
10/12/2014 תארי�:

ת. עברי:י"ח בכסלו תשע"ה

20140022פרוטוקול  באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס'  
 ג'  בכסלו תשע"ה 25/11/2014בתארי� :  

נכחו: 

יושב ראש הועדה המקומית � שלמה שמאי חברי :

מהנדס הועדה � דרור איוניר

1עמוד  25/11/2014 מיו :20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



תקציר נושאי� לדיו� 

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

3 אביגדור זנדני דניאל 2738גוש:  מגורי� , בית מגורי�
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20140316 1
30חלקה: 
308מגרש:   1103080ת.בני :  

5 אמוני� ב  שבת מוריס 2505גוש:  מגורי� , תוספת בקשה להיתר 20100393 2
61חלקה: 
217מגרש:   1302170ת.בני :  

7 א.ת. עד&הלו� לחובי) גל 2636גוש:  תעשיה , מבנה
תעשיה

בקשה להיתר 20130057 3
3חלקה: 
/ד54מגרש:   3900544ת.בני :  

9 א.ת. באר&טוביה יוחנ  אלי 2424גוש:  תעשיה , מבנה
תעשיה

בקשה להיתר 20140225 4
25חלקה: 
134מגרש:   3801370ת.בני :  

11 שתולי� מנואר לימור 2513גוש:  מגורי� , בית מגורי�
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20140318 5
5חלקה: 
א'116מגרש:   2800002ת.בני :  

13 שדה&עוזיה שמעיה אבנר 2495גוש:  מגורי� , בית מגורי�
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20140319 6
6חלקה: 
64מגרש:   270064ת.בני :  

15 א.ת. עד&הלו� ש.י. גוברי  יעו)
והשקעות בע"מ

2636גוש:  תעשיה , תוספת בקשה להיתר 20120567 7
8חלקה: 
12מגרש:   3900120ת.בני :  

16 כפר&אחי� מילר רחל 2549גוש:  מגורי� , תוספת
למגורי�

בקשה להיתר 20140128 8
56מגרש: 

 2100560ת.בני :  

18 אזור תעשיה כנות כפר נוער כנות 4991גוש:  ציבורי , בית מגורי�
(שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20140308 9
12חלקה: 
9מגרש:   5000090ת.בני :  

20 ינו  חבני זכריה אקי 2712גוש:  חקלאי , דיר כבשי� בקשה להיתר 20140326 10
60חלקה: 
/ב34מגרש:   2000342ת.בני :  

22 תלמי&יחיאל דה  נאוה 2553גוש:  חקלאי , מבנה
חקלאי

בקשה להיתר 20140272 11
9חלקה: 
78מגרש:   3000730ת.בני :  

24 בצרו  מועצה אזורית באר
טוביה

2763גוש:  ציבורי , מבנה ציבור בקשה להיתר 20140290 12
87חלקה: 
87מגרש:   1600871ת.בני :  

26 מגל יבנה קבוצת הפועל
המזרחי להתיישבות

שיתופית בע"מ.

2774גוש:  מבני משק , לולי� בקשה להיתר 20140331 13
50חלקה: 
2מגרש:   4700020ת.בני :  

28 שדה&עוזיה שמקה אביגדור 2495גוש:  מגורי� , גדר בקשה להיתר 20140337 14
47חלקה: 
92מגרש:   2700920ת.בני :  

30 עזריק� מושב עזריק� 2597גוש:  ציבורי , מתק  הנדסי בקשה להיתר 20110358 15
68חלקה: 

115/03/8תכ':   2510000ת.בני :  

2עמוד  25/11/2014 מיו�:20140022פרוטוקול באר טוביה&רשות רישוי מקומית מס' 



1 20140316בקשה להיתר:   סעי�

25/11/2014 תארי�: 20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1103080תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 אביגדור308זנדני דניאל , 

 אביגדור308זנדני איילת , 

308אביגדור,  כתובת:

308 מגרש: 30  חלקה: 2738גוש:  גוש וחלקה:

בית מגורי$ (שכונת הרחבה) תאור הבקשה:  מגורי$ שימושי : 

מהות הבקשה 
הקמת בית מגורי 

ר" מ170.13: שטח עיקרי
ר" מ12.5: שטח שירות

ר" מ182.63כ שטח "סה

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו& להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו& להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

גליו� דרישות 

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

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� �

.I.L.ו�T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  �
אישור בזק �

אישור חברת חשמל �
אישור$ של  משרד הבריאות ואינג' נדיה דובוצקי (יועצת שפכי$ של המועצה) עבור בריכת שחיה �

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$, קבועות שרברבות, טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימו$ סולרי,גז �

תשלו$ הטלי פיתוח �
תשלו$ אגרות בניה �

אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
רשיו0 עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �

תשלו$ עבור הצבת פילר(בהרחבות) �
דרישות והערות אדריכליות �

יש לסמ0 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי$ �
� ממולא במלואו, תרשי$ סביבה, מפה מצבית1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ0: טופס 

� הכוללת את קונטור כל המבני$ הקיימי$  בצבע שחור וקונטור המבנה המבוקש בצבע אדו1:250$בקנ"מ 

3עמוד  25/11/2014 מיו$:20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20140316המש� בקשה להיתר:  

� על רקע גבולות המגרש/חלקה צבוע כמפורט להל1:100:0העמדת המבנה המבוקש בקנ"מ 
כחול � עבור אלמנטי$ מבטו0, אדו$  � עבור אלמנטי$ מבלוקי$, ירוק � עבור אלמנטי$ אחרי$ לרבות �

ציו0 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  לציי0 במפה המצבית את מספר ההיתר על פי ה$ נבנו. �
קונטור מבני$ המיועדי$ להריסה יסומנו במפה המצבית ובתוכנית ההעמדה בצבע צהוב. �

יש לציי0 בתכנית הפיתוח את מפלסי הגדרות �
יש לציי0 בתכנית חניה מקורה/לא מקורה �

בתכנית פתוח המגרש יש להוסי& גומחת מי$ וגומחת אשפה . �
יש לעדכ0 את מס' הבקשה, מס' תיק הבני0 והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �

יש לנקז מי נגר עלי למי תהו$ ולסמ0 בורות חלחול במגרש �
אי0 לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . �

4עמוד  25/11/2014 מיו$:20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



2 20100393בקשה להיתר:   סעי�

25/11/2014 תארי�: 20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1302170תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
7 21ב0 שבת מוריס , אמוני$ 

217אמוני ,  כתובת:

217 מגרש: 61  חלקה: 2505גוש:  גוש וחלקה:

תוספת תאור הבקשה:  מגורי$ שימושי : 

מהות הבקשה 
).20040185' היתר מס(מחס0 +שינויי$ פנימיי$ במבנה קיי$+תוספת קומה לבית מגורי$

ר" מ132.70שטח קומת קרקע עיקרי קיי$ 
.ר" מ4.02שטח קומת קרקע עיקרי מבוקש 

ר" מ45.51עיקרי מבוקש ' שטח קומה א
ר" מ12.00שטח שרות קיי$ 

ר" מ12.60שטח מחס0 מבוקש 

הערות בדיקה 

: הוחלט 18/10/2010 מתארי� 20100039רשות רישוי מקומית מספר �בישיבת באר טוביה
:לאשר את הבקשה להיתר בכפו& למילוי התנאי$ הבאי$

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו& להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו& להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

גליו� דרישות 

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

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� �

.I.L.ו�T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  �
אישור בזק �

אישור חברת חשמל �
אישור$ של  משרד הבריאות ואינג' נדיה דובוצקי (יועצת שפכי$ של המועצה) עבור בריכת שחיה �

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$, קבועות שרברבות, טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימו$ סולרי,גז �

תשלו$ הטלי פיתוח �
תשלו$ אגרות בניה �

אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
רשיו0 עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �

תשלו$ עבור הצבת פילר(בהרחבות) �

5עמוד  25/11/2014 מיו$:20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20100393המש� בקשה להיתר:  

דרישות והערות אדריכליות �
יש לסמ0 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי$ �

� ממולא במלואו, תרשי$ סביבה, מפה מצבית1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ0: טופס 
� הכוללת את קונטור כל המבני$ הקיימי$  בצבע שחור וקונטור המבנה המבוקש בצבע אדו1:250$בקנ"מ 

� על רקע גבולות המגרש/חלקה צבוע כמפורט להל1:100:0העמדת המבנה המבוקש בקנ"מ 
כחול � עבור אלמנטי$ מבטו0, אדו$  � עבור אלמנטי$ מבלוקי$, ירוק � עבור אלמנטי$ אחרי$ לרבות �

ציו0 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  לציי0 במפה המצבית את מספר ההיתר על פי ה$ נבנו. �
קונטור מבני$ המיועדי$ להריסה יסומנו במפה המצבית ובתוכנית ההעמדה בצבע צהוב. �

יש לציי0 בתכנית הפיתוח את מפלסי הגדרות �
יש לציי0 בתכנית חניה מקורה/לא מקורה �

בתכנית פתוח המגרש יש להוסי& גומחת מי$ וגומחת אשפה . �
יש לעדכ0 את מס' הבקשה, מס' תיק הבני0 והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �

יש לנקז מי נגר עלי למי תהו$ ולסמ0 בורות חלחול במגרש �
אי0 לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . �

6עמוד  25/11/2014 מיו$:20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



3 20130057בקשה להיתר:   סעי�

25/11/2014 תארי�: 20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 3900544תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 ד א.ת. עד�הלו54/4$לחובי4 גל , 

4 כניסה ד 54א.ת. עד'הלו ,  כתובת:

/ד54 מגרש: 3  חלקה: 2636גוש:  גוש וחלקה:

מבנה תעשיה תאור הבקשה:  תעשיה שימושי : 

מהות הבקשה 
20080119 ו 20060095' ר למבנה תעשיה קיי$ בהיתר מס'' מ1,903.87תוספת בניה למפעל בשר  בשטח 

ר" מ1,857.77שטח עיקרי מבוקש 
ר" מ46.10שטח שרות מבוקש 

ר" מ3,244.67מוצע +כ שטח קיי$"סה

הערות בדיקה 

: הוחלט 30/01/2013 מתארי* 20130003רשות רישוי מקומית מספר 'בישיבת באר טוביה
לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הועדה

. ראה הערות מפורטות על גבי התכנית שנבדקה

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו& להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו& להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

סטטוס  תארי* השלמה  גליו� דרישות 

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

==
�

לא הושל$ אישור מינהל מקרקעי ישראל�קרקע פרטית �
לא הושל$ אישור המשרד להגנת הסביבה �
לא הושל$ הרשימה נמצאת באתר משרד המשפטי$. �
לא הושל$ תשלו$ הטלי פיתוח �
לא הושל$ תשלו$ אגרות בניה �
לא הושל$ אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
לא הושל$ תשלו$ היטל השבחה ככל שקיי$ �
לא הושל$ דרישות והערות אדריכליות �
לא הושל$ יש לסמ0 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי$ �
לא הושל$  ממולא במלואו, תרשי1$יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ0: טופס 

