
30/07/2013 תארי�:

ת. עברי:כ"ג אב   תשע"ג

20120012פרוטוקול ועדת משנה מספר  
19:00 י"ג כסלו תשע"ג  שעה  27/11/2012בתארי�:  

נכחו: 

מ"מ ראש המועצה ויו"ר ועדת משנה לתו"ב � �פטיגרו אית חברי�:

חבר מועצה � בונצל יצחק

מ"מ יו"ר ועדת משנה לתכנו� ובניה � יפרח אלי

מהנדס הוועדה המקומית � יעקב ירקוני סגל:

יועצת משפטית לוועדה � �עו"ד�דדשוב מור

מרכזת הוועדה לתכנו� ובניה � קיסר לאה

נעדרו: 

סגנית ראש המועצה � רבינובי$ דפנה חברי�:

חבר מועצה � מזרחי משה

נציגת המשרד לאיכה"ס � אדרי ורד נציגי�:

�נציג שרותי כבאות איילו � �רש"פ משנה בראל ראוב

נציגת משרד הפני% � נועה הדר

נציג מ.מ.י. � אדר' נירי גדי

נציג משטרת ישראל � אמיר איציק

נציגת משרד הבריאות � צ'צ'יק סופיה

יוע$ משפטי � גלאו� יובל עו"ד סגל:

מנהל היחידה הסביבתית � תאר אמיר

יועצת סביבתית � ברקאי עדית

מבקר המועצה � פוגל תמיר מוזמני�:

אישור פרוטוקולי�: 

13/11/2012 מיו% 20120011פרוטוקול ועדת משנה מספר 

1עמוד  27/11/2012 מיו%:20120012פרוטוקול ועדת משנה מספר 



תקציר נושאי� לדיו� 

בקשה להיתר

עמ' כתובת בעל עניי� גו"ח תאור ישות מס' ישות סוג ישות סעי�

3  , שכונה:23הזוהר 
יובלי� (י"ב)

ציו� חזי 6854גוש:  מגורי� ג'� בניה
רוויה , תוספת
למבנה קיי�

בקשה להיתר 20120080 1
שעה: 32חלקה: 

19:30 קיימת התנגדות 4025מגרש: 

5 11שקמה  ממ� שלומי ואניטה 6848גוש:  מבני , תוספת למבנה
 קיי�

בקשה להיתר 20120005 2
1חלקה: 
ב1003מגרש: 

2עמוד  27/11/2012 מיו�:20120012פרוטוקול ועדת משנה מספר 



1 20120080בקשה להיתר:   סעי�

27/11/2012 תארי�: 20120012פרוטוקול ועדת משנה מספר 

 353402500תיק בניי�:

26/06/2012 תארי� פתיחה: 

בעלי עניי� 

מבקש
ציו� חזי

בעל הנכס
מינהל מקרקעי ישראל

עור�
עיסא סאמר

מהנדס
עיסא סאמר

כתובת: , שכונה: יובלי! (י"ב)23הזוהר 

4025 מגרש: 32  חלקה: 6854גוש:  גוש וחלקה:

10/69גז/במ/ תוכניות:

5822.00 שטח מגרש: מגורי) ג' & בניה רוויה. יעוד:

תוספת למבנה קיי) תאור הבקשה:  מגורי) ג'& בניה רוויה שימושי!: 

מהות הבקשה 
שינויי)+ר" מ34.40תוספת שטח עיקרי של : הכוללת, ד אחת בקומת קרקע"תכנית שינויי) ביח. 1

ד"   יח40במבנ� ב� , ד"   יח8בבני� ב�  , מחס�+פרגולה+    פנימיי)
דיו� בהתנגדות שכנה. 2

מתנגדי! 

60850 שה), 17סגיב (בוהר) מרגנית , הזוהר  (

מהות ההתנגדות 

פגיעה באחידות המבנ� &
ירידה בער� הנכס &

המתנגדת ראתה את התכנית אצל . (כניתמכתב ההתנגדות נשלח באיחור מאחר והמבקש לא ציר/ למכתבו לדיירי) את הת
).אחד מדיירי הבני�

 

המלצות 
.לזמ� את הצדדי) 

מהל� דיו� 
.המבקש והמתנגדת: לישיבה זומנו

.המבקש ועור� הבקשה אודי אזולאי &ציו� חזי: הגיעו 
חיי) , אית� בר סלע: כמו כ� הגיעו מתנגדי) נוספי) שלא הגישו מכתבי התנגדות. מרגנית סגיב: מטע) המתנגדי) הגיעו 
.גורפינקל ואיל� שבתאי

