
13/05/2015 תארי�:

ת. עברי:כ"ד באייר תשע"ה

20150002פרוטוקול  באר�טוביה ועדת משנה מס'  
 כ"א באייר תשע"ה 10/05/2015בתארי� :  

נכחו: 

יושב ראש הועדה המקומית � שלמה שמאי חברי�:

83810מושב אורות  � אהרו� אדרת

 �60946בצרו � יזהר בר�נס

70842חצב  � אפרי& ברנס

79805כפר�אחי&  � �ימר ב� ציו

שדה עוזיה � מוטי ארבל

79280שתולי&  � מני מעודי

מ"מ נציג השר להגנת הסביבה � סלהוב ר& נציגי�:

מהנדס הועדה � דרור איוניר סגל:

היוע* המשפטי � �עו"ד הדר מימו

79860תימורי&  � שלו גדי מוזמני�:

עזר � מימי קושמרו

נעדרו: 

79864ערוגות  � פיינברג מרדכי חברי�:

קר� קיימת לישראל � ענת גולד נציגי�:

רשות העתיקות � שייקה לנדר

� באר�שבע68ועדה מחוזית משרד הפני& ת.ד.  אלמוגי חגית

איגוד ערי& לשרותי כבאות � רפי לחיאני

משטרת ישראל � בני חייק

רשות מקרקעי ישראל � סימה לוי

המשרד להגנת הסביבה � ליאורה גולוב

לשכת הבריאות המחוזית בי"ח ברזילי � זעירא דפנה

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

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מחוז שפלה � עוזי ש*

משרד השכו� אג+ לבניה כפרית � �בוריס קפוסטו

83815באר טוביה  � תומר זולר מוזמני�:

60970קיבו* חצור  � �משה כה

70998כפר ורבורג  � חזי בכר

79525ניר בני&  � �עדי נאמ

79850נוה�מבטח  � צפי מלר
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המש� משתתפי� לישיבה:

79810תלמי יחיאל  � זהבי ב� צבי מוזמני�:

79275עזריק&  � דני בוקובזה

83800אביגדור   � אלכס גולדפרב

79815אחוה  � יוסי ברו�

79285בית עזרא  � �איציק גרשו

� �שלמה כה
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על סדר היו�: 

16.2.15 מיו& 20150001אישור פרוטוקול ועדת משנה 
:החלטה

פה אחד מאושר
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תקציר נושאי� לדיו� 

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

5 מועצה אזורית באר
טוביה

5007גוש:  נווה מבטח תשריט
חלוקה לצור� ביצוע
עיסקה מגרש ספורט

12 �תוכנית בניי
עיר

תשריט חלוקה

1
75מחלקה:

75עד חלקה:

6 מועצה אזורית באר
טוביה

2763גוש:  ביצרו� תשריט
חלוקה לצור� ביצוע

�עיסקה מועדו

13 �תוכנית בניי
עיר

תשריט חלוקה

2
87מחלקה:

87עד חלקה:

7 אמוני# 2505גוש:  שמואל איטח
אמוני# פיצול מגרש
ממשק עזר  והוספת

616$0175349 �תוכנית בניי
עיר

תכנית מתאר

3
2מחלקה:

2עד חלקה:

9 312גוש:  תופאפ  שינוי יעוד
מקרקעי בחלקו

המזרחי של המפעל

616$0207357 �תוכנית בניי
עיר

תכנית מפורטת

4
5מחלקה:

5עד חלקה:

10 4990גוש:  העברת זכויות בניה
 � נכסי2#למסחר בי
4990שוני# בגוש 

616$0250050 �תוכנית בניי
עיר

תכנית מפורטת

5
13מחלקה:

13עד חלקה:

11 4990גוש:  העברת זכויות בניה
 � נכסי2#למסחר בי
4990שוני# בגוש 

616$0263848 �תוכנית בניי
עיר

תכנית מתאר

6
4מחלקה:

4עד חלקה:

13 באר טוביה 4990גוש:  בניה משקית ביטול
הכרזה לפי פקודת

הדרכי# והמסילות,

616$0309054 �תוכנית בניי
עיר

תכנית מתאר

7
13מחלקה:

13עד חלקה:

14 מועצה אזורית באר
טוביה

2505גוש:  תוכנית חלוקה
לצור� ביצוע עיסקה

מועדו�  אמוני#

2766 �תוכנית בניי
עיר

תשריט חלוקה

8
49מחלקה:

49עד חלקה:

15 2711גוש:  19פרסו# לפי סעי) 
�הפקעת מקרקעי

 חלקה2711בגוש 

5/130/03/8הפ/ �תוכנית בניי
עיר

הפקעות

9
35מחלקה:

35עד חלקה:

17 שדה$עוזיה גל# אליהו 2492גוש:  חקלאי , בקשה
לשמוש חורג

בקשה להיתר 20090026 10
5חלקה: 
38מגרש:    :� 2700380ת.בני

19 אמוני# שורק אלדד 2503גוש:  חקלאי , מבנה
חקלאי

בקשה להיתר 20110138 11
21חלקה: 
107מגרש:    :� 1301070ת.בני

22 א.ת. עד$הלו# מועצה אזורית באר
טוביה

2635גוש:  דר� , מעגל תנועה בקשה להיתר 20130453 12
6חלקה: 

