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1עמוד  20/01/2016 מיום:2016001פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



תקציר נושאים לדיון 

עמ' כתובת בעל עניין גו"ח תיאור ישות מס' ישות סוג ישות סעיף

3 בית חנניה שגיא יורם 10198גוש:  מגורים , בניה חדשה בקשה להיתר 20150377 1
23חלקה: 

 330230ת.בנין:   ט19תכ': חכ/

3 בית אורן קיבוץ בית אורן
(לב-רונן תום)

11738גוש:  מגורים , בניה חדשה בקשה להיתר 20140379 2
2חלקה: 
27Bמגרש:   4500270ת.בנין:  

5 ,2רחוב החורש 
עתלית, שכונה שכ'

צפונית

אבר עמנואל 10534גוש:  מגורים , בניה חדשה בקשה להיתר 20160001 3
75חלקה: 
117מגרש:   32510117ת.בנין:  

7 , מגדים28רחוב  בן-הרוש אליעזר 10551גוש:  מגורים , לגליזציה בקשה להיתר 20150456 4
3חלקה: 
28מגרש:   460280ת.בנין:  

8 בית אורן קיבוץ בית אורן (נצר
 לי)

11738גוש:  מגורים , בניה חדשה בקשה להיתר 20150263 5
2חלקה: 
B 26מגרש:   5400262ת.בנין:  

2עמוד  20/01/2016 מיום:2016001פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



1 20150377בקשה להיתר:   סעיף

20/01/2016 תאריך: 2016001פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 330230תיק בניין:

בעלי עניין 

מבקש
שגיא יורם

בעל הנכס
רשות מקרקעי ישראל

עורך
שכנר ראומה

בית חנניה כתובת:

23  חלקה: 10198גוש:  גוש וחלקה:

תוכניות: ט -19חכ/

בניה חדשה תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 
.חד קומתי הכולל מרתף וחניה מקורה, בקשה לקמת בית שני בנחלה 

הערות בדיקה 

,המןצע אינו קיים בשטח 
.קיים מבנה מגורים אשר איננו סומן במפת המדידה ובתוכנית הבקשה להיתר 

,משמשים כחקלאיים ,המבנים בחלק המזרחי 
.מתבן ואסם תבואות 

החלטות 
:לדחות את הבקשה מהנימוקים כדלקמן 
מבוקשת קומת מרתף וכן קומת מגורים , במסגרת  הבקשה. הבקשה הינה הקמת בית מגורים בנחלה במושב בית חנניה. 1

.ראשית
, פתחים טיפוסיים של בית מגורים,  חזיתות 3-חשופה ב -מעיון בבקשה עולה כי קומת המרתף הינה למעשה קומה מן המניין  .2

ככל , שטחי הקומה הינם שטח עיקרי ויש לחשבם בהתאם. באופן זה מהווה מפלס התחתון קומה מן המניין. יציאות וחלונות
.שנותרו זכויות בניה לניצול

הוועדה סבורה כי אין הצדקה בשינוי פני . בניגוד לתקנות'  מ1.5גובה הגדרות וקירות התומכים בגבול המגרש עולה על . 3
.' מ3- של כהקרקע הטבעית ומילוי המוצע אשר יוצר קירות תמך בגבול עם השכנים בגובה

, 4' גישה ישירה מכביש ארצי דרך מסמיקום המבנה המוצע ופיתוח המגרש אינו מאפשר מעבר לחלקה החקלאית פרט ל. 4
).ט/19/ לתכנית המפורטת חכ14.5.2ראה סעיף (בניגות להוראות תכנית מפורטת 

.  טרם נהרס חרף סימונם להריסה2012שנת מעיון בבקשה שהוגשה עולה כי מבנים שהיו מיועדים להריסה בהיתר שניתן ב. 5
ו סומן במפת המדידה שהוגשה בעת ח פיקוח של מפקח הוועדה עולה כי קיים מבנה נוסף בנחלה אולם המבנה אינ"מדו, בנוסף

.לעניין זה נשלח מכתב למודד לצורך הבהרת העניין.(!)  הגשת הבקשה

2 20140379בקשה להיתר:   סעיף

20/01/2016 תאריך: 2016001פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 4500270תיק בניין:

3עמוד  20/01/2016 מיום:2016001פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



 20140379המשך בקשה להיתר:  

בעלי עניין 

מבקש
קיבוץ בית אורן (לב-רונן תום)

בעל הנכס
מינהל מקרקעי ישראל

עורך
רוזנקיאר עודד

בית אורן כתובת:

27B מגרש: 2  חלקה: 11738גוש:  גוש וחלקה:

/ט - תכנית מתאר מפורטת לקיבוץ בית אורן71/ט - חכ/71חכ/ תוכניות:

מגורים יעוד:

בניה חדשה תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 
.דו קומתי, בקשה להקמת בית חד משפחתי

הערות בדיקה: 

הערות
סה"כ 

% סה"כ
מוצע

קיים בהיתר מותר
%

מותרים שטחי בניה

147.37 147.37 160.00 שטח עיקרי

11.99 11.99 12.00 ממ"ד

159.36 159.36 172.00 סה"כ

הערות בדיקה 

: והוחלט01/12/15הבקשה נדונה ביום 
: לדחות את הבקשה מהסיבות שלהלן

שכונה -מדובר בבית מגורים חד משפחתי דו קומתי בהרחבה של קיבוץ בית אורן . 1
.שמצויה בהליך הקמה

מגבלות -) ב (4.1.2סעיף )  05.02.14. פ.י(ט /71/חכ, בהתאם לתכנית מפורטת שחלה במקום
:בניה לגובה

הגובה המרבי הכולל המותר ימדד מפני הקרקע הטבעית ועד לגובה הסופי של : גובה בנין"
" החלק הגבוה ביותר של הבית

.מהמותר בהוראות התכנית(!) '  מ3.26-חורג המבנה המוצע ב, בהתאם לבקשה שהוגשה
החריגה בגובה המבנה תגרום לשינוי אופיה של הסביבה, היות במדובר בסביבה נופית רגישה

)סטיה ניכרת מתכנית(הקרובה ויהווה סטיה ניכרת בהתאם לתקנות התכנון והבניה 
.2002-ב"התשס

מציעה התכנית הגבהה והבלטה של קומה עליונה באופן שגורם להיווצרות חלל, בנוסף. 2
פני הקרקע הטבעית מוגבהים בצורה מלאכותית. ר" מ100-קומת מסד בשטח של כ -מקורה 

.אשר אינו  נכלל  במניין השטחים'  מ1.8ומותירים חלל בגובה של 
מבקש מהצורךהיות ומדובר במילוי מלאכותי ולא נחוץ לצרכי בניה אלא בכדי לפטור את ה

סבורה הוועדה  כי יש להביא שטח זה במניין, בחישוב שטח זה במניין השטחים המוצעים
.השטחים ובכך חורגת הבקשה מסך השטח המותר לבניה

תכנית הבינויעוד נציין כי הבינוי המוצע חורג בצורה קיצונית מהחתך הטיפוסי שנקבע ב. 3
.ההר הקייםשל השכונה ואשר נועד להבטיח את השתלבות המבנים בטופוגרפיה הטבעית של 

06/01/2016:
הבקשה מובאת לדיון נוסף לאחר תיקון התכנית

4עמוד  20/01/2016 מיום:2016001פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



 20140379המשך בקשה להיתר:  

החלטות 
.לאשר הבקשה בתנאים ובכפוף לגיליון הדרישות

סטטוס  תאריך השלמה  גליון דרישות 

לא הושלם תנאי לקבלת היתר התחייבות בית אורן להשלמת תשתיות, לרבות: חשמל, מים,
ביוב, תקשורת ,גישה לרכב, וכד', עד גבול מגרש, לא יאוחר ממתן טופס איכלוס.

-

לא הושלם תיקונים טכניים בהתאם להנחיות מחלקת רישוי. -
לא הושלם - יש לתקן סכמת שטחים כך שמפלס מתחת לחניה יבאו במניין השטחים. -
לא הושלם המצאת מפת מודד מוסמך, חתומה ומעודכנת לחצי שנה, כחלק מתכנית הבקשה. -
לא הושלם המצאת אישור רשות מקרקעי ישראל (ההפניה תתבצע בצרוף פרוטוקול הישיבה). -
לא הושלם המצאת אישור הג"א. -
לא הושלם המצאת הסכם עם מעבדה מאושרת לבדיקת בטונים, אינסטלציה ואטימות ממ"ד. -
לא הושלם המצאת הסכם פינוי פסולת הבניה לאתר מוסדר + מילוי טופס הצהרה על נפחי

פסולת הבנין.
-

לא הושלם  והצהרת מהנדס, כולל413המצאת חישובים סטטיים, התאמתם לתקן ישראלי 
קירות תמך.

