תארי26/12/2013 :
ת .עברי:כ"ג טבת  ,תשע"ד

פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130010
בתארי 18/12/2013 :ט"ו טבת תשע"ד שעה 18:00
נכחו:
חברי:

שלמה מליחי
מר חביב פר
מר משה לוי
ראוב! יוקלר
צור כה!
שלו #שלמה
דוד סויסה









נציגי:

מר לאוניד רבקי!

 נציג איגוד ערי#

סגל:

מר ישראל קנטור
מר מטמו! יואל
גב' רוסיטה טוגר
מר אלכס דסקל
גב' אתי ב! אבו
עו"ד בת שבע פלג
עו"ד אורלי חקוקי
גב' מלי שמש










מוזמני:

גב' עינב פר

 מבקרת העירייה

יו"ר הועדה
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר

מהנדס העיר
רמ"ד רישוי ובינוי
אדריכלית הוועדה
מהנדס
מזכירת הועדה
יועצת משפטית
פיקוח על הבניה ואכיפה
מזכירת פיקוח

נעדרו:
נציגי:

מר יובל סגל
מיכל ארבל
מר עבדאללה מוקרי
מר בני יצחק
גב' נעמה גלצר
אינג' מריא! ברוק
מר אבי עייש
מר פרד פרוימובי
גב' דורית סלע
גב' גלינה צ'פי!
מר ליאור אביקזר

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו18/12/2013:#













מפקח מ.מ.י.
מחלקת תכנו! נציגת רשות מקרקעי ישראל
נציג רשות העתיקות
נציג משרד התקשורת
נציגת משרד הבריאות
נציג משרד התחבורה
משטרת עפולה
נציג משרד משב"ש
נציגת המשרד לאיכות הסביבה
נציגת משרד הפני#
נציג תאגיד המי #מינע

עמוד 1

המש משתתפי לישיבה:
סגל:

שרי) ראשד

 מפקח הבניה

מוזמני:

מר יצחק שריקי

 גזבר העירייה

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו18/12/2013:#

עמוד 2

תקציר נושאי לדיו
אישור תכנית בני עיר
סעי

סוג ישות

מס' ישות

תאור ישות

1

תוכנית
תשריט איחוד

201361

תשריט איחוד רח'
הכנסת

2

תוכנית
תכנית בינוי

עפ/מק11/13259/

תכנית בינוי עפולה
הצעירה

3

תוכנית

201353

ארמס ( תכנית
איחוד

5

תוכנית
תוכנית מפורטת

עפ/מק6/12185/

מבנה ציבור רח'
ירושלי&(ניוד
שטחי&

6

תוכנית
תוכנית מפורטת

עפ/מק9/206/

רחוב האגוז (שינוי
בהוראות הבנייה

7

תוכנית
תוכנית מפורטת

עפ/מק/גבת10/180/

"נשנש " שינוי קו
בניי והרחבת דר-

8

תוכנית
תוכנית מפורטת

עפ/מק2/6569/

רח ירושלי& שינוי
מיקו& שביל

9

תוכנית
תוכנית מפורטת

ג21150/

שינוי יעוד (רח'
קהילת ציו פינת
גלבוע )בניי

גו"ח
גוש16663 :
מחלקה58:
עד חלקה59:
גוש16774 :
מחלקה31:
עד חלקה479:
גוש16663 :
מחלקה190:
עד חלקה193:
גוש16683 :
מחלקה1:
עד חלקה3:
גוש16741 :
מחלקה36:
עד חלקה36:
גוש16700 :
מחלקה36:
עד חלקה36:
גוש16661 :
מחלקה8:
עד חלקה10:
גוש16661 :
מחלקה2:
עד חלקה2:

כתובת

בעל עניי

עמ'

קפל רות  ,קפל
אהרו

הכנסת  ,שכונה:
עפולה עיר

6

עיריית עפולה

עפולה

6

עפ"י יפוי כוח עו"ד
דוד סוס

ירושלי&  ,שכונה:
עפולה עיר

7

עיריית עפולה

ירושלי&  ,שכונה:
עפולה עיר

8

חסו מ.ש שדרה
) (1993בע"מ

אגוז  ,שכונה:
עפולה עיר

9

כה גילי

יהושע חנקי ,
שכונה :עפולה עיר

10

אורח בע"מ

ירושלי&  ,שכונה:
עפולה עיר

11

חסו מ.ש שדרה
) (1993בע"מ

קהילת ציו ,
שכונה :עפולה עיר

12

אישור בקשה להיתר
סעי
4

סוג ישות

מס' ישות

תאור ישות

גו"ח

תביעות פיצויי& 20120406

גוש16663 :
תביעת פיצויי&
חלקה233 :
תכ' :גנ17067/
בית מגורי& משות , .גוש16681 :
תוספת למבנה קיי& חלקה1 :
תכ' :ג12185/
תעשיה  ,בניה חדשה גוש16698 :
חלקה62 :
גוש16663 :
חלקה19 :
תכ' :ג5681/
גוש16699 :
חלקה11 :
תכ' :ג/בת180/
גוש16762 :
חלקה36 :
מגרש160 :
גוש16762 :
חלקה37 :
מגרש161 :
גוש16762 :
חלקה39 :
מגרש163 :

10

בקשה להיתר

20130636

11

בקשה להיתר

20120570

12

בקשה להיתר

20120672

בית מגורי& משות, .
בניה חדשה

13

בקשה להיתר

20130113

תעשיה ומסחר ,
לגיטימציה למבנה
קיי&

14

בקשה להיתר

20130350

בית מגורי& משות, .
בניה חדשה

15

בקשה להיתר

20130351

בית מגורי& משות, .
בניה חדשה

16

בקשה להיתר

20130353

בית מגורי& משות, .
בניה חדשה

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו&18/12/2013:

כתובת

עמ'

בעל עניי
שניצר אלקנה ,
שמעו סבג

רחוב הנשיא וויצמ
חיי&  ,שכונה:
עפולה עיר

8

א.י .אדיר בע"מ

רחוב וולפסו ,
שכונה :עפולה עיר

13

ר.ק .אשל נכסי&
בע"מ

החשמל ,הבנאי ,
שכונה :עפולה עיר

14

שרבט מנשה ובניו
בע"מ  ,ש.כ.א.
השקעות ונכסי&

רחוב ורדה ,
שכונה :עפולה עיר

15

חסו מ.ש.שדרה

רחוב יהושע חנקי
 ,3שכונה :עפולה
עיר

17

דר נופרי& בע"מ

רחוב שכ' רובע
יזרעאל  ,שכונה:
רובע יזרעאל

17

דר נופרי& בע"מ

רחוב שכ' רובע
יזרעאל  ,שכונה:
רובע יזרעאל

18

דר נופרי& בע"מ

רחוב שכ' רובע
יזרעאל  ,שכונה:
רובע יזרעאל

18

עמוד 3

תקציר נושאי לדיו
אישור בקשה להיתר
סעי

סוג ישות

מס' ישות

גו"ח

בעל עניי

תאור ישות

בית מגורי& משות , .גוש16762 :
בניה חדשה
חלקה38 :
מגרש162 :
בית מגורי& משות , .גוש16663 :
בניה חדשה
חלקה94 :
מגרש103 :
בית מגורי& משות , .גוש16660 :
בניה חדשה
חלקה151 :
מגרש103 :
גוש16698 :
בניה חדשה
חלקה38 :

17

בקשה להיתר

20130352

18

בקשה להיתר

20130313

19

בקשה להיתר

20130548

20

בקשה להיתר

20130575

21

בקשה להיתר

20130346

בית מגורי& משות, .
בניה חדשה

22

בקשה להיתר

20130347

בית מגורי& משות, .
בניה חדשה

23

בקשה להיתר

20130186

בית מגורי& משות, .
תוספת למבנה קיי&

24

בקשה להיתר

20120499

מבנה מסחרי ,
לגיטימציה למבנה
קיי&

25

בקשה להיתר

20130062

מלאכה  ,תוספת
למבנה קיי&

26

בקשה להיתר

20130248

בית פרטי דו
משפחתי  ,בניה
חדשה

27

בקשה להיתר

20100442

בית פרטי חד
משפחתי  ,תוכ'
שינויי& ללא תוס'

28

בקשה להיתר

20130315

בית פרטי דו
משפחתי  ,בניה
חדשה

29

בקשה להיתר

20110931

תעשיה  ,שינוי היתר
מתעשיה למסחר

30

בקשה להיתר

20130470

סגירת חור.

31

בקשה להיתר

20130597

סגירת חור.

32

בקשה להיתר

20130471

סגירת חור.

33

בקשה להיתר

20130625

סגירת חור.
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גוש16761 :
חלקה22 :
מגרש139 :
גוש16761 :
חלקה22 :
מגרש139 :
גוש16706 :
חלקה141 :
מגרש100 :
גוש16700 :
חלקה26 :
תכ' :ג/בת180/
גוש17762 :
חלקה4 :
מגרש13 :
גוש16657 :
חלקה49 :
מגרש49/16657 :
גוש17765 :
חלקה1 :
מגרש105 :
גוש16691 :
חלקה109 :
מגרש276 :
גוש16698 :
חלקה51 :
תכ' :ג,12567/
גוש16661 :
חלקה1 :
תכ' :ג/בת,180/
גוש16743 :
חלקה15 :
תכ' :ג,12567/
גוש16661 :
חלקה1 :
תכ' :ג/בת,180/
גוש16663 :
חלקה204 :
תכ' :ג,5681/

כתובת

עמ'

דר נופרי& בע"מ

רחוב שכ' רובע
יזרעאל  ,שכונה:
רובע יזרעאל

19

שבח את שבח

רחוב העליה ,
שכונה :עפולה עיר

20

חסו מ.ש שדרה
) (1993בע"מ  ,ראוב
את סילקו בע"מ

בני ישראל

21

מוס -מונזה בע"מ

רחוב החשמל ,
שכונה :עפולה עיר

22

רחוב שכונת רובע
אוהד רוטמ
השקעות ובניה בע"מ יזרעאל  ,שכונה:
רובע יזרעאל

23

רחוב שכונת רובע
אוהד רוטמ
השקעות ובניה בע"מ יזרעאל  ,שכונה:
רובע יזרעאל

25

דרורי ( חסו בע"מ

רחוב הדג ,36
שכונה :עפולה עיר

26

א.ב.עפולה בע"מ

רחוב קהילת ציו ,
שכונה :עפולה עיר

28

יעקב הרשקובי /חב
לבניה בע"מ

רחוב פנקס צבי ,
רחוב רמז ,3
שכונה :עפולה

29

שדו יואל

רחוב יהושע חנקי
 ,שכונה :עפולה
עיר

30

לוי משה

רחוב יצחק שדה
 ,65שכונה :עפולה
עילית

31

מוקי אוקסנה ,
מוקי ולדימיר  ,ע"י
שניר מלול

חנה סנש  ,שכונה:
עפולה עיר

31

יצחק שאול

שכונה :עפולה עיר

33

גרג עפולה הכשר
בע"מ

רחוב השוק ,
שכונה :עפולה עיר

33

יוקלר חברה לשירותי רחוב חטיבה , 9
שכונה :עפולה עיר
דר -בע"מ

34

אסתר מערכות הזנה רחוב השוק ,
שכונה :עפולה עיר
בע"מ

35

רחוב שדרות
ארלוזורוב ,
שכונה :עפולה עיר

36

אשד גתוע  6בע"מ

עמוד 4

תקציר נושאי לדיו
אישור בקשה להיתר
סעי

סוג ישות

מס' ישות

תאור ישות

גו"ח

בעל עניי

34

בקשה להיתר

20130053

35

בקשה להיתר

20130469

36

בקשה להיתר

20120080

37

בקשה להיתר

20130630

38

בקשה להיתר

20130614

גוש16695 :
מוסדות ציבור
וקהילה  ,בניה חדשה חלקה49 :
מגרש492 :
גוש16763 :
בית פרטי חד
משפחתי  ,בניה
חלקה131 :
חדשה
מגרש576 :
גוש16702 :
תעשיה  ,שינוי
שימוש מהיתר
חלקה57 :
תכ' :ג,11598/
שינוי היתר מתעשיה גוש16698 :
למסחר
חלקה51 :
תכ' :ג,12567/
גוש16774 :
בית פרטי חד
משפחתי  ,תוספת
חלקה305 :
למבנה קיי&

39

בקשה להיתר

20130489

גוש16774 :
בית צמוד קרקע ,
תוספת למבנה קיי& חלקה430 :

הריס ברו , -הריס
דיני גולדה

40

בקשה להיתר

20130405

41

בקשה להיתר

20130370

42

בקשה להיתר

20130430

43

בקשה להיתר

20130588

גוש17761 :
בית פרטי דו
משפחתי  ,תוספת
חלקה14 :
למבנה קיי&
מגרש17761/14 :
גוש17766 :
בית פרטי דו
משפחתי ,
חלקה33 :
למבנה
לגיטימציה
תכ' :ג13259/
תוספת למבנה קיי& גוש16659 :
חלקה29 :
מגרש5 :
גוש17766 :
בית פרטי דו
משפחתי ,
חלקה26 :
למבנה
לגיטימציה
מגרש2013 :

אברה& כה וורקה
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כתובת

עמ'

נאות מרגלית

רחוב אוסשקי ,66
שכונה :עפולה עיר

37

גרייב הלא  ,גרייב
איהאב

רחוב יונה וול7 -
כניסה ג' ,שכונה:
רובע יזרעאל

38

אפרי& עמר&

רחוב מנח& בגי ,
רחוב חרוד ,
שכונה :עפולה עיר

39

שי אטדגי

שכונה :עפולה עיר

40

אלמו ישרג  ,אלמו
פרדה

הברוש  ,24שכונה:
עפולה עיר

41

הברוש 27

42

עצמו  ,3שכונה:
עפולה עילית

43

תרועה יעקב  ,תרועה רחוב יצחק שדה
 ,27שכונה :עפולה
יהודית
עילית

44

שלמה אביגייל

רחוב הקונגרס
הציוני  30כניסה ב,
שכונה :עפולה עיר

44

זכור חיי&  ,זכור

מרכוס  69כניסה ,2
שכונה :עפולה
עילית

45

עמוד 5

תשריט איחוד201361 :

סעי 1

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
ש התכנית:

תשריט איחוד רח' הכנסת
 618.00מ"ר

) 0.6180דונ!(
מספר תכנית

יחס
תשריט איחוד ב%

ג5681/

בעלי עני
יז
קפל' רות
קפל' אהרו'
כתובות
גושי חלקות
גוש
16663

הכנסת  ,שכונה :עפולה עיר
גוש נוס בשלמות
לא

מחלקה
58

עד חלקה
59

בשלמות
כ'

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

סעי 2

תכנית בינוי :עפ/מק11/13259/

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
ש התכנית:

תכנית בינוי עפולה הצעירה
מספר תכנית

יחס
ג13259/

שינוי ל%
בעלי עני
יז
עיריית עפולה
כתובות

שכונה :עפולה עילית

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 6

המש תיק בניי' :עפ/מק11/13259/

גושי חלקות
גוש
16774

גוש נוס בשלמות
לא
16774

מחלקה
31

עד חלקה
479

בשלמות
כ'

מטרת התכנית
תכנית בינוי
החלטות
להפקיד את התכנית.
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!

תוכנית201353 :

סעי 3

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
ש התכנית:

ארמס  %תכנית איחוד
 2,607.00מ"ר

) 2.6070דונ!(
מספר תכנית

יחס
ג6569/

שינוי ל%
בעלי עני
יז
עפ"י יפוי כוח עו"ד דוד סוס'
בעלי
עפ"י יפוי כוח עו"ד דוד סוס'
מגיש
עפ"י יפוי כוח עו"ד דוד סוס'
כתובות
גושי חלקות
גוש
16663

ירושלי!  ,שכונה :עפולה עיר ,יהושע חנקי'  ,שכונה :עפולה עיר
גוש נוס בשלמות
לא

מחלקה
190

עד חלקה
193

בשלמות
כ'

מטרת התכנית
תשריט איחוד

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 7

המש תיק בניי'201353 :

החלטות
לאשר את התשריט.
גליו דרישות
 %נסח טאבו עדכני
 %התחייבות מודד ועו"ד לביצוע רישו! החלוקות
 %חתימת כל הבעלי! הרשומי! של הנכס.

