
10/12/2014 תארי�:

ת. עברי:י"ח בכסלו תשע"ה

20140019פרוטוקול  באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס'  
 כ"ח בתשרי תשע"ה 22/10/2014בתארי� :  

נכחו: 

יושב ראש הועדה המקומית � שלמה שמאי חברי�:

מהנדס הועדה � דרור איוניר

1עמוד  22/10/2014 מיו!:20140019פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



תקציר נושאי� לדיו� 

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

3 אביגדור עומר עינב 2825גוש:  מגורי� , תוספת בקשה להיתר 20140286 1
25חלקה: 
222מגרש:   1102220ת.בני�:  

5 ערוגות חיימזו� צביקה
ועדנה

2721גוש:  חקלאי , מבנה
חקלאי

בקשה להיתר 20130316 2
4חלקה: 
12מגרש:   2600120ת.בני�:  

7 שדה$עוזיה שמעיה חיי� 2495גוש:  מגורי� , ממ"ד בקשה להיתר 20140282 3
31חלקה: 
81מגרש:   2700810ת.בני�:  

8 אורות קר� אריה 2543גוש:  מגורי� , ממ"ד בקשה להיתר 20140292 4
29חלקה: 
39מגרש:   1200390ת.בני�:  

9 עזריק� מתודי שמעו� 2596גוש:  מגורי� , ממ"ד בקשה להיתר 20140293 5
8חלקה: 
70מגרש:   2500700ת.בני�:  

10 ערוגות פייטנו צבי 2720גוש:  מגורי� , ממ"ד בקשה להיתר 20140294 6
18חלקה: 
29מגרש:   260030ת.בני�:  

11 תימורי� אדלר טל 2731גוש:  מגורי� , תוספת בקשה להיתר 20140261 7
92חלקה: 
75מגרש:   2900750ת.בני�:  

13 תשתיות מי� מקורות חב' מי�
בע"מ

2758גוש:  חקלאי , תשתיות בקשה להיתר 20130516 8
1חלקה: 

 7009990ת.בני�:  

15 שדה$עוזיה שטיוי צפי ציו� 2498גוש:  מגורי� , בית מגורי�
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20130091 9
61חלקה: 
268מגרש:   2702680ת.בני�:  

18 א.ת. עד$הלו� א.מ. טיטניו� בע"מ תעשיה , מבנה
תעשיה

בקשה להיתר 20140251 10
8/בת/8תכ': 

 3900620ת.בני�:  

20 שתולי� כה� שלו� 2512גוש:  מגורי� , בית מגורי�
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20100456 11
23חלקה: 
/ב40מגרש:   2800402ת.בני�:  

22 חצור קיבו- חצור 2755גוש:  מגורי� , בית מגורי�
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20130068 12
4חלקה: 
205$7מגרש:   1900070ת.בני�:  

24 אמוני� יצחק גיא 2505גוש:  מגורי� , בית מגורי�
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20130486 13
95חלקה: 
211מגרש:   1302110ת.בני�:  

26 עזריק� חנופה אליעזר 2597גוש:  מגורי� , בית לב�
ממשי.

בקשה להיתר 20140247 14
19חלקה: 
29מגרש:   2500290ת.בני�:  

28 שדה$עוזיה גבזו שמעו� 2495גוש:  מגורי� , ממ"ד בקשה להיתר 20140301 15
39חלקה: 
89מגרש:   2700890ת.בני�:  

2עמוד  22/10/2014 מיו�:20140019פרוטוקול באר טוביה$רשות רישוי מקומית מס' 



1 20140286בקשה להיתר:   סעי�

22/10/2014 תארי�: 20140019פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1102220תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
70992, 2עומר עינב , אביגדור 

 אביגדור222אפללו יצחק , 

222אביגדור,  כתובת:

222 מגרש: 25  חלקה: 2825גוש:  גוש וחלקה:

תוספת תאור הבקשה:  מגורי! שימושי�: 

מהות הבקשה 
: כמפורט להל�970593שינוי� לבית מגורי� אשר הותר ברישיו� בניה מספר 

ר" מ12.7סגירת חלל פתוח בקומת קרקע בשטח . 1
הקמת מהל' מדרגות מקומת קרקע לחלל הגג. 2
ר" מ97.79שימוש בחלל הגג למטרת מגורי� בשטח . 3

