ת. באר$טוביה א.ל.שרותי תדלוק
בע''מ

312גוש:  תעשיה , מבנה
תעשיה

בקשה להיתר 20160130 21
25חלקה: 
229מגרש:    : 3802290ת.בני

3עמוד  19/04/2016 מיו%:20160012פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



1 20160074בקשה להיתר:   סעי�

19/04/2016 תארי�: 20160012פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 1100470תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 אביגדור47אלו� קמה , 

 אביגדור47יונה קמה , 

47אביגדור,  כתובת:

2193, 47 מגרשי�:12  חלקה: 2737גוש:  גוש וחלקה:

רפת. תאור הבקשה:  סככה חקלאית שימושי�: 

מהות הבקשה 
ר" מ2160הקמת סככת רפת בשטח של  

713/ד. ע.ב.ת

המלצות 
 לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3
. ביצוע כל ההריסות לפי המתואר בתשריט הבקשה .4

החלטות 
 לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3
. ביצוע כל ההריסות לפי המתואר בתשריט הבקשה .4

גליו� דרישות 

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#) '
אישור משרד החקלאות '

' ראשי#)100אישור המשרד להגנת הסביבה (דו"ח ריח למבנה ע# בעלי חיי# מעל 
תוכנית 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 '

4עמוד  19/04/2016 מיו#:20160012פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



 20160074המש� בקשה להיתר:  

חוזה ע# מעבדה מורשית לבדיקת בטוני# במידה ויש עמודי# ותקרה מבטו�. '
תשלו# אגרות בניה '

5עמוד  19/04/2016 מיו#:20160012פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



2 20160095בקשה להיתר:   סעי�

19/04/2016 תארי�: 20160012פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 2002700תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 מצפה רמו�22' 8כה� ירקונה , נחל גרופית 

 מצפה רמו�22' 8כה� שלמה , נחל גרופית 

270ינו�,  כתובת:

270 מגרש: 88  חלקה: 2712גוש:  גוש וחלקה:

מחס� ביתי תאור הבקשה:  מחס� שימושי�: 

מהות הבקשה 
:הסדרה תכנונית לגגוני� ומחס�

ר" מ34.58ה שטח הפרגולה "ס, פירוק קירוי והריסת חלק מהפרגולה: גגו� צפוני
ר" מ17.38הסדרה תכנונית לגגו� בשטח : גגו� מערבי
ר" מ15.20ה שטח הפרגולה "ס, פירוק הקירוי : גגו� דרומי

ר" מ5.52ר הסדרה תכנונית לסככה בשטח " מ13.0שטח קיי� בהיתר : סככת חניה
ר" מ11.99הסדרה תכנונית למחס� בשטח : מחס�

7/130/03/8. ע.ב.ת

המלצות 
.לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3
. ביצוע כל ההריסות לפי המתואר בתשריט הבקשה .4

החלטות 
.לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3
. ביצוע כל ההריסות לפי המתואר בתשריט הבקשה .4

גליו� דרישות 

תנאי לקבלת היתר ' פירוק האלמנטי# המסומני# להריסה ופירוק קירוי הפרגולות. '
חתימת שכני# על הקמת מחס� בגבול מגרש '

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� '

תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי# סטטי# '
רשיו� עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל '

6עמוד  19/04/2016 מיו#:20160012פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



 20160095המש� בקשה להיתר:  

תשלו# הטלי פיתוח '
תשלו# אגרות בניה '

אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות '

7עמוד  19/04/2016 מיו#:20160012פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



3 20160052בקשה להיתר:   סעי�

19/04/2016 תארי�: 20160012פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 1502550תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
79285, 5 2אליאס אליהו , בית'עזרא 

79285, 5 2אליאס שרה , בית'עזרא 

255בית*עזרא,  כתובת:

55 מגרש: 2  חלקה: 2521גוש:  גוש וחלקה:

60  חלקה: 7179גוש: 

תוספת למגורי# תאור הבקשה:  מגורי# שימושי�: 

מהות הבקשה 
 ,960015 תכנית שינויי� לבית מגורי�  קיי� בהיתר מספר 

ר'' מ152.85שטח קיי� בהיתר 
ר '' מ21.26שטח עיקרי מוצע  
ר   '' מ26.70שטח שרות מוצע  

      ר                                                                 '' מ47.96כ שטח מוצע ''סה
ר '' מ200.81מוצע + כ קיי� ''סה

המלצות 
.לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3
. ביצוע כל ההריסות לפי המתואר בתשריט הבקשה .4

החלטות 
.לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3
. ביצוע כל ההריסות לפי המתואר בתשריט הבקשה .4

סטטוס  תארי- השלמה  גליו� דרישות 

לא הושל# חתימת הישוב על גבי התשריט '
לא הושל# אישור פיקוד העור/ '
לא הושל# נספח סניטרי ערו� וחתו# ע"י מהנדס '
לא הושל# תכנית אינסטלציה וסניטריה חתומה ע"י יוע0 אינסטלציה '
לא הושל# אישור חברת חשמל '
לא הושל# דו"ח קרקע '
לא הושל# אישור של  משרד הבריאות  עבור בריכת שחיה ככל שמוצע '