קיימת התנגדות 31מגרש:    :� 3900310ת.בני

23 אזור תעשיה מבצע סקופ מתכות בע"מ 2775גוש:  תעשיה , תעשיה בקשה להיתר 20140333 13
33חלקה: 
313מגרש:    :� 6003130ת.בני
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12תשריט חלוקה לצרכי בניה:  1 סעי�

10/05/2015 תארי�: 20150002פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מספר 

נווה מבטח תשריט חלוקה לצור� ביצוע עיסקה מגרש ספורט ש� התכנית: 

דיו� עקרוני . סוג סעי�: 

תשריט חלוקה לצרכי בניה סוג תוכנית

ועדה מקומית סמכות:

בעלי עני� 

יז�/יוז�
מועצה אזורית באר טוביה

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

לא 75 75 לא 5007

החלטות 
לאשר את תשריט החלוקה לצור� ביצוע עיסקה ע� רשות מקרקעי ישראל
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13תשריט חלוקה לצרכי בניה:  2 סעי�

10/05/2015 תארי�: 20150002פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מספר 

ביצרו� תשריט חלוקה לצור� ביצוע עיסקה מועדו� ש� התכנית: 

דיו� עקרוני . סוג סעי�: 

תשריט חלוקה לצרכי בניה סוג תוכנית

ועדה מקומית סמכות:

בעלי עני� 

יז�/יוז�
מועצה אזורית באר טוביה

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

לא 87 87 לא 2763

החלטות 
לאשר את תשריט החלוקה לצור� ביצוע עיסקה ע� רשות מקרקעי ישראל
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0175349!616תכנית מתאר מקומית:  3 סעי�

10/05/2015 תארי�: 20150002פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מספר 

שמואל איטח אמוני$ פיצול מגרש ממשק עזר  והוספת יח"ד ש� התכנית: 

דיו� עקרוני . סוג סעי�: 

תכנית מתאר מקומית סוג תוכנית

ועדה מחוזית סמכות:

שטח התוכנית מ"ר2,501.00 דונ$)2.501(

בעלי עני� 

מתכנ�
טליה  מרקובי,

בעלי�
שמואל איטח

רשות מקרקעי ישראל רשות מקרקעי ישראל

אמוני$ כתובות 

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

לא 2 2 לא 2505

לא 8 8 לא 2505

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

:חטיבות קרקע תו� הוספת  יחידת מגורי$ לישוב כמפורט להל�

:ר ביעוד מגורי$  ע$ זכויות בניה כדלקמ�"  מ1,601 בשטח 100תא שטח  . 1 
ר שטח שירות" מ25. ר   שטח עיקרי" מ425

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

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

ר שטח שירות" מ100. ר שטח עיקרי" מ100

הערות בדיקה 

20150002ועדת משנה 
201ר שטח שירות בתא שטח " מ200ר שטח עיקרי ו" מ300התוכנית כפי שמוצעת מגדילה שטחי בנייה עיקריי$ קרי 

 על כל המשתמע מכ�35א " בתמבנוס0 התוכנית מוסיפה יחידת דיור לישוב  על חשבו� ס� היחידות המותרות
. המותרי$ בתוכנית התקפה5תחת ,'  מ3התוכנית משנה קווי בניה הקבועי$ בתוכנית התקפה קרי קו בני� קדמי 

0לא קיימת התייחסות לאמור בהוראות התוכנית
2015תמצית מידע על בסיס צילו$ אויר משנת 

.הנכס פוצל בפועל באמצעות גדר מפרידה בי� תאי השטח
ר ללא היתר" מ30ר ומבנה מפח אסכורית בשטח כ " מ50בנכס קיימת בריכה ריקה בשטח כ 

: הוחלט 16/02/2015 מתארי� 20150001טוביה ועדת משנה מספר �בישיבת באר
ר ועדת המשנה התוכנית לא נדונה"על רקע העדרות יו

20150001ועדת משנה 
20140004תוקנו הערות ועדת משנה 

נספח בינוי ולא בתשריט התוכנית וזאת לאפשר נא תשומת לב חברי הועדה כי המבני$ שנבנו ללא רישיו� מסומני$ להריסה ב
למחזיק בנכס להסדיר$ תכנונית ברישיו� בניה

20140004ועדת משנה 
ר" מ2,500שטח מצב קיי$ של חטיבת הקרקע נשוא הדיו� עומד על כ.1
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616�0175349המש� תיק בניי�: 

 להוראות התוכנית עומד על שיעור של 5שטח$ המצטבר במצב מוצע של המגרשי$ כפי שמצטייר מהטבלה בסעי0 .2
.דהינו אינו בהלימה לשטח  במצב קיי$. ר" מ1,500

:להל� הערות  לפי סעיפי ההוראות 
120/03/8 תוכנית מאושרת 1.6
 משטח החלקה25% מצב מאושר מאפשר בנייה בהיק0 ש� 2.3
מגורי$: מצב מוצע, משק עזר:  מצב מאושר3.2

