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 15/11/22: בתאריך 20220010: מספר ובניה לתכנון המיוחדת הועדה לישיבת פרוטוקול

 מ"בע קומפלוט - IB XPA 1.7 גרסה
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 12/03/2023: תאריך אורנית ולבניה לתכנון המקומית הועדה
   ג"תשפ   אדר ט"י 

 

 

 

 

 
 

 השתתפו:
 

 :חברים
 המועצה וראש הוועדה ר"יו  -        ברטל ניר

    

 

 חברה -        ינובסקי ליאת
    

 

 חבר -        הוך אלי
    

 

 חבר  -        כהן אלעד ד"עו
    

 

 חבר  -        גרישב בועז
    

 

 חבר  -        טישלר דורון
    

 :סגל
 סטטוטורי ותכנון בניה רישוי מנהלת  -        לומלסקי נדין' אדר

    

 

 הועדה מזכירת  -        אלון-נגר אילנה
    

 :מוזמנים
 ש"יועמ -        גופר אמיר ד"עו

    

 

 נעדרו
 :חברים

 רהחב  -        צדוק גולן תמר
 

 הוועדה ר"יו מ"ומ חבר  -        וילד אודי
 

 חברה  -        רייטר אורנה
 :מוזמנים

 מבקרת  -        בריקמן חני
 

 התכנון לשכת  -        אברבוך נטליה אדריכלית

ובניה לתכנון המיוחדת הועדה ישיבת פרוטוקול  
18:30  בשעה  ג"תשפ, חשון א"כ 15/11/22 תאריך שלישי  ביום 20220010: מספר ישיבה  
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 20220010: מספר ובניה לתכנון המיוחדת הועדה לישיבת פרוטוקול
   15/11/22: בתאריך

 12/03/2023: תאריך                               

 רשימת הבקשות
 
 

  .עמ כתובת המבקש פרטי מגרש חלקה         גוש בקשה סעיף

   1 20220084 
 

 3 אורנית, 3 הסיגלית ועדנה מאיר הוברמן 63 9357    

   2 20220062 
 

 6 אורנית, 1/2 המנגו סמטת יעקוב קליין 23-2 9169    

   3 20220093 
 

 9 אורנית אורנית ספורט מועדון עמותת 2004 
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BAKPIRUT00001 

 6300:        ןיבני תיק 20220084:  בקשה מספר 1סעיף:

 15/11/2022:  בתאריך  20220010:  מספר ישיבה  ובניה לתכנון המיוחדת הועדה פרוטוקול
 

 :מבקש
  

  ועדנה מאיר הוברמן                                        

 :עורך
  זוהרי סרסור                                                            

 

 להיתר בקשה  :בקשה סוג
 

   
 הותיקה אורנית: שכונה אורנית, 3 הסיגלית  ין:יכתובת הבנ

 224.99:   מותר בניה שטח  ר"מ 497.00:  מגרש שטח
 ר"מ

 45.00%:מותרים בניה אחוזי

         63:מגרש               9357    :וחלקה גוש

 

 121/3/9 :תכנית
 

    בקשה תאור 
    בניה תוספת משפחתי חד מגורים

 

 הבקשה מהות
 .קרקע בקומת בנייה תוספת

 :הקלות מבוקשות
 '.מ 3.00 במקום' מ 2.92 - 2.7% בשיעור צדדי בניין בקו. 1
 '.מ 5.00 במקום' מ 4.86 - 2.8% בשיעור קידמי בניין בקו. 2
 .ר"מ 23.71 תוספת המהווים 4.77% בשיעור הבנייה באחוזי. 3

 

 תת
 חלקה

 מפלס
 קומה/

 אחר שטח  מס' יח"ד שטח שירות במ"ר שטח עיקרי במ"ר שימוש
 ר"במ

 מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קיים

      8.64 238.73 מגורים  

    8.67 2.42   מקורה לא מרפסת  

     2.50   מקורה כניסה  

     9.02   מקלט  

 25.00       מקורה לא חניה  

238.73 8.64 13.94 8.67   25.00 

 49.77%  :בניה% 22.61 247.37  :כ"סה
 דיון מהלך

 , מאיר פה בחוץ.3הסעיף הראשון זה סיגלית  ניר ברטל:

 מה הכי טוב להציג נדין?

 זו קומת קרקע, קומה א'. נדין לומלסקי:

 איזו משפחה? ן:אלעד כה

 .2.7%הוברמן. הם מבקשים הקלה בקו בניין צידי של  נדין לומלסקי:

 ס"מ? 8זה  ניר ברטל:

 -ס"מ במקום 8 נדין לומלסקי:

 בשני הצדדים או בצד אחד? אלעד כהן:

 בצד אחד. נדין לומלסקי:
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 מדובר בתוספת? בועז בגריש:

. למעשה, ההקלות 4.77%חוזי הבניה הם מבקשים מדובר בתוספת בניה לבית קיים, ישן. בא נדין לומלסקי:
 -בקו הבניין

 מה אחוז הבניה שלהם כרגע? ניר ברטל:

 .50%והם מבקשים כמעט  45%כרגע  נדין לומלסקי:

 רגולרי?-כי זה אי ניר ברטל:

 רגולרי, רואים.-זה אי אלעד כהן:

 טרפזי. ניר ברטל:

 רגולרי.-לא טרפזי אבל אי אלעד כהן:

רגולרי. המבנה הישן גם כן בנוי בצורה מוזרה. חוץ מזה הם חייבים בית מונגש ובגלל זה -אי נדין לומלסקי:
 קצת הרחיבו את החדרים והמעברים.

 גם פה קו בניין, מקדימה. ניר ברטל:

 יש אישור נגישות? אלעד כהן:

 כן. נדין לומלסקי:

 מצוין, אז מה נשאר לנו? אלעד כהן:

 על החניה הטורקית. ניר ברטל:

 יש לך בקשה על חניה? לא זכור לי. עד כהן:אל

 לא, סתם. אפשר להצביע? בואו נעשה כבוד למאיר. ניר ברטל:

 *מאיר הצטרף לדיון.

 תשמע, יש כמה בעיות קשות בתוכנית. ניר ברטל:

 הכל בסדר, אישרנו והכל בסדר. שלא ייקח את זה ברצינות. אלעד כהן:

 .100% -אושר ב בועז בגריש:

 בה.תודה ר מאיר:

 *מאיר עזב את הדיון.

 הצבעה:
 פה אחד.

 

 הוחלט:
 לאשר את כל ההקלות.
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 החלטות
 :הבאים  בתנאים  לאשר

 

  דרישות גיליון
  החלות התכניות לתקן: ראשון בדף והשלמות תיקונים -
  הבקשה תאור תיקון -
  ההקלות טבלת תיקון -
  ותקשורת החשמל לרשת המבנה התחברות סימון -
  במדרגות יד מאחזי/מעקות לסמן:  ומרתף. א.ק. ק.ק וכניותת -
  במגרש עילי נגר מי לניקוז פתרון לסמן -
  לרחוב ובחזית פיתוח בתוכנית( ורחוב בית' מס כולל) מואר' מס מיקום להראות -
  - הכבאות רשות של ההנחיות י"עפ אש וכיבוי גילוי אמצעיי כולל, בטיחות תכנית הגשת  -

  בטיחות יועץ/הבקשה עורך י"ע וכהער   
  המתוקנת התכנית בדיקת. )הבדיקה הערות רשומות גביה שעל התכנית את לקחת  יש  -

  (שנלקחה התכנית בהחזרת מותנית    
  .לבדיקה מתוקנת אחת תכנית להגיש  -
  אישורים -אישורים -
  תכנית ג"ע בנכס הזכות בעל חתימת  -
  ,תומכים קירות לרבות הבניה מרכיבי לכל ממוחשבים-מהנדס והצהרת ייםסטט חישובים הגשת  -

