תארי24/04/2012 :
ת .עברי :ב' אייר תשע"ב

פרוטוקול ועדת משנה מספר 20120001
בתארי 23/01/2012 :כ"ח טבת תשע"ב שעה 17:00
נכחו:
חברי:

מר פר חביב
מר יהודה אלמקייס
מר מוטי שוור
מר סרגיי ציפורי






נציגי:

מר 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









יו"ר
חבר
חבר
חבר

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

נעדרו:
חברי:

מר יוס& גוש
מר בוריס יודיס
מר משה לוי

 חבר
 חבר
 חבר

נציגי:

סבאג עמוס
מר יובל סגל
מר גורי יובל
מר בני יצחק
מר פנחס שופל
משרד התחבורה
מר אופיר שמול
מר פרד פרוימובי
גב' דורית סלע











סגל:

גב' עינב פר
מר יצחק שריקי
מר ואדי" גורבי

 מבקרת העירייה
 גזבר העירייה
 מהנדס מי" וביוב

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

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  38עמודי"

על סדר היו:
אישור פרוטוקול מס'  20110016מתארי 21.12.11
בעד אישור הפרוטוקול  יו"ר חביב פר.
נמנעי" לא היו נוכחי" בישיבה  מוטי שוור,סרגי ציפור.

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

עמוד  2מתו  38עמודי"

תקציר נושאי לדיו!
אישור תכנית בני! עיר
סעי#

סוג ישות

מס' ישות

4

תוכנית
תוכנית מפורטת

עפ/מק2/14853/

6

תוכנית
תוכנית מפורטת

עפ/מק3/433/

7

תוכנית

עפ/מק12/11188/

8

תוכנית
תוכנית מפורטת

201134

9

תוכנית
תוכנית מפורטת

200917

10

תוכנית
תשריט איחוד

201158

תאור ישות

גו"ח

גוש16691 :
מבני ציבור רח'
השומר  פינת
מחלקה158:
הקונגרס
עד חלקה158:
הסדרת ייעודי קרקע גוש16704 :
רח' כורש  עפולה
מחלקה29:
עד חלקה29:
גוש16761 :
מבני גזית תאו"
תוואי שפ"פ
מחלקה24:
עד חלקה24:
גוש16673 :
מבנה ציבור  רח'
העליה
מחלקה12:
עד חלקה12:
גוש16663 :
עמציו  מסחר
מחלקה132:
עד חלקה132:
גוש16683 :
אחיסמ  איחוד
מחלקה8:
עד חלקה9:

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

בעל עניי!

עמ'

כתובת

עירית עפולה

הקונגרס הציוני
 ,שכונה :עפולה
עיר

10

עיריית עפולה

כורש

12

חברת מבני גזית
בע"מ

עפולה

13

עירית עפולה

13

אמסל" עמי

שדרות
ארלוזורוב ,
שכונה :עפולה

14

אחיסמ פיתוח
פרויקטי" בע"מ

הגלבוע

15

עמוד  3מתו  38עמודי"

תקציר נושאי לדיו!
אישור בקשה להיתר
סעי#

סוג ישות

מס' ישות

תאור ישות

1

בקשה להיתר

20110942

בית מגורי" משות& ,
תוספת למבנה קיי"

2

בקשה להיתר

20110735

בית מגורי" משות& ,
תוספת למבנה קיי"

3

בקשה להיתר

20110791

בית פרטי חד
משפחתי  ,בניה
חדשה

5

בקשה להיתר

20110948

בית מגורי" משות& ,
תוכ' שינויי" ללא
תוס' שטח

11

בקשה להיתר

20120036

חדר שנאי"
)טרנספורמציה( ,
בניה חדשה

12

בקשה להיתר

20110927

תעשיה  ,מתק
סולארי

13

בקשה להיתר

20110930

בית פרטי חד
משפחתי  ,בניה
חדשה

14

בקשה להיתר

20110907

בית פרטי חד
משפחתי  ,תוספת
למבנה קיי"

15

בקשה להיתר

20100636

בית מגורי" משות& ,
לגיטימציה למבנה
קיי"

16

בקשה להיתר

20110971

בית פרטי חד
משפחתי  ,בריכת
שחיה

17

בקשה להיתר

20110973

תוספת למבנה קיי"

18

בקשה להיתר

20110143

מבנה מסחרי  ,מתק
סולארי

19

בקשה להיתר

20120012

מבנה מסחרי  ,מתק
סולארי

20

בקשה להיתר

20120013

בית מגורי" משות& ,
מחס

21

בקשה להיתר

20120015

שונות  ,בניה חדשה

22

בקשה להיתר

20120017

בית פרטי דו
משפחתי  ,תוספת
למבנה קיי"

23

בקשה להיתר

20110701

בית פרטי חד
משפחתי  ,תוספת
למבנה קיי"

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

גו"ח
גוש16706 :
חלקה102 :
מגרש102 :
גוש16706 :
חלקה27 :
תכ':
גוש16705 :
חלקה180 :
תכ'1942 :
גוש16660 :
חלקה22 :
תכ'/302 :ג
גוש16759 :
חלקה16 :
מגרש210 :
גוש16700 :
חלקה42 :
תכ':
גוש16711 :
חלקה11 :
מגרש116 :
גוש16705 :
חלקה177 :
תכ',1942 :תכ':
גוש16692 :
חלקה17 :
תכ' :ג6029/
גוש16739 :
חלקה70 :
מגרש24 :
גוש16696 :
חלקה66 :
תכ':
גוש16786 :
חלקה5 :
מגרש706 :
גוש16700 :
חלקה55 :
תכ':
גוש16706 :
חלקה81 :
תכ' :ג1184/
גוש16704 :
חלקה47 :
תכ' :ג,302/ג433/
גוש17769 :
חלקה35 :
תכ' :ג13259/
גוש16774 :
חלקה328 :
תכ' :ג/במ8/

בעל עניי!
שיפמ אס& עפ"י
ייפוי כוח עו"ד אמיר
קיימת התנגדות
דרורי  חסו בע"מ

עמ'

כתובת
רחוב הדג ,
שכונה :עפולה
עיר

6

רחוב יוספטל ,8
שכונה :עפולה
עיר

7

רחוב הבונה ,4
שכונה :עפולה
עיר

9

רחוב העליה ,
שכונה :עפולה
עיר

11

רחוב שכ' רובע
יזרעאל  ,שכונה:
רובע יזרעאל

16

דדו ישראל

רחוב קהילת
ציו  ,שכונה:
עפולה עיר

16

פרגי שמעו

רחוב חיבת ציו
 ,שכונה :עפולה
עיר

17

רקוביצקי מנח"

רחוב השחר 6

18

אדרי יוס&

רחוב הקונגרס
הציוני  ,שכונה:
עפולה עיר

19

הפקא במערבית
בע"מ

רחוב פק ,
שכונה :עפולה
עיר

20

קיימת התנגדות
אברה" יאיר
קיימת התנגדות
אפללו אלי
קיימת התנגדות
קבוצת רוכשי" ע"י
עו"ד סוס דוד

יעד ניהול תחנות דלק רחוב מנח" בגי
 ,שכונה :עפולה
בע"מ
עיר

21

 Gישראל מרכזיי"
מסחריי"

