תארי27/01/2019 :
ת .עברי :כ"א בשבט תשע"ט

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס' 2012009
בתארי  10/12/2012 :כ"ו בכסלו תשע"ג שעה 17:00
חברי :

משה סיני
אבינוע טובי
יעקב אדמוני

סגל:

אירית נת
משה כה
עו"ד פרומה פורת
עו"ד ,משה כה
אריה גלברג
אחרק אהובה
מיקי קפו

 יו"ר הועדה המקומית
 חבר ועדה
 חבר ועדה








מנכלי"ת
מבקר
יועצ"מ לעירייה
יועצ"מ לועדה
מהנדס הועדה
מזכירת הועדה
מנהל הועדה לתכנו ובנייה

נעדרו:
חבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה

חברי :


רזיאל אחרק
נתנאל ב יוס& אחרק ,עו"ד 

מתי יצחק

מיכאל מלמד

נציגי :

פאר טניה
טימור מגרלי
דוד ינקובי'
רוזליה פישקי
עדית בר יוס&
ורד אדרי








סגל:

רו"ח רחבע חיי

 גזבר העירייה

נציג מינהל מקרקעי ישראל
נציג משרד השיכו
נציג מכבי אש
נציגת משרד הבריאות
נציגת שר הפני
נציגת משרד איכות הסביבה

בקשה להיתר מספר20121099 :
דוד עמיק ויוסי
מתנגד
כה ציו
מתנגד
בקשה להיתר מספר20120642 :
משפחת בדוח
מתנגד
בקשה להיתר מספר20120579 :
ויויא וישראל תוהמי
מתנגד

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:

עמוד 1

המש משתתפי :
מתנגד
מתנגד
מתנגד

ויויא וישראל תוהמי
תוהמי ציו וצהלה
דב ניסי

אישור פרוטוקולי :
אושר פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  2012007מיו .28/10/2012

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:

עמוד 2

תקציר נושאי לדיו
סעי

סוג ישות

מס' ישות

1

תכנית מפורטת 4180116897
דיו לצור $הפקדה

2

רנ/מק/2010/ב
שינוי תכנית
מתאר מקומית דיו לצור $אישור

תיאור ישות

גו"ח

גוש5498 :
תכנית מפורטת
לשינוי יחידות דיור  מחלקה51:
רנ/מק/2010/ד'
עד חלקה51:
עו"ד יהונת משול& גוש5498 :
בש& החוכרי&
מחלקה51:
עד חלקה51:
מיתח&  Aלפי
תכנית רנ/265/ב

7

תשריט חלוקה

חמ/842/א
תשריט חלוקה

9

תשריט חלוקה

חמ/469/ב
תשריט חלוקה

משפחת עזאני

10

תשריט חלוקה

חמ/376/ד
תשריט חלוקה

אחרק נעמה

11

תשריט חלוקה

חמ102/
תשריט חלוקה

שלו& אהרו

12

תשריט חלוקה

חמ/305/ב
תשריט חלוקה

נגר שלו&

13

תשריט חלוקה

חמ845/
תשריט חלוקה

יהונת משול& ,עו"ד

14

בקשה לשימוש 20100179
חורג
אישור בקשה

תעשיה  ,שימוש חורג

15

בקשה לשימוש 20120333
חורג
אישור בקשה

תעשיה  ,שימוש חורג

16

בקשה לשימוש 20100579
חורג
אישור בקשה

בית צמוד קרקע
למספר משפחות ,
שימוש חורג

17

בקשה להיתר

20120358
אישור בקשה

בית משות , ,תוספת
לדירה בבית משות,

18

בקשה להיתר

20120253
אישור בקשה

בית צמוד קרקע
למספר משפחות ,
בניה חדשה

19

בקשה להיתר

20120907
אישור בקשה

בית משות , ,תוספת
לדירה בבית משות,

20

בקשה להיתר

20120717
אישור בקשה

בית צמוד קרקע דו
משפחתי  ,בניה
חדשה

21

בקשה להיתר

20121065
אישור בקשה

בית צמוד קרקע חד
משפחתי ,

22

בקשה להיתר

20121099
אישור בקשה

בית צמוד קרקע חד
משפחתי  ,בניה
חדשה

23

בקשה להיתר

20120642
אישור בקשה

בית צמוד קרקע חד
משפחתי  ,בניה
חדשה

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו&10/12/2012:

גוש4274 :
מחלקה104:
עד חלקה104:
גוש4274 :
מחלקה103:
עד חלקה103:
גוש5508 :
מחלקה97:
עד חלקה97:
גוש4272 :
מחלקה38:
עד חלקה38:
גוש5498 :
מחלקה51:
עד חלקה51:
גוש4252 :
חלקה92 :
תכ' :אפ199/
גוש4252 :
חלקה88 :
תכ' :אפ199/
גוש5507 :
חלקה33 :
תכ':
גוש5512 :
חלקה62 :
מגרש3219 :
גוש4271 :
חלקה76 :
מגרש1 :
גוש5963 :
חלקה2 :
מגרש32 :
גוש4272 :
חלקה33 :
מגרש2 :
גוש5498 :
חלקה34 :
מגרש1119 :
גוש4270 :
חלקה72 :
מגרש2 :
גוש4274 :
חלקה81 :
מגרש1 :

בעל עניי
ישי אדוארד

כתובת
ראש העי ,
שכונה :ראש העי
פסגת טל

עמ'
5

עו"ד יהונת משול&
בש& החוכרי&

7

משרד הבינוי
והשיכו מחוז
המרכז

10

משפחת עזאני

יהודה הלוי , 34
שכונה :ראש העי
הותיקה

11

אחרק סעדה נעמה

יהודה הלוי , 40
שכונה :ראש העי
הותיקה

13

שלו& אהרו ודבורה רש"י  , 141שכונה:
ראש העי הותיקה

14

נגר שלו&

מלכי ישראל , 1
שכונה :ראש העי
הותיקה

15

עו"ד יהונת משול&
עבור כה יוס,
ודלית

ראש העי  ,שכונה:
פסגת טל

16

אנטמ שמואל

רחוב המר, -
שכונה :אזור
תעשיה יש

17

רפאל שאול ורפאל
חיזקיה

התעשיה  ,4שכונה:
ראש העי הותיקה

19

סולימ עובדיה

רחוב רש"י ,52
שכונה :ראש העי
הותיקה

21

ירמי איל ופרח

רחוב אהלי קידר 7
ד  ,8שכונה :מצפה
אפק

23

שלו& יוס ,ולאה

המוביל הארצי ,10
שכונה :ראש העי
הותיקה

25

שרמ אפרת ואריאל יהושע ב נו  94ד
 ,2שכונה :ראש
העי הותיקה

27

פנחס צדוק עבור
דות ח עמי

רחוב מלכי ישראל
 ,27שכונה :ראש
העי הותיקה

29

זיו בוי& גלית וזיו
גיא ברק

רחוב שלדג  ,1רחוב
סיגלית  ,שכונה:
גבעת טל

31

דוד אברה&

רחוב שבזי ,98
שכונה :ראש העי
הותיקה

33

רחוב הרש"ש ,28
שכונה :ראש העי
הותיקה

35

קיימת התנגדות
אשוואל ארז
קיימת התנגדות

עמוד 3

תקציר נושאי לדיו
סעי

סוג ישות

מס' ישות

25

רנ/מק/2010/ג
שינוי תכנית
מתאר מקומית דיו בהתנגדויות

27

20120579
דיו בהתנגדויות

בקשה להיתר

תיאור ישות

גו"ח

פסגת טל )גלית יוס ,גוש5498 :
עוז(
מחלקה50:
עד חלקה51:
בית צמוד קרקע דו גוש4271 :
משפחתי  ,בניה
חלקה143 :
חדשה
מגרש1 :

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו&10/12/2012:

בעל עניי

כתובת

גלית יוס ,עוז

שרו יהודה
קיימת התנגדות

עמ'
38

רחוב שבזי ,74
שכונה :ראש העי
הותיקה

40

עמוד 4

תכנית מפורטת4180116897 :

סעי 1

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  2012009תארי10/12/2012 :
ש התכנית:

תכנית מפורטת לשינוי יחידות דיור  רנ/מק/2010/ד'

סוג סעי

דיו לצור הפקדה

סוג תוכנית

תכנית מפורטת
ועדה מקומית

שטח התוכנית

 2,601.50מ"ר

) 2.6015דונ(%
מספר תכנית

יחס
כפיפות
בעלי עני
המבקש
משה סלא%
ישי אדוארד
דרור רמתי
הדסה רמתי
מוטי רמתי
מזל רמתי
בעל הקרקע
מנהל מקרקעי ישראלשראל
כתובות
גושי חלקות
גוש
5498

גוש
5498

אפ/במ2010/

ראש העי  ,שכונה :ראש העי פסגת טל
גוש נוס בשלמות
לא

ממגרש
1122

גרסת הוראות התכנית:

עד מגרש
1125

1

מחלקה
51

בשלמות
לא

עד חלקה
51

תכנית

שלמות מגרש
כ

גרסת תשריט התכנית:

1

מטרת התכנית
יצירת מסגרת תכנונית להגדלת יחידות הדיור בבניה צמודת קרקע בתחו %תכנית אפ/במ2010/
הערות בדיקה  תארי"25/11/2012 :
התכנית מבקשת להוסי ,יח"ד במגרשי %לבניה צמודת קרקע בפסגת טל במקו 4 %יח"ד 8 ,יח"ד.
לא צור ,נספח בינוי לתכנית ,יש להשלי %ולאשר מול מתכנני האתר יועצי תנועה ,פיתוח ותשתיות.
המגרשי %הנכללי %בתכנית צמודי %למגרשי %בנויי %בצפיפות המקורית.
זכויות השירות המבוקשות לאישור בתכנית גדולות משמעותית מזכויות השירות שהוקנו בתכניות דומת באזור
רנ/מק/2010/ב,רנ/מק/2010/ג.
התכנית מבקשת לשנות תקנות חוק התכנו והבניה בעניי מפלס חצר אנגלית.
במהל מכרז מנהל מקרקעי ישראל בוצע פרסו %חוזר בעקבות הודעה מטע %הוועדה המקומית כי
עמדת הוועדה הנוגעת להגדלת צפיפות באזור אינה חלה על מגרשי %אלו.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

עמוד 5

המש תוכנית4180116897 :

החלטות
להוריד מסדר היו.%

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

עמוד 6

שינוי תכנית מתאר מקומית :רנ/מק/2010/ב

סעי 2

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  2012009תארי10/12/2012 :
ש התכנית:

עו"ד יהונת משול %בש %החוכרי%

סוג סעי

דיו לצור אישור

סוג תוכנית

שינוי תכנית מתאר מקומית

שטח התוכנית

 4,860.00מ"ר

) 4.86דונ(%
מספר תכנית

יחס
שינוי לתוכנית
בעלי עני
המבקש
עו"ד יהונת משול %בש %החוכרי%
בעל הקרקע
מינהל מקרקעי ישראל
גושי חלקות
גוש
5498