:בנוס0
200יש להציע פתרו� מתאי$ בתא שטח .  במרווח בי� קו הבני� ובי� גבול המגרשי200$ מבני$ בתא שטח 2 קיימי$ .1
201יש להציע פתרו� מתאי$ בתא שטח .  במרווח בי� קו הבני� וגבול במגרשי201$קיי$ מבנה פרגולה בתא שטח .2

.קרי בקשה להיתר, יש להציג פתרו� תכנוני. המחס� וכל פיתוח השטח נעשו ללא היתר בניה, הבריכה 

החלטות 
:להמלי) בפני ועדה מחוזית להפקיד את התוכנית בכפו� כדלקמ�

תיקו� קוי הבני� המוצעי� בהלימה לתוכנית התקפה. 1
תיקו� היק� השטחי� בהלימה לתוכנית התקפה. 2
חתימה על כתב שיפוי. 3
תשלו� היטל השבחה ככל שיחול. 4
יסת�הסדרה תכנונית בפועל של בריכת השחיה והמחס� קרי קבלת היתר בניה או הר. 5
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0207357!616תכנית מפורטת:  4 סעי�

10/05/2015 תארי�: 20150002פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מספר 

תופאפ  שינוי יעוד מקרקעי בחלקו המזרחי של המפעל ש� התכנית: 

דיו� עקרוני . סוג סעי�: 

תכנית מפורטת סוג תוכנית

ועדה מחוזית סמכות:

שטח התוכנית מ"ר32,674.00 דונ$)32.674(

בעלי עני� 

מתכנ�
ר$ מרש

בעלי�
רשות מקרקעי ישראל

מ.א. באר טוביה

תופאפ תעשיות בע"מ

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

לא 5 5 לא 312

כ� 10 10 לא 2475

לא 42 42 לא 2475

מטרת התכנית 
:שינוי יעודי שטחי$ כמפורט להל�

:תכליות מותרות
חניה ציבורית: 1007תא שטח 

:תכלית מוצעת
תעשיה: 3003חלק מתא שטח 

:תכלית מותרת
תעשיה: 3002חלק מתא שטח 
:תכלית מוצעת

דר�: 1101תא שטח 
חניה בשטח פרטי פתוח: 602תא שטח 

הערות בדיקה 

 אינו בבעלות תופאפ1007ב תא שטח "למיטב ידיעת הועדה המקומית לתו

החלטות 
:לחזור ולדו� בתוכנית לאחר תיקו� התוכנית כמפורט להל�

שמירת זכות הציבור לחניה ציבורית . 1
הלימה בהיק� השטחי� המוחלפי�. 2
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0250050!616תכנית מפורטת:  5 סעי�

10/05/2015 תארי�: 20150002פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מספר 

 (הרמוניה127 מגרש 5,4 להל� ח"ח 4990 נכסי$ שוני$ בגוש 2העברת זכויות בניה למסחר בי� 
 סופר אושר עד נעבר113 מגרש 13בג�) מעביר  להל� חלקה 

ש� התכנית: 

דיו� עקרוני . סוג סעי�: 

תכנית מפורטת סוג תוכנית

ועדה מחוזית סמכות:

שטח התוכנית מ"ר6,312.00 דונ$)6.312(

בעלי עני� 

מתכנ�
לאוניד לייפמ�

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

לא 13 13 לא 4990

מטרת התכנית 
) הרמוניה בג� (66/101/02/8פ תוכנית "  ע127 מגרש 5,4ח " ח4990העברת זכויות בניה למסחר מנכס הידוע בגוש ) אושר עד(

)סופר אושר עד (13 חלקה 4990לנכס הידוע בגוש 

הערות בדיקה 

20150002ועדת משנה 
ר" מ3,618הרמונה בג� , )ר שטח עיקרי" מ2500מתוכ$ כ(ר "  מ3,465אושר עד : שטח קיי$ על פי תשריט מדידות ארנונה. 1
:66/101/02/8זכויות בניה על פי תוכנית .  2

ר שטח עיקרי מעל הקרקע" מ4000
ר שטח עיקרי מתחת לפני הקרקע" מ1000
ר" מ5000כ שטח עיקרי "סה

ר שטחי שירות מעל הקרקע" מ1000
ר שטחי שירות מתחת לפני הקרקע" מ1000
ר" מ2000כ שטח שירות "סה
:66/101/02/8זכויות הניתנות להעברה מתוכנית . 3

מרבית� שטחי שירותר " מ3,382=3,618�7000
ר"מ!83=3,465�3,382:חוסר בשטחי$

.י בחינת ניוד$נא תשומת לב המבקש כי עליו להציג פירוט פילוג שטחי$ עיקרי ושירות בכד
 שירות מתחת לפני הקרקע ויש לניד$ בתוכנית  כמו כ� יש לית� את הדעת כי בתוכנית התקפה מותרי$ שטחי$ עיקריי$ ושטחי

. חטיבות הקרקע על כל ההשלכות המתחייבות בכ�2אל מעל לפני הקרקע וכ� את הניוד המפורט לעיל יש לבצע בתוכנית אחת ל 

: הוחלט 16/02/2015 מתארי� 20150001טוביה ועדת משנה מספר �בישיבת באר
ר ועדת המשנה התוכנית לא נדונה"על רקע העדרות יו

החלטות 
:כדלקמ�להעביר את התוכנית להמש� טיפול לשכת התכנו� המחוזית מחוז דרו� בכפו� 

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

10עמוד  10/05/2015 מיו$:20150002פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מס' 



