
10/12/2014 תארי�:

ת. עברי:י"ח בכסלו תשע"ה

20140004פרוטוקול  באר�טוביה ועדת משנה מס'  
 י"א בכסלו תשע"ה 03/12/2014בתארי� :  

נכחו: 

יושב ראש הועדה המקומית � שלמה שמאי חברי :

83810מושב אורות  � אהרו� אדרת

 �60946בצרו � יזהר בר�נס

70842חצב  � אפרי% ברנס

79864ערוגות  � פיינברג מרדכי

79280שתולי%  � מני מעודי

רשות העתיקות � שייקה לנדר נציגי :

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מחוז שפלה � עוזי ש)

מהנדס הועדה � דרור איוניר סגל:

היוע) המשפטי � �עו"ד הדר מימו

� מוזמני :

79275עזריק%  � דני בוקובזה

נעדרו: 

79805כפר�אחי%  � �ימר ב� ציו חברי :

שדה עוזיה � מוטי ארבל

79270גבעתי  � סלוקי יצחק

79860תימורי%  � גד שלו

� באר�שבע68ועדה מחוזית משרד הפני% ת.ד.  אלמוגי חגית נציגי :

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%

משרד השכו� אג+ לבניה כפרית � �בוריס קפוסטו

לשכת הבריאות המחוזית בי"ח ברזילי � זעירא דפנה

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

קר� קיימת לישראל � ענת גולד

גזבר המועצה. � צופי צור סגל:

83815באר טוביה  � תומר זולר מוזמני :

1עמוד  03/12/2014 מיו%:20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מס' 



המש� משתתפי  לישיבה:

60970קיבו) חצור  � �משה כה מוזמני :

70998כפר ורבורג  � חזי בכר

79525ניר בני%  � �עדי נאמ

79850נוה�מבטח  � צפי מלר

79810תלמי יחיאל  � זהבי ב� צבי

83800אביגדור   � אלכס גולדפרב

79815אחוה  � יוסי ברו�

79285בית עזרא  � �איציק גרשו

עזר � מימי קושמרו

2עמוד  03/12/2014 מיו%:20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מס' 



על סדר היו : 

7.8.14  מיו% 20140003אישור פרוטוקול ועדת משנה מספר 

 יהיה מנוע מלכה� בתפקידו ולהשתת+ 31.12.14חבר מוסד תכנו� שלא ימסור את המידע עד לתארי�  :שאלו� ניגוד ענייני%
.בישיבות הוועדה

3עמוד  03/12/2014 מיו%:20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מס' 



תקציר נושאי� לדיו� 

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

6 2741גוש:  תצ"ר אביגדור לפי
3/124/03/8תוכנית 

9/124/03/8

5 �תוכנית בניי
עיר

תשריט חלוקה

1
21מחלקה:
23עד חלקה:

7 2738גוש:  תצ"ר אביגדור
4/124/03/8
10/124/03/8

6 �תוכנית בניי
עיר

תשריט חלוקה

2
15מחלקה:
18עד חלקה:

8 2737גוש:  תצ"ר אביגדור
11/124/03/8
3/124/03/8

7 �תוכנית בניי
עיר

תשריט חלוקה

3
22מחלקה:
26עד חלקה:

9 3070גוש:  תוכנית חלוקה
לצור% ביצוע עיסקה

חדר השנעה

9 �תוכנית בניי
עיר

4
145מחלקה:
145עד חלקה:

10 2505גוש:  נדב בלילה חלוקת
משק עזר לשלושה

מגרשי'

604(0163931 �תוכנית בניי
עיר

תוכנית מפורטת

5
19מחלקה:
19עד חלקה:

12 2543גוש:  פיצול נחלה משפחת
גילד, אורות

616(0223172 �תוכנית בניי
עיר

תכנית מפורטת

6
9מחלקה:
9עד חלקה:

13 2711גוש:  19פרסו' לפי סעי* 
�הפקעת מקרקעי

51 חלקה 2711בגוש 

5/130/03/8הפ/ �תוכנית בניי
עיר

הפקעות

7
51מחלקה:
51עד חלקה:

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

�הלו' שינוי קוי בני

603(0241489 �תוכנית בניי
עיר

תכנית מתאר

8
13מחלקה:
13עד חלקה:

15 באר טוביה 4990גוש:  �הסדרת קוי בני
1\119במגרש 

לתעשיה באז"ת כנות

616(0173369 �תוכנית בניי
עיר

תכנית מפורטת

9
19מחלקה:
19עד חלקה:

17 כפר ורבורג 2745גוש:  � משפחת פליישמ
כפר ורבורג חלוקת

משק עזר לשני

616(0178798 �תוכנית בניי
עיר

תכנית מפורטת

10
2מחלקה:
2עד חלקה:

19 כפר ורבורג 2745גוש:  פיצול מגרש ביעוד
משק עזר  משפחת

סובובי-' כפר ורבורג

616(0178806 �תוכנית בניי
עיר

תכנית מפורטת

11
2מחלקה:
2עד חלקה:

21 אביגדור 2737גוש:  פיצול מגרש ביעוד
מגורי' א' משפחת
לביא מושב אביגדור

616(0249656 �תוכנית בניי
עיר

תכנית מפורטת

12
1מחלקה:
1עד חלקה:

23 אמוני' 2505גוש:  שמואל איטח פיצול
משק עזר באמוני'

616(0175349 �תוכנית בניי
עיר

תכנית מתאר

13
2מחלקה:
2עד חלקה:

25 אמוני' 2503גוש:  פיצול נחלה משפחת
כ- אמוני'

616(0211276 �תוכנית בניי
עיר

תכנית מפורטת

14
18מחלקה:
18עד חלקה:

26 אמוני' 2505גוש:  נדב בלילה  אמוני'
חלוקת משק עזר
לשלושה מגרשי'

616(0257543 �תוכנית בניי
עיר

תכנית מפורטת

15
19מחלקה:
19עד חלקה:

27 באר)טוביה שמואלי ישראל 323גוש:  חקלאי , שימוש חורג
 מתכנית

בקשה להיתר 20140270 16
74חלקה: 
31מגרש:    :� 1400310ת.בני

29 �בצרו כה� חיה 2763גוש:  חקלאי , מבנה
חקלאי

בקשה להיתר 20110019 17
21חלקה: 
54מגרש:    :� 1600540ת.בני

4עמוד  03/12/2014 מיו':20140004פרוטוקול באר)טוביה ועדת משנה מס' 



תקציר נושאי� לדיו� 

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

31 נוה)מבטח גלשר דניאל 5008גוש:  מגורי' , שימוש
חורג מתכנית

בקשה להיתר 20140238 18
22חלקה: 
24מגרש:    :� 2300220ת.בני

33 א.ת. באר)טוביה �שמעו� סוס 301גוש:  שרותי דר% , מסו*
תחבורה

בקשה להיתר 20140335 19
12חלקה: 
,23/בת/8תכ':    :� 3805002ת.בני

5עמוד  03/12/2014 מיו':20140004פרוטוקול באר)טוביה ועדת משנה מס' 



5תשריט חלוקה לצרכי רישו�:  1 סעי�

03/12/2014 תארי�: 20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מספר 

9/124/03/8 3/124/03/8תצ"ר אביגדור לפי תוכנית  ש� התכנית: 

דיו" לאישור סוג סעי�: 

תשריט חלוקה לצרכי רישו# סוג תוכנית

ועדה מקומית סמכות:
גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

כ" 23 21 לא 2741

כ" 25 25 לא 2741

כ" 26 26 לא 2741

החלטות 
:לאשר את התשריט בכפו� כדלקמ�

חתימת המחזיקי� בנכסי� נשוא התשריט על גבי התשריט. 1
שטח נכס בתוכנית בני� עיר ושטח חוזה מינהל מקרקעי ישראל, הצגת טבלה המראה הלימה בי�  שטח נכס מיועד לרישו�. 2
חתימת מינהל מקרקעי ישראל על גבי התשריט. 3

6עמוד  03/12/2014 מיו#:20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מס' 



6תשריט חלוקה לצרכי רישו�:  2 סעי�

03/12/2014 תארי�: 20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מספר 

10/124/03/8 4/124/03/8תצ"ר אביגדור  ש� התכנית: 

דיו" לאישור סוג סעי�: 

תשריט חלוקה לצרכי רישו# סוג תוכנית

ועדה מקומית סמכות:
גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

כ" 18 15 לא 2738

החלטות 
:לאשר את התשריט בכפו� כדלקמ�

חתימת המחזיקי� בנכסי� נשוא התשריט על גבי התשריט. 1
שטח נכס בתוכנית בני� עיר ושטח חוזה מינהל מקרקעי ישראל, הצגת טבלה המראה הלימה בי� שטח נכס מיועד לרישו�. 2
חתימת מינהל מקרקעי ישראל על גבי התשריט. 3

7עמוד  03/12/2014 מיו#:20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מס' 



7תשריט חלוקה לצרכי רישו�:  3 סעי�

03/12/2014 תארי�: 20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מספר 

3/124/03/8 11/124/03/8תצ"ר אביגדור  ש� התכנית: 

דיו" לאישור סוג סעי�: 

תשריט חלוקה לצרכי רישו# סוג תוכנית
גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

כ" 26 22 לא 2737

הערות בדיקה 

 הקיימות על רקע תוכנית לא מאושרת של התושב יואב יצחק העוסקת בפיצול 3 ו 2בשלב זה יש לאחד בי" חלקות זמניות 
 מיו# 20140002 אשר נדונה ואושרה להמלצה לפקדה בפני ועדה מחוזית בישיבה מספר 616-0190983 ראה תוכנית מספר(המגרש 
8.6.14(

החלטות 
:לאשר את התשריט בכפו� כדלקמ�

חתימת המחזיקי� בנכסי� נשוא התשריט על גבי התשריט. 1
שטח נכס בתוכנית בני� עיר ושטח חוזה מינהל מקרקעי ישראל, הצגת טבלה המראה הלימה בי� שטח נכס מיועד לרישו�. 2
חתימת מינהל מקרקעי ישראל על גבי התשריט. 3
ראה (המגרש  הקיימות על רקע תוכנית לא מאושרת של התושב יואב יצחק העוסקת בפיצול 3 ו 2איחוד בי� חלקות זמניות  . 4

)8.6.14 מיו� 20140002 אשר נדונה ואושרה להמלצה לפקדה בפני ועדה מחוזית בישיבה מספר 616-0190983 תוכנית מספר

8עמוד  03/12/2014 מיו#:20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מס' 



9תוכנית בניי� עיר:  4 סעי�

03/12/2014 תארי�: 20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מספר 

תוכנית חלוקה לצור� ביצוע עיסקה חדר השנעה (טרנספורמציה) הרחבה מושב באר טוביה ש� התכנית: 

דיו" לאישור סוג סעי�: 

סוג תוכנית

ועדה מקומית סמכות:
גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

לא 145 145 לא 3070

שלמות מגרש עד מגרש ממגרש גוש

כ" 710 710 3070

מטרת התכנית 
הרחבה באר טוביה) טרנספורמציה( תוכנית חלוקה לצור� ביצוע עיסקה חדר השנעה 

המלצות 
לאשר תשריט חלוקה

החלטות 
)טרנספורמציה(" חדר השנעה  לאשר את תשריט החלוקה לצור� ביצוע העסקה ע# רשות מקרקעי ישראל בעניי

9עמוד  03/12/2014 מיו#:20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מס' 



0163931*604תוכנית מפורטת:  5 סעי�

03/12/2014 תארי�: 20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מספר 

נדב בלילה חלוקת משק עזר לשלושה מגרשי# ש� התכנית: 

אישור תוכנית סוג סעי�: 

תוכנית מפורטת סוג תוכנית

ועדה מחוזית סמכות:
גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

כ" 19 19 לא 2505

מטרת התכנית 
3  ביעוד משק עזר בו מותרת יחידת מגורי# אחת ל 19 חלקה 2505חלוקת נכס הידוע בגוש : ביטול תוכנית 

: יחידות מגורי# לישוב כמפורט להל"2חטיבות קרקע תו� הוספת 
:ר ביעוד משק עזר  ע# זכויות בניה כדלקמ""  מ500 בשטח AD1919תא שטח  . 1 
ר שטח שירות" מ25. ר שטח עיקרי"  מ125 
:ע# זכויות בניה כדלקמ"' ר ביעוד מגורי# א" מ400 בשטח  B19תא שטח  . 2 
ר שטח שירות" מ45. ר שטח עיקרי" מ180 
:ע# זכויות בניה כדלקמ"' ר ביעוד מגורי# א"  מ400  בשטח C19תא שטח   . 3 
ר שטח שירות" מ45. ר שטח עיקרי" מ180 

מתנגדי� 

אגו"ש אמוני# ע"י עו"ד עופר שר# *

הערות בדיקה 

3.12.14  20140004ועדת משנה 
.ביטול התוכנית על רקע הגשת תוכנית זהה ע� מספר שונה: דיו� נוכחי

:רקע סטטוטורי אודות ישיבות עברו
: הוחלט 07/08/2014 מתארי� 20140003טוביה ועדת משנה מספר �בישיבת באר

בידי המבקש והמתנגדי#ברישא הדברי# יצויי" כי על א- שאי" מחובתה הסטטוטורית של הועדה לית" 
מצאה) לידי בטוי במקו# ובמועד הקבוע בחוק, ככל שיוגשו התנגדויות, אשר יובאו(לומר את דבריה# 

.הועדה מקו# לשומע#
:הועדה לאחר ששמעה את הדברי# ולאחר ששקל# בכבד ראש מחליטה כדלקמ"
 הלימה בי" גודל חטיבתלחזור ולדו" בתוכנית לאחר התייחסות המבקש לאמור בהערות הבדיקה לעניי"

י# נשוא התוכנית במצבהקרקע במצב קיי# ובי" ס� גודל# המצטבר ושטח# המינימלי של שלושת המגרש
מוצע