סעי 4

תיק בניי166630210000 :

תביעות פיצויי20120406 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
שניצר אלקנה
שמעו' סבג
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב הנשיא וויצמ חיי  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16663 :חלקות233 ,234 ,235 ,236 ,238 :

תוכניות:

גנ17067/

יעוד:

שטח מגרש:

7850.00

תאור הבקשה:

תביעת פיצויי!

מהות הבקשה
ירידת ער עקב אישור תוכנית גנ17067/
החלטות
לאשר הפקעת השטח המיועד לחניה ציבורית בתכנית גנ.17067/

סעי 5

תוכנית מפורטת :עפ/מק6/12185/

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
ש התכנית:

מבנה ציבור רח' ירושלי!%ניוד שטחי!
 10,753.00מ"ר

) 10.7530דונ!(
מספר תכנית

יחס
כפופה ל%
כפופה ל%
כפופה ל%

ג12185/
ג12567/
ג18647/

בעלי עני
יז
עיריית עפולה

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 8

המש תיק בניי' :עפ/מק6/12185/

בעלי
עיריית עפולה ואחרי!
מגיש
עיריית עפולה
כתובות
גושי חלקות
גוש
16683

ירושלי!  ,שכונה :עפולה עיר
גוש נוס בשלמות
לא

מחלקה
1

עד חלקה
3

בשלמות
לא

מטרת התכנית
"החלפת שטחי!" ללא שינוי סה"כ שטחי! מאושרי! ע"י איחוד וחלוקה לפי סעי62 /א)א( 1
החלטות
להפקיד את התכנית.
גליו דרישות
 %נסח טאבו עדכני
 %תיקו' התכנית
 %אישור מבא"ת

סעי 6

תוכנית מפורטת :עפ/מק9/206/

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
ש התכנית:

רחוב האגוז %שינוי בהוראות הבנייה
 2,237.00מ"ר

) 2.2370דונ!(
מספר תכנית

יחס
ג/במ206/

שינוי ל%
בעלי עני
יז
חסו' מ.ש שדרה ) (1993בע"מ
בעלי
חסו' מ.ש שדרה ) (1993בע"מ
בני גלילי
מגיש
חסו' מ.ש שדרה ) (1993בע"מ
כתובות
גושי חלקות
גוש
16741
16741
16741

אגוז  ,שכונה :עפולה עיר
גוש נוס בשלמות
לא
לא
לא

מחלקה
36
89
102

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עד חלקה
36
89
102

בשלמות
כ'
לא
לא

עמוד 9

המש תיק בניי' :עפ/מק9/206/

מטרת התכנית
בני' מגורי! ב'  8קומות מעל קומת עמודי! מפולשת הכולל  15יחידות דיור ,מחסני! ,חניות ,ושטחי! ציבורי! .
שינוי בהוראות הבנייה לפי סעי62 /א)א(. 5
החלטות
לתת תוק לתכנית.
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!

סעי 7

תוכנית מפורטת :עפ/מק/גבת10/180/

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
ש התכנית:

"נשנש " שינוי קו בניי' והרחבת דר
 1,768.00מ"ר

) 1.7680דונ!(
מספר תכנית

יחס
ג/בת180/

שינוי ל%
כפופה ל%
בעלי עני
יז
כה' גילי
בעלי
אחי! קסט' יזמות והשקעות בע"מ
ראוב' יהודה
כה' עופר
לוי רענ'
כה' גילי
מגיש
גילי כה'
כה' גילי
כתובות
גושי חלקות
גוש

יהושע חנקי'  ,שכונה :עפולה עיר
גוש נוס בשלמות

מחלקה

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עד חלקה

בשלמות

עמוד 10

המש תיק בניי' :עפ/מק/גבת10/180/

לא
לא

16700
16700

36
48

כ'
לא

36
48

מטרת התכנית
שינוי קו בניי' צידי לפי סעי62 /א)א(4
החלטות
להפקיד את התכנית.
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!

סעי 8

תוכנית מפורטת :עפ/מק2/6569/

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
ש התכנית:

רח ירושלי! שינוי מיקו! שביל
מספר תכנית

יחס
ג6569/

שינוי ל%
בעלי עני
יז
אורח' בע"מ
בעלי
מיופה כח אריה ליכט
מגיש
אורח' בע"מ
כתובות
גושי חלקות
גוש
16661

ירושלי!  ,שכונה :עפולה עיר
גוש נוס בשלמות
לא

מחלקה
8

עד חלקה
10

בשלמות
כ'

מטרת התכנית
איחוד וחלוקה בהסכמת בעלי! שינוי במיקו! שביל הגישה.
איחוד וחלוקה בהסכמת בעלי! לפי סעי 62 /א)א(1

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 11

המש תיק בניי' :עפ/מק2/6569/

החלטות
להפקיד את התכנית.
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!

סעי 9

תוכנית מפורטת :ג21150/

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
ש התכנית:

שינוי יעוד %רח' קהילת ציו' פינת גלבוע )בניי' שטראוכלר (
 1,416.00מ"ר

) 1.4160דונ!(
מספר תכנית

יחס
ג5059/
ג6569/
עפ/מק2/6029/

שינוי ל%
שינוי ל%
שינוי ל%
בעלי עני
יז
חסו' מ.ש שדרה ) (1993בע"מ
כתובות
גושי חלקות
גוש
16661
16661

קהילת ציו'  ,שכונה :עפולה עיר
גוש נוס בשלמות
לא
לא

מחלקה
2
60

עד חלקה
2
60

בשלמות
כ'
כ'

מטרת התכנית
שינוי יעוד המגרש משטח לבניי' ציבורי למגורי! ומסחר
הסדרת קווי בניי'
תוספת  3קומות
שינוי הוראות בנייה לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי! לפי סעי62 /א)א(5
תוספת קומה תת קרקעית לחנייה ומתקני! טכני!
החלטות
התוכנית תובא לדיו לאחר הצגת פרוגרמה לחברי הוועדה בהתא לדרישות הוועדה המחוזית לאחר מכ תועבר התייחסות
הוועדה למועצת העיר.

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 12

המש תיק בניי' :ג21150/

סעי 10

בקשה להיתר20130636 :

תיק בניי166810010000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
א.י .אדיר בע"מ
בעל הנכס
עפ"י יפוי כוח עו"ד חובב ביטו'
עור)
רפאלי הרצל
מהנדס
עברו' סיני
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב וולפסו  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16681 :חלקה1 :

תוכניות:

ג12185/

יעוד:

מגורי! מיוחד

שטח מגרש:

1790.00

שימושי:

בית מגורי! משות/

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי!

מהות הבקשה
תוספת  4יח"ד למבנה מאושר  26יח"ד ,סה"כ  30יח"ד.
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
 %אישור מי%נע תאגיד מי! וביוב
 %אישור פיקוח עירוני
 %אישור כריתת עצי! בוגרי! ע"פ פקודת היערות לתיקו'  89לחוק התכנו' והבניה
 %נסח טאבו עדכני
 3 %גרמושקות 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  +מערכת אוורור וסינו' במרחבי! מוגני!
 %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!)הוט%יס(
 %אישור ותשובת חברת חשמל לגבי צור בתחנת טרנספורמציה פנימית

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 13

המש בקשה להיתר20130636 :

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

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  AS%MADEכתנאי לקבלת טופס 4
תשלו! היטל השבחה
תשלו! אגרות והטלי!

סעי 11

בקשה להיתר20120570 :

תיק בניי166980620000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
ר.ק .אשל נכסי! בע"מ
בעל הנכס
ר.ק .אשל נכסי! בע"מ
עור)
בלנדר ר'
מהנדס
מזאוי רוני
כתובת:
גוש וחלקה:

החשמל ,הבנאי  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16698 :חלקה62 :

יעוד:

תעשיה

שימושי:

תעשיה

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
מבנה מסחרי .
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
 %אישור ותשובת חברת חשמל לגבי צור בתחנת טרנספורמציה פנימית

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 14

המש בקשה להיתר20120570 :

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע! סימו' המבנה המוצע על רקע התב"ע
חתימת מודד על סימו' המבנה
אישור הג"א  +מערכת אוורור וסינו' במרחבי! מוגני!
חישובי! סטטיי! והצהרת מהנדס
התחייבות להמצאת אישור קבל' רשו!  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על המבנה
אישור מכבי אש
אישור בזק/תיאו! תשתיות/כבלי!)הוט%יס(
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
אישור תאגיד מי! מי נע
חתימת בתכ':מבקש ,בעלי! ,קבל' ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
נסח טאבו עדכני
חיפוי חזיתות בציפוי קשיח ורגיל בתאו! ע! מהנדס הועדה
חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות
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
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  AS%MADEכתנאי לקבלת טופס 4
תכנית פיתוח ,חניות ,גינו' ,תאורה ,משק תת קרקעי
אישור כריתת עצי! בוגרי! ע"פ פקודת היערות לתיקו'  89לחוק התכנו' והבניה
תשלו! היטל השבחה
תשלו! כופר חניה

סעי 12

בקשה להיתר20120672 :

תיק בניי166630190000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
שרבט מנשה ובניו בע"מ
ש.כ.א .השקעות ונכסי! בע"מ
בעל הנכס
שרבט מנשה ובניו בע"מ
ש.כ.א .השקעות ונכסי! בע"מ
עור)
רוזנגרט' אבי
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב ורדה  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16663 :חלקות19 ,211 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 15

המש בקשה להיתר20120672 :

תוכניות:

ג5681/

יעוד:

מגורי! ג'

שימושי:

בית מגורי! משות/

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
מבנה מגורי ע 9 ,5+יח"ד.
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
 %אישור מי%נע תאגיד מי! וביוב
 %אישור פיקוח עירוני
 %אישור כריתת עצי! בוגרי! ע"פ פקודת היערות לתיקו'  89לחוק התכנו' והבניה
 %נסח טאבו עדכני
 3 %גרמושקות 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  +מערכת אוורור וסינו' במרחבי! מוגני!
 %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!)הוט%יס(
 %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  AS%MADEכתנאי לקבלת טופס 4
 %תשלו! היטל השבחה
 %תשלו! אגרות והטלי!

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 16

סעי 13

תיק בניי166990110000 :

בקשה להיתר20130113 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
חסו' מ.ש.שדרה
בעל הנכס
חסו' מ.ש.שדרה
עור)
רוזנגרט' אבי
מהנדס
סיני עברו'
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב יהושע חנקי  ,3שכונה :עפולה עיר
גוש 16699 :חלקות11 ,12 :

תוכניות:

ג/בת180/

יעוד:

תעשיה ומסחר

שטח מגרש:

1869.00

שימושי:

תעשיה ומסחר

תאור הבקשה:

לגיטימציה למבנה קיי!

מהות הבקשה
חלוקת פני! למשרדי!  %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
 %תיקו' תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 %אישור מי%נע תאגיד מי! וביוב
 %תיאו! ארכיטקטוני ע! מהנדס הוועדה
 %אישור מכבי אש
 %תשלו! כופר חניה

סעי 14

בקשה להיתר20130350 :

תיק בניי167620360160 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
דר נופרי! בע"מ
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 17

המש בקשה להיתר20130350 :

עור)
גבי טטרו
מהנדס
מזאוי רוני
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב שכ' רובע יזרעאל  ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16762 :חלקה 36 :מגרש160 :

יעוד:

מגורי! מיוחד

שימושי:

בית מגורי! משות/

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בניי מגורי  8יח"ד ופיתוח.
החלטות
ירד מסדר היו.

סעי 15

תיק בניי167620370161 :

בקשה להיתר20130351 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
דר נופרי! בע"מ
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור)
גבי טטרו
מהנדס
מזאוי רוני
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב שכ' רובע יזרעאל  ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16762 :חלקה 37 :מגרש161 :

יעוד:

מגורי! מיוחד

שימושי:

בית מגורי! משות/

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בניי מגורי  8יח"ד ופיתוח.
החלטות
ירד מסדר היו.

סעי 16

בקשה להיתר20130353 :

תיק בניי167620390163 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 18

המש בקשה להיתר20130353 :

בעלי עניי
מבקש
דר נופרי! בע"מ
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור)
גבי טטרו
מהנדס
מזאוי רוני
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב שכ' רובע יזרעאל  ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16762 :חלקה 39 :מגרש163 :

יעוד:

מגורי! מיוחד

שימושי:

בית מגורי! משות/

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בניי מגורי  8יח"ד ופיתוח.
החלטות
ירד מסדר היו.

סעי 17

תיק בניי167620380162 :

בקשה להיתר20130352 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
דר נופרי! בע"מ
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור)
גבי טטרו
מהנדס
מזאוי רוני
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב שכ' רובע יזרעאל  ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16762 :חלקה 38 :מגרש162 :

יעוד:

מגורי! מיוחד

שימושי:

בית מגורי! משות/

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בני מגורי  8יח"ד ופיתוח.
החלטות
ירד מסדר היו.

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 19

המש בקשה להיתר20130352 :

סעי 18

בקשה להיתר20130313 :

תיק בניי166630940000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
שבח את שבח
בעל הנכס
עפ"י יפוי כוח עו"ד איתי שבח
עור)
רוזיליו אלעד
מהנדס
מזאוי רוני
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב העליה  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16663 :חלקה 94 :מגרש103 :

תוכניות:

ג ,302/עפ/מק22/302/

יעוד:

מגורי! ג'

שימושי:

בית מגורי! משות/

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
מבנה מגורי ע 6 ,3+יח"ד ופיתוח.
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
 %אישור מי%נע תאגיד מי! וביוב
 %אישור פיקוח עירוני
 %אישור כריתת עצי! בוגרי! ע"פ פקודת היערות לתיקו'  89לחוק התכנו' והבניה
 %נסח טאבו עדכני
 3 %גרמושקות 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  +מערכת אוורור וסינו' במרחבי! מוגני!
 %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!)הוט%יס(
 %אישור ותשובת חברת חשמל לגבי צור בתחנת טרנספורמציה פנימית

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 20

המש בקשה להיתר20130313 :

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

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  AS%MADEכתנאי לקבלת טופס 4
תשלו! היטל השבחה
תשלו! אגרות והטלי!

סעי 19

בקשה להיתר20130548 :

תיק בניי166601510000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
חסו' מ.ש שדרה ) (1993בע"מ
ראוב' את סילקו בע"מ
בעל הנכס
עפ"י יפוי כוח עו"ד חובב ביטו'
עור)
רוזיליו אליעד
מהנדס
מזאוי רוני
כתובת:
גוש וחלקה:

בני ישראל
גוש 16660 :חלקה 151 :מגרש103 :

תוכניות:

ג12185/

יעוד:

אזור מגורי! מיוחד

שימושי:

בית מגורי! משות/

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בני מגורי  30יח"ד ,ע 8+ופיתוח
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
 %אישור מי%נע תאגיד מי! וביוב

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 21

המש בקשה להיתר20130548 :

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

אישור פיקוח עירוני
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  +מערכת אוורור וסינו' במרחבי! מוגני!
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!)הוט%יס(
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  AS%MADEכתנאי לקבלת טופס 4
תשלו! היטל השבחה
תשלו! אגרות והטלי!

