
01/02/2016 תאריך:

כ"ב בשבט  תשע"ו ת. עברי:

2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מס'  
 כ"ט בשבט  תשע"ו 08/02/2016בתאריך :  

מוזמנים: 

יו"ר הועדה - סלע כרמל חברים:

מ"מ יו"ר הועדה - ברכה מודי

סגן ראש המועצה - עוזרד אורן

כפר עין חוד - אבו אלהיגא מובארק

בית חנניה - אקשטיין גדעון

גבע כרמל - אסף דניאל

החותרים - אסיף איזק

קיסריה - אברהם כרמל

קיסריה - אשכנזי אורנה

עין איילה - ברגר רונן

עין כרמל - ורד יהלום

עתלית - גלבוע שי

מושב בת שלמה - בת-שבע ברוש

כפר גלים - גז כהן עינת

עופר - גרמי זכריה

עתלית - גרוסמן יגאל

נווה ים - הלל ספיר

עתלית - האובר אלכס

קיסריה - יפה גיל

מושב דור - כהן יצחק

שדות ים - כהן ערן

עתלית - מכבי בני

עתלית - מרקוביץ זהבה

מושב צרופה - מזרחי יעקוב

קיסריה - מלכה יעקוב

מגדים - סבג אילנה

קיבוץ מעין צבי - פיליפס אורי

כפר הנוער שפיה - פניאס יורם

קיבוץ בית אורן - פולק אייל

הבונים - קנטור זהר

נחשולים - קוגוט דורית

נציגת שר האוצר - נעמה עזריאל נציגים:
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המשך משתתפים לישיבה:

נציג "מינהל מקרקעי ישראל" - יקיר רוטיץ לימור נציגים:

נציג שר השיכון - אנטס זאב

משרד הבריאות - גליה להב

נציג משטרת זכרון יעקב - מפקד משטרת זכרון יעקב

נציגת השר לאיכות הסביבה - מוסרי יהודית

נציג שר החקלאות - פיינגריש עודד אלכס

נציג רשות הכבאות - מכבי אש חדרה - רובינוב איליה

מהנדס הועדה - אינג' אסף וחנר סגל:

יועצת משפטית לוועדה - עו"ד אסנת הירש

מנהל מחלקת רישוי ופיקוח - אינג' אלכס קופר

מנהלת מדור תכנון ארוך טווח - מתכננת סון לביא סילביה

מ"מ מנהלת מדור תכנון ארוך טווח - ענבל קורן-רייסנר

אדריכל המועצה - אדר' אהרון דינור

בודקת תכניות - יגול שולה

בודקת תכניות - סקר חלי

נציגת איגוד ערים חדרה לאיכות הסביבה - דנינו טובי מוזמנים:

רשות הטבע והגנים - מיקי לדל

נציגת החברה להגנת הטבע - לביא אפרת יעל

נציג קרן קיימת לישראל - ארק יעקב

נציג החברה לפיתוח קיסריה - בורנשטיין עודד

מזכיר עתלית - אלי טל

אישור פרוטוקולים: 

.04/01/2016 מיום 2016001אישור פרוטוקול הועדה המקומית מספר 

:המלצות
)הוטמעו בגוף הפרוטוקול(בכפוף להערות ותיקונים של לשכת התכנון , לאשר את הפרוטוקול

 

2עמוד  08/02/2016 מיום:2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מס' 



על סדר היום: 

 והומלץ להפקידה 2007תכנית זו נדונה בועדה המקומית בשנת  -1326/חפאג/1212/ש/600/חכ-תכנית יער חוף כרמל. 1
מהות התכנית . ל"כיום הוחל בקידומה המחודש ביוזמת קק). גז(ח /37/א"במהלך השנים התכנית הוקפאה בשל תמ. בתנאים

).תכנית מתאר ליערות (22א "פ תמ"הינה דיוק שטחי יער ע
: בין היתר התכנית המעודכנת מציעה

משמעות ביטול זה הינה בין . ב"החלה בתחומי המועצה מזרחית למרכז מיר) 1961תוקף  (8/ביטול תכנית מאושרת חכ. א
.מגורים ודרך, מוסד לימודי"/'קולג" דונם ליעוד 41-היתר שטח של כ

.שסומן עם הנחיות מיוחדות) באזור ים כרמל והמגלשות הנוכחי(ב " דונם צפונית למרכז מיר1000-ביטול שטח של כ. ב

לקראת הדיון צוות הועדה המקומית יגבש חלופה מיטבית .  8.2.16לעדכנכם כי התכנית תידון בועדה המחוזית בתאריך 
.יותר
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תקציר נושאים לדיון 

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

5   ,39הנרקיסים 
עתלית

נעמה קדוש סלומון 11779גוש:  שינוי הוראות בדבר
מס' יח"ד במגרש

303-0261966 תוכנית בניין
עיר

תכנית מפורטת

1
71מחלקה:

71עד חלקה:

6 מועצה איזורית חוף
הכרמל

11738גוש:  שינוי קו בנין במגרש
 קיבוץ בית אורן311

303-0333229 תוכנית בניין
עיר

תכנית מתאר

2
2מחלקה:

2עד חלקה:

7 פוריידיס נתיבי ישראל -
החברה הלאומית

לתשתיות תחבורה

10589גוש:  מחלף פוריידיס-
4/70כבישים 

וצמתים לפוריידיס

303-0132217 תוכנית בניין
עיר

תכנית דרך

3
1מחלקה:

1עד חלקה:

10 ,99רחוב דולב 
3קיסריה, שכונה 

שחטמן יונתן 10620גוש:  מגורים , לגליזציה בקשה להיתר 20150309 4
404חלקה: 

קיימת התנגדות /ג42תכ': חכ/  130404ת.בנין:  

11 עתלית 2014ש.ה.ב אחזקות 
 בע"מ

10534גוש:  מגורים , בניה חדשה בקשה להיתר 20150488 5
108חלקה: 
1111מגרש:   5852ת.בנין:  

13 עתלית ש.ה.ב. אחזקות
 בע"מ2014

10534גוש:   יחידות ,2מגורים - 
בניה חדשה

בקשה להיתר 20150371 6
108חלקה: 
1106מגרש:   338401106ת.בנין:  

15 עתלית 2014ש.ה.ב אחזקות 
 בע"מ

10534גוש:   יחידות ,2מגורים - 
בניה חדשה

בקשה להיתר 20150370 7
108חלקה: 
1110מגרש:   338401110ת.בנין:  

17 עתלית 2014ש.ה.ב אחזקות 
 בע"מ

10534גוש:   יחידות ,2מגורים - 
בניה חדשה

בקשה להיתר 20150372 8
108חלקה: 
1105מגרש:   338401105ת.בנין:  

19 עתלית הס ציפורה 10533גוש:  מגורים , בניה חדשה בקשה להיתר 20150357 9
57חלקה: 
1501מגרש:   338401501ת.בנין:  

21 , כרם מהר"ל בונה יהודה 12365גוש:  מגורים , בניה חדשה בקשה להיתר 20150462 10
32חלקה: 
34מגרש:   450340ת.בנין:  

22 רחוב דרך הים ,
עתלית

עמר אורטל 10562גוש:  מגורים , בניה חדשה בקשה להיתר 20130315 11
160חלקה: 
7מגרש:   320700700ת.בנין:  

24 ,2רחוב נקר 
7קיסריה, שכונה: 

פלר אורלי 10611גוש:  בקשה להיתר 20150470 12
266מגרש: 

125תכ': חכ/  172660ת.בנין:  

26 12קיסריה, שכונה  כהן יוסי 12825גוש:  מגורים , בניה חדשה בקשה להיתר 20150327 13
307חלקה: 
14מגרש:   2400140ת.בנין:  

28 12קיסריה, שכונה  אלישר פנינה 10640גוש:  מגורים , בניה חדשה בקשה להיתר 20150448 14
104מגרש: 

,247תכ': חכ/במ/  2401040ת.בנין:  

30 עתלית בן-שושן יצחק 10530גוש:  בקשה לשימוש חורג
, שימוש חורג

בקשה להיתר 20160026 15
8חלקה: 

 5874ת.בנין:  

31 , עתלית14השקד  גן להב 10561גוש:  שימוש חורג בקשה להיתר 20160016 16
94חלקה: 
,555תכ': ג/  5867ת.בנין:  

32 קיסריה אברהמי תומר 12825גוש:  מגורים , בניה חדשה בקשה להיתר 20150212 17
1חלקה: 
58מגרש:   2400580ת.בנין:  

34 , גבע כרמל67רחוב  חדד יום טוב 11900גוש:  בריכת שחיה , בריכת
 שחיה

בקשה להיתר 20150361 18
53חלקה: 
67מגרש:   900670ת.בנין:  
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303-0261966תכנית מפורטת:  1 סעיף

08/02/2016 תאריך: 2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מספר 

שינוי הוראות בדבר מס' יח"ד במגרש שם התכנית: 

דיון להפקדה נושא 

תכנית מפורטת סוג תוכנית

ועדה מקומית סמכות תוכנית

שטח התוכנית מ"ר716.00 דונם)0.716(

מספר תכנית יחס
945ג/ שינוי

בעלי ענין 

יזם
נעמה קדוש סלומון

מתכנן
דנה גליק לוינשטיין

בעלים
נעמה קדוש סלומון

רשות מקרקעי ישראל

מודד
26304 א  קרית חיים קרית חיים, 17בני שפירא , הגדוד העברי 

כתובות  , עתלית39הנרקיסים 

גושים חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוסף גוש

כן 71 71 לא 11779

תכנית שלמות מגרש עד מגרש ממגרש גוש

945ג/ 150 150 1

מטרת התכנית 
.ד" יח2-מיחידה אחת במגרש ל, ד"שינוי הוראות בדבר מספר יח.1
.ב" לחוק התו9סעיף קטן ) א(א62תוספת אחוזי בניה שניתן לקבל במסגרת הקלה בהתאם לסעיף . 2

:רקע סטטוטורי
מקומית -תכנית בסמכות 

.פגיעות מי תהום גבוהה -' התכנית חלה באזור א - 4/ב/34א "תמ
.התכנית חלה במרקם חופי - 35א "תמ
.התכנית חלה באזור פיתוח עירוני - 6מ "תמ

.'התכנית חלה ביעוד מגורים א - 945/ג

:הערות בדיקה
 - 8)א(א62התאם לסעיפים ד מהנדס הועדה והיועצת המשפטית כי התכנית הינה תכנית בסמכות מקומית ב"התקבלה חוו. 1

. במסגרת הקלה6%תוספת  -9)א(א62-הגדלת מספר יחידות הדיור  ו
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303-0261966המשך תוכנית: 

