תארי08/01/2012 :
ת .עברי :י"ג טבת תשע"ב

פרוטוקול ועדת משנה מספר 201102
בתארי 29/03/2011 :כ"ג אדר תשע"א שעה 13:00
נכחו:
חברי:

מר מוטי מלכה
מר יוסי סולמני
מר בוריס בורוכוב
מר חז שמעו
מר יוסי חדד
גב' בליינש איי








נציגי:

מר שלמה כה
ר" סלהוב

 נציג מ.מ.י
 נציג המשרד לאיכות הסביבה

סגל:

ניר עזרא
אד' יצחק נבט
עו"ד עמיר" בוברוב
מר יורי רחמנוב
מר אביב רפאל
גב' סימה חז








מוזמני:

מר חיי" שטיינר
טל ב ברו
מיכאל בורדמ
גיא גולדשטיי
רינה שגית
לאה שנאור
עו"ד שגיב אורב

 סג ראש העיר







מתנגד

צרויה שלמה
כחלו אברה"




יו"ר הועדה וראש העיר
מ"מ ראש העיר
סג ראש העיר
חבר הועדה
חבר הועדה
חברת הועדה

שמאי מקרקעי
מהנדס הועדה
יוע %משפטי
מהנדס רישוי
מפקח הועדה
מזכירת הועדה לתכנו ולבניה

נעדרו:
חברי:

מר מישל טפירו

 חבר הועדה

נציגי:

גב' דפנה זעירא
גב' שקמה סייג
מר ראוב שח"

 נציג משרד הבריאות
 נציג מ.מ.י
 נציג משרד הבריאות

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102מיו"29/03/2011:

עמוד  1מתו  26עמודי"

המש משתתפי לישיבה:
נציגי:

גב' חגית ארלקי
מר שי קריסי
מר אילו ברנהרד
מר ירד






סגל:

מר ארז אביר
מר אלי פר%
מר שלו" ב שיטרית

 שמאי מקרקעי
 מנכ"ל העיריה
 מבקר העיריה

מתנגד

פתחי דוד



פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102מיו"29/03/2011:

נציג ועדה מחוזית
נציג מכבי אש
נציג משרד השיכו
נציג משטרה

עמוד  2מתו  26עמודי"

על סדר היו:
אישור הועדה לפרוטוקול מס'  17/2010שהתקיי ב30/12/2010$

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102מיו"29/03/2011:

עמוד  3מתו  26עמודי"

תקציר נושאי לדיו%
סעי&

סוג ישות

מס' ישות

1

בקשה להיתר

2011009

2

בקשה להיתר

2011008

3

בקשה להיתר

2011005

4

בקשה להיתר

2011006

5

בקשה להיתר

2011007

6

בקשה להיתר

2011011

7

בקשה להיתר

2011026

8

בקשה להיתר

2011027

9

בקשה להיתר

2010039

10

בקשה להיתר

2009076

11

תוכנית בניי
עיר

ת/חלוקה 1/2011

12

תוכנית בניי
עיר

/18מק2067/

13

תוכנית בניי
עיר

זמני 4/2011

14

תוכנית בניי
עיר

זמני 3/2011

15

תוכנית בניי
עיר

/18מק2068/

תאור ישות

גו"ח

אזור מגורי" מיוחד  ,גוש2467 :
חלקה259 :
מגרש6 :
שימוש מעורב )מסחר גוש2474 :
+מגורי"(  ,בניה
חלקה10 :
חדשה
מגרש2 :
גוש2930 :
בית פרטי דו
משפחתי  ,בניה
חלקה50 :
חדשה
מגרש147 :
גוש2930 :
בית פרטי דו
משפחתי ,
חלקה38 :
מגרש135 :
גוש2930 :
בית פרטי דו
משפחתי  ,בניה
חלקה38 :
חדשה
מגרש135 :
גוש2930 :
בית פרטי דו
משפחתי  ,בניה
חלקה26 :
חדשה
מגרש123 :
גוש2930 :
בית פרטי דו
משפחתי  ,בניה
חלקה24 :
חדשה
מגרש121 :
גוש2930 :
בית פרטי דו
משפחתי  ,בניה
חלקה24 :
חדשה
מגרש121 :
גוש2474 :
מרכז תרבות ,
הריסת מבנה קיי" חלקה32 :
ובניה חדשה
מגרש903 :
גוש301 :
תעשיה ומלאכה ,
תחנת דלק
חלקה60 :
מגרש59 :
גוש2407 :
תשריט חלוקה
מחלקה64:
עד חלקה64:
גוש2916 :
חב' הארגז
מחלקה50:
עד חלקה61:
זמני " 4/2011עמותת גוש2467 :
אופק "
מחלקה252:
עד חלקה252:
גוש2422 :
זמני  3/2011מבנה
מגורי" רח'
מחלקה53:
השושני" 4,2
עד חלקה53:
גוש2470 :
/18מק 2068/וקני
יוסי
מחלקה66:
עד חלקה67:

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102מיו"29/03/2011:

בעל עניי%
חב' י.ע.ו בניה
והשקעות
קיימת התנגדות
סיכת הדרו" בע"מ

ישוב

עמ'

קרית מלאכי

5

קרית מלאכי

7

קיימת התנגדות
ביסמוט אברה" וחני קרית מלאכי

9

אבו דוד ובתיה

קרית מלאכי

10

אבו דוד ובתיה

קרית מלאכי

11

שרו פטיטו

קרית מלאכי

12

מלכה ישראל ולבנה

קרית מלאכי

13

מלכה קארי וגיל

קרית מלאכי

14

עיריית קרית מלאכי

קרית מלאכי

15

אלישייב משה

קרית מלאכי

16

עיריית קרית מלאכי

קרית מלאכי

18

חב' הארגז

קרית מלאכי

19

"אופק"

