
11/10/2015 תארי�:

ת. עברי:כ"ח בתשרי תשע"ו

20150020פרוטוקול  באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס'  
 כ"ח באב   תשע"ה 13/08/2015בתארי� :  

נכחו: 

יו"ר ועדת המשנה � שלמה שמאי חברי :

מהנדס הועדה � דרור איוניר

1עמוד  13/08/2015 מיו :20150020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



תקציר נושאי� לדיו� 

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

3 באר�טוביה פלג עדי 3070גוש:  מגורי� , בית מגורי�
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20150212 1
85חלקה: 
269מגרש:   1402690ת.בני$:  

6 נוה�מבטח אשל איל$ 5007גוש:  חקלאי , מגורי�
לעובדי� זרי�

בחקלאות,

בקשה להיתר 20150213 2
38חלקה: 
37מגרש:   230012ת.בני$:  

8 נוה�מבטח אשל איל$ 5007גוש:  חקלאי , מבנה
חקלאי

בקשה להיתר 20150214 3
38חלקה: 
37מגרש:   230012ת.בני$:  

10 גבעתי דרוויש אברה� 2534גוש:  מגורי� , ממ"ד בקשה להיתר 20150216 4
11חלקה: 
61מגרש:   1700610ת.בני$:  

11 תימורי� שלו גדי 2731גוש:  שרותי דר* , מסעדה בקשה להיתר 20110440 5
365חלקה: 
,2070/מק/8תכ':   2909210ת.בני$:  

12 גבעתי סלוקי יעקוב 2535גוש:  חקלאי , סככה
חקלאית

בקשה להיתר 20110652 6
25חלקה: 

 1700360ת.בני$:  

15 באר�טוביה באר טוביה אגודה
חקלאית

326גוש:  חקלאי , מבנה
חקלאי

בקשה להיתר 20130380 7
67חלקה: 
48מגרש:   140048ת.בני$:  

2עמוד  13/08/2015 מיו�:20150020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



1 20150212בקשה להיתר:   סעי�

13/08/2015 תארי�: 20150020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1402690תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 באר�טוביה269פלג עדי , 

 באר�טוביה269פלג אורית , 

269באר�טוביה,  כתובת:

269 מגרש: 85  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'' מ180.0שטח עיקרי מבוקש 
ר'' מ21.84שטח שרות מבוקש 

ר''  מ201.84כ שטח מבוקש ''סה
ר'' מ49.57שטח פרגולה מבוקש 

א''מ........ אור� גדר מבוקש 

הערות בדיקה 

ב"ל נכס על התצהיר המצככל שמבוקש לבצע גדרות בחלק+ בתחו& המקרקעי+ הגובלי& יש להחתי& כל בע

__________________________ז.ת___________________________הנני 

ש& משפחה+ש& פרטי              
")הנכס"להל+(________  חלקה3070המחזיק החוקי בנכס הידוע בגוש 

:מצהיר בזאת את המפורט להל+

20150212הוצג בפני תשריט בקשה להיתר  מספר .1
הבקשה כוללת הקמת גדר מפרידה אשר מוצעת בחלקה בנכס.2
2בחתימתי על תצהיר זה הנני מביע את הסכמתי המלאה  לביצוע האמור בסעי0 .3

.לתצהיר זה

:ולראיה באתי על החתו&

___________________                    __________________

ש& משפחה                          תארי�+ש& פרטי

ב" על התצהיר המצ98יש להחתי& את הישוב ואת המחזיק בנכס בחלקה . הבקשה כוללת הקלה בקו בני+ אחורי

שכ�
__________________________ז.ת___________________________הנני 

ש& משפחה+ש& פרטי         

)חלקת מגורי& (98  חלקה 3070המחזיק החוקי בנכס הידוע בגוש 
:מצהיר בזאת את המפורט להל+

. הקמת בית מגורי& במהות20150121הוצג בפני תשריט בקשה להיתר  מספר .1

:הבקשה כוללת הקלות כמפורט להל+.2
) 140חלקה (פ " הפונה אל השצ10%הקלה בקו בני+ צידי •

. לתצהיר זה2רות בסעי0 בחתימתי על תצהיר זה הינני מביע את הסכמתי המלאה  לביצוע ההקלות האמו.3

3עמוד  13/08/2015 מיו&:20150020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20150212המש� בקשה להיתר:  

ישוב

מורשה חתימה מטע& הישוב באר טוביה__________________________ז.ת___________________________הנני 
ש& משפחה+ש& פרטי         