כמו כן התכנית ערוכה . ל" לחוק התכנון והבניה כי התכנית בסמכות מקומית לפי הסעיפים הנ4)ג(61ד מהנדס לפי סעיף "התקבלה חוו. 2
בהתאם להמלצת המהנדס ניתן להפקיד את התכנית בסמכות מקומית . בהתאמה לתכניות גבוהות ממנה בסולם העדיפויות של תכניות

.בהתאם להשלמת התנאים ככל שידרשו
.התקבל כתב שיפוי. 3
.י כי אין להם מניעה לחתום על מסמכי התכנית"התקבלה התייחסות רמ. 4
.יש לסמן להריסה. קיים קיר גבול החלקה אשר פולש לשטח שכן, בצד מזרח. 5

המלצות 
:להפקיד תכנית בסמכות מקומית בתנאים

. תיקון מסמכי התכנית בהתאם להערות מדור התכנון ארוך טווח ומהנדס הועדה. 1
.י"יש להחתים את רמ. 2

303-0333229תכנית מתאר מקומית:  2 סעיף

08/02/2016 תאריך: 2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מספר 

שם התכנית:  קיבוץ בית אורן311שינוי קו בנין במגרש 

דיון להפקדה נושא 

תכנית מתאר מקומית סוג תוכנית

ועדה מקומית סמכות תוכנית

שטח התוכנית מ"ר7,321.00 דונם)7.321(

מספר תכנית יחס
/ט71חכ/ שינוי

בעלי ענין 

יזם
מועצה איזורית חוף הכרמל

מתכנן
טל רוזין

בעלים
קק"ל (רמ"י) בחכירת בית ארן

קיבוץ בית אורן

מודד
30056חלבי לביב ,  עיר הכרמל, 

גושים חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוסף גוש

לא 2 2 לא 11738

מטרת התכנית 
. בקיבוץ בית אורן ללא שינוי אחוזי בניה או מספר יחידות דיור311מטרת התכנית לשנות קווי בניין במגרש 

:רקע
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303-0333229המשך תוכנית: 

: אושר כי המועצה האזורית תכנס כיזם לתכנית מהסיבות הבאות25.01.2016במליאת המועצה מתאריך 
יאפשר לצמצם את קירות התמך) שינוי קו הבניין(מימוש התכנית . שטח התכנית מאופיין בטופוגרפיה משופעת. 1

).מגרש זה ממוקם בגבולו הדרומי של הקיבוץ בסמיכות לשטחים פתוחים. (במגרש וימזער פגיעה במשאבי טבע גובלים
.ד" יח12מימוש התכנית יאפשר פיתוח . 2
. י"לקיבוץ בית אורן אין הסכם בתוקף עם רמ. 3

:רקע סטטוטורי
. גבוההסביבתית-רגישות נופיתבשטח בעל , התכנית חלה במרקם שמור משולב -35א "תמ
 נדרש להותיר לפחות23.3בהתאם לסעיף . פגיעות מי תהום גבוהה-התכנית חלה באזור רגישות א -4/ב/34א "תמ

פים יבטיח קליטה השהייה והחדרה"כמו כן תכנון שצ.  שטחים חדירי מים מתוך שטח המגרש הכולל15% 
כל זאת ללא פגיעה בתפקוד. פים יהיו נמוכים מסביבתם"השטחים הקולטים את מי הנגר בתחום שצ. של מי נגר

בתכנון דרכים וחניות ישולבו רצועות של שטחים. ובשימושים של שטחים אלה כשטחים ציבוריים פתוחים
.4/ב/34א "כל הנאמר כאן בכפוף למצוין בתמ. מגוננים סופגי מים וחדירים

.התכניות מגדירות שטח גן לאומי סביב קיבוץ בית אורן -ט/71/חכ - ו8א "תמ
.התכנית חלה באזור פיתוח כפרי וגובלת בגן לאומי -6מ "תמ
.התכנית משנה רק את קווי הבניין ויתר הוראות התכנית ממשיכות לחול -ט /71/חכ

:הערות בדיקה
התאםד מהנדס הועדה והיועצת המשפטית כי התכנית הינה תכנית בסמכות מקומית ב"התקבלה חוו. 1

.שינוי קו בניין - 4)א(א62לסעיף 
.ל" לחוק התכנון והבניה כי התכנית בסמכות מקומית לפי הסעיף הנ4)ג(61ד מהנדס לפי סעיף "התקבלה חוו. 2

בהתאם להמלצת המהנדס ניתן להפקיד את התכנית. כמו כן התכנית ערוכה בהתאמה לתכניות בהיררכיה שמעליה
.בסמכות מקומית בהתאם להשלמת התנאים ככל שיידרשו

25.01.2016 -החלטת מליאה על כינסת המועצה כיזם התקבלה בתאריך ה.3
.התקבל כתב שיפוי. 4
.י"טרם התקבלה התייחסות רמ. 5
מסמכי התכנית הועברו למשרד להגנת הסביבה. נופי- נדרש נספח סביבתי35א "בהתאם לתמ. 6

. וטרם התקבלה התייחסותם

המלצות 
:להפקיד תכנית בסמכות מקומית בתנאים

. תיקון מסמכי התכנית בהתאם להערות מדור תכנון ארוך טווח ומהנדס המועצה. 1
.  יש להחתים את הקיבוץ על המסמכים המעודכנים. 2
.י"התייחסות רמ. 3
.ככל שהמשרד להגנת הסביבה יפטור מהגשת נספח סביבתי כך הועדה תפטור גם. 4

303-0132217תכנית דרך:  3 סעיף

08/02/2016 תאריך: 2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מספר 

שם התכנית:  וצמתים לפוריידיס ודור/נחשולים4/70מחלף פוריידיס- כבישים 

דיון להפקדה נושא 

תכנית דרך סוג תוכנית

ועדה מחוזית סמכות תוכנית

שטח התוכנית מ"ר784,676.00 דונם)784.676(

מספר תכנית יחס
1/א/31תמא/ כפיפות
/ג37תמא/ כפיפות
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303-0132217המשך תוכנית: 

18תתל/ כפיפות
/ח37תמא/ כפיפות
35תמא/ פירוט
78/3תמא/ פירוט
6תממ/ פירוט
3/ב/34תמא/ אישור ע"פ תמ"א

בעלי ענין 

יזם
נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ

מתכנן
ערן רייספלד

כתובות   פוריידיס

גושים וחלקות לתוכנית: 

6, 2, 1 חלקי חלקות: 10589גוש: 
153, 142 חלקות במלואן: 10935גוש: 
147, 146, 145, 144, 143, 141, 129, 128, 126, 125, 123, 95, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 17, 16 חלקי חלקות: 10935גוש: 
159, 156, 137, 41, 40, 38, 37 חלקי חלקות: 10937גוש: 
121, 87, 27, 26 חלקי חלקות: 10947גוש: 
6, 5 חלקי חלקות: 10969גוש: 
26, 24, 23 חלקות במלואן: 11275גוש: 
,31, 30, 29, 28, 27, 25, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 חלקי חלקות: 11275גוש: 

32 ,36
27, 26, 1 חלקי חלקות: 11276גוש: 
,35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 15, 14, 12, 11, 10, 7 חלקות במלואן: 11277גוש: 

36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,42 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58
43, 41, 13, 9, 8, 5, 4, 3 חלקי חלקות: 11277גוש: 
84, 83, 82, 81, 80, 79, 70, 69, 68, 67, 65, 64, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55 חלקות במלואן: 11278גוש: 
86, 85, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 71, 66, 63, 54, 49, 48 חלקי חלקות: 11278גוש: 
113, 111, 110, 109, 108, 103, 80 חלקות במלואן: 11279גוש: 
114, 112, 107, 106, 105, 104, 42, 26, 25, 20, 19, 18, 13, 12, 10, 9, 8, 6, 5, 3, 2 חלקי חלקות: 11279גוש: 
,37, 36, 33, 32, 31, 28, 26, 24, 23, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 חלקי חלקות: 11280גוש: 

38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48
7, 5, 4, 2, 1 חלקי חלקות: 11282גוש: 
89, 86, 85, 84, 83 חלקי חלקות: 11286גוש: 
4, 3, 2, 1 חלקות במלואן: 11373גוש: 
9, 8, 7, 5 חלקי חלקות: 11373גוש: 
2 חלקי חלקות: 11374גוש: 

מטרת התכנית 
.וצומת נחשולים) צומת פוריידיס (70'  ודרך מס4' הרחבה ושדרוג של מפגש דרך מס, מחלוף, 4מסגרת תכנונית להסטת כביש 

רקע סטטוטורי
תכנית דרך בסמכות מחוזית

בחלקה המזרחי התכנית. פגיעות מי תהום גבוהה-התכנית חלה בחלקה המערבי באזור רגישות א-4/ב/34א "תמ
א נדרש להותיר" בתמ23.3בהתאם לסעיף , באזור רגישות א. פגיעות מי תהום גבוהה-.1' חלה באזור רגישות א

בתכנון דרכים וחניות ישולבו רצועות של שטחים.  שטחים חדירי מים מתוך שטח המגרש הכולל15%לפחות 
.4/ב/34א "כל הנאמר כאן בכפוף למצוין בתמ. מגוננים סופגי מים וחדירים

המחלף המוצע מתוכנן על תוואי. נחל דליה - עובר עורק ניקוז ראשי70בתחום התכנית לאורך כביש  -3/ב/34א "תמ
לנחל דליה בתחום. לףולכן בקטע זה תכנית הדרך מסיטה נקודתית את הנחל כך שיתאים לתכנון המח, הנחל הקיים

6.1-6.3' לפי ס. ובתחום פרדיס הוא מוסדר במרבית שטחו במובל בטון, פרדיס אושרו תכניות ניקוז לפי חוק הניקוז
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.רוחב העורק ורצועות המגן יהיו לפי תכניות ניקוז מאושרות אלו, א"בתמ
שהם תעלות ניקוז העוברות בשטח חקלאי, מערבי של התכנית חוצה שני עורקי ניקוז משניים-בחלק הצפון

.ל במעבירי מים"התכנית מסדירה את הניקוז הנ).  וממשיכות מערבה4מתחילות מכביש (
ד"קבלת חוו מוסד תכנון הדן בתכנית החלה בתחום עורק ניקוז ראשי ידון בה רק לאחר 8.2א סעיף "בהתאם לתמ
 התקבלה התייחסות הרשות12.5.15-ב. ונערכה התייעצות עם רשות הניקוז, התכנית כוללת נספח ניקוז. מרשות ניקוז

יש להטמיע הערות. ומבוקש העברת מסמכים נוספים, לכך שאין הסתייגות לתוואי נחל דליה בקטע המחלף המתוכנן
.רשות ניקוז

