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1עמוד  12/01/2016 מיום:2015040סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית מס' 



תקציר נושאים לדיון 

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

3 עתלית צרבינסקי צביה 10534גוש:   יחידות ,2מגורים - 
בניה חדשה

בקשה להיתר 20150391 1
394חלקה: 
1415מגרש:   338401415ת.בנין:  

4 עתלית ע.ק.נ בניה ופיתוח
בע"מ

10534גוש:  מגורים , בניה חדשה בקשה להיתר 20150356 2
106חלקה: 
1305מגרש:   338401305ת.בנין:  

6 עתלית רייס אורלי 10533גוש:  מגורים , בניה חדשה בקשה להיתר 20150314 3
56חלקה: 
1502מגרש:   338400560ת.בנין:  

7 עתלית 2014ש.ה.ב אחזקות 
 בע"מ

10534גוש:   יחידות ,3מגורים - 
בניה חדשה

בקשה להיתר 20150367 4
431חלקה: 
1102מגרש:   338401102ת.בנין:  

9 עתלית ע.ק.נ בניה ופיתוח
בע"מ

10534גוש:  מגורים , בניה חדשה בקשה להיתר 20150386 5
106חלקה: 
1313מגרש:   338401313ת.בנין:  

10 עתלית רוזנטראוב שחר 10533גוש:   יחידות ,3מגורים - 
בניה חדשה

בקשה להיתר 20150374 6
55חלקה: 
1503מגרש:   338401503ת.בנין:  

12 עתלית 2014ש.ה.ב אחזקות 
 בע"מ

10534גוש:   יחידות ,3מגורים - 
בניה חדשה

בקשה להיתר 20150373 7
431חלקה: 
1113מגרש:   338401113ת.בנין:  

13 עתלית בן יצחק ארי 10534גוש:  מגורים , בניה חדשה בקשה להיתר 20150315 8
391חלקה: 
1418מגרש:   338403910ת.בנין:  

2עמוד  12/01/2016 מיום:2015040סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית מס' 



1 20150391בקשה להיתר:   סעיף

12/01/2016 תאריך: 2015040סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 338401415תיק בניין:

בעלי עניין 

מבקש
צרבינסקי צביה

צרבינסקי צבי

בעל הנכס
צרבינסקי צביה וצבי

עורך
כהן אורי

עתלית כתובת:

1415 מגרש: 394  חלקה: 10534גוש:  גוש וחלקה:

שטח מגרש:   מ"ר518.00

תוכניות: במזרח עתלית10534 ו- 10533 - שכונת מגורים בגושים 384מכ/במ/

שטח מגרש:  מ"ר518.00 יעוד:

בניה חדשה תאור הבקשה:  שימושים:  יחידות2מגורים - 

מהות הבקשה 
.בקשה להקמת בית מגורים דו משפחתי דו קומתי 

הערות בדיקה: 

הערות
סה"כ 

% סה"כ
מוצע

קיים בהיתר מותר
%

מותרים שטחי בניה

310.80 60.00 לשתי היחידות.שטח עיקרי כולל

207.20 40.00 שטח עיקרי קומה
קרקע

יח' מערבית

79.68 79.68 שטח עיקרי קומה קרקע

75.41 75.41 שטח עיקרי קומה א

12.00 12.00 12.00  מ"ר ליח'12ממ"ד

6.00 6.00 6.00  מ"ר ליח'6מחסן דירתי

יח' מזרחית

90.80 90.80 שטח עיקרי קומה קרקע

63.85 63.85 שטח עיקרי קומה א

12.00 12.00 12.00 ממ"ד

6.00 6.00 6.00 מחסן דירתי

345.74 345.74 346.80 סה"כ

גליון דרישות 

תיקונים טכניים בהתאם להנחיות מחלקת רישוי. -
.384יש להגיש תכניות על רקע מפת מדידה עדכנית כולל הכנה לתשתיות- לאישור מח' רישוי ומנהלת  -

- לעניין  קיום תשתיות, מיקום הפילרים וכו'.384אישור מנהל 
גוון הטיח יהיה באישור מח' רישוי. -

המצאת נסח טאבו מעודכן לחצי שנה או הסכם פיתוח מול בעלי הקרקע. -

3עמוד  12/01/2016 מיום:2015040סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית מס' 



 20150391המשך בקשה להיתר:  

המצאת אישור בעל הנכס המופיע בנסח הטאבו. -
) ומפלסי הפיתוח יהיו בהתאם לתכנית בינוי מאושרת.0.00מפלס הכניסה הקובעת למבנה ( -

המצאת אישור ועד עתלית. -
המצאת מפת מודד מוסמך, חתומה ומעודכנת לחצי שנה, כחלק מתכנית הבקשה. -