8עמוד  19/04/2016 מיו#:20160012פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



 20160052המש� בקשה להיתר:  

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 '

24/02/2016 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות '
24/02/2016 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
'

12/04/2016 אישור בזק '
18/04/2016 אישור מינהל מקרקעי ישראל '

9עמוד  19/04/2016 מיו#:20160012פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



4 20160080בקשה להיתר:   סעי�

19/04/2016 תארי�: 20160012פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 1403200תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
320סלסי רחל , 

 באר טוביה320סלסי אברה# , 

320באר*טוביה,  כתובת:

320 מגרש: 136  חלקה: 3070גוש:  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'' מ147.49שטח עיקרי מבוקש  
ר'' מ16.87שטח שרות מבוקש 

ר'' מ164.16כ שטח מבוקש ''סה
ר'' מ40.50שטח פרגולה מבוקש 

א'' מ47.00אור- גדר מבוקש 
17/117/03/8. ע.ב.ת
 

המלצות 
. לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3

החלטות 
. לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3

סטטוס  תארי- השלמה  גליו� דרישות 

לא הושל# חתימת הישוב על גבי התשריט '
לא הושל# אישור שרותי כבאות '
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 '

10/04/2016 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות '
10/04/2016 אישור מינהל מקרקעי ישראל '

10עמוד  19/04/2016 מיו#:20160012פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



 20160080המש� בקשה להיתר:  

10/04/2016 אישור פיקוד העור/ '
10/04/2016 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
'

10/04/2016 נספח סניטרי ערו� וחתו# ע"י מהנדס '
10/04/2016 תכנית אינסטלציה וסניטריה חתומה ע"י יוע0 אינסטלציה '
10/04/2016 אישור בזק '
10/04/2016 אישור חברת חשמל '
10/04/2016 דו"ח קרקע '
10/04/2016 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי# סטטי# '
10/04/2016 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) '
10/04/2016 חוזה ע# מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  ' מצ"ב
'

10/04/2016 חוזה ע# מעבדה מורשית לבדיקת בטו�, טיח ואטימות ממ"ד, אינסטלציה, גז,
דוד"ש בהלימה למבוצע בפועל

'

11עמוד  19/04/2016 מיו#:20160012פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



5 20150273בקשה להיתר:   סעי�

19/04/2016 תארי�: 20160012פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 2801222תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 שתולי2#\ב 122קהלני שרו� , 

2 כניסה ב 122שתולי�,  כתובת:

ב122 מגרש: 127  חלקה: 2527גוש:  גוש וחלקה:

תוספת תאור הבקשה:  מגורי# שימושי�: 

מהות הבקשה 
 אשר פג 20000153עבודות גמר ושינויי� כמפורט בתשריט במבנה שהותר ברישיו� בניה מספר  , המש- ביצוע עבודות שלד

.תוקפו
ר" מ150.29 20000153שטח עיקרי שהותר ברישיו� 

ר" מ26.19שטח עיקרי מוצע 
ר" מ176.48כ שטח עיקרי "סה

ר " מ7.0 20000153שטח שירות שהותר ברישיו� 
ר" מ14.31:שטח שירות מוצע

ר" מ21.31כ שטח שירות "סה
ר" מ197.79: כ שטח קיי� ומוצע"סה

המלצות 
.לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3
. ביצוע כל ההריסות לפי המתואר בתשריט הבקשה .4

החלטות 
.לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3
. ביצוע כל ההריסות לפי המתואר בתשריט הבקשה .4

סטטוס  תארי- השלמה  גליו� דרישות 

לא הושל# אישור שרותי כבאות '
לא הושל# תשלו# הטלי פיתוח '
לא הושל# תשלו# אגרות בניה '
לא הושל# אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות '
לא הושל# חתימת הישוב על גבי התשריט '

12עמוד  19/04/2016 מיו#:20160012פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



 20150273המש� בקשה להיתר:  

לא הושל# נספח סניטרי ערו� וחתו# ע"י מהנדס '
לא הושל# תכנית אינסטלציה וסניטריה חתומה ע"י יוע0 אינסטלציה '

06/03/2016 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות '
06/03/2016 אישור מינהל מקרקעי ישראל '
06/03/2016 אישור פיקוד העור/ '
06/03/2016 .I.L.ו'T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  '
06/03/2016 אישור בזק '
06/03/2016 אישור חברת חשמל '
06/03/2016 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי# סטטי# '
06/03/2016 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) '
06/03/2016 חוזה ע# מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  ' מצ"ב
'

06/03/2016 חוזה ע# מעבדה מורשית לבדיקת בטו�, טיח ואטימות ממ"ד, אינסטלציה, גז,
דוד"ש בהלימה למבוצע בפועל

'

06/03/2016 רשיו� עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל '
09/03/2016 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
'

10/04/2016 פטור מדוח קרקע' נית� ע"י איסאקו '

13עמוד  19/04/2016 מיו#:20160012פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



6 20150246בקשה להיתר:   סעי�

19/04/2016 תארי�: 20160012פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 3900546תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 אשדוד16043אביבית הפח עבודות מסגרות בע"מ , ת.ד. 

