
29/05/2014 :תארי�

ד"תשע, ט אייר"כ :עברי. ת

2014005פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 
10:00ד  שעה "ט אייר תשע" י19/05/2014: בתארי�

:נכחו

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

ר הועדה"מ יו"מ � �שמעו� חז

מהנדס העיר � מר יצחק נבט :סגל

:נעדרו

מהנדס רישוי � מר יורי רחמנוב :סגל

יוע% משפטי � עידית יפת לוי' גב

1עמוד  19/05/2014: מיו)2014005פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



תקציר נושאי� לדיו�

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

3 8רחוב דיה  זוהר אליהו וגלית 2930: גוש תוספת פרגולה בקשה לעבודה 20140051
מצומצמת

1
47: חלקה
ח/144: מגרש  205102:  בני!.ת

4 :שכונה, 19שלדג 
גבעת' שכ

הסביוני&

יוס' שרו! 2930: גוש בניה חדשה בקשה להיתר 20140052 2
69: חלקה
 203802:  בני!.ת חלק173: מגרש

6 :שכונה, 16שלו 
גבעת' שכ

הסביוני&

קטבי רננה ורואי 2930: גוש ,אזור מגורי& א 
בניה חדשה

בקשה להיתר 20140054 3
30: חלקה
' א127: מגרש  205302:  בני!.ת

8 עיריית קרית מלאכי 2407: גוש תוספת למבנה קיי& בקשה להיתר 20140053 4
8: חלקה
5: מגרש  900001:  בני!.ת

9 48אד& יקותיאל  סאקיא! ילנה 2468: גוש בניה חדשה בקשה להיתר 20140055 5
165: חלקה
)32 (48: מגרש  114132:  בני!.ת

11 3רחוב שח'  וקני! אברה& 2929: גוש ,אזור מגורי& א 
תוכניות שינויי&

בקשה להיתר 20140020 6
12: חלקה
א/171: מגרש  200702:  בני!.ת

12 :שכונה, 2שלדג 
גבעת' שכ

הסביוני&

עזורי אילנית ושאול 2929: גוש ,אזור מגורי& א 
בניה חדשה

בקשה להיתר 20140056 7
18: חלקה
 207001:  בני!.ת חלק183: מגרש

2עמוד  19/05/2014: מיו&2014005פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



1 20140051:  בקשה לעבודה מצומצמת סעי�

19/05/2014:  תארי�2014005פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 205102:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
 קרית מלאכי8דיה , זוהר אליהו וגלית 

בעל הזכות בנכס
 קרית מלאכי8דיה , זוהר אליהו וגלית 

עור�
0545416446, אשדוד 87העצמאות , ריסי� דניאל 

8רחוב דיה  :כתובת

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

163/02/18 :תוכניות

מגורי% א :יעוד

תוספת פרגולה :תאור הבקשה

מהות הבקשה
.להצללה בלבד בחזית אחורית " קלה "הקמת פרגולה 

מהל� דיו�
ר הוועדה ומסביר שמדובר בהקמת פרגולה קלה"מ יו"מציג את הבקשה בפני ממהנדס העיר  )יצחק נבט

.להצללה בחזית אחורית וממלי* לאשרה
.פ המלצת מהנדס  העיר הבקשה מאושרת "ר הוועדה ע"מ יו"מ )שמעו� חז� 

החלטות
)/החלטה לאשר בתנאי

חישובי% סטטיי%+ הצהרת מהנדס 

תשלו% אגרות בניה

"הערות"תיקוני% לפי תכנית 

חתימת השכ�

3עמוד  19/05/2014: מיו2014005%פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



2 20140052:  בקשה להיתר סעי�

19/05/2014:  תארי�2014005פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 203802:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
 קרית מלאכי19שלדג , יוס- שרו� 