3עמוד  27/11/2012 מיו):20120012פרוטוקול ועדת משנה מספר 



 20120080המש� בקשה להיתר:  

 עור� הבקשה &אודי אזולאי
.בהתא) לזכויות המותרות, מדובר בהרחבת דירה קיימת בקומת קרקע: הציג את הבקשה להיתר

המתנגד &איל� שבתאי
. שני) הצליחו התושבי) במבנ� הזוהר לשמור על המבנ� ללא תוספות בניה15&מזה כ

.לא מוכני) לגרו) לנזק בלתי הפי�. למבנ� של טלאי) ותוספות, ה) מבקשי) שלא לשנות את המבנה התכנוני
.המוותרי) על זכויותיה) ומתנגדי) לתוספות בניה,  מהדיירי) במבנ�90%בזמנו הגישו למהנדסת המועצה חתימות של 

.לא ברור לו מדוע ה) צריכי) לשוב ולהגיע לוועדה
ר ועדת משנה לתכנו� ובניה"יו &אית� פטיגרו
הוועדה אינה יכולה לפסול מקרה בגלל , והחלטה קודמת של וועדת ערר, ד של היועצת המשפטית שהוצגה לוועדה"בהתא) לחוו

ת נית� לערער במוסדות הרלוונטי) בהיבט הקנייני ולכ� הוועדה מתנה ומאפשר, היבט קנייני ומחוייבת לדו� בהיבט התכנוני
. יו) מיו) פרסו) ההחלטה30לערער וההיתר  יוצא רק לאחר 

המתנגד &אית� בר סלע
.)בעבר יצא מכתב ממהנדסת המועצה לאיל� שבתאי בדבר הדרישה לחתימות דיירי

המתנגד &חיי) גורפינקל
.ה) מבקשי) לשמור על איכות המבנ�. זה לא נראה טוב, מניסיו� של תוספות בניה שבוצעו במבנני) אחרי)

המתנגדת &מרגנית סגיב
.ויש לשמור עליו, אחד הדברי) המאפייני) את היישוב הוא היופי והאסתטיקה

.זה אחד המבנני) הכי יפי) בשוה) ולכ� חשוב לשמור על האסתטיקה של המקו)
המבקש &ציו� חזי

.זה לא אמור להפריע לא/ אחד. משו) צד, לא נית� לראות את תוספת הבניה שהוא מבקש

.לאחר שהצדדי) יצאו התקיי) דיו� פנימי

החלטות 
, צגת חזית עתידית לתוספות בניה עתידיותלקבל את ההתנגדות בחלקה ולאשר את הבקשה בכפו� לביטול המחס� ובכפו� לה

.בבני�, זהות
 יו! מיו! משלוח 30ולא לפני תו! , ניותההיתר יוצא בכפו� למילוי הדרישות המפורטות בגיליו� הדרישות והערות טכ

.על מנת לאפשר לה! לפנות לערכאות המוסמכות לבירור טענותיה! הקנייניות, ההחלטה למתנגדי!
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2 20120005בקשה להיתר:   סעי�

27/11/2012 תארי�: 20120012פרוטוקול ועדת משנה מספר 

 353991003תיק בניי�:

10/01/2012 תארי� פתיחה: 

בעלי עניי� 

מבקש
ממ� שלומי ואניטה

בעל הנכס
מינהל מקרקעי ישראל

עור�
דהא� רז

מהנדס
ריסי� דניאל

11שקמה  כתובת:

ב1003 מגרש: 1  חלקה: 6848גוש:  גוש וחלקה:

12/9/69שה/ תוכניות:

מגורי) א' יעוד:

תוספת למבנה קיי) תאור הבקשה: 

מהות הבקשה 
ד"ביח) ללא גישה לחלל הגג(תוספת מדרגות והגבהת המבנה , פתיחת דלת בקומת קרקע: תכנית שינויי! הכוללת . 1

בשכונת סחלבי!,  )חצי מדו משפחתי(     אחת 
' מ8.50במקו! '  מ9.50: בקשה להקלה בגובה . 2

המלצות 
.לאשר בתנאי השלמת גליו� דרישות

.יותההיתר יוצא בכפו/ למילוי הדרישות המפורטות בגליו� הדרישות והערות טכנ

החלטות 
.לאשר הבקשה כולל ההקלה בגובה הבני�

.הדרישות והערות טכניותההיתר יוצא בכפו� לתשלו! היטל השבחה ומילוי הדרישות המפורטות בגליו� 

                                              ______________      _____________                                                 
טיגרו                                                            אית� פ         יעקב     ירקוני                                          

ר הועדה"                                                       יו        מהנדס המועצה                                              
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