תארי 18/05/2017 :
ת .עברי :כ"ב באייר תשע"ז

פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017020
בתארי  11/05/2017 :ט"ו באייר תשע"ז
חברי:

ב משה שלו
אריה גלברג

 יו"ר הועדה המקומית
 מהנדס הועדה

סגל:

עו"ד ,משה כה
נאוה ישראלי
לוי הודיה

 יועצ"מ לועדה
 הנדסאית אדריכלות


פרוטוקול רשות רישוי מס'  2017020מיו11/05/2017:

עמוד 1

תקציר נושאי לדיו
סעי

סוג ישות

מס' ישות

תיאור ישות

גו"ח

בעל עניי

כתובת

1

בקשה להיתר

20140737
אישור בקשה

בית צמוד קרקע דו
משפחתי  ,בניה
חדשה

מגרש114 :
תכ' :רנ/2010/

יוס עוז גלית עבור
רכס ניר

2

בקשה להיתר

20140427
אישור בקשה

בית צמוד קרקע דו
משפחתי  ,בניה
חדשה

3

20170365
שינויי%
בסמכות מהנדס אישור בקשה

בית משות  ,תוכ'
שינויי %ללא תוס'
שטח

גוש5498 :
חלקה51 :
מגרש126 :
גוש5497 :
חלקה43 :

גלית יוס באמצעות ראש העי ,$שכונה:
עו"ד משול %עבור פסגת טל
פורשט טל ואבי.

5

גבעות טל ר.א .בע"מ שבזי  ,שכונה :אתר
המגרסה

7

4

20170366
שינויי%
בסמכות מהנדס אישור בקשה

בית משות  ,תוכ'
שינויי %ללא תוס'
שטח

גוש5497 :
חלקה43 :

גבעות טל ר.א .בע"מ שבזי  ,שכונה :אתר
המגרסה

8

פרוטוקול רשות רישוי מס'  2017020מיו11/05/2017:%

רחוב גבעת טל ,
שכונה :גבעת טל

עמ'
3

עמוד 2

סעי 1

תיק בניי549800001152 :

בקשה להיתר20140737 :

פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר  2017020תארי11/05/2017 :
תארי פתיחה:
בעלי עניי
מבקש
יוס" עוז גלית עבור רכס ניר  ,ת.ז  , 25353236גבעת טל ראש העי$
בעל הנכס
מינהל מקרקעי ישראל  ,דר מנח& בגי 125 $ת"א
עור
ב $עיו $אייל
אחראי לתכנו השלד
שולמ $ולדימיר
17/06/2014

כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב גבעת טל  ,שכונה :גבעת טל
חלקה :מגרש ,114 :חלקה115 :

תוכניות:

רנ/2010/

יעוד:

מגורי& א'

שימושי":

בית צמוד קרקע דו משפחתי

סטטוס :פעיל

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בקשה לאישור הקמת יח"ד מדו משפחתי בשטח  124.95מ"ר  ,מרת"  49.45מ"ר
ממ"ד  12.50מ"ר ושטחי שירות  25.01מ"ר ומצללה  3.60מ"ר.
הערות בדיקה  #תארי21/08/2014 :
המבוקש מוצג על רקע מפת מדידה ישנה שאינה תואמת תכנית בתוק".
יש לסמ $בכל התכניות את המגרש כפי שנקבע בתכנית הנקטדתית החלה על המקרקעי.$
יש להגיש בהתא& לנספח הבינוי המאושר ובהתא& לכל ההוראות הרלוונטיות בתכנית.
* הוגשה תוכנית מתוקנת לרבות מפת מדידה בהתא& ל.ת.ב.ע רנ/מק/ 2010/ג.
 .1בקומת המרת" אי $להוריד שטח ח .מדרגות.
 .2בתוכנית הפיתוח יש לציי $גבהי& ,גינו ,$חומרי גמר .
 .3לציי $חומרי גמר בחזיתות.
בישיבת רשות רישוי מספר  2014022מתארי  27/08/2014הוחלט :
לשוב ולדו $לאחר השלמת הערות חוו"ד.
מובא לדיו $לאחר הגשה על רקע מגרש נכו.$
יש להוסי" פריסת גדר לחזית כמסומ $ע"ג הבקשה לרבות התאמת גובה ופרט חמרי גמר מחייבי&
לפי ההוראות בבינוי.
נית $להפחית שטח מדרגות פע& אחת בלבד ,יש לתק $ולעדכ $חישובי השטחי&.
הערות בדיקה  #תארי28/03/2017 :
חידוש החלטה
החלטות
החלטה לאשר בתנאי"/
מאושר ,בתנאי תיאו& פינוי עודפי עפר לאתר פינוי מורשה
תיאו& ע& החכ"ל ואשור& לפינוי עודפי עפר והסדרת הפיתוח הסביביתי
יש לתק $ש& המבקש שיכלול את יוס" עוז גלית