רחוב שד' יצחק
רבי  ,שכונה:
עפולה עיר

21

שחר שמואל

רחוב יהושע
חנקי ,15
שכונה :עפולה

22

אברה" עמוס

רחוב יוספטל ,
שכונה :עפולה
עיר

22

אנוש העמותה
ישראלית לבריאות
הנפש

רחוב קציר ,
שכונה :עפולה
עיר

23

מרק איל

רחוב כדורי ,2
שכונה :גבעת
המורה

25

רואס אברה"

רחוב הארז 8

25

עמוד  4מתו  38עמודי"

תקציר נושאי לדיו!
אישור בקשה להיתר
סעי#

סוג ישות

מס' ישות

תאור ישות

24

בקשה להיתר

20100314

בית מגורי" משות& ,
לגיטימציה למבנה
קיי"

25

בקשה להיתר

20110992

בית מגורי" משות& ,
בניה חדשה

26

בקשה להיתר

20120030

בית מגורי" משות& ,
תוספת למבנה קיי"

27

בקשה לשימוש 20100684
חורג

28

בקשה להיתר

20110917

בית פרטי חד
משפחתי  ,בניה
חדשה

29

בקשה להיתר

20120024

שונות

30

בקשה להיתר

20110109

בית מגורי" משות& ,
תוספת למבנה קיי"

31

בקשה להיתר

20120031

בית פרטי דו
משפחתי  ,בריכת
שחיה

32

בקשה להיתר

20120028

תעשיה  ,בניה חדשה

33

בקשה להיתר

20110383

תחנת דלק  ,בניה
חדשה

34

בקשה להיתר

20110905

בית צמוד קרקע ,
בניה חדשה

35

בקשה להיתר

20110991

בית פרטי דו
משפחתי  ,בניה
חדשה

36

בקשה להיתר

20120048

מוסדות ציבור
וקהילה  ,לגיטימציה
למבנה קיי"

37

בקשה להיתר

20120049

מוסדות ציבור
וקהילה  ,לגיטימציה
למבנה קיי"

שימוש חורג  ,שמוש
חורג

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

גו"ח
גוש17780 :
חלקה9 :
תכ' :ג/במ141/
גוש16706 :
חלקה130 :
תכ' :ג302/
גוש16662 :
חלקה4 :
תכ':
גוש16689 :
חלקה7 :
תכ' :ג12567/
גוש16762 :
חלקה76 :
מגרש406 :
גוש16779 :
חלקה6 :
תכ':
גוש17767 :
חלקה11 :
תכ' :ג13259/
גוש16741 :
חלקה66 :
תכ' :ג/במ206/
גוש16696 :
חלקה67 :
תכ' :ג18647/
גוש16701 :
חלקה13 :
תכ' :ג11598/
גוש16763 :
חלקה98 :
מגרש535 :
גוש16762 :
חלקה123 :
מגרש453 :
גוש17780 :
חלקה53 :
תכ' :ג/במ141/
גוש17780 :
חלקה54 :
תכ' :ג/במ141/

בעל עניי!

עמ'

כתובת

קרנפולסקי גלינה

רחוב שד'
קונטיקט ,
שכונה :גבעת

26

ראוב את סילקו
בע"מ

רחוב האביב ,41
שכונה :עפולה
עיר

27

ד.א .רחמני בע"מ ע"י רחוב הגלבוע ,
שכונה :עפולה
רחמני אמיר
עיר

28

זדה אליהו

רחוב קר היסוד
 ,שכונה :עפולה
עיר

29

עיני ניר

רחוב שכ' רובע
יזרעאל  ,שכונה:
רובע יזרעאל

29

שרותי בריאות
כללית

רחוב שד' יצחק
רבי  ,שכונה:
גבעת המורה

31

ממ חנ

שבזי  ,שכונה:
עפולה עילית

32

קקו פנחס ופרלה

רחוב אגס ,1
שכונה :עפולה
עיר

33

י.ר.י אשל נכסי"
בע"מ

רחוב החשמל ,
שכונה :עפולה
עיר

33

מובילי העמקי"

רחוב קהילת
ציו  ,16שכונה:
עפולה עיר

34

שרה ליברמ

רחוב שכ' רובע
יזרעאל  ,שכונה:
רובע יזרעאל

34

ח מקל&

רחוב שכ' רובע
יזרעאל  ,שכונה:
רובע יזרעאל

35

עירית עפולה

רחוב פעמונית ,
שכונה :גבעת
המורה

36

עירית עפולה

רחוב פעמונית ,
שכונה :גבעת
המורה

37

עמוד  5מתו  38עמודי"

סעי1 #

בקשה להיתר20110942 :

תיק בניי!167061020000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
בעלי עניי!
מבקש
שיפמ אס& עפ"י ייפוי כוח עו"ד אמיר אשל
שיפמ מרי" עפ"י ייפוי כוח עו"ד אמיר אשל
ברגר רונ עפ"י ייפוי כוח עו"ד אמיר אשל
קאופמברגר גלית עפ"י ייפוי כוח עו"ד אמיר אשל
שיפמ דות עפ"י ייפוי כוח עו"ד אמיר אשל
ברגר יור" עפ"י ייפוי כוח עו"ד אמיר אשל
ברגר רחל עפ"י ייפוי כוח עו"ד אמיר אשל
אוחיו חנניה עפ"י ייפוי רוח עו"ד אמיר אשל
אוחיו ג'ורג'ט עפ"י ייפוי כוח עו"ד אמיר אשל
סתוי עופרה עפ"י ייפוי כוח עו"ד אמיר אשל
בעל הנכס
ב ברו שוחט ירו
ב ברו שוחט אייל
עור
רפאלי הרצל
מהנדס
קורלרו ראוב
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב הדג!  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16706 :חלקה 102 :מגרש102 :

תוכניות:

עפ/מק22/302/

יעוד:

מגורי" ג'

שימושי:

בית מגורי" משות&

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי"

מהות הבקשה
תוספת יח"ד למבנה מאושר סה"כ  7יח"ד
מתנגדי
( יחזקאלי אבינוע"  ,הדג  26עפולה
( גוטמ אהרו  ,הדג  30עפולה
( שטיינברג נחשו  ,הדג  30עפולה
החלטות
לאחר שמיעת המתנגד ולאור הסברי המתכנ ומהנדס העיר מתרשמת הוועדה כי במת ההקלה לתוספת יח"ד נשמר האיזו
הסביר ביחס לפגיעה אפשרית במתנגד הבקשה תואמת את אופי הבניה ברחוב ולכ מחליטה הועדה לדחות את ההתנגדות
ולאשר את הבקשה בתנאי":

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

עמוד  6מתו  38עמודי"

המש בקשה להיתר20110942 :

גליו! דרישות
 אישור כריתת עצי" בוגרי" ע"פ פקודת היערות לתיקו  89לחוק התכנו והבניה
 נסח טאבו עדכני
  3גרמושקות מתוקנות וחתומות בתכ' ע"י:מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע
השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
 הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע" סימו המבנה המוצע על רקע התב"ע
 חתימת מודד על סימו המבנה
 אישור הג"א
 אישור מכבי אש
 אישור יוע בטיחות
 חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות
 אישור יוע קרקע
 חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס
 אישור מעבדה מוסמכת )אינסטלציה ,בטוני" ,קרקע ופיתוח ,איטו" ,חיפויי",
ממ"ד,גז ראדו במרת&(
 אישור בזק/תיאו" תשתיות/כבלי")הוטיס(
 אישור ותשובת חברת חשמל לגבי צור בתחנת טרנספורמציה פנימית
 אישור משרד העבודה למתקני גז
 התחייבות להמצאת אישור קבל רשו"  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על
המבנה
 התקנת מתקני משחקי"  $300ליח"ד
 חיפוי חזיתות בציפוי קשיח ורגיל בתאו" ע" מהנדס הועדה  100%ציפוי אב
 תכנית פיתוח ,חניות ,גינו ,תאורה ,משק תת קרקעי
 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
 אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ" לביצוע חיטוי צנרת
 הצבת מתק לאצירת אשפה בתאו" ע" מחלקת תברואה
 אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
 תכנית שלביות ביצוע
 דיווח מתכנ  /מהנדס על שלביות ביצוע השלד לפי הטופס הרצ"ב
 ביצוע תכנית  ASMADEכתנאי לקבלת טופס 4
 תשלו" היטל השבחה
 תשלו" אגרות והטלי"

סעי2 #

בקשה להיתר20110735 :

תיק בניי!167060270000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
בעלי עניי!
מבקש
דרורי  חסו בע"מ
בעל הנכס
דרורי  חסו בע"מ

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

עמוד  7מתו  38עמודי"

המש בקשה להיתר20110735 :

עור
רוזנגרט אבי
מהנדס
מזאוי רוני
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב יוספטל  ,8שכונה :עפולה עיר
גוש 16706 :חלקה27 :

תוכניות:

עפ/מק22/302/

יעוד:

מגורי" ג'

שטח מגרש:

626.00

שימושי:

בית מגורי" משות&

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי"

מהות הבקשה
תוספת יח"ד אחת בקומה ד' ס"ה  7יח"ד
מתנגדי
( יהב מיכל וגדי  ,הדג  7עפולה
( דיירי בניי יוספטל  , 10יוספטל  10עפולה
( דיירי בניי יוספטל  , 6יוספטל  6עפולה
החלטות
לאור שמיעת המתנגדי" והמבקשי" רואה הוועדה כי מדובר בהקלות בקוי בניי שאושרו בעבר בועדת ערר ולאור העובדה כי
המפורטת החדשה מאפשרת  4קומות מחליטה הועדה לדחות את ההתנגדות ולאשר את הבקשה בתנאי":
גליו! דרישות
 אישור כריתת עצי" בוגרי" ע"פ פקודת היערות לתיקו  89לחוק התכנו והבניה
 נסח טאבו עדכני
  3גרמושקות מתוקנות וחתומות בתכ' ע"י:מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע
השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
 הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע" סימו המבנה המוצע על רקע התב"ע
 חתימת מודד על סימו המבנה
 אישור הג"א
 אישור מכבי אש
 אישור יוע בטיחות
 חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות
 אישור יוע קרקע
 חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס
 אישור מעבדה מוסמכת )אינסטלציה ,בטוני" ,קרקע ופיתוח ,איטו" ,חיפויי",
ממ"ד(
 אישור בזק/תיאו" תשתיות/כבלי")הוטיס(
 אישור ותשובת חברת חשמל לגבי צור בתחנת טרנספורמציה פנימית
 אישור משרד העבודה למתקני גז
 התחייבות להמצאת אישור קבל רשו"  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על
המבנה
 התקנת מתקני משחקי"  $300ליח"ד
 חיפוי חזיתות בציפוי קשיח ורגיל בתאו" ע" מהנדס הועדה  100%ציפוי אב
 תכנית פיתוח ,חניות ,גינו ,תאורה ,משק תת קרקעי
 הסדרת החניה ע"פ התק בתאו" ע" יוע התחבורה )טבלת חניות( +אישור מהנדס
הכבישי" בעיריה

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

עמוד  8מתו  38עמודי"

המש בקשה להיתר20110735 :












פתרו לניקוז
סלילת מדרכות ציבוריות באבני" משתלבות ע"ח המבקש ובתאו" ע" מהנדס
הועדה
אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ" לביצוע חיטוי צנרת
הצבת מתק לאצירת אשפה בתאו" ע" מחלקת תברואה
אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
תכנית שלביות ביצוע
דיווח מתכנ  /מהנדס על שלביות ביצוע השלד לפי הטופס הרצ"ב
ביצוע תכנית  ASMADEכתנאי לקבלת טופס 4
תשלו" היטל השבחה
תשלו" אגרות והטלי"

סעי3 #

בקשה להיתר20110791 :

תיק בניי!167051800000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
בעלי עניי!
מבקש
אברה" יאיר
אברה" אורנה
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור
רוזיליו אליעד
מהנדס
עברו סיני
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב הבונה  ,4שכונה :עפולה עיר
גוש 16705 :חלקה180 :

תוכניות:

1942

יעוד:

מגורי" א'

שטח מגרש:

609.00

שימושי:

בית פרטי חד משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בית פרטי חד משפחתי  +הריסת מבנה
מתנגדי
( עטיה מרי"  ,השחר  10עפולה
( טינה וזהר ולדמ  ,הבונה  6עפולה18322 ,
החלטות
לאחר שמיעת המתנגדי" ותשובת המבקש סבורה הוועדה כי הפגיעה בשכני" היא מינורית א" בכלל וזאת ביחס לאפשרויות
הנתונות לבניית הבריכה עפ"י החוק ,מדובר בריכה לשימוש ביתי שתבנה בהתא" לכללי" והתקנות .הוועדה מחליטה לדחות
את ההתנגדות ולאשר את הבקשה בתנאי":

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

עמוד  9מתו  38עמודי"

המש בקשה להיתר20110791 :

גליו! דרישות
 אישור כריתת עצי" בוגרי" ע"פ פקודת היערות לתיקו  89לחוק התכנו והבניה
 נסח טאבו עדכני
 חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה
 תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 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 מעבדה מוסמכת )אינסטלציה ,בטוני",ממ"ד(
 התחייבות להמצאת אישור קבל רשו"  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על
המבנה
 אישור בזק/תיאו" תשתיות/כבלי")הוטיס(
 הצבת מתק לאצירת אשפה בתאו" ע" מחלקת תברואה
 אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
 אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ" לביצוע חיטוי צנרת
 תכנית פיתוח
 תיאו" ארכיטקטוני ע" מהנדס הוועדה
 גידור האתר באיסכורית 2מ'  +שרוולי" לפינוי פסולת בניה
 ביצוע תכנית  ASMADEכתנאי לקבלת טופס 4
 דיווח מתכנ  /מהנדס על שלביות ביצוע
 מערכת המי" של בריכת השחיה תופרד מרשת אספקת המי" העירונית ע"י מז"ח
)מכשיר מונה זרימה חוזרת( שהותק ע"י בודק מוסמ שמאושר ע"י משרד
הבריאות בכפו& דו"ח התקנת מכשיר.
 בריכת שחיה מותרת רק במקו" שיש מערכת ביוב מרכזית מסודרת ומסוגלת
לקלוט את שפכי הבריכה וריקו המי" מבלי לגרו" הצפות בשטח ופגיעה באיכות
הסביבה.
 התחייבות של המבקש שהבריכה משמשת לשימוש פרטי בלבד ולא התקיימו בה
פעילויות כגו :קייטנה ,שעורי שחיה וכדומה.

