
22/09/2014 תארי�:

ת. עברי:כ"ז באלול תשע"ד

20140007פרוטוקול החלטות ועדת משנה מס'  
17:45 כ"א באלול תשע"ד שעה  16/09/2014בתארי�:  

נכחו: 

יו"ר ועדת משנה לתכנו� ובניה � כה� אלי חברי":

מ"מ וסג� ראש המועצה � פטיגרו אית�

חבר מועצה � פאה� אשר

חבר מועצה � לוי יוסי

מהנדס הוועדה המקומית � יעקב ירקוני סגל:

יוע$ משפטי לוועדה � כה� שי

מרכזת הוועדה לתכנו� ובניה � קיסר לאה

נעדרו: 

סגנית ראש המועצה � רבינובי$ דפנה חברי":

נציגת המשרד לאיכה"ס � אדרי ורד נציגי":

נציג שרותי כבאות איילו� � מורדכי מור�

נציגת משרד הפני% � נועה הדר

נציג מ.מ.י. � אדר' נירי גדי

נציגת משרד הבריאות � צ'צ'יק סופיה

נציג משטרת ישראל � בכר גיא

מנהל היחידה הסביבתית � תאר אמיר סגל:

מבקר המועצה � פוגל תמיר מוזמני":

אישור פרוטוקולי": 

.22/07/2014 מיו% 20140006אושר פרוטוקול ועדת משנה מספר 

1עמוד  16/09/2014 מיו%:20140007פרוטוקול ועדת משנה מס' 



תקציר נושאי� לדיו� 

בקשה להיתר

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

4 , שכונה:21צור� 
רקפות (מ"ה)

שטיי� לבנה 5909גוש:  מגורי� דו
משפחתיי� , בניה

חדשה

בקשה להיתר 20140017 1
7חלקה: 
א2675מגרש: 

5 ,3רחוב הסלע 
שכונה: שכונה ז'

וינשטיי� דרור 6854גוש:  מגורי� ב'* קוטג'י�
טוריי� , שינויי� ע�

תוספת שטח.

בקשה להיתר 20140053 2
40חלקה: 
3006/1מגרש: 

6 13צור�  גילינסקי קר� 5909גוש:  מגורי� דו
משפחתיי� , שינויי�
 ללא תוספת שטח.

בקשה להיתר 20130087 3
7חלקה: 
 א'2673מגרש: 

7 14צור�  סרור אילנית 5909גוש:  מגורי� דו
משפחתיי� , בניה

חדשה

בקשה להיתר 20140046 4
3חלקה: 
א2669מגרש: 

8 ,10רחוב שקמה 
12רחוב שקמה 

כה� אליהו 6848גוש:  מגורי� דו
משפחתיי� , שינויי�
 ללא תוספת שטח.

בקשה להיתר 20140099 5
1חלקה: 
א1006מגרש: 

9 ,13רחוב עדול� 
שכונה: גבעולי�

(ג')

אמאר רחל 4614גוש:  מגורי� דו
משפחתיי� , תוספת

למבנה קיי�

בקשה להיתר 20140083 6
/א2168מגרש: 

9/69תכ': גז/במ/

10 ,31רחוב תרשיש 
שכונה: שכונה ד'

פיי� נירית 6858גוש:  מגורי� דו
משפחתיי� , שינויי�
 ללא תוספת שטח.

בקשה להיתר 20140067 7
204חלקה: 
ב2707מגרש: 

11 1רחוב האוד�  קבוצת רכישה אייל
פרוכטר ואחרי�

6855גוש:  מגורי� דו
משפחתיי� , תוספת

למבנה קיי�

בקשה להיתר 20140001 8
215חלקה: 
3031מגרש: 

12 13רחוב הסלע  בזק אברה� 6854גוש:  מגורי� ג'* בניה
רוויה , תוספת
למבנה קיי�

בקשה להיתר 20130054 9
26חלקה: 

קיימת התנגדות 4031/6מגרש: 

14 33רחוב קד� 
,8כניסה ה ד 

שכונה: יובלי�

דונהאי עד� דליה 6854גוש:  מגורי� ג'* בניה
רוויה , שינויי� ע�

תוספת שטח.

בקשה להיתר 20140043 10
30חלקה: 
4027מגרש: 

15 רחוב עמק איילו�
, שכונה: ורדי�13
(ו)

קלייטמ� לימור 6854גוש:  מגורי� ג'* בניה
רוויה , שינויי� ע�

תוספת שטח.

בקשה להיתר 20140028 11
43חלקה: 
4017/5מגרש: 

2עמוד  16/09/2014 מיו�:20140007פרוטוקול ועדת משנה מס' 



תקציר נושאי� לדיו� 

בקשה עקרונית

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

16  , שכונה:10הזוהר 
יובלי� (י"ב)

דה� שימי 6854גוש:  מגורי� ג'* בניה
רוויה , בקשה

עקרונית.

בקשה עקרונית 20140098 12
30חלקה: 
4027מגרש: 

3עמוד  16/09/2014 מיו�:20140007פרוטוקול ועדת משנה מס' 



1 20140017בקשה להיתר:   סעי�

16/09/2014 תארי�: 20140007פרוטוקול ועדת משנה מספר 

 353267501תיק בניי�:

02/02/2014 תארי� פתיחה: 

בעלי עניי� 

מבקש
שטיי" יצחק� איזיק

שטיי" לבנה

בעל הנכס
מינהל מקרקעי ישראל

עור�
וי& אור" � דורית סלע אדרכלי$

מהנדס
תנעמי יובל

, שכונה: רקפות (מ"ה)21צור�  כתובת:

א2675 מגרש: 7  חלקה: 5909גוש:  גוש וחלקה:

בניה חדשה תאור הבקשה:  מגורי$ דו משפחתיי$ שימושי&: 

מהות הבקשה 
.בשכונת הרקפות,  חניות לא מקורות2+ קומות2+מרת�: הכוללת) חצי מדו משפחתי(הקמת יחידת דיור אחת . 1
37.24%( ל35%(בקשה להקלה להגדלת תכסית קרקע מ. 2

החלטות 
).35%במקו&  (37.24%(לאשר את הבקשה כולל ההקלה להגדלת תכסית קרקע ל

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

4עמוד  16/09/2014 מיו$:20140007פרוטוקול ועדת משנה מס' 



2 20140053בקשה להיתר:   סעי�

16/09/2014 תארי�: 20140007פרוטוקול ועדת משנה מספר 

 353300601תיק בניי�:

04/05/2014 תארי� פתיחה: 

בעלי עניי� 

מבקש
וינשטיי" דרור

וינשטיי" ורד

בעל הנכס
רשות מקרקעי ישראל

עור�
סהר ישרי$

מהנדס
סהר ישרי$

, שכונה: שכונה ז'3רחוב הסלע  כתובת:

1/3006 מגרש: 4124גוש:  גוש וחלקה:

3006/1 מגרש: 40  חלקה: 6854גוש: 

9/69גז/במ/ תוכניות:

מגורי$ ב' � קוטג'י$ טוריי$. יעוד:

שינויי$ ע$ תוספת שטח. תאור הבקשה:  מגורי$ ב'� קוטג'י$ טוריי$ שימושי&: 

מהות הבקשה 
ד" יח25במבנ� ב� , ד" יח5בבני� ב� ' , תוספת בניה בחלל הגג לדירה בקומה ג: תכנית שינויי& הכוללת. 1
בקשה להקלה לניוד שטחי& לחלל הגג. 2

החלטות 
.לאשר את הבקשה כולל ההקלה לניוד שטחי& לחלל הגג

.חבר המועצה יוסי לוי נמנע מההצבעה בגלל ניגוד אינטרסי&
.הדרישות והערות טכניותההיתר יוצא בכפו� לתשלו& היטל השבחה ומילוי הדרישות המפורטות בגליו� 

5עמוד  16/09/2014 מיו$:20140007פרוטוקול ועדת משנה מס' 



3 20130087בקשה להיתר:   סעי�

16/09/2014 תארי�: 20140007פרוטוקול ועדת משנה מספר 

 353267301תיק בניי�:

18/08/2013 תארי� פתיחה: 

בעלי עניי� 

מבקש
גילינסקי קר"

גילינסקי אושר

בעל הנכס
מ.מ.י.