6 כניסה ו 54א.ת. עד*הלו�,  כתובת:

3 ו/54 מגרש: 3  חלקה: 2636גוש:  גוש וחלקה:

הסדרה תכנונית תאור הבקשה:  תעשיה שימושי�: 

מהות הבקשה 
2125/מק/8 על רקע התאשרות תוכנית 990377הסדרה תכנונית של תוספות למבנה תעשיה קיי� ברישיו� 

ר" מ1,219.20: שטח קיי� ברישיו�
ר" מ540.58: שטח מוסדר

 

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

.תיקו� בקשה לפי הערות מחלקת רישוי בניה .1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3
. ביצוע כל ההריסות לפי המתואר בתשריט הבקשה .4

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

.תיקו� בקשה לפי הערות מחלקת רישוי בניה .1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3
. ביצוע כל ההריסות לפי המתואר בתשריט הבקשה .4

סטטוס  תארי- השלמה  גליו� דרישות 

לא הושל# חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות '
לא הושל# אישור מינהל מקרקעי ישראל '
לא הושל# נספח סניטרי ערו� וחתו# ע"י מהנדס '
לא הושל# אישור בזק '
לא הושל# אישור משרד הבריאות '
לא הושל# תוכנית ניקוז '
לא הושל# תוכנית סניטרית ופרשה טכנית מאושרת על ידי מחלקת הנדסה במועצה '

14עמוד  19/04/2016 מיו#:20160012פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



 20150246המש� בקשה להיתר:  

לא הושל# תוכנית נגישות ערוכה וחתומה על ידי יוע0 נגישות מורשה מבני# תשתיות וסביבה
(מתו"ס)  '

'

לא הושל# נספח תנועה, חניה ותמרור פני# המתח#  לאישור משטרת ישראל '
לא הושל# תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי# סטטי# '
לא הושל# תשלו# הטלי פיתוח '
לא הושל# תשלו# אגרות בניה '
לא הושל# תשלו# היטל השבחה ככל שקיי# '

21/01/2016 אישור פיקוד העור/ '
21/01/2016 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
'

21/01/2016 פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע0 בטיחות מורשה על גבי תשריט כיבוי אש '
15/03/2016 אישור חברת חשמל '
16/03/2016 אישור איגוד ערי# לאיכות סביבה  אשקלו� '
31/03/2016 אישור שרותי כבאות '
31/03/2016 אישור המשרד להגנת הסביבה '

15עמוד  19/04/2016 מיו#:20160012פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



7 20150138בקשה להיתר:   סעי�

19/04/2016 תארי�: 20160012פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 1800011תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 א חצב1/1נחו# שי שלו# , 

1 כניסה א 1חצב   כתובת:

1 מגרש: 2  חלקה: 2242גוש:  גוש וחלקה:

מבנה חקלאי תאור הבקשה:  חקלאי שימושי�: 

מהות הבקשה 
ר '' מ36.00הסדרה תכנונית של מחס� ומשרד חקלאי בשטח 

המלצות 
.לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3
. ביצוע כל ההריסות לפי המתואר בתשריט הבקשה .4

החלטות 
.לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3
. ביצוע כל ההריסות לפי המתואר בתשריט הבקשה .4

סטטוס  תארי- השלמה  גליו� דרישות 

לא הושל# אישור שרותי כבאות '
16/04/2015 אישור מינהל מקרקעי ישראל '
17/05/2015 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
'

08/09/2015 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי# סטטי# '
28/03/2016 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות '
07/04/2016 משרד החקלאות '

16עמוד  19/04/2016 מיו#:20160012פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



8 20160054בקשה להיתר:   סעי�

19/04/2016 תארי�: 20160012פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 2200400תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 כפר'ורבורג40יעקובי שלמה , 

40כפר*ורבורג,  כתובת:

40,  חלקה:  50 מגרש: 50  חלקה:  גוש וחלקה:

40 מגרש: 20  חלקה: 2746גוש: 

רפת. תאור הבקשה:  סככה חקלאית שימושי�: 

מהות הבקשה 
20090179. הסדרה תכנונית להגדלת סככה שהותרה ברשיו� מס

ר" מ788.0סככה קיימת בשטח של . 1
ר" מ84.0הסדרה תכנונית לתוספת בשטח של . 2
ר" מ872.0כ  שטח הסככה ''סה. 3