קרית מלאכי

21

ערגי רמי בש" ועד
רח' השושני"
יוסי וקני

23

קרית מלאכי

25

עמוד  4מתו  26עמודי"

סעי& 1

בקשה להיתר2011009 :

תיק בניי198000 :%

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102תארי29/03/2011 :
בעלי עניי%
מבקש
חב' י.ע.ו בניה והשקעות
עור
שניאור לאה
מתכנ %שלד הבני%
חורש ששו
כתובת:
גוש וחלקה:

צימוקי אריה  ,2שכונה :השכונה הצפונית$יגאל אלו%
גוש 2467 :חלקה 259 :מגרש6 :

תוכניות:

66/102/02/18

שימושי:

אזור מגורי" מיוחד

מטרת הדיו%
בניית בניי %מגורי חדש ושמיעת מתנגדי
מהות הבקשה
בניי %מגורי ב 10 %קומות 38 $יח"ד ובקשה להקלות :
 $הקלה בתוספת  2קומות ללא הגדלת שטח המותר לבניה .
 $הקלה בבליטות גזזוזטרות בקומות  7ו 8 $מעבר ל  1.2מטר מקו בני %קדמי .
 $הקלה בתוספת  6יחידות דיור ללא הגדלת שטח המותר לבניה .
מתנגדי
 $צוריה שלמה  ,משעול הרדו2 3 0
מהל דיו%
הגב' לאה שניאור אדר' הפרוייקט מציגה את התכנית בפני חברי הועדה לדבריה מדובר בבניי של  10קומות  ,בנושא החניה
נית מענה ע"פ תק החניה בתחו" המגרש .
מוטי מלכה  יו"ר הועדה מפנה שאלה לגב' לאה שניאור כמה חניות מתוכננות בסה"כ .
הגב' שניאור ,משיבה ליו"ר הוועדה לדבריה מתוכנני" כ   40חניות ויש  38יח"ד וע"פ חוות יוע %התנועה ישנ" מס' תיקוני"
שיש להתייחס אליה" .
יצחק נבט  מהנדס העיר לדבריו מבקש להבהיר לועדה אומנ" החניות בתחו" המגרש ע"פ תק חניה א ג" התמרו של אותה
חניה חייב להיות בתחו" המגרש ולכ יוע %התנועה לא מאשר וזה נוכל לאשר במסגרת כופר חניה.
עוד מוסי 0מהנדס העיר יושבי" פה איתנו מתנגדי" שהביעו את התנגדות" לדבריו ברגע שממ"י החכרו את הקרקע ליז"
זכותו לבנות כמוב באישור הועדה  ,הזכות קיימת להתנגד מכיוו שישנה פה הקלה לדעתו המבנה המתוכנ הוא אחד
הבניייני" היפי" בעיר .
יו"ר הועדה מבקש לשמוע את המתנגדי" :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102מיו"29/03/2011:

עמוד  5מתו  26עמודי"

המש בקשה להיתר2011009 :

מר צרוייה שלומה  לדבריו אי לו התנגדות לבניה א לטענותו יש צפיפות של חניות בשכונה דבר זה מפריע לו מאוד .
מר אברה" כחלו  לדבריו אי לו התנגדות לבניה א ישנה בעיה של חניות בשכונה וכשמגעי" אורחי" אי לה" איפה לחנות .
יצחק נבט  מהנדס העיר לדבריו ביחס למתנגדי" חב' ערי" אמורה לפתח את כל מער החניה זה אומר שיבנה חניו ציבורי
מכרז בנושא כבר יצא ,אמורי" ג" לשדרג את השצ"פ כ שיהיה חניות נוספות לטובת הציבור ,כ שמבחינה חוקית התוכנית
עומדת בתנאי" שנקבעו  ,כמוב בהתניה של יוע %התנועה אשר יאשר אותה  ,לדבריו אי לו התנגדות לאשר את התכנית כפי
שהוצגה לוועדה וממלי %לדחות את ההתנגדות כי למעשה היא לא רלונטית לבניי זה מדובר בבעיה שיש באזור ולדעתו הבעיה
הולכת לקבל פיתרו בתקופה הקרובה .

החלטות
החלטה לאשר בתנאי "/ולדחות את ההתנגדות
א .החניות כולל תימרו יהיו בתו המגרש .
ב .בקומת קרקע יותרו בניית  4יח"ד בלבד שאר השטח יהיה לטובת הדיירי" .
ג .אישור הפרסו" בנושא הקלה .
גליו %דרישות
 צילו" של גידור האתר ע"י מפקח בניה בצירו 0תמונה
 אישור יוע %תחבורה
 תשלו" אגרות והיטלי"
 בדיקת חבות היטלי השבחה
 השלמת חתימות על גבי התכנית ,חתימת עור הבקשה
 תיקוני" לפי תכנית "הערות"
 הגשת מפת מודד מוסמ לאחר ביצוע  מצב קיי"
 אישור מודד מוסמ
 הגשת תכנית פיתוח שתכלול:
 תשלו" כופר חניה /עבור גישה לחניות פרטיות

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102מיו"29/03/2011:

עמוד  6מתו  26עמודי"

סעי& 2

תיק בניי196300 :%

בקשה להיתר2011008 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102תארי29/03/2011 :
בעלי עניי%
מבקש
סיכת הדרו" בע"מ
עור
דיברוב ויקטור
מתכנ %שלד הבני%
גילבורד לאוניד
כתובת:
גוש וחלקה:

ז'בוטינסקי 10
גוש 2474 :חלקה 10 :מגרש2 :

תוכניות:

107/03/18

יעוד:

שימוש מעורב מסחר +מגורי"

שימושי:

שימוש מעורב )מסחר +מגורי"(

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מטרת הדיו%
הקמת מבנה מגורי" חדש ושמיעת המתנגדי"
מהות הבקשה
הקמת מבנה מסחרי +מגורי"  12יח"ד ובקשה להקלות :
 הקלה בקווי בניי צדדי ואחורי עד . 10%
 הקלה בתוספת קומה לחניו תחתו .
מתנגדי
 $פתחי דוד  , 54996368 ,ז'בוטינסקי 10
מהל דיו%
לדברי מזכירת הועדה מר דוד פתחי שהוא נציג הדיריי" הוזמ להשמיע את התנגדותו א לא הגיע לישיבה.
מיכאל בורדמ מהנדס הפרוייקט מציג התכנית בפני חברי הוועדה ומסביר מדובר במבנה בעל קומה מסחרית בקומת קרקע
ושלוש קומות מגורי" הפרויקט נות מענה לחניות בתחו" המגרש ה למגורי" וה למסחר .
יוסי סולמני  מבקש לומר לועדה מס' מילי" בנושא התכנית לדעתו יש להתייחס למבונה הקיי" ודלעתו עדיי 0שיהיה גובה
אחיד למבני" באיזור .
מוטי מלכה  יו"ר הוועדה על מנת לשנות את התכנית שמוצגת לפנינו נידרש שינוי ת.ב.ע בסמכות הועדה המחוזית
כעת אנו דני" על הזכויות הקימות בת.ב.ע .ובמידה ותוגש בקשה לשינוי נביא אותה לדיו בועדה.

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102מיו"29/03/2011:

עמוד  7מתו  26עמודי"

המש בקשה להיתר2011008 :

מהנדס העיר  יצחק נבט מקריא את ההתנגדות שהוגשה ע"י הדיירי" למרות של היגעו  ,הדירי" מתנגדי" לבניה עקב חוסר
החניות בשכונה הגורמת למטרד והפרעה ,ומידי פע" א 0נחסמת הכניסה לבניי כתוצאה מרכבי" חוני",
ישנה קרבה למוסדות חינו שמדי פע" מקיימי" ארועי" כאלה ואחרי" הגורמי" לחסימה ואי לנו אפשרות להכנס לחניות
הבניי .
מוטי מלכה יו"ר הועדה מפנה שאלה ליורי ומבקש לדעת א" החניות המתוכננות לבני נותנות מענה והא" ה" בתחו" המגרש
.
יורי רחמ  מהנדס רישוי כל החניות מתוכננות ע"פ תק החניה ונמצאות בתו המגרש .
מוטי מלכה  יו"ר הועדה ע"פ המלצת מהנדס העיר ועל דעת כל חברי הועדה מאשרי" את הבקשה ודוחי" את ההתנגדות.
החלטות
החלטה לאשר בתנאי "/ודוחי" את ההתנגדות
גליו %דרישות
 חתימת מ.מ.י/נסח טאבו
 אישור/פטור הג"א למרחב מוג
 אישור חברת בזק
 אישור משרד הבריאות
 אישור יוע %תחבורה
 אישור מהנדס תשתיות של העיריה
 אישור חברת חשמל
 אישור רשות כבאות
 הסכ" התקשרות ע" מעבדה מוסמכת לבדיקת בטוני"/איטו" אינסטלציה מערכת
סולרית
 חישוב טרמי של מבנה לפי ת"י ) 1045בניה רוויה  +מוסדות ציבור(
 אישור מורשה נגישות מתו"ס
 תשלו" אגרות והיטלי"
 בדיקת חבות היטלי השבחה
 השלמת חתימות על גבי התכנית ,חתימת עור הבקשה
 חוות דעת יוע %קרקע  /דו"ח ביסוס קרקע
 תיקוני" לפי תכנית "הערות"
 אישור חברת תב"ל )כבלי"(
 הגשת מפת מודד מוסמ לאחר ביצוע  מצב קיי"
 אישור מודד מוסמ
 פרסו" הקלה והעדר התנגדויות
 הצהרת מהנדס  +חישובי" סטטיי"
 טופס מנוי ואחראי על הביקורת
 הגשת תכנית פיתוח שתכלול:
 צילו" של גידור האתר ע"י מפקח בניה בצירו 0תמונה
 אישור קבל רשו"
 אישור מחלקת תברואה
 הסכ" ע" אתר פסולת מורשה

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102מיו"29/03/2011:

עמוד  8מתו  26עמודי"

סעי& 3

תיק בניי195402 :%

בקשה להיתר2011005 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102תארי29/03/2011 :
בעלי עניי%
מבקש
ביסמוט אברה" וחני
בעל הזכות בנכס
מינהל מקרקעי ישראל  ,רח' יפו  216ירושלי"
עור
טברובסקי סטס
מתכנ %שלד הבני%
ריסי דניאל
כתובת:
גוש וחלקה:

דיה  ,3שכונה :שכ' גבעת הסביוני
גוש 2930 :חלקה 50 :מגרש147 :

תוכניות:

163/02/18

יעוד:

מגורי" א

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מטרת הדיו%
לאשר הבקשה וההקלה בהעדר התנגדויות
מהות הבקשה
הקמת יח"ד אחת מעל  2קומות מדו משפחתי ובקשה להקלה בקו בניי צדדי עד 10%
מהל דיו%

יורי רחמ מהנדס רישוי ,מציג את התכנית בפני חברי הוועדה לדבריו מדובר במס' בקשות שהוגשו לוועדה בנוגע לשכונת
אורות מבוקשת הקלה מקו בניי צדדי עד  10%בוצע פירסו" בהעדר התנגדויות .
מוטי מלכה  יו"ר הועדה וראש העיר  ,ע"פ המלצת מהנדס העיר ובהעדר התנגדויות הבקשה מאושרת ע"י כל חברי הועדה.
החלטות
החלטה לאשר בתנאי"/
גליו %דרישות
 הגשת מפת מודד מוסמ לאחר ביצוע  מצב קיי"

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102מיו"29/03/2011:

עמוד  9מתו  26עמודי"

סעי& 4

בקשה להיתר2011006 :

תיק בניי195001 :%

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102תארי29/03/2011 :
בעלי עניי%
מבקש
אבו דוד ובתיה
בעל הזכות בנכס
מינהל מקרקעי ישראל  ,רח' יפו  216ירושלי"
עור
פרפר אינגה
מתכנ %שלד הבני%
פרפר אינגה
כתובת:
גוש וחלקה:

חסידה ד  ,10שכונה :שכ' גבעת הסביוני
גוש 2930 :חלקה 38 :מגרש135 :

תוכניות:

163/02/18

יעוד:

מגורי" א

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

מטרת הדיו%
לאשר הבקשה וההקלה בהעדר התנגדויות
מהות הבקשה
הקמת בית מגורי" אחד בעל  2קומות מדו משפחתי ובקשה להקלה להגדלת תכסית קרקע מ   110מ"ר ל   125מ"ר .
מהל דיו%

יורי רחמ מהנדס רישוי ,מציג את התכנית בפני חברי הוועדה לדבריו מדובר במס' בקשות שהוגשו לוועדה בנוגע לשכונת
אורות מבוקשת הקלה להגדלת תכסית קרקע מ 110ל ,125בוצע פירסו" בהעדר התנגדויות .
מוטי מלכה  יו"ר הועדה וראש העיר  ,ע"פ המלצת מהנדס העיר ובהעדר התנגדויות הבקשה מאושרת ע"י כל חברי הועדה
החלטות
החלטה לאשר בתנאי"/
גליו %דרישות
 הגשת מפת מודד מוסמ לאחר ביצוע  מצב קיי"
 הגשת תכנית פיתוח שתכלול:

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102מיו"29/03/2011:

עמוד  10מתו  26עמודי"

סעי& 5

תיק בניי195002 :%

בקשה להיתר2011007 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102תארי29/03/2011 :
בעלי עניי%
מבקש
אבו דוד ובתיה
בעל הזכות בנכס
מינהל מקרקעי ישראל  ,רח' יפו  216ירושלי"
עור
פרפר אינגה
מתכנ %שלד הבני%
פרפר אינגה
כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב חסידה  ,12שכונה :שכ' גבעת הסביוני
גוש 2930 :חלקה 38 :מגרש135 :

תוכניות:

163/02/18

יעוד:

מגורי" א

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מטרת הדיו%
לאשר הבקשה וההקלה בהעדר התנגדויות
מהות הבקשה
הקמת בית מגורי" אחד בעל שתי קומות מדו משפחתי ובקשה להקלה להגדלת תכסית קרקע )ניוד זכויות ( מ   110ל  124.8
מ"ר
מהל דיו%

יורי רחמ מהנדס רישוי ,מציג את התכנית בפני חברי הוועדה לדבריו מדובר במס' בקשות שהוגשו לוועדה בנוגע לשכונת
אורות מבוקשת הקלה להגדלת תכסית קרקע מ 110ל , 124.8בוצע פירסו" בהעדר התנגדויות .
מוטי מלכה  יו"ר הועדה וראש העיר  ,ע"פ המלצת מהנדס העיר ובהעדר התנגדויות הבקשה מאושרת ע"י כל חברי הועדה
החלטות
החלטה לאשר בתנאי"/
גליו %דרישות
 הגשת מפת מודד מוסמ לאחר ביצוע  מצב קיי"
 הגשת תכנית פיתוח שתכלול:

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102מיו"29/03/2011:

עמוד  11מתו  26עמודי"

סעי& 6

תיק בניי194802 :%

בקשה להיתר2011011 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102תארי29/03/2011 :
בעלי עניי%
מבקש
שרו פטיטו
בעל הזכות בנכס
מינהל מקרקעי ישראל  ,רח יפו  216בניי שערי העיר ירושלי"
עור
פרפר אינגה
מתכנ %שלד הבני%
פרפר אינגה
כתובת:
גוש וחלקה:

שלו  ,3שכונה :שכ' גבעת הסביוני
גוש 2930 :חלקה) 26 :ח"ח( מגרש123 :

תוכניות:

163/02/18

יעוד:

מגורי" א

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מטרת הדיו%
לאשר הבקשה וההקלה בהעדר התנגדויות
מהות הבקשה
הקמת בית מגורי" אחד מדו משפחתי ובקשה להקלה בניוד זכויות לצור הגדלת תכסית קרקע מ  110עד ל   125מ"ר .
מהל דיו%
יורי רחמ מהנדס רישוי ,מציג את התכנית בפני חברי הוועדה לדבריו מדובר במס' בקשות שהוגשו לוועדה בנוגע לשכונת
אורות מבוקשת הקלה להגדלת תכסית קרקע מ 110ל ,125בוצע פירסו" בהעדר התנגדויות .
מוטי מלכה  יו"ר הועדה וראש העיר  ,ע"פ המלצת מהנדס העיר ובהעדר התנגדויות הבקשה מאושרת ע"י כל חברי הועדה
החלטות
החלטה לאשר בתנאי"/
גליו %דרישות
 הגשת מפת מודד מוסמ לאחר ביצוע  מצב קיי"
 הגשת תכנית פיתוח שתכלול:
 אישור קבל רשו"

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102מיו"29/03/2011:

עמוד  12מתו  26עמודי"

סעי& 7

תיק בניי194301 :%

בקשה להיתר2011026 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102תארי29/03/2011 :
בעלי עניי%
מבקש
מלכה ישראל ולבנה
בעל הזכות בנכס
מינהל מקרקעי ישראל  ,רח' יפו  216שערי העיר ירושלי"
עור
ינקו יעקב
מתכנ %שלד הבני%
ריסי דניאל
כתובת:
גוש וחלקה:

שלו  ,9שכונה :שכ' גבעת הסביוני
גוש 2930 :חלקה 24 :מגרש121 :

תוכניות:

163/02/18

יעוד:

מגורי" א

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מטרת הדיו%
לאשר הבקשה וההקלה בהעדר התנגדויות
מהות הבקשה
הקמת בית מגורי" חדש בעל יחידת דיור אחת דו קומתי במגרש דו משפחתי
ובקשה להקלה בניוד זכויות לצור הגדלת תכסית קרקע מ   110מ"ר עד ל . 124.95
מהל דיו%
יורי רחמ מהנדס רישוי ,מציג את התכנית בפני חברי הוועדה לדבריו מדובר במס' בקשות שהוגשו לוועדה בנוגע לשכונת
אורות מבוקשת הקלה להגדת תכסית קרקע מ 110ל   ,124.95בוצע פירסו" בהעדר התנגדויות .
מוטי מלכה  יו"ר הועדה וראש העיר  ,ע"פ המלצת מהנדס העיר ובהעדר התנגדויות הבקשה מרושרת ע"י כל חברי הועדה
החלטות
החלטה לאשר בתנאי"/
גליו %דרישות
 הגשת מפת מודד מוסמ לאחר ביצוע  מצב קיי"
 אישור מודד מוסמ
 הגשת תכנית פיתוח שתכלול:

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102מיו"29/03/2011:

עמוד  13מתו  26עמודי"

סעי& 8

תיק בניי194302 :%

בקשה להיתר2011027 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102תארי29/03/2011 :
בעלי עניי%
מבקש
מלכה קארי וגיל
בעל הזכות בנכס
מינהל מקרקעי ישראל  ,רח יפו  216שער העיר ירושלי"
עור
ינקו יעקב
מתכנ %שלד הבני%
ריסי דניאל
כתובת:
גוש וחלקה:

שלו  ,11שכונה :שכ' גבעת הסביוני
גוש 2930 :חלקה 24 :מגרש121 :

תוכניות:

163/02/18

יעוד:

מגורי" א

שימושי:

בית פרטי דו משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מטרת הדיו%
לאשר הבקשה וההקלה בהעדר התנגדויות
מהות הבקשה
הקמת בית מגורי" חדש בעל יחידת דיור אחת דו קומתי במגרש דו משפחתי  ,ובקשה להקלה בניוד זכויות לצור הגדלת
תכסית קרקע מ   110מ"ר עד ל  124.9מ"ר
מהל דיו%
יורי רחמ מהנדס רישוי ,מציג את התכנית בפני חברי הוועדה לדבריו מדובר במס' בקשות שהוגשו לוועדה בנוגע לשכונת
אורות מבוקשת הקלה להגדת תכסית קרקע מ 110ל ,124.9בוצע פירסו" בהעדר התנגדויות .
מוטי מלכה  יו"ר הועדה וראש העיר  ,ע"פ המלצת מהנדס העיר ובהעדר התנגדויות הבקשה מאושרת ע"י כל חברי הועדה
החלטות
החלטה לאשר בתנאי"/
גליו %דרישות
 הגשת מפת מודד מוסמ לאחר ביצוע  מצב קיי"
 אישור מודד מוסמ
 הגשת תכנית פיתוח שתכלול:

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102מיו"29/03/2011:

עמוד  14מתו  26עמודי"

סעי& 9

תיק בניי922900 :%

בקשה להיתר2010039 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102תארי29/03/2011 :
בעלי עניי%
מבקש
עיריית קרית מלאכי
בעל הזכות בנכס
עיריית קרית מלאכי  ,זבוטנסקי  8קרית מלאכי
עור
גרגיר אמיר
מתכנ %שלד הבני%
פרנקל פבל
כתובת:
גוש וחלקה:

עזרא ונחמיה  ,4שכונה :המ"ג
גוש 2474 :חלקה 32 :מגרש903 :

תוכניות:

155/03/18

יעוד:

שטח לבנייני ציבור

שימושי:

מרכז תרבות

תאור הבקשה:

הריסת מבנה קיי" ובניה חדשה

מטרת הדיו%
שינוי ש" המבקש "ממרכז נריה " לעיריית קרית מלאכי
מהות הבקשה
בניית מרכז רוחני קהילתי  +הריסת מבנה קיי" +בקשה להקלה בהגדלת תכסית קרקע )ניוד זכויות (
מ  35%עד ל  50.12
מהל דיו%
מוטי מלכה  יו"ר הועדה מבקש לציי שמר שמעו חז יצאה מישיבה בתיק זה .
יצחק נבט  מהנדס העיר מציג את התכנית בפני חברי הועדה לדבריו התכנית אושרה בועדה,והוגשה ע"י עמותת מרכז נריה
א הוחלט על ידי העמותה שלמעשה מי שיגיש את התכנית זה עירית קרית מלאכי ,המבנה יהיה שיי לעיריה ולא לעמותה
ולכ אנו משני" את ש" המבקש .בנושא הקצאת הקרקע יש לבטלה .
מוטי מלכה  יו"ר הועדה וראש העיר ע"פ המלצת מהנדס העיר הבקשה לשינוי ש" המבקש מאושרת ע"י כל חברי הועדה
החלטות
לאשר את הבקשה לשינוי ש" המבקש

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102מיו"29/03/2011:

עמוד  15מתו  26עמודי"

סעי& 10

תיק בניי132800 :%

בקשה להיתר2009076 :

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102תארי29/03/2011 :
בעלי עניי%
מבקש
אלישייב משה
בעל הזכות בנכס
מינהל מקרקעי ישראל  ,רח יפו  216שער העיר ירושלי"
עור
פורמ ליה
מתכנ %שלד הבני%
נבו בוריס
כתובת:
גוש וחלקה:

חלוצי התעשיה  ,10שכונה :אזור התעשיה
גוש 301 :חלקה 60 :מגרש59 :

תוכניות:

8/105/3/18 ,26/102/02/18,3/105/03/18

יעוד:

תעשיה ומלאכה

שימושי:

תעשיה ומלאכה

תאור הבקשה:

תחנת דלק

מטרת הדיו%
חידוש החלטת ועדה הבקשה אושרה כבר בעבר בועדת מישנה מס'  16/2009מתארי 20/12/2009
מהות הבקשה
הקמת תחנת דלק  ,הריסת מבנה קיי" )חלק(  ,בקשה להקלה לניוד זכויות 
הגדלת תכסית קרקע מ   30%ל 34.5%
מהל דיו%

יצחק נבט  מהנדס העיר מציג את התכנית בפני חברי הוועדה לדבריו בתכנית מתאר ארצית ישנה אפשרות להקי" תחנות
דלק באיזורי תעשיה בתנאי שיתקיימו מס' תנאי"  ,למעשה התכנית אושרה בשנת  2009וכעת אנו מחדשי" את החלטת
הוועדה .
ר" סלהוב  נציג המשרד לאיכות הסביבה מבקש להעביר תסקיר הידרוליגי בנושא .
מר יצחק נבט  מהנדס העיר לדבריו כחלק מדרישות הועדה נדרש לקבל את אישור איכות הסביבה .
מר מוטי מלכה  יו"ר הוועדה וראש העיר  ,ע"פ המלצת מהנדס העיר ועל דעת כל חברי הועדה התכנית מאושרת .
החלטות
החלטה לאשר חידוש החלטת הועדה
גליו %דרישות
 חתימת מ.מ.י/נסח טאבו
 אישור/פטור הג"א למרחב מוג
 אישור חברת בזק
 אישור יוע %תחבורה
 אישור מהנדס תשתיות של העיריה
 אישור חברת חשמל

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102מיו"29/03/2011:

עמוד  16מתו  26עמודי"

המש בקשה להיתר2009076 :





















חוות דעת משרד לאיכות הסביבה
אישור רשות כבאות
הסכ" התקשרות ע" מעבדה מוסמכת לבדיקת בטוני"/איטו"
אישור הפיקוח על הריסה מוקדמת
תשלו" אגרות והיטלי"
בדיקת חבות היטלי השבחה
השלמת חתימות על גבי התכנית ,חתימת עור הבקשה
תיקוני" לפי תכנית "הערות"
הגשת מפת מודד מוסמ לאחר ביצוע  מצב קיי"
אישור מודד מוסמ
פרסו" הקלה והעדר התנגדויות
הצהרת מהנדס  +חישובי" סטטיי"
טופס מנוי ואחראי על הביקורת
אישור קבל רשו"
חתימת השכני" לפחות  100%מכלל בעלי זכות בנכס והעדר התנגדיויות )בבית
משות(0
אישור מחלקת תברואה
הסכ" ע" אתר פסולת מורשה
חוות דעת שרות הידרולוגי
אישור מורשה נגישות מתו"ס

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102מיו"29/03/2011:

עמוד  17מתו  26עמודי"

תוכנית בניי %עיר :ת/חלוקה 1/2011

סעי& 11

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102תארי29/03/2011 :
ש התכנית:

תשריט חלוקה
יחס

שינוי לתוכנית

מספר תכנית
6/107/03/18

בעלי עני%
יוז/מגיש
עיריית קרית מלאכי
בעלי
עירית קרית מלאכי
מודד
חגי כספי  ,אחר  , 623מושב נחלי"  49950ת.ד 328
גושי חלקות
גוש
2407
2407