02/03/14:שנערכה ב: 20140001טוביה ועדת משנה�הוחלט בישיבת באר
.שובלחזור ולדו" בתוכנית לאחר בחינת נחיצות התייחסות ועד אגודה חקלאית בי

 ולרבות השלכות עתידיות35א "לרבות התייחסות הישוב לעניי" גריעת יחידת דיור מהמכסה הקבועה בתמ
.  והחלטות רלוונטיות של רשות מקרקעי ישראל979צ "ככל שיהיו על החלטת בג

7.8.14   מיו# 20140003ישיבה   
ר" מ2,500שטח מצב קיי# של חטיבת הקרקע נשוא הדיו" עומד על כ. 1
 להוראות5שטח# המצטבר במצב מוצע של המגרשי# כפי שמצטייר מהטבלה בסעי- . 2

.דהינו אינו בהלימה לשטח  במצב קיי#. ר" מ1,300התוכנית עומד על שיעור של 
ר" מ500גודל מגרש מינימלי למגרשי מגורי# על פי התוכנית התקפה עומד על . 3

:7.8.14 מיו# 20140003 ישיבה 
שמיעת המבקש והמתנגדי#

10עמוד  03/12/2014 מיו#:20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מס' 



604�0163931המש� תיק בניי": 

המלצות 
   ממליצה הועדה לבטל את הבקשה616�0257543ת אחר להל" תוכנית מספר "על רקע הגשת תוכנית זהה בעלת מספר מבא 

ולדו" בתוכנית בעלת המספר החדש

החלטות 
   מחליטה הועדה לבטל את הבקשה616�0257543ת אחר להל" תוכנית מספר "על רקע הגשת תוכנית זהה בעלת מספר מבא 

ולדו" בתוכנית בעלת המספר החדש

11עמוד  03/12/2014 מיו#:20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מס' 



0223172*616תכנית מפורטת:  6 סעי�

03/12/2014 תארי�: 20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מספר 

פיצול נחלה משפחת גילד, אורות ש� התכנית: 

דיו" להמלצה סוג סעי�: 

תכנית מפורטת סוג תוכנית

ועדה מחוזית סמכות:

שטח התוכנית מ"ר20,311.00 דונ#)20.311(

בעלי עני� 

מתכנ�
חלבי לביב

רונית בלהה פרידמ"

בעלי�
רשות מקרקעי ישראל

אורות כתובות 

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

כ" 9 9 לא 2543

לא 38 38 לא 2543

מטרת התכנית 
 תאי שטח  ביעודי# המפורטי# להל" ללא הוספת 2 יחידת מגורי# ל 2  ביעוד נחלה בו מותרת 9 חלקה 2543חלוקת נכס הידוע בגוש  

יחידת מגורי# לישוב

:ע# זכויות בניה כדלקמ") נחלה(ר ביעוד מגורי# בישוב כפרי " מ2,490  בשטח 18Aתא שטח . 1
ר שטח שירות" מ100. ר שטח עיקרי" מ280

:ע# זכויות בניה כדלקמ"' ר ביעוד מגורי# א" מ510 בשטח 230תא שטח . 2
ר שטח שירות" מ50. ר שטח עיקרי" מ170

.ר ביעוד חקלאי" מ16,635 בשטח 18Bתא שטח . 3

הערות בדיקה 

1307שריט מספר במשק קיי# בית מגורי# אחד אשר עבורו קיי# ברשומות תיעוד לרישו" ללא ת
למרבית המבני# החקלאיי# לא נמצא ברשומות רישיו" בניה

ועד אגודה חתו# על התוכנית

החלטות 
ת דרישות מהנדס הועדה וכפו� כדלקמ�הועדה מחליטה להמלי+ בפני ועדה מחוזית להפקיד את התוכנית בכפו� להשלמ

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

12עמוד  03/12/2014 מיו#:20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מס' 



5/130/03/8הפקעות: הפ/ 7 סעי�

03/12/2014 תארי�: 20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מספר 

ש� התכנית:  מכללת אחווה51 חלקה 2711 הפקעת מקרקעי" בגוש 19פרסו# לפי סעי- 

דיו" בהפקעה . סוג סעי�: 

הפקעות סוג תוכנית

ועדה מקומית סמכות:
גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

כ" 51 51 לא 2711

מטרת התכנית 

 לפקודת הקרקעות19הודעה לפי סעי� 

1943ה "התשכ,  וחוק התכנו� והבניה1943) רכישה לצרכי ציבור(

) התכנית�להל" (5/130/03/8ובהתא# לתכנית  ,1965 �ה"התשכ, לחוק התכנו" והבניה 190 ו 189בתוק- סמכותה לפי סעיפי# 
.25.02.90 מיו# 3746שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט פרסומי# מספר 

19בהתא# לסעי- , ז באר טוביה "מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנו" ולבנייה מוא
שביחס , כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בתוספת להל", )הפקודה �להל"  (1943, )רכישה לצורכי ציבור(לפקודת הקרקעות 

תהיה , 1323' עמ, ט"התשנ, 15.12.98 מיו# 4712 לפקודה בילקוט הפרסומי# 7 � ו5אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפי# 
.ז באר טוביה מיו# פרסו# הודעה זו ברשומות"לקניינה הגמור והמוחלט של מוא

:תוספת
תיאור הקרקע

51 חלקה 2771גוש •

הערות בדיקה 

החלטות 
 ובכפו� 1943 לפקודת המקרקעי� 19 בכפו� להוראות סעי� 51 חלקה 2711הועדה מחליטה להפקיע את ההנכס הידוע בגוש 

להוראות כל די�

13עמוד  03/12/2014 מיו#:20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מס' 



0241489*603תכנית מתאר מקומית:  8 סעי�

03/12/2014 תארי�: 20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מספר 

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

דיו" להפקדה 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

הערות בדיקה 

)ראה צילומי# בארכיב דיגיטלי(תאי אגירת אגרגטי# אינ# מכוסי# כנדרש מתנאי ההיתר 

החלטות 
ו� כדלקמ�הועדה מחליטה להפקיד את התוכנית בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הועדה וכפ

חתימה על כתב שיפוי. 1
תשלו� היטל השבחה ככל שיחול. 2
.של קרוי זמני לא קשיח באופ� כזה שיבטיח מניעת מפגעי� סביבתיי�) בתקופת הביניי�(ביצוע בפועל . 3
ניי� מניעת מפגעי� סביבתיי� הנובעי� חתימת המבקש על תצהיר אשר יעסוק  בהתחחיבותו לסיו� טיפול סטטוטורי לע. 4

.מאחסו� האגרגטי� בתאי� נשוא התוכנית

14עמוד  03/12/2014 מיו#:20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מס' 



0173369*616תכנית מפורטת:  9 סעי�

03/12/2014 תארי�: 20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מספר 

ש� התכנית:  לתעשיה באז"ת כנות1\119הסדרת קוי בני" במגרש 

דיו" להפקדה סוג סעי�: 

תכנית מפורטת סוג תוכנית

ועדה מקומית סמכות:

שטח התוכנית מ"ר7,723.00 דונ#)7.723(

בעלי עני� 

מתכנ�
לביב חלבי

עפר נצר

בעלי�
ניר עבודות חקלאיות בע"מ

יוס- נוימ"