המצאת הסכם פינוי פסולת הבניה לאתר מוסדר + מילוי טופס הצהרה על נפחי פסולת הבנין. -
המצאת הסכם עם מעבדה מאושרת לבדיקת בטונים, אינסטלציה ואטימות ממ"ד. -

המצאת אישור הג"א. -
יש להוסיף פרטי פיתוח הרלוונטיים , על פי תכנית הבינוי, כולל סימון והפניה בתכניות. -

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

מאושרת ע"י מחלקת הביוב. -
יש לציין חומרי גמר הגג, בתוכנית ובחתכים ע"פ התוכנית המפורטת החלה במקום. -

- והצהרת מהנדס, כולל קירות תמך.413המצאת חישובים סטטיים, התאמתם לתקן ישראלי 
המצאת רישיון בתוקף של קבלן רשום, אחראי לבצוע השלד או הצהרה על טרם מינויים. -

חתימת השכנים על גבי הבקשה להסכמתם לגדר משותפת. -
תנאי להוצאת היתר בניה הינו הבטחת ביצוע עבודות הפיתוח הציבורי בשטח התכנית ע"ח היזמים. -

המצאת התחייבות לביצוע תשתיות מלאות, לרבות נגישות, ביוב, מים וכו' מהווה תנאי להיתר. -
המצאת רשיונות בתוקף של עורך הבקשה, מתכנן שלד הבנין, האחראי לביצוע השלד. -

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

היטל השבחה יגבה כחוק. -
תשלום אגרות בניה לאחר מילוי כל דרישות הועדה. -

============================================================ -
-  (בקשה להיתר תנאיו ואגרות)4 ש"ח לפי תיקון מס' 20,000יש להמציא ערבות  בנקאית על סך 

על פי תקנות התכנון והבניה, כתנאי לביצוע התוספת על פי ההיתר. -
- עותקים מתוקנים, צבועים וחתומים עבור היתר בניה.3יש להביא  

החלטת הועדה תבוטל באם תוך שנה מיום נתינתה לא יוצא היתר בניה. -
============================================================ -

2 20150356בקשה להיתר:   סעיף

12/01/2016 תאריך: 2015040סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 338401305תיק בניין:

בעלי עניין 

מבקש
ע.ק.נ בניה ופיתוח בע"מ

עורך
שטרן אפרת

עתלית כתובת:

1305 מגרש: 106  חלקה: 10534גוש:  גוש וחלקה:

תוכניות: במזרח עתלית10534 ו- 10533 - שכונת מגורים בגושים 384מכ/במ/

שטח מגרש:  מ"ר500.00 יעוד:

בניה חדשה תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 
.בקשה להקמת בית מגורים דו משפחתי דו קומתי

4עמוד  12/01/2016 מיום:2015040סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית מס' 



 20150356המשך בקשה להיתר:  

הערות בדיקה 

כ"מערבית            סה' מזרחית     יח' שטחי בניה          מותר       יח
ר"ר        מוצע מ"ר        מוצע מ"                    מ

300.00שטחח עיקרי        
)60%(כולל  

129.86             64.93          64.93         200.00שטח עיקרי         
)40%(קרקע  . ק

145.56             72.78          72.78שטח עיקרי                        
'קומה א

12.00X2        12.00           12.00            24.00ד              "ממ

 6.00X2מחסן דירתי        

25.00X2חניה מקורה        

7.86             3.93            3.93          21.00/2מתקנים טכניים   
 משטח עיקרי7%עד 
307.28           153.64          153.64כ                             "סה

גליון דרישות 

תיקונים טכניים בהתאם להנחיות מחלקת רישוי. -
גוון הטיח יהיה באישור מח' רישוי. -

חתימת שכנים, לבית משותף, על גבי תכנית הבקשה. -
המצאת נסח טאבו מעודכן לחצי שנה או הסכם פיתוח מול בעלי הקרקע. -

המצאת אישור בעל הנכס המופיע בנסח הטאבו. -
) ומפלסי הפיתוח יהיו בהתאם לתכנית בינוי מאושרת.0.00מפלס הכניסה הקובעת למבנה ( -

המצאת אישור ועד עתלית. -
המצאת מפת מודד מוסמך, חתומה ומעודכנת לחצי שנה, כחלק מתכנית הבקשה. -

המצאת הסכם פינוי פסולת הבניה לאתר מוסדר + מילוי טופס הצהרה על נפחי פסולת הבנין. -
המצאת הסכם עם מעבדה מאושרת לבדיקת בטונים, אינסטלציה ואטימות ממ"ד. -

המצאת אישור הג"א. -
יש להוסיף פרטי פיתוח הרלוונטיים , על פי תכנית הבינוי, כולל סימון והפניה בתכניות. -

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

מאושרת ע"י מחלקת הביוב. -
יש לציין חומרי גמר הגג, בתוכנית ובחתכים ע"פ התוכנית המפורטת החלה במקום. -