בשלמות מחלקה
64
לא
66
לא

עד חלקה
64
66

בשלמות
כ
לא

מטרת דיו%
אישור תשריט חלוקה לשני מגרשי"  11/1ו  11/2
מטרת התכנית
תשריט לחלוקת מגרש  11לשני מגרשי"  11/1ו   11/2בסטיה מתכנית המראה אותו כמגרש אחד
מהל דיו%
מר יורי רחמ מהנדס רישוי מציג התכנית בפני חברי הועדה לדבריו מדובר בתשריט חלוקה בצמוד לחנות של שהרבני
למעשה התשריט מנתק את כל הסוחרי" ויוצר מגרש בודד בגודל של כ  12מ"ר וזה ע"פ דרישת ממ"י  ,עוד מוסי 0מהנדס
העיר כי מדובר בהבטחה שלטונית לגב' תמר חיו בעבר חתמה ע" ממ"י על הסכ" בתו המרכז המסחרי א בשל דרישת
העיריה הוחלט ובהסכמתה להזיז את הקיוסק .
מר מוטי מלכה  יו"ר הועדה וראש העיר ע"פ המלצת מהנדס העיר ועל דעת כל חברי הוועדה הבקשה מאושרת.
החלטות
אישור תשריט חלוקה קרקע ע"י הועדה המקומית

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102מיו"29/03/2011:

עמוד  18מתו  26עמודי"

תוכנית בניי %עיר/18 :מק2067/

סעי& 12

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102תארי29/03/2011 :
ש התכנית:

חב' הארגז
8013.00
יחס

שינוי לתוכנית
שינוי לתוכנית

) 8.01דונ"(
מספר תכנית
166/03/18
1/166/03/18

בעלי עני%
יוז/מגיש
חב' הארגז
בעלי
מינהל מקרקעי ישראל
מודד
גטיניו ושות מודדי"  ,היצירה  11רמת ג
עור
ברעלי לויצקי  ,ת.ז  , 511388222תובל  11רמת ג
כתובות
גושי חלקות
גוש
2916
2916
2916
2916
2916
2916
2916

ארגז  ,שכונה :פארק תעשיות
בשלמות מחלקה
50
לא
81
לא
82
לא
98
לא
99
לא
100
לא
101
לא

עד חלקה
61
81
82
98
99
100
101

בשלמות
כ
כ
כ
כ
כ
לא
לא

מטרת דיו%
החלטת ועדה מקומית על הפקדת התכנית בתנאי":
מטרת התכנית
איחוד מגרשי" בייעוד תעשיה ושינוי במערכת הדרכי"
מהל דיו%

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102מיו"29/03/2011:

עמוד  19מתו  26עמודי"

המש תוכנית בניי עיר/18 :מק2067/

אדר' גיא גולדשטיי מציג את התכנית בפני חברי הועדה לדבריו המצב הקיי" בת.ב.ע המאושרת מדובר בשתי חלקות שאוחדו
מבקשי" לבצע איחוד וחלוקת מגרשי" ושינוי בתוואי הדר .
עו"ד עמיר" בוברוב מבקש לדעת א" יש שינוי בסוג השטחי" .
אדר' גיא גולדשטיי  לדבריו אי שו" שינוי תעשיה נשארת תעשיה הקטנו תעשיה והגדלנו דרכי"  ,הגב' רינה שגיא
מבקשת להוסי 0הורדנו משטח התעשיה על מנת להארי את הדר .
מוטי מלכה  יו"ר הועדה מבקש להקריא את חוות הדעת של היועצת המשפטית בפני החברי" ומתוכ חוות הדעת עולה כי
התכנית בסמכות הועדה המקומית .
יצחק נבט  מהנדס העיר מפנה שאלה למר גיא גולדשטיי יש מצב שא" לא מקטיני" את השטח לתעשיה ומשאירי" אותו כפי
שהוא ?
עו"ד אמיר" בוברוב  לדעתו ישנה בעיה של סמכות " כתוב בלבד שאי בתוכנית שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע"
יצחק נבט  מהנדס העיר ממלי %לוועדה לאשר את התכנית בתנאי שיהיה איזו מוחלט בי השטחי" לבי השימושי" .
עו"ד עמיר" בוברוב  מבקש לציי שבמידה והועדה המחוזית תחזיר את התכנית בשל סמכות זה יגרו" להארכת המועד לא
יהיו לכ" שו" דרישות כלפי הועדה המקומית.
מוטי מלכה  יו"ר הועדה ע"פ המלצת מהנדס העיר ובהסתמ על חוות הדעת של היועמ"ש ועל דעת כל חברי הוועדה
ממליצי" להפקיד את התוכנית בתנאי" .
החלטות
 החלטת ועדה מקומית על הפקדת תכנית בתנאי" .
בתנאי שיתקיי" איזו בי כל השטחי" בגבול התכנית .

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102מיו"29/03/2011:

עמוד  20מתו  26עמודי"

תוכנית בניי %עיר :זמני 4/2011

סעי& 13

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102תארי29/03/2011 :
ש התכנית:

זמני " 4/2011עמותת אופק "
17708.00
יחס

שינוי לתוכנית

) 17.71דונ"(
מספר תכנית
163/02/18

בעלי עני%
יוז/מגיש
"אופק"
מתכנ%
רונית קיסר
בעלי
מינהל מקרקעי ישראל
מודד
פוטו מאפ  ,ת.ז 808
כתובות
גושי חלקות
גוש
2467
2930
2930
2930
2930
2930

שד' קר הידידות  ,שכונה :שכ' גבעת הסביוני"
בשלמות מחלקה
252
לא
84
לא
85
לא
86
לא
106
לא
109
לא

עד חלקה
252
84
85
86
106
109

בשלמות
לא
כ
כ
כ
לא
לא

מטרת דיו%
המלצת ועדה מקומית לועדה מחוזית על אישור התכנית
מטרת התכנית
חלוקה מחדש ל   3מגרשי" לבנייני ציבור ושינוי יעודי קרקע ,
הגדלת זכויות בניה ושינוי קווי בנייי ,ושינוי תוואי דר .
מהל דיו%