גוש
5498
5498

גוש נוס בשלמות
לא

ממגרש
1182
1203

עד מגרש
1186
1205

אפ/במ2010/

מחלקה
51

עד חלקה
51

שלמות מגרש
כ
כ

בשלמות
לא

תכנית

מטרת התכנית
חלוקה לשניי %של  8מגרשי %חד משפחתיי %על מנת לאפשר  2יח"ד על כל מגרש מקורי לאחר חלוקתו ,ללא הגדלת ס
השטחי %למטרות עיקריות.
הערות בדיקה  תארי"14/12/2011 :
התכנית מבקשת להכפיל מס' יח"ד מ  8ל  16יח"ד ע"י חלוקת מגרשי , %קביעת הוראות בינוי
ותכנית בינוי עקרונית.
הבינוי המוצע אינו תוא %בחלקו לתכנית המאושרת.
הבינוי מציג חניות מקבילות ,ולכ לא מאפשר פיתוח חזית נאותה לכיוו הרחוב.
יש לתק הבינוי בתיאו %ע %הוועדה המקומית.
יש להבהיר נושא זכויות הבניה שכ התקנו המוצע מתעל %ממגבלת זכויות שנקבעה בתכנית הקודמת,
לכאורה ישנה תוספת זכויות עיקריות ,יש לקבל טבלת זכויות מצב נכנס לפי מגרשי ,%ומצב מוצע.
יש לתק סעיפי התקנו הנוגעי %להוראות הבינוי בתיאו %ע %הוועדה ,לרבות הסעיפי %המתיחסי %לנושא הזכויות.
נית לאשר ממ"ד ע"פ התקנות ,מבוקש ממ"ד בשטח  15מ"ר ,יש להתאי %ל  13מ"ר.
מבוקשי %שטחי שירות נרחבי ,%נית לאשר עד  40מ"ר לרבות סככות חניה.
בישיבת ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  2012001מתארי"  31/01/2012הוחלט :
להחליט להפקיד התכנית בסמכות מקומית בתנאי:%
תיקו התקנו בתיאו %ע %הוועדה המקומית.
יש להוסי ,טבלאת זכויות במצב נכנס  ,ע %פירוט זכויות בניה מטריות לכל מגרש,
יש להראות חלוקת זכויות מטריות לכל מגרש מוצע ,ס כל הזכויות העיקריות במצב מאושר ובמצב מוצע מצרי להיות זהה.
זכויות שירות ליח"ד לפי הפירוט הבא:
 50מ"ר מרת 15 ,,מ"ר מחס  13 ,מ"ר ממ"ד 25 ,מ"ר סככות חניה ,סה"כ  103מ"ר שירות.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

עמוד 7

המש תוכנית :רנ/מק/2010/ב

תיאו %מפלסי הפיתוח ע %צוות מתכנני האתר ,בחינת נושא סעי ,הגמישות במפלס הפיתוח.
תיקו הערות חוו"ד.
השלמת הדרישות
בתנאי מהנדס העיר
מובא לדיו בהתנגדות עצמית של יז %התכנית.
יז %התכנית הגיש ערר על החלטת הוועדה המקומית בנוגע לסל זכויות השירות.
בדיו בוועדת הערר הוחזר הנושא לבירור בי נציגי הוועדה ליז,%
הוחלט לאשר את סל זכויות השירות הבא:
 15מ"ר סככת חניה 35 ,מ"ר שטחי שירות עיליי %כולל ממ"ד.
ההתנגדות העצמית הוגשה לצור תיקו סל הזכויות הנ"ל בהתא %לסיכו %הנ"ל.
כמו כ מבוקש לתק טעות סופר בטבלת הזכויות במצב המוצע בנוגע לכמות יחידות הדיור המוצעות בתכנית,
בטעות צויינו  14יח"ד במקו 16 %יח"ד.
נמסרה הודעה לוועדה המחוזית כי התכנית נמשכת זמנית לצור דיו בהתנגדויות בוועדה המקומית.
בישיבת ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  2012006מתארי"  10/07/2012הוחלט :
לקבל ההתנגדות במלואה בנוגע לנושאי %הבאי:%
 .1תיקו זכויות השירות ליח"ד
מעל הקרקע  15 :מ"ר סככת חניה 35 ,מ"ר שירות לתכליות האחרות,
מתחת לקרקע 50 :מ"ר מרת ,שירות .
 .2תיקו טעות סופר בנוגע לכמות יחידות הדיור המוצעות בטבלת הזכויות.
לקבל ההתנגדות בחלקה בנודע לנושא עיצוב הגגות:
הוועדה המקומית תדרוש פתרו גגות אחיד ומחייב לכל המתח %של גגות שטוחי.%
נית יהיה להקי %שני גגות נפרדי %לכל יח"ד הבנויה בקיר משות,,
לפי שלבי הביצוע ובתנאי שפתרו שהעיצוב הכולל של שני המבני %יאושר ע"י מהנדס העיר.
מובא לדיו על מת תוק ,לתכנית.
התכנית תוקנה ע"פ ההחלטה בדיו בהתנגדויות ,ונקבעה ככנית שאינה טעונצת אישור השר.

החלטות
לאשר בתנאי %התכנית למת תוק ,כתכנית בסמכות מקומית.
גליו דרישות
 יש להוסי ,טבלת זכויות מצב מאושר לפי מגרשי ,%להתאי %זכויות מצב מוצע לפי הזכויות הנ"ל.
 יש לתק נספח הבינוי לפי התכנית שבתוק,,יש להראות חניות טוריות בלבד.
 נית לאפשר זכויות הבניה הבאות לכל יח"ד 15 :מ"ר מחס  12 ,מ"ר ממ"ד 25,מ"ר חנמיה.
 יש לפרט ולתק פרק הוראות הבינוי לפי ההערות.
 יש לתק סעיפי 1,2,4,5 %לפי הערות הוועעדה המקומית.
 יש להוסי ,בפרק  6הוראות בדבר שימור מי נגר עיליי ,%היטל השבחה ,תנאי %למת  לפי הערות הוועדה.
 יש לקבוע הוראות מחייבות לגבי גובה וחומרי גמר של הגדרות הפונות לחזיתות המגרשי.%
 יש להוסי ,תרשי %התמצאות כללי ,יש להוסי ,רסטר איחוד וחלוקה.
 לאחר גמר תיאו %התכנו יש לקבל חתימת מנהל מקרקעי ישראל +להוסי ,טבלת הקצאות חתומה ע"י המודד

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

עמוד 8

המש תוכנית :רנ/מק/2010/ב

 תואמת לתקנות.
 יש להמציא אישור מבא"ת לרקע המדידה ולתשריט ,יש לחתו %על כתב שיפוי לפני הפקדה.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

עמוד 9

סעי 7

תשריט חלוקה :חמ/842/א

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  2012009תארי10/12/2012 :
ש התכנית:

מיתח A %לפי תכנית רנ/265/ב

סוג סעי

תשריט חלוקה

סוג תוכנית

תשריט חלוקה
ועדה מקומית

יחס
בהתא %לתוכנית
בעלי עני
המבקש
משרד הבינוי והשיכו מחוז המרכז

מספר תכנית
רנ/265/ב

מטרת התכנית
◌(
אישור תשריט חלוקה לצרכי רישו %תוא %תכנית רנ/265/ב )מתחׂ A %
הערות בדיקה  תארי"19/11/2012 :
החלוקה המוצעת תואמת לתשריט תכנית רנ/265/ב ,אשר פורסמה למת תוק ,ברשומות.
החלטות
לאשר החלוקה לרישו %בתנאי מהנדס העיר.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

עמוד 10

סעי 9

תשריט חלוקה :חמ/469/ב

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  2012009תארי10/12/2012 :
ש התכנית:

משפחת עזאני

סוג סעי

תשריט חלוקה

סוג תוכנית

תשריט חלוקה
ועדה מחוזית

שטח התוכנית

 3,040.00מ"ר

) 3.04דונ(%
מספר תכנית

יחס
בהתא %לתוכנית
בעלי עני
המבקש
משפחת עזאני
בעל הקרקע
מנהל מקרקעי ישראל
כתובות
גושי חלקות
גוש
4274

אפ2000/

יהודה הלוי  , 34שכונה :ראש העי הותיקה
גוש נוס בשלמות
לא

מחלקה
104

עד חלקה
104

בשלמות
כ

גבולות
רח' יהודה הלוי  27ראש העי
מטרת דיו
אישור חלוקת משנה לצרכי משנה ,לרבות סטיה מהוראות תכנית.
מטרת התכנית
חלוקת משנה במגרש /1 /104ב עפ"י תשריט מאושר.
הערות בדיקה  תארי"19/11/2012 :
פורסמה הודעה על בקשה לאישור חלוקה בסטיה מהוראות תכנית ,לפי ס' .149
מבוקש מגרש בגודל שלצ  238מ"ר במקו 240 %מ"ר.
הבקשה פורסמה בעיתוני %המבשר)כ"ד בתשרי תשע"ג ,האר ,10.10.12 1מוקד ,(11.10.12
הודעות נשלחו לבעלי %ולגובלי %בדאר רשו ,%מכתב לבעלת זכויות בחלקה גובלת חזר כבלתי ידוע.
הודעה נתלתה בחזית הנכס.
לא התקבלו התנגדויות לבקשה.
החלטות
לאשר החלוקה המבוקשת לרבות הסטיה בתנאי:%
איתור הבעלי %הגובל ,ובדיקת התייחסות למבוקש.
בא %תתקבחל התנגדות תובא הבקשה לדיו נוס.,
סימו הבנוי שלא בהיתר להריסה.
סימו הבנוי בתחו %הפקעות להריסה.
קבלת חתימת כל בעלי הזכויות בנכס.
בתנאי קבלת מפות לצרכי רישו %כתנאי לטופס .4
בתנאי מהנדס העיר.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

עמוד 11

המש תוכנית :חמ/469/ב

גליו דרישות
 סימו להריסה מבני %לא חוקיי %והריסת %לפני מת היתר בנייה.
 התאמת תת חלקה לפי נסח טאבו.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

עמוד 12

תשריט חלוקה :חמ/376/ד

סעי 10

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  2012009תארי10/12/2012 :
ש התכנית:

אחרק נעמה

סוג סעי

תשריט חלוקה

סוג תוכנית

תשריט חלוקה
ועדה מקומית

שטח התוכנית

 3,039.00מ"ר

) 3.039דונ(%
מספר תכנית

יחס
שינוי לתוכנית
בעלי עני
המבקש
אחרק סעדה נעמה
בעל הקרקע
מינהל מקרקעי ישראל
כתובות
גושי חלקות
גוש
4274

גוש
4274

אפ2000/

יהודה הלוי  , 40שכונה :ראש העי הותיקה
גוש נוס בשלמות
לא

ממגרש
2

עד מגרש
2

מחלקה
103

עד חלקה
103

שלמות מגרש
כ

בשלמות
כ

תכנית

מטרת התכנית
שינויי %בחלוקה עיקרית ביחס לתשריט שאושר ביו 24.5.10 %וחלוקת משנה במגרש .2
הערות בדיקה  תארי"19/11/2012 :
בשנת  2003אושר תשריט הכולל חלוקה פנימית לשני מגרשי , %תשריט זהה נחת %בשנת .2005
בשנת  2006אושר תשריט אשר ביטל החלוקה הפנימית.
בתיק קיי %תשריט חלוקה עיקרית מס' חמ 376/מאושר וחתו %משנת  1991ואשר נחת %ע"י המבקשת מצד אחד ,וע"י משפחת
חנוכי הבעלי %בחצי השני.
התשריט המוצג לדיו תוא %לחלוקה העיקרית המאושרת הנ"ל מבחינת שטחי המגרשי ,%אול %אינו תוא %במיקו %קו
החלוקה העיקרי.
לאור השני %ניתנו היתרי בניה תואמי %לתשריט משנת .1991
במפה המוצגת ,קיי %לכאורה חלק מבנה של המבקשת במגרש  2/1בתחו %מגרש .1/1

החלטות
לסרב למבוקש מהנימוק שאינו תוא %החלוקה ההיסטורית עליה חתומי %כל הצדדי,%
ומהנימוק שהיתרי הבניה נתנו ע"ס החלוקה ההיסטורית.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

עמוד 13

תשריט חלוקה :חמ102/

סעי 11

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  2012009תארי10/12/2012 :
ש התכנית:

שלו %אהרו

סוג סעי

תשריט חלוקה

סוג תוכנית

תשריט חלוקה
ועדה מקומית

שטח התוכנית

 1,550.00מ"ר

) 1.55דונ(%
מספר תכנית

יחס
בהתא %לתוכנית
בעלי עני
המבקש
שלו %אהרו ודבורה
בעל הקרקע
מינהל מקרקעי ישראל
כתובות
גושי חלקות
גוש
5508

גוש
5508

אפ2000/

רש"י  , 141שכונה :ראש העי הותיקה
גוש נוס בשלמות
לא

ממגרש
2

עד מגרש
2

מחלקה
97

עד חלקה
97

שלמות מגרש
כ

בשלמות
כ

תכנית

מטרת התכנית
בקשה לאישור שינוי בחלוקת משנה במגרש .2
הערות בדיקה  תארי"19/11/2012 :
בעבר אושרה חלוקת משנה בשנת  ,1989למגרש קדמי בשטח של  390מ"ר ,ואחורי בשאטח של  385מ"ר.
מבוקש לשנות החלוקה הפנ ימית בי המגרשי %ל  275מ"ר 500 ,מ"ר בהתאמה.
במבני %הקיימי %יעמדו בקווי בניי במגרשי %המוצעי,%ע %זאת,המבנה הקיי %במגרש המוקט יכול
להתאי %להוראות התכנית רק לאחר פרסו %הקלות לניוד זכויות.
החלטות
לאשר שינוי החלוקה בתנאי:%
סימו הבנוי שלא בהיתר להריסה.
סימו הבנוי בתחו %הפקעות להריסה.
קבלת חתימת כל בעלי הזכויות בנכס.
בתנאי קבלת מפות לצרכי רישו %כתנאי לטופס .4
בתנאי מהנדס העיר.
גליו דרישות
 הצהרת המבקש שלא בוצעה עיסקת פיצול ע %המינהל.
 אשור מהנדס הועדה

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

עמוד 14

סעי 12

תשריט חלוקה :חמ/305/ב

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  2012009תארי10/12/2012 :
ש התכנית:

נגר שלו%

סוג סעי

תשריט חלוקה

סוג תוכנית

תשריט חלוקה
ועדה מקומית

שטח התוכנית

 2,893.00מ"ר

) 2.893דונ(%
מספר תכנית

יחס
בהתא %לתוכנית
בעלי עני
המבקש
נגר שלו%
בעל הקרקע
מינהל מקרקעי ישראל
כתובות
גושי חלקות
גוש
4272

אפ2000/

מלכי ישראל  , 1שכונה :ראש העי הותיקה
גוש נוס בשלמות
לא

מחלקה
38

עד חלקה
38

בשלמות
כ

מטרת התכנית
חלוקה עיקרית וחלוקת משנה במגרש  2 ,1בהסכמת כל הבעלי%
הערות בדיקה  תארי"21/11/2012 :
בעבר אושר ונחת %תשריט שהוגש ע"י נגר רפאל בתת חלקה .1
תשריט חדש מובא לדיו בועדה ע"י נגר שלו %בתת חלקה  2ע %שינויי %קלי %במידות המגרשי) %שטח כל מגרש ללא שינוי(.
התשריט חתו %ובהסכמת כל בעלי הזכויות בנכס.
החלטות
לאשר בתנאי:%
תיקו הערות שנרשמו ע"ג התשריט.
תיקו הערות חוו"ד.
השלמת הדרישות
בתנאי מהנדס העיר
גליו דרישות
 סימו להריסה מבני %לא חוקיי %והריסת %לפני מת היתר בנייה.
 אשור מהנדס הועדה

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

עמוד 15

תשריט חלוקה :חמ845/

סעי 13

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  2012009תארי10/12/2012 :
ש התכנית:

יהונת משול ,%עו"ד

סוג סעי

תשריט חלוקה

סוג תוכנית

תשריט חלוקה
ועדה מקומית

שטח התוכנית

) 208.301דונ(%

 208,301.00מ"ר

יחס
בהתא %לתוכנית
בעלי עני
המבקש
עו"ד יהונת משול %עבור כה יוס ,ודלית
כתובות
גושי חלקות
גוש
5498

גוש
5498
5498

מספר תכנית
רנ/מק/2010/ב

שכונה :פסגת טל
גוש נוס בשלמות
לא

ממגרש
1182
1203

עד מגרש
1186
1205

מחלקה
51

עד חלקה
51

שלמות מגרש
כ
כ

בשלמות
לא

תכנית

מטרת התכנית
תשריט לצרכי רישו %בהתא %לתכנית רנ/מק/2010/ב
הערות בדיקה  תארי"02/12/2012 :
התצ"ר מבקש לרשו %את המגרשי %הנכללי %בתכנית רנ/מק/2010/ב.
במסגרת התצ"ר מבוקש לאשר רישו %מגרשי %בגודל של חצי המגרש השל.%
שטח ה מגרשי %המבוקש לרישו %תוא %הוראות תכנית ,למעט מגרש אחד שטחו קט ב.0.32%
סטיה זו מותרת ע"פ תקנות המדידה ונת לאשרה.
התצ"ר כולל את מגרש ארעי  18מגרש דר ,יש להוסיפו לטבלת המגרשי.%
יש לרשו %ייעוד ליד כל מספר מגרש.
החלטות
לאשר תשריט לרישו %בתנאי:%
פרסו %תכנית רנ/מק/2010/ב למת תוק ,ברשומות.
תיקו הערות חוות הדעת.
בתנאי מהנדס העיר.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

עמוד 16

סעי 14

תיק בניי42520920000 :

בקשה לשימוש חורג20100179 :

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  2012009תארי10/12/2012 :
תארי" פתיחה:
בעלי עניי
מבקש
אנטמ שמואל  , 050575091 ,המר 25 1ראש העי
בעל הנכס
מ.מ.י , .דר מנח %בגי  125קריית הממשלה ת"א6701 ,
עור"
רזניק זאב
24/02/2010

כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב המר)  ,שכונה :אזור תעשיה יש
גוש 4252 :חלקה92 :

תוכניות:

אפ199/

סטטוס :מאושר

יעוד:

תעשיה

שטח מגרש:

 2149.00מ"ר

שימושי:

תעשיה

תאור הבקשה:

שימוש חורג

מהות הבקשה
בקשה לשימוש חורג ל 5שני %לאול %ארועי %בשטח של  830.10מ"ר בקומה ב' ושרות בשטח של 92.69
סוג פרסו

סטטוס

תארי" פרסו

תארי" תוק

פרסו %הקלה

מהות הפרסו:
אול %ארועי %בשטח של  830.10מ"ר בקומה ב' ושרות בשטח של  92.69מ"ר.
פרוט הפרסו:
אול %ארועי %בשטח של  830.10מ"ר בקומה ב' ושרות בשטח של  92.69מ"ר.
סוג פרסו

סטטוס

תארי" פרסו

תארי" תוק

פרסו %הקלה

מהות הפרסו:
אול %ארועי %בשטח של  830.10מ"ר בקומה ב' ושרות בשטח של  92.69מ"ר.
פרוט הפרסו:
אול %ארועי %בשטח של  830.10מ"ר בקומה ב' ושרות בשטח של  92.69מ"ר.
הערות בדיקה
הבקשה לשמוש חורג לאול %ארועי %פורסמה בעיתוני %הצופה והאר 1ביו 24.3.10 %ובעיתו שחק ביו%
 5.3.10המודעה פורסמה על לוח המודעות ובנכס וצולמה הגובלי %חתמו ולא הוגשה התנגדות.
בישיבת ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  2010003מתארי"  17/05/2010הוחלט :
לאשר שימוש חורג ל  5שני %בתנאי השלמת גליו דרישות.
מובא לדיו לחידוש החלטה קודמת ע"פ בקשת היז , %לאחר שהוגשה בקשה להסדרת השימוש בלא שימוש חורג ,בהסתמ על
תמ"מ  .1/23וועדת הערר דחתה הבקשה להסדרה ע|"פ תמ"מ.
לאחרונה בוצע פרסו %לפי סעיפי 77,78 %המתנה מת היתרי %באישור משרד הבריאות.
החברה הכלכלית מקדמת פיתוח חניוני %ציבוריי %נוספי %בסמו.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

עמוד 17

המש בקשה לשימוש חורג20100179 :

החלטות
לשוב ולאשר שימוש חורג עד תארי  05/15בתנאי:%
לרבות התקופה בה לא היתה הסדרה בהיתר של שימוש חורג .
בדיקת נושא פתרו חניות בהתא %לרוח תכנית רנ/25/א.
קבלת אישור משרד הבריאות למבוקש ,בהתא %לפרסו %לפי סעי.77,78 ,
השלמת הדרישות
בתנאי מהנדס העיר
גליו דרישות
** אישורי %וחתימות **
 אישור מנהל מקרקעי ישראל ,מקור.
 חתימת כל בעלי הנכס ת.ז .ואימות חתימה.
 נסח טאבו עדכני או חוזה חכירה.
 אישור הג"א ,מקור.
 אישור משרד הבריאות ,מקור.
 אישור מכבי אש ,מקור.
 אישור יוע 1תחבורה.
 אישור יוע 1נגישות.
 ** תשלומי** %
 תשלו %היטל השבחה ע"י יז %ו/או בעלי הזכויות במגרש.
 תשלו %אגרת בניה והיטלי %מקומיי.%
 ** הנחיות **
 מילוי כל דרישות מהנדס הועדה.
 חוו"ד יועמ"ש
 דו"ח מפקח.
עור" הדרישה:

תארי" השלמה סטטוס
26/02/2013
26/02/2013

הושל%

29/04/2002
13/10/2013
01/12/2008

הושל%

26/02/2013

הושל%

מיקי קפו  מנהל ועדה לתכנו ובניה

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

עמוד 18

סעי 15

תיק בניי4651 :

בקשה לשימוש חורג20120333 :

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  2012009תארי10/12/2012 :
סטטוס :פעיל

תארי" פתיחה:
בעלי עניי
מבקש
רפאל שאול ורפאל חיזקיה  ,ת.ז  , 075960435התעשיה  4ראש העי 0505303071,
בעל הנכס
רשות מקרקעי ישראל  ,ח.פ  , 500101795דר בגי  125תל אביב 0526707050,
עור"
ב נפתלי אלי
אחראי לתכנו השלד
ב נפתלי אלי
01/04/2012

כתובת:
גוש וחלקה:

התעשיה  ,4שכונה :ראש העי הותיקה
גוש 4252 :חלקה88 :

תוכניות:

אפ199/

יעוד:

תעשיה

שימושי:

תעשיה

תאור הבקשה:

שימוש חורג

מהות הבקשה
שימוש חורג מתעשיה למסחר בשטח של  165.00מ"ר בקומה ב' לצור ג'מבורי.
סוג פרסו
פרסו %שימוש חורג