- והצהרת מהנדס, כולל קירות תמך.413המצאת חישובים סטטיים, התאמתם לתקן ישראלי 
המצאת רישיון בתוקף של קבלן רשום, אחראי לבצוע השלד או הצהרה על טרם מינויים. -

חתימת השכנים על גבי הבקשה להסכמתם לגדר משותפת. -
תנאי להוצאת היתר בניה הינו הבטחת ביצוע עבודות הפיתוח הציבורי בשטח התכנית ע"ח היזמים. -

המצאת התחייבות לביצוע תשתיות מלאות, לרבות נגישות, ביוב, מים וכו' מהווה תנאי להיתר. -
המצאת רשיונות בתוקף של עורך הבקשה, מתכנן שלד הבנין, האחראי לביצוע השלד. -

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

היטל השבחה יגבה כחוק. -
תשלום אגרות בניה לאחר מילוי כל דרישות הועדה. -

============================================================ -
-  (בקשה להיתר תנאיו ואגרות)4 ש"ח לפי תיקון מס' 20,000יש להמציא ערבות  בנקאית על סך 

על פי תקנות התכנון והבניה, כתנאי לביצוע התוספת על פי ההיתר. -
- עותקים מתוקנים, צבועים וחתומים עבור היתר בניה.3יש להביא  

5עמוד  12/01/2016 מיום:2015040סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית מס' 



 20150356המשך בקשה להיתר:  

החלטת הועדה תבוטל באם תוך שנה מיום נתינתה לא יוצא היתר בניה. -
============================================================ -

3 20150314בקשה להיתר:   סעיף

12/01/2016 תאריך: 2015040סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 338400560תיק בניין:

בעלי עניין 

מבקש
רייס אורלי

רייס אורן

בעל הנכס
א.מ.צ.כ הנדסה בע"מ

עורך
בללטי מור

עתלית כתובת:

1502 מגרש: 56  חלקה: 10533גוש:  גוש וחלקה:

תוכניות: במזרח עתלית10534 ו- 10533 - שכונת מגורים בגושים 384מכ/במ/

שטח מגרש:  מ"ר500.00 מגורים יעוד:

בניה חדשה תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 
.בקשה להקמת בית מגורים חד קומתי חד משפחתי

הערות בדיקה 

ר"ר      מוצע מ"שטחי בניה                         מותר מ
160.85        300.00)             60%(שטח עיקרי  כולל  

)40%(קרקע  . שטח עיקרי ק
12.00         12.00ד                               "ממ

6.00          6.00מחסן דירתי                         
25.00חניה מקורה                         

21.46 משטח עיקרי     7%מתקנים טכניים עד 
178.85        367.46כ                               "סה

גליון דרישות 

תיקונים טכניים בהתאם להנחיות מחלקת רישוי. -
גוון הטיח החיצוני באישור מח' רישוי. -

המצאת נסח טאבו מעודכן לחצי שנה או הסכם פיתוח מול בעלי הקרקע. -
המצאת אישור בעל הנכס המופיע בנסח הטאבו. -

) ומפלסי הפיתוח יהיו בהתאם לתכנית בינוי מאושרת.0.00מפלס הכניסה הקובעת למבנה ( -
המצאת אישור ועד עתלית. -

.384המצאת אישור מינהלת מתחם  -
המצאת מפת מודד מוסמך, חתומה ומעודכנת לחצי שנה, כחלק מתכנית הבקשה. -

המצאת הסכם פינוי פסולת הבניה לאתר מוסדר + מילוי טופס הצהרה על נפחי פסולת הבנין. -
המצאת הסכם עם מעבדה מאושרת לבדיקת בטונים, אינסטלציה ואטימות ממ"ד. -

6עמוד  12/01/2016 מיום:2015040סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית מס' 



 20150314המשך בקשה להיתר:  

המצאת אישור הג"א. -
יש להוסיף פרטי פיתוח הרלוונטיים , על פי תכנית הבינוי, כולל סימון והפניה בתכניות. -

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

מאושרת ע"י מחלקת הביוב. -
יש לציין חומרי גמר הגג, בתוכנית ובחתכים ע"פ התוכנית המפורטת החלה במקום. -

- והצהרת מהנדס, כולל קירות תמך.413המצאת חישובים סטטיים, התאמתם לתקן ישראלי 
המצאת רישיון בתוקף של קבלן רשום, אחראי לבצוע השלד או הצהרה על טרם מינויים. -

חתימת השכנים על גבי הבקשה להסכמתם לגדר משותפת. -
תנאי להוצאת היתר בניה הינו הבטחת ביצוע עבודות הפיתוח הציבורי בשטח התכנית ע"ח היזמים. -

המצאת התחייבות לביצוע תשתיות מלאות, לרבות נגישות, ביוב, מים וכו' מהווה תנאי להיתר. -
המצאת רשיונות בתוקף של עורך הבקשה, מתכנן שלד הבנין, האחראי לביצוע השלד. -

