תארי 06/03/2014 :
ת .עברי:ד' אדר  ,תשע"ד

פרוטוקול ועדת משנה מספר 20140003
בתארי 19/02/2014 :י"ט אדר תשע"ד שעה 18:00
נכחו:
חברי :

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








נציגי :

רבקי לאוניד
גב' חגית עמית

 נציגות כבאות והצלה
 נציגת משרד הפני!

סגל:

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










מוזמני :

מר יצחק שריקי
רפי כה
גב' עינב פר

 גזבר העירייה
 מנכ"ל העיריה
 מבקרת העירייה

יו"ר הועדה
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר

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

נעדרו:
חברי :

צור כה

 חבר

נציגי :

מר יובל סגל
מיכל ארבל
מר עבדאללה מוקרי
מר בני יצחק
גב' נעמה גלצר
מר הראל דמתי
מר אבי עייש
מר פרד פרוימובי
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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

עמוד 1

המש משתתפי לישיבה:
נציגי :

גב' דורית סלע
מר ליאור אביקזר

 נציגת המשרד לאיכות הסביבה
 נציג תאגיד המי! מינע

מוזמני :

מר יוסי ח

 איכות הסביבה
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עמוד 2

על סדר היו :
אישור פרוטוקול מס'  20130011מתארי .31.12.13
בעד  יו"ר שלמה מליחי,דוד סויסה,שלו! שלמה.
נמנע  חביב פר
אישור פרוטוקול מס'  20140001מתארי .8.1.14
בעד  יו"ר שלמה מליחי,שלו! שלמה,ראוב יוקלר,חביב פר
נמנע  דוד סויסה
אישור פרוטוקול מס'  20140002מתארי .22.1.14
בעד  יו"ר שלמה מליחי,שלו! שלמה,ראוב יוקלר,חביב פר
נמנע  דוד סויסה
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עמוד 3

תקציר נושאי לדיו
דיו עקרוני
סעי

מס' ישות

סוג ישות

תאור ישות

גו"ח

בעל עניי

כתובת

עמ'

4

דיו עקרוני

2014002

סגירות חור

גוש16663 :
חלקה221 :

עיריית עפולה

5

סגירות חור
דיו עקרוני

2013008

מגורי! ומסחר

גוש17762 :
חלקה4 :
מגרש17 :

ניצג נדל בע"מ

6

דיו עקרוני
דיו עקרוני

2014003

דיו עקרוני& טבלת
התאמה של שטחי!
והקצאות ציבוריות

גוש16681 :
חלקה21 :

יצחק שפירא ,ליעד
אדריכלי!

11

עיריית עפולה

12

7

דיו עקרוני& טבלת התאמה של שטחי! והקצאות ציבוריות לתכנית מתאר C3, D2
דיו בנושא תוכניות גוש16663 :
2014005
דיו עקרוני
מפורטות נקודתיות חלקה221 :

10

פנקס צבי  ,שכונה:
עפולה עילית

11

דיו בנושא תוכניות מפורטות נקודתיות

אישור תכנית בני עיר
סעי

סוג ישות

מס' ישות

תאור ישות

גו"ח

8

תוכנית
תשריט חלוקה

201403

אמי אבודרה! &
חלוקה

9

תשריט חלוקה
תוכנית
תשריט איחוד
וחלוקה

201404

קלינה אליעזר&איחוד גוש17775 :
וחלוקה
מחלקה73:
עד חלקה74:

10

11

12

13

גוש16692 :
מחלקה17:
עד חלקה17:

בעל עניי

כתובת

אמי אבודרה! ,
מסיקה אליהו ,
מסיקה איבר) ,

הכשרת הישוב ,
שכונה :עפולה עיר

12

קלינה אליעזר  ,ניר
אודי

טבל  ,שכונה:
עפולה עילית

14

איחוד וחלוקה
גוש16706 :
ניוד זכויות בנייה
עפ/מק1/11257/
תוכנית
ביה"ס ברוש
תוכנית מפורטת
מחלקה175:
עד חלקה175:
ניוד זכויות בנייה לא מנוצלות ממגרש " 181תא שטח מס'  20בתשריט "
למגרש " 180תא שטח מס'  10בתשריט " ללא שינוי סה"כ השטחי! המאושרי! בתכנית עפ"י סעי 62א)א(6
שיבולי!  ,שכונה:
"בר ובניו" חברה
גוש16708 :
אחוזת רוי&איחוד
201405
תוכנית
עפולה עיר
לבני ופיתוח בע"מ
וחלוקה
מחלקה19:
עד חלקה23:
תשריט איחוד וחלוקה
תפארת העמק בע"מ
גוש16698 :
שינוי לתכנית
עפ/מק/גבת5/90/
תוכנית
 ,מ .כרסנטי ייזו!
ג/בת90/
תוכנית מפורטת
מחלקה59:
והשקעות  2008בע"מ
עד חלקה59:
התווית מערכת דרכי! פנימיות חדשה והסדרת חניות
הבוכרי! ,
עיריית עפולה
גוש16701 :
עפ/מק4/11598/
עפ/מק4/11598/
תוכנית
שכונה :עפולה עיר
&הרחבת כביש רח'
תוכנית מפורטת
מחלקה14:
הבוכרי!
עד חלקה15:
הרחבת דר) ברח' הבוכרי! בתוואי מאושר בתכנית ג 11598/לפי סעי ) 62א(א 2
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עמ'

עיריית עפולה
ואחרי!