0263848!616תכנית מתאר מקומית:  6 סעי�

10/05/2015 תארי�: 20150002פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מספר 

 (הרמוניה127 מגרש 5,4 להל� ח"ח 4990 נכסי$ שוני$ בגוש 2העברת זכויות בניה למסחר בי� 
 סופר אושר עד נעבר113 מגרש 13בג�) מעביר  להל� חלקה 

ש� התכנית: 

דיו� עקרוני . סוג סעי�: 

תכנית מתאר מקומית סוג תוכנית

ועדה מחוזית סמכות:

שטח התוכנית מ"ר11,010.00 דונ$)11.01(

בעלי עני� 

מתכנ�
דוד אלדאורי

בעלי�
בניה משקית פרוייקט גדרה בע"$ בניה משקית פרוייקט גדרה בע"$

ג� השיקמה בע"$ ג� השיקמה כנות �בע"$

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

לא 4 4 לא 4990

לא 5 5 לא 4990

מטרת התכנית 
) הרמוניה בג� (66/101/02/8פ תוכנית "  ע127 מגרש 5,4ח " ח4990העברת זכויות בניה למסחר מנכס הידוע בגוש ) הרמוניה בג�(

)סופר אושר עד (13 חלקה 4990לנכס הידוע בגוש 

הערות בדיקה 

20150002ועדת משנה 
ר" מ3,618הרמונה בג� , )ר שטח עיקרי" מ2500מתוכ$ כ(ר "  מ3,465אושר עד : שטח קיי$ על פי תשריט מדידות ארנונה. 1
:66/101/02/8זכויות בניה על פי תוכנית .  2

ר שטח עיקרי מעל הקרקע" מ4000
ר שטח עיקרי מתחת לפני הקרקע" מ1000
ר" מ5000כ שטח עיקרי "סה

ר שטחי שירות מעל הקרקע" מ1000
ר שטחי שירות מתחת לפני הקרקע" מ1000
ר" מ2000כ שטח שירות "סה
:66/101/02/8זכויות הניתנות להעברה מתוכנית . 3

מרבית� שטחי שירותר " מ3,382=3,618�7000
ר"מ!83=3,465�3,382:חוסר בשטחי$

.י בחינת ניוד$נא תשומת לב המבקש כי עליו להציג פירוט פילוג שטחי$ עיקרי ושירות בכד
 שירות מתחת לפני הקרקע ויש לניד$ בתוכנית  כמו כ� יש לית� את הדעת כי בתוכנית התקפה מותרי$ שטחי$ עיקריי$ ושטחי

. חטיבות הקרקע על כל ההשלכות המתחייבות בכ�2אל מעל לפני הקרקע וכ� את הניוד המפורט לעיל יש לבצע בתוכנית אחת ל 

: הוחלט 16/02/2015 מתארי� 20150001טוביה ועדת משנה מספר !בישיבת באר
ר ועדת המשנה התוכנית לא נדונה"על רקע העדרות יו

11עמוד  10/05/2015 מיו$:20150002פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מס' 



616�0263848המש� תיק בניי�: 

החלטות 
:כדלקמ�להעביר את התוכנית להמש� טיפול לשכת התכנו� המחוזית מחוז דרו� בכפו� 

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

12עמוד  10/05/2015 מיו$:20150002פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מס' 



0309054!616תכנית מתאר מקומית:  7 סעי�

10/05/2015 תארי�: 20150002פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מספר 

בניה משקית ביטול הכרזה לפי פקודת הדרכי$ והמסילות, שינוי יעוד מקרקעי� ש� התכנית: 

דיו� עקרוני . סוג סעי�: 

תכנית מתאר מקומית סוג תוכנית

ועדה מחוזית סמכות:

שטח התוכנית מ"ר8,082.00 דונ$)8.082(

בעלי עני� 

מתכנ�
דוד אלדאורי

בעלי�
בניה משקית פרוייקט גדרה בע"$ בניה משקית פרוייקט גדרה בע"$

כתובות   באר טוביה

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

לא 13 13 לא 4990

לא 39 39 לא 4990

לא 40 40 לא 4990

לא 41 41 לא 4990

לא 42 42 לא 4990

לא 43 43 לא 4990

מטרת התכנית 
649�651 עמוד 23.4.98 מיו$ 5893ומי$ מספר ביטול הכרזה לפי פקודת  הדרכי$ ומסילות הברזל אשר פורסמה בילקוט הפרס

: כמפורט להל�13שינוי יעוד חלק מחלקה 
:תכלית קיימת

דר�: 111תא שטח 

פ"שצ13Aתא שטח 
תעשיה: תכלית מוצעת לשני תאי השטח

הערות בדיקה 

:יש לצר0 התייחסות
נציג שר התשתיות הלאומיות.  1
החברה הלאומית לדרכי$. 2

החלטות 
רכי�לחזור ולדו� בתוכנית לאחר התיחסות נציג שר התשתיות והחברה הלאומית לד
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2766תשריט חלוקה לצרכי בניה:  8 סעי�

10/05/2015 תארי�: 20150002פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מספר 

תוכנית חלוקה לצור� ביצוע עיסקה מועדו�  אמוני$ ש� התכנית: 

דיו� עקרוני . סוג סעי�: 

תשריט חלוקה לצרכי בניה סוג תוכנית

ועדה מקומית סמכות:

בעלי עני� 

יז�/יוז�
מועצה אזורית באר טוביה

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

לא 49 49 לא 2505

לא 80 80 לא 2505

שלמות מגרש עד מגרש ממגרש גוש

104/1 104/1

מטרת התכנית 
תוכנית חלוקה לצור� ביצוע עיסקה מועדו� אמוני$

הערות בדיקה 

20150002ועדת משנה 
ר" מ2,000על פי הוראות התוכנית התקפה גודל מגרש מיזערי עומד על שיעור 

ר" מ500י נדרש גודל מגרש בשעור "ז באר טוביה ע$ רמ"בכדי עריכת חוזה לצור� ביצוע עיסקה של מוא
 התקפה ב רשאית הועדה המקומית לאשר תשריט שיש בו משו$ סטייה מהוראות התוכנית"לחוק התו) ב(140בכפו0 לסעי0 

.ר" מ2,000י ולעניי� מקרקעי� אלו סטייה מהוראות התוכנית הקובעות גודל מגרש מינימל

: הוחלט 07/08/2014 מתארי� 20140003טוביה ועדת משנה מספר �בישיבת באר
לאשר את התשריט

החלטות 
ר כאמור בחוות הדעת " מ500לאשר את תשריט החלוקה לרבות גודל המגרש העומד על 

14עמוד  10/05/2015 מיו$:20150002פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מס' 



5/130/03/8הפקעות: הפ/ 9 סעי�

10/05/2015 תארי�: 20150002פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מספר 

ש� התכנית:  מכללת אחווה51,35 חלקה 2711 הפקעת מקרקעי� בגוש 19פרסו$ לפי סעי0 

דיו� עקרוני . סוג סעי�: 

הפקעות סוג תוכנית

ועדה מקומית סמכות:
גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

כ� 35 35 לא 2711

כ� 51 51 לא 2711

מטרת התכנית 

 לפקודת הקרקעות19הודעה לפי סעי� 

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

) התכנית�להל� (5/130/03/8ובהתא$ לתכנית  ,1965 �ה"התשכ, לחוק התכנו� והבניה 190 ו 189בתוק0 סמכותה לפי סעיפי$ 
.25.02.90 מיו$ 3746שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט פרסומי$ מספר 

19בהתא$ לסעי0 , ז באר טוביה "מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנו� ולבנייה מוא
שביחס , כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בתוספת להל�, )הפקודה �להל�  (1943, )רכישה לצורכי ציבור(לפקודת הקרקעות 

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

:תוספת
תיאור הקרקע

 51 דאז מכיל את חלקה 35/'מגרש א (35/'מגרש א) 20,21,22,23,24חלק מחלקות ישנות  (51 חלקה 2711גוש •
 דהיו35$וחלקה 

 

הערות בדיקה 

20150002ועדת משנה 
תיקו� נוסח תיאור הקרקע

:תחת הרשו�
"51,35:  חלקות2711גוש "

:ירש�
 35 וחלקה 51 דאז מכיל את חלקה 35/'מגרש א (35/'מגרש א) 20,21,22,23,24חלק מחלקות ישנות  (51 חלקה 2711גוש "

")דהיו�

: הוחלט 16/02/2015 מתארי� 20150001טוביה ועדת משנה מספר !בישיבת באר

15עמוד  10/05/2015 מיו$:20150002פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מס' 



5/130/03/8המש� תיק בניי�: הפ/

לאמ, את התיקו� בנוסח ההפקעה

20150001ועדת משנה 
:תיקו� טעויות סופר והבהרות כמפורט להל�

: הוחלט 03/12/2014 מתארי� 20140004טוביה ועדת משנה מספר �בישיבת באר
 ובכפו0 1943 לפקודת המקרקעי� 19 בכפו0 להוראות סעי0 51 חלקה 2711הועדה מחליטה להפקיע את ההנכס הידוע בגוש 

ט "ו בכסלו התשנ" מיו$ כ4712 בילקוט פרסומי$ אשר מספרו �7 ו5להוראות כל די� וזאת בהסתמ� על פרסו$ לפי סעי0 
1323 עמוד 15.12.98

5/130/03/8בתוכנית ' א35 אשר מצויינת בילקוט הפרסומי$ האמור הינה מגרש 51חלקה 
. דהיו35$ וחלקה 51דאז מכיל את חלקה ' א35מגרש 

2771בנוסח הפרסו$ נרש$ מספר גוש שגוי 

1943 לפקודת המקרקעי� 19אשר על כ� מבקשת הועדה לשנות את נוסח ההודעה לפי סעי0 
:להל� התיקו�
51,35 ירש$ חלקה 51תחת חלקה 
2711 ירש$ גוש 2771תחת גוש 

החלטות 
20150002ועדת משנה 

לאשר את נוסח התיקו� בהודעה

16עמוד  10/05/2015 מיו$:20150002פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מס' 



10 20090026בקשה להיתר:   סעי�

10/05/2015 תארי�: 20150002פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מספר 