-

לא הושלם המצאת אישור חברת חשמל. -
לא הושלם יש לצרף נספח סניטרי כחלק מתכנית הבקשה הכוללת חיבור למערכת הביוב

הציבורית,
-

לא הושלם מאושרת ע"י מחלקת הביוב. -
לא הושלם המצאת רישיון בתוקף של קבלן רשום, אחראי לבצוע השלד או הצהרה על טרם

מינויים.
-

לא הושלם המצאת רשיונות בתוקף של עורך הבקשה, מתכנן שלד הבנין, האחראי לביצוע
השלד.

-

לא הושלם חתימת השכנים על גבי הבקשה להסכמתם לגדר משותפת. -
לא הושלם הועדה תהיה רשאית לדרוש כל אישור נוסף באם ידרש. -
לא הושלם ================================================

============
-

לא הושלם היטל השבחה יגבה כחוק. -
לא הושלם תשלום אגרה והטלים לאחר מילוי כל דרישות הועדה. -
לא הושלם - עותקים מתוקנים, צבועים וחתומים עבור היתר בניה.3יש להביא  
לא הושלם החלטת הועדה תבוטל באם תוך שנה מיום נתינתה לא יוצא היתר בניה. -

הושלם 28/12/2015 המצאת אישור קיבוץ בית אורן. -

3 20160001בקשה להיתר:   סעיף

20/01/2016 תאריך: 2016001פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 32510117תיק בניין:

בעלי עניין 

מבקש
אבר עמנואל

אבר אשר

בעל הנכס
רשות מקרקעי ישראל

עורך
לוינשטיין דניאל

5עמוד  20/01/2016 מיום:2016001פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



 20160001המשך בקשה להיתר:  

, עתלית, שכונה שכ' צפונית2רחוב החורש  כתובת:

117 מגרש: 75  חלקה: 10534גוש:  גוש וחלקה:

תוכניות: - שכונה בצפון עתלית289-ג/19מכ/
 - מורדות הכרמל-שכונת מגורים בצפון עתלית325מכ/

/א - שינוי הוראות בנוגע לבתים דו משפחתיים.648מכ/מק/

מגורים יעוד:

בניה חדשה תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 
.קומתי-דו, משפחתי-בקשה להקמת בית מגורים דו

הערות בדיקה: 

הערות
סה"כ 

% סה"כ
מוצע

קיים בהיתר מותר
%

מותרים שטחי בניה

406.00 50.00 שטח עיקרי כולל

יח' מערבית

194.23 194.23 203.00 שטח עיקרי

12.00 12.00 12.00 ממ"ד

יח' מזרחית

168.31 168.31 203.00 שטח עיקרי

12.00 12.00 12.00 ממ"ד

386.54 386.54 430.00 סה"כ

החלטות 
.לאשר הבקשה בתנאים ובכפוף לגיליון הדרישות

סטטוס  תאריך השלמה  גליון דרישות 

לא הושלם תיקונים טכניים בהתאם להנחיות הועדה. -
לא הושלם המצאת אישור ועד עתלית. -
לא הושלם המצאת נסח טאבו מעודכן לחצי שנה או הסכם פיתוח מול בעלי הקרקע. -
לא הושלם המצאת אישור בעל הנכס המופיע בנסח הטאבו. -
לא הושלם המצאת מפת מודד מוסמך, חתומה ומעודכנת לחצי שנה, כחלק מתכנית הבקשה. -
לא הושלם המצאת אישורי "בזק" -
לא הושלם המצאת הסכם עם מעבדה מאושרת לבדיקת בטונים, אינסטלציה ואטימות ממ"ד. -
לא הושלם המצאת הסכם פינוי פסולת הבניה לאתר מוסדר + מילוי טופס הצהרה על נפחי

פסולת הבנין.
-

לא הושלם המצאת רישיון בתוקף של קבלן רשום, אחראי לבצוע השלד או הצהרה על טרם
מינויים.

