
19/04/2016 תארי	:

י"א בניס� תשע"ו ת. עברי:

20160002פרוטוקול  ועדת משנה מס'  
 כ"ו באדר  תשע"ו 05/04/2016בתארי� :  

נכחו: 

83810מושב אורות  � אהרו� אדרת חברי :

60946בצרו�  � יזהר בר�נס

70842חצב  � אפרי" ברנס

79805כפר�אחי"  � ימר ב� ציו�

שדה עוזיה � מוטי ארבל

79280שתולי"  � מני מעודי

79270גבעתי  � סלוקי יצחק

79860תימורי"  � גד שלו

79864ערוגות  � פיינברג מרדכי

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

מ"מ נציג השר להגנת הסביבה � סלהוב ר"

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�

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

מהנדסת המועצה והועדה � יצחק משה

תכנו� ורישוי בניה � קובי מאיר

מרכזת טכנית ו.ב.ע � אביבית ארביב

היוע* המשפטי � עו"ד הדר מימו�

גזבר המועצה. � צופי צור

1עמוד  05/04/2016 מיו":20160002פרוטוקול ועדת משנה מס' 



על סדר היו : 

20160002ברוכי  הבאי  לועדת משנה מספר 
" באר טוביה"הועדה המקומית לתכנו# ובניה 

:על סדר היו 

: אישור פרוטוקול. 1
 25/01/2016 מתארי	 20160001ועדת משנה     

:ניהול ועדה. 2
 2016ח רבעוני בקשות ותיקי" לשנת ''    דו

:דיו# עקרוני. 3
.דיור שלישית למגורי" בנחלה' תוספת יח � 35א ''תיקו� לתמ:    בנושא תכנו� כולל עבור מועצה אזורית באר טוביה  

 ייתכנו שינויי" בסדר היו"  

2עמוד  05/04/2016 מיו":20160002פרוטוקול ועדת משנה מס' 



תקציר נושאי� לדיו� 

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

5 בני עי"ש 2242גוש:  הסדרת איזור בתי
עלמי� , חצב � בני

עייש

616�0353870 תוכנית בניי�
עיר

תכנית מפורטת

1
17מחלקה:

17עד חלקה:

7 כפר ורבורג 2746גוש:  הפרדת מגרש
מנחלה, משפחת

שגיא, כפר ורבורג

616�0360586 תוכנית בניי�
עיר

תכנית מפורטת

2
14מחלקה:

14עד חלקה:

8 שדה עזיהו 2498גוש:   מגרשי3העתקת 
מגורי' , מושב שדה

עוזיהו

616�0273599 תוכנית בניי�
עיר

תכנית מפורטת

3
43מחלקה:

43עד חלקה:

9 בצרו� 2761גוש:  הסדרת אזור מגורי'
 בנחלה , משפחת

הררי, ביצרו�

616�0286013 תוכנית בניי�
עיר

תכנית מפורטת

4
31מחלקה:

31עד חלקה:

10 ערוגות 2721גוש:  הפרדת מגרש
למגורי' א' מנחלה

במושב ערוגות

616�0371427 תוכנית בניי�
עיר

תכנית מפורטת

5
37מחלקה:

37עד חלקה:

11 4990גוש:  ניר עבודות חקלאיות
 תוכנית חלוקה

 מגרשי'2 ל19חלקה 

616�0276360 תוכנית בניי�
עיר

תכנית מפורטת

6
19מחלקה:

19עד חלקה:

12 א.ת. באר�טוביה ג.ש.מ 301גוש:  שרותי דר* , שימוש
חורג מתכנית

בקשה להיתר 20150203 7
12חלקה: 
,23/בת/8תכ':   3805002ת.בני�:  

14 אביגדור כנות בועז 2738גוש:  מגורי' , מבנה
לעובדי' זרי'

בחקלאות

בקשה להיתר 20160042 8
9חלקה: 
51מגרש:   1100510ת.בני�:  

15 אזור תעשיה מבצע u.m.iמוטורס 
ישראל בע"מ

2775גוש:  אחסנה פתוחה
שימוש חורג , תעשיה

בקשה להיתר 20160035 9
87חלקה: 
567מגרש:   6005670ת.בני�:  

17 הרחבה באר טוביה
 17/117/03/8

אהרו� ענת 3070גוש:  מגורי' , בית מגורי'
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20150252 10
127חלקה: 
311מגרש:   6203110ת.בני�:  

19 עזר מורדו* אלה 2506גוש:  מגורי' , ממ"ד בקשה להיתר 20150156 11
154חלקה: 
104מגרש:   3401040ת.בני�:  

21 אביגדור גול שי 2738גוש:  מגורי' , בית מגורי'
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20150233 12
30חלקה: 
306מגרש:   1103060ת.בני�:  

23 הרחבה באר טוביה
 17/117/03/8

שוש� דוד 3070גוש:  מגורי' , בית מגורי'
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20150126 13
124חלקה: 
308מגרש:   6203080ת.בני�:  

25 אביגדור צוק רות' 2738גוש:  מגורי' , בית מגורי'
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20150204 14
30חלקה: 
304מגרש:   1103040ת.בני�:  

27 הרחבה באר טוביה
 17/117/03/8

ענת פוליבודה כ1 3070גוש:  מגורי' , בית מגורי'
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20150262 15
99חלקה: 
283מגרש:   6202830ת.בני�:  

29 אביגדור יפה יעל 2738גוש:  מגורי' , בית מגורי'
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20130371 16
30חלקה: 
310מגרש:   1103100ת.בני�:  

3עמוד  05/04/2016 מיו':20160002פרוטוקול ועדת משנה מס' 



תקציר נושאי� לדיו� 

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

31 הרחבה באר טוביה
 17/117/03/8

אשכנזי עמי 3070גוש:  מגורי' , בית מגורי'
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20150323 17
80חלקה: 
264מגרש:   6202640ת.בני�:  

32 נוה�מבטח גורדי� אבנר 5008גוש:  תוספת בניה , מבנה
מגורי'

בקשה להיתר 20160049 18
30חלקה: 
123מגרש:   2301230ת.בני�:  