כתובות   באר טוביה

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

לא 19 19 לא 4990

לא 32 32 לא 4990

מטרת התכנית 
�) 4) (א( א 62שינוי בקו בני" הקבוע בתכנית לפי סעי- 

הערות בדיקה 

8: � מספר יש� לא מקוו� להל�ב רלוונטיות לתוכנית קודמת בעלת אותו מספר אשר בסופו של יו� נתאשרה ע"הערות המצ
2102/מק/

: הוחלט 02/03/2014 מתארי� 20140001טוביה ועדת משנה מספר �בישיבת באר
:לית" תוק- לתוכנית כפו- כדלקמ"

ב"  לחוק התו89 וסעי- 117פרסו# מת" תוק- לתוכנית לפי סעי- 
פרסו# מת" תוק- בילקוט הפרסומי#

תשלו# היטל השבחה ככל שיחול

25/10/07:שנערכה ב: 20070004טוביה ועדת משנה�הוחלט בישיבת באר
ועדהלהפקיד את התכנית לאחר תיקונה בהתא#  תיקוני# הטכניי# והערות מהנדס ה

.מבוקש חידוש החלטה,  שני# לא טופל3במש� 
28/12/10:שנערכה ב: 20100004טוביה ועדת משנה�הוחלט בישיבת באר

:להפקיד את התוכנית בכפו- להשלמת דרישות מהנדסת הוועדה וכפו- כדלקמ"
חתימה על כתב שיפוי. 1
תשלו# היטל השבחה ככל שיחול. 2

: דיו� נוכחי
חידוש החלטה בדבר הפקדת התוכנית

28/05/13:שנערכה ב: 20130004טוביה ועדת משנה�הוחלט בישיבת באר
:ב  בכפו- להשלמת דרישות מהנדס הועדה וכפו- כדלקמ"" לחוק התו85להפקיד את התכנית לפי סעי- 

חתימה על כתב שיפוי
תשלו# היטל השבחה ככל שיחול

15עמוד  03/12/2014 מיו#:20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מס' 



616�0173369המש� תיק בניי": 

תיקו" מטרות התוכנית לפי המתואר בהחלטת הועדה
חתימת בעלי הקרקע על גבי מסמכי התוכנית

)לרבות מינהל מקרקעי ישראל ככל שעסקינ" בנכס שהוא מקרקעי ישראל(
וב" לחוק הת109ההפקדה מותנית בהתייחסות המחוז לנחיצות אישור שר הפני# בכפו- לסעי- 

שר לפי חודשי# מהמאוחר מבי" יו# קבלת התייחסות המחוז לעניי" נחיצות אישור ה6תוק- ההחלטה (
)ב" לחוק התו86ב ומיו# הדיו" לפי סעי- " לחוק התו109סעי- 

מת" תוק- לתוכנית לאחר הפקדה ללא התנגדויות: דיו" נוכחי

החלטות 
.ו� כדלקמ�הועדה מחליטה להפקיד את התוכנית בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הועדה וכפ

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

גליו� דרישות 

יש להוסי- בתשריט ובהוראות את רשימת התכניות  אות# משנה התכנית �
להפקיד את התכנית לאחר תיקונה בהתא#  תיקוני# הטכניי# והערות מהנדס הועדה �

להפקיד את התוכנית בכפו- להשלמת דרישות מהנדס הוועדה וכפו- כדלקמ": �
. חתימה על כתב שיפוי1 �
. תשלו# היטל השבחה ככל שיחול2 �

יש להגיש תקנו" ותשריט ערוכי# על פי הנחיות עורכי נוהל מבאת וחתימות �

16עמוד  03/12/2014 מיו#:20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מס' 



0178798*616תכנית מפורטת:  10 סעי�

03/12/2014 תארי�: 20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מספר 

 משפחת פליישמ" כפר ורבורג חלוקת משק עזר לשני מגרשי# ביעוד מגורי# א' תו� הוספת
יחידת דיור לישוב

ש� התכנית: 

דיו" להמלצה סוג סעי�: 

תכנית מפורטת סוג תוכנית

ועדה מחוזית סמכות:

שטח התוכנית מ"ר2,726,032.00 דונ#)2726.032(

בעלי עני� 

מתכנ�
חלבי לביב

רונית בלהה פרידמ"

בעלי�
קק"ל באמצעות ממ"י

כתובות   , כפר ורבורג

גושי� וחלקות לתוכנית: 

,51, 50, 49, 48, 47, 45, 35, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10 חלקות במלוא": 2745גוש: 
52 ,53 ,54 ,57 ,67 ,68 ,69

71, 63, 59, 58, 56, 55, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 34, 33, 24, 23, 22, 11, 6, 5, 4, 3, 2 חלקי חלקות: 2745גוש: 
,50, 49, 48, 46, 38, 37, 35, 32, 30, 29, 28, 27, 26, 24, 23, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2 חלקות במלוא": 2746גוש: 

51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,83,
84 ,85 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,96 ,97 ,98

82, 42, 40, 34, 31, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 חלקי חלקות: 2746גוש: 
,51, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 16, 15, 9, 8, 7, 6, 5, 4 חלקות במלוא": 2748גוש: 

52 ,53 ,54 ,55 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85,
86 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,96 ,97 ,98 ,99 ,100 ,101 ,102 ,103 ,104 ,105 ,106 ,107 ,108 ,109 ,110 ,111 ,112 ,113,
 114 ,115 ,116 ,117 ,118 ,119 ,120 ,121 ,122 ,123 ,124 ,125 ,126 ,127 ,128 ,129 ,130 ,131 ,132 ,133 ,134 ,135 ,136 ,137,

49, 48, 47, 46, 44, 43, 24, 23, 22, 21, 3, 1 חלקי חלקות: 2748גוש: 
,37, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 10, 9, 8 חלקות במלוא": 2749גוש: 

38 ,40
36, 14, 13, 12, 11, 7, 6, 5, 4, 3, 1 חלקי חלקות: 2749גוש: 

מטרת התכנית 
11/03/8ר  ביעוד משק עזר על פי תוכנית " מ2,493 בשטח 29  חלקה  2746חלוקת נכס הידוע בגוש 

תו� הוספת יחידת מגורי#'  מגרשי# ביעוד מגורי# א2ר ל " מ600בו מותרת יחידת מגורי# אחת בשטח מגרש מינימלי בשעור 
:לישוב כמפורט להל"

:ע# זכויות בניה כדלקמ"' ר ביעוד מגורי# א" מ1,844 בשטח 212תא שטח . 1 
ר שטח שירות"  מ69. ר שטח עיקרי" מ443 
:ע# זכויות בניה כדלקמ"' ר ביעוד מגורי# א" מ649 בשטח  213תא שטח . 2 
ר שטח שירות"  מ55. ר שטח עיקרי" מ180 

הערות בדיקה 

6.8.58 מיו# 159בנכס קיי# מבנה שהותר בו תוספת בניה ברישיו" . 1
  אשר עוסקת בתשריט חלוקה אשר לא נמצא בארכיב הדיגיטלי ולא 970585קיי# במערכת התפעולית תיעוד לבקשה מספר . 2

כאמור לא קיי# .  בכפו- לאישור מינהל מקרקעי ישראל23.12.97התשריט אושר בועדת המשנה בישיבתה מיו# . בארכיב הפיזי
ברשומות תיעוד לאישור המינהל

ועד אגודה חתו# על התוכנית

17עמוד  03/12/2014 מיו#:20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מס' 



616�0178798המש� תיק בניי": 

החלטות 
ת דרישות מהנדס הועדה וכפו� כדלקמ�הועדה מחליטה להמלי+ בפני ועדה מחוזית להפקיד את התוכנית בכפו� להשלמ

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

18עמוד  03/12/2014 מיו#:20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מס' 



0178806*616תכנית מפורטת:  11 סעי�

03/12/2014 תארי�: 20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מספר 

פיצול מגרש ביעוד משק עזר  משפחת סובובי0' כפר ורבורג ש� התכנית: 

דיו" להמלצה סוג סעי�: 

תכנית מפורטת סוג תוכנית

ועדה מחוזית סמכות:

שטח התוכנית מ"ר2,726,033.00 דונ#)2726.033(

בעלי עני� 

מתכנ�
חלבי לביב

רונית בלהה פרידמ"

בעלי�
קק"ל באמצעות מנהל מקרקעי ישראל

כתובות   כפר ורבורג

גושי� וחלקות לתוכנית: 

,51, 50, 49, 48, 47, 45, 35, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10 חלקות במלוא": 2745גוש: 
52 ,53 ,54 ,57 ,67 ,68 ,69

71, 63, 59, 58, 56, 55, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 34, 33, 24, 23, 22, 11, 6, 5, 4, 3, 2 חלקי חלקות: 2745גוש: 
,50, 49, 48, 46, 38, 37, 35, 32, 30, 29, 28, 27, 26, 24, 23, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2 חלקות במלוא": 2746גוש: 

51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,83,
84 ,85 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,96 ,97 ,98

82, 42, 40, 34, 31, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 חלקי חלקות: 2746גוש: 
,51, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 16, 15, 9, 8, 7, 6, 5, 4 חלקות במלוא": 2748גוש: 

52 ,53 ,54 ,55 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85,
86 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,96 ,97 ,98 ,99 ,100 ,101 ,102 ,103 ,104 ,105 ,106 ,107 ,108 ,109 ,110 ,111 ,112 ,113,
 114 ,115 ,116 ,117 ,118 ,119 ,120 ,121 ,122 ,123 ,124 ,125 ,126 ,127 ,128 ,129 ,130 ,131 ,132 ,133 ,134 ,135 ,136 ,137,

49, 48, 47, 46, 44, 43, 24, 23, 22, 21, 3, 1 חלקי חלקות: 2748גוש: 
,37, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 10, 9, 8 חלקות במלוא": 2749גוש: 

38 ,40
36, 14, 13, 12, 11, 7, 6, 5, 4, 3, 1 חלקי חלקות: 2749גוש: 

מטרת התכנית 
תו� הוספת יחידת '  מגרשי# ביעוד מגורי# א2  ביעוד משק עזר בו מותרת יחידת מגורי# אחת ל 27 חלקה 2746חלוקת נכס הידוע בגוש 

מגורי# לישוב
:כמפורט להל"

:ע# זכויות בניה כדלקמ"' ר ביעוד מגורי# א" מ674  בשטח 214תא שטח . 1
ר שטח שירות" מ100. ר שטח עיקרי" מ160

:ע# זכויות בניה כדלקמ"' ר ביעוד מגורי# א" מ1,849 בשטח 215תא שטח . 2
ר שטח שירות" מ125. ר שטח עיקרי" מ464

הערות בדיקה 

 בארכיב דיגיטליח החריגות"ר במהות מחסני# כמתואר בדו" מ150בנכס קיימות חריגות בניה בהיק- של כ
ועד אגודה חתו# על התוכנית

החלטות 
ת דרישות מהנדס הועדה וכפו� כדלקמ�הועדה מחליטה להמלי+ בפני ועדה מחוזית להפקיד את התוכנית בכפו� להשלמ

חתימה על כתב שיפוי. 1
תשלו� היטל השבחה ככל שיחול. 2
ל ככל שנדרשהסדרה תכנונית של המבני� הקיימי� ללא רישיו� לרבות ביצוע הריסת� בפוע. 3

19עמוד  03/12/2014 מיו#:20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מס' 



616�0178806המש� תיק בניי": 

20עמוד  03/12/2014 מיו#:20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מס' 



0249656*616תכנית מפורטת:  12 סעי�

03/12/2014 תארי�: 20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מספר 

פיצול מגרש ביעוד מגורי# א' משפחת לביא מושב אביגדור ש� התכנית: 

דיו" להמלצה סוג סעי�: 

תכנית מפורטת סוג תוכנית

ועדה מחוזית סמכות:

שטח התוכנית מ"ר1,717,121.00 דונ#)1717.121(

בעלי עני� 

מתכנ�
רונית בלהה פרידמ"

בעלי�
מדינת ישראל באמצעות רמ"י

אביגדור כתובות 

גושי� וחלקות לתוכנית: 

,27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2 בשלמותו חלקות במלוא": 2825גוש: 
 28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59,

60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78
31, 30, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22 חלקות במלוא": 2737גוש: 
29, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1 חלקי חלקות: 2737גוש: 
30, 29, 28, 27, 25, 24, 22, 18, 17, 16, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 חלקות במלוא": 2738גוש: 
21 חלקי חלקות: 2738גוש: 
,33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 5 חלקות במלוא": 2741גוש: 

34 ,35 ,36 ,37 ,45 ,47 ,50
49, 48, 46, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 18, 7, 6, 4, 3, 2 חלקי חלקות: 2741גוש: 

שלמות מגרש עד מגרש ממגרש גוש

ב22 ב22 1

מטרת התכנית 
' ביעוד מגורי# א3/124/03/8על פי תוכנית ' ב22  מגרש 22 חלקה 2737חלוקת נכס הידוע בגוש  

תו� הוספת יחידת מגורי#'  מגרשי# ביעוד מגורי# א2בו מותרת יחידת מגורי# אחת ל 
לישוב

:כמפורט להל"
:ע# זכויות בניה כדלקמ"' ר ביעוד מגורי# א" מ581  בשטח 320תא שטח . 1

ר שטח שירות" מ55. ר שטח עיקרי" מ160
:ע# זכויות בניה כדלקמ"' ר ביעוד מגורי# א" מ486 בשטח 321תא שטח . 2

ר שטח שירות" מ50. ר שטח עיקרי" מ160

הערות בדיקה 

920207בנכס קיי# מבנה בהיתר 
הישוב חתו# על התוכניות

החלטות 
ת דרישות מהנדס הועדה וכפו� כדלקמ�הועדה מחליטה להמלי+ בפני ועדה מחוזית להפקיד את התוכנית בכפו� להשלמ

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

21עמוד  03/12/2014 מיו#:20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מס' 



616�0249656המש� תיק בניי": 

22עמוד  03/12/2014 מיו#:20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מס' 



0175349*616תכנית מתאר מקומית:  13 סעי�

03/12/2014 תארי�: 20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מספר 

שמואל איטח פיצול משק עזר באמוני# ש� התכנית: 

דיו" להמלצה סוג סעי�: 

תכנית מתאר מקומית סוג תוכנית

ועדה מחוזית סמכות:

שטח התוכנית מ"ר2,501.00 דונ#)2.501(

בעלי עני� 

מתכנ�
טליה  מרקובי0

בעלי�
רשות מקרקעי ישראל רשות מקרקעי ישראל

אמוני# כתובות 

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

לא 2 2 לא 2505

לא 8 8 לא 2505

מטרת התכנית 
2ר ביעוד משק עזר בו מותרת יחידת מגורי# אחת ל " מ2,500  בשטח 2 חלקה 2505חלוקת נכס הידוע בגוש 

:חטיבות קרקע תו� הוספת  יחידת מגורי# לישוב כמפורט להל"

:ר ביעוד מגורי#  ע# זכויות בניה כדלקמ"" מ600 בשטח 200תא שטח  . 1 
 שטח שירות5%.    שטח עיקרי25% 

:ר ביעוד מגורי#  ע# זכויות בניה כדלקמ""  מ900 בשטח  201תא שטח  . 2 
מעל הכניסה הקובעת

ר שטח שירות" מ100. ר שטח עיקרי" מ200
מתחת לכניסה הקובעת

ר שטח שירות" מ100. ר שטח עיקרי" מ100

הערות בדיקה 

20140004ועדת משנה 
ר" מ2,500שטח מצב קיי# של חטיבת הקרקע נשוא הדיו" עומד על כ.1
 להוראות התוכנית עומד על שיעור של 5שטח# המצטבר במצב מוצע של המגרשי# כפי שמצטייר מהטבלה בסעי- .2

.דהינו אינו בהלימה לשטח  במצב קיי#. ר" מ1,500

:להלן הערות  לפי סעיפי ההוראות 
120/03/8 תוכנית מאושרת 1.6
 משטח החלקה25% מצב מאושר מאפשר בנייה בהיקף שך 2.3
מגורים: מצב מוצע, משק עזר:  מצב מאושר3.2

:בנוסף
200יש להציע פתרון מתאים בתא שטח .  במרווח בין קו הבנין ובין גבול המגרשים200 מבנים בתא שטח 2 קיימים .1
201יש להציע פתרון מתאים בתא שטח .  במרווח בין קו הבנין וגבול במגרשים201קיים מבנה פרגולה בתא שטח .2

.קרי בקשה להיתר, יש להציג פתרון תכנוני. המחסן וכל פיתוח השטח נעשו ללא היתר בניה, הבריכה 

23עמוד  03/12/2014 מיו#:20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מס' 



616�0175349המש� תיק בניי": 

החלטות 
לעניי" הלימה בי" גודל חטיבתלחזור ולדו" בתוכנית לאחר התייחסות המבקש לאמור בהערות הבדיקה בכלל ו

הקרקע במצב קיי# ובי" ס� גודל# המצטבר בפרט

24עמוד  03/12/2014 מיו#:20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מס' 



0211276*616תכנית מפורטת:  14 סעי�

03/12/2014 תארי�: 20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מספר 

פיצול נחלה משפחת כ0 אמוני# ש� התכנית: 

דיו" להמלצה סוג סעי�: 

תכנית מפורטת סוג תוכנית

ועדה מחוזית סמכות:

שטח התוכנית מ"ר15,345.00 דונ#)15.345(

בעלי עני� 

מתכנ�
חלבי לביב

בני שילו"

בעלי�
שלמה כ0

מ.מ.י. מחז דרו#

אמוני# כתובות 

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

כ" 18 18 לא 2503

לא 52 52 לא 2503

מטרת התכנית 
 תאי שטח  ביעודי# המפורטי# להל" ללא הוספת 2 יחידת מגורי# ל 2  ביעוד  נחלה  בו מותר 18  חלקה  2503חלוקת נכס הידוע בגוש 

יחידת מגורי# לישוב
:ע# זכויות בניה כדלקמ") נחלה(ר ביעוד מגורי# בישוב כפרי " מ2,358  בשטח 20תא שטח . 1

ר שטח שירות" מ100. ר שטח עיקרי" מ280
:ע# זכויות בניה כדלקמ"' ר ביעוד מגורי# א" מ641 בשטח 10תא שטח . 2

ר שטח שירות" מ90. ר שטח עיקרי" מ170
.ר ביעוד חקלאי" מ11,752 בשטח 30תא שטח . 3

הערות בדיקה 

:בנכס קיימי#
95449 ו 1645 מבני מגורי# שהותרו ברישיו" 2.  1
א1645סככה שהותרה ברישיו" . 2
מבנה ללא גג וללא רישיו". 3

החלטות 
ת דרישות מהנדס הועדה וכפו� כדלקמ�הועדה מחליטה להמלי+ בפני ועדה מחוזית להפקיד את התוכנית בכפו� להשלמ

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

25עמוד  03/12/2014 מיו#:20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מס' 



0257543*616תכנית מפורטת:  15 סעי�

03/12/2014 תארי�: 20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מספר 

נדב בלילה  אמוני# חלוקת משק עזר לשלושה מגרשי# ש� התכנית: 

דיו" להמלצה סוג סעי�: 

תכנית מפורטת סוג תוכנית

ועדה מחוזית סמכות:

שטח התוכנית מ"ר2,501.00 דונ#)2.501(

בעלי עני� 

מתכנ�
טליה  מרקובי0

בעלי�
מינהל מקרקעי ישראל

אמוני# כתובות 

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

כ" 19 19 לא 2505

מטרת התכנית 
3  ביעוד משק עזר בו מותרת יחידת מגורי# אחת ל 19 חלקה 2505חלוקת נכס הידוע בגוש 

: יחידות מגורי# לישוב כמפורט להל"2חטיבות קרקע תו� הוספת 

:ר ביעוד מגורי#  ע# זכויות בניה כדלקמ"" מ1701 בשטח A19תא שטח  . 1 
 שטח שירות5%.    שטח עיקרי25% 

:ע# זכויות בניה כדלקמ"' ר ביעוד מגורי# א" מ400 בשטח  B19תא שטח  . 2 
ר שטח שירות" מ45. ר שטח עיקרי" מ180 

:ע# זכויות בניה כדלקמ"' ר ביעוד מגורי# א"  מ400  בשטח C19תא שטח   . 3 
ר שטח שירות" מ45. ר שטח עיקרי" מ180 

604�0163931תוכנית זו באה כחל- לתוכנית מספר 

החלטות 
ת דרישות מהנדס הועדה וכפו� כדלקמ�הועדה מחליטה להמלי+ בפני ועדה מחוזית להפקיד את התוכנית בכפו� להשלמ

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

26עמוד  03/12/2014 מיו#:20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מס' 