.התכנית חלה בחלקה המערבי במרקם חופי ובחלקה המזרחי במרקם עירוני -35א "תמ
כמו כן התכנית חלה . סביבתית גבוהה ובשטח שימור משאבי מים-כמו כן התכנית חלה בחלקה בשטח בעל רגישות נופית

..בחלקה במכלול נופי מוצע של נחל תנינים ונחל דליה
.א כדרך ראשית מוצעת" מופיעה בתמ4הסטת כביש  -78 תיקון 3א "תמ
תכנית הדרך חוצה פעמיים את. ' מ10התכנית בחלקה הצפוני חלה בתחום רצועת הצינור ברוחב  -גז טבעי-ג/37/א"תמ

,א" בתמ9.5' לפי ס.  מקצה רצועת הצינור25כלומר , מהציר'  מ30קו הבניין של רצועת הגז הוא .הרצועה
.לא תופקד תכנית בתחום קו הבניין בטרם נערכה התייעצות עם רשות הגז

רצועה מאושרת(א "התכנית בחלקה הצפוני חלה בתחום רצועת התשתיות של התמ -גז טבעי-ח/37/א"תמ
. מקצה רצועת הצינור'  מ40-רוחבו כ-קו הבניין של רצועת הגז . תכנית הדרך חוצה אותה פעמיים). ' מ40-ברוחב של כ

.התכנית חלה במרביתה ביעוד דרך -6מ "תמ
.התכנית חלה בחלקה הצפוני של התכנית לאזור התעסוקה-אזור תעסוקה פרדיס צפון -0180117-353

).טרם קיבלה תוקף(
).טרם קיבלה תוקף. (התכנית חלה בתחום תכנית המתאר של פרדיס -תכנית מתאר פרדיס -0271387-353

.פ"יש צורך באישור ולקחש. התכנית בחלקה הצפוני חלה בתחומי התכנית ביעוד חקלאי-2/ח"מש
.כמו כן חלות בתחום התכנית תכניות מאושרות של ועדה מקומית שומרון

.יש לבצע תיאום עם רשות העתיקות. התכנית חלה בחלקה בתחום אתרי עתיקות
 דונם35ד פקיד יערות כאשר שטח תכנית עולה על "בהתאם לתקנות התכנון והבנייה יש לצרף חוו

.העתקה או שימור/ עצים בוגרים לכריתה50ובתשריטה סומנו לפחות 
,מובל נחל דליה, קו מתח עליון, קו תשתיות נפט ואנרגיה וקצצא -בנוסף בתחום התכנית מספר קווי תשתיות

.קווי תקשורת ומים, מסדרון גז

:הערות בדיקה
 שיפוי בגין התווית הדרך לאור הפגיעה הצפויה בשטחי100%המועצה מבקשת לקבל . 1

).מעגן מיכאל( המועצה האזורית 
 מוסד תכנון הדן8.2א סעיף "בהתאם לתמ. נחל דליה -בתחום התכנית עובר עורק ניקוז ראשי. 2

.ד רשות ניקוז"התקבלה חוו. ד מרשות ניקוז"בתכנית החלה בתחום עורק ניקוז ראשי ידון בה רק לאחר קבלת חוו
.יש להטמיע הערות רשות ניקוז

.נדרש תיאום עם רשות העתיקות. 3
 דונם35ד פקיד יערות כאשר שטח תכנית עולה על "בהתאם לתקנות התכנון והבנייה יש לצרף חוו. 4

.העתקה או שימור/ עצים בוגרים לכריתה50ובתשריטה סומנו לפחות 
.פ"נדרש אישור ולקחש. חלק מהתכנית חל בתחום קרקע חקלאית מוכרזת. 5
.נדרש תיאום עם גורמים תשתיתיים לעניין העתקות תשתיות ומיגונים. 6
.א"יש להתאים את תצורת הכביש לתמ-78 תיקון 3א "התכנית איננה תואמת במדויק לתמ.7
 דונם לשטח התכנית שמהותו תוספת מגבלות בנייה ממערב50- התקבל עדכון תשריט המוסיף כ25.1.16בתאריך . 8

.יש לצמצם הפגיעה בשטחי המועצה. לכביש על שטחי המועצה
פעילויות אלו מהוות מפגע.  קיימת פעילויות מסחריות שונות הצמודות לכביש4כיום לאורך כביש . 9

.צע והלאה ממנוהתכנית איננה מפרטת כיצד מונעים זחילה של אותו מפגע לכיוון הכביש המו. תעבורתי-בטיחותי

המלצות 
:להמליץ לועדה המחוזית לדחות את התכנית מהטעמים הבאים

יש לבצע את חיבור הכביש המוסט לכביש , קרי. א"יש להתאים את תצורת הכביש לתמ. 3/78א "התכנית אינה תואמת תמ. 1
.נחשולים/ הקיים בצומת החיבור עם כביש הגישה לדור

. יש לצמצם מגבלות הבניה. מערבי על חשבון שטחי המועצה-התכנית מציעה מגבלות בניה רחבות מצידה הצפון. 2
. על התכנית למנוע המשך מפגע זה. הכביש כיום מהווה בחלקו מפגע בטיחותי. 3
מבוקש להשאיר את השדרה . 7011כביש  -נחשולים /התכנית מבטלת את שדרת הברושים בצד הדרומי של כביש הגישה לדור. 4

.על כנה
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4 20150309בקשה להיתר:   סעיף

08/02/2016 תאריך: 2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מספר 

 130404תיק בניין:

בעלי עניין 

מבקש
שחטמן יונתן

שחטמן הילי

בעל הנכס
שחטמן הילי

עורך
זילביגר מיכל

3, קיסריה, שכונה 99רחוב דולב  כתובת:

404  חלקה: 10620גוש:  גוש וחלקה:

שטח מגרש:   מ"ר7527.00

3/ג - קסריה שכונה 42חכ/ תוכניות:

לגליזציה תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 
תוספת שטח עיקרי:בקשה ללגליזציה לתוספת למבנה קיים הבקשה כרוכה בהקלה הבאה

. אחוז 6של 

הערות בדיקה 

ר" מ7.527.00: שטח החלקה 

כ"סה מבקש מוצע' יח מבקש קיים' יח *בנוי בפועל ר"מותר במ %מותרים  שטח בניה

166.22 81.93 84.99 2258,10 30.00 שטח עיקרי
376.35 5.00 שטחי שירות
451.62 6.00 הקלה

3353.85 81.23 3272.92 3086.07 41.00 כ"סה

.שטח עיקרי ושירות, על כל החלקה, בנוי בפועל לפי מפת מדידה * 

מתנגדים 

30889 קיסריה, 60אלמלם ראובן , ליבנה  -

30889 קיסריה, 56דר' ג'רארד מרטן , ליבנה  -

30889 קיסריה, 58שטיינהרדט גבריאל , ליבנה  -

המלצות 
:לדחות את הבקשה מהסיבות שלהלן

.3שכונה , הבקשה הינה תוספת בבית  מגורים משותף ביישוב קיסריה . 1
. חלקם בניינים טוריים וחלקם דו משפחתיים, המבקש הגיש מפת מדידה של החלקה הכוללת מספר מבנים. 2
שטח (ג השטח הכולל המותר לבניה /42/ר כאשר על פי תכנית חכ" מ3271.92השטח המדוד הינו , על פי מפת מדידה שהוגשה. 3

לא סומנה במבנן הנדון אחת מיחידות הדיור , כמו כן. ר בלבד" מ3086.07הינו )  אחוז6הקלה של + שטחי שירות + עיקרי 
.כבר היום הבניה בחלקה זו חורגת באופן קיצוני מהמותר בתכנית, לפיכך.  ושטחה לא נכלל במניין השטחים הקיימים

ןמבדיקת הבקשה ומדוח פיקוח עולה כי אין מדובר בתכנית שינויים כפי שצוי, בנוסף. 4
בגין הבניה אף הוגש. במהות הבקשה שהוגשה אלא בלגליזציה לבניה שנעשה ללא היתר

.כתב אישום וכן התקבלו התנגדויות של בעלי הנכס המשותפים 
מגרש ,  למען הזהירות בלבד, בחנה הועדה המקומית, על אף שכל זכויות הבניה מכוח תכנית שבתוקף מוצו זה מכבר. 5
ר ובמקרה כזה " מ1000 -נוצר מגרש של כ , מכל צד'  מ4 בהנחה שקווי הבניין של .שעליו נמצא הבניין הטורי הנדון" תיאורטי"

.הדיור של המבקש חורגת משמעותית מהוראות התכנית' הבניה   ביח

10עמוד  08/02/2016 מיום:2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מס' 



 20150309המשך בקשה להיתר:  

סבורה הועדה כי אין צורך לגרום למבקש הוצאות מיותרות , מאחר ולא ניתן להכשיר את הבניה במצב הקיים על פי התכנית. 6
י בעלי הנכס המשותף "מסיבה זו גם לא התקיים דיון בהתנגדויות שהוגשו ע,  ולכן הוא לא נדרש לפרסם את הבקשה להקלה

.לחוק התכנון והבניה' ב2שקיבלנו הודעה לפי סעיף 

5 20150488בקשה להיתר:   סעיף

08/02/2016 תאריך: 2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מספר 

 5852תיק בניין:

בעלי עניין 

מבקש
 בע"מ2014ש.ה.ב אחזקות 

בעל הנכס
 בע"מ2014ש.ה.ב אחזקות 

עורך
ויטנר אילן

עתלית כתובת:

1111 מגרש: 108  חלקה: 10534גוש:  גוש וחלקה:

שטח מגרש:   מ"ר507.00

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

שטח מגרש:  מ"ר507.00 יעוד:

בניה חדשה תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 
.דו קומתי, בקשה לבניית בית דו משפחתי

. הבקשה כרוכה בהקלה

פרוט הפרסום: 
חריגת הפרגולה מעבר לקו . 3. אחוז10של עד חריגה מקו בניין צידי מערבי . 2 אחוז 10חריגה מקו בנין צידי מזרחי של עד .1

. אחוז המותרים אל תוך המרווח הצידי מערבי40בניין ומעבר ל

הערות בדיקה: 

הערות
סה"כ 

% סה"כ
מוצע

קיים בהיתר מותר
%

מותרים שטחי בניה

304.20 60.00 שטח עיקרי כולל

202.80 40.00  יח'ד.2משטח המגרש ל-שטח עיקרי קומה קרקע

21.29 7.00 מתקנים ומערכות
טכניות

 יח'ד.2משטח עיקרי ל-

יח' צפונית

57.50 57.50 שטח עיקרי קומה קרקע

84.37 84.37 שטח עיקרי קומה א

12.00 12.00 12.00 ממ"ד

4.40 4.40 מתקנים ומערכות
טכניות

יח' דרומית

57.50 57.50 שטח עיקרי קומה קרקע

84.37 84.37 שטח עיקרי קומה א
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הערות
סה"כ 

% סה"כ
מוצע

קיים בהיתר מותר
%

מותרים שטחי בניה

12.00 12.00 12.00 ממ"ד

4.40 4.40 מתקנים ומערכות
טכניות

316.54 316.54 328.20 סה"כ

.הבקשה פורסמה כחוק. 1
 .לא התקבלו התנגדויות. 2

הערות בדיקה 

 +12.43:מפלס מנחה 
 +12.43: מפלס מוצע

סטטוס  תאריך השלמה  גליון דרישות 

לא הושלם תיקונים טכניים בהתאם להנחיות מחלקת רישוי. -
לא הושלם אישור תכנית בינויע"י האדריכל המועצה מהווה תנאי להיתר. -
לא הושלם ) ומפלסי הפיתוח יהיו בהתאם לתכנית בינוי0.00מפלס הכניסה הקובעת למבנה (

מאושרת.
-

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

-

לא הושלם יש להוסיף פרטי פיתוח הרלוונטיים , על פי תכנית הבינוי, כולל סימון והפניה
בתכניות.