-

לא הושלם המצאת אישור תיאום עם מבני תעשיה. -
לא הושלם המצאת רשיונות בתוקף של עורך הבקשה, מתכנן שלד הבנין, האחראי לביצוע

השלד.
-

לא הושלם חתימת השכנים על גבי הבקשה להסכמתם לגדר משותפת. -
פ מפת מדידה"גדרות קיימות ע

לא הושלם הועדה תהיה רשאית לדרוש כל אישור נוסף באם ידרש. -
לא הושלם ================================================

============
-

לא הושלם היטל השבחה יגבה כחוק. -

6עמוד  20/01/2016 מיום:2016001פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 



 20160001המשך בקשה להיתר:  

לא הושלם תשלום אגרה והטלים לאחר מילוי כל דרישות הועדה. -
לא הושלם - עותקים מתוקנים, צבועים וחתומים עבור היתר בניה.3יש להביא  
לא הושלם החלטת הועדה תבוטל באם תוך שנה מיום נתינתה לא יוצא היתר בניה. -

הושלם 03/01/2016 המצאת אישור מינהל מקרקעי ישראל (ההפניה תתבצע בצרוף פרוטוקול הישיבה). -
הושלם 03/01/2016 המצאת אישור הג"א. -
הושלם 03/01/2016 המצאת אישור רשות העתיקות. -
הושלם 03/01/2016  והצהרת מהנדס, כולל413המצאת חישובים סטטיים, התאמתם לתקן ישראלי 

קירות תמך.
-

הושלם 03/01/2016 המצאת אישור חברת חשמל. -
קיים פילר במגרש

הושלם 03/01/2016 יש לצרף נספח סניטרי כחלק מתכנית הבקשה הכוללת חיבור למערכת הביוב
הציבורית,

-

הושלם 03/01/2016 מאושרת ע"י מחלקת הביוב. -

4 20150456בקשה להיתר:   סעיף

20/01/2016 תאריך: 2016001פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 460280תיק בניין:

בעלי עניין 

מבקש
בן-הרוש אליעזר

בעל הנכס
רשות מקרקעי ישראל

עורך
עזאיזה זכריה

, מגדים28רחוב  כתובת:

28 מגרש: 3  חלקה: 10551גוש:  גוש וחלקה:

תוכניות: - מושב מגדים12חכ/
 - הסדרת לולים והגדלת זכויות לתיירות4/ח/12חכ/

מגורים באזור חקלאי יעוד:

לגליזציה תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 
.בקשה ללגליזציה לשני צימרים קיימים

הערות בדיקה: 

הערות
סה"כ 

% סה"כ
מוצע

קיים בהיתר מותר
%

מותרים שטחי בניה

80.00 80.00 80.00 עבור שני מבני קייט.שטח עיקרי - לגליזציה

 לשני מבני קייט20150349קיימת בקשה מס' 
 נוספים.

80.00 80.00 80.00 סה"כ

החלטות 
.לאשר הבקשה בתנאים ובכפוף לגיליון הדרישות

סטטוס  תאריך השלמה  גליון דרישות 

לא הושלם תיקונים טכניים בהתאם להנחיות מחלקת רישוי. -
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 20150456המשך בקשה להיתר:  

לא הושלם יש לצרף תכנית פיתוח הכוללת מתן פתרון לחניה על פי התקן, ניקוז, שבילים,
ריצופים ומפלסים לכל הנחלה לרבות מספרי היתרי בנייה על כל מבנה.

-

לא הושלם המצאת אישור ועד הישוב להבטחת ביצוע התשתיות ותחזוקתן. -
לא הושלם המצאת נסח טאבו מעודכן לחצי שנה או הסכם פיתוח מול בעלי הקרקע. -
לא הושלם המצאת אישור בעל הנכס המופיע בנסח הטאבו. -
לא הושלם המצאת אישור רשות מקרקעי ישראל (ההפניה תתבצע בצרוף פרוטוקול הישיבה). -
לא הושלם המצאת אישור הג"א. -
לא הושלם יש לצרף נספח סניטרי כחלק מתכנית הבקשה הכוללת חיבור למערכת הביוב

הציבורית,
-

לא הושלם מאושרת ע"י מחלקת הביוב. -
לא הושלם המצאת הצהרת מהנדס על יציבות בנין קיים. -
לא הושלם המצאת רשיונות בתוקף של עורך הבקשה, מתכנן שלד הבנין, האחראי לביצוע

השלד.
-

לא הושלם הועדה תהיה רשאית לדרוש כל אישור נוסף באם ידרש. -
לא הושלם היטל השבחה יגבה כחוק. -
לא הושלם תשלום אגרה והטלים לאחר מילוי כל דרישות הועדה. -
לא הושלם - עותקים מתוקנים, צבועים וחתומים עבור היתר בניה.3יש להביא  
לא הושלם ================================================

============
-

לא הושלם החלטת הועדה תבוטל באם תוך שנה מיום נתינתה לא יוצא היתר בניה. -
הושלם 05/01/2016 המצאת חתימה וחותמת ועד הישוב מלווה בתאריך. -
הושלם 05/01/2016 המצאת מפת מודד מוסמך, חתומה ומעודכנת לחצי שנה, כחלק מתכנית הבקשה. -