פרוטוקול רשות רישוי מס'  2017020מיו&11/05/2017:

עמוד 3

המש בקשה להיתר20140737 :

גליו דרישות
 הסכמת שכ $לבניה בקו .0 אישור תאגיד המי&. אישור אג" שפ"ע לנושא פינוי אשפה, אישור פיקוד העור" לפתרו $מיגו $או אישור לבקשה לפטור ממיגו.$ אישור יוע .תנועה אישור רשות העתיקות. אישור חברת חשמל. **הצהרות וחתימות בעלי מקצוע** קבלת חישובי& סטטיי& והצהרת מהנדס. מינוי אחראי לביקורת. חתימת מהנדס על נספח לטופס הצהרה. מינוי אחראי לביצוע השלד. הצגת חוזה ע& קבל $רשו& לביצוע השלד ) +צילו& רשיו $הקבל.($ **דרישות טכניות** קבלת חוזה התקשרות ע& מעבדה מאושרת הכולל הבדיקות הבאות: בבניה הכוללת עבודות בטו -$בדיקות חוזק בטו.$ אישור מעבדה מאושרת לבדיקת מרחבי& מוגני&. אישור מעבדה מאושרת לבדיקת טיח בממ"ד. אישור מעבדה מאושרת לבדיקת בטוני&. בדיקות מערכת אספקת מי&. בדיקות מערכת דלוחי&. בדיקות מערכת סולארית. הגשת טופס הצהרת מהנדס על כמות פינוי פסולת בבני.$ התקשרות ע& אתר לסילוק פסולת בני. $ המצאת תקליטור הכולל קוב .תכנית ההיתר בפורמט DWG לרבות הצהרת מתכנ $על התאמת הקוב .להיתר הבניה. **תשלומי&** תשלו& אגרות והיטלי& מקומיי&. תשלו& היטל השבחה על ידי היז&עור הדרישה:

תארי השלמה סטטוס

23/04/2017
23/04/2017
23/04/2017

הושל&
הושל&
הושל&

23/04/2017

הושל&

23/04/2017
23/04/2017
23/04/2017
23/04/2017

הושל&
הושל&
הושל&
הושל&

14/05/2017
23/04/2017
23/04/2017
23/04/2017
23/04/2017
23/04/2017
23/04/2017
23/04/2017
23/04/2017
23/04/2017

הושל&
הושל&
הושל&
הושל&
הושל&
הושל&
הושל&
הושל&
הושל&
הושל&

נאוה ישראלי  -בודקת תכניות

פרוטוקול רשות רישוי מס'  2017020מיו&11/05/2017:

עמוד 4

סעי 2

תיק בניי5117 :

בקשה להיתר20140427 :

פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר  2017020תארי11/05/2017 :
תארי פתיחה:
בעלי עניי
מבקש
גלית יוס" באמצעות עו"ד משול& עבור פורשט טל ואבי , .ת.ז  , 024839904ה' באייר  129דירה  4ראש העי050-3199593, $
בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל  ,תל -אביב
עור
כה $כריספי $סיגלית
אחראי לתכנו השלד
שולמ $ולדימיר
01/04/2014

כתובת:
גוש וחלקה:

ראש העי ,שכונה :פסגת טל
גוש 5498 :חלקה 51 :מגרש126 :

תוכניות:

רנ/מק/2010/ג

יעוד:

מגורי& א'

שימושי":

בית צמוד קרקע דו משפחתי

סטטוס :פעיל

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
היתר לבניית בית חדש הכולל שטחי& עיקריי& ,שטחי שרות ,ממ"ד ,ופרגולות פתוחות .המבנה כולל קומת מרת" ,קרקע,
עליונה וסככת חניה.
הערות בדיקה  #תארי08/05/2014 :
בישיבת רשות רישוי מספר  2014012מתארי  29/05/2014הוחלט :
לאשר בתנאי&:
תיקו $הערות שנרשמו ע"ג התשריט.
תיקו $הערות חוו"ד.
קבלת אישור יוע .התנועה לוועדה.
השלמת הדרישות.
בתנאי מהנדס העיר.
בקשה לאישור הקמת יח"ד  124.70מ"ר  ,ממ"ד  12.50מ"ר
סככת חניה  13.00מ"ר ,ושטחי שירות  25.00מ"ר ומרת"  50.00מ"ר
מצללות  13.20מ"ר  ,גגו 4.75 $מ"ר ומרפסות לא מקורות  17.20מ"ר..
המבוקש תוא& להוראות התכנית.
הבקשה מובאת לחידוש החלטה התוכנית אושרה בישיבה מס'2014012
בתארי  29/05/15אושרה בתנאי& מרבית גליו $הדרישות הושל&.
הערות בדיקה  #תארי22/03/2017 :
חידוש החלטה
החלטות
החלטה לאשר בתנאי"/
מאושר בתנאי תיאו& פינוי עודפי עפר לאתר פינוי מורשה
תיאו& ע& החכ"ל ואשור& לפינוי עודפי עפר והסדרת הפיתוח הסביביתי
גליו דרישות
 -נסח טאבו עדכני או חוזה חכירה.

פרוטוקול רשות רישוי מס'  2017020מיו&11/05/2017:

תארי השלמה סטטוס
לא הושל&

עמוד 5

המש בקשה להיתר20140427 :

-

אישור חברת בזק ע"ג תכנית.
אישור תאגיד המי&.
אישור יוע .תנועה
אישור אג" שפ"ע לנושא פינוי אשפה,
אישור פיקוד העור" לפתרו $מיגו $או אישור לבקשה לפטור ממיגו.$
אישור רשות העתיקות.
אישור חברת חשמל.
**הצהרות וחתימות בעלי מקצוע**
קבלת חישובי& סטטיי& והצהרת מהנדס.
מינוי אחראי לביקורת.
מינוי אחראי לביצוע השלד.
הצגת חוזה ע& קבל $רשו& לביצוע השלד ) +צילו& רשיו $הקבל.($
**דרישות טכניות**
קבלת חוזה התקשרות ע& מעבדה מאושרת הכולל הבדיקות הבאות:
בבניה הכוללת עבודות בטו -$בדיקות חוזק בטו.$
בדיקות מערכת אספקת מי&.
בדיקות מערכת דלוחי&.
בדיקות מערכת סולארית.
אישור מעבדה מאושרת לבדיקת מרחבי& מוגני&.
אישור מעבדה מאושרת לבדיקת טיח בממ"ד.
אישור מעבדה מאושרת לבדיקת בטוני&.
הגשת טופס הצהרת מהנדס על כמות פינוי פסולת בבני.$
התקשרות ע& אתר לסילוק פסולת בני. $
המצאת תקליטור הכולל קוב .תכנית ההיתר בפורמט DWG
לרבות הצהרת מתכנ $על התאמת הקוב .להיתר הבניה.
**תשלומי&**
תשלו& אגרות והיטלי& מקומיי&.
תשלו& היטל השבחה.
הפקדת ערבות בנקאית עפ"י תקנות התכנו $והבניה )תיקו $מס' (21