  .ומחסן פרגולה, מקורה חניה   
  הבקשה עורך התחייבות -
  הדיור יחידת פיצול לאי התחייבות -
  רשמי ממוסד מוכחת תעודה בעל י"ע במקור חתומה סניטרית אינסטלציה תוכנית הגשת -
  מתכנן הצהרת  -
 הבאות הדרישות -להיתר מושלמת מתוקנת תכנית של סופי אישור לאחר יושלמו הבאות ותהדריש -

 להיתר מושלמת מתוקנת תכנית של סופי אישור לאחר יושלמו

 

  בניה היתר למתן תנאי - DWG -ב קובץ+   להיתר מאושרים עותקים שלושה -
  ומינויים הצהרותב גם מהנדס, הבקשה עורך, מבקש: העותקים ג"ע מקוריות חתימות -
  בניה אגרת תשלום -
  פיתוח היטלי תשלום -
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BAKPIRUT00002 

 1502302:     ןיבני תיק 20220062:  בקשה מספר 2סעיף:

 15/11/2022:  בתאריך  20220010:  מספר ישיבה  ובניה לתכנון המיוחדת הועדה פרוטוקול
 

 :מבקש
  

  יעקוב קליין                                        

 :עורך
  אייל עיון בן                                                            

 

 להיתר בקשה  :בקשה סוג
 

   
 עתודות: שכונה אורנית, 1/2 המנגו סמטת  ין:יכתובת הבנ

 177.00:   מותר בניה שטח  ר"מ 295.00:  מגרש שטח
 ר"מ

 60.00%:מותרים בניה אחוזי

         23-2:מגרש        24         9169    :וחלקה גוש

 

 121/15 :תכנית
 

    בקשה תאור 
    חדשה בניה משפחתי דו מגורים

 

 הבקשה מהות
 מקורות חניות שתי+מחסן+מרפסת+ד"ממ+מרתף -:הכוללת קרקע צמודת דיור יחידת

 מ"ס 30 -ב 0.00 -ה מפלס בהגבהת בינוי שינוי+גדרות+מכונות חדר+שחייה בריכת+
 .התכנון לשיפור
 .20.09.2022 בתאריך תכנון בוועדת אושרה התכנית
 מכונות חדר+  שחייה לבריכת בקשה הכוללת מתוקנת תכנית הוגשה 07.11.2022 בתאריך

 .בניין לקו מחוץ מכונות וחדר' מ 1.50 במקום' מ 1.00 לבריכה בניין בקו הקלה עם
 

 תת
 חלקה

 מפלס
 קומה/

 אחר שטח  מס' יח"ד שטח שירות במ"ר קרי במ"רשטח עי שימוש
 ר"במ

 מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קיים

      180.53  מגורים  

 2.96       מקורה לא מרפסת  

    12.00    ד"ממ  

    98.56    מרתף  

    30.00    מקורה חניה  

    5.85    מחסן  

 5.00       מכונות חדר  

 21.90       שחייה יכתבר  21  

 180.53  146.41   29.86 

 61.20%  :בניה% 146.41 180.53  :כ"סה
 דיון מהלך

 דיון חוזר. נדין לומלסקי:

 מה המשפחה? אני פשוט זוכר את זה לפי משפחות. אלעד כהן:

 קליין. נדין לומלסקי:

 זה פה, הכי צפון מזרחי. ניר ברטל:

 למה דיון חוזר? אלעד כהן:

 -כי אישרו הכל אבל באמצע הם הוסיפו בריכה לומלסקי: נדין

 זה הבית ליד המערה? בועז בגריש:
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 אז זה לא דיון חוזר. אלעד כהן:

 לא, המערה בדרום. ניר ברטל:

 אמרת מזרחי. דורון טישר:

 צפון מזרחי. ניר ברטל:

 זה איפה שמשרד המכירות, לא? לפי השרטוט. אלעד כהן:

 של כץ? אחריו? יותר לכיוון הגבעה?זה לא הבית  דורון טישר:

 -כץ פה ניר ברטל:

 צפוני ממנו. נדין לומלסקי:

 איפה הבריכה? ניר ברטל:

 פה רואים את הבריכה אבל יותר טוב לראות את זה פה. נדין לומלסקי:

 אז מה ההקלה? ניר ברטל:

 נים חתמו.מ' וחדר מכונות בסמוך לגבול והשכ 1הם עשו בריכה עם קו בניין  נדין לומלסקי:

 יאללה, בסדר. אלעד כהן:

 מ'. 1זה לא  ניר ברטל:

 זה ג'קוזי בכלל, זה לא קשור. נדין לומלסקי:

 מ'? 1.5ג'קוזי לא צריך  ניר ברטל:

 זו הכנה בלבד, הוא לא מתקין עכשיו. נדין לומלסקי:

 השכנים חתמו על כל המכלול שם? חדר מכונות והכל? בועז בגריש:

 כן. נדין לומלסקי:

 פה אחד? ר ברטל:ני

 הצבעה:

 פה אחד

 

 הוחלט:

 לאשר את ההקלות.
 

  

  
 

 החלטות
 :הבאים  בתנאים  לאשר

 

  דרישות גיליון
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  אינסטלציה תכנית י"עפ ביוב שוחות הטמעת כולל, קרקע יועץ ח"דו י"עפ פיתוח תוכנית הגשת -
  - הכבאות רשות של ההנחיות י"עפ אש וכיבוי גילוי אמצעיי כולל, בטיחות תכנית הגשת  -

  בטיחות יועץ/הבקשה עורך י"ע ערוכה   
  המתוקנת התכנית בדיקת. )הבדיקה הערות רשומות גביה שעל התכנית את לקחת  יש  -

  (שנלקחה התכנית בהחזרת מותנית    
  .לבדיקה מתוקנת אחת תכנית להגיש  -
  אישורים -אישורים -
  אבטחה נספח על חתימה  -
  התוכנית ג"ע בנכס הזכות בעל חתימת -
  הבקשה עורך התחייבות -
  (וחתימה. ז.ת, מלא שם לציין) משותף ממגרש שכנים הסכמת -
  הדיור יחידת פיצול לאי התחייבות -
  תכנית ג"ע א"הג אישור -
  (המידע בתיק כמפורט) כמויות והערכת בנין פסולת לפינוי מטמנה עם הסכם  -
  הבנין פסולת כמות הערכת/  אומדן על הצהרה טופס מילוי -
  מכולה להצבת התחייבות -
  וביוב אינסטלציה ד"ממ, בטון לבדיקות מאושרת מעבדה עם הסכם -
  ,תומכים קירות לרבות הבניה מרכיבי לכל ממוחשבים-מהנדס והצהרת סטטיים חישובים הגשת  -

  .ומחסן פרגולה, מקורה חניה   
  ניקוז לגבי הוראות ומכיל תומכים וקירות ליסודות ביסוס דוח הכוללת קרקע עץיו דעת חוות  -

  מהחצר גשם מי    
  רשמי ממוסד מוכחת תעודה בעל י"ע במקור חתומה סניטרית אינסטלציה תוכנית הגשת -

  מתכנן הצהרת+  בישראל   
 הבאות הדרישות -להיתר מושלמת מתוקנת תכנית של סופי אישור לאחר יושלמו הבאות הדרישות -

 להיתר מושלמת מתוקנת תכנית של סופי אישור לאחר יושלמו

 

  בניה היתר למתן תנאי - DWG -ב קובץ+   להיתר מאושרים עותקים שלושה -
  ומינויים בהצהרות גם מהנדס, הבקשה עורך, מבקש: העותקים ג"ע מקוריות חתימות -
  בניה אגרת תשלום -
  תוחפי היטלי תשלום -
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BAKPIRUT00003 