סטטוס

תארי" פרסו

תארי" תוק

מהות הפרסו:
שימוש חורג מתעשיה למסחר בשטח של  165.00מ"ר בקומה ב' לצור ג'מבורי.
הערות בדיקה  תארי"08/11/2012 :
הבקשה לשמוש חורג מתעשיה למסחר בקומה ב' לצור ג'ימבורי פורסמה בעיתוני %האר 1והמבשר ביו 24.10.12 %ובעיתו
מלבס ביו ,26.10.12 %ההודעה פורסמה בנכס וצולמה ,הגובלי %חתמו.
תכנית רנ/25/א עומדת בפני הפקדה ,נקבעו תנאי %לפי ס'  77,78יש לקבל אישור משרד הבריאות לבקשה.
יש לפרט כל השטחי %המבוקשי %לשימוש החורג ,ג %בשרטוט.
שישד לתק המהות ל "שימוש חורג לרבות ביצוע שינויי פני."%
יש לצי מתקני המשחק המבוקשי %ולקבל אישור יוע 1בטיחות.
יש לקבל אישור מורשה נגישות.
יש לפרט השימושי %בחלל הגובל ולקבל אישור מחלקת איכות הבסביבה לשהות ילדי %במקו.%
החלטות
לאשר שימוש חורג ל  5שני %בתנאי:%
קבלת אישור איגוד ערי %לכיבוי אש.
תיקו הערות שנרשמו ע"ג התשריט.
תיקו הערות חוו"ד.
השלמת הדרישות
בתנאי מהנדס העיר
גליו דרישות
 נסח טאבו עדכני או חוזה חכירה.
 חתימת כל בעלי הנכס ת.ז .ואימות חתימה.
 הגשת דיסקט לפני הוצאת היתר בנייה.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

תארי" השלמה סטטוס
לא הושל%
לא הושל%
לא הושל%

עמוד 19

המש בקשה לשימוש חורג20120333 :














אישור מנהל מקרקעי ישראל ,מקור.
אישור מכבי אש ,מקור.
אישור משרד הבריאות ,מקור.
חו"ד מחלקת איכות הסביבה.
אישור הג"א ,מקור.
** תשלומי** %
תשלו %היטל השבחה ע"י יז %ו/או בעלי הזכויות במגרש.
תשלו %אגרת בניה והיטלי %מקומיי.%
** הנחיות **
מילוי כל דרישות מהנדס הועדה.
חוו"ד יועמ"ש
אישור יוע 1תחבורה.
חתימת מהנדס על נספח לטופס הצהרה.
דו"ח מפקח.

עור" הדרישה:

אהובה אחרק  מזכירת ועדה

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

17/08/2015
11/08/2016
30/01/2014

הושל%
הושל%
לא הושל%
הושל%
לא הושל%
לא הושל%
לא הושל%
לא הושל%
לא הושל%
לא הושל%
לא הושל%
לא הושל%

אהובה

עמוד 20

סעי 16

תיק בניי550703300001 :

בקשה לשימוש חורג20100579 :

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  2012009תארי10/12/2012 :
תארי" פתיחה:
בעלי עניי
מבקש
סולימ עובדיה  ,אחר  , 4107320רש"י  52ראש העי
בעל הנכס
מ.מ.י , .דר מנח %בגי  125קריית הממשלה ת"א6701 ,
עור"
שולמ ולדימיר
30/05/2010

סטטוס :פעיל

כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב רש"י  ,52שכונה :ראש העי הותיקה
גוש 5507 :חלקה33 :

תוכניות:

אפ,2000/רנ198/

יעוד:

מגורי %א2/

שטח מגרש:

 788.00מ"ר

שימושי:

בית צמוד קרקע למספר משפחות

תאור הבקשה:

שימוש חורג

מהות הבקשה
חידוש היתר לשמוש חורג לאיטליז בשטח של  46.83מ"ר.
סוג פרסו

סטטוס

תארי" פרסו

תארי" תוק

פרסו %הקלה

מהות הפרסו:
חידוש לשמוש חורג לאיטליז בשטח של  46.83מ"ר.
פרוט הפרסו:
איטליז בשטח של  46.83מ"ר.
סוג פרסו

סטטוס

תארי" פרסו

תארי" תוק

פרסו %הקלה

מהות הפרסו:
חידוש לשמוש חורג לאיטליז בשטח של  46.83מ"ר.
פרוט הפרסו:
איטליז בשטח של  46.83מ"ר.
הערות בדיקה
בישיבת ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  2010008מתארי"  21/11/2010הוחלט :
לאשר שמוש חורג ל   5שני %בתנאי השלמת גליו דרישות.
הבקשה לשמוש חורג לאיטליז פורסמה בעיתוני %מעריב והצופה ביו 29.6.10 %ובעיתו שחק ביו%
 ,2.7.10המודעה פורסמה על לוח המודעות ובנכס וצולמה הגובלי %חתמו ולא הוגשה התנגדות.
מובא לדיו לחידוש החלטה קודמת ע"פ בקשת היז , %לאחר שהושלמו כל הדרישות לרבות חתימת מנהל.
בישיבת ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  2012007מתארי"  28/10/2012הוחלט :
לאשר שימוש חורג עד תארי  11/15בתנאי:%
הסדרת תשלו %היטל השבח לרבות התקופה בה פעל הנכס בלא שימוש חורג מוסדר.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

עמוד 21

המש בקשה לשימוש חורג20100579 :

השלמת הדרישות
בתנאי מהנדס העיר
*הערה הוס מחו) לסדר היו*.
מובא לדיו נוס ,לעדכו שטחי ,%בבדיקה חוזרת נמצא כי בבקשה כפי שנדונה נפלה טעות טכנית,
מבוקש לאשר  46.83מ"ר עיקרי 47.91 ,מ"ר שירות.

החלטות
לשוב ולאשר השימוש החורג בתנאי החלטה קודמת:
 46.83מ"ר עיקרי 47.91 ,מ"ר שירות ,סה"כ  94.74מ"ר בשימוש חורג.
גליו דרישות
 ** אישורי %וחתימות **
 אישור מנהל מקרקעי ישראל ,מקור.
 חתימת כל בעלי הנכס ת.ז .ואימות חתימה.
 נסח טאבו עדכני או חוזה חכירה.
 הצהרת מהנדס וטופס מינוי אחראי לביקורת.
 חישובי %סטטי ,%סכימה סטטית והגדרת השיטה הקונסטרקטובית
 חתימת מהנדס על נספח לטופס הצהרה.
 אישור הג"א ,מקור.
 אישור משרד הבריאות ,מקור.
 אישור מכבי אש ,מקור.
 אישור יוע 1תחבורה.
 הגשת דיסקט לפני הוצאת היתר בנייה.
 ** תשלומי** %
 תשלו %היטל השבחה ע"י יז %ו/או בעלי הזכויות במגרש.
 תשלו %אגרת בניה והיטלי %מקומיי.%
 ** הנחיות **
 מילוי כל דרישות מהנדס הועדה.
 חוו"ד יועמ"ש
 דו"ח מפקח.

תארי" השלמה סטטוס

03/05/2011
03/05/2011
03/05/2011
03/05/2011

הושל%
הושל%
הושל%
הושל%

27/04/2011
16/02/2011

הושל%
הושל%

עור" הדרישה:

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

עמוד 22

סעי 17

תיק בניי55120623219 :

בקשה להיתר20120358 :

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  2012009תארי10/12/2012 :
סטטוס :מאושר

תארי" פתיחה:
בעלי עניי
מבקש
ירמי איל ופרח  ,ת.ז  , 23969603אוהלי קידר  7דירה  8ראש העי 0523255727,
בעל הנכס
רשות מקרקעי ישראל  ,ח.פ  , 500101795דר בגי  125תל אביב 0526707050,
עור"
אזולאי יוסי
אחראי לתכנו השלד
ב נפתלי אלי
17/04/2012

כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב אהלי קידר  7ד  ,8שכונה :מצפה אפק
גוש 5512 :חלקה 62 :מגרש3219 :

תוכניות:

רנ/מק/201/ג2/

יעוד:

מגורי %ג'

שטח מגרש:

 1404.00מ"ר

שימושי:

בית משות,

תאור הבקשה:

תוספת לדירה בבית משות,

מהות הבקשה
בנייה בחלל הגג  40.04מ"ר ,אחסנה 2.82 :מ"ר ,תוספת מרפסת גג 16.41 :מ"ר ופרגולה 10.00 :מ"ר.
סוג פרסו

סטטוס

תארי" פרסו

תארי" תוק

פרסו %הקלה

מהות הפרסו:
.1הקלה בקומה נוספת ללא תוספת שטח.
 .2העברת זכויות מקומה ג' לחדר על הגג.
הערות בדיקה  תארי"06/05/2012 :
המבוקש שונה מתוספת הבניה ע"פ הדג %של החברה הכלכלית.
מבוקש שינוי ניכר של אופי הגג.
אישור הבקשה לא יאפשר הרחבה מוסדרת של הדירה ע"פ הדג.%
בעבר אושרו בקשות להרחבה ע"פ דג.%
לא צויינו כל ההרחבות שאושרו בעבר.
לא ברור בא %הבניה קיימת.
בישיבת רשות רישוי מספר  2012007מתארי"  09/05/2012הוחלט :
לסרב בדיו מקדמי
לא יובא לדיו עקב פגיעה בחזות הבני .
מובא לדיו חוזר לאחר המצאת היתרי %דומי %שנתנו בסביבה בעבר.
לשיקול דעת מהנדס העיר.
בישיבת רשות רישוי מספר  2012012מתארי"  28/06/2012הוחלט :
לשוב ולדו לאחר הוספת חתכי %דר השטח המבוקש לניצול בחלל גג הרעפי.%
ההקלה לקומה נוספת ללא תוספת שטח והעברת זכויות מקומה ג' לחדר על הגג פורסמה בעיתוני %מעריב והצופה ביו30.8.12 %
ובעיתו שחק ביו ,31.8.12 %ההודעה פורסמה בנכס וצולמה ,הגובלי %ובעלי הזכויות חתמו.
מובא לדיו נוס ,במסגרת וועדת המשנה לאחר שהוספו חתכי %כנדרש.
התוספת המבוקשת על הגג פונה לחזית האחורית.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

עמוד 23

המש בקשה להיתר20120358 :

יש להתאי %שטח המצללה לתקנות) 1/3משטח הגג( ולתא %עיצוב ע %הוועדה המקומית.
יש לשנות המעקות הקלי %המבוקשי %למעקות בנויי %ע %גמר כדוגמת הקיי %ולהוסי ,פרט בק"מ .1:50

החלטות
לאשר בתנאי:%
תיאו %חזיתות ע %הוועדה המקומית.
תיקו הערות שנרשמו ע"ג התשריט.
תיקו הערות חוו"ד.
השלמת הדרישות
בתנאי מהנדס העיר
גליו דרישות
** אישורי %וחתימות **
 נסח טאבו עדכני או חוזה חכירה.
 אישור תאגיד המי%
 אישור מ.מ.י  ,מקור  /הוכחת היוו של הנכס בבניה רוויה בלבד בעלות פרטית
 חתימת כל בעלי הנכס ת.ז .ואימות חתימה.
 הגשת דיסקט לפני הוצאת היתר בנייה.
 אישור הג"א ,מקור.
 אישור מעבדה מאושרת לבדיקת בטוני.%
 הצהרת מהנדס וטופס מינוי אחראי לביקורת.
 חישובי %סטטי ,%סכימה סטטית והגדרת השיטה הקונסטרקטובית
 ופרט חיזוק למבנה.
 חתימת מהנדס על נספח לטופס הצהרה.
 הגשת טופס הצהרת מהנדס על כמות פינוי פסולת בבני .
 התקשרות ע %אתר לסילוק פסולת בני בנפח פסולת מטו ומעלה.
 התקשרות ע %קבל פינוי מורשה במידה ונפח הפסולת קט מ 10טו
 הצגת חוזה ע %קבל רשו %לביצוע השלד ) +צילו %רשיו הקבל (
 ו/או לחילופי התחייבות להציג חוזה טר %תחילת הבניה.
** תשלומי** %
 הפקדת ערבות בנקאית עפ"י תקנות התכנו והבניה )תיקו מס' (21
 )לגבי הוספה לבני קיי ,%שינויו או תיקונו(
 תשלו %היטל השבחה ע"י יז %ו/או בעלי הזכויות במגרש  .חת %על התחייבות
 תשלו %אגרת בניה והיטלי %מקומיי.%
** הנחיות **
 מילוי כל דרישות מהנדס הועדה.
עור" הדרישה:

אהובה אחרק  מזכירת ועדה

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

תארי" השלמה סטטוס
17/02/2013
12/03/2013
17/02/2013
17/02/2013

הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
לא הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%

20/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
19/03/2013

הושל%
הושל%
הושל%
הושל%

12/02/2013
17/02/2013
13/03/2013
17/02/2013
17/02/2013
13/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
20/03/2013

לא הושל%

אהובה

עמוד 24

סעי 18

תיק בניי4600 :

בקשה להיתר20120253 :

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  2012009תארי10/12/2012 :
סטטוס :מאושר

תארי" פתיחה:
בעלי עניי
מבקש
שלו %יוס ,ולאה  ,ת.ז  , 0049023המוביל הארצי  10ראש העי
בעל הנכס
רשות מקרקעי ישראל  ,ח.פ  , 500101795דר בגי  125תל אביב 0526707050,
עור"
ב נפתלי אלי
אחראי לתכנו השלד
ב נפתלי אלי
11/03/2012

כתובת:
גוש וחלקה:

המוביל הארצי  ,10שכונה :ראש העי הותיקה
גוש 4271 :חלקה 76 :מגרש1 :

תוכניות:

אפ2000/

יעוד:

מגורי %א' 2

שימושי:

בית צמוד קרקע למספר משפחות

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
סגירת קומת עמודי 1 %יח"ד בשטח של  109.95מ"ר ,תוספת בקומת גג ליחידה  2בשטח של  18.78מ"ר הקמת יחידת דיור
חדשה בשטח של  184.14מ"ר ,ממ"ד בשטח של  12.50מ"ר ,חנייה בשטח של  15.00מ"ר ומשטח לא מקורה בשטח של 55.95
מ"ר ופרגולה בשטח של  6.87מ"ר.

סוג פרסו

סטטוס

תארי" פרסו

תארי" תוק

פרסו %הקלה

מהות הפרסו:
 .1עד  10 %בקו בני צדדי ,במקו 4 %מ' המותרי ,%מבוקש  3.60מ'.
 .2הקלה במרחק בי בנייני %במגרש ,במקו 6 %מ' ,מבוקש  1.40מ' ו   3.40מ' ללא פתחי.%
הערות בדיקה  תארי"24/09/2012 :
הבקשה להקלה בקו בני צדדי ,במקו 4 %מ' מבוקש  3.60מ' ,הקלה במרחק בי בנייני ,%במקו 6 %מ' מבוקש  1.40מ' ו   3.40מ'
ללא פתחי ,%פורסמה בעיתוני %מעריב והצופה ביו 5.9.12 %ובעיתו שחק ביו ,7.9.12 %ההודעה פורסמה בנכס וצולמה ,חלק
מהגובלי %חתמו ולשאר נשלחה הודעה בדואר רשו.%
מבוקש לאשר תוספת יח"ד במבנה נפרד ופיצול מבנה קיי %לשתי יחידות דיור.
פתרו החניה המוצע מתבסס על שתי כניסות מהרחוב למגרש ,הנושא נבדק ע %יוע 1התנועה ונמצא כי נית לאשר כניסה אחת
למבנה מהרחוב.
יש להתאי %תכנו חזית המבנה בהתאמה ולמק %פילרי %ע"פ הנחיית הוועדה.
מוצע חלו מזכוכית מעוגלת בפינת המבנה הפתרו יקר ולא מאפשר אוורוור של המטבח מוצע לתא %פתרו ע %הוועדה
המקומית.
יש להשלי %כל הפרטי %החסרי %בתכנית הפיתוח מיקו %ריצופי ,%שטחי גינו  ,מפלסי פיתוח וכל הנדרש ע"י הוועדה.
המבנה המוצע קרוב מאוד למבנה הקיי ,%יש לוודא כי לא יהיו מבאי %יחשירי %בי החזיתות הקרובות.
יש לתא %בי תכניות לחזיתות במבנה החדש ,יש לתא %העיצוב של החזית המערבית המוצעת ע %הוועדה המקומית.
יש להוסי ,פריסת גדרות מוצעות לרבות גבהי %וחומרי גמר.
החלטות
לאשר בתנאי:%
קבלת אישור יוע 1התנועה לוועדה לבקשה.
תיקו הערות שנרשמו ע"ג התשריט.
פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

עמוד 25

המש בקשה להיתר20120253 :

תיקו הערות חוו"ד.
השלמת הדרישות
בתנאי מהנדס העיר
גליו דרישות
**אישורי %וחתימות**
 אישור מ.מ.י   .בעלות פרטית
 אישור תאגיד המי.%
 אישור אג ,שפ"ע לפתרונות פינוי אשפה.
 אישור פיקוד העור ,לפתרו מיגו או אישור לבקשה לפטור ממיגו .
 אישור יוע 1תחבורה.
**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 ( .התחייבות
**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.
 הגשת טופס הצהרת מהנדס על כמות פינוי פסולת בבני .
 התקשרות ע %אתר לסילוק פסולת בני .
 המצאת תקליטור הכולל קוב 1תכנית ההיתר בפורמט DWG
 לרבות הצהרת מתכנ על התאמת הקוב 1להיתר הבניה.
 **תשלומי**%
 תשלו %אגרות והיטלי %מקומיי.%
 תשלו %היטל השבחה.
 הפקדת ערבות בנקאית עפ"י תקנות התכנו והבניה )תיקו מס' (21
עור" הדרישה:

אהובה אחרק  מזכירת ועדה

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

תארי" השלמה סטטוס
16/01/2013
09/05/2013
24/04/2013
14/04/2013
23/04/2013

הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%

23/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
23/04/2013

הושל%
הושל%
הושל%
הושל%

23/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
23/04/2013

הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%

07/05/2013
07/05/2013

אהובה

עמוד 26

סעי 19

תיק בניי59630020032 :

בקשה להיתר20120907 :

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  2012009תארי10/12/2012 :
סטטוס :מאושר

תארי" פתיחה:
בעלי עניי
מבקש
שרמ אפרת ואריאל  ,ת.ז  , 038416814יהושע ב נו  94דירה  2ראש העי
בעל הנכס
רשות מקרקעי ישראל  ,ח.פ  , 500101795דר בגי  125תל אביב 0526707050,
עור"
אזולאי יוסי
אחראי לתכנו השלד
ב נפתלי אלי
02/09/2012

כתובת:
גוש וחלקה:

יהושע ב נו  94ד  ,2שכונה :ראש העי הותיקה
גוש 5963 :חלקה 2 :מגרש32 :

תוכניות:

אפ1/1428/

יעוד:

מגורי %ב'

שימושי:

בית משות,

תאור הבקשה:

תוספת לדירה בבית משות,

מהות הבקשה
תוספת  38.11מ"ר ,אחסנה 18.86 :מ"ר ופרגולה 20.12 :מ"ר.
סוג פרסו

סטטוס

תארי" פרסו

תארי" תוק

פרסו %הקלה

מהות הפרסו:
הקלה  6 %בשטח בנייה ,במקו 95 %מ"ר המותר לדירה ,מבוקש  107.87מ"ר.
הערות בדיקה  תארי"16/10/2012 :
ההקלה עד  6 %בשטח בנייה פורסמה בעיתוני %האר 1והמבשר ביו 3.10.12 %ובעיתו מלבס ביו ,5.10.12 %ההודעה פורסמה
בנכס ובעלי הזכויות חתמו.
מבוקש לאשר תוספת בניה הכוללת שטחי שירות המחולקי %למחס דירתי ולמחס גינה ולחצר משק הצמודה למטבח.
יש להוסי ,גמר טיח וצבע לכיוו השכני %על הקירות המוצעי.%
יש להוסי ,פריסת גדרות מוצעות.
החלטות
לאשר בתנאי:%
תיקו הערות שנרשמו ע"ג התשריט.
תיקו הערות חוו"ד.
השלמת הדרישות
בתנאי מהנדס העיר
גליו דרישות
 אישור מ.מ.י   .בעלות פרטית
 חתימת כל בעלי הנכס במקרקעי  ,או קבלת אישור על משלוח הודעות לבעלי
הזכויות.
 חתימת  75%מבעלי הזכויות בתוספת בניה בבית משות.,
 אישור תאגיד המי.%
 אישור פיקוד העור ,לפתרו מיגו או אישור לבקשה לפטור ממיגו .

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

תארי" השלמה סטטוס
הושל%
12/03/2013
הושל%
17/02/2013
17/02/2013
07/02/2013
12/02/2013

הושל%
הושל%
הושל%

עמוד 27

המש בקשה להיתר20120907 :
















**הצהרות וחתימות בעלי מקצוע**
מהנדס.
קבלת חישובי %סטטיי %והצהרת
17/02/2013
מינוי אחראי לביקורת.
17/02/2013
השלד.
מינוי אחראי לביצוע
17/02/2013
הצגת חוזה ע %קבל רשו %לביצוע השלד ) +צילו %רשיו הקבל (.
12/03/2013
**דרישות טכניות**
קבלת חוזה התקשרות ע %מעבדה מאושרת הכולל הבדיקות הבאות:
17/02/2013
בבניה הכוללת עבודות בטו  בדיקות חוזק בטו .
17/02/2013
הגשת טופס הצהרת מהנדס על כמות פינוי פסולת בבני .
17/02/2013
התקשרות ע %אתר לסילוק פסולת בני .
17/02/2013
המצאת תקליטור הכולל קוב 1תכנית ההיתר בפורמט DWG
21/02/2013
לרבות הצהרת מתכנ על התאמת הקוב 1להיתר הבניה.
21/02/2013
**תשלומי**%
תשלו %אגרות והיטלי %מקומיי.%
12/03/2013
במש
תימכר
לא
שהדירה
התחייבות
טופס
על
חת%
תשלו %היטל השבחה  .פטור 
12/03/2013
 4שני.%
(
21
מס'
)תיקו
והבניה
התכנו
תקנות
עפ"י
בנקאית
ערבות
הפקדת
12/03/2013

עור" הדרישה:

אהובה אחרק  מזכירת ועדה

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%

אהובה

עמוד 28

סעי 20

תיק בניי42720330002 :

בקשה להיתר20120717 :

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  2012009תארי10/12/2012 :
סטטוס :מאושר

תארי" פתיחה:
בעלי עניי
מבקש
פנחס צדוק עבור דות ח עמי  ,ת.ז  , 41350380מלכי ישראל  27ראש העי 0509380829,
בעל הנכס
רשות מקרקעי ישראל  ,ח.פ  , 500101795דר בגי  125תל אביב 0526707050,
עור"
אזולאי יוסי
אחראי לתכנו השלד
אלישע רוני
08/07/2012

כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב מלכי ישראל  ,27שכונה :ראש העי הותיקה
גוש 4272 :חלקה 33 :מגרש2 :

תוכניות:

אפ ,2000/רנ/197/א

יעוד:

מגורי %א' 1

שטח מגרש:

 1358.00מ"ר

שימושי:

בית צמוד קרקע דו משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
הקמת בית מגורי %חדש יח"ד  1מדו משפחתי בשטח 168.10 :מ"ר ,הכוללת  2משטחי חניה ,ממ"ד 12.50 :מ"ר ,מרת50.00,
מ"ר ,מחסני 11.34 :%מ"ר ,פרגולה  20.35מ"ר,משטחי %לא מקורי 64.74 :%מ"ר וגדרות 11.20 :מ"א.
סוג פרסו

סטטוס

תארי" פרסו

תארי" תוק

פרסו %הקלה

מהות הפרסו:
 .1הקלה בקו בני צדדי ,במקו 4 %מ' מבוקש  3.60מ'.
 .2הקלה עד  6 %בשטח בנייה.