סביבה, מפה מצבית
�

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

�

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

�

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

�

7עמוד  25/11/2014 מיו$:20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 
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לא הושל$ ציו0 החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות
במבנה, חזיתות

�

לא הושל$ חתכי$, גדרות וכל מבונה אחר הקיי$ בתחו$ התוכנית. �
לא הושל$ ככל שקיימי$ מבני$ אחרי$ בתחו$ הבקשה יש  לציי0 במפה המצבית את מספר

ההיתר על פי ה$ נבנו.
�

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

�

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

הושל$ 18/06/2013 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
הושל$ 18/06/2013 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

הושל$ 18/06/2013 אישור בזק �
הושל$ 18/06/2013 אישור חברת חשמל �
הושל$ 18/06/2013 תוכנית ניקוז ערוכה בידי יוע4 ניקוז �
הושל$ 18/06/2013  המפרטת את פריסת גמר החזיתות והגדרות, תוכנית גינוA3,0בנפרד חוברת בגודל 

תוכנית תאורה
�

הושל$ 18/06/2013 נספח תנועה, חניה ותמרור פני$ המתח$  ערו� בידי יוע4 תנועה לאישור מחלקת
תנועה במועצה

�

הושל$ 11/08/2013 אישור פיקוד העור& �
הושל$ 11/08/2013 .I.L.ו�T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  �
הושל$ 11/08/2013 תוכנית נגישות ערוכה וחתומה על ידי יוע4 נגישות מורשה מבני$ תשתיות וסביבה

(מתו"ס)  �
�

הושל$ 11/08/2013 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי$ סטטי$ �
הושל$ 11/08/2013 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
הושל$ 11/08/2013 חוזה ע$ מעבדה מורשית לבדיקת בטוני$, קבועות שרברבות,

טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימו$ סולרי,גז
�

הושל$ 10/12/2013 אישור שרותי כבאות �
הושל$ 10/12/2013 פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע4 בטיחות מורשה �
הושל$ 15/06/2014 אישור משרד הבריאות �
הושל$ 15/06/2014 תוכנית סניטרית ופרשה טכנית מאושרת על ידי מחלקת הנדסה במועצה �
הושל$ 15/06/2014 תוכנית סניטרית ופרשה טכנית מאושרת על ידי יועצת שפכי$ במועצה �
הושל$ 15/07/2014 חוזה ע$ מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

הושל$ 05/10/2014 אישור איגוד ערי$ לאיכות סביבה  אשקלו0 �
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4 20140225בקשה להיתר:   סעי�

25/11/2014 תארי�: 20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 3801370תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 א.ת. באר�טוביה137יוחנ0 אלי , 

137א.ת. באר'טוביה,  כתובת:

134 מגרש: 25  חלקה: 2424גוש:  גוש וחלקה:

מבנה תעשיה תאור הבקשה:  תעשיה שימושי : 

מהות הבקשה 
הסדרה תכנונית  למבני$ לאחסנת חומר גל$ לתעשייה רפואית.1

.ס''   ללא פוטנצייאל זיהו$ וללא חומ
הקמת מבנה לדודי קיטור מופעלי$ בגז.2
ר"מ21.84הקמת מקלט  בשטח .3
.ר'' מ334.78כ הסדרת והקמת מבני$ מבני$ בשטח ''סה.4
' מ55.00הנחת צינור להולכת גז בלח4 נמו�.5
.הקמת משטח לקליטת הגז מספק ההולכה כמתואר בתשריט. 6
ר" מ10.66בשטח .הקמת מתק0 לפיזור הגז למתקני תהלי� כמתואר בתשריט. 7
.הריסות כמתואר בתשריט. 8

הערות בדיקה 

ג תוכנית''ראה הערות ע
תוכנית ע$ הערות נמסרה לשרו0

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו& להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו& להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

סטטוס  תארי* השלמה  גליו� דרישות 

לא הושל$ א י ש ו ר י $ , תצהירי$ וחוזי$ הנדרשי$ להוצאת היתר בניה: �
 אישור רשות הגז

לא הושל$ ================================================
==

�

לא הושל$ .I.L.ו�T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  �
לא הושל$ אישור שרותי כבאות �
לא הושל$ תוכנית סניטרית ופרשה טכנית מאושרת על ידי יועצת שפכי$ במועצה �
לא הושל$ נספח תנועה, חניה ותמרור פני$ המתח$  ערו� בידי יוע4 תנועה לאישור מחלקת

תנועה במועצה
�

לא הושל$ תשלו$ הטלי פיתוח �
לא הושל$ תשלו$ אגרות בניה �
לא הושל$ אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
לא הושל$ תשלו$ היטל השבחה ככל שקיי$ �
לא הושל$ דרישות והערות אדריכליות �
לא הושל$ יש לסמ0 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי$ �
לא הושל$  ממולא במלואו, תרשי1$יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ0: טופס 

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

�

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

�

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

�

לא הושל$ ציו0 החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות
במבנה, חזיתות

�

לא הושל$ חתכי$, גדרות וכל מבונה אחר הקיי$ בתחו$ התוכנית. �
לא הושל$ ככל שקיימי$ מבני$ אחרי$ בתחו$ הבקשה יש  לציי0 במפה המצבית את מספר

ההיתר על פי ה$ נבנו.
�

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

�

לא הושל$ יש לעדכ0 את מס' הבקשה, מס' תיק הבני0 והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
לא הושל$ אי0 לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . �
לא הושל$ אישור רשות הגז �

הושל$ 22/09/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
הושל$ 22/09/2014 אישור פיקוד העור& �
הושל$ 29/09/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
הושל$ 19/10/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