סעי 20

בקשה להיתר20130575 :

תיק בניי166980380000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
מוס מונזה בע"מ
בעל הנכס
מוס מונזה בע"מ
אייל מלקס
עור)
דביר עמי
מהנדס
משהדאוי חליל

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 22

המש בקשה להיתר20130575 :

כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב החשמל  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16698 :חלקה38 :

יעוד:

תעשיה
תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
מוס) ושירותי נלווי ,תחנת תדלוק בגז.
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  +מערכת אוורור וסינו' במרחבי! מוגני!
 %חישובי! סטטיי! והצהרת מהנדס
 %התחייבות להמצאת אישור קבל' רשו!  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על המבנה
 %אישור מכבי אש
 %אישור בזק/תיאו! תשתיות/כבלי!)הוט%יס(
 %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
 %אישור תאגיד מי! מי נע
 %חתימת בתכ':מבקש ,בעלי! ,קבל' ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
 %נסח טאבו עדכני
 %חיפוי חזיתות בציפוי קשיח ורגיל בתאו! ע! מהנדס הועדה
 %חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות
 %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
 %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  AS%MADEכתנאי לקבלת טופס 4
 %תכנית פיתוח ,חניות ,גינו' ,תאורה ,משק תת קרקעי

סעי 21

בקשה להיתר20130346 :

תיק בניי167610220000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
אוהד רוטמ' השקעות ובניה בע"מ

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 23

המש בקשה להיתר20130346 :

בעל הנכס
חסו' מ.ש שדרה ) (1993בע"מ
עור)
רפאלי הרצל
מהנדס
איל' ב' דוד
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב שכונת רובע יזרעאל  ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16761 :חלקה 22 :מגרש139 :

תוכניות:

ג11188/

יעוד:

מגורי! ג'

שטח מגרש:

8191.00

שימושי:

בית מגורי! משות/

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
מבנה מגורי  28 ,1יח"ד ופיתוח.
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
 %אישור מי%נע תאגיד מי! וביוב
 %אישור פיקוח עירוני
 %אישור מנהלת הרובע
 %אישור כריתת עצי! בוגרי! ע"פ פקודת היערות לתיקו'  89לחוק התכנו' והבניה
 %הועדה מסבה את תשומת לב היז! להוראות הבינוי בתב"ע בדבר הוראות הבינוי במגרשי! ומרתפי חניה תת
קרקעיי!.
 %נסח טאבו עדכני
 3 %גרמושקות 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  +מערכת אוורור וסינו' במרחבי! מוגני!
 %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!)הוט%יס(
 %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

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 24

המש בקשה להיתר20130346 :

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

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
אישור יוע -נו /ויוע -תנועה של מינהלת הרובע.
הערת אזהרה לפי תקנה  27בדבר זיקת הנאה לציבור ברצועת הגינו' ברוחב  1מ' בחזית המגרש.
תכנית שלביות ביצוע
דיווח מתכנ'  /מהנדס על שלביות ביצוע השלד לפי הטופס הרצ"ב
ביצוע תכנית  AS%MADEכתנאי לקבלת טופס 4
תשלו! היטל השבחה
תשלו! אגרות והטלי!

סעי 22

בקשה להיתר20130347 :

תיק בניי167610220000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
אוהד רוטמ' השקעות ובניה בע"מ
בעל הנכס
חסו' מ.ש שדרה ) (1993בע"מ
עור)
רפאלי הרצל
מהנדס
איל' ב' דוד
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב שכונת רובע יזרעאל  ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16761 :חלקה 22 :מגרש139 :

תוכניות:

ג11188/

יעוד:

מגורי! ג'

שטח מגרש:

8191.00

שימושי:

בית מגורי! משות/

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
מבנה מגורי  28 ,2יח"ד ,חניו תת-קרקעי ופיתוח.
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
 %אישור מי%נע תאגיד מי! וביוב
 %אישור פיקוח עירוני
 %אישור מנהלת הרובע
 %אישור כריתת עצי! בוגרי! ע"פ פקודת היערות לתיקו'  89לחוק התכנו' והבניה
 %הועדה מסבה את תשומת לב היז! להוראות הבינוי בתב"ע בדבר הוראות הבינוי במגרשי! ומרתפי חניה תת
קרקעיי!.

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 25

המש בקשה להיתר20130347 :

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

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  +מערכת אוורור וסינו' במרחבי! מוגני!
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!)הוט%יס(
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
אישור יוע -נו /ויוע -תנועה של מינהלת הרובע.
הערת אזהרה לפי תקנה  27בדבר זיקת הנאה לציבור ברצועת הגינו' ברוחב  1מ' בחזית המגרש.
תכנית שלביות ביצוע
דיווח מתכנ'  /מהנדס על שלביות ביצוע השלד לפי הטופס הרצ"ב
ביצוע תכנית  AS%MADEכתנאי לקבלת טופס 4
תשלו! היטל השבחה
תשלו! אגרות והטלי!

סעי 23

בקשה להיתר20130186 :

תיק בניי167061260000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
דרורי  %חסו' בע"מ
בעל הנכס
דרורי  %חסו' בע"מ
עור)
רפאלי הרצל
מהנדס
עברו' סיני  %רימקס בע"מ

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 26

המש בקשה להיתר20130186 :

כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב הדג  ,36שכונה :עפולה עיר
גוש 16706 :חלקה 141 :מגרש ,100 :חלקה 132 :מגרש ,100 :חלקה 131 :מגרש,100 :
חלקה 128 :מגרש ,100 :חלקה 126 :מגרש100 :

תוכניות:

ג19543/

יעוד:

מגורי! מיוחד

שטח מגרש:

1287.00

שימושי:

בית מגורי! משות/

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי!

מהות הבקשה
תוספת  2יח"ד למבנה שבו  18יח"ד  -שלב ב' במגרש שבו קיי מבנה  20יח"ד ,סה"כ  40יח"ד.
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
 %אישור מי%נע תאגיד מי! וביוב
 %אישור פיקוח עירוני
 %אישור כריתת עצי! בוגרי! ע"פ פקודת היערות לתיקו'  89לחוק התכנו' והבניה
 %נסח טאבו עדכני
 3 %גרמושקות 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  +מערכת אוורור וסינו' במרחבי! מוגני!
 %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!)הוט%יס(
 %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  AS%MADEכתנאי לקבלת טופס 4
 %תשלו! היטל השבחה

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 27

המש בקשה להיתר20130186 :

 %תשלו! כופר חניה
 %תשלו! אגרות והטלי!

סעי 24

בקשה להיתר20120499 :

תיק בניי167000260000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
א.ב.עפולה בע"מ
בעל הנכס
א.ב.עפולה בע"מ
עור)
רוזנגרט' אבי
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב קהילת ציו  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16700 :חלקה26 :

תוכניות:

ג/בת180/

יעוד:

תעשיה

שטח מגרש:

1217.00

שימושי:

מבנה מסחרי

תאור הבקשה:

לגיטימציה למבנה קיי!

מהות הבקשה
לגיטמציה למחס' בקומת קרקע ,תוספת קומה א ולגטמציה לציפוי דקורטיבי.
החלטות
החלטה לאשר בקשה בכפו להצגת פתרו חניה כנדרש כנגד חיוב בכופר חניה ובתנאי.
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
 %תיקו' תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 %אישור מי%נע תאגיד מי! וביוב
 %תיאו! ארכיטקטוני ע! מהנדס הוועדה
 %התחייבות להמצאת אישור קבל' רשו!  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על המבנה
 %אישור מעבדה מוסמכת)בדיקת מערכ' אינסטלציה ,בטוני! ,ממ"ד(
 %גידור האתר באיסכורית 2מ'  +שרוולי! לפינוי פסולת בניה
 %חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות
 %אישור יוע -בטיחות
 %אישור מכבי אש
 %הצבת מתק' לאצירת אשפה בתאו! ע! מחלקת תברואה
 %אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
 %אישור הג"א  +מערכת אוורור וסינו' במרחבי! מוגני!
 %הסדרת חניה לפי התק'/תשלו! כופר חניה

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 28

המש בקשה להיתר20120499 :

 %אישור מח' פיקוח עירוני

סעי 25

בקשה להיתר20130062 :

תיק בניי177620040000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
יעקב הרשקובי -חב לבניה בע"מ
בעל הנכס
יעקב הרשקובי -חב לבניה בע"מ
עור)
רוזנגרט' אבי
מהנדס
אטרש פריד
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב פנקס צבי  ,רחוב רמז  ,3שכונה :עפולה עילית
גוש 17762 :חלקה 4 :מגרש13 :

תוכניות:

ג2026/

שימושי:

מלאכה

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי!