הקמת סככה לגידול עגלי� 
ר" מ1330סככה בשטח של . 1

.אי� היתר זה משו� אישור לכלל המבני� המופיעי� בתשריט הבקשה 

המלצות 
.לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3
. ביצוע כל ההריסות לפי המתואר בתשריט הבקשה .4

החלטות 
.לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3
. ביצוע כל ההריסות לפי המתואר בתשריט הבקשה .4

גליו� דרישות 

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� '

17עמוד  19/04/2016 מיו#:20160012פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



 20160054המש� בקשה להיתר:  

אישור שרותי כבאות '
אישור וטרינר  מחוזי (למבנה לבעלי חיי#) '

' ראשי#)100אישור המשרד להגנת הסביבה (דו"ח ריח למבנה ע# בעלי חיי# מעל 
תוכנית 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 '

18עמוד  19/04/2016 מיו#:20160012פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



9 20140368בקשה להיתר:   סעי�

19/04/2016 תארי�: 20160012פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 1801100תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 חצב110ברנס אפרי# , 

110חצב,  כתובת:

4  חלקה: 2247גוש:  גוש וחלקה:

הסדרה תכנונית תאור הבקשה:  פל"ח שימושי�: 

מהות הבקשה 
: כמפורט להל�12/135/03/8על פי תוכנית הסדרה תכנונית של מבני� לא חקלאי� 

.משרד ואול� תצוגה, אחסנת ציוד לאירועי�
 ר " מ365.95שטח כולל מבוקש  

הריסות כמתואר בתשריט

המלצות 
.לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3
. ביצוע כל ההריסות לפי המתואר בתשריט הבקשה .4

 

החלטות 
.לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3
. ביצוע כל ההריסות לפי המתואר בתשריט הבקשה .4

 

סטטוס  תארי- השלמה  גליו� דרישות 

לא הושל# אישור פיקוד העור/ '
לא הושל# מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
'

לא הושל# נספח סניטרי ערו� וחתו# ע"י מהנדס '
לא הושל# אישור משרד החקלאות '
לא הושל# אישור שרותי כבאות '
לא הושל# 4אישור משרד הבריאות ' תנאי לטופס  '
לא הושל# אישור המשרד להגנת הסביבה '

19עמוד  19/04/2016 מיו#:20160012פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



 20140368המש� בקשה להיתר:  

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 יוע0 נגישות מורשה מבני# תשתיות וסביבה

(מתו"ס)  '
'

לא הושל# הרשימה נמצאת באתר משרד המשפטי#. '
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# '

05/04/2016 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות '
05/04/2016 אישור מינהל מקרקעי ישראל '

20עמוד  19/04/2016 מיו#:20160012פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



10 20160006בקשה להיתר:   סעי�

19/04/2016 תארי�: 20160012פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 2100310תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
יעקובובי0 חנה הלנה

31כפר*אחי�,  כתובת:

31 מגרש: 26  חלקה: 2548גוש:  גוש וחלקה:

בית מגורי# במשק תאור הבקשה:  מגורי# שימושי�: 

מהות הבקשה 
.בריכה מקורה +הקמת גדרות+ חניות מקורות 2+ ד ''הקמת שני ביתי מגורי� הכולל ממ

:בית א
ר'' מ290.00שטח עיקרי מבוקש  
ר'' מ24.00שטח שרות מבוקש 

ר'' מ314.00כ שטח מבוקש ''סה
ר'' מ85.50שטח פרגולה מבוקש 

:בית ב
ר'' מ160.00שטח עיקרי מבוקש  
ר'' מ13.00שטח שרות מבוקש 

ר'' מ173.00כ שטח מבוקש ''סה
ר'' מ85.50שטח פרגולה מבוקש 

ר '' מ100.00אור� גדר מבוקש  

הריסות כמתואר בתשריט 

132/03/8ע .ב.ת

. הבקשהתנאי להיתר זה הינו הריסה בפועל של  בית המגורי� המסומ� בתשריט 

המלצות 
.לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3
. ביצוע כל ההריסות לפי המתואר בתשריט הבקשה .4

החלטות 
.לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3

21עמוד  19/04/2016 מיו#:20160012פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



 20160006המש� בקשה להיתר:  

. ביצוע כל ההריסות לפי המתואר בתשריט הבקשה .4

סטטוס  תארי- השלמה  גליו� דרישות 

לא הושל# אישור מינהל מקרקעי ישראל '
לא הושל# חייב להחדש לפי תוכנית חדשה תואמת '
לא הושל# אישור שרותי כבאות '
לא הושל# נספח סניטרי ערו� וחתו# ע"י מהנדס '
לא הושל# תכנית אינסטלציה וסניטריה חתומה ע"י יוע0 אינסטלציה '
לא הושל# אישור בזק '
לא הושל# אישור חברת חשמל '
לא הושל# דו"ח קרקע '
לא הושל# תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) '
לא הושל# תשלו# הטלי פיתוח '
לא הושל# תשלו# אגרות בניה '