-

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 יש לציין חומרי גמר הגג, בתוכנית ובחתכים ע"פ התוכנית המפורטת החלה במקום. -
לא הושלם  והצהרת מהנדס, כולל413המצאת חישובים סטטיים, התאמתם לתקן ישראלי 

קירות תמך.
-

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

-

לא הושלם חתימת השכנים על גבי הבקשה להסכמתם לגדר משותפת. -
לא הושלם תנאי להוצאת היתר בניה הינו הבטחת ביצוע עבודות הפיתוח הציבורי בשטח

התכנית ע"ח היזמים.
-

לא הושלם המצאת התחייבות לביצוע תשתיות מלאות, לרבות נגישות, ביוב, מים וכו' מהווה
תנאי להיתר.

-

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 ================================================

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

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

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

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. -
לא הושלם ================================================

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

הושלם 18/01/2016 המצאת מפת מודד מוסמך, חתומה ומעודכנת לחצי שנה, כחלק מתכנית הבקשה. -
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הושלם 18/01/2016 המצאת הסכם עם מעבדה מאושרת לבדיקת בטונים, אינסטלציה ואטימות ממ"ד. -
הושלם 18/01/2016 המצאת אישור הג"א. -
הושלם 28/01/2016 המצאת נסח טאבו מעודכן לחצי שנה או הסכם פיתוח מול בעלי הקרקע. -
הושלם 28/01/2016 המצאת אישור בעל הנכס המופיע בנסח הטאבו. -

6 20150371בקשה להיתר:   סעיף

08/02/2016 תאריך: 2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מספר 

 338401106תיק בניין:

בעלי עניין 

מבקש
 בע"מ2014ש.ה.ב. אחזקות 

עורך
ויטנר אילן

עתלית כתובת:

1106 מגרש: 108  חלקה: 10534גוש:  גוש וחלקה:

שטח מגרש:   מ"ר533.00

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

בניה חדשה תאור הבקשה:  שימושים:  יחידות2מגורים - 

מהות הבקשה 
חריגה. 1:בקשה להקמת בית מגורים דו משפחתי דו קומתי הבקשה כרוכה בהקלה הבאה

. אחוז מקו בנין צידי מערבי ומקו בנין אחורי10של עד 

פרוט הפרסום: 
. אחוז מקו בנין צידי מערבי ומקו בנין אחורי10חריגה של עד . 1
.הבקשה פורסמה כחוק. 2
.לא התקבלו התנגדויות. 3

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

84.61 84.61 שטח עיקרי קומה קרקע

77.37 77.37 שטח עיקרי קומה א

12.00 12.00 12.00 ממ"ד

3.48 3.48 מתקנים ומערכות
טכניות

יח' מזרחית

84.61 84.61 שטח עיקרי קומה קרקע

77.37 77.37 שטח עיקרי קומה א

12.00 12.00 12.00 ממ"ד

3.48 3.48 מתקנים ומערכות
טכניות
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354.92 354.92 366.18 סה"כ

הערות בדיקה 

 +12.33:מפלס מנחה 
+12.33: מפלס מוצע

סטטוס  תאריך השלמה  גליון דרישות 

לא הושלם תיקונים טכניים בהתאם להנחיות מחלקת רישוי. -
לא הושלם אישור תכנית בינוי ע"י אדריכל המועצה מהווה תנאי להיתר. -
לא הושלם יש להתאים את מיקום החניה ע"פ תוכנית הבינוי. -
לא הושלם ) ומפלסי הפיתוח יהיו בהתאם לתכנית בינוי0.00מפלס הכניסה הקובעת למבנה (

מאושרת.
-

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

-

לא הושלם יש להוסיף פרטי פיתוח הרלוונטיים , על פי תכנית הבינוי, כולל סימון והפניה
בתכניות.

-

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 יש לציין חומרי גמר הגג, בתוכנית ובחתכים ע"פ התוכנית המפורטת החלה במקום. -
לא הושלם  והצהרת מהנדס, כולל413המצאת חישובים סטטיים, התאמתם לתקן ישראלי 

קירות תמך.
-

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

-

לא הושלם חתימת השכנים על גבי הבקשה להסכמתם לגדר משותפת. -
לא הושלם תנאי להוצאת היתר בניה הינו הבטחת ביצוע עבודות הפיתוח הציבורי בשטח

התכנית ע"ח היזמים.
-

לא הושלם המצאת התחייבות לביצוע תשתיות מלאות, לרבות נגישות, ביוב, מים וכו' מהווה
תנאי להיתר.

-

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 ================================================

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

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

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

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. -
לא הושלם ================================================

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

לא הושלם ; -
הושלם 27/12/2015 המצאת הסכם עם מעבדה מאושרת לבדיקת בטונים, אינסטלציה ואטימות ממ"ד. -
הושלם 04/01/2016 המצאת מפת מודד מוסמך, חתומה ומעודכנת לחצי שנה, כחלק מתכנית הבקשה. -
הושלם 04/01/2016 המצאת אישור הג"א. -
הושלם 28/01/2016 המצאת נסח טאבו מעודכן לחצי שנה או הסכם פיתוח מול בעלי הקרקע. -

14עמוד  08/02/2016 מיום:2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מס' 



 20150371המשך בקשה להיתר:  

הושלם 28/01/2016 המצאת אישור בעל הנכס המופיע בנסח הטאבו. -

7 20150370בקשה להיתר:   סעיף

08/02/2016 תאריך: 2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מספר 

 338401110תיק בניין:

בעלי עניין 

מבקש
 בע"מ2014ש.ה.ב אחזקות 

בעל הנכס
 בע"מ2014ש.ה.ב אחזקות 

עורך
ויטנר אילן

עתלית כתובת:

1110 מגרש: 108  חלקה: 10534גוש:  גוש וחלקה:

שטח מגרש:   מ"ר522.00

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

בניה חדשה תאור הבקשה:  שימושים:  יחידות2מגורים - 

מהות הבקשה 
.בקשה להקמת בית מגורים דו משפחתי דו קומתי 

פרוט הפרסום: 
. אחוז המותרים אל תוך המרווח הצידי מערבי40חריגת הפרגולה מעבר לקו בניין ומעבר ל. א
. הבקשה פורסמה  כחוק. 1
.לא התקבלו התנגדויות. 2

הערות בדיקה: 

הערות
סה"כ 

% סה"כ
מוצע

קיים בהיתר מותר
%

מותרים שטחי בניה

313.20 60.00 שטח עיקרי כולל

208.80 40.00 שטח עיקרי קומה
קרקע

21.92 7.00 מתקנים ומערכות
טכניות

 היח'.2משטח עיקרי ל-

יח' מערבית

57.50 57.50 שטח עיקרי קומה קרקע

84.37 84.37 שטח עיקרי קומה א

12.00 12.00 12.00 ממ"ד

4.40 4.40 מתקנים ומערכות
טכניות

יח' מזרחית

57.50 57.50 שטח עיקרי קומה קרקע

84.37 84.37 שטח עיקרי קומה א

12.00 12.00 12.00 ממ"ד

4.40 4.40 מתקנים ומערכות
טכניות

316.54 316.54 359.12 סה"כ
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הערות בדיקה 

 +12.63:מפלס מנחה 
+12.63: מפלס מוצע

סטטוס  תאריך השלמה  גליון דרישות 

לא הושלם תיקונים טכניים בהתאם להנחיות מחלקת רישוי. -
לא הושלם אישור תכנית בינוי ע"י אדריכל המועצה מהווה תנאי להיתר. -
לא הושלם ) ומפלסי הפיתוח יהיו בהתאם לתכנית בינוי0.00מפלס הכניסה הקובעת למבנה (

מאושרת.
-

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

-

לא הושלם המצאת הסכם עם מעבדה מאושרת לבדיקת בטונים, אינסטלציה ואטימות ממ"ד. -
לא הושלם המצאת אישור הג"א. -
לא הושלם יש להוסיף פרטי פיתוח הרלוונטיים , על פי תכנית הבינוי, כולל סימון והפניה

בתכניות.
-

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 יש לציין חומרי גמר הגג, בתוכנית ובחתכים ע"פ התוכנית המפורטת החלה במקום. -
לא הושלם  והצהרת מהנדס, כולל413המצאת חישובים סטטיים, התאמתם לתקן ישראלי 

קירות תמך.
-

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

-

לא הושלם חתימת השכנים על גבי הבקשה להסכמתם לגדר משותפת. -
לא הושלם תנאי להוצאת היתר בניה הינו הבטחת ביצוע עבודות הפיתוח הציבורי בשטח

התכנית ע"ח היזמים.
-

לא הושלם המצאת התחייבות לביצוע תשתיות מלאות, לרבות נגישות, ביוב, מים וכו' מהווה
תנאי להיתר.