16 20140270בקשה להיתר:   סעי�

03/12/2014 תארי�: 20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מספר 

 1400310תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 באר�טוביה31שמואלי ישראל , 

31באר*טוביה,  כתובת:

31 מגרש: 74  חלקה: 323גוש:  גוש וחלקה:

שימוש חורג מתכנית תאור הבקשה:  חקלאי שימושי�: 

מהות הבקשה 
 שינוי שימוש

,20130365 שהותר ברישיו" ר לדיר'' מ100.00במהות הקמת מחס" חקלאי בשטח  ממבנה חקלאי 
.ר"מ20.00בשטחהמשקתוצרתלממכרוחנותר" מ40.00בשטח   גבינותליצורלמחלבה 

.20140004 בקשה לשימוש חורג במבנה האמור בוטלה בועדת משנה 

החלטות 
� את השימוש המוצע בבקשה זו על רקע החלטת רשות מקרקעי ישראל ועל רקע החלטת משרד החקלאות אשר רואי

מספר  אשר תדו� בפרטי הבקשה אשר כאמור 20140024כשימוש חקלאי ולא כשימוש חורג מועברת הבקשה לרשות רישוי 
שימוש חורג, י ומשרד החקלאות"לאור החלטת רמ, אינה מהווה

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 �
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 �

אישור איגוד ערי# לאיכות סביבה אשקלו" �
אישור משרד הבריאות �

נספח תנועה, חניה ותמרור פני# המתח#  ערו� בידי יוע0 תנועה לאישור מחלקת תנועה במועצה �
תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי# סטטי# �

תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
חוזה ע# מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות הסביבה)  � מצ"ב �

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

אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
תשלו# היטל השבחה ככל שקיי# �
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דרישות והערות אדריכליות �
יש לסמ" את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי# �

� ממולא במלואו, תרשי# סביבה, מפה מצבית1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ": טופס 
� הכוללת את קונטור כל המבני# הקיימי#  בצבע שחור וקונטור המבנה המבוקש בצבע אדו1:250#בקנ"מ 

� על רקע גבולות המגרש/חלקה צבוע כמפורט להל":1:100העמדת המבנה המבוקש בקנ"מ 
כחול � עבור אלמנטי# מבטו", אדו#  � עבור אלמנטי# מבלוקי#, ירוק � עבור אלמנטי# אחרי# לרבות �

ציו" החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות במבנה, חזיתות �
חתכי#, גדרות וכל מבונה אחר הקיי# בתחו# התוכנית. �

ככל שקיימי# מבני# אחרי# בתחו# הבקשה יש  לציי" במפה המצבית את מספר ההיתר על פי ה# נבנו. �
קונטור מבני# המיועדי# להריסה יסומנו במפה המצבית ובתוכנית ההעמדה בצבע צהוב. �

יש לעדכ" את מס' הבקשה, מס' תיק הבני" והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
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03/12/2014 תארי�: 20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מספר 

 1600540תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 בצרו"54כה" חיה , 

54בצרו�,  כתובת:

54 מגרש: 21  חלקה: 2763גוש:  גוש וחלקה:

מבנה חקלאי תאור הבקשה:  חקלאי שימושי�: 

מהות הבקשה 
20110019)2(

)1(20110019שינו מהות היתר 
:מהות השינוי

ר"מ273.33: כ שטח המבנה"סה. ר" מ72.93בשעור ) 1(20100019הסדרה תכנונית של הגדלת המבנה שהותר ברישיו" . 1
.בניית ההגדלה האמורה בצמוד לגבול החלקה כמתואר בתשריט. 2
מסעדה, הסדרה תכנונית של הוספת שימוש חורג נוס- במהות בית קפה. 3
 שני5#: מש� השימוש החורג לשני השימושי# החורגי#. 4

20110019)1(
ר" מ204.00הקמת מבנה  חקלאי בשטח . 1
שימוש חורג במבנה מושא הבקשה במהות סטודיו לעיצוב בגדי#. 2
 שני5#: מש� השימוש החורג המבוקש. 3

הערות בדיקה 

14..3.12 מיו� 20140004ועדת משנה ) 2(20110019
 דונ3#המבנה גובל בחלקו האחורי בקו 

בנכס קיימי# מבני מגורי#
20040027מבנה קדמי קיי# ברישיו" 

מבנה אחורי אי" תיעוד לרישיו" בניה

20110019)2 (
)1(20110019יש לעמוד בכל דרישות גליו" הדרישות של היתר 

 
20110019)1 (

: תיקוני# טכני# נדרשי#

.יש לצבוע את מבנה עזר משקי כמבוקש. 1 
.יש להחליש קו חלונות. 2 
.התכניות יוגשו ברקע מפת מדידה ע# סימו" גבול מגרש וקווי בני". 3 
.בתכנית הגג יש לסמ" אחוז שיפוע. 4 
.יש לציי" בחזיתות ובחתכי# גובה קרקע. 5 
.יש להתאי# מפלסי גג בתכנית לחתכי# ולחזיתות. 6 
.יש לתת קווי מידות בחתכי#. 7 

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

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

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

חתימה על כתב שיפוי �
פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע0 בטיחות מורשה �

נספח תנועה, חניה ותמרור פני# המתח#  ערו� בידי יוע0 תנועה 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_________________) �
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 יוע0 ניקוז �
תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי# סטטי# �

תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
תשלו# אגרות בניה �

12/6/11שול# פקדו" 

אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
תשלו# היטל השבחה ככל שקיי# �

דרישות והערות אדריכליות �
יש לסמ" את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי# �

� ממולא במלואו, תרשי# סביבה, מפה מצבית1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ": טופס 
� הכוללת את קונטור כל המבני# הקיימי#  בצבע שחור וקונטור המבנה המבוקש בצבע אדו1:250#בקנ"מ 

� על רקע גבולות המגרש/חלקה צבוע כמפורט להל":1:100העמדת המבנה המבוקש בקנ"מ 
כחול � עבור אלמנטי# מבטו", אדו#  � עבור אלמנטי# מבלוקי#, ירוק � עבור אלמנטי# אחרי# לרבות �

ציו" החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות במבנה, חזיתות �
חתכי#, גדרות וכל מבונה אחר הקיי# בתחו# התוכנית. �

ככל שקיימי# מבני# אחרי# בתחו# הבקשה יש  לציי" במפה המצבית את מספר ההיתר על פי ה# נבנו. �
קונטור מבני# המיועדי# להריסה יסומנו במפה המצבית ובתוכנית ההעמדה בצבע צהוב. �

יש לעדכ" את מס' הבקשה, מס' תיק הבני" והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
פירסומי# עיתוני#,שכני#, תמונות �
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03/12/2014 תארי�: 20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מספר 

 2300220תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 נוה�מבטח22גלשר דניאל , 

22נוה*מבטח,  כתובת:

24 מגרש: 22  חלקה: 5008גוש:  גוש וחלקה:

שימוש חורג מתכנית תאור הבקשה:  מגורי# שימושי�: 