סעי4 #

תוכנית מפורטת :עפ/מק2/14853/

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
ש התכנית:

מבני ציבור רח' השומר  פינת הקונגרס
 2,990.00מ"ר

) 2.99דונ"(
מספר תכנית

יחס
שינוי ל

ג6029/

בעלי עני!
יז
עירית עפולה
בעלי
מינהל מקרקעי ישראל

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

עמוד  10מתו  38עמודי"

המש תוכנית :עפ/מק2/14853/

עור
יעל קוזקרו  ,ת.ד  204בית לח" הגלילית
כתובות
גושי חלקות
גוש
16691
16692
16692
16692
16692
16692
16692

הקונגרס הציוני  ,שכונה :עפולה עיר ,השומר  ,שכונה :עפולה עיר
בשלמות מחלקה
158
לא
41
לא
46
לא
47
לא
48
לא
49
לא
50
לא

עד חלקה
158
41
46
47
48
49
50

בשלמות
לא
כ
לא
כ
לא
לא
לא

מטרת התכנית
יעוד שטח למבנה ציבור
החלטות
הועדה מחליטה לבטל את החלטתה מיו 31.10.11

סעי5 #

בקשה להיתר20110948 :

תיק בניי!1666002200 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
בעלי עניי!
מבקש
אפללו אלי
אפללו רונית
עור
רוזנגרט אבי
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב העליה  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16660 :חלקה22 :

תוכניות:

/302ג

יעוד:

מגורי" ג'

שטח מגרש:

900.00

שימושי:

בית מגורי" משות&

תאור הבקשה:

תוכ' שינויי" ללא תוס' שטח

מהות הבקשה
הסבת חנות ליח"ד בת  2חדרי"
מתנגדי
( אביטל גל
( דרעי מוטי
( אביטל אבנר
( אלקרסי יצחק

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

עמוד  11מתו  38עמודי"

המש בקשה להיתר20110948 :

( צ'נסי משה
( בו חיי" חיי"
( אילוז מוריס
( ניזרי ציו ואולגה
( שכטמ לאה
( גולדנברג שמואל
( אשכנזי יוסי
( תמר
( ריטר אריה
( בר מאיר ראוב
החלטות
לאחר שמיעת המתנגדי" והמבקשי" מתרשמת הוועדה כי יש צור בקיו" סיור במקו" וזאת כדי לבחו את הטענות מקרוב
ולכ מחליטה הוועדה כי הבקשה תובא לדיו לאחר סיור במקו".

סעי6 #

תוכנית מפורטת :עפ/מק3/433/

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
ש התכנית:

הסדרת ייעודי קרקע רח' כורש  עפולה
) 5.09דונ"(

 5,090.00מ"ר

מספר תכנית

יחס
ג433/

שינוי ל
בעלי עני!
יז
עיריית עפולה
בעלי
עיריית עפולה
מגיש
עיריית עפולה
כתובות
גושי חלקות
גוש
16704
16704
16704

כורש
בשלמות מחלקה
29
לא
30
לא
31
לא

עד חלקה
29
30
31

בשלמות
לא
כ
לא

מטרת התכנית
שינויי יעוד משטח למבני ציבור לשצ"פ.

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

עמוד  12מתו  38עמודי"

המש תוכנית :עפ/מק3/433/

שינוי יעוד משצ"פ לשטח למבני" ומוסדות ציבור.
החלטות
להפקיד את התכנית

סעי7 #

תוכנית :עפ/מק12/11188/

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
ש התכנית:

מבני גזית תאו" תוואי שפ"פ
 13,241.00מ"ר

) 13.24דונ"(
מספר תכנית

יחס
ג11188/

שינוי ל
בעלי עני!
יז
חברת מבני גזית בע"מ
בעלי
מנהל מקרקעי ישראל
מגיש
חברת מבני גזית בע"מ
כתובות
גושי חלקות
גוש
16761
16761

שכונה :רובע יזרעאל
בשלמות מחלקה
24
לא
26
לא

עד חלקה
24
26

בשלמות
כ
כ

מטרת התכנית
התאמת תוואי שפ"פ
החלטות
להפקיד את התכנית

סעי8 #

תוכנית מפורטת201134 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
ש התכנית:

מבנה ציבור  רח' העליה
 2,415.00מ"ר

) 2.42דונ"(
מספר תכנית

יחס
שינוי ל

ג302/

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

עמוד  13מתו  38עמודי"

המש תוכנית201134 :

ג6114/

שינוי ל
בעלי עני!
יז
עירית עפולה
גושי חלקות
גוש
16673
16673

בשלמות מחלקה
12
לא
97
לא

עד חלקה
12
97

בשלמות
כ
לא

מטרת התכנית
יעוד שטח למבנה ציבור
החלטות
הועדה מחליטה לבטל את החלטתה מיו 31.10.11

סעי9 #

תוכנית מפורטת200917 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
ש התכנית:

עמציו  מסחר
 700.00מ"ר

) 0.70דונ"(
מספר תכנית

יחס
ג5681/

שינוי ל
בעלי עני!
יז
אמסל" עמי
בעלי
עמציו יזמות בע"מ
כתובות
גושי חלקות
גוש
16663
16663

שדרות ארלוזורוב  ,שכונה :עפולה עיר
בשלמות מחלקה
132
לא
204
לא

עד חלקה
132
204

בשלמות
כ
לא

מטרת התכנית
תוספת זכויות בניה למגרש בייעוד מגורי" וקביעת הוראות למת היתרי"
החלטות
להמלי -בפני הוועדה המחוזית להפקיד את התכנית בתנאי תיקו! התכנית כ שתכלול את השטחי הבנויי בפועל בלבד
וללא תוספת שטחי נוספי.

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

עמוד  14מתו  38עמודי"

המש תוכנית200917 :

גליו! דרישות
 נסח טאבו עדכני
 נספח תנועה וחניות על ידי יוע תנועה
 נספח נופי
 נספח בינוי וחזיתות
 תיקו התכנית
 אישור מבא"ת
 הוכחת בעלות וחתימת בעלי"

תשריט איחוד201158 :

סעי10 #

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
ש התכנית:

אחיסמ  איחוד
 3,695.00מ"ר

) 3.70דונ"(
מספר תכנית

יחס
ג12185/

שינוי ל
בעלי עני!
יז
אחיסמ פיתוח פרויקטי" בע"מ
בעלי
אחיסמ פיתוח פרויקטי" בע"מ
כתובות
גושי חלקות
גוש
16683

הגלבוע
בשלמות
8
לא

מחלקה

עד חלקה
9

בשלמות
כ

מטרת התכנית
איחוד חלקות
החלטות
לאשר איחוד חלקות בתנאי
גליו! דרישות
 נסח טאבו עדכני
 התחייבות מודד ועו"ד לביצוע רישו" החלוקות
 חתימת כל הבעלי" הרשומי" של הנכס.

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

עמוד  15מתו  38עמודי"

סעי11 #

תיק בניי!167590160000 :

בקשה להיתר20120036 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
בעלי עניי!
מבקש
קבוצת רוכשי" ע"י עו"ד סוס דוד
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור
קרבי צבי
מהנדס
קרבי צבי
כתובת:
גוש וחלקה:

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

תוכניות:

ג11188/

יעוד:

מגורי" ב'

שטח מגרש:

4699.00

שימושי:

חדר שנאי" )טרנספורמציה(

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
תחנת טרנספורמציה 10-T
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
 חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס
 אישור מעבדה מוסמכת )אינסטלציה ,בטוני" ,קרקע ופיתוח ,איטו" ,חיפויי",
ממ"ד,גז ראדו במרת&(
 אישור תכנית פיתוח
 חתימות בתכ' :מבקש,בעלי")ללא 2ב'(,קבל,אחראי לביצוע השלד,אחראי
לביקורת,מתכנ,מהנדס
 תיאו" ארכיטקטוני ע" מהנדס הוועדה וציפוי אב 100%
 אישור חברת חשמל
 קבוצת רוכשי" מיופת כח ע"י עו"ד דוד סוס ע"י רשימה מצורפת המהווה חלק
בלתי נפרד מהיתר זה.