ר" מ110.49: כ שטח מוצע"סה
ר'' מ141.50כ שטח קיי� בהיתר ''סה
ר'' מ252.00מוצע +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! אישור מינהל מקרקעי ישראל �
לא הושל! אישור פיקוד העור" �
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

�

3עמוד  22/10/2014 מיו!:20140019פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20140286המש� בקשה להיתר:  

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! 15/09/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
הושל! 15/09/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

הושל! 15/09/2014 .(אי* שוחותI.L.ו�T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני 
חדשות)

�

4עמוד  22/10/2014 מיו!:20140019פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



2 20130316בקשה להיתר:   סעי�

22/10/2014 תארי�: 20140019פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2600120תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 ערוגות12חיימזו* צביקה ועדנה , 

12ערוגות,  כתובת:

12 מגרש: 4  חלקה: 2721גוש:  גוש וחלקה:

מבנה חקלאי תאור הבקשה:  חקלאי שימושי�: 

מהות הבקשה 
:הקמת מבני� חקלאי�

ר'' מ3000.00מבנה סככה בהיק� של בשטח . 1
ר'' מ1114.00בורות תחמי+ לא מקורי� . 2
ר'' מ1000.00מבנה מתב� . 3
ר'' מ480.00מבנה  מרכז מזו� בהיק� .4
ר'' מ79.00מבנה לאחסנת כלי� חקלאי� .5

ר'' מ5673.0כ  שטח מבוקש  ''סה

הערות בדיקה 

: הוחלט 21/07/2013 מתארי� 20130018רשות רישוי מקומית מספר �בישיבת באר טוביה
לאשר את הבקשה בכפו" להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

. של תשריט הבקשה למזכירות הוועדהPDFהגשת קוב4 אוטוקאד וקוב4 

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! � ראשי!)100אישור המשרד להגנת הסביבה (דו"ח ריח למבנה ע! בעלי חיי! מעל 
לא הושל! תוכנית ניקוז ערוכה בידי יוע4 ניקוז �
לא הושל! חוזה ע! מעבדה מורשית לבדיקת בטוני! במידה ויש עמודי! ותקרה מבטו*. �
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*:

�

5עמוד  22/10/2014 מיו!:20140019פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20130316המש� בקשה להיתר:  

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! 11/08/2013 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
הושל! 11/08/2013 אישור מינהל מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות �
הושל! 11/08/2013 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

הושל! 11/08/2013 אישור וטרינר  מחוזי (למבנה לבעלי חיי!) �
הושל! 11/08/2013 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי! סטטי! �
הושל! 11/08/2013 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
הושל! 11/08/2013 חוזה ע! מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

6עמוד  22/10/2014 מיו!:20140019פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



3 20140282בקשה להיתר:   סעי�

22/10/2014 תארי�: 20140019פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2700810תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
79260 שדה�עוזיה, 81שמעיה חיי! , 

81שדה-עוזיה,  כתובת:

81 מגרש: 31  חלקה: 2495גוש:  גוש וחלקה:

ממ"ד תאור הבקשה:  מגורי! שימושי�: 

מהות הבקשה 
ר"  מ25.00ד בשטח  ''הקמת ממ

.ד"קרי ממ, 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

סטטוס  תארי' השלמה  גליו� דרישות 

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

==
�

לא הושל! תצהיר יצר* חתו! ע"י מהנדס רשוי בפנקס המהנדסי! בדבר תאימות חוזק הבטו*,
טיח, מסגרות ואטימות

�

לא הושל! הממ"ד המתועש נשוא הבקשה לחוקי!, צוי!,פקודות ותקני! רלוונטי! �
לא הושל! תשלו! אגרות בניה �

הושל! 14/09/2014 אישור פיקוד העור" �
הושל! 14/09/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

הושל! 14/09/2014 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי! סטטי! �

7עמוד  22/10/2014 מיו!:20140019פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



4 20140292בקשה להיתר:   סעי�

22/10/2014 תארי�: 20140019פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1200390תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
5242276�050 אורות ,39קר* אריה , 

39אורות,  כתובת:

39 מגרש: 29  חלקה: 2543גוש:  גוש וחלקה:

ממ"ד תאור הבקשה:  מגורי! שימושי�: 

מהות הבקשה 
ר" מ21.00ד בשטח ''הקמת ממ

.ד"קרי ממ, אי* היתר זה משו! אישור לכלל המבוני! בנכס ואשר אינ! כלולי! בהיתר זה

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! חוזה ע! מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות
הסביבה)  � מצ"ב

