תארי 07/08/2014 :
ת .עברי:י"א באב תשע"ד

פרוטוקול ועדת משנה מס' 20140008
בתארי 30/07/2014 :ג' באב תשע"ד שעה 18:00
נכחו:
חברי":

שלמה מליחי
מר חביב פר
ראוב יוקלר
צור כה
שלו! שלמה







נציגי":

רבקי לאוניד
מר ינאי נוימ

 נציגות כבאות והצלה
 נציגת משרד הפני!

סגל:

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









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

מוזמני":

גב' עינב פר
מר יוסי ח
מר גדי דגני
עו"ד אילנה ברא(






מבקרת העירייה
איכות הסביבה
שמאי הוועדה
יועצת משפטית

יו"ר הועדה
חבר
חבר
חבר
חבר

נעדרו:
חברי":

מר משה לוי
דוד סויסה

 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










פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו!30/07/2014:

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

סגל:

מר אלכס דסקל

 מנהל תחו! בודקי תוכניות ופיקוח

מוזמני":

מר יצחק שריקי
רפי כה

 גזבר העירייה
 מנכ"ל העיריה

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו!30/07/2014:

עמוד 2

על סדר היו":
אישור פרוטוקול מס'  20140007מתארי .18.6.14
בעד  יו"ר שלמה מליחי,צור כה,ראוב יוקלר
נמנעי! לא השתתפו בישיבה  חביב פר,שלו! שלמה

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו!30/07/2014:

עמוד 3

תקציר נושאי לדיו
דיו עקרוני
סעי
6

מס' ישות

סוג ישות
דיו עקרוני

2014013

תאור ישות
איחוד וחלוקה

איחוד מגרשי! הגדלת יח"ד ללא שינוי באחוזי בניה.
שימוש חורג מחניו
2014020
דיו עקרוני
7
למשרדי!

גו"ח

בעל עניי

כתובת

עמ'

גוש17763 :
חלקה180 :

זורגר יעקב

רחוב ההגנה ,
שכונה :עפולה
עילית

17

גוש16706 :
חלקה112 :

יעקב הרשקובי %חב
לבניה בע"מ

רחוב יוספטל ,
שכונה :עפולה עיר

18

שימוש חורג מחניו למשרדי!

אישור תכנית בני עיר
סעי
1

סוג ישות
תוכנית
תשריט איחוד
וחלוקה

מס' ישות
עפ/מק2/20010/

תאור ישות
מתח! C1

גו"ח
גוש16732 :
מחלקה30:
עד חלקה30:

בעל עניי

כתובת

עיריית עפולה

עמ'
8

קיימת התנגדות

מתח!  C1תשריט איחוד וחלוקה
אזור תעשיה עפולה גוש16722 :
עפ/מק1/2176/
תוכנית
3
תוכנית מפורטת
מחלקה30:
עד חלקה32:
שידרוג איזור תעשיה והתאמתו למערכת הדרכי! לצרכי אזור התעשייה הקיי! ובהתא! לתכנית המתאר המאושרת של
עפולה.
עיקרי התכנית:
א .הרחבת דר* מאושרת ,ביטול דר* והתווית דרכי! חדשות.
ב .קביעת הנחיות לחלוקת השטח למגרשי!.
ג .קביעת הוראות לבניה ופיתוח השטח.
ד .קביעת הוראות לגבי התשתיות ופיתוח!.
ירושלי!  ,שכונה:
עיריית עפולה
גוש16683 :
מבנה ציבור רח'
עפ/מק6/12185/
תוכנית
4
עפולה עיר
ירושלי!,ניוד
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
הנוטר
ערי! חברה לפתוח
גוש16711 :
תצ"ר
201432
תוכנית
5
עירוני בע"מ
תצ"ר
מחלקה93:
עד חלקה93:
תצ"ר
עירית עפולה

15

16

16

אישור בקשה להיתר
סעי

סוג ישות

201428

יוסי נבו תשריט
חלוקה

גוש16700 :
מחלקה55:
עד חלקה55:

נבו יוסי

יהושע חנקי ,
שכונה :עפולה עיר

14

תשריט חלוקה
בקשה להיתר
8

20130653

בית פרטי דו
משפחתי  ,תוספת
למבנה קיי!

גוש17761 :
חלקה234 :
תכ' :ג13259/

כה שמעו

הרצל  47כניסה ב

18
שעה:
18:15

תוספת יח"ד
בקשה להיתר
9

20140258

תעשיה  ,שינוי היתר גוש16698 :
מתעשיה למסחר
חלקה51 :
תכ' :ג,18647/

פר %יצחק

שכונה :עפולה עיר

19

אוטו סנטר שותפות
מוגבלת

רחוב מנח! בגי ,
שכונה :עפולה עיר

20

2

תוכנית
תשריט חלוקה

מס' ישות

תאור ישות

גו"ח

בעל עניי

כתובת

עמ'

שינוי היתר מתעשיה למסחר  ,חידוש החלטה
תעשיה  ,שמוש חורג גוש16698 :
בקשה לשימוש 20140376
10
חורג
חלקה35 :
תכ' :ג,18647/
שימוש חורג למגרש מכוניות  +ממ"מ מרחב מוג מוסדי  ,חידוש החלטה
פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו!30/07/2014:

קיימת התנגדות

עמוד 4

תקציר נושאי לדיו
אישור בקשה להיתר
סעי

סוג ישות

מס' ישות

תאור ישות

גו"ח

בקשה להיתר

20140238

בית פרטי דו
משפחתי  ,בניה
חדשה

בית פרטי דו משפחתי
בקשה להיתר
12

20140203

בית מגורי! משות , -גוש16741 :
לגיטימציה למבנה חלקה108 :
קיי!
תכ':

11

גוש16763 :
חלקה51 :
מגרש483 :

סגירת מרפסת  ,לגיטימציה
בית מגורי! משות , -גוש16763 :
בקשה להיתר 20140224
13
בניה חדשה
חלקה28 :
מגרש172 :
מבנה מגורי! מס'  27 ,1יח"ד וביטול חניו תת,קרקעי.
בית מגורי! משות , -גוש16763 :
בקשה להיתר 20140225
14
בניה חדשה
חלקה28 :
מגרש172 :
מבנה מגורי! מס'  27 ,3יח"ד
גוש16763 :
בניה חדשה
בקשה להיתר 20140201
15
חלקה29 :
מגרש173 :
מבנה מגורי! מס'  37 ,2יח"ד ופיתוח )שלב א'(
גוש16763 :
בניה חדשה
בקשה להיתר 20140349
16
חלקה29 :
מגרש173 :
מבנה מס'  , 4שלב ב' 37 ,יח"ד ופיתוח.
גוש16762 :
מבנה מסחרי ,
בקשה להיתר 20140240
17
תוספת למבנה קיי! חלקה145 :
מגרש705 :
תוספת קומה ביעוד מסחר שכונתי למבנה מסחרי מאושר.
בית מגורי! משות , -גוש16663 :
בקשה להיתר 20140242
18
בניה חדשה
חלקה28 :
מבנה מגורי!  7יח"ד והריסת מבנה קיי!.
בית מגורי! משות , -גוש16759 :
בקשה להיתר 20140227
19
תוספת למבנה קיי! חלקה10 :
מגרש182 :
תוספת  15יח"ד לבניי מס'  3מאושר  12יח"ד ,סה"כ  27יח"ד וביטול חניו תת,קרקעי
בית מגורי! משות , -גוש16760 :
בקשה להיתר 20140325
20
בניה חדשה
חלקה41 :
תכ':
מבנה מגורי! מס'  24 , 1יח"ד ופיתוח
בית מגורי! משות , -גוש16760 :
בקשה להיתר 20140330
21
בניה חדשה
חלקה41 :
תכ':
מבנה מגורי! מס'  23 , 2יח"ד ופיתוח.
בית מגורי! משות , -גוש16760 :
בקשה להיתר 20140331
22
בניה חדשה
חלקה41 :
תכ':
מבנה מגורי! מס'  24 , 3יח"ד ופיתוח.
בית מגורי! משות , -גוש16663 :
בקשה להיתר 20140198
23
תוספת למבנה קיי! חלקה94 :
מגרש103 :
תוספת  2יח"ד לבניי מאושר ,סה"כ  8יח"ד  ,לגיטימציה.
פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו!30/07/2014:

בעל עניי

כתובת

עמ'

קלימי יעקוב

רחוב תרצה אתר 5
כניסה א',ב',
שכונה :רובע

21

כידרא אייל

רחוב תאשור ,
רחוב תאשור ,12
שכונה :עפולה עיר

22

"בר ובניו" חברה
לבני ופיתוח בע"מ

רחוב שכ' רובע
יזרעאל  ,שכונה:
רובע יזרעאל

23

"בר ובניו" חברה
לבני ופיתוח בע"מ

רחוב שכ' רובע
יזרעאל  ,שכונה:
רובע יזרעאל

25

בנגוט בעמק 2013
בע"מ

רחוב שכ' רובע
יזרעאל  ,שכונה:
רובע יזרעאל

26

בנגוט בעמק 2013
בע"מ

רחוב שכ' רובע
יזרעאל  ,שכונה:
רובע יזרעאל

28

בר יצחק

רחוב שד' רובע
יזרעאל  ,20שכונה:
רובע יזרעאל

29

רחמיא  ,חברה
קבלנית לבני
והשקעות בע"מ

רחוב אוסשקי ,15
שכונה :עפולה עיר

31

מעג  ,עבודות ימיות רחוב חטיבת כפיר
 ,15רחוב חטיבת
וצלילה בע"מ
כפיר  ,13שכונה:

32

ר! אדרת הנדסה
אזרחית בע"מ

חביבה רייק ,
שכונה :רובע
יזרעאל

34

ר! אדרת הנדסה
אזרחית בע"מ

חביבה רייק ,
שכונה :רובע
יזרעאל

35

ר! אדרת הנדסה
אזרחית בע"מ

חביבה רייק ,
שכונה :רובע
יזרעאל

37

שבח את שבח בע"מ

רחוב העליה ,
שכונה :עפולה עיר

39

עמוד 5

תקציר נושאי לדיו
אישור בקשה להיתר
סעי
24

סוג ישות
בקשה להיתר

מס' ישות
20140373

מבנה מגורי! מס'  18 , 2יח"ד ופיתוח
בקשה להיתר 20140246
25

מבנה מגורי! מס'  33 ,1יח"ד ופיתוח
בקשה להיתר 20140247
26

מבנה מגורי! מס'  33 ,2יח"ד ופיתוח
בקשה להיתר 20140429
27

מבנה מגורי!  A, 30יח"ד ) שלב ב'(  ,לגיטימציה .
בקשה להיתר 20140085
28

לגיטימציה לפרגולה
בקשה להיתר
29

20140275

תאור ישות

גו"ח

בעל עניי

כתובת

עמ'

בית מגורי! משות , -גוש16662 :
בניה חדשה
חלקה10 :

א.י .אדיר בע"מ

רחוב ירושלי! ,
שכונה :עפולה עיר

40

בית מגורי! משות , -גוש16659 :
בניה חדשה
חלקה19 :
מגרש2051 :

"בר ובניו" חברה
לבני ופיתוח בע"מ

משמר הירד

41

בית מגורי! משות , -גוש16659 :
בניה חדשה
חלקה19 :
מגרש2051 :

"בר ובניו" חברה
לבני ופיתוח בע"מ

משמר הירד

42

בית מגורי! משות , -גוש16683 :
בניה חדשה
חלקה8 :
מגרש100A :

אחיסמ* פיתוח
פרויקטי! בע"מ

רחוב גילבוע ,42
שכונה :עפולה עיר

44

בית מגורי! משות , -גוש17780 :
פרגולה
חלקה9 :
תכ' :ג/במ141/

מלצ אלכסנדר

רחוב שד' קונטיקט
 ,רחוב אירוסי! ,
שכונה :גבעת

44

עמיר נוי

רחוב נורדאו ,
שכונה :עפולה עיר

45

עירית ב יהודה

רחוב אוסשקי ,
שכונה :עפולה עיר

46

שמואל מאייר ובנו
סחר בע"מ

רחוב התעשיה ,
רחוב איזור תעשיה
משולש  ,רחוב

47

טוביס גליה

רחוב הגלבוע ,11
שכונה :עפולה עיר

48

בית פרטי דו
משפחתי  ,בניה
חדשה

גוש16659 :
חלקה63 :
מגרש2067 :

בית מגורי! דו משפחתי
מגורי!  ,לגיטימציה גוש16695 :
בקשה להיתר 20130666
30
למבנה קיי!
חלקה29 :
תכ' :ג7748/
לגיטמציה לתוספת קומה ) (3ויח"ד נוספת באותו מגרש  ,חידוש החלטה.
גוש17204 :
מיכל מי!
בקשה להיתר 20140400
31
חלקה7 :
מגרש1,2 :
הצבת שני מיכלי מי!
מגורי!  ,לגיטימציה גוש16661 :
בקשה להיתר 20110916
32
למבנה קיי!
חלקה20 :

קיימת התנגדות
מרפסת דק )לגיטמציה(
גוש16697 :
מתק סולארי
בקשה להיתר 20140421
33
חלקה59 :
תכ' :ג/בת180/
התקנת מתק פוטו וולטאי בהספק של  400קילו וואט על שטח של  1999,536מ"ר
גוש16661 :
מתק סולארי
בקשה להיתר 20140420
34
חלקה1 :
תכ':
הקמת מערכת פוטו וולטאי בהספק של  330קילו וואט  ,חידוש החלטה
גוש16727 :
תעשיה  ,תוספת
בקשה להיתר 20140411
35
למבנה קיי!
חלקה47 :
תכ' :ג,18647/
תוספת למפעל  +חדר טרפו
גוש16663 :
בניה חדשה
בקשה להיתר 20140441
36
חלקה136 :
תכ' :ג,18647/
פרויקט מסחר,משרדי! דיור בר השגה  ,שלב א'
פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו!30/07/2014:

מגה אור רמי לוי
בע"מ

רחוב יהושע חנקי
 ,שכונה :עפולה
עיר

49

ביג מגה אור עפולה
בע"מ

רחוב השוק ,
שכונה :עפולה עיר

49

שומ נכסי! 2003
בע"מ

רחוב דר* בית
החולי!  ,שכונה:
עפולה עילית

50

החברה הכלכלית
עפולה

רחוב שדרות
ארלוזורוב ,
שכונה :עפולה עיר

51

עמוד 6

תקציר נושאי לדיו
אישור בקשה להיתר
סעי
37

סוג ישות
בקשה להיתר

מס' ישות
20140438

תאור ישות
מגורי!  ,תוספת
למבנה קיי!

גו"ח
גוש17234 :
חלקה81 :
תכ' :ג13259/

תוספת בניי מעונות סטודנטי! למבנה קיי! בהתא! לתמ"א .38
תוספת למבנה קיי! גוש16700 :
בקשה להיתר 20140350
38
חלקה36 :
תכ' :ג/בת,180/
תוספת בניה קלה.
שינוי היתר מתעשיה גוש16698 :
בקשה להיתר 20140402
39
למסחר
חלקה51 :
תכ' :ג,18647/
שינוי היתר מתעשיה למסחר  ,אול!  ,חידוש החלטה

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו!30/07/2014:

בעל עניי

כתובת

עמ'

ב.קר נכסי! בע"מ

הנרייטה סולד ,1
שכונה :גבעת
המורה

52

כה גילי

רחוב יהושע חנקי
 ,שכונה :עפולה
עיר

54

ארסטו אירועי!
בע"מ

שכונה :עפולה עיר

54

עמוד 7

סעי 1

תשריט איחוד וחלוקה :עפ/מק2/20010/

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
ש התכנית:

מתח C1
מספר תכנית

יחס
כפופה ל
בעלי עני
יז
עיריית עפולה
גושי וחלקות לתוכנית:
גוש 16732 :חלקי חלקות53 ,33 ,30 :
גוש 16733 :חלקות במלוא27 :%
גוש 16733 :חלקי חלקות25 ,13 11 :
גוש 16742 :חלקות במלוא17 ,12 1 :%
גוש 16742 :חלקי חלקות35 ,16 13 :
גוש 16743 :חלקות במלוא16 ,14 1 :%
גוש 16743 :חלקי חלקות18 ,15 :
גוש 16744 :חלקות במלוא34 ,31 1 :%
גוש 16744 :חלקי חלקות35 ,33 32 :
גוש 16745 :חלקות במלוא13 ,10 1 :%
גוש 16745 :חלקי חלקות31 ,26 24 :
גוש 16746 :חלקות במלוא27 ,16 1 :%
גוש 16746 :חלקי חלקות68 66 :

