
10/12/2014 תארי�:

ת. עברי:י"ח בכסלו תשע"ה

20140024פרוטוקול  באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס'  
 ט"ו בכסלו תשע"ה 07/12/2014בתארי� :  

נכחו: 

יושב ראש הועדה המקומית � שלמה שמאי חברי�:

מהנדס הועדה � דרור איוניר

1עמוד  07/12/2014 מיו :20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



תקציר נושאי� לדיו� 

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

4 שתולי� אריה דרור 2515גוש:  מגורי� , בית מגורי�
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20140300 1
16חלקה: 
302מגרש:    :� 2803021ת.בני

6 ניר!בני� צימבליסט יזהר 2936גוש:  מגורי� , בקשה להיתר 20140200 2
6חלקה: 
46מגרש:    :� 2400460ת.בני

8 תימורי� ששו� דני ויעל 2731גוש:  מגורי� , בית מגורי�
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20140340 3
17חלקה: 
5מגרש:    :� 2900050ת.בני

9 אביגדור ריינהולד נועה 2738גוש:  מגורי� , בית מגורי�
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20140342 4
30חלקה: 
311מגרש:    :� 1103110ת.בני

11 שתולי� אבוטבול יוס( 2514גוש:  מגורי� , מחס� ביתי בקשה להיתר 20140343 5
34חלקה: 
34/1מגרש:    :� 2800341ת.בני

12 תלמי!יחיאל 2552גוש:  מגורי� , בית מגורי�
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20140345 6
10חלקה: 
32מגרש:    :� 3000320ת.בני

14 א.ת. באר!טוביה יעקובי נ.ס. נכסי�
וסחר בע"מ

312גוש:  תעשיה , תעשיה בקשה להיתר 20110356 7
5חלקה: 
2003מגרש:    :� 3820030ת.בני

15 כפר!ורבורג בודניק יוס( 2748גוש:  חקלאי , מבנה
חקלאי

בקשה להיתר 20140205 8
7חלקה: 
85מגרש:    :� 2200860ת.בני

17 כפר!ורבורג בודניק יוס( 2748גוש:  חקלאי , תוספת בקשה לעבודה 20090188
מצומצמת

9
7חלקה: 
85מגרש:    :� 2200860ת.בני

18 באר!טוביה גול� עמית 3070גוש:  מגורי� , בית מגורי�
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20140347 10
66חלקה: 
250מגרש:    :� 1402500ת.בני

20 א.ת. עד!הלו� טית בית בע"מ 2637גוש:  תעשיה , מבנה
תעשיה

בקשה להיתר 20140278 11
4חלקה: 
18מגרש:    :� 3900213ת.בני

22 באר!טוביה 323גוש:  מגורי� , בית לבעל
המשק

בקשה להיתר 20140330 12
99חלקה: 
38מגרש:    :� 1400380ת.בני

24 מגל יבנה קבוצת הפועל
מזרחי להתיישבות

שיתופית בע,מ

2774גוש:  מבני משק , לולי� בקשה להיתר 20140348 13
1חלקה: 
1/144/03/8תכ':    :� 4700050ת.בני

26 אזור תעשיה כנות אביב י.ד נכסי�
בע"מ

4990גוש:  תעשיה , מבנה
תעשיה

בקשה להיתר 20130127 14
15חלקה: 
115מגרש:    :� 5001150ת.בני

29 ניר!בני� מדינה ברק 2934גוש:  מגורי� , תוספת בקשה להיתר 20140349 15
3חלקה: 
411מגרש:    :� 2404110ת.בני

31 אביגדור ריינהולד דני 2737גוש:  חקלאי , תוספת בקשה להיתר 20140350 16
29חלקה: 
57מגרש:    :� 1100570ת.בני

33 באר!טוביה �זולר קר 3070גוש:  מגורי� , בית מגורי�
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20140351 17
49חלקה: 
233מגרש:    :� 1423300ת.בני

2עמוד  07/12/2014 מיו�:20140024פרוטוקול באר טוביה!רשות רישוי מקומית מס' 



תקציר נושאי� לדיו� 

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

35 באר!טוביה שמואלי ישראל 323גוש:  חקלאי , שימוש חורג
 מתכנית

בקשה להיתר 20140270 18
74חלקה: 
31מגרש:    :� 1400310ת.בני

37 כפר!ורבורג זיו יעקב 18גוש:  מגורי� , בית לבעל
המשק

בקשה להיתר 20140352 19
2745חלקה: 
18מגרש:    :� 2200181ת.בני

39 ערוגות �כור� שמעו 2722גוש:  מגורי� , מבנה
חקלאי

בקשה להיתר 20140179 20
4חלקה: 
90מגרש:    :� 2600900ת.בני

40 חצור חצור 2756גוש:  מגורי� , ממ"ד בקשה להיתר 20140353 21
5חלקה: 
104מגרש:    :� 1901040ת.בני

