
1 מס' דף:   

 
 

 
 21/02/23: בתאריך 20230002: מספר ובניה לתכנון המיוחדת הועדה לישיבת פרוטוקול

 מ"בע קומפלוט - IB XPA 1.7 גרסה

---  ̀`+-+ 

 12/03/2023: תאריך אורנית ולבניה לתכנון המקומית הועדה
   ג"תשפ   אדר ט"י 

 

 

 

 

 
 

 השתתפו:
 

 :חברים
 המועצה וראש הוועדה ר"יו  -        ברטל ניר

    

 

 חבר  -        כהן אלעד ד"עו
    

 

 חבר  -        בגריש 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

 חברה  -        צדוק גולן תמר
 

 הוועדה ר"יו מ"ומ חבר  -        וילד אודי
 

 חברה -        ינובסקי ליאת
 

 חבר -        הוך אלי
 

 חברה  -        רייטר אורנה
 :מוזמנים
 המועצה לית"מנכ -        מזרחי מור אופירה

 

 התכנון לשכת  -        אברבוך נטליה אדריכלית

ובניה לתכנון המיוחדת הועדה ישיבת פרוטוקול  
18:30  בשעה  ג"תשפ, שבט'  ל 21/02/23 תאריך שלישי  ביום 20230002: רמספ ישיבה  
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   21/02/23: בתאריך 20230002: מספר ובניה לתכנון המיוחדת הועדה לישיבת פרוטוקול

 ם תכנונייםנושאירשימת 
 
 

   

 .עמ חלקה עד מחלקה גוש תכנוני נושא/התכנית שם מספר סעיף

   1 121/3/9/22 
 

 3 64   64   9359     121/3/9 ע"לתב שינוי

  

 מפורטת תכנית  :תוכנית וגס
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 מ"בע קומפלוט - IB XPA 1.7 גרסה

 
TBPIRUT00001 

 121/3/9/22: מפורטת תכנית 1    סעיף:

 21/02/2023:  בתאריך  20230002:  פרמס ישיבה  ובניה לתכנון המיוחדת הועדה פרוטוקול
 

 121/3/9 ע"לתב שינוי :שם

 

 ר"מ  552.000:  התוכנית שטח
 

 עליונה תכנון מועצת:סמכות
 

   

 ענין בעלי
:מיכאל קמר יוזם  

:עמרי פוזניאק עורך  

:מ"בע(קרנישומרון)ולמסחר להשקעות דלתא בעלים  
 

 ורניתא, הותיקה אורנית: שכונה,  17 הפרג רחוב
  וחלקות גושים

 9359    :גוש
64 , 

 121/3/9:  מתכנית בשלמותו  364 :לתכנית מגרשים

 הדיון מטרת
 .התכנית בתחום בניה ומגבלות הוראות, זכויות קביעת
 דיון מהלך

המגרש הוא ברחוב הפרג, בשכונת הפרחים הוותיקה. זה מגרש לאחד,  ניר ברטל:
מ"ר,  552מ"ר, להם יש  570צריך בשביל לקחת חד ולהפוך אותו לדו אתה 

 . יש איזו החלטת ועדה שדיברנו עליה שמותר.18זאת אומרת שחסר להם 

 .%2.5 נדין לומלסקי:

 מטר. 14זה  %2.5 ניר ברטל:

 ?2.5%או עד  %2.5 אלעד כהן:

 יחידות דיור. 2 -הקלה בגודל המגרש ל 2.5%עד  נדין לומלסקי:

 שזה לא מספיק להם. אלעד כהן:

מטר. אנחנו לא מאשרים חלוקה או להמליץ לתב"ע  4 -חסר להם פחות מ ומלסקי:נדין ל
 כזאת.

 -אנחנו לא יכולים להמליץ כי זה חורג משינוי התב"ע? אם זה היה נכנס ל אלעד כהן:
2.5%? 

 אתם הייתם מאשרים את ההקלה. נדין לומלסקי:

 בלי שזה יגיע לבית אל. אלעד כהן:

נית מפורטת נקודתית ואתם צריכים להחליט אם אתם נקודתית, תוכ נדין לומלסקי:
 ממליצים.

 חניות? 4לי אין בעיה, הם יעשו  ניר ברטל:

 ברור. נדין לומלסקי:

 יש איזושהי תוכנית? משהו שהם רוצים לעשות. דורון טישלר:

 חניות? 4נכנסות פה  דורון טישלר:
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זה מעבר למה  4 -, ה18, חסר להם 4מטר בסוף. זה לא  4חסר להם  בועז בגריש:
 שאנחנו צריכים לאשר ואז ההמלצה מטה ומטה מחליטים.

 ממליצים? תודה רבה. ניר ברטל:

 

 הצבעה:

 פה אחד.

 

 הוחלט:

 להמליץ למת"ע על הפקדת התכנית.
 
 

 החלטות
 .התכנית הפקדת על ע"למת להמליץ
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 מ"בע קומפלוט - IB XPA 1.7 גרסה

 

 
 

 20230002: מספר ובניה לתכנון המיוחדת הועדה לישיבת פרוטוקול
   21/02/23: בתאריך

 12/03/2023: תאריך                               

 רשימת הבקשות
 
 

  .עמ כתובת המבקש פרטי מגרש חלקה         גוש בקשה סעיף

   1 20220066 
 

 6 אורנית, 19 בוקק ועמליה ארז טובי 75-1 4       

   2 20220065 
 

 9 אורנית, 19 בוקק שלומי מרציאנו 75-2 4       

   3 20220091 
 

 11 אורנית, 15 הפקאן ושרית גיורא שפירא 66 9169    

   4 20230008 
 

 14 אורנית, 2 הפטל ושרית גיורא שפירא 65 9169    

   5 20220051 
 

 16 אורנית, 4 הצבר ומישל יאיר אלבוכר 755 9156    

   6 20230009 
 

 19 אורנית, 30/1 האגוז מ"בע ונכסים יזמות שי הדר 41-1 9169    

   7 20230010 
 

 22 אורנית, 30/2 האגוז מ"בע ונכסים יזמות שי הדר 41-2 9169    
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 מ"בע קומפלוט - IB XPA 1.7 גרסה

 
BAKPIRUT00001 

 907501:      ןיבני תיק 20220066:  בקשה מספר 1סעיף:

 21/02/2023:  בתאריך  20230002:  מספר ישיבה  ובניה לתכנון המיוחדת הועדה פרוטוקול
 

 :מבקש
  

  ועמליה ארז טובי                                        

 :עורך
  עידית שורץ                                                            

 

 להיתר בקשה  :בקשה סוג
 

   
 צמרות: שכונה אורנית, 19 בוקק  ין:יכתובת הבנ

 173.40:   מותר בניה שטח  ר"מ 289.00:  מגרש שטח
 ר"מ

 60.00%:מותרים בניה אחוזי

         75-1:מגרש        51         4       :וחלקה גוש

 

 121/9 :תכנית
 

    בקשה תאור 
    חדשה בניה משפחתי דו מגורים

 

 הבקשה מהות
 +פרגולה+מרפסות+מקורה כניסה+ד"ממ+מרתף -:הכוללת קרקע צמודת דיור יחידת

 .גדרות+מקורות לא חניות שתי
 .ר"מ 14.44 תוספת המהווים המגרש משטח 4.99% בשיעור הבנייה באחוזי הקלה בוקשתמ

 

 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

      187.32  מגורים  

 9.52       מקורה לא מרפסת  

    12.00    ד"ממ  

    2.31    מקורה כניסה  

    47.67    מרתף  

 26.00       מקורה לא חניה  

 6.62       פרגולה  

 187.32  61.98   42.14 

 64.82%  :בניה% 61.98 187.32  :כ"סה
 דיון מהלך

זו  2וגם סעיף  1סעיף  ניר ברטל: זה בוקק, הם דו, אנשים שונים אבל אותה הקלה. 
 ה, פעם זה היה מגרש חניה ועכשיו אנחנו רוצים לבנות.בניה חדש

 בכרמל אני יורד למטה לכיכר ההרים, החרמון? דורון טישלר:

 כרמל שמאלה. אלעד כהן:

 אוקיי. זה מתחבר למעלה לפרצים. דורון טישלר:

 ההשקה בין עתודות לנוף הרים. אלעד כהן:

 לנגישות. 5%כן. הם רוצים סה"כ  ניר ברטל:

 משטח המגרש במגרש אי רגולרי. 5%לא נגישות, הם מבקשים  סקי:נדין לומל

 , נכון?3%נגישות זה  אלעד כהן:
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 מסך השטח המותר לבניה. %5 נדין לומלסקי:

 מה אי רגולרי בזה? אלעד כהן:

. נדין לומלסקי:  זה מגרש אי רגולרי

 יחידות? 2אוקיי, בסדר גמור. נכנסות שם  אלעד כהן:

ו ניר ברטל:  זה צד שני.זה צד אחד 

 מעניין, זה בניין שלא בנו אותו עד עכשיו? אלעד כהן:

 זה של מרציאנו? דורון טישלר:

. ניר ברטל:  כן

. נדין לומלסקי:  זה היה של טובי ועכשיו של מרציאנו

 תכתבי: נאשר אם זה מגרש אי רגולרי, נדין ענתה שכן. אושר פה אחד. ניר ברטל:

 

 הצבעה:

 פה אחד.

 הוחלט:

 מגרש אי רגולרי. –קלה באחוזי הבנייה לאשר את הה
 

  

  
 

 החלטות
 :הבאים  בתנאים  לאשר

 

  דרישות גיליון
  כנדרש בצבע בנייה חומרי טבלת מילוי:  ראשון דף -
  השטחים טבלת תיקון -
  (וחתימה טלפון, כתובת, פעולה תחום, שם) הפרטים כל כולל והצהרות מינויים טבלאות למלא -
  אינסטלציה תכנית י"עפ ביוב שוחות הטמעת כולל, קרקע יועץ ח"דו י"עפ פיתוח תוכנית הגשת -
  (תקני מעקה פרט, פרגולה פרט) ההגשה בסוף פרטים להוסיף -
  גדרות פרישת לתקן -
  (אקרילי טיח) גמר חומר ולציין המשותפת החזית להוסיף -
  לרחוב ובחזית פיתוח בתוכנית( ורחוב בית' מס כולל) מואר' מס מיקום להראות -
  לרחוב ובחזית פיתוח בתוכנית הפילרים ולכל לאשפה לנישה שערים להראות -
  הבית בתוך חשמל ארון מיקום להראות  -
  ,צמחיה, בטון, שביל, דשא, דק, ריצוף:  נקודה בכל פיתוח בתוכנית פירוט -

  'וכו החניה ריצוף   
  - 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 -
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  (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 גולהפר, מקורה חניה   
  ניקוז לגבי הוראות ומכיל תומכים וקירות ליסודות ביסוס דוח הכוללת קרקע יועץ דעת חוות  -

  המזרחי בגבול קיים תמך לקיר תומך קיר והצמדת מהחצר גשם מי    
  רשמי ממוסד מוכחת תעודה בעל י"ע במקור חתומה סניטרית אינסטלציה תוכנית הגשת -

  מתכנן תהצהר+  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 -
  פיתוח היטלי תשלום -
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 מ"בע קומפלוט - IB XPA 1.7 גרסה

 
BAKPIRUT00002 

 907502:      ןיבני תיק 20220065:  בקשה מספר 2סעיף:

 21/02/2023:  בתאריך  20230002:  מספר ישיבה  ובניה לתכנון המיוחדת הועדה פרוטוקול
 

 :מבקש
  

  שלומי מרציאנו                                        

 :עורך
  עידית שורץ                                                            

 

 להיתר בקשה  :בקשה סוג
 

   
 צמרות: שכונה אורנית, 19 בוקק  ין:יכתובת הבנ

 173.40:   מותר בניה שטח  ר"מ 289.00:  מגרש שטח
 ר"מ

 60.00%:מותרים בניה אחוזי

         75-2:מגרש        51         4       :וחלקה גוש

 

 121/9 :תכנית
 

    בקשה תאור 
    חדשה בניה משפחתי דו מגורים

 

 הבקשה מהות
 +מחסן+פרגולה+מרפסות שתי+ד"ממ+מרתף -:הכוללת קרקע צמודת דיור יחידת

 .גדרות+מקורות חניות שתי
 .ר"מ 14.44 תוספת המהווים המגרש משטח 4.99% ורבשיע הבנייה באחוזי הקלה מבוקשת

 

 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

      187.18  מגורים  

 45.69       מקורה לא מרפסת  

    12.00    ד"ממ  

    3.75    מקורה כניסה  

    49.82    מרתף  

    31.03    מקורה חניה  

    7.74    מחסן  

 31.88       פרגולה  

 187.18  104.34   77.57 

 64.77%  :בניה% 104.34 187.18  :כ"סה
 דיון מהלך

 יש לו משהו אי רגולרי במגרש? ניר ברטל:

פה זה הפרש גובה בין רחוב  מטר, הדבר היחידי שיש 10הוא מלבני ברוחב  נדין לומלסקי:
 מטר. 2.30בוקק לבין הקצה העורפי של המגרש, 

 את רואה את השיפוע החריף? מתקיים פה החריג של שיפוע חריף? אלעד כהן:

 אני חושבת שאפשר להגדיר את זה כשיפוע. נדין לומלסקי:

 את כגורם מקצועי, חושבת שיש שיפוע חריף שעונה אחר תנאי ההקלה. אלעד כהן:

. דין לומלסקי:נ  כן

אותו הדבר, נאשר אם המגרש הוא אי רגולרי, נדין ענתה שכן. אושר פה  ניר ברטל:
 אחד.
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 21/02/23: בתאריך 20230002: מספר ובניה לתכנון המיוחדת הועדה לישיבת פרוטוקול

 מ"בע קומפלוט - IB XPA 1.7 גרסה

 

 הצבעה:

 פה אחד

 הוחלט:

 מגרש אי רגולרי. -לאשר את ההקלה באחוזי הבנייה 
 
 

  

  
 

 החלטות
 :הבאים  בתנאים  לאשר

 

  דרישות גיליון
  כנדרש בצבע בנייה חומרי טבלת מילוי:  ראשון דף -
  (וחתימה טלפון, כתובת, פעולה תחום, שם) הפרטים כל כולל והצהרות מינויים טבלאות למלא -
  אינסטלציה תכנית י"עפ ביוב שוחות הטמעת כולל, קרקע יועץ ח"דו י"עפ פיתוח תוכנית הגשת -
  (תקני מעקה פרט, פרגולה פרט) ההגשה בסוף פרטים להוסיף -
  גדרות פרישת לתקן -
  (אקרילי טיח) גמר חומר ולציין המשותפת החזית להוסיף -
  לרחוב ובחזית פיתוח בתוכנית( ורחוב בית' מס כולל) מואר' מס מיקום להראות -
  לרחוב ובחזית פיתוח בתוכנית הפילרים ולכל לאשפה לנישה שערים להראות -
  הבית בתוך חשמל ארון מיקום להראות  -
  ,צמחיה, בטון, שביל, דשא, דק, ריצוף:  נקודה בכל פיתוח בתוכנית פירוט -

  'וכו החניה ריצוף   
  - הכבאות רשות של ההנחיות י"עפ אש וכיבוי גילוי אמצעיי כולל, בטיחות תכנית הגשת  -

  בטיחות יועץ/הבקשה עורך י"ע ערוכה   
  המתוקנת תהתכני 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 -
  ובובי 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 יועץ דעת חוות  -

  מהחצר גשם מי    
  רשמי ממוסד מוכחת תעודה בעל י"ע במקור חתומה תסניטרי 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 -
  פיתוח היטלי תשלום -
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 21/02/23: בתאריך 20230002: מספר ובניה לתכנון המיוחדת הועדה לישיבת פרוטוקול

 מ"בע קומפלוט - IB XPA 1.7 גרסה

 
BAKPIRUT00003 

 1506600:     ןיבני תיק 20220091:  בקשה מספר 3סעיף:

 21/02/2023:  בתאריך  20230002:  רמספ ישיבה  ובניה לתכנון המיוחדת הועדה פרוטוקול
 

 :מבקש
  

  ושרית גיורא שפירא                                        

 :עורך
  עמרי פוזניאק                                                            

 

 להיתר בקשה  :בקשה סוג
 

   
 תעתודו: שכונה אורנית, 15 הפקאן  ין:יכתובת הבנ

 396.60:   מותר בניה שטח  ר"מ 661.00:  מגרש שטח
 ר"מ

 60.00%:מותרים בניה אחוזי

         66:מגרש        67         9169    :וחלקה גוש

 

 121/15 :תכנית
 

    בקשה תאור 
    חדשה בניה משפחתי חד מגורים

 

 הבקשה מהות
 +גדרות+מקורות לא חניות 2+תמקורו חניות 2+ד"ממ -:הכוללת קרקע צמודת דיור יחידת
 התכנון לשיפור 147.90 במקום 148.30 - מ"ס 40 -ב 0.00 -ה מפלס להגבהת בינוי שינוי

 .לבינוי ביחס חניות מיקום שינוי+
 

 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

      236.44  מגורים  

    12.00    ד"ממ  

    29.76    מקורה חניה  

 30.00       מקורה לא חניה  

 236.44  41.76   30.00 

 35.77%  :בניה% 41.76 236.44  :כ"סה
 דיון מהלך

 מ"ר. 661זה בעתודות, מגרש של  ניר ברטל:

 שני מגרשים. נדין לומלסקי:

ואחרי זה  66ותם למגרש אחד. עכשיו אנחנו מדברים על כן, הם איחדו א ניר ברטל:
שזה גם מגרש דו שזה מגרש אחד. זה נמצא בדרום עתודות,  65נדבר על 

 בדרום.

 ליד הגדר? דורון טישלר:

ס"מ, להגביה אותו ומיקום  40 -ב 0.00כן. הבקשה שלהם היא שינוי  ניר ברטל:
 החניות.

 ?67, 66מה זה  אלעד כהן:

 זה המגרש. 66זו חלקה,  67 ן:אילנה נגר אלו

 מערבית ממנו, זו הבקשה הבאה. 65 נדין לומלסקי:

 משהו פה לא מסתדר לי, איפה הגדר של הישוב? אלעד כהן:
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 21/02/23: בתאריך 20230002: מספר ובניה לתכנון המיוחדת הועדה לישיבת פרוטוקול

 מ"בע קומפלוט - IB XPA 1.7 גרסה

 זה. ניר ברטל:

 ?65-ו 66מגרשים על הקצה. יש את  2רואים באמת  אלעד כהן:

. נדין לומלסקי:  כן

 אז מה הם מבקשים להגביה ומה להנמיך? אלעד כהן:

 ס"מ. 40 -ב 0.00 -מבקשים להגביה את ה 66-ב יר ברטל:נ

 מה העמדה של אנשי המקצוע? אלעד כהן:

אתם רואים את אזור החניה? אתם רואים את הקווים הצהובים? זה  נדין לומלסקי:
סימון החניות עפ"י תוכנית בינוי המקורית שהם בעצם מזיזים. פה הם 

רחבה ופה הם מזיזים את זה מזיזים טיפה מערבה ומשאירים כניסה יותר 
 שמאלה.

 אין לנו משהו? אלעד כהן:

 רק אנחנו נצטרך בשלב ב' להראות איפה אבן שפה. נדין לומלסקי:

 מטר לכל צד. 1אבן השפה המונמכת זה  דורון טישלר:

 כן, אין בצד הזה חניות. נדין לומלסקי:

 זה בית פרטי או דו? דורון טישלר:

 הוא דו משפחתי. 66בית אחד.  נדין לומלסקי:

 חניות. 4בכללותו הוא דו משפחתי שהפך לאחד, יש לו  דורון טישלר:

 יחידות? 2זה מגרש בודד שהולכות להיות שם  66 אלעד כהן:

 66 -הוא לא מגרש בודד, הוא דו משפחתי שאוחד למגרש אחד. תחשוב ש דורון טישלר:
ו .-חצוי לחצי, מגרש ומגרש, א'   ב'

 חלקי מגרש. 2ד, זה היה אמור להיות זה מגרש בוד אלעד כהן:

 הוא לא בודד, הוא אוחד למגרש אחד, בודד זה בודד. דורון טישלר:

 , נכון?67 -או ל 65 -והוא לא קשור ל אלעד כהן:

 לא קשור. נדין לומלסקי:

 ופה הם רוצים את השינוי של החניה ואמרנו שאין עם זה בעיה. אלעד כהן:

 חניות, זה לא משנה את הבינוי. 4ידת דיור אחת עם שימו לב שזו יח נדין לומלסקי:
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 21/02/23: בתאריך 20230002: מספר ובניה לתכנון המיוחדת הועדה לישיבת פרוטוקול

 מ"בע קומפלוט - IB XPA 1.7 גרסה

 

 הצבעה:

 פה אחד.

 הוחלט:

 ס"מ לשיפור התכנון ואת שינוי מיקום החניות. 40 -ב 0.00 -לאשר את שינוי הבינוי להגבהת ה
 

  

  
 

 החלטות
 :הבאים  בתנאים  לאשר

 

  דרישות גיליון
  אינסטלציה תכנית י"עפ ביוב שוחות הטמעת כולל, קרקע יועץ ח"דו י"עפ פיתוח תוכנית הגשת -
  ההגשה בסוף 1:50 מ"בקנ וחתך ד"ממ תכנית להוסיף -
  לרחוב ובחזית פיתוח בתוכנית( ורחוב בית' מס כולל) מואר' מס מיקום להראות -
  הבית בתוך חשמל ארון מיקום להראות  -
  הבינוי לתכנית חניות מפלסי ולהתאים ברחוב מפלסים לציין -
  - 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 נתמתוק אחת תכנית להגיש  -
  אישורים -אישורים -
  אבטחה נספח על חתימה  -
  התוכנית ג"ע בנכס הזכות בעל חתימת -
  הבקשה עורך התחייבות -
  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 וימיל -
  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 יועץ דעת תחוו  -

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

  מתכנן הצהרת+  בישראל   
 הבאות הדרישות -להיתר מושלמת תמתוקנ 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 -
  פיתוח היטלי תשלום -
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 21/02/23: בתאריך 20230002: מספר ובניה לתכנון המיוחדת הועדה לישיבת פרוטוקול

 מ"בע קומפלוט - IB XPA 1.7 גרסה

 
BAKPIRUT00004 

 1506500:     ןיבני תיק 20230008:  בקשה מספר 4סעיף:

 21/02/2023:  בתאריך  20230002:  מספר ישיבה  ובניה לתכנון המיוחדת הועדה פרוטוקול
 

 :מבקש
  

  ושרית גיורא שפירא                                        

 :עורך
  עמרי פוזניאק                                                            

 

 להיתר בקשה  :בקשה סוג
 

   
 עתודות: שכונה אורנית, 2 הפטל  ין:יכתובת הבנ

 432.00:   מותר בניה שטח  ר"מ 720.00:  מגרש שטח
 ר"מ

 60.00%:מותרים בניה אחוזי

         65:מגרש        66         9169    :וחלקה גוש

 

 121/15 :תכנית
 

    בקשה תאור 
    חדשה בניה משפחתי חד מגורים

 

 הבקשה מהות
 :בנוי שינוי+גדרות+מקורות חניות שתי+ד"ממ -:הכוללת קרקע צמודת דיור יחידת

 .התכנון לשיפור 148.50 במקום 148.30 - מ"ס 20 -ב 00.00 כניסה מפלס בהנמכת. 1
 .החנייה מקומות והזזת האשפה פחי, הפילרים  -:במיקום בשינוי. 2

 

 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

      281.08  מגורים  

    12.00    ד"ממ  

    29.98    מקורה חניה  

 281.08  41.98    

 39.04%  :ניהב% 41.98 281.08  :כ"סה
 דיון מהלך

. 20 -ב 0.00 -הם עושים שינוי ב 65 -ב ניר ברטל:  סמ'

 הוא מאחד מפלסי חצר. הם רוצים לאחד את שני המגרשים באותו מתחם. נדין לומלסקי:

הוא רוצה לשנות את המיקום של הפילר, פח אשפה וחניות. יש עם זה  ניר ברטל:

 בעיה נדין?

 שום דבר.לא משפיע על  נדין לומלסקי:

 מצוין, תודה. פה אחד? ניר ברטל:

 
 
 

 הצבעה:
 פה אחד.

 
 הוחלט:

 ס"מ ובמיקום הפילרים, פחי האשפה והזזת מקומות החנייה. 20 -לאשר את שינוי הבנוי בהנמכת מפלס הכניסה ב
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 21/02/23: בתאריך 20230002: מספר ובניה לתכנון המיוחדת הועדה לישיבת פרוטוקול

 מ"בע קומפלוט - IB XPA 1.7 גרסה

  
 

 החלטות
 :הבאים  בתנאים  לאשר

 

  דרישות גיליון
  הבניה ובתכת,  בקשה' מס: ראשון בדף והשלמות תיקונים -
  הבנין שלד מתכנן, הבקשה עורך, בנכס הזכות בעל, מבקש: עניין בעלי טבלת השלמת -
  המגרש לגבולות מעבר פיתוח מפלסי להוסיף -
  אינסטלציה תכנית י"עפ ביוב שוחות הטמעת כולל, קרקע יועץ ח"דו י"עפ פיתוח תוכנית הגשת -
  ההגשה ףבסו 1:50 מ"בקנ וחתך ד"ממ תכנית להוסיף -
  לרחוב ובחזית פיתוח בתוכנית( ורחוב בית' מס כולל) מואר' מס מיקום להראות -
  הבית בתוך חשמל ארון מיקום להראות  -
  הבינוי לתכנית חניות מפלסי ולהתאים ברחוב מפלסים לציין -
  - 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 כסבנ הזכות בעל חתימת -
  הבקשה עורך התחייבות -
  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 כםהס -
  ,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 יועץ 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 -

 תרלהי 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 -
  פיתוח היטלי תשלום -
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 מ"בע קומפלוט - IB XPA 1.7 גרסה

 
BAKPIRUT00005 

 75500:       ןיבני תיק 20220051:  בקשה מספר 5סעיף:

 21/02/2023:  בתאריך  20230002:  מספר ישיבה  ובניה לתכנון המיוחדת הועדה פרוטוקול
 

 :מבקש
  

  ומישל יאיר אלבוכר                                        

 :עורך
  עמרי פוזניאק                                                            

 

 תרלהי בקשה  :בקשה סוג
 

   
 הותיקה אורנית: שכונה אורנית, 4 הצבר  ין:יכתובת הבנ

 251.10:   מותר בניה שטח  ר"מ 558.00:  מגרש שטח
 ר"מ

 45.00%:מותרים בניה אחוזי

         755:מגרש        78         9156    :וחלקה גוש

 

 121/3/9 :תכנית
 

    בקשה תאור 
    בניה תוספת משפחתי חד מגורים

 

 הבקשה הותמ
 תשריט לפי התאמה וביצוע הריסה+  קיים מצב י"עפ משפחתי חד בבית ושינויים תוספות
 .מגרש חלוקת

 :הקלות מבוקשות
 .5.00 במקום' מ 4.40 - 10% בשיעור אחורי בניין בקו. 1
 '.מ 3.00 במקום' מ 2.70 - 10% בשיעור צדדי בניין בקו. 2

 

 תת
 חלקה

 מפלס
 קומה/

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

 מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קיים

      -17.21 207.05 מגורים  

 34.35       מקורה לא מרפסת  

    5.18 6.82   ד"ממ  

     3.62   מקורה כניסה  

 30.00       מקורה לא חניה  

207.05 17.21- 10.44 5.18   64.35 

 34.02%  :בניה% 15.62 189.84  :כ"סה
 דיון מהלך

לדו משפחתי. הדיון  1-לבית בודד ו 1רחוב הצבר, פירקנו פה לשניים:  ניר ברטל:
 שלנו הוא על איזה חלק?

כאילו דו משפחתי אבל לא עושים מזה דו, בינתיים הם נשארים ביחידה  נדין לומלסקי:
 אחד.

 י וקו בניין צידי.הם רוצים הקלה בקו בניין אחור ניר ברטל:

 זו בניה חדשה? אלעד כהן:

 לא, תוכנית שינויים. נדין לומלסקי:

 להכשיר מצב קיים? אלעד כהן:

. נדין לומלסקי:  לא, הם הורסים חלק מהמבנה כדי להתכנס לתוך קווי הבניין
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 21/02/23: בתאריך 20230002: מספר ובניה לתכנון המיוחדת הועדה לישיבת פרוטוקול

 מ"בע קומפלוט - IB XPA 1.7 גרסה

הם עושים את זה כי בהתחלה זה הופיע כמגרש אחד ועכשיו בגלל שפיצלו  אלעד כהן:
 שיוצא מקווי המגרש? את זה יש חלק

. נדין לומלסקי:  נכון

 מה העמדה שלכם? אלעד כהן:

 לאשר. נדין לומלסקי:

 והנימוק? לצורך תכנוני? אלעד כהן:

 המבנה קיים. נדין לומלסקי:

 אתה מדבר על חריגות בקו בניין? אלעד כהן:

 עקב החלוקה. יש פה את עומרי המתכנן שלהם אם אתם רוצים. אילנה נגר אלון:

אתם רואים את השפיץ, החלק של המבנה הקיים שהולך להריסה ואז  ן לומלסקי:נדי
בקטע הזה. פה,  3מטר במקום  2.7במקום להרוס את הכל הם מבקשים 

 -החלק הקיים בצד המזרחי

 בפנים הוא משנה? הוא הולך להישאר עם חדר משולש. בועז בגריש:

 כתוב שהחדר כולו להריסה. אלעד כהן:

 החלק להריסה. נדין לומלסקי:

 מה שבצהוב יורד. דורון טישלר:

 זה לא חדר להריסה, זה קיר להריסה. אלעד כהן:

 ואז החדר נשאר פתוח. דורון טישלר:

 הקירות האלה יורדים וזה הקיר החיצוני המוצע. נדין לומלסקי:

 זה החיצוני החדש? בועז בגריש:

. נדין לומלסקי:  כן

 וגם שם, בהמשך. אלעד כהן:

. סקי:נדין לומל  כן

 בסדר? פה אחד. ניר ברטל:

 

 הצבעה:

 פה אחד.

 הוחלט:

.  לאשר את ההקלות בקווי הבניין
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 21/02/23: בתאריך 20230002: מספר ובניה לתכנון המיוחדת הועדה לישיבת פרוטוקול

 מ"בע קומפלוט - IB XPA 1.7 גרסה

 
 
 

  

  
 

 החלטות
 :הבאים  בתנאים  לאשר

 

  דרישות גיליון
  ותקשורת החשמל לרשת המבנה התחברות סימון -
  (כתובת, פעולה תחום, שם) הפרטים כל כולל והצהרות מינויים טבלאות למלא -
  מדרגות למספר:  ומרתף. א.ק. ק.ק כניותתו -
  (תקני מעקה פרט) ההגשה בסוף פרטים להוסיף -
  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 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 חתימת  -
  א"מהג פטור  -
  הבניה מרכיבי לכל ממוחשבים-מהנדס והצהרת סטטיים חישובים הגשת  -
  הבקשה עורך התחייבות -
  הדיור יחידת פיצול לאי התחייבות -
  במערכת שינויים להיעדר אינסטלציה מתכנן הצהרת  -
 הבאות הדרישות -להיתר מושלמת מתוקנת תכנית של סופי אישור לאחר יושלמו הבאות הדרישות -

 להיתר מושלמת מתוקנת תכנית של סופי ראישו 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 -
  פיתוח היטלי תשלום -
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 21/02/23: בתאריך 20230002: מספר ובניה לתכנון המיוחדת הועדה לישיבת פרוטוקול

 מ"בע קומפלוט - IB XPA 1.7 גרסה

 
BAKPIRUT00006 

 1504101:     ןיבני תיק 20230009:  שהבק מספר 6סעיף:

 21/02/2023:  בתאריך  20230002:  מספר ישיבה  ובניה לתכנון המיוחדת הועדה פרוטוקול
 

 :מבקש
  

  מ"בע ונכסים יזמות שי הדר                                        

 :עורך
  ירדן בר                                                            

 

 להיתר בקשה  :בקשה סוג
 

   
 עתודות: שכונה אורנית, 30/1 האגוז  ין:יכתובת הבנ

 180.00:   מותר בניה שטח  ר"מ 300.00:  מגרש שטח
 ר"מ

 60.00%:מותרים בניה אחוזי

         41-1:מגרש        41         9169    :וחלקה גוש

 

 121/15 :תכנית
 

    בקשה תאור 
    בניה תוספת משפחתי דו וריםמג

 

 הבקשה מהות
 .20210084' מס להיתר שינוי -' א בקומה מרפסת סגירת

 תוספת המהווים,לבנייה המותר מהשטח 5% בשיעור הבנייה באחוזי הקלה מבוקשת
 .המבנה להנגשת ר"מ 8.98

 

 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

      9.02 179.96 מגורים  

     12.00   ד"ממ  

     89.96   מרתף  

 25.00       מקורה לא חניה  

179.96 9.02 101.96    25.00 

 62.99%  :בניה% 101.96 188.98  :כ"סה
 דיון מהלך

ם רוצים הקלה לנגישות. זה ידוע שהן יש פה שני מגרשים שהם דו ושניה ניר ברטל:
.]..  אחת החברות ש].

 מי הבעלים שם? אלעד כהן:

. אילנה נגר אלון:  ביטון

 זה המגרש. ניר ברטל:

 תאפס אותנו איפה האגוז פה? אלעד כהן:

 זה האגוז, פה הכיכר. ניר ברטל:

 זה לא בנוי כבר? אלעד כהן:

 גרו מרפסת שאמורה להיות פתוחה.זה בנוי, במהלך הבניה הם טעו וס נדין לומלסקי:

 איפה היא? ניר ברטל:

 מרפסת כביסה, כל המלבן הזה. נדין לומלסקי:
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 סגרו אותו כחדר? אלעד כהן:

 זוגג. דורון טישלר:

 זה היה אמור להיות מעין מרפסת שירות ללא גג. אלעד כהן:

 זה הגג שהם בנו. הם הגדילו את השטח המותר. נדין לומלסקי:

 בכמה? בועז בגריש:

 מטר. 8.9 -ב ניר ברטל:

 וזו בניה קלה או בטון? דורון טישלר:

 עכשיו הם מבקשים הקלה ומגישים את ההכנה להנגשה. נדין לומלסקי:

 זה בא מהם או מהפיקוח? אלעד כהן:

 .4מהם, מטופס  נדין לומלסקי:

 הם עשו שינויים בהגדלה של פתחים ומה שהם נדרשים? בועז בגריש:

ס"מ, חדר עבודה וחדר  90הם אומרים שכן, הם כותבים לנו דלתות ברוחב  נדין לומלסקי:
אמבטיה. הם עושים הכנה למעלון ויש להם פיר בקומה השנייה ליד 

 המדרגות. בקומה השנייה יש חלל.

 בסדר? ניר ברטל:

 אותו סיפור גם הבית השני? אלעד כהן:

. ניר ברטל:  כן

 

 הצבעה:

 פה אחד.

 הוחלט:

 חוזי הבנייה להנגשת המבנה.לאשר את ההקלה בא
 

  

  
 

 החלטות
 :הבאים  בתנאים  לאשר

 

  דרישות גיליון
  המתוקנת התכנית בדיקת. )הבדיקה הערות רשומות גביה שעל התכנית את לקחת  יש  -

  (שנלקחה התכנית בהחזרת מותנית    
  .לבדיקה מתוקנת אחת תכנית להגיש  -
  אישורים -אישורים -
  הבקשה עורך התחייבות -
  מהנדס הצהרת -
 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 -
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  ומינויים בהצהרות גם מהנדס, הבקשה עורך, מבקש: עותקיםה ג"ע מקוריות חתימות -
  בניה אגרת תשלום -
  פיתוח היטלי תשלום -
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BAKPIRUT00007 

 1504102:     ןיבני תיק 20230010:  בקשה מספר 7סעיף:

 21/02/2023:  בתאריך  20230002:  מספר ישיבה  ובניה לתכנון המיוחדת הועדה פרוטוקול
 

 :מבקש
  

  מ"בע ונכסים יזמות שי הדר                                        

 :עורך
  ירדן בר                                                            

 

 להיתר בקשה  :בקשה סוג
 

   
 עתודות: שכונה אורנית, 30/2 האגוז  ין:יכתובת הבנ

 180.00   :מותר בניה שטח  ר"מ 300.00:  מגרש שטח
 ר"מ

 60.00%:מותרים בניה אחוזי

         41-2:מגרש        41         9169    :וחלקה גוש

 

 121/15 :תכנית
 

    בקשה תאור 
    בניה תוספת משפחתי דו מגורים

 

 הבקשה מהות
 .20210086' מס להיתר שינוי -' א בקומה מרפסת סגירת

 תוספת המהווים,לבנייה המותר השטחמ 5% בשיעור הבנייה באחוזי הקלה מבוקשת
 .המבנה להנגשת ר"מ 8.96

 

 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

      8.97 179.99 מגורים  

     12.00   ד"ממ  

     89.96   מרתף  

 25.00       מקורה לא חניה  

179.99 8.97 101.96    25.00 

 62.99%  :בניה% 101.96 188.96  :כ"סה
 דיון מהלך

 אותו סיפור כמו הבית השני? אלעד כהן:

. ניר ברטל:  כן

 אפשר ללכת לבקר שם? דורון טישלר:

. ניר ברטל:  כן

 ס"מ? 90בודקים את הפתחים שהם באמת  בועז בגריש:

 .4, יש בדיקות בטופס אנחנו לא בודקים ניר ברטל:

 אבל באים לבדוק פה? 4בטופס  בועז בגריש:

 באים לבדוק ולא מודדים כל כך, רואים שבנה לפי התוכניות. ניר ברטל:



23 מס' דף:   

 
 

 
 21/02/23: בתאריך 20230002: מספר ובניה לתכנון המיוחדת הועדה לישיבת פרוטוקול

 מ"בע קומפלוט - IB XPA 1.7 גרסה

 יש אישור של יועץ הנגישות? דורון טישלר:

 בלי זה אנחנו לא דנים. נדין לומלסקי:

 

 הצבעה:

 פה אחד.

 

 הוחלט:

 ת המבנה.לאשר את ההקלה באחוזי הבנייה להנגש

 
 

  

  
 

 החלטות
 :הבאים  בתנאים  לאשר

 

  דרישות גיליון
  המתוקנת התכנית בדיקת. )הבדיקה הערות רשומות גביה שעל התכנית את לקחת  יש  -

  (שנלקחה התכנית בהחזרת מותנית    
  .לבדיקה מתוקנת אחת תכנית להגיש  -
  אישורים -אישורים -
  הבקשה עורך התחייבות -
  מהנדס צהרתה -
 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 רךעו, מבקש: העותקים ג"ע מקוריות חתימות -
  בניה אגרת תשלום -
       פיתוח היטלי תשלום -

 
 

 אלון-נגר אילנה:  רשמה

 ברטל ניר:    מאשר                                                                  

 ובנייה לתכנון הוועדה ר"יו                                                                  


