תארי02/08/2017 :
ת .עברי :י' באב תשע"ז

פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017027
בתארי  16/07/2017 :כ"ב בתמוז תשע"ז שעה 15:00
חברי:

אריה גלברג
ב משה שלו

סגל:

עו"ד פרומה פורת
עו"ד ,משה כה
אדר' משה אלתרמ
הודיה לוי
משה כה מבקר העירייה

פרוטוקול רשות רישוי מס'  2017027מיו16/07/2017:

 מהנדס הועדה
 יו"ר הועדה המקומית






יועצ"מ לעירייה
יועצ"מ לועדה
אדריכל הועדה.
הנדסאית אדריכלות
מבקר

עמוד 1

תקציר נושאי לדיו
סעי
1

סוג ישות
בקשה להיתר

מס' ישות
20131075
אישור בקשה

תיאור ישות

גו"ח

בית צמוד קרקע דו
משפחתי  ,בניה
חדשה

גוש5498 :
חלקה51 :
מגרש1183 :

פרוטוקול רשות רישוי מס'  2017027מיו 16/07/2017:

בעל עניי
עו"ד יהונת משול
עבור אראל ניסי

כתובת
ראש העי

עמ'
3

עמוד 2

סעי 1

תיק בניי4623 :

בקשה להיתר20131075 :

פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר  2017027תארי16/07/2017 :
תארי פתיחה:
בעלי עניי
מבקש
עו"ד יהונת משול עבור אראל ניסי  ,ת.ז  , 022522882היובל  2יהוד
בעל הנכס
רשות מקרקעי ישראל  ,ח.פ  , 500101795דר בגי  125תל( אביב
אחראי לתכנו השלד
אזולאי יוסי
נחו יזהר
10/09/2013

כתובת:
גוש וחלקה:

ראש העי
גוש 5498 :חלקה 51 :מגרש1183 :

תוכניות:

רנ/מק/2010/ב

יעוד:

מגורי

שימושי:#

בית צמוד קרקע דו משפחתי

סטטוס :פעיל

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בקשה לאישור הקמת מחצית מדו משפחתי בקומת הקרקע  86.80מ"ר וקומה
א'  38.10מ"ר  ,ממ"ד  12.80מ"ר  ,מרת 50.00 +מ"ר  24.80מ"ר
ומרפסת לא מקורה בשטח  13.14מ"ר ומצללות  23.44מ"ר וגדרות באור  48.03מ"א.

הערות בדיקה  $תארי10/10/2013 :
בישיבת רשות רישוי מספר  2017018מתארי  22/05/2017הוחלט :
בעקבות ניגוד ענייני יש להעביר לר"ר בנפרד
בישיבת רשות רישוי מספר  2015007מתארי  16/04/2015הוחלט :
לאשר בתנאי:
 .1אי לחלק את המרת +בחלוקות משנה .
 .2אישור פינוי עודפי עפר חפור לאחר סילוק לאתר מורשה.
 .3גידור השטח והפרדתו מהסביבה .
 .4לא ינת טופס  4אלא לאחר אישור החברה המפתחת ) חכ"ל (.
התאמת מפלס הפיתוח לנספח הבינוי או פרסו הקלה כנדרש.
התאמת המבוקש כשירות לזכויות הבניה.
תיאו גובה החלל הכפול מעל חדר המגורי.
תיקו הערות שנרשמו ע"ג התשריט.
תיקו הערות חוו"ד.
קבלת אישור יוע /התנועה לוועדה.
השלמת הדרישות.
בתנאי מהנדס העיר.
בישיבת רשות רישוי מספר  2013026מתארי  16/10/2013הוחלט :

פרוטוקול רשות רישוי מס'  2017027מיו16/07/2017:

עמוד 3

המש בקשה להיתר20131075 :

