תארי28/08/2013 :
ת .עברי :כ"ב אלול ,תשע"ג

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 20130012
בתארי 26/08/2013 :כ' אלול תשע"ג שעה 10:00
נכחו:
חברי :

מר פר חביב
מר ישראל קנטור

 יו"ר הועדה
 מהנדס העיר

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130012מיו26/08/2013:#

עמוד 1

תקציר נושאי לדיו
אישור בקשה להיתר
סעי

סוג ישות

מס' ישות

תאור ישות

1

בקשה להיתר

20120281

בית פרטי דו
משפחתי  ,בניה
חדשה

2

בקשה להיתר

20130358

בית מגורי& משות, %
חדר טרנספורמציה

3

בקשה להיתר

20130355

בית מגורי& משות, %
מבנה יביל

4

בקשה להיתר

20130345

מתק סולארי

5

בקשה להיתר

20130130

בית פרטי חד
משפחתי  ,תוכ'
שינויי& * תוס' שטח

6

בקשה להיתר

20130148

בית פרטי חד
משפחתי  ,בניה
חדשה

7

בקשה להיתר

20130032

בית טורי  ,פיצול
דירה

8

בקשה להיתר

20130343

בית צמוד קרקע ,
תוספת למבנה קיי&

9

עבודות חפירה

20130382

עבודות חפירה

10

בקשה להיתר

20130316

בית מגורי& משות, %
מבנה יביל

11

עבודות חפירה

20130383

עבודות חפירה

12

עבודות חפירה

20130389

עבודות חפירה

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130012מיו&26/08/2013:

גו"ח
גוש16763 :
חלקה119 :
מגרש561 :
גוש16761 :
חלקה25 :
מגרש142 :
גוש16758 :
חלקה63 :
תכ':
גוש17204 :
חלקה7 :
מגרש10 :
גוש16763 :
חלקה104 :
מגרש543 :
גוש16763 :
חלקה57 :
מגרש491 :
גוש17771 :
חלקה74 :
תכ' :ג13259/
גוש17768 :
חלקה64 :
תכ' :ג12315/
גוש16701 :
חלקה25 :
מגרש101 :
גוש16761 :
חלקה24 :
מגרש141 :
גוש16730 :
חלקה41 :
תכ' :ג12567/
גוש17768 :
חלקה169 :

בעל עניי

כתובת

גרבר ער  ,שחר ימיני רחוב שכ' רובע
יזרעאל  ,שכונה:
משה
רובע יזרעאל

עמ'
3

מבני גזית בע"מ

רחוב תרשיש ,7
שכונה :רובע
יזרעאל

4

אלגרבלי מרדכי

רחוב שכ' רובע
יזרעאל  ,שכונה:
רובע יזרעאל

5

ש.שניידר השקעות
בע"מ

רחוב העמל ,
שכונה :עפולה
עילית

5

שטרית*שריקי
אושרת  ,שטרית
שלמה

רחוב לאה גולדברג
 ,29שכונה :רובע
יזרעאל

6

יואב חריב  ,חריב פני רחוב תרצה אתר 7
כניסה ג' ,שכונה:
רובע יזרעאל

7

הופשטיי ישראל

שכונה :גבעת
המורה

9

בינימי שלו& ,
בינימי אלה

רחוב קוממיות ,
שכונה :גבעת
המורה

9

נקסטקו& בע"מ
עבור חב' הוט

שפרינצק ,
הבוכרי&  ,שכונה:
עפולה עיר

10

אלמוג ב.ז .בניה
והשקעות בע"מ

רחוב שכונת רובע
יזרעאל  ,שכונה:
רובע יזרעאל

11

אחי& ב רחמי& צפו רחוב שד' יצחק
רבי  ,שכונה:
בע"מ
עפולה עיר
מחפרו העמקי&
בע"מ

רחוב  ,שכונה:
עפולה עיר

12

13

עמוד 2

סעי 1

תיק בניי167631190561 :

בקשה להיתר20120281 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130012תארי26/08/2013 :
בעלי עניי
מבקש
גרבר ער
שחר ימיני משה
עור
גלילי רויטל
מהנדס
ברששת שלו!
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב שכ' רובע יזרעאל  ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16763 :חלקה 119 :מגרש561 :

תוכניות:

ג11188/

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  +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(
 $חתימת בתכ':מבקש ,בעלי! ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
 $נסח טאבו עדכני
 $תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 $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
 $אישור תאגיד מי! מי$נע
 $הצבת מתק לאצירת אשפה בתאו! ע! מחלקת תברואה
 $גידור האתר באיסכורית 2מ'  +שרוולי! לפינוי פסולת בניה
 $תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 $ביצוע תכנית  AS$MADEכתנאי לקבלת טופס 4
 $תיאו! ארכיטקטוני ע! מהנדס הוועדה

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130012מיו!26/08/2013:

עמוד 3

המש בקשה להיתר20120281 :

$
$
$
$
$

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
אישור מנהלת הרובע

סעי 2

בקשה להיתר20130358 :

תיק בניי167610250000 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130012תארי26/08/2013 :
בעלי עניי
מבקש
מבני גזית בע"מ
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור
קרבי צבי
מהנדס
קרבי צבי
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב תרשיש  ,7שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16761 :חלקה 25 :מגרש142 :

תוכניות:

ג11188/

יעוד:

מגורי! ב'

שטח מגרש:

7224.00

שימושי:$

בית מגורי! משות4

תאור הבקשה:

חדר טרנספורמציה

מהות הבקשה
תחנת טרנספורמציה דגA-10 $
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 מכבי אש
 $אישור מעבדה מוסמכת )בטוני!,אינסטלציה,קרקע ופיתוח,איטו!,חיפויי!,ממ"ד,גז,מערכת סולרית(
 $חתימות בתכ' :מבקש,בעלי!)ללא 2ב'(,קבל,אחראי לביצוע השלד,אחראי לביקורת,מתכנ,מהנדס
 $אישור חברת חשמל
 $תיאו! ארכיטקטוני ע! מהנדס הוועדה וציפוי אב 100%

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130012מיו!26/08/2013:

עמוד 4

סעי 3

תיק בניי167580160118 :

בקשה להיתר20130355 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130012תארי26/08/2013 :
בעלי עניי
מבקש
אלגרבלי מרדכי
בעל הנכס
אלגרבלי מרדכי
עור
רפאלי הרצל
מהנדס
סיני עברו
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב שכ' רובע יזרעאל  ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16758 :חלקה63 :

תוכניות:

עפ/מק1/11188/

יעוד:

מגורי! ב'

שימושי:$

בית מגורי! משות4

תאור הבקשה:

מבנה יביל

מהות הבקשה
משרד מכירות)מבנה זמני
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 כריתת עצי! בוגרי! ע"פ פקודת היערות לתיקו  89לחוק התכנו והבניה

סעי 4

בקשה להיתר20130345 :

תיק בניי172040070010 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130012תארי26/08/2013 :
בעלי עניי
מבקש
ש.שניידר השקעות בע"מ
בעל הנכס
מ.מ.י
עור
נל ראוב

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130012מיו!26/08/2013:

עמוד 5

המש בקשה להיתר20130345 :

מהנדס
נל ראוב
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב העמל  ,שכונה :עפולה עילית
גוש 17204 :חלקה 7 :מגרשי13 ,12 ,11 ,10:$

תוכניות:

ג4221/

יעוד:

תעשיה

שטח מגרש:

4500.00

תאור הבקשה:

מתק סולארי

מהות הבקשה
מתק סולארי  $תכנית שינויי!
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי$
גליו דרישות
 $חישובי! סטטיי! והצהרת מהנדס
 $אישור מכבי אש
 $חתימת בתכ':מבקש ,בעלי! ,קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
 $נסח טאבו עדכני
 $תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 $ערבות בנקאית
 $תיאו! ארכיטקטוני ע! מהנדס הוועדה
 $אישור מהנדס חשמל מוסמ למתק והפעלתו
 $אישור יוע 6סינוור
 $פרט מסתור ארכיטקטוני בתיאו! ע! מהנדס הוועדה

סעי 5

בקשה להיתר20130130 :

תיק בניי167631040543 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130012תארי26/08/2013 :
בעלי עניי
מבקש
שטרית$שריקי אושרת
שטרית שלמה
בעל הנכס
מ.מ.י.
עור
סאבא סוהיל
מהנדס
סאבא סוהיל
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב לאה גולדברג  ,29שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16763 :חלקה 104 :מגרש543 :

תוכניות:

ג11188/

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130012מיו!26/08/2013:

עמוד 6

המש בקשה להיתר20130130 :

יעוד:

מגורי! א' 2

שימושי:$

בית פרטי חד משפחתי

תאור הבקשה:

תוכ' שינויי!  $תוס' שטח

מהות הבקשה
בית פרטי חד משפחתי
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי$
גליו דרישות
 $הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע! סימו המבנה המוצע על רקע התב"ע
 $חתימת מודד על סימו המבנה
 $אישור הג"א  +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
 $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 6

בקשה להיתר20130148 :

תיק בניי167630570491 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130012תארי26/08/2013 :
בעלי עניי
מבקש
יואב חריב
חריב פני
בעל הנכס
מ.מ.י.

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130012מיו!26/08/2013:

עמוד 7

המש בקשה להיתר20130148 :

עור
שרמ אלה
מהנדס
שרמ אלה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב תרצה אתר  7כניסה ג' ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16763 :חלקה 57 :מגרש491 :

תוכניות:

ג11188/

יעוד:

מגורי! א' 2

שימושי:$

בית פרטי חד משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בית פרטי חד משפחתי
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי$
גליו דרישות
 $הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע! סימו המבנה המוצע על רקע התב"ע
 $חתימת מודד על סימו המבנה
 $אישור הג"א  +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
 $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

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130012מיו!26/08/2013:

עמוד 8

סעי 7

בקשה להיתר20130032 :

תיק בניי177710740000 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130012תארי26/08/2013 :
בעלי עניי
מבקש
הופשטיי ישראל
בעל הנכס
הופשטיי ישראל
עור
חזל סעיד
מהנדס
חזל סעיד
כתובת:
גוש וחלקה:

שכונה :גבעת המורה
גוש 17771 :חלקה74 :

תוכניות:

ג13259/

יעוד:

מגורי! ג'

שימושי:$

בית טורי

תאור הבקשה:

פיצול דירה

מהות הבקשה
פיצול יחידה
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי$
גליו דרישות
 $חישובי! סטטיי! והצהרת מהנדס
 $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

סעי 8

בקשה להיתר20130343 :

תיק בניי177680640000 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130012תארי26/08/2013 :
בעלי עניי
מבקש
בינימי שלו!
בינימי אלה
בעל הנכס
מ.מ.י.
עור
ורוניקה קיריאנוב

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130012מיו!26/08/2013:

עמוד 9

המש בקשה להיתר20130343 :

מהנדס
לאוז אסל
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב קוממיות  ,שכונה :גבעת המורה
גוש 17768 :חלקה64 :

תוכניות:

ג12315/

יעוד:

מגורי! א'

שטח מגרש:

814.00

שימושי:$

בית צמוד קרקע

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי!

מהות הבקשה
בית מגורי! גדר ופיתוח
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי$
גליו דרישות
 $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
 $חתימת מודד על סימו המבנה
 $אישור הג"א  +מערכת אוורור וסינו במרחבי! מוגני!
 $חישובי! סטטיי! והצהרת מהנדס
 $אישור מעבדה מוסמכת )אינסטלציה ,בטוני!,ממ"ד(
 $אישור בזק/תיאו! תשתיות/כבלי!)הוט$יס(
 $התחייבות להמצאת אישור קבל רשו!  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על המבנה
 $אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ! לביצוע חיטוי צנרת
 $אישור תאגיד מי! מי$נע
 $הסדרת החניה ע"פ התק
 $תכנית פיתוח ,חניות ,גינו  +פריסת קירות
 $תאו! ארכיטקטוני וציפוי חזיתות
 $אישור מחלקת פיקוח עירוני
 $הצבת מתק לאצירת אשפה בתאו! ע! מחלקת תברואה
 $אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
 $תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
 $דיווח מתכנ  /מהנדס על שלביות ביצוע
 $ביצוע תכנית  AS$MADEכתנאי לקבלת טופס 4
 $גידור האתר באיסכורית 2מ'
 $הגדרת גבול ביצוע
 $תכנית חיבור בי הבתי!