הדג  ,שכונה:
עפולה עיר

15

16

17

18

עמוד 4

תקציר נושאי לדיו
אישור בקשה להיתר
סעי
1

2

3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

סוג ישות

מס' ישות

תאור ישות

גו"ח

בעל עניי

בית מגורי! משות  ,גוש16663 :
בקשה להיתר 20130043
תוספת למבנה קיי! חלקה23 :
תכ' :ג11425/
קיימת התנגדות
פתיחת גג חדר מדרגות ותוספת מדרגות קירוי מחדש לחדר מדרגות ופרגולה בקומת הגג
אביטבול אריה ,
גוש17768 :
פיצול דירה
בקשה להיתר 20130365
אביטבול שני
חלקה19 :
תכ' :ג13259/
קיימת התנגדות
פיצול דירה
יסחקוב זהבה ,
גוש17768 :
בית פרטי דו
בקשה להיתר 20130172
יסחקוב מיכאל
משפחתי ,
חלקה19 :
למבנה
לגיטימציה
תכ' :ג13259/
קיימת התנגדות
לגיטמציה לקומת מרת ופרגולות
עיריית עפולה
גוש16663 :
מגרש חניה
בקשה להיתר 20140099
חלקה21 :
תכ' :ג,2324/
הכשרת מגרש חניה אירעי
נקר צבי  ,נקר גלית
בית מגורי! משות  ,גוש16707 :
בקשה להיתר 20130624
תוספת למבנה קיי! חלקה7 :
תכ' :ג302/
תוספת מגורי!
עירית עפולה
מבנה מסחרי  ,בניה גוש17764 :
בקשה להיתר 20140052
חדשה
חלקה67 :
תכ' :ג8646/
מבנה חנויות & חידוש היתר מס' 20080023
ושינוי ש! מעיריית עפולה ליעקב מלכה.
מרשק גנדי  ,מרשק
בית מגורי! משות  ,גוש17769 :
בקשה להיתר 20130326
ליובוב
לגיטימציה למבנה חלקה67 :
קיי!
תכ' :ג13259/
לגיטימציה לגגוני! ופרגולה וגדר
י.ר.י אשל נכסי!
גוש16696 :
תעשיה  ,חדר
בקשה להיתר 20130648
בע"מ
טרנספורמציה
חלקה67 :
תכ' :ג,11424/
חדר טרנספורמציה
ע.א.ח .סלע הנדסה
בית מגורי! משות  ,גוש16759 :
בקשה להיתר 20110158
 1993בע"מ
תוספת למבנה קיי! חלקה8 :
תכ' :ג11188/
תוספת  2קומות למבנה מגורי! מאושר ב  9קומות ס"ה  11קומות  27יח"ד & תיקו החלטה.
מגידו השקעות ובניה
בית מגורי! משות  ,גוש16759 :
בקשה להיתר 20140079
בע"מ
בניה חדשה
חלקה9 :
מגרש181 :
בני מגורי! מס'  27יח"ד ,חניו תת קרקעי ופיתוח.
"בר ובניו" חברה
בית מגורי! משות  ,גוש16708 :
בקשה להיתר 20140022
לבני ופיתוח בע"מ
בניה חדשה
חלקה19 :
תכ' :ג,19543/
מבנה מגורי! מס' 35 ,2יח"ד ופיתוח.
"בר ובניו" חברה
בית מגורי! משות  ,גוש16708 :
בקשה להיתר 20140021
לבני ופיתוח בע"מ
בניה חדשה
חלקה19 :
תכ' :ג,19543/
מבנה מגורי! מס'  35 , 1יח"ד ופיתוח.
דר נופרי! בע"מ
בית מגורי! משות  ,גוש16762 :
בקשה להיתר 20140074
בניה חדשה
מגרש1014 :
תכ':
בני מגורי!  10יח"ד ופיתוח
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גרינשפו דוד

כתובת

עמ'

רחוב ורדה ,10
שכונה :עפולה עיר

7
שעה:
18:15

רחוב מצפה ,2
שכונה :גבעת
המורה

8
שעה:
18:30

רחוב מצפה ,2
שכונה :גבעת
המורה

10

רחוב שדרות
ארלוזורוב ,
שכונה :עפולה עיר

19

רחוב הצפצפות ,7
שכונה :עפולה עיר

19

רחוב יצחק שדה ,
שכונה :עפולה
עילית

20

רחוב מאפו ,7
שכונה :גבעת
המורה

21

רחוב החשמל ,10
שכונה :עפולה עיר

22

רחוב שכ' רובע
יזרעאל  ,שכונה:
רובע יזרעאל

23

רחוב שכ' רובע
יזרעאל  ,שכונה:
רובע יזרעאל

24

עומר  ,שיבולי! ,
שכונה :עפולה עיר

26

עומר  ,שיבולי! ,
שכונה :עפולה עיר

27

רחוב דבורה
הנביאה  ,שכונה:
רובע יזרעאל

27

עמוד 5

תקציר נושאי לדיו
אישור בקשה להיתר
סעי

מס' ישות

סוג ישות

20140075

24

בקשה להיתר

25

בני מגורי!  10יח"ד ופיתוח
בקשה להיתר 20140076

26

בני מגורי!  10יח"ד ופיתוח
בקשה להיתר 20140077

27

בני מגורי!  10יח"ד ופיתוח
בקשה להיתר 20140023

28

מבנה מגורי! מס'  28 ,3יח"ד ופיתוח.
בקשה להיתר 20130104

29

פרגולה )לגיטמציה(
בקשה להיתר 20090317

30

לגיטימציה לפרגולה ומחס.
בקשה להיתר 20130292

31

לגיטמציה לפרגולה
בקשה להיתר 20130003

32

גשרו כניסה לבית
בקשה להיתר 20110144

33

מרפסת ע) 1לגיטמציה(
בקשה להיתר 20130085

34

מרפסת ע! פרגולה ) לגיטמציה (
בקשה להיתר 20140097

35

תוספת לבית מגורי! ושינוי חזית
בקשה להיתר 20130464

תאור ישות

גו"ח

בעל עניי

כתובת

עמ'

בית מגורי! משות  ,גוש16762 :
בניה חדשה
מגרש1015 :
תכ':

דר נופרי! בע"מ

רחוב דבורה
הנביאה  ,שכונה:
רובע יזרעאל

29

בית מגורי! משות  ,גוש16762 :
בניה חדשה
מגרש1016 :
תכ':

דר נופרי! בע"מ

רחוב דבורה
הנביאה  ,שכונה:
רובע יזרעאל

30

בית מגורי! משות  ,גוש16762 :
בניה חדשה
מגרש1017 :
תכ':

דר נופרי! בע"מ

רחוב דבורה
הנביאה  ,שכונה:
רובע יזרעאל

31

בית מגורי! משות  ,גוש16761 :
בניה חדשה
חלקה22 :
מגרש139 :

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

33

בית מגורי! משות  ,גוש16659 :
פרגולה
חלקה56 :

לנדאו אדריא ,
לנדאו שושנה

ש"י עגנו ,4
שכונה :עפולה עיר

34

מבנה ציבור וקהילה גוש17766 :
 ,פרגולה ומחס
חלקה150 :
תכ' :גנ16468/

בית הכנסת בני
ירושליי!)עזרא
אלמו(

רחוב יצחק שדה ,
שכונה :עפולה
עילית

35

בית מגורי! משות  ,גוש17781 :
לגיטימציה למבנה חלקה21 :
קיי!
תכ' :ג/במ141/

דרעי דני  ,דרעי יפה

רחוב אירוסי! 96
ד1

36

בית פרטי חד
משפחתי  ,גשרו
כניסה

גוש17768 :
חלקה130 :

הרוש פלורי

אב גבירול ,7
שכונה :גבעת
המורה

37

בית פרטי חד
משפחתי ,
לגיטימציה למבנה

גוש16663 :
חלקה95 :
תכ' :ג302/

סלוק רחל

רחוב העליה ,25
שכונה :עפולה עיר

37

מגורי!  ,לגיטימציה גוש16705 :
למבנה קיי!
חלקה111 :
תכ' :ג554/

קיימת התנגדות
שירלי הדר קרני צור

המג  ,שכונה:
עפולה עיר

38

קיימת התנגדות

מגורי!  ,תוספת
למבנה קיי!

גוש16761 :
חלקה95 :
מגרש364 :

שקד נדב  ,שקד
שושנה

רחוב לש! 26
כניסה ג' ,שכונה:
רובע יזרעאל

39

בית פרטי דו
משפחתי  ,תוכ'
שינויי! ללא תוס'

גוש17773 :
חלקה20 :
תכ' :ג13259/

אלגרבלי אידה ,
אלגרבלי יעיש

רחוב בורוכוב 8
כניסה ב ,שכונה:
עפולה עילית

40

שינויי! בבית קיי!
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עמוד 6

סעי 1

תיק בניי166630230000 :

בקשה להיתר20130043 :
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בעלי עניי
מבקש
גרינשפו דוד
בעל הנכס
גרינשפוזוהר
עור
ליאת כ
מהנדס
עומרי אחמד
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב ורדה  ,10שכונה :עפולה עיר
גוש 16663 :חלקה23 :

תוכניות:

ג11425/

יעוד:

מגורי $ג'

שימושי :

בית מגורי $משות&

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי$

מהות הבקשה
פתיחת גג חדר מדרגות ותוספת מדרגות קירוי מחדש לחדר מדרגות ופרגולה בקומת הגג
סוג פרסו

סטטוס

תארי פרסו

תארי תוק

הכנת פרסו$

מהות הפרסו :
הקלה בקו בניי צידי  2.70מ' קיר ללא פתחי.$
הקלה בקומה  5במקו.4 $
מתנגדי
" לופו טובה
" קרמר רחל
" קרמר יצחק
" אוחיו הניה
" קטרנקו לודמילה
" קטרנקו יורי
" יעקב לופנדסנסקי
" טטאינה לופנדסנסקי
" אריה ב דיי
" רוסה ב דיי
החלטות
לאחר שמיעת המתנגד והמבקש ולאור העובדה כי לא הובעה התנגדות לעצ $בניית הפרגולה ויציאה לגג אלא נגעה להתחייבות
לאי גרימת נזק מחליטה הוועדה לדחות ההתנגדות ולאשר את הבקשה בתנאי.$

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003מיו19/02/2014:$

עמוד 7

המש בקשה להיתר20130043 :

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 פיקוח עירוני
* אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר

סעי 2

בקשה להיתר20130365 :

תיק בניי177680190000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :
בעלי עניי
מבקש
אביטבול אריה
אביטבול שני
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור
נעמ יוסי
מהנדס
רוזנברג אירנה
כתובת:
גוש וחלקה:

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

תוכניות:

ג13259/

יעוד:

מגורי $א'

שטח מגרש:

1059.00

תאור הבקשה:

פיצול דירה

מהות הבקשה
פיצול דירה
מתנגדי
" יסחקוב זהבה
" יסחקוב מיכאל
" יסחקוב מיכאל וזהבה
" יסחקוב מיכאל וזהבה
" עו"ד נג'אר זאהי
החלטות
לאחר שמיעת המתנגדי $והמבקשי $הבקשה תואמת את ס כל הזכויות בקרקע ללא חלוקה וההתנגדות נוגעת לעניי קניי
היות והמתנגד טוע לזכויות במחצית שטח הקרקע דבר שאינו בסמכות הוועדה המקומית .מדובר במגרש של  1,059מ"ר ואי
מניעה לאשר תוספת יח"ד אחת .מחליטה הוועדה כי אי בתוספת יח"ד משו $פגיעה תכנונית כי תוספת יח"ד הינה בהתא$
לזכויות המותרות .טענות המתנגד כי נפגעו זכויותיו הקנייניות אינ מסמכותה של הוועדה ולכ מחליטה הוועדה לדחות
ההתנגדות ולאשר את הבקשה בתנאי:$

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003מיו19/02/2014:$

עמוד 9

המש בקשה להיתר20130365 :

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 הג"א  +מערכת אוורור וסינו במרחבי $מוגני$
* תכנית פיתוח ופתרו חניה

סעי 3

בקשה להיתר20130172 :

תיק בניי177680190000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :
בעלי עניי
מבקש
יסחקוב זהבה
יסחקוב מיכאל
בעל הנכס
אלבז מיכאל
עור
אדרי משה
מהנדס
אדרי משה
כתובת:
גוש וחלקה:

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

תוכניות:

ג13259/

יעוד:

מגורי $א'

שטח מגרש:

1059.00

שימושי :

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

לגיטימציה למבנה קיי$

מהות הבקשה
לגיטמציה לקומת מרת& ופרגולות
מתנגדי
" אבוטבול אריה
החלטות
יובא לדיו לאחר הגשת תכנית מתוקנת וסימו הבניה החורגת להריסה וביצועה

סעי 4

דיו עקרוני2014002 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :
סטטוס :פעיל
פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003מיו19/02/2014:$

עמוד 10

המש דיו עקרוני2014002 :

בעלי עניי
מבקש
עיריית עפולה
גושי חלקות

גוש 16663 :חלקה221 :

מהות הדיו
סגירות חור&
החלטות
יובא לדיו לאחר שחברי הוועדה יעיינו בחוברת שהועברה להתייחסות .

סעי 5

דיו עקרוני2013008 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :
סטטוס :פעיל
בעלי עניי
מבקש
ניצג נדל בע"מ
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור
יצחק שפירא ,ליעד אדריכלי$
כתובות
גושי חלקות

פנקס צבי  ,שכונה :עפולה עילית
גוש 17762 :חלקה 4 :מגרש17 :

תוכניות:

ג2026/

יעוד:

תעשיה קלה ומלאכה

שימושי :

מגורי $ומסחר

מהות הדיו
דיו עקרוני
החלטות
החלטה לדחות את הבקשה מהנימוקי הבאי  :התכנית מהווה שינוי מהותי לאופי השכונה ולשימושי הקרקע הקיימי
והמאושרי בתכניות מפורטות לתעשיה ואינה נותנת התייחסות תכנונית לכל מתח איזור תעשיה הסמו ולא למצב
התשתיות הקיימות וללא התייחסות לשטחי ציבור נדרשי .

סעי 6

דיו עקרוני2014003 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :
סטטוס :פעיל
בעלי עניי
מבקש
יצחק שפירא ,ליעד אדריכלי$

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003מיו19/02/2014:$

עמוד 11

המש דיו עקרוני2014003 :

עור
יצחק שפירא ,ליעד אדריכלי$
גושי חלקות

גוש 16680 :חלקות,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 :
,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56
,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32
,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7
גוש 16681 :חלקה,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 :
,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54
 ,29 ,30חלקה 28 :מגרש ,2506 :חלקה ,27 :חלקה ,26 :חלקה ,25 :חלקה ,24 :חלקה:
 ,23חלקה ,22 :חלקה21 :
גוש 16682 :חלקות,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 :
,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39
9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15

מהות הדיו
דיו עקרוני" טבלת התאמה של שטחי והקצאות ציבוריות לתכנית מתאר C3, D2
החלטות
החלטה לדחות את הבקשה מהנימוקי הבאי :
תכנית המתאר נותנת עדיפות ושלביות לפיתוח המתחמי בחיבור השכונות ע העיר ואילו התכנית המוצעת נמצאת בדרו
העיר ואשר עפ"י השלביות שנקבעה בתכנית מתאר ג 12567/אינ בסדר העדיפויות במתח המוצע אי כל תשתיות ציבוריות.

סעי 7

דיו עקרוני2014005 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :
סטטוס :פעיל
בעלי עניי
מבקש
עיריית עפולה
גושי חלקות

גוש 16663 :חלקה221 :

מהות הדיו
דיו בנושא תוכניות מפורטות נקודתיות
החלטות
יובא להמש דיו בישיבה הבאה.

סעי 8

תשריט חלוקה201403 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :
ש התכנית:

אמי אבודרה * $חלוקה
 1,838.00מ"ר

) 1.8380דונ($
מספר תכנית

יחס
שינוי ל*

ג6029/

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003מיו19/02/2014:$

עמוד 13

המש תיק בניי201403 :

בעלי עני
יז
אמי אבודרה$
מסיקה אליהו
מסיקה איבר
סרוסי בנימי
סרוסי רינה
סרוסי אברה$
אבודרה $שרה
ב עמי משה
ב עמי אושרה
אלמוזנינו ארז
אלמזנינו ליל
בעלי
אמי אבודרה$
מסיקה אליהו
מסיקה איבר
סרוסי בנימי
סרוסי רינה
סרוסי אברה$
אבודרה $שרה
ב עמי משה
ב עמי אושרה
אלמוזנינו ארז
אלמזנינו ליל
כתובות
גושי חלקות
גוש
16692

הכשרת הישוב  ,שכונה :עפולה עיר ,הקונגרס הציוני  ,שכונה :עפולה עיר
גוש נוס בשלמות
לא

מחלקה
17

עד חלקה
17

בשלמות
כ

מטרת התכנית
תשריט חלוקה
החלטות
לדחות התכנית מהנימוקי הבאי  :התכנית אינה מציגה פתרונות גישה לכל הבתי הבנויי כמו כ קיימות חריגות בניה
לשטחי ציבוריי .

סעי 9

תשריט איחוד וחלוקה201404 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :
ש התכנית:

קלינה אליעזר*איחוד וחלוקה

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003מיו19/02/2014:$

עמוד 14

המש תיק בניי201404 :

 1,404.00מ"ר

) 1.4040דונ($
מספר תכנית

יחס
ג1713/

שינוי ל*
בעלי עני
יז
קלינה אליעזר
ניר אודי
בעלי
קלינה אליעזר
ניר אודי
מגיש
קלינה אליעזר
ניר אודי
כתובות
גושי חלקות
גוש
17775

טבל  ,שכונה :עפולה עילית
גוש נוס בשלמות
לא

מחלקה
73

עד חלקה
74

בשלמות
כ

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

סעי 10

תוכנית מפורטת :עפ/מק1/11257/

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :
ש התכנית:

ניוד זכויות בנייה ביה"ס ברוש
 8,125.00מ"ר

) 8.1250דונ($
מספר תכנית

יחס
שינוי ל*

ג11257/

בעלי עני
יז
עיריית עפולה ואחרי$
פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003מיו19/02/2014:$

עמוד 15

המש תיק בניי :עפ/מק1/11257/

בעלי
עיריית עפולה ואחרי$
מגיש
עיריית עפולה ואחרי$
כתובות
גושי חלקות
גוש
16706
16706

הדג  ,שכונה :עפולה עיר
גוש נוס בשלמות
לא
לא

מחלקה
175
178

עד חלקה
175
178

בשלמות
כ
כ

מטרת התכנית
ניוד זכויות בנייה לא מנוצלות ממגרש " 181תא שטח מס'  20בתשריט "
למגרש " 180תא שטח מס'  10בתשריט " ללא שינוי סה"כ השטחי $המאושרי $בתכנית עפ"י סעי& 62א)א(6
החלטות
להפקיד את התכנית.
גליו דרישות
* תכנית בינוי
* נספח תנועה וחניה

סעי 11

תוכנית201405 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :
ש התכנית:

אחוזת רוי*איחוד וחלוקה
) 11.4280דונ($

 11,428.00מ"ר

מספר תכנית

יחס
ג19925/

כפופה ל*
בעלי עני
יז
"בר ובניו" חברה לבני ופיתוח בע"מ
בעלי
"בר ובניו" חברה לבני ופיתוח בע"מ
מגיש
"בר ובניו" חברה לבני ופיתוח בע"מ
כתובות
גושי חלקות
גוש
16708

שיבולי , $שכונה :עפולה עיר
גוש נוס בשלמות
לא

מחלקה
19

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003מיו19/02/2014:$

עד חלקה
23

בשלמות
כ

עמוד 16

המש תיק בניי201405 :

מטרת התכנית
תשריט איחוד וחלוקה
החלטות
לאשר את התשריט.
גליו דרישות
* נסח טאבו עדכני
* התחייבות מודד ועו"ד לביצוע רישו $החלוקות
* חתימת כל הבעלי $הרשומי $של הנכס.
* תיקו התכנית שתהייה על רקע תכנו כבישי $מתוכנני/$קיימי $התאמת גבהי$
* התחייבות לביצוע השצ"פ

סעי 12

תוכנית מפורטת :עפ/מק/גבת5/90/

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :
ש התכנית:

שינוי לתכנית ג/בת90/
) 21.9000דונ($

 21,900.00מ"ר

מספר תכנית

יחס
ג/בת90/

שינוי ל*
בעלי עני
יז
תפארת העמק בע"מ
מ .כרסנטי ייזו $והשקעות  2008בע"מ
משארקה בע"מ
בעלי
תפארת העמק בע"מ
מ .כרסנטי ייזו $והשקעות  2008בע"מ
משארקה בע"מ
גושי חלקות
גוש
16698
16698
16698

גוש נוס בשלמות
לא
לא
לא

מחלקה
59
61
65

עד חלקה
59
62
65

בשלמות
כ
כ
לא

מטרת התכנית
התווית מערכת דרכי $פנימיות חדשה והסדרת חניות
החלטות
לתת תוק לתכנית.

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003מיו19/02/2014:$

עמוד 17

המש תיק בניי :עפ/מק/גבת5/90/

גליו דרישות
* תכנית חניות מתואמת ע"י יוע תנועה על רקע תכנית כבישי $מתוכנני.$
* נספח בינוי
* חתימת בתכ':מבקש ,בעלי$

סעי 13

תוכנית מפורטת :עפ/מק4/11598/

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :
ש התכנית:

עפ/מק* 4/11598/הרחבת כביש רח' הבוכרי$
 4,722.20מ"ר

) 4.7222דונ($
מספר תכנית

יחס
שינוי ל*
שינוי ל*
כפופה ל*

ג11598/
גנ16099/
ג12567/

בעלי עני
יז
עיריית עפולה
בעלי
עיריית עפולה
מגיש
עיריית עפולה
כתובות
הבוכרי , $שכונה :עפולה עיר
גושי וחלקות לתוכנית:
גוש 16701 :חלקות במלוא29 ,16 :
גוש 16701 :חלקי חלקות57 ,56 ,36 ,35 ,27 ,22 * 19 ,15 * 14 :
מטרת התכנית
הרחבת דר ברח' הבוכרי $בתוואי מאושר בתכנית ג 11598/לפי סעי& ) 62א(א 2
החלטות
לתת תוק לתכנית
גליו דרישות
* נסח טאבו עדכני
* נספח תנועה וחניות על ידי יוע תנועה
* נספח בינוי וחזיתות
* תיקו התכנית
* אישור מבא"ת
* הוכחת בעלות וחתימת בעלי$

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003מיו19/02/2014:$

עמוד 18

סעי 14

בקשה להיתר20140099 :

תיק בניי166630210000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :
בעלי עניי
מבקש
עיריית עפולה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב שדרות ארלוזורוב  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16663 :חלקות,232 ,233 ,234 ,235 ,236 ,238 ,239 ,241 ,242 ,244 ,246 ,248 ,250 ,252 :
21 ,22 ,30 ,31 ,32 ,34 ,225 ,227 ,228 ,229 ,230

תוכניות:

ג ,2324/גנ17067/

יעוד:

חזית מסחרית

שטח מגרש:

7850.00

תאור הבקשה:

מגרש חניה

מהות הבקשה
הכשרת מגרש חניה אירעי
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
* אישור מנהל מקרקעי ישראל
* אישור יוע תנועה

סעי 15

בקשה להיתר20130624 :

תיק בניי167070070000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :
בעלי עניי
מבקש
נקר צבי
נקר גלית
עור
שרמ אלה
מהנדס
שרמ אלה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב הצפצפות  ,7שכונה :עפולה עיר
גוש 16707 :חלקה7 :

תוכניות:

ג302/

יעוד:

מגורי $ג'

שטח מגרש:

4870.00

שימושי :

בית מגורי $משות&

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי$

מהות הבקשה
תוספת מגורי$

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003מיו19/02/2014:$

עמוד 19

המש בקשה להיתר20130624 :

החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
* חישובי $סטטיי $והצהרת מהנדס
* הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע $סימו המבנה המוצע על רקע התב"ע
* 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
* אישור פיקוח עירוני
* 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 16

בקשה להיתר20140052 :

תיק בניי177640670000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :
בעלי עניי
מבקש
עירית עפולה
בעל הנכס
עירית עפולה
עור
רוזנגרט אבי
מהנדס
קוסאי אגבאריה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב יצחק שדה  ,שכונה :עפולה עילית
גוש 17764 :חלקה67 :

תוכניות:

ג8646/

שימושי :

מבנה מסחרי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
מבנה חנויות * חידוש היתר מס' 20080023
ושינוי ש $מעיריית עפולה ליעקב מלכה.
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי היתר מס' .20080023

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003מיו19/02/2014:$

עמוד 20

המש בקשה להיתר20140052 :

גליו דרישות
* הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע $סימו המבנה המוצע על רקע הת.ב.ע
* חתימת מודד על סימו המבנה
* אישור הג"א
* חישובי $סטטיי $והצהרת מהנדס
* התחייבות להמצאת אישור קבל רשו,$אחראי לביצוע השלד ואחראי על ביקורת המבנה טר $תחילת
* הבניה * אישור מכבי אש
* אישור בזק
* אישור מעבדה מוסמכת
* אישור משרד הבריאות
* אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית
* הצבת מתק לאצירת אשפה בתאו $ע $מחלקת תברואה
* גידור האתר באיסכורית 2מ'
* חתימות בתכ' :מבקש ,בעלי , $קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת,מתכנ ,מהנדס
* נסח טאבו עדכני
* תיאו $ארכיטקטוני ע $מהנדס הועדה
* סידורי $מיוחדי $לנכי$
* ק.ק.ט .ומלאכותי  +מפלס  0.00אבסולוטי
* הסדרת החניה ע"פ התק
* פתרו לניקוז
* תכניות נו&:
* סלילת מדרכות באבני $משתלבות או בחומר קשיח אחר
* פרט גדר בתאו $ע $מהנדס הועדה
* סלילת מדרכות ציבוריות באבני $משתלבות ע"ח המבקש ובתאו $ע $מהנדס הועדה
* אישור יוע קרקע
* אישור יוע בטיחות
* אישור מנהל היחידה לאיכות הסביבה לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
* ביצוע תכנית  AS*MADEכתנאי לקבלת טופס 4
* תצהיר של מתכנ השלד * טופס 9
* תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבני * טופס 10
* הצבת שלט ברור וקריא במקו $בולט שיצוינו בו מספר ותיאור מהות היתר הבניה למש תקופת הבניה
* אישור פיקוח עירוני

סעי 17

בקשה להיתר20130326 :

תיק בניי177690670000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :
בעלי עניי
מבקש
מרשק גנדי
מרשק ליובוב
בעל הנכס
מ.מ.י.
עור
בילאבסקי בוריס

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003מיו19/02/2014:$

עמוד 21

המש בקשה להיתר20130326 :

מהנדס
בילאבסקי בוריס
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב מאפו  ,7שכונה :גבעת המורה
גוש 17769 :חלקה67 :

תוכניות:

ג13259/

יעוד:

מגורי $א'

שימושי :

בית מגורי $משות&

תאור הבקשה:

לגיטימציה למבנה קיי$

מהות הבקשה
לגיטימציה לגגוני $ופרגולה וגדר
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 18

בקשה להיתר20130648 :

תיק בניי166960670000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :
בעלי עניי
מבקש
י.ר.י אשל נכסי $בע"מ
בעל הנכס
י.ר.י אשל נכסי $בע"מ
עור
קרבי צבי
מהנדס
קרבי צבי
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב החשמל  ,10שכונה :עפולה עיר
גוש 16696 :חלקה67 :

תוכניות:

ג ,11424/ג18647/

יעוד:
שימושי :

תעשיה

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003מיו19/02/2014:$

שטח מגרש:

3904.00

תאור הבקשה:

חדר טרנספורמציה

עמוד 22

המש בקשה להיתר20130648 :

מהות הבקשה
חדר טרנספורמציה
סוג פרסו
הקלות

תארי פרסו
30/12/2013

סטטוס
הכנת פרסו$

תארי תוק

מהות הפרסו :
הקלה בקו בני צידי צפוני  1.00מ' במקו  5.00מ'
הקלה בקו בני צידי 1מערבי  1.40מ' במקו  5.00מ' לחדר טרנספורמציה
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
* הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע $סימו המבנה המוצע על רקע התב"ע
* תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
* 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 שתהווה חלק בלתי נפרד מההיתר.

סעי 19

תיק בניי167590080000 :

בקשה להיתר20110158 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :
בעלי עניי
מבקש
ע.א.ח .סלע הנדסה  1993בע"מ
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור
רפאלי הרצל
מהנדס
פסטרנק ארנו
כתובת:
גוש וחלקה:

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

תוכניות:

ג11188/

יעוד:

מגורי $ג'

שימושי :

בית מגורי $משות&

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003מיו19/02/2014:$

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי$

עמוד 23

המש בקשה להיתר20110158 :

מהות הבקשה
תוספת  2קומות למבנה מגורי $מאושר ב  9קומות ס"ה  11קומות  27יח"ד * תיקו החלטה.
סוג פרסו
הקלות

תארי פרסו

סטטוס

תארי תוק

הכנת פרסו$

מהות הפרסו :
הקלה במספר קומות *  11קומות במקו.10 $
הקלה בקו בניי * גזוזטרה  2מ'.
הקלה בהוראות בינוי
החלטות
החלטה לאשר את הבקשה לתיקו החלטה הנוגעת להתקנת מתקני משחקי  :המתקני יותקנו עפ"י תכנית אשר תאושר
ע"י מהנדס העיר ובשווי שלא יופחת מ  $300ליח"ד.
גליו דרישות
* אישור יוע נו& ויוע תנועה של מנהלת הרובע.
* מביאי $לידיעת הייז $כי מאושרת חניה עלית לבניי הראשו בלבד.
* הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע $סימו המבנה המוצע על רקע התב"ע
* הצבת מתק לאצירת אשפה בתאו $ע $מחלקת תברואה
* גידור האתר באיסכורית 2מ'  +שרוולי $לפינוי פסולת בניה
* תכנית תנועה ,תמרור  ,צביעת רחובות וחניות ערוכה ע"י יוע תנועה לאישור מהנדס הכבישי$
* תכנית פיתוח ,חניות ,גינו ,תאורה ,משק תת קרקעי
* הערת אזהרה לפי תקנה  27בדבר זיקת הנאה לציבור בשטח גינו ברוחב  1.0מ' בחזית כבישי.2,5 $
* חתימת מודד על סימו המבנה
* התחייבות להמצאת אישור קבל רשו , $אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על המבנה
* חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות
* אישור יוע קרקע
* אישור מעבדה מוסמכת)בדיקת מערכ' אינסטלציה ,בטוני ,$ממ"ד(
* חתימת בתכ':מבקש ,בעלי ,$קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
* נסח טאבו עדכני
* הסדרת החניה ע"פ התק בתאו $ע $יוע התחבורה )טבלת חניות( +אישור מהנדס הכבישי $בעיריה
* תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
* תאו $ארכיטקטוני וציפוי חזיתות
* אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
* ביצוע תכנית  AS*MADEכתנאי לקבלת טופס 4
* סלילת מדרכות ציבוריות באבני $משתלבות ע"ח המבקש ובתאו $ע $מהנדס הועדה
* אישור בזק/תיאו $תשתיות/כבלי)$הוט*יס(
* תכנית שלביות ביצוע
* אישור משרד העבודה למתקני גז
* דיווח מתכנ  /מהנדס על שלביות ביצוע השלד לפי הטופס הרצ"ב
* התקנת מתקני משחקי $עפ"י תכנית אשר תאושר ע"י מהנדס העיר ובשווי שלא יופחת מ  300$ליח"ד

סעי 20

בקשה להיתר20140079 :

תיק בניי167590090000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003מיו19/02/2014:$

עמוד 24

המש בקשה להיתר20140079 :

בעלי עניי
מבקש
מגידו השקעות ובניה בע"מ
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור
בלנדר ר
מהנדס
ריכרט דות
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב שכ' רובע יזרעאל  ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16759 :חלקה 9 :מגרש181 :

תוכניות:

ג11188/

יעוד:

מגורי $ג'

שטח מגרש:

5114.00

שימושי :

בית מגורי $משות&

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בני מגורי מס'  27יח"ד ,חניו תת קרקעי ופיתוח.
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
* פרסו $הקלה מתכנית בינוי
* 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
*  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
* התקנת מתקני משחקי $עפ"י תכנית אשר תאושר ע"י מהנדס העיר ובשווי שלא יופחת מ  300$ליח"ד

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003מיו19/02/2014:$

עמוד 25

המש בקשה להיתר20140079 :

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

התחייבות להמצאת אישור קבל רשו , $אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על המבנה
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 21

בקשה להיתר20140022 :

תיק בניי167080190000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :
בעלי עניי
מבקש
"בר ובניו" חברה לבני ופיתוח בע"מ
בעל הנכס
"בר ובניו" חברה לבני ופיתוח בע"מ
עור
רפאלי הרצל
מהנדס
עברו טומי
כתובת:
גוש וחלקה:

עומר  ,שיבולי  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16708 :חלקות19 ,20 ,21 ,22 ,23 :

תוכניות:

ג ,19543/ג19925/

יעוד:

מגורי $ג' 1

שימושי :

בית מגורי $משות&

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
מבנה מגורי מס' 35 ,2יח"ד ופיתוח.
החלטות
יובא לדיו לאחר התאמת התכנית לתשתיות עירוניות כבישי ,מי וביוב.

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003מיו19/02/2014:$

עמוד 26

סעי 22

תיק בניי167080190000 :

בקשה להיתר20140021 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :
בעלי עניי
מבקש
"בר ובניו" חברה לבני ופיתוח בע"מ
בעל הנכס
"בר ובניו" חברה לבני ופיתוח בע"מ
עור
רפאלי הרצל
מהנדס
עברו טומי
כתובת:
גוש וחלקה:

עומר  ,שיבולי  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16708 :חלקות19 ,20 ,21 ,22 ,23 :

תוכניות:

ג ,19543/ג19925/

יעוד:

מגורי $ג' 1

שימושי :

בית מגורי $משות&

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
מבנה מגורי מס'  35 , 1יח"ד ופיתוח.
החלטות
יובא לדיו לאחר התאמת התכנית לתשתיות עירוניות כבישי ,מי וביוב.

סעי 23

תיק בניי167620360160 :

בקשה להיתר20140074 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :
בעלי עניי
מבקש
דר נופרי $בע"מ
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור
גבי טטרו
מהנדס
מזאוי רוני
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב דבורה הנביאה  ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16762 :מגרש1014 :

תוכניות:

עפ/מק15/11188/

יעוד:

מגורי $מיוחד

שימושי :

בית מגורי $משות&

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003מיו19/02/2014:$

תאור הבקשה:

בניה חדשה

עמוד 27

המש בקשה להיתר20140074 :

מהות הבקשה
בני מגורי  10יח"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
*  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 $עפ"י תכנית אשר תאושר ע"י מהנדס העיר ובשווי שלא יופחת מ  300$ליח"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.
* 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  20140003מיו19/02/2014:$

עמוד 28

סעי 24

תיק בניי167620370161 :

בקשה להיתר20140075 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :
בעלי עניי
מבקש
דר נופרי $בע"מ
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור
גבי טטרו
מהנדס
מזאוי רוני
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב דבורה הנביאה  ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16762 :מגרש1015 :

תוכניות:

עפ/מק15/11188/

יעוד:

מגורי $מיוחד

שימושי :

בית מגורי $משות&

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בני מגורי  10יח"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
*  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

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003מיו19/02/2014:$

עמוד 29

המש בקשה להיתר20140075 :

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

אישור משרד העבודה למתקני גז
התחייבות להמצאת אישור קבל רשו , $אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על המבנה
התקנת מתקני משחקי $עפ"י תכנית אשר תאושר ע"י מהנדס העיר ובשווי שלא יופחת מ  300$ליח"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.
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 25

תיק בניי167620380162 :

בקשה להיתר20140076 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :
בעלי עניי
מבקש
דר נופרי $בע"מ
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור
גבי טטרו
מהנדס
מזאוי רוני
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב דבורה הנביאה  ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16762 :מגרש1016 :

תוכניות:

עפ/מק15/11188/

יעוד:

מגורי $מיוחד

שימושי :

בית מגורי $משות&

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בני מגורי  10יח"ד ופיתוח
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
* אישור מי*נע תאגיד מי $וביוב

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003מיו19/02/2014:$

עמוד 30

המש בקשה להיתר20140076 :

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

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
 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 $עפ"י תכנית אשר תאושר ע"י מהנדס העיר ובשווי שלא יופחת מ  300$ליח"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.
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 26

בקשה להיתר20140077 :

תיק בניי167620390163 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :
בעלי עניי
מבקש
דר נופרי $בע"מ
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003מיו19/02/2014:$

עמוד 31

המש בקשה להיתר20140077 :

עור
גבי טטרו
מהנדס
מזאוי רוני
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב דבורה הנביאה  ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16762 :מגרש1017 :

תוכניות:

עפ/מק15/11188/

יעוד:

מגורי $מיוחד

שימושי :

בית מגורי $משות&

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בני מגורי  10יח"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
*  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 $עפ"י תכנית אשר תאושר ע"י מהנדס העיר ובשווי שלא יופחת מ  300$ליח"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

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003מיו19/02/2014:$

עמוד 32

המש בקשה להיתר20140077 :

*
*
*
*
*
*
*
*

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.
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 27

תיק בניי167610220000 :

בקשה להיתר20140023 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :
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 מס'  28 ,3יח"ד ופיתוח.
סוג פרסו
הקלות

סטטוס
הכנת פרסו$

תארי פרסו
13/01/2014

תארי תוק

מהות הפרסו :
הקלה מהוראות התכנית בעניי הוראות בינוי.
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
* אישור מי*נע תאגיד מי $וביוב
* אישור פיקוח עירוני

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003מיו19/02/2014:$

עמוד 33

המש בקשה להיתר20140023 :

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

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
 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 $עפ"י תכנית אשר תאושר ע"י מהנדס העיר ובשווי שלא יופחת מ  300$ליח"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 28

בקשה להיתר20130104 :

תיק בניי166590560000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :
בעלי עניי
מבקש
לנדאו אדריא
לנדאו שושנה

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003מיו19/02/2014:$

עמוד 34

המש בקשה להיתר20130104 :

עור
שרמ אלה
מהנדס
שרמ אלה
כתובת:
גוש וחלקה:

ש"י עגנו  ,4שכונה :עפולה עיר
גוש 16659 :חלקה56 :

שימושי :

בית מגורי $משות&

תאור הבקשה:

פרגולה

מהות הבקשה
פרגולה )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

סעי 29

בקשה להיתר20090317 :

תיק בניי177661500000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :
בעלי עניי
מבקש
בית הכנסת בני ירושליי)$עזרא אלמו(
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור
שרמ אלה
מהנדס
שרמ אלה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב יצחק שדה  ,שכונה :עפולה עילית
גוש 17766 :חלקה150 :

תוכניות:

גנ16468/

יעוד:

מבני $ומוסדות ציבור

שטח מגרש:

4447.00

שימושי :

מבנה ציבור וקהילה

תאור הבקשה:

פרגולה ומחס

מהות הבקשה
לגיטימציה לפרגולה ומחס.