הושל$ 19/10/2014 אישור איגוד ערי$ לאיכות סביבה  אשקלו0 �
הושל$ 19/10/2014 פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע4 בטיחות מורשה �
הושל$ 19/10/2014 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי$ סטטי$ �
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25/11/2014 תארי�: 20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2800002תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 א שתולי116$מנואר לימור , 

 א שתולי116$מנואר אמיר , 

116שתולי ,  כתובת:

א'116 מגרש: 5  חלקה: 2513גוש:  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'' מ157.00שטח עיקרי מבוקש 
ר''מ34.00שטח שרות מבוקש  

ר'' מ189.00כ שטח מבוקש ''סה
ר''   מ50.00שטח פרגולה מבוקש 

א'' מ60אור� גדר מבוקש 

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו& להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו& להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

סטטוס  תארי* השלמה  גליו� דרישות 

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

==
�

לא הושל$ אישור מינהל מקרקעי ישראל �
לא הושל$ מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

לא הושל$ .I.L.ו�T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  �
לא הושל$ אישור בזק �
לא הושל$ אישור חברת חשמל �
לא הושל$ אישור$ של  משרד הבריאות ואינג' נדיה דובוצקי (יועצת שפכי$ של המועצה) עבור

בריכת שחיה
�

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

הסביבה)  � מצ"ב
�

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

�

לא הושל$ תשלו$ הטלי פיתוח �
לא הושל$ תשלו$ אגרות בניה �
לא הושל$ אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
לא הושל$ רשיו0 עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
לא הושל$ תשלו$ עבור הצבת פילר(בהרחבות) �
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לא הושל$ דרישות והערות אדריכליות �
לא הושל$ יש לסמ0 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי$ �
לא הושל$  ממולא במלואו, תרשי1$יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ0: טופס 

סביבה, מפה מצבית
�

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

�

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

�

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

�

לא הושל$ ציו0 החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות
במבנה, חזיתות

�

לא הושל$ חתכי$, גדרות וכל מבונה אחר הקיי$ בתחו$ התוכנית. �
לא הושל$ ככל שקיימי$ מבני$ אחרי$ בתחו$ הבקשה יש  לציי0 במפה המצבית את מספר

ההיתר על פי ה$ נבנו.
�

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

�

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

הושל$ 26/10/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
הושל$ 26/10/2014 אישור פיקוד העור& �
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25/11/2014 תארי�: 20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 270064תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
79260 שדה�עוזיה, 64שמעיה אבנר , 

64שדה'עוזיה,  כתובת:

64 מגרש: 6,  חלקה:  64 מגרש: 64  חלקה: 2495גוש:  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'' מ128.97שטח עיקרי מבוקש 
ר''  מ26.04שטח שרות מבוקש 

ר'' מ155.01כ שטח מבוקש ''סה
ר'' מ11.84שטח פרגולה מבוקש 

א'' מ349.00אור� גדר מבוקש 
.בשטח החקלאי'  מ2.0בשטח למגורי$ ו'  מ1.50גובה הגדר לא יעלה על 

הגדר בהיק& החלקה לרבות ביסוסה תוק$ במלואה בתחו$ החלקה נשוא היתר זה

הערות בדיקה 

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו& להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו& להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

סטטוס  תארי* השלמה  גליו� דרישות 

לא הושל$ א י ש ו ר י $ , תצהירי$ וחוזי$ הנדרשי$ להוצאת היתר בניה: �
ר '' מ156.88 בשטח 3941קיי$ בית מגורי$ בהיתר מספר  

לא הושל$ ================================================
==

�

לא הושל$ .I.L.ו�T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  �
לא הושל$ אישור בזק �
לא הושל$ אישור חברת חשמל �
לא הושל$ אישור$ של  משרד הבריאות ואינג' נדיה דובוצקי (יועצת שפכי$ של המועצה) עבור

בריכת שחיה
�

לא הושל$ תשלו$ הטלי פיתוח �
לא הושל$ תשלו$ אגרות בניה �
לא הושל$ אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
לא הושל$ רשיו0 עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
לא הושל$ תשלו$ עבור הצבת פילר(בהרחבות) �
לא הושל$ דרישות והערות אדריכליות �
לא הושל$ יש לסמ0 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי$ �
לא הושל$  ממולא במלואו, תרשי1$יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ0: טופס 

סביבה, מפה מצבית
�

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

�

13עמוד  25/11/2014 מיו$:20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20140319המש� בקשה להיתר:  

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

�

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

�

לא הושל$ ציו0 החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות
במבנה, חזיתות

�

לא הושל$ חתכי$, גדרות וכל מבונה אחר הקיי$ בתחו$ התוכנית. �
לא הושל$ ככל שקיימי$ מבני$ אחרי$ בתחו$ הבקשה יש  לציי0 במפה המצבית את מספר

ההיתר על פי ה$ נבנו.
�

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

�

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

הושל$ 26/10/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
הושל$ 26/10/2014 אישור פיקוד העור& �
הושל$ 26/10/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

הושל$ 25/11/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
הושל$ 25/11/2014 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
הושל$ 25/11/2014 חוזה ע$ מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

הושל$ 25/11/2014 חוזה ע$ מעבדה מורשית לבדיקת בטוני$, קבועות שרברבות,
טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימו$ סולרי,גז

�

הושל$ 27/11/2014 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי$ סטטי$�נמסר לקובי ידנית �

14עמוד  25/11/2014 מיו$:20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



7 20120567בקשה להיתר:   סעי�

25/11/2014 תארי�: 20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 3900120תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 א.ת. עד�הלו12$ש.י. גוברי0 יעו4 והשקעות בע"מ , 

