
26/10/2014 :תארי�

ה"בחשו� תשע'  ב :עברי. ת

2014009' פרוטוקול  רשות רישוי מקומית מס
16:00ה שעה "ח בתשרי תשע" כ22/10/2014: בתארי�

:נכחו

ר הוועדה וראש העיר"יו � אליהו זוהר :חברי�

מהנדס העיר � נוע� רווחה :סגל

מהנדס רישוי � יורי רחמ�
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תקציר נושאי� לדיו�

'עמ כתובת בעל עניי� ח"גו תאור ישות ישות' מס סוג ישות סעי�

3 :שכונה, 57גול� 
המייסדי�

זרי מרי� נגדת 2470: גוש בניה חדשה בקשה להיתר 20140096 1
65: חלקה
159: מגרש  130401:  בני�.ת

5 ,13נחליאלי 
גבעת' שכ: שכונה

הסביוני�

איפרג� יוס$ ואבישי 2929: גוש ,אזור מגורי� א 
בניה חדשה

בקשה להיתר 20140097 2
21: חלקה
186: מגרש  204601:  בני�.ת
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1 20140096:  בקשה להיתר סעי�

22/10/2014:  תארי�2014009פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 130401:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
 קרית מלאכי57גול� , זרי מרי� נגדת 

בעל הזכות בנכס
 ירושלי�216יפו ' רח, מינהל מקרקעי ישראל 

עור�
 ג� יבנה4 דירה 1רימו� , תנעמי יובל 

מתכנ� שלד הבני�
 ג� יבנה4 דירה 1רימו� , תנעמי יובל 

המייסדי : שכונה, 57גול�  :כתובת

159:  מגרש65:   חלקה2470: גוש :גוש וחלקה

1/122/03/18 :תוכניות

'אזור מגורי� מיוחד ב :יעוד

בניה חדשה :תאור הבקשה

מהות הבקשה
.הקמת יחידת דיור

מהל� דיו�
ד חד קומתית"ר הוועדה לדבריו מדובר בהקמת יח"מציג הבקשה בפני יו, מהנדס העיר  )מר  נוע� רווחה 

.ממלי+ לאשר הבקשה,                           הכוללת חניה אחת 

.פ המלצת מהנדס העיר הבקשה מאושרת "ר הוועדה ע"ראש העיר ויו )מר אליהו זוהר 

החלטות
:   /החלטה לאשר בתנאי

.תנאי לקבלת היתר בניה סימו� הגדר הבנויה . 1
.תנאי להתחלת עבודות הבניה הריסת הגדר הבנויה בפועל . 2

נסח טאבו/י.מ.חתימת מ

א למרחב מוג�"פטור הג/אישור

אישור חברת בזק

אישור מהנדס תשתיות של העיריה

אישור חברת חשמל

אישור חיפוי, אטימות חזיתות , אנסטלציה מי� וביוב ,איטו� , הסכ� מעבדה מוסמכת לבדיקת בטוני� 

אישור הפיקוח על הריסה מוקדמת

תשלו� אגרות והיטלי�

בדיקת חבות היטלי השבחה

חתימת עור� הבקשה, השלמת חתימות על גבי התכנית

"הערות"תיקוני� לפי תכנית 

)כבלי�(ל "אישור חברת תב

.הצהרת המהנדס+ סכימה + חישובי� סטטיי� 

3עמוד  22/10/2014: מיו�2014009' פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס



 20140096:  המש� בקשה להיתר

מצב קיי�) הגשת מפת מודד מוסמ� לאחר ביצוע 

אישור מודד מוסמ�

טופס מנוי ואחראי על הביקורת

י מפקח בניה בצירו0 תמונה"צילו� של גידור האתר ע

ח"   ש5000ס               "ערבות בנקאית ע

אישור קבל� רשו�

חתימת השכני�

הצבת מכולה לפינוי פסולת בניי�+ אישור מחלקת תברואה

הסכ� ע� אתר פסולת מורשה
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2 20140097:  בקשה להיתר סעי�

22/10/2014:  תארי�2014009פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 204601:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
 קרית מלאכי13נחליאלי , איפרג� יוס0 ואבישי 

בעל הזכות בנכס
 ירושלי�216יפו ' רח, מינהל מקרקעי ישראל 

עור�
 ירושלי�266הר גילה , הודיה מורד 

מתכנ� שלד הבני�
 ג� יבנה4 דירה 1רימו� , תנעמי יובל 

גבעת הסביוני ' שכ: שכונה, 13נחליאלי  :כתובת

186:  מגרש21:   חלקה2929: גוש :גוש וחלקה

163/02/18 :תוכניות

'אזור מגורי� א :יעוד

בניה חדשה :תאור הבקשה אזור מגורי� א :שימושי 

מהות הבקשה
)ד מזרחית"יח(  קומות 2 *בניית בית מגורי  במגרש דו משפחתי ב 

מהל� דיו�
ד בשתי קומות"ר הוועדה לדבריו מדובר בהקמת יח"מציג הבקשה בפני יו, מהנדס העיר  )מר  נוע� רווחה 

.ממלי+ לאשר הבקשה, חניות   2                           הכוללת 

.פ המלצת מהנדס העיר הבקשה מאושרת "ר הוועדה ע"ראש העיר ויו )מר אליהו זוהר 

החלטות
.תיקו� התכנית בהתא  להמלצת מהנדס העיר :   /החלטה לאשר בתנאי

ד0 מידע

נסח טאבו/י.מ.חתימת מ

א למרחב מוג�"פטור הג/אישור

אישור חברת בזק

אישור מהנדס תשתיות של העיריה

אישור חברת חשמל

אישור חיפוי, אטימות חזיתות , אנסטלציה מי� וביוב ,איטו� , הסכ� מעבדה מוסמכת לבדיקת בטוני� 

תשלו� אגרות והיטלי�

בדיקת חבות היטלי השבחה

חתימת עור� הבקשה, השלמת חתימות על גבי התכנית

"הערות"תיקוני� לפי תכנית 

)כבלי�(ל "אישור חברת תב

.הצהרת המהנדס+ סכימה + חישובי� סטטיי� 

מצב קיי�) הגשת מפת מודד מוסמ� לאחר ביצוע 
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 20140097:  המש� בקשה להיתר

אישור מודד מוסמ�

טופס מנוי ואחראי על הביקורת

י מפקח בניה בצירו0 תמונה"צילו� של גידור האתר ע

ח"          ש5000ס        "ערבות בנקאית ע

אישור קבל� רשו�

חתימת השכני�

הצבת מכולה לפינוי פסולת בניי�+ אישור מחלקת תברואה

הסכ� ע� אתר פסולת מורשה

4אישור להיתר ואישור לטופס ) יוע+ אקוסטי 

                                           ________________       ______________                                              
ו זוהר                                                              אליה             נוע� רווחה                                           
ר הועדה"                                                            יו             מהנדס העיר                                           
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