תארי 30/06/2014 :
ת .עברי:ב' תמוז ,תשע"ד

פרוטוקול ועדת משנה מס' 20140007
בתארי 18/06/2014 :כ' סיו תשע"ד שעה 18:00
נכחו:
חברי":

שלמה מליחי
מר משה לוי
ראוב יוקלר
צור כה






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 רודניאנסקי
עו"ד בת שבע פלג
עו"ד אורלי חקוקי










מוזמני":

מר יצחק שריקי
גב' עינב פר(
מר יוסי ח

 גזבר העירייה
 מבקרת העירייה
 איכות הסביבה

יו"ר הועדה
חבר
חבר
חבר

מהנדס העיר
רמ"ד רישוי ובינוי
אדריכלית הוועדה
מנהל תחו $בודקי תוכניות ופיקוח
מזכירת הועדה
מפקח בניה
יועצת משפטית
פיקוח על הבניה ואכיפה

נעדרו:
חברי":

מר חביב פר(
שלו $שלמה
דוד סויסה

 חבר
 חבר
 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":

רפי כה

 מנכ"ל העיריה

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 2

על סדר היו":
אישור פרוטוקול מס'  20140006מתארי .25.5.14
בעד  יו"ר שלמה מליחי ,ראוב יוקלר,צור כה
נמנע  משה לוי לא היה נוכח בישיבה.

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 3

תקציר נושאי לדיו
דיו עקרוני
סעי
1

2

מס' ישות

סוג ישות
דיו" עקרוני

2014011

תאור ישות
תוספת  11יח"ד ב 
 2.5קומות מעל
למבנה הקיי ושיפור

גו"ח
גוש16663 :
חלקה99 :

בעל עניי
אקוקה אושרי

כתובת
רחוב שרת ,34
רחוב שרת 36

תוספת  11יח"ד ב   2.5קומות מעל למבנה הקיי ושיפור חזות הבניי" עפ"י תמ"א 38
עיריית עפולה ,
גוש16773 :
שינוי לתכנית
עפ/מק1/17000/
תוכנית
מינהל מקרקעי
ג17000/
תוכנית מפורטת
מחלקה1:
ישראל
עד חלקה1:

עמ'
9

9

שינוי לתכנית ג17000/
קביעת הוראות בינוי מחייבות בדבר :תוספת  2קומות ותוספת  20%במספר יח"ד באיזור מגורי ב' במתח דרו
מערבי בלבד.

אישור תכנית בני עיר
סעי
3

4

5

6

7

8

9

10

סוג ישות
תוכנית
תוכנית מפורטת

מס' ישות
עפ/מק/גבת10/180/

תאור ישות
"נשנש " שינוי קו
בניי" והרחבת דר+

גו"ח
גוש16700 :
מחלקה36:
עד חלקה36:

בעל עניי
כה" גילי

שינוי קו בניי" צידי לפי סעי62 ,א)א(4
גוש16683 :
מבנה ציבור רח'
עפ/מק6/12185/
תוכנית
ירושליניוד
תוכנית מפורטת
מחלקה1:
שטחי
עד חלקה3:
קיימת התנגדות
"החלפת שטחי" ללא שינוי סה"כ שטחי מאושרי ע"י איחוד וחלוקה לפי סעי62 ,א)א( 1
עירית עפולה
מתח המלאכה C3גוש16661 :
201427
תוכנית
תוכנית מפורטת
מחלקה1:
עד חלקה1:
איחוד וחלוקה של מגרשי ללא הסכמת בעלי.
קביעת שטחי לצורכי ציבור ,מגרשי חניה  ,קביעת שטחי וזכויות למסחר
הרחבת דרכי קיימות
א.י .אדיר בע"מ
גוש16740 :
א.י.אדיר
201313
תוכנית
תשריט איחוד
מחלקה80:
וחלוקה
עד חלקה80:
עיריית עפולה

תשריט חלוקה
תוכנית
תוכנית מפורטת

201422

שינוי יעוד לשב"צ
מתח ברוש עפולה

גוש16706 :
מחלקה173:
עד חלקה173:

כתובת
יהושע חנקי" ,
שכונה :עפולה עיר

12

חרוב  ,שכונה:
עפולה עיר

13

13

שינוי יעוד ממגורי ושצ"פ לשטח מבני ומוסדות ציבור לחינו.+
גוש16688 :
שינוי יעוד מאזור
עפ/מק10/12567/
תוכנית
חקלאי לתעשיה,
תוכנית מפורטת
מחלקה20:
תעשיה קלה ומלאכה עד חלקה20:
שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח תעשייה ,תעשייה קלה ומלאכה שצ"פ ודר +עפולה
הדג"  ,שכונה:
עיריית עפולה
גוש16706 :
ניוד זכויות בנייה
עפ/מק1/11257/
תוכנית
עפולה עיר
ואחרי
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 סעי62 ,א)א(6
איזור תעשיה
עיריית עפולה
גוש16661 :
מתח מלאכה
עפ/מק8/180/
תוכנית
עפולה
תוכנית מפורטת
מחלקה1:
עד חלקה1:
קיימת התנגדות
איחוד וחלוקה.
.
קביעת שטחי לצורכי ציבור ,מגרשי חניה ושצ"פי.
קביעת שטחי וזכויות למסחר.
הרחבת דרכי קיימות.
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10

ירושלי  ,שכונה:
11
עפולה עיר
שעה:
18:15

עירית עפולה

עיריית עפולה

עמ'

עפולה

14

15

16

עמוד 4

תקציר נושאי לדיו
אישור תכנית בני עיר
סעי
11

סוג ישות
תוכנית
תשריט איחוד

מס' ישות
201423

תאור ישות
תכנית איחוד

גו"ח
גוש16663 :
מחלקה28:
עד חלקה28:

בעל עניי
רחמיא"  חברה
קבלנית לבני"
והשקעות בע"מ

כתובת

עמ'
17

תכנית איחוד
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עמוד 5

תקציר נושאי לדיו
אישור בקשה להיתר
סעי
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

סוג ישות
בקשה להיתר

מס' ישות
20140239

גו"ח

בעל עניי

תאור ישות

בית מגורי משות , ,גוש16761 :
בניה חדשה
חלקה24 :
מגרש141 :

גשר ומתח בריכת שחייה.
בית מגורי משות , ,גוש16707 :
בקשה להיתר 20140211
בניה חדשה
חלקה72 :
תכ' :ג302/
מבנה מגורי  10יח"ד והריסת מבנה קיי.
בית מגורי משות , ,גוש16762 :
בקשה להיתר 20140226
בניה חדשה
חלקה30 :
מגרש154 :
מבנה מגורי מס'  3וביטול חניו" תתקרקעי
בית מגורי משות , ,גוש16708 :
בקשה להיתר 20140286
פיתוח
חלקה19 :
תכ' :ג19925/
עבודות פיתוח ,סלילה ,גינו" וגדרות בטו".
בית מגורי משות , ,גוש16707 :
בקשה להיתר 20140209
בניה חדשה
חלקה73 :
תכ' :ג'302/
מבנה מגורי  10יח"ד והריסת מבנה קיי.
בית מגורי משות , ,גוש16761 :
בקשה להיתר 20140221
חדר טרנספורמציה חלקה22 :
מגרש139 :
חדר טרפו
בית מגורי משות , ,גוש16663 :
בקשה להיתר 20140198
תוספת למבנה קיי חלקה94 :
מגרש103 :
תוספת  2יח"ד לבניי" מאושר ,סה"כ  8יח"ד
בית מגורי משות , ,גוש16762 :
בקשה להיתר 20140335
תוספת למבנה קיי חלקה46 :
מגרש170 :
תוספת  7יח"ד למבנה מאושר ב"  10יח"ד ,סה"כ  17יח"ד.
גוש16663 :
מגורי ומסחר ,
בקשה להיתר 20140351
תוספת למבנה קיי חלקה186 :
תכ' :ג6569/
תוספת קומה ו 4יח"ד למבנה מסחרי ומשרדי מאושר.
גוש16698 :
מסחר ומשרדי ,
בקשה להיתר 20140248
לגיטימציה למבנה
חלקה64 :
קיי
תכ' :ג,18647/
תוספת קומת משרדי )לגיטמציה חלקית(
גוש16698 :
תעשיה  ,מתק"
בקשה להיתר 20140278
סולארי
חלקה64 :
תכ' :ג,18647/
הקמת מערכת פוטו וולטאית בהספק של  300קילו וואט  חידוש החלטה
בית מגורי משות , ,גוש16707 :
בקשה להיתר 20140170
מעלית
חלקה90 :
תכ' :ג302/
מעלית
גוש16741 :
בית פרטי חד
בקשה להיתר 20140044
משפחתי ,
חלקה120 :
למבנה
לגיטימציה
תכ' :ג/במ206/
מחס"+בריכת שחיה
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כתובת

עמ'

אלמוג ב.ז .בניה
והשקעות בע"מ

רחוב שכונת רובע
יזרעאל  ,שכונה:
רובע יזרעאל

17

"בר ובניו" חברה
לבני" ופיתוח בע"מ

האתרוג , 11
שכונה :עפולה עיר

18

"בר ובניו" חברה
לבני" ופיתוח בע"מ

עפולה ,דבורה
הנביאה , 22
שכונה :רובע

19

"בר ובניו" חברה
לבני" ופיתוח בע"מ

עומר  ,שיבולי ,
שכונה :עפולה עיר

21

רחוב האתרוג ,9
ש.ג.ו.מ .מסחר
והשקעות בע"מ  ,חב' שכונה :עפולה עיר
נכסי אופיר ונוי

22

שכ' רובע יזרעאל ,
אהוד רוטמ"
השקעות ובניה בע"מ שכונה :רובע
יזרעאל

23

שבח את שבח בע"מ

רחוב העליה ,
שכונה :עפולה עיר

24

דלקל נדל"" בע"מ

רחוב שכ' רובע
יזרעאל  ,שכונה:
רובע יזרעאל

25

פאי נשיונל בע"מ

רחוב ירושלי ,23
שכונה :עפולה עיר

26

חסו" מ.ש שדרה
) (1993בע"מ

רחוב הכור ,4
שכונה :עפולה עיר

27

חסו" מ.ש שדרה
) (1993בע"מ

רחוב הכור ,4
שכונה :עפולה עיר

28

משה ישראל  ,משה רחוב הצפצפות ,14
מרגלית  ,אביט" מוטי שכונה :עפולה עיר
 ,מטמו" אהובה ,

29

רחוב תדהר ,
שכונה :עפולה עיר

31

דניאל עמוס  ,דניאל
אסתר

עמוד 6

תקציר נושאי לדיו
אישור בקשה להיתר
סעי
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

סוג ישות

מס' ישות

תאור ישות

גו"ח

בעל עניי

תוספת למבנה קיי גוש16661 :
בקשה להיתר 20140284
חלקה38 :
תכ' :ג20550/
לגיטמציה לחניו" תת קרקעי,תוספת קומה ב' למבנה מסחרי משולב במשרדי קיי
רטנר רותי
תעשיה  ,שינוי היתר גוש16698 :
בקשה להיתר 20140256
מתעשיה למסחר
חלקה51 :
תכ' :ג,12567/
שינוי היתר מתעשיה למסחר  חידוש החלטה.
שי אטדגי
תעשיה  ,שינוי היתר גוש16698 :
בקשה להיתר 20140257
מתעשיה למסחר
חלקה51 :
תכ' :ג,12567/
שינוי היתר מתעשיה למסחר  חידוש החלטה
אברה שאול  ,חנני
תעשיה  ,שינוי היתר גוש16698 :
בקשה להיתר 20140255
רות  ,יוס ,משה חי
מתעשיה למסחר
חלקה51 :
תכ' :ג,12567/
שינוי היתר מתעשיה למסחר  חידוש החלטה
מ.ס.ח פרי וירק
גוש16702 :
תעשיה ומסחר ,
בקשה לשימוש 20140289
הכפר בע"מ
שמוש חורג
חורג
חלקה10 :
תכ' :ג,11598/
שמוש חורג מהיתר בניה מלאכה למסחר  חידוש החלטה
חסו" מרדכי  ,חסו"
גוש16738 :
בית פרטי חד
בקשה להיתר 20130095
אילנה
משפחתי ,
חלקה113 :
לגיטימציה למבנה
תכ' :ג/במ206/
תכנית שינויי )לגיטמציה( בניית בית מגורי חד משפחתי  +בריכת שחיה  חידוש החלטה
מעונות חיה עפולה ,
גוש16704 :
מוסדות ציבור
בקשה להיתר 20130549
מיוצג ע"י יגאל קפצ"
וקהילה  ,בניה חדשה חלקה29 :
מגרש102 :
מעו" יו בשתי קומות
עיריית עפולה
גוש16660 :
מבנה יביל
בקשה להיתר 20140339
חלקה87 :
תכ' :ג,302/
הצבת שני מבני יבילי
שוור 2חנה  ,שוור2
גוש16681 :
שמוש חורג
בקשה לשימוש 20140334
גיא
חורג
חלקה37 :
תכ' :ג12567/
בקשה לשימוש חורג סככות חקלאיות ומחסני.
מירגני דנה
גוש16774 :
מגורי  ,תוספת
בקשה להיתר 20140217
למבנה קיי
חלקה84 :
תכ' :ג/במ8/
תוספת מגורי קומה א' ,מרפסות מקורות ומחס"
גרשוני איל"  ,גרשוני
גוש16662 :
מגורי  ,תוספת
בקשה להיתר 20140200
בתשבע
למבנה קיי
חלקה2 :
תכ' :ג302/
לגיטימציה לתוספת מרפסת מקורה ע"י רעפי
כה" רינה  ,שטרית
גוש16705 :
בריכת שחיה
בקשה להיתר 20140199
גלית  ,סקה ענת
חלקה149 :
תכ' :מנדטורית
גדר בטו" ולגיטימציה לבריכת שחייה
ב" עמי יוס , ,ב" עמי
גוש17776 :
גשרו" כניסה
בקשה להיתר 20140188
רונית
חלקה21 :
תכ' :ג4697/
גשר מעבר ליח"ד בקומה א'
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חסו" מ.ש שדרה
) (1993בע"מ  ,אס,
כרסנטי

כתובת

עמ'

רחוב קהילת ציו"
 ,3שכונה :עפולה
עיר

32

שכונה :עפולה עיר

33

שכונה :עפולה עיר

34

שכונה :עפולה עיר

35

רחוב קהילת ציו"
 ,34רחוב קהילת
ציו"  ,שכונה:

36

חבצלת  ,שכונה:
עפולה עיר

37

כורש  ,שכונה:
עפולה עיר

38

רחוב קר" היסוד ,
שכונה :עפולה עיר

39

רחוב הקונגרס
הציוני  ,שכונה:
עפולה עיר

40

שכונה :עפולה
עילית

40

רחוב הגלבוע 38
כניסה  ,2שכונה:
עפולה עיר

41

הקשת 7

42

זהב"  ,10שכונה:
גבעת המורה

43

עמוד 7

תקציר נושאי לדיו
אישור בקשה להיתר
סעי

סוג ישות

מס' ישות

38

בקשה להיתר

39

תוספת מרפסת מקורה בגג רעפי לגיטימציה
לגיטימציה למבנה
בקשה להיתר 20140161
קיי

40

תוספת לשירותי ולגיטימציה לסככה ולמחס"
בית פרטי דו
בקשה להיתר 20130654
משפחתי  ,תוספת
למבנה קיי

41

42

20140140

תאור ישות

תוספת יח"ד לבית קיי
בקשה להיתר 20140338

בית טורי  ,תוספת
למבנה קיי

בניה חדשה

מבנה מגורי ב"  3קומות לסטודנטי  סה"כ  18יח"ד
בית צמוד קרקע ,
בקשה להיתר 20140348
בניה חדשה

גו"ח

בעל עניי

כתובת
רחוב הרצוג ,16
שכונה :גבעת
המורה

עמ'

גוש17769 :
חלקה21 :
תכ' :ג13259/

מור יצחק  ,מור
רבקה

גוש16711 :
חלקה138 :
תכ' :ג12409/

עמותת ביכ"ס אחוות רחוב הקישו" ,
שכונה :עפולה עיר
אחי

45

גוש16705 :
חלקה13 :
תכ' :מנדטורית

ממ" שלמה

רחוב הג"  ,שכונה:
עפולה עיר

46

גוש16740 :
חלקה113 :
תכ':

עיריית עפולה ,
המכללה האקדמית
עמק יזרעאל

שכונה :עפולה עיר

47

גוש16711 :
חלקה116 :
תכ' :ג,12409/

ממ" חנ"

רחוב הקישו" ,5
שכונה :עפולה עיר

48

44

קיימת התנגדות

בית חדש חצי מדו משפחתי

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:

עמוד 8

סעי 1

דיו עקרוני2014011 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
סטטוס :פעיל
בעלי עניי
מבקש
אקוקה אושרי
כתובות
גושי חלקות

רחוב שרת  ,34רחוב שרת 36
גוש 16663 :חלקות99 ,100 :

מהות הדיו
תוספת  11יח"ד ב   2.5קומות מעל למבנה הקיי $ושיפור חזות הבניי" עפ"י תמ"א 38
החלטות
החלטה לדחות את הבקשה היות ואי פתרונות חניה בהתא לתק .

סעי 2

תוכנית מפורטת :עפ/מק1/17000/

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
ש התכנית:

שינוי לתכנית ג17000/
מספר תכנית

יחס
שינוי ל
בעלי עני
יז
עיריית עפולה
מינהל מקרקעי ישראל
גושי חלקות
גוש
16773
16773
16773

גוש נוס בשלמות
לא
לא
לא

ג17000/

מחלקה
1
3
4

עד חלקה
1
3
4

בשלמות
לא
לא
לא

מטרת התכנית
שינוי לתכנית ג17000/
קביעת הוראות בינוי מחייבות בדבר :תוספת  2קומות ותוספת  20%במספר יח"ד באיזור מגורי ב' במתח דרו מערבי
בלבד.
החלטות
להפקיד את התכנית.
גליו דרישות
 הוועדה מסתפקת בקוב* פרצלציה בלבד )(PARCEL

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 9

המש תיק בניי" :עפ/מק1/17000/









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 3

תוכנית מפורטת :עפ/מק/גבת10/180/

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
ש התכנית:

"נשנש " שינוי קו בניי" והרחבת דר
) 1.768דונ($

 1,768.00מ"ר

מספר תכנית

יחס
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
16700
16700

ג/בת180/

יהושע חנקי"  ,שכונה :עפולה עיר
גוש נוס בשלמות
לא
לא

מחלקה
36
48

עד חלקה
36
48

בשלמות
כ"
לא

מטרת הדיו
למת" תוק.5
מטרת התכנית
שינוי קו בניי" צידי לפי סעי62 5א)א(4

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 10

המש תיק בניי" :עפ/מק/גבת10/180/

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$
אישור סמכות בהתא $לסעי109 5

סעי 4

תוכנית מפורטת :עפ/מק6/12185/

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
ש התכנית:

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

) 10.753דונ($
מספר תכנית

יחס
כפופה ל
כפופה ל
כפופה ל
בעלי עני
יז
עיריית עפולה
בעלי
עיריית עפולה ואחרי$
מגיש
עיריית עפולה
כתובות
גושי חלקות
גוש
16683

ג12185/
ג12567/
ג18647/

ירושלי , $שכונה :עפולה עיר
גוש נוס בשלמות
לא

מחלקה
1

עד חלקה
3

בשלמות
לא

מטרת הדיו
דיו" בהתנגדויות.
מטרת התכנית
"החלפת שטחי "$ללא שינוי סה"כ שטחי $מאושרי $ע"י איחוד וחלוקה לפי סעי62 5א)א( 1
מתנגדי
 +אגמו"  עו"ד אייל ממו
 +חיי $ב" יוס 5י.ח.י
פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 11

המש תיק בניי" :עפ/מק6/12185/

 +עוד יהודה ימי"
החלטות
לאחר שמיעת המתנגדי $מחליטה הוועדה כי טענות המתנגדי $בדבר פגיעה בזכויותה $יבדקו וכי התכנית תובא לדיו" לאחר
בחינה שמאית.

סעי 5

תוכנית מפורטת201427 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
ש התכנית:

מתח $המלאכהC3
 668,121.00מ"ר

) 668.121דונ($
מספר תכנית

יחס
שינוי ל
שינוי ל
שינוי ל
בעלי עני
יז
עירית עפולה

ג/בת180/
עפ/מק3/180/
עפ/מק5/180/

גושי וחלקות לתוכנית:
גוש 16662 :בשלמותו חלקות במלוא"65 :
גוש 16661 :חלקי חלקות48 ,45 ,1 :
גוש 16662 :חלקי חלקות67 ,66 ,64 :
גוש 16683 :חלקות במלוא"53 ,52 :
גוש 16683 :חלקי חלקות56 ,54 ,51 ,49 ,36  30 :
גוש 16684 :חלקות במלוא"60  34 ,32 :
גוש 16684 :חלקי חלקות30 ,29 ,18 ,12  10 ,4  1 :
גוש 16685 :חלקות במלוא"93  1 :
גוש 16686 :חלקות במלוא"41 ,32  30 :
גוש 16686 :חלקי חלקות44 ,43 ,38 ,37 ,35 ,31 ,27 ,9 ,4 ,3 :
גוש 16696 :חלקות במלוא"70  67 ,52 ,48 ,47 ,22  3 :
גוש 16696 :חלקי חלקות66 ,63 ,59 ,51 ,46 ,2 ,1 :
גוש 16697 :חלקות במלוא"62 ,60  55 ,53 ,52 ,52  51 ,45  9 ,6  2 :
גוש 16697 :חלקי חלקות54 ,51  47 ,46 ,2  1 :
גוש 16698 :חלקות במלוא"83  81 ,53 ,52 ,24 ,20  7 ,3  1 :
גוש 16698 :חלקי חלקות74 ,68 ,67 ,51 ,28 :
גוש 16699 :חלקי חלקות22 ,21 :
גוש 16700 :חלקי חלקות49 :
גוש 16790 :חלקות במלוא"2 :
גוש 16791 :חלקות במלוא"1 :
מטרת התכנית
איחוד וחלוקה של מגרשים ללא הסכמת בעלים.
קביעת שטחים לצורכי ציבור ,מגרשי חניה  ,קביעת שטחים וזכויות למסחר
הרחבת דרכים קיימות

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 12

המש תיק בניי"201427 :

החלטות
להמלי ,בפני הוועדה המחוזית להפקיד את התכנית.

תשריט איחוד וחלוקה201313 :

סעי 6

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
ש התכנית:

א.י.אדיר
) 4.545דונ($

 4,545.00מ"ר
בעלי עני
יז
א.י .אדיר בע"מ
בעלי
א.י .אדיר בע"מ
מגיש
א.י .אדיר בע"מ
כתובות
גושי חלקות
גוש
16740

חרוב  ,שכונה :עפולה עיר
גוש נוס בשלמות

מחלקה
80

עד חלקה
80

בשלמות

מטרת התכנית
תשריט חלוקה
החלטות
התוכנית תובא לדיו לאחר סיור בשטח.

סעי 7

תוכנית מפורטת201422 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
ש התכנית:

שינוי יעוד לשב"צ מתח $ברוש עפולה
 2,978.00מ"ר

) 2.978דונ($
מספר תכנית

יחס
שינוי ל
כפופה ל
כפופה ל
כפופה ל
בעלי עני
יז
עירית עפולה

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עפ/מק1/11257/
ג12567/
עפ/מק2/6029/
ג18647/

עמוד 13

המש תיק בניי"201422 :

בעלי
עירית עפולה
קק"ל
גושי חלקות
גוש
16706
16706
16706

גוש נוס בשלמות
לא
לא
כ"

מחלקה
173
175
178

עד חלקה
173
175
178

בשלמות
לא
לא
כ"

מטרת הדיו
דיו" להפקדה.
מטרת התכנית
שינוי יעוד ממגורי $ושצ"פ לשטח מבני $ומוסדות ציבור לחינו.
החלטות
להמלי ,בפני הוועדה המחוזית להפקיד את התכנית.

סעי 8

תוכנית מפורטת :עפ/מק10/12567/

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
ש התכנית:

שינוי יעוד מאזור חקלאי לתעשיה ,תעשיה קלה ומלאכה שצ"פ ודר
) 44.767דונ($

 44,767.00מ"ר

מספר תכנית

יחס
שינוי ל
שינוי ל
בעלי עני
יז
עיריית עפולה
כתובות
גושי חלקות
גוש
16688

ג12567/
ג18304/

שכונה :עפולה עיר
גוש נוס בשלמות
לא

מחלקה
20

עד חלקה
20

בשלמות
כ"

מטרת הדיו
דיו" להפקדה.
מטרת התכנית
שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח תעשייה ,תעשייה קלה ומלאכה שצ"פ ודר עפולה
החלטות
להפקיד את התכנית כתכנית בסמכות ועדה מקומית.

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 14

המש תיק בניי" :עפ/מק10/12567/

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 :עפ/מק1/11257/

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
ש התכנית:

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

) 8.125דונ($
מספר תכנית

יחס
שינוי ל
בעלי עני
יז
עיריית עפולה ואחרי$
בעלי
עיריית עפולה ואחרי$
מגיש
עיריית עפולה ואחרי$
כתובות
גושי חלקות
גוש
16706
16706

ג11257/

הדג"  ,שכונה :עפולה עיר
גוש נוס בשלמות
לא
לא

מחלקה
175
178

עד חלקה
175
178

בשלמות
כ"
כ"

מטרת הדיו
למת" תוק.5
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 סעי62 5א)א(6
החלטות
לתת תוק לתכנית.
גליו דרישות
 תכנית בינוי

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 15

המש תיק בניי" :עפ/מק1/11257/

 נספח תנועה וחניה

סעי 10

תוכנית מפורטת :עפ/מק8/180/

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
ש התכנית:

מתח $מלאכה
 292,900.00מ"ר

) 292.9דונ($
מספר תכנית

יחס
שינוי ל
שינוי ל
שינוי ל
בעלי עני
יז
עיריית עפולה
בעלי
עיריית עפולה ואחרי$

ג/בת180/
עפ/מק3/180/
עפ/מק5/180/

כתובות
איזור תעשיה עפולה ,קהילת ציו" ,יהושע חנקי" ,המלאכה ,המגל ,החרמש ,הסד" ,מנח $בגי" ,השוק,
פרסה
גושי וחלקות לתוכנית:
גוש 16661 :חלקי חלקות48 ,45 ,1 :
גוש 16662 :חלקי חלקות67 ,66 ,64 :
גוש 16683 :חלקות במלוא"53 :
גוש 16683 :חלקי חלקות54 ,49 :
גוש 16697 :חלקות במלוא"62 ,60  55 ,53 ,45  9 ,6  2 :
גוש 16697 :חלקי חלקות54 ,51  47 ,46 ,2  1 :
גוש 16698 :חלקות במלוא"83  81 ,24 ,20  7 ,3  1 :
גוש 16698 :חלקי חלקות68 ,28 :
גוש 16699 :חלקי חלקות22 ,21 :
גוש 16700 :חלקי חלקות49 :
מטרת הדיו
ביטול הפקדה.
מטרת התכנית
איחוד וחלוקה.
קביעת שטחי $לצורכי ציבור ,מגרשי חניה ושצ"פי.$
קביעת שטחי $וזכויות למסחר.
הרחבת דרכי $קיימות.
מתנגדי
 +הימנותא מיוצג ע"י עו"ד עזרא ראובני
החלטות
לבטל ההפקדה בסמכות וועדה מקומית.

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 16

תשריט איחוד201423 :

סעי 11

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
ש התכנית:

תכנית איחוד
 1,250.00מ"ר

) 1.25דונ($

בעלי עני
יז
רחמיא"  חברה קבלנית לבני" והשקעות בע"מ
בעלי
ספר עזרא
ספר עינת
גושי חלקות
גוש
16663
16663

גוש נוס בשלמות
לא
לא

מחלקה
28
201

עד חלקה
28
201

בשלמות
כ"
כ"

מטרת התכנית
תכנית איחוד
החלטות
לאשר את התשריט.
גליו





דרישות
נסח טאבו עדכני
התחייבות מודד ועו"ד לביצוע רישו $החלוקות
חתימת כל הבעלי $הרשומי $של הנכס.

סעי 12

בקשה להיתר20140239 :

תיק בניי 167610240000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
אלמוג ב.ז .בניה והשקעות בע"מ
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור-
מושליאלדר אדריכלי$
מהנדס
מור"שילר מהנדסי $בע"מ
כתובת:
גוש וחלקה:

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

תוכניות:

ג11188/

יעוד:

מגורי $ג'

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 17

המש בקשה להיתר20140239 :

שימושי:

תאור הבקשה:

בית מגורי $משות5

בניה חדשה

מהות הבקשה
גשר ומתח בריכת שחייה.
החלטות
החלטה לדחות את הבקשה השימוש לא תוא להוראות התב"ע.

סעי 13

תיק בניי 167070550000 :

בקשה להיתר20140211 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
"בר ובניו" חברה לבני" ופיתוח בע"מ
עור-
רפאלי הרצל
מהנדס
עברו" טומי
כתובת:
גוש וחלקה:

האתרוג  , 11שכונה :עפולה עיר
גוש 16707 :חלקה72 :

תוכניות:

ג302/

שימושי:

בית מגורי $משות5

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
מבנה מגורי  10יח"ד והריסת מבנה קיי.
סוג פרסו
הקלות

סטטוס
הכנת פרסו$

תארי -פרסו
07/05/2014

תארי -תוק

מהות הפרסו:
הקלה במס' יח"ד 10 ,יח"ד במקו  9יח"ד.
הקלה במס' קומות ,ע 5+במקו ע.4+
הקלה בקווי בניי קדמיי 3.00 ,מ' במקו  5.00מ' לגזוזטראות.
הקלה באחוזי בניה עיקריי  127.2%במקו .120%
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו








דרישות
אישור מינע תאגיד מי $וביוב
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

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 18

המש בקשה להיתר20140211 :




























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(5
אישור בזק/תיאו $תשתיות/כבלי)$הוטיס(
אישור ותשובת חברת חשמל לגבי צור בתחנת טרנספורמציה פנימית
אישור משרד העבודה למתקני גז
התחייבות להמצאת אישור קבל" רשו , $אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על המבנה
התקנת מתקני משחקי $עפ"י תכנית אשר תאושר ע"י מהנדס העיר ובשווי שלא יופחת מ  300$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
תכנית שלביות ביצוע
דיווח מתכנ"  /מהנדס על שלביות ביצוע השלד לפי הטופס הרצ"ב
ביצוע תכנית  ASMADEכתנאי לקבלת טופס 4
תשלו $היטל השבחה
תשלו $אגרות והטלי$

סעי 14

בקשה להיתר20140226 :

תיק בניי 167620300154 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
"בר ובניו" חברה לבני" ופיתוח בע"מ
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור-
רפאלי הרצל
מהנדס
עברו" טומי
כתובת:
גוש וחלקה:

עפולה ,דבורה הנביאה  , 22שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16762 :חלקה 30 :מגרש154 :

תוכניות:

ג11188/

יעוד:

מגורי $ב'

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 19

המש בקשה להיתר20140226 :

שימושי:

תאור הבקשה:

בית מגורי $משות5

בניה חדשה

מהות הבקשה
מבנה מגורי מס'  3וביטול חניו תת+קרקעי
סוג פרסו
הקלות

סטטוס
הכנת פרסו$

תארי -פרסו
08/05/2014

תארי -תוק

מהות הפרסו:
הקלה במספר קומות 10 ,קומות במקו  8קומות.
הקלה בקו בניי קידמי  +גזוזטרה  2מ'.
הקלה מהוראות התכנית בעניי הוראות בינוי.
מת היתר לפי סעי  97ב' בהתא לתכנית ג.20588/

החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו






























דרישות
אישור מינע תאגיד מי $וביוב
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(5
אישור בזק/תיאו $תשתיות/כבלי)$הוטיס(
אישור ותשובת חברת חשמל לגבי צור בתחנת טרנספורמציה פנימית
אישור משרד העבודה למתקני גז
התחייבות להמצאת אישור קבל" רשו , $אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על המבנה
התקנת מתקני משחקי $עפ"י תכנית אשר תאושר ע"י מהנדס העיר ובשווי שלא יופחת מ  300$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
תכנית שלביות ביצוע

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 20

המש בקשה להיתר20140226 :






דיווח מתכנ"  /מהנדס על שלביות ביצוע השלד לפי הטופס הרצ"ב
ביצוע תכנית  ASMADEכתנאי לקבלת טופס 4
תשלו $היטל השבחה
תשלו $אגרות והטלי$

סעי 15

בקשה להיתר20140286 :

תיק בניי 167080190000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
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:

ג19925/

יעוד:

מגורי $ג' 1

שימושי:

בית מגורי $משות5

תאור הבקשה:

פיתוח

מהות הבקשה
עבודות פיתוח ,סלילה ,גינו וגדרות בטו .
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו














דרישות
הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע $סימו" המבנה המוצע על רקע התב"ע
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
תיאו $ארכיטקטוני ע $מהנדס הוועדה
אישור כריתת עצי $בוגרי $ע"פ פקודת היערות לתיקו"  89לחוק התכנו" והבניה
אישור תכנית פיתוח
פתרו" ניקוז ע $חיבור לרשת ניקוז עירוני
הצבת מתק" לאצירת אשפה בתאו $ע $מחלקת תברואה
סלילת מדרכות ציבוריות באבני $משתלבות ע"ח המבקש ובתאו $ע $מהנדס הועדה

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 21

המש בקשה להיתר20140286 :

 תכנית הגדרת גבול ביצוע
 תכנית פריסת קירות
 תכנית שלבי ביצוע לפרויקט כולו כולל תכנית הסדרי תנועה

סעי 16

תיק בניי 167070730000 :

בקשה להיתר20140209 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
ש.ג.ו.מ .מסחר והשקעות בע"מ
חב' נכסי אופיר ונוי בע"מ
בעל הנכס
ש.ג.ו.מ .מסחר והשקעות בע"מ
עור-
רפאלי הרצל
מהנדס
ברז'יק רפי
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב האתרוג  ,9שכונה :עפולה עיר
גוש 16707 :חלקה73 :

תוכניות:

ג'302/

יעוד:

מגורי $ג'

שימושי:

בית מגורי $משות5

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
מבנה מגורי  10יח"ד והריסת מבנה קיי.
סוג פרסו
הקלות

סטטוס
הכנת פרסו$

תארי -פרסו
23/04/2014

תארי -תוק

מהות הפרסו:
הקלה במס' יח"ד 10 ,יח"ד במקו  9יח"ד.
הקלה במס' קומות ,ע 5+במקו ע.4+
הקלה בקווי בניי קדמיי 3.00 ,מ' במקו  5.00מ' לגזוזטראות.
הקלה באחוזי בניה עיקריי  125% ,5%במקו .120%
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו







דרישות
אישור מינע תאגיד מי $וביוב
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

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 22

המש בקשה להיתר20140209 :





























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(5
אישור בזק/תיאו $תשתיות/כבלי)$הוטיס(
אישור ותשובת חברת חשמל לגבי צור בתחנת טרנספורמציה פנימית
אישור משרד העבודה למתקני גז
התחייבות להמצאת אישור קבל" רשו , $אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על המבנה
התקנת מתקני משחקי $עפ"י תכנית אשר תאושר ע"י מהנדס העיר ובשווי שלא יופחת מ  300$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
תכנית שלביות ביצוע
דיווח מתכנ"  /מהנדס על שלביות ביצוע השלד לפי הטופס הרצ"ב
ביצוע תכנית  ASMADEכתנאי לקבלת טופס 4
תשלו $היטל השבחה
תשלו $אגרות והטלי$

סעי 17

בקשה להיתר20140221 :

תיק בניי 167610220000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
אהוד רוטמ" השקעות ובניה בע"מ
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור-
קרבי צבי
מהנדס
קרבי צבי
כתובת:
גוש וחלקה:

שכ' רובע יזרעאל  ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16761 :חלקה 22 :מגרש139 :

תוכניות:

ג11188/

יעוד:

מגורי $ג'

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 23

המש בקשה להיתר20140221 :

שימושי:

בית מגורי $משות5

תאור הבקשה:

חדר טרנספורמציה

מהות הבקשה
חדר טרפו
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%

סעי 18

תיק בניי 166630940000 :

בקשה להיתר20140198 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
שבח את שבח בע"מ
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 $משות5

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי$

מהות הבקשה
תוספת  2יח"ד לבניי מאושר ,סה"כ  8יח"ד
החלטות
יובא לדיו לאחר שמהנדס העיר יבח הפיתרו המוצע ע המבקש.

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 24

סעי 19

תיק בניי 167620460170 :

בקשה להיתר20140335 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
דלקל נדל"" בע"מ
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור-
רוזיליו אלעד
מהנדס
מזאווי רוני
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב שכ' רובע יזרעאל  ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16762 :חלקה 46 :מגרש170 :

יעוד:

מגורי $ב'

שימושי:

בית מגורי $משות5

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי$

מהות הבקשה
תוספת  7יח"ד למבנה מאושר ב  10יח"ד ,סה"כ  17יח"ד.
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו






















דרישות
אישור מינע 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(5
אישור בזק/תיאו $תשתיות/כבלי)$הוטיס(
אישור ותשובת חברת חשמל לגבי צור בתחנת טרנספורמציה פנימית
אישור משרד העבודה למתקני גז
התחייבות להמצאת אישור קבל" רשו , $אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על המבנה

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 25

המש בקשה להיתר20140335 :

















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 5ויוע* תנועה של מינהלת הרובע.
תכנית שלביות ביצוע
דיווח מתכנ"  /מהנדס על שלביות ביצוע השלד לפי הטופס הרצ"ב
ביצוע תכנית  ASMADEכתנאי לקבלת טופס 4
תשלו $היטל השבחה
תשלו $אגרות והטלי$

סעי 20

בקשה להיתר20140351 :

תיק בניי 166631860001 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
פאי נשיונל בע"מ
בעל הנכס
עפ"י יפוי כוח עו"ד דוד סוס"
עור-
רפאלי הרצל
מהנדס
מזאוי רוני
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב ירושלי  ,23שכונה :עפולה עיר
גוש 16663 :חלקות186 ,187 :

תוכניות:

ג6569/

יעוד:

איזור מגורי $ג' משולב במסחר

שימושי:

מגורי $ומסחר

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי$

מהות הבקשה
תוספת קומה ו 4+יח"ד למבנה מסחרי ומשרדי מאושר.
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
 אישור מינע תאגיד מי $וביוב

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 26

המש בקשה להיתר20140351 :



































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(5
אישור בזק/תיאו $תשתיות/כבלי)$הוטיס(
אישור ותשובת חברת חשמל לגבי צור בתחנת טרנספורמציה פנימית
אישור משרד העבודה למתקני גז
התחייבות להמצאת אישור קבל" רשו , $אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על המבנה
התקנת מתקני משחקי $עפ"י תכנית אשר תאושר ע"י מהנדס העיר ובשווי שלא יופחת מ  300$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
תכנית שלביות ביצוע
דיווח מתכנ"  /מהנדס על שלביות ביצוע השלד לפי הטופס הרצ"ב
ביצוע תכנית  ASMADEכתנאי לקבלת טופס 4
תשלו $היטל השבחה
תשלו $כופר חניה
תשלו $אגרות והטלי$
לסמ" מתקני חניה אוטומטיי $בלתי מותני $בתכנית הפיתוח כולל הסדרי תנועה וגישה אליה $מאושרי $ע"י יוע*
תנועה

סעי 21

בקשה להיתר20140248 :

תיק בניי 166980640000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
חסו" מ.ש שדרה ) (1993בע"מ
בעל הנכס
חסו" מ.ש שדרה ) (1993בע"מ
עור-
רוזיליו אליעד

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 27

המש בקשה להיתר20140248 :

מהנדס
מזאוי רוני
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב הכור  ,4שכונה :עפולה עיר
גוש 16698 :חלקה64 :

תוכניות:

ג ,18647/ג/בת90/

יעוד:

תעשיה

שימושי:

מסחר ומשרדי$

תאור הבקשה:

לגיטימציה למבנה קיי$

מהות הבקשה
תוספת קומת משרדי )לגיטמציה חלקית(
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 תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ $לביצוע חיטוי צנרת
אישור מינע תאגיד מי $וביוב
הצבת מתק" לאצירת אשפה בתאו $ע $מחלקת תברואה
חתימת בתכ':מבקש ,בעלי ,$קבל" ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
נסח טאבו עדכני
חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות
הסדרת החניה ע"פ התק" בתאו $ע $יוע* התחבורה )טבלת חניות( +אישור מהנדס הכבישי $בעיריה
תיקו" תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
אישור יוע* בטיחות
אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
ביצוע תכנית  ASMADEכתנאי לקבלת טופס 4
תכנית פיתוח ,חניות ,גינו" ,תאורה ,משק תת קרקעי
תכנית פריסת קירות וגדרות
תשלו $אגרות והטלי$
תשלו $היטל השבחה

סעי 22

בקשה להיתר20140278 :

תיק בניי 166980640000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
חסו" מ.ש שדרה ) (1993בע"מ

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 28

המש בקשה להיתר20140278 :

בעל הנכס
חסו" מ.ש שדרה ) (1993בע"מ
עור-
רוזיליו אליעד
מהנדס
מזאוי רוני
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב הכור  ,4שכונה :עפולה עיר
גוש 16698 :חלקה64 :

תוכניות:

ג ,18647/ג/בת90/

יעוד:

תעשיה

שימושי:

תעשיה

תאור הבקשה:

מתק" סולארי

מהות הבקשה
הקמת מערכת פוטו וולטאית בהספק של  300קילו וואט  חידוש החלטה
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו













דרישות
הריסת בניה ללא היתר  /הוצאת היתר בניה לגיטמציה
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* סינוור
פרט מסתור ארכיטקטוני בתיאו $ע $מהנדס הוועדה

סעי 23

בקשה להיתר20140170 :

תיק בניי 1670709000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
משה ישראל
משה מרגלית
אביט" מוטי
מטמו" אהובה
רבינובי* מיכאל
רבינובי* צציליה

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 29

המש בקשה להיתר20140170 :

אייל שי
אייל כרמית
למברג מרדכי
למברג רחל
בויו $זיו
וינשטיי" בלה
וינשטיי" אלכסנדר
עור-
שרמ" אלה
מהנדס
שרמ" אלה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב הצפצפות  ,14שכונה :עפולה עיר
גוש 16707 :חלקה90 :

תוכניות:

ג302/

יעוד:

מגורי $ג'

שימושי:

בית מגורי $משות5

תאור הבקשה:

מעלית

מהות הבקשה
מעלית
סוג פרסו
הקלות

סטטוס
הכנת פרסו$

תארי -פרסו
27/05/2014

תארי -תוק

מהות הפרסו:
הקלה בקו בניי" קידמי  3.24מ' במקו 5.0 $מ'  תוספת פיר מעלית.
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו
















דרישות
הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע $סימו" המבנה המוצע על רקע התב"ע
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
תיאו $ארכיטקטוני ע $מהנדס הוועדה
תשלו $היטל השבחה
אישור מעבדה מוסמכת)בדיקת מערכ' אינסטלציה ,בטוני ,$ממ"ד(
פתרו" חניה
התחייבות להמצאת אישור קבל" רשו , $אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על המבנה
אישור מכבי אש
חתימת מודד על סימו" המבנה
גידור אתר הבניה

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 30

סעי 24

תיק בניי 167411200000 :

בקשה להיתר20140044 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
דניאל עמוס
דניאל אסתר
בעל הנכס
דניאל עמוס
דניאל אסתר
עור-
רוזיליו אלעד
מהנדס
מזאוי רוני
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב תדהר  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16741 :חלקה120 :

תוכניות:

ג/במ206/

שימושי:

בית פרטי חד משפחתי

תאור הבקשה:

לגיטימציה למבנה קיי$

מהות הבקשה
מחס"+בריכת שחיה
סוג פרסו
הקלות

סטטוס
הכנת פרסו$

תארי -פרסו
21/05/2014

תארי -תוק

מהות הפרסו:
הקלה בקו בניי" ציידי  0.0במקו 3.0 $מ'  בריכת שחיה.
הקלה בקו בניי" אחורי  0.0במקו 3.0 $מ'   בריכת שחיה
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 מינע תאגיד מי $וביוב
תיאו $ארכיטקטוני ע $מהנדס הוועדה
מערכת המי $של בריכת השחיה תופרד מרשת אספקת המי $העירונית ע"י מז"ח )מכשיר מונע זרימה חוזרת(
שהותק" ע"י בודק מוסמ שמאושר ע"י משרד הבריאות בכפו 5דו"ח התקנת מכשיר.
בריכת שחיה מותרת רק במקו $שיש מערכת ביוב מרכזית מסודרת ומסוגלת לקלוט את שפכי הבריכה וריקו" המי$
מבלי לגרו $הצפות בשטח ופגיעה באיכות הסביבה.
התחייבות של המבקש שהבריכה משמשת לשימוש פרטי בלבד ולא התקיימו בה פעילויות כגו" :קייטנה ,שעורי שחיה
וכדומה.

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 31

המש בקשה להיתר20140044 :

 אישור יוע* בטיחות

סעי 25

בקשה להיתר20140284 :

תיק בניי 166610380000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
חסו" מ.ש שדרה ) (1993בע"מ
אס 5כרסנטי
עור-
רפאלי הרצל
מהנדס
עברו" סיני
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב קהילת ציו  ,3שכונה :עפולה עיר
גוש 16661 :חלקות38 ,39 :

תוכניות:

ג20550/

יעוד:

מסחר
תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי$

מהות הבקשה
לגיטמציה לחניו" תת קרקעי,תוספת קומה ב' למבנה מסחרי משולב במשרדי $קיי$
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו


















דרישות
אישור ותשובת חברת חשמל לגבי צור בתחנת טרנספורמציה פנימית
הסדרת חניה לפי התק"
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 $תשתיות/כבלי)$הוטיס(
אישור מעבדה מוסמכת )אינסטלציה ,בטוני ,$קרקע ופיתוח ,איטו ,$חיפויי ,$ממ"ד,גז ראדו" במרת(5
אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ $לביצוע חיטוי צנרת
אישור מינע תאגיד מי $וביוב
הצבת מתק" לאצירת אשפה בתאו $ע $מחלקת תברואה
חתימת בתכ':מבקש ,בעלי ,$קבל" ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
נסח טאבו עדכני
חיפוי חזיתות בציפוי קשיח ורגיל בתאו $ע $מהנדס הועדה  100%ציפוי אב"

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 32

המש בקשה להיתר20140284 :

















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  ASMADEכתנאי לקבלת טופס 4
תכנית פיתוח ,חניות ,גינו" ,תאורה ,משק תת קרקעי
תכנית בטיחות לביצוע עבודות בניה כולל גידור ומעבר בטוח להולכי רגל
גידור האתר באיסכורית 2מ'  +שרוולי $לפינוי פסולת בניה
אישור פיקוח עירוני
תשלו $היטל השבחה
תכנית בטיחות

סעי 26

תיק בניי 166980510000 :

בקשה להיתר20140256 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
רטנר רותי
עור-
רוזנגרט" אבי
מהנדס
עברו" טומי
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  חידוש החלטה.
סוג פרסו

סטטוס

תארי -פרסו

תארי -תוק

הכנת פרסו$

מהות הפרסו:
הוצאת היתר למסחר עפ"י היעוד בתכנית למתאר
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
 הריסת בניה ללא היתר  /הוצאת היתר בניה לגיטמציה

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 33

המש בקשה להיתר20140256 :













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
חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות

סעי 27

תיק בניי 166980510000 :

בקשה להיתר20140257 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
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/

שימושי:

תעשיה

תאור הבקשה:

שינוי היתר מתעשיה למסחר

מהות הבקשה
שינוי היתר מתעשיה למסחר  חידוש החלטה
סוג פרסו

סטטוס

תארי -פרסו

תארי -תוק

הכנת פרסו$

מהות הפרסו:
הוצאת היתר למסחר עפ"י היעוד בתכנית למתאר
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו






דרישות
הריסת בניה ללא היתר  /הוצאת היתר בניה לגיטמציה
חישובי $סטטיי $והצהרת מהנדס
ערבות בנקאית לגמר ביצוע
חתימת בתכ':מבקש ,בעלי ,$קבל" ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 34

המש בקשה להיתר20140257 :










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
חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות

סעי 28

תיק בניי 166980510000 :

בקשה להיתר20140255 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
אברה $שאול
חנני רות
יוס 5משה חי
עור-
רוזנגרט" אבי
מהנדס
עברו" טומי
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  חידוש החלטה
סוג פרסו

סטטוס

תארי -פרסו

תארי -תוק

הכנת פרסו$

מהות הפרסו:
הוצאת היתר למסחר עפ"י היעוד בתכנית למתאר
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו






דרישות
חישובי $סטטיי $והצהרת מהנדס
ערבות בנקאית לגמר ביצוע
חתימת בתכ':מבקש ,בעלי ,$קבל" ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
נסח טאבו עדכני

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 35

המש בקשה להיתר20140255 :









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
חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות

סעי 29

בקשה לשימוש חורג20140289 :

תיק בניי 167020100000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
מ.ס.ח פרי וירק הכפר בע"מ
בעל הנכס
אהרו" גיורא
עור-
שרמ" אלה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב קהילת ציו  ,34רחוב קהילת ציו  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16702 :חלקה10 :

תוכניות:

ג ,11598/ג ,18647/ג6113/

יעוד:

מסחר ותעסוקה

שימושי:

תעשיה ומסחר

תאור הבקשה:

שמוש חורג

מהות הבקשה
שמוש חורג מהיתר בניה מלאכה למסחר  חידוש החלטה
החלטות
החלטה לאשר בקשה לשימוש חורג עד לתארי24.1.2016 + -
גליו













דרישות
פרסו $לפי סעי) 149 5פרסו $הקלה/פרסו $שימוש חורג(
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 $מוגני$
תכנית תנועה ,תמרור  ,צביעת רחובות וחניות ערוכה ע"י יוע* תנועה לאישור מהנדס הכבישי$
הסדרת חניה לפי התק"/תשלו $כופר חניה

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 36

המש בקשה לשימוש חורג20140289 :








תשלו $היטל השבחה
אישור תכנית פיתוח ,חניות והסדרי תנועה
אישור והשלמת ביצוע דר גישה ופריקה למשאיות מרח' קהילת ציו" על פי תכנית חלוקה מאושרת על ידי ועל חשבו"
המבקש
חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות
אישור מינע תאגיד מי $וביוב
תשלו $היטל השבחה

סעי 30

תיק בניי 167381130000 :

בקשה להיתר20130095 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
חסו" מרדכי
חסו" אילנה
בעל הנכס
חסו" מרדכי אילנה ואחרי$
עור-
אדריכל בלנדר ר"
מהנדס
מזאווי רוני
כתובת:
גוש וחלקה:

חבצלת  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16738 :חלקה113 :

תוכניות:

ג/במ206/

יעוד:

מגורי $א'

שימושי:

בית פרטי חד משפחתי

תאור הבקשה:

לגיטימציה למבנה קיי$

מהות הבקשה
תכנית שינויי) $לגיטמציה( בניית בית מגורי $חד משפחתי  +בריכת שחיה  חידוש החלטה
סוג פרסו

סטטוס

תארי -פרסו

תארי -תוק

הכנת פרסו$

מהות הפרסו:

הקלה לחניה כפולה מקורה.
הקלה בגובה מבנה חניה  2.70מ' במקו 2.50 $מ'
הקלה בקו בניי" אחורי  1.0מ' במקו 3.0 $מ'  בריכת שחיה
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
 חישובי $סטטיי $והצהרת מהנדס

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 37

המש בקשה להיתר20130095 :












תיאו $ארכיטקטוני ע $מהנדס הוועדה
חתימת בתכ':מבקש ,בעלי ,$קבל" ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
נסח טאבו עדכני
תיקו" תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
תיאו $ארכיטקטוני ע $מהנדס הוועדה
אישור מינע תאגיד מי $וביוב
מערכת המי $של בריכת השחיה תופרד מרשת אספקת המי $העירונית ע"י מז"ח )מכשיר מונע זרימה חוזרת(
שהותק" ע"י בודק מוסמ שמאושר ע"י משרד הבריאות בכפו 5דו"ח התקנת מכשיר.
בריכת שחיה מותרת רק במקו $שיש מערכת ביוב מרכזית מסודרת ומסוגלת לקלוט את שפכי הבריכה וריקו" המי$
מבלי לגרו $הצפות בשטח ופגיעה באיכות הסביבה.
התחייבות של המבקש שהבריכה משמשת לשימוש פרטי בלבד ולא התקיימו בה פעילויות כגו" :קייטנה ,שעורי שחיה
וכדומה.
אישור יוע* בטיחות

סעי 31

בקשה להיתר20130549 :

תיק בניי 167040290000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
מעונות חיה עפולה
מיוצג ע"י יגאל קפצ"
בעל הנכס
עירית עפולה
עור-
ונדסבורגר נורית
מהנדס
כצמ" אלכס
כתובת:
גוש וחלקה:

כורש  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16704 :חלקה 29 :מגרש102 :

תוכניות:

עפ/מק3/433/

יעוד:

מבני $ומוסדות ציבור

שימושי:

מוסדות ציבור וקהילה

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
מעו" יו $בשתי קומות
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו





דרישות
אישור הקצאת קרקע
הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע $סימו" המבנה המוצע על רקע התב"ע
חתימת מודד על סימו" המבנה

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 38

המש בקשה להיתר20130549 :



























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 $תשתיות/כבלי)$הוטיס(
אישור מעבדה מוסמכת)בדיקת מערכ' אינסטלציה ,בטוני ,$ממ"ד(
אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ $לביצוע חיטוי צנרת
חתימת בתכ':מבקש ,בעלי ,$קבל" ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
נסח טאבו עדכני
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
גידור האתר באיסכורית 2מ'  +שרוולי $לפינוי פסולת בניה
דיווח מתכנ"  /מהנדס על שלביות ביצוע
סלילת מדרכות ציבוריות באבני $משתלבות ע"ח המבקש ובתאו $ע $מהנדס הועדה
הגדרת תכנית גבול ביצוע

סעי 32

בקשה להיתר20140339 :

תיק בניי 166600010000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
עיריית עפולה
בעל הנכס
עיריית עפולה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב קר היסוד  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16660 :חלקה87 :

תוכניות:

ג ,302/ג8498/

יעוד:

מבני $ומוסדות ציבור
תאור הבקשה:

מבנה יביל

מהות הבקשה
הצבת שני מבני $יבילי$

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 39

המש בקשה להיתר20140339 :

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 מינע תאגיד מי $וביוב
תיאו $ארכיטקטוני ע $מהנדס הוועדה
אישור כריתת עצי $בוגרי $ע"פ פקודת היערות לתיקו"  89לחוק התכנו" והבניה

סעי 33

תיק בניי 166810360000 :

בקשה לשימוש חורג20140334 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
שוור* חנה
שוור* גיא
עור-
רוזנגרט" אבי
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב הקונגרס הציוני  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16681 :חלקות36 ,37 :

תוכניות:

ג12567/

יעוד:

אזור חקלאי
תאור הבקשה:

שמוש חורג

מהות הבקשה
בקשה לשימוש חורג סככות חקלאיות ומחסני.$
החלטות
יובא לדיו לאחר פירוק סככה בחזית המגרש שנבנתה ללא היתר.

סעי 34

בקשה להיתר20140217 :

תיק בניי 5004 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
מירגני דנה
בעל הנכס
ר.מ.י

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 40

המש בקשה להיתר20140217 :

עור-
שרמ" אלה
מהנדס
שרמ" אלה
כתובת:
גוש וחלקה:

שכונה :עפולה עילית
גוש 16774 :חלקה84 :

תוכניות:

ג/במ8/

שימושי:

מגורי$

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי$

מהות הבקשה
תוספת מגורי $קומה א' ,מרפסות מקורות 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 מינע תאגיד מי $וביוב
תיאו $ארכיטקטוני ע $מהנדס הוועדה
אישור כריתת עצי $בוגרי $ע"פ פקודת היערות לתיקו"  89לחוק התכנו" והבניה
אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
אישור פיקוח עירוני
גידור האתר באיסכורית 2מ'  +שרוולי $לפינוי פסולת בניה
פרט חיבור בי" קיי $למוצע
אישור הג"א  +מערכת אוורור וסינו" במרחבי $מוגני$

סעי 35

בקשה להיתר20140200 :

תיק בניי 1666200200 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
גרשוני איל"
גרשוני בתשבע
עור-
אדרי משה
מהנדס
אדרי משה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב הגלבוע  38כניסה  ,2שכונה :עפולה עיר
גוש 16662 :חלקה2 :

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 41

המש בקשה להיתר20140200 :

תוכניות:

ג302/

יעוד:

מגורי $מיוחד

שימושי:

מגורי$

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי$

מהות הבקשה
לגיטימציה לתוספת מרפסת מקורה ע"י רעפי$
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 מינע תאגיד מי $וביוב
תיאו $ארכיטקטוני ע $מהנדס הוועדה

סעי 36

תיק בניי 167051490000 :

בקשה להיתר20140199 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
כה" רינה
שטרית גלית
סקה ענת
בעל הנכס
ר.מ.י
עור-
שרמ" אלה
מהנדס
שרמ" אלה
כתובת:
גוש וחלקה:

הקשת 7
גוש 16705 :חלקה149 :

תוכניות:

מנדטורית 1942

יעוד:

מגורי $א'
תאור הבקשה:

בריכת שחיה

מהות הבקשה
גדר בטו" ולגיטימציה לבריכת שחייה
סוג פרסו
הקלות

סטטוס
הכנת פרסו$

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

תארי -פרסו
09/04/2014

תארי -תוק

עמוד 42

המש בקשה להיתר20140199 :

מהות הפרסו:

הקלה בקו בניי קדמי מזרחי 0.8 +מ' במקו  5מ' ,להקמת בריכת שחייה פרטית.
הקלה בקו בניי צידי דרו מזרחי 3.6 +מ' במקו  4מ' ,להקמת בריכת שחייה פרטית.
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו












דרישות
מערכת המי $של בריכת השחיה תופרד מרשת אספקת המי $העירונית ע"י מז"ח )מכשיר מונע זרימה חוזרת(
שהותק" ע"י בודק מוסמ שמאושר ע"י משרד הבריאות בכפו 5דו"ח התקנת מכשיר.
בריכת שחיה מותרת רק במקו $שיש מערכת ביוב מרכזית מסודרת ומסוגלת לקלוט את שפכי הבריכה וריקו" המי$
מבלי לגרו $הצפות בשטח ופגיעה באיכות הסביבה.
התחייבות של המבקש שהבריכה משמשת לשימוש פרטי בלבד ולא התקיימו בה פעילויות כגו" :קייטנה ,שעורי שחיה
וכדומה.
אישור יוע* בטיחות
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 מינע תאגיד מי $וביוב
תיאו $ארכיטקטוני ע $מהנדס הוועדה

סעי 37

בקשה להיתר20140188 :

תיק בניי 4996 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
ב" עמי יוס5
ב" עמי רונית
בעל הנכס
ר.מ.י
עור-
שרמ" אלה
מהנדס
שרמ" אלה
כתובת:
גוש וחלקה:

זהב  ,10שכונה :גבעת המורה
גוש 17776 :חלקה21 :

תוכניות:

ג4697/

יעוד:

מגורי$
תאור הבקשה:

גשרו" כניסה

מהות הבקשה
גשר מעבר ליח"ד בקומה א'

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 43

המש בקשה להיתר20140188 :

החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו










דרישות
חישובי $סטטיי $והצהרת מהנדס
פרט חיבור בי" קיי $למוצע
ערבות בנקאית לגמר ביצוע
חתימת בתכ':מבקש ,בעלי ,$קבל" ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
נסח טאבו עדכני
תיקו" תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
תיאו $ארכיטקטוני ע $מהנדס הוועדה
תיאו $פיתוח כנסיה לגשרו"

סעי 38

בקשה להיתר20140140 :