:מצהיר בזאת את המפורט להל+
. הקמת בית מגורי& במהות20150121הוצג בפני תשריט בקשה להיתר  מספר .1

:הבקשה כוללת הקלות כמפורט להל+.2
) 140חלקה (פ " הפונה אל השצ10%הקלה בקו בני+ צידי •

. לתצהיר זה2רות בסעי0 בחתימתי על תצהיר זה הינני מביע את הסכמתי המלאה  לביצוע ההקלות האמו.3

:ולראיה באתי על החתו&

_____________________________________
תארי�ש& משפחה +ש& פרטי

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו0 להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו0 להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

סטטוס  תארי% השלמה  גליו� דרישות 

לא הושל& ================================================
========================

�

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

==
�

לא הושל& אישור של  משרד הבריאות  עבור בריכת שחיה ככל שמוצע �
לא הושל& תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי& סטטי& �
לא הושל& תשלו& הטלי פיתוח �
לא הושל& תשלו& אגרות בניה �
לא הושל& אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
לא הושל& רשיו+ עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
לא הושל& 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

�

4עמוד  13/08/2015 מיו&:20150020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20150212המש� 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 להוסי0 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 . �

08/10/2015 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
08/10/2015 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
08/10/2015 אישור פיקוד העור0 �
08/10/2015 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

08/10/2015 .I.L.ו�T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  �
08/10/2015 אישור בזק �
08/10/2015 אישור חברת חשמל �
08/10/2015 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
08/10/2015 חוזה ע& מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

08/10/2015 חוזה ע& מעבדה מורשית לבדיקת בטו+, טיח ואטימות ממ"ד, אינסטלציה, גז,
דוד"ש בהלימה למבוצע בפועל

�

5עמוד  13/08/2015 מיו&:20150020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



2 20150213בקשה להיתר:   סעי�

13/08/2015 תארי�: 20150020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 230012תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 נוה�מבטח12אשל איל+ , 

 נוה�מבטח12אשל רבקה , 

12נוה�מבטח,  כתובת:

37 מגרש: 38  חלקה: 5007גוש:  גוש וחלקה:

מגורי& לעובדי& זרי& בחקלאות, תאור הבקשה:  חקלאי שימושי": 

מהות הבקשה 
 מבני מגורי" לעובדי" זרי" בחקלאות2הסדרה תכנונית של 
ר" מ100.67: שטח כולל מוסדר
 המבני" נשוא הבקשה או נא תשומת לב המבקש כי בתו" הרישיו� להעסקת עובדי" זרי" בחקלאות יפונו: תקופת השימוש

לחילופי� יפעל המבקש להסדיר" בתכלית אחרת המותרת על פי חוק

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו0 להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו0 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 שרותי כבאות (תעודת גמור) �
לא הושל& )22.7.12 מיו& 20120038אישור פיקוד העור0 (פטור על בסיס ממ,ד קיי& בהיתר  �
לא הושל& תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי& סטטי& �
לא הושל& 4סט טפסי& לטופס  �
לא הושל& תשלו& אגרות בניה �
לא הושל& אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
לא הושל& דרישות והערות אדריכליות �
לא הושל& יש לסמ+ את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי& �
לא הושל&  ממולא במלואו, תרשי&1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ+: טופס 

סביבה, מפה מצבית
�

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

�

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

�

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

�

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

�

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

ההיתר על פי ה& נבנו.
�

6עמוד  13/08/2015 מיו&:20150020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20150213המש� בקשה להיתר:  

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 �
30/07/2015 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
30/07/2015 אישור משרד החקלאות �
30/07/2015 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

7עמוד  13/08/2015 מיו&:20150020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



3 20150214בקשה להיתר:   סעי�

13/08/2015 תארי�: 20150020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 230012תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 נוה�מבטח12אשל איל+ , 

 נוה�מבטח12אשל רבקה , 

12נוה�מבטח,  כתובת:

37 מגרש: 38  חלקה: 5007גוש:  גוש וחלקה:

מבנה חקלאי תאור הבקשה:  חקלאי שימושי": 

מהות הבקשה 
ר לאחסנה ללא פוטנציאל זיהו" " מ631.98הסדרה תכנונית של מבני" חקלאיי" בשטח 

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו0 להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו0 להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

