
 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 14/07/2019ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ''שדרות''                                תאריך הפקה:  

 
 פרוטוקול ישיבת ועדה משנה

 .17:00, כ"ג אייר תשע"ט , שעה  28/05/2019תאריך: 2019004ישיבה מספר:
 

 השתתפו:

 חברים:
  יו"ר יו"ר דורון טקטוק

  חבר הרצל שאובי
  חבר אלעד קלימי

  חבר אורן ניזרי
 נציגים:

  יועץ משפטי לעירייה עו"ד בני סעדון
 סגל:

  מפקח בנייה יוסף נעמת
  מהנדס הועדה יואב לפידות

  מנהלת הועדה חלי חביב

 
 נעדרו:

 חברים:
  חבר חווה נחשונוב

  חבר אמיר פינטו
  חבר אביאל בן זיקרי

 נציגים:
  משהב"ש רעות גד סער

  איכות הסביבה רם סלהוב
  מכבי אש דויד מאיר-נציג כיבוי אש

  משטרה מפקד תחנת שדרות
  משרד האוצר חגית אלמוגי

  נציג משרד הבריאות אסתי אזולאי
  משהב"ש אירנה ניידמן
  ממ"י אופיר בניטה

 

 בכבוד רב,
 יואב לפידות

 מהנדס הועדה



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

  



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 רשימת בקשות תכנוניות

  

 
 סעיף
 

 
 מספר

 

 
 שם התוכנית/נושא תכנוני

 

 
 גוש
 

 
 מחלקה

 

 
 עד חלקה

 

 
 מטרה

 
 
1 

 
611-0755785 

 
 , שדרות.51רח' הרצל 

 
1898 

 
51 

 
51 

 
 הפקדה

 
2 

 
611-0753327 

 
 שדרות 274שכונת המוזיקה מגרש 

 
2975 

 
60 

 
60 

 
 הפקדה

 
3 

 
611-0747584 

 
 סמטת הפלדה פינת בן יהודה

 
1898 

 
81 

 
81 

 
 המלצה

 
4 

 
611-0723114 

 
 , שדרות9מתחם 

 
2828 

 
215 

 
222 

 
 הפקדה

 
5 

 
611-0650895 

 
 מתחם הכניסה הדרומית לעיר שדרות

 
2977 

 
101 

 
134 

 
 המלצה

 
6 

 
611-0718270 

 
 שכונת הכלניות שדרות 11מגרש 

 
1882 

 
80 

 
80 

 
למתן 

תוקף ללא 
חתימת 

 השר
 
7 

 
611-0757823 

 
 מרכז מסחרי רח' הרצל, שדרות

 
1898 

 
47 

 
62 

 
 הפקדה

 
8 

 
611-0635698 

 
חילוף שטחי מגרשים,קביעת זכויות בניה 

 וקווי בניין בכיכר העיריה בשדרות

 
1896 

 
79 

 
198 

 
 הפקדה

       
       

  



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 611-0755785תכנית מפורטת:  1סעיף 

 .17:00שעה: 28/05/2019בתאריך: 2019004פרוטוקול ועדה משנה ישיבה מספר:
 
 

 שם:
 , שדרות.51רח' הרצל 

 
 

 מספרי גרסאות קליטה במערכת מקוונת:
 3, גרסת הדפסת תשריט 3, גרסת נתוני תשריט 0, גרסת הדפסת הוראות 3גרסת נתוני הוראות 

 
 הרשות המקומית:

 שדרות
 

 שטח התכנית בדונם:
868 

 
 סמכות:
 מקומית

 
 

 לתכנית יחס
 16 /101 /02 /21 ביטול

 
 בעלי ענין:

 יזם:       
 

 כהן משה

 בעלים:       
 

 מתכנן:        
 

 אטלס חגית
 

 גושים/חלקות:
 חלקות בחלקן חלקות בשלמותן גוש

1898 51  
 

 מטרת הדיון:
 דיון להפקדה

 תכנית בסמכות מקומית
 

 מטרת התכנית:
 עדכון קווי בנייה והוספת זכויות בנייה.



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 עיקרי הוראות התכנית:

 .4א)א(62" בכל המגרש בהתאם לסעיך 0. עדכון קווי בנייה  ל"1
 16א)א(62משטח המגרש לזכויות בנייה בהתאם לסעיף  20%. הוספת 2
 .15א)א(62. הוספת זכויות בנייה לשטח תת קרקעי בהתאם לסעיף 3
 .9א)א(62. הגדלת תכסית בהתאם לסעיף 4
 

 עיקרי התכנית:
 ות בניה למבנה מסחרישינוי קווי ביניין והוספת זכוי

 
 מהלך הדיון:

 מצורף תמלול הועדה
 

 החלטה:
 להפקיד את התוכנית

  



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 611-0753327תכנית מפורטת:  2סעיף 

 .17:00שעה: 28/05/2019בתאריך: 2019004פרוטוקול ועדה משנה ישיבה מספר:
 
 

 שם:
 שדרות 274שכונת המוזיקה מגרש 

 
 

 מספרי גרסאות קליטה במערכת מקוונת:
 2, גרסת הדפסת תשריט 2, גרסת נתוני תשריט 0, גרסת הדפסת הוראות 3גרסת נתוני הוראות 

 
 הרשות המקומית:

 שדרות
 

 שטח התכנית בדונם:
0.48 

 
 סמכות:
 מקומית

 
 

 לתכנית יחס
 123 /03 /21 שינוי

 
 בעלי ענין:

 יזם:       
 

 רוזנפלד אפרים
 רוזנפלד כנרת

 בעלים:       
 

מנהל מקרקעי ישראל מנהל 
 מקרקעי ישראל

 מתכנן:        
 

 פרץ אבישי
 דותן אבירם

 
 גושים/חלקות:

 חלקות בחלקן חלקות בשלמותן גוש
2975 60  

 
 מטרת הדיון:
 דיון להפקדה

 תכנית בסמכות מקומית
 

 מטרת התכנית:



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 תוספת זכויות בניה למגרש בנה ביתך בשכונת המוזיקה שדרות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .16א )א( סעיף קטן 62מ"ר שטח עיקרי לפי סעיף  50תוספת 

 
 עיקרי התכנית:

 שינוי קווי ביניין והוספת זכויות בניה
 

 מהלך הדיון:
 מצורף תמלול הועדה

 
 החלטה:

 להפקיד את התוכנית

  



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 611-0747584תכנית מפורטת:  3סעיף 

 .17:00שעה: 28/05/2019בתאריך: 2019004פרוטוקול ועדה משנה ישיבה מספר:
 
 

 שם:
 סמטת הפלדה פינת בן יהודה

 
 

 מספרי גרסאות קליטה במערכת מקוונת:
 2, גרסת הדפסת תשריט 2, גרסת נתוני תשריט 0, גרסת הדפסת הוראות 3גרסת נתוני הוראות 

 
 הרשות המקומית:

 שדרות
 

 שטח התכנית בדונם:
4783 

 
 סמכות:
 מחוזית

 
 

 לתכנית יחס
 26 /101 /02 /21 ביטול

 
 בעלי ענין:

 יזם:       
 

 פרץ מוטי

 בעלים:       
 

 מתכנן:        
 

 אטלס חגית
 זאהר זהב הנדסה

 
 גושים/חלקות:

 חלקות בחלקן חלקות בשלמותן גוש
1898 81  

 
 מטרת הדיון:
 דיון להמלצה

 תכנית בסמכות מחוזית
 

 מטרת התכנית:



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 שינויי ייעוד מתעשייה למסחר משולב
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .שינויי ייעוד מתעשייה למגורים מסחר ותעשייה.1
 . עדכון קווי בניה .2
 . התאמת שימושים והוראות.3
 . עדכון זכויות בנייה.4
 

 עיקרי התכנית:
 שינוי יעוד מתעשיה למסחר הוספת זכויות בניה ושינוי קווי ביניין

 
 מהלך הדיון:

 מצורף תמלול הועדה
 

 החלטה:
 להמליץ בפני הועדה המחוזית להפקיד

  



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 611-0723114תכנית מפורטת:  4סעיף 

 .17:00שעה: 28/05/2019בתאריך: 2019004פרוטוקול ועדה משנה ישיבה מספר:
 
 

 שם:
 , שדרות9מתחם 

 
 

 מספרי גרסאות קליטה במערכת מקוונת:
 7, גרסת הדפסת תשריט 7, גרסת נתוני תשריט 0, גרסת הדפסת הוראות 10גרסת נתוני הוראות 

 
 מית:הרשות המקו

 שדרות
 

 שטח התכנית בדונם:
5.56 

 
 סמכות:
 מקומית

 
 

 לתכנית יחס
 611-0316067 שינוי

 
 בעלי ענין:

 יזם:       
 

 בעלים:       
 

 מתכנן:        
 

 מסילטי ישראל
 אזוט ארמונד

 בר ליאור
 

 גושים/חלקות:
 חלקות בחלקן חלקות בשלמותן גוש

2828 215-222  
 

 מטרת הדיון:
 דיון להפקדה

 תכנית בסמכות מקומית
 



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 מטרת התכנית:
 יצירת מסגרת תכנונית עבור הקמת מתחם מגורים.