 2700380תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 שדה�עוזיה38גל$ אליהו , 

38שדה!עוזיה,  כתובת:

38 מגרש: 5  חלקה: 2492גוש:  גוש וחלקה:

בקשה לשמוש חורג תאור הבקשה:  חקלאי שימושי�: 

מהות הבקשה 
20060026)3(

)1(20060026, )2(20060026הארכת תוק� להיתר 
 שני�5: מש� ההארכה

בסיו� תקופה זו על בעל ההיתר להחזיר מצב לקדמותו קרי הפסקת . נא תשומת לב בעל ההיתר כי זו תקופת הארכה אחרונה
.השימוש החורג ושימוש במבנה כשימוש חקלאי

וש במשנהבאפשרות המבקש לקד� תוכנית בני� עיר אשר תסדיר את על דר� קבע את השימ
20060026)2(

)1(20060026שינוי שימוש למבנה אשר הותר ברישיו� 
:להל� מהוות השינוי

ר" מ500הקמת מבנה לאחסנת תוצרת חקלאית ללא פוטנציאל זיהו$ בשטח . 1
שימוש חורג במבנה האמור. 2
מחזור ציוד חשמלי ומתכות קלות: מהות השימוש החורג. 3
 שני5$מש� השימוש החורג . 4

20060026)1(
הריסת מבני$ קיימי$. שני$ למחס� מחשבי$ וציוד אלקטרוני�5הקמת מחס� חקלאי לשימוש חורג ל

הערות בדיקה 

20150002ועדת משנה 
כל האמור בגיליו� דרישות ) 3(20090026 נא תשומת לב הקורא כי למעט מהות הבקשה להארכת מש� השימוש החורג בבקשה

)2(20090026זה  קשור להיתר 

: הוחלט 08/06/2014 מתארי� 20140002טוביה ועדת משנה מספר �בישיבת באר
לאשר את שינוי מהוות ההיתר

המלצות 
20140002ועדת משנה 

לאשר את שינוי מהוות ההיתר

החלטות 
 מש� הארכת השימוש החורג בכפו� תשלו� היטל השבחה ככל שיחוללאשר את 

סטטוס  תארי� השלמה  גליו� דרישות 

לא הושל$ להסמי� את יו"ר הועדה ומהנדס הועדה לאשר את הבקשה לאחר תיקו� הערות
הטכניות והשלמת דרישות

�

לא הושל$ מהנדס הועדה �
לא הושל$ אישור גזברות � הבדיקה באחריות הועדה המקומית . �

הושל$ 29/01/2009 הסכמת מינהל מקרקעי ישראל לשימוש החורג �

17עמוד  10/05/2015 מיו$:20150002פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מס' 



 20090026המש� בקשה להיתר:  

הושל$ 04/02/2009 העברת הודעה לשכני$ בדואר רשו$ ע"י הועדה �
הושל$ 15/03/2009 412    413חישובי$ סטטיי$ והצהרת מהנדס + התאמה לתק� ישראלי  �
הושל$ 15/03/2009 � יעקב אמיר.08�8514429אישור הג"א באחריות מהנדס יש לתא$ טל':
הושל$ 17/03/2009 פירסו$ בעתונות �
הושל$ 17/03/2009 � א לחוק התכנו� בהתא89$פרסו$ הודעת הפקדה על גבי שלט לפי סעי0 
הושל$ 17/03/2009 לנוהל המצור0 בזה �
הושל$ 25/03/2009 .24/3/09אישור איגוד ערי$ לאיכות הסביבה � אושר בתנאי$  �
הושל$ 03/05/2009 קבלת אשור ממודד מוסמ� על הכרזת הקרקע ע"פי מפת משרד הפני$ ולקחש"פ �
הושל$ 10/05/2009 24/03/09אישור אגוד ערי$ לשרותי כבאות�נדחה  במכתב מיו$        �
הושל$ 15/06/2010 דיו� בועדה המקומית �
הושל$ 30/08/2010 תשלו$ פיקדו�. �
הושל$ 30/08/2010 אישור ממינהל מקרקעי ישראל  ( נשלח למינהל_____________). �
הושל$ 30/08/2010 תשלו$ אגרת בניה לאחר השלמת הדרישות הנ"ל . �
הושל$ 30/08/2010 תשלו$ היטל השבחה תצהיר �
הושל$ 30/08/2010 חתימת המבקש למינוי מהנדס אחראי �
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11 20110138בקשה להיתר:   סעי�

10/05/2015 תארי�: 20150002פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מספר 

 1301070תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 אמוני107$שורק אלדד , 

107אמוני�,  כתובת:

107 מגרש: 21  חלקה: 2503גוש:  גוש וחלקה:

24  חלקה: 2505גוש: 

מבנה חקלאי תאור הבקשה:  חקלאי שימושי�: 

מהות הבקשה 
20110138)2(

)1(20110138תוכנית שינויי� להיתר 
:מהות השינוי

להל� מוצע בית אריזה לדגי�, שינוי מהות השימוש החורג שהותר. 1
שינויי�  במבנה. 2
הוספת משטח פריקה וטעינה למבנה  בתחו� השטח החקלאי. 3