סעי12 #

בקשה להיתר20110927 :

תיק בניי!167000420000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
בעלי עניי!
מבקש
דדו ישראל
עור
לוי ענבר

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

עמוד  16מתו  38עמודי"

המש בקשה להיתר20110927 :

מהנדס
מסאד פורסא
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב קהילת ציו!  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16700 :חלקה42 :

תוכניות:

ג/בת180/

יעוד:

תעשיה

שטח מגרש:

757.00

שימושי:

תעשיה

תאור הבקשה:

מתק סולארי

מהות הבקשה
לגיטמציה לסככה והקמת מתק פוטו וולטאי בהספק של  30קילו וואט
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו! דרישות
 תיאו" ארכיטקטוני ע" מהנדס הוועדה
 הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע" סימו המבנה המוצע על רקע התב"ע
 הריסת בניה ללא היתר טר" הוצאת היתר ו/או הוצאת היתר בניה לכל שקיי"
ונבנה בתחו" המגרש
 אישור כיבוי אש על הסככה
 אישור הג"א
 תיאו" ארכיטקטוני ע" מהנדס הוועדה
 תכנית פיתוח ופתרו חניה עפ"י התק
 תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 אישור מהנדס חשמל מוסמ למתק והפעלתו
 פרט מסתור ארכיטקטוני בתיאו" ע" אלכס דסקל
 התחייבות/ערבות גמר ביצוע
 חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס
 חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה
 נסח טאבו עדכני
 אישור יוע סינוור

סעי13 #

בקשה להיתר20110930 :

תיק בניי!167110110116 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
בעלי עניי!
מבקש
פרגי שמעו
פרג'י הילה
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור
סאבא סוהיל
מהנדס
סאבא סוהיל

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

עמוד  17מתו  38עמודי"

המש בקשה להיתר20110930 :

כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב חיבת ציו!  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16711 :חלקה 11 :מגרש116 :

תוכניות:

ג6029/

יעוד:

מגורי" א'

שטח מגרש:

488.00

שימושי:

בית פרטי חד משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בית חד משפחתי  +מחס
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו! דרישות
 העירייה מודיעה כי אי תשתיות חשמל במקו",אי פיתוח ולא קיימות תשתיות
 אישור כריתת עצי" בוגרי" ע"פ פקודת היערות לתיקו  89לחוק התכנו והבניה
 חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה
 הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע" סימו המבנה המוצע על רקע התב"ע
 הצבת מתק לאצירת אשפה בתאו" ע" מחלקת תברואה
 תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 תכנית פיתוח
 פיתוח תשתיות ,דרכי גישה וקירות גדר בהיק& המגרש ע"י וע"ח המבקש
 תיאו" ארכיטקטוני ע" מהנדס הוועדה
 גידור האתר באיסכורית 2מ'  +שרוולי" לפינוי פסולת בניה
 ביצוע תכנית  ASMADEכתנאי לקבלת טופס 4
 אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ" לביצוע חיטוי צנרת
 הסדרת החניה ע"פ התק בתאו" ע" יוע התחבורה )טבלת חניות( +אישור מהנדס
הכבישי" בעיריה
 תכנית פיתוח ,חניות ,גינו ,תאורה ,משק תת קרקעי
 תאו" ארכיטקטוני וציפוי חזיתות
 אישור מעבדה מוסמכת )אינסטלציה ,בטוני" ,קרקע ופיתוח ,איטו" ,חיפויי",
ממ"ד,גז ראדו במרת&(
 ויתור נוטריוני להפקעה
 הצגת תכנית וחזיתות הבני הצמוד והשתלבות תכנונית

סעי14 #

בקשה להיתר20110907 :

תיק בניי!167051770000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
בעלי עניי!
מבקש
רקוביצקי מנח"
בעל הנכס
מ.מ.י.
עור
שרמ אלה

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

עמוד  18מתו  38עמודי"

המש בקשה להיתר20110907 :

מהנדס
שרמ אלה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב השחר 6
גוש 16705 :חלקה177 :

תוכניות:

,1942עפ/מק2/6029/

יעוד:

מגורי" א'

שימושי:

בית פרטי חד משפחתי

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי"

מהות הבקשה
תוספת לבית מגורי"
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו! דרישות
 גידור האתר באיסכורית 2מ'  +שרוולי" לפינוי פסולת בניה
 ביצוע תכנית  ASMADEכתנאי לקבלת טופס 4
 אישור כריתת עצי" בוגרי" ע"פ פקודת היערות לתיקו  89לחוק התכנו והבניה

סעי15 #

תיק בניי!166920170000 :

בקשה להיתר20100636 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
בעלי עניי!
מבקש
אדרי יוס&
אדרי ישראלה
בעל הנכס
אדרי יוס&
אדרי ישראלה
עור
שרמ אלה
מהנדס
שרמ אלה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב הקונגרס הציוני  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16692 :חלקה17 :

תוכניות:

ג6029/

יעוד:

מגורי" א'

שימושי:

בית מגורי" משות&

תאור הבקשה:

לגיטימציה למבנה קיי"

מהות הבקשה
תוספת מגורי" וחניה מקורה )לגטימציה(

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

עמוד  19מתו  38עמודי"

המש בקשה להיתר20100636 :

החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו! דרישות
 פרסו" לפי סעי& ) 149פרסו" הקלה/פרסו" שימוש חורג(
 חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס
 הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע" סימו המבנה המוצע על רקע התב"ע
 אישור הג"א
 אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ" לביצוע חיטוי צנרת
 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

סעי16 #

בקשה להיתר20110971 :

תיק בניי!167390700024 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
בעלי עניי!
מבקש
הפקא במערבית בע"מ
מולק דר' ארמנד
מולק שולמית
בעל הנכס
מ.מ.י
עור
רויטל בנטל
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב פק!  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16739 :חלקה 70 :מגרש24 :

תוכניות:

ג/במ206/

יעוד:

מגורי" א'

שימושי:

בית פרטי חד משפחתי

תאור הבקשה:

בריכת שחיה

מהות הבקשה
בריכת שחיה
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו! דרישות
 בריכת שחיה מותרת רק במקו" שיש מערכת ביוב מרכזית מסודרת ומסוגלת
לקלוט את שפכי הבריכה וריקו המי" מבלי לגרו" הצפות בשטח ופגיעה באיכות
הסביבה.

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

עמוד  20מתו  38עמודי"

המש בקשה להיתר20110971 :



התחייבות של המבקש שהבריכה משמשת לשימוש פרטי בלבד ולא התקיימו בה
פעילויות כגו :קייטנה ,שעורי שחיה וכדומה.