ג20010/

36 ,32 ,30 28 ,26
34
36
63 60 ,58 45 ,43 42 ,40 19 ,17

45 44 ,21 20 ,18 17 ,14
46 ,41 39 ,36 35 ,32
76 73 ,71 ,69 ,65 ,35 34 ,32

מטרת התכנית
מתח  C1תשריט איחוד וחלוקה
מתנגדי
 אברהמיא %משה
 גונ %קרוננברג
 עוזיאל יוס(
 יוס( גרנות
 דליה בהרב
 אורנה ירו
 הלוי יצחק וציפורה באמצעות עו"ד מאור גיורא
 יפה שגיא
 קק"ל
 פלק עדינה מיוצגת עי דרורי שקד שמאי
 נובי ,עומר מיוצג עי שמאי דרורי שקד
 נבו יואב מיוצג עי שמאי דרורי שקד
 חב עמיר התאגדות האיכרי מיוצג עי עו"ד יגאל סבג
 שושני בתיה מיוצגת ע"י עוד יצחק קריספי%
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 מרי סלא מיוצגת ע"י עוד משה שוב
 מיטה סורצ'י %עו"ד מייצג אבי אברמובי',
 אפוטרופוס הכללי עו"ד מייצג מירי שייני%
 מיכל ארבל מהל מקרקעי ישרא
 מוריס סרוסי מיוצג ע"י עו"ד צביקה כוח%
 ברכא %גדעו %מיוצג ע"י עו"ד ברכא %דב
 אייל עופר מיוצג ע"י עו"ד אלי רולו(
 דליה פלק באמצעות עו"ד אלי רולו(
 משפחת שפור %מיוצגי ע"י עו"ד יפעת ארנו%
 משפחת שפור %מיוצגי ע"י שמאימיקי אדלשטיי%
 אריאל ורחל פורת באמצעות עו"ד סיו %עדאוי וסימו %טוסו%
 מוס דיזל מיוצג ע"י עו"ד מאור גיורא
 מוס דיזל מיוצג ע"י שמאי דרורי שקד
 דראושה מוחמד מיוצג ע"י עו" מאור גיורא
 דראושה מוחמד מיוצג ע"י שמאי דרורי שקד
 פיודיק מיכאל באמצעות עו"ד יוחאי בטשא
 רוטנשיטיי %ס באמצעות עו"ד צבי א .שמיר
 הרב הורובי ,מיוצג ע"י עו"ד צבי א .שמיר
 רובינסו %סילבר מיוצג ע"י עו"ד צבי א .שמיר
החלטות
לתת תוק לתכנית בכפו לשינויי ולתיקוני המפורטי לעיל.
א .החלטות עקרוניות שהועלו במספר רב של התנגדויות:
 .1להתנגדות להכללת שטחי ציבוריי )מטרוקות( בטבלת ההקצאות לקבל ההתנגדויות:
 1.1שטחי מטרוקות שייעוד %בתכנית זו הינו ציבורי )דר ,שצ"פ ,שב"צ ( הוצאו מטבלת ההקצאה והאיזו %ועברו "מתחת לקו".
המשמעות היא שמגרשי המגורי שהוקצו לעירייה עבור שטחי אלה ,יוקצו לכלל הבעלי באופ %יחסי.
 1.2שטחי מטרוקות שייעוד %בתכנית זו למגורי ,ישתתפו בטבלת הקצאה והאיזו %ויוקצו לבעלי המקוריי.
המשמעות של שינויי אלה ביחס לכל אחד מהמתנגדי מפורטת בהמש.
 .2להתנגדות לפיה יש להתייחס לחלקות הנכנסות בייעוד %על פי תכנית ג ,20010/ולא לייעוד %החקלאי הקוד:
 2.1לדחות את ההתנגדות.
 2.2תכנית ג 20010/מהווה מהל תכנוני אחד וחלק בלתי נפרד מתכנית המתאר ג 12567/אשר שינתה את יעוד החלקות
מחקלאי לייעודי קרקע שוני.
 2.3תכנית ג 12567/חייבה הכנת תכנית מפורטת וכ %תכנית לאיחוד וחלוקה ,ובהתא יש להתייחס לחלקות באופ %שווה על פי
יעוד %הקוד )חקלאי פסק די %פרימ.(%
 .3להתנגדויות בדבר אופ %קביעת השווי בטבלת ההקצאה והאיזו.%
 3.1לקבל את ההתנגדות כ שבטבלת ההקצאה והאיזו %מופיע שווי האבסולוטי של כל
אחד מהמגרשי בשני המצבי התכנוני .הטבלה תוקנה בהתא לתקנות התכנו%
והבניה.
יצוי %כי אי %בכ כדי להשפיע על טבלת ההקצאה והאיזו.%
 .4להתנגדות בעניי %פירוט מקדמי ההתאמה בטבלת ההקצאות:
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 4.1לקבל את ההתנגדות באופ חלקי.
מקדמי ההתאמה יפורטו בנספח לטבלת ההקצאה והאיזו.%
ב .החלטות פרטניות ביחס להתנגדויות:
 .1אריאל פורת חלקה  29בגוש :16746
 1.1ראה תשובות להתנגדויות בפרק א'.
 1.2לטענה בעניי %אי הכללת חלקה  29בטבלת ההקצאה והאיזו %לקבל את ההתנגדות
באופ חלקי .ייקבע בהוראות התכנית ,כי ביחס לחלקה  29ולמגרשי התמורה הסמוכי לה
 180ו  181וכ %למגרש דר מס'  ,619תוכ %תכנית מפורטת שתכלול הוראות לאיחוד
וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלי עפ"י פרק ג' סעי( ז' לחוק התכנו %והבניה
שתאפשר לממש את זכויות הבניה בהתא לשוויי.%
היתרי בניה מותני באישור תכנית מפורטת זו.
 .2מוס דיזל חלקה  65בגוש :16746
 2.1ראה תשובות להתנגדויות בפרק א' .עקב קבלת ההתנגדויות העקרוניות ,מגרשי התמורה יהיו ) 164 ,165 ,166חלקי(,
במקו .156 ,157
 2.2לטענה כי יש להקצות לבעלי מגרש תמורה סמו יותר למגרש המקורי )מזרחה למגרש המוצע( לקבל את ההתנגדות.
מגרשי התמורה יהיו  166 ,165וחלק ) (35%מ .164
 2.3לטענה שיש לבטל "מקד מושע" מאחר שיש הסכ בי %שני הבעלי לקבל את ההתנגדות.
חישוב השווי תוק %בהתא.
 .3הלוי יצחק חלקות  40 ,38 ,33 ,30 ,7בגוש 16743
הלוי ציפורה חלקות  39 ,35 ,34 ,29 ,8 ,40 ,38 ,33 ,30 ,7בגוש :16743
 3.1ראה תשובות להתנגדויות בפרק א' .עקב קבלת ההתנגדויות העקרוניות ,מגרשי התמורה יהיו  157חלקי,227 ,225 220 ,
 241 231במקו .241 232 ,227 ,225 220
 3.2לטענה לבטל את "מקד מושע" מאחר ומדובר בבני זוג לקבל את ההתנגדות .חישובי השווי תוקנו בהתא.
 3.3לטענה ששווי מגרש מוצע נמו מהמצוי %בטבלה ,מאחר שהמגרשי צמודי לבניה רוויה לדחות את ההתנגדות .מדובר
במרק עירוני של בניה רוויה .מכל מקו ,בי %המגרשי מפרידה דר ברוחב של  15מ' .בנוס( לכ ,קווי הבניה בחזית ה  5מ'.
 3.4לטענה ששווי מקסימו מוצע נמו מהמצוי %בטבלה עקב קרבה לתחנת דלק לקבל את ההתנגדות באופ חלקי .מגרשי
 220ו  222קיבלו הפחתה של  .2%מגרשי התמורה מרוחקי מתחנת הדלק כ  60מ'.
 3.5לטענה ששווי מגרש מוצע נמו מהמצוי %בטבלה עקב קרבה למד"א לדחות את ההתנגדות .מגרשי התמורה מרוחקי
מתחנת מד"א.
 .4מיכאל פיודיק חלקות  24 12בגוש :16742
 4.1ראה תשובות להתנגדויות בפרק א' .עקב קבלת ההתנגדויות העקרוניות ,מגרשי התמורה יהיו 42 ,38 36 ,34 33 ,30 26
במקו .42 ,38 36 ,34 ,33 ,30
 4.2לטענה בדבר מקדמי ההפחתה למגרשי העירייה לקבל את ההתנגדות באופ חלקי .במגרש בית יד לבני ,נרש בטעות
מקד הפחתה של  0.69במקו ) 0.96טעות סופר(.
 .5לובסנבורג ,הורובי ',ראוב ,%רובינסו %סילב ,%רוטשטיי %ס:
רוטשטיי %ס חלקה  10בגוש 16743
לוכסנבורג סימו %חלקה  23בגוש 16742
הורובי ',ראוב %חלקה  45בגוש 16743
רובינסו %סילב %חלקות  9 ,8בגוש 16742
 5.1ראה תשובות להתנגדויות בפרק א'.
עקב קבלת ההתנגדויות העקרוניות ,מגרשי התמורה יהיו כמפורט להל:%
רוטשטיי %ס 110 :חלקי 136 ,135 ,במקו .136 ,135
לוכסנבורג סימו 47 ,32 ,31 :%חלקי במקו .32 ,31
הורובי ,ראוב 110 :%חלקי 274 ,273 ,במקו .274 ,273
רובינסו %סילב (28.9%) 401 ,18 ,17 :%במקו .(26.33%) 401 ,18 ,17
 5.2לטענה בדבר מקדמי ההפחתה למגרשי העירייה לקבל את ההתנגדות באופ חלקי .במגרש בית יד לבני ,נרש בטעות
מקד הפחתה של  0.69במקו ) 0.96טעות סופר(.
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 5.3לטענה שיש להגדיל את מקד ההפחתה במצב מוצע )מגרש  (401מאחר שהבעלות היא "במושע" )במקו בעלות אחת
במצב קוד( לקבל את ההתנגדות באופ חלקי .מס' הבעלי צומצ ובהתא לכ שונה מקד הפחתה "במושע".
 .6משה אהברמיניא %חלקה  20בגוש 16743
 6.1ראה תשובות להתנגדויות בפרק א' .עקב קבלת ההתנגדויות העקרוניות ,מגרשי התמורה יהיו  156חלקי 292 ,במקו .292
 6.2לטענה למיקו המגרש המוצע ליד מגרש מד"א לדחות את ההתנגדות .הקרבה למגרש מד"א באה לידי ביטוי בחישוב
התמורה באמצעות מקד .מגרש המקור היה ממוק בסמו לתחנת דלק כ שהתכנית משפרת את ער המגרש .לא נית%
להקצות לבעלי מגרש תמורה אחר.
 .7עומר נובי ,חלקות  28 23בגוש :16744
 7.1ראה תשובות להתנגדויות בפרק א' .עקב קבלת ההתנגדויות העקרוניות ,מגרשי התמורה יהיו כמפורט להל:%
ב %אברה נחו 156 :חלקי 79 ,במקו .79
אסתי צרור אדוט 156 :חלקי 75 ,במקו .75
יקותיאל מאי 104 :%במקו .104
יקותיאל עפק ניר 105 :במקו .105
אסתר איר %שוורצברג 104 :במקו .104
ניס %יקותיאל 105 :במקו .105
יצחק יקותיאל 104 :במקו .104
חכמת )מרדכני( יקותיאל 104 :במקו .104
לוטפולה יקותיאל 105 :במקו .105
מרגנגיז )לאה( ירקוני 105 :במקו .105
הושג )משיח( יקותיאל 104 :במקו .104
מאי) %רבקה( נשיא 104 :במקו .104
עפק )יפה( יונה 104 :במקו .104
בנימיני לאו 156 :חלקי 154 ,במקו .154
ער %אנגל 106 :במקו .106
הילה ב %חמו אנגל 106 :במקו .106
נוי עמיר 100 :במקו .100
נוי מרל 100 :%במקו .100
נוי ירו 96 :%במקו .96
נוי שרה 100 :במקו .100
בלו להב 156 :חלקי 96 ,במקו .96
פריברג ג'זה 110 :חלקי 108 ,במקו .108
פריברג דבורה 110 :חלקי 107 ,במקו .107
נובי ,חיי 156 :חלקי 103 ,במקו .103
פלד עדינה 157 :חלקי 98 ,במקו .98
נבו יואב 156 :חלקי 101 ,במקו .101
ארזי תמיר 156 :חלקי 99 ,במקו .99
 7.2לטענה שיש לבטל "מקד מושע" במצב נכנס מאחר שהבעלי ה יורשי הקרקע וכי מדובר במשפחה אחת לדחות את
ההתנגדות .ריבוי בעלי מפחית בשווי השוק את ער הקרקע ג א מדובר במשפחה אחת.
 .8יפה שגיא חלקה  20בגוש :16745
 8.1ראה תשובות להתנגדויות בפרק א' .עקב קבלת ההתנגדויות העקרוניות ,מגרשי התמורה יהיו כמפורט להל:%
סאל משה 156 :חלקי 144 ,במקו .144
סאל יחזקאל 110 :חלקי 146 ,במקו .146
סאל מורד 110 :חלקי 145 ,146 ,במקו .146 ,145
 8.2לטענה כי לא נלקחה בחשבו %העובדה שהשטח מעובד וחשו( לכביש לדחות את ההתנגדות .שווי במצב קוד לא מושפע
מעיבוד הקרקע .כמו כ ,%המתח הינו מתח ספקולטיבי כאשר היה ידוע שתיער בו תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת
בעלי ,כ שחשיפה לכביש לא מעלה את שווי הקרקע.
 .9ישראל ובתיה שושני חלקות  4 ,3 ,2בגוש :16746
 9.1ראה תשובות להתנגדויות בפרק א' .עקב קבלת ההתנגדויות העקרוניות ,מגרשי התמורה יהיו  157חלקי,311 ,309 306 ,
317 312 ,317
במקו .317 312 ,317 ,311 ,309 306
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 9.2לטענה בדבר ביטול "מקד מושע " )במצב קוד( לקבל את ההתנגדות.
מדובר בבני זוג ומקד ה"מושע" יבוטל ה %במצב קוד וה %במצב חדש.
 .10אורנה ירו חלקה  28בגוש :16746
 10.1ראה תשובות להתנגדויות בפרק א' .עקב קבלת ההתנגדויות העקרוניות ,מגרשי התמורה יהיו  156חלקי 255 ,במקו
.255
 10.2לדחות ההתנגדות הפרטנית בהיעדר נימוקי.
.11דליה ברהב חלקה  28בגוש :16746
 11.1ראה תשובות להתנגדויות בפרק א' .עקב קבלת ההתנגדויות העקרוניות ,מגרשי התמורה יהיו  324במקו .324
 11.2לדחות ההתנגדות הפרטנית בהיעדר נימוקי.
 .12יוס( עוזיאל חלקות  2 ,1בגוש :16743
 12.1ראה תשובות להתנגדויות בפרק א' .עקב קבלת ההתנגדויות העקרוניות ,מגרשי התמורה יהיו  259 ,78במקו .401
 12.2לטענה שיש להקצות לו מגרש סמו למגרש הקוד בייעוד מגורי וללא "מושע" לקבל את ההתנגדות באופ
חלקי.מגרשי התמורה שיוקצו הינ מגרשי  78ו ) 259במקו  .(401לא נית %להקצות מגרשי תמורה קרובי יותר למגרשי
המקור.
 .13מיטה סורצ'י) %לוי %אברה( חלקה  53בגוש :16732
 13.1ראה תשובות להתנגדויות בפרק א' .עקב קבלת ההתנגדויות העקרוניות ,מגרשי התמורה יהיו  105במקו .105
 13.2לדחות ההתנגדות הפרטנית בהיעדר נימוקי.
 .14האפוטרופוס גושי :16733 ,16742 16745
 14.1ראה תשובות להתנגדויות בפרק א' .עקב קבלת ההתנגדויות העקרוניות ,מגרשי התמורה יהיו כמפורט להל:%
אפוטרופס סיכו מגרשי תמורה היו הפקדה
*130,354 129
אפרמאו דויד 129,130,354
49 43,48
ארונסו %ג'וליוס לואיס 49 43,47
134 133 *134,110 133
באו ג'ו%
258,260,262,264 *258,260,262,264,110
בלבר מוריס
80,81
*80,81,110
בלי ,שמואל
71 68
בריסקר אוסקר *71,47 68
59,60
*59,60,47
ג' אסטור
74 72
דרזני %סמואל *74,47 72
7,8
האוזמ %לואיז 7,8
הווארד צ'ארלס בריש 261,263 *261,263,110
273,274 *273,274,110
הרב הורובי ,ראוב%
66,67
*8,66,67,47
וול( לואיס
91,93
*91,93,110
י .ברמ %הרי
כה %ב118,120 *118,120,110 %
כה %ה.מיכאל *105 *105
31,32
לוקסנברג סימו*31,32,47 %
41 41,47
ליבובי ,פ.
מוסס אהרו %ברוקהאו *354 *354
ספרשטיי %דויד *116,354 111 *116,354 111
108
*108,110
פריברג ג'זה
54 46,52 *54,47 46,52
רובינסו %דוד
*17,18,401
רוביסו %סילב*17,18,401 %
רוטשטיי %ס 136 135 *136,110 135
 14.2לטענה בדבר פג בהפקדה לדחות את ההתנגדות .דבר ההפקדה פורס בי.פ  6601בתארי .29.5.2014
 14.3לטענה נגד ביצוע מדידה באופ %גרפי לדחות את ההתנגדות .הטבלה נערכה עפ"י מפת מודד.
 14.4לטענה שאי %לבצע שיחזור חלקות אשר מה הופקעו שטחי לטובת כביש עוק( עפולה לדחות את ההתנגדות .הטענה
לא ברורה ,אינה מפורטת ולא נמצא לה בסיס בתוכנית המופקדת.
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 14.5לטענה לטעות בשטח חלקה נכנסת  26בגוש  16733לקבל את ההתנגדות .שטח החלקה במצב נכנס תוק .%במקו
 1,583מ"ר נרש שטח של  2,197מ"ר.
 .15ר.מ.י חלקה  58בגוש  ,16743חלקות  28 ,13 ,11בגוש :16733
 15.1ראה תשובות להתנגדויות בפרק א' .עקב קבלת ההתנגדויות העקרוניות ,מגרשי התמורה יהיו 86 ,82 ,78 ,76 ,58 ,57 ,39
401 ,323 ,282 280 ,275 ,259 ,230 228 ,185 183 ,167 ,164 ,163 ,153 147 ,139 ,128 ,124 121 ,119 ,117 ,109 ,102 ,97 ,89
חלקי .במקו ,186 183 ,181 ,180 ,166 163 ,152 ,139 ,119 ,117 ,105 ,102 ,97 ,89 86 ,82 ,78 ,76 ,65 ,58 ,57 ,47 ,40 ,39 ,8
.354 ,323 ,283 280 ,275 ,259 ,231 228
 15.2לטענה כי טבלת האיזו %לא נערכה על פי תק 15 %לדחות את ההתנגדות .הטבלה נערכה עפ"י תק 15 %ועפ"י תקנות התכנו%
והבניה.
 15.3לטענה כי שטחי הציבור אינ מופיעי בטבלה במצב נכנס לדחות את ההתנגדות .שטחי הציבור מופיעי בטבלה
"מתחת לקו" ובהתא לתקני.
 15.4לטענה כי יש פערי בי %השטחי הנכנסי והיוצאי לדחות את ההתנגדות .אי %פערי.
 15.5לטענה כי חלקות  ,57ו  58בגוש  16743ה בבעלות המדינה א הוקצו לעירייה לקבל את ההתנגדות באופ חלקי .מדובר
בחלקות דר וה %הורדו "מתחת לקו".
 15.6לטענות נגד מקדמי "מושע" לדחות את ההתנגדות .למגרשי שהוקצו לר.מ.י .יחד ע בעלי אחרי נית %מקד
"מושע" בהתא.
 15.7לבקשה לריכוז זכויות קק"ל למתח אחד לקבל את ההתנגדות באופ חלקי .נעשה מאמ ,במידת האפשר לרכז את
זכויות ר.מ.י .במקבצי מתחמי.
 15.8לטענה כי חלקה  26בגוש  16745בבעלות קק"ל א לא נכללה בטבלת האיזו %לדחות את ההתנגדות .חלקה זו לא נכללה
במתח לאיחוד וחלוקה עפ"י תכנית ג.20010/
 15.9לבקשה להקצות לרמ"י מגרשי בייעודי נוספי לקבל את ההתנגדות .מגרשי התמורה ממוקמי בייעודי מגורי א',
מגורי ב' ומסחר.
 15.10לטענה נגד מקד למגרש  8הסמו לכביש ארצי ולכ %המקד צרי להיות נמו יותר לדחות את ההתנגדות .לאור
השינויי שנעשו ,מגרש  8אינו מוקצה עוד לר.מ.י.
 15.11לטענה ביחס למגרשי  230ו  231הסמוכי למבנה ציבורי ולכ %צריכי לקבל מקד שלילי לדחות את ההתנגדות.
מגרש  231אינו מוקצה עוד לר.מ.י .למגרש  230לא נית %מקד חיובי ואי %הצדקה לתת לו מקד חיובי עקב המרחק בינו ובי%
מבנה הציבור.
 .16גדעו %ברכא %חלקות  56 ,55 ,52 ,51 ,37בגוש  16743וחלקה  6בגוש :16746
 16.1ראה תשובות להתנגדויות בפרק א' .עקב קבלת ההתנגדויות העקרוניות ,מגרשי התמורה יהיו  157חלקי254 242 ,
במקו .254 242
 16.2לטענה כי המגרשי סמוכי לתחנת מד"א ובכ יש להפחית את השווי של מגרש התמורה לדחות את ההתנגדות .מגרש
התמורה הקרוב ביותר לתחנת מד"א ,מרוחק באופ %שאינו מצדיק הפחתה.
 .17לוי %אברה חלקה  53בגוש  16732וחלקה  25בגוש :16733
 17.1ראה תשובות להתנגדויות בפרק א' .עקב קבלת ההתנגדויות העקרוניות ,מגרשי התמורה יהיו  105במקו .105
 17.2לטענה לשינוי ההפחתה במקד "מושע" ל  0.75לדחות את ההתנגדות .מספר הבעלי במגרש התמורה צומצ ומקד
ה"מושע" ) (0.96הינו סביר.
 .18מוריס סרוסי חלקה  19בגוש :16743
 18.1ראה תשובות להתנגדויות בפרק א' .עקב קבלת ההתנגדויות העקרוניות ,מגרשי התמורה יהיו  279במקו .279
 18.2לטענה כי מגרש התמורה  275צמוד לתחנת מד"א ולפיכ יש להפחית את שווי המגרש לקבל את ההתנגדות באופ חלקי.
מגרש התמורה שונה למגרש מס'  279המרוחק מתחנת מד"א .המגרש קיבל הפחתה עקב קירבה לכביש ראשי.
 18.3לטענה בעניי %צמידות לכביש ראשי ומרכזי לדחות את ההתנגדות .הטענה כבר אינה רלוונטית לאור שינוי מגרש
התמורה.
 18.4לטענה כי מגרש התמורה רחוק באופ %משמעותי מהמגרש המקורי לקבל את ההתנגדות .מגרש התמורה שהתקבל הינו
 279הקרוב יותר למגרש המקורי.
 .19אייל עופר )יורשי חיי קיטבי ,ז"ל( חלקות  32 ,31 ,30בגוש :16744
 19.1ראה תשובות להתנגדויות בפרק א' .עקב קבלת ההתנגדויות העקרוניות ,מגרשי התמורה יהיו  110 ,95 ,94 ,92 ,90חלקי
במקו .95 ,94 ,92 ,90
 .20יוס( גרנות חלקה  401בגוש :16746
 20.1ראה תשובות להתנגדויות בפרק א' .עקב קבלת ההתנגדויות העקרוניות ,מגרשי התמורה יהיו  231 ,65במקו .401
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 20.2לטענה כי ס כל הזכויות של הבעלי בחלקה זו מסתכ ל  100.02%לקבל את ההתנגדות .מגרש התמורה שונה
והזכויות תוקנו.
 .21מרי סאל חלקה  20בגוש :16745
 21.1ראה תשובות להתנגדויות בפרק א' .עקב קבלת ההתנגדויות העקרוניות ,מגרשי התמורה יהיו כמפורט להל:%
סאל משה 156 ,144 :חלקי במקו .144
סאל יחזקאל 110 ,146 :חלקי במקו  146חלקי.
סאל מורד 110 ,146 ,145 :חלקי במקו  146 ,145חלקי.
 21.2לדחות את ההתנגדות .למעשה מדובר במכתב בירור ולא במכתב התנגדות.
 .22גונ %קרוננברג חלקה  9בגוש :16746
 22.1ראה תשובות להתנגדויות בפרק א' .עקב קבלת ההתנגדויות העקרוניות ,מגרשי התמורה יהיו  354 ,327 ,304חלקי
במקו .327 ,304
 22.2לטענה בנושא מיקו מגרש התמורה לדחות את ההתנגדות .מגרשי התמורה  304ו  327הינ מגרשי צמודי ואי%
הצדקה להעתיק את המגרשי למקו אחר.
 .23שפור %יורשי המנוח איזיקובי ,חלקות  11 ,8בגוש :16746
 23.1ראה תשובות להתנגדויות בפרק א' .עקב קבלת ההתנגדויות העקרוניות ,מגרשי התמורה יהיו 157 ,305 ,303 300 ,298
חלקי במקו .305 ,303 300 ,298
 23.2לטענה שיש שטחי שלא נכללו בטבלת האיזו %לדחות את ההתנגדות .שטחי התכנית תואמי את השטחי
המפורטי בתכנית ג.20010/
 .24עמיר חברה לאספקה חלקה  13בגוש :16743
 24.1ראה תשובות להתנגדויות בפרק א' .עקב קבלת ההתנגדויות העקרוניות ,מגרשי התמורה יהיו  231 ,65במקו .401
 24.2לטענה לצמצו מס' הבעלויות במגרש התמורה לקבל את ההתנגדות .זכויות הבעלי הועתקו למגרשי התמורה  65ו 231
.