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102מיו"29/03/2011:

עמוד  21מתו  26עמודי"

המש תוכנית בניי עיר :זמני 4/2011

יצחק נבט  מהנדס העיר ,מציג התכנית בפני חברי הועדה לדבריו התכנית באה למעשה לשנות את יעוד הקרקע לבניית מפעל
תעסוקתי למוגבלי" ומסדירי" חריגות הסטורית  ,ולהסדיר את הדר לשכונה החדשה "שכונת אורות " בנוס 0היתה דרישה
מהח' המפתחת לא לסגור את הדר כעת אנו מסדירי" את זה תבע"ית .
מר מוטי מלכה  יו"ר הועדה וראש העיר  ע"פ המלצת מהנדס העיר ועל דעת כל חברי הועדה התכנית מאושרת.
החלטות
 המלצת ועדה מקומית לועדה המחוזית על אישור תכנית

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102מיו"29/03/2011:

עמוד  22מתו  26עמודי"

תוכנית בניי %עיר :זמני 3/2011

סעי& 14

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102תארי29/03/2011 :
ש התכנית:

זמני  3/2011מבנה מגורי" רח' השושני" 4,2
2452.00
יחס

שינוי לתוכנית

) 2.45דונ"(
מספר תכנית
/18במ22/

בעלי עני%
יוז/מגיש
ערגי רמי בש" ועד רח' השושני"
בעלי
מינהל מקרקעי ישראל
מודד
יצחק ב אבי  ,אחר  , 618עמק חפר 69
עור
עפר נצר  ,אחר  , 05115506רח הגור  20גדרה
כתובות
גושי חלקות
גוש
2422
2422

השושני"  2כניסה  , 3שכונה :ג שמואל
בשלמות מחלקה
53
כ
66
לא

עד חלקה
53
66

בשלמות
כ
לא

מטרת דיו%
המלצת ועדה מקומית לועדה מחוזית על אישור התכנית
מטרת התכנית
שינוי וקביעת קווי בניי  ,שינוי זכויות בניה  ,שינוי בהנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי .
מהל דיו%
יורי רחמ  מהנדס רישוי מציג את התכנית בפני חברי הועדה לדבריו ,התכנית בה להרחיב קווי בניי לדיריי" בקומת קרקע
ובקומות העליונות ,מבקשי" להגדיל זכויות .
מוטי מלכה  יו"ר הועדה וראש העיר ע"פ המלצת מהנדס העיר ועל דעת כל חברי הוועדה ממלי %לאשר את התכנית .
החלטות
החלטת הועדה המקומית לועדה מחוזית על אישור התכנית בתנאי"

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102מיו"29/03/2011:

עמוד  23מתו  26עמודי"

המש תוכנית בניי עיר :זמני 3/2011

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102מיו"29/03/2011:

עמוד  24מתו  26עמודי"

תוכנית בניי %עיר/18 :מק2068/

סעי& 15

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102תארי29/03/2011 :
ש התכנית:

/18מק 2068/וקני יוסי
506.00
יחס

שינוי לתוכנית
שינוי לתוכנית

) 0.51דונ"(
מספר תכנית
1/122/03/18
/18מק2009/

בעלי עני%
יוז/מגיש
יוסי וקני
מתכנ%
בורדמ מיכאל
בעלי
מינהל מקרקעי ישראל
מודד
חגי כספי  ,אחר  , 623מושב נחלי"  49950ת.ד 328
כתובות
גושי חלקות
גוש
2470
2470

רמב"" 8
בשלמות מחלקה
66
לא
159
לא

עד חלקה
67
159

בשלמות
כ
לא

מטרת דיו%
הפקדת התכנית בתנאי":
מטרת התכנית
איחוד מגרשי" בהסכמת בעלי"  ,ושינוי קווי בניי.
מהל דיו%
יורי רחמ  מהנדס רישוי מציג התכנית בפני חברי הועדה מדובר באיחוד מגרשי" על מנת ליצור מגרש אחד לצור הקמת
יח"ד אחת .
מר מוטי מלכה  יו"ר הוועדה מבקש לדעת מה גודל המגרש .
יורי רחמ  מהנדס רישוי גודל המגרש הוא כ  400מ"ר  ,לדבריו מבקש לבנות יח"ד אחת במקו" שניי" .
מר שלומי כה  מפקח הבניה לדבריו מדובר במגרשי" בגודל של  218ו  220מ"ר מבקש לדעת א" יש לו זכויות חוזיות על
חלקה  , 67וחלקה  152בבעלות העירייה )שביל להולכי רגל (.

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102מיו"29/03/2011:

עמוד  25מתו  26עמודי"

המש תוכנית בניי עיר/18 :מק2068/

מר יצחק נבט  מהנדס העיר  לדבריו בשלב זה אנו מפני" את היז" להחתי" את מינהל מקרקעי ישראל על התכנית .
מר מוטי מלכה  יו"ר הועדה ע"פ המלצת מהנדס העיר ועל דעת כל חברי הועדה הוחלט להפקיד התכנית בתנאי" .
החלטות
 המלצת ועדה מקומית על הפקדת תכנית בתנאי" :


אהוד ענבר
מהנדס הועדה

פרוטוקול ועדת משנה מספר  201102מיו"29/03/2011:


מוטי מלכה
יו"ר הוועדה

עמוד  26מתו  26עמודי"