-

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 ================================================

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

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

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

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. -
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 20150370המשך בקשה להיתר:  

לא הושלם ================================================
============

-

הושלם 28/01/2016 המצאת נסח טאבו מעודכן לחצי שנה או הסכם פיתוח מול בעלי הקרקע. -
הושלם 28/01/2016 המצאת אישור בעל הנכס המופיע בנסח הטאבו. -
הושלם 28/01/2016 המצאת מפת מודד מוסמך, חתומה ומעודכנת לחצי שנה, כחלק מתכנית הבקשה. -

8 20150372בקשה להיתר:   סעיף

08/02/2016 תאריך: 2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מספר 

 338401105תיק בניין:

בעלי עניין 

מבקש
 בע"מ2014ש.ה.ב אחזקות 

עורך
ויטנר אילן

עתלית כתובת:

1105 מגרש: 108  חלקה: 10534גוש:  גוש וחלקה:

שטח מגרש:   מ"ר532.00

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

שטח מגרש:  מ"ר532.00 יעוד:

בניה חדשה תאור הבקשה:  שימושים:  יחידות2מגורים - 

מהות הבקשה 
חריגה. 1:בקשה להקמת בית מגורים דו משפחתי דו קומתי הבקשה כרוכה בהקלה הבאה

. אחוז10מקו בנין צידי מזרחי של 

פרוט הפרסום: 
. אחוז10חריגה מקו בנין צידי מזרחי של . א
. הבקשה פורסמה כחוק. 1
.  לא התקבלו התנגדויות. 2

הערות בדיקה: 

הערות
סה"כ 

% סה"כ
מוצע

קיים בהיתר מותר
%

מותרים שטחי בניה

319.20 60.00 שטח עיקרי כולל

212.80 40.00 שטח עיקרי קומה
קרקע

 יח'ד.2משטח המגרש ל-

22.34 7.00 מתקנים ומערכות
טכניות

 יח'ד.2משטח עיקרי ל-

יח' מזרחית

84.61 84.61 שטח עיקרי קומה קרקע

76.37 76.37 שטח עיקרי קומה א

12.00 12.00 12.00 ממ"ד

3.48 3.48 מתקנים ומערכות
טכניות

יח' מערבית

84.61 84.61 שטח עיקרי קומה קרקע

76.37 76.37 שטח עיקרי קומה א

17עמוד  08/02/2016 מיום:2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מס' 



 20150372המשך בקשה להיתר:  

הערות
סה"כ 

% סה"כ
מוצע

קיים בהיתר מותר
%

מותרים שטחי בניה

3.48 3.48 מתקנים ומערכות
טכניות

12.00 12.00 12.00 ממ"ד

352.92 352.92 365.54 סה"כ

הערות בדיקה 

 +11.83:מפלס מנחה 
+11.83: מפלס מוצע

סטטוס  תאריך השלמה  גליון דרישות 

לא הושלם תיקונים טכניים בהתאם להנחיות מחלקת רישוי. -
לא הושלם אישור תכנית בינוי ע"י אדריכל המועצה מהווה תנאי להיתר. -
לא הושלם ) ומפלסי הפיתוח יהיו בהתאם לתכנית בינוי0.00מפלס הכניסה הקובעת למבנה (

מאושרת.
-

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

-

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

בתכניות.
-

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 יש לציין חומרי גמר הגג, בתוכנית ובחתכים ע"פ התוכנית המפורטת החלה במקום. -
לא הושלם  והצהרת מהנדס, כולל413המצאת חישובים סטטיים, התאמתם לתקן ישראלי 

קירות תמך.
-

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

-

לא הושלם חתימת השכנים על גבי הבקשה להסכמתם לגדר משותפת. -
לא הושלם תנאי להוצאת היתר בניה הינו הבטחת ביצוע עבודות הפיתוח הציבורי בשטח

התכנית ע"ח היזמים.
-

לא הושלם המצאת התחייבות לביצוע תשתיות מלאות, לרבות נגישות, ביוב, מים וכו' מהווה
תנאי להיתר.

-

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 ================================================

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

לא הושלם היטל השבחה יגבה כחוק. -

18עמוד  08/02/2016 מיום:2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מס' 



 20150372המשך בקשה להיתר:  

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

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

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. -
לא הושלם ================================================

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

הושלם 27/12/2015 המצאת הסכם עם מעבדה מאושרת לבדיקת בטונים, אינסטלציה ואטימות ממ"ד. -
הושלם 28/01/2016 המצאת נסח טאבו מעודכן לחצי שנה או הסכם פיתוח מול בעלי הקרקע. -
הושלם 28/01/2016 המצאת אישור בעל הנכס המופיע בנסח הטאבו. -
הושלם 28/01/2016 המצאת מפת מודד מוסמך, חתומה ומעודכנת לחצי שנה, כחלק מתכנית הבקשה. -

9 20150357בקשה להיתר:   סעיף

08/02/2016 תאריך: 2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מספר 

 338401501תיק בניין:

בעלי עניין 

מבקש
הס ציפורה

הס זאב

הס נוי

בעל הנכס
הס ציפורה זאב ונוי

עורך
שטרן אפרת

עתלית כתובת:

1501 מגרש: 57  חלקה: 10533גוש:  גוש וחלקה:

שטח מגרש:   מ"ר500.00

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

שטח מגרש:  מ"ר500.00 יעוד:

בניה חדשה תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 
הבקשה כרוכה בהקלה.בקשה להקמת בית מגורים דו משפחתי דו קומתי הכולל מרתף

.' מ+9.00המותרים ל '  מ8.50 -שינוי בגובה המבנה מ . 1:הבאה

פרוט הפרסום: 
.' מ+9.00המותרים ל '  מ8.50 -שינוי בגובה המבנה מ . א
.הבקשה פורסמה כחוק. 1
.לא התקבלו התנגדויות. 2

הערות בדיקה: 

הערות
סה"כ 

% סה"כ
מוצע

קיים בהיתר מותר
%

מותרים שטחי בניה

304.20 60.00 שטח עיקרי כולל

202.80 40.00  יח'ד.2משטח המגרש ל-שטח עיקרי קומה קרקע

21.29 7.00 מתקנים ומערכות
טכניות

 יח'ד.2משטח עיקרי ל-

19עמוד  08/02/2016 מיום:2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מס' 



 20150357המשך בקשה להיתר:  

הערות
סה"כ 

% סה"כ
מוצע

קיים בהיתר מותר
%

מותרים שטחי בניה

יח' צפונית

92.35 92.35 שטח עיקרי קומה קרקע

75.96 75.96 שטח עיקרי קומה א

12.00 12.00 12.00 ממ"ד

62.74 62.74 מרתף

10.81 10.81 10.81 מבנה יציאה לגג

יח' דרומית

67.24 67.24 שטח עיקרי קומה קרקע

62.63 62.63 שטח עיקרי קומה א

12.00 12.00 12.00 ממ"ד

10.50 10.50 מתקנים ומערכות
טכניות

8.25 8.25 10.81 מבנה יציאה לגג

351.74 351.74 371.11 סה"כ

  ". במפלס הקרקעבמידה שיבנה מרתף לא יינתנו שטחי שירות נוספים למחסן ולמתקנים טכניים*"

הערות בדיקה 

+13.13: מפלס מנחה
+13.13: מפלס מוצע

סטטוס  תאריך השלמה  גליון דרישות 

לא הושלם תיקונים טכניים בהתאם להנחיות מחלקת רישוי. -
לא הושלם אישור תכנית בינוי ע"י אדריכל המועצה מהווה תנאי להיתר. -
לא הושלם ) ומפלסי הפיתוח יהיו בהתאם לתכנית בינוי0.00מפלס הכניסה הקובעת למבנה (

מאושרת.
-

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

פסולת הבנין.
-

לא הושלם המצאת הסכם עם מעבדה מאושרת לבדיקת בטונים, אינסטלציה ואטימות ממ"ד. -
לא הושלם המצאת אישור הג"א. -
לא הושלם יש להוסיף פרטי פיתוח הרלוונטיים , על פי תכנית הבינוי, כולל סימון והפניה

בתכניות.
-

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 יש לציין חומרי גמר הגג, בתוכנית ובחתכים ע"פ התוכנית המפורטת החלה במקום. -
לא הושלם  והצהרת מהנדס, כולל413המצאת חישובים סטטיים, התאמתם לתקן ישראלי 

קירות תמך.
-

20עמוד  08/02/2016 מיום:2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מס' 



 20150357המשך בקשה להיתר:  

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

-

לא הושלם חתימת השכנים על גבי הבקשה להסכמתם לגדר משותפת. -
לא הושלם תנאי להוצאת היתר בניה הינו הבטחת ביצוע עבודות הפיתוח הציבורי בשטח

התכנית ע"ח היזמים.
-

לא הושלם המצאת התחייבות לביצוע תשתיות מלאות, לרבות נגישות, ביוב, מים וכו' מהווה
תנאי להיתר.

-

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 ================================================

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

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

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

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. -
לא הושלם ================================================

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

הושלם 01/02/2016 המצאת נסח טאבו מעודכן לחצי שנה או הסכם פיתוח מול בעלי הקרקע. -
הושלם 01/02/2016 המצאת אישור בעל הנכס המופיע בנסח הטאבו. -

10 20150462בקשה להיתר:   סעיף

08/02/2016 תאריך: 2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מספר 

 450340תיק בניין:

בעלי עניין 

מבקש
בונה יהודה

בונה דליה

בעל הנכס
רשות מקרקעי ישראל

עורך
גלעד ענת

, כרם מהר"ל כתובת:

34 מגרש: 32  חלקה: 12365גוש:  גוש וחלקה:

שטח מגרש:   מ"ר2892.00

/ח - כרם מהר"ל- שכונות חדשות במושב4חכ/ תוכניות:
 - כרם מהר"ל והסביבה36משח/

שטח מגרש:  מ"ר2892.00 מגורים יעוד:

בניה חדשה תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 
.הבקשה כרוכה בהקלה.ומתי  בקשה להריסת מבנים קימים והקמת בית מגורים שני בנחלה חד משפחתי חד ק

פרוט הפרסום: 
. אחוז 10חריגה מקו בנין צידי צפוני של עד . א
. הבקשה פורסמה  כחוק. 1
.לא התקבלו התנגדויות. 2

21עמוד  08/02/2016 מיום:2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מס' 



 20150462המשך בקשה להיתר:  

הערות בדיקה: 

הערות
סה"כ 

% סה"כ
מוצע

קיים בהיתר מותר
%

מותרים שטחי בניה

בית שני בנחלה

157.86 157.86 220.00 שטח עיקרי

12.00 12.00 65.00 שטח שירות

169.86 169.86 285.00 סה"כ

סטטוס  תאריך השלמה  גליון דרישות 

לא הושלם תיקונים טכניים בהתאם להנחיות הועדה. -
לא הושלם יש להוסיף פיתוח לכל הנחלה, בה יש להציג את כל המבנים המוצעים בבקשות

אחרות
-

לא הושלם וציין עליהם את מס' הבקשה ורשום עליהם " לא כלול". -
לא הושלם המצאת מפת מודד מוסמך, חתומה ומעודכנת לחצי שנה, כחלק מתכנית הבקשה. -
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 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 07/01/2016 המצאת אישור ועד הישוב להבטחת ביצוע התשתיות ותחזוקתן. -
הושלם 07/01/2016 המצאת חתימה וחותמת ועד הישוב מלווה בתאריך. -
הושלם 07/01/2016 המצאת נסח טאבו מעודכן לחצי שנה או הסכם פיתוח מול בעלי הקרקע. -
הושלם 07/01/2016 המצאת אישור בעל הנכס המופיע בנסח הטאבו. -
הושלם 07/01/2016 המצאת אישור מינהל מקרקעי ישראל (ההפניה תתבצע בצרוף פרוטוקול הישיבה). -
הושלם 07/01/2016 המצאת אישור הג"א. -
הושלם 07/01/2016 המצאת רשיונות בתוקף של עורך הבקשה, מתכנן שלד הבנין, האחראי לביצוע

השלד.
-

11 20130315בקשה להיתר:   סעיף

08/02/2016 תאריך: 2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מספר 

 320700700תיק בניין:

בעלי עניין 

מבקש
עמר אורטל

22עמוד  08/02/2016 מיום:2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מס' 



 20130315המשך בקשה להיתר:  

עמר אוהד

בעל הנכס
מינהל מקרקעי ישראל

עורך
שטרן אפרת

רחוב דרך הים , עתלית כתובת:

7 מגרש: 160  חלקה: 10562גוש:  גוש וחלקה:

שטח מגרש:   מ"ר624.00

תוכניות: -807ג/
)807 - שכ' האלון בעתלית (ג/136חכ/

שטח מגרש:  מ"ר624.00 מגורים יעוד:

בניה חדשה תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 
הבקשה כרוכה בהקלה של תוספת. בקשה להקמת בית מגורים חדש חד משפחתי דו קומתי

.לקומת הקרקע' ניוד שטחים מקומה א,  אחוז6שטח  בניה של עד  

פרוט הפרסום: 
.לקומת הקרקע'  אחוז וניוד שטחים מקומה א6תוספת שטח  בניה של עד  . א
. הבקשה פורסמה  כחוק. 1
.לא התקבלו התנגדויות. 2

הערות בדיקה: 

הערות
סה"כ 

% סה"כ
מוצע

קיים בהיתר מותר
%

מותרים שטחי בניה

218.40 218.40 35.00  מ"ר.29.66 תוספת שטח בהקלה   שטח עיקרי כולל

156.00 156.00 25.00 שטח עיקרי קומה
קרקע

156.00 156.00 25.00 שטח עיקרי קומה א

174.92 174.92  מקומה א'18.92ניוד שטח שטח עיקרי קומה קרקע

73.14 73.14 שטח עיקרי קומה א

29.66 29.66 37.44  בשטח הבניה6%הקלה 

201מכ/שטח שירות

4.71 4.71 6.00 מחסן דירתי

25.00 חניה מקורה

12.00 12.00 12.00 ממ"ד

294.43 294.43 298.84 סה"כ

הערות בדיקה 

:הבקשה כרוכה בהקלה הבאה. 1
 אחוז6תוספת שטח  בניה של עד  .  א
.לקומת הקרקע' מקומה א) ר" מ18.92( ניוד שטחים .  ב

.הבקשה פורסמה כחוק.    2

23עמוד  08/02/2016 מיום:2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מס' 



 20130315המשך בקשה להיתר:  

.לא התקבלו התנגדויות.    3

:2016פברואר 
. 12/05/2014 מתאריך 2014004הבקשה נידונה בישיבה .התקבל אישור מנהל ,  הבקשה מובאת לחידוש החלטה

המלצות 
. לאשר הבקשה בתנאים ובכפוף לגיליון הדרישות

סטטוס  תאריך השלמה  גליון דרישות 

לא הושלם תיקונים טכניים בהתאם להנחיות מחלקת רישוי. -
לא הושלם תיקון טבלת שטחים מותרים בטופס א' בהתאם לתכנית מפורטת החלה במקום. -
לא הושלם חתימת השכנים על גבי הבקשה להסכמתם לגדר משותפת. -
לא הושלם יש להראות מפלסים משני צידי הגדררות ולציין את המגרשים הגובלים. -
לא הושלם יש לצרף תכנית פריסת גדרות. -
לא הושלם תיקון חישוב שטחים. -
לא הושלם - לתחום המגרש.7110לא תותר גישה ישירה מכביש 
לא הושלם המצאת אישור מינהל 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 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 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 27/03/2014 המצאת הסכם עם מעבדה מאושרת לבדיקת בטונים, אינסטלציה ואטימות ממ"ד. -
הושלם 07/05/2014 המצאת נסח טאבו מעודכן לחצי שנה או הסכם פיתוח מול בעלי הקרקע. -
הושלם 07/05/2014 המצאת אישור בעל הנכס המופיע בנסח הטאבו. -
הושלם 08/07/2015 המצאת אישור חברת חשמל. -

12 20150470בקשה להיתר:   סעיף

08/02/2016 תאריך: 2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מספר 

 172660תיק בניין:

24עמוד  08/02/2016 מיום:2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מס' 



 20150470המשך בקשה להיתר:  

בעלי עניין 

מבקש
פלר אורלי

פלר שמוליק

בעל הנכס
החברה לפיתוח קיסריה

פלר אורלי

פלר שמוליק

עורך
מיזל יצחק

7, קיסריה, שכונה: 2רחוב נקר  כתובת:

266 מגרש: 10611גוש:  גוש וחלקה:

שטח מגרש:   מ"ר1241.00

4,5,6,7 - קסריה שכונה 125חכ/ תוכניות:

איזור וילות יעוד:

מהות הבקשה 
בהוספת בריכת שחיה וחדר מכונות  מערבית בלבד בבית מגורים דו משפחתי המתבטאים' בקשה לתוכנית שינויים ליחיד

חריגה מקו בנין לצורך הבריכה ורצועת . 1:הבקשה כוכה בהקלות הבאות.הוספת פרגולה הריסת קיר והגדלת חלון,ד"ביח
. קרקעי נפרד מהמבנה ומחוץ לקו בנין צידי מערבי -חדר מכונות בריכת תת. 2.לצד צפוני ומערבי'  מ2הריצוף מסביבה 

פרוט הפרסום: 
.לצד צפוני ומערבי'  מ2חריגה מקו בנין לצורך הבריכה ורצועת הריצוף מסביבה . א
.  קרקעי נפרד מהמבנה ומחוץ לקו בנין צידי מערבי -חדר מכונות בריכת תת. ב
. הבקשה פורסמה כחוק. 1
.  לא התקבלו התנגדויות. 2

הערות בדיקה: 

הערות
סה"כ 

% סה"כ
מוצע

קיים בהיתר מותר
%

מותרים שטחי בניה

434.35 35.00 שטח עיקרי כולל

310.25 25.00 שטח עיקרי קומה
קרקע

248.20 20.00 שטח עיקרי קומה א

62.05 5.00 שטח שירות

220.37 220.37 שטח עיקרי קומה קרקע

180.89 180.89 שטח עיקרי קומה א

23.32 23.32 מדרגות

146.88 146.88 המרתף לא יחשב כשטח בנוי לצורכי חישובמרתף
אחוזי הבניה.

12.00 12.00 12.00 ממ"ד

54.08 54.08 חניה מקורה

17.70 17.70 אחסנה

508.36 508.36 508.40 סה"כ

הערות בדיקה 

25עמוד  08/02/2016 מיום:2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מס' 



 20150470המשך בקשה להיתר:  

סטטוס  תאריך השלמה  גליון דרישות 

לא הושלם תיקונים טכניים בהתאם להנחיות מחלקת רישוי. -
לא הושלם יש להפריד את בריכת השחיה מהספקת המים העירונית על ידי מכשיר המונע

זרימה חוזרת.
-

לא הושלם המצאת הסכם עם מעבדה מאושרת לבדיקת בטונים. -
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 רישיון בתוקף של קבלן רשום, אחראי לבצוע השלד או הצהרה על טרם
מינויים.

-

לא הושלם חתימה וחותמת עורך הבקשה . -
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.4יש להביא  
לא הושלם ================================================

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

לא הושלם החלטת הועדה תבוטל באם תוך שנה מיום נתינתה לא יוצא היתר בניה. -
לא הושלם   (בקשה להיתר4 ש"ח לפי תיקון מס' 5000יש להמציא ערבות  בנקאית על סך 

תנאיו ואגרות) על פי תקנות התכנון והבניה, כתנאי לביצוע התוספת על פי ההיתר.
על פי תקנות התכנון והבניה, כתנאי לביצוע התוספת על פי ההיתר

-

לא הושלם הערבות תוחזר לאחר קבלת אישור מפקח הועדה עם סיום הבניה. -
הושלם 17/01/2016 המצאת התחייבות כי בריכת השחיה המוצעת בבקשה מיועדת לשימוש הפרטי

בלבד.
-

הושלם 17/01/2016 המצאת נסח טאבו מעודכן לחצי שנה או הסכם פיתוח מול בעלי הקרקע. -
הושלם 17/01/2016 המצאת אישור החברה לפיתוח קיסריה. -
הושלם 17/01/2016 המצאת מפת מודד מוסמך, חתומה ומעודכנת לחצי שנה, כחלק מתכנית הבקשה. -
הושלם 28/01/2016 המצאת אישור בעל הנכס המופיע בנסח הטאבו. -

13 20150327בקשה להיתר:   סעיף

08/02/2016 תאריך: 2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מספר 

 2400140תיק בניין:

בעלי עניין 

מבקש
כהן יוסי

כהן כוכבה

בעל הנכס
חברה לפיתוח קיסריה בע"מ

עורך
מסינגר אודי

12קיסריה, שכונה  כתובת:

14 מגרש: 307  חלקה: 12825גוש:  גוש וחלקה:

שטח מגרש:   מ"ר739.00

תוכניות: - בריכות שחיה בקסריה210חכ/
/א - בריכות שחיה בקסריה210חכ/

11,12 - קסריה שכ' 247חכ/במ/

26עמוד  08/02/2016 מיום:2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מס' 



 20150327המשך בקשה להיתר:  

שטח מגרש:  מ"ר739.00 יעוד:

בניה חדשה תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 
הבקשה כרוכה. דו קומתי הכולל מרתף ובריכת שחיה, בקשה להקמת בית חד משפחתי

ר משטח שירות המשמש לחניה לשטח שירות המשמש" מ11.90ניוד של . 1: בהקלות הבאות
' מ2חריגה מקו בניין צידי מזרחי של . 3. ' מ2.45-ל'  מ2.2-שינוי בגובה המרתף מ. 2. כקירוי

.לבריכת השחיה ולרצועת הריצוף סביב לה

פרוט הפרסום: 
:הבקשה כרוכה בהקלות הבאות.1
.ר משטח שירות המשמש לחניה לשטח שירות המשמש כקירוי" מ11.90ניוד של . א 
.' מ2.45-ל'  מ2.2-שינוי בגובה המרתף מ. ב 
.לבריכת השחיה ולרצועת הריצוף סביב לה'  מ2חריגה מקו בניין צידי מזרחי של . ג 
.הבקשה פורסמה כחוק.2
.לא התקבלו התנגדויות.3

הערות בדיקה: 

הערות
סה"כ 

% סה"כ
מוצע

קיים בהיתר מותר
%

מותרים שטחי בניה

258.65 35.00 שטח עיקרי כולל

184.75 25.00 שטח עיקרי קומה
קרקע

147.80 20.00 שטח עיקרי קומה א

138.45 138.45 שטח עיקרי קומה קרקע

120.20 120.20 שטח עיקרי קומה א

12.00 12.00 12.00 ממ"ד

11.90 11.90 בהקלה ניוד משטח החניהבליטות

146.50 146.50 150.00 מרתף

10.00 10.00 10.00 מחסן

20.00 חניה מקורה

439.05 439.05 450.65 סה"כ

הערות בדיקה 

: הוחלט 07/12/2015 מתאריך 2015018בישיבת הועדה המקומית מספר 
:לשוב ולדון בבקשה לאחר תיקונים כדלקמן

.ר ויוצמד לבריכת השחיה" מ4שטח חדר המכונות יצומצם באופן שלא יעלה על . 1
.ללא תקרות כפולות, כ"סה'  מ1.8גובה חלל חדר המכונות לא יעלה על . 2
.פרט לחניה, לא תותר כניסה נפרדת למרתף. 3
.לרבות יציקת גרם מדרגות, לא תותר בניה מעבר לקו בניה. 4

08/02/2016:
.הבקשה מובאת לדיון לאחר תיקון התכנית

המלצות 
 .לאשר הבקשה בתנאים ובכפוף לגיליון הדרישות

27עמוד  08/02/2016 מיום:2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מס' 



 20150327המשך בקשה להיתר:  

סטטוס  תאריך השלמה  גליון דרישות 

לא הושלם תיקונים טכניים בהתאם להנחיות מחלקת רישוי. -
לא הושלם יש להפריד את בריכת השחיה מהספקת המים העירונית על ידי מכשיר המונע

זרימה חוזרת.
-

לא הושלם המצאת התחייבות כי בריכת השחיה המוצעת בבקשה מיועדת לשימוש הפרטי
בלבד.

-

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 המצאת אישור החברה לפיתוח קיסריה, לתאום מערכת 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 או אישור תיאום גדרות
עם החפ"ק.

-

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.4יש להביא  
לא הושלם החלטת הועדה תבוטל באם תוך שנה מיום נתינתה לא יוצא היתר בניה. -

הושלם 28/01/2016 המצאת נסח טאבו מעודכן לחצי שנה או הסכם פיתוח מול בעלי הקרקע. -
הושלם 28/01/2016 המצאת אישור בעל הנכס המופיע בנסח הטאבו. -
הושלם 28/01/2016 המצאת אישור החברה לפיתוח קיסריה. -
הושלם 28/01/2016 המצאת מפת מודד מוסמך, חתומה ומעודכנת לחצי שנה, כחלק מתכנית הבקשה. -

14 20150448בקשה להיתר:   סעיף

08/02/2016 תאריך: 2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מספר 

 2401040תיק בניין:

בעלי עניין 

מבקש
אלישר פנינה

אלישר אילן

בעל הנכס
חברה לפיתוח קיסריה בע"מ

עורך
באר ליאת

12קיסריה, שכונה  כתובת:

104 מגרש: 10640גוש:  גוש וחלקה:

שטח מגרש:   מ"ר602.00

תוכניות: - בריכות שחיה בקסריה210חכ/
/א - בריכות שחיה בקסריה210חכ/

11,12 - קסריה שכ' 247חכ/במ/

28עמוד  08/02/2016 מיום:2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מס' 



 20150448המשך בקשה להיתר:  

מגורים יעוד:

בניה חדשה תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 
:הבקשה כרוכה בהקלות הבאות. דו קומתי הכולל בריכת שחיה, בקשה להקמת בית חד משפחתי 

.ר  המשמש למחסן לשטח שירות המשמש לחניה" מ3.38ניוד שטח של . 1
.לבריכת השחיה ולרצועת הריצוף סביב לה'  מ2חריגה מקו בניין צידי דרומי של . 2

פרוט הפרסום: 
.ר  המשמש למחסן לשטח שירות המשמש לחניה" מ3.38ניוד שטח של . 1
.לבריכת השחיה ולרצועת הריצוף סביב לה'  מ2חריגה מקו בניין צידי דרומי של . 2

הערות בדיקה: 

הערות
סה"כ 

% סה"כ
מוצע

קיים בהיתר מותר
%

מותרים שטחי בניה

210.70 35.00 שטח עיקרי כולל

150.50 25.00 שטח עיקרי קומה
קרקע

120.40 20.00 שטח עיקרי קומה א

135.02 135.02 שטח עיקרי קומה קרקע

57.42 57.42 120.40 שטח עיקרי קומה א

12.00 12.00 12.00 ממ"ד

6.62 6.62 10.00 מחסן דירתי

23.38 23.38 20.00 בהקלה ניוד משטח המחסןחניה מקורה

234.44 234.44 373.10 סה"כ

.הבקשה פורסמה כחוק
.לא התקבלו התנגדויות

הערות בדיקה 

: הוחלט 04/01/2016 מתאריך 2016001בישיבת הועדה המקומית מספר 
:לאשר את הבקשה בתנאים וכפוף לגיליון הדרישות

.' מ3כ גובה כל מבנה החניה לא יעלה על "סה. נטו'  מ2.45גובה מבנה החניה לא יעלה על . 1
).ג התוכנית"יש לציין ע. (החלון בחזית הצפונית שפונה לחלל המדרגות יהיה חלון קבוע. 2
. מהמרווח ומחומרים קלים40%-לא תותר חריגת הפרגולה מעבר ל.3
.ד היועצת המשפטית לוועדה"בכפוף לקבלת חו -החלטה לעניין הקלה של ניוד שטחים . 4

:2016פברואר 
. והוספת שטחי בניההבקשה מובאת לדיון נוסף לאחר תיקון התוכנית 

המלצות 
:לאשר את הבקשה בתנאים וכפוף לגיליון הדרישות

.' מ3כ גובה כל מבנה החניה לא יעלה על "סה. נטו'  מ2.45גובה מבנה החניה לא יעלה על . 1
).ג התוכנית"יש לציין ע. (החלון בחזית הצפונית שפונה לחלל המדרגות יהיה חלון קבוע. 2
. מהמרווח ומחומרים קלים40%-לא תותר חריגת הפרגולה מעבר ל.3

סטטוס  תאריך השלמה  גליון דרישות 

לא הושלם תיקונים טכניים בהתאם להנחיות מחלקת רישוי. -
לא הושלם יש להפריד את בריכת השחיה מהספקת המים העירונית על ידי מכשיר המונע

זרימה חוזרת.
-

29עמוד  08/02/2016 מיום:2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מס' 



 20150448המשך בקשה להיתר:  

לא הושלם  אחוז מהמרווח ומחומרים40יש לתקן את חריגת הפרגולה מעבר לקו בניין עד 
קלים.

-

לא הושלם המצאת מפת מודד מוסמך, חתומה ומעודכנת לחצי שנה, כחלק מתכנית הבקשה. -
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 רישיון בתוקף של קבלן רשום, אחראי לבצוע השלד או הצהרה על טרם
מינויים.

-

לא הושלם חתימה וחותמת עורך הבקשה . -
לא הושלם המצאת רשיונות בתוקף של עורך הבקשה, מתכנן שלד הבנין, האחראי לביצוע

השלד.
-

לא הושלם חתימת השכנים על גבי הבקשה להסכמתם לגדר משותפת או אישור תיאום גדרות
עם החפ"ק.

-

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.4יש להביא  
לא הושלם ================================================

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

לא הושלם החלטת הועדה תבוטל באם תוך שנה מיום נתינתה לא יוצא היתר בניה. -
הושלם 28/12/2015 המצאת התחייבות כי בריכת השחיה המוצעת בבקשה מיועדת לשימוש הפרטי

בלבד.
-

הושלם 28/12/2015 המצאת נסח טאבו מעודכן לחצי שנה או הסכם פיתוח מול בעלי הקרקע. -
הושלם 28/12/2015 המצאת אישור בעל הנכס המופיע בנסח הטאבו. -
הושלם 28/12/2015 המצאת אישור החברה לפיתוח קיסריה. -
הושלם 28/12/2015 המצאת אישור החברה לפיתוח קיסריה, לתאום מערכת הביוב. -

15 20160026בקשה להיתר:   סעיף

08/02/2016 תאריך: 2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מספר 

 5874תיק בניין:

בעלי עניין 

מבקש
בן-שושן יצחק

בעל הנכס
אבדיק ציפורה

עורך
עזאזיה זכריה

עתלית כתובת:

8  חלקה: 10530גוש:  גוש וחלקה:

שימוש חורג תאור הבקשה:  בקשה לשימוש חורג שימושים: 

מהות הבקשה 
.עבודהכולל גידור החלקה והקמת משטח , בקשה לשימוש חורג  מיעוד קרקע חקלאית למתחם לטיפול בגזם

. שנים3השימוש החורג לתקופה של 

פרוט הפרסום: 
.עבודהכולל גידור החלקה והקמת משטח , בקשה לשימוש חורג  מיעוד קרקע חקלאית למתחם לטיפול בגזם. 1

. שנים3השימוש החורג לתקופה של 

30עמוד  08/02/2016 מיום:2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מס' 



 20160026המשך בקשה להיתר:  

.הבקשה פורסמה כחוק. 2
.לא התקבלו התנגדויות. 3

סטטוס  תאריך השלמה  גליון דרישות 

לא הושלם תיקונים טכניים בהתאם להנחיות מחלקת רישוי. -
לא הושלם - המצאת אישור הוועדה המחוזית. -
לא הושלם - המצאת אישור רשות כיבוי אש. -
לא הושלם - המצאת אישור משרד להגנת הסביבה. -
לא הושלם - המצאת נספח תנועה באישור יועץ תנועה מוסמך. -
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 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 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 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 31/01/2016 המצאת נסח טאבו מעודכן לחצי שנה או הסכם פיתוח מול בעלי הקרקע. -
הושלם 31/01/2016 המצאת אישור בעל הנכס המופיע בנסח הטאבו. -