מהות הבקשה
תוספת גג בקומה א' 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
 %חתימת מנהל מקרקעי ישראל
 %נסח טאבו עדכני
 %תיקו' תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 %אישור מי%נע תאגיד מי! וביוב
 %תיאו! ארכיטקטוני ע! מהנדס הוועדה
 %התחייבות להמצאת אישור קבל' רשו!  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על המבנה
 %אישור מעבדה מוסמכת)בדיקת מערכ' אינסטלציה ,בטוני! ,ממ"ד(
 %אישור הג"א  +מערכת אוורור וסינו' במרחבי! מוגני!
 %אישור מכבי אש
 %הסדרת חניה לפי התק'/תשלו! כופר חניה
 %אישור מחלקת פיקוח עירוני

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 29

סעי 26

תיק בניי166570490000 :

בקשה להיתר20130248 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
שדו יואל
בעל הנכס
יפוי כח ע"י עו"ד גלר זאב
שדו יואל
עור)
רפאלי הרצל
מהנדס
מזאוי רוני
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב יהושע חנקי  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16657 :חלקה 49 :מגרש49/16657 :

תוכניות:

ג6557/

יעוד:

אזור מגורי! מיוחד

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בית דו%משפחתי  +פיתוח וגדרות
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  +מערכת אוורור וסינו' במרחבי! מוגני!
 %חישובי! סטטיי! והצהרת מהנדס
 %התחייבות להמצאת אישור קבל' רשו!  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על המבנה
 %אישור בזק/תיאו! תשתיות/כבלי!)הוט%יס(
 %אישור מעבדה מוסמכת )אינסטלציה ,בטוני! ,ממ"ד(
 %אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ! לביצוע חיטוי צנרת
 %אישור תאגיד מי! מי נע
 %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
 %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
 %אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
 %דיווח מתכנ'  /מהנדס על שלביות ביצוע השלד לפי הטופס הרצ"ב
 %ביצוע תכנית  AS%MADEכתנאי לקבלת טופס 4

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 30

המש בקשה להיתר20130248 :

 %תכנית פיתוח ,חניות ,גינו' ,תאורה ,משק תת קרקעי
 %תאו! ארכיטקטוני וציפוי חזיתות
 %אישור כריתת עצי! בוגרי! ע"פ פקודת היערות לתיקו'  89לחוק התכנו' והבניה

סעי 27

תיק בניי177650010000 :

בקשה להיתר20100442 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
לוי משה
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור)
אדרי משה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב יצחק שדה  ,65שכונה :עפולה עילית
גוש 17765 :חלקה 1 :מגרש105 :

תוכניות:

ג9421/

יעוד:
שימושי:

בית פרטי חד משפחתי

שטח מגרש:

1392.00

תאור הבקשה:

תוכ' שינויי! ללא תוס' שטח

מהות הבקשה
פיצול דירה קיימת ל 2%יח"ד.
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
 %לאשר את הבקשה בתנאי!:
 %חישובי! סטטיי! והצהרת מהנדס
 %ערבות בנקאית לגמר ביצוע
 %חתימות בתכ':מבקש,בעלי!,קבל',אחראי השלד,אחראי לביקורת,מתכנ',מהנדס
 %נסח טאבו עדכני
 %תיקו' תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 %תיאו! ארכיטקטוני ע! מהנדס הוועדה

סעי 28

בקשה להיתר20130315 :

תיק בניי166911090000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
מוקי' אוקסנה

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 31

המש בקשה להיתר20130315 :

מוקי' ולדימיר
ע"י שניר מלול
בעל הנכס
מ.מ.י.
עור)
בללטי מור
מהנדס
ברו יצחק
כתובת:
גוש וחלקה:

חנה סנש  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16691 :חלקה 109 :מגרש276 :

תוכניות:

ג6029/

יעוד:

אזור מגורי! ב'

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בית מגורי! חדש  1מתו דו מש'
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  +מערכת אוורור וסינו' במרחבי! מוגני!
 %חישובי! סטטיי! והצהרת מהנדס
 %התחייבות להמצאת אישור קבל' רשו!  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על המבנה
 %אישור בזק/תיאו! תשתיות/כבלי!)הוט%יס(
 %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
 %חתימת בתכ':מבקש ,בעלי! ,קבל' ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
 %נסח טאבו עדכני
 %תיקו' תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 %דיווח על שלביות ביצוע
 %העירייה מודיעה כי אי' תשתיות חשמל במקו!,אי' פיתוח ולא קיימות תשתיות
 %אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
 %ביצוע תכנית  AS%MADEכתנאי לקבלת טופס 4
 %אישור מי%נע תאגיד מי! וביוב
 %אישור פיקוח עירוני
 %תיאו! ארכיטקטוני ע! מהנדס הוועדה
 %תכנית פיתוח ופתרו' חניה
 %אישור כריתת עצי! בוגרי! ע"פ פקודת היערות לתיקו'  89לחוק התכנו' והבניה

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 32

סעי 29

בקשה להיתר20110931 :

תיק בניי166980510000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
יצחק שאול
עור)
אדרי משה
מהנדס
אדרי משה
כתובת:
גוש וחלקה:

שכונה :עפולה עיר
גוש 16698 :חלקה51 :

תוכניות:

ג ,12567/ג ,18647/עפ/מק/גבת1/90/

שימושי:

תעשיה

תאור הבקשה:

שינוי היתר מתעשיה למסחר

מהות הבקשה
שינוי היתר מתעשיה למסחר  +קומת ביניי! %חידוש החלטה
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  +מערכת אוורור וסינו' במרחבי! מוגני!
 %אישור מכבי אש
 %אישור תאגיד מי! מי נע
 %תשלו! היטל השבחה
 %הסדרת חניה לפי התק'/תשלו! כופר חניה
 %חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות
 %תשלו! אגרת בניה על שינוי שימוש

סעי 30

בקשה להיתר20130470 :

תיק בניי166610460000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
גרג עפולה הכשר בע"מ
בעל הנכס
ביג מגה אור עפולה בע"מ

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 33

המש בקשה להיתר20130470 :

עור)
ליאת כ-
מהנדס
עמורי אחמד
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב השוק  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16661 :חלקות1 ,46 ,47 :
גוש 16700 :חלקות2 ,3 :

תוכניות:

ג/בת ,180/עפ/מק/גבת9/180/

יעוד:

תעשיה ומסחר

שטח מגרש:

882.00

תאור הבקשה:

סגירת חור/

מהות הבקשה
סגירת חור/
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
 %לאשר הבקשה לסגירת חור /לתקופה של כ 4 %חודשי! בלבד ובכפו /להוראות שנקבעו.
 %חישובי! סטטיי! והצהרת מהנדס
 %ערבות בנקאית לגמר ביצוע והבטחת פירוק
 %חתימת בתכ':מבקש ,בעלי! ,קבל' ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
 %נסח טאבו עדכני
 %תיקו' תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 %תיאו! ארכיטקטוני ע! מהנדס הוועדה
 %אישור מכבי אש
 %הסדרת חניה לפי התק' והשתתפות בפיתוח שצ"פ

סעי 31

בקשה להיתר20130597 :

תיק בניי167430150000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
יוקלר חברה לשירותי דר בע"מ
בעל הנכס
יוקלר חברה לשירותי דר בע"מ
עור)
רוזנגרט' אבי
מהנדס
אדרי משה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב חטיבה  , 9שכונה :עפולה עיר
גוש 16743 :חלקות15 ,16 ,17 ,18 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 34

המש בקשה להיתר20130597 :

תוכניות:

ג ,12567/ג ,20010/ג ,302/ג5694/

יעוד:

שירותי דר
תאור הבקשה:

סגירת חור/

מהות הבקשה
סגירת חור/
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
 %לאשר הבקשה לסגירת חור /לתקופה של כ 4 %חודשי! בלבד ובכפו /להוראות שנקבעו.
 %חישובי! סטטיי! והצהרת מהנדס
 %ערבות בנקאית לגמר ביצוע והבטחת פירוק
 %חתימת בתכ':מבקש ,בעלי! ,קבל' ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
 %נסח טאבו עדכני
 %תיקו' תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 %תיאו! ארכיטקטוני ע! מהנדס הוועדה
 %אישור מכבי אש
 %הסדרת חניה לפי התק' והשתתפות בפיתוח שצ"פ