סעי17 #

תיק בניי!166960660000 :

בקשה להיתר20110973 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
בעלי עניי!
מבקש
יעד ניהול תחנות דלק בע"מ
בעל הנכס
חיאתו רועי
עור
רפאלי הרצל
מהנדס
חדד ג'ורג'
כתובת:
גוש וחלקה:

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

תוכניות:

ג11424/

יעוד:

שטח מגרש:

1847.00

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי"

מהות הבקשה
תוספת סככה
החלטות
לדחות את הבקשה סטיה ניכרת מהוראות תכנית המפורטת

סעי18 #

בקשה להיתר20110143 :

תיק בניי!167860050706 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
בעלי עניי!
מבקש
 Gישראל מרכזיי" מסחריי"
בעל הנכס
מ.מ.י
עור
גדיש ענת
מהנדס
מואב מעידי
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב שד' יצחק רבי!  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16760 :חלקה29 :
גוש 16786 :חלקה 5 :מגרש706 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

עמוד  21מתו  38עמודי"

המש בקשה להיתר20110143 :

תוכניות:

ג11188/

יעוד:

מסחר

שימושי:

מבנה מסחרי

תאור הבקשה:

מתק סולארי

מהות הבקשה
הקמת מערכת פוטו וולטאית בהספק של KVA630
החלטות
יובא לדיו! לאחר תיקו! תכנית ,הצגת פתרו! למסתור ,פנלי "שחור ( שחור" ,הצגת הדמיה מכיוו! שד' יצחק רבי! ,הכל
בהתא לדרישות מהנדס העיר.

סעי19 #

תיק בניי!167000550000 :

בקשה להיתר20120012 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
בעלי עניי!
מבקש
שחר שמואל
בעל הנכס
נבו יוסי
עור
מיכאל אוטמזגי
מהנדס
איליה קפל
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב יהושע חנקי!  ,15שכונה :עפולה עיר
גוש 16700 :חלקה55 :

תוכניות:

ג/בת180/

יעוד:

תעשיה  +חזית מסחרית

שטח מגרש:

3792.00

שימושי:

מבנה מסחרי

תאור הבקשה:

מתק סולארי

מהות הבקשה
מערכת פוטו וולטאית  תכנית שינויי"
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי החלטת ועדה מתארי 24.1.2010

סעי20 #

בקשה להיתר20120013 :

תיק בניי!167060810000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
בעלי עניי!
מבקש
אברה" עמוס
אברה" דניאלה

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

עמוד  22מתו  38עמודי"

המש בקשה להיתר20120013 :

בעל הנכס
מ.מ.י
עור
אדרי משה
מהנדס
אדרי משה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב יוספטל  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16706 :חלקה81 :

תוכניות:

ג1184/

יעוד:

מגורי" ג'

שימושי:

בית מגורי" משות&

תאור הבקשה:

מחס

מהות הבקשה
הגדלת מחס  לגיטמציה
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 להיתר20120015 :

תיק בניי!167040460000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
בעלי עניי!
מבקש
אנוש העמותה ישראלית לבריאות הנפש
בעל הנכס
אנוש העמותה ישראלית לבריאות הנפש
עור
רפאלי הרצל
מהנדס
מזאוי רוני
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב קציר  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16704 :חלקות46 ,47 :

תוכניות:

ג,302/ג433/

יעוד:

מגורי" ב'

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

עמוד  23מתו  38עמודי"

המש בקשה להיתר20120015 :

שימושי:

שונות

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
מבנה הוסטל והריסת מבני" קיימי"
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו! דרישות
 אישור כריתת עצי" בוגרי" ע"פ פקודת היערות לתיקו  89לחוק התכנו והבניה
 נסח טאבו עדכני
  3גרמושקות מתוקנות וחתומות בתכ' ע"י:מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע
השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
 הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע" סימו המבנה המוצע על רקע התב"ע
 חתימת מודד על סימו המבנה
 אישור הג"א
 אישור מכבי אש
 אישור יוע בטיחות
 חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות
 אישור יוע קרקע
 חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס
 אישור מעבדה מוסמכת )אינסטלציה ,בטוני" ,קרקע ופיתוח ,איטו" ,חיפויי",
ממ"ד,גז ראדו במרת&(
 אישור בזק/תיאו" תשתיות/כבלי")הוטיס(
 אישור ותשובת חברת חשמל לגבי צור בתחנת טרנספורמציה פנימית
 אישור משרד העבודה למתקני גז
 התחייבות להמצאת אישור קבל רשו"  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על
המבנה
 תכנית עבודה ושלבי ביצוע כולל הריסת מבנה
 חיפוי חזיתות בציפוי קשיח ורגיל בתאו" ע" מהנדס הועדה  100%ציפוי אב
 תכנית פיתוח ,חניות ,גינו ,תאורה ,משק תת קרקעי
 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
 אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ" לביצוע חיטוי צנרת
 הצבת מתק לאצירת אשפה בתאו" ע" מחלקת תברואה
 אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
 תכנית שלביות ביצוע
 דיווח מתכנ  /מהנדס על שלביות ביצוע השלד לפי הטופס הרצ"ב
 ביצוע תכנית  ASMADEכתנאי לקבלת טופס 4
 תשלו" היטל השבחה
 תשלו" כופר חניה
 תשלו" אגרות והטלי"

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

עמוד  24מתו  38עמודי"

סעי22 #

תיק בניי!177690350000 :

בקשה להיתר20120017 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
בעלי עניי!
מבקש
מרק איל
מרק ציפי
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור
שרמ אלה
מהנדס
שרמ אלה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב כדורי  ,2שכונה :גבעת המורה
גוש 17769 :חלקה35 :

תוכניות:

ג13259/

יעוד:

מגורי" א'

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי"

מהות הבקשה
תוספת למבנה קיי"  חידוש החלטה
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי  חידוש החלטה מיו 21.7.2010
גליו! דרישות
 ערבות בנקאית לגמר ביצוע
 תיאו" ארכיטקטוני ע" מהנדס הוועדה
 תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה

סעי23 #

בקשה להיתר20110701 :

תיק בניי!167743280000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
בעלי עניי!
מבקש
רואס אברה"
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור
בליאבסקי בוריס
מהנדס
בליאבסקי בוריס
כתובת:

רחוב הארז 8

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

עמוד  25מתו  38עמודי"

המש בקשה להיתר20110701 :

גוש וחלקה:

גוש 16774 :חלקה328 :

תוכניות:

ג/במ8/

יעוד:

מגורי" א'

שימושי:

בית פרטי חד משפחתי

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי"

מהות הבקשה
תוספת קומת מגורי"  +מרפסת מקורה בק.קרקע וקומה א  +מחס  +חניה מקורה
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו! דרישות
 התחייבות להמצאת אישור קבל רשו"  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על
המבנה
 תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
 פרט חיבור בי קיי" למוצע
 ערבות בנקאית לגמר ביצוע
 חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה
 תיאו" ארכיטקטוני ע" מהנדס הוועדה
 תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 אישור הג"א
 נסח טאבו עדכני

סעי24 #

תיק בניי!177800090000 :

בקשה להיתר20100314 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
בעלי עניי!
מבקש
קרנפולסקי גלינה
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור
אדרי משה
מהנדס
אדרי משה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב שד' קונטיקט  ,שכונה :גבעת המורה
גוש 17780 :חלקות9 ,10 :

תוכניות:

ג/במ141/

יעוד:

מגורי" ג'

שטח מגרש:

2838.00

שימושי:

בית מגורי" משות&

תאור הבקשה:

לגיטימציה למבנה קיי"

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

עמוד  26מתו  38עמודי"

המש בקשה להיתר20100314 :

מהות הבקשה
לגיטימציה לפרגולה ומחס.
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

סעי25 #

בקשה להיתר20110992 :