הערות בדיקה  תארי"13/11/2012 :
הבקשה להקלה בקו בני צדדי ,במקו 4 %מ' מבוקש  3.60מ' ועד  6 %בשטח בנייה פורסמה בעיתוני %מעריב והצופה ביו%
 28.8.12ובעיתו שחק ביו ,31.8.12 %ההודעה פורסמה בנכס וצולמה ,הגובלי %חתמו .
המבוקש תוא %הוראות תכנית ,יש להנמי קיר באזור מסתור הכביסה לגובה  1.80מ' מקסימאלי.
החלטות
לאשר בתנאי:%
תיקו הערות שנרשמו ע"ג התשריט.
תיקו הערות חוו"ד.
השלמת הדרישות
בתנאי מהנדס העיר
גליו דרישות
 אישור מ.מ.י .
 הסכמת שכ לבניה בקו .0
 אישור תאגיד המי.%
 אישור אג ,שפ"ע לפתרונות פינוי אשפה.
 אישור פיקוד העור ,לפתרו מיגו או אישור לבקשה לפטור ממיגו .

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

תארי" השלמה סטטוס

21/07/2013

הושל%

עמוד 29

המש בקשה להיתר20120717 :




















**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.
הגשת טופס הצהרת מהנדס על כמות פינוי פסולת בבני .
התקשרות ע %אתר לסילוק פסולת בני .
המצאת תקליטור הכולל קוב 1תכנית ההיתר בפורמט DWG
לרבות הצהרת מתכנ על התאמת הקוב 1להיתר הבניה.
**תשלומי**%
תשלו %אגרות והיטלי %מקומיי.%
תשלו %היטל השבחה.

עור" הדרישה:

אהובה אחרק  מזכירת ועדה

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

אהובה

עמוד 30

סעי 21

תיק בניי549400001119 :

בקשה להיתר20121065 :

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  2012009תארי10/12/2012 :
סטטוס :מאושר

תארי" פתיחה:
בעלי עניי
מבקש
זיו בוי %גלית וזיו גיא ברק  ,ת.ז  , 020991832שלדג  1ראש העי
בעל הנכס
רשות מקרקעי ישראל  ,ח.פ  , 500101795דר בגי  125תל אביב 0526707050,
עור"
אלדורי דוד
אחראי לתכנו השלד
אלדורי דוד
16/10/2012

כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב שלדג  ,1רחוב סיגלית  ,שכונה :גבעת טל
גוש 5498 :חלקה 34 :מגרש1119 :

תוכניות:

אפ1/2003/

יעוד:

מגורי %א'

שימושי:

בית צמוד קרקע חד משפחתי

שטח מגרש:

 568.00מ"ר

מהות הבקשה
בריכת שחייה בשטח  38.50מ"ר.
סוג פרסו

סטטוס

תארי" פרסו

תארי" תוק

פרסו %הקלה

מהות הפרסו:
הקלה בקו בני אחורי  0.74מ' ,צדדי  2.44מ' לצור הקמת בריכת שחייה.
הערות בדיקה  תארי"13/11/2012 :
הבקשה להקלה בקו בני אחורי  1.20מ' במקו 3 %מ' ,צדדי  2.44מ' במקו 3 %מ' לצור הקמת בריכת שחיה ,פורסמה בעיתוני%
מעריב והצופה ביו5.11.12 %ובעיתו שחק ביו ,9.11.12 %הגובלי %חתמו
יש לקבל אישור תאגיד המי %למבוקש.
החלטות
לאשר בתנאי:%
קבלת אישור תאגיד המי.%
השלמת הדרישות
בתנאי מהנדס העיר
גליו דרישות
 אישור תאגיד המי%
 אישור מעבדה מאושרת לבדיקת בטוני  .%פח משולב פלסטיק
 הצהרת מהנדס וטופס מינוי אחראי לביקורת.
 חישובי %סטטי ,%סכימה סטטית והגדרת השיטה הקונסטרקטובית
 ופרט חיזוק למבנה.
 חתימת מהנדס על נספח לטופס הצהרה.
 הצגת חוזה ע %קבל רשו %לביצוע השלד ) +צילו %רשיו הקבל (
 ו/או לחילופי התחייבות להציג חוזה טר %תחילת הבניה.
 הגשת טופס הצהרת מהנדס על כמות פינוי פסולת בבני .

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

תארי" השלמה סטטוס
הושל%
12/03/2013
הושל%
20/01/2013
הושל%
20/01/2013
הושל%
20/01/2013
הושל%
20/01/2013
הושל%
20/01/2013
הושל%
20/01/2013
הושל%
20/01/2013
הושל%
20/01/2013

עמוד 31

המש בקשה להיתר20121065 :






התקשרות ע %אתר לסילוק פסולת בני בנפח פסולת מטו ומעלה.
התקשרות ע %קבל פינוי מורשה במידה ונפח הפסולת קט מ 10טו
** תשלומי** %
תשלו %היטל השבחה ע"י יז %ו/או בעלי הזכויות במגרש.
תשלו %אגרת בניה והיטלי %מקומיי.%
** הנחיות **

עור" הדרישה:

אהובה אחרק  מזכירת ועדה

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

20/01/2013
20/01/2013

הושל%
הושל%

20/02/2013

הושל%
לא הושל%

אהובה

עמוד 32

סעי 22

תיק בניי427007200002 :

בקשה להיתר20121099 :

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  2012009תארי10/12/2012 :
סטטוס :פעיל

תארי" פתיחה:
בעלי עניי
מבקש
דוד אברה , %אחר  , 10376556שבזי  98ראש העי
בעל הנכס
מ.מ.י , .מנח %בגי  125ת"א7246 ,
עור"
רוני הנדסה
אחראי לתכנו השלד
רוני הנדסה
18/10/2012

כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב שבזי  ,98שכונה :ראש העי הותיקה
גוש 4270 :חלקה 72 :מגרש2 :

תוכניות:

אפ ,2000/רנ/מק/5/א1/

יעוד:

מגורי %א1/

שטח מגרש:

 1487.00מ"ר

שימושי:

בית צמוד קרקע חד משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
 .1תוספת בקומת גג ליחידה  1הקיימת בקומת קרקע בשטח של  10.20מ"ר ושרות בשטח של  9.93מ"ר.
 .2תוספת בקומת גג ליחידה  2הקיימת בקומה א' בשטח של  30.00מ"ר.
 .3הקמת בית מגורי %חדש יחידה  3בשטח של  176.32מ"ר,מרת ,וממ"ד בשטח של  40.65מ"ר ושרות בשטח של
 46.09מ"ר.
סוג פרסו

סטטוס

תארי" פרסו

תארי" תוק

פרסו %הקלה

מהות הפרסו:
 .1הקלה בקוי בני צדדיי ,%עד  ,10 %במקו 4 %מ' מבוקש  3.60מ'.
 .2הקלה במרחק בי בנייני ,%במקו 6 %מ' מבוקש  3.28מ'.
 .3הקלה עד  6 %בשטח בנייה.
 .4הקלה בקומה נוספת.
פרוט הפרסו:
 .1עד  10 %בקו בני .
 .2עד  6 %בשטח בנייה.

הערות בדיקה
הבקשה להקלה עד  10 %בקו בני ועד  6 %בשטח בנייה פורסמה בעיתוני %האר 1ביו ,14.10.07 %הצופה
ביו 11.10.07 %ובעיתו מלבס ביו ,12.10.07%המודעה פורסמה על לוח המודעות ובנכס וצולמה.
נשלחו לגובלי %והוגשה התנגדות.
בקשה זהה אושרה בעבר ,בוצע פרסו %חוזר משו %שתוק ,ההחלטה פג ,ולאחר שהושל %אישור ממ"י,
יש להשלי %אישור תאגיד המי %ואישור פיקוד העור.,
יש לערו הבקשה שתחת %להיתר על רקע מדידה מעודכנת ובהתא %לתנאי ס.,
אי פתרונות חניה כנדרש ליחידה המוצעת ,יש לאשר נספח תנועה ע %יוע 1התנועה לוועדה.
חצר אנגלית מעבר לקווי בניי ע"פ תקנות בלבד.

מתנגדי
 דוד עמיק %ויוסי
פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

עמוד 33

המש בקשה להיתר20121099 :

 כה ציו
החלטות
לחדש החלטה בתנאי: %
בתנאי %הקודמי.%
בתנאי השלמת הערות הבדיקה.
בתנאי תיקו הערות שנרשמו ע"ג התשריט.
בתנאי השלמת הדרישות.
בתנאי מהנדס העיר.
גליו דרישות
 אישור חברת בזק ע"ג תכנית.
 אישור הג"א ,מקור.
 אישור יוע 1תחבורה.
 חתימת מהנדס על נספח לטופס הצהרה.
 הצהרת מהנדס וטופס מינוי אחראי לביקורת.
 חישובי %סטטי ,%סכימה סטטית והגדרת השיטה הקונסטרקטובית
 אישור מעבדה מאושרת לבדיקת מרחבי %מוגני.%
 אישור מעבדה מאושרת לבדיקת בטוני.%
 אישור מעבדה מאושרת לבדיקת אינסטלציה
 הצגת תכנית פיתוח :מפלסי קרקע קיימי %ומוצעי %בחזיתות
 ובחתכי ,%סימו קליטת מי גש %ונגר בחצרות,סימו פילר חשמל,
 בזק ומוני מי ,%פחי אשפה ,גדרות וריצופי.%
 הצגת חוזה ע %קבל רשו %לביצוע השלד ) +צילו %רשיו הקבל (
 ו/או לחילופי התחייבות להציג חוזה טר %תחילת הבניה.
 התקשרות ע %אתר לסילוק פסולת בני בנפח פסולת מעל  10טו .
 התקשרות ע %קבל פינוי מורשה במידה ונפח הפסולת קט מ 10טו
 קביעת נפח הפסולת לפינוי בהתא %להצהרת מהנדס.
 הגשת דיסקט לפני הוצאת היתר בנייה.
 אישור מח' תשתיות על מערכות אינסטלציה,מי,%ביוב ,תיעול ,
 כבישי %ומדרכות.
 ** תשלומי** %
 תשלו %אגרת בניה והיטלי %מקומיי.%
 ** הנחיות **
 מילוי כל דרישות מהנדס הועדה.
 דו"ח מפקח.
 חוו"ד יועמ"ש
עור" הדרישה:

אהובה אחרק  מזכירת ועדה

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

אהובה

עמוד 34

סעי 23

תיק בניי42740810001 :

בקשה להיתר20120642 :

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  2012009תארי10/12/2012 :
תארי" פתיחה:
בעלי עניי
מבקש
אשוואל ארז  ,אחר  , 040370595הרש"ש  28ראש העי
בעל הנכס
מ.מ.י , .דר מנח %בגי  125קריית הממשלה ת"א6701 ,
עור"
אינה משה
אחראי לתכנו השלד
כאמל בדיר
20/06/2012

כתובת:
גוש וחלקה:

סטטוס :מאושר

רחוב הרש"ש  ,28שכונה :ראש העי הותיקה
גוש 4274 :חלקה 81 :מגרש1 :

יעוד:
שימושי:

בית צמוד קרקע חד משפחתי

שטח מגרש:

 1321.00מ"ר

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
הקמת בית מגורי %חדש  1יח"ד בשטח של  114.06מ"ר ,ממ"ד בשטח של  12.00מ"ר ,מרת ,בשטח של  23.19מ"ר,חדר מדרגות
בשטח של  10.39מ"ר ומשטחי %לא מקורי %בשטח של  74.95מ"ר.
סוג פרסו

סטטוס

תארי" פרסו

תארי" תוק

פרסו %הקלה

מהות הפרסו:
העברת זכויות מקומה א' לקומת קרקע והגדלת תכסית ,במקו 30 % %מבוקש .38.02 %
פרוט הפרסו:

הערות בדיקה
בישיבת ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  2012007מתארי  28/10/2012הוחלט :
לשוב ולדו לאחר בדיקת טענות המתנגדי %ופסקי הדי ע"י יועמ"ש הועדה.
בעבר אושרה בתנאי %בקשה שונה.
בשעתו הוגשה התנגדות לבקשה של שותפי %בחלקה ,על רקע בניה בגבול משות:,
לאחר שהוגשה בקשה מתוקנת בתיאו %ע %מהנדס העיר ,ללא בניה בקיר משות ,,התקיי %תהלי גישור
במשרד מהנדס העיר.
הסכ %הפשרה מתבסס על הלי של צמצו %ההפקעה.
המתנגדי) %משפ' בדוח(הגישו את תכנית רנ 31/לצמצו %ההפקעה אשר לא קיבלה את תמיכת יוע 1התחבורה
רמי מנור.
כפועל יוצא קיי %תשריט מאושר משנת  2008המתבסס על ההפקעה המאושרת ,ועל פיו מוגשת הבקשה.
20/9/12
מובאת לדיו בקשה לאישור מבנה בהיקפי בניה קטני %יותר.
הבקשה להקלה להעברת זכויות מקומה א' לקומת קרקע והגדלת תכסית ,במקו 30 % %מבוקש  38.2 %פורסמה בעיתוני%
מעריב והצופה ביו 29.7.12 %ובעיתו שחק ביו ,27.7.12 %ההודעה פורסמה בנכס וצולמה ,הודעות נשלחו לגובלי %בדואר רשו.%
הוגשה התנגדות של השותפי %בחלקה ,בעלי %בתת חלקה  2משפחת בדוח.

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

עמוד 35

המש בקשה להיתר20120642 :

עיקרי ההתנגדות:
 .1בחלקה בוצעה הפקעה אשר טר %מומשה.
בפועל כיוו שההפקעה לא מומשה,המבקש רוצה להינות מכל העולמות ג %משטח מגרש גדול יותר,
וג %משטח ההפקעה.
 .2יש הסכ %פשרה שקיבל תוק ,בבית משפט ,אשר קבעע את גבול החלוקה הפנימי.
 .3מפת המדידה לא מכילה את כל הפרטי %הנדרשי %לרבות מבני %של המתנגדי %שנבנו בהיתר.
 .4לעת הגשת הבקה של המתנגדי %בזמנו ,דרשה הוועדה לסמ להריסה את כל הבנוישלא בהיתר ,דרישה כזו
לא באה לידי ביטוי בבקשה הנ"ל.
 .5המתנגדי %יפעלו בכל דר משפטית ג %בא %תאושר הבקשה ותחל הבניה.
הערות טכניות:
יש לציי חומרי גמר על הקירות לכיוו השכני.%
מומל 1לשלב חלונות לתאורה טבעית בחדר המדרגות.
בישיבת ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  2012007מתארי"  28/10/2012הוחלט :
לשוב ולדו לאחר בדיקת טענות המתנגדי %ופסקי הדי ע"י יועמ"ש הועדה.
מובא לדיו חוזר לאחר בדיקת יועמ"ש:

מתנגדי
 משפחת בדוח
החלטות
לדחות ההנתנגדות בחלקה:
 .1ההתנגדות לנושא החלוקה :לדחות ההתנגדות מהנימוק שהוועדה מחוייבת לתשריט החלוקה המאושר על ידה
כפי שנחת %בשעתו על ידי הצדדי.%
 .2ההתנגדות בנוגע להצגת כל הקיי %במקרקעי  לקבל ההתנגדות ולדרשות הגשת בקשה מתוקנת בהתא.%
לאשר בתנאי:%
הטמעת ההחלטה בהתנגדות בסעי ,מס' .2
תיקו הערות שנרשמו ע"ג התשריט.
תיקו הערות חוו"ד.
השלמת הדרישות
בתנאי מהנדס העיר
גליו דרישות
** אישורי %וחתימות **
 אישור מנהל מקרקעי ישראל ,מקור.
 נסח טאבו עדכני או חוזה חכירה.
 אישור חברת בזק ע"ג תכנית.
 אישור הג"א ,מקור.
 אישור תאגיד המי%
 חתימת מהנדס על נספח לטופס הצהרה.
 הצהרת מהנדס וטופס מינוי אחראי לביקורת.
 חישובי %סטטי ,%סכימה סטטית והגדרת השיטה הקונסטרקטובית
 אישור מעבדה מאושרת לבדיקת מרחבי %מוגני.%
 אישור מעבדה מאושרת לבדיקת בטוני.%
 אישור מעבדה מאושרת לבדיקת אינסטלציה
 הצגת תכנית פיתוח :מפלסי קרקע קיימי %ומוצעי %בחזיתות
 ובחתכי ,%סימו קליטת מי גש %ונגר בחצרות,סימו פילר חשמל,
 בזק ומוני מי ,%פחי אשפה ,גדרות וריצופי.%
 הצגת חוזה ע %קבל רשו %לביצוע השלד ) +צילו %רשיו הקבל (

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

תארי" השלמה סטטוס
17/01/2012
29/01/2012
05/03/2013
26/02/2013
14/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
07/02/2013
07/02/2012
07/02/2012
07/02/2012
30/12/2012
30/12/2012
30/12/2012
25/01/2012

הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%

עמוד 36

המש בקשה להיתר20120642 :
















ו/או לחילופי התחייבות להציג חוזה טר %תחילת הבניה.
הגשת טופס הצהרת מהנדס על כמות פינוי פסולת בבני .
התקשרות ע %אתר לסילוק פסולת בני בנפח פסולת מעל  10טו .
התקשרות ע %קבל פינוי מורשה במידה ונפח הפסולת קט מ 10טו
הגשת דיסקט לפני הוצאת היתר בנייה.
אישור תאגיד המי%
אישור יוע 1תחבורה.
** תשלומי** %
תשלו %היטל השבחה ע"י יז %ו/או בעלי הזכויות במגרש.
תשלו %אגרת בניה והיטלי %מקומיי.%
** הנחיות **
מילוי כל דרישות מהנדס הועדה.
הגשת מפת מדידה/טופוגרפית עדכנית חתומה ע"י מודד מוסמ.
דו"ח מפקח.
חוו"ד יועמ"ש

עור" הדרישה:

אהובה אחרק  מזכירת ועדה

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

25/01/2012
25/01/2012
30/01/2012
30/01/2012
28/04/2013
17/04/2013
20/08/2013

הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%
הושל%

10/04/2013
28/04/2013

הושל%
הושל%
לא הושל%
לא הושל%
לא הושל%
לא הושל%

אהובה

עמוד 37

שינוי תכנית מתאר מקומית :רנ/מק/2010/ג

סעי 25

פרוטוקול לישיבת ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  2012009תארי10/12/2012 :
ש התכנית:

פסגת טל )גלית יוס ,עוז(

סוג סעי

דיו בהתנגדויות

סוג תוכנית

שינוי תכנית מתאר מקומית
ועדה מקומית

שטח התוכנית

 17,000.00מ"ר

) 17דונ(%
מספר תכנית

יחס
שינוי לתוכנית
בעלי עני
המבקש
גלית יוס ,עוז
בעל הקרקע
מינהל מקרקעי ישראל
גושי חלקות
גוש
5498

גוש
5498
5498
5498
5498
5498
5498
5498
5498
5498

אפ/במ2010/

גוש נוס בשלמות
לא

ממגרש
1101
1103
1105
1139
1147
1152
1187
1199
1200

עד מגרש
1101
1103
1105
1139
1150
1152
1194
1199
1202

מחלקה
50

עד חלקה
51

שלמות מגרש
כ
כ
כ
כ
כ
כ
כ
כ
כ

בשלמות
לא

תכנית

מטרת התכנית
חלוקה לשניי %של מגרשי %חד משפחתיי %על מנת לאפשר  2יח"ד על כל מגרש מקורי לאחר חלוקתו ,ללא הגדלת ס השטחי%
למטרות עיקריות.