20110138)1(
מ"ר ממ" מ12.60+ר" מ483.86הקמת מבנה חקלאי בשטח של . 1
שימוש חורג במבנה מושא הבקשה. 2
אחסנה לא חקלאית: מהות השימוש החורג. 3
 שני5$: מש� פרק זמ� השימוש החורג. 4

הערות בדיקה 

20150002ועדת משנה 
י לשימוש החורג המוצע בתחו� הקרקע דיו� בבקשת אלדד שורק לשנות את תכלית השימוש החורג ולהקי� משטח תפעול

.החקלאית
)1(20110138 נא תשומת לב הקורא כי למעט מהות הבקשה כל האמור בפרוטוקול קשור להיתר

20150002כפו� להחלטת ועדת המשנה , ככל שינת�, גיליו� דרישות למהות הנוכחית

: הוחלט 16/02/2015 מתארי� 20150001טוביה ועדת משנה מספר �בישיבת באר
ר ועדת המשנה הבקשה לא נדונה"על רקע העדרות יו

20150001ועדת משנה 
)1(20110138ור להיתר נא תשומת לב הקורא כי למעט מהות הבקשה וההחלטה כל האמור בפרוטוקול קש

20150001כפו0 להחלטת ועדת המשנה , ככל שינת�, גיליו� דרישות למהות הנוכחית

: הוחלט 05/07/2011 מתארי� 20110003טוביה ועדת משנה מספר �בישיבת באר
לאשר את הבקשה בכפו0 להשלמת דרישות מהנדס הועדה

: תיקוני$  נדרשי$

מספר תיק בניי� �:   במלואו1יש למלא ד0 .     1 
מספר בקשה �
120/03/8תוכנית תקפה  �
1:250מ ''יש להצפי� את מפת המדידה וממפת העמדה בקנ.     2 
כולל מבנה מבוקש) מפת מדידה נוספת (1:250יש להוסי0 תוכנית העמדה ב .     3 

.מבנה קיי$ ומבנה להריסה הכוללת מידות ומפלסי$
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.יש לצבוע בתרשי$ סביבה את המגרש המבוקש.     4 
.יש לצבוע את תוכנית קומת קרקע.     5 
יש לציי� מידות וחומרי גמר לתוכנית גגות.     6 
יש לציי� מידות קו בניי� מגבול מגרש �תוכנית פיתוח .     7 
נוס0 יש לציי� מידות העמדה מבנה מגבול מגרש �
.יש להשלי$ מידות העמדה מקו בניי� מגרש בתוכנית קומת קרקע.     8 

המלצות 
מבוא ורקע עובדתי 

ות הבקשהעסקינ� בבקשה להיתר במהות הקמת מבנה חקלאי ושימוש חורג בו כמפורט במה
ב" לחוק התו149פורסמה הודעה לפי סעי0 

.לא נתקבלו התנגדויות
: דיו� נוכחי

.אישור הבקשה

החלטות 
20150002ועדת משנה 

ר ועדת המשנה מחדר הדיוני�"ראש המועצה יו. טר� דיו� חברי הועדה בבקשה יצא ס
ב " לחוק התו149לפי סעי� בהסכמת כל חברי הועדה הוסרה הבקשה מסדר היו� ותובא לדיו� לאחר פרסו� 

סטטוס  תארי� השלמה  גליו� דרישות 

לא הושל$ �  המבנה המוצע טר$ נבנה .1.5.11דו''ח פיקוח מתארי� 
לא הושל$ תיקו� מהוות הבקשה כ� שתפרט את מהות האחסנה �
לא הושל$ פרסו$ הודעה לשימוש  לפי ההנחיות אשר נמסרו ע$ נוסח הפרסו$ �
לא הושל$ א י ש ו ר י $ , תצהירי$ וחוזי$ הנדרשי$ להוצאת היתר בניה: �
לא הושל$ ================================================

==
�

לא הושל$ חתימה על כתב שיפוי �
לא הושל$ פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע, בטיחות מורשה �
לא הושל$ נספח תנועה, חניה ותמרור פני$ המתח$  ערו� בידי יוע, תנועה לאישור יוע, תנועה

במועצה
�

לא הושל$ תצהירי$ ואישורי$ נדרשי$ לשימוש חורג בקרקע חקלאית: �
לא הושל$ תצהיר מודד לעניי� סטטוס קרקע חקלאית (מוכרזת/לא מוכרזת) � ינת� ע"ג מפה

מצבית ע$ סימו� המבנה
�

לא הושל$ הנני_______________ת.ז______________מספר רישיו�
מודד________________

�

לא הושל$ מצהיר את המפורט כדלקמ�: �
לא הושל$ המוצע בבקשה להיתר מספר _____________ בנכס הידוע בגוש______,