עור�
כ& אבנר

מהנדס
שרעבי ישיב

13צור�  כתובת:

גוש וחלקה: א'2673 מגרש: 7  חלקה: 5909גוש: 

שינויי$ ללא תוספת שטח. תאור הבקשה:  מגורי$ דו משפחתיי$ שימושי&: 

מהות הבקשה 
הגבהת גדר משותפת בי� שכני& בצד+כניסה חיצונית לקומת המרת�: הכוללת )לבית במהל� בניה(תכנית שינויי& . 1

)חצי מדו משפחתי(ד אחת "ביח, שינוי חזית+    מערב 
בקשה להקלה לכניסה חיצונית למרת�. 2

החלטות 
.לאשר את הבקשה כולל ההקלה לכניסה חיצונית למרת�

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

לגודל חלונות בקומת המרת� וגובה , )ר" מ100במרת� מעל (נושא מעמד המרתפי& והצור� בהקלה ביחס לכניסה נפרדת 
י התיק ככל שתנת� החלטה של ערכאה מוסמכת לפיה יש צור� בהקלה תבח� תחולתה לגב. הקומות מצוי בהליכי& משפטיי&

.הנדו�

6עמוד  16/09/2014 מיו$:20140007פרוטוקול ועדת משנה מס' 



4 20140046בקשה להיתר:   סעי�

16/09/2014 תארי�: 20140007פרוטוקול ועדת משנה מספר 

 353266901תיק בניי�:

27/04/2014 תארי� פתיחה: 

בעלי עניי� 

מבקש
סרור שלמה

סרור אילנית

בעל הנכס
רשות מקרקעי ישראל

עור�
רז דהא" אדריכלי$ בע"מ

מהנדס
תנעמי יובל

14צור�  כתובת:

א2669 מגרש: 3,  חלקה:  7  חלקה: 5909גוש:  גוש וחלקה:

מגורי$ דו� משפחתיי$ יעוד:

בניה חדשה תאור הבקשה:  מגורי$ דו משפחתיי$ שימושי&: 

מהות הבקשה 
פרגולות בשכונת הרקפות+  חניות לא מקורות2+  קומות2+מרת�: הכוללת) חצי מדו משפחתי(הקמת יחידת דיור אחת . 1
:בקשה להקלות. 2
' מ0.40במקו& '  מ1.00הגבהת חלונות במרת� לגובה  (   
' מ1.50במקו& '  מ2.20הנמכת חצר אנגלית לעומק של  (   

החלטות 
:לאשר את הבקשה כולל ההקלות הבאות

.ר" מ102.80במרת� ששטחו , )ד"כ שש חלונות כולל חלו� ממ"סה( '  מ1.00לגובה '  מ0.40הגבהת חלונות במרת� מגובה  (
.' מ2.20לעומק '  מ1.50הנמכת חצר אנגלית מעומק  (

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

לגודל חלונות בקומת המרת� וגובה , )ר" מ100במרת� מעל (נושא מעמד המרתפי& והצור� בהקלה ביחס לכניסה נפרדת 
י התיק ככל שתנת� החלטה של ערכאה מוסמכת לפיה יש צור� בהקלה תבח� תחולתה לגב. הקומות מצוי בהליכי& משפטיי&

.הנדו�

7עמוד  16/09/2014 מיו$:20140007פרוטוקול ועדת משנה מס' 



5 20140099בקשה להיתר:   סעי�

16/09/2014 תארי�: 20140007פרוטוקול ועדת משנה מספר 

 353991006תיק בניי�:

16/06/2014 תארי� פתיחה: 

בעלי עניי� 

מבקש
כה" אליהו

בעל הנכס
רשות מקרקעי ישראל

עור�
לוי זמירית

מהנדס
גבריאל עופר

12, רחוב שקמה 10רחוב שקמה  כתובת:

ב1006א, 1006 מגרשי&:1  חלקה: 6848גוש:  גוש וחלקה:

12/9/69שה/ תוכניות:

מגורי$ א' יעוד:

שינויי$ ללא תוספת שטח. תאור הבקשה:  מגורי$ דו משפחתיי$ שימושי&: 

מהות הבקשה 
,) חצי מדו משפחתי(ד אחת "ביח , דלת ללא תוספת שטח+הוספת מדרגות ירידה למרת�: תכנית שינויי& הכוללת . 1

    בשכונת סחלבי&
בקשה להקלה לכניסה לחיצונית למרת�. 2

החלטות 
ואלי , ר הוועדה"לכ� רק לצור� דיו� בבקשה זו מונה חבר המועצה אית� פטיגרו ליו, ר הוועדה אלי כה�"הבקשה הינה של יו
.כה� יצא מהישיבה

בכפו� לאי קבלת התנגדויות עד )  ר" מ55ששטחו (הוועדה מחליטה לאשר את הבקשה כולל ההקלה לכניסה חיצונית למרת� 
.תו& תקופת ההתנגדויות

.תובא הבקשה לדיו� חוזר בוועדה, במידה ויתקבלו התנגדויות בתו� תקופה זו
.הדרישות והערות טכניותההיתר יוצא בכפו� לתשלו& היטל השבחה ומילוי הדרישות המפורטות בגליו� 

8עמוד  16/09/2014 מיו$:20140007פרוטוקול ועדת משנה מס' 



6 20140083בקשה להיתר:   סעי�

16/09/2014 תארי�: 20140007פרוטוקול ועדת משנה מספר 

 353216801תיק בניי�:

29/06/2014 תארי� פתיחה: 

בעלי עניי� 

מבקש
אמאר רחל

אמאר אברה$

בעל הנכס
רשות מקרקעי ישראל

עור�
סהר ישרי$

, שכונה: גבעולי& (ג')13רחוב עדול&  כתובת:

/א2168 מגרש: 4614גוש:  גוש וחלקה:

א2168 מגרש: 75  חלקה: 6850גוש: 

9/69גז/במ/ תוכניות:

שטח מגרש:  מ"ר386.00 מגורי$ דו� משפחתיי$ יעוד:

תוספת למבנה קיי$ תאור הבקשה:  מגורי$ דו משפחתיי$ שימושי&: 

מהות הבקשה 
שינוי מיקו& שער כניסה+ פרגולה+ שינויי& פנימיי&+תוספת שטח ושינויי& בשטחי שרות :תכנית שינויי& הכוללת . 1

) חצי מדו משפחתי(ד אחת "ביח, שינוי פתחי& בחזיתות+     בגדר קידמית
בקשה להקלה להמש� קו בני� קיי&. 2

החלטות 
.לאשר את הבקשה כולל ההקלה למש� קו בני� קיי&

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

9עמוד  16/09/2014 מיו$:20140007פרוטוקול ועדת משנה מס' 



7 20140067בקשה להיתר:   סעי�

16/09/2014 תארי�: 20140007פרוטוקול ועדת משנה מספר 

 353270702תיק בניי�:

27/05/2014 תארי� פתיחה: 

בעלי עניי� 

מבקש
פיי" סול

פיי" נירית

בעל הנכס
רשות מקרקעי ישראל

עור�
לוי זמירית

מהנדס
ויי& דו

, שכונה: שכונה ד'31רחוב תרשיש  כתובת:

ב2707 מגרש: 204  חלקה: 6858גוש:  גוש וחלקה:

10/69גז/במ/ תוכניות:

שטח מגרש:  מ"ר370.00 מגורי$ דו� משפחתיי$ יעוד:

שינויי$ ללא תוספת שטח. תאור הבקשה:  מגורי$ דו משפחתיי$ שימושי&: 

מהות הבקשה 
ללא תוספת, הגדלת חלונות מטבח, רת�תכנית שינויי& בבית דו משפחתי הכוללת הגדלת חלונות וחצרות אנגליות במ. 1