12א.ת. עד'הלו ,  כתובת:

12 מגרש: 8  חלקה: 2636גוש:  גוש וחלקה:

תוספת תאור הבקשה:  תעשיה שימושי : 

מהות הבקשה 
.950382' ר למבנה תעשיה קיי$ בהיתר מס" מ194.25תוספת סככה פתוחה לאחסנה ללא פוטנציאל זיהו$ בשטח 

.ר" מ1,305.19מוצע +שטח קיי$

הערות בדיקה 

 הגובל בכביש ארצי 0קו בני� אחורי , 0המוצע מושא הבקשה קיי  בקו בני� צידי 
) 8/בת/8ראה תוכנית (ובתו* מסדרו� חשמל 

המלצות 
. לגבול החלקה4הבקשה כפי שהוגשה כוללת מבני$ בתחו$ מרווח קו בני0 מכביש 

.בנסיבות העניי0 אי0 בידי הועדה לאשר את הבקשה

החלטות 
לדחות את הבקשה על רקע האמור בהמלצות 

15עמוד  25/11/2014 מיו$:20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



8 20140128בקשה להיתר:   סעי�

25/11/2014 תארי�: 20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2100560תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 כפר�אחי56$מילר רחל , 

56כפר'אחי ,  כתובת:

56 מגרש: 2549גוש:  גוש וחלקה:

תוספת למגורי$ תאור הבקשה:  מגורי$ שימושי : 

מהות הבקשה 
ר '' מ15.00ד בשטח ''הקמת ממ.1
.א ''  מ208.90הקמת גדר באור� . 2
.בשטח החקלאי'  מ2.0בשטח למגורי$ ו'  מ1.50גובה הגדר לא יעלה על . 3
הגדר בהיק& החלקה לרבות ביסוסה תוק$ במלואה בתחו$ החלקה נשוא היתר זה. 4
.ד וגדר "קרי  ממ, אי0 היתר זה משו$ אישור לכלל המבוני$ בנכס ואשר אינ$ כלולי$ בהיתר זה. 5

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו& להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו& להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

סטטוס  תארי* השלמה  גליו� דרישות 

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

==
�

לא הושל$ אישור מינהל מקרקעי ישראל �
לא הושל$ .I.L.ו�T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  �
לא הושל$ תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי$ סטטי$ �
לא הושל$ תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
לא הושל$ חוזה ע$ מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

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

�

לא הושל$ תשלו$ הטלי פיתוח �
לא הושל$ תשלו$ אגרות בניה �
לא הושל$ אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
לא הושל$ רשיו0 עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
לא הושל$ תשלו$ עבור הצבת פילר(בהרחבות) �
לא הושל$ דרישות והערות אדריכליות �
לא הושל$ יש לסמ0 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי$ �
לא הושל$  ממולא במלואו, תרשי1$יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ0: טופס 

סביבה, מפה מצבית
�

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

�

16עמוד  25/11/2014 מיו$:20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20140128המש� בקשה להיתר:  

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

�

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

�

לא הושל$ ציו0 החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות
במבנה, חזיתות

�

לא הושל$ חתכי$, גדרות וכל מבונה אחר הקיי$ בתחו$ התוכנית. �
לא הושל$ ככל שקיימי$ מבני$ אחרי$ בתחו$ הבקשה יש  לציי0 במפה המצבית את מספר

ההיתר על פי ה$ נבנו.
�

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

�

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

הושל$ 20/03/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
הושל$ 20/03/2014 אישור פיקוד העור& �
הושל$ 20/03/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

17עמוד  25/11/2014 מיו$:20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



9 20140308בקשה להיתר:   סעי�

25/11/2014 תארי�: 20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 5000090תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 גדרה9כפר נוער כנות , ת.ד 

9אזור תעשיה כנות,  כתובת:

9 מגרש: 12  חלקה: 4991גוש:  גוש וחלקה:

בית מגורי$ (שכונת הרחבה) תאור הבקשה:  ציבורי שימושי : 

מהות הבקשה 
הקמת בית מגורי$ למגורי$ זמניי$ לבוגרי הפנמייה

ר'' מ44.50שטח עיקרי מבוקש  
ר'' מ12.00שטח שרות מבוקש 

ר'' מ56.50כ שטח מבוקש ''סה

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו& להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו& להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

סטטוס  תארי* השלמה  גליו� דרישות 

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

==
�

לא הושל$ חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
לא הושל$ הרשימה נמצאת באתר משרד המשפטי$. �
לא הושל$ תשלו$ הטלי פיתוח �
לא הושל$ תשלו$ אגרות בניה �
לא הושל$ אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
לא הושל$ תשלו$ היטל השבחה ככל שקיי$ �
לא הושל$ דרישות והערות אדריכליות �
לא הושל$ יש לסמ0 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי$ �
לא הושל$  ממולא במלואו, תרשי1$יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ0: טופס 

סביבה, מפה מצבית
�

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

�

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

�

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

�

לא הושל$ ציו0 החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות
במבנה, חזיתות

�

לא הושל$ חתכי$, גדרות וכל מבונה אחר הקיי$ בתחו$ התוכנית. �
לא הושל$ ככל שקיימי$ מבני$ אחרי$ בתחו$ הבקשה יש  לציי0 במפה המצבית את מספר

ההיתר על פי ה$ נבנו.
�

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

�

18עמוד  25/11/2014 מיו$:20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20140308המש� בקשה להיתר:  

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

הושל$ 04/11/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
הושל$ 16/11/2014 אישור פיקוד העור& �
הושל$ 16/11/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

