
31/03/2015 תארי�:

ת. עברי:י"א בניס� תשע"ה

20150005פרוטוקול  באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס'  
 כ"ה באדר  תשע"ה 16/03/2015בתארי� :  

נכחו: 

יושב ראש הועדה המקומית � שלמה שמאי חברי!:

מהנדס הועדה � דרור איוניר

1עמוד  16/03/2015 מיו :20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



תקציר נושאי� לדיו� 

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

3 הרחבה באר טוביה
 17/117/03/8

שחרור דפנה 3070גוש:  מגורי� , בית מגורי�
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20150074 1
96חלקה: 
280מגרש:   6202800ת.בני$:  

5 באר&טוביה דניאל יעל ואביחי 3070גוש:  מגורי� , בית מגורי�
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20150071 2
118חלקה: 
302מגרש:   1430200ת.בני$:  

7 ערוגות פינטו רפאל ואידה 2721גוש:  חקלאי , הסדרה
תכנונית

בקשה להיתר 20140327 3
6חלקה: 
10מגרש:   2600100ת.בני$:  

9 חצב סיגל גרבי 2242גוש:  מגורי� , בית מגורי�
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20140309 4
72חלקה: 
498מגרש:   1804980ת.בני$:  

11 באר&טוביה אחיטוב גול$ 324גוש:  חקלאי , סככה
חקלאית

בקשה להיתר 20110026 5
40חלקה: 
18מגרש:   1400180ת.בני$:  

13 בצרו$ אית$ אברה� מגורי� , בקשה להיתר 20070099 6

 1600090ת.בני$:  

15 כפר&אחי� ימר ב$ צייו$ 296גוש:  מגורי� , ממ"ד בקשה להיתר 20150081 7
54מגרש: 
132/03/8תכ':   2100540ת.בני$:  

16 גבעתי מסיקה עומרי 2534גוש:  מגורי� , בית מגורי�
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20150085 8
15חלקה: 
141מגרש:   1701410ת.בני$:  

18 הרחבה באר טוביה
 17/117/03/8

פר, יעל 3070גוש:  מגורי� , בית מגורי�
 (שכונת הרחבה)

בקשה להיתר 20150087 9
89חלקה: 
273מגרש:   6202730ת.בני$:  

20 א.ת. באר&טוביה המאגר מרכז לחלפי
רכב בע"מ

312גוש:  תעשיה , גדר בקשה להיתר 20150088 10
45חלקה: 
110מגרש:   3812210ת.בני$:  

22 בצרו$ הררי אסתר 2761גוש:  מגורי� , בית לב$
ממשי.

בקשה להיתר 20150089 11
13חלקה: 
118/03/8תכ':   1600130ת.בני$:  

24 זמורות מקורות &חברת מי�
בע"מ

2772גוש:  מתק$ הנדסי ,
תוספת

בקשה להיתר 20090451 12
18חלקה: 
תכ': .  4200380ת.בני$:  

26 שדה&עוזיה מועצה אזורית באר
טוביה

2498גוש:  ציבורי , מקוה בקשה להיתר 20150090 13
96חלקה: 
2018מגרש:   2720180ת.בני$:  

28 כנות מועצה אזורית באר
טוביה

4991גוש:  ציבורי , גידול בעלי
חיי�

בקשה להיתר 20150091 14
6חלקה: 
1001מגרש:   3110010ת.בני$:  

2עמוד  16/03/2015 מיו�:20150005פרוטוקול באר טוביה&רשות רישוי מקומית מס' 



1 20150074בקשה להיתר:   סעי�

16/03/2015 תארי�: 20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 6202800תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
280שחרור דפנה , 

280, 17/117/03/8הרחבה באר טוביה  כתובת:

280 מגרש: 96  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'' מ148.07שטח עיקרי מבוקש 
ר'' מ17.09שטח שרות מבוקש 

ר''  מ165.16כ שטח מבוקש''סה
ר''  מ48.03שטח פרגולה מבוקש

א'' מ94.29אור� גדר מבוקש 

הערות בדיקה 

יש להחתי" שכני" עבור גדרות 

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" ================================================
========================

�

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

==
�

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

בריכת שחיה
�

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

הסביבה)  � מצ"ב
�

לא הושל" חוזה ע" מעבדה מורשית לבדיקת בטוני", קבועות שרברבות,
טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימו" סולרי,גז

�

לא הושל" תשלו" הטלי פיתוח �
לא הושל" תשלו" אגרות בניה �

3עמוד  16/03/2015 מיו":20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20150074המש� בקשה להיתר:  

לא הושל" אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
לא הושל" רשיו3 עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
לא הושל" תשלו" עבור הצבת פילר(בהרחבות) �
לא הושל" דרישות והערות אדריכליות �
לא הושל" יש לסמ3 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי" �
לא הושל"  ממולא במלואו, תרשי"1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ3: 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 
להל3:

�

לא הושל" כחול � עבור אלמנטי" מבטו3, אדו"  � עבור אלמנטי" מבלוקי", ירוק � עבור
אלמנטי" אחרי" לרבות

�

לא הושל" ציו3 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  לציי3 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 לציי3 בתכנית הפיתוח את מפלסי הגדרות �
לא הושל" יש לציי3 בתכנית חניה מקורה/לא מקורה �
לא הושל" בתכנית פתוח המגרש יש להוסי+ גומחת מי" וגומחת אשפה . �
לא הושל" יש לעדכ3 את מס' הבקשה, מס' תיק הבני3 והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
לא הושל" יש לנקז מי נגר עלי למי תהו" ולסמ3 בורות חלחול במגרש �
לא הושל" אי3 לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . �

הושל" 01/03/2015 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
הושל" 01/03/2015 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

4עמוד  16/03/2015 מיו":20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



2 20150071בקשה להיתר:   סעי�

16/03/2015 תארי�: 20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1430200תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 באר�טוביה3020דניאל יעל ואביחי , 

3020באר'טוביה,  כתובת:

302 מגרש: 118  חלקה: 3070גוש:  גוש וחלקה:

בית מגורי" (שכונת הרחבה) תאור הבקשה:  מגורי" שימושי#: 

מהות הבקשה 
הקמת גדרות+ חניות לא מקורות 2+ ד ''הקמת בית מגורי" כולל מרת+  ממ

ר'' מ178.42שטח עיקרי מבוקש 
ר'' מ50.00שטח שרות מבוקש 

ר'' מ228.42כ שטח מבוקש ''סה
ר'' מ16.80שטח פרגולה מבוקש 

א'' מ89.76אור� גדר מבוקש 

הערות בדיקה 

יש לתכנ3 מרת+ לפי הוראות התוכניות החלות בנכס
תוכנית פיתוח שטח לפי תוכנית תאו" מערכות

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" ================================================
========================

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

==
�

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

בריכת שחיה
�

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

הסביבה)  � מצ"ב
�

לא הושל" חוזה ע" מעבדה מורשית לבדיקת בטוני", קבועות שרברבות,
טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימו" סולרי,גז

�

לא הושל" תשלו" הטלי פיתוח �
לא הושל" תשלו" אגרות בניה �

5עמוד  16/03/2015 מיו":20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20150071המש� בקשה להיתר:  

לא הושל" אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
לא הושל" רשיו3 עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
לא הושל" תשלו" עבור הצבת פילר(בהרחבות) �
לא הושל" דרישות והערות אדריכליות �
לא הושל" יש לסמ3 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי" �
לא הושל"  ממולא במלואו, תרשי"1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ3: 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 
להל3:

�

לא הושל" כחול � עבור אלמנטי" מבטו3, אדו"  � עבור אלמנטי" מבלוקי", ירוק � עבור
אלמנטי" אחרי" לרבות

�

לא הושל" ציו3 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  לציי3 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 לציי3 בתכנית הפיתוח את מפלסי הגדרות �
לא הושל" יש לציי3 בתכנית חניה מקורה/לא מקורה �
לא הושל" בתכנית פתוח המגרש יש להוסי+ גומחת מי" וגומחת אשפה . �
לא הושל" יש לעדכ3 את מס' הבקשה, מס' תיק הבני3 והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
לא הושל" יש לנקז מי נגר עלי למי תהו" ולסמ3 בורות חלחול במגרש �
לא הושל" אי3 לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . �

הושל" 24/02/2015 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
הושל" 24/02/2015 אישור פיקוד העור+ �
הושל" 24/02/2015 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

6עמוד  16/03/2015 מיו":20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



3 20140327בקשה להיתר:   סעי�

16/03/2015 תארי�: 20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2600100תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 ערוגות10פינטו רפאל ואידה , 

10ערוגות,  כתובת:

10 מגרש: 6  חלקה: 2721גוש:  גוש וחלקה:

הסדרה תכנונית תאור הבקשה:  חקלאי שימושי#: 

מהות הבקשה 
:הסדרת מבניי" חקלאיי" כמפורט להל3

ר" מ112.00מבנה לציוד חקלאי בשטח . 1
ר" מ30.00מבנה מכולת קרור בשטח . 2
ר" מ22.00מבנה מכולה לכלי" חקלאי" בשטח . 3

ר" מ164.00כ שטח מבוקש "סה

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו+ להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו+ להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

סטטוס  תארי& השלמה  גליו� דרישות 

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

==
�

לא הושל" אישור שרותי כבאות �
לא הושל" תשלו" אגרות בניה �
לא הושל" אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
לא הושל" דרישות והערות אדריכליות �
לא הושל" יש לסמ3 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי" �
לא הושל"  ממולא במלואו, תרשי"1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ3: 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 
להל3:

�

לא הושל" כחול � עבור אלמנטי" מבטו3, אדו"  � עבור אלמנטי" מבלוקי", ירוק � עבור
אלמנטי" אחרי" לרבות