01/12/2015 אישור פיקוד העור/ '
01/12/2015 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי# סטטי# '
01/12/2015 חוזה ע# מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  ' מצ"ב
'

01/12/2015 חוזה ע# מעבדה מורשית לבדיקת בטו�, טיח ואטימות ממ"ד, אינסטלציה, גז,
דוד"ש בהלימה למבוצע בפועל

'

01/12/2015 רשיו� עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל '
01/12/2015 אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות '
04/01/2016 דוח פיקוח '
14/04/2016 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות '
14/04/2016 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
'

22עמוד  19/04/2016 מיו#:20160012פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



11 20150260בקשה להיתר:   סעי�

19/04/2016 תארי�: 20160012פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 1400880תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 באר'טוביה88מונטוגמרי דוד , 

88באר*טוביה,  כתובת:

88 מגרש: 41  חלקה: 326גוש:  גוש וחלקה:

מבנה חקלאי תאור הבקשה:  חקלאי שימושי�: 

מהות הבקשה 
הסדרה תכנונית של מבנה קיי#

מעבדה כפעילות משלימה לחקלאות: מהות השימוש במבנה
ר" מ110: שטח המבנה

דיו� חוזר לחידוש החלטה שפג תוקפה'

המלצות 
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 משרד החקלאות '
לא הושל# תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי# סטטי# '
לא הושל# תשלו# אגרות בניה '
לא הושל# 4טפסי# לטופס  '
לא הושל# אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות '

25/10/2015 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות '
25/10/2015 אישור מינהל מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות '
25/10/2015 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
'

06/12/2015 אישור פיקוד העור/ '
08/03/2016 אישור שרותי כבאות (תעודת גמר) '
07/04/2016 אישור המשרד להגנת הסביבה '

23עמוד  19/04/2016 מיו#:20160012פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



12 20110026בקשה להיתר:   סעי�

19/04/2016 תארי�: 20160012פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 1400180תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 באר'טוביה18אחיטוב גול� , 

18באר*טוביה,  כתובת:

18 מגרש: 40  חלקה: 324גוש:  גוש וחלקה:

סככה חקלאית תאור הבקשה:  חקלאי שימושי�: 

מהות הבקשה 
    :כמפורט להל�בית אריזה חקלאי הסדרה תכנונית של 

ר" מ180.00שטח אחסנה חקלאי  . 1
ר" מ60.00שטח אחסנה לחדר קירור . 2
ר" מ180שטח בית אריזה . 3
ר" מ40שטח משרד . 4
ר" מ56.00שטח חניה לכלי� חקלאיי� . 5
ר" מ516.00כ שטח סככה מבוקשת "סה. 6
 20080220' הריסת סככה קיימת בהיתר בניה מס. 7

המלצות 
.לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3
. ביצוע כל ההריסות לפי המתואר בתשריט הבקשה .4

החלטות 
.לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3
. ביצוע כל ההריסות לפי המתואר בתשריט הבקשה .4

סטטוס  תארי- השלמה  גליו� דרישות 

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

==
'

לא הושל# תשלו# אגרות בניה '
03/10/2010 אישור מינהל מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות '
12/01/2011 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות '
11/07/2012 ' ראשי#)100אישור המשרד להגנת הסביבה (דו"ח ריח למבנה ע# בעלי חיי# מעל 

24עמוד  19/04/2016 מיו#:20160012פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



 20110026המש� בקשה להיתר:  

05/03/2015 אישור שרותי כבאות '
07/04/2016 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
'

07/04/2016 אישור וטרינר  מחוזי (למבנה לבעלי חיי#) '
07/04/2016 תוכנית ניקוז '
07/04/2016 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי# סטטי# '
07/04/2016 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) '

25עמוד  19/04/2016 מיו#:20160012פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



13 20150245בקשה להיתר:   סעי�

19/04/2016 תארי�: 20160012פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 6202420תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
242וונדי ניב , 

242, 17/117/03/8הרחבה באר טוביה  כתובת:

242 מגרש: 58  חלקה: 3070גוש:  גוש וחלקה:

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

מהות הבקשה 
 65.40* בניי� ל0.00שינוי מפלס 

)1(20150245הקמת גדרות שהותר ברשיו� מספר + חניות לא מקורות 2+ ד ''לבית מגורי� הכולל ממ

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

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

סטטוס  תארי- השלמה  גליו� דרישות 

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

14/01/2016 חתימת הישוב על גבי התשריט '
14/01/2016 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות '
14/01/2016 אישור מינהל מקרקעי ישראל '
14/01/2016 אישור פיקוד העור/ '
14/01/2016 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
'

14/01/2016 נספח סניטרי ערו� וחתו# ע"י מהנדס '
14/01/2016 תכנית אינסטלציה וסניטריה חתומה ע"י יוע0 אינסטלציה '
14/01/2016 אישור בזק '
14/01/2016 אישור חברת חשמל '
14/01/2016 דו"ח קרקע '
14/01/2016 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי# סטטי# '
14/01/2016 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) '