סעי 2

תשריט חלוקה201428 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
ש התכנית:

יוסי נבו %תשריט חלוקה
 3,792.00מ"ר

) 3.792דונ(
מספר תכנית

יחס
שינוי ל
בעלי עני
יז
נבו %יוסי
כתובות
גושי חלקות
גוש
16700

ג/בת180/

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

מחלקה
55

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

עד חלקה
55

בשלמות
כ%

עמוד 14

המש תיק בניי201428 :%

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

סעי 3

תוכנית מפורטת :עפ/מק1/2176/

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
ש התכנית:

אזור תעשיה עפולה
 506,877.00מ"ר

) 506.877דונ(

בעלי עני
יז
עירית עפולה
בעלי
עירית עפולה
מגיש
עירית עפולה
גושי וחלקות לתוכנית:
גוש 16722 :חלקי חלקות38 36 ,32 30 :
גוש 16724 :חלקות במלוא54 25 ,23 ,18 4 :%
גוש 16724 :חלקי חלקות56 ,55 ,24 ,21 19 ,3 ,2 :
גוש 16725 :חלקות במלוא71 ,70 ,59 ,58 ,55 51 ,50 34 ,31 19 ,14 1 :%
גוש 16725 :חלקי חלקות66 ,60 ,33 ,32 ,18 15 :
גוש 16726 :חלקות במלוא75 65 ,62 ,60 ,56 54 ,52 ,50 :%
גוש 16727 :חלקות במלוא98 ,93 ,91 ,90 ,89 87 ,85 80 ,79 ,77 42 ,9 ,5 2 :%
גוש 16727 :חלקי חלקות97 ,96 ,95 ,86 ,81 ,78 ,16 ,13 ,12 ,10 ,7 ,6 ,1 :
גוש 16779 :חלקי חלקות11 :
גוש 17768 :חלקי חלקות200 ,172 ,3 :
גוש 17773 :חלקי חלקות42 ,33 :
מטרת התכנית
שידרוג איזור תעשיה והתאמתו למערכת הדרכי לצרכי אזור התעשייה הקיי ובהתא לתכנית המתאר המאושרת של
עפולה.
עיקרי התכנית:
א .הרחבת דר מאושרת ,ביטול דר והתווית דרכי חדשות.
ב .קביעת הנחיות לחלוקת השטח למגרשי.
ג .קביעת הוראות לבניה ופיתוח השטח.
ד .קביעת הוראות לגבי התשתיות ופיתוח.
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החלטות
להפקיד את התכנית.

סעי 4

תוכנית מפורטת :עפ/מק6/12185/

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
ש התכנית:

מבנה ציבור רח' ירושלי ניוד שטחי
) 10.753דונ(

 10,753.00מ"ר

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 התכנית
"החלפת שטחי" ללא שינוי סה"כ שטחי מאושרי ע"י איחוד וחלוקה לפי סעי( 62א)א( 1
מתנגדי
 אגמו %עו"ד אייל ממו
 חיי ב %יוס( י.ח.י
 עוד יהודה ימי%
החלטות
לקבל ההתנגדות ולבטל את התכנית.