�

לא הושל! תשלו! אגרות בניה �
הושל! 21/09/2014 אישור פיקוד העור" �
הושל! 21/09/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

הושל! 21/09/2014 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי! סטטי! �
הושל! 21/09/2014 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
הושל! 21/09/2014 חוזה ע! מעבדה מורשית לבדיקת בטוני! טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד �

8עמוד  22/10/2014 מיו!:20140019פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



5 20140293בקשה להיתר:   סעי�

22/10/2014 תארי�: 20140019פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2500700תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 עזריק!70מתודי שמעו* , 

70עזריק�,  כתובת:

70 מגרש: 8  חלקה: 2596גוש:  גוש וחלקה:

ממ"ד תאור הבקשה:  מגורי! שימושי�: 

מהות הבקשה 
ר" מ21.00ד בשטח ''הקמת ממ

.ד"קרי ממ, אי* היתר זה משו! אישור לכלל המבוני! בנכס ואשר אינ! כלולי! בהיתר זה

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! 21/09/2014 אישור פיקוד העור" �
הושל! 21/09/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

הושל! 21/09/2014 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי! סטטי! �
הושל! 21/09/2014 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
הושל! 21/09/2014 חוזה ע! מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

הושל! 21/09/2014 חוזה ע! מעבדה מורשית לבדיקת בטוני! טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד �

9עמוד  22/10/2014 מיו!:20140019פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



6 20140294בקשה להיתר:   סעי�

22/10/2014 תארי�: 20140019פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 260030תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
פייטנו צבי ,  ערוגות

30ערוגות,  כתובת:

29 מגרש: 18,  חלקה:  29 מגרש: 30  חלקה: 2720גוש:  גוש וחלקה:

ממ"ד תאור הבקשה:  מגורי! שימושי�: 

מהות הבקשה 
ר" מ29.50ד בשטח ''הקמת ממ

.ד"קרי ממ, אי* היתר זה משו! אישור לכלל המבוני! בנכס ואשר אינ! כלולי! בהיתר זה

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! מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי
 מודד מוסמ�

�

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! טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד �
לא הושל! תשלו! אגרות בניה �

הושל! 21/09/2014 אישור פיקוד העור" �

10עמוד  22/10/2014 מיו!:20140019פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



7 20140261בקשה להיתר:   סעי�

22/10/2014 תארי�: 20140019פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2900750תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
אדלר טל

אדלר בתיה

75תימורי�,  כתובת:

75 מגרש: 92  חלקה: 2731גוש:  גוש וחלקה:

תוספת תאור הבקשה:  מגורי! שימושי�: 

מהות הבקשה 
 תיעוד להיתר בניהתוספת לבית מגורי� עבורו לא נמצא  ברשומות 

18.10: שטח עיקרי
ר" מ12.0: ד"שטח שירות ממ

ר" מ12.45: שטח שירות מחס�
ר" מ42.55: כ שטח מבוקש"סה
ר" מ141.58: כ שטח קיי� ומוצע"סה

ר" מ99.03אי� היתר זה משו� אישור למבנה הקיי� בשטח  
ר'' מ33.50פרגולה בשטח 

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

בריכת שחיה
�

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

�

11עמוד  22/10/2014 מיו!:20140019פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20140261המש� בקשה להיתר:  

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! 16/09/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
הושל! 16/09/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
הושל! 16/09/2014 אישור פיקוד העור" �
הושל! 16/09/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

הושל! 16/09/2014 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי! סטטי! �
הושל! 16/09/2014 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
הושל! 16/09/2014 חוזה ע! מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)�על גבי התצהיר פסולת
�

הושל! 16/09/2014 חוזה ע! מעבדה מורשית לבדיקת בטוני!, קבועות שרברבות,
טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימו! סולרי,גז

�

12עמוד  22/10/2014 מיו!:20140019פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



8 20130516בקשה להיתר:   סעי�

22/10/2014 תארי�: 20140019פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 7009990תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 רמלה56מקורות חב' מי! בע"מ , התעשייה  ת.ד. 