תיק בניי!167061300000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
בעלי עניי!
מבקש
ראוב את סילקו בע"מ
פסגות נכסי" שיווק וניהול נדל בע"מ
בעל הנכס
עפ"י ייפוי כוח עו"ד גלר זהב
עור
רפאלי הרצל
מהנדס
מזאוי רוני
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב האביב  ,41שכונה :עפולה עיר
גוש 16706 :חלקה130 :

תוכניות:

ג302/

יעוד:

מגורי" ג'

שטח מגרש:

618.00

שימושי:

בית מגורי" משות&

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בית מגורי"  8יח"ד ,פיתוח והריסת מבנה קיי"
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו! דרישות
 אישור כריתת עצי" בוגרי" ע"פ פקודת היערות לתיקו  89לחוק התכנו והבניה
 חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות
 אישור משרד העבודה למתקני גז

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

עמוד  27מתו  38עמודי"

המש בקשה להיתר20110992 :











חיפוי חזיתות בציפוי קשיח ורגיל בתאו" ע" מהנדס הועדה  100%ציפוי אב
תכנית פיתוח ,חניות ,גינו ,תאורה ,משק תת קרקעי
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
אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ" לביצוע חיטוי צנרת
תכנית שלביות ביצוע
ביצוע תכנית  ASMADEכתנאי לקבלת טופס 4
תשלו" כופר חניה

סעי26 #

בקשה להיתר20120030 :

תיק בניי!166620040000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
בעלי עניי!
מבקש
ד.א .רחמני בע"מ ע"י רחמני אמיר
בעל הנכס
ד.א .רחמני בע"מ ע"י רחמני אמיר
עור
בלנדר ר
מהנדס
עברו טומי
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב הגלבוע  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16662 :חלקה4 :

תוכניות:

ג,302/עפ/מק25/302/

יעוד:

מגורי" ג'

שימושי:

בית מגורי" משות&

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי"

מהות הבקשה
תוספת  4קומות לבית מאושר סה"כ  34יח"ד
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו! דרישות
 אישור כריתת עצי" בוגרי" ע"פ פקודת היערות לתיקו  89לחוק התכנו והבניה
 חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות
 אישור בזק/תיאו" תשתיות/כבלי")הוטיס(
 אישור משרד העבודה למתקני גז
 תכנית פיתוח ,חניות ,גינו ,תאורה ,משק תת קרקעי
 הסדרת החניה ע"פ התק בתאו" ע" יוע התחבורה )טבלת חניות( +אישור מהנדס
הכבישי" בעיריה

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

עמוד  28מתו  38עמודי"

המש בקשה להיתר20120030 :











פתרו לניקוז
סלילת מדרכות ציבוריות באבני" משתלבות ע"ח המבקש ובתאו" ע" מהנדס
הועדה
הצבת מתק לאצירת אשפה בתאו" ע" מחלקת תברואה
אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
תכנית שלביות ביצוע
ביצוע תכנית  ASMADEכתנאי לקבלת טופס 4
תשלו" היטל השבחה
תשלו" כופר חניה
היתר בניה יוצא רק לאחר פרסו" מת תוק& לתכנית מס' עפ/מק25/302/

סעי27 #

בקשה לשימוש חורג20100684 :

תיק בניי!166890070000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
בעלי עניי!
מבקש
זדה אליהו
בעל הנכס
זדה אליהו
ריזיבאני מוסיס
עור
שרמ אלה
מהנדס
שרמ אלה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב קר! היסוד  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16689 :חלקה7 :

תוכניות:

ג12567/

יעוד:

מגורי"

שימושי:

שימוש חורג

תאור הבקשה:

שמוש חורג

מהות הבקשה
שימוש חורג ממגורי" לאחסנת גורטאות ומבני".
החלטות
לדחות את הבקשה,סטיה ניכרת מהוראות התכנית.
מדובר בבקשה שמשנה את אופי הסביבה ואי! הוועדה רואה לנכו! להתיר אחסנת גרוטאות במקו.
כמו כ! קיימי מבני ללא היתר שלא נית! להתיר.

סעי28 #

בקשה להיתר20110917 :

תיק בניי!167620760406 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

עמוד  29מתו  38עמודי"

המש בקשה להיתר20110917 :

בעלי עניי!
מבקש
עיני ניר
עיני לירו
בעל הנכס
מ.מ.י.
עור
יוס& אורית
מהנדס
עברו סיני
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב שכ' רובע יזרעאל  ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16762 :חלקה 76 :מגרש406 :

תוכניות:

ג11188/

יעוד:

מגורי" א' 1

שימושי:

בית פרטי חד משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בית פרטי חד משפחתי
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו! דרישות
 אישור חברת חשמל
 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(
 חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה
 נסח טאבו עדכני
 ביצוע תשתיות בהתא" לנספח על ידי ועל חשבו המבקש
 אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
 אישור כריתת עצי" בוגרי" ע"פ פקודת היערות לתיקו  89לחוק התכנו והבניה
 הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע" סימו המבנה המוצע על רקע התב"ע
 אישור מעבדה מוסמכת )אינסטלציה ,בטוני",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
 תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 ביצוע תכנית  ASMADEכתנאי לקבלת טופס 4
 תיאו" ארכיטקטוני ע" מהנדס הוועדה
 דיווח על שלביות ביצוע

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

עמוד  30מתו  38עמודי"

המש בקשה להיתר20110917 :





תכנית פיתוח ופתרו חניה
הגשת תכנית על רקע תכנית פיתוח ובינוי ובהתא" לנספח
העירייה מודיעה כי אי תשתיות חשמל במקו",אי פיתוח ולא קיימות תשתיות

סעי29 #

תיק בניי!167790060000 :

בקשה להיתר20120024 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
בעלי עניי!
מבקש
שרותי בריאות כללית
עור
תמיר אדריכלי"
מהנדס
גידי זולקוב
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב שד' יצחק רבי!  ,שכונה :גבעת המורה
גוש 16779 :חלקה6 :

תוכניות:

ג,2718/ג302/

יעוד:

שטח למבני ציבור

שטח מגרש:

232.33

תאור הבקשה:

שונות

מהות הבקשה
פרוק מבנה קיי" ובנייתו כולל שינויי" פנימיי" ,ללא תוספת שטח
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
 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 יוע בטיחות
 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
 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
 תכנית פיתוח ,חניות ,גינו ,תאורה ,משק תת קרקעי

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

עמוד  31מתו  38עמודי"

המש בקשה להיתר20120024 :




תאו" ארכיטקטוני וציפוי חזיתות
אישור קריטת עצי" בוגרי" ע"פ פקודת היערות לתיקו  89לחוק התכנו והבניה

סעי30 #

בקשה להיתר20110109 :

תיק בניי!177670110000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
בעלי עניי!
מבקש
ממ חנ
בעל הנכס
מ.מ.י.
עור
שרמ אלה
מהנדס
שרמ אלה
כתובת:
גוש וחלקה:

שבזי  ,שכונה :עפולה עילית
גוש 17767 :חלקה11 :

תוכניות:

ג13259/

יעוד:

מגורי" א'

שימושי:

בית מגורי" משות&

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי"

מהות הבקשה
תוספת לבית קיי"
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו! דרישות
 חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס
 הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע" סימו המבנה המוצע על רקע התב"ע
 חתימת מודד על סימו המבנה
 אישור הג"א
 אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ" לביצוע חיטוי צנרת
 ביצוע תכנית  ASMADEכתנאי לקבלת טופס 4
 תכנית פיתוח
 אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
 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 כריתת עצי" בוגרי" ע"פ פקודת היערות לתיקו  89לחוק התכנו והבניה