חלקה________
�

לא הושל$ מגרש _____(ע"פ תוכנית בני� עיר תקפה מספר_________________) �
לא הושל$ מבוקש בתחו$ קרקע  חקלאית מוכרזת / קרקע שאינה חקלאית מוכרזת �
לא הושל$ ולראיה באתי על החתו$: �
לא הושל$ ___________     ____________     __________ �
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לא הושל$ ש$                    תארי�                    חתימה �
לא הושל$ אישור ועדה מחוזית ככל שהקרקע הינה חקלאית מוכרזת � בכפו0 לתצהיר מודד �
לא הושל$ אישור ולקחש"פ ככל שהקרקע הינה  חלקאית מוכרזת  � בכפו0 לתצהיר מודד �
לא הושל$ תוכנית ניקוז ערוכה בידי יוע, ניקוז �
לא הושל$ חוזה ע$ מעבדה מורשית לבדיקת בטוני$ במידה ויש עמודי$ ותקרה מבטו�. �
לא הושל$ אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
לא הושל$ תשלו$ היטל השבחה ככל שקיי$ �
לא הושל$ דרישות והערות אדריכליות �
לא הושל$ יש לסמ� את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי$ �
לא הושל$  ממולא במלואו, תרשי1$יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ�: טופס 

סביבה, מפה מצבית
�

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

�

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

�

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

�

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

�

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

ההיתר על פי ה$ נבנו.
�

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

�

לא הושל$ יש לעדכ� את מס' הבקשה, מס' תיק הבני� והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
לא הושל$ אישור לישכת התכנו� המחוזית �

הושל$ 12/04/2011 אישור פיקוד העור0 �
הושל$ 12/04/2011 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי$ סטטי$ �
הושל$ 12/05/2011 אישור שרותי כבאות �
הושל$ 12/05/2011 חוזה ע$ מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

הושל$ 12/05/2011 � עיתוני$ + תמונות שלט3פרסו$ ב
הושל$ 08/08/2011 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
הושל$ 08/08/2011 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

הושל$ 08/08/2011 אישור משרד החקלאות �
הושל$ 08/08/2011 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
הושל$ 06/09/2011 אישור איגוד ערי$ לאיכות סביבה אשקלו� �
הושל$ 06/09/2011 תשלו$ אגרות בניה �
הושל$ 02/04/2012 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
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12 20130453בקשה להיתר:   סעי�

10/05/2015 תארי�: 20150002פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מספר 

 3900310תיק בניי�:

בעלי עניי� 

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

31א.ת. עד!הלו�,  כתובת:

31 מגרש: 6,  חלקה:  31 מגרש: 7  חלקה: 2635גוש:  גוש וחלקה:

מעגל תנועה תאור הבקשה:  דר� שימושי�: 

מהות הבקשה 
  אשר ישרת את תחנת הדלק21ח " ח20ח " ח2635הקמת מעגל תנועה בנכס הידוע בגוש 

.יא�' על ש$ ציו� ג20110043אשר הותרה ברישיו� בניה מספר 

הערות בדיקה 

20150002ועדת משנה 
היתר הבניה כפי שנית� תוקפו למש� שנה

.א� תשקל הארכת תוק0 ההיתר בשנה נוספת'לבקשת ציו� ג

: הוחלט 02/03/2014 מתארי� 20140001טוביה ועדת משנה מספר �בישיבת באר
:לאשר את הבקשה בכפו0 להשלמת דרישות מהנדס הועדה וכפו0 כדלקמ�

חתימה על כתב שיפוי. 1
א� תחת פיקוח המועצה'חתימה על הסכ$ ביצוע מעגל התנועה על ידי ועל חשבו� ציו� ג. 2

מתנגדי� 

חברת פז �יריב רייכר !

החלטות 
להארי�  את תוק� ההיתר

22עמוד  10/05/2015 מיו$:20150002פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מס' 



13 20140333בקשה להיתר:   סעי�

10/05/2015 תארי�: 20150002פרוטוקול באר�טוביה ועדת משנה מספר 

 6003130תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
60860 בני עי"ש, 3סקופ מתכות בע"מ , ת.ד. 

313אזור תעשיה מבצע,  כתובת:

313 מגרש: 33  חלקה: 2775גוש:  גוש וחלקה:

תעשיה תאור הבקשה:  תעשיה שימושי�: 

מהות הבקשה 

26.2.2014 לגידור וריבוד מגרש מתארי� 20120125שימוש חורג להיתר .1
.ר '' מ15,669.00בשטח ) בונדד(אחסנה פתוחה של רכבי$ : מהות השימוש החורג.2
. שני$ 5מש� השימוש החורג .3

הערות בדיקה 

: הוחלט 16/02/2015 מתארי� 20150001טוביה ועדת משנה מספר !בישיבת באר
 הבקשה לא נדונהר ועדת המשנה"על רקע העדרות יו

החלטות 
לאשר הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הועדה

סטטוס  תארי� השלמה  גליו� דרישות 

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

==
�

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

 מודד מוסמ�
�

לא הושל$ אישור שרותי כבאות �
לא הושל$ תוכנית ניקוז ערוכה בידי יוע, ניקוז �
לא הושל$ פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע, בטיחות מורשה �
לא הושל$ נספח תנועה, חניה ותמרור פני$ המתח$  ערו� בידי יוע, 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 לסמ� את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי$ �
לא הושל$  ממולא במלואו, תרשי1$יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ�: טופס 

סביבה, מפה מצבית
�

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

�
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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$ 28/12/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
הושל$ 28/12/2014 אישור פיקוד העור0 �

                                  שלמה שמאי                   דרור איוניר                                    
ר ועדת המשנה"ראש המועצה ויו.                   ס       מהנדס המועצה והועדה  המקומית                               

                                         ___________________      _________________                    
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