999תשתיות מי�,  כתובת:

1  חלקה: 2758גוש:  גוש וחלקה:

2  חלקה: 2760גוש: 

27, 29, 47, 52  חלקות: 2774גוש: 

3, 9, 10  חלקות: 2775גוש: 

תשתיות תאור הבקשה:  חקלאי שימושי�: 

מהות הבקשה 
20130516)2(

)1(20130516תוכנית שינויי� להיתר 
שינוי תוואי הקו כמתואר בתשריט: מהות השינוי

20130516)1(
 באזור חוות נטע וחוות מגל24"החלפת קו מי� קיי� של חברת מקורות בקוטר 

מערבית לאזור התעשיה מבצע

הערות בדיקה 

: הוחלט 22/12/2013 מתארי� 20130033רשות רישוי מקומית מספר �בישיבת באר טוביה
לאשר את הבקשה בכפו" להשלמת דרישות מהנדס הועדה

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו" להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

גליו� דרישות 

נסחי טאבו/חוזי חכירה לשטחי! בה! עובר המוצע בבקשה �
חתימה על גבי הבקשה של  המחזיקי! בנכס בתוואי המוצע �

אישורי! נדרשי! (ככל שהמבקש סבור כי מי מהאישורי! אינו רלוונטי יש לציי* זאת במכתב נילווה) �
החברה הלאומית לדרכי! (מע"צ) �

מקורות �
רשות העתיקות �

מינהל מקרקעי ישראל (ככל שהמוצע עובר בתוואי שהינו מקרקעי ישראל) �
חברת חשמל �

בזק �
רכבת ישראל �

רשות הגז הטבעי �
חברת נתיבי גז �

רשות הטבע והגני! �
קצא"א �
HOTחברת  �
YESחברת  �

חברת תש"נ (תשתיות נפט) �

13עמוד  22/10/2014 מיו!:20140019פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20130516המש� בקשה להיתר:  

משרד הבריאות �
אישור רשות המי! �

אישור השירות ההידרולוגי �
חברת פלאפו* �
חברת סלקו! �
חברת פרטנר �

מחלקת הנדסה ותשתיות במועצה �
================================================== �

הבקשה להיתר תוגש כמפורט להל*: �
� הכולל את רשימת המחזיקי! בנכס בו עובר תוואי המוצע לרבות חתימת! על גבי הבקשה1טופס 

תרשי! סביבה לתוואי הקו הכולל גושי! וחלקות �
הצגת מפה המתארת את תוכניות המתאר הארציות, מחוזיות ומקומיות החלות בתוואי המוצע �

לרבות מגבלות בניה הנובעות מכוח* �
הצגת תוואי הקו על רקע גושי! וחלקות �

הצגת פרטי! על קרקעיי! כדוגמת חצרות מגופי! וכיו"צ �
בגמר העבודה יש להגיש מפת עדות ממוחשבת �

14עמוד  22/10/2014 מיו!:20140019פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



9 20130091בקשה להיתר:   סעי�

22/10/2014 תארי�: 20140019פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2702680תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 שדה�עוזיה268שטיוי צפי ציו* , 

268שדה-עוזיה,  כתובת:

268 מגרש: 61  חלקה: 2498גוש:  גוש וחלקה:

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

מהות הבקשה 
20130091)2(

שינוי ש� בעל ההיתר
שטיוי צפי ציו�: שטיוי צפי ציו� ומאיה ירש�: תחת הרשו�

20130091)1(
.הקמת גדרות  +חניה לא מקורה + ד ''הקמת בית מגורי! הכולל ממ

ר'' מ197.86שטח עיקרי מבוקש 
ר'' מ14.80שטח שרות מבוקש 

ר'' מ212.66כ שטח מבוקש ''סה
א'' מ60.57אור� גדר מבוקש 

הערות בדיקה 

: הוחלט 21/02/2013 מתארי� 20130005רשות רישוי מקומית מספר �בישיבת באר טוביה
לאשר את הבקשה בכפו" להשלמת דרישות מהנדס הועדה

. של תשריט הבקשה למזכירות הוועדהPDFהגשת קוב4 אוטוקאד וקוב4 
:  במלואו1יש לתק� ולמלא טופס 

.הצגת מייל המבקש ומתכנ* הבקשה. תיקו* מהות הבקשה. בקשה' תיק בניי* ומס' הצגת מס     �
.תיקו* אור� הגדרות הקיימי! והמוצעי!.  הצגת תכנית תאו! מערכות     �
.ע"י תב"מילוי טבלת שטחי! מותרי! עפ     �

: מפת העמדה
.שביל גישה ופרגולות,הצגת פיתוח השטח ע! סימו* חניות.  צביעת המגרש המבוקש בתרשי! סביבה     �
.החתמת שכני! במגרשי! הגובלי! על חומה משותפת     �

: תוכנית פיתוח
צביעה בהתא! לחומרי. מפלסי! ופירוט חומרי! לאלמנטי! קבועי!, הצגת מידות.  תיקו* תוכנית סניטרית     �

.הבניה
.התאמת מיקו! פילר וחניות לתכנית תאו! מערכות. ציו* גבהי! ופירוט חומרי! לחומה המבוקשת     �

: תוכנית קומת קרקע
.הוספת מידות חו4 רציפות. קרקע לתכנית פיתוח.התאמת תכנית ק. ביטול דלת כניסה צידית     �
.א בהתא!�ולתק* את חת� א) ' מ2.20(תיקו* גובה חלל בחדר שירות      �

: תוכנית קומת גג
.הוספת מפלסי! ופירוט חומרי! לגגו* ולקורה המבוקשת. הוספת מפלסי! ומידות חו4     �

: חזיתות וחתכי� המבנה
.מ"ט וקק"הצגת פיתוח שטח וציו* קק. כולל מפלס שכ*, הוספת גבהי! ומפלסי! אבסולוטיי!     �
.התאמת החזיתות וחתכי! לתוכניות המבנה     �
.כולל הוספת פירוט חומרי!, צביעת חומות בהתא! לחומרי הבניה     �

: 1:50מ "קנ, ד"נספח ממ
.כולל מפלסי! ומידות פני! וחו4,הצגת תוכניות וחתכי! צבועי! כמקובל     �

. ראה הערות מפורטות על גבי התוכנית שנבדקה
 
 

__________________________ ז.ת___________________________הנני 
ש� משפחה +ש� פרטי

________ חלקה_______ המחזיק החוקי בנכס הידוע בגוש 
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: מצהיר בזאת את המפורט להל�
_________________ במהות__________הוצג בפני תשריט בקשה להיתר  מספר .     1
: הבקשה כוללת הקלות כמפורט להל�.     2
.' מ1.50�     חומה משותפת ע! מגרש גובל בגובה כ•
 לתצהיר 2רות בסעי� בחתימתי על תצהיר זה הינני מביע את הסכמתי המלאה  לביצוע ההקלות האמו.     3
. זה
 
 
 

: ולראיה באתי על החתו�
 

 __________________                    ___________________
ש� משפחה                               תארי' +ש� פרטי

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! .I.L.ו�T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  �
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! הפקדת ערבות בהתא! לטופס המצ"ב (שמירה על פיתוח קיי! ועתידי). �
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 . �
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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! 03/03/2013 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
הושל! 03/03/2013 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
הושל! 28/05/2013 אישור פיקוד העור" �
הושל! 28/05/2013 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

הושל! 28/05/2013 אישור בזק �
הושל! 28/05/2013 אישור חברת חשמל �
הושל! 28/05/2013 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי! סטטי! �
הושל! 28/05/2013 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
הושל! 28/05/2013 חוזה ע! מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

הושל! 28/05/2013 חוזה ע! מעבדה מורשית לבדיקת בטוני!, קבועות שרברבות,
טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימו! סולרי,גז

�
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22/10/2014 תארי�: 20140019פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 3900620תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 שדה עוזיהו62א.מ. טיטניו! בע"מ , 

 א.ת עד הלו!4ג.ת שווק בקר בע"מ , ברקת 

62א.ת. עד-הלו�,  כתובת:

גוש וחלקה:

11,  חלקה:  61 מגרש: 12,  חלקה:  60 מגרש: 13,  חלקה:  59 מגרש: 14  חלקה: 2636גוש: 
62מגרש: 

מבנה תעשיה תאור הבקשה:  תעשיה שימושי�: 

מהות הבקשה 
:הקמת בית קירור בשטח המפורט להל*. 1

ר" מ2,017.38: שטח עיקרי מוצע
ר" מ192.27:שטח שירות מוצע

ר" מ2,209.65: כ שטח מוצע"סה
' מ172.76הריסת גדר קיימת באור� . 2
' מ85.76הקמת גדר באור�. 3

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! .I.L.ו�T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  �
לא הושל! תוכנית ניקוז ערוכה בידי יוע4 ניקוז �
לא הושל! אישור איגוד ערי! לאיכות סביבה  אשקלו* �
לא הושל! תוכנית סניטרית ופרשה טכנית מאושרת על ידי יועצת שפכי! במועצה �
לא הושל! פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע4 בטיחות מורשה �
לא הושל! אישור קצצ"א �
לא הושל! נספח תנועה, חניה ותמרור פני! המתח!  ערו� בידי יוע4 תנועה לאישור מחלקת

תנועה במועצה
�

לא הושל! תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
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, 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*:

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

�

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

�

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

ההיתר על פי ה! נבנו.
�

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

�

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

הושל! 12/08/2014 אישור פיקוד העור" �
הושל! 11/09/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
הושל! 11/09/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
הושל! 11/09/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

הושל! 11/09/2014 אישור בזק �
הושל! 11/09/2014 אישור חברת חשמל �
הושל! 16/09/2014 חוזה ע! מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

הושל! 16/09/2014 חוזה ע! מעבדה מורשית לבדיקת בטוני!, קבועות שרברבות,
טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימו! סולרי,גז

�

הושל! 18/09/2014 תוכנית סניטרית ופרשה טכנית מאושרת על ידי מחלקת הנדסה במועצה �
הושל! 22/09/2014 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי! סטטי! �
הושל! 06/10/2014 אישור שרותי כבאות �
הושל! 07/10/2014 אישור המשרד להגנת הסביבה �
הושל! 19/10/2014 אישור משרד הבריאות �
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22/10/2014 תארי�: 20140019פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2800402תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
7251061�050 רחובות ,1כה* שלו! , ששת הימי! 

2 כניסה ב 40שתולי�,  כתובת:

/ב40 מגרש: 23  חלקה: 2512גוש:  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'' מ170.00שטח עיקרי מבוקש 
ר'' מ12.00שטח שרות מבוקש  

ר''  מ182.00כ שטח מבוקש ''סה

א'' מ48.00אור� גדר מבוקש 

הערות בדיקה 

: הוחלט 02/12/2010 מתארי� 20100052רשות רישוי מקומית מספר �בישיבת באר טוביה
:לאשר את הבקשה בכפו" למילוי הדרישות הבאות

. הגש לוועדה תוכנית מנהל  מאושרת21.5.2012�בתארי� 
.יש להחלי" את גליו* הדרישות מגורי! חדש

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 �
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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 
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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22/10/2014 תארי�: 20140019פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1900070תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 חצור7קיבו4 חצור , 

7חצור,  כתובת:

205-7 מגרש: 4  חלקה: 2755גוש:  גוש וחלקה:

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

מהות הבקשה 
20130068)2(

)1(20130068תוכנית שינויי! להיתר 
הקטנת המבנה: מהות השינוי
ר" מ115.80:שטח עיקרי
ר" מ12.00:שטח שירות

ר" מ127.8: כ שטח"סה
נויי! זה יעמדו לרשותו האישורי! בתיק זה נא תשומת לב המחזיק בנכס כי ככל שיבקש לבנות את השטח שהוקט* בהיתר שי

)2(20130068 שני! מיו! מת* היתר 3עד ) 1(20130068הקשורי! להיתר 
20130068)1(

6/137/03/8 �תכנית תקפה 
,משטח מרוצ", ד"ממ, בית מגורי!. ר" מ144 �דג! עינב 

הערות בדיקה 

: הוחלט 13/02/2013 מתארי� 20130004רשות רישוי מקומית מספר �בישיבת באר טוביה
לאשר את הבקשה בכפו" להשלמת דרישות מהנדס הועדה

הופנה למינהל

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! 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! .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
�
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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! הפקדת ערבות בהתא! לטופס המצ"ב (שמירה על פיתוח קיי! ועתידי). �
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! 10/03/2013 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
הושל! 17/03/2013 אישור פיקוד העור" �
הושל! 17/03/2013 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי! סטטי! �
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13 20130486בקשה להיתר:   סעי�

22/10/2014 תארי�: 20140019פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1302110תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 אמוני!211יצחק גיא , 

211אמוני�,  כתובת:

211 מגרש: 95  חלקה: 2505גוש:  גוש וחלקה:

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

מהות הבקשה 
 חניות לא מקורות2+ ד ''הקמת בית מגורי! הכולל ממ

ר''מ188.00שטח עיקרי מבוקש 
ר'' מ12.00שטח שרות מבוקש   

ר'' מ200.00כ שטח מבוקש ''סה
ר'' מ35.00שטח פרגולה מבוקש 

הערות בדיקה 

: הוחלט 17/11/2013 מתארי� 20130031רשות רישוי מקומית מספר �בישיבת באר טוביה
לאשר את הבקשה בכפו" להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