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

עור�
 קרית מלאכי3כלנית , עמית יוס- 

מתכנ� שלד הבני�
 קרית מלאכי3כלנית , עמית יוס- 

גבעת הסביוני)' שכ: שכונה, 19שלדג  :כתובת

:גוש וחלקה חלק173: מגרש)  ח"ח (69:   חלקה2930: גוש

163/02/18 :תוכניות

'אזור מגורי% א :יעוד

בניה חדשה :תאור הבקשה

מהות הבקשה

. קומות 2הקמת יחידת דיור אחת כחלק מדו משפחתי בעלת 

מהל� דיו�
ד כחלק מדו משפחתי"ר הוועדה לדבריו מדובר בהקמת יח"מהנדס העיר מציג הבקשה בפני יו )יצחק נבט 

. קומות וממלי* לאשר2בעלת 

.פ המלצת מהנדס העיר הבקשה מאושרת "ר הוועדה ע"יו )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%

.אישור יוע* בטיחות

תשלו% אגרות והיטלי%

בדיקת חבות היטלי השבחה

חתימת עור� הבקשה, השלמת חתימות על גבי התכנית

)כבלי%(ל "אישור חברת תב

מצב קיי%) הגשת מפת מודד מוסמ� לאחר ביצוע 

אישור מודד מוסמ�

חישובי% סטטיי%+ הצהרת מהנדס 

4עמוד  19/05/2014: מיו2014005%פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20140052:  המש� בקשה להיתר

טופס מנוי ואחראי על הביקורת

 מטר2גידור האתר בפח איסכורית בגובה + י מפקח בניה בצירו- תמונה"צילו% של גידור האתר ע

ח"ס                  ש"ערבות בנקאית ע

אישור קבל� רשו%

חתימת השכני%

הצבת מכולה לפסולת בניי�+ אישור מחלקת תברואה

הסכ% ע% אתר פסולת מורשה

4אישור להיתר ואישור לטופס ) יוע* אקוסטי 

5עמוד  19/05/2014: מיו2014005%פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



3 20140054:  בקשה להיתר סעי�

19/05/2014:  תארי�2014005פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 205302:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
 ירושלי5%אברה% שרו� , קטבי רננה ורואי 

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

עור�
 נחושה23 71. ד.ת, מנקי� אוסנת 

מתכנ� שלד הבני�
 גבעת החדשה18. ד.ת, שוקר זהבה 

גבעת הסביוני)' שכ: שכונה, 16שלו  :כתובת

' א127:  מגרש30:   חלקה2930: גוש :גוש וחלקה

163/02/18 :תוכניות

'אזור מגורי% א :יעוד

בניה חדשה :תאור הבקשה אזור מגורי% א :שימושי)

מהות הבקשה
.הקמת בית מגורי) חדש דו קומתי 

מהל� דיו�
ד כחלק מדו משפחתי"ר הוועדה לדבריו מדובר בהקמת יח"מהנדס העיר מציג הבקשה בפני יו )יצחק נבט 

. וממלי* לאשר

.פ המלצת מהנדס העיר הבקשה מאושרת "ר הוועדה ע"יו )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%

.אישור יוע* בטיחות

תשלו% אגרות והיטלי%

בדיקת חבות היטלי השבחה

חתימת עור� הבקשה, השלמת חתימות על גבי התכנית

)כבלי%(ל "אישור חברת תב

מצב קיי%) הגשת מפת מודד מוסמ� לאחר ביצוע 

אישור מודד מוסמ�

חישובי% סטטיי%+ הצהרת מהנדס 

6עמוד  19/05/2014: מיו2014005%פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20140054:  המש� בקשה להיתר

טופס מנוי ואחראי על הביקורת

 מטר2גידור האתר בפח איסכורית בגובה + י מפקח בניה בצירו- תמונה"צילו% של גידור האתר ע

ח"ס                  ש"ערבות בנקאית ע

אישור קבל� רשו%

חתימת השכני%

הצבת מכולה לפסולת בניי�+ אישור מחלקת תברואה

הסכ% ע% אתר פסולת מורשה

4אישור להיתר ואישור לטופס ) יוע* אקוסטי 

7עמוד  19/05/2014: מיו2014005%פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



4 20140053:  בקשה להיתר סעי�

19/05/2014:  תארי�2014005פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 900001:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
,) קרית מלאכי 8בוטינסקי 'ז, עיריית קרית מלאכי 