3עמוד  07/12/2014 מיו�:20140024פרוטוקול באר טוביה!רשות רישוי מקומית מס' 



1 20140300בקשה להיתר:   סעי�

07/12/2014 תארי�: 20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2803021תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
0506091218 שתולי� ,1\א 302אריה דרור , 

 שתולי�1\א 302אריה רותי , 

1 כניסה א 302שתולי�,  כתובת:

302 מגרש: 16  חלקה: 2515גוש:  גוש וחלקה:

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

מהות הבקשה 
הקמת בית מגורי�

ר" מ192.19:שטח עיקרי
ר" מ12.00: שטח שירות

ר" מ204.19כ שטח "סה
א" מ85: גדר באור#

ר"  מ33.2: פרגולה בשטח

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: �
וב  נא תשומת לב הצוות המקצועי כי טר� מת- היתר יש לפתור את בעית קו הבי

)למחיקת הערה לאחר ההסדרה(החוצה את המגרש 

�לא הושל ================================================
==

�

�לא הושל .I.L.ו�T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  �
�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 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 רשיו- עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
�לא הושל תשלו� עבור הצבת פילר(בהרחבות) �
�לא הושל דרישות והערות אדריכליות �
�לא הושל �יש לסמ- את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי �
�לא הושל  ממולא במלואו, תרשי�1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ-: טופס 

סביבה, מפה מצבית
�

4עמוד  07/12/2014 מיו�:20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20140300המש� 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 30/09/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
�הושל 30/09/2014 אישור פיקוד העור* �
�הושל 30/09/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

�הושל 06/10/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
�הושל 06/10/2014 אישור בזק �
�הושל 06/10/2014 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
�הושל 06/10/2014 חוזה ע� מעבדה מורשית לבדיקת בטוני�, קבועות שרברבות,

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

5עמוד  07/12/2014 מיו�:20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



2 20140200בקשה להיתר:   סעי�

07/12/2014 תארי�: 20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2400460תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 ניר�בני�46צימבליסט יזהר , 

46ניר)בני�,  כתובת:

46 מגרש: 6  חלקה: 2936גוש:  גוש וחלקה:

�מגורי שימושי�: 

מהות הבקשה 
3153הריסת בית קיי� בהיתר  . 1

�הריסת מחס- קיי
פרגולה וחניה לא מקורה, ד ''הקמת בית לבעל המשק כולל ממ. 2

ר'' מ197.50שטח עיקרי מבוקש 
ר'' מ63.00שטח שרות מבוקש 

ר'' מ260.50כ שטחי� מבוקשי� ''סה
ר'' מ45.00פרגולה בשטח 

ד פרגולה וחניה לא מקורה''הקמת בית לב- ממשי� במשק כולל ממ. 3
ר'' מ121.00שטח עיקרי מבוקש 
ר'' מ12.00שטח שרות מבוקש 

133.00כ שטחי� מבוקשי� ''סה
ר'' מ49.00פרגולה בשטח 

ר'' מ393.50כ שטחי� מבוקשי� ''סה

הערות בדיקה 

�יש לתק- את טבלת שטחי
יש לתכנ- פרגולות לפי חוק תכנו- ובניה

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 �

6עמוד  07/12/2014 מיו�:20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20140200המש� בקשה להיתר:  

�לא הושל אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
�לא הושל רשיו- עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
�לא הושל תשלו� עבור הצבת פילר(בהרחבות) �
�לא הושל דרישות והערות אדריכליות �
�לא הושל �יש לסמ- את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי �
�לא הושל  ממולא במלואו, תרשי�1יש 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 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 05/06/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
�הושל 05/06/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

�הושל 05/10/2014 אישור פיקוד העור* �

7עמוד  07/12/2014 מיו�:20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



3 20140340בקשה להיתר:   סעי�

07/12/2014 תארי�: 20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2900050תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
79430 תימורי�, 5ששו- דני ויעל , 

5תימורי�,  כתובת:

5 מגרש: 17  חלקה: 2731גוש:  גוש וחלקה:

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

מהות הבקשה 
בשעור'         תוספת שטח לבניי- מגורי� קיי� היתר מס. 1
ר"   מ195.50שטח קיי� בהיתר  . 2
ר"  מ21.50שטח שירות מבוקש  . 4
217.00מוצע + כ שטח קיי� "סה. 5
ר'' מ50.00הקמת פרגולות בשטח . 6

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו* להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו* להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

8עמוד  07/12/2014 מיו�:20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



4 20140342בקשה להיתר:   סעי�

07/12/2014 תארי�: 20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1103110תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 אביגדור311ריינהולד נועה , 

311אביגדור,  כתובת:

311 מגרש: 30  חלקה: 2738גוש:  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'' מ154.50שטח עיקרי מבוקש 
ר'' מ16.50שטח שרות מבוקש 