סטטוס  תארי% השלמה  גליו� דרישות 

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

==
�

לא הושל& חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
לא הושל& אישור מינהל מקרקעי ישראל �
לא הושל& אישור שרותי כבאות (תעודת גמור) �
לא הושל& תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי& סטטי& �
לא הושל& 4סט טפסי& לטופס  �
לא הושל& תשלו& אגרות בניה �
לא הושל& אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
לא הושל& דרישות והערות אדריכליות �
לא הושל& יש לסמ+ את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי& �
לא הושל&  ממולא במלואו, תרשי&1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ+: טופס 

סביבה, מפה מצבית
�

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

�

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

�

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

�

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

�

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

ההיתר על פי ה& נבנו.
�

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

�

לא הושל& יש לעדכ+ את מס' הבקשה, מס' תיק הבני+ והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �

8עמוד  13/08/2015 מיו&:20150020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20150214המש� בקשה להיתר:  

30/07/2015 אישור משרד החקלאות �
30/07/2015 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

9עמוד  13/08/2015 מיו&:20150020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



4 20150216בקשה להיתר:   סעי�

13/08/2015 תארי�: 20150020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1700610תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
79270 גבעתי, 61דרוויש אברה& , 

 גבעתי61דרוויש אורלי , 

61גבעתי,  כתובת:

61 מגרש: 11  חלקה: 2534גוש:  גוש וחלקה:

ממ"ד תאור הבקשה:  מגורי& שימושי": 

מהות הבקשה 
ר" מ24.5ד בשטח "הקמת ממ

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

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו0 להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו0 להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

גליו� דרישות 

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

אישור פיקוד העור0 �
מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי מודד מוסמ� �

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& טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד �

תשלו& אגרות בניה �

10עמוד  13/08/2015 מיו&:20150020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



5 20110440בקשה להיתר:   סעי�

13/08/2015 תארי�: 20150020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2909210תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 תימורי&58שלו גדי , 

 תימורי&1 921/1מושב תימורי& , 

1 1 כניסה 921תימורי",  כתובת:

365  חלקה: 2731גוש:  גוש וחלקה:

מסעדה תאור הבקשה:  שרותי דר� שימושי": 

מהות הבקשה 
20060031תוספת שטח למסעדה קיימת בהיתר הסדרה תכנונית של 
.ר" מ167.54:שטח עקרי מוסדר
.ר"  מ47.97: שטח שירות מוסדר

ר" מ215.51: כ שטח מוסדר"סה
.ר" מ302.88: שטח קיי"

ר" מ518.39:  כ שטח מוסדר וקיי""סה

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו0 להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו0 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 (תעודת גמר) �
לא הושל& � חתו& ע"י מהנדס, יוע6 בטיחות ויוע6 נגישות4סט טפסי& לטופס 
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& �

הושל& 21/07/2011 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
הושל& 21/07/2011 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

הושל& 13/01/2013 תוכנית נגישות ערוכה וחתומה על ידי יוע6 נגישות מורשה מבני& תשתיות וסביבה
(מתו"ס)  �

�

הושל& 10/02/2013 אישור פיקוד העור0 �
הושל& 10/02/2013 פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע6 בטיחות מורשה �
הושל& 21/03/2013 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
הושל& 23/02/2015 נספח תנועה, חניה ותמרור פני& המתח&  ערו� בידי יוע6 תנועה לאישור מחלקת

תנועה במועצה
�
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6 20110652בקשה להיתר:   סעי�

13/08/2015 תארי�: 20150020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1700360תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 גבעתי36סלוקי יעקוב , 

36גבעתי,  כתובת:

25  חלקה: 2535גוש:  גוש וחלקה:

סככה חקלאית תאור הבקשה:  חקלאי שימושי": 

מהות הבקשה 
) ראשי"100מעל . (ר" מ3540הקמת סככה לפיטו" עגלי" בשטח . 1
ר" מ320הקמת מתב� בשטח . 2
.ר" מ320הקמת מרכז מזו� בשטח . 3
.ר" מ312הקמת מחס� כלי" בשטח . 4
ר" מ232הקמת מחס� חומרי אריזה בשטח . 5
.ר" מ312הקמת סככה לטרקטורי" בשטח . 6

.ר" מ5036כ שטח מבוקש "סה

הערות בדיקה 

: הוחלט 22/12/2011 מתארי% 20110068רשות רישוי מקומית מספר �בישיבת באר טוביה
...............חלקה..........בנכס הידוע בגוש ...................תצהיר אחראי ביקורת להיתר מספר