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

עור�
 ירושלי4293%.ד.ת, עינבר אהוד 

מתכנ� שלד הבני�
ת המשולש' ג470ד .  ת20, וותד מוחמד 

5:  מגרש8:   חלקה2407: גוש :גוש וחלקה

שטח לבנייני ציבור :יעוד

תוספת למבנה קיי% :תאור הבקשה

מהות הבקשה
.הצבת מבנה קל פתוח בחצר בית ספר

מהל� דיו�
ר הוועדה לדבריו מדובר בהצבת מבנה קל פתוח"מהנדס העיר מציג את הבקשה בפני יו )יצחק נבט 
.ס "בחצר בי

.פ המלצת מהנדס העיר הבקשה מאושרת "ר הוועדה ע"יו )אליהו זוהר 

החלטות
)/החלטה לאשר בתנאי

א למרחב מוג�"פטור הג/אישור

אישור רשות כבאות

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

)למבני ציבור בלבד(סידור נגישות לנכי% /ארגו� הנכי%

חישובי% סטטיי%+ הצהרת מהנדס 

טופס מנוי ואחראי על הביקורת

אישור קבל� רשו%

.אישור יוע* בטיחות

8עמוד  19/05/2014: מיו2014005%פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



5 20140055:  בקשה להיתר סעי�

19/05/2014:  תארי�2014005פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 114132:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
 קרית מלאכי48אד% יקותיאל , סאקיא� ילנה 

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

עור�
0545297315, אשקלו� 4גדעו� ב� יואש , טברובסקי סטס 

מתכנ� שלד הבני�
 קרית מלאכי289. ד. ת3יסמי� ' רח, בזיני אבי 

48אד) יקותיאל  :כתובת

)32 (48:  מגרש165:   חלקה2468: גוש :גוש וחלקה

29/102/02/18 :תוכניות

)י%'קוטג' (מגורי% מיוחד ב :יעוד

בניה חדשה :תאור הבקשה

מהות הבקשה
.תוספת קומה א למבנה קיי) 

מהל� דיו�
למבנה קיי%' ר הוועדה לדבריו מדובר בתוספת קומה א"מהנדס העיר מציג הבקשה בפני יו )יצחק נבט 

.וממלי* לאשר 
.פ המלצת מהנדס העיר הבקשה מאושרת "ר הוועדה ע"יו )אליהו זוהר 

החלטות
)/החלטה לאשר בתנאי

נסח טאבו/י.מ.חתימת מ

א למרחב מוג�"פטור הג/אישור

אישור חברת חשמל

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

.אישור יוע* בטיחות

 מטר2גידור האתר בפח איסכורית בגובה + אישור הפיקוח על הריסה מוקדמת 

תשלו% אגרות והיטלי%

חתימת עור� הבקשה, השלמת חתימות על גבי התכנית

"הערות"תיקוני% לפי תכנית 

חישובי% סטטיי%+ הצהרת מהנדס 

טופס מנוי ואחראי על הביקורת

ח"ס                  ש"ערבות בנקאית ע

אישור קבל� רשו%

הצבת מכולת אשפה+ אישור מחלקת תברואה 

הסכ% ע% אתר פסולת מורשה

9עמוד  19/05/2014: מיו2014005%פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



 20140055:  המש� בקשה להיתר

אישור שכני%

10עמוד  19/05/2014: מיו2014005%פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



6 20140020:  בקשה להיתר סעי�

19/05/2014:  תארי�2014005פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 200702:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
 קרית מלאכי3שח- , וקני� אברה% 

בעל הזכות בנכס
 שער העיר ירושלי216%רח יפו , מינהל מקרקעי ישראל 

עור�
 אשקלו�35אשכולי פז , איפרג� לוי אסתר 

מתכנ� שלד הבני�
 רחובות4רח המנו- , ציזלינג דוד 

3רחוב שח�  :כתובת

א/171:  מגרש12:   חלקה2929: גוש :גוש וחלקה

מגורי% א :יעוד

תוכניות שינויי% :תאור הבקשה אזור מגורי% א :שימושי)