    שטחי&
בקשה להקלה להגדלת חלונות במרת�. 2

החלטות 
במרת� ששטחו ) כ שני חלונות"סה('  מ1.00לגובה '  מ0.40לאשר את הבקשה כולל ההקלה להגדלת חלונות במרת� מגובה 

.ר" מ49.30
.הדרישות והערות טכניותההיתר יוצא בכפו� לתשלו& היטל השבחה ומילוי הדרישות המפורטות בגליו� 

גודל חלונות בקומת המרת� וגובה , )ר" מ100במרת� מעל (נושא מעמד המרתפי& והצור� בהקלה ביחס לכניסה נפרדת 
י התיק ככל שתנת� החלטה של ערכאה מוסמכת לפיה יש צור� בהקלה תבח� תחולתה לגב. הקומות מצוי בהליכי& משפטיי&

.הנדו�

10עמוד  16/09/2014 מיו$:20140007פרוטוקול ועדת משנה מס' 



8 20140001בקשה להיתר:   סעי�

16/09/2014 תארי�: 20140007פרוטוקול ועדת משנה מספר 

 353303101תיק בניי�:

07/01/2014 תארי� פתיחה: 

בעלי עניי� 

מבקש
קבוצת רכישה אייל פרוכטר ואחרי$

בעל הנכס
מ.מ.י.

עור�
כ& אבנר

מהנדס
מצוק מהנדסי$ע"י שלמה וגמ"

1רחוב האוד&  כתובת:

3031 מגרש: 215  חלקה: 6855גוש:  גוש וחלקה:

951/10/69שה/ תוכניות:

תוספת למבנה קיי$ תאור הבקשה:  מגורי$ דו משפחתיי$ שימושי&: 

מהות הבקשה 
י צרכי&"עפ) חצי מדו משפחתי(ד אחת "ביח' תוספת בניה של שטחי שירות במרת� ובקומה א: תכנית שינויי& הכוללת . 1

.    מיוחדי& לנכה
:בקשה להקלות. 2

 שטח שרות עבור התאמת נגישות לנכי&5%תוספת  (    
 .' מ9.35לגובה מכסימלי של '  מ9.00מגובה , הגבהת הגג בפיר המעלית ובסמו� לה �    

החלטות 
:ת עד תו& תקופת ההתנגדויותהוועדה מחליטה לאשר את ההקלות המפורטות להל� בכפו� לאי קבלת התנגדויו

. שטח שרות עבור התאמת נגישות לנכי&5%תוספת  (
 .' מ9.35לגובה מכסימלי של '  מ9.00מגובה , הגבהת הגג בפיר המעלית ובסמו� לה � 

.תובא הבקשה לדיו� חוזר בוועדה, במידה ויתקבלו התנגדויות בתו� תקופה זו

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

11עמוד  16/09/2014 מיו$:20140007פרוטוקול ועדת משנה מס' 



9 20130054בקשה להיתר:   סעי�

16/09/2014 תארי�: 20140007פרוטוקול ועדת משנה מספר 

 353403106תיק בניי�:

04/06/2013 תארי� פתיחה: 

בעלי עניי� 

מבקש
בזק אסתר

בזק אברה$

בעל הנכס
מינהל מקרקעי ישראל

עור�
גרנבי& אוהד

מהנדס
שחר צבי

13רחוב הסלע  כתובת:

4031/6 מגרש: 26  חלקה: 6854גוש:  גוש וחלקה:

10/69, גז/במ/11/69שה/מק/ תוכניות:

מגורי$ ג' � בניה רוויה. יעוד:

תוספת למבנה קיי$ תאור הבקשה:  מגורי$ ג'� בניה רוויה שימושי&: 

מהות הבקשה 
שינויי& +ר בחלל פנימי בי� בנייני&" מ11.17תוספת שטח עיקרי של : הכוללת, ד אחת בקומת קרקע"תכנית שינויי& ביח

.ד" יח72מתו� מבנ� ב�  , ד" יח8בבני� ב� , פנימיי& 

מתנגדי& 

60850 שה$, 13מיכל ומרדכי יקותיאל באמצעות עו"ד יואב ריצר , הסלע  )

מהות ההתנגדות 

.הבניה בוצעה ללא היתר �
.ור� בנית החדרהבניה הסבה נזק לדירת המתנגדי$ שנוצר בעקבות בניה וקידוחי$ שבוצעו לצ �
.פגיעה בזכויות הבניה של המתנגדי$ �
).שנמצאי$ קומה מעל(כ� שתקרת המבנה מוגבהת כחצי מטר מעל קו הרצפה של דירת המתנגדי$ , חריגה בגובה �
קיר שעוברות בו צנרות מי$ וצנרות ניקוז של) שאינו קיר משות/(המבקשי$ קיבעו תקרת רעפי$ בקידוחי עומק לקיר  �

).הדירה מושכרת לדייר(כ� מראש    אמבטיה ושרותי$ מבלי לבקש את הסכמת המתנגדי$ ומבלי להודיע לה$ על 

( שה5$ דירה 13יפית רג'וא" , הסלע 

מהות ההתנגדות 

.לא מאפשר לממש זכויות בנכס עבור$ שול$ בעת חתימה על חוזה רכישה, בנייה ללא היתר וללא יסודות �
.ללא בניית יסודות הדבר לא יתאפשר, בבנייה על עמודי$ לגובה, מעוניינת לנצל זכויות בנייה ולבנות כחוק �
.גריעת זכויות ללא פיצוי �
.מהווה פגיעה בער� הנכס �
.הבנייה נעשתה ללא התחשבות בצרכי$ עתידיי$ וקובעת הגבלות על הנכס שלי �

לוסטר שושי ושלמה )

מהות ההתנגדות 

.הבניה הלא חוקית מבטלת את זכות$ של שאר הדיירי$ לבנות לגובה. 1
וייתכ" שביו$ מ" הימי$ תרצהבת$ ליל� לוטינגר שוכרת את הדירה השייכת למשפחת מיכל ומרדכי יקותיאל . 2

.הבניה הלא חוקית נעשתה בחריגה גסה המגיעה לחלקה של משפחת יקותיאל.     לרוכשה

12עמוד  16/09/2014 מיו$:20140007פרוטוקול ועדת משנה מס' 



 20130054המש� בקשה להיתר:  

החלטות 
הוחלט לדחות את , ולאחר שקבלה סקירה ממהנדס הוועדה, י הצדדי&"הוועדה דנה בבקשה ובהתנגדויות שהובאו בפניה ע

.הבקשה להיתר
:נימוקי הוועדה

במקו& בוצעה בנייה ללא היתר.1
.המחייב תיאו&,  דיירי&8( קומות ו4מדובר בבית משות� ב�  . 2
דירות המצויות מעל קומת המבקשי&ניצול זכויות הבנייה צרי� להביא בחשבו� את אפשרויות הניצול של בעלי ה. 3

.באותה חזית מבחינה הנדסית והיבטי& אחרי&       
.הבקשה הוגשה מבלי שהושגו החתימות הנדרשות. 4
תו� התחשבות בהיבטי& תכנוניי& כוללי&     , הוועדה מבקשת לקבל תכנית מתואמת ומוסכמת ע& בעלי הדירות האחרי&. 5

.לרבות תיאו& ביצוע משות�, קונסטרוקציה וגמישות בביצוע, ניקוזי&, אור, לרבות אוורור הדירות

13עמוד  16/09/2014 מיו$:20140007פרוטוקול ועדת משנה מס' 



10 20140043בקשה להיתר:   סעי�

16/09/2014 תארי�: 20140007פרוטוקול ועדת משנה מספר 

 353402700תיק בניי�:

06/04/2014 תארי� פתיחה: 

בעלי עניי� 

מבקש
דונהאי � עד" אייל

דונהאי עד" דליה

בעל הנכס
רשות מקרקעי ישראל

עור�
לוי זמירית

מהנדס
ויי& דורו"

, שכונה: יובלי& (י"ב)8 כניסה ה ד 33רחוב קד&  כתובת:

4027 מגרש: 30  חלקה: 6854גוש:  גוש וחלקה:

9/69, גז/במ/11/69שה/מק/ תוכניות:

שטח מגרש:  מ"ר7528.00 מגורי$ ג' � בניה רוויה. יעוד:

שינויי$ ע$ תוספת שטח. תאור הבקשה:  מגורי$ ג'� בניה רוויה שימושי&: 

מהות הבקשה 
ד" יח64במבנ� ב� , ד" יח8בבני� ב�  ,תוספת שטח: הכוללת, בקומת קרקע) 8בדירה (ד אחת "תכנית שינויי& ביח. 1
בקשה להקלה לניוד שטחי& לחלל הגג . 2

החלטות 
.לשוב ולדו� בתכנית לאחר סיור של חברי הוועדה בשטח

14עמוד  16/09/2014 מיו$:20140007פרוטוקול ועדת משנה מס' 



11 20140028בקשה להיתר:   סעי�

16/09/2014 תארי�: 20140007פרוטוקול ועדת משנה מספר 

 353401705תיק בניי�:

23/02/2014 תארי� פתיחה: 

בעלי עניי� 

מבקש
קלייטמ" לימור

קלייטמ" ליאור

בעל הנכס
מינהל מקרקעי ישראל

עור�
לוי זמירית

מהנדס
ויי& דורו"

, שכונה: ורדי& (ו)13רחוב עמק איילו�  כתובת:

4017/5 מגרש: 43  חלקה: 6854גוש:  גוש וחלקה:

9/69גז/במ/ תוכניות:

שטח מגרש:  מ"ר6440.00 מגורי$ ג' � בניה רוויה. יעוד:

שינויי$ ע$ תוספת שטח. תאור הבקשה:  מגורי$ ג'� בניה רוויה שימושי&: 

מהות הבקשה 
במבנ� ב� , ד" יח8בבני� ב� ,  בקומת קרקע3' בדירה מס, פרגולה+תוספת שטח עיקרי ושטח שרות: תכנית שינויי& הכוללת

ד" יח51

החלטות 
.לשוב ולדו� בתכנית לאחר סיור של חברי הוועדה בשטח

15עמוד  16/09/2014 מיו$:20140007פרוטוקול ועדת משנה מס' 



12 20140098בקשה עקרונית:   סעי�

16/09/2014 תארי�: 20140007פרוטוקול ועדת משנה מספר 

 353402700תיק בניי�:

17/08/2014 תארי� פתיחה: 

בעלי עניי� 

מבקש
דה" שימי

בעל הנכס
רשות מקרקעי ישראל

עור�
לוי זמירית

כתובת: , שכונה: יובלי& (י"ב)10הזוהר 

4027 מגרש: 30  חלקה: 6854גוש:  גוש וחלקה:

9/69, גז/במ/11/69שה/מק/ תוכניות:

שטח מגרש:  מ"ר7528.00 מגורי$ ג' � בניה רוויה. יעוד:

בקשה עקרונית. תאור הבקשה:  מגורי$ ג'� בניה רוויה שימושי&: 

מהות הבקשה 
ד " יח64במבנ� ב� , 8בבני� ב� , בקומת קרקע, ד אחת "בקשה עקרונית לתוספת שטח ליח

החלטות 
.לשוב ולדו� בתכנית לאחר סיור של חברי הוועדה בשטח

                                              ______________      _____________                                                 
  כה"                                                           אלי             יעקב     ירקוני                                          

ר הועדה"                                                       יו        מהנדס המועצה                                              

ההחלטות הרשומות בפרוטוקול זה ה" ההחלטות שקיבלה  ועדת משנה: למע" הסר ספק
.16/09/2014 בתארי� 20140007' בישיבתה מס

ו" בישיבה זו יובא לדיו" במליאתכל חבר ועדה רשאי לבקש כמפורט בחוק כי אחד או יותר מהנושאי$ שעלו לדי
.אשר רשאית לקבל החלטה שונה, הועדה המקומית

16עמוד  16/09/2014 מיו$:20140007פרוטוקול ועדת משנה מס' 