סעי 5

תצ"ר201432 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
ש התכנית:

תצ"ר
 616.00מ"ר

) 0.616דונ(
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המש תיק בניי201432 :%

בעלי עני
יז
ערי חברה לפתוח עירוני בע"מ
כתובות
גושי חלקות
גוש
16711

הנוטר
גוש נוס בשלמות
לא

מחלקה
93

עד חלקה
93

בשלמות
כ%

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

סעי 6

דיו עקרוני2014013 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
סטטוס :פעיל
בעלי עניי
מבקש
זורגר יעקב
בעל הנכס
קק"ל
עור)
בללטי מור
כתובות
גושי חלקות

רחוב ההגנה  ,שכונה :עפולה עילית
גוש 17763 :חלקה180 :
גוש 17766 :חלקה173 :

מהות הדיו
איחוד מגרשי הגדלת יח"ד ללא שינוי באחוזי בניה.
החלטות
החלטה לאשר עקרונית בכפו להגשת תכנית.
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סעי 7

דיו עקרוני2014020 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
סטטוס :פעיל
בעלי עניי
מבקש
יעקב הרשקובי ,חב לבניה בע"מ
כתובות
גושי חלקות

רחוב יוספטל  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16706 :חלקה112 :

מהות הדיו
שימוש חורג מחניו %למשרדי
החלטות
יובא לדיו מציאת פתרו חניה עפ"י התק.

סעי 8

בקשה להיתר20130653 :

תיק בניי177612340000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
בעלי עניי
מבקש
כה %שמעו%
בעל הנכס
מ.מ.י.
עור)
שרמ %אלה
מהנדס
שרמ %אלה
כתובת:
גוש וחלקה:

הרצל  47כניסה ב
גוש 17761 :חלקה234 :

תוכניות:

ג13259/

יעוד:

מגורי

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי

מהות הבקשה
תוספת יח"ד
מתנגדי
 כה %שלמה
 כה %גסלי%
החלטות
לאחר שמיעת המתנגדי ומאחר וההתנגדות נוגעת רק לנושא תשתית הביוב וקיימת הסכמה לבניה .נושא הביוב נמצא
באחריות תאגיד מי נע ממליצי להביא לידיעת התאגיד והתייחסות לפתרו %הבעיה ומחליטי לאשר הבקשה בתנאי.

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

עמוד 18

המש בקשה להיתר20130653 :

גליו דרישות
הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע סימו %המבנה המוצע על רקע התב"ע
חישובי סטטיי והצהרת מהנדס
חתימת מודד על סימו %המבנה
התחייבות להמצאת אישור קבל %רשו  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על המבנה
חתימת בתכ':מבקש ,בעלי ,קבל ,%אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
נסח טאבו עדכני
תיקו %תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
אישור מעבדה מוסמכת)בדיקת מערכ' אינסטלציה ,בטוני ,ממ"ד(
התחייבות להמצאת אישור קבל %רשו ,אחראי לביצוע.
אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
אישור מי נע תאגיד מי וביוב
התייחסות מי נע לבעיות שהועלו בוועדה לגבי הצפות ביוב ובעיות בקו
תיאו ארכיטקטוני ע מהנדס הוועדה
אישור הג"א  +מערכת אוורור וסינו %במרחבי מוגני
גידור האתר באיסכורית 2מ'
אישור תכנית פיתוח
ביצוע תכנית  AS MADEכתנאי לקבלת טופס 4
אישור פיקוח עירוני

סעי 9

תיק בניי166980510000 :

בקשה להיתר20140258 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
בעלי עניי
מבקש
פר ,יצחק
עור)
רוזנגרט %אבי
מהנדס
עברו %טומי
כתובת:
גוש וחלקה:

שכונה :עפולה עיר
גוש 16698 :חלקה51 :

תוכניות:

ג ,18647/עפ/מק/גבת ,1/90/ג12567/

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

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

עמוד 19

המש בקשה להיתר20140258 :

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
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 10

בקשה לשימוש חורג20140376 :

תיק בניי166980350000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
בעלי עניי
מבקש
אוטו סנטר שותפות מוגבלת
בעל הנכס
קניו %עפולה בע"מ
עור)
אדרי משה
מהנדס
אדרי משה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב מנח בגי  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16698 :חלקה35 :

תוכניות:

ג ,18647/ג/בת90/

יעוד:

תעשיה

שימושי:

תעשיה

תאור הבקשה:

שמוש חורג

מהות הבקשה
שימוש חורג למגרש מכוניות  +ממ"מ מרחב מוג %מוסדי חידוש החלטה
סוג פרסו

סטטוס

תארי) פרסו

תארי) תוק

הכנת פרסו

מהות הפרסו:
הוצאת היתר למסחר עפ"י היעוד בתכנית למתאר

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

עמוד 20

המש בקשה לשימוש חורג20140376 :

החלטות
החלטה לאשר בקשה לשימוש חורג למגרש מכוניות ל   3שני עד תארי) .30.7.17
גליו דרישות
חישובי סטטיי והצהרת מהנדס
ערבות בנקאית לגמר ביצוע
חתימת בתכ':מבקש ,בעלי ,קבל ,%אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
נסח טאבו עדכני
תיאו ארכיטקטוני ע מהנדס הוועדה
תיקו %תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
תשלו היטל השבחה
אישור מכבי אש
אישור הג"א  +מערכת אוורור וסינו %במרחבי מוגני
תשלו אגרת בניה
חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות

סעי 11

תיק בניי167630510483 :

בקשה להיתר20140238 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
בעלי עניי
מבקש
דג %ליטל
קלימי יעקוב
בעל הנכס
ר.מ.י
עור)
פלדמ %פנינה
מהנדס
קורלרו ראוב%
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב תרצה אתר  5כניסה א'ב' ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16763 :חלקה 51 :מגרש483 :

יעוד:

מגורי א' 1

שטח מגרש:

 415.00מ"ר

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בית פרטי דו משפחתי
סוג פרסו

סטטוס

הקלות

תארי) פרסו
12/05/2014

תארי) תוק

מהות הפרסו:
הקלה בקו בניי אחורי  3.6  10%מ' במקו  4מ'.
הקלה בקו בניי צידי דרומי  2.7  10%מ' במקו  3מ'.

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

עמוד 21

המש בקשה להיתר20140238 :

החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע סימו %המבנה המוצע על רקע התב"ע
חתימת מודד על סימו %המבנה
אישור הג"א  +מערכת אוורור וסינו %במרחבי מוגני
חישובי סטטיי והצהרת מהנדס
התחייבות להמצאת אישור קבל %רשו  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על המבנה
אישור בזק/תיאו תשתיות/כבלי)הוט יס(
אישור מעבדה מוסמכת )אינסטלציה ,בטוני ,ממ"ד(
אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ לביצוע חיטוי צנרת
הצבת מתק %לאצירת אשפה בתאו ע מחלקת תברואה
גידור האתר באיסכורית 2מ'  +שרוולי לפינוי פסולת בניה
חתימת בתכ':מבקש ,בעלי ,קבל ,%אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
נסח טאבו עדכני
תיקו %תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
דיווח על שלביות ביצוע
העירייה מודיעה כי אי %תשתיות חשמל במקו,אי %פיתוח ולא קיימות תשתיות
אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
ביצוע תכנית  AS MADEכתנאי לקבלת טופס 4
אישור מי נע תאגיד מי וביוב
אישור פיקוח עירוני
אישור מנהלת הרובע
תיאו ארכיטקטוני ע מהנדס הוועדה
תכנית פיתוח ופתרו %חניה
הגשת תכנית על רקע תכנית פיתוח ובינוי ובהתא לנספח
ביצוע תשתיות בהתא לנספח על ידי ועל חשבו %המבקש
אישור כריתת עצי בוגרי ע"פ פקודת היערות לתיקו 89 %לחוק התכנו %והבניה

סעי 12

בקשה להיתר20140203 :

תיק בניי167411080000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
בעלי עניי
מבקש
כידרא אייל
כידרא אתי
בעל הנכס
ר.מ.י
עור)
אדרי מושה
מהנדס
אדרי מושה
כתובת:

רחוב תאשור  ,רחוב תאשור  ,12שכונה :עפולה עיר

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

עמוד 22

המש בקשה להיתר20140203 :

גוש וחלקה:

גוש 16741 :חלקה108 :

תוכניות:

עפ/מק ,2/6029/ג/במ206/

יעוד:
שימושי:

בית מגורי משות(

שטח מגרש:

 3216.00מ"ר

תאור הבקשה:

לגיטימציה למבנה קיי

מהות הבקשה
סגירת מרפסת 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
נסח טאבו עדכני
תיקו %תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
אישור מי נע תאגיד מי וביוב
תיאו ארכיטקטוני ע מהנדס הוועדה

סעי 13

תיק בניי167630280172 :

בקשה להיתר20140224 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
בעלי עניי
מבקש
"בר ובניו" חברה לבני %ופיתוח בע"מ
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור)
רפאלי הרצל
מהנדס
עברו %טומי
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב שכ' רובע יזרעאל  ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16763 :חלקה 28 :מגרש172 :

תוכניות:

ג11188/

יעוד:

מגורי ג'

שימושי:

בית מגורי משות(

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
מבנה מגורי מס'  27 ,1יח"ד וביטול חניו תתקרקעי.
סוג פרסו
הקלות

סטטוס
הכנת פרסו

תארי) פרסו
08/05/2014

תארי) תוק

מהות הפרסו:
הקלה מהוראות התכנית בעניי הוראות בינוי.
פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

עמוד 23

המש בקשה להיתר20140224 :

מת היתר לפי סעי  97ב' בהתא לתכנית ג.20588/
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 89 %לחוק 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

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

עמוד 24

סעי 14

תיק בניי167630280172 :

בקשה להיתר20140225 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
בעלי עניי
מבקש
"בר ובניו" חברה לבני %ופיתוח בע"מ
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור)
רפאלי הרצל
מהנדס
עברו %טומי
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב שכ' רובע יזרעאל  ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16763 :חלקה 28 :מגרש172 :

תוכניות:

ג11188/

יעוד:

מגורי ג'

שימושי:

בית מגורי משות(

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
מבנה מגורי מס'  27 ,3יח"ד
סוג פרסו
הקלות

סטטוס
הכנת פרסו

תארי) פרסו
08/05/2014

תארי) תוק

מהות הפרסו:
הקלה בקו בניי קידמי  גזוזטרה עד  2מ'.
הקלה מהוראות התכנית בעניי הוראות בינוי.
מת היתר לפי סעי  97ב' בהתא לתכנית ג.20588/

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 89 %לחוק 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

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

עמוד 25

המש בקשה להיתר20140225 :

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 15

בקשה להיתר20140201 :

תיק בניי167630290173 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
בעלי עניי
מבקש
בנגוט בעמק  2013בע"מ
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור)
אלי ברוסטובסקי פלג אדריכלי
מהנדס
איל %ב %דוד
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב שכ' רובע יזרעאל  ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16763 :חלקה 29 :מגרש173 :

תוכניות:

ג11188/

יעוד:

מגורי ב'

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

עמוד 26

המש בקשה להיתר20140201 :

שימושי:

תאור הבקשה:

בית מגורי משות(

בניה חדשה

מהות הבקשה
מבנה מגורי מס'  37 ,2יח"ד ופיתוח )שלב א'(
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 עד  2מ'.
הקלה מהוראות התכנית בעניי הוראות בינוי.
מת היתר לפי סעי  97ב' בהתא לתכנית ג.20588/

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 89 %לחוק 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 מס'  20140008מיו30/07/2014:

עמוד 27

המש בקשה להיתר20140201 :

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 16

תיק בניי167630290173 :