�

לא הושל" ציו3 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  לציי3 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 לעדכ3 את מס' הבקשה, מס' תיק הבני3 והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
הושל" 05/11/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �

7עמוד  16/03/2015 מיו":20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20140327המש� בקשה להיתר:  

הושל" 05/11/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות �
הושל" 05/11/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

הושל" 05/01/2015 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי" סטטי" �

8עמוד  16/03/2015 מיו":20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



4 20140309בקשה להיתר:   סעי�

16/03/2015 תארי�: 20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1804980תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 חצב498סיגל גרבי , 

498חצב,  כתובת:

498 מגרש: 72  חלקה: 2242גוש:  גוש וחלקה:

בית מגורי" (שכונת הרחבה) תאור הבקשה:  מגורי" שימושי#: 

מהות הבקשה 
)2(20140309היתר 

)1(20140309תוכנית שינויי" להיתר 
ר'' מ10.67תוספת  בשטח עיקרי מבוקש 

ר'' מ176.50שטח עיקרי קיי" בהיתר 
ר '' מ187.50מבוקש + כ שטח קיי" ''סה

)1(20140309היתר 
הקמת גדרות+ חניות לא מקורות 2+ ד ''הקמת בית מגורי" הכולל ממ

ר'' מ159.50שטח עיקרי מבוקש 
ר'' מ17.50שטח שרות מבוקש 

ר'' מ176.50כ שטח מבוקש ''סה
ר'' מ31.50שטח פרגולה מבוקש 

א'' מ46.00אור� גדר מבוקש 

הערות בדיקה 

: הוחלט 16/11/2014 מתארי� 20140020רשות רישוי מקומית מספר �בישיבת באר טוביה
לאשר את הבקשה בכפו+ להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

 בקו בניי� צידי 10%הבקשה כוללת הקלה  

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" .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" רשיו3 עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �

9עמוד  16/03/2015 מיו":20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20140309המש� בקשה להיתר:  

לא הושל" תשלו" עבור הצבת פילר(בהרחבות) �
לא הושל" דרישות והערות אדריכליות �
לא הושל" יש לסמ3 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי" �
לא הושל"  ממולא במלואו, תרשי"1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ3: 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 
להל3:

�

לא הושל" כחול � עבור אלמנטי" מבטו3, אדו"  � עבור אלמנטי" מבלוקי", ירוק � עבור
אלמנטי" אחרי" לרבות

�

לא הושל" ציו3 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  לציי3 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 לציי3 בתכנית הפיתוח את מפלסי הגדרות �
לא הושל" יש לציי3 בתכנית חניה מקורה/לא מקורה �
לא הושל" בתכנית פתוח המגרש יש להוסי+ גומחת מי" וגומחת אשפה . �
לא הושל" יש לעדכ3 את מס' הבקשה, מס' תיק הבני3 והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
לא הושל" יש לנקז מי נגר עלי למי תהו" ולסמ3 בורות חלחול במגרש �
לא הושל" אי3 לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . �

הושל" 07/10/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
הושל" 07/10/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

הושל" 10/12/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
הושל" 10/12/2014 אישור פיקוד העור+ �
הושל" 10/12/2014 אישור בזק �
הושל" 10/12/2014 אישור חברת חשמל �
הושל" 10/12/2014 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי" סטטי" �
הושל" 10/12/2014 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
הושל" 10/12/2014 חוזה ע" מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

הושל" 10/12/2014 חוזה ע" מעבדה מורשית לבדיקת בטוני", קבועות שרברבות,
טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימו" סולרי,גז

�

10עמוד  16/03/2015 מיו":20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



5 20110026בקשה להיתר:   סעי�

16/03/2015 תארי�: 20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1400180תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 באר�טוביה18אחיטוב גול3 , 

18באר'טוביה,  כתובת:

18 מגרש: 40  חלקה: 324גוש:  גוש וחלקה:

סככה חקלאית תאור הבקשה:  חקלאי שימושי#: 

מהות הבקשה 
:כמפורט להל�בית אריזה חקלאי הסדרה תכנונית של 

ר" מ180.00 'שטח אחסנה לחומרי אריזה. 1
ר" מ60.00שטח אחסנה לחדר קירור . 2
ר" מ180שטח בית אריזה . 3
ר" מ40שטח משרד . 4
ר" מ56.00שטח חניה לכלי# חקלאיי# . 5
ר" מ516.00כ שטח סככה מבוקשת "סה. 6
20080220' הריסת סככה קיימת בהיתר בניה מס. 7

הערות בדיקה 

: הוחלט 26/01/2011 מתארי& 20110007רשות רישוי מקומית מספר 'בישיבת באר טוביה
לאשר את הבקשה בכפו� להשלמת דרישות מהנדס הועדה