סעי 9

עבודות חפירה20130382 :

תיק בניי167010250101 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130012תארי26/08/2013 :
בעלי עניי
מבקש
נקסטקו! בע"מ עבור חב' הוט

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130012מיו!26/08/2013:

עמוד 10

המש עבודות חפירה20130382 :

כתובת:
גוש וחלקה:

שפרינצק  ,הבוכרי , $שכונה :עפולה עיר
גוש 16701 :חלקה 25 :מגרש101 :

תוכניות:

עפ/מק2/6113/

יעוד:

שצ"פ )ציבורי פתוח קיי!(
תאור הבקשה:

עבודות חפירה

מהות הבקשה
הנחת קוי הוט
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי$
גליו דרישות
 $אישור עבודות החפירה בתנאי! הבאי! ובכפו 4למסמכי! הנלווי! המהווי! הבקשה לביצוע החפירה:
 $הנחיות הבטיחות והתמרור
 $תנאי! מיוחדי! הכוללי! חלק בלתי נפרד להיתר זה
 $אישור חברת חשמל
 $אישור בזק
 $אישור סלקו!
 $אישור הוט
 $אישור מקורות
 $אישור רשות העתיקות
 $אישור משטרת ישראל
 $אישור גורמי עירייה
 $מפרט טכני ותנאיו
 $ערבות בנקאית
 $אישור כריתת עצי! בוגרי! ע"פ פקודת היערות לתיקו  89לחוק התכנו והבניה

סעי 10

בקשה להיתר20130316 :

תיק בניי167610240000 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130012תארי26/08/2013 :
בעלי עניי
מבקש
אלמוג ב.ז .בניה והשקעות בע"מ
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור
מושלי$אלדר אדריכלי!
מהנדס
מור$שילר מהנדסי! בע"מ
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב שכונת רובע יזרעאל  ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16761 :חלקה 24 :מגרש141 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130012מיו!26/08/2013:

עמוד 11

המש בקשה להיתר20130316 :

תוכניות:

ג11188/

יעוד:

מגורי! ג'

שטח מגרש:

8352.00

שימושי:$

בית מגורי! משות4

תאור הבקשה:

מבנה יביל

מהות הבקשה
 2מבני $זמניי $יבלי$
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 כריתת עצי! בוגרי! ע"פ פקודת היערות לתיקו  89לחוק התכנו והבניה

סעי 11

תיק בניי167290050000 :

עבודות חפירה20130383 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130012תארי26/08/2013 :
בעלי עניי
מבקש
אחי! ב רחמי! צפו בע"מ
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב שד' יצחק רבי  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16730 :חלקה41 :

תוכניות:

ג12567/
תאור הבקשה:

עבודות חפירה

מהות הבקשה
סלילת שבילי אופניי!
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי$
גליו דרישות
 $אישור עבודות החפירה בתנאי! הבאי! ובכפו 4למסמכי! הנלווי! המהווי! הבקשה לביצוע החפירה:
 $הנחיות הבטיחות והתמרור
 $תנאי! מיוחדי! הכוללי! חלק בלתי נפרד להיתר זה
 $אישור חברת חשמל
 $אישור בזק

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130012מיו!26/08/2013:

עמוד 12

המש עבודות חפירה20130383 :

$
$
$
$
$
$
$
$
$

אישור סלקו!
אישור הוט
אישור מקורות
אישור רשות העתיקות
אישור משטרת ישראל
אישור גורמי עירייה
מפרט טכני ותנאיו
ערבות בנקאית
אישור כריתת עצי! בוגרי! ע"פ פקודת היערות לתיקו  89לחוק התכנו והבניה

סעי 12

עבודות חפירה20130389 :

תיק בניי177681690000 :

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130012תארי26/08/2013 :
בעלי עניי
מבקש
מחפרו העמקי! בע"מ
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 17768 :חלקה169 :

מהות הבקשה
התקנת  4פחי! מוטמני! על פי רשימה מצורפת
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי$
גליו דרישות
 $אישור עבודות החפירה בתנאי! הבאי! ובכפו 4למסמכי! הנלווי! המהווי! הבקשה לביצוע החפירה:
 $הנחיות הבטיחות והתמרור
 $תנאי! מיוחדי! הכוללי! חלק בלתי נפרד להיתר זה
 $אישור חברת חשמל
 $אישור בזק
 $אישור סלקו!
 $אישור הוט
 $אישור מקורות
 $אישור רשות העתיקות
 $אישור משטרת ישראל
 $אישור גורמי עירייה
 $מפרט טכני ותנאיו
 $ערבות בנקאית
 $אישור כריתת עצי! בוגרי! ע"פ פקודת היערות לתיקו  89לחוק התכנו והבניה
__________________
ישראל קנטור
מהנדס העיר

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר  20130012מיו!26/08/2013:

___________________
חביב פר+
יו"ר ועדת משנה

עמוד 13

