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פרק  - 1פרטי הבקשה
 .1.1פרטי מבקש הבקשה :
סבא ג'פטו
כתובת:
טלפון/ :
כתובת דוא"ל:
 .1.2פרטי עורך הבקשה :
 MVRDVמס' רישום 894057
כתובת:
טלפון:
כתובת דוא"לmvrdv@010.co.il :
 .1.3מהות הבקשה:
תוספת חדר עבודה ליחידת מגורים.
העתקת שני עצים בוגרים
שימושים :מגורים
מסלול רישוי :תוספת
היקף בנייה מוצע (שטחים עיקריים) 45 :מ"ר
גובה הנקודה הגבוהה ביותר המתוכננת בבניין ביחס למפלס ה  7.50 : 0.00מ'
מספר יחידות דיור1 :
מספר קומות2 :
מספר קומות מרתף:
פרטי בקשות והיתרים קודמים :
בקשה

שימוש

מבקש

תאריך היתר

970198
היתר/טופס 4

מגורים

יוסף ג'פטו

06/07/1997

קוד כניסה

http://drs.bartech-net.co.il/PermitApplicationDetails.aspx?Definement_Entity_Type=51&Entity_Typee=P&Entity_Number=970198

ניתן לצפות בפרטי הבקשות להיתר באתר האינטרנט ההנדסי בכתובת http://drs.bartech-net.co.il

לתשומת ליבכם -
 תוקפו של היתר בניה
א .ע"פ תקנות תכנון והבניה בקשה להיתר ,תנאי ואגרות תש"ל  1970סעיף : 20
החלטת מוסד התכנון לתת היתר או לחדשו ,תחשב כבטלה בתום שנה מהיום שבו הודיע מוסד
התכנון למבקש על אישור בקשתו ,אם במשך התקופה האמורה לא הוצא ההיתר.
ב .תוקפו של ההיתר הוא שלוש שנים מיום הוצאתו.
ג .לא הוחל בעבודה או בשימוש בתוך שנה מיום הוצאת ההיתר – בטל ההיתר.
ד .הוספה העבודה לתקופה העולה על שנה – בטל ההיתר"

 במידה וקיימות חריגות בניה במגרש ,יש להסדירן במסגרת הבקשה להיתר.
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פרק  - 2מידע מפורט
 2.1מידע תכנוני:
תכניות הנוגעות לקרקע
מספר תכנית

סוג תכנית

קישור לתקנון

קישור
לתשריט

פרסום בי.פ.

3/1315/1

תכנית רישום
מגרשים
ציבוריים

תקנון

תשריט

27/10/1998

שד1000/
שד/1000/ב

05/07/1981
15/07/1999

תכנית נושאית
– בריכות שחיה

שד/במ9/104/א

תקנון

שד/במ9/104/א2/

תקנון

06/08/1992
21/09/1995

תשריט

שד/מק/9/104/א7/
שד/מק9/104/א 4/תכנית תקנונית
– תוספת שטחי
שירות

26/10/2000

תקנון

זכויות והגבלות בנייה לפי תקנות התכנון והבנייה בתכנון בתוקף :
8888
מגרש:
שד/במ9/104/א2/
מספר תוכנית :
אזור מגורים ג'
יעוד:
1,785
שטח מגרש כולל במ"ר:

שד/במ9/104/
א 2/

תכליות ושימושים
בית טורי.

שד/במ9/104/
א 2/

יחס לתכניות אחרות
מהווה שינוי לתוכניות :שד ,1000/שד/במ,9/104/שד/במ104/9/א,
שד/במ9/104/א.1-
במידה ותתגלה סתירה בין הוראות תוכנית זו לