תארי21/07/2011 :
ת .עברי :י"ט תמוז תשע"א

פרוטוקול ועדת משנה מספר 20110008
בתארי 29/06/2011 :כ"ז סיו תשע"א שעה 19:00
נכחו:
חברי!:

מר פר חביב
מר יוס גוש
מר בוריס יודיס
מר יהודה אלמקייס
מר מוטי שוור







נציגי!:

לאוניד ריבקי

 נציג איגוד ערי"

סגל:

מר ישראל קנטור
מר מטמו יואל
גב' רוסיטה טוגר
מר אלכס דסקל
אתי ב אבו
דובי קרניאל
עו"ד בת שבע פלג
גב' עינב פר
מר יצחק שריקי











יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר

מהנדס העיר
רמ"ד רישוי ובינוי
אדריכלית הוועדה
מהנדס
מזכירת הועדה
מפקח הבניה
יועצת משפטית
מבקרת העירייה
גזבר העירייה

נעדרו:
חברי!:

מר סרגיי ציפורי
מר משה לוי

 חבר
 חבר

נציגי!:

סבאג עמוס
מר יובל סגל
גב' סיגל גול
מר בני יצחק
מר פנחס שופל
משרד התחבורה
מר יניב סיסו
מר פרד פרוימובי
גב' דורית סלע











סגל:

מר ואדי" גורבי
חגית אראל

 מהנדס מי" וביוב
 בודקת תוכניות

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

נציג איגוד ערי"
מפקח מ.מ.י.
נציג רשות העתיקות
נציג משרד התקשורת
נציג משרד הבריאות
אינג' מריא ברוק
משטרת עפולה
נציג משרד משב"ש
נציגת המשרד לאיכות הסביבה

עמוד  1מתו  40עמודי"

על סדר היו!:
אישור פרוטוקול מס'  20110006מתארי 25.5.11
בעד  יו"ר חביב פר,יוסי גוש,מוטי שוור,יהודה אלמקייס,בוריס יודיס

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  2מתו  40עמודי"

תקציר נושאי! לדיו
אישור תכנית בני עיר
סעי%

סוג ישות

מס' ישות

תאור ישות

2

תוכנית

עפ/מק1/9421/

בינוי ברחוב אס
שמחוני בעפולה
עילית

3

תוכנית

201129

תכנית איחוד אית
אלהרר

4

תוכנית

עפ/מק3/12185/

ישינובסקישינוי קו
בני ותוספת יח"ד

5

תוכנית

201132

שרבט בכור

6

תוכנית

ג11188/א'

רובע יזרעאל עפולה

גו"ח
גוש17765 :
מחלקה59:
עד חלקה63:
גוש16663 :
מחלקה190:
עד חלקה192:
גוש16681 :
מחלקה70:
עד חלקה70:
גוש16712 :
מחלקה90:
עד חלקה90:
גוש16758 :
מחלקה2:
עד חלקה10:

בעל עניי

עמ'

כתובת

קבוצת רוכשי" ע"י
עו"ד סוס דוד

אס שמחוני

6

אלהרר אית

ירושלי" ,
שכונה :עפולה
עיר

7

צמרות )טופהייטס(

מנח" בגי

8

שרבט בכור

הקונגרס הציוני
 ,שכונה :עפולה
עיר

9

מנהל מקרקעי
ישראל

 ,שכונה :רובע
יזרעאל

9

אישור בקשה להיתר
סעי%

סוג ישות

מס' ישות

תאור ישות

גו"ח

בעל עניי

עמ'

כתובת

1

בקשה לשימוש 20110255
חורג

שימוש חורג  ,שימוש גוש16663 :
חורג ממוסדות
חלקה86 :
ציבור למסחר

7

בקשה להיתר

20110211

בית מגורי" משות  ,גוש16681 :
בניה חדשה
חלקה100 :

גרינברג אלי  כלי
זמר
קיימת התנגדות
צמרות )טופהייטס(

8

בקשה להיתר

20110169

תעשיה  ,בניה חדשה גוש16696 :
חלקה68 :

עדי.פ ניהול ושיווק
בע"מ

 ,שכונה :עפולה
עיר

9

בקשה להיתר

20110120

בית מגורי" משות  ,גוש16662 :
בניה חדשה
חלקה26 :

אברמובי מל

ירושלי" ,
שכונה :עפולה
עיר

10

בקשה להיתר

20110174

11

בקשה להיתר

20110158

בית מגורי" משות  ,גוש16759 :
בניה חדשה
חלקה10 :
מגרש182 :
בית מגורי" משות  ,גוש16759 :
תוספת למבנה קיי" חלקה8 :

מעג  עבודות ימיות שכ' רובע
יזרעאל ,
וצלילה בע"מ
שכונה :רובע

13

ע.א.ח .סלע הנדסה
 1993בע"מ

שכ' רובע
יזרעאל ,
שכונה :רובע

15

12

בקשה להיתר

20110336

גוש16698 :
מבנה מסחרי ,
תוספת למבנה קיי" חלקה61 :

משרקה בע"מ

קהילת ציו ,
שכונה :עפולה
עיר

16

13

בקשה להיתר

20110338

מגורי"  ,מבנה יביל

14

בקשה להיתר

20100039

בית פרטי דו
משפחתי  ,בניה
חדשה

גוש16761 :
חלקה1 :
מגרש28 :
גוש16741 :
חלקה63 :

אגדי" הנדסה ובניה
בע"מ

 ,שכונה :רובע
יזרעאל

17

הרפז יריב

תאשור ,
שכונה :עפולה
עיר

18

15

בקשה להיתר

20110381

מסחר ומשרדי" ,
בניה חדשה

גוש16663 :
חלקה190 :

ארמס חברה לסחר
בע"מ

ירושלי" ,
שכונה :עפולה
עיר

19

16

בקשה להיתר

20110383

תחנת דלק  ,בניה
חדשה

גוש16701 :
חלקה13 :

מובילי העמקי"

קהילת ציו , 16
שכונה :עפולה
עיר

20

17

בקשה להיתר

20110230

בית מגורי" משות  ,גוש16706 :
תוכ' שינויי"  תוס' חלקה31 :
שטח

ליברמ  שוור
יזמות ובניה בע"מ
קיימת התנגדות

העבודה , 31
שכונה :עפולה
עיר

20

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

שרת , 12
שכונה :עפולה
עיר

6

בני ישראל ,
שכונה :עפולה
עיר

10

11

12

עמוד  3מתו  40עמודי"

תקציר נושאי! לדיו
אישור בקשה להיתר
סעי%

סוג ישות

מס' ישות

תאור ישות

גו"ח
גוש17120 :
חלקה12 :

בעל עניי

עמ'

כתובת

עיריית עפולה

לא מעודכ ,
שכונה :גבעת
המורה

21

18

בקשה להיתר

20100877

שצ"פ  ,פרגולה

איל לוי

הרב קירשטיי
 ,שכונה :עפולה
עיר

22

19

בקשה להיתר

20110349

בית מגורי" משות  ,גוש16695 :
מחס
חלקה28 :

סורק אשר

תאשור ,
שכונה :עפולה
עיר

23

20

בקשה להיתר

20110351

מגורי"  ,פרגולה

גוש16741 :
חלקה107 :

אילוז שמעו

קהילת ציו , 13
שכונה :עפולה
עיר

23

21

בקשה להיתר

20110352

מגורי"  ,לגיטימציה גוש16700 :
למבנה קיי"
חלקה10 :

מנח" בגי ,
שכונה :עפולה
עיר

24

22

בקשה להיתר

20110356

תחנת דלק  ,תוכ'
שינויי" ללא תוס'
שטח

גוש16696 :
חלקה66 :

אמפול העמק בע"מ

25

23

בקשה להיתר

20110357

גוש16674 :
מגורי"  ,תוכ'
שינויי"  תוס' שטח חלקה109 :

קובילינסקי ויקטור

הארז  ,שכונה:
עפולה עילית

26

24

בקשה להיתר

20110359

מבנה ציבור וקהילה גוש16759 :
 ,בניה חדשה
חלקה28 :

עירית עפולה

שכ' רובע
יזרעאל ,
שכונה :רובע

25

בקשה להיתר

20110366

תעשיה וחזית
מסחרית  ,חדוש
החלטה לתת היתר

גוש16697 :
חלקה31 :

בני מיקס )דוד בורוס( המלאכה ,
שכונה :עפולה
עיר

27

26

בקשה להיתר

20110261

בית פרטי דו
משפחתי  ,תוספת
למבנה קיי"

גוש17768 :
חלקה19 :

אביטבול אריה

מצפה , 2
שכונה :גבעת
המורה

28

27

בקשה להיתר

20110360

מגורי"  ,מתקני"
הנדסיי"

גוש16683 :
חלקה1 :

נתיב דוד חב' לבני
בע"מ

ירושלי" , 42
שכונה :עפולה
עיר

28

28

בקשה להיתר

20110367

בית פרטי דו
משפחתי  ,בניה
חדשה

גוש17766 :
חלקה125 :

דוד חי חנה

יצחק שדה , 72
שכונה :עפולה
עילית

29

29

בקשה להיתר

20110372

בית פרטי חד
משפחתי  ,תוספת
למבנה קיי"

גוש17761 :
חלקה106 :

דסטה יוס

תאנה , 5
שכונה :עפולה
עילית

30

30

בקשה להיתר

20110378

מבנה ציבור  ,סככה

גוש16779 :
חלקה3 :

שרותי בריאות
כללית

שד' יצחק רבי
 ,שכונה :עפולה
עיר

31

31

בקשה להיתר

20110379

מגורי"  ,מתק
סולארי

גוש16706 :
חלקה99 :

ליל גוטקובי

האביב , 21
שכונה :עפולה
עיר

32

32

בקשה לטופס 20110382 4

בית פרטי דו
משפחתי  ,טופס 4

גוש17763 :
חלקה59 :

וקני שמואל

קדושי השואה
 , 203שכונה:
עפולה עילית

32

33

בקשה להיתר

20110374

מגורי"  ,מבנה יביל

34

בקשה להיתר

20110286

בית פרטי דו
משפחתי  ,בניה
חדשה

גוש16762 :
חלקה24 :
מגרש148 :
גוש17765 :
חלקה47 :

דר נופרי"

שכ' רובע
יזרעאל ,
שכונה :רובע

33

חלק יניב

גולומב אליהו ,
שכונה :עפולה
עילית

33

35

בקשה להיתר

20110384

בית מגורי" משות  ,גוש16759 :
בניה חדשה
חלקה16 :
מגרש210 :

קבוצת רוכשי" ע"י
עו"ד סוס דוד

שכ' רובע
יזרעאל ,
שכונה :רובע

34

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  4מתו  40עמודי"

תקציר נושאי! לדיו
אישור בקשה להיתר
סעי%

סוג ישות

מס' ישות

תאור ישות

גו"ח

בעל עניי

עמ'

כתובת
שד' יצחק רבי
 ,שכונה :עפולה
עיר

36

בקשה להיתר

20100855

מבנה ציבור וקהילה גוש16746 :
 ,תוכ' שינויי"  תוס' חלקה64 :
שטח

עירית עפולה

37

בקשה להיתר

20110314

בית מגורי" משות  ,גוש16663 :
בניה חדשה
חלקה113 :

הכנסת ,
קר ישראל ע"י
מיופה כח חסו מ.ש .שכונה :עפולה
עיר
שדרה

36

37

38

בקשה להיתר

20110315

בית מגורי" משות  ,גוש16663 :
בניה חדשה
חלקה104 :

כה משה

שרת  ,שכונה:
עפולה עיר

38

39

בקשה להיתר

20090356

גוש16701 :
חלקה6 :

ז'נו יור"

בית וג , 1
שכונה :עפולה
עיר

39

בית פרטי דו
משפחתי ,
לגיטימציה למבנה

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  5מתו  40עמודי"

סעי1 %

בקשה לשימוש חורג20110255 :

תיק בניי166630860000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
בעלי עניי
מבקש
גרינברג אלי  כלי זמר
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור
שרמ אלה
כתובת:
גוש וחלקה:

שרת  , 12שכונה :עפולה עיר
גוש 16663 :חלקה86 :

תוכניות:

ג5681/

יעוד:

שטח למבני ציבור

שימושי!:

שימוש חורג

תאור הבקשה:

שימוש חורג ממוסדות ציבור
למסחר

מהות הבקשה
שימוש חורג ממבנה ציבור וקהילה למסחר
מתנגדי!
) דואר ישראל ע"י אלונה מור אלימל מנהלת נכסי"  ,המלאכה  3ת.ד  51443תל אביב67215 ,
החלטות
החלטה לאשר בקשה לשימוש חורג עד  5שני! ובתנאי!:
גליו דרישות
 סגירת הפתח שבוצע להכנסת הציוד
 תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 אישור יוע בטיחות
 אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
 תכנית פיתוח ,חניות ,גינו ,תאורה ,משק תת קרקעי
 אישור הג"א
 חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס
 אישור מכבי אש
 אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ" לביצוע חיטוי צנרת
 הצבת מתק לאצירת אשפה בתאו" ע" מחלקת תברואה
 חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה
 נסח טאבו עדכני
 הסדרת החניה ע"פ התק בתאו" ע" יוע התחבורה )טבלת חניות( +אישור מהנדס
הכבישי" בעיריה
 חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות

סעי2 %

תוכנית מפורטת :עפ/מק1/9421/

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
ש! התכנית:

בינוי ברחוב אס שמחוני בעפולה עילית

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  6מתו  40עמודי"

המש תוכנית :עפ/מק1/9421/

11460.00

) 11.46דונ"(
מספר תכנית

יחס
ג9421/

שינוי ל
בעלי עני
יז!
קבוצת רוכשי" ע"י עו"ד סוס דוד
בעלי!
מנהל מקרקעי ישראל
כתובות
גושי! חלקות
גוש
17765
17765
17765
17765

אס שמחוני
בשלמות מחלקה
59
לא
71
לא
147
לא
157
לא

עד חלקה
63
77
147
157

בשלמות
כ
כ
לא
לא

מטרת התכנית
איחוד וחלוקה עפ"י סעי 62א)א(.1
שינוי בהוראות בינוי ועיצוב אדריכליי" עפ"י סעי 62א)א(.5
שינוי חלוקת שטח בניה עפ"י סעי 62א)א(.6
שינוי מספר יח"ד ללא שינוי בסה"כ שטח עפ"י סעי 62א)א(.8
החלטות
להפקיד את התכנית בתנאי!:
גליו דרישות
 חתימת בעלי"
 נספח תנועה וחניה ע"י יוע תנועה
 תיקו תכנית בהתא" להערות מהנדס העיר כ שתכלול בי השאר פתרו למבני
ציבור

סעי3 %

תשריט איחוד201129 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
ש! התכנית:

תכנית איחוד אית אלהרר
1992.00

) 1.99דונ"(

בעלי עני
יז!
אלהרר אית
כתובות
גושי! חלקות
גוש
16663

ירושלי"  ,שכונה :עפולה עיר
בשלמות מחלקה
190
כ

עד חלקה
192

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

בשלמות
כ

עמוד  7מתו  40עמודי"

המש תוכנית201129 :

מטרת התכנית
תכנית איחוד
החלטות
לאשר את תכנית האיחוד
גליו דרישות
 חתימת בתכ':בעלי"

סעי4 %

תוכנית מפורטת :עפ/מק3/12185/

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
ש! התכנית:

ישינובסקישינוי קו בני ותוספת יח"ד
3303.00

) 3.30דונ"(
מספר תכנית

יחס
ג12185/

שינוי ל
בעלי עני
יז!
צמרות )טופהייטס(
בעלי!
ישינובסקי נכסי" והשקעות בע"מ
ישינובסקי נאור
ישינובסקי בצלאל
נורי הרצל
נורי דניאלה
מגיש
צמרות )טופהייטס(
כתובות
גושי! חלקות
גוש
16681
16681
16681
16681
16681

מנח" בגי
בשלמות מחלקה
70
לא
90
לא
98
לא
100
לא
131
לא

עד חלקה
70
90
98
100
131

בשלמות
לא
כ
כ
כ
לא

מטרת התכנית
שינוי בקו בני צידי.
קו בני לכיוו שד' מנח" בגי  10מ"ר
תוספת יח"ד  סה"כ  17יח"ד ללא תוספת  %בניה.
שינוי בגובה מבנה ע 8+קומות ודירת גג במקו" ע 6+קומות.
התרת הבלטת גזוזטרות בקו בני קדמי.

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  8מתו  40עמודי"

המש תוכנית :עפ/מק3/12185/

החלטות
להפקיד את התכנית בתנאי!:
גליו דרישות
 נספח תנועה כולל דר הגישה לכל אורכה
 תיקו תכנית והגדלת הקו הכחול כ שתכלול את כל הדר בחזית ותגדיר רוחב
הדר הנוס בהתא" לנספח תנועה כזכות מעבר
 חתימת בתכ':מבקש ,בעלי"
 תכנית בינוי
 תכנית פיתוח ותשתיות כולל כניסות ויציאות

תשריט איחוד201132 :

סעי5 %

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
ש! התכנית:

שרבט בכור
2019.00

) 2.02דונ"(
מספר תכנית

יחס
ג6029/

שינוי ל
בעלי עני
יז!
שרבט בכור
כתובות
גושי! חלקות
גוש
16712
16712

הקונגרס הציוני  ,שכונה :עפולה עיר
בשלמות מחלקה
90
לא
134
לא

בשלמות
כ
כ

עד חלקה
90
135

מטרת התכנית
תכנית איחוד
החלטות
התוכנית תובא לדיו לאחר תיקו תכנית והפרשה לצורכי ציבור בהתא! לקיי! ,מדרכה וחניה בסו %רח' מנח!,
נספח תנועה וחניה ע"י יוע +תנועה ,הגדרת קוי בניי בי המבני! בהתא! לקוי הבניי המותרי!.

סעי6 %

תוכנית מפורטת :ג11188/א'

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
ש! התכנית:

רובע יזרעאל עפולה
85240.00

) 85.24דונ"(
מספר תכנית

יחס
שינוי ל
שינוי ל
שינוי ל

ג11188/
עפ/מק1/11188/
עפ/מק2/11188/

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  9מתו  40עמודי"

המש תוכנית :ג11188/א'

בעלי עני
יז!
מנהל מקרקעי ישראל
בעלי!
מנהל מקרקעי ישראל
מגיש
מנהל מקרקעי ישראל
עור
שיינברג אדריכלי" בע"מ  ,שמאי  5ירושלי"
כתובות
גושי! חלקות
גוש
16758
16758
16758
16758
16759
16759
16762

שכונה :רובע יזרעאל
בשלמות
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא

מחלקה
2
11
12
16
6
28
34

עד חלקה
10
11
15
16
7
29
34

בשלמות
כ
לא
כ
לא
כ
לא
כ

מטרת התכנית
הסדרת איהתאמות בשטחי הבניה מס' יח"ד ובמספר קומות המותרות בי טבלת זכויות והגבלות לבי טבלת התפלגות
מגרשי".
החלטות
להפקיד את התכנית בתנאי!:
גליו דרישות
 חתימת בתכ':מבקש ,בעלי"

סעי7 %

בקשה להיתר20110211 :

תיק בניי166811000000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
בעלי עניי
מבקש
צמרות )טופהייטס(
בעל הנכס
ישנובסקי צבי ואחרי"
עור
רוזנגרט אבי
מהנדס
ליאור אבי
כתובת:
גוש וחלקה:

בני ישראל  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16681 :חלקה100 :

תוכניות:

ג12185/

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  10מתו  40עמודי"

המש בקשה להיתר20110211 :

שימושי!:

בית מגורי" משות

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
מבנה מגורי" ע 9+ס"ה  17יח"ד.
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי!
גליו דרישות
 אישור תכנית מפורטת .
 הסדרת שיטחי שירות בתכנית מפורטת.
 אישור ותשובת חברת חשמל לגבי צור בתחנת טרנספורמציה פנימית
 הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע" סימו המבנה המוצע על רקע התב"ע
 חתימת מודד על סימו המבנה
 אישור הג"א
 חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס
 התחייבות להמצאת אישור קבל רשו"  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על
המבנה
 אישור מכבי אש
 אישור יוע בטיחות
 אישור מעבדה מוסמכת )אינסטלציה ,בטוני" ,קרקע ופיתוח ,איטו" ,חיפויי",
ממ"ד,גז ראדו במרת(
 אישור יוע קרקע
 אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ" לביצוע חיטוי צנרת
 הצבת מתק לאצירת אשפה בתאו" ע" מחלקת תברואה
 גידור האתר באיסכורית 2מ'  +שרוולי" לפינוי פסולת בניה
 תשלו" היטל השבחה
 חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה
 נסח טאבו עדכני
 הסדרת החניה ע"פ התק בתאו" ע" יוע התחבורה )טבלת חניות( +אישור מהנדס
הכבישי" בעיריה
 תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 תיקו תכנית הפיתוח לפי דרישות מהנדס הועדה והכללת דר הגישה לתכנית בקטע
בי הרחובות בני ישראל  קר היסוד
 תכנית תנועה ,תמרור  ,צביעת רחובות וחניות ערוכה ע"י יוע תנועה לאישור מהנדס
הכבישי"
 תכנית פיתוח ,חניות ,גינו ,תאורה ,משק תת קרקעי
 תאו" ארכיטקטוני וציפוי חזיתות
 תיאו" ארכיטקטוני ע" מהנדס הוועדה
 ויתור נוטריוני להרחבת הדר
 התקנת מתקני משחקי"  $300ליח"ד
 סלילת מדרכות ציבוריות באבני" משתלבות ע"ח המבקש ובתאו" ע" מהנדס
הועדה
 חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות
 אישור משרד העבודה למתקני גז
 דיווח מתכנ  /מהנדס על שלביות ביצוע השלד לפי הטופס הרצ"ב

סעי8 %

בקשה להיתר20110169 :

תיק בניי166960680000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  11מתו  40עמודי"

המש בקשה להיתר20110169 :

בעלי עניי
מבקש
עדי.פ ניהול ושיווק בע"מ
בעל הנכס
עדי.פ ניהול ושיווק בע"מ
עור
אלעד רוזיליו
מהנדס
סיני עברו
כתובת:
גוש וחלקה:

החשמל  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16696 :חלקה68 :

תוכניות:

ג,11424/עפ/מק1/11424/

יעוד:

תעשיה

שימושי!:

תעשיה

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בקשה למבנה תעשיה ב שתי קומות
החלטות
התכנית תובא לדיו לאחר הצגת פתרו למדי מי! ופתרו אשפה

סעי9 %

תיק בניי166620260000 :

בקשה להיתר20110120 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
בעלי עניי
מבקש
אברמובי מל
בעל הנכס
עזבו המנוח אברמובי' יעקב
עור
רוזנגרט אבי
מהנדס
עברו סיני
כתובת:
גוש וחלקה:

ירושלי!  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16662 :חלקה26 :

תוכניות:

ג4515/

יעוד:

מגורי" מיוחד

שימושי!:

בית מגורי" משות

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
הריסת מבנה קיי" ובניית שני מבני מגורי" ע 6+ס"ה  30יח"ד
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי!

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  12מתו  40עמודי"

המש בקשה להיתר20110120 :

גליו דרישות
 אישור ותשובת חברת חשמל לגבי צור בתחנת טרנספורמציה פנימית
 הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע" סימו המבנה המוצע על רקע התב"ע
 חתימת מודד על סימו המבנה
 אישור הג"א
 חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס
 התחייבות להמצאת אישור קבל רשו"  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על
המבנה
 אישור מכבי אש
 אישור יוע בטיחות
 אישור יוע קרקע
 אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ" לביצוע חיטוי צנרת
 הצבת מתק לאצירת אשפה בתאו" ע" מחלקת תברואה
 אישור מעבדה מוסמכת )אינסטלציה ,בטוני" ,קרקע ופיתוח ,איטו" ,חיפויי",
ממ"ד,גז ראדו במרת(
 חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות
 התקנת מתקני משחקי"  $300ליח"ד
 סלילת מדרכות ציבוריות באבני" משתלבות ע"ח המבקש ובתאו" ע" מהנדס
הועדה
 אישור משרד העבודה למתקני גז
 דיווח מתכנ  /מהנדס על שלביות ביצוע השלד לפי הטופס הרצ"ב
 גידור האתר באיסכורית 2מ'  +שרוולי" לפינוי פסולת בניה
 תשלו" היטל השבחה
 חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה
 נסח טאבו עדכני
 הסדרת החניה ע"פ התק בתאו" ע" יוע התחבורה )טבלת חניות( +אישור מהנדס
הכבישי" בעיריה
 תשלו" כופר חניה
 תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 תיקו תכנית הפיתוח לפי דרישות מהנדס הועדה
 תכנית תנועה ,תמרור  ,צביעת רחובות וחניות ערוכה ע"י יוע תנועה לאישור מהנדס
הכבישי"
 תכנית פיתוח ,חניות ,גינו ,תאורה ,משק תת קרקעי
 תאו" ארכיטקטוני וציפוי חזיתות
 תיאו" ארכיטקטוני ע" מהנדס הוועדה
 חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות

סעי10 %

בקשה להיתר20110174 :

תיק בניי167590100182 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
בעלי עניי
מבקש
מעג  עבודות ימיות וצלילה בע"מ
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור
רפאלי הרצל
מהנדס
סיני עברו

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  13מתו  40עמודי"

המש בקשה להיתר20110174 :

כתובת:
גוש וחלקה:

שכ' רובע יזרעאל  ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16759 :חלקה 10 :מגרש182 :

תוכניות:

ג11188/

יעוד:

מגורי" ג'

שטח מגרש:

5436.00

שימושי!:

בית מגורי" משות

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
מבנה מגורי" משות  23יח"ד בניי ב'
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי!
גליו דרישות
 מביאי" לידיעת המבקש כי זכויות הבניה במבנה המוצע מנצלות את ס"ה הזכויות
 פרסו" לפי סעי ) 149פרסו" הקלה/פרסו" שימוש חורג(
 אישור יוע נו ויוע תנועה של מינהלת הרובע.
 יש להציג פתרו דרכי גישה לשטח המגונ בגג החניו המקורה
 אישור יוע נו ויוע תנועה של מנהלת הרובע.
 אישור ותשובת חברת חשמל לגבי צור בתחנת טרנספורמציה פנימית
 הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע" סימו המבנה המוצע על רקע התב"ע
 אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ" לביצוע חיטוי צנרת
 הצבת מתק לאצירת אשפה בתאו" ע" מחלקת תברואה
 גידור האתר באיסכורית 2מ'  +שרוולי" לפינוי פסולת בניה
 תשלו" היטל השבחה
 תכנית תנועה ,תמרור  ,צביעת רחובות וחניות ערוכה ע"י יוע תנועה לאישור מהנדס
הכבישי"
 תכנית פיתוח ,חניות ,גינו ,תאורה ,משק תת קרקעי
 הערת אזהרה לפי תקנה  27בדבר זיקת הנאה לציבור בשטח גינו ברוחב  1.0מ'
בחזית המגרש.
 התקנת מתקני משחקי"  $300ליח"ד
 חתימת מודד על סימו המבנה
 אישור הג"א
 חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס
 התחייבות להמצאת אישור קבל רשו"  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על
המבנה
 חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות
 דיווח מתכנ  /מהנדס על שלביות ביצוע השלד לפי הטופס הרצ"ב
 אישור משרד העבודה למתקני גז
 אישור יוע בטיחות
 אישור מכבי אש
 אישור יוע קרקע
 חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה
 אישור מעבדה מוסמכת )אינסטלציה ,בטוני" ,קרקע ופיתוח ,איטו" ,חיפויי",
ממ"ד,גז ראדו במרת(
 נסח טאבו עדכני
 הסדרת החניה ע"פ התק בתאו" ע" יוע התחבורה )טבלת חניות( +אישור מהנדס
הכבישי" בעיריה
 תשלו" כופר חניה

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  14מתו  40עמודי"

המש בקשה להיתר20110174 :










תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
תאו" ארכיטקטוני וציפוי חזיתות
אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
ביצוע תכנית  ASMADEכתנאי לקבלת טופס 4
סלילת מדרכות ציבוריות באבני" משתלבות ע"ח המבקש ובתאו" ע" מהנדס
הועדה
אישור בזק/תיאו" תשתיות/כבלי")הוטיס(
תכנית שלביות ביצוע
הגשת תכנית לחניו תת קרקעי ע" הגדרת דרכי גישה ותכנו גג החניו לצרכי גינו
ופיתוח.

סעי11 %

בקשה להיתר20110158 :

תיק בניי167590080000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
בעלי עניי
מבקש
ע.א.ח .סלע הנדסה  1993בע"מ
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור
רפאלי הרצל
מהנדס
פסטרנק ארנו
כתובת:
גוש וחלקה:

שכ' רובע יזרעאל  ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16759 :חלקה8 :

תוכניות:

ג11188/

יעוד:

מגורי" ג'

שימושי!:

בית מגורי" משות

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי"

מהות הבקשה
תוספת  2קומות למבנה מגורי" מאושר ב  9קומות ס"ה  11קומות  27יח"ד.
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי!
גליו דרישות
 אישור יוע נו ויוע תנועה של מנהלת הרובע.
 מביאי" לידיעת הייז" כי מאושרת חניה עלית לבניי הראשו בלבד.
 אישור ותשובת חברת חשמל לגבי צור בתחנת טרנספורמציה פנימית
 הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע" סימו המבנה המוצע על רקע התב"ע
 אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ" לביצוע חיטוי צנרת
 הצבת מתק לאצירת אשפה בתאו" ע" מחלקת תברואה
 גידור האתר באיסכורית 2מ'  +שרוולי" לפינוי פסולת בניה
 תשלו" היטל השבחה
 תכנית תנועה ,תמרור  ,צביעת רחובות וחניות ערוכה ע"י יוע תנועה לאישור מהנדס
הכבישי"
 תכנית פיתוח ,חניות ,גינו ,תאורה ,משק תת קרקעי

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  15מתו  40עמודי"

המש בקשה להיתר20110158 :


























הערת אזהרה לפי תקנה  27בדבר זיקת הנאה לציבור בשטח גינו ברוחב  1.0מ'
בחזית כבישי" .2,5
התקנת מתקני משחקי"  $300ליח"ד
חתימת מודד על סימו המבנה
אישור הג"א
חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס
התחייבות להמצאת אישור קבל רשו"  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על
המבנה
אישור מעבדה מוסמכת )אינסטלציה ,בטוני" ,קרקע ופיתוח ,איטו" ,חיפויי",
ממ"ד,גז ראדו במרת(
חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות
אישור מכבי אש
אישור יוע בטיחות
אישור יוע קרקע
אישור מעבדה מוסמכת)בדיקת מערכ' אינסטלציה ,בטוני" ,ממ"ד(
חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה
נסח טאבו עדכני
הסדרת החניה ע"פ התק בתאו" ע" יוע התחבורה )טבלת חניות( +אישור מהנדס
הכבישי" בעיריה
תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
תאו" ארכיטקטוני וציפוי חזיתות
אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
ביצוע תכנית  ASMADEכתנאי לקבלת טופס 4
סלילת מדרכות ציבוריות באבני" משתלבות ע"ח המבקש ובתאו" ע" מהנדס
הועדה
אישור בזק/תיאו" תשתיות/כבלי")הוטיס(
תכנית שלביות ביצוע
אישור משרד העבודה למתקני גז
דיווח מתכנ  /מהנדס על שלביות ביצוע השלד לפי הטופס הרצ"ב

סעי12 %

תיק בניי166980610000 :

בקשה להיתר20110336 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
בעלי עניי
מבקש
משרקה בע"מ
בעל הנכס
משרקה בע"מ
עור
ש.י.פ.ת .לוי אדריכלי" בע"מ
מהנדס
תכ מבני" בע"מ  דוד בלנק
כתובת:
גוש וחלקה:

קהילת ציו ,החשמל  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16698 :חלקה61 :

תוכניות:

ג/בת90/

יעוד:

מלאכה

שימושי!:

מבנה מסחרי

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי"

עמוד  16מתו  40עמודי"

המש בקשה להיתר20110336 :

מהות הבקשה
תוספת מוס למבנה מסחרי קיי"
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי!
גליו דרישות
 בתנאי החלטת ועדה מיו" 1.9.10
 אישור תכנית מפורטת לפני מת טופס 4
 הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע" סימו המבנה המוצע על רקע התב"ע
 חתימת מודד על סימו המבנה
 אישור הג"א
 חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס
 התחייבות להמצאת אישור קבל רשו"  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על
המבנה
 אישור בזק/תיאו" תשתיות/כבלי")הוטיס(
 אישור מעבדה מוסמכת )אינסטלציה ,בטוני" ,קרקע ופיתוח ,איטו" ,חיפויי",
ממ"ד,גז ראדו במרת(
 אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ" לביצוע חיטוי צנרת
 הצבת מתק לאצירת אשפה בתאו" ע" מחלקת תברואה
 גידור האתר באיסכורית 2מ'  +שרוולי" לפינוי פסולת בניה
 חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה
 נסח טאבו עדכני
 ויתור נוטריוני להפקעה
 תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 אישור מכבי אש
 תשלו" היטל השבחה
 אישור יוע קרקע
 אישור יוע בטיחות
 חיפוי חזיתות בציפוי קשיח ורגיל בתאו" ע" מהנדס הועדה  100%ציפוי אב
 פתרו לניקוז
 הסדרת החניה ע"פ התק בתאו" ע" יוע התחבורה )טבלת חניות( +אישור מהנדס
הכבישי" בעיריה
 סלילת מדרכות ציבוריות באבני" משתלבות ע"ח המבקש ובתאו" ע" מהנדס
הועדה
 תכנית פיתוח ,חניות ,גינו ,תאורה ,משק תת קרקעי

סעי13 %

בקשה להיתר20110338 :

תיק בניי167610010028 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
בעלי עניי
מבקש
אגדי" הנדסה ובניה בע"מ
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור
רפאלי הרצל

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  17מתו  40עמודי"

המש בקשה להיתר20110338 :

כתובת:
גוש וחלקה:

 ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16761 :חלקה 1 :מגרש28 :

תוכניות:

ג11188/

יעוד:

מגורי"

שימושי!:

מגורי"

תאור הבקשה:

מבנה יביל

מהות הבקשה
הצבת מבנה מכירות יביל
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי!
גליו דרישות
 הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע" סימו המבנה המוצע על רקע התב"ע
 חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס
 חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה

סעי14 %

בקשה להיתר20100039 :

תיק בניי167410630000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
בעלי עניי
מבקש
הרפז יריב
בעל הנכס
פר משה
עור
רוזנגרט אבי
מהנדס
אור שלמה
כתובת:
גוש וחלקה:

תאשור  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16741 :חלקה63 :

תוכניות:

ג/במ206/

יעוד:

מגורי" ג'

שימושי!:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
חידוש החלטה   2בנייני" דו משפחתי" סה"כ  4יח"ד
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי!
גליו דרישות
 בתנאי החלטת ועדה מיו" 10.3.10

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  18מתו  40עמודי"

סעי15 %

בקשה להיתר20110381 :

תיק בניי166631900000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
בעלי עניי
מבקש
ארמס חברה לסחר בע"מ
עור
רפאלי הרצל
מהנדס
סיני עברו
כתובת:
גוש וחלקה:

ירושלי!  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16663 :חלקות190 ,191 ,192 :

תוכניות:

ג6569/

יעוד:

מגורי" ג ומסחר

שימושי!:

מסחר ומשרדי"

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
מבנה מסחר ומשרדי"
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי!
גליו דרישות
 אישור תשריט איחוד  /חלוקה
 תיקו תכנית העמדה
 תשלו" כופר חניה.
 ויתור נוטריוני להפקעה
 התאמת קוו בניי צידי לקווי הבניי המותרי" בקומות עליונות.
 יש לסמ בתכנית את כל המשק התת קרקעי ולהוציא היתר לאישור חפירה.
 פתרו אוורור המרת.
 אישור ותשובת חברת חשמל לגבי צור בתחנת טרנספורמציה פנימית
 תכנית מפורטת לביצוע החניו והסדרה ותיאו" ע" מחלקת פיקוח עירוני ואג
שפ"ע לגבי מצב המדרכה בזמ הבניה.
 הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע" סימו המבנה המוצע על רקע התב"ע
 חתימת מודד על סימו המבנה
 תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 אישור יוע קרקע
 אישור יוע בטיחות
 אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
 ביצוע תכנית  ASMADEכתנאי לקבלת טופס 4
 תכנית פיתוח ,חניות ,גינו ,תאורה ,משק תת קרקעי
 אישור הג"א
 חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס
 התחייבות להמצאת אישור קבל רשו"  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על
המבנה
 אישור מכבי אש
 אישור בזק/תיאו" תשתיות/כבלי")הוטיס(
 אישור מעבדה מוסמכת )אינסטלציה ,בטוני" ,קרקע ופיתוח ,איטו" ,חיפויי",
ממ"ד,גז ראדו במרת(

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  19מתו  40עמודי"

המש בקשה להיתר20110381 :











אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ" לביצוע חיטוי צנרת
הצבת מתק לאצירת אשפה בתאו" ע" מחלקת תברואה
חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה
נסח טאבו עדכני
חיפוי חזיתות בציפוי קשיח ורגיל בתאו" ע" מהנדס הועדה  100%ציפוי אב
סידורי" מיוחדי" לנכי"  /יוע נגישות
הסדרת החניה ע"פ התק בתאו" ע" יוע התחבורה )טבלת חניות( +אישור מהנדס
הכבישי" בעיריה
פתרו לניקוז
סלילת מדרכות ציבוריות באבני" משתלבות ע"ח המבקש ובתאו" ע" מהנדס
הועדה

סעי16 %

בקשה להיתר20110383 :

תיק בניי167010130000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
בעלי עניי
מבקש
מובילי העמקי"
עור
רפאלי הרצל
כתובת:
גוש וחלקה:

קהילת ציו  , 16שכונה :עפולה עיר
גוש 16701 :חלקה13 :

תוכניות:

ג11598/

יעוד:

מבני" ומוסדות ציבור

שימושי!:

תחנת דלק

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
הריסת מבני" והקמת תחנת תדלוק וחנות נוחות.
החלטות
התכנית תובא לדיו לאחר תיקו תכנית והבהרות לגבי המבנה האחורי ,שטחי הבניה מיקו! החניות.
נספח תנועה כניסות ויציאות חניות בהתא! ליוע +תנועה.

סעי17 %

בקשה להיתר20110230 :

תיק בניי167060310000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
בעלי עניי
מבקש
ליברמ  שוור יזמות ובניה בע"מ
בעל הנכס
ליברמ  שוור יזמות ובני
עור
רוזנגרט אבי
מהנדס
חדד ג'ורג'

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  20מתו  40עמודי"

המש בקשה להיתר20110230 :

כתובת:
גוש וחלקה:

העבודה  , 31שכונה :עפולה עיר
גוש 16706 :חלקה31 :

שימושי!:

בית מגורי" משות

תאור הבקשה:

תוכ' שינויי"  תוס' שטח

מהות הבקשה
תוספת קומה רביעית עבור דירה אחת ,סה"כ  7יח"ד
מתנגדי!
) עמית שרה וארנו  ,העבודה  33עפולה
) יזרעאלי דליה ויהודה  ,יוספטל  10עפולה
) וסרמ חנה  , 93185932 ,רח' יוספטל  10עפולה
) איילו אדלשטיי  ,הדג  9עפולה
) רחל בלילתי  ,יוספטל  10עפולה
החלטות
לאחר שמיעת המתנגדי! שהופיעו בפני הועדה ולאחר שעינה במסמכי התוכנית וכתבי ההתנגדויות מחליטה הועדה
כדלקמ:
המתנגדי! הביעו טענה על השינוי באופי הסביבה ולפגיעה הצפויה לה!.
מדובר בשכונה הנמצאת במרכז העירוני הותיק של עפולה שבהתא! לתוכניות המאושרות נקבע כאיזור לבניה רוויה וזאת
כדי לאפשר ניצול של הקרקע .עפ"י תכנית עפ/מק 22/302/שאושרה בתארי  1.9.2010ועל פיה נית לבנות מבני! בני 4
קומות בקטע זה.
לאחר עיו בתכנית וסיור במקו! שנער ע"י חלק מחברי רואה הועדה לנכו לדחות ההתנגדויות היות ואי במת הקלה של
יח"ד אחת כדי לפגוע באופי הסביבה בעיר נוכח אישור התב"ע עפ/מק 22/203/שלא נתקבלו כל התנגדויות לגובה ולאשר
הבקשה בתנאי היתר מס' .20090185
גליו דרישות
 בתנאי היתר מס' 20090185
 חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות

סעי18 %

בקשה להיתר20100877 :

תיק בניי1712001200 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
בעלי עניי
מבקש
עיריית עפולה
גדוד צנחני"   9255יצחק טישלר
בעל הנכס
מ.מ.י
עור
סלמה  רות" שרו
מהנדס
ג'ראסי פרח
כתובת:
גוש וחלקה:

לא מעודכ  ,שכונה :גבעת המורה
גוש 17120 :חלקה12 :

תוכניות:

ג/במ141/

יעוד:

שצ"פ )ציבורי פתוח קיי"(

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  21מתו  40עמודי"

המש בקשה להיתר20100877 :

שימושי!:

שצ"פ

תאור הבקשה:

פרגולה

מהות הבקשה
פרגולה ותצפית
החלטות
החלטה לאשר הבקשה בתנאי החלטה מיו!  28.11.10ובכפו %להגשת תכנית מפורטת.
גליו דרישות
 תיאו" ארכיטקטוני ע" מהנדס הוועדה
 תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 הגשת תכנית מפורטת

סעי19 %

בקשה להיתר20110349 :

תיק בניי166950280000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
בעלי עניי
מבקש
איל לוי
פרידה לוי
בעל הנכס
א.י.אדיר בני וחומרי בניה בע"מ
עור
שרמ אלה
מהנדס
שרמ אלה
כתובת:
גוש וחלקה:

הרב קירשטיי  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16695 :חלקה28 :

תוכניות:

ג7748/

יעוד:

מגורי" א'

שימושי!:

בית מגורי" משות

תאור הבקשה:

מחס

מהות הבקשה
תוספת מחס במגרש
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי!
גליו דרישות
 חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס
 ערבות בנקאית לגמר ביצוע
 חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה
 נסח טאבו עדכני
 תיאו" ארכיטקטוני ע" מהנדס הוועדה
 תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  22מתו  40עמודי"

סעי20 %

בקשה להיתר20110351 :

תיק בניי167411070000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
בעלי עניי
מבקש
סורק אשר
סורק תקווה
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור
שרמ אלה
מהנדס
שרמ אלה
כתובת:
גוש וחלקה:

תאשור  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16741 :חלקה107 :

תוכניות:

גנ15734/

יעוד:

מגורי" ב'

שימושי!:

מגורי"

תאור הבקשה:

פרגולה

מהות הבקשה
לגיטימציה לפרגולה
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי!
גליו דרישות
 חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס
 ערבות בנקאית לגמר ביצוע
 חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה
 נסח טאבו עדכני
 תיאו" ארכיטקטוני ע" מהנדס הוועדה
 תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה

סעי21 %

בקשה להיתר20110352 :

תיק בניי167000100000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
בעלי עניי
מבקש
אילוז שמעו
אילוז שמחה
בעל הנכס
קליי יצחק
הרשקובי אליהו
עור
שרמ אלה

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  23מתו  40עמודי"

המש בקשה להיתר20110352 :

מהנדס
שרמ אלה
כתובת:
גוש וחלקה:

קהילת ציו  , 13שכונה :עפולה עיר
גוש 16700 :חלקה10 :

תוכניות:

גבת180/

יעוד:

תעשיה

שימושי!:

מגורי"

תאור הבקשה:

לגיטימציה למבנה קיי"

מהות הבקשה
לגיטימציה לגלריה במוס
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי!
גליו דרישות
 חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס
 ערבות בנקאית לגמר ביצוע
 חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה
 נסח טאבו עדכני
 תיאו" ארכיטקטוני ע" מהנדס הוועדה
 תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 אישור מכבי אש
 הסדרת חניה ע"פ התק  /תשלו" כופר חניה