סעי 32

בקשה להיתר20130471 :

תיק בניי166610460000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
אסתר מערכות הזנה בע"מ
עור)
ליאת כ-
מהנדס
עמורי אחמד
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב השוק  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16661 :חלקות1 ,46 ,47 :
גוש 16700 :חלקות2 ,3 :

תוכניות:

ג/בת ,180/עפ/מק/גבת9/180/

יעוד:

תעשיה ומסחר

שטח מגרש:

882.00

תאור הבקשה:

סגירת חור/

מהות הבקשה
סגירת חור/
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 35

המש בקשה להיתר20130471 :

גליו דרישות
 %לאשר הבקשה לסגירת חור /לתקופה של כ 4 %חודשי! בלבד ובכפו /להוראות שנקבעו
 %חישובי! סטטיי! והצהרת מהנדס
 %ערבות בנקאית לגמר ביצוע והבטחת פירוק
 %חתימת בתכ':מבקש ,בעלי! ,קבל' ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
 %נסח טאבו עדכני
 %תיקו' תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 %תיאו! ארכיטקטוני ע! מהנדס הוועדה
 %אישור מכבי אש
 %הסדרת חניה לפי התק' והשתתפות בפיתוח שצ"פ

סעי 33

תיק בניי166630750000 :

בקשה להיתר20130625 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
אשד גתוע  6בע"מ
בעל הנכס
עיריית עפולה
עור)
רויטל בנטל
מהנדס
אטרש פריד
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב שדרות ארלוזורוב  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16663 :חלקות75 ,204 :

תוכניות:

ג ,5681/גנ17068/

יעוד:

מדרחוב
תאור הבקשה:

סגירת חור/

מהות הבקשה
סגירת חור/
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
 %לאשר הבקשה לסגירת חור /לתקופה של כ 4 %חודשי! בלבד ובכפו /להוראות שנקבעו.
 %חישובי! סטטיי! והצהרת מהנדס
 %ערבות בנקאית לגמר ביצוע והבטחת פירוק
 %חתימת בתכ':מבקש ,בעלי! ,קבל' ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
 %נסח טאבו עדכני
 %תיקו' תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 36

המש בקשה להיתר20130625 :

 %תיאו! ארכיטקטוני ע! מהנדס הוועדה
 %אישור מכבי אש
 %הסדרת חניה לפי התק' והשתתפות בפיתוח שצ"פ

סעי 34

בקשה להיתר20130053 :

תיק בניי166950490000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
נאות מרגלית
בעל הנכס
עיריית עפולה
עור)
שור פרנק
מהנדס
קרצובניק זלמ'
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב אוסשקי  ,66שכונה :עפולה עיר
גוש 16695 :חלקה 49 :מגרש492 :

תוכניות:

ג11863/

יעוד:

שטח למבני ציבור

שטח מגרש:

3758.00

שימושי:

מוסדות ציבור וקהילה

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
מעו' יו! בעל  3כיתות,מרחב מוג' ומטבח
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
 %אישור תכנית חלוקה
 %ביטול שער יציאה למגרש שכ'
 %הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע! סימו' המבנה המוצע על רקע התב"ע
 %חתימת מודד על סימו' המבנה
 %אישור הג"א  +מערכת אוורור וסינו' במרחבי! מוגני!
 %חישובי! סטטיי! והצהרת מהנדס
 %התחייבות להמצאת אישור קבל' רשו!  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על המבנה
 %אישור מכבי אש
 %אישור יוע -קרקע
 %אישור יוע -בטיחות
 %אישור בזק/תיאו! תשתיות/כבלי!)הוט%יס(
 %אישור מעבדה מוסמכת)בדיקת מערכ' אינסטלציה ,בטוני! ,ממ"ד(
 %אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ! לביצוע חיטוי צנרת

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 37

המש בקשה להיתר20130053 :

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

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
אישור פיקוח עירוני
אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
תאו! ארכיטקטוני וציפוי חזיתות
אישור כריתת עצי! בוגרי! ע"פ פקודת היערות לתיקו'  89לחוק התכנו' והבניה
אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
הצבת מתק' לאצירת אשפה בתאו! ע! מחלקת תברואה
אישור תאגיד מי! מי נע

סעי 35

בקשה להיתר20130469 :

תיק בניי167631310576 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
גרייב הלא
גרייב איהאב
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור)
גלילי רויטל
מהנדס
קורלרו ראוב'
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב יונה וול)  7כניסה ג' ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16763 :חלקה 131 :מגרש576 :

תוכניות:

ג11188/

יעוד:

מגורי! א' 2

שימושי:

בית פרטי חד משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בית מגורי! חד משפחתי ופיתוח
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  +מערכת אוורור וסינו' במרחבי! מוגני!

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 38

המש בקשה להיתר20130469 :

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

חישובי! סטטיי! והצהרת מהנדס
התחייבות להמצאת אישור קבל' רשו!  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על המבנה
אישור בזק/תיאו! תשתיות/כבלי!)הוט%יס(
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
חתימת בתכ':מבקש ,בעלי! ,קבל' ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
נסח טאבו עדכני
תיקו' תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
דיווח על שלביות ביצוע
העירייה מודיעה כי אי' תשתיות חשמל במקו!,אי' פיתוח ולא קיימות תשתיות
אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
ביצוע תכנית  AS%MADEכתנאי לקבלת טופס 4
אישור מי%נע תאגיד מי! וביוב
אישור פיקוח עירוני
אישור מנהלת הרובע
תיאו! ארכיטקטוני ע! מהנדס הוועדה
תכנית פיתוח ופתרו' חניה
הגשת תכנית על רקע תכנית פיתוח ובינוי ובהתא! לנספח
ביצוע תשתיות בהתא! לנספח על ידי ועל חשבו' המבקש
אישור כריתת עצי! בוגרי! ע"פ פקודת היערות לתיקו'  89לחוק התכנו' והבניה

סעי 36

בקשה להיתר20120080 :

תיק בניי167020570000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
אפרי! עמר!
עור)
אפרי! הילה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב מנח בגי  ,רחוב חרוד  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16702 :חלקה57 :

תוכניות:

ג ,11598/ג18647/

יעוד:

תעשיה ומסחר

שטח מגרש:

12264.00

שימושי:

תעשיה

תאור הבקשה:

שינוי שימוש מהיתר

מהות הבקשה
שינוי היתר מתעשיה למסחר  %חידוש החלטה
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 39

המש בקשה להיתר20120080 :

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
 %אישור הג"א  +מערכת אוורור וסינו' במרחבי! מוגני!
 %הסדרת חניה לפי התק'/תשלו! כופר חניה
 %תשלו! היטל השבחה
 %אישור תאגיד מי! מי נע
 %תשלו! אגרת בניה על שינוי השימוש
 %חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות

סעי 37

בקשה להיתר20130630 :

תיק בניי166980510000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
שי אטדגי
עור)
רוזנגרט' אבי
מהנדס
עברו' טומי
כתובת:
גוש וחלקה:

שכונה :עפולה עיר
גוש 16698 :חלקה51 :

תוכניות:

ג ,12567/ג ,18647/עפ/מק/גבת1/90/
תאור הבקשה:

שינוי היתר מתעשיה למסחר

מהות הבקשה
שינוי היתר מתעשיה למסחר  %חידוש החלטה
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

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 40

המש בקשה להיתר20130630 :

%
%
%
%
%
%
%
%

תיקו' תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
אישור מכבי אש
אישור הג"א  +מערכת אוורור וסינו' במרחבי! מוגני!
הסדרת חניה לפי התק'/תשלו! כופר חניה
תשלו! היטל השבחה
אישור תאגיד מי! מי נע
תשלו! אגרת בניה על שינוי השימוש
חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות

סעי 38

בקשה להיתר20130614 :

תיק בניי167743050000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
אלמו ישרג
אלמו פרדה
בעל הנכס
מ.מ.י.
עור)
שרמ' אלה
מהנדס
שרמ' אלה
כתובת:
גוש וחלקה:

הברוש  ,24שכונה :עפולה עיר
גוש 16774 :חלקה305 :

שימושי:

בית פרטי חד משפחתי

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי!