עור הדרישה:

26/08/2014

הושל&

03/07/2014
26/08/2014
26/08/2014

הושל&
הושל&
הושל&

26/08/2014

הושל&

26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014

הושל&
הושל&
הושל&

26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014

הושל&
הושל&
הושל&
הושל&
הושל&
הושל&

נאוה ישראלי  -בודקת תכניות

פרוטוקול רשות רישוי מס'  2017020מיו&11/05/2017:

עמוד 6

סעי 3

תיק בניי4577 :

שינויי" בסמכות מהנדס20170365 :

פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר  2017020תארי11/05/2017 :
תארי פתיחה:
בעלי עניי
מבקש
גבעות טל ר.א .בע"מ  ,ת.ז  , 514577865המלאכה  8דירה  10ראש העי050-8876660, $
בעל הנכס
גבעות טל ר.א .בע"מ  ,ת.ז  , 514577865המלאכה  8דירה  10ראש העי050-8876660, $
עור
רגב יובל
אחראי לתכנו השלד
וסרמ $יובל
01/03/2017

כתובת:
גוש וחלקה:

סטטוס :פעיל

שבזי  ,שכונה :אתר המגרסה
גוש 5497 :חלקות) 43 :ח"ח() 44 ,ח"ח(
גוש 5498 :חלקה) 51 :ח"ח(
גוש 5512 :חלקה) 90 :ח"ח(

שימושי":

בית משות"

תאור הבקשה:

תוכ' שינויי& ללא תוס' שטח

מהות הבקשה
תוכנית שינויי& למבנה מגורי& בניי $מס' 6
הערות בדיקה  #תארי26/04/2017 :
מבוקשת תוכנית שינויי& בחזתיתות למבנה מגורי& בניי6 $
אישור קונסרוקציה
החלטות
החלטה לאשר בתנאי"/
מאושר
עור הדרישה:

פרוטוקול רשות רישוי מס'  2017020מיו&11/05/2017:

עמוד 7

סעי 4

תיק בניי4577 :

שינויי" בסמכות מהנדס20170366 :

פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר  2017020תארי11/05/2017 :
תארי פתיחה:
בעלי עניי
מבקש
גבעות טל ר.א .בע"מ  ,ת.ז  , 514577865המלאכה  8דירה  10ראש העי050-8876660, $
בעל הנכס
גבעות טל ר.א .בע"מ  ,ת.ז  , 514577865המלאכה  8דירה  10ראש העי050-8876660, $
עור
רגב יובל
אחראי לתכנו השלד
וסרמ $יובל
01/03/2017

כתובת:
גוש וחלקה:

סטטוס :פעיל

שבזי  ,שכונה :אתר המגרסה
גוש 5497 :חלקות) 43 :ח"ח() 44 ,ח"ח(
גוש 5498 :חלקה) 51 :ח"ח(
גוש 5512 :חלקה) 90 :ח"ח(

שימושי":

בית משות"

תאור הבקשה:

תוכ' שינויי& ללא תוס' שטח

מהות הבקשה
תוכנית שינויי& בבניי $מס' 7
הערות בדיקה  #תארי26/04/2017 :
מבוקשת תוכנית שינויי& בחזתיתות למבנה מגורי& בניי6 $
אישור קונסרוקציה
החלטות
החלטה לאשר בתנאי:&/
מאושר
עור הדרישה:

בכבוד רב
יו"ר ועדת המשנה
חנו עוז

פרוטוקול רשות רישוי מס'  2017020מיו&11/05/2017:

עמוד 8