סעי22 %

בקשה להיתר20110356 :

תיק בניי166960660000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
בעלי עניי
מבקש
אמפול העמק בע"מ
בעל הנכס
קניו עפולה בע"מ
חיאתו רועי
עור
רפאלי הרצל
מהנדס
חדד ג'ורג'
כתובת:
גוש וחלקה:

מנח! בגי  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16696 :חלקה66 :

תוכניות:

ג11424/

שימושי!:

תחנת דלק

תאור הבקשה:

תוכ' שינויי" ללא תוס' שטח

מהות הבקשה
שינוי מיקו" מיכלי דלק תת קרקעיי"

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  24מתו  40עמודי"

המש בקשה להיתר20110356 :

החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי!
גליו דרישות
 חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס
 נסח טאבו עדכני
 חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה
 אישור מכבי אש על שינוי מיקו" מיכלי דלק תת קרקעי"
 אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ" לביצוע חיטוי צנרת

סעי23 %

בקשה להיתר20110357 :

תיק בניי167740150000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
בעלי עניי
מבקש
קובילינסקי ויקטור
קובילינסקי טטיאנה
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור
וייסבורד מרגריטה
מהנדס
וייסבורד מרגריטה
כתובת:
גוש וחלקה:

הארז  ,שכונה :עפולה עילית
גוש 16674 :חלקה ,257 ,399 :חלקה 242 :מגרש ,572/2 :חלקה109 :
גוש 16774 :חלקה ,383 ,399 ,457 ,471 ,510 ,578 ,588 ,589 ,637 :חלקה 356 :מגרש,509 :
חלקה ,333 :חלקה 327 :מגרש ,501 :חלקה 265 :מגרש ,505 :חלקה ,247 :חלקה244 :
מגרש ,244 :חלקה ,239 :חלקה:

תוכניות:

עפ/מק,2/6029/עפ/מק/ג/במ ,1/8/ג/במ ,8/עפ/מק/ג/במ1/8/

יעוד:

מגורי" ב'

שימושי!:

מגורי"

תאור הבקשה:

תוכ' שינויי"  תוס' שטח

מהות הבקשה
תוספת קומה לבית קיי"
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי!
גליו דרישות
 חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס
 ערבות בנקאית לגמר ביצוע
 חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה
 נסח טאבו עדכני

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  25מתו  40עמודי"

המש בקשה להיתר20110357 :







תיאו" ארכיטקטוני ע" מהנדס הוועדה
תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
אישור תכנית פיתוח
אישור הג"א
פרט חיבור בי קיי" למוצע

סעי24 %

בקשה להיתר20110359 :

תיק בניי167590040000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
בעלי עניי
מבקש
עירית עפולה
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור
פרייז בני
מהנדס
סיני עברו
כתובת:
גוש וחלקה:

שכ' רובע יזרעאל  ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16759 :חלקה28 :

תוכניות:

ג11188/

שימושי!:

מבנה ציבור וקהילה

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
מרכז טיפולי לגיל הר
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי!
גליו דרישות
 אישור ותשובת חברת חשמל לגבי צור בתחנת טרנספורמציה פנימית
 הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע" סימו המבנה המוצע על רקע התב"ע
 חתימת מודד על סימו המבנה
 אישור הג"א
 חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס
 התחייבות להמצאת אישור קבל רשו"  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על
המבנה
 אישור מכבי אש
 אישור בזק/תיאו" תשתיות/כבלי")הוטיס(
 אישור מעבדה מוסמכת )אינסטלציה ,בטוני" ,קרקע ופיתוח ,איטו" ,חיפויי",
ממ"ד,גז ראדו במרת(
 אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ" לביצוע חיטוי צנרת
 חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה
 הסדרת החניה ע"פ התק בתאו" ע" יוע התחבורה )טבלת חניות( +אישור מהנדס
הכבישי" בעיריה
 אישור יוע קרקע

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  26מתו  40עמודי"

המש בקשה להיתר20110359 :







אישור יוע בטיחות
תכנית פיתוח ,חניות ,גינו ,תאורה ,משק תת קרקעי
תאו" ארכיטקטוני וציפוי חזיתות
חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות
התאמת תכנית ע" פיתוח חניה ציבורית בחזית כביש 4

סעי25 %

בקשה להיתר20110366 :

תיק בניי166970310000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
בעלי עניי
מבקש
בני מיקס )דוד בורוס(
בעל הנכס
החנות הזולה עפולה בע"מ )(1900
עור
אדרי משה
מהנדס
קורלרו ראוב
כתובת:
גוש וחלקה:

המלאכה  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16697 :חלקה31 :

תוכניות:

ג/בת180/

יעוד:

תעשיה  +חזית מסחרית

שימושי!:

תעשיה וחזית מסחרית

תאור הבקשה:

חדוש החלטה לתת היתר

מהות הבקשה
תוספת קומת ביניי"חידוש החלטה 20100452
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי!
גליו דרישות
 בתנאי החלטת ועדה מיו" 26.5.2010
 אישור הג"א
 התחייבות להמצאת אישור קבל רשו"  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על
המבנה
 אישור מכבי אש
 אישור מעבדה מוסמכת)בדיקת מערכ' אינסטלציה ,בטוני" ,ממ"ד(
 אישור משרד הבריאות
 אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ" לביצוע חיטוי צנרת
 ערבות בנקאית לגמר ביצוע
 נסח טאבו עדכני
 תשלו" כופר חניה
 התחייבות להמצאת אישור קבל רשו" ,אחראי לביצוע.
 חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  27מתו  40עמודי"

סעי26 %

בקשה להיתר20110261 :

תיק בניי177680190000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
בעלי עניי
מבקש
אביטבול אריה
אביטבול שני
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור
נעמ יוסי
מהנדס
רוזנברג אירנה
כתובת:
גוש וחלקה:

מצפה  , 2שכונה :גבעת המורה
גוש 17768 :חלקה19 :

תוכניות:

ג13259/

יעוד:

מגורי" א'

שימושי!:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי"

מהות הבקשה
תוספת קומה
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי!
גליו דרישות
 הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע" סימו המבנה המוצע על רקע התב"ע
 חתימת מודד על סימו המבנה
 אישור הג"א
 חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס
 אישור בזק/תיאו" תשתיות/כבלי")הוטיס(
 אישור מעבדה מוסמכת)בדיקת מערכ' אינסטלציה ,בטוני" ,ממ"ד(
 אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ" לביצוע חיטוי צנרת
 הצבת מתק לאצירת אשפה בתאו" ע" מחלקת תברואה
 חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה
 נסח טאבו עדכני
 הסדרת החניה ע"פ התק
 תכנית ופרטי הפיתוח לפי ג/במ 206/על רקע מפת הכביש
 תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה

סעי27 %

בקשה להיתר20110360 :

תיק בניי166830010000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
בעלי עניי
מבקש
נתיב דוד חב' לבני בע"מ

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  28מתו  40עמודי"

המש בקשה להיתר20110360 :

אנגל השקעות וייזו" פרוייקטי" בע"מ
בעל הנכס
נתיב דוד חב' לבני בע"מ
אנגל השקעות וייזו" פרוייקטי" בע"מ
עור
קסל נת
מהנדס
שול יוס
כתובת:
גוש וחלקה:

ירושלי! , 42ירושלי! , 44ירושלי!  , 46שכונה :עפולה עיר
גוש 16683 :חלקות1 ,2 ,3 :

תוכניות:

ג,302/ג12185/

יעוד:

מגורי" מיוחד

שימושי!:

מגורי"

תאור הבקשה:

מתקני" הנדסיי"

מהות הבקשה
מאגר מי" וחדר משאבות למערכת כיבוי אש
החלטות
התכנית תובא לדיו לאחר הסדרת יעודי הקרקע )הכנת תב"ע מתאימה( וחתימת הבעלי!.