26עמוד  19/04/2016 מיו#:20160012פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



 20150245המש� בקשה להיתר:  

14/01/2016 חוזה ע# מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות
הסביבה)  ' מצ"ב

'

14/01/2016 חוזה ע# מעבדה מורשית לבדיקת בטו�, טיח ואטימות ממ"ד, אינסטלציה, גז,
דוד"ש בהלימה למבוצע בפועל

'

14/01/2016 רשיו� עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל '

27עמוד  19/04/2016 מיו#:20160012פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



14 20160118בקשה להיתר:   סעי�

19/04/2016 תארי�: 20160012פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 2101500תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 כפר'אחי150#לבו� רעות , 

150כפר*אחי�,  כתובת:

150 מגרש: 64  חלקה: 2548גוש:  גוש וחלקה:

בית מגורי# במשק תאור הבקשה:  מגורי# שימושי�: 

מהות הבקשה 
20130213ביטול בקשה מספר 

הסדרת מצב קיי�  *בית א 
 בשעור1161'תוספת שטח לבניי� מגורי# קיי# היתר מס. 1
ר"  מ46.00שטח קיי# בהיתר  . 2
ר"  מ86.00שטח עיקרי מבוקש  . 3
ר" מ54.00שטח שירות מבוקש. 4
ר '' מ20.00פרגולה מבוקש   . 5
186.00מוצע + כ שטח קיי# "סה. 5
הריסות כמתואר בתשריט. 6

הסדרת מצב קיי�  *בית ב 

ר"  מ130.00שטח עיקרי מבוקש . 3
ר" מ12.00שטח שירות מבוקש  . 4
142.00מוצע + כ שטח קיי# "סה. 5
הריסות כמתואר בתשריט. 6

ר '' מ70.00הקמת בריכת שחיה בשטח 

המלצות 
. לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3
. ביצוע כל ההריסות לפי המתואר בתשריט הבקשה .4

  

החלטות 
. לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3
. ביצוע כל ההריסות לפי המתואר בתשריט הבקשה .4

  

28עמוד  19/04/2016 מיו#:20160012פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



 20160118המש� בקשה להיתר:  

גליו� דרישות 

אישור שרותי כבאות '
חתימת הישוב על גבי התשריט '

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� '

תכנית אינסטלציה וסניטריה חתומה ע"י יוע0 אינסטלציה '
אישור בזק '

אישור חברת חשמל '
דו"ח קרקע '

אישור של  משרד הבריאות  עבור בריכת שחיה ככל שמוצע '
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 בטו�, טיח ואטימות ממ"ד, אינסטלציה, גז, דוד"ש בהלימה למבוצע בפועל '
רשיו� עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל '

תשלו# הטלי פיתוח '
תשלו# אגרות בניה '

אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות '
אישור משרד הבריאות לעניי� הקמה והשימוש בבריכת שחיה חדר המכונות ומתקני# נילווי# '

הצגת פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע0 בטיחות לעניי� בטיחות השימוש והשהייה בבריכות השחייה '
ולעניי� השהייה באזור הסובב את בריכת השחיה '

29עמוד  19/04/2016 מיו#:20160012פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



15 20160126בקשה להיתר:   סעי�

19/04/2016 תארי�: 20160012פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 1401980תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
70996, 8 19באר טוביה מזכירות'תומר זולר , באר'טוביה 

198באר*טוביה,  כתובת:

198 מגרש: 39  חלקה: 1034גוש:  גוש וחלקה:

מבנה חקלאי תאור הבקשה:  חקלאי שימושי�: 

מהות הבקשה 
+ר כל אחד" מ2128.00הקמת שני לולי פרגיות קלות בשטח של  

.א" מ451.00גדר באור- +ר" מ60.00מבנה שרות בשטח של 

המלצות 
. לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3

החלטות 
. לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3

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 '
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�. '

30עמוד  19/04/2016 מיו#:20160012פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



 20160126המש� בקשה להיתר:  

תשלו# אגרות בניה '
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16 20150278בקשה להיתר:   סעי�

19/04/2016 תארי�: 20160012פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 2000802תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
שושנה גמליאל , \א

כניסה א כתובת:

81 מגרש: 27  חלקה: 2712גוש:  גוש וחלקה:

שיקו# מבנה תאור הבקשה:  מגורי# שימושי�: 

מהות הבקשה 
24.2.74 מיו# 2391 או ברישיו� 31.12.72 מיו# 2066שיקו# לאחר שריפה של בית מגורי# שהותר ברישיו� 

 ילקוט פרסומי# 2.9.93 פרסו# מת� תוק/ 6/130/03/8 אשר נוצר בתוכנית 215המבנה נמצא בחלקו בתחו# מגרש סטטוטורי 
קרי המגרש נוצר לאחר התאשרות התוכנית אשר נחתמה כמו ג# היתר בניה על ) על פי נתוני אתר משרד הפני# (4161 ד/ 4140

)י"דאז ממ(י "ידי רשויות מוסמכות לרבות רמ
ר" מ146.88: שטח משוק�

החלקה אשר עבור� אי� היתר בניהתר� תחילת עבודה על בעל ההיתר להרוס את כל המבוני� אשר נמצאי� בתחו� 
.קומת עמודי�קרי  , אי� היתר זה משו� אישור לכלל המבוני� בנכס ואשר אינ� כלולי� בהיתר זה

המלצות 
.לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

 

החלטות 
 לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

סטטוס  תארי- השלמה  גליו� דרישות 

לא הושל# חתימת הישוב על גבי התשריט '
לא הושל# א י ש ו ר י # , תצהירי# וחוזי# הנדרשי# להוצאת היתר בניה: '
לא הושל# אישור מינהל מקרקעי ישראל '
לא הושל# אישור פיקוד העור/ '

נספח סניטרי ערו� וחתו# ע"י מהנדס '
לא הושל# אישור בזק '
לא הושל# אישור חברת חשמל '
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# תשלו# הטלי פיתוח '
לא הושל# תשלו# אגרות בניה '
לא הושל# הצגת פרוגרמת שיקו# ערוכה בידי מהנדס '

11/11/2015 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות '

32עמוד  19/04/2016 מיו#:20160012פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



 20150278המש� בקשה להיתר:  

11/11/2015 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי
 מודד מוסמ�

'
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17 20160125בקשה להיתר:   סעי�

19/04/2016 תארי�: 20160012פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 1800740תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
48ניסינוב אס/ , חצב 

74חצב,  כתובת:

74 מגרש: 48  חלקה: 2243גוש:  גוש וחלקה:

בית לב� ממשי� תאור הבקשה:  נחלה ' בית שני שימושי�: 

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

ר'' מ184.14שטח עיקרי מבוקש . 1
ר'' מ17.64שטח שרות מבוקש  . 2
ר'' מ201.78כ שטח מבוקש ''סה. 3
ר'' מ42.35שטח פרגולה מבוקש . 4
הריסות כמתואר בתשריט. 5

135/03/8. ע.ב.ת
.אי� היתר זה משו� אישור לכלל המבני� המופיעי� בתשריט הבקשה 

)קיימי# מגורוני# בתחו# המגורי# בנחלה, לא נמצא היתר במשרדי הוועדה, ר" מ108.0קיי# בית מגורי# בשטח של ( 

המלצות 
. לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3
. ביצוע כל ההריסות לפי המתואר בתשריט הבקשה .4

החלטות 
. לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3
. ביצוע כל ההריסות לפי המתואר בתשריט הבקשה .4
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18 20150053בקשה להיתר:   סעי�

19/04/2016 תארי�: 20160012פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 260031תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
0523860776 ,79420, 0 25כה� עמוס , ערוגות 

 ערוגות31כה� שרו� , 

31ערוגות,  כתובת:

31 מגרש: 17  חלקה: 2720גוש:  גוש וחלקה:

סככה חקלאית תאור הבקשה:  חקלאי שימושי�: 

מהות הבקשה 
ר" מ1225.00  הקמת מבנה חקלאי  פתוח בשתי חזיתות  לאחסנת כלי� חקלאי� בשטח כולל של

המלצות 
.לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3

 

החלטות 
.לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3

 

סטטוס  תארי- השלמה  גליו� דרישות 

לא הושל# תשלו# אגרות בניה '
25/01/2015 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
'

14/04/2016 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות '
14/04/2016 אישור מינהל מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות '
14/04/2016 אישור משרד החקלאות '
14/04/2016 אישור שרותי כבאות '
14/04/2016 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי# סטטי# '

35עמוד  19/04/2016 מיו#:20160012פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



19 20150146בקשה להיתר:   סעי�

19/04/2016 תארי�: 20160012פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 1403250תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
5 32שמואלי קרנית , באר'טוביה 

325באר*טוביה,  כתובת:

319 מגרש: 135  חלקה: 3070גוש:  גוש וחלקה:

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

מהות הבקשה 
 20040156' תוספת שטח לבניי� מגורי� קיי� היתר מס. 1
ר" מ161.00שטח קיי� בהיתר . 2
ר" מ26.50שטח עיקרי מבוקש . 3
ר" מ32.50שטח שירות מבוקש . 4
 220.00מוצע + כ שטח קיי� "סה. 5
הריסות כמתואר בתשריט. 6
 

המלצות 
.לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3
. ביצוע כל ההריסות לפי המתואר בתשריט הבקשה .4

החלטות 
.לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3
. ביצוע כל ההריסות לפי המתואר בתשריט הבקשה .4

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# תשלו# הטלי פיתוח '
לא הושל# תשלו# אגרות בניה '
לא הושל# דרישות והערות אדריכליות '
לא הושל# יש לסמ� את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי# '
לא הושל#  ממולא במלואו, תרשי1#יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ�: טופס 

סביבה, מפה מצבית
'

36עמוד  19/04/2016 מיו#:20160012פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



 20150146המש� בקשה להיתר:  

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

'

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

'

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

'

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

'

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

ההיתר על פי ה# נבנו.
'

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

'

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

הושל# 19/05/2015 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות '
הושל# 19/05/2015 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
'

28/06/2015 חוזה ע# מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות
הסביבה)  ' מצ"ב

'

17/09/2015 אישור פיקוד העור/ '
08/03/2016 אישור מינהל מקרקעי ישראל '
15/03/2016 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) '
15/03/2016 חוזה ע# מעבדה מורשית לבדיקת בטו�, טיח ואטימות ממ"ד, אינסטלציה, גז,

דוד"ש בהלימה למבוצע בפועל
'

17/03/2016 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי# סטטי# '
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20 20160128בקשה להיתר:   סעי�

19/04/2016 תארי�: 20160012פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 3602240תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 ת'א26' 22בני משה קרסו בע"מ , ריבל 

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

224מבצע,  כתובת:

224 מגרש: 112  חלקה: 2775גוש:  גוש וחלקה:

מבנה תעשיה תאור הבקשה:  תעשיה שימושי�: 

מהות הבקשה 
חדר טרפו תת קרקעי+  קומות מעל קומת עמודי� 2מבנה חדש ב� הקמת 

ר''  מ2071.15שטח עיקרי מבוקש  
ר'' מ853.60שטח שרות מבוקש  

ר''   מ2924.75כ שטח מבוקש ''סה
38/101/02/8. ע.ב.ת

המלצות 
.לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3
.בדיקת הלימה בי� המבוקש בפועל ובי� תוכנית  ההיתר.4

 

החלטות 
.לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3
.בדיקת הלימה בי� המבוקש בפועל ובי� תוכנית  ההיתר.4

 

גליו� דרישות 

אישור רשות שדות התעופה טר# פרסו# '
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� '
נספח סניטרי ערו� וחתו# ע"י מהנדס '

אישור בזק '
אישור חברת חשמל '
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 20160128המש� בקשה להיתר:  

אישור שרותי כבאות '
אישור משרד הבריאות '

אישור המשרד להגנת הסביבה '
תוכנית ניקוז '

אישור איגוד ערי# לאיכות סביבה  אשקלו� '
תוכנית סניטרית ופרשה טכנית מאושרת על ידי מחלקת הנדסה במועצה '

תוכנית נגישות ערוכה וחתומה על ידי יוע0 נגישות מורשה מבני# תשתיות וסביבה (מתו"ס)  ' '
הרשימה נמצאת באתר משרד המשפטי#. '

פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע0 בטיחות מורשה על גבי תשריט כיבוי אש '
נספח תנועה, חניה ותמרור פני# המתח#  לאישור משטרת ישראל '

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 בטו�, טיח ואטימות ממ"ד, אינסטלציה, גז, דוד"ש בהלימה למבוצע בפועל '

תשלו# הטלי פיתוח '
תשלו# אגרות בניה '

תשלו# היטל השבחה ככל שקיי# '
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19/04/2016 תארי�: 20160012פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 3802290תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 א.ת. באר'טוביה229א.ל.שרותי תדלוק בע''מ , 

229א.ת. באר*טוביה,  כתובת:

229 מגרש: 25  חלקה: 312גוש:  גוש וחלקה:

מבנה תעשיה תאור הבקשה:  תעשיה שימושי�: 

מהות הבקשה 
4535שינוי ללא תוספת שטח  בחזית מערבית  למבנה שהותר ברשיו� מספר  

*3.23הגדלת פתח בקיר קיי� במפלס . 1
.אי� היתר זה משו� אישור לכלל המבוני� בנכס ואשר אינ� כלולי� בהיתר זה. 2

המלצות 
.לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3
. ביצוע כל ההריסות לפי המתואר בתשריט הבקשה .4

 

החלטות 
.לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

.ת תוכניות /תיקו� בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי# הנדרשי#.2
. היטל השבחה ככל שידרש , תשלו# אגרות והיטלי# .3
. ביצוע כל ההריסות לפי המתואר בתשריט הבקשה .4

 

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� '
תוכנית נגישות ערוכה וחתומה על ידי יוע0 נגישות מורשה מבני# תשתיות וסביבה (מתו"ס)  ' '

הרשימה נמצאת באתר משרד המשפטי#. '
פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע0 בטיחות מורשה על גבי תשריט כיבוי אש '

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 בטו�, טיח ואטימות ממ"ד, אינסטלציה, גז, דוד"ש בהלימה למבוצע בפועל '
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 20160130המש� בקשה להיתר:  

תשלו# הטלי פיתוח '
תשלו# אגרות בניה '

תשלו# היטל השבחה ככל שקיי# '

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

                                                     ___________________ _________________     
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