: תיקוני# טכניי# נדרשי#
.1יש למלא טופס . 1 
.י מודד מוסמ�"יש להגיש מפת מדידה חתומה ע. 2 
.שגוי יש לתק3' א�'חת� א. 3 
.יש להגיש תכנית ללא הדבקות. 4 

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" לאשר את הבקשה בכפו+ להשלמת דרישות מהנדס הועדה �
לא הושל" ================================================

==
�

לא הושל" אישור וטרינר  מחוזי (למבנה לבעלי חיי") �
לא הושל" פרשה טכנית לסילוק שפכי" מאושרת ע"י מח' הנדסה במועצה (למבנה ע" בעלי

חיי")
�

לא הושל" פרשה טכנית לסילוק שפכי" מאושרת ע"י מח' איכות סביבה במועצה (למבנה ע"
בעלי חיי")

�

לא הושל" אישור חברת חשמל �
לא הושל" אישור בזק �

11עמוד  16/03/2015 מיו":20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20110026המש� בקשה להיתר:  

לא הושל" תוכנית ניקוז ערוכה בידי יוע4 ניקוז �
לא הושל" תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי" סטטי" �
לא הושל" חוזה ע" מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

לא הושל" חוזה ע" מטמנה לסילוק הפרשות בלי חיי" או לחילופי3 הצגת פתרו3 סילוק אחר
מאושרת על ידי משרד

�

לא הושל" הבריאות ומשרד איכות הסביבה. �
לא הושל" חוזה ע" מעבדה מורשית לבדיקת בטוני" במידה ויש עמודי" ותקרה מבטו3. �
לא הושל" תשלו" אגרות בניה �
לא הושל" אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
לא הושל" דרישות והערות אדריכליות �
לא הושל" יש לסמ3 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי" �
לא הושל"  ממולא במלואו, תרשי"1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ3: טופס 

סביבה, מפה מצבית
�

לא הושל"  הכוללת את קונטור כל המבני" הקיימי"  בצבע שחור וקונטור במבנה1:250בקנ"מ 
 המבוקש בצבע אדו"

�

לא הושל"  על רקע גבולות המגרש/חלקה צבוע כמפורט1:100העמדת המבנה המבוקש בקנ"מ 
להל3:

�

לא הושל" כחול � עבור אלמנטי" מבטו3, אדו"  � עבור אלמנטי" מבלוקי", ירוק � עבור
אלמנטי" אחרי" לרבות

�

לא הושל" ציו3 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  לציי3 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 לעדכ3 את מס' הבקשה, מס' תיק הבני3 והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
הושל" 09/01/2013 אישור מינהל מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות (תנאי לדיו3 בבקשה) �
הושל" 09/01/2013 איגוד ערי" לאיכות סביבה (למבנה ע" בעלי חיי") �
הושל" 08/06/2014 משרד הבריאות (למבנה ע" בעלי חיי") �
הושל" 08/06/2014 משרד להגנת הסביבה (למבנה ע" בעלי חיי") �
הושל" 12/08/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה וחתומה על ידי מודד מוסמ� �
הושל" 05/03/2015 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
הושל" 05/03/2015 אישור שרותי כבאות �
הושל" 05/03/2015 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
הושל" 05/03/2015 הצהרת מבנה קיי" �

12עמוד  16/03/2015 מיו":20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



6 20070099בקשה להיתר:   סעי�

16/03/2015 תארי�: 20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1600090תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 בצרו93אית3 אברה" , 

 בצרו93אית3 דינה , 

9בצרו�,  כתובת:

מגורי" שימושי#: 

מהות הבקשה 
ד קיימי""הסדרה תכנונית של בית מגורי" וממ

ר" מ105.73: שטח עיקרי מוסדר
ר" מ12): ד"ממ(שטח שירות מוסדר 

ר" מ117.73: כ שטח מוסדר"סה
ר" מ15.6: פרגולה מוסדרת

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

בריכת שחיה
�

לא הושל" תצהיר מהנדס 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" תשלו" הטלי פיתוח �
לא הושל" תשלו" אגרות בניה �
לא הושל" אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
לא הושל" רשיו3 עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
לא הושל" תשלו" עבור הצבת פילר(בהרחבות) �
לא הושל" דרישות והערות אדריכליות �
לא הושל" יש לסמ3 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי" �
לא הושל"  ממולא במלואו, תרשי"1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ3: 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 
להל3:

�

לא הושל" כחול � עבור אלמנטי" מבטו3, אדו"  � עבור אלמנטי" מבלוקי", ירוק � עבור
אלמנטי" אחרי" לרבות

�

13עמוד  16/03/2015 מיו":20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20070099המש� בקשה להיתר:  

לא הושל" ציו3 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  לציי3 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 לציי3 בתכנית הפיתוח את מפלסי הגדרות �
לא הושל" יש לציי3 בתכנית חניה מקורה/לא מקורה �
לא הושל" בתכנית פתוח המגרש יש להוסי+ גומחת מי" וגומחת אשפה . �
לא הושל" יש לעדכ3 את מס' הבקשה, מס' תיק הבני3 והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
לא הושל" יש לנקז מי נגר עלי למי תהו" ולסמ3 בורות חלחול במגרש �
לא הושל" אי3 לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . �

הושל" 27/10/2014 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
הושל" 27/10/2014 אישור פיקוד העור+ �
הושל" 27/10/2014 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

הושל" 30/12/2014 אישור מינהל מקרקעי ישראל �
הושל" 30/12/2014 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי" סטטי" �
הושל" 30/12/2014 חוזה ע" מעבדה מורשית לבדיקת בטוני", קבועות שרברבות,

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

14עמוד  16/03/2015 מיו":20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



7 20150081בקשה להיתר:   סעי�

16/03/2015 תארי�: 20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2100540תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
54ימר ב3 צייו3 , 

54כפר'אחי#,  כתובת:

54 מגרש: 296גוש:  גוש וחלקה:

54 מגרש: 2  חלקה: 2548גוש: 

ממ"ד תאור הבקשה:  מגורי" שימושי#: 

מהות הבקשה 
ר" מ16.50ד בשטח ''הקמת ממ

.ד"קרי ממ, אי3 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" תשלו" אגרות בניה �
הושל" 09/03/2015 אישור פיקוד העור+ �
הושל" 09/03/2015 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

הושל" 09/03/2015 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי" סטטי" �
הושל" 09/03/2015 תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) �
הושל" 09/03/2015 חוזה ע" מעבדה מורשית לבדיקת בטוני" טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד �
הושל" 10/03/2015 חוזה ע" מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות

הסביבה)  � מצ"ב
�

15עמוד  16/03/2015 מיו":20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



8 20150085בקשה להיתר:   סעי�

16/03/2015 תארי�: 20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1701410תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
79270, 1 4מסיקה עומרי , גבעתי 

141גבעתי,  כתובת:

141 מגרש: 15  חלקה: 2534גוש:  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'' מ201.00שטח עיקרי מבוקש  
ר'' מ17.00שטח שרות מבוקש 

ר'' מ218.00כ שטח מבוקש''סה
ר''  מ50.00שטח פרגולה מבוקש 

א'' מ60.00אור� גדר מבוקש 
 980108יתור היתר מספר 

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו+ להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו+ להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

סטטוס  תארי& השלמה  גליו� דרישות 

לא הושל" ================================================
========================

�

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" מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

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

בריכת שחיה
�

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

הסביבה)  � מצ"ב
�

לא הושל" חוזה ע" מעבדה מורשית לבדיקת בטו3, טיח ואטימות ממ"ד, אינסטלציה, גז,
דוד"ש בהלימה למבוצע בפועל

�

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

16עמוד  16/03/2015 מיו":20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20150085המש� בקשה להיתר:  

לא הושל" רשיו3 עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
לא הושל" תשלו" עבור הצבת פילר(בהרחבות) �
לא הושל" דרישות והערות אדריכליות �
לא הושל" יש לסמ3 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי" �
לא הושל"  ממולא במלואו, תרשי"1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ3: 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 
להל3:

�

לא הושל" כחול � עבור אלמנטי" מבטו3, אדו"  � עבור אלמנטי" מבלוקי", ירוק � עבור
אלמנטי" אחרי" לרבות

�

לא הושל" ציו3 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  לציי3 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 לציי3 בתכנית הפיתוח את מפלסי הגדרות �
לא הושל" יש לציי3 בתכנית חניה מקורה/לא מקורה �
לא הושל" בתכנית פתוח המגרש יש להוסי+ גומחת מי" וגומחת אשפה . �
לא הושל" יש לעדכ3 את מס' הבקשה, מס' תיק הבני3 והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
לא הושל" יש לנקז מי נגר עלי למי תהו" ולסמ3 בורות חלחול במגרש �
לא הושל" אי3 לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . �

הושל" 10/03/2015 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �

17עמוד  16/03/2015 מיו":20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



9 20150087בקשה להיתר:   סעי�

16/03/2015 תארי�: 20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 6202730תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
17/1 הרחבה באר טוביה 273פר4 יעל , 

17/1 הרחבה באר טוביה 273פר4 שי , 

273, 17/117/03/8הרחבה באר טוביה  כתובת:

273 מגרש: 89  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'' מ180.00שטח עיקרי מבוקש  
ר'' מ36.70שטח שרות מבוקש 

ר'' מ216.70כ שטח מבוקש ''סה
ר'' מ36.75שטח פרגולה מבוקש 

א'' מ86.00אור� גדר מבוקש 

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" ================================================
========================

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

==
�

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

בריכת שחיה
�

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

הסביבה)  � מצ"ב
�

לא הושל" חוזה ע" מעבדה מורשית לבדיקת בטו3, טיח ואטימות ממ"ד, אינסטלציה, גז,
דוד"ש בהלימה למבוצע בפועל