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

היטל השבחה יגבה כחוק. -
תשלום אגרות בניה לאחר מילוי כל דרישות הועדה. -

============================================================ -
-  (בקשה להיתר תנאיו ואגרות)4 ש"ח לפי תיקון מס' 20,000יש להמציא ערבות  בנקאית על סך 

על פי תקנות התכנון והבניה, כתנאי לביצוע התוספת על פי ההיתר. -
- עותקים מתוקנים, צבועים וחתומים עבור היתר בניה.3יש להביא  

החלטת הועדה תבוטל באם תוך שנה מיום נתינתה לא יוצא היתר בניה. -
============================================================ -

4 20150367בקשה להיתר:   סעיף

12/01/2016 תאריך: 2015040סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 338401102תיק בניין:

בעלי עניין 

מבקש
 בע"מ2014ש.ה.ב אחזקות 

עורך
ויטנר אילן

עתלית כתובת:

1102 מגרש: 431  חלקה: 10534גוש:  גוש וחלקה:

שטח מגרש:   מ"ר835.00

תוכניות: במזרח עתלית10534 ו- 10533 - שכונת מגורים בגושים 384מכ/במ/

בניה חדשה תאור הבקשה:  שימושים:  יחידות3מגורים - 

מהות הבקשה 
.בקשה להקמת בית מגורים תלת מישפחתי דו קומתי 

הערות בדיקה 

שלוש יחידות דיור

כ"ר   סה"ר   מוצע מ"ר     מוצע מ"שטח בניה                   מותר      מוצע מ

7עמוד  12/01/2016 מיום:2015040סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית מס' 



 20150367המשך בקשה להיתר:  

3'       יח2'         יח1' ר       יח"                            מ
484.20)     60%(שטח עיקרי  כולל 

185.32    57.50       70.32       57.50      322.80)  40%(קרקע  . שטח עיקרי ק
240.01    84.37       71.27       84.37'                     שטח עיקרי קומה א

    12.00X3     12.00       12.00       12.00    36.00ד                      "ממ
6.00X3מחסן דירתי                
25.00X3חניה מקורה                

3 /33.89       7%מתקנים טכניים עד 
משטח עיקרי

מרתף
461.33   153.87       153.59     153.87כ                                  "סה

 +11.93:מפלס מנחה 
+11.93: מפלס מוצע

גליון דרישות 

תיקונים טכניים בהתאם להנחיות מחלקת רישוי. -
- לעניין מיקום פילרים.384המצאת אישור מנהלת 

יש למקם את החניה ע"פ תוכנית הבינוי. -
המצאת נסח טאבו מעודכן לחצי שנה או הסכם פיתוח מול בעלי הקרקע. -

המצאת אישור בעל הנכס המופיע בנסח הטאבו. -
) ומפלסי הפיתוח יהיו בהתאם לתכנית בינוי מאושרת.0.00מפלס הכניסה הקובעת למבנה ( -

המצאת אישור ועד עתלית. -
המצאת מפת מודד מוסמך, חתומה ומעודכנת לחצי שנה, כחלק מתכנית הבקשה. -

המצאת הסכם פינוי פסולת הבניה לאתר מוסדר + מילוי טופס הצהרה על נפחי פסולת הבנין. -
המצאת הסכם עם מעבדה מאושרת לבדיקת בטונים, אינסטלציה ואטימות ממ"ד. -

המצאת אישור הג"א. -
יש להוסיף פרטי פיתוח הרלוונטיים , על פי תכנית הבינוי, כולל סימון והפניה בתכניות. -

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

מאושרת ע"י מחלקת הביוב. -
יש לציין חומרי גמר הגג, בתוכנית ובחתכים ע"פ התוכנית המפורטת החלה במקום. -

- והצהרת מהנדס, כולל קירות תמך.413המצאת חישובים סטטיים, התאמתם לתקן ישראלי 
המצאת רישיון בתוקף של קבלן רשום, אחראי לבצוע השלד או הצהרה על טרם מינויים. -

חתימת השכנים על גבי הבקשה להסכמתם לגדר משותפת. -
תנאי להוצאת היתר בניה הינו הבטחת ביצוע עבודות הפיתוח הציבורי בשטח התכנית ע"ח היזמים. -

המצאת התחייבות לביצוע תשתיות מלאות, לרבות נגישות, ביוב, מים וכו' מהווה תנאי להיתר. -
המצאת רשיונות בתוקף של עורך הבקשה, מתכנן שלד הבנין, האחראי לביצוע השלד. -

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

היטל השבחה יגבה כחוק. -
תשלום אגרות בניה לאחר מילוי כל דרישות הועדה. -

============================================================ -
-  (בקשה להיתר תנאיו ואגרות)4 ש"ח לפי תיקון מס' 20,000יש להמציא ערבות  בנקאית על סך 