הערות בדיקה
בישיבת ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  2012001מתארי"  31/01/2012הוחלט :
להחליט להפקיד התכנית כתכנית בסמכות מקומית לאחר:
תיאו %מסמכי התכנית ע %מהנדס העיר.
הוספת טבלאת הקצאות בהתא %לתקנות.
החתמת הבעלי %העתידיי %של מקרקעי הציבור כבעלי.%
החתמת ממ"י כבעלי %בקרקע.
הערות לדיו הנוכחי:
התכנית נמקבעה כתכנית שאינה טעונת אישור השר,
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ע %זאת נקבעו מס' הערות טכניות אשר יש לתקנ  ,ונקבע כי בא %מדובר בתכנית איחוד טוחלוקה יש לצר ,טבלת הקצאה בה
יירשמו הזכויות של כל הבעלי.%
לתכנית התקבלו התנגדויות:
א .התנגדות עו"ד טוקלטאוב בש %בעלי זכויות במגרשי  1194 ,1193 ,1189 ,1152 ,1150 ,1139 %עיקרי ההתנגדות:
 .1לפי הסכ %הרכישה בי המתנגדי %לבי בעלת הזכויות מול המנהל  גלית יוס ,,ה %היו כי הגשת תכנית
היתה אמורה להתבצע בשיתו ,הרוכשי ,%התכנית הוגשה בלא תיאו %את %כנדרש.
 .2הוועדה לא אפשרה לבעלי הזכויות להגיש תכנית נפרדת ולקדמיה מול הוועדה.
 .3גובה  00של מגרשי 1199,1200,1201,1202 %כפי שנקבע בתכנית אינו מחוייב המציאות ונקבע באופ מגמתי לצור
יצירת הפרש גובה גדול ובכ ליצור עדיפות על פני מגרשי המתנגדי %מס'  1187,1188,1189,1192,1193,1194ולפגוע
בערכ ,%משו %מיקומ %בגובה נחות ויחסמו לרוח נו ,ואויר.
 .4יש להנמי גובה מגרשי 1199,1300,1201,1202 %כ שיהיה זהה לגובה מגרשי המתנגדי.%
 .5הפרש הגובה בי המגרשי %אינו סביר ואינו נדרש תכנונית וגור %לנזק למגרשי המתנגדי.%
 .6חנו עוז פעל לש %שינוי תכנית הפיתוח והגבהת המגרשי %בטבעת הפנימית תו התעלמות מהאינטרסי %של בעלי
המתנגדי.%
 .7צורת חלוקת המגרשי %בעלי הזכויות במגרש  11389מתנגדי %לצורת חלוקתו מבוקש לחלקו כ שחזית שתי
היחידות תפננה לרחוב הראשי אי מניעה תכנונית לבצע השינוי הנ"ל.
 .8מת אפשרות להקי %מחסו עד קו בני  0צידי ואחורי  ההוראה חסרה בתכנית,ומבוקש לאפשר זאת ולא רק
בבניה קלה.
 .9גימור חזיתות התכנית כוללת הוראת בינוי מחייבת של חיפוי מעטפת חיצונית באב בגימור מוסמס %בשטח של
לפחות  ,10%ההוראה הנ"ל דרקונית אינה מאפשרת גמישות תכנונית.
 .10גובה ואופי הגגות התכנית מחייבת בניית גגות שטוחי ,%אשר לה %חסרונות ביחס לגג רעפי:%
א .לגג רעפי %יתרונות בבניה ירוקה מכיוו שמציעי %שטחי בידוד גדולי %יותר ,נפח הגג מאפשר הקמת מערכות
סירקולצית אוויר ,בידוד חו %טוב יותר בשל הקטנת שטח הפני %החשו ,לשמש ,הצללת שטחי %סמוכי %ע"י
שולי הגג.
ב .לבניה בגגות רעפי %יתרונות עיצוביי %משו %שמאפשרי %לטשטש הפרשי %בי מפלסי %כשיש הפרשי %בי
מגרשי,%הגגות השטוחי %יגרמו לצביו של שכונת עוני למתח.%
 .11גובה גדרות צדדיות נקבע שלא יעלה על  1.6מ' ,מבוקש
ל  1.8מ' בכדי לתרו %לפרטיות.
ב .התנגדות דוד לביא ,בעל הזכויות במגרש  1202עיקרי ההתנגדות:
 .1מבוקש שהדר המשולבת כמוגדר בתכנית הנמצאת ממזרח למגרש ,תפותח כדר משולבת ולא ככביש.
 .2מבוקש לשנות קו הבניי לכוו הדר המשולבת ל  4בהתא %להוראות התכנית הקודמת ,במקו 5 %כפי שסומ
בתשריט ,מהנימוק שחזית המגרש צרה ולכ הנושא מהותי.
 .3מיקו %החניות בתא שטח )116המחצית המזרחית של מגרש ,(1202פוגעצ בניצול הגינה ,נמצא נמו ורחוק מהכניסה
המתוכננת ,מבוקש לשנות מיקו %החניות לחזית כמתואר בסקיצה החלופית.
ג.התנגדות עצמית של גלית יוס ,עוז עיקרי ההתנגדות:
 .1מבוקש להוסי ,יחידת דיור נוספת במגרש  ,133בדר של שינוי לדירת קרקע ולדירת גג.
 .2מבוקש לשנות את הגובה המקסימאלי ל  8.5מ' מעל  , 0.00ול  10מ' מעל פני רחוב.
 .3מבוקש לשנות גדלי מגרשי %שוני.%
 .4מבוקש לשנות את החלוקה בי מגרש  124למגרש  ,125כ שחזיתות שני המבני %תפננה לרחוב הראשי.
 .5שינוי מיקו %חניות בהתא %לתשריט מצור.,
הערות בדיקה נוספות:
בבדיקה נוספת ע %תאגיד המי %נמצא כי יש להתאי %פרטי פילרי %לתשתיות המי.%
לא קיימת הוראה בתכנית המחיבת אישור תצ"ר אשר ייער ע"ח הבעלי %כתנאי למת היתרי בניה.

החלטות
לדו שנית לאחר בדיקת טענות המתנגדי %על ידי הדרג המקצועי,
והצגת המלצות להחלטת וועדת המשנה.
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סעי 27

תיק בניי427114300001 :

בקשה להיתר20120579 :
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סטטוס :פעיל

תארי" פתיחה:
בעלי עניי
מבקש
שרו יהודה  ,אחר  , 8460677שבזי  74ראשהעי
בעל הנכס
רשות מקרקעי ישראל  ,ח.פ  , 500101795דר בגי  125תל אביב 0526707050,
עור"
לורברבו %צופית
אחראי לתכנו השלד
עיסא סאמר
07/06/2012

כתובת:
גוש וחלקה:

רחוב שבזי  ,74שכונה :ראש העי הותיקה
גוש 4271 :חלקה 143 :מגרש1 :

תוכניות:

אפ2000/

יעוד:

מגורי %א1/

שטח מגרש:

 545.00מ"ר

שימושי:

בית צמוד קרקע דו משפחתי

תאור הבקשה:

בניה חדשה

מהות הבקשה
בקשה לאישור הקמת  2יח"ד בשטח  357.22מ"ר  ,תוספת ממ"ד בשטח  24.00מ"ר
ומרת ,בשטח  99.32מ"ר.
סוג פרסו

סטטוס

תארי" פרסו

תארי" תוק

פרסו %הקלה

מהות הפרסו:
הקלה מהוראות תכנית לצור כניסת רכבי %לחניות בלבד ,מהשביל המסומ בתכנית רנ/202/א
הערות בדיקה  תארי"11/07/2012 :
בקשה לאישור הקמת  2יח"ד בשטח  357.22מ"ר ,מרת 99.32 ,מ"ר ו 2ממדיי%
בשטח  24.00מ"ר
בתחו %הבקשה חלה תכנית רנ202/א.
לפי הוראות התכנית שבילי %יחשמשו למעבר הולכי רגל בלבד,לא לכלי רכב.
יש לתק נושא הגישה לחניות.
הבקשה מתבססת על כניסה לחניות דר השביל לא תוא %הוראות תכנית.
מפלס ה  0.00המתוכנ נמו מהסביבה ,יש להגביה לצור פתרו תשתיות ביוב.
יש לכלול שטח המדרגות בשטח המרת.,
תכנו המרת ,תוא %יחדה נפרדת לרבות מטבח ,יש לתא %תכנו
חלל גג הרעפי %גבוה מ 1.8מ' ,יש לחשב בשטחי %או לתא %תכנו .
בישיבת רשות רישוי מספר  2012014מתארי"  25/07/2012הוחלט :
לשוב ולדו לאחר השלמת הערות הבדיקה.
מובא לדיו חוזר לצור בדיקת יועמ"ש.
בישיבת רשות רישוי מספר  2012016מתארי"  16/08/2012הוחלט :
לבדוק אפשרות לפרסו %הקלה מהוראות התכנית לצור אישור כניסת רכבי %לשביל
לצור נגישות לחניה בלבד.
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ההקלה מהוראות התכנית פורסמה בעיתוני %האר ,(28.9.12)1המבשר)  (25.9.12מלבס) .( 12.10.12
הודעה נתלתה בנכס וצולמה ,הודעות נמסרו לגובלי.%
התקבלה התנגדות דב נסי: %
אי התנגדות לבניה ,דורש שיובא מודד לסימו גבול החלקה.
התנגדות ויויא וישראל תוהמי ,ציו חוצהלה תוהמי:
 .1פתרונות החניה המוצעי %אינ %נותני %מענה למתנגדי %אלא רק למבקש.
 .2השביל צר ולא מאפשר כניסת שני רכבי %בו זמנית ,א %תהיה כניסה של רכבי %למגרש תהיה עוגמת נפש כי יהיה
צור לחנות במקו %אחר וייגר %נזק לרכבי %במיוחד בחור.,
 .3הכניסה למגרש המבקש צ"ל מרח' שבזי.
 .4בשעתו המבקש התנגד להצבת תאורת רחוב בתחו %המדרכה ולכ ה %שרויי %בעלטה.
יש תשריט חלוקה מאושר לאחר דיו בהתנגדויות הקובע הגבול .
מבוקשת גדר בגבול מגרש משות ,לפי חלוקה.

מתנגדי
 דב ניסי%
 ויויא וישראל תוהמי
 תוהמי ציו וצהלה
החלטות
לדו בהתנגדויות
התנגדות דב נסי: %
לדחות ההתנגדות מהנימוק שקיי %תשריט חלוקה מאושר ומבוקשת גדר לפי קו החלוקה הנ"ל.
התנגדות ויויא וישראל תוהמי ,ציו וצהלה תוהמי:
 .1ההתנגדות בנוגע לפתרונות החניה:
לדחות ההתנגדות מהנימוק שכל בקשה צריכה להציג פתרו חניה למבוקש ולא
למגרשי %גובלי.%
 .2ההתנגדות בעניי רוחב השביל :
לדחות ההתנגדות מהנימוק שהשביל מהווה פתרו כניסה לעומק המגרש,ולא אמור לשמש
לחניה ,ע %זאת לבדוק הנושא ע %יוע 1התנועה לוועדה.
 .3הכניסה למגרש המבקש צ"ל מרח' שבזי לדחות ההתנגדות מהנימוק שאי גישה לכלי רכב לבניה המוצעת
מכיוו רח' שבזי.
 .4ההתנגדות בנוגע לנושא התאורה לדחות ההתנגדות מהנימוק שאינה קשורה למבוקש.
לאשר בתנאי:%
קבלת אישור יוע 1התנועה לוועדה להתאמת השביל לתנועת כלי רכב.
תיקו הערות שנרשמו ע"ג התשריט.
תיקו הערות חוו"ד.
השלמת הדרישות
בתנאי מהנדס העיר
גליו דרישות
 אישור חברת בזק ע"ג תכנית.
 אישור הג"א ,מקור.
 חתימת מהנדס על נספח לטופס הצהרה.
 הצהרת מהנדס וטופס מינוי אחראי לביקורת.
 חישובי %סטטי ,%סכימה סטטית והגדרת השיטה הקונסטרקטובית
 אישור מעבדה מאושרת לבדיקת מרחבי %מוגני.%
 אישור מעבדה מאושרת לבדיקת בטוני.%
 אישור מעבדה מאושרת לבדיקת אינסטלציה
 אישור מהנדס שהמבנה להריסה אינו ממוצרי אסבסט לרבות לוחות אסבסט.
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במקרי %בה %המבנה להריסה מחומר זה יש לפעול עפ"י התקנות.
הצגת חוזה ע %קבל רשו %לביצוע השלד ) +צילו %רשיו הקבל (
ו/או לחילופי התחייבות להציג חוזה טר %תחילת הבניה.
הגשת טופס הצהרת מהנדס על כמות פינוי פסולת בבני .
התקשרות ע %אתר לסילוק פסולת בני בנפח פסולת מטו ומעלה.
התקשרות ע %קבל פינוי מורשה במידה ונפח הפסולת קט מ 10טו
קביעת נפח פסולת לפינוי בהתא %להצהרת מהנדס
הגשת דיסקט לפני הוצאת היתר בנייה.
אישור מח' תשתיות על מערכות אינסטלציה,מי,%ביוב ,תיעול ,
כבישי %ומדרכות ע"י התאגיד.
אישור התאגיד
אישור יוע 1תחבורה.
** תשלומי** %
תשלו %אגרת בניה והיטלי %מקומיי.%
** הנחיות **
מילוי כל דרישות מהנדס הועדה.

עור" הדרישה:

הדסה  בודקת תכניות
בכבוד רב,
שלו %ב משה
ראש העיר ויו"ר הוועדה לתכנו ובניה

פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מס'  2012009מיו10/12/2012:%

עמוד 42