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003מיו19/02/2014:$

עמוד 35

המש בקשה להיתר20090317 :

החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
* חישובי $סטטיי $והצהרת מהנדס
* אישור מכבי אש
* ערבות בנקאית לגמר ביצוע
* חתימת בתכ':מבקש ,בעלי ,$קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
* נסח טאבו עדכני
* תיאו $ארכיטקטוני ע $מהנדס הוועדה
* אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ $לביצוע חיטוי צנרת
* אישור מי*נע תאגיד מי $וביוב
* תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
* אישור תכנית פיתוח

סעי 30

בקשה להיתר20130292 :

תיק בניי177810210000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :
בעלי עניי
מבקש
דרעי דני
דרעי יפה
עור
שרמ אלה
מהנדס
שרמ אלה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב אירוסי  96ד 1
גוש 17781 :חלקה21 :

תוכניות:

ג/במ141/

יעוד:

מגורי $ב'

שימושי :

בית מגורי $משות&

תאור הבקשה:

לגיטימציה למבנה קיי$

מהות הבקשה
לגיטמציה לפרגולה
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
* חישובי $סטטיי $והצהרת מהנדס
* ערבות בנקאית לגמר ביצוע
* חתימת בתכ':מבקש ,בעלי ,$קבל ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003מיו19/02/2014:$

עמוד 36

המש בקשה להיתר20130292 :

*
*
*
*

נסח טאבו עדכני
תיקו תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
אישור מי*נע תאגיד מי $וביוב
תיאו $ארכיטקטוני ע $מהנדס הוועדה

סעי 31

בקשה להיתר20130003 :

תיק בניי177681300000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :
בעלי עניי
מבקש
הרוש פלורי
בעל הנכס
מ.מ.י.
עור
מירו רותי
מהנדס
קורלרו ראוב
כתובת:
גוש וחלקה:

אב גבירול  ,7שכונה :גבעת המורה
גוש 17768 :חלקה130 :

שימושי :

בית פרטי חד משפחתי

תאור הבקשה:

גשרו כניסה

מהות הבקשה
גשרו כניסה לבית
החלטות
יובא לדיו לאחר תיקו תכנית.

סעי 32

בקשה להיתר20110144 :

תיק בניי166630950000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :
בעלי עניי
מבקש
סלוק רחל
בעל הנכס
סלוק רחל ואחרי$
עור
שרמ אלה
מהנדס
שרמ אלה

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003מיו19/02/2014:$

עמוד 37

המש בקשה להיתר20110144 :

כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב העליה  ,25שכונה :עפולה עיר
גוש 16663 :חלקה95 :

תוכניות:

ג302/

יעוד:

מגורי $ג'

שימושי :

בית פרטי חד משפחתי

תאור הבקשה:

לגיטימציה למבנה קיי$

מהות הבקשה
מרפסת ע )לגיטמציה(
מתנגדי
" אבנר עמר$
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 33

בקשה להיתר20130085 :

תיק בניי167051110000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :
בעלי עניי
מבקש
שירלי הדר קרני צור
עור
שרמ אלה
מהנדס
שרמ אלה
כתובת:
גוש וחלקה:

המג  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16705 :חלקה111 :

תוכניות:

ג554/

שימושי :

מגורי$

תאור הבקשה:

לגיטימציה למבנה קיי$

מהות הבקשה
מרפסת ע $פרגולה ) לגיטמציה (
מתנגדי
" מושקה עזיזה
פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003מיו19/02/2014:$

עמוד 38

המש בקשה להיתר20130085 :

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

סעי 34

תיק בניי167610950000 :

בקשה להיתר20140097 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :
בעלי עניי
מבקש
שקד נדב
שקד שושנה
בעל הנכס
ר.מ.י
עור
כלב דורו
מהנדס
לאוז אסל
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב לש  26כניסה ג' ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16761 :חלקה 95 :מגרש364 :

תוכניות:

ג11188/

יעוד:

מגורי $א'

שטח מגרש:

409.00

שימושי :

מגורי$

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי$

מהות הבקשה
תוספת לבית מגורי $ושינוי חזית
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
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המש בקשה להיתר20140097 :

* תיאו $ארכיטקטוני ע $מהנדס הוועדה

סעי 35

תיק בניי177730200000 :

בקשה להיתר20130464 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140003תארי19/02/2014 :
בעלי עניי
מבקש
אלגרבלי אידה
אלגרבלי יעיש
בעל הנכס
מ.מ.י.
עור
בנאי ח
מהנדס
קורלאו ראוב
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב בורוכוב  8כניסה ב ,שכונה :עפולה עילית
גוש 17773 :חלקה20 :

תוכניות:

ג13259/

יעוד:

מגורי $א'

שימושי :

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

תוכ' שינויי $ללא תוס' שטח

מהות הבקשה
שינויי $בבית קיי$
סוג פרסו
הקלות

סטטוס

תארי פרסו
07/01/2014

תארי תוק

מהות הפרסו :
 .1הקלה באחוזי בניה ) 6%חלק יחסי(.
 .2הקלה בקו בניי צידי  3.6מ' במקו 4 $מ'.
 .3הקלה בקו בניי צידי  2.7מ' קיר ללא פתחי.$
 .4הקלה בקו בניי אחורי  5.4מ' במקו6 $מ'.
 .5הקלה בקו בניי אחורי * גזוסטרה.
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  +מערכת אוורור וסינו במרחבי $מוגני$
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המש בקשה להיתר20130464 :

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

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
אישור פיקוח עירוני
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
גידור האתר באיסכורית 2מ'
ביצוע תכנית  AS*MADEכתנאי לקבלת טופס 4
תכנית פיתוח ופתרו חניה
השארת שביל גישה ברוחב  1.2מ'
ביצוע מערכת ביוב כפתרו משות& לבית הצמוד

__________________
ישראל קנטור
מהנדס העיר
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___________________
שלמה מליחי
יו"ר ועדת משנה
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