על פי תקנות התכנון והבניה, כתנאי לביצוע התוספת על פי ההיתר. -
- עותקים מתוקנים, צבועים וחתומים עבור היתר בניה.3יש להביא  

החלטת הועדה תבוטל באם תוך שנה מיום נתינתה לא יוצא היתר בניה. -
============================================================ -

8עמוד  12/01/2016 מיום:2015040סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית מס' 



5 20150386בקשה להיתר:   סעיף

12/01/2016 תאריך: 2015040סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 338401313תיק בניין:

בעלי עניין 

מבקש
ע.ק.נ בניה ופיתוח בע"מ

בעל הנכס
ע.ק.נ בניה ופיתוח בע"מ

עורך
שטרן אפרת

עתלית כתובת:

1313 מגרש: 106  חלקה: 10534גוש:  גוש וחלקה:

תוכניות: במזרח עתלית10534 ו- 10533 - שכונת מגורים בגושים 384מכ/במ/

בניה חדשה תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

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

הערות בדיקה 

שתי יחידות דיור צפוני ודרומי

כ"השטחי בניה                     מותר       צפוני       דרומי       ס
300.00)       60%(שטח עיקרי  כולל  

195.78       97.11       98.67       200.00)     40%(קרקע  . שטח עיקרי ק
'שטח עיקרי קומה א

12.00X2      12.00       12.00       24.00ד                         "ממ

 6.00X2מחסן דירתי                   

25.00X2חניה מקורה                   

9.92        5.22        4.70     2 /21.00          7%מתקנים טכניים עד 
משטח עיקרי

מרתף
229.47      114.33      115.14כ                                      "סה

 +13.73:מפלס מנחה 
+13.73: מפלס מוצע

גליון דרישות 

תיקונים טכניים בהתאם להנחיות מחלקת רישוי. -
- לעניין מיקום פילרים.384אישור מנהלת 

יש להוסיף פריסת גדרות. -
יש להוסיף אלמנט הסתרה לקולטים ולדודי השמש. -

המצאת נסח טאבו מעודכן לחצי שנה או הסכם פיתוח מול בעלי הקרקע. -
המצאת אישור בעל הנכס המופיע בנסח הטאבו. -

) ומפלסי הפיתוח יהיו בהתאם לתכנית בינוי מאושרת.0.00מפלס הכניסה הקובעת למבנה ( -
המצאת אישור ועד עתלית. -

.384המצאת אישור מינהלת מתחם  -
המצאת מפת מודד מוסמך, חתומה ומעודכנת לחצי שנה, כחלק מתכנית הבקשה. -

המצאת הסכם פינוי פסולת הבניה לאתר מוסדר + מילוי טופס הצהרה על נפחי פסולת הבנין. -

9עמוד  12/01/2016 מיום:2015040סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית מס' 



 20150386המשך בקשה להיתר:  

המצאת הסכם עם מעבדה מאושרת לבדיקת בטונים, אינסטלציה ואטימות ממ"ד. -
המצאת אישור הג"א. -

יש להוסיף פרטי פיתוח הרלוונטיים , על פי תכנית הבינוי, כולל סימון והפניה בתכניות. -
המצאת אישור חברת חשמל. -

יש לצרף נספח סניטרי כחלק מתכנית הבקשה הכוללת חיבור למערכת הביוב הציבורית, -
מאושרת ע"י מחלקת הביוב. -

יש לציין חומרי גמר הגג, בתוכנית ובחתכים ע"פ התוכנית המפורטת החלה במקום. -
- והצהרת מהנדס, כולל קירות תמך.413המצאת חישובים סטטיים, התאמתם לתקן ישראלי 

המצאת רישיון בתוקף של קבלן רשום, אחראי לבצוע השלד או הצהרה על טרם מינויים. -
חתימת השכנים על גבי הבקשה להסכמתם לגדר משותפת. -

תנאי להוצאת היתר בניה הינו הבטחת ביצוע עבודות הפיתוח הציבורי בשטח התכנית ע"ח היזמים. -
המצאת התחייבות לביצוע תשתיות מלאות, לרבות נגישות, ביוב, מים וכו' מהווה תנאי להיתר. -

המצאת רשיונות בתוקף של עורך הבקשה, מתכנן שלד הבנין, האחראי לביצוע השלד. -
הועדה תהיה רשאית לדרוש כל אישור נוסף באם ידרש. -

============================================================ -
היטל השבחה יגבה כחוק. -

תשלום אגרות בניה לאחר מילוי כל דרישות הועדה. -
============================================================ -

-  (בקשה להיתר תנאיו ואגרות)4 ש"ח לפי תיקון מס' 20,000יש להמציא ערבות  בנקאית על סך 
על פי תקנות התכנון והבניה, כתנאי לביצוע התוספת על פי ההיתר. -