סעי28 %

בקשה להיתר20110367 :

תיק בניי1776612501 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
בעלי עניי
מבקש
דוד חי חנה
דוד חי סבח
עור
מחאמיד עלי
מהנדס
מחאמיד עלי
כתובת:
גוש וחלקה:

יצחק שדה  , 72שכונה :עפולה עילית
גוש 17766 :חלקה125 :

תוכניות:

ג13259/

יעוד:

מגורי" א'

שימושי!:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
הקמת יחידת דיור בקומת קרקע וקומה א'
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי!
גליו דרישות
 הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע" סימו המבנה המוצע על רקע התב"ע

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  29מתו  40עמודי"

המש בקשה להיתר20110367 :

















חתימת מודד על סימו המבנה
אישור הג"א
חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס
אישור בזק/תיאו" תשתיות/כבלי")הוטיס(
אישור מעבדה מוסמכת)בדיקת מערכ' אינסטלציה ,בטוני" ,ממ"ד(
אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ" לביצוע חיטוי צנרת
הצבת מתק לאצירת אשפה בתאו" ע" מחלקת תברואה
גידור האתר באיסכורית 2מ'  +שרוולי" לפינוי פסולת בניה
חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה
חתימת מנהל מקרקעי ישראל
נסח טאבו עדכני
חיפוי חזיתות בציפוי קשיח ורגיל בתאו" ע" מהנדס הועדה  100%ציפוי אב
הסדרת החניה ע"פ התק ב
תכנית ופרטי הפיתוח
תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה

סעי29 %

בקשה להיתר20110372 :

תיק בניי177610490000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
בעלי עניי
מבקש
דסטה יוס
דסטה מלכה
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור
נעמ יוסי
מהנדס
רוזנברג אירנה
כתובת:
גוש וחלקה:

תאנה  , 5שכונה :עפולה עילית
גוש 17761 :חלקה106 :

תוכניות:

ג13259/

יעוד:

מגורי" א'

שימושי!:

בית פרטי חד משפחתי

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי"

מהות הבקשה
תוספת קומה  חידוש החלטה
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי החלטת ועדה מיו! 6.8.08
גליו דרישות
 הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע" סימו המבנה המוצע על רקע התב"ע
 אישור הג"א
 חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  30מתו  40עמודי"

המש בקשה להיתר20110372 :

















התחייבות להמצאת אישור קבל רשו"  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על
המבנה
אישור מעבדה מוסמכת)בדיקת מערכ' אינסטלציה ,בטוני" ,ממ"ד(
פרט חיבור בי קיי" למוצע
אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית
גידור האתר באיסכורית 2מ'  +שרוולי" לפינוי פסולת בניה
חתימת מנהל מקרקעי ישראל
חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה
הצגת תכנית וחזיתות הבני הצמוד והשתלבות תכנונית
מסתור לכביסה ,מזגני" וקולטי שמש
תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה וביטול תוספת בקומת קרקע
התאמת המבנה המוצע למצב קיי" )חיפוי חזיתות ,חלונות וגגות(
הצבת שלט ברור וקריא במקו" בולט שיצוינו בו מספר ותיאור מהות היתר הבניה
למש תקופת הבניה
אישור בזק
ערבות בנקאית
הסדרת חניה לפי התק

סעי30 %

בקשה להיתר20110378 :

תיק בניי167790030000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
בעלי עניי
מבקש
שרותי בריאות כללית
בעל הנכס
שרותי בריאות כללית
עור
גבריאלי ישראל
מהנדס
אס רועי
כתובת:
גוש וחלקה:

שד' יצחק רבי  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16779 :חלקה3 :

תוכניות:

ג,2718/ג302/

יעוד:

דר

שימושי!:

מבנה ציבור

תאור הבקשה:

סככה

מהות הבקשה
הצללת בית שומר
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי!
גליו דרישות
 חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס
 חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  31מתו  40עמודי"

המש בקשה להיתר20110378 :



תיאו" ארכיטקטוני ע" מהנדס הוועדה

סעי31 %

בקשה להיתר20110379 :

תיק בניי167060990000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
בעלי עניי
מבקש
ליל גוטקובי
בעל הנכס
מ.מ.י
עור
סויקה ער
מהנדס
סויקה ער
כתובת:
גוש וחלקה:

האביב  , 21שכונה :עפולה עיר
גוש 16706 :חלקה99 :

תוכניות:

מנדטורית 1942

יעוד:

מגורי" א'

שימושי!:

מגורי"

תאור הבקשה:

מתק סולארי

מהות הבקשה
הקמת מערכת סולארית בהספק של  4קילוואט
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי!
גליו דרישות
 תיאו" ארכיטקטוני ע" מהנדס הוועדה
 תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 אישור מהנדס חשמל מוסמ למתק והפעלתו
 פרט מסתור ארכיטקטוני בתיאו" ע" אלכס דסקל
 ערבות לגמר ביצוע
 חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס
 חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה
 נסח טאבו עדכני
 אישור יוע סינוור

סעי32 %

בקשה לטופס 20110382 :4

תיק בניי177630590000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
בעלי עניי
מבקש
וקני שמואל

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  32מתו  40עמודי"

המש בקשה לטופס 20110382 :4

כתובת:
גוש וחלקה:

קדושי השואה  , 203שכונה :עפולה עילית
גוש 17763 :חלקה59 :

תוכניות:

ג13259/

יעוד:

מגורי" א'

שימושי!:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

טופס 4

מהות הבקשה
חיבור חשמל
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי הגשת בקשה להיתר )גרמושקה(
גליו דרישות
 חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס
 חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה

סעי33 %

בקשה להיתר20110374 :

תיק בניי167620240148 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
בעלי עניי
מבקש
דר נופרי"
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור
גבי טטרו
מהנדס
סלבי אולג
כתובת:
גוש וחלקה:

שכ' רובע יזרעאל  ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16762 :חלקה 24 :מגרש148 :

תוכניות:

ג11188/

יעוד:

מגורי" ג'

שימושי!:

מגורי"

תאור הבקשה:

מבנה יביל

מהות הבקשה
הצבת משרד מכירות יביל
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי!

סעי34 %

בקשה להיתר20110286 :

תיק בניי177650470000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  33מתו  40עמודי"

המש בקשה להיתר20110286 :

בעלי עניי
מבקש
חלק יניב
חלק ליאור
חלק שקמה
חלק שני
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור
מסאד פורסא
מהנדס
מסאד פורסא
כתובת:
גוש וחלקה:

גולומב אליהו  ,שכונה :עפולה עילית
גוש 17765 :חלקה47 :

תוכניות:

ג9421/

יעוד:

מגורי" א'

שימושי!:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בית פרטי דו משפחתי
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי!
גליו דרישות
 הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע" סימו המבנה המוצע על רקע התב"ע
 חתימת מודד על סימו המבנה
 אישור הג"א
 חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס
 אישור בזק/תיאו" תשתיות/כבלי")הוטיס(
 אישור מעבדה מוסמכת)בדיקת מערכ' אינסטלציה ,בטוני" ,ממ"ד(
 אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ" לביצוע חיטוי צנרת
 הצבת מתק לאצירת אשפה בתאו" ע" מחלקת תברואה
 גידור האתר באיסכורית 2מ'  +שרוולי" לפינוי פסולת בניה
 חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה
 נסח טאבו עדכני
 חיפוי חזיתות בציפוי קשיח ורגיל בתאו" ע" מהנדס הועדה  100%ציפוי אב
 הסדרת החניה ע"פ התק בתאו" ע" יוע התחבורה )טבלת חניות( +אישור מהנדס
הכבישי" בעיריה
 תכנית ופרטי הפיתוח לפי ג/במ 206/על רקע מפת הכביש
 תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה

סעי35 %

בקשה להיתר20110384 :

תיק בניי167590160000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  34מתו  40עמודי"

המש בקשה להיתר20110384 :

בעלי עניי
מבקש
קבוצת רוכשי" ע"י עו"ד סוס דוד
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור
רוזנגרט אבי
מהנדס
קורלרו ראוב
כתובת:
גוש וחלקה:

שכ' רובע יזרעאל  ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16759 :חלקה 16 :מגרש210 :

תוכניות:

ג11188/

יעוד:

מגורי" ב'

שימושי!:

בית מגורי" משות

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
שני מבני" בני  7קומות ע"ע ,ס"ה  42יח"ד.
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי!
גליו דרישות
 מביאי" לידיעת המבקש כי זכויות הבניה במבנה המוצע מנצלות את ס"ה הזכויות
 פרסו" לפי סעי ) 149פרסו" הקלה מהוראות הבינוי בתכנית(
 אישור יוע נו ויוע תנועה של מינהלת הרובע.
 יש להציג פתרו דרכי גישה לשטח המגונ בגג החניו המקורה
 אישור יוע נו ויוע תנועה של מנהלת הרובע.
 תיקו תכנית לאור שינוי התוויית מגרש ציבורי מס' 804
 אישור ותשובת חברת חשמל לגבי צור בתחנת טרנספורמציה פנימית
 הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע" סימו המבנה המוצע על רקע התב"ע
 אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ" לביצוע חיטוי צנרת
 הצבת מתק לאצירת אשפה בתאו" ע" מחלקת תברואה
 גידור האתר באיסכורית 2מ'  +שרוולי" לפינוי פסולת בניה
 תשלו" היטל השבחה
 תכנית תנועה ,תמרור  ,צביעת רחובות וחניות ערוכה ע"י יוע תנועה לאישור מהנדס
הכבישי"
 תכנית פיתוח ,חניות ,גינו ,תאורה ,משק תת קרקעי
 הערת אזהרה לפי תקנה  27בדבר זיקת הנאה לציבור בשטח גינו ברוחב  1.0מ'
בחזית המגרש.
 התקנת מתקני משחקי"  $300ליח"ד
 חתימת מודד על סימו המבנה
 אישור הג"א
 חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס
 התחייבות להמצאת אישור קבל רשו"  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על
המבנה
 חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות
 דיווח מתכנ  /מהנדס על שלביות ביצוע השלד לפי הטופס הרצ"ב
 אישור משרד העבודה למתקני גז