לאשר בתנאי:
התאמת מפלס הפיתוח לנספח הבינוי או פרסו הקלה כנדרש.
התאמת המבוקש כשירות לזכויות הבניה.
תיאו גובה החלל הכפול מעל חדר המגורי.
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.
גובה  0.00גבוה ב(  20ס"מ מהנספח המחייב ,נית לאשר בהלי הקלה.
מבוקש חלל כפול בגובה  2קומות מלאות מעל חדר המגורי ,יש להנמי לגובה קומה וחצי בלבד.
יש לציי במהות הבקשה מס' יח"ד המבוקשת.
יש לשרטט סכמת חישובי בקנ"מ 1:100
שטחי השרות המבוקשי עולי בכ(  2מ"ר על זכויות הבניה ,יש להתאי.
* הבקשה מובאת לחידוש החלטה הבקשה אושרה בישיבה מס' 2013026
בתארי .16/10/13
יש לעדכ את התוכנית למת היתר בהתא להערות והחלטת הועדה.

הערות בדיקה  $תארי22/05/2017 :
* הבקשה מובאת לחידוש החלטה הבקשה אושרה בישיבה מס' 2015007
בתארי 16.04.15
יש לעדכ את התוכנית למת היתר בהתא להערות והחלטת הועדה.

הערות בדיקה  $תארי13/07/2017 :
* הבקשה מובאת לחידוש החלטה הבקשה אושרה בישיבה מס' 2017027
בתארי 16.07.17
יש לעדכ את התוכנית למת היתר בהתא להערות והחלטת הועדה.

החלטות
מאושר
חידוש החלטה .
גליו דרישות
( אישור מ.מ.י .
( נסח טאבו עדכני או חוזה חכירה.

פרוטוקול רשות רישוי מס'  2017027מיו16/07/2017:

תארי השלמה סטטוס
01/05/2014

הושל

עמוד 4

המש בקשה להיתר20131075 :
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הסכמת שכ לבניה בקו .0
17/05/2015
אישור תאגיד המי.
30/03/2015
אישור פיקוד העור +לפתרו מיגו או אישור לבקשה לפטור ממיגו .
01/05/2014
אישור רשות העתיקות.
01/05/2014
אישור חברת חשמל.
01/05/2014
תחבורה.
אישור יוע/
11/03/2014
חו"ד מחלקת איכות הסביבה למיקו פחי אשפה
01/05/2014
**הצהרות וחתימות בעלי מקצוע**
18/05/2017
קבלת חישובי סטטיי והצהרת מהנדס.
01/05/2014
מינוי אחראי לביקורת.
28/04/2015
מינוי אחראי לביצוע השלד.
28/04/2015
הצגת חוזה ע קבל רשו לביצוע השלד ) +צילו רשיו הקבל ( =.התקבל הצהרה 18/05/2017
**דרישות טכניות**
קבלת חוזה התקשרות ע מעבדה מאושרת הכולל הבדיקות הבאות:
בבניה הכוללת עבודות בטו ( בדיקות חוזק בטו .
28/04/2015
בדיקות מערכת אספקת מי.
01/05/2014
בדיקות מערכת דלוחי.
01/05/2014
בדיקות מערכת סולארית.
01/05/2014
.
בבני
פסולת
פינוי
כמות
על
מהנדס
הגשת טופס הצהרת
01/05/2014
התקשרות ע אתר לסילוק פסולת בני .
01/05/2014
המצאת תקליטור הכולל קוב /תכנית ההיתר בפורמט DWG
18/05/2017
לרבות הצהרת מתכנ על התאמת הקוב /להיתר הבניה.
18/05/2017
**תשלומי**
תשלו אגרות והיטלי מקומיי.
תשלו היטל השבחה.
הפקדת ערבות בנקאית עפ"י תקנות התכנו והבניה )תיקו מס' (21

עור הדרישה:

הושל
הושל
הושל
הושל
הושל
הושל
הושל
הושל
הושל
הושל
הושל
הושל

הושל
הושל
הושל
הושל
הושל
הושל
הושל
הושל

הודיה לוי

בכבוד רב
יו"ר ועדת המשנה
חנו עוז
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