�

לא הושל" תשלו" הטלי פיתוח �
לא הושל" תשלו" אגרות בניה �
לא הושל" אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
לא הושל" רשיו3 עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �

18עמוד  16/03/2015 מיו":20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20150087המש� בקשה להיתר:  

לא הושל" תשלו" עבור הצבת פילר(בהרחבות) �
לא הושל" דרישות והערות אדריכליות �
לא הושל" יש לסמ3 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי" �
לא הושל"  ממולא במלואו, תרשי"1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ3: 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 
להל3:

�

לא הושל" כחול � עבור אלמנטי" מבטו3, אדו"  � עבור אלמנטי" מבלוקי", ירוק � עבור
אלמנטי" אחרי" לרבות

�

לא הושל" ציו3 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  לציי3 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 לציי3 בתכנית הפיתוח את מפלסי הגדרות �
לא הושל" יש לציי3 בתכנית חניה מקורה/לא מקורה �
לא הושל" בתכנית פתוח המגרש יש להוסי+ גומחת מי" וגומחת אשפה . �
לא הושל" יש לעדכ3 את מס' הבקשה, מס' תיק הבני3 והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
לא הושל" יש לנקז מי נגר עלי למי תהו" ולסמ3 בורות חלחול במגרש �
לא הושל" אי3 לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . �

הושל" 10/03/2015 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
הושל" 10/03/2015 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

19עמוד  16/03/2015 מיו":20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



10 20150088בקשה להיתר:   סעי�

16/03/2015 תארי�: 20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 3812210תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
0528695403 א.ת. באר�טוביה ,1221המאגר מרכז לחלפי רכב בע"מ , 

1221א.ת. באר'טוביה,  כתובת:

110 מגרש: 45  חלקה: 312גוש:  גוש וחלקה:

גדר תאור הבקשה:  תעשיה שימושי#: 

מהות הבקשה 
 כמתואר בתשריט312 בגוש 45א בהיק� חלק מחלקה " מ290הקמת גדר באור& 

הגדר בהיק� החלקה לרבות ביסוסה תוק# במלואה בתחו# החלקה נשוא היתר זה

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו+ להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו+ להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

סטטוס  תארי& השלמה  גליו� דרישות 

לא הושל" ================================================
========================

�

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

==
�

לא הושל" אישור בזק �
לא הושל" אישור חברת חשמל �
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 בטו3 �
לא הושל" תשלו" אגרות בניה �
לא הושל" אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
לא הושל" דרישות והערות אדריכליות �
לא הושל" יש לסמ3 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי" �
לא הושל"  ממולא במלואו, תרשי"1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ3: 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 
להל3:

�

לא הושל" כחול � עבור אלמנטי" מבטו3, אדו"  � עבור אלמנטי" מבלוקי", ירוק � עבור
אלמנטי" אחרי" לרבות

�

לא הושל" ציו3 החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות
במבנה, חזיתות

�

20עמוד  16/03/2015 מיו":20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20150088המש� בקשה להיתר:  

לא הושל" חתכי", גדרות וכל מבונה אחר הקיי" בתחו" התוכנית. �
לא הושל" ככל שקיימי" מבני" אחרי" בתחו" הבקשה יש  לציי3 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 לציי3 בתכנית הפיתוח את מפלסי הגדרות �
לא הושל" יש לציי3 בתכנית חניה מקורה/לא מקורה �
לא הושל" בתכנית פתוח המגרש יש להוסי+ גומחת מי" וגומחת אשפה . �
לא הושל" יש לעדכ3 את מס' הבקשה, מס' תיק הבני3 והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
לא הושל" יש לנקז מי נגר עלי למי תהו" ולסמ3 בורות חלחול במגרש �
לא הושל" אי3 לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . �

הושל" 10/03/2015 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �
הושל" 10/03/2015 מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

הושל" 31/03/2015 תצהיר מהנדס+סכמה וחישובי" סטטי" �

21עמוד  16/03/2015 מיו":20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



11 20150089בקשה להיתר:   סעי�

16/03/2015 תארי�: 20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 1600130תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
 בצרו133הררי אסתר , 

13בצרו�,  כתובת:

13;,  חלקה:  13 מגרש: 31  חלקה: 2761גוש:  גוש וחלקה:

בית לב3 ממשי� תאור הבקשה:  מגורי" שימושי#: 

מהות הבקשה 
הקמת גדרות+ חניות לא מקורות 2+ ד ''הקמת בית מגורי" הכולל ממ.1

ר'' מ128.00שטח עיקרי מבוקש  
ר'' מ12.00שטח שרות מבוקש  

ר'' מ140.00כ שטח מבוקש  ''סה
ר'' מ24.00שטח פרגולה מבוקש 

ר'' מ40.00  בשעור 990200' תוספת פרגולה לבניי3 מגורי" קיי" היתר מס. 2

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" ================================================
========================

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" מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי

 מודד מוסמ�
�

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

בריכת שחיה
�

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

הסביבה)  � מצ"ב
�

לא הושל" חוזה ע" מעבדה מורשית לבדיקת בטו3, טיח ואטימות ממ"ד, אינסטלציה, גז,
דוד"ש בהלימה למבוצע בפועל

�

22עמוד  16/03/2015 מיו":20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20150089המש� בקשה להיתר:  

לא הושל" תשלו" הטלי פיתוח �
לא הושל" תשלו" אגרות בניה �
לא הושל" אישור גזברות  / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות �
לא הושל" רשיו3 עור� הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל �
לא הושל" תשלו" עבור הצבת פילר(בהרחבות) �
לא הושל" דרישות והערות אדריכליות �
לא הושל" יש לסמ3 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי" �
לא הושל"  ממולא במלואו, תרשי"1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ3: 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 
להל3:

�

לא הושל" כחול � עבור אלמנטי" מבטו3, אדו"  � עבור אלמנטי" מבלוקי", ירוק � עבור
אלמנטי" אחרי" לרבות

�

לא הושל" ציו3 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  לציי3 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 לציי3 בתכנית הפיתוח את מפלסי הגדרות �
לא הושל" יש לציי3 בתכנית חניה מקורה/לא מקורה �
לא הושל" בתכנית פתוח המגרש יש להוסי+ גומחת מי" וגומחת אשפה . �
לא הושל" יש לעדכ3 את מס' הבקשה, מס' תיק הבני3 והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �
לא הושל" יש לנקז מי נגר עלי למי תהו" ולסמ3 בורות חלחול במגרש �
לא הושל" אי3 לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . �

הושל" 12/03/2015 חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות �

23עמוד  16/03/2015 מיו":20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



12 20090451בקשה להיתר:   סעי�

16/03/2015 תארי�: 20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 4200380תיק בניי�:

בעלי עניי� 

מבקש
72100 רמלה, 56מקורות �חברת מי" בע"מ , ת.ד. 

38זמורות,  כתובת:

18, 20, 22  חלקות: 2772גוש:  גוש וחלקה:

2, 3, 36, 37, 42  חלקות: 2907גוש: 

תוספת תאור הבקשה:  מתק3 הנדסי שימושי#: 

מהות הבקשה 
הסדרה תכנונית בריכת מי גל# מתק� התפלה גרנות

ר" מ650: שטח מוסדר
ק" מ3,750: נפח מוסד

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" חתימת מ.מ.י �
לא הושל" תשלו" פיקדו3. �
לא הושל" מינוי מהנדס אחראי לביצוע� חתימת מהנדס אחראי לביצוע �
לא הושל" אישור אגוד ערי" לשרותי כבאות �
לא הושל" אישור משרד הבריאות� לפי נוהל מצ"ב �
לא הושל" 412    413חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס + התאמה לתק3 ישראלי  �
לא הושל" אישור גזברות � הבדיקה באחריות הועדה המקומית . �
לא הושל" � א') שלבי בניה .20) , (16.02עתידי� דווח לפי טפסי" מצ"ב ( 
לא הושל" עתידי אשור מודד מוסמ� בסימו3 המתווה ובקידוח קלנסאות. �
לא הושל" תאו" ע" חברת חשמל �
לא הושל" תשלו" אגרת בניה לאחר השלמת הדרישות הנ"ל . �
לא הושל" יש לחתו" חוזה פיקוח ע" מעבדה מוסמכת בהתא" לחוק התקני": �
לא הושל" יסודות,  ריצפה, שלד גמר המבנה,  אינסטלציה ושרברבות �
לא הושל" עפ"י חוק רישו" קבלני" חלה חובה לבניית בית מגורי" ע"י �
לא הושל" קבל3 רשו" � אי3 להתחיל בבניה ללא מינוי קבל3 רשו" . �
לא הושל" � ואכלוס המבנה מותנה בהצגת אישורי" המאמתי" פינוי4מת3 טופס 
לא הושל" פסולת הבניי3 לאתר פסולת  בהתא" לתצהיר . �
לא הושל" יש למלא ולחתו" על טופס הצהרה והתחייבות על כמות פינוי פסולת �
לא הושל" בני3 ע"י עור� הבקשה והמבק5 + תצהיר המבקש לפינוי פסולת �
לא הושל" , אשדוד טל �36אתר מאושר באזורינו: י.א הארי אזור תעשיה צפוני, רח' המתכת 

 או08/8535525
�

לא הושל" איציק כראדי � מיחזור למע3 הסביבה בע"מ, אזור תעשיה עד הלו" טל �
057/7795886 ,052/2625945.