- עותקים מתוקנים, צבועים וחתומים עבור היתר בניה.3יש להביא  
החלטת הועדה תבוטל באם תוך שנה מיום נתינתה לא יוצא היתר בניה. -

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

6 20150374בקשה להיתר:   סעיף

12/01/2016 תאריך: 2015040סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 338401503תיק בניין:

בעלי עניין 

מבקש
רוזנטראוב שחר

רוזנטראוב מיכל

שלום רמי

שלום אסתר

בעל הנכס
רוזנטראוב שחר ומיכל שלום רמי ואסתר

עורך
בללטי מור

עתלית כתובת:

1503 מגרש: 55  חלקה: 10533גוש:  גוש וחלקה:

שטח מגרש:   מ"ר865.00

תוכניות: במזרח עתלית10534 ו- 10533 - שכונת מגורים בגושים 384מכ/במ/

שטח מגרש:  מ"ר865.00 יעוד:

בניה חדשה תאור הבקשה:  שימושים:  יחידות3מגורים - 

10עמוד  12/01/2016 מיום:2015040סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית מס' 



 20150374המשך בקשה להיתר:  

מהות הבקשה 
.דו קומתי )מתוך שלוש (בקשה להקמת שתי יחידות דיור 

הערות בדיקה 

 יחידות דיור3שתי יחידות דיור מתוך 

ר"ר       מוצע מ"                             מותר       מוצע מ
דיור' דיור       יח' ר       יח"                              מ

כ"סה'      שטחי בניה                               קומת קרקע       קומה א
519.00)       60%(שטח עיקרי  כולל  

166.39                     166.39       346.00)     40%(קרקע  . שטח עיקרי ק
118.73       118.73'                                       שטח עיקרי קומה א

12.00X2         12.00         12.00        24.00ד                        "ממ

6.00X2        6.00          2.20         8.20מחסן דירתי                  

25.00X2חניה מקורה                  
2 /36.33         7%מתקנים טכניים עד 

משטח עיקרי
מרתף
317.32       132.93        184.39        641.33כ                        "סה

 +13.43:מפלס מנחה 
13.00+: מפלס מוצע

גליון דרישות 

תיקונים טכניים בהתאם להנחיות מחלקת רישוי. -
יש להוסיף פריסת גדרות מוצעים. -

המצאת נסח טאבו מעודכן לחצי שנה או הסכם פיתוח מול בעלי הקרקע. -
המצאת אישור בעל הנכס המופיע בנסח הטאבו. -

) ומפלסי הפיתוח יהיו בהתאם לתכנית בינוי מאושרת.0.00מפלס הכניסה הקובעת למבנה ( -
המצאת אישור ועד עתלית. -

.384המצאת אישור מינהלת מתחם  -
המצאת מפת מודד מוסמך, חתומה ומעודכנת לחצי שנה, כחלק מתכנית הבקשה. -

המצאת הסכם פינוי פסולת הבניה לאתר מוסדר + מילוי טופס הצהרה על נפחי פסולת הבנין. -
המצאת הסכם עם מעבדה מאושרת לבדיקת בטונים, אינסטלציה ואטימות ממ"ד. -

המצאת אישור הג"א. -
יש להוסיף פרטי פיתוח הרלוונטיים , על פי תכנית הבינוי, כולל סימון והפניה בתכניות. -

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

מאושרת ע"י מחלקת הביוב. -
יש לציין חומרי גמר הגג, בתוכנית ובחתכים ע"פ התוכנית המפורטת החלה במקום. -

- והצהרת מהנדס, כולל קירות תמך.413המצאת חישובים סטטיים, התאמתם לתקן ישראלי 
המצאת רישיון בתוקף של קבלן רשום, אחראי לבצוע השלד או הצהרה על טרם מינויים. -

חתימת השכנים על גבי הבקשה להסכמתם לגדר משותפת. -
תנאי להוצאת היתר בניה הינו הבטחת ביצוע עבודות הפיתוח הציבורי בשטח התכנית ע"ח היזמים. -

המצאת התחייבות לביצוע תשתיות מלאות, לרבות נגישות, ביוב, מים וכו' מהווה תנאי להיתר. -
המצאת רשיונות בתוקף של עורך הבקשה, מתכנן שלד הבנין, האחראי לביצוע השלד. -

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

היטל השבחה יגבה כחוק. -

11עמוד  12/01/2016 מיום:2015040סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית מס' 



 20150374המשך בקשה להיתר:  

תשלום אגרות בניה לאחר מילוי כל דרישות הועדה. -
============================================================ -

-  (בקשה להיתר תנאיו ואגרות)4 ש"ח לפי תיקון מס' 20,000יש להמציא ערבות  בנקאית על סך 
על פי תקנות התכנון והבניה, כתנאי לביצוע התוספת על פי ההיתר. -