יש להחתי! שכני! על חומות קיימות

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

בריכת שחיה
�

לא הושל! תשלו! הטלי פיתוח �
לא הושל! תשלו! אגרות בניה �
לא הושל! אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
לא הושל! רשיו* עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
לא הושל! תשלו! עבור הצבת פילר(בהרחבות) �
לא הושל! הפקדת ערבות בהתא! לטופס המצ"ב (שמירה על פיתוח קיי! ועתידי). �
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
�
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לא הושל!  הכוללת את קונטור כל המבני! הקיימי!  בצבע שחור וקונטור1:250בקנ"מ 
המבנה המבוקש בצבע אדו!

�

לא הושל!  על רקע גבולות המגרש/חלקה צבוע כמפורט1:100העמדת המבנה המבוקש בקנ"מ 
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! 05/01/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
הושל! 16/02/2014 אישור פיקוד העור" �
הושל! 16/02/2014 אישור בזק �
הושל! 16/02/2014 אישור חברת חשמל �
הושל! 16/02/2014 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי! סטטי! �
הושל! 16/02/2014 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
הושל! 16/02/2014 חוזה ע! מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

הושל! 16/02/2014 חוזה ע! מעבדה מורשית לבדיקת בטוני!, קבועות שרברבות,
טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימו! סולרי,גז

�

25עמוד  22/10/2014 מיו!:20140019פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



14 20140247בקשה להיתר:   סעי�

22/10/2014 תארי�: 20140019פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2500290תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 עזריק!29חנופה אליעזר , 

 עזריק!29חנופה לאה , 

29עזריק�,  כתובת:

29 מגרש: 19  חלקה: 2597גוש:  גוש וחלקה:

בית לב* ממשי� תאור הבקשה:  מגורי! שימושי�: 

מהות הבקשה 

הריסת בית מגורי! קיי!.1
הקמת בית מגורי! בעל המשק

ר'' מ217.00שטח עיקרי מבוקש 
ר'' מ12.00שטח שרות מבוקש 

229.00כ שטח מבוקש ''סה

הקמת בית מגורי! ב* ממשי�.2
ר'' מ220.00שטח עיקרי מבוקש 
ר'' מ18.50שטח שרות מבוקש 

ר'' מ238.50כ שטח מבוקש ''סה

ר'' מ467.50כ שטח מבוקש ''סה.3
ר'' מ50.00הקמת פרגולה בשטח 

.א '' מ500הקמת גדר באור� .4 
.בשטח החקלאי'  מ2.0בשטח למגורי! ו'  מ1.50 גובה 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

סטטוס  תארי' השלמה  גליו� דרישות 

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

==
�

לא הושל! .I.L.ו�T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  �
לא הושל! תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
לא הושל! תשלו! הטלי פיתוח �
לא הושל! תשלו! אגרות בניה �
לא הושל! אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
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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! 06/08/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
הושל! 06/08/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

הושל! 21/09/2014 אישור פיקוד העור" �
הושל! 21/09/2014 אישור בזק �
הושל! 21/09/2014 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי! סטטי! �
הושל! 23/09/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
הושל! 23/09/2014 חוזה ע! מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

הושל! 23/09/2014 חוזה ע! מעבדה מורשית לבדיקת בטוני!, קבועות שרברבות,
טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימו! סולרי,גז

�
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 2700890תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
79260 שדה�עוזיה, 89גבזו שמעו* , 

89שדה-עוזיה,  כתובת:

89 מגרש: 39  חלקה: 2495גוש:  גוש וחלקה:

ממ"ד תאור הבקשה:  מגורי! שימושי�: 

מהות הבקשה 
ר"  מ24.00ד בשטח ''הקמת ממ

.ד"קרי ממ, אי* היתר זה משו! אישור לכלל המבוני! בנכס ואשר אינ! כלולי! בהיתר זה

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! 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! 30/09/2014 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי! סטטי! �
הושל! 30/09/2014 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
הושל! 30/09/2014 חוזה ע! מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

הושל! 30/09/2014 חוזה ע! מעבדה מורשית לבדיקת בטוני! טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד �

                                       שלמה שמאי               דרור איוניר                                        
ר הועדה"                              יו       מהנדס המועצה והועדה                                        

                                         ___________________      _________________                    
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