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  35מתו  40עמודי"

המש בקשה להיתר20110384 :




















אישור יוע בטיחות
אישור מכבי אש
אישור יוע קרקע
חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה
אישור מעבדה מוסמכת )אינסטלציה ,בטוני" ,קרקע ופיתוח ,איטו" ,חיפויי",
ממ"ד,גז ראדו במרת(
נסח טאבו עדכני
הסדרת החניה ע"פ התק בתאו" ע" יוע התחבורה )טבלת חניות( +אישור מהנדס
הכבישי" בעיריה
תשלו" כופר חניה
תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
תאו" ארכיטקטוני וציפוי חזיתות
אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
ביצוע תכנית  ASMADEכתנאי לקבלת טופס 4
סלילת מדרכות ציבוריות באבני" משתלבות ע"ח המבקש ובתאו" ע" מהנדס
הועדה
אישור בזק/תיאו" תשתיות/כבלי")הוטיס(
תכנית שלביות ביצוע
הגשת תכנית לחניו תת קרקעי ע" הגדרת דרכי גישה ותכנו גג החניו לצרכי גינו
ופיתוח.
תיקו תכנית הגשה  ,שינוי והחלפת שטחי" ע"פ התכנית המפורטת למבנה ציבור
הגובל.
חת לאור המראה פיתרו קיר בצד הצפוני של המגרש הגובל ע" השצ"פ.

סעי36 %

בקשה להיתר20100855 :

תיק בניי167460190000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
בעלי עניי
מבקש
עירית עפולה
בעל הנכס
עירית עפולה
עור
טיבי אדריכלות ונו דר' אריאל טיבי
מהנדס
צ.זכות מהנדסי" בע"מ אינג' ציו זכות
כתובת:
גוש וחלקה:

שד' יצחק רבי  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16708 :חלקה36 :
גוש 16746 :חלקה64 :

תוכניות:

עפ/מק1/12008/

יעוד:

שטח למבני ציבור

שטח מגרש:

14232.00

שימושי!:

מבנה ציבור וקהילה

תאור הבקשה:

תוכ' שינויי"  תוס' שטח

מהות הבקשה
שינוי גשר יד לבני"  חידוש החלטה 20080509

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  36מתו  40עמודי"

המש בקשה להיתר20100855 :

החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי החלטת ועדה מיו! 28.4.10

סעי37 %

בקשה להיתר20110314 :

תיק בניי166631130000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
בעלי עניי
מבקש
קר ישראל ע"י מיופה כח חסו מ.ש .שדרה
קר פנינה ע"י מיופה כח חסו מ.ש .שדרה
בעל הנכס
קר פנינה ע"י מיופה כח חסו מ.ש .שדרה
קר ישראל ע"י מיופה כח חסו מ.ש .שדרה
עור
רוזיליו אליעד
מהנדס
מזאוי רוני
כתובת:
גוש וחלקה:

הכנסת  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16663 :חלקה113 :

תוכניות:

ג302/

יעוד:

מגורי" ג'

שימושי!:

בית מגורי" משות

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בניי מגורי"  7יח"ד
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי!
גליו דרישות
 תיקו תכנית  לא נית לאשר כניסה לפרוייקט ברוחב הקט מ 4מ'.
 אישור משרד העבודה למתקני גז
 דיווח מתכנ  /מהנדס על שלביות ביצוע השלד לפי הטופס הרצ"ב
 תשלו" היטל השבחה
 פרסו" לפי סעי ) 149פרסו" הקלה/פרסו" שימוש חורג(
 יש להראות כביש פנימי
 אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
 ביצוע תכנית  ASMADEכתנאי לקבלת טופס 4
 תכנית פיתוח ,חניות ,גינו ,תאורה ,משק תת קרקעי
 אישור ותשובת חברת חשמל לגבי צור בתחנת טרנספורמציה פנימית
 הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע" סימו המבנה המוצע על רקע התב"ע
 חתימת מודד על סימו המבנה
 אישור הג"א
 חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס
 התחייבות להמצאת אישור קבל רשו"  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על
המבנה

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  37מתו  40עמודי"

המש בקשה להיתר20110314 :


















אישור מכבי אש
אישור בזק/תיאו" תשתיות/כבלי")הוטיס(
אישור מעבדה מוסמכת )אינסטלציה ,בטוני" ,קרקע ופיתוח ,איטו" ,חיפויי",
ממ"ד,גז ראדו במרת(
אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ" לביצוע חיטוי צנרת
הצבת מתק לאצירת אשפה בתאו" ע" מחלקת תברואה
חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה
נסח טאבו עדכני
חיפוי חזיתות בציפוי קשיח ורגיל בתאו" ע" מהנדס הועדה  100%ציפוי אב
סידורי" מיוחדי" לנכי"  /יוע נגישות
הסדרת החניה ע"פ התק בתאו" ע" יוע התחבורה )טבלת חניות( +אישור מהנדס
הכבישי" בעיריה
פתרו לניקוז
התקנת מתקני משחקי"  $300ליח"ד
סלילת מדרכות ציבוריות באבני" משתלבות ע"ח המבקש ובתאו" ע" מהנדס
הועדה
תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
אישור יוע קרקע
אישור יוע בטיחות

סעי38 %

בקשה להיתר20110315 :

תיק בניי166631040000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
בעלי עניי
מבקש
כה משה
אביעד אסנת
עור
רוזיליו אליעד
מהנדס
מזאוי רוני
כתובת:
גוש וחלקה:

שרת  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16663 :חלקה104 :

תוכניות:

ג302/

יעוד:

מגורי"

שימושי!:

בית מגורי" משות

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
מבנה מגורי"  6יח"ד
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי!
גליו דרישות
 תיקו תכנית  ביטול חניות מיותרות והשלמת גינו ,סימו מידות קווי בניי.
 פרסו" לפי סעי ) 149פרסו" הקלה/פרסו" שימוש חורג(

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  38מתו  40עמודי"

המש בקשה להיתר20110315 :































אישור משרד העבודה למתקני גז
דיווח מתכנ  /מהנדס על שלביות ביצוע השלד לפי הטופס הרצ"ב
תכנית תנועה
אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
ביצוע תכנית  ASMADEכתנאי לקבלת טופס 4
תכנית פיתוח ,חניות ,גינו ,תאורה ,משק תת קרקעי
אישור ותשובת חברת חשמל לגבי צור בתחנת טרנספורמציה פנימית
הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע" סימו המבנה המוצע על רקע התב"ע
חתימת מודד על סימו המבנה
אישור הג"א
חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס
התחייבות להמצאת אישור קבל רשו"  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על
המבנה
אישור מכבי אש
אישור בזק/תיאו" תשתיות/כבלי")הוטיס(
אישור מעבדה מוסמכת )אינסטלציה ,בטוני" ,קרקע ופיתוח ,איטו" ,חיפויי",
ממ"ד,גז ראדו במרת(
אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ" לביצוע חיטוי צנרת
הצבת מתק לאצירת אשפה בתאו" ע" מחלקת תברואה
חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה
נסח טאבו עדכני
חיפוי חזיתות בציפוי קשיח ורגיל בתאו" ע" מהנדס הועדה  100%ציפוי אב
סידורי" מיוחדי" לנכי"  /יוע נגישות
הסדרת החניה ע"פ התק בתאו" ע" יוע התחבורה )טבלת חניות( +אישור מהנדס
הכבישי" בעיריה
פתרו לניקוז
התקנת מתקני משחקי"  $300ליח"ד
סלילת מדרכות ציבוריות באבני" משתלבות ע"ח המבקש ובתאו" ע" מהנדס
הועדה
תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
אישור יוע קרקע
אישור יוע בטיחות
תשלו" היטל השבחה

סעי39 %

בקשה להיתר20090356 :

תיק בניי1670100600 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008תארי29/06/2011 :
בעלי עניי
מבקש
ז'נו יור"
ז'נו אסתר
עור
אדרי משה
מהנדס
אדרי משה
כתובת:
גוש וחלקה:

בית וג  , 1שכונה :עפולה עיר
גוש 16701 :חלקה6 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  39מתו  40עמודי"

המש בקשה להיתר20090356 :

תוכניות:

ג6113/

יעוד:

מגורי" א'

שטח מגרש:

8693.00

שימושי!:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

לגיטימציה למבנה קיי"

מהות הבקשה
לגיטימציה לתוספת מגורי".
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי!
גליו דרישות
 חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס
 ערבות בנקאית לגמר ביצוע
 חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה
 נסח טאבו עדכני
 תיאו" ארכיטקטוני ע" מהנדס הוועדה
 תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 אישור הג"א
___________________
__________________
חביב פר+
ישראל קנטור
יו"ר ועדת משנה
מהנדס העיר

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20110008מיו"29/06/2011:

עמוד  40מתו  40עמודי"