כמשמעותו על פי חוק תכנו� ובניה והוראות כל די�
ראשי לכל המבנה: תחו" הביקורת

)ש& משפחה+ש&........................................(הנני
...........................................ז. ת

................................................ הנדסאי בני�/מהנדסמספר רישיו+ 
............................................מספר טלפו+ נייד

..............................................ל"כתובת דוא
"המתחייב: "להל+

הוראות כל די+ בכלל& בכל הקשור כאחראי לביקורת  , מצהיר בזאת כי הנני מתחייב לעמוד בהוראות חוק התכנו+ והבניה
) תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(ז ביקורת במקו& הבניה תקנות התכנו+ והבניה " חלק ט16.02להיתר הבניה האמור ובפרט בסעי0 

: ובפרט כמפורט להל+1970ל "התש

:בגמר ארבע שלבי& המפורטי& להל+',  בכפו0 לסעי0 קט+ ה, ביצוע ביקורת
סימו+ קו בני+.1
גמר יסודות הבני+.2
גמר הקמת השלד.3
גמר מבנה.4

:ביצוע ביקורות בשלבי& המפורטי& להל+
.התחלת בניה.1
ביקורת לפני ובגמר ביצוע ריצפות.2
קא/ביקורת לפני ובגמר ביצוע עמודי& וקירות קק.3
ביקורת לפני ובגמר ביצוע תקרות.4

ועלהביקורת תכלול בי+ היתר  התאמה בי+ תוכיות ברזל הזיו+ ובי+ ביצוע& בפ

 ימי& לאחר המועד של 6ימסרו לוועדה המקומית  לא יאוחר מ ' , בכפו0 לסעי0 קט+ כ, הדיווחי& על הביקורות הרשומות לעיל 
העתק הדיווח יומצא ג& לבעל ההיתר לעור� הבקשה אישית או , עריכת הביקורת  ויכללו את  מועד עריכתה ועל תוצאותיה

.ל"בדואר רשו& או בדוא

כל עוד לא הוגש הדיווח במועד או בשלבי& האמורי& רואי& את העבודת ' ידוע לי והבהרתי לבעל ההיתר כי על פי סעי0 קט+ י
פי תנאי ההיתר על כל המשמעויות הקבועות הבניה שבוצעה לאחר מכ+ כעבודה שלא בהתא& לתנאי ההיתר אפילו בוצעה על 

.או כנגד אחרי& /או כנגדי ו/בחוק לרבות יתכנות להגשת כתב אשו& כנגד בעלי ההיתר ו

12עמוד  13/08/2015 מיו&:20150020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20110652המש� בקשה להיתר:  

במבנה במועדי& המפורטי& לעיל ולמסור את ולראיה באתי על החתו& בכל האמור לעיל בכלל ובהתחייבותי לבצע ביקורות 
הדיווח במועד הקבוע בחוק בפרט

__________________________
)חותמת+מספר רישיו++ש& משפחה+ש&(המתחייב 

09:00 � 15:00: בי+ השעות' ה',ג',ב',ימי& א: קבלת קהל לשכה
09:00 � 13:00: בי+ השעות'      ג',א: קבלת קהל בודקי תכניות

אי+ קבלת קהל'          יו& ד
.תיקי בני+ שבהיתר יש להזמי+ מראש

,                                                בברכה                                                                  
                                             דרור איוניר                                                                  
                                          מהנדס המועצה                                                                  
ב"                                    והועדה המקומית לתו                                                                  
ז באר טוביה"                                         מוא                                                                  

נדרש דוח פיקוח

.מספר תיק בניי+ ומספר בקשה  � במלואו1יש למלא ד0 
.יש לציי+ תוכניות חלות על הקרקע 

.ע ''יש למלא טבלת שטחי& מותרי& לפי תב
יש למלא  חתימות אחראי לביצוע שלד המבנה ואחראי לביקורת

.בנוס0 לחתימות המתכנ+ והבעלי& 
.יש לציי+ על גבי מפת העמדה את מספרי ההיתרי& על המבני& הקיימי&

.יש להשלי& בנוס0 למפת המדידה מפת העמדה כולל תוכנית תאו& מערכות 
.יש להשלי& מידות העמדה ביחס לגבול מגרש קו בניי+ 

כולל חניות ניקוז מגרש פילרי& בהתא& לתוכנית . IL TL �יש לתכנ+ מערכות  ביוב
. לא נית� לאשר הגבהת קרקע , , מערכות