תיק בניי 177690210000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
מור יצחק
מור רבקה
בעל הנכס
ר.מ.י
עור-
שרמ" אלה
מהנדס
שרמ" אלה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב הרצוג  ,16שכונה :גבעת המורה
גוש 17769 :חלקה21 :

תוכניות:

ג13259/

יעוד:

מגורי $א'

שימושי:

בית טורי

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי$

מהות הבקשה
תוספת מרפסת מקורה בגג רעפי $לגיטימציה
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 מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 44

המש בקשה להיתר20140140 :






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

סעי 39

תיק בניי 167111380000 :

בקשה להיתר20140161 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
עמותת ביכ"ס אחוות אחי$
בעל הנכס
עיריית עפולה
עור-
שרמ" אלה
מהנדס
שרמ" אלה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב הקישו  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16711 :חלקה138 :

תוכניות:

ג12409/

יעוד:

שטח למבני ציבור
תאור הבקשה:

לגיטימציה למבנה קיי$

מהות הבקשה
תוספת לשירותי $ולגיטימציה לסככה ולמחס"
סוג פרסו
הקלות

סטטוס
הכנת פרסו$

תארי -פרסו
29/04/2014

תארי -תוק

מהות הפרסו:
הקלה בקו בניי" צידי  2.7מ' קיר ללא פתחי$
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 מינע תאגיד מי $וביוב
תיאו $ארכיטקטוני ע $מהנדס הוועדה
אישור כריתת עצי $בוגרי $ע"פ פקודת היערות לתיקו"  89לחוק התכנו" והבניה

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 45

סעי 40

תיק בניי 167050130000 :

בקשה להיתר20130654 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
ממ" שלמה
בעל הנכס
מ.מ.י.
עור-
שרמ" אלה
מהנדס
שרמ" אלה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב הג  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16705 :חלקה13 :

תוכניות:

מנדטורית 1942

יעוד:

מגורי $א'

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי$

מהות הבקשה
תוספת יח"ד לבית קיי$
סוג פרסו
הקלות

סטטוס
הכנת פרסו$

תארי -פרסו
21/01/2014

תארי -תוק

מהות הפרסו:
תוספת יח"ד לבית קיי$
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו
















דרישות
חישובי $סטטיי $והצהרת מהנדס
הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע $סימו" המבנה המוצע על רקע התב"ע
אישור מעבדה מוסמכת)בדיקת מערכ' אינסטלציה ,בטוני ,$ממ"ד(
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 מינע 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 $מוגני$
הצבת מתק" לאצירת אשפה בתאו $ע $מחלקת תברואה
אישור פיקוח עירוני
גידור האתר באיסכורית 2מ'  +שרוולי $לפינוי פסולת בניה

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 46

המש בקשה להיתר20130654 :






אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
ביצוע תכנית  ASMADEכתנאי לקבלת טופס 4
אישור תכנית פיתוח
פתרו" חניה

סעי 41

בקשה להיתר20140338 :

תיק בניי 167400700000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
עיריית עפולה
המכללה האקדמית עמק יזרעאל
בעל הנכס
עיריית עפולה
עור-
עוזי גורדו" בע"מ
מהנדס
יוסי שיר"
כתובת:
גוש וחלקה:

שכונה :עפולה עיר
גוש 16740 :חלקה113 :

תוכניות:

עפ/מק8/206/

יעוד:

מבנה ציבור
תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
מבנה מגורי $ב"  3קומות לסטודנטי  $סה"כ  18יח"ד
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו













דרישות
אישור כריתת עצי $בוגרי $ע"פ פקודת היערות לתיקו"  89לחוק התכנו" והבניה
נסח טאבו עדכני
 3גרמושקות מתוקנות וחתומות בתכ' ע"י:מבקש ,בעלי ,$קבל" ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע $סימו" המבנה המוצע על רקע התב"ע
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(5

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 47

המש בקשה להיתר20140338 :

























אישור בזק/תיאו $תשתיות/כבלי)$הוטיס(
חתימת מודד על סימו" המבנה
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
חיפוי חזיתות בציפוי קשיח ורגיל בתאו $ע $מהנדס הועדה
תכנית פיתוח ,חניות ,גינו" ,תאורה ,משק תת קרקעי
הסדרת החניה ע"פ התק" בתאו $ע $יוע* התחבורה )טבלת חניות( +אישור מהנדס הכבישי $בעיריה
תיקו" וביצוע קיר הפרדה בצד צפו" מערבי בגבול המגרש
פתרו" לניקוז
סלילת מדרכות ציבוריות באבני $משתלבות ע"ח המבקש ובתאו $ע $מהנדס הועדה
אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ $לביצוע חיטוי צנרת
אישור מינע תאגיד מי $וביוב
הצבת מתק" לאצירת אשפה בתאו $ע $מחלקת תברואה
אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
תכנית שלביות ביצוע
דיווח מתכנ"  /מהנדס על שלביות ביצוע השלד לפי הטופס הרצ"ב
ביצוע תכנית  ASMADEכתנאי לקבלת טופס 4
תשלו $אגרות והטלי$
אישור מחלקת פיקוח עירוני
הסדרת דר גישה לאתר בניה בתיאו $ע $מהנדס העיר.
גידור האתר באיסכורית 2מ'
אישור הקצאה

סעי 42

בקשה להיתר20140348 :

תיק בניי 167111160000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140007תארי18/06/2014 :
בעלי עניי
מבקש
ממ" חנ"
בעל הנכס
מ.מ.י.
עור-
שרמ" אלה
מהנדס
שרמ" אלה
זועבי אחמד
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב הקישו  ,5שכונה :עפולה עיר
גוש 16711 :חלקה116 :

תוכניות:

ג ,12409/ג6029/

יעוד:

מגורי $א'

שימושי:

בית צמוד קרקע

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

תאור הבקשה:

בניה חדשה

עמוד 48

המש בקשה להיתר20140348 :

מטרת הדיו
לאחר תיקו" התכנית אי" התנגדויות.
מהות הבקשה
בית חדש חצי מדו משפחתי
סוג פרסו
הקלות

סטטוס

תארי -פרסו
29/09/2013

תארי -תוק

מהות הפרסו:
הקלה בקו בניי" צידי  3 25%מ' במקו 4 $מ' ,מגרש לא רגולרי  על סמ החלטת הוועדה מתארי .28/11/12
הקלה בקו בניי" אחורי  3.75 25%מ' במקו 5 $מ' ,מגרש לא רגולרי  על סמ החלטת הוועדה מתארי .28/11/12
הקלה בתכסית קרקע  38.2%במקו.30% $
מתנגדי
 +עו"ד שני אוכמ" בש $אילנה אוכמ"
 +עו"ד רפאל כה" בש $גפני פלורה
 +ב" לולו יור $ודגנית
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו


























דרישות
העירייה מודיעה כי אי" תשתיות חשמל במקו,$אי" פיתוח ולא קיימות תשתיות
הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע $סימו" המבנה המוצע על רקע התב"ע
אישור כריתת עצי $בוגרי $ע"פ פקודת היערות לתיקו"  89לחוק התכנו" והבניה
נסח טאבו עדכני
חתימת בתכ':מבקש ,בעלי ,$קבל" ,אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
תיקו" תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
אישור מעבדה מוסמכת )אינסטלציה ,בטוני ,$ממ"ד (
הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע $סימו" המבנה המוצע על רקע התב"ע
התחייבות להמצאת אישור קבל" רשו , $אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על המבנה
אישור הג"א  +מערכת אוורור וסינו" במרחבי $מוגני$
הצגת תכנית וחזיתות הבני" הצמוד והשתלבות תכנונית
אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
חתימת מודד על סימו" המבנה
תכנית פיתוח
פיתוח תשתיות ,דרכי גישה וקירות גדר בהיק 5המגרש ע"י וע"ח המבקש
תיאו $ארכיטקטוני ע $מהנדס הוועדה
גידור האתר באיסכורית 2מ'
הצבת מתק" לאצירת אשפה בתאו $ע $מחלקת תברואה
אישור בזק/תיאו $תשתיות/כבלי)$הוטיס(
ביצוע תכנית  ASMADEכתנאי לקבלת טופס 4
אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ $לביצוע חיטוי צנרת
ביצוע דר גישה ותשתיות על ידי ועל חשבו" המבקש
חישובי $סטטיי $והצהרת מהנדס
דיווח מתכנ"  /מהנדס על שלביות ביצוע

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

עמוד 49

המש בקשה להיתר20140348 :

 אישור פיקוח עירוני
 גידור האתר באיסכורית 2מ'
 חתימת המתנגדי $על הסרת התנגדות.$
__________________
ישראל קנטור
מהנדס העיר

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140007מיו18/06/2014:$

___________________
שלמה מליחי
יו"ר ועדת משנה

עמוד 50