 1215:        ןיבני תיק 20220093:  בקשה מספר 3סעיף:

 15/11/2022:  בתאריך  20220010:  מספר ישיבה  ובניה לתכנון המיוחדת הועדה פרוטוקול
 

 :מבקש
  

  אורנית ספורט מועדון עמותת                                        

 :עורך
  יתגית סיוון לסר                                                            

 

 להיתר בקשה  :בקשה סוג
 

   
  אורנית  ין:יכתובת הבנ

         2004:מגרש               :וחלקה גוש

 

 121/5 :תכנית
 

    בקשה תאור 
    בניה תוספת קלאב קאנטרי

 

 הבקשה מהות
 .לחוגים מבנה תוספת( + הכושר חדר' )א בקומה הראשי המבנה הרחבת

 

 תת
 חלקה

 מפלס
 קומה/

 אחר שטח  מס' יח"ד שטח שירות במ"ר שטח עיקרי במ"ר שימוש
 ר"במ

 מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קיים

 2313.70   67.10    פרגולה  

      239.90 2038.81 ותחזוקה תפעול שטחי  

     99.85   מעברים  

        שירות שטחי  

2038.81 239.90 99.85 67.10   2313.70 

 0.00%   :בניה% 166.95 2278.71  :כ"סה
 דיון מהלך

 לפתוח את הראשון ולהגדיל. שני המתחמים האלה, בצפון זה הגדלת חדר כושר. נדין לומלסקי:

 כאילו קומה שניה. ניר ברטל:

חוגים חדש שנושק עם הפינה לגבול המגרש  כן, אבל מה שאתם צריכים לאשר, שימו לב, מבנה נדין לומלסקי:
 -ובעצם בסמכותכם לאשר קווי בניין, לא חורגים כי אין בתב"ע, התב"ע לא קובעת קווי בניין

 למעשה זה כמעט יושב על החומה לפי השרטוט? אלעד כהן:

 לא, החומה בפועל כנראה יותר דרומה אבל זה גבול סטטוטורי של המגרש. נדין לומלסקי:

 אין שם שכנים שזה מפריע להם או משהו? ריש:בועז בג

 מה זה הירוק? אלעד כהן:

 .121/5הירוק זה עדכון של יהודה גפן, המודד, לקו המגרש הסטטוטורי לפי תב"ע  נדין לומלסקי:

 ושני הכחולים? אלעד כהן:

 "ע.יש פה גבול גוש, יש פה עוד קווים אבל ביקשנו לחדד את קווי הגבול לפי תב נדין לומלסקי:

אני רוצה לראות את הזווית מהכיוון השני, זה בטח ירוק ושני כחולים גם מהצד השני, נראה  אלעד כהן:
 -לי שזה משנה טיפה. יש כחול ואם תיקח יותר ימינה
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 הירוק ביחד עם הכחול. נדין לומלסקי:

 מה זה אומר? שלפי הקו הירוק הם מחוץ לגבולות המגרש שלו? בחזית הזו? אלעד כהן:

 זה קיים. ן לומלסקי:נדי

 -למה אני שואל? ברגע שראיתי היכן נמצא הירוק שם בחזית ההיא, אז סתם אלעד כהן:

 את זה לדעתי אפילו אנחנו אישרנו. ניר ברטל:

 לא, אבל הקווים הירוקים, על זה אני מדבר כרגע. יכול להיות שהם פורמאלית חורגים? אלעד כהן:

 אלה, אלעד. כל פעם אנחנו מקבלים נתונים מהמודד, נתונים סותרים.קשה לי לענות על הש נדין לומלסקי:

 אבל הם הגישו לפני שנתיים בקשה. אלעד כהן:

 ואישרנו אותה. בועז בגריש:

 אז לא היה את הקו הירוק הזה? או לא הייתה חריגה? אלעד כהן:

 הוא היה בסדר, עכשיו זה קצת השתנה. נדין לומלסקי:

 שהם מבקשים זה חדר החוגים החדש, נכון? זה הנושא לדיון.אבל האישור  בועז בגריש:

 כן. נדין לומלסקי:

 והוא בתוך הקווים. ניר ברטל:

 כן, והוא בתוך הקווים. מה שהיה היה. בועז בגריש:

 נדין, מבחינתך זה בסדר שזה מגיע לקו המגרש? ניר ברטל:

 אתם מחליטים אם זה בסדר, זו החלטה שלכם. נדין לומלסקי:

 מה העמדה המקצועית שלך? כהן:אלעד 

 זה לא מפריע לאף אחד. בועז בגריש:

 -מ' 1.5במקרה הכי גרוע, עם זה הוא יכול ללכת  דורון טישר:

 -לא, הוא לא יכול כי יש שם אלעד כהן:

 יש שם בריכה, יש שם מבנים, יש מעברים, אי אפשר לצופף. נדין לומלסקי:

 אז את ממליצה כדרג מקצועי? אלעד כהן:

 הבריכה היא שם ושם, פה אין בריכה. ורון טישר:ד

 אגיד ככה, אני לא מתה על זה. נדין לומלסקי:

 פה זה האיגלו, הבניין שהיה על הבקשה זה האיגלו הזה. דורון טישר:

 כמה מ"ר חדר החוגים הזה? ניר ברטל:
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 אפשר לסכם ולהגיד שאת ממליצה? אלעד כהן:

 כוח.אל תוציא את זה ממני ב נדין לומלסקי:

 היא אמרה שאין לה עמדה. ניר ברטל:

 אם זה לא מפריע וזה כביש ואין שם שכנים. בועז בגריש:

 בדיוק, נכון. דורון טישר:

 התב"ע קובעת שזה נתון להחלטתכם. נדין לומלסקי:

אגיד לכם מה הדילמה שלי, זה נקודתי וזה שטויות. הבעיה היא אם מחר ירצו לבנות עוד חדר  ניר ברטל:
 על כל השטח הזה. חוגים

 ואז מה? בועז בגריש:

ואז כבר יש לך על המדרכה בניין, יהיה לך צפוף מידי. אתה רוצה שיהיה לך מרווח בין  ניר ברטל:
 הבניינים לגדר, למדרכה.

 ניר, זה לא על המדרכה, זה בתוך השטח הירוק. דורון טישר:

תקדימי ושזה חד פעמי בגלל שזה מטריד  אני מרגיש בנוח לאשר את זה ולהגיד שזה לא יהיה ניר ברטל:
 אותי, אז אני מרגיש בנוח. זה אני. ליאת?

 כן. ליאת ינובסקי:

 זורמת? ניר ברטל:

 כן. ליאת ינובסקי:

אין לי בעיה לאשר את זה אבל כהערת אגב, למרות שזה לא הנושא לדיון, הקטע של הקו  אלעד כהן:
 טיפה יותר מרתיע אותי. הירוק הזה ואיפה הוא נמצא בגבולות המגרש, זה

 אבל איפה שנמצאת הבקשה הוא בתוך הקו הירוק. דורון טישר:

 מה זה משנה? אפשר לסגור את ההקלטה בבקשה? אלעד כהן:

 * דיון שאינו לפרוטוקול. 

נחזור לדיון, בואו נאשר אבל אני מצפה שבפעם הבאה כשיבוא תושב עם בעיה דומה, אני  אלעד כהן:
 הקו הכחול והקו הירוק.מצפה שגם לדעת מה 

 זה לא אותו דבר. דורון טישר:

 זה בדיוק אותו דבר. אלעד כהן:

 אני מסכים עם אלעד בעניין הזה. ניר ברטל:

 אין לי בעיה, בואו נתקדם, סבבה. אלעד כהן:

 -בוא ננסח את זה ככה ניר ברטל:

 לא ניר, עזוב את זה. אלעד כהן:



12 מס' דף:   

 
 

 
 15/11/22: בתאריך 20220010: מספר ובניה לתכנון המיוחדת הועדה לישיבת פרוטוקול

 מ"בע קומפלוט - IB XPA 1.7 גרסה

 -חדר הכושר ושל חדר החוגיםאנחנו מאשרים את ההרחבה של  ניר ברטל:

 זהו, תעצור פה, אל תוסיף אף מילה. אלעד כהן:

 לא, אני רוצה להוסיף שזה נקודתי בגלל שזה פינתי. ניר ברטל:

 ושלא יהווה תקדים. בועז בגריש:

ננסח החלטה: הוועדה מאשרת את הבקשה להרחבת חדר כושר ולהוספת חדר חוגים באופן  ניר ברטל:
מכוון שמתחם החוגים מגיע עד גבול קו מגרש רק בנקודה פינתית אחת. בסדר? פה אחד?  חריג ולא תקדימי.

 אושר.
 

 הצבעה:
 פה אחד.

 

 הוחלט:
  לאשר את התכנית.

 
  

  
 

 החלטות
 :הבאים  בתנאים  לאשר

 

  דרישות גיליון
  (וחתימה ןטלפו, כתובת, פעולה תחום, שם) ופרטים היועצים כל כולל והצהרות מינויים טבלאות למלא -
  (אחורה שנה חצי עד בתוקף) המדידה מפת ג"ע המודד את להחתים -
  התכנית ג"ע מידות להוסיף -
  אינסטלציה תכנית י"עפ ביוב שוחות הטמעת כולל קרקע יועץ ח"דו י"עפ פיתוח תכנית הגשת  -
  - הכבאות רשות של ההנחיות י"עפ אש וכיבוי גילוי אמצעיי כולל, בטיחות תכנית הגשת  -

  בטיחות יועץ/הבקשה עורך י"ע ערוכה   
  המתוקנת התכנית בדיקת. )הבדיקה הערות רשומות גביה שעל התכנית את לקחת  יש  -

  (שנלקחה התכנית בהחזרת מותנית    
  .לבדיקה מתוקנת אחת תכנית להגיש  -
  אישורים -אישורים -
  תכנית ג"ע בנכס הזכות בעל מתחתי  -תכנית ג"ע בנכס הזכות בעל חתימת  -
  אש כיבוי אישור -
  הבריאות משרד אישור  -
  תכנית ג"ע א"מהג פטור/אישור  -
  חשמל' חב אישור -
  הבנין פסולת כמות הערכת/  אומדן על הצהרה טופס מילוי -
  ניקוז ילגב הוראות ומכיל תומכים וקירות ליסודות ביסוס דוח הכוללת קרקע יועץ דעת חוות  -

  מהחצר גשם מי    
  וביוב איסטלציה, ד"ממ, בטון לבדיקות מאושרת מעבדה עם הסכם -
  תומכים קירות לרבות הבנייה מרכיבי לכל ממוחשבים-מהנדס והצהרת סטטיים חישובים הגשת  -
  מתכנן הצהרת  -
  רשמי וסדממ מוכחת תעודה בעל י"ע במקור חתומה סניטרית אינסטלציה תוכנית הגשת -

  מתכנן הצהרת+  בישראל   
 הבאות הדרישות -להיתר מושלמת מתוקנת תכנית של סופי אישור לאחר יושלמו הבאות הדרישות -

 להיתר מושלמת מתוקנת תכנית של סופי אישור לאחר יושלמו

 

  ומינויים בהצהרות גם מהנדס, הבקשה עורך, מבקש: העותקים ג"ע מקוריות חתימות -
  בניה אגרת םתשלו -
       היטלים תשלום -

 
 

 אלון-נגר אילנה:  רשמה

 ברטל ניר:    מאשר                                                                  

 ובנייה לתכנון הוועדה ר"יו                                                                  