�

לא הושל" יש לגדר את המגרש בגידור זמני לפני תחילת העבודה. �

24עמוד  16/03/2015 מיו":20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



 20090451המש� בקשה להיתר:  

לא הושל" � מ' לפחות פרט לפתח כניסה ויציאה2יש לגדר בחומר אטו" בגובה של 
הושל" 13/07/2009 אישור איגוד ערי" לאיכות הסביבה . �
הושל" 07/03/2010 תשלו" היטלי פיתוח על פי חוקי עזר �
הושל" 08/04/2010 � יעקב אמיר.6793323�08אישור הג"א באחריות מהנדס יש לתא" טל':

25עמוד  16/03/2015 מיו":20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מס' 



13 20150090בקשה להיתר:   סעי�

16/03/2015 תארי�: 20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 2720180תיק בניי�:

בעלי עניי� 

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

2018שדה'עוזיה,  כתובת:

2018 מגרש: 96  חלקה: 2498גוש:  גוש וחלקה:

מקוה תאור הבקשה:  ציבורי שימושי#: 

מהות הבקשה 
ר" מ77.35הקמת מקווה טהרה בשטח 

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו+ להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו+ להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

גליו� דרישות 

===================================================================
=====

�

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

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

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

.I.L.ו�T.Lתוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני  �
אישור בזק �

אישור חברת חשמל �
אישור שרותי כבאות �

תוכנית נגישות ערוכה וחתומה על ידי יוע4 נגישות מורשה מבני" תשתיות וסביבה (מתו"ס)  � �
הרשימה נמצאת באתר משרד המשפטי". �

פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע4 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 בטו3, טיח ואטימות ממ"ד, אינסטלציה, גז, דוד"ש בהלימה למבוצע בפועל �

דרישות והערות אדריכליות �
יש לסמ3 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי" �

� ממולא במלואו, תרשי" סביבה, מפה מצבית1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ3: טופס 
� הכוללת את קונטור כל המבני" הקיימי"  בצבע שחור וקונטור המבנה המבוקש בצבע אדו"1:250בקנ"מ 

� על רקע גבולות המגרש/חלקה צבוע כמפורט להל1:100:3העמדת המבנה המבוקש בקנ"מ 
כחול � עבור אלמנטי" מבטו3, אדו"  � עבור אלמנטי" מבלוקי", ירוק � עבור אלמנטי" אחרי" לרבות �

ציו3 החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות במבנה, חזיתות �
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 20150090המש� בקשה להיתר:  

חתכי", גדרות וכל מבונה אחר הקיי" בתחו" התוכנית. �
ככל שקיימי" מבני" אחרי" בתחו" הבקשה יש  לציי3 במפה המצבית את מספר ההיתר על פי ה" נבנו. �

קונטור מבני" המיועדי" להריסה יסומנו במפה המצבית ובתוכנית ההעמדה בצבע צהוב. �
יש לעדכ3 את מס' הבקשה, מס' תיק הבני3 והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �

אי3 לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . �
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14 20150091בקשה להיתר:   סעי�

16/03/2015 תארי�: 20150005פרוטוקול באר טוביה�רשות רישוי מקומית מספר 

 3110010תיק בניי�:

בעלי עניי� 

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

1001כנות,  כתובת:

1001 מגרש: 6  חלקה: 4991גוש:  גוש וחלקה:

גידול בעלי חיי" תאור הבקשה:  ציבורי שימושי#: 

מהות הבקשה 
בתחו# חצר בית ספר נופי# ר" מ40הקמת פינת חי בשטח 

המלצות 
לאשר את הבקשה בכפו+ להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

החלטות 
לאשר את הבקשה בכפו+ להשלמת דרישות מהנדס הוועדה

גליו� דרישות 

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

אישור מינהל מקרקעי ישראל �
מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית,  חתומה על ידי מודד מוסמ� �

אישור שרותי כבאות �
אישור וטרינר �

תוכנית נגישות ערוכה וחתומה על ידי יוע4 נגישות מורשה מבני" תשתיות וסביבה (מתו"ס)  � �
הרשימה נמצאת באתר משרד המשפטי". �

פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יוע4 בטיחות מורשה על גבי תשריט כיבוי אש �
דרישות והערות אדריכליות �

יש לסמ3 את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחי" �
� ממולא במלואו, תרשי" סביבה, מפה מצבית1יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמ3: טופס 

� הכוללת את קונטור כל המבני" הקיימי"  בצבע שחור וקונטור המבנה המבוקש בצבע אדו"1:250בקנ"מ 
� על רקע גבולות המגרש/חלקה צבוע כמפורט להל1:100:3העמדת המבנה המבוקש בקנ"מ 

כחול � עבור אלמנטי" מבטו3, אדו"  � עבור אלמנטי" מבלוקי", ירוק � עבור אלמנטי" אחרי" לרבות �
ציו3 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  לציי3 במפה המצבית את מספר ההיתר על פי ה" נבנו. �

קונטור מבני" המיועדי" להריסה יסומנו במפה המצבית ובתוכנית ההעמדה בצבע צהוב. �
יש לעדכ3 את מס' הבקשה, מס' תיק הבני3 והתוכניות החלות ע"ג הבקשה �

אי3 לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . �

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

                                         ___________________      _________________                    
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