 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .16א )א( סעיף קטן 62בהתאמה ע"פ סעיף  301-308בתאי שטח מס'  20%. הגדלת השטחים העיקריים ב1
 .1א )א( סעיף קטן 62. איחוד וחלוקת מגרשים כמסומן בתשריט ע"פ סעיף 2
 .9א )א( סעיף קטן 62, ממתחת לקרקע אל מעל הקרקע ע"פ סעיף 300. העברת שטחי שרות בלתי מנוצלים במגרש מס' 3
 .8א )א( סעיף קטן 62יח"ד ע"פ סעיף  52-יח"ד ל 32-, מ300יח"ד במגרש מס'  20. הוספת 4
 .4א )א( סעיף קטן 62קווי בניין כמסומן בתשריט ע"פ  . שינוי5
 .5א )א( סעיף קטן 62, ע"פ סעיף 4. שינוי הוראות בינוי כמפורט בפרק 6
א )א( 62מ' ע"פ סעיף  25-מ' ל 12-קומות , ושינוי גובה מירבי מותר לבניה מ 8-קומות ל 3-, מ300. תוספת קומות במגרש מס' 7

 א.4סעיף קטן 
 
 

 ית:עיקרי התכנ
 הוספת זכויות בניה שינוי בבינוי ובקווי הבניה

 
 מהלך הדיון:

 מצורף תמלול הועדה
 

 החלטה:
 להפקיד את התוכנית

  



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 611-0650895תכנית מפורטת:  5סעיף 

 .17:00שעה: 28/05/2019בתאריך: 2019004פרוטוקול ועדה משנה ישיבה מספר:
 
 

 שם:
 מתחם הכניסה הדרומית לעיר שדרות

 
 

 מספרי גרסאות קליטה במערכת מקוונת:
 7, גרסת הדפסת תשריט 7, גרסת נתוני תשריט 0, גרסת הדפסת הוראות 13גרסת נתוני הוראות 

 
 הרשות המקומית:

 שדרות
 

 שטח התכנית בדונם:
14.64 

 
 סמכות:
 מחוזית

 
 

 לתכנית יחס
 123 /03 /21 שינוי

 
 בעלי ענין:

 יזם:       
 

 י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

 בעלים:       
 

 רשות מקרקעי ישראל
 קרן קיימת לישראל

 מתכנן:        
 

 שפיר גיורא
 מרכוס אילן

 
 גושים/חלקות:

 חלקות בחלקן חלקות בשלמותן גוש
2977 101-102 103,109,134 

 
 מטרת הדיון:

 דיון להמלצה לועדה המחוזית
 לאחר ישיבת פרה רולינג עם הצוות המקצועי

 הועברו הערות ליזם ליח דמרי לעדכון התכנית
 



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 מטרת התכנית:
 יצירת תכנון חדש למתחם הנמצא בכניסה הראשית לעיר שדרות בקרבת תחנת הרכבת.

 
 עיקרי הוראות התכנית:

 . איחוד וחלוקה מחדש של המגרשים1
 . שינוי יעוד קרקע ממגורים ל"מגורים מסחר ותעסוקה", וממגורים א' למגורים.2
 . תוספת וזכויות בניה.3
 .403. הסדרת מעברים לרכב והולכי רגל בין כביש הכניסה לשדרות ממזרח לפרוייקט דרך שצ"פ 4
 
 

 עיקרי התכנית:
 שינוי יעוד ממגורים לשילוב מגורים עם מסחר משרדים ודיור מיוחד

 הוספת זכויות ושינוי קווי ביניין
 

 רקע:
 והוחלט להמשיך בדיון בישיבה הבאה 17/06/2018מיום  2018007הבקשה נדונה בישיבת ועדה משנה מספר 

 
 

 מהלך הדיון:
 מצורף תמלול הועדה

 
 החלטה:

 להמליץ בפני הועדה המחוזית להפקיד
 נפרד ליזם התכניתלאחר תיקון התכנית בהתאם להערות הועדה אשר יוגשו ב

  



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 611-0718270תכנית מפורטת:  6סעיף 

 .17:00שעה: 28/05/2019בתאריך: 2019004פרוטוקול ועדה משנה ישיבה מספר:
 
 

 שם:
 שכונת הכלניות שדרות 11מגרש 

 
 

 מספרי גרסאות קליטה במערכת מקוונת:
 3, גרסת הדפסת תשריט 3, גרסת נתוני תשריט 0, גרסת הדפסת הוראות 3גרסת נתוני הוראות 

 
 הרשות המקומית:

 שדרות
 

 שטח התכנית בדונם:
0.4 

 
 סמכות:
 מקומית

 
 

 לתכנית יחס
 35 /101 /02 /21 שינוי

 
 בעלי ענין:

 יזם:       
 

 דוד אורית
 דוד יונתן

 בעלים:       
 

 מ.מ.י מ.מ.י

 מתכנן:        
 

 אבו ריא ראמי
 דותן אבירם

 
 גושים/חלקות:

 חלקות בחלקן חלקות בשלמותן גוש
1882  80 

 
 מטרת הדיון:

 דיון לאישור ללא מתנגדים לאחר פרסום
 תב"ע בסמכות מקומית

 
 מטרת התכנית:



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 מ"ר שטחים עיקריים . 50שינוי קווי בניין צידי ואחורי, הגדלת תכסית, ותוספת 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .הקטנת קו בניין אחורי וצידי כמופיע בתשריט  .1
 מ' . 5מ' במקום  4.הקטנת קו בניין קדמי למזרח וצפון 2
 סה"כ. 50% -ל 40%-.הגדלת תכסית בניה בקומת הקרקע מ3
 מ"ר כשטח עיקרי. 50.תוספת זכויות בניה של 4
 

 עיקרי התכנית:
 שינוי קווי ביניין והוספת זכויות בניה

 
 רקע:

 והוחלט להפקיד את התוכנית 26/02/2019מיום  2019002הבקשה נדונה בישיבת ועדה משנה מספר 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 לך הדיון:מה
 מצורף תמלול הועדה

 
 

 החלטה:
 לאשר את התכנית

 התכנית תוקנה בהתאם להערות ועדה מחוזית
 פורסמה כחוק וללא מתנגדים

  



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 611-0757823תכנית מפורטת:  7סעיף 

 .17:00שעה: 28/05/2019בתאריך: 2019004פרוטוקול ועדה משנה ישיבה מספר:
 
 

 שם:
 מרכז מסחרי רח' הרצל, שדרות

 
 

 מספרי גרסאות קליטה במערכת מקוונת:
 2, גרסת הדפסת תשריט 2, גרסת נתוני תשריט 0, גרסת הדפסת הוראות 2גרסת נתוני הוראות 

 
 הרשות המקומית:

 שדרות
 

 שטח התכנית בדונם:
4.12 

 
 סמכות:
 מקומית

 
 

 לתכנית יחס
 16 /101 /02 /21 ביטול
 10 /102 /03 /21 ביטול

 
 בעלי ענין:

 יזם:       
 

 דהן דני
 לישע שרון

 פוריאן אושרי
 תימסיט יוסף

 בעלים:       
 

 מתכנן:        
 

 אטלס חגית

 
 גושים/חלקות:

 חלקות בחלקן חלקות בשלמותן גוש
1898 47-49,61-62  

 
 מטרת הדיון:
 דיון להפקדה



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 בסמכות מקומית
 

 מטרת התכנית:
 עדכון קווי בנייה והוספת זכויות בנייה.

 
 עיקרי הוראות התכנית:

 .4א)א(62" בכל המגרש בהתאם לסעיך 0. עדכון קווי בנייה  ל"1
 16א)א(62משטח המגרש לזכויות בנייה בהתאם לסעיף  20%. הוספת 2
 .15א)א(62. הוספת זכויות בנייה לשטח תת קרקעי בהתאם לסעיף 3
 .9א)א(62לסעיף  . הגדלת תכסית בהתאם4
 

 עיקרי התכנית:
 הגדלת מגרשי מסחר

 תוספת זכויות
 שינוי קווי ביניין

 
 מהלך הדיון:

 מצורף תמלול הועדה
 

 החלטה:
 להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:

 יש להגיש נספח תנועה כולל חניות

  



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 611-0635698תכנית מפורטת:  8סעיף 

 .17:00שעה: 28/05/2019בתאריך: 2019004פרוטוקול ועדה משנה ישיבה מספר:
 
 

 שם:
 חילוף שטחי מגרשים,קביעת זכויות בניה וקווי בניין בכיכר העיריה בשדרות

 
 

 מספרי גרסאות קליטה במערכת מקוונת:
 7תשריט , גרסת הדפסת 7, גרסת נתוני תשריט 0, גרסת הדפסת הוראות 12גרסת נתוני הוראות 

 
 הרשות המקומית:

 שדרות
 

 שטח התכנית בדונם:
16.12 

 
 סמכות:
 מקומית

 
 

 לתכנית יחס
 16 /101 /02 /21 שינוי

 
 בעלי ענין:

 יזם:       
 

 ערית שדרות ערית שדרות

 בעלים:       
 

 רשות מקרקעי ישראל

 מתכנן:        
 

 פרידמן רואי
 

 גושים/חלקות:
 חלקות בחלקן חלקות בשלמותן גוש

1896 101,197 79-83,100,175,186,191-
192,194,198 

 
 מטרת הדיון:

 שינוי בשם היזם
 מעיריית שדרות לועדה מקומית שדרות

 ועדת מליאת העיר מסמיכה את הועדת משנה להיות סמכות מבקשת
 



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 מטרת התכנית:
על מנת להסדיר הנגשה של מבנים ציבוריים בשטחה על מנת שיעמדו בתקנות בתחומי תכנון נוספים התכנית תבצע מספר שינויים 

 א בחוק התכנון והבניה.62לפי סעיף 
  1א א 62.התכנית מחליפה שטחים בתחומה ללא שינוי שטח כל יעוד לפי סעיף 1
 4א א 62ביעוד מבנים ומוסדות ציבור ומסחר לפי סעיף  401ו  204 202, 201.התכנית קובעת קווי בנין בתאי שטח 2
בכמות התואמת את המותר בבקשת הקלה על פי תקנות סטיה ניכרת  204ו  202, 201.התכנית מגדילה שטחי בניה בתאי שטח 3

 9א א 62שטח שירות לכל תא שטח התכנית לפי סעיף  5%שטח עיקרי וב  6%ב 9סעיף 
. התוספת תהיה בקומה תת קרקעית בשטח המגרש לפי  202שירות לשטחים למטרות עיקירות בתא שטח .התכנית תוסיף שטחי 4

 15א א 62סעיף 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . התכנית מחליפה בין יעודי הקרקע ללא שינוי בשטח כל יעוד לפי המפורט:1

מ"ר. שטח סה"כ כל יעוד נשאר ללא  361.89של  החלפה בין שטח ביעוד קרקע שצ"פ ליעוד קרקע מבנים ומוסדות ציבור בשטח
 שינוי.

מ"ר. שטח סה"כ כל יעוד נשאר ללא  107.99החלפה בין שטח ביעוד קרקע חניון ליעוד קרקע מבנים ומוסדות ציבור בשטח של 
 שינוי.

 מ"ר. שטח סה"כ כל יעוד נשאר ללא שינוי. 162.4החלפה בין שטח ביעוד קרקע שצ"פ ליעוד מסחר בשטח 
 התכנית קובעת קווי בנין בתאי שטח ביעוד מבנים ומוסדות ציבור ומסחר  .2
   9בשטחי שירות על פי תקנות סטיה ניכרת סעיף  5%בשטח עיקרי ו6%. התכנית מגדילה את זכויות הבניה ב3

שהם  6%קרי מ"ר המותרים לפי תכנית בתוקף בתוספת שטח עי 850שטח הריצפה המותר לבניה במגרש זה יהיה  - 201תא שטח 
מ"ר . חלוקה לשטחים עיקריים  1,011מ"ר. סה"כ שטח רצפה מותר לבניה לתא שטח   73שהם  5%מ"ר ובתוספת שטח שירות  88

 .5ושטחי שירות מופיע בטבלה 
שהם  6%מ"ר המותרים לפי תכנית בתוקף בתוספת שטח עיקרי  875שטח הריצפה המותר לבניה במגרש זה יהיה  - 202תא שטח 

מ"ר . סה"כ  488מ"ר ובתוספת שטח שירות במרתף בשטח תכסית תא השטח שהם  24שהם  5%ר ובתוספת שטח שירות מ" 29
 .5מ"ר . חלוקה לשטחים עיקריים ושטחי שירות מופיע בטבלה  1416שטח רצפה מותר לבניה לתא שטח 

שהם  6%ית בתוקף בתוספת שטח עיקרי מ"ר המותרים לפי תכנ 905שטח הריצפה המותר לבניה במגרש זה יהיה  - 204תא שטח 
מ"ר . חלוקה לשטחים עיקריים  1,026מ"ר. סה"כ שטח רצפה מותר לבניה לתא שטח  55שהם  5%מ"ר ובתוספת שטח שירות  66

 .5ושטחי שירות מופיע בטבלה 
שהם  6%ח עיקרי מ"ר המותרים לפי תכנית בתוקף בתוספת שט 810שטח הריצפה המותר לבניה במגרש זה הוא  - 401תא שטח 

מ"ר. חלוקה לשטחים עיקריים  898מ"ר. סה"כ שטח רצפה מותר לבניה לתש שטח  40שהם  5%מ"ר ובתוספת שטח שירות  48
 .5ושטחי שירות מופיע בטבלה 

 מ"ר  488כ  -בניין העיריה בשטח תכסית המגרש  202. התוכנית מוסיפה שטחי שירות בקומת מרתף במגרש 4
 
 
 

 רקע:
 הבקשה נדונה בישיבות:

 והוחלט להפקיד את התוכנית 15/01/2019מיום  2019001ישיבת ועדה משנה מספר 
 והוחלט להפקיד את התוכנית 17/06/2018מיום  2018007ישיבת ועדה משנה מספר 

 



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 מהלך הדיון:
 מצורף תמלול הועדה

 
 החלטה:

 להפקיד את התוכנית

  



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 רשימת בקשות רישוי בניה

  

 תיק בניין סע'
 מס' בקשה

 כתובת הנכס מבקש גוש/חלקה/מגרש תיאור הבקשה

 תיק בניין: 9
1027 

 מספר בקשה:
2019114 

 2640גוש:  מ"ר. 33.28תוספת ממ"ד 
 29חלקה: 
 29מגרש: 

רח'  דון יוסף
הצאלה,שכונה 

 נאות הדקל

 תיק בניין: 10
778899 

 מספר בקשה:
2019080 

מ"ר+ממ"דים  1973.39יח"ד: 22הקמת 
מ"ר+מרתף  123.66מ"ר+אחסנה  452.97
 מ"ר. 207.91

 2975גוש: 
 83חלקה: 
 337מגרש: 

כהן יעקוב 
 חיים ואחרים

רח' יהודה 
עמיחי,מס' בית 

,שכונה 6/1-11
שכונת 

 המוסיקה
 תיק בניין: 11

111999 
 מספר בקשה:

2019061 

מ"ר+ממ"ד  177.53בניית בית חד משפחתי:
 מ"ר+בריכה. 63.96מ"ר+מרתף  12.0

 2811גוש: 
 93חלקה: 
 92מגרש: 

 אלמקייס מיכל
 אלמקייס חיים

רח' 
האחוזה,מס' 

,שכונה 51בית 
 שכונת האחוזה

 תיק בניין: 12
9876 

 מספר בקשה:
2019091 

מ"ר+ממ"ד  190.0בניית בית חד משפחתי:
 מ"ר. 15.0

 2977גוש: 
 53חלקה: 
 150מגרש: 

 חנוכייב נליה
 חנוכייב יבגני

רח' נעמי 
שמר,מס' בית 

,שכונה שכונת 2
 המוסיקה

 תיק בניין: 13
554433 

 מספר בקשה:
2019090 

 189.77בניית בית מגורים חד משפחתי:
 49.95מ"ר+מרתף  14.94מ"ר+ממ"ד 
 מ"ר. 24.0מ"ר+בריכה  5.0מ"ר+מחסן 

 2975גוש: 
 16חלקה: 
 205מגרש: 

 אגרונוב פליקס
 אגרונוב ליאת

רח' עוזי 
חיטמן,מס' בית 

,שכונה 41
שכונת 

 המוסיקה
 תיק בניין: 14

665544 
 מספר בקשה:

2019086 

מ"ר+ממ"ד  152.24בניית בית חד משפחתי:
 מ"ר+ 14.40

 2975גוש: 
 73חלקה: 
 287מגרש: 

 מיטלברג יסמין 
 מיטלברג יניב

רח' יהודה 
עמיחי,מס' בית 

,שכונה 25
שכונת 

 המוסיקה
 תיק בניין: 15

775544 
 מספר בקשה:

2019079 

 15.0מ"ר+ממ"ד  180.0בניית בית פרטי:
 מ"ר. 5.0מ"ר+מחסן 

 1882גוש: 
 22חלקה: 
 118מגרש: 

רח' רחוב  משיח עמנואל
בתכנון,שכונה 

 שכונת הכלניות

 תיק בניין: 16
775533 

 מספר בקשה:
2019078 

מ"ר+ממ"ד  179.50בניית בית חד משפחתי:
 מ"ר. 5.0מ"ר+מחסן  15.0

 2828גוש: 
 59חלקה: 
 188מגרש: 

רח' אמנון  חדד נטלי
ותמר,מס' בית 

,שכונה 16
 שכונת הכלניות

 תיק בניין: 17
88844 

 14.09מ"ר+ממ"ד  145.32בניית בית פרטי:
 מ"ר+בריכה. 5.0מ"ר+אחסנה 

 599גוש: 
 2חלקה: 

 אוחנה משה
 אוחנה מורן

רח' עוזי 
חיטמן,מס' בית 



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 תיק בניין סע'
 מס' בקשה

 כתובת הנכס מבקש גוש/חלקה/מגרש תיאור הבקשה

 מספר בקשה:
2019020 

ה ,שכונ21 204מגרש: 
שכונת 

 המוסיקה
 תיק בניין: 18

999777 
 מספר בקשה:

2019052 

מ"ר+ממ"ד  150.25בניית בית חד משפחתי:
 50.98מ"ר+פרגולה  4.75מ"ר+אחסנה  12.00
 מ"ר.

 2811גוש: 
 50חלקה: 
 49מגרש: 

 קדוש מיכאל
 קדוש גיל

רח' 
האחוזה,מס' 

,שכונה 65בית 
 שכונת האחוזה

 תיק בניין: 19
555999 

 מספר בקשה:
2019051 

מ"ר+ממ"ד  182.27בניית בית חד משפחתי:
 מ"ר+בריכה. 13.87

 2976גוש: 
 14חלקה: 
 256מגרש: 

אחים בוסקילה 
 בע"מ

רח' ג'ו 
עמר,שכונה 

שכונת 
 המוסיקה

 תיק בניין: 20
9992233 

 מספר בקשה:
2019077 

מ"ר+ממ"ד  179.96בניית בית חד משפחתי:
 מ"ר. 12.59

 2975גוש: 
 52חלקה: 
 241מגרש: 

 ריתאברהם ש
 אברהם עדיאל

רח' 
יבניאלי,מס' 

,שכונה 16בית 
שכונת 

 המוסיקה
 תיק בניין: 21

661122 
 מספר בקשה:

2019085 

מ"ר+ממ"ד 168.56בניית בית חד משפחתי:
 49.65מ"ר+מרתף  5.04מ"ר+אחסנה  15.0
 מ"ר.

 1882גוש: 
 76חלקה: 
 31מגרש: 

רח' גרנית,מס'  בן חמו דרור
,שכונה 8בית 

 שכונת הכלניות

 תיק בניין: 22
220280 

 מספר בקשה:
2018177 

 2487גוש:  מ"ר. 25.84ממ"דים: 2תוספת 
 14חלקה: 
 0מגרש: 

מולוביצ'יק 
 סמיון

עברוני דורון 
 יוסף

רח' יונה,מס' 
,שכונה 12בית 

 נאות הנביאים

 תיק בניין: 23
1700180 

 מספר בקשה:
2019095 

 2000בקשה להגשת תב"ע ממסחר ]היכל 
 אולם שמחות[ למלונאות.

 1886: גוש
 41חלקה: 
 23מגרש: 

אבחש 
 קידרון]בן חמו[

רח' מדריד,מס' 
,שכונה 2בית 

 אזור תעשיה

 תיק בניין: 24
1700160 

 מספר בקשה:
2019096 

בקשה לשימוש חורג מתעשיה]שירז[ לחדרי 
 לימוד ומעונות סטודנטים.

 1889גוש: 
 153חלקה: 
 17מגרש: 

שירז תעשיות 
 בע"מ

רח' רומא,מס' 
,שכונה 39בית 

 אזור תעשיה

 תיק בניין: 25
220726 

 מספר בקשה:
2019097 

 1900גוש:  מ"ר. 15.0תוספת ממ"ד 
 77חלקה: 
 0מגרש: 

רח' זרח  שי כהן
משה,מס' בית 

,שכונה נאות 4
 אביב

 תיק בניין: 26
1111750 

 מספר בקשה:
2019098 

 1900גוש:  מ"ר. 15.0תוספת ממ"ד 
 28חלקה: 
 28מגרש: 

רח' ניצן,מס'  שהכהן מ
,שכונה 6בית 

 נאות אביב

רח'  אוליאל אלרם 1881גוש:  מ"ר. 15.0תוספת ממ"ד  תיק בניין: 27



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 תיק בניין סע'
 מס' בקשה

 כתובת הנכס מבקש גוש/חלקה/מגרש תיאור הבקשה

900190 
 מספר בקשה:

2019099 

 87חלקה: 
 21מגרש: 

המכבים,מס'  אוליאל חגית
,שכונה 21בית 

נאות יצחק 
 רבין

 תיק בניין: 28
887766 

 מספר בקשה:
2019101 

 1900גוש:  מ"ר. 15.0תוספת ממ"ד 
 77חלקה: 
 11מגרש: 

רח' זרח  אליאור אליהו
משה,מס' בית 

,שכונה נאות 35
 אביב

  



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 1027תיק בניין: 2019114מספר בקשה:  9סעיף 

 .17:00שעה: 28/05/2019בתאריך: 2019004פרוטוקול ועדה משנה ישיבה מספר:

 



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 אמסלם ריצארד עורך: דון יוסף מבקש:

 
 בקשה להיתר סוג בקשה:

 
 רחוב הצאלה,שכונה נאות הדקל כתובת: 29מגרש:  29חלקה:  2640גוש:  גוש וחלקה:

 
 מגרש: חלקה: גוש:
2640 29 29 

   
 

 
 13/102/03/21, 102/03/21, 101/02/21 תכניות:

 4/11/25, 2005מק//21, 2/101/02/21,
,9/101/02/21 

 בית פרטי חד משפחתי יעוד:

 
 תאור הבקשה:
 מ"ר. 33.28תוספת ממ"ד 

 
 דרישות שטרם הושלמו: -המחלקה הטכנית 

 דרישות הועדה
 לאחר בדיקת בקשתכם ובכדי שנוכל להמשיך לטפל בה הנכם מתבקשים

 חר הדרישות המפורטות להלן:למלא א
 מפה מצבית טופוגרפית -
 אישור תוכנית פיתוח הכוללת ש.צ.פ ו/או חניה -
 טופס להגשת חישובים סטטים-
 הודעה על מינוי אחראי לביקורת -
 התחייבות עבור שיפוי -
 חישובים סטטיים והצהרת מהנדס -
 אישור הג"א -
 חתימת כל הבעלים הרשומים של הנכס -
 חודשים 6 -ן ל נסח בעלות מעודכ -
 תשלום אגרות רשיון בניה והיטלי פיתוח שטח -
 

 מהלך הדיון:
 מצורף תמלול הועדה

 
 החלטה:

 לאשר את הבקשה לאחר מילוי דרישות מהנדס הועדה

  



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 778899תיק בניין: 2019080מספר בקשה:  10סעיף 

 .17:00שעה: 28/05/2019בתאריך: 2019004פרוטוקול ועדה משנה ישיבה מספר:

 

 
 ישי בידר עורך: כהן יעקוב חיים ואחרים מבקש:

 
 בקשה להיתר סוג בקשה:

 
,שכונה 6/1-11רחוב יהודה עמיחי,מס' בית  כתובת: 337מגרש:  83חלקה:  2975גוש:  גוש וחלקה:

 שכונת המוסיקה
 

 מגרש: חלקה: גוש:
2975 83 337 

   
 

 
 בית מגורים משותף יעוד: 123/03/21 תכניות:

 
 תאור הבקשה:

 מ"ר. 207.91מ"ר+מרתף  123.66מ"ר+אחסנה  452.97מ"ר+ממ"דים  1973.39יח"ד: 22הקמת 
 

 הקלות מבוקשות:
 יחדיות. 22יחידות ל 20-יחידות דיור שבס מ 2תוספת 

 



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 דרישות שטרם הושלמו: -המחלקה הטכנית 
 תשלום אגרות והיטלים

 אישורים לבקרת תכן
 אישור לתחילת עבודה

 
 מהלך הדיון:

 מצורף תמלול הועדה
 

 החלטה:
 לאשר את הבקשה לאחר מילוי דרישות מהנדס הועדה

  



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 111999תיק בניין: 2019061מספר בקשה:  11סעיף 

 .17:00שעה: 28/05/2019בתאריך: 2019004פרוטוקול ועדה משנה ישיבה מספר:

 

 
 אלמקייס מיכל מבקש:

 אלמקייס חיים
 אסייג מלי עורך:

 
 בקשה להיתר סוג בקשה:

 
,שכונה שכונת 51רחוב האחוזה,מס' בית  כתובת: 92מגרש:  93חלקה:  2811גוש:  גוש וחלקה:

 האחוזה
 

 מגרש: חלקה: גוש:
2811 93 92 

   
 

 
 בית פרטי חד משפחתי יעוד: 33/101/02/21, 115/03/21 תכניות:

 
 תאור הבקשה:

 מ"ר+בריכה. 63.96מ"ר+מרתף  12.0מ"ר+ממ"ד  177.53בניית בית חד משפחתי:
 

 הקלות מבוקשות:
 10%הקלה בקווי ביניין אחורי 



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 30%הקלה בקווי ביניין אחורי 
 הקלה בקווי ביניין לצורך בניית בריכה

 ניוד שטח עיקרי לשטחי שרות לטובת מרתף
 

 דרישות שטרם הושלמו: -המחלקה הטכנית 
 תשלום אגרות והיטלים

 מול מח' רישוי-אישורים לבקרת תכן
 מול מח' הפיקוח-אישורים לאישור תחילת עבודה

 
 מהלך הדיון:

 מצורף תמלול הועדה
 

 החלטה:
 לאשר את הבקשה לאחר מילוי דרישות מהנדס הועדה

  



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 9876תיק בניין: 2019091מספר בקשה:  12סעיף 

 .17:00שעה: 28/05/2019בתאריך: 2019004פרוטוקול ועדה משנה ישיבה מספר:

 

 
 חנוכייב נליה מבקש:

 חנוכייב יבגני
 ריצארד אמסלם עורך:

 
 בקשה להיתר סוג בקשה:

 
,שכונה שכונת 2רחוב נעמי שמר,מס' בית  כתובת: 150מגרש:  53חלקה:  2977גוש:  גוש וחלקה:

 המוסיקה
 

 מגרש: חלקה: גוש:
2977 53 150 

   
 

 
 בית פרטי חד משפחתי יעוד: 123/03/21 תכניות:

 
 תאור הבקשה:

 מ"ר. 15.0מ"ר+ממ"ד  190.0בניית בית חד משפחתי:
 

 הקלות מבוקשות:
 10%הקלה בקווי ביניין צדדי ואחורי 



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 דרישות שטרם הושלמו: -המחלקה הטכנית 

 בקרת תכן
 תשלום אגרות והיטלים

 אישורים לתחילת עבודה
 

 מהלך הדיון:
 מצורף תמלול הועדה

 
 החלטה:

 לאשר את הבקשה לאחר מילוי דרישות מהנדס הועדה

  



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 554433תיק בניין: 2019090מספר בקשה:  13סעיף 

 .17:00שעה: 28/05/2019בתאריך: 2019004פרוטוקול ועדה משנה ישיבה מספר:

 

 
 אגרונוב פליקס מבקש:

 אגרונוב ליאת
 חנוכייב ענת עורך:

 
 בקשה להיתר סוג בקשה:

 
,שכונה שכונת 41רחוב עוזי חיטמן,מס' בית  כתובת: 205מגרש:  16חלקה:  2975גוש:  גוש וחלקה:

 המוסיקה
 

 מגרש: חלקה: גוש:
2975 16 205 

   
 

 
 בית פרטי חד משפחתי יעוד: 611-0661827, 611-0596965, 123/03/21 תכניות:

 
 תאור הבקשה:

 מ"ר. 24.0מ"ר+בריכה  5.0מ"ר+מחסן  49.95מ"ר+מרתף  14.94מ"ר+ממ"ד  189.77בניית בית מגורים חד משפחתי:
 

 הקלות מבוקשות:
 10%הקלה בקווי צדדי 



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 הקלה בקווי ביניין לצורך בניית בריכה
 

 דרישות שטרם הושלמו: -המחלקה הטכנית 
 בקרת תכן

 אגרות והיטלים
 אישורים לתחילת בנייה

 
 מהלך הדיון:

 מצורף תמלול הועדה
 

 החלטה:
 לאשר את הבקשה לאחר מילוי דרישות מהנדס הועדה

  



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 665544תיק בניין: 2019086מספר בקשה:  14סעיף 

 .17:00שעה: 28/05/2019בתאריך: 2019004פרוטוקול ועדה משנה ישיבה מספר:

 

 
 מיטלברג יסמין  מבקש:

 מיטלברג יניב
 חנוכייב ענת עורך:

 
 בקשה להיתר סוג בקשה:

 
,שכונה שכונת 25רחוב יהודה עמיחי,מס' בית  כתובת: 287מגרש:  73חלקה:  2975גוש:  גוש וחלקה:

 המוסיקה
 

 מגרש: חלקה: גוש:
2975 73 287 

   
 

 
 בית פרטי חד משפחתי יעוד: 611-0661827, 611-0596965, 123/03/21 תכניות:

 
 תאור הבקשה:

 מ"ר+ 14.40מ"ר+ממ"ד  152.24בניית בית חד משפחתי:
 

 הקלות מבוקשות:
 10%הקלה בקו ביניין צדדי ואחורי 



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 מהלך הדיון:

 מצורף תמלול הועדה
 

 החלטה:
 לאשר את הבקשה לאחר מילוי דרישות מהנדס הועדה

  



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 775544תיק בניין: 2019079מספר בקשה:  15סעיף 

 .17:00שעה: 28/05/2019בתאריך: 2019004פרוטוקול ועדה משנה ישיבה מספר:

 

 
 חנוכייב ענת עורך: משיח עמנואל מבקש:

 
 בקשה להיתר סוג בקשה:

 
 רחוב רחוב בתכנון,שכונה שכונת הכלניות כתובת: 118מגרש:  22חלקה:  1882גוש:  גוש וחלקה:

 
 מגרש: חלקה: גוש:
1882 22 118 

   
 

 
 בית פרטי חד משפחתי יעוד: 35/101/02/21, 101/02/21 תכניות:

 
 תאור הבקשה:

 מ"ר. 5.0מ"ר+מחסן  15.0מ"ר+ממ"ד  180.0בניית בית פרטי:
 

 הקלות מבוקשות:
 10%הקלה בקו ביניין צדדי 

 10%הקלה בקו ביניין אחורי 
 



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 מהלך הדיון:
 מצורף תמלול הועדה

 
 החלטה:

 לאשר את הבקשה לאחר מילוי דרישות מהנדס הועדה

  



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 775533תיק בניין: 2019078מספר בקשה:  16סעיף 

 .17:00שעה: 28/05/2019בתאריך: 2019004פרוטוקול ועדה משנה ישיבה מספר:

 

 
 חנוכייב ענת עורך: חדד נטלי מבקש:

 
 בקשה להיתר סוג בקשה:

 
,שכונה שכונת 16רחוב אמנון ותמר,מס' בית  כתובת: 188מגרש:  59חלקה:  2828גוש:  גוש וחלקה:

 הכלניות
 

 מגרש: חלקה: גוש:
2828 59 188 

   
 

 
 בית פרטי חד משפחתי יעוד: 35/101/02/21 תכניות:

 
 תאור הבקשה:

 מ"ר. 5.0מ"ר+מחסן  15.0מ"ר+ממ"ד  179.50בניית בית חד משפחתי:
 

 הקלות מבוקשות:
 10%הקלה בקו ביניין צדדי 

 



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 דרישות שטרם הושלמו: -המחלקה הטכנית 
 תשלום אגרות והיטלים

 אישוריםן לבקרת תכן
 אישורים לתחילת עבודה

 
 מהלך הדיון:

 מצורף תמלול הועדה
 

 החלטה:
 לאשר את הבקשה לאחר מילוי דרישות מהנדס הועדה

  



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 88844תיק בניין: 2019020מספר בקשה:  17סעיף 

 .17:00שעה: 28/05/2019בתאריך: 2019004פרוטוקול ועדה משנה ישיבה מספר:
 

 אוחנה משה מבקש:
 אוחנה מורן

 אלרן ותמיר תכנון והנדסה עורך:

 
 בקשה להיתר סוג בקשה:

 
,שכונה שכונת 21רחוב עוזי חיטמן,מס' בית  כתובת: 204מגרש:  2חלקה:  599גוש:  גוש וחלקה:

 המוסיקה
 

 מגרש: חלקה: גוש:
599 2 204 

   
 

 
 בית פרטי חד משפחתי יעוד: 123/03/21, 115/03/21 תכניות:

 
 תאור הבקשה:

 מ"ר+בריכה. 5.0מ"ר+אחסנה  14.09מ"ר+ממ"ד  145.32בניית בית פרטי:
 

 הקלות מבוקשות:
 הקלה בקווי ביניין לצורך בניית בריכה

 הקלה בקווי ביניין צדדי ואחורי
 

 דרישות שטרם הושלמו: -המחלקה הטכנית 
 לאחר בדיקת בקשתכם ובכדי שנוכל להמשיך לטפל בה הנכם מתבקשים

 למלא אחר הדרישות המפורטות להלן:
 תאום ואישור מיקום כניסה לרכב עם מחלקת כבישים -
 מפה מצבית טופוגרפית -
 אישור תוכנית פיתוח שטח -
 אישור תוכנית פיתוח הכוללת ש.צ.פ ו/או חניה -
 אישור מכבי אש -
 טופס להגשת חישובים סטטים-
 הודעה על מינוי אחראי לביקורת -
 התחייבות עבור שיפוי -
 חישובים סטטיים והצהרת מהנדס -
 אישור הג"א -
 אישור מעבדה לחקר הבניה -



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 חשמל אישור חברת -
 אתר פסולת -חוזה התקשרות עם דודאים  -
 חתימת מ.מ.י -
 חתימת כל הבעלים הרשומים של הנכס -
 חודשים 6 -נסח בעלות מעודכן ל  -
 תשלום היטל השבחה בגין ההקלות -
 תשלום אגרות רשיון בניה והיטלי פיתוח שטח -
 חברה מפתחת-
 

 מהלך הדיון:
 מצורף תמלול הועדה

 
 החלטה:

 לאחר מילוי דרישות מהנדס הועדה לאשר את הבקשה

  



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 999777תיק בניין: 2019052מספר בקשה:  18סעיף 

 .17:00שעה: 28/05/2019בתאריך: 2019004פרוטוקול ועדה משנה ישיבה מספר:
 

 קדוש מיכאל מבקש:
 קדוש גיל

 קוראיט מירי עורך:

 
 בקשה להיתר סוג בקשה:

 
,שכונה שכונת 65רחוב האחוזה,מס' בית  כתובת: 49מגרש:  50חלקה:  2811גוש:  גוש וחלקה:

 האחוזה
 

 מגרש: חלקה: גוש:
2811 50 49 

   
 

 
 בית פרטי חד משפחתי יעוד: 33/101/02/21 תכניות:

 
 תאור הבקשה:

 מ"ר. 50.98מ"ר+פרגולה  4.75מ"ר+אחסנה  12.00מ"ר+ממ"ד  150.25בניית בית חד משפחתי:
 

 הקלות מבוקשות:
 10%הקלה בקו ביניין אחורי מזרחי בשיעור של 

 
 

 דרישות שטרם הושלמו: -המחלקה הטכנית 
 לאחר בדיקת בקשתכם ובכדי שנוכל להמשיך לטפל בה הנכם מתבקשים

 למלא אחר הדרישות המפורטות להלן:
 תאום ואישור מיקום כניסה לרכב עם מחלקת כבישים -
 מפה מצבית טופוגרפית -
 אישור תוכנית פיתוח שטח -
 אישור תוכנית פיתוח הכוללת ש.צ.פ ו/או חניה -
 אישור מכבי אש -
 טופס להגשת חישובים סטטים-
 הודעה על מינוי אחראי לביקורת -
 התחייבות עבור שיפוי -
 חישובים סטטיים והצהרת מהנדס -
 אישור הג"א -
 אישור מעבדה לחקר הבניה -



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 חשמל אישור חברת -
 אתר פסולת -חוזה התקשרות עם דודאים  -
 חתימת מ.מ.י -
 חתימת כל הבעלים הרשומים של הנכס -
 חודשים 6 -נסח בעלות מעודכן ל  -
 תשלום היטל השבחה בגין ההקלות -
 תשלום אגרות רשיון בניה והיטלי פיתוח שטח -
 חברה מפתחת-
 

 מהלך הדיון:
 מצורף תמלול הועדה

 
 החלטה:

 לאחר מילוי דרישות מהנדס הועדה לאשר את הבקשה

  



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 555999תיק בניין: 2019051מספר בקשה:  19סעיף 

 .17:00שעה: 28/05/2019בתאריך: 2019004פרוטוקול ועדה משנה ישיבה מספר:
 

 אופיר קדוסי אחים בוסקילה עורך: אחים בוסקילה בע"מ מבקש:
 

 בקשה להיתר סוג בקשה:
 

 רחוב ג'ו עמר,שכונה שכונת המוסיקה כתובת: 256מגרש:  14חלקה:  2976גוש:  גוש וחלקה:
 

 מגרש: חלקה: גוש:
2976 14 256 

   
 

 
 בית פרטי חד משפחתי יעוד: 123/03/21 תכניות:

 
 תאור הבקשה:

 מ"ר+בריכה. 13.87מ"ר+ממ"ד  182.27בניית בית חד משפחתי:
 

 הקלות מבוקשות:
 הקלה בקווי ביניין צדדי

 הקלה בקווי ביניין לצורך בריכה
 

 דרישות שטרם הושלמו: -המחלקה הטכנית 
 לאחר בדיקת בקשתכם ובכדי שנוכל להמשיך לטפל בה הנכם מתבקשים

 למלא אחר הדרישות המפורטות להלן:
 תאום ואישור מיקום כניסה לרכב עם מחלקת כבישים -
 מפה מצבית טופוגרפית -
 אישור תוכנית פיתוח שטח -
 אישור תוכנית פיתוח הכוללת ש.צ.פ ו/או חניה -
 אישור מכבי אש -
 טופס להגשת חישובים סטטים-
 הודעה על מינוי אחראי לביקורת -
 התחייבות עבור שיפוי -
 חישובים סטטיים והצהרת מהנדס -
 אישור הג"א -
 אישור מעבדה לחקר הבניה -
 אישור חברת חשמל -
 אתר פסולת -ם דודאים חוזה התקשרות ע -



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 חתימת מ.מ.י -
 חתימת כל הבעלים הרשומים של הנכס -
 חודשים 6 -נסח בעלות מעודכן ל  -
 תשלום היטל השבחה בגין ההקלות -
 תשלום אגרות רשיון בניה והיטלי פיתוח שטח -
 חברה מפתחת-
 

 מהלך הדיון:
 מצורף תמלול הועדה

 
 החלטה:

 נדס הועדהלאשר את הבקשה לאחר מילוי דרישות מה

  



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 9992233תיק בניין: 2019077מספר בקשה:  20סעיף 

 .17:00שעה: 28/05/2019בתאריך: 2019004פרוטוקול ועדה משנה ישיבה מספר:

 

 
 אברהם שרית מבקש:

 אברהם עדיאל
 אקרמן אוזן אורית עורך:

 
 בקשה להיתר סוג בקשה:

 
,שכונה שכונת 16רחוב יבניאלי,מס' בית  כתובת: 241מגרש:  52חלקה:  2975גוש:  גוש וחלקה:

 המוסיקה
 

 מגרש: חלקה: גוש:
2975 52 241 

   
 

 
 בית פרטי חד משפחתי יעוד: 2005מק//21, 123/03/21 תכניות:

 
 תאור הבקשה:

 מ"ר. 12.59מ"ר+ממ"ד  179.96בניית בית חד משפחתי:
 

 הקלות מבוקשות:
 10%הקלה בקווי ביניין אחורי 



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 דרישות שטרם הושלמו: -המחלקה הטכנית 

 תשלום אגרות והיטלים
 אישורים לבקרת תכן

 אישורים לתחילת עבודה
 

 מהלך הדיון:
 מצורף תמלול הועדה

 
 החלטה:

 לאשר את הבקשה לאחר מילוי דרישות מהנדס הועדה

  



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 661122תיק בניין: 2019085מספר בקשה:  21סעיף 

 .17:00שעה: 28/05/2019בתאריך: 2019004פרוטוקול ועדה משנה ישיבה מספר:

 

 
 אלרן ותמיר תכנון בע"מ עורך: בן חמו דרור מבקש:

 
 בקשה להיתר סוג בקשה:

 
 ,שכונה שכונת הכלניות8רחוב גרנית,מס' בית  כתובת: 31מגרש:  76חלקה:  1882גוש:  גוש וחלקה:

 
 מגרש: חלקה: גוש:
1882 76 31 

   
 

 
 בית פרטי חד משפחתי יעוד: 611-0555888, 35/101/02/21, 101/02/21 תכניות:

 
 תאור הבקשה:

 מ"ר. 49.65מ"ר+מרתף  5.04מ"ר+אחסנה  15.0מ"ר+ממ"ד 168.56בניית בית חד משפחתי:
 

 הקלות מבוקשות:
 30%הקלה בקו ביניין אחורי ללא פתחים 

 
 דרישות שטרם הושלמו: -המחלקה הטכנית 



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 אישורים לבקרת תכן-
 תשלום אגרות והיטלים-
 אישורים לתחילת עבודה-
 

 מהלך הדיון:
 מצורף תמלול הועדה

 
 החלטה:

 לאשר את הבקשה לאחר מילוי דרישות מהנדס הועדה

  



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 220280תיק בניין: 2018177מספר בקשה:  22סעיף 

 .17:00שעה: 28/05/2019בתאריך: 2019004פרוטוקול ועדה משנה ישיבה מספר:
 

 מולוביצ'יק סמיון מבקש:
 עברוני דורון יוסף

 אמסלם ריצארד עורך:

 
 בקשה להיתר סוג בקשה:

 
 ,שכונה נאות הנביאים12רחוב יונה,מס' בית  כתובת: 14חלקה:  2487גוש:  גוש וחלקה:

 
 מגרש: חלקה: גוש:
2487 14 0 

   
 

 
 בית מגורים משותף יעוד: 1/109/03/21 תכניות:

 
 הערות והסברים:

 זומנו לדיון המתנגדים והמבקשים
 

 רקע:
 הבקשה נדונה בישיבות:

 והוחלט להמשך דיון והחלטה בישיבת ועדת משנה הבאה 16/04/2019מיום  2019003ישיבת ועדה משנה מספר 
 לדון בבקשה הקודמת אשר עברה ועדה ולזמן את המתנגדת

 והוחלט לאשר את הבקשה לאחר מילוי דרישות מהנדס הועדה 17/06/2018מיום  2018007ישיבת ועדה משנה מספר 
 

 תאור הבקשה:
 מ"ר. 25.84ממ"דים: 2תוספת 

 
 דרישות שטרם הושלמו: -המחלקה הטכנית 

 לאחר בדיקת בקשתכם ובכדי שנוכל להמשיך לטפל בה הנכם מתבקשים
 טות להלן:למלא אחר הדרישות המפור

 מפה טופוגרפית מאושרת -
 טופס להגשת חישובים סטטים-
 הודעה על מינוי אחראי לביקורת -
 התחייבות עבור שיפוי -
 חישובים סטטיים והצהרת מהנדס -
 אישור הג"א -
 חתימת שכן -



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 אישור מעבדה לחקר הבניה -
 חתימת כל הבעלים הרשומים של הנכס -
 חודשים 6 -נסח בעלות מעודכן ל  -
 גרות רשיון בניה והיטלי פיתוח שטחתשלום א -
 

 מהלך הדיון:
 ניכנסו לדיון המתנגדת גב' גלית רביבו וקבלן הבניה שרלי בן דוד אשר מייצג את המבקשים.

 שרלי הציג את התכנית ואת בקשת הדיירים לבניית הממדים ואת דחיפות הנושא מבחינה בטחונית
כי זה יחסום את המעבר ואת החדר שלה שבסמוך וביקשה שיבנו מעל הממד המתנגדת פירטה את התנגדותה לגבי המיקום וטענה 

 שלה בתנאי שישלמו לה את החלק היחסי או לסרוגין שיבנו כפי שהציגו אבל שיבנו לה חדר שיתחבר לדירה שלה.
 הובהר לי כי ועדה זו אינה דנה בפיצויים.

 
 החלטה:

 לאשר את הבקשה לאחר מילוי דרישות מהנדס הועדה
לדחות את ההתנגדות ולאשר את הבקשה לבניית ממ"דים כפי שהוצג בועדה]לא מעל הממ"ד הקיים של המתנגדת ולא ע"ח חניות 

 קיימות[.
 תינתן למתנגדת לפנות לועדת ערר כפי המצויין בחוק.

  



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 1700180תיק בניין: 2019095מספר בקשה:  23סעיף 

 .17:00שעה: 28/05/2019בתאריך: 2019004משנה ישיבה מספר:פרוטוקול ועדה 

 

 
  עורך: אבחש קידרון]בן חמו[ מבקש:

 
 בקשה להיתר סוג בקשה:

 
 ,שכונה אזור תעשיה2רחוב מדריד,מס' בית  כתובת: 23מגרש:  41חלקה:  1886גוש:  גוש וחלקה:

 
 מגרש: חלקה: גוש:
1886 41 23 

   
 

 
 תעשיה/מסחר/משרדים יעוד: 9/105/03/21, 101/02/21 תכניות:

 
 תאור הבקשה:

 אולם שמחות[ למלונאות. 2000בקשה להגשת תב"ע ממסחר ]היכל 
 

 הקלות מבוקשות:
 שימוש חורג ממסחר לתיירות]מלונאות[.

 
 מהלך הדיון:



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 מצורף תמלול הועדה
 

 החלטה:
 לאשר את הבקשה לאחר מילוי דרישות מהנדס הועדה

 יש להגיש תב"ע בהקדם על מנת לדון בבקשה כשהיא מפורטת ומוצגת בפני חברי הועדה.

  



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 1700160תיק בניין: 2019096מספר בקשה:  24סעיף 

 .17:00שעה: 28/05/2019בתאריך: 2019004פרוטוקול ועדה משנה ישיבה מספר:

 

 
 אמסלם ריצארד עורך: שירז תעשיות בע"מ מבקש:

 
 בקשה להיתר סוג בקשה:

 
 ,שכונה אזור תעשיה39רחוב רומא,מס' בית  כתובת: 17מגרש:  153חלקה:  1889גוש:  גוש וחלקה:

 
 מגרש: חלקה: גוש:
1889 153 17 

   
 

 
 תעשיה יעוד: 9/105/03/21, 29בת//21, 1/29בת//21 תכניות:

 
 תאור הבקשה:

 בקשה לשימוש חורג מתעשיה]שירז[ לחדרי לימוד ומעונות סטודנטים.
 

 הקלות מבוקשות:
 בקשה לשימוש חורג מתעשיה לחדרי לימוד ומעונות סטודנטים.

 
 מהלך הדיון:



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 מצורף תמלול הועדה
 

 החלטה:
 לאשר את הבקשה לאחר מילוי דרישות מהנדס הועדה

 לאשר שימוש חורג לשנתיים ובמהלך תקופה זו יהיה על המבקש להגיש תב"ע.

  



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 220726תיק בניין: 2019097מספר בקשה:  25סעיף 

 .17:00שעה: 28/05/2019בתאריך: 2019004פרוטוקול ועדה משנה ישיבה מספר:
 

 כהן דוד עורך: שי כהן מבקש:
 

 בקשה להיתר סוג בקשה:
 

 ,שכונה נאות אביב4רחוב זרח משה,מס' בית  כתובת: 77חלקה:  1900גוש:  גוש וחלקה:
 

 מגרש: חלקה: גוש:
1900 77 0 

   
 

 
 בית מגורים משותף יעוד: 9/101/02/21 תכניות:

 
 תאור הבקשה:
 מ"ר. 15.0תוספת ממ"ד 

 
 דרישות שטרם הושלמו: -המחלקה הטכנית 

 דרישות הועדה
 לאחר בדיקת בקשתכם ובכדי שנוכל להמשיך לטפל בה הנכם מתבקשים

 למלא אחר הדרישות המפורטות להלן:
 מפה מצבית טופוגרפית -
 אישור תוכנית פיתוח הכוללת ש.צ.פ ו/או חניה -
 טופס להגשת חישובים סטטים-
 הודעה על מינוי אחראי לביקורת -
 התחייבות עבור שיפוי -
 חישובים סטטיים והצהרת מהנדס -
 אישור הג"א על פטור מבניית ממ"ד/ממ"ק/מקלט -
 אישור הג"א -
 חתימת כל הבעלים הרשומים של הנכס -
 חודשים 6 -נסח בעלות מעודכן ל  -
 תשלום אגרות רשיון בניה והיטלי פיתוח שטח -
 חתימת שכן -
 

 מהלך הדיון:
 מצורף תמלול הועדה

 



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 החלטה:
 לאשר את הבקשה לאחר מילוי דרישות מהנדס הועדה

  



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 1111750תיק בניין: 2019098מספר בקשה:  26סעיף 

 .17:00שעה: 28/05/2019בתאריך: 2019004פרוטוקול ועדה משנה ישיבה מספר:

 

 
 דוד כהן עורך: כהן משה מבקש:

 
 בקשה להיתר סוג בקשה:

 
 ,שכונה נאות אביב6רחוב ניצן,מס' בית  כתובת: 28מגרש:  28חלקה:  1900גוש:  גוש וחלקה:

 
 מגרש: חלקה: גוש:
1900 28 28 

   
 

 
 2005מק//21, 102/03/21, 101/02/21 תכניות:

,4/102/03/21 ,4/11/13 ,7/102/03/21 
,9/101/02/21 

 בית מגורים משותף יעוד:

 
 תאור הבקשה:
 מ"ר. 15.0תוספת ממ"ד 

 
 דרישות שטרם הושלמו: -המחלקה הטכנית 

 דרישות הועדה



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 לאחר בדיקת בקשתכם ובכדי שנוכל להמשיך לטפל בה הנכם מתבקשים
 למלא אחר הדרישות המפורטות להלן:

 מפה מצבית טופוגרפית -
 אישור תוכנית פיתוח הכוללת ש.צ.פ ו/או חניה -
 טופס להגשת חישובים סטטים-
 ה על מינוי אחראי לביקורתהודע -
 התחייבות עבור שיפוי -
 חישובים סטטיים והצהרת מהנדס -
 אישור הג"א על פטור מבניית ממ"ד/ממ"ק/מקלט -
 אישור הג"א -
 חתימת כל הבעלים הרשומים של הנכס -
 חודשים 6 -נסח בעלות מעודכן ל  -
 תשלום אגרות רשיון בניה והיטלי פיתוח שטח -
 חתימת שכן -
 

 מהלך הדיון:
 מצורף תמלול הועדה

 
 החלטה:

 לאשר את הבקשה לאחר מילוי דרישות מהנדס הועדה

  



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 900190תיק בניין: 2019099מספר בקשה:  27סעיף 

 .17:00שעה: 28/05/2019בתאריך: 2019004פרוטוקול ועדה משנה ישיבה מספר:
 

 אוליאל אלרם מבקש:
 אוליאל חגית

 כהן דוד עורך:

 
 בקשה להיתר סוג בקשה:

 
,שכונה נאות יצחק 21רחוב המכבים,מס' בית  כתובת: 21מגרש:  87חלקה:  1881גוש:  גוש וחלקה:

 רבין
 

 מגרש: חלקה: גוש:
1881 87 21 

   
 

 
 בית פרטי חד משפחתי יעוד: 59במ//21 תכניות:

 
 תאור הבקשה:
 מ"ר. 15.0תוספת ממ"ד 

 
 דרישות שטרם הושלמו: -המחלקה הטכנית 

 דרישות הועדה
 לאחר בדיקת בקשתכם ובכדי שנוכל להמשיך לטפל בה הנכם מתבקשים

 למלא אחר הדרישות המפורטות להלן:
 מפה מצבית טופוגרפית -
 אישור תוכנית פיתוח הכוללת ש.צ.פ ו/או חניה -
 טופס להגשת חישובים סטטים-
 הודעה על מינוי אחראי לביקורת -
 התחייבות עבור שיפוי -
 חישובים סטטיים והצהרת מהנדס -
 אישור הג"א על פטור מבניית ממ"ד/ממ"ק/מקלט -
 אישור הג"א -
 חתימת כל הבעלים הרשומים של הנכס -
 חודשים 6 -נסח בעלות מעודכן ל  -
 תשלום אגרות רשיון בניה והיטלי פיתוח שטח -
 

 מהלך הדיון:
 ורף תמלול הועדהמצ



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 החלטה:

 לאשר את הבקשה לאחר מילוי דרישות מהנדס הועדה

  



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 887766תיק בניין: 2019101מספר בקשה:  28סעיף 

 .17:00שעה: 28/05/2019בתאריך: 2019004פרוטוקול ועדה משנה ישיבה מספר:

 

 
 דוד כהן עורך: אליאור אליהו מבקש:

 
 בקשה להיתר סוג בקשה:

 
 ,שכונה נאות אביב35רחוב זרח משה,מס' בית  כתובת: 11מגרש:  77חלקה:  1900גוש:  גוש וחלקה:

 
 מגרש: חלקה: גוש:
1900 77 11 

   
 

 
 2005מק//21, 102/03/21, 101/02/21 תכניות:

,4/102/03/21 ,7/102/03/21 ,9/101/02/21 
 בית מגורים משותף יעוד:

 
 תאור הבקשה:
 מ"ר. 15.0תוספת ממ"ד 

 
 דרישות שטרם הושלמו: -המחלקה הטכנית 

 דרישות הועדה
 לאחר בדיקת בקשתכם ובכדי שנוכל להמשיך לטפל בה הנכם מתבקשים



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 למלא אחר הדרישות המפורטות להלן:
 מפה מצבית טופוגרפית -
 אישור תוכנית פיתוח הכוללת ש.צ.פ ו/או חניה -
 טופס להגשת חישובים סטטים-
 הודעה על מינוי אחראי לביקורת -
 התחייבות עבור שיפוי -
 והצהרת מהנדס חישובים סטטיים -
 אישור הג"א על פטור מבניית ממ"ד/ממ"ק/מקלט -
 אישור הג"א -
 חתימת כל הבעלים הרשומים של הנכס -
 חודשים 6 -נסח בעלות מעודכן ל  -
 תשלום אגרות רשיון בניה והיטלי פיתוח שטח -
 חתימת שכן -
 

 מהלך הדיון:
 מצורף תמלול הועדה

 
 החלטה:

 ת מהנדס הועדהלאשר את הבקשה לאחר מילוי דרישו



 
 
 
 

 09/07/2019מתאריך  2019006פרוטוקול זה אושר בישיבת ועדה משנה מספר 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות

 08-6495690פקס' :   08-6620272טלפון:   6רח' בר לב  

 של אורהייטק בע''מ ERP-GISהופק ממערכת 

 
 פרוטוקול ישיבת ועדה משנה

 .17:00,כ"ג אייר תשע"ט,שעה 28/05/2019תאריך: 2019004ישיבה מספר:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תאריך:___________________

 
________________  ________________ 

   
 דורון טקטוק  יואב לפידות

 יו''ר ועדת משנה  מהנדס הועדה

 