בקשה להיתר20140349 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
בעלי עניי
מבקש
בנגוט בעמק  2013בע"מ
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור)
אלי ברוסטובסקי פלג אדריכלי
מהנדס
איל %ב %דוד
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב שכ' רובע יזרעאל  ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16763 :חלקה 29 :מגרש173 :

תוכניות:

ג11188/

יעוד:

מגורי ב'

שימושי:

בית מגורי משות(

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
מבנה מס'   4שלב ב' 37 ,יח"ד ופיתוח.
סוג פרסו
הקלות

סטטוס
הכנת פרסו

תארי) פרסו
23/06/2014

תארי) תוק

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

החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
אישור מי נע תאגיד מי וביוב

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

עמוד 28

המש בקשה להיתר20140349 :

אישור פיקוח עירוני
אישור מנהלת הרובע
אישור כריתת עצי בוגרי ע"פ פקודת היערות לתיקו 89 %לחוק 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 17

בקשה להיתר20140240 :

תיק בניי167621450705 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
בעלי עניי
מבקש
בר יצחק
אורד %סחר ושרותי בע"מ

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

עמוד 29

המש בקשה להיתר20140240 :

בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור)
רפאלי הרצל
מהנדס
עברו %טומי
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב שד' רובע יזרעאל  ,20שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16762 :חלקה 145 :מגרש705 :

תוכניות:

ג11188/

יעוד:

מסחר

שימושי:

מבנה מסחרי

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי

מהות הבקשה
תוספת קומה ביעוד מסחר שכונתי למבנה מסחרי מאושר.
סוג פרסו
הקלות

סטטוס
הכנת פרסו

תארי) פרסו
14/05/2014

תארי) תוק

מהות הפרסו:
הקלה  10%בקווי בניי צידיי 4.50 ,מ' במקו  5.00מ'.
מת היתר למסחר שכונתי לפי סעי  4.2.1ב' בהוראות תכנית ג 20588/מסחר
ברמה שכונתית בלבד לפי סעי  97ב' לחוק החוק התכנו והבניה.

החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
אישור ותשובת חברת חשמל לגבי צור בתחנת טרנספורמציה פנימית
הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע סימו %המבנה המוצע על רקע התב"ע
חתימת מודד על סימו %המבנה
אישור הג"א  +מערכת אוורור וסינו %במרחבי מוגני
חישובי סטטיי והצהרת מהנדס
התחייבות להמצאת אישור קבל %רשו  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על המבנה
אישור מכבי אש
אישור בזק/תיאו תשתיות/כבלי)הוט יס(
אישור מעבדה מוסמכת )אינסטלציה ,בטוני ,קרקע ופיתוח ,איטו ,חיפויי ,ממ"ד,גז ראדו %במרת((
אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ לביצוע חיטוי צנרת
הצבת מתק %לאצירת אשפה בתאו ע מחלקת תברואה
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%
סידורי מיוחדי לנכי  /יוע ,נגישות
הסדרת החניה ע"פ התק %בתאו ע יוע ,התחבורה )טבלת חניות( +אישור מהנדס הכבישי בעיריה
פתרו %לניקוז

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

עמוד 30

המש בקשה להיתר20140240 :

סלילת מדרכות ציבוריות באבני משתלבות ע"ח המבקש ובתאו ע מהנדס הועדה
תיקו %תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
אישור יוע ,קרקע
אישור יוע ,בטיחות
אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
ביצוע תכנית  AS MADEכתנאי לקבלת טופס 4
תכנית פיתוח ,חניות ,גינו ,%תאורה ,משק תת קרקעי
תשלו היטל השבחה
תשלו כופר חניה
תשלו אגרות והטלי

סעי 18

תיק בניי166630280000 :

בקשה להיתר20140242 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
בעלי עניי
מבקש
רחמיא %חברה קבלנית לבני %והשקעות בע"מ
בעל הנכס
עפ"י יפוי כח עו"ד חובב ביטו%
עור)
רפאלי הרצל
מהנדס
עברו %טומי
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב אוסשקי  ,15שכונה :עפולה עיר
גוש 16663 :חלקות28 ,201 :

יעוד:

מגורי ג'

שטח מגרש:

 630.00מ"ר

שימושי:

בית מגורי משות(

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
מבנה מגורי  7יח"ד והריסת מבנה קיי.
סוג פרסו
הקלות

סטטוס
הכנת פרסו

תארי) פרסו
14/05/2014

תארי) תוק

מהות הפרסו:
הקלה במספר יח"ד 7 ,יח"ד במקו  6יח"ד,
הקלה במספר קומות ,ע 7+במקו ע,4+
הקלה בקו בני קדמי 3.0 ,מ' במקו  5.0מ' ,גזוזטרה.
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
אישור מי נע תאגיד מי וביוב

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

עמוד 31

המש בקשה להיתר20140242 :

אישור פיקוח עירוני
אישור כריתת עצי בוגרי ע"פ פקודת היערות לתיקו 89 %לחוק התכנו %והבניה
נסח טאבו עדכני
 3גרמושקות מתוקנות וחתומות בתכ' ע"י:מבקש ,בעלי ,קבל ,%אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע סימו %המבנה המוצע על רקע התב"ע
חתימת מודד על סימו %המבנה
אישור הג"א  +מערכת אוורור וסינו %במרחבי מוגני
אישור מכבי אש
אישור יוע ,בטיחות
חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות
אישור יוע ,קרקע
חישובי סטטיי והצהרת מהנדס
אישור מעבדה מוסמכת )אינסטלציה ,בטוני ,קרקע ופיתוח ,איטו ,חיפויי ,ממ"ד,גז ראדו %במרת((
אישור בזק/תיאו תשתיות/כבלי)הוט יס(
אישור ותשובת חברת חשמל לגבי צור בתחנת טרנספורמציה פנימית
אישור משרד העבודה למתקני גז
התחייבות להמצאת אישור קבל %רשו  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על המבנה
התקנת מתקני משחקי 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  AS MADEכתנאי לקבלת טופס 4
תשלו היטל השבחה
תשלו אגרות והטלי
אישור תכנית תנועה ,כניסה ויציאה

סעי 19

בקשה להיתר20140227 :

תיק בניי167590100182 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
בעלי עניי
מבקש
מעג %עבודות ימיות וצלילה בע"מ
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור)
רפאלי הרצל

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

עמוד 32

המש בקשה להיתר20140227 :

מהנדס
סיני עברו%
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב חטיבת כפיר  ,15רחוב חטיבת כפיר  ,13שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16759 :חלקה 10 :מגרש182 :

תוכניות:

ג11188/

יעוד:

מגורי ג'

שימושי:

בית מגורי משות(

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי

מהות הבקשה
תוספת  15יח"ד לבניי מס'  3מאושר  12יח"ד ,סה"כ  27יח"ד וביטול חניו תתקרקעי
סוג פרסו
הקלות

סטטוס
הכנת פרסו

תארי) פרסו
03/07/2014

תארי) תוק

מהות הפרסו:
הקלה מהוראות התכנית בעניי הוראות בינוי.
מת היתר לפי סעי  97ב' בהתא לתכנית ג.20588/
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 89 %לחוק 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%

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

עמוד 33

המש בקשה להיתר20140227 :

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 20

תיק בניי167600410000 :

בקשה להיתר20140325 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
בעלי עניי
מבקש
ר אדרת הנדסה אזרחית בע"מ
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור)
רפאלי הרצל
מהנדס
עברו %טומי
כתובת:
גוש וחלקה:

חביבה רייק  ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16760 :חלקה41 :

תוכניות:

עפ/מק ,1/11188/ג11188/

יעוד:

מגורי ב'

שימושי:

בית מגורי משות(

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
מבנה מגורי מס'  24  1יח"ד ופיתוח
סוג פרסו
הקלות

סטטוס
הכנת פרסו

תארי) פרסו
09/06/2014

תארי) תוק

מהות הפרסו:
הקלה במספר קומות 9 ,קומות במקו  8קומות.
הקלה בקו בניי קדמי  גזוזטרה  2מ'.
הקלה מהוראות התכנית בעניי הוראות בינוי.
מת היתר לפי סעי  97ב' בהתא לתכנית ג.20588/

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

עמוד 34

המש בקשה להיתר20140325 :

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 89 %לחוק 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 21

בקשה להיתר20140330 :

תיק בניי167600410000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

עמוד 35

המש בקשה להיתר20140330 :

בעלי עניי
מבקש
ר אדרת הנדסה אזרחית בע"מ
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור)
רפאלי הרצל
מהנדס
עברו %טומי
כתובת:
גוש וחלקה:

חביבה רייק  ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16760 :חלקה41 :

תוכניות:

עפ/מק ,1/11188/ג11188/

יעוד:

מגורי ב'

שימושי:

בית מגורי משות(

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
מבנה מגורי מס'  23  2יח"ד ופיתוח.
סוג פרסו
הקלות

סטטוס
הכנת פרסו

תארי) פרסו
09/06/2014

תארי) תוק

מהות הפרסו:
הקלה במספר קומות 9 ,קומות במקו  8קומות.
הקלה מהוראות התכנית בעניי הוראות בינוי.
מת היתר לפי סעי  97ב' בהתא לתכנית ג.20588/

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 89 %לחוק 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

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

עמוד 36

המש בקשה להיתר20140330 :

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 22

בקשה להיתר20140331 :

תיק בניי167600410000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
בעלי עניי
מבקש
ר אדרת הנדסה אזרחית בע"מ
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור)
רפאלי הרצל
מהנדס
עברו %טומי
כתובת:
גוש וחלקה:

חביבה רייק  ,שכונה :רובע יזרעאל
גוש 16760 :חלקה41 :

תוכניות:

עפ/מק ,1/11188/ג11188/

יעוד:

מגורי ב'

שימושי:

בית מגורי משות(

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

תאור הבקשה:

בניה חדשה

עמוד 37

המש בקשה להיתר20140331 :

מהות הבקשה
מבנה מגורי מס'  24  3יח"ד ופיתוח.
סוג פרסו
הקלות

סטטוס
הכנת פרסו

תארי) פרסו
09/06/2014

תארי) תוק

מהות הפרסו:
הקלה במספר קומות 9 ,קומות במקו  8קומות.
הקלה בקו בניי קדמי  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 מי נע תאגיד מי וביוב
אישור פיקוח עירוני
אישור מנהלת הרובע
אישור כריתת עצי בוגרי ע"פ פקודת היערות לתיקו 89 %לחוק 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

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

עמוד 38

המש בקשה להיתר20140331 :

אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
אישור יוע ,נו( ויוע ,תנועה של מינהלת הרובע.
הערת אזהרה לפי תקנה  27בדבר זיקת הנאה לציבור ברצועת הגינו %ברוחב  1מ' בחזית המגרש.
תכנית שלביות ביצוע
דיווח מתכנ / %מהנדס על שלביות ביצוע השלד לפי הטופס הרצ"ב
ביצוע תכנית  AS MADEכתנאי לקבלת טופס 4
תשלו היטל השבחה
תשלו אגרות והטלי

סעי 23

תיק בניי166630940000 :

בקשה להיתר20140198 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
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:

עפ/מק ,22/302/ג302/

יעוד:

מגורי ג'

שימושי:

בית מגורי משות(

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי

מהות הבקשה
תוספת  2יח"ד לבניי מאושר ,סה"כ  8יח"ד  לגיטימציה.
סוג פרסו
הקלות

סטטוס
הכנת פרסו

תארי) פרסו
04/08/2014

תארי) תוק

מהות הפרסו:
הקלה במספר קומות ,ע 5+במקו ע.4+
הקלה במספר יח"ד 8 ,יח"ד במקו  6יח"ד.
הקלה בקו בניי קדמי  2.00 ,מ'  גזוזטרה.
הקלה בקו בניי אחורי  0.55 ,מ'  גזוזטרה.
הקלה בקו בניי צידי צפוני 3.60 ,מ' ,ו 3.75מ' במקו  4.00מ'.
הקלה בקו בניי צידי דרומי 3.89 ,במקו  4.00מ'.
החלטות
יובא לדיו לאחר פרסו לפי סעי  149לחוק.