מהות הבקשה
תוספת קומה ולגיטימציה לגגוני! ומחס'
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
 %חישובי! סטטיי! והצהרת מהנדס
 %הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע! סימו' המבנה המוצע על רקע התב"ע
 %ערבות בנקאית לגמר ביצוע
 %חתימת בתכ':מבקש ,בעלי! ,קבל' ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
 %נסח טאבו עדכני
 %תיקו' תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 %אישור מי%נע תאגיד מי! וביוב
 %תיאו! ארכיטקטוני ע! מהנדס הוועדה
 %אישור הג"א  +מערכת אוורור וסינו' במרחבי! מוגני!
 %התחייבות להמצאת אישור קבל' רשו!  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על המבנה

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 41

המש בקשה להיתר20130614 :

%
%
%
%

אישור מעבדה מוסמכת)בדיקת מערכ' אינסטלציה ,בטוני! ,ממ"ד(
גידור האתר באיסכורית 2מ'  +שרוולי! לפינוי פסולת בניה
אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
אישור פיקוח עירוני

סעי 39

בקשה להיתר20130489 :

תיק בניי167744300000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
הריס ברו
הריס דיני גולדה
בעל הנכס
מ.מ.י.
עור)
שרמ' אלה
מהנדס
שרמ' אלה
כתובת:
גוש וחלקה:

הברוש 27
גוש 16774 :חלקה430 :

שימושי:

בית צמוד קרקע

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי!

מהות הבקשה
תוספת קומה א' ומחס' לגיטמציה.
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
 %חישובי! סטטיי! והצהרת מהנדס
 %הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע! סימו' המבנה המוצע על רקע התב"ע
 %ערבות בנקאית לגמר ביצוע
 %חתימת בתכ':מבקש ,בעלי! ,קבל' ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
 %נסח טאבו עדכני
 %תיקו' תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 %אישור מי%נע תאגיד מי! וביוב
 %תיאו! ארכיטקטוני ע! מהנדס הוועדה
 %אישור הג"א  +מערכת אוורור וסינו' במרחבי! מוגני!
 %התחייבות להמצאת אישור קבל' רשו!  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על המבנה
 %אישור מעבדה מוסמכת)בדיקת מערכ' אינסטלציה ,בטוני! ,ממ"ד(
 %אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
 %גידור האתר באיסכורית 2מ'  +שרוולי! לפינוי פסולת בניה
 %אישור פיקוח עירוני

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

עמוד 42

סעי 40

תיק בניי177610140000 :

בקשה להיתר20130405 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
אברה! כה' וורקה
בעל הנכס
מ.מ.י.
עור)
זועבי אחמד
מהנדס
זועבי אחמד
כתובת:
גוש וחלקה:

עצמו  ,3שכונה :עפולה עילית
גוש 17761 :חלקה 14 :מגרש17761/14 :

תוכניות:

ג13259/

יעוד:

אזור מגורי! א'

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי!

מהות הבקשה
תוספת בניה כולל ממ"ד 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
 %ערבות בנקאית לגמר ביצוע
 %חתימת בתכ':מבקש ,בעלי! ,קבל' ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
 %נסח טאבו עדכני
 %תיקו' תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 %אישור מי%נע תאגיד מי! וביוב
 %תיאו! ארכיטקטוני ע! מהנדס הוועדה
 %אישור כריתת עצי! בוגרי! ע"פ פקודת היערות לתיקו'  89לחוק התכנו' והבניה
 %אישור הג"א  +מערכת אוורור וסינו' במרחבי! מוגני!
 %אישור מעבדה מוסמכת)בדיקת מערכ' אינסטלציה ,בטוני! ,ממ"ד(
 %גידור האתר באיסכורית 2מ'  +שרוולי! לפינוי פסולת בניה
 %אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
 %התחייבות להמצאת אישור קבל' רשו! ,אחראי לביצוע.
 %אישור פיקוח עירוני

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:
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סעי 41

תיק בניי177660330000 :

בקשה להיתר20130370 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
תרועה יעקב
תרועה יהודית
בעל הנכס
מ.מ.י.
עור)
שרמ' אלה
מהנדס
שרמ' אלה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב יצחק שדה  ,27שכונה :עפולה עילית
גוש 17766 :חלקה33 :

תוכניות:

ג13259/

יעוד:

מגורי! א'

שטח מגרש:

1153.00

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

לגיטימציה למבנה קיי!

מהות הבקשה
לגיט' לתוספת מחס' וחניה מקורה
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
 %תיקו' תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 %אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ! לביצוע חיטוי צנרת
 %אישור מי%נע תאגיד מי! וביוב
 %תיאו! ארכיטקטוני ע! מהנדס הוועדה
 %אישור מעבדה מוסמכת)בדיקת מערכ' אינסטלציה ,בטוני! ,ממ"ד(
 %התחייבות להמצאת אישור קבל' רשו! ,אחראי לביצוע.
 %אישור תכנית פיתוח

סעי 42

בקשה להיתר20130430 :

תיק בניי166590290005 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
שלמה אביגייל

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:
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המש בקשה להיתר20130430 :

בעל הנכס
שלמה אביגייל
עור)
רפאלי הרצל
מהנדס
אסתיתה תאופיק
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב הקונגרס הציוני  30כניסה ב ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16659 :חלקה 30 :מגרש ,5 :חלקה 29 :מגרש5 :

תוכניות:

ג7748/

יעוד:

מגורי! א'
תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי!

מהות הבקשה
סגירת קומת עמודי! קיימת כתוספת לדירה קיימת.
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
 %הריסת בניה הלא חוקית לפני הוצאת היתר.
 %אישור מעבדה מוסמכת)בדיקת מערכ' אינסטלציה ,בטוני! ,ממ"ד(
 %חישובי! סטטיי! והצהרת מהנדס
 %התחייבות להמצאת אישור קבל' רשו! ,אחראי לביצוע.
 %ערבות בנקאית לגמר ביצוע
 %חתימת בתכ':מבקש ,בעלי! ,קבל' ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
 %נסח טאבו עדכני
 %תיקו' תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 %אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ! לביצוע חיטוי צנרת
 %אישור מי%נע תאגיד מי! וביוב
 %תיאו! ארכיטקטוני ע! מהנדס הוועדה
 %אישור תכנית פיתוח
 %הסדרת חניה לפי התק'
 %התחייבות להמצאת אישור קבל' רשו! ,אחראי לביצוע.

סעי 43

בקשה להיתר20130588 :

תיק בניי177660260000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010תארי18/12/2013 :
בעלי עניי
מבקש
זכור חיי!
זכור
בעל הנכס
מ.מ.י.
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המש בקשה להיתר20130588 :

עור)
שרמ' אלה
מהנדס
שרמ' אלה
כתובת:
גוש וחלקה:

מרכוס  69כניסה  ,2שכונה :עפולה עילית
גוש 17766 :חלקה 26 :מגרש2013 :

תוכניות:

ג5109/

יעוד:

אזור מגורי! א'

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

לגיטימציה למבנה קיי!

מהות הבקשה
לגיטמציה לתוספת קומה ,מגורי! ופרגולות.
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
 %חישובי! סטטיי! והצהרת מהנדס
 %הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע! סימו' המבנה המוצע על רקע התב"ע
 %ערבות בנקאית לגמר ביצוע
 %חתימת בתכ':מבקש ,בעלי! ,קבל' ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
 %נסח טאבו עדכני
 %תיקו' תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 %אישור מי%נע תאגיד מי! וביוב
 %אישור הג"א  +מערכת אוורור וסינו' במרחבי! מוגני!
 %תיאו! ארכיטקטוני ע! מהנדס הוועדה
 %הסדרת חניה לפי התק'
__________________
ישראל קנטור
מהנדס העיר

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20130010מיו!18/12/2013:

___________________
שלמה מליחי
יו"ר ועדת משנה
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