,יש לציי+ גובה אבסולוטי של הבניי+ 
.יש לציי+ את גבולות המגרש קו בניי+ 
.יש לצבוע קירות המבנה ולציי+ גובה

.יש לתק+ כותרות של החזיתות
.יש לתק+ את חישוב השטחי& המוצע 

.יש להציג את התוכנית על רקע גבול מגרש קו בניי+ 
.יש לצבוע את המבוקש בגרפיקה ממוחשבת לפי המקובל 
.יש להשלי& מידות חו6 ופני& התואמות לחישוב שטחי& 

.יש להשלי& מפלסי& ומידות בחזיתות חתכי& 

. ראה הערות מפורטות על גבי הבקשה שנבדקה 
 

יש להעביר לבדיקה .  אי� בתיק תשריט מתוק� �25.06.13מבדיקה שנערכה בתארי% 
. חוזרת תשריט צבוע ממוחשב

. ראה הערות מפורטות על גבי התכנית שנבדקה
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 20110652המש� בקשה להיתר:  

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו0 להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו0 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 �
לא הושל& אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
לא הושל& דרישות והערות אדריכליות �
לא הושל& יש לסמ+ את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי& �
לא הושל&  ממולא במלואו, תרשי&1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ+: טופס 

סביבה, מפה מצבית
�

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

�

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

�

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

�

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

�

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

ההיתר על פי ה& נבנו.
�

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

�

לא הושל& יש לעדכ+ את מס' הבקשה, מס' תיק הבני+ והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
הושל& 01/01/2012 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
הושל& 01/01/2012 אישור מינהל מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות �
הושל& 01/01/2012 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

הושל& 02/12/2012 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי& סטטי& �
הושל& 02/12/2012 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
הושל& 23/06/2013 אישור וטרינר  מחוזי (למבנה לבעלי חיי&) �
הושל& 27/10/2013 תוכנית ניקוז ערוכה בידי יוע6 ניקוז �
הושל& 27/10/2013 חוזה ע& מעבדה מורשית לבדיקת בטוני& במידה ויש עמודי& ותקרה מבטו+. �
הושל& 18/11/2014 � ראשי&)100אישור המשרד להגנת הסביבה (דו"ח ריח למבנה ע& בעלי חיי& מעל 
הושל& 15/02/2015 חוזה ע& מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

28/06/2015 אישור שרותי כבאות �
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7 20130380בקשה להיתר:   סעי�

13/08/2015 תארי�: 20150020פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 140048תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
באר טוביה אגודה חקלאית ,  באר טוביה

 באר�טוביה48יובל יערי , 

48באר�טוביה,  כתובת:

48 מגרש: 67  חלקה: 326גוש:  גוש וחלקה:

מבנה חקלאי תאור הבקשה:  חקלאי שימושי": 

מהות הבקשה 
של הישוב' ר כל אחד בחלקות ב" מ700 מתבני" בשטח 2הקמת 

ר" מ1,400כ שטח מתבני" "סה

הערות בדיקה 

: הוחלט 28/10/2013 מתארי� 20130028רשות רישוי מקומית מספר �בישיבת באר טוביה
לאשר את הבקשה בכפו0 להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו0 להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו0 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 וטרינר  מחוזי (למבנה לבעלי חיי&) �
לא הושל& � ראשי&)100אישור המשרד להגנת הסביבה (דו"ח ריח למבנה ע& בעלי חיי& מעל 
לא הושל& תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
לא הושל& תשלו& אגרות בניה �
לא הושל& אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
לא הושל& דרישות והערות אדריכליות �
לא הושל& יש לסמ+ את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי& �
לא הושל&  ממולא במלואו, תרשי&1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ+: טופס 

סביבה, מפה מצבית
�

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

�

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

�

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

�

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

�

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

ההיתר על פי ה& נבנו.
�
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 20130380המש� בקשה להיתר:  

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& 15/03/2015 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
הושל& 15/03/2015 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי& סטטי& �
הושל& 26/05/2015 אישור מינהל מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות �
הושל& 26/05/2015 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

15/07/2015 אישור שרותי כבאות �
28/07/2015 תוכנית ניקוז ערוכה בידי יוע6 ניקוז �
28/07/2015 חוזה ע& מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

28/07/2015 חוזה ע& מעבדה מורשית לבדיקת בטוני& במידה ויש עמודי& ותקרה מבטו+. �

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

                                         ___________________      _________________                    
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