33 הרחבה באר טוביה
 17/117/03/8

אדלשטיי� רות' 3070גוש:  מגורי' , בית מגורי'
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20150142 19
126חלקה: 
310מגרש:   6203100ת.בני�:  

35 הרחבה באר טוביה
 17/117/03/8

אייל מת� 3070גוש:  מגורי' , בית מגורי'
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20150282 20
94חלקה: 
278מגרש:   6202780ת.בני�:  

4עמוד  05/04/2016 מיו':20160002פרוטוקול ועדת משנה מס' 



616�0353870תכנית מפורטת:  1 סעי�

05/04/2016 תארי�: 20160002פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

הסדרת איזור בתי עלמי  , חצב � בני עייש ש� התכנית: 

דיו  להמלצה סוג סעי�: 

תכנית מפורטת סוג תוכנית

ועדה מחוזית סמכות:

שטח התוכנית מ"ר16,603.50 דונ')16.6035(

 �בעלי עני

�מתכנ
רונית בלהה פרידמ 

בעלי�
קק"ל באמצעות ממ"י

מועצה אזורית באר טוביה

אריה גארלה

יניב קאפח

ירו  תשובה

אלי ימי 

דוד כחלו 

הכלניות  , בני עי"ש,   חצב כתובות 

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

לא 17 17 לא 2242

כ  18 18 לא 2242

לא 24 24 לא 2242

לא 4 4 לא 3059

כ  5 5 לא 3059

תכנית שלמות מגרש עד מגרש ממגרש גוש

141בר/  341 341 1

מטרת התכנית 
הגדלת שטח בתי העלמי� על חשבו� קרקע חקלאית של מושב חצב, ש "הסדרת אזור בתי העלמי� של חצב ובני עיי

 

המלצות 
�:להמלי& בפני הוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית כדלקמ

.ת תוכניות /תיקו  בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי' הנדרשי'.2
.חתימה על כתב שיפוי  .  3
.תשלו' היטל השבחה ככל שיחול.    4

5עמוד  05/04/2016 מיו':20160002פרוטוקול ועדת משנה מס' 



0353870�616המש� תוכנית: 

החלטות 
�:להמלי& בפני הוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית כדלקמ

.ת תוכניות /תיקו  בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי' הנדרשי'.2
.חתימה על כתב שיפוי  .  3
.תשלו' היטל השבחה ככל שיחול.    4

6עמוד  05/04/2016 מיו':20160002פרוטוקול ועדת משנה מס' 



616�0360586תכנית מפורטת:  2 סעי�

05/04/2016 תארי�: 20160002פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

הפרדת מגרש מנחלה, משפחת שגיא, כפר ורבורג ש� התכנית: 

דיו  להמלצה סוג סעי�: 

תכנית מפורטת סוג תוכנית

ועדה מחוזית סמכות:

שטח התוכנית מ"ר21,291.00 דונ')21.291(

 �בעלי עני

�מתכנ
רונית בלהה פרידמ 

בעלי�
רשות מקרקעי ישראל

אגודה שיתופית כפר ורבורג

רחל רולי שגיא

המייסדי'  , כפר ורבורג כתובות 

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

כ  14 14 לא 2746

לא 38 38 לא 2749

מטרת התכנית 
. 'פיצול אזור המגורי� בנחלה והקמת מגרש מגורי� א

 .ד בתוכנית''אי� תוספת יח

המלצות 
 �: להמלי& בפני הוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית כדלקמ

.ת תוכניות /תיקו  בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי' הנדרשי'.2

.חתימה על כתב שיפוי  .  3
.תשלו' היטל השבחה ככל שיחול.    4

החלטות 
�:להמלי& בפני הוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית כדלקמ

.ת תוכניות /תיקו  בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי' הנדרשי'.2
.חתימה על כתב שיפוי  .  3
.תשלו' היטל השבחה ככל שיחול.    4

7עמוד  05/04/2016 מיו':20160002פרוטוקול ועדת משנה מס' 



616�0273599תכנית מפורטת:  3 סעי�

05/04/2016 תארי�: 20160002פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

ש� התכנית:  מגרשי מגורי' , מושב שדה עוזיהו3העתקת 

דיו  להמלצה סוג סעי�: 

תכנית מפורטת סוג תוכנית

ועדה מקומית סמכות:

שטח התוכנית מ"ר26,357.00 דונ')26.357(

 �בעלי עני

�מתכנ
רונית בלהה פרידמ 

בעלי�
רשות הפיתוח באמצעות רמ"י

כתובות   שדה עזיהו

גושי� וחלקות לתוכנית: 

95, 70, 69, 43 חלקות במלוא : 2498גוש: 
102, 100, 99 חלקי חלקות: 2498גוש: 

מטרת התכנית 
.ליעוד קרקע שטח ציבורי פתוח' והחלפת שטחי' בי  ייעוד קרקע מגורי' א'  מגרשי מגורי' א3העתקת 

המלצות 
 �: להמלי& בפני הוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית כדלקמ

.ת תוכניות /תיקו  בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי' הנדרשי'.2

.חתימה על כתב שיפוי  .  3
.תשלו' היטל השבחה ככל שיחול.    4

החלטות 
�:להמלי& בפני הוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית כדלקמ

.ת תוכניות /תיקו  בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי' הנדרשי'.2
.חתימה על כתב שיפוי  .  3
.תשלו' היטל השבחה ככל שיחול.    4

8עמוד  05/04/2016 מיו':20160002פרוטוקול ועדת משנה מס' 



616�0286013תכנית מפורטת:  4 סעי�

05/04/2016 תארי�: 20160002פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

הסדרת אזור מגורי' בנחלה , משפחת הררי, ביצרו  ש� התכנית: 

דיו  להמלצה סוג סעי�: 

תכנית מפורטת סוג תוכנית

ועדה מקומית סמכות:

שטח התוכנית מ"ר20,450.00 דונ')20.45(

 �בעלי עני

�מתכנ
רונית בלהה פרידמ 

בעלי�
רשות מקרקעי ישראל

אסתר הררי

יזהר בר�נס

משה בריקמ 

החיילי'  בצרו  כתובות 

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

כ  31 31 לא 2761

לא 35 35 לא 2761

מטרת התכנית 
קביעת , ) דונ� למגורי� בישוב כפרי3(תו+ שמירה על שטחי ייעודי הקרקע , הגדרה מחדש של אזור המגורי� בישוב כפרי 

. להל�2.2זכויות הבניה באזור המגורי� בישוב כפרי כמפורט בסעי� 
 

המלצות 
 �: להמלי& בפני הוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית כדלקמ

.ת תוכניות /תיקו  בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי' הנדרשי'.2

.חתימה על כתב שיפוי  .  3
.תשלו' היטל השבחה ככל שיחול.    4

החלטות 
�:להמלי& בפני הוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית כדלקמ

.ת תוכניות /תיקו  בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי' הנדרשי'.2
.חתימה על כתב שיפוי  .  3
.תשלו' היטל השבחה ככל שיחול.    4

9עמוד  05/04/2016 מיו':20160002פרוטוקול ועדת משנה מס' 



616�0371427תכנית מפורטת:  5 סעי�

05/04/2016 תארי�: 20160002פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

הפרדת מגרש למגורי' א' מנחלה במושב ערוגות ש� התכנית: 

דיו  להמלצה סוג סעי�: 

תכנית מפורטת סוג תוכנית

ועדה מחוזית סמכות:

שטח התוכנית מ"ר24,784.00 דונ')24.784(

 �בעלי עני

�מתכנ
עפר נצר

בעלי�
רשות מקרקעי ישראל

שלמה יעקב שוגר

ערוגות מושב עובדי' להתישבות שיתופית בע"מ

כתובות   ערוגות

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

כ  37 37 לא 2721

מטרת התכנית 
ללא פגיעה במבנה , מתחו� מגורי� בנחלה חקלאית מבלי לשנות את הוראות הצפיפות' הפרדת מגרש למגורי� א.    א

. הנחלה
.הקצאת זכויות בניה בתכנית.    ב
 

המלצות 
 �: להמלי& בפני הוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית כדלקמ

.ת תוכניות /תיקו  בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי' הנדרשי'.2

.חתימה על כתב שיפוי  .  3
.תשלו' היטל השבחה ככל שיחול.    4

החלטות 
 �: להמלי& בפני הוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית כדלקמ

.ת תוכניות /תיקו  בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי' הנדרשי'.2

.חתימה על כתב שיפוי  .  3
.תשלו' היטל השבחה ככל שיחול.    4

10עמוד  05/04/2016 מיו':20160002פרוטוקול ועדת משנה מס' 



616�0276360תכנית מפורטת:  6 סעי�

05/04/2016 תארי�: 20160002פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

ש� התכנית:  מגרשי'  וקביעת  קווי בני 2 ל19ניר עבודות חקלאיות תוכנית חלוקה חלקה 

דיו  להמלצה סוג סעי�: 

תכנית מפורטת סוג תוכנית

ועדה מקומית סמכות:

שטח התוכנית מ"ר4,563.00 דונ')4.563(

 �בעלי עני

�מתכנ
עפר נצר

בעלי�
יוס. נוימ 

אלכס אופרבר

גושי� חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

לא 19 19 לא 4990

לא 32 32 לא 4990

מטרת התכנית 
119/2 119/1 מגרשי� 2 ל 19חלוקת חלקה 

קביעת קוי בני� וכניסות למגרשי�
 

המלצות 
  �: להמלי& בפני הוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית כדלקמ

.ת תוכניות /תיקו  בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי' הנדרשי'.2

.חתימה על כתב שיפוי  .  3
.תשלו' היטל השבחה ככל שיחול.    4

החלטות 
  �:להמלי& בפני הוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית כדלקמ

.ת תוכניות /תיקו  בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי' הנדרשי'.2
.חתימה על כתב שיפוי  .  3
.תשלו' היטל השבחה ככל שיחול.    4
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7 20150203בקשה להיתר:   סעי�

05/04/2016 תארי�: 20160002פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

:� 3805002תיק בניי

 �בעלי עניי

מבקש
 א.ת. באר�טוביה2\ב 500ג.ש.מ , 

2 כניסה ב 500א.ת. באר�טוביה,  כתובת:

12, 15  חלקות: 301גוש:  גוש וחלקה:

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

שימוש חורג מתכנית תאור הבקשה:  שרותי דר� שימושי�: 

מהות הבקשה 
. ר '' מ1184.00 בקרקע בשטח 5/138/03/8שימוש חורג לתכליות תוכנית . 1
.  מגרש חניה להשכרה ומכירת רכבי�: השימוש החורג המבוקש. 2
.ר ושימוש חורג במבנה במהות שרותי רכב'' מ18.00הקמת מבנה יביל בשטח . 3
. ר במהות שרותי רכב '' מ20.00שימוש חורג במבנה קיי� בשטח . 4
 שני�5: מש+ השימוש החורג. 5

.ב" לחוק התו149הבקשה כוללת שימוש הטעו� פרסו� לפי סעי� 

המלצות 
 �: להמלי& בפני הוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית כדלקמ

.ת תוכניות /תיקו  בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי' הנדרשי'.2

.חתימה על כתב שיפוי  .  3
.תשלו' היטל השבחה ככל שיחול.    4
)צ''מע(אישור נתיבי ישראל .    5
קצי  משטרה �אישור הסדרי תנועה .    6
אישור משרד התחבורה.    7

החלטות 
�:להמלי& בפני הוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית כדלקמ

.ת תוכניות /תיקו  בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי' הנדרשי'.2
.חתימה על כתב שיפוי  .  3
.תשלו' היטל השבחה ככל שיחול.    4
)צ''מע(אישור נתיבי ישראל .    5
קצי  משטרה �אישור הסדרי תנועה .    6
אישור משרד התחבורה.    7
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 20150203המש� בקשה להיתר:  

גליו� דרישות 

א י ש ו ר י ' , תצהירי' וחוזי' הנדרשי' להוצאת היתר בניה: �
חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �

אישור משרד התחבורה �
אישור שרותי כבאות �

אישור הסדרי תנועה � קצי� משטרה �
תכנו� אדריכלות נו� �

תוכנית ניקוז �
אישור נתיבי ישראל (מע''צ) �
אישור מינהל מקרקעי ישראל �

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

נספח סניטרי ערו� וחתו' ע"י מהנדס �
אישור בזק �

אישור חברת חשמל �
אישור שרותי כבאות �

אישור משרד הבריאות �
אישור המשרד להגנת הסביבה �

תוכנית ניקוז �
אישור איגוד ערי' לאיכות סביבה  אשקלו  �

תוכנית סניטרית ופרשה טכנית מאושרת על ידי מחלקת הנדסה במועצה �
�תוכנית נגישות ערוכה וחתומה על ידי יוע0 נגישות מורשה מבני' תשתיות וסביבה )מתו"ס(   �

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

נספח תנועה, חניה ותמרור פני' המתח'  לאישור משטרת ישראל �
תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי' סטטי' �

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

חוזה ע' מעבדה מורשית לבדיקת בטו , טיח ואטימות ממ"ד, אינסטלציה, גז, דוד"ש בהלימה למבוצע בפועל �
תשלו' הטלי פיתוח �
תשלו' אגרות בניה �

תשלו' היטל השבחה ככל שקיי' �
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8 20160042בקשה להיתר:   סעי�

05/04/2016 תארי�: 20160002פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

:� 1100510תיק בניי

 �בעלי עניי

מבקש
 אביגדור51כנות בועז , 

51אביגדור,  כתובת:

51 מגרש: 9  חלקה: 2738גוש:  גוש וחלקה:

מבנה לעובדי' זרי' בחקלאות תאור הבקשה:  מגורי' שימושי�: 

מהות הבקשה 
. ר'' מ35.00הקמת שני מבני� בשטח בשטח . 1
.   מגורי� לעובדי� זרי� בחקלאות: שימוש החורג המבוקש. 2
 שני�5: מש+ השימוש החורג. 3

 124/03/8פ תכנית "חקלאי מותר ע

.ב" לחוק התו149הבקשה כוללת שימוש הטעו� פרסו� לפי סעי� 

גליו� דרישות 

�� עיתוני' בחזית המגרש בהתא' לנוסח הרצ"ב3פרסו' הודעה לשימוש חורג ב
העברת הודעה לשימוש חורג לשכני' הגובלי' ע"י הועדה �

� א לחוק התכנו  בהתא'89פרסו' הודעת הפקדה על גבי שלט לפי סעי. 
רשיו  עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �

יש להגיש מפת מדידה חתומה ע"י מודד מוסמ� עדכנית �
.I.L.ו�T.Lיש להגיש תכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  �

� אשקלו .8 יעקב אמיר רח' התעשיה 6793323�08אישור הג"א באחריות מהנדס יש לתא' טל':
אישור משרד החקלאות �

412    413חישובי' סטטיי' והצהרת מהנדס + התאמה לתק  ישראלי  �
הסכמת מינהל מקרקעי ישראל לשימוש החורג �

תשלו' היטל השבחה �
אישור גזברות � הבדיקה באחריות הועדה המקומית . �

תשלו' אגרת בניה לאחר השלמת הדרישות הנ"ל . �

14עמוד  05/04/2016 מיו':20160002פרוטוקול ועדת משנה מס' 



9 20160035בקשה להיתר:   סעי�

05/04/2016 תארי�: 20160002פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

:� 6005670תיק בניי

 �בעלי עניי

מבקש
u.m.i יפו87 מוטורס ישראל בע"מ , המסגר� תל אביב

 ראשל"צ5 5יוניברסל משאיות ישראל בע"מ , פלטי  נפתלי 

567אזור תעשיה מבצע,  כתובת:

567 מגרש: 87  חלקה: 2775גוש:  גוש וחלקה:

תעשיה תאור הבקשה:  אחסנה פתוחה שימוש חורג שימושי�: 

מהות הבקשה 
גידור מגרש +  שני� 5בקשה לשימוש חורג משטח ציבורי פתוח לחניו� פתוח לאחסנת רכב ל

ר " מ8,678בשטח כולל 

המלצות 
 �: להמלי& בפני הוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית כדלקמ

.ת תוכניות /תיקו  בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי' הנדרשי'.2

.חתימה על כתב שיפוי  .  3
.תשלו' היטל השבחה ככל שיחול.    4
)צ''מע(אישור נתיבי ישראל .    5
קצי  משטרה �אישור הסדרי תנועה .    6
אישור משרד התחבורה.    7

החלטות 
�:להמלי& בפני הוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית כדלקמ

.ת תוכניות /תיקו  בקשה לפי הערות בודק.1
.השלמת כל האישורי' הנדרשי'.2
.חתימה על כתב שיפוי  .  3
.תשלו' היטל השבחה ככל שיחול.    4
)צ''מע(אישור נתיבי ישראל .    5
קצי  משטרה �אישור הסדרי תנועה .    6
אישור משרד התחבורה.    7

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� �
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 20160035המש� בקשה להיתר:  

נספח סניטרי ערו� וחתו' ע"י מהנדס �
אישור בזק �

אישור חברת חשמל �
אישור שרותי כבאות �

אישור משרד הבריאות �
אישור המשרד להגנת הסביבה �

תוכנית ניקוז �
אישור איגוד ערי' לאיכות סביבה  אשקלו  �

תוכנית סניטרית ופרשה טכנית מאושרת על ידי מחלקת הנדסה במועצה �
�תוכנית נגישות ערוכה וחתומה על ידי יוע0 נגישות מורשה מבני' תשתיות וסביבה )מתו"ס(   �

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

נספח תנועה, חניה ותמרור פני' המתח'  לאישור משטרת ישראל �
תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי' סטטי' �

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

חוזה ע' מעבדה מורשית לבדיקת בטו , טיח ואטימות ממ"ד, אינסטלציה, גז, דוד"ש בהלימה למבוצע בפועל �
תשלו' הטלי פיתוח �
תשלו' אגרות בניה �

תשלו' היטל השבחה ככל שקיי' �
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10 20150252בקשה להיתר:   סעי�

05/04/2016 תארי�: 20160002פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

:� 6203110תיק בניי

 �בעלי עניי

מבקש
311אהרו  שי , 

17/117/03/8 הרחבה באר טוביה 311אהרו  ענת , 

311, 17/117/03/8הרחבה באר טוביה  כתובת:

311 מגרש: 127  חלקה: 3070גוש:  גוש וחלקה:

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

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

ר'' מ146.30שטח עיקרי מבוקש 
ר'' מ13.56שטח שרות מבוקש 

ר'' מ166.26כ שטח מבוקש ''סה
ר'' מ26.73שטח פרגולה מבוקש 

 17/117/03/8ע .ב.ת

.ב" לחוק התו149הבקשה כוללת הקלות ופרוסו� הודעה לפי סעי� 
17/117/03/8המותרי� על פי תוכנית '  מ3.00במקו� '  מ2.70,   בקווי בניי� צדדיי�10%קלה ה.  1 
) אבסולוטי('  מ59.60במקו� '  מ60.10,  שינוי� בגובה מפלס הכניסה הקובע לבית מגורי�.  2 
)בגג רעפי' ממפלס הכניסה הקובע  המסומ  בנספח הבינוי '  מ8.50בגג שטוח ו '  מ7.00גובה הבניי  הסופי לא יעבור  ( 

המלצות 
 לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה 

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

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה 

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

סטטוס  תארי+ השלמה  גליו� דרישות 

לא הושל' אישור כבאות �
לא הושל' תשלו' הטלי פיתוח �
לא הושל' תשלו' אגרות בניה �
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 20150252המש� בקשה להיתר:  

09/03/2016 דו"ח קרקע �
12/04/2016 חתימת הישוב על גבי התשריט �
12/04/2016 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
12/04/2016 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
12/04/2016 אישור פיקוד העור. �
12/04/2016 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

12/04/2016 נספח סניטרי ערו� וחתו' ע"י מהנדס �
12/04/2016 תכנית אינסטלציה וסניטריה חתומה ע"י יוע0 אינסטלציה �
12/04/2016 אישור בזק �
12/04/2016 אישור חברת חשמל �
12/04/2016 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי' סטטי' �
12/04/2016 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
12/04/2016 חוזה ע' מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

12/04/2016 חוזה ע' מעבדה מורשית לבדיקת בטו , טיח ואטימות ממ"ד, אינסטלציה, גז,
דוד"ש בהלימה למבוצע בפועל

�

12/04/2016 רשיו  עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
12/04/2016 אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �

18עמוד  05/04/2016 מיו':20160002פרוטוקול ועדת משנה מס' 



11 20150156בקשה להיתר:   סעי�

05/04/2016 תארי�: 20160002פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

:� 3401040תיק בניי

 �בעלי עניי

מבקש
 עזר104מורדו� אלה , 

104עזר,  כתובת:

104 מגרש: 154  חלקה: 2506גוש:  גוש וחלקה:

ממ"ד תאור הבקשה:  מגורי' שימושי�: 

מהות הבקשה 
ר"  מ12.05ד בשטח  ''הקמת ממ

.ד"קרי ממ, אי  היתר זה משו' אישור לכלל המבוני' בנכס ואשר אינ' כלולי' בהיתר זה
10/120/03/8ע .ב.ת

ב" לחוק התו149הבקשה כוללת הקלות ופירסו� הודעה לפי סעי� 
10/120/03/8המותרי� על פי תוכנית   )102הגובל ע' מגרש  ('  מ3.00במקו�  0.0ד בגבול מגרש אחורי "בניית ממ. 1  

המלצות 
 לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה 

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

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה 

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

סטטוס  תארי+ השלמה  גליו� דרישות 

לא הושל' נספח סניטרי ערו� וחתו' ע"י מהנדס �
לא הושל' תכנית אינסטלציה וסניטריה חתומה ע"י יוע0 אינסטלציה �
לא הושל' אישור בזק �
לא הושל' אישור חברת חשמל �
לא הושל' תשלו' הטלי פיתוח �
לא הושל' תשלו' אגרות בניה �

14/01/2016 חתימת הישוב על גבי התשריט �
14/01/2016 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �

19עמוד  05/04/2016 מיו':20160002פרוטוקול ועדת משנה מס' 



 20150156המש� בקשה להיתר:  

14/01/2016 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי
 מודד מוסמ�

�

14/01/2016 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי' סטטי' �
14/01/2016 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
14/01/2016 חוזה ע' מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

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

�

14/01/2016 רשיו  עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
14/01/2016 אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
11/02/2016 אישור פיקוד העור. �
03/03/2016 דו"ח קרקע �

20עמוד  05/04/2016 מיו':20160002פרוטוקול ועדת משנה מס' 



12 20150233בקשה להיתר:   סעי�

05/04/2016 תארי�: 20160002פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

:� 1103060תיק בניי

 �בעלי עניי

מבקש
 אביגדור306גול שי , 

 אביגדור306גול ענבר , 

306אביגדור,  כתובת:

306 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� חד קומתי הכולל ממ

ר'' מ169.10כ שטח עיקרי מבוקש ''סה
ר'' מ49.20כ שטח שרות מבוקש ''סה
ר'' מ218.30כ השטחי' המבוקשי' ''סה

ר'' מ31.50שטח פרגולה מבוקש 
) הגדר בהיק. החלקה לרבות ביסוסה תוק' במלואה בתחו' החלקה נשוא היתר זה( .א'' מ83.00אור� גדר מבוקש 

'  מ6.50גובה גג רעפי' מקסימלי מבוקש 
ר'' מ165.00כ שטח תכסית ''סה
 6/124/03/8ע .ב.ת

ב" לחוק התו149הבקשה כוללת הקלות ופרוסו� הודעה לפי סעי� 
.6/124/03/8המותרי� על פי תוכנית '  מ4.00במקו� '  מ3.60,   בקו בניי� צדדי10%הקלה .1 
6/124/03/8המותרי� על פי תוכנית '  מ4.00במקו� '  מ2.80,   בקו בניי� צדדי בקיר ללא פתחי� 30%הקלה .2 
.6/124/03/8המותרי� על פי תוכנית '  מ4.00במקו� '  מ3.60,   בקו בניי� אחורי10%הקלה .3 
.6/124/03/8ר המותרי� על פי תוכנית  '' מ150.00ר במקו�  '' מ151.20, הגדלת תכסית בקומת קרקע .4 

המלצות 
 לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה 

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

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה 

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

גליו� דרישות 

חתימת הישוב על גבי התשריט �

21עמוד  05/04/2016 מיו':20160002פרוטוקול ועדת משנה מס' 



 20150233המש� בקשה להיתר:  

חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
אישור מינהל מקרקעי ישראל �

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

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

אישור בזק �
אישור חברת חשמל �

דו"ח קרקע �
אישור של  משרד הבריאות  עבור בריכת שחיה ככל שמוצע �

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

חוזה ע' מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות הסביבה)  � מצ"ב �
חוזה ע' מעבדה מורשית לבדיקת בטו , טיח ואטימות ממ"ד, אינסטלציה, גז, דוד"ש בהלימה למבוצע בפועל �

רשיו  עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
תשלו' הטלי פיתוח �
תשלו' אגרות בניה �

אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �

22עמוד  05/04/2016 מיו':20160002פרוטוקול ועדת משנה מס' 



13 20150126בקשה להיתר:   סעי�

05/04/2016 תארי�: 20160002פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

:� 6203080תיק בניי

 �בעלי עניי

מבקש
308שוש  דוד , 

308, 17/117/03/8הרחבה באר טוביה  כתובת:

308 מגרש: 124  חלקה: 3070גוש:  גוש וחלקה:

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

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

ר'' מ179.95כ שטח עיקרי מבוקש ''סה
ר''  מ89.30כ שטח שרות מבוקש ''סה
ר'' מ269.25כ השטחי' המבוקשי' ''סה

ר'' מ50.00שטח פרגולה מבוקש 
א'' מ100.00אור� גדר מבוקש 

ג  '' מ5.50גובה גג שטוח מקסימלי מבוקש 
ר'' מ219.75כ שטח תכסית ''סה
17/117/03/8ע .ב.ת

.ב" לחוק התו149הבקשה כוללת הקלות הטעונת פרסו� לפי סעי� 
.17/117/03/8המותרי� על פי תוכנית '  מ3.00במקו� '  מ2.70,   בקווי בניי� צדדיי�10%הקלה .1 
.17/117/03/8המותרי� על פי תוכנית '  מ4.00במקו� '  מ3.60,   בקו בניי� אחורי10%הקלה .2 
ר המותרי� לפי '' מ180.00ר במקו�  '' מ220.00, הקלה להגדלת תכסית ללא תוספת שטח בס+ השטחי� המותרי�.3 

.17/117/03/8תוכנית 

אשר עבור� נדרש הסכמת   123 , 125בנכסי�   0.0ר בגבול מגרש '' מ10.00הבקשה כוללת הקמת מחס� שאינו עולה על 
.17/117/03/8ע '' לתב4לפי סעי� שכני� 

  אשר עבור� נדרש הסכמת 123 , 125 הבקשה כוללת הקמת גדר מפרידה אשר מוצעת בחלקה במגרשי� הגובלי� בנכסי�
. ב"  לפי הוועדה המקומית לתושכני�

המלצות 
 לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

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

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

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

23עמוד  05/04/2016 מיו':20160002פרוטוקול ועדת משנה מס' 



 20150126המש� בקשה להיתר:  

גליו� דרישות 

חתימת הישוב על גבי התשריט �
חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �

אישור מינהל מקרקעי ישראל �
אישור פיקוד העור. �

מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי מודד מוסמ� �
נספח סניטרי ערו� וחתו' ע"י מהנדס �

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

אישור חברת חשמל �
דו"ח קרקע �

אישור של  משרד הבריאות  עבור בריכת שחיה ככל שמוצע �
תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי' סטטי' �

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

חוזה ע' מעבדה מורשית לבדיקת בטו , טיח ואטימות ממ"ד, אינסטלציה, גז, דוד"ש בהלימה למבוצע בפועל �
רשיו  עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �

תשלו' היטל השבחה ככל שקיי' �
תשלו' הטלי פיתוח �
תשלו' אגרות בניה �

אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �

24עמוד  05/04/2016 מיו':20160002פרוטוקול ועדת משנה מס' 



14 20150204בקשה להיתר:   סעי�

05/04/2016 תארי�: 20160002פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

:� 1103040תיק בניי

 �בעלי עניי

מבקש
0526526333 ; ,304צוק רות' , 

304אביגדור,  כתובת:

304 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'' מ198.29שטח עיקרי מבוקש 
.ר'' מ18.84שטח שרות מבוקש 

.ר'' מ217.13כ שטח מבוקש ''סה
.ר' מ14.40שטח פרגולה מבוקש 

6/124/03/8ע  .ב.ת

.ב" לחוק התו149בקשה כוללת הקלות הטעונת פרסו� לפי סעי� 
 .6/124/03/8המותרי� על פי תוכנית '  מ4.00במקו� '  מ3.60,  בקו בניי� אחורי10%הקלה  

המלצות 
 לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

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

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

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

סטטוס  תארי+ השלמה  גליו� דרישות 

לא הושל' חתימת הישוב על גבי התשריט �
לא הושל' אישור מינהל מקרקעי ישראל �
לא הושל' אישור פיקוד העור. �
לא הושל' תכנית אינסטלציה וסניטריה חתומה ע"י יוע0 אינסטלציה �
לא הושל' דו"ח קרקע �

25עמוד  05/04/2016 מיו':20160002פרוטוקול ועדת משנה מס' 



 20150204המש� בקשה להיתר:  

לא הושל' תשלו' הטלי פיתוח �
לא הושל' תשלו' אגרות בניה �
לא הושל' תשלו' היטל השבחה ככל שיחול �

14/01/2016 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
14/01/2016 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