- עותקים מתוקנים, צבועים וחתומים עבור היתר בניה.3יש להביא  
החלטת הועדה תבוטל באם תוך שנה מיום נתינתה לא יוצא היתר בניה. -

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

7 20150373בקשה להיתר:   סעיף

12/01/2016 תאריך: 2015040סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 338401113תיק בניין:

בעלי עניין 

מבקש
 בע"מ2014ש.ה.ב אחזקות 

עורך
ויטנר אילן

עתלית כתובת:

1113 מגרש: 431  חלקה: 10534גוש:  גוש וחלקה:

שטח מגרש:   מ"ר807.00

תוכניות: במזרח עתלית10534 ו- 10533 - שכונת מגורים בגושים 384מכ/במ/

בניה חדשה תאור הבקשה:  שימושים:  יחידות3מגורים - 

מהות הבקשה 
מבנה אחד בעל יחידת דיור אחת ומבנה שני דו משפחתי דו:  בתי מגורים2בקשה להקמת  

.קומתי

הערות בדיקה 

שלוש יחידות דיור
                            מותר

כ"      סה3'       יח2'        יח1' ר      יח"שטחי בניה                   מ
484.20)     60%(שטח עיקרי  כולל  

185.32     57.50      70.32       57.50    322.80)   40%(קרקע  . שטח עיקרי ק
240.01     84.37      71.27       84.37'                    שטח עיקרי קומה א

12.00X3   12.00       12.00      12.00     36.00ד                       "ממ

 6.00X3מחסן דירתי                 

25.00X3חניה מקורה                 

3 /33.89        7%מתקנים טכניים עד 
משטח עיקרי

מרתף
461.33     153.87    153.59      153.87כ                                 "סה

 +12.53:מפלס מנחה 
+12.53: מפלס מוצע

גליון דרישות 

תיקונים טכניים בהתאם להנחיות מחלקת רישוי. -
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גובה הגדרות המפרידות בין יחידות הדיור תהיה בהתאם לגובה גדרות החזית. -
- לעניין מיקום פילרים.384אישור מנהלת 

יש לצרף תכנית פריסת גדרות. -
חתימת השכנים על גבי הבקשה להסכמתם לגדר משותפת. -

יש להוסיף אלמנט הסתרה לדוודים ולקולטי שמש. -
המצאת נסח טאבו מעודכן לחצי שנה או הסכם פיתוח מול בעלי הקרקע. -

המצאת אישור בעל הנכס המופיע בנסח הטאבו. -
) ומפלסי הפיתוח יהיו בהתאם לתכנית בינוי מאושרת.0.00מפלס הכניסה הקובעת למבנה ( -

המצאת אישור ועד עתלית. -
.384המצאת אישור מינהלת מתחם  -

המצאת מפת מודד מוסמך, חתומה ומעודכנת לחצי שנה, כחלק מתכנית הבקשה. -
המצאת הסכם פינוי פסולת הבניה לאתר מוסדר + מילוי טופס הצהרה על נפחי פסולת הבנין. -

המצאת הסכם עם מעבדה מאושרת לבדיקת בטונים, אינסטלציה ואטימות ממ"ד. -
המצאת אישור הג"א. -

יש להוסיף פרטי פיתוח הרלוונטיים , על פי תכנית הבינוי, כולל סימון והפניה בתכניות. -
המצאת אישור חברת חשמל. -

יש לצרף נספח סניטרי כחלק מתכנית הבקשה הכוללת חיבור למערכת הביוב הציבורית, -
מאושרת ע"י מחלקת הביוב. -

יש לציין חומרי גמר הגג, בתוכנית ובחתכים ע"פ התוכנית המפורטת החלה במקום. -
- והצהרת מהנדס, כולל קירות תמך.413המצאת חישובים סטטיים, התאמתם לתקן ישראלי 

המצאת רישיון בתוקף של קבלן רשום, אחראי לבצוע השלד או הצהרה על טרם מינויים. -
חתימת השכנים על גבי הבקשה להסכמתם לגדר משותפת. -

תנאי להוצאת היתר בניה הינו הבטחת ביצוע עבודות הפיתוח הציבורי בשטח התכנית ע"ח היזמים. -
המצאת התחייבות לביצוע תשתיות מלאות, לרבות נגישות, ביוב, מים וכו' מהווה תנאי להיתר. -

המצאת רשיונות בתוקף של עורך הבקשה, מתכנן שלד הבנין, האחראי לביצוע השלד. -
הועדה תהיה רשאית לדרוש כל אישור נוסף באם ידרש. -

============================================================ -
היטל השבחה יגבה כחוק. -

תשלום אגרות בניה לאחר מילוי כל דרישות הועדה. -
============================================================ -