מהות הבקשה

.תוספת פרגולה+ שינוי במער� החניה + שינוי בחיפוי חזיתות 

מהל� דיו�
ר הוועדה לדבריו מדובר בתכנית שינויי% במהל� הבניה שינוי"מהנדס העיר מציג הבקשה בפני יו )יצחק נבט 

.ותוספת פרגולה ממלי* לאשר , שינוי במער� החניה ,  בחיפוי חזיתות 

.פ המלצת מהנדס העיר הבקשה מאושרת "ר הוועדה ע"יו )אליהו זוהר 

החלטות
)/החלטה לאשר בתנאי

הוכחת בעלות

חתימת עור� הבקשה, השלמת חתימות על גבי התכנית

"הערות"תיקוני% לפי תכנית 

חישובי% סטטיי%+ הצהרת מהנדס 

תשלו% אגרות בניה

11עמוד  19/05/2014: מיו2014005%פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 



7 20140056:  בקשה להיתר סעי�

19/05/2014:  תארי�2014005פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 

 207001:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
 קרית מלאכי10 דירה 112משה שרת , עזורי אילנית ושאול 

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

עור�
 ירושלי4239%. ד.ת, ענבר אהוד 

מתכנ� שלד הבני�
0545416446, אשדוד 87העצמאות , ריסי� דניאל 

גבעת הסביוני)' שכ: שכונה, 2שלדג  :כתובת

:גוש וחלקה חלק183: מגרש)  ח"ח (18:   חלקה2929: גוש

163/02/18 :תוכניות

'אזור מגורי% א :יעוד

בניה חדשה :תאור הבקשה אזור מגורי% א :שימושי)

מהות הבקשה
. קומות במגרש דו משפחתי 2בעלת ) מזרחית(הקמת יחידת דיור אחת 

מהל� דיו�
)מזרחית(ד אחת "ר הוועדה לדבריו מדובר בהקמת יח"מהנדס העיר מציג הבקשה בפני יו )יצחק נבט 

.במגרש דו משפחתי וממלי* לאשר

.פ המלצת מהנדס העיר הבקשה מאושרת "ר הוועדה ע"יו )אליהו זוהר 

החלטות
)/החלטה לאשר בתנאי

לא הושל% .אישור יוע* בטיחות

לא הושל% אי� השבחה) בדיקת חבות היטלי השבחה 

לא הושל% חתימת עור� הבקשה, השלמת חתימות על גבי התכנית

לא הושל% מצב קיי%) הגשת מפת מודד מוסמ� לאחר ביצוע 

לא הושל% אישור מודד מוסמ�

לא הושל% גידור האתר בפח איסכורית+ י מפקח בניה בצירו- תמונה"צילו% של גידור האתר ע
 מטר2בגובה 

לא הושל% אישור קבל� רשו%

הושל% 20/01/2014

הושל% 19/02/2014 אישור חברת חשמל

הושל% 26/02/2014 אישור חברת בזק

הושל% 26/02/2014 )כבלי%(ל "אישור חברת תב

הושל% 02/03/2014 איטו%/הסכ% התקשרות ע% מעבדה מוסמכת לבדיקת בטוני%

הושל% 11/05/2014 4אישור להיתר ואישור לטופס ) יוע* אקוסטי 
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 20140056:  המש� בקשה להיתר

הושל% 26/05/2014 א למרחב מוג�"פטור הג/אישור

הושל% 28/05/2014 נסח טאבו/י.מ.חתימת מ

הושל% 28/05/2014 חישובי% סטטיי%+ הצהרת מהנדס 

הושל% 28/05/2014 טופס מנוי ואחראי על הביקורת

הושל% 28/05/2014 חתימת השכני%

הושל% 28/05/2014 הצבת מכולה לפסולת בניי�+ אישור מחלקת תברואה

הושל% 02/06/2014 אישור מהנדס תשתיות של העיריה

הושל% 02/06/2014 ח"       ש5000ס           "ערבות בנקאית ע

הושל% 08/06/2014 תשלו% אגרות והיטלי%

                                           ________________       ______________                                              
ו זוהר                                                              אליה              יצחק נבט                                            

ר הועדה"                                                            יו             מהנדס העיר                                           
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