מהות הבקשה 
:הסדרה תכנונית של מבנה קיי# בתחו# השטח למגורי# כמפורט להל". 1

ר" מ136.65מחס" ביתי בשטח : מהות השימוש
שימוש חורג במבנה האמור. 2
בית מלאכה לתיקו" מכשירי# מוטורי# קטני# לחקלאות וגינו": מהות השימוש החורג. 3
 שני5#: מש� השימוש החורג. 4

הערות בדיקה 

 מבני מגורי3#בנכס קימי# 
16.3.76 מיו# 2738ח החריגות קיי# ברישיו" " בדו1מבנה  המסומ" בספרה 
2738 בדוח החריגות מסומ" להריסה ברישיו" 4מבנה המסומ" בספרה 
קיי# ללא רישיו" בניה  בדוח החריגות 5,6מבנה המסומ" בספרה 

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הועדה וכפו� כדלקמ�

חתימה על כתב שיפוי. 1
תשלו� היטל השבחה ככל שיחול. 2
הריסה בפועל של  מבנה המגורי� הצפוני אשר קיי� ללא רישיו�. 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 �

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

אישור איגוד ערי# לאיכות סביבה אשקלו" �
פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע0 בטיחות מורשה �

חתימה על כתב שיפוי �
נספח תנועה, חניה ותמרור פני# המתח#  ערו� בידי יוע0 תנועה 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": �
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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 �

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

אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
תשלו# היטל השבחה ככל שקיי# �

דרישות והערות אדריכליות �
יש לסמ" את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי# �

� ממולא במלואו, תרשי# סביבה, מפה מצבית1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ": טופס 
� הכוללת את קונטור כל המבני# הקיימי#  בצבע שחור וקונטור המבנה המבוקש בצבע אדו1:250#בקנ"מ 

� על רקע גבולות המגרש/חלקה צבוע כמפורט להל":1:100העמדת המבנה המבוקש בקנ"מ 
כחול � עבור אלמנטי# מבטו", אדו#  � עבור אלמנטי# מבלוקי#, ירוק � עבור אלמנטי# אחרי# לרבות �

ציו" החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות במבנה, חזיתות �
חתכי#, גדרות וכל מבונה אחר הקיי# בתחו# התוכנית. �

ככל שקיימי# מבני# אחרי# בתחו# הבקשה יש  לציי" במפה המצבית את מספר ההיתר על פי ה# נבנו. �
קונטור מבני# המיועדי# להריסה יסומנו במפה המצבית ובתוכנית ההעמדה בצבע צהוב. �

יש לעדכ" את מס' הבקשה, מס' תיק הבני" והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
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03/12/2014 תארי�: 20140004פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מספר 

 3805002תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 א.ת. באר�טוביה2\ב 500שמעו" סוס" , 

 א.ת. באר�טוביה2\ב 500דלק הדרו# , 

2 כניסה ב 500א.ת. באר*טוביה,  כתובת:

12, 15  חלקות: 301גוש:  גוש וחלקה:

/ב500 מגרש: 5,  חלקה:  43  חלקה: 2476גוש: 

מסו- תחבורה תאור הבקשה:  שרותי דר� שימושי�: 

מהות הבקשה 
ר" מ303.59: הקמת מסו� תחבורה חדש בשטח

ר" מ35.30: מ עבור מסו� התחבורה בשטח"הקמת ממ
הפסקת שימוש במסו� תחבורה זמני אשר מתנהל במבנה שהותר כמסעדה

ר" מ494.46: חידוש שימוש במבנה המסעדה בשטח

הערות בדיקה 

ני"יש למנות בתשריט מהנדס אזרחי ע# מספר רישיו" אשר יוגדר כמתכנ" שלד הב. 1
דה היש"יש להציג כמוצע בתשריט העמדה פנימית לרבות חלוקת מחיצות של מבנה המסע. 2
המבנה המוצע ומבנה המסעדה המושב אישורי יועצי# ורשויות מוסמכות הנדרשי# להיתר ינתנו על רקע תשריט של . 3

לקדמותו
יש להוסי- בתשריט את שמעו" סוס" כמבקש נוס-. 4
החריגה הינה בשטח שירות המוגדר בבקשה . 5/138/03/8ס� השטחי# בבקשה חורג מהשטח המותר בתוכנית התקפה . 5

.ר" מ35.30ס בשטח  "כממ
 תובא  1992ב "התשנ) חישוב שטחי# ואחוזי בניה בתוכנית ובהיתרי#(תקנות התכנו" והבניה ) 3)(ב(13ו ) 1)(ב(13בכפו- לסעי- . 6

התוכנית לדיו" בועדת המשנה בכדי הוספת שטחי שירות
יש להתייחס במהות הבקשה להשבת השימוש במסעדה. 7

החלטות 
חישוב שטחי� (תקנות התכנו� והבניה ) 3)(ב(13ו ) 1)(ב(13ר בכפו�  לסעי�  " מ35.3לאשר הוספת שטחי שירות  בשעור כ 

 ובכפו� לתשלו� היטל השבחה ככל שיחול1992ב "התשנ) ואחוזי בניה בתוכנית ובהיתרי�
לאשר את כלל הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הועדה

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

 מודד מוסמ�
�
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 20140335המש� בקשה להיתר:  

לא הושל# .I.L.ו�T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  �
לא הושל# אישור בזק �
לא הושל# אישור חברת חשמל �
לא הושל# אישור שרותי כבאות �
לא הושל# אישור משרד הבריאות (לעניי" השבת השימוש במסעדה) �
לא הושל# תוכנית ניקוז ערוכה בידי יוע0 ניקוז �
לא הושל# אישור איגוד ערי# לאיכות סביבה  אשקלו" (לעניי" השבת השימוש במסעדה) �
לא הושל# תוכנית סניטרית ופרשה טכנית מאושרת על ידי מחלקת הנדסה במועצה (לעניי"

השבת השימוש במסעדה)
�

לא הושל# תוכנית סניטרית ופרשה טכנית מאושרת על ידי יועצת שפכי# במועצה (לעניי"
השבת השימוש במסעדה)

�

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

�

לא הושל# הרשימה נמצאת באתר משרד המשפטי#. �
לא הושל# פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע0 בטיחות מורשה �
לא הושל# אישור משרד התחבורה �
לא הושל# תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי# סטטי# �
לא הושל# תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
לא הושל# חוזה ע# מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

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

�

לא הושל# תשלו# הטלי פיתוח �
לא הושל# תשלו# אגרות בניה �
לא הושל# אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
לא הושל# תשלו# היטל השבחה ככל שקיי# �
לא הושל# דרישות והערות אדריכליות �
לא הושל# יש לסמ" את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי# �
לא הושל#  ממולא במלואו, תרשי1#יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ": טופס 

סביבה, מפה מצבית
�

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

�

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

�

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

�

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

�

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

ההיתר על פי ה# נבנו.
�

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

�

לא הושל# יש לעדכ" את מס' הבקשה, מס' תיק הבני" והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
לא הושל# אי" לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . �

הושל# 12/11/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל �

                                       שלמה שמאי               דרור איוניר                                        
ר הועדה"                              יו       מהנדס המועצה והועדה                                        

                                         ___________________      _________________                    
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