הושל$ 16/11/2014 אישור שרותי כבאות �
הושל$ 16/11/2014 תוכנית נגישות ערוכה וחתומה על ידי יוע4 נגישות מורשה מבני$ תשתיות וסביבה

(מתו"ס)  �
�

הושל$ 16/11/2014 פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע4 בטיחות מורשה �
הושל$ 16/11/2014 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי$ סטטי$ �
הושל$ 16/11/2014 חוזה ע$ מעבדה מורשית לבדיקת בטוני$, קבועות שרברבות,

טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימו$ סולרי,גז
�

19עמוד  25/11/2014 מיו$:20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



10 20140326בקשה להיתר:   סעי�

25/11/2014 תארי�: 20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2000342תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 ינו20\ב 34חבני זכריה אקי , 

 ינו20\ב 34חבני רגינה , 

2 כניסה ב 34ינו�,  כתובת:

/ב34 מגרש: 60  חלקה: 2712גוש:  גוש וחלקה:

דיר כבשי$ תאור הבקשה:  חקלאי שימושי : 

מהות הבקשה 
ר" מ1,000בשטח )  ראש100פחות מ(הקמת דיר כבשי  

 כמתואר בתשריט20100182העתקת מתב� שהותר ברישיו� 

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו& להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו& להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

סטטוס  תארי* השלמה  גליו� דרישות 

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

==
�

לא הושל$ חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
לא הושל$ � ראשי$)100אישור המשרד להגנת הסביבה (דו"ח ריח למבנה ע$ בעלי חיי$ מעל 
לא הושל$ תוכנית ניקוז ערוכה בידי יוע4 ניקוז �
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$ במידה ויש עמודי$ ותקרה מבטו0. �
לא הושל$ תשלו$ אגרות בניה �
לא הושל$ אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
לא הושל$ דרישות והערות אדריכליות �
לא הושל$ יש לסמ0 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי$ �
לא הושל$  ממולא במלואו, תרשי1$יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ0: טופס 

סביבה, מפה מצבית
�

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

�

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

�

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

�

לא הושל$ ציו0 החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות
במבנה, חזיתות

�

לא הושל$ חתכי$, גדרות וכל מבונה אחר הקיי$ בתחו$ התוכנית. �
לא הושל$ ככל שקיימי$ מבני$ אחרי$ בתחו$ הבקשה יש  לציי0 במפה המצבית את מספר

ההיתר על פי ה$ נבנו.
�

20עמוד  25/11/2014 מיו$:20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20140326המש� בקשה להיתר:  

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

�

לא הושל$ יש לעדכ0 את מס' הבקשה, מס' תיק הבני0 והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
הושל$ 05/11/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות �
הושל$ 05/11/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

הושל$ 05/11/2014 אישור וטרינר  מחוזי (למבנה לבעלי חיי$) �
הושל$ 05/11/2014 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי$ סטטי$ �
הושל$ 19/11/2014 אישור שרותי כבאות �

21עמוד  25/11/2014 מיו$:20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



11 20140272בקשה להיתר:   סעי�

25/11/2014 תארי�: 20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 3000730תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 תלמי�יחיאל73דה0 נאוה , 

73דה0 שמעו0 , 

73תלמי'יחיאל,  כתובת:

78 מגרש: 9  חלקה: 2553גוש:  גוש וחלקה:

מבנה חקלאי תאור הבקשה:  חקלאי שימושי : 

מהות הבקשה 
.ר"  מ1205.00הסדרה תכנונית למבני$ חקלאי$ במהות מתב0 בשטח .1
.הריסות כמתואר בתשריט.2
.אי0 היתר זה משו$ אישור לכלל המבוני$ בנכס ואשר אינ$ כלולי$ בהיתר זה.3

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו& להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו& להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

סטטוס  תארי* השלמה  גליו� דרישות 

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

==
�

לא הושל$ � ראשי$)100אישור המשרד להגנת הסביבה (דו"ח ריח למבנה ע$ בעלי חיי$ מעל 
לא הושל$ תוכנית ניקוז ערוכה בידי יוע4 ניקוז �
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$ במידה ויש עמודי$ ותקרה מבטו0. �
לא הושל$ תשלו$ אגרות בניה �
לא הושל$ אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
לא הושל$ דרישות והערות אדריכליות �
לא הושל$ יש לסמ0 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי$ �
לא הושל$  ממולא במלואו, תרשי1$יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ0: טופס 

סביבה, מפה מצבית
�

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

�

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

�

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

�

לא הושל$ ציו0 החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות
במבנה, חזיתות

�

לא הושל$ חתכי$, גדרות וכל מבונה אחר הקיי$ בתחו$ התוכנית. �

22עמוד  25/11/2014 מיו$:20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20140272המש� בקשה להיתר:  

לא הושל$ ככל שקיימי$ מבני$ אחרי$ בתחו$ הבקשה יש  לציי0 במפה המצבית את מספר
ההיתר על פי ה$ נבנו.