-  (בקשה להיתר תנאיו ואגרות)4 ש"ח לפי תיקון מס' 20,000יש להמציא ערבות  בנקאית על סך 
על פי תקנות התכנון והבניה, כתנאי לביצוע התוספת על פי ההיתר. -

- עותקים מתוקנים, צבועים וחתומים עבור היתר בניה.3יש להביא  
החלטת הועדה תבוטל באם תוך שנה מיום נתינתה לא יוצא היתר בניה. -

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

8 20150315בקשה להיתר:   סעיף

12/01/2016 תאריך: 2015040סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

 338403910תיק בניין:

בעלי עניין 

מבקש
בן יצחק ארי

בעל הנכס
בן יצחק ארי

עורך
בללטי מור
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עתלית כתובת:

1418 מגרש: 391  חלקה: 10534גוש:  גוש וחלקה:

שטח מגרש:   מ"ר511.00

תוכניות: במזרח עתלית10534 ו- 10533 - שכונת מגורים בגושים 384מכ/במ/

מגורים יעוד:

בניה חדשה תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 
בקשה להקמת בית מגורים דו משפחתי דו קומתי הכולל פיתוח גדרות

הערות בדיקה: 

הערות
סה"כ 

% סה"כ
מוצע

קיים בהיתר מותר
%

מותרים שטחי בניה

319.80 60.00 שטח עיקרי כולל

213.20 40.00 שטח עיקרי קומה קרקע

22.38 7.00 מתקנים ומערכות
טכניות

 יח'.2משטח עיקרי ל-

יח' מערבית

86.47 86.47 שטח עיקרי קומה קרקע

65.95 65.95 שטח עיקרי קומה א

12.00 12.00 12.00 ממ"ד

יח' מזרחית

86.47 86.47 שטח עיקרי קומה קרקע

65.95 65.95 שטח עיקרי קומה א

12.00 12.00 12.00 ממ"ד

328.84 328.84 366.18 סה"כ

גליון דרישות 

תיקונים טכניים בהתאם להנחיות מחלקת רישוי. -
המצאת נסח טאבו מעודכן לחצי שנה או הסכם פיתוח מול בעלי הקרקע. -

המצאת אישור בעל הנכס המופיע בנסח הטאבו. -
) ומפלסי הפיתוח יהיו בהתאם לתכנית בינוי מאושרת.0.00מפלס הכניסה הקובעת למבנה ( -

המצאת אישור ועד עתלית. -
.384המצאת אישור מינהלת מתחם  -

המצאת מפת מודד מוסמך, חתומה ומעודכנת לחצי שנה, כחלק מתכנית הבקשה. -
המצאת הסכם פינוי פסולת הבניה לאתר מוסדר + מילוי טופס הצהרה על נפחי פסולת הבנין. -

המצאת הסכם עם מעבדה מאושרת לבדיקת בטונים, אינסטלציה ואטימות ממ"ד. -
המצאת אישור הג"א. -

יש להוסיף פרטי פיתוח הרלוונטיים , על פי תכנית הבינוי, כולל סימון והפניה בתכניות. -
המצאת אישור חברת חשמל. -

יש לצרף נספח סניטרי כחלק מתכנית הבקשה הכוללת חיבור למערכת הביוב הציבורית, -
מאושרת ע"י מחלקת הביוב. -

יש לציין חומרי גמר הגג, בתוכנית ובחתכים ע"פ התוכנית המפורטת החלה במקום. -
- והצהרת מהנדס, כולל קירות תמך.413המצאת חישובים סטטיים, התאמתם לתקן ישראלי 

המצאת רישיון בתוקף של קבלן רשום, אחראי לבצוע השלד או הצהרה על טרם מינויים. -
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חתימת השכנים על גבי הבקשה להסכמתם לגדר משותפת. -
תנאי להוצאת היתר בניה הינו הבטחת ביצוע עבודות הפיתוח הציבורי בשטח התכנית ע"ח היזמים. -

המצאת התחייבות לביצוע תשתיות מלאות, לרבות נגישות, ביוב, מים וכו' מהווה תנאי להיתר. -
המצאת רשיונות בתוקף של עורך הבקשה, מתכנן שלד הבנין, האחראי לביצוע השלד. -

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

היטל השבחה יגבה כחוק. -
תשלום אגרות בניה לאחר מילוי כל דרישות הועדה. -

============================================================ -
-  (בקשה להיתר תנאיו ואגרות)4 ש"ח לפי תיקון מס' 20,000יש להמציא ערבות  בנקאית על סך 

על פי תקנות התכנון והבניה, כתנאי לביצוע התוספת על פי ההיתר. -
- עותקים מתוקנים, צבועים וחתומים עבור היתר בניה.3יש להביא  

החלטת הועדה תבוטל באם תוך שנה מיום נתינתה לא יוצא היתר בניה. -
============================================================ -
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