14/01/2016 נספח סניטרי ערו� וחתו' ע"י מהנדס בגו. הבקשה �
14/01/2016 אישור בזק �
14/01/2016 אישור חברת חשמל �
14/01/2016 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי' סטטי' �
14/01/2016 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
14/01/2016 חוזה ע' מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

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

�

14/01/2016 רשיו  עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
14/01/2016 אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �

26עמוד  05/04/2016 מיו':20160002פרוטוקול ועדת משנה מס' 



15 20150262בקשה להיתר:   סעי�

05/04/2016 תארי�: 20160002פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

:� 6202830תיק בניי

 �בעלי עניי

מבקש
283ענת פוליבודה כ0 , 

283, 17/117/03/8הרחבה באר טוביה  כתובת:

283 מגרש: 99  חלקה: 3070גוש:  גוש וחלקה:

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

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

ר'' מ178.12שטח עיקרי מבוקש 
ר'' מ68.19שטח שרות מבוקש 

ר'' מ246.31כ שטח מבוקש ''סה
ר'' מ43.00שטח פרגולה מבוקש 

)הגדר בהיק. החלקה לרבות ביסוסה תוק' במלואה בתחו' החלקה נשוא היתר זה( א'' מ85.00אור� גדר מבוקש 
17/117/03/8. ע.ב.ת

ב" לחוק התו149הבקשה כוללת הקלות ופרוסו� הודעה לפי סעי� 
 .17/117/03/8המותרי� על פי תוכנית '  מ4.00במקו� '  מ3.60, הקלה בקו בניי� אחורי. 1 
 .17/117/03/8ר המותרי� על פי תוכנית '' מ180.00ר במקו� '' מ183.00, הגדלת תכסית. 2 
.17/117/03/8המותרי�  על פי תוכנית '  מ3.00במקו� '   מ2.70,  הקלה בקו בניי� צידי. 3 
.17/117/03/8ר המותרי�  על פי תוכנית  '' מ50.00ר במקו� '' מ63.35, ניוד שטחי שרות מקומת קרקע לקומת מרת�. 4 

 

המלצות 
 לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

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

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

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

27עמוד  05/04/2016 מיו':20160002פרוטוקול ועדת משנה מס' 



 20150262המש� בקשה להיתר:  

סטטוס  תארי+ השלמה  גליו� דרישות 

לא הושל' חתימת הישוב על גבי התשריט �
לא הושל' חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
לא הושל' נספח סניטרי ערו� וחתו' ע"י מהנדס �
לא הושל' תכנית אינסטלציה וסניטריה חתומה ע"י יוע0 אינסטלציה �
לא הושל' אישור בזק �
לא הושל' אישור חברת חשמל �
לא הושל' דו"ח קרקע �
לא הושל' אישור של  משרד הבריאות  עבור בריכת שחיה ככל שמוצע �
לא הושל' תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי' סטטי' �
לא הושל' תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
לא הושל' חוזה ע' מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

לא הושל' חוזה ע' מעבדה מורשית לבדיקת בטו , טיח ואטימות ממ"ד, אינסטלציה, גז,
דוד"ש בהלימה למבוצע בפועל

�

לא הושל' רשיו  עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
לא הושל' תשלו' הטלי פיתוח �
לא הושל' תשלו' אגרות בניה �
לא הושל' אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �

17/03/2016 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
17/03/2016 אישור פיקוד העור. �
17/03/2016 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

28עמוד  05/04/2016 מיו':20160002פרוטוקול ועדת משנה מס' 



16 20130371בקשה להיתר:   סעי�

05/04/2016 תארי�: 20160002פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

:� 1103100תיק בניי

 �בעלי עניי

מבקש
 אביגדור310יפה יעל , 

310אביגדור,  כתובת:

310 מגרש: 30  חלקה: 2738גוש:  גוש וחלקה:

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

מהות הבקשה 
.הקמת גדרות+חניה לא מקורה + ד ''הקמת בית מגורי� הכולל ממ

ר''מ158.00שטח עיקרי מבוקש   
ר''  מ16.60שטח שרות מבוקש  

ר''  מ174.60כ שטח מבוקש ''סה
ר''מ35.00שטח פרגולה מבוקש   

א'' מ84.00אור� גדר מבוקש  
6/124/03/8. ע.ב.ת

ב" לחוק התו149הבקשה כוללת הקלות ופרוסו� הודעה לפי סעי� 
.6/124/03/8ר המותרי� על פי תוכנית  '' מ150.00ר במקו�  '' מ165.63,  הגדלת תכסית

המלצות 
 לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

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

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

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

גליו� דרישות 

חתימת הישוב על גבי התשריט �
חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �

אישור מינהל מקרקעי ישראל �
אישור פיקוד העור. �

מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי מודד מוסמ� �
נספח סניטרי ערו� וחתו' ע"י מהנדס �

29עמוד  05/04/2016 מיו':20160002פרוטוקול ועדת משנה מס' 



 20130371המש� בקשה להיתר:  

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

אישור חברת חשמל �
דו"ח קרקע �

אישור של  משרד הבריאות  עבור בריכת שחיה ככל שמוצע �
תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי' סטטי' �

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

חוזה ע' מעבדה מורשית לבדיקת בטו , טיח ואטימות ממ"ד, אינסטלציה, גז, דוד"ש בהלימה למבוצע בפועל �
רשיו  עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �

תשלו' הטלי פיתוח �
תשלו' אגרות בניה �

אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �

30עמוד  05/04/2016 מיו':20160002פרוטוקול ועדת משנה מס' 



17 20150323בקשה להיתר:   סעי�

05/04/2016 תארי�: 20160002פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

:� 6202640תיק בניי

 �בעלי עניי

מבקש
0544834266 תל אביב�יפו ,8 דירה 7קור  דנה , ארתור רובינשטיי  

0528346028 תל אביב�יפו ,8 דירה 7אשכנזי עמי , ארתור רובינשטיי  

264, 17/117/03/8הרחבה באר טוביה  כתובת:

264 מגרש: 80  חלקה: 3070גוש:  גוש וחלקה:

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

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

ר''  מ179.46שטח עיקרי מבוקש 
ר''  מ66.6שטח שרות מבוקש  

ר'' מ246.06כ שטח מבוקש  ''סה
ר'' מ27.8שטח פרגולה מבוקש  

א'' מ87אור� גדר מבוקש  
17/117/03/8. ע.ב.ת

.ב" לחוק התו149הבקשה כוללת הקלות הטעונת פרסו� לפי סעי� 
 40.00.ר שטחי שירות מעל הקרקע במקו� " מ66.60 כ''סה. ר שטחי  שירות מקומת המרת� לקומת הקרקע" מ26.6ניוד  .1
.17/117/03/8ר המותרי� על פי תוכנית "מ

המלצות 
 לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה 

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

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה 

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

31עמוד  05/04/2016 מיו':20160002פרוטוקול ועדת משנה מס' 



18 20160049בקשה להיתר:   סעי�

05/04/2016 תארי�: 20160002פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

:� 2301230תיק בניי

 �בעלי עניי

מבקש
79225, 3 12להב סיגל , נוה�מבטח 

79225, 3 12להב יהודה , נוה�מבטח 

 נוה�מבטח123גורדי  לימור , 

 נוה�מבטח123גורדי  אבנר , 

123נוה�מבטח,  כתובת:

123 מגרש: 30  חלקה: 5008גוש:  גוש וחלקה:

מבנה מגורי' תאור הבקשה:  תוספת בניה שימושי�: 

מהות הבקשה 
.  תוספת חניה ובריכת שחיה פרטית , 970228תוספת בניה לבית קיי� בהיתרמספר 

ר"  מ171.81שטח קיי' בהיתר  . 1
ר"  מ25.13שטח עיקרי מבוקש  . 2
ר"  מ11.20שטח שירות קיי'    . 3
ר '' מ208.14מוצע + כ שטח קיי' "סה. 4
ר '' מ50.00שטח הבריכה מבוקש . 5
הריסות כמתואר בתשריט. 6
 .3/136/03/8 . ע.ב. ת

.ב" לחוק התו149הבקשה כוללת הקלות הטעונת פרסו� לפי סעי� 
. עבור בריכת שחיה3/136/03/8המותרי� על פי תוכנית '  מ5.00במקו� ' מ2.0, הקלה בקו בניי� אחורי מערבי.1 
. עבור בריכת שחיה3/136/03/8המותרי� על פי תוכנית '  מ3.00במקו� ' מ2.0, הקלה בקו בניי� צידי דרומי .2 

המלצות 
 לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

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

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

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

32עמוד  05/04/2016 מיו':20160002פרוטוקול ועדת משנה מס' 



19 20150142בקשה להיתר:   סעי�

05/04/2016 תארי�: 20160002פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

:� 6203100תיק בניי

 �בעלי עניי

מבקש
310אדלשטיי  רות' , 

310אשלשטיי  אלמוג , 

310, 17/117/03/8הרחבה באר טוביה  כתובת:

310 מגרש: 126  חלקה: 3070גוש:  גוש וחלקה:

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

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

ר'' מ155.00שטח עיקרי מבוקש 
ר'' מ12.00שטח שרות מבוקש 

ר'' מ167.00כ שטח מבוקש ''סה
ר'' מ49.00שטח פרגולה מבוקש 

א'' מ88.00אור� גדר מבוקש 
17/117/03/8ע .ב.ת

.ב" לחוק התו149הבקשה כוללת הקלות הטעונת פרסו� לפי סעי� 
.17/117/03/8המותרי� על פי תוכנית '  מ3.00במקו� '  מ2.70,   בקווי בניי� צדדיי�10%הקלה .1 

 

המלצות 
 לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה 

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

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה 

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

סטטוס  תארי+ השלמה  גליו� דרישות 

לא הושל' א י ש ו ר י ' , תצהירי' וחוזי' הנדרשי' להוצאת היתר בניה: �
לא הושל' חוזה ע' מעבדה מורשית לבדיקת בטוני' טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד �
לא הושל' תשלו' אגרות בניה �

33עמוד  05/04/2016 מיו':20160002פרוטוקול ועדת משנה מס' 



 20150142המש� בקשה להיתר:  

לא הושל' תשלו' היטל השבחה ככל שקיי' �
10/04/2016 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
10/04/2016 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
10/04/2016 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

10/04/2016 דוח קרקע �
10/04/2016 אישור פיקוד העור. �
10/04/2016 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי' סטטי' �
10/04/2016 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
10/04/2016 חוזה ע' מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

34עמוד  05/04/2016 מיו':20160002פרוטוקול ועדת משנה מס' 



20 20150282בקשה להיתר:   סעי�

05/04/2016 תארי�: 20160002פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

:� 6202780תיק בניי

 �בעלי עניי

מבקש
278אייל מת  , 

278, 17/117/03/8הרחבה באר טוביה  כתובת:

278 מגרש: 94  חלקה: 3070גוש:  גוש וחלקה:

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

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

ר'' מ148.1שטח עיקרי מבוקש 
ר'' מ18.82שטח שרות מבוקש 

ר'' מ166.92כ שטח מבוקש ''סה
.הגדר בהיק. החלקה לרבות ביסוסה תוק' במלואה בתחו' החלקה נשוא היתר זה, א'' מ80.00הקמת גדר באור� 

17/117/03/8ע .ב.ת

:הבקשה כוללת את ההקלות הבאות 
.17/117/03/8המותרי� על פי תוכנית '  מ4.0במקו� '  מ3.60, צפו� מערבי,  בקוו בניי� אחורי10%הקלה של 
.17/117/03/8המותרי� על פי תוכנית '  מ3.0במקו� '  מ2.70, צפו� מזרחי,  בקוו בניי� צידי10%הקלה של 
.17/117/03/8המותרי� על פי תוכנית '  מ3.0במקו� '  מ2.70, דרו� מערבי,  בקוו בניי� צידי10% הקלה של 

המלצות 
 לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

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

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

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

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

                                                     ___________________ _________________     

35עמוד  05/04/2016 מיו':20160002פרוטוקול ועדת משנה מס' 