5 20150263בקשה להיתר:   סעיף

20/01/2016 תאריך: 2016001פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 5400262תיק בניין:

בעלי עניין 

מבקש
קיבוץ בית אורן (נצר לי)

בעל הנכס
רשות מקרקעי ישראל

עורך
לוינשטיין דניאל

בית אורן כתובת:

B 26 מגרש: 2  חלקה: 11738גוש:  גוש וחלקה:

מגורים יעוד:

בניה חדשה תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 
.דו קומתי, בקשה להקמת בית חד משפחתי

הערות בדיקה 

:התוכניות המפורטות החלות במקום

ט/71/חכ

ר" מ404: שטח המגרש
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 20150263המשך בקשה להיתר:  

שטחי בניה מותר מוצע כ"סה
שטח עיקרי ר" מ200.00 ר"  מ147.62 ר"  מ147.62
שטח שירות ר" מ40.00 ר" מ12.00 ר" מ12.00

כ"סה ר" מ240.00 ר" מ159.62 ר" מ159.62

החלטות 
.לאשר הבקשה בתנאים ובכפוף לגיליון הדרישות

סטטוס  תאריך השלמה  גליון דרישות 

לא הושלם תיקונים טכניים בהתאם להנחיות מחלקת רישוי. -
לא הושלם להוסיף פרישת גדרות. -
לא הושלם תנאי לקבלת היתר התחייבות בית אורן להשלמת תשתיות, לרבות: חשמל, מים,

ביוב, תקשורת ,גישה לרכב
-

לא הושלם וכד', עד גבול מגרש, לא יאוחר ממתן טופס איכלוס. -
לא הושלם המצאת אישור ועד הישוב להבטחת ביצוע התשתיות ותחזוקתן. -
לא הושלם המצאת נסח טאבו מעודכן לחצי שנה או הסכם פיתוח מול בעלי הקרקע. -
לא הושלם המצאת אישור בעל הנכס המופיע בנסח הטאבו. -
לא הושלם המצאת אישור רשות מקרקעי ישראל (ההפניה תתבצע בצרוף פרוטוקול הישיבה). -
לא הושלם המצאת מפת מודד מוסמך, חתומה ומעודכנת לחצי שנה, כחלק מתכנית הבקשה. -
לא הושלם המצאת אישור הג"א. -
לא הושלם המצאת אישור רשות העתיקות. -
לא הושלם המצאת הסכם עם מעבדה מאושרת לבדיקת בטונים, אינסטלציה ואטימות ממ"ד. -
לא הושלם המצאת הסכם פינוי פסולת הבניה לאתר מוסדר + מילוי טופס הצהרה על נפחי

פסולת הבנין.
-

לא הושלם  והצהרת מהנדס, כולל413המצאת חישובים סטטיים, התאמתם לתקן ישראלי 
קירות תמך.

-

לא הושלם יש לצרף נספח סניטרי כחלק מתכנית הבקשה הכוללת חיבור למערכת הביוב
הציבורית,

-

לא הושלם מאושרת ע"י מחלקת הביוב. -
לא הושלם המצאת רישיון בתוקף של קבלן רשום, אחראי לבצוע השלד או הצהרה על טרם

מינויים.
-

לא הושלם המצאת רשיונות בתוקף של עורך הבקשה, מתכנן שלד הבנין, האחראי לביצוע
השלד.

-

לא הושלם חתימת השכנים על גבי הבקשה להסכמתם לגדר משותפת. -
לא הושלם הועדה תהיה רשאית לדרוש כל אישור נוסף באם ידרש. -
לא הושלם ================================================

============
-

לא הושלם היטל השבחה יגבה כחוק. -
לא הושלם תשלום אגרה והטלים לאחר מילוי כל דרישות הועדה. -
לא הושלם - עותקים מתוקנים, צבועים וחתומים עבור היתר בניה.3יש להביא  
לא הושלם החלטת הועדה תבוטל באם תוך שנה מיום נתינתה לא יוצא היתר בניה. -

הושלם 26/08/2015 המצאת חתימה וחותמת ועד הישוב מלווה בתאריך. -
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                                        ___________________       ___________________                         
אהרון דינור'                                                      אדר                       מודי ברכה                                  

מ  מהנדס  הועדה"                       מר הועדה                                                           "מ  יו"                מ
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