ר'' מ171.00כ שטח מבוקש ''סה
ר'' מ29.00שטח פרגולה מבוקש 

א''  מ80.00אור� גדר מבוקש 
' מ1.50גובה הגדר לא יעלה על  

הגדר בהיק* החלקה לרבות ביסוסה תוק� במלואה בתחו� החלקה נשוא היתר 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: �
הנני   

__________________________ז.ת___________________________
ש� משפחה+ש� פרטי         

________חלקה_______ המחזיק החוקי בנכס הידוע בגוש 
:מצהיר בזאת את המפורט להל-

הוצג בפני תשריט בקשה להיתר  מספר .1
_________________במהות__________

:הבקשה כוללת הקלות כמפורט להל-.2
•_________________
•_________________
•_________________

בחתימתי על תצהיר זה הינני מביע את הסכמתי המלאה  לביצוע ההקלות .3
. לתצהיר זה2האמורות בסעי* 

�:ולראיה באתי על החתו

___________________
__________________

תארי�ש� משפחה +ש� פרטי

9עמוד  07/12/2014 מיו�:20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20140342המש� בקשה להיתר:  

�לא הושל ================================================
==

�

�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 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 רשיו- עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
�לא הושל תשלו� עבור הצבת פילר(בהרחבות) �
�לא הושל דרישות והערות אדריכליות �
�לא הושל �יש לסמ- את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי �
�לא הושל  ממולא במלואו, תרשי�1יש 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 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 20/11/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
�הושל 20/11/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

10עמוד  07/12/2014 מיו�:20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



5 20140343בקשה להיתר:   סעי�

07/12/2014 תארי�: 20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2800341תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 � א34/1אבוטבול יוס* , שתולי

1 כניסה א 34שתולי�,  כתובת:

34/1 מגרש: 34  חלקה: 2514גוש:  גוש וחלקה:

מחס- ביתי תאור הבקשה:  �מגורי שימושי�: 

מהות הבקשה 
ר" מ17.00הקמת מחס� ביתי בשטח 

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

�הושל 24/11/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
�הושל 24/11/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

�הושל 24/11/2014 �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �

11עמוד  07/12/2014 מיו�:20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



6 20140345בקשה להיתר:   סעי�

07/12/2014 תארי�: 20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 3000320תיק בניי�:

32תלמי)יחיאל,  כתובת:

32 מגרש: 10  חלקה: 2552גוש:  גוש וחלקה:

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

מהות הבקשה 

 � חניות לא מקורות2+ ד '' הכולל ממשני בנחלההקמת בית מגורי
ר'' מ167.00שטח עיקרי מבוקש 
ר'' מ12.00שטח שרות מבוקש 

ר'' מ179.00כ שטח מבוקש''סה
ר'' מ50.00שטח פרגולה מבוקש 

950158בבית בעל המשק קיי� בהיתר מספר 
.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

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 �
רשיו- עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �

תשלו� עבור הצבת פילר(בהרחבות) �
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 אדו�1:250בקנ"מ 
� על רקע גבולות המגרש/חלקה צבוע כמפורט להל-:1:100העמדת המבנה המבוקש בקנ"מ 

12עמוד  07/12/2014 מיו�:20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20140345המש� בקשה להיתר:  

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 לציי- בתכנית הפיתוח את מפלסי הגדרות �

יש לציי- בתכנית חניה מקורה/לא מקורה �
בתכנית פתוח המגרש יש להוסי* גומחת מי� וגומחת אשפה . �

יש לעדכ- את מס' הבקשה, מס' תיק הבני- והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
יש לנקז מי נגר עלי למי תהו� ולסמ- בורות חלחול במגרש �
אי- לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . �

13עמוד  07/12/2014 מיו�:20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



7 20110356בקשה להיתר:   סעי�

07/12/2014 תארי�: 20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 3820030תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
75140 רמ�אליהו ראשל"צ, 4105יעקובי נ.ס. נכסי� וסחר בע"מ , ת.ד. 

2003יעקובי , 

2003א.ת. באר)טוביה,  כתובת:

2003 מגרש: 5  חלקה: 312גוש:  גוש וחלקה:

תעשיה תאור הבקשה:  תעשיה שימושי�: 

מהות הבקשה 
שינוי התוואי כמתואר בתשריט:מהות השינוי) 1(20110358תוכנית שינויי� להיתר  ):2(20110358היתר 

166/03/8 במהות שימוש חורג כשימוש מותר מכח תוכנית 20050170התרת מבנה אשר נבנה ברישיו- ): 1(20110358היתר 
.אשר הסדירה את התכליות והשימושי� המותרי� במקרקעי-

)1(20110358לפי תנאי היתר : תנאי� להיתר

הערות בדיקה 

: הוחלט 03/10/2011 מתארי� 20110058רשות רישוי מקומית מספר �בישיבת באר טוביה
לאשר את הבקשה בכפו* להשלמת דרישות מהנדס הועדה

 מבנה תוא� לתוכנית מאושרת 11)7)7ח פיקוח מתארי# ''לפי דו

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 גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
�לא הושל �תשלו� היטל השבחה ככל שקיי �

�הושל 19/02/2012 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
�הושל 19/02/2012 אישור פיקוד העור* �
�הושל 28/02/2012 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
�הושל 28/02/2012 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

�הושל 17/04/2012 אישור שרותי כבאות �
�הושל 09/07/2012 פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע6 בטיחות מורשה �
�הושל 09/07/2012 אישור יוע6 נגישות מורשה  מתו''ס �
�הושל 09/07/2012 תשלו� הטלי פיתוח �
�הושל 09/07/2012 תשלו� אגרות בניה �

14עמוד  07/12/2014 מיו�:20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



8 20140205בקשה להיתר:   סעי�

07/12/2014 תארי�: 20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2200860תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 כפר�ורבורג86בודניק יוס* , 

86כפר)ורבורג,  כתובת:

85 מגרש: 7,  חלקה:  86 מגרש: 8  חלקה: 2748גוש:  גוש וחלקה:

מבנה חקלאי תאור הבקשה:  חקלאי שימושי�: 

מהות הבקשה 
ר '' מ1275.00 ראש בקר בשטח 100) המכילה לא יותר מ20030120 ו 20060069תוספת  לרפת קיימת ברשיו� מספר 

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 חוזה ע� מעבדה מורשית לבדיקת בטוני� במידה ויש עמודי� ותקרה מבטו-. �

 יש להמציא תצהיר מהנדס עבור בטו-
 ראש25יש לתק- מהות בקשה עד 

�לא הושל תשלו� אגרות בניה �
�לא הושל אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
�לא הושל דרישות והערות אדריכליות �
�לא הושל �יש לסמ- את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי �
�לא הושל  ממולא במלואו, תרשי�1יש 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 �
�הושל 12/06/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות �

 ראש25 לתק- מהות בקשה עד 

15עמוד  07/12/2014 מיו�:20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20140205המש� בקשה להיתר:  

�הושל 12/06/2014 (�אישור וטרינר  מחוזי (למבנה לבעלי חיי �
�הושל 12/08/2014 אישור שרותי כבאות �
�הושל 21/08/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
�הושל 28/08/2014 �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �
�הושל 28/08/2014 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
�הושל 28/08/2014 חוזה ע� מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

�הושל 27/11/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי
 מודד מוסמ�

�

�הושל 27/11/2014 תוכנית ניקוז ערוכה בידי יוע6 ניקוז �

16עמוד  07/12/2014 מיו�:20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



9 20090188בקשה לעבודה מצומצמת:   סעי�

07/12/2014 תארי�: 20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2200860תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 כפר�ורבורג86בודניק יוס* , 

86כפר)ורבורג,  כתובת:

85 מגרש: 7  חלקה: 2748גוש:  גוש וחלקה:

תוספת תאור הבקשה:  חקלאי שימושי�: 

מהות הבקשה 
20090188)2(

ליצור חשמל והזרמת עודפי� לרשת החשמל) טרקר(שינוי העמדת פלטות סולריות לרבות הקמת מתק� עקיבה 
)1(20090173אשר הותרו ברישיו� 

20090188)1(
�.הקמת מערכת פוטו וולטאית לייצור חשמל על גג מבנה קי

הערות בדיקה 

: הוחלט 09/07/2009 מתארי� 20090017רשות רישוי מקומית מספר �בישיבת באר טוביה
לאשר

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו* להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו* להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

סטטוס  תארי# השלמה  גליו� דרישות 

�הושל 14/07/2009 412    413חישובי� סטטיי� והצהרת מהנדס + התאמה לתק- ישראלי  �
�הושל 14/07/2009 אישור מהנדס חשמל �
�הושל 14/07/2009 אישור להתקנת קולטי� המונעי� סינוור �
�הושל 26/10/2009 תשלו� אגרת בניה לאחר השלמת הדרישות הנ"ל . �
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10 20140347בקשה להיתר:   סעי�

07/12/2014 תארי�: 20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1402500תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 באר�טוביה250גול- עמית , 

250באר)טוביה,  כתובת:

250 מגרש: 66  חלקה: 3070גוש:  גוש וחלקה:

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

מהות הבקשה 
הקמת בית מגורי�

ר" מ141.42: שטח עיקרי
24.09: שטח שירות

165.51: כ שטח"סה
' מ84.0: גדר

ק" מ17.82פרגולה 

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 �
רשיו- עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �

תשלו� עבור הצבת פילר(בהרחבות) �
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 

18עמוד  07/12/2014 מיו�:20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20140347המש� בקשה להיתר:  

� הכוללת את קונטור כל המבני� הקיימי�  בצבע שחור וקונטור המבנה המבוקש בצבע אדו�1:250בקנ"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 לציי- בתכנית הפיתוח את מפלסי הגדרות �

יש לציי- בתכנית חניה מקורה/לא מקורה �
בתכנית פתוח המגרש יש להוסי* גומחת מי� וגומחת אשפה . �

יש לעדכ- את מס' הבקשה, מס' תיק הבני- והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
יש לנקז מי נגר עלי למי תהו� ולסמ- בורות חלחול במגרש �
אי- לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . �
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11 20140278בקשה להיתר:   סעי�

07/12/2014 תארי�: 20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 3900213תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 ג א.ת. עד�הלו�21/3טית בית בע"מ , 

 ג א.ת. עד�הלו�21/3אולשק יעקב , 

 ג א.ת. עד�הלו�21/3בלזיצקי שמואל , 

 ג א.ת. עד�הלו�21/3אולשק אליעזר , 

 ג א.ת. עד�הלו�21/3הירשפלד ארטור , 

 ג א.ת. עד�הלו�21/3גל� משה , 

 ג א.ת. עד�הלו�21/3אטיאס ציו- , 

 ג א.ת. עד�הלו�21/3בוקרה אליהו , 

3 כניסה ג 21א.ת. עד)הלו�,  כתובת:

18 מגרש: 4  חלקה: 2637גוש:  גוש וחלקה:

19 מגרש: 4  חלקה: 2638גוש: 

מבנה תעשיה תאור הבקשה:  תעשיה שימושי�: 

מהות הבקשה 
ס"הקמת מבנה לתעשיה ואחסנה ללא פוטנציאל זיהו� וללא חומ

ר" מ2,620.17:שטח עיקרי
ר" מ54.24: שטח שירות

ר" מ2,674.41:כ 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 שרותי כבאות �

אישור משרד הבריאות �
תוכנית ניקוז ערוכה בידי יוע6 ניקוז �

אישור איגוד ערי� לאיכות סביבה  אשקלו- �
פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע6 בטיחות מורשה �

נספח תנועה, חניה ותמרור פני� המתח�  ערו� בידי יוע6 תנועה לאישור מחלקת תנועה במועצה �
�תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �

20עמוד  07/12/2014 מיו�:20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20140278המש� בקשה להיתר:  

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 �
�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 אדו�1:250בקנ"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 �
אי- לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . �
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07/12/2014 תארי�: 20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1400380תיק בניי�:

38באר)טוביה,  כתובת:

38 מגרש: 99  חלקה: 323גוש:  גוש וחלקה:

בית לבעל המשק תאור הבקשה:  �מגורי שימושי�: 

מהות הבקשה 
4891ד ומסדרו� מוג�  לבית מגורי� קיי� בהיתר "י צירופו באמצעות ממ"הסדרה תכנונית של מבנה למגורי� בשטח  ע

ר"  מ73.38: 4891שטח קיי� בהיתר . 2
ר"  מ48.07שטח עיקרי מוסדר  . 3
ר"  מ18.19ד ומסדרו- מוג- מבוקש ''שטח ממ. 4
139.72כ שטח קיי� ומוסדר "סה. 5
הריסות כמתואר בתשריט. 6

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו* להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו* להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

סטטוס  תארי# השלמה  גליו� דרישות 

�לא הושל 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 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 רשיו- עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
�לא הושל תשלו� עבור הצבת פילר(בהרחבות) �
�לא הושל דרישות והערות אדריכליות �
�לא הושל �יש לסמ- את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי �
�לא הושל  ממולא במלואו, תרשי�1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ-: טופס 

סביבה, מפה מצבית
�

22עמוד  07/12/2014 מיו�:20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20140330המש� 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 09/11/2014 אישור פיקוד העור* �
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07/12/2014 תארי�: 20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 4700050תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 מגל5קבוצת יבנה �חוות מגל , 

 מגל5יבנה קבוצת הפועל מזרחי להתיישבות שיתופית בע,מ , 

5מגל,  כתובת:

1, 15, 37, 39, 51  חלקות: 2774גוש:  גוש וחלקה:

�לולי תאור הבקשה:  מבני משק שימושי�: 

מהות הבקשה 
20080069הסדרה תכנונית של העמדת לולי� שהותרו ברישיו� 

:הסדרה תכנונית של מבני עזר התומכי� בחוות הלולי� כמפורט להל�
)מבנה השירות אינו למגורי�(מבנה שירות לעובדי� בחוות הלולי� .1
גנרטור.2
סולרמיכל.3
הלולי�לחימו�גזבלוניחוות.4
טכנימבנה.5

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 שרותי כבאות �
�לא הושל אישור אג* פיקוח ובטיחות במשרד התשתיות הלאומיות (לעניי- חוות הגז) �
�לא הושל �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �
�לא הושל תשלו� אגרות בניה �
�לא הושל אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
�לא הושל דרישות והערות אדריכליות �
�לא הושל �יש לסמ- את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי �
�לא הושל  ממולא במלואו, תרשי�1יש 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.

�

24עמוד  07/12/2014 מיו�:20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20140348המש� בקשה להיתר:  

�לא הושל יש לעדכ- את מס' הבקשה, מס' תיק הבני- והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
�הושל 01/12/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
�הושל 01/12/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות �
�הושל 01/12/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

�הושל 01/12/2014 (�אישור וטרינר  מחוזי (למבנה לבעלי חיי �
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07/12/2014 תארי�: 20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 5001150תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 אזור תעשיה כנות115אביב י.ד נכסי� בע"מ , 

115אזור תעשיה כנות,  כתובת:

115 מגרש: 15  חלקה: 4990גוש:  גוש וחלקה:

מבנה תעשיה תאור הבקשה:  תעשיה שימושי�: 

מהות הבקשה 
20130127)2(

)1(20130127תוכנית שינויי� להיתר בניה מספר 
כמתואר בתשריט) 1(20130127ר שהותרה ברישיו- '' מ495.10בשטח ' ביטול קומה א: מהות השינוי

20130127)1(
.ר" מ1,003.55הקמת מבנה תעשיה ללא פוטנציאל זיהו� בשטח 

.אול� תצוגה ואול� ייצור לתשמישי קדושה:  מהות המבנה
ר" מ962.65שטח עיקרי מבוקש 
ר" מ40.90שטח שרות מבוקש 
א" מ23.50אור� גדר מבוקש 

הערות בדיקה 

: הוחלט 01/04/2014 מתארי# 20140008רשות רישוי מקומית מספר )בישיבת באר טוביה
לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

)3(20130127דרישות לבקשה 
אישור שרותי כבאות

ס"אישור איגוד ערי� איכה
ס במועצה"אישור מחלקת איכה

אישור יוע/ נגישות מורשה מבני� תשתיות וסביבה

בוצע . ג התשריט המתוק�"הצגת חתימת כל הבעלי� לנכס ע )
בוצע .  הצגת אישור משטרה ויוע/ התנועה על כניסה מבוקשת למגרש )

. של תשריט הבקשה למזכירות הוועדהPDFהגשת קוב6 אוטוקאד וקוב6 
נדרש דוח פיקוח 

: 1טופס 
.תיקו- ש� הישוב ומהות הבקשה.  מגרש' בקשה ומס, תיק בניי-' הצגת מס     �
.תיקו- חתימות. תיקו- ס� שטח הבניה המבוקש.  הצגת מייל המבקש ומתכנ- הבקשה     �

: מפת העמדה
.הצגת סימו- חניות כמקובל.צביעת המגרש המבוקש בתרשי� סביבה     �

: תוכנית פיתוח
.מפלסי� ופירוט חומרי� לאלמנטי� קבועי�, הצגת מידות. תיקו- גרפיקה     �
.הצגת תכנית ניקוז המגרש.  הצגת התחברות לשוחת ביוב עירונית     �
.ציו- גבהי� ופירוט חומרי� למעקה תקני מבוקש     �

: 'תוכנית קומת ביניי� וקומה א
�     �.הוספת מפלסי

: תוכנית קומת גג
.אחוז שיפוע וציו- גבהי�, הצגת ניקוז הגג. ציו- סוג גג     �

: חזיתות וחתכי�
�     �.מ"ט וקק"חומרי גמר ופיתוח שטח וקק, הוספת גבהי� ומפלסי
.יש להתאי� את החזיתות לתוכניות המבנה     �
.כולל הצגת חלק מקונטור המבני� הסמוכי�,  חזיתות למבנה3הצגת      �
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 20130127המש� בקשה להיתר:  

.וצביעת� בהתא� לחומרי הבניה, התאמת החתכי� והחזיתות לתוכניות המבנה     �
 1:50מ "קנ: מ"נספח ממ

צבועי� כמקובל, כולל מפלסי� ומידות חו6, 1:50מ "הצגת תכניות וחתכי� בקנ     �
. ראה הערות מפורטות על גבי התוכנית שנבדקה

 
.  התקבל תשריט ע� חתימת הבעלי� בנכס23.5.13בתארי# 

 
: 4.6.13מבדיקה שנערכה בתארי# 

.תיקו- ש� בעל הזכות בנכס בהתא� לאישור זכויות. תיקו- מהות הבקשה
.צביעת המגרש המבוקש בתרשי� סביבה

.יש לתק-. ' מ2 �גובה חומה מבוקשת 
.מדרכה ורמפה �הוספת מפלסי� באלמנטי� קבועי�. תיקו- גרפיקה �תוכנית פיתוח

.הצגת התחברות לשוחת ביוב עירונית
.וצביעת� בהתא� לחומרי הבניה, התאמת החזיתות וחתכי� לתוכניות המבנה

.חזיתות וחתכי�, מ הכולל תוכניות"הצגת נספח ממ

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 מינהל מקרקעי ישראל � קרקע פרטית �
�לא הושל .I.L.ו�T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  �
�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, תרשי�1יש 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 03/04/2013 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
�הושל 03/04/2013 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

27עמוד  07/12/2014 מיו�:20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20130127המש� בקשה להיתר:  

�הושל 06/05/2013 אישור המשרד להגנת הסביבה �
�הושל 23/05/2013 אישור פיקוד העור* �
�הושל 23/05/2013 אישור בזק �
�הושל 23/05/2013 אישור חברת חשמל �
�הושל 23/05/2013 אישור שרותי כבאות �
�הושל 23/05/2013 אישור איגוד ערי� לאיכות סביבה  אשקלו- �
�הושל 23/05/2013 תוכנית נגישות ערוכה וחתומה על ידי יוע6 נגישות מורשה מבני� תשתיות וסביבה

(מתו"ס)  �
�

�הושל 23/05/2013 .�הרשימה נמצאת באתר משרד המשפטי �
�הושל 23/05/2013 פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע6 בטיחות מורשה �
�הושל 23/05/2013 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
�הושל 23/05/2013 חוזה ע� מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

�הושל 23/05/2013 חוזה ע� מעבדה מורשית לבדיקת בטוני�, קבועות שרברבות,
טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימו� סולרי,גז

�

�הושל 09/06/2013 תוכנית ניקוז ערוכה בידי יוע6 ניקוז �
�הושל 09/06/2013 �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �
�הושל 04/11/2013 תשלו� הטלי פיתוח �
�הושל 04/11/2013 תשלו� אגרות בניה �
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07/12/2014 תארי�: 20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2404110תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
0532291828 ניר�בני� ,411מדינה ברק , 

411ניר)בני�,  כתובת:

411 מגרש: 3  חלקה: 2934גוש:  גוש וחלקה:

תוספת תאור הבקשה:  �מגורי שימושי�: 

מהות הבקשה 
: כמפורט להל�970122הסדרה תכנונית של מבוני� נילווי� לבית מגורי� שהותר ברישיו� 

ר" מ23.06פרגולה בשטח . 1
ר" מ7.86מחס� ביתי בשטח . 2
ר" מ27.62מסתור כביסה בשטח . 3

ר" מ58.54: כ שטח מוסדר"סה
ר" מ181.66: 970122כ שטח קיי� ברישיו� "סה
ר" מ217.14: כ שטח קיי� ומוסדר"סה

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 מינהל מקרקעי ישראל �
�לא הושל �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �
�לא הושל תשלו� הטלי פיתוח �
�לא הושל תשלו� אגרות בניה �
�לא הושל אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
�לא הושל רשיו- עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
�לא הושל דרישות והערות אדריכליות �
�לא הושל �יש לסמ- את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי �
�לא הושל  ממולא במלואו, תרשי�1יש 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.
�
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�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 02/12/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
�הושל 02/12/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�
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07/12/2014 תארי�: 20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1100570תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 אביגדור57ריינהולד דני , 

 אביגדור57ריינהולד תמר , 

57אביגדור,  כתובת:

57 מגרש: 29  חלקה: 2737גוש:  גוש וחלקה:

תוספת תאור הבקשה:  חקלאי שימושי�: 

מהות הבקשה 
940049הסדרה תכנונית לתוספת ללול קיי� ברישיו� 

ר" מ294שטח קיי� 
ר" מ121: שטח מוסדר

:כ שטח קיי� ומוסדר,סה
20020121תוספת לרפת קיימת ברישיו� 

:שטח קיי�
:שטח מוצע

:כ שטח קיי� ומוצע"סה

המלצות 
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 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 ערוכה בידי יוע6 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 �

אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
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 אדו�1:250בקנ"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 �
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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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07/12/2014 תארי�: 20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1423300תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 באר�טוביה2330זולר מור- , 

 באר�טוביה2330זולר קר- , 

2330באר)טוביה,  כתובת:

233 מגרש: 49  חלקה: 3070גוש:  גוש וחלקה:

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

מהות הבקשה 
הקמת בית מגורי�

ר" מ114.73ק .ק: שטח עיקרי
ר" מ65.24א .ק: שטח עיקרי

ר" מ179.97: כ שטח עיקרי"סה

ר" מ12: ד"שטח שירות ממ
ר" מ19.32: שטח שירות אחסנה

ר" מ31.32כ שטח שירות "סה

ר" מ211.29: כ שטח שירות ועיקרי"סה

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 מינהל מקרקעי ישראל �
�לא הושל אישור פיקוד העור* �
�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 רשיו- עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
�לא הושל תשלו� עבור הצבת פילר(בהרחבות) �
�לא הושל דרישות והערות אדריכליות �
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�לא הושל �יש לסמ- את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי �
�לא הושל  ממולא במלואו, תרשי�1יש 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 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 03/12/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
�הושל 03/12/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�
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18 20140270בקשה להיתר:   סעי�

07/12/2014 תארי�: 20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית 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 
20130365שימוש חורג במבנה חקלאי  קיי� בהיתר בניה מספר . 1
:מהות השימוש החורג. 2

ר" מ40.0מחלבה ליצור גבינות  
ר"מ20.0חנות לממכר תוצרת המשק בשטח 

 שני�5: מש# השימוש החורג. 3

הערות בדיקה 

: הוחלט 31/12/2014 מתארי# 20140004טוביה ועדת משנה מספר )בישיבת באר
� 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

המלצות 
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 �

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 יוע6 נגישות מורשה מבני� תשתיות וסביבה (מתו"ס)  � �

אישור איגוד ערי� לאיכות סביבה אשקלו- �
.�הרשימה נמצאת באתר משרד המשפטי �

פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע6 בטיחות מורשה �
חתימה על כתב שיפוי �

נספח תנועה, חניה ותמרור פני� המתח�  ערו� בידי יוע6 תנועה לאישור מחלקת תנועה במועצה �
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_________________) �
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 20140270המש� בקשה להיתר:  

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

___________     ____________     __________ �
ש�                    תארי�                    חתימה �

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

תוכנית ניקוז ערוכה בידי יוע6 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 �

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 אדו�1:250בקנ"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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19 20140352בקשה להיתר:   סעי�

07/12/2014 תארי�: 20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2200181תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 כפר�ורבורג18\18זיו יעקב , 

18 כניסה 18כפר)ורבורג,  כתובת:

18 מגרש: 2745  חלקה: 18גוש:  גוש וחלקה:

בית לבעל המשק תאור הבקשה:  �מגורי שימושי�: 

מהות הבקשה 
הקמת גדרות+ חניות לא מקורות 2+ ד ''הקמת בית מגורי� הכולל ממ

ר'' מ115.30שטח עיקרי מבוקש 
ר'' מ12.70שטח שרות מבוקש 

ר'' מ128.00כ שטח מבוקש ''סה

המלצות 
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 �
רשיו- עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �

תשלו� עבור הצבת פילר(בהרחבות) �
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 אדו�1:250בקנ"מ 
� על רקע גבולות המגרש/חלקה צבוע כמפורט להל-:1:100העמדת המבנה המבוקש בקנ"מ 
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 20140352המש� בקשה להיתר:  

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 לציי- בתכנית הפיתוח את מפלסי הגדרות �

יש לציי- בתכנית חניה מקורה/לא מקורה �
בתכנית פתוח המגרש יש להוסי* גומחת מי� וגומחת אשפה . �

יש לעדכ- את מס' הבקשה, מס' תיק הבני- והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
יש לנקז מי נגר עלי למי תהו� ולסמ- בורות חלחול במגרש �
אי- לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . �
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07/12/2014 תארי�: 20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2600900תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 ערוגות90כור� שמעו- , 

90ערוגות,  כתובת:

90 מגרש: 4  חלקה: 2722גוש:  גוש וחלקה:

מבנה חקלאי תאור הבקשה:  �מגורי שימושי�: 

מהות הבקשה 
 שני� 3ר  מש# השימוש ל '' מ48.50 הקמת מבנה לעובדי� זרי� בחקלאות בשטח 

המלצות 
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 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 ערוכה בידי יוע6 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 �

אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
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 אדו�1:250בקנ"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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21 20140353בקשה להיתר:   סעי�

07/12/2014 תארי�: 20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1901040תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 חצור104חצור , 

 חצור104זיו- קרישר , 

104חצור,  כתובת:

104 מגרש: 5  חלקה: 2756גוש:  גוש וחלקה:

ממ"ד תאור הבקשה:  �מגורי שימושי�: 

מהות הבקשה 
ד לבית מגורי� אשר עבורו לא נמצא תיעוד ברשומות לרישיו� בניה"הקמת ממ
ר" מ17.75: ד"שטח ממ

ר" מ77.45:שטח קיי�
ר" מ95.20: ומוצע) ללא רישיו�(כ שטח קיי� "סה

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 תשלו� אגרות בניה �
�הושל 07/12/2014 אישור פיקוד העור* �
�הושל 07/12/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

�הושל 07/12/2014 �תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי� סטטי �
�הושל 07/12/2014 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
�הושל 07/12/2014 חוזה ע� מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

�הושל 07/12/2014 חוזה ע� מעבדה מורשית לבדיקת בטוני� טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד �

                                       שלמה שמאי               דרור איוניר                                        
ר הועדה"                              יו       מהנדס המועצה והועדה                                        

                                         ___________________      _________________                    

40עמוד  07/12/2014 מיו�:20140024פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 


