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1 20140015:  בקשה להיתר סעי�

13/03/2014:  תארי�2014002פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 186700:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
קרית מלאכי,  מ "טיבו� ויל אחזקות הע

בעל הזכות בנכס
 ירושלי216$יפו ' רח, מינהל מקרקעי ישראל 

עור�
 קרית מלאכי41החרושת , בקר אד$ 

מתכנ� שלד הבני�
 רמת ג�5בוטנסקי 'ז, וסרמ� יובל 

41החרושת  :כתובת

'א/5:  מגרש142:   חלקה301: גוש :גוש וחלקה

א/11/105/03/18 :תוכניות

תעשיה :יעוד

תוספת למבנה קיי$ :תאור הבקשה אזור תעשיה :שימושי!

מהות הבקשה
.תוספת גגו� למבנה קיי! 

מהל� דיו�

. ע.ב.מהנדס העיר מציג התכנית וממלי* לאשר הבקשה לדבריו תואמת ת (יצחק נבט 

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

החלטות
!/החלטה לאשר בתנאי

נסח טאבו/י.מ.חתימת מ

א למרחב מוג�"פטור הג/אישור

תשלו$ אגרות והיטלי$

בדיקת חבות היטלי השבחה

חתימת עור� הבקשה, השלמת חתימות על גבי התכנית

"הערות"תיקוני$ לפי תכנית 

ח" ש5000ר מוצע לבניה א� לא יפחת מ "ח לכל מ" ש10ערבות בנקאית להבטחת החזרת המצב לקדמותו בגובה 

3עמוד  13/03/2014: מיו2014002$פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



2 20140016:  בקשה להיתר סעי�

13/03/2014:  תארי�2014002פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 147900:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
 קיבו* יקו4$יורו פארק בני� הולנד , מ "לנפט בע' פז חב

בעל הזכות בנכס
 ירושלי216$יפו ' רח, מינהל מקרקעי ישראל 

עור�
 נתניה28פייר קניג , גרינטל אבישי 

מתכנ� שלד הבני�
 קציר5475.ד.ת, פיסטול יעקב 

4רחוב בגי� מנח!  :כתובת

101:  מגרש140:   חלקה301: גוש :גוש וחלקה

תחנת דלק :שימושי!

מהות הבקשה

.קיר מסתור דקורטבי +בוסטר מי! וסככה ,  ליטר לכיבוי אש 63.000הקמת מיכל מי! 

מהל� דיו�
. ע.ב.מהנדס העיר מציג התכנית וממלי* לאשר הבקשה לדבריו תואמת ת (יצחק נבט 

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

החלטות
!/החלטה לאשר בתנאי

נסח טאבו/י.מ.חתימת מ

אישור משרד הבריאות

אישור מהנדס תשתיות של העיריה

אישור חברת חשמל

חוות דעת משרד לאיכות הסביבה

אישור איגוד ערי$ לאיכות הסביבה

איטו$/הסכ$ התקשרות ע$ מעבדה מוסמכת לבדיקת בטוני$

תשלו$ אגרות והיטלי$

בדיקת חבות היטלי השבחה

חתימת עור� הבקשה, השלמת חתימות על גבי התכנית

"הערות"תיקוני$ לפי תכנית 

מצב קיי$ ריצפת קומת קרקע( הגשת מפת מודד מוסמ� לאחר ביצוע 

אישור מודד מוסמ�

חישובי$ סטטיי$+ הצהרת מהנדס 

טופס מנוי ואחראי על הביקורת

גידור השטח לפני התחלת הבניה

4עמוד  13/03/2014: מיו2014002$פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20140016:  המש� בקשה להיתר

אישור קבל� רשו$

חתימת השכני$

הסכ$ ע$ אתר פסולת מורשה

.הצבת מכולה לפסולת בני� באתר באופ� קבוע ושלא יסכ� את העוברי$ ושבי$ ואת התנועה בתחו$ הדר�

.פז על הריסת המבוקש במימוש זכויות ' התחייבות חב

. מטר ולחתי$ יוע* בטיחות 2.00יש לגדר את האתר באיסכורית בגובה 

ח" ש5000ר מוצע לבניה א� לא יפחת מ "ח לכל מ" ש10ערבות בנקאית להבטחת החזרת המצב לקדמותו בגובה 
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3 20140017:  בקשה להיתר סעי�

13/03/2014:  תארי�2014002פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 198101:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
 קרית מלאכי49/25קר� היסוד , הלוי אור� וסימה 

בעל הזכות בנכס
 ירושלי216$יפו ' רח, מינהל מקרקעי ישראל 

עור�
 �קרית מלאכי,  הלוי אור

מתכנ� שלד הבני�
 �קרית מלאכי,  הלוי אור

גבעת הסביוני!' שכ: שכונה, 17שלו  :כתובת

'א119:  מגרש22:   חלקה2930: גוש :גוש וחלקה

163/02/18 :תוכניות

'אזור מגורי$ א :יעוד

בניה חדשה :תאור הבקשה משפחתי(יחידה אחת מדו :שימושי!

מהות הבקשה

.ד אחת בעלת שתי קומות "הקמת יח

מהל� דיו�
. ע.ב.מהנדס העיר מציג התכנית וממלי* לאשר הבקשה לדבריו תואמת ת (יצחק נבט 

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

החלטות
!/החלטה לאשר בתנאי

נסח טאבו/י.מ.חתימת מ

א למרחב מוג�"פטור הג/אישור

אישור חברת בזק

אישור מהנדס תשתיות של העיריה

אישור חברת חשמל

איטו$/הסכ$ התקשרות ע$ מעבדה מוסמכת לבדיקת בטוני$

תשלו$ אגרות והיטלי$

חתימת עור� הבקשה, השלמת חתימות על גבי התכנית

"הערות"תיקוני$ לפי תכנית 

)כבלי$(ל "אישור חברת תב

מצב קיי$( הגשת מפת מודד מוסמ� לאחר ביצוע 

אישור מודד מוסמ�

חישובי$ סטטיי$+ הצהרת מהנדס 

טופס מנוי ואחראי על הביקורת
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 20140017:  המש� בקשה להיתר

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

ח" ש5000( ח למטר מוצע א� לא יפחת מ " ש10ערבות בנקאית להחזרת המצב לקדמותו בגובה של 

אישור קבל� רשו$

חתימת השכני$

אישור מחלקת תברואה

הסכ$ ע$ אתר פסולת מורשה

4אישור להיתר ואישור לטופס ( יוע* אקוסטי 

.הצבת מכולה לפסולת בני� באתר באופ� קבוע ושלא יסכ� את העוברי$ ושבי$ ואת התנועה בתחו$ הדר�

. מטר וחתימת יוע* בטיחות 2.00גידור האתר באיסכורית בגובה 
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4 20140018:  בקשה להיתר סעי�

13/03/2014:  תארי�2014002פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 205102:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
 קרית מלאכי8דיה , זוהר אליהו וגלית 

בעל הזכות בנכס
 קרית מלאכי8דיה , זוהר אליהו וגלית 

עור�
 גדרה9ישעיהו ישראל , שרעבי ישיב 

מתכנ� שלד הבני�
 גדרה9ישעיהו ישראל , שרעבי ישיב 

8רחוב דיה  :כתובת

ח/144:  מגרש47:   חלקה2930: גוש :גוש וחלקה

163/02/18 :תוכניות

מגורי$ א :יעוד

תוכניות שינויי$ :תאור הבקשה משפחתי(יחידה אחת מדו :שימושי!

מהות הבקשה
.ביטול פרגולה ושינויי! פנימיי! , ביטול חיפוי אב� בחזיתות /הוספה: בקשה לשינויי! במהל� הבניה הכוללת 

מהל� דיו�
,ראש העיר יצא מהדיו� ואת מקומו החלי� מר שמעו� חז� 

.ר הועדה לתכנו� ובניה קרית מלאכי "מ יו"שהוא מ

. מהנדס העיר מציג את הבקשה וממלי. לאשר -יצחק נבט 

.פ המלצת מהנדס העיר הבקשה מאושרת "ר הוועדה ע"מ יו"מ -שמעו� חז�  

החלטות
!/החלטה לאשר בתנאי

חתימת עור� הבקשה, השלמת חתימות על גבי התכנית

"הערות"תיקוני$ לפי תכנית 

תשלו$ אגרות בניה

                                           ________________       ______________                                              
ו זוהר                                                              אליה              יצחק נבט                                            

ר הועדה"                                                            יו             מהנדס העיר                                           
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