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

עמוד 39

סעי 24

בקשה להיתר20140373 :

תיק בניי166620100000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
בעלי עניי
מבקש
א.י .אדיר בע"מ
ח.ד .שטרית בע"מ
בעל הנכס
עו"ד איל %מירו %עפ"י יפוי כח
עור)
רפאלי הרצל
מהנדס
מזאווי רוני
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב ירושלי  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16662 :חלקה10 :

יעוד:

מגורי מיוחד

שטח מגרש:

 3638.00מ"ר

שימושי:

בית מגורי משות(

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
מבנה מגורי מס'  18 , 2יח"ד ופיתוח
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
אישור מי נע תאגיד מי וביוב
אישור פיקוח עירוני
אישור כריתת עצי בוגרי ע"פ פקודת היערות לתיקו 89 %לחוק התכנו %והבניה
נסח טאבו עדכני
 3גרמושקות מתוקנות וחתומות בתכ' ע"י:מבקש ,בעלי ,קבל ,%אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע סימו %המבנה המוצע על רקע התב"ע
חתימת מודד על סימו %המבנה
אישור הג"א  +מערכת אוורור וסינו %במרחבי מוגני
אישור מכבי אש
אישור יוע ,בטיחות
חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות
אישור יוע ,קרקע
חישובי סטטיי והצהרת מהנדס
אישור מעבדה מוסמכת )אינסטלציה ,בטוני ,קרקע ופיתוח ,איטו ,חיפויי ,ממ"ד,גז ראדו %במרת((
אישור בזק/תיאו תשתיות/כבלי)הוט יס(
אישור ותשובת חברת חשמל לגבי צור בתחנת טרנספורמציה פנימית
אישור משרד העבודה למתקני גז
התחייבות להמצאת אישור קבל %רשו  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על המבנה
התקנת מתקני משחקי עפ"י תכנית אשר תאושר ע"י מהנדס העיר ובשווי שלא יופחת מ  300$ליח"ד

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

עמוד 40

המש בקשה להיתר20140373 :

חיפוי חזיתות בציפוי קשיח ורגיל בתאו ע מהנדס הועדה  100%ציפוי אב%
תכנית פיתוח ,חניות ,גינו ,%תאורה ,משק תת קרקעי
הסדרת החניה ע"פ התק %בתאו ע יוע ,התחבורה )טבלת חניות( +אישור מהנדס הכבישי בעיריה
פתרו %לניקוז
סלילת מדרכות ציבוריות באבני משתלבות ע"ח המבקש ובתאו ע מהנדס הועדה
אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ לביצוע חיטוי צנרת
הצבת מתק %לאצירת אשפה בתאו ע מחלקת תברואה
אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
תכנית שלביות ביצוע
דיווח מתכנ / %מהנדס על שלביות ביצוע השלד לפי הטופס הרצ"ב
ביצוע תכנית  AS MADEכתנאי לקבלת טופס 4
תשלו היטל השבחה
תשלו אגרות והטלי

סעי 25

בקשה להיתר20140246 :

תיק בניי166590190000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
בעלי עניי
מבקש
"בר ובניו" חברה לבני %ופיתוח בע"מ
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור)
רפאלי הרצל
מהנדס
עברו %טומי
כתובת:
גוש וחלקה:

משמר הירד
גוש 16659 :חלקה 53 :מגרש ,53 :חלקה 19 :מגרש2051 :

תוכניות:

ג19926/

יעוד:

אזור מגורי ג'

שימושי:

בית מגורי משות(

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
מבנה מגורי מס'  33 ,1יח"ד ופיתוח
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
אישור מי נע תאגיד מי וביוב
אישור פיקוח עירוני
אישור כריתת עצי בוגרי ע"פ פקודת היערות לתיקו 89 %לחוק התכנו %והבניה

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

עמוד 41

המש בקשה להיתר20140246 :

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
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
תיקו %תכנית כ שיבוצע שטח ירוק מרוכז בגודל שלא יפחת מ  10מ"ר לכל דירה

סעי 26

בקשה להיתר20140247 :

תיק בניי166590190000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
בעלי עניי
מבקש
"בר ובניו" חברה לבני %ופיתוח בע"מ
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל
עור)
רפאלי הרצל
מהנדס
עברו %טומי
כתובת:

משמר הירד

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

עמוד 42

המש בקשה להיתר20140247 :

גוש וחלקה:

גוש 16659 :חלקה 53 :מגרש ,53 :חלקה 19 :מגרש2051 :

תוכניות:

ג19926/

יעוד:

אזור מגורי ג'

שימושי:

בית מגורי משות(

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
מבנה מגורי מס'  33 ,2יח"ד ופיתוח
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
אישור מי נע תאגיד מי וביוב
אישור פיקוח עירוני
אישור כריתת עצי בוגרי ע"פ פקודת היערות לתיקו 89 %לחוק התכנו %והבניה
נסח טאבו עדכני
 3גרמושקות מתוקנות וחתומות בתכ' ע"י:מבקש ,בעלי ,קבל ,%אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע סימו %המבנה המוצע על רקע התב"ע
חתימת מודד על סימו %המבנה
אישור הג"א  +מערכת אוורור וסינו %במרחבי מוגני
אישור מכבי אש
אישור יוע ,בטיחות
חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות
אישור יוע ,קרקע
חישובי סטטיי והצהרת מהנדס
אישור מעבדה מוסמכת )אינסטלציה ,בטוני ,קרקע ופיתוח ,איטו ,חיפויי ,ממ"ד,גז ראדו %במרת((
אישור בזק/תיאו תשתיות/כבלי)הוט יס(
אישור ותשובת חברת חשמל לגבי צור בתחנת טרנספורמציה פנימית
אישור משרד העבודה למתקני גז
התחייבות להמצאת אישור קבל %רשו  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על המבנה
התקנת מתקני משחקי 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  AS MADEכתנאי לקבלת טופס 4
תשלו היטל השבחה
תשלו אגרות והטלי
תיקו %תכנית כ שיבוצע שטח ירוק מרוכז בגודל שלא יפחת מ  10מ"ר לכל דירה

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

עמוד 43

סעי 27

תיק בניי166830080000 :

בקשה להיתר20140429 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
בעלי עניי
מבקש
אחיסמ פיתוח פרויקטי בע"מ
בעל הנכס
אדמות עפולה השקעות בע"מ
גולדברג יעקב עפ"י יפוי כח עו"ד מוטי פירר
יצחק אלמוג עפ"י יפוי כח עו"ד מוטי פירר
עור)
רפאלי הרצל
מהנדס
מזאוי רוני
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב גילבוע  ,42שכונה :עפולה עיר
גוש 16683 :חלקה 9 :מגרש ,100A :חלקה 8 :מגרש100A :

תוכניות:

ג12185/

יעוד:

מגורי מיוחד

שטח מגרש:

 3695.00מ"ר

שימושי:

בית מגורי משות(

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
מבנה מגורים  30 ,Aיח"ד ) שלב ב'(  -לגיטימציה .
החלטות
החלטה לדחות את הבקשה מהנימוקי הבאי :היז החל בעבודות בניה ללא היתר וא השתלומי שניתנו עבור בניי
הראשו חזרו ולא שולמו ממליצי כי הבקשה תובא לדיו לאחר הסדרת האמור לעיל ובדיקת הפיקוח לגבי העבודות שנעשו.

סעי 28

בקשה להיתר20140085 :

תיק בניי177800090000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
בעלי עניי
מבקש
מלצ %אלכסנדר
מלצ %טטיאנה
בעל הנכס
מ.מ.י.
עור)
אדרי משה
מהנדס
אדרי משה
כתובת:
גוש וחלקה:

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

תוכניות:

ג/במ141/

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

עמוד 44

המש בקשה להיתר20140085 :

יעוד:

מגורי ג'

שטח מגרש:

 2838.00מ"ר

שימושי:

בית מגורי משות(

תאור הבקשה:

פרגולה

מהות הבקשה
לגיטימציה 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
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 89 %לחוק התכנו %והבניה

סעי 29

תיק בניי166590630000 :

בקשה להיתר20140275 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
בעלי עניי
מבקש
עמיר נוי
בעל הנכס
ר.מ.י
עור)
שרמ %אלה
מהנדס
שרמ %אלה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב נורדאו  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16659 :חלקה 63 :מגרש2067 :

תוכניות:

ג7748/

יעוד:

אזור מגורי א'

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בית מגורי דו משפחתי
סוג פרסו
הקלות

סטטוס

תארי) פרסו
02/06/2014

תארי) תוק

מהות הפרסו:
הקלה בקו בניי %צידי  3.6מ' במקו  4מ'.
הקלה בקו בניי %אחורי  5.4מ' במקו  6מ'.
הקלה בתכסית  32.17%במקו . 30%
פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

עמוד 45

המש בקשה להיתר20140275 :

הקלה בגודל מגרש מינימלי לדו  593מ"ר במקו  600מ"ר.
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע סימו %המבנה המוצע על רקע התב"ע
חתימת מודד על סימו %המבנה
אישור הג"א  +מערכת אוורור וסינו %במרחבי מוגני
חישובי סטטיי והצהרת מהנדס
התחייבות להמצאת אישור קבל %רשו  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על המבנה
אישור בזק/תיאו תשתיות/כבלי)הוט יס(
אישור מעבדה מוסמכת )אינסטלציה ,בטוני ,ממ"ד(
אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ לביצוע חיטוי צנרת
הצבת מתק %לאצירת אשפה בתאו ע מחלקת תברואה
גידור האתר באיסכורית 2מ'  +שרוולי לפינוי פסולת בניה
חתימת בתכ':מבקש ,בעלי ,קבל ,%אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
נסח טאבו עדכני
תיקו %תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
דיווח על שלביות ביצוע
אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
ביצוע תכנית  AS MADEכתנאי לקבלת טופס 4
אישור מי נע תאגיד מי וביוב
אישור פיקוח עירוני
תיאו ארכיטקטוני ע מהנדס הוועדה
תכנית פיתוח ופתרו %חניה
הגשת תכנית על רקע תכנית פיתוח ובינוי ובהתא לנספח
ביצוע תשתיות בהתא לנספח על ידי ועל חשבו %המבקש
אישור כריתת עצי בוגרי ע"פ פקודת היערות לתיקו 89 %לחוק התכנו %והבניה
תשלו היטל השבחה

סעי 30

בקשה להיתר20130666 :

תיק בניי166950290000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
בעלי עניי
מבקש
ב %יהודה יהודה
עירית ב %יהודה
בעל הנכס
מ.מ.י.
עור)
שרמ %אלה

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

עמוד 46

המש בקשה להיתר20130666 :

מהנדס
שרמ %אלה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב אוסשקי  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16695 :חלקה29 :

תוכניות:

ג7748/

יעוד:

מגורי א'

שטח מגרש:

 1856.00מ"ר

שימושי:

מגורי

תאור הבקשה:

לגיטימציה למבנה קיי

מהות הבקשה
לגיטמציה לתוספת קומה ) (3ויח"ד נוספת באותו מגרש חידוש החלטה.
סוג פרסו
הקלות