�

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

�

לא הושל$ יש לעדכ0 את מס' הבקשה, מס' תיק הבני0 והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
הושל$ 02/09/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
הושל$ 02/09/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות �
הושל$ 02/09/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

הושל$ 04/11/2014 אישור שרותי כבאות �

23עמוד  25/11/2014 מיו$:20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



12 20140290בקשה להיתר:   סעי�

25/11/2014 תארי�: 20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1600871תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
83815מועצה אזורית באר טוביה ,  אזור תעשיה באר טוביה, 

1 כניסה א 87בצרו�,  כתובת:

87 מגרש: 87  חלקה: 2763גוש:  גוש וחלקה:

מבנה ציבור תאור הבקשה:  ציבורי שימושי : 

מהות הבקשה 
ר'' מ229.00הקמת מועדו0 נוער בשטח  

הערות בדיקה 

 במלואה87יש לבצע העמדת המוצע מושא הבקשה על רקע חלקה 
.על מנת לית0 בידי המתבונ0 לדעת היכ0 מוצע העמדת המבנה

יש לוודא כי המבנה המוצע גבוה מעל פני הכביש

לניקוז שטח החצרות) י מתכנ0 הפיתוח"לא ע(י יוע4 "יש לתת פיתרו0 ניקוז ע

.פ אשר צויינה בתשריט.תחת חברה ע$ מספר ח) מספר רישיו0+ ש$ משפחה + ש$(יש למנות בתשריט הבקשה מהנדס 

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו& להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו& להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

סטטוס  תארי* השלמה  גליו� דרישות 

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

==
�

לא הושל$ חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
לא הושל$ אישור מינהל מקרקעי ישראל �
לא הושל$ אישור פיקוד העור& �
לא הושל$ .I.L.ו�T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  �
לא הושל$ אישור שרותי כבאות �
לא הושל$ תוכנית ניקוז ערוכה בידי יוע4 ניקוז �
לא הושל$ תוכנית נגישות ערוכה וחתומה על ידי יוע4 נגישות מורשה מבני$ תשתיות וסביבה

(מתו"ס)  �
�

לא הושל$ הרשימה נמצאת באתר משרד המשפטי$. �
לא הושל$ פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע4 בטיחות מורשה �
לא הושל$ נספח תנועה, חניה ותמרור פני$ המתח$  ערו� בידי יוע4 תנועה לאישור מחלקת

תנועה במועצה
�

לא הושל$ תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי$ סטטי$ �
לא הושל$ תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �

24עמוד  25/11/2014 מיו$:20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20140290המש� בקשה להיתר:  

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$ דרישות והערות אדריכליות �
לא הושל$ יש לסמ0 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי$ �
לא הושל$  ממולא במלואו, תרשי1$יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ0: טופס 

סביבה, מפה מצבית
�

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

�

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

�

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

�

לא הושל$ ציו0 החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות
במבנה, חזיתות

�

לא הושל$ חתכי$, גדרות וכל מבונה אחר הקיי$ בתחו$ התוכנית. �
לא הושל$ ככל שקיימי$ מבני$ אחרי$ בתחו$ הבקשה יש  לציי0 במפה המצבית את מספר

ההיתר על פי ה$ נבנו.
�

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

�

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

הושל$ 05/11/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי
 מודד מוסמ�

�

25עמוד  25/11/2014 מיו$:20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



13 20140331בקשה להיתר:   סעי�

25/11/2014 תארי�: 20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 4700020תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 מגל2יבנה קבוצת הפועל המזרחי להתיישבות שיתופית בע"מ. , 

2מגל,  כתובת:

2 מגרש: 50  חלקה: 2774גוש:  גוש וחלקה:

לולי$ תאור הבקשה:  מבני משק שימושי : 

מהות הבקשה 
:הסדרה תכנונית של מבני עזר התומכי  בחוות הלולי  כמפורט להל�

)מבנה השירות אינו למגורי (מבנה שירות לעובדי  בחוות הלולי  . 1
גנרטור . 2
מיכל סולר. 3
חוות בלוני גז לחימו  הלולי . 4
מבנה טכני . 5

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו& להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו& להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

סטטוס  תארי* השלמה  גליו� דרישות 

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

==
�

לא הושל$ חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
לא הושל$ אישור פיקוד העור& �
לא הושל$ אישור איגוד ערי$ לאיכות סביבה אשקלו0 �
לא הושל$ אישור שרותי כבאות �
לא הושל$ אישור אג& פיקוח ובטיחות במשרד התשתיות הלאומיות (לעניי0 חוות הגז) �
לא הושל$ תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי$ סטטי$ �
לא הושל$ חוזה ע$ מעבדה מורשית לבדיקת בטוני$ במידה ויש עמודי$ ותקרה מבטו0. �
לא הושל$ תשלו$ אגרות בניה �
לא הושל$ אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
לא הושל$ דרישות והערות אדריכליות �
לא הושל$ יש לסמ0 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי$ �
לא הושל$  ממולא במלואו, תרשי1$יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ0: טופס 

סביבה, מפה מצבית
�

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

�

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

�

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

�

לא הושל$ ציו0 החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות
במבנה, חזיתות

�
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 20140331המש� בקשה להיתר:  

לא הושל$ חתכי$, גדרות וכל מבונה אחר הקיי$ בתחו$ התוכנית. �
לא הושל$ ככל שקיימי$ מבני$ אחרי$ בתחו$ הבקשה יש  לציי0 במפה המצבית את מספר

ההיתר על פי ה$ נבנו.
�

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

�

לא הושל$ יש לעדכ0 את מס' הבקשה, מס' תיק הבני0 והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
הושל$ 09/11/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות �
הושל$ 09/11/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�
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25/11/2014 תארי�: 20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2700920תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 שדה�עוזיה92שמקה אביגדור , 

92שדה'עוזיה,  כתובת:

92 מגרש: 47  חלקה: 2495גוש:  גוש וחלקה:

גדר תאור הבקשה:  מגורי$ שימושי : 

מהות הבקשה 
.א '' מ247.00 הקמת גדר באור� 

.בשטח החקלאי'  מ2.0בשטח למגורי$ ו'  מ1.50גובה הגדר לא יעלה על 
הגדר בהיק& החלקה לרבות ביסוסה תוק$ במלואה בתחו$ החלקה נשוא היתר זה 

.קרי גדר , אי0 היתר זה משו$ אישור לכלל המבוני$ בנכס ואשר אינ$ כלולי$ בהיתר זה

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו& להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו& להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

סטטוס  תארי* השלמה  גליו� דרישות 

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

==
�

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$ תשלו$ הטלי פיתוח �
לא הושל$ תשלו$ אגרות בניה �
לא הושל$ אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
לא הושל$ רשיו0 עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
לא הושל$ תשלו$ עבור הצבת פילר(בהרחבות) �
לא הושל$ דרישות והערות אדריכליות �
לא הושל$ יש לסמ0 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי$ �
לא הושל$  ממולא במלואו, תרשי1$יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ0: טופס 

סביבה, מפה מצבית
�

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

�

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

�

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

�

לא הושל$ ציו0 החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות
במבנה, חזיתות

�

לא הושל$ חתכי$, גדרות וכל מבונה אחר הקיי$ בתחו$ התוכנית. �
לא הושל$ ככל שקיימי$ מבני$ אחרי$ בתחו$ הבקשה יש  לציי0 במפה המצבית את מספר

ההיתר על פי ה$ נבנו.
�
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לא הושל$ קונטור מבני$ המיועדי$ להריסה יסומנו במפה המצבית ובתוכנית ההעמדה בצבע
צהוב.

�

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

הושל$ 16/11/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
הושל$ 16/11/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

הושל$ 16/11/2014 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי$ סטטי$ �
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25/11/2014 תארי�: 20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2510000תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 עזריק1000$מושב עזריק$ , 

 עזריק1000$מקורות בע"מ , 

1000עזריק ,  כתובת:

68  חלקה: 2597גוש:  גוש וחלקה:

מתק0 הנדסי תאור הבקשה:  ציבורי שימושי : 

מהות הבקשה 
.א" מ87.00באור� ) 2014�315' מבנה מס(קו רענו0 קידוח  � 2קידוח בתניה 

הערות בדיקה 

: הוחלט 29/05/2011 מתארי� 20110039רשות רישוי מקומית מספר �בישיבת באר טוביה
לאשר בכפו& למילוי התנאי$ בהתא$ לדרישות מהנדס הועדה

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו& להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

סטטוס  תארי* השלמה  גליו� דרישות 

לא הושל$ חתימה על גבי הבקשה של  המחזיקי$ בנכס בתוואי המוצע/חתימת מושב �
לא הושל$ אישורי$ נדרשי$ (ככל שהמבקש סבור כי מי מהאישורי$ אינו רלוונטי יש לציי0

זאת במכתב נילווה)
�

לא הושל$ מקורות�אי0 צור� �
לא הושל$ רכבת ישראל�אי0 צור� �
לא הושל$ רשות הגז הטבעי�אי0 צור� �
לא הושל$ חברת נתיבי גז�אי0 צור� �
לא הושל$ � �אי0 צור�YESחברת 
לא הושל$ רשות המי$�אי0 צור� �
לא הושל$ השירות ההידרולוגי� אי0 צור� �
לא הושל$ ================================================

==
�

לא הושל$ הבקשה להיתר תוגש כמפורט להל0: �
לא הושל$ בגמר העבודה יש להגיש מפת עדות ממוחשבת �

הושל$ 31/05/2011 נסחי טאבו/חוזי חכירה לשטחי$ בה$ עובר המוצע בבקשה �
הושל$ 31/05/2011 מינהל מקרקעי ישראל (ככל שהמוצע עובר בתוואי שהינו מקרקעי ישראל) �
הושל$ 28/06/2011 החברה הלאומית לדרכי$ (מע"צ) �
הושל$ 28/06/2011 רשות העתיקות �
הושל$ 28/06/2011 חברת חשמל �
הושל$ 28/06/2011 בזק �
הושל$ 28/06/2011 רשות הטבע והגני$ �
הושל$ 28/06/2011 קצא"א �
הושל$ 28/06/2011 HOTחברת  �
הושל$ 28/06/2011 חברת תש"נ (תשתיות נפט) �
הושל$ 28/06/2011 חברת סלקו$ �

30עמוד  25/11/2014 מיו$:20140022פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20110358המש� בקשה להיתר:  

הושל$ 28/06/2011 חברת פרטנר �
הושל$ 18/08/2011 משרד הבריאות �
הושל$ 18/08/2011 חברת פלאפו0 �
הושל$ 18/08/2011 מחלקת הנדסה ותשתיות במועצה �
הושל$ 05/09/2011  הכולל את רשימת המחזיקי$ בנכס בו עובר תוואי המוצע לרבות חתימת1$טופס 

על גבי הבקשה
�

הושל$ 05/09/2011 תרשי$ סביבה לתוואי הקו הכולל גושי$ וחלקות �
הושל$ 05/09/2011 הצגת מפה המתארת את תוכניות המתאר הארציות, מחוזיות ומקומיות החלות

בתוואי המוצע
�

הושל$ 05/09/2011 לרבות מגבלות בניה הנובעות מכוח0 �
הושל$ 05/09/2011 הצגת תוואי הקו על רקע גושי$ וחלקות �
הושל$ 05/09/2011 הצגת פרטי$ על קרקעיי$ כדוגמת חצרות מגופי$ וכיו"צ �

                                       שלמה שמאי               דרור איוניר                                        
ר הועדה"                              יו       מהנדס המועצה והועדה                                        

                                         ___________________      _________________                    
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