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

עמוד  32מתו  38עמודי"

סעי31 #

תיק בניי!167410660000 :

בקשה להיתר20120031 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
בעלי עניי!
מבקש
קקו פנחס ופרלה
עור
אדרי משה
מהנדס
אדרי משה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב אגס  ,1שכונה :עפולה עיר
גוש 16741 :חלקה66 :

תוכניות:

ג/במ206/

יעוד:

מגורי" א'

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

בריכת שחיה

מהות הבקשה
בריכת שחיה
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו! דרישות
 פרסו" לפי סעי& ) 149פרסו" הקלה/פרסו" שימוש חורג(

סעי32 #

בקשה להיתר20120028 :

תיק בניי!166960670000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
בעלי עניי!
מבקש
י.ר.י אשל נכסי" בע"מ
בעל הנכס
י.ר.י אשל נכסי" בע"מ
עור
רוזיליו אליעד
מהנדס
מזאוי רוני
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב החשמל  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16696 :חלקה67 :

תוכניות:

ג18647/

יעוד:
שימושי:

תעשיה

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

שטח מגרש:

3904.00

תאור הבקשה:

בניה חדשה

עמוד  33מתו  38עמודי"

המש בקשה להיתר20120028 :

מהות הבקשה
מבנה מסחרי ופיתוח
החלטות
יובא לדיו! לאחר חוות דעת יוע -תנועה ופתרו! תחבורתי כולל הצגה והתחברות ע מערכת הכבישי העירונית.

סעי33 #

תיק בניי!167010130000 :

בקשה להיתר20110383 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
בעלי עניי!
מבקש
מובילי העמקי"
עור
רפאלי הרצל
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב 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
יובא לדיו! לאחר תיקו! התכנית והצגת פתרו! תנועה,כניסות ויציאות מתואמות ע בעלי החלקה הסמוכה.

סעי34 #

בקשה להיתר20110905 :

תיק בניי!167630980535 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
בעלי עניי!
מבקש
שרה ליברמ
ליברמ יצחק
בעל הנכס
מדינת ישראל
עור
סאבא סוהיל
מהנדס
ליבובי ירו +אליעזר ויצנר
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב שכ' רובע יזרעאל  ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16763 :חלקה 98 :מגרש535 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

עמוד  34מתו  38עמודי"

המש בקשה להיתר20110905 :

יעוד:

מגורי" א' 2

שימושי:

בית צמוד קרקע

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בניי מגורי" חדש חד משפחתי
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו! דרישות
 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(
 חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה
 נסח טאבו עדכני
 ביצוע תשתיות בהתא" לנספח על ידי ועל חשבו המבקש
 אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
 אישור כריתת עצי" בוגרי" ע"פ פקודת היערות לתיקו  89לחוק התכנו והבניה
 הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע" סימו המבנה המוצע על רקע התב"ע
 אישור מעבדה מוסמכת )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
 תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 ביצוע תכנית  ASMADEכתנאי לקבלת טופס 4
 תיאו" ארכיטקטוני ע" מהנדס הוועדה
 דיווח על שלביות ביצוע
 תכנית פיתוח ופתרו חניה
 הגשת תכנית על רקע תכנית פיתוח ובינוי ובהתא" לנספח
 פרסו" הקלה
 העירייה מודיעה כי אי תשתיות חשמל במקו",אי פיתוח ולא קיימות תשתיות

סעי35 #

בקשה להיתר20110991 :

תיק בניי!167621230453 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
בעלי עניי!
מבקש
ח מקל&
עור
שרמ אלה
מהנדס
שרמ אלה

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

עמוד  35מתו  38עמודי"

המש בקשה להיתר20110991 :

כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב שכ' רובע יזרעאל  ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16762 :חלקה 123 :מגרש453 :

יעוד:

מגורי" א' 1

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בית פרטי דו משפחתי
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו! דרישות
 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(
 חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה
 נסח טאבו עדכני
 ביצוע תשתיות בהתא" לנספח על ידי ועל חשבו המבקש
 אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
 אישור כריתת עצי" בוגרי" ע"פ פקודת היערות לתיקו  89לחוק התכנו והבניה
 הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע" סימו המבנה המוצע על רקע התב"ע
 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
 תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 ביצוע תכנית  ASMADEכתנאי לקבלת טופס 4
 תיאו" ארכיטקטוני ע" מהנדס הוועדה
 דיווח על שלביות ביצוע
 תכנית פיתוח ופתרו חניה
 הגשת תכנית על רקע תכנית פיתוח ובינוי ובהתא" לנספח
 העירייה מודיעה כי אי תשתיות חשמל במקו",אי פיתוח ולא קיימות תשתיות

סעי36 #

בקשה להיתר20120048 :

תיק בניי!177800530000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
בעלי עניי!
מבקש
עירית עפולה
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

עמוד  36מתו  38עמודי"

המש בקשה להיתר20120048 :

עור
עיריית עפולה
מהנדס
אדרי משה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב פעמונית  ,שכונה :גבעת המורה
גוש 17780 :חלקה53 :

תוכניות:

ג/במ141/

יעוד:

שטח למבני ציבור

שטח מגרש:

3736.00

שימושי:

מוסדות ציבור וקהילה

תאור הבקשה:

לגיטימציה למבנה קיי"

מהות הבקשה
שינוי להיתר מס'  20100439מקווה  לגיטמציה
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו! דרישות
 הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע" סימו המבנה המוצע על רקע התב"ע
 אישור הג"א
 חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס
 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 תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ" לביצוע חיטוי צנרת
 חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה
 נסח טאבו עדכני
 חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות
 תכנית פיתוח ,חניות ,גינו ,תאורה ,משק תת קרקעי
 תאו" ארכיטקטוני וציפוי חזיתות

סעי37 #

בקשה להיתר20120049 :

תיק בניי!177800530000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001תארי23/01/2012 :
בעלי עניי!
מבקש
עירית עפולה
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור
עיריית עפולה
מהנדס
אדרי משה

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

עמוד  37מתו  38עמודי"

המש בקשה להיתר20120049 :

כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב פעמונית  ,שכונה :גבעת המורה
גוש 17780 :חלקות53 ,54 :

תוכניות:

ג/במ141/

יעוד:

שטח למבני ציבור

שטח מגרש:

3736.00

שימושי:

מוסדות ציבור וקהילה

תאור הבקשה:

לגיטימציה למבנה קיי"

מהות הבקשה
שינוי להיתר מס'  20100439בית כנסת  )לגיטמציה(
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו! דרישות
 הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע" סימו המבנה המוצע על רקע התב"ע
 אישור הג"א
 חישובי" סטטיי" והצהרת מהנדס
 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 תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ" לביצוע חיטוי צנרת
 חתימת בתכ':מבקש ,בעלי" ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על
המבנה
 נסח טאבו עדכני
 חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות
 תכנית פיתוח ,חניות ,גינו ,תאורה ,משק תת קרקעי
 תאו" ארכיטקטוני וציפוי חזיתות
___________________
__________________
חביב פר-
ישראל קנטור
יו"ר ועדת משנה
מהנדס העיר

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20120001מיו"23/01/2012:

עמוד  38מתו  38עמודי"