16 20160016בקשה להיתר:   סעיף

08/02/2016 תאריך: 2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מספר 

 5867תיק בניין:

בעלי עניין 

מבקש
גן להב

בעל הנכס
גליקסון חסיה

עורך
מרים כהן

, עתלית14השקד  כתובת:

94  חלקה: 10561גוש:  גוש וחלקה:

שטח מגרש:   מ"ר2019.00

תוכניות: - תוכנית מתאר עתלית555ג/
 - מושב עובדים הרחבת עתלית415-ג/16מכ/
201 - מכ/201מכ/

31עמוד  08/02/2016 מיום:2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מס' 



 20160016המשך בקשה להיתר:  

שטח מגרש:  מ"ר2019.00 יעוד:

שימוש חורג תאור הבקשה: 

מהות הבקשה 
.  משטחי חניה 6בקשה לשימוש חורג ממגורים למעבדה לתיקון מכשירי אלקטרוניקה ותוספת 

פרוט הפרסום: 
.    משטחי חניה 6 שנים ותוספת 3 בקשה לשימוש חורג ממגורים למעבדה לתיקון מכשירי אלקטרוניקה לתקופה של. א
הבקשה פורסמה כחוק . 1
 .לא התקבלו התנגדויות. 2

סטטוס  תאריך השלמה  גליון דרישות 

לא הושלם תיקונים טכניים בהתאם להנחיות מחלקת רישוי. -
לא הושלם המצאת מפת מודד מוסמך, חתומה ומעודכנת לחצי שנה, כחלק מתכנית הבקשה. -
לא הושלם המצאת אישור איגוד ערים חדרה לאיכות הסביבה. -
לא הושלם המצאת אישור רשות מקרקעי ישראל (ההפניה תתבצע בצרוף פרוטוקול הישיבה). -
לא הושלם המצאת אישור ועד הישוב להבטחת ביצוע התשתיות ותחזוקתן. -
לא הושלם המצאת רשיונות בתוקף של עורך הבקשה, מתכנן שלד הבנין, האחראי לביצוע

השלד.
-

לא הושלם המצאת הצהרת מהנדס על יציבות בנין קיים. -
לא הושלם ================================================

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

לא הושלם היטל השבחה יגבה כחוק. -
לא הושלם תשלום אגרות בניה 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 31/01/2016 המצאת אישור בעל הנכס המופיע בנסח הטאבו. -
הושלם 31/01/2016 המצאת נסח טאבו מעודכן לחצי שנה או הסכם פיתוח מול בעלי הקרקע. -

17 20150212בקשה להיתר:   סעיף

08/02/2016 תאריך: 2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מספר 

 2400580תיק בניין:

בעלי עניין 

מבקש
אברהמי תומר

בעל הנכס
חברה לפיתוח קיסריה בע"מ

עורך
סמט תמר

קיסריה כתובת:

58 מגרש: 1  חלקה: 12825גוש:  גוש וחלקה:

שטח מגרש:   מ"ר648.00

11,12 - קסריה שכ' 247חכ/במ/ תוכניות:

שטח מגרש:  מ"ר648.00 מגורים יעוד:

בניה חדשה תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

32עמוד  08/02/2016 מיום:2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מס' 



 20150212המשך בקשה להיתר:  

מהות הבקשה 
הבקשה כרוכה. דו קומתי הכולל מרתף ובריכת שחיה, בקשה להקמת בית חד משפחתי

.בהקלות 

פרוט הפרסום: 
. אחוז10חריגה מקו בניין צידי מערבי של . 1
.' מ2.45-ל'  מ2.2-שינוי בגובה המרתף מ. 2
.מקו בניין קדמי מזרחי עבור בריכת השחיה ורצועת הריצוף סביב לה'  מ3חריגה של . 3
.ביטול רצועת הריצוף בצד הצפוני וההדרומי של בריכת השחיה. 4

הבקשה פורסמה כחוק 
 .לא התקבלו התנגדויות

הערות בדיקה: 

הערות
סה"כ 

% סה"כ
מוצע

קיים בהיתר מותר
%

מותרים שטחי בניה

226.80 35.00 שטח עיקרי כולל

162.00 25.00 שטח עיקרי קומה
קרקע

129.60 20.00 שטח עיקרי קומה א

114.91 114.91 שטח עיקרי קומה קרקע

103.95 103.95 שטח עיקרי קומה א

60.03 60.03 150.00 מרתף

12.00 12.00 12.00 ממ"ד

18.63 18.63 20.00 חניה מקורה

309.52 309.52 408.80 סה"כ

הערות בדיקה 

: הוחלט 07/09/2015 מתאריך 2015014בישיבת הועדה המקומית מספר 
. לאשר הבקשה בתנאים ובכפוף לגיליון הדרישות

.הבקשה פורסמה כחוק
.לא התקבלו התנגדויות

המלצות 
. לאשר הבקשה בתנאים ובכפוף לגיליון הדרישות

סטטוס  תאריך השלמה  גליון דרישות 

לא הושלם תיקונים טכניים בהתאם להנחיות מחלקת רישוי. -
לא הושלם יש להפריד את בריכת השחיה מהספקת המים העירונית על ידי מכשיר המונע

זרימה חוזרת.
-

לא הושלם בהיתר הבניה יצויין " לא תותר שימוש למגורים במרתף" -
לא הושלם המצאת אישור הג"א. -
לא הושלם המצאת הסכם פינוי פסולת הבניה לאתר מוסדר + מילוי טופס הצהרה על נפחי

פסולת הבנין.
-

לא הושלם חתימה וחותמת עורך הבקשה . -
לא הושלם חתימת השכנים על גבי הבקשה להסכמתם לגדר משותפת או אישור תיאום גדרות

עם החפ"ק.
-

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

============
-
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 20150212המשך בקשה להיתר:  

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.4יש להביא  
לא הושלם החלטת הועדה תבוטל באם תוך שנה מיום נתינתה לא יוצא היתר בניה. -

הושלם 01/09/2015 המצאת נסח טאבו מעודכן לחצי שנה או הסכם פיתוח מול בעלי הקרקע. -
הושלם 01/09/2015 המצאת אישור בעל הנכס המופיע בנסח הטאבו. -
הושלם 20/10/2015 המצאת התחייבות כי בריכת השחיה המוצעת בבקשה מיועדת לשימוש הפרטי

בלבד.
-

הושלם 20/10/2015 המצאת אישור החברה לפיתוח קיסריה. -
הושלם 20/10/2015 המצאת מפת מודד מוסמך, חתומה ומעודכנת לחצי שנה, כחלק מתכנית הבקשה. -
הושלם 20/10/2015  והצהרת מהנדס, כולל413המצאת חישובים סטטיים, התאמתם לתקן ישראלי 

קירות תמך.
-

הושלם 20/10/2015 המצאת אישור החברה לפיתוח קיסריה, לתאום מערכת הביוב. -
הושלם 20/10/2015 המצאת רשיונות בתוקף של עורך הבקשה, מתכנן שלד הבנין, האחראי לביצוע

השלד.
-

הושלם 12/01/2016 המצאת הסכם עם מעבדה מאושרת לבדיקת בטונים, אינסטלציה ואטימות ממ"ד. -
הושלם 12/01/2016 המצאת רישיון בתוקף של קבלן רשום, אחראי לבצוע השלד או הצהרה על טרם

מינויים.
-

18 20150361בקשה להיתר:   סעיף

08/02/2016 תאריך: 2016002סדר יום לישיבת הועדה המקומית מספר 

 900670תיק בניין:

בעלי עניין 

מבקש
חדד יום טוב

בעל הנכס
מינהל מקרקעי ישראל

עורך
קלו יצחק

, גבע כרמל67רחוב  כתובת:

67 מגרש: 53,  חלקה:  67 מגרש: 88  חלקה: 11900גוש:  גוש וחלקה:

שטח מגרש:   מ"ר1000.00

תוכניות: ה' -23חכ/ 
ה -23חכ/

שטח מגרש:  מ"ר500.00 מגורים יעוד:

בריכת שחיה תאור הבקשה:  בריכת שחיה שימושים: 

מהות הבקשה 
.הבקשה כרוכה בהקלות. קוזי'בקשה להקמת בריכת שחיה וג

פרוט הפרסום: 
.הקמת בריכת שחיה. 1
חדר מכונות תת קרקעי ורצועת הריצוף, קוזי 'הג, חריגה למרווחים של בריכת השחיה. 2

.בצד הצפוני ובצד המערבי, סביב לה

הערות בדיקה 

ה/23/חכ: התוכנית המפורטת החלה במקום
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.ר" מ44.85: שטח בריכה

:הבקשה כרוכה בהקלות הבאות.1
.הקמת בריכת שחיה. א
חדר מכונות תת קרקעי ורצועת הריצו, קוזי 'הג, חריגה למרווחים של בריכת השחיה. ב

.בצד הצפוני ובצד המערבי,     סביב לה
.הבקשה פורסמה כחוק.2
.לא התקבלו התנגדויות.3

המלצות 
 .לאשר הבקשה בתנאים ובכפוף לגיליון הדרישות

סטטוס  תאריך השלמה  גליון דרישות 

לא הושלם תיקונים טכניים בהתאם להנחיות מחלקת רישוי. -
לא הושלם בריכת השחיה תופרד מרשת אספקת המים העירונית עי מז"ח תיקני. -
לא הושלם המצאת הצהרת המבקש לכך שבריכת השחיה הינה לשימושם הפרטי של בני

המשפחה.
-

לא הושלם יש לגדר את איזור הבריכה עם שער + נעילה. -
לא הושלם המצאת אישור ועד הישוב להבטחת ביצוע התשתיות ותחזוקתן. -
לא הושלם המצאת הסכם פינוי פסולת הבניה לאתר מוסדר + מילוי טופס הצהרה על נפחי

פסולת הבנין.
-

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 הסכם עם מעבדה מאושרת לבדיקת בטונים. -
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 הועדה תהיה רשאית לדרוש כל אישור נוסף באם ידרש. -
לא הושלם ================================================

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

לא הושלם היטל השבחה יגבה כחוק. -
לא הושלם   (בקשה להיתר4 ש"ח לפי תיקון מס' 5000יש להמציא ערבות  בנקאית על סך 

תנאיו ואגרות)
-

לא הושלם על פי תקנות התכנון והבניה, כתנאי לביצוע התוספת על פי ההיתר. -
לא הושלם הערבות תוחזר לאחר קבלת אישור מפקח הועדה עם סיום הבניה. -
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 01/02/2016 המצאת נסח טאבו מעודכן לחצי שנה או הסכם פיתוח מול בעלי הקרקע. -
הושלם 01/02/2016 המצאת אישור בעל הנכס המופיע בנסח הטאבו. -
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