תארי) פרסו
15/01/2014

סטטוס
הכנת פרסו

תארי) תוק

מהות הפרסו:
יח"ד נוספת+לגיטימציה לתוספת מגורי
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
בדיקת כל ההחלטות השיפוטיות שהתקבלו כנגד המבקשי ,ביצוע %וישומ%
הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע סימו %המבנה המוצע על רקע התב"ע
סימו %הריסות וביצוע %לפני קבלת היתר הבניה
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
חתימת מודד על סימו %המבנה
אישור הג"א  +מערכת אוורור וסינו %במרחבי מוגני
אישור פיקוח עירוני
תיאו ארכיטקטוני ע מהנדס הוועדה
תכנית פיתוח ופתרו %חניה

סעי 31

בקשה להיתר20140400 :

תיק בניי172040070000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
בעלי עניי
מבקש
שמואל מאייר ובנו סחר בע"מ
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

עמוד 47

המש בקשה להיתר20140400 :

עור)
אטרש פריד
מהנדס
אטרש פריד
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב התעשיה  ,רחוב איזור תעשיה משולש  ,רחוב החרט  ,5שכונה :עפולה עילית
גוש 17204 :חלקה 7 :מגרש1,2 :

תוכניות:

ג4221/

יעוד:

שטח מגרש:

 15749.00מ"ר

תאור הבקשה:

מיכל מי

מהות הבקשה
הצבת שני מיכלי מי
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
הוצאת היתר ללגיטמציה ו/או הריסה
פרט מסתור ארכיטקטוני בתיאו ע מהנדס הוועדה
חישובי סטטיי והצהרת מהנדס
ערבות בנקאית לגמר ביצוע
חתימת בתכ':מבקש ,בעלי ,קבל ,%אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
נסח טאבו עדכני
תיקו %תכנית ההגשה לפי דרישות מהנדס הועדה
אישור מי נע תאגיד מי וביוב
תיאו ארכיטקטוני ע מהנדס הוועדה
אישור מכבי אש

סעי 32

בקשה להיתר20110916 :

תיק בניי1666102000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
בעלי עניי
מבקש
טוביס יהונת%
טוביס גליה
עור)
אדרי משה
מהנדס
אדרי משה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב הגלבוע  ,11שכונה :עפולה עיר
גוש 16661 :חלקות20 ,21 :

יעוד:

מגורי ג'

שימושי:

מגורי

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

תאור הבקשה:

לגיטימציה למבנה קיי
עמוד 48

המש בקשה להיתר20110916 :

מהות הבקשה
מרפסת דק )לגיטמציה(
מתנגדי
 דוד פנחס
 דוד לילי
החלטות
יובא לדיו לאחר סיור בשטח.

סעי 33

בקשה להיתר20140421 :

תיק בניי166970590000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
בעלי עניי
מבקש
מגה אור רמי לוי בע"מ
עור)
א .פריאו %אדריכלי בע"מ
מהנדס
צ'בוטרו שמואל
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב יהושע חנקי  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16697 :חלקה59 :

תוכניות:

ג/בת180/

יעוד:

תעשיה  +חזית מסחרית

שטח מגרש:

 6778.00מ"ר

תאור הבקשה:

מתק %סולארי

מהות הבקשה
התקנת מתק %פוטו וולטאי בהספק של  400קילו וואט על שטח של  1999,536מ"ר
החלטות
יובא לדיו לאחר פרט מסתור והתייחסות אדריכל ער מבל.

סעי 34

בקשה להיתר20140420 :

תיק בניי166610460000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
בעלי עניי
מבקש
ביג מגה אור עפולה בע"מ
עור)
מבל ער %ארכיטקטורה ובינוי ערי בע"מ
מהנדס
כנפו גיורא
כתובת:

רחוב השוק  ,שכונה :עפולה עיר

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

עמוד 49

המש בקשה להיתר20140420 :

גוש וחלקה:

גוש 16661 :חלקות1 ,46 ,47 :
גוש 16700 :חלקות2 ,3 :

תוכניות:

עפ/מק/גבת ,9/180/ג/בת180/

יעוד:

תעשיה ומסחר

שטח מגרש:

 882.00מ"ר

תאור הבקשה:

מתק %סולארי

מהות הבקשה
הקמת מערכת פוטו וולטאי בהספק של  330קילו וואט חידוש החלטה
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
תיאו ארכיטקטוני ע מהנדס הוועדה
אישור מהנדס חשמל מוסמ למתק %והפעלתו
אישור יוע ,סינוור
פרט מסתור ארכיטקטוני בתיאו ע מהנדס הוועדה
ערבות לגמר ביצוע
אישור מכבי אש

סעי 35

בקשה להיתר20140411 :

תיק בניי167270430000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
בעלי עניי
מבקש
שומ %נכסי  2003בע"מ
בעל הנכס
ר.מ.י
עור)
אדרי משה
מהנדס
אדרי משה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב דר) בית החולי  ,שכונה :עפולה עילית
גוש 16727 :חלקות46 ,47 ,48 ,52 ,53 ,56 ,57 ,61 :

תוכניות:

ג ,18647/ג2176/

שימושי:

תעשיה

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי

מהות הבקשה
תוספת למפעל  +חדר טרפו

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

עמוד 50

המש בקשה להיתר20140411 :

החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
הריסה/לגיטמציה לבניה קיימת בתחו המגרש ללא היתר
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 מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
תכנית פיתוח
הסדרת חניה לפי התק%
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 89 %לחוק התכנו %והבניה
ביטול דר כניסה כניסה נוספת מרח' חיי ברלב

סעי 36

תיק בניי166631360000 :

בקשה להיתר20140441 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
בעלי עניי
מבקש
החברה הכלכלית עפולה
בעל הנכס
עיריית עפולה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב שדרות ארלוזורוב  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16663 :חלקות135 ,136 :

תוכניות:

ג ,18647/ג ,12567/ג ,12037/ג18606/

יעוד:

שטח למבני ציבור
תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
פרויקט מסחר,משרדי דיור בר השגה שלב א'
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

עמוד 51

המש בקשה להיתר20140441 :

גליו דרישות
אישור מי נע תאגיד מי וביוב
אישור פיקוח עירוני
אישור כריתת עצי בוגרי ע"פ פקודת היערות לתיקו 89 %לחוק התכנו %והבניה
נסח טאבו עדכני
 3גרמושקות מתוקנות וחתומות בתכ' ע"י:מבקש ,בעלי ,קבל ,%אחראי לביצוע השלד ,אחראי לביקורת על המבנה
הגשת תכנית מדידה וסביבה עדכנית ע סימו %המבנה המוצע על רקע התב"ע
חתימת מודד על סימו %המבנה
אישור הג"א  +מערכת אוורור וסינו %במרחבי מוגני
אישור מכבי אש
אישור יוע ,בטיחות
חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות
אישור יוע ,קרקע
חישובי סטטיי והצהרת מהנדס
אישור מעבדה מוסמכת )אינסטלציה ,בטוני ,קרקע ופיתוח ,איטו ,חיפויי ,ממ"ד,גז ראדו %במרת((
אישור בזק/תיאו תשתיות/כבלי)הוט יס(
אישור ותשובת חברת חשמל לגבי צור בתחנת טרנספורמציה פנימית
אישור משרד העבודה למתקני גז
התחייבות להמצאת אישור קבל %רשו  ,אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת על המבנה
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
פתרו %לניקוז
אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ לביצוע חיטוי צנרת
הצבת מתק %לאצירת אשפה בתאו ע מחלקת תברואה
אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
תכנית שלביות ביצוע
דיווח מתכנ / %מהנדס על שלביות ביצוע השלד לפי הטופס הרצ"ב
ביצוע תכנית  AS MADEכתנאי לקבלת טופס 4

סעי 37

בקשה להיתר20140438 :

תיק בניי172340810000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
בעלי עניי
מבקש
ב.קר %נכסי בע"מ
עור)
גיורא גור
מהנדס
פאר משה
כתובת:
גוש וחלקה:

הנרייטה סולד  ,1שכונה :גבעת המורה
גוש 17234 :חלקה81 :

תוכניות:

ג13259/

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:
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המש בקשה להיתר20140438 :

יעוד:

מסחר

שימושי:

מגורי

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי

מהות הבקשה
תוספת בניי %מעונות סטודנטי למבנה קיי בהתא לתמ"א .38
סוג פרסו
תמ"א 38

סטטוס
הכנת פרסו

תארי) פרסו
07/08/2014

תארי) תוק

מהות הפרסו:
תוספת קומות ושטחי בניה למבנה קיי בהתא לסעי(  27להוראות תמ"א .38
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
פרסו ידוע הציבור עפ"י סעי(  27להוראות תמ"א 38
אישור מי נע תאגיד מי וביוב
אישור פיקוח עירוני
אישור כריתת עצי בוגרי ע"פ פקודת היערות לתיקו 89 %לחוק 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 כולל תכנית חיזוק המבנה בהתא להוראות תמ"א 38
אישור מעבדה מוסמכת )אינסטלציה ,בטוני ,קרקע ופיתוח ,איטו ,חיפויי ,ממ"ד(
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
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
אישור תכנית אינסטלציה והתחברות לרשת העירונית ,הסכ לביצוע חיטוי צנרת
הצבת מתק %לאצירת אשפה בתאו ע מחלקת תברואה
אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר
תכנית שלביות ביצוע
דיווח מתכנ / %מהנדס על שלביות ביצוע השלד לפי הטופס הרצ"ב
ביצוע תכנית  AS MADEכתנאי לקבלת טופס 4
תשלו אגרות והטלי
הכשרת והתקנת חניות

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:
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סעי 38

בקשה להיתר20140350 :

תיק בניי167000360000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
בעלי עניי
מבקש
כה %גילי
עור)
לוי ענבר
מהנדס
מסאד פורסא%
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב יהושע חנקי  ,שכונה :עפולה עיר
גוש 16700 :חלקה36 :

תוכניות:

ג/בת ,180/עפ/מק/גבת10/180/

יעוד:

תעשיה

שטח מגרש:

 1539.00מ"ר

תאור הבקשה:

תוספת למבנה קיי

מהות הבקשה
תוספת בניה קלה.
החלטות
החלטה לאשר בקשה בתנאי
גליו דרישות
תוק( לתכנית עפ/מק/גבת10/180/
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 89 %לחוק התכנו %והבניה
אישור מכבי אש
תשלו היטל השבחה
תשלו כופר חניה
חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס והתייעצות מורשה שירות
אישור הג"א  +מערכת אוורור וסינו %במרחבי מוגני
אישור מנהל היחידה לאיה"ס לפינוי פסולת בניה והריסה לאתר מוסדר

סעי 39

בקשה להיתר20140402 :

תיק בניי166980510000 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  20140008תארי30/07/2014 :
בעלי עניי
מבקש
ארסטו אירועי בע"מ
פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:
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המש בקשה להיתר20140402 :

עור)
רוזנגרט %אבי
מהנדס
עברו %טומי
כתובת:
גוש וחלקה:

שכונה :עפולה עיר
גוש 16698 :חלקה51 :

תוכניות:

ג ,18647/עפ/מק/גבת ,1/90/ג12567/
תאור הבקשה:

שינוי היתר מתעשיה למסחר

מהות הבקשה
שינוי היתר מתעשיה למסחר אול 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
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
אישור מי נע תאגיד מי וביוב
__________________
ישראל קנטור
מהנדס העיר

פרוטוקול ועדת משנה מס'  20140008מיו30/07/2014:

___________________
שלמה מליחי
יו"ר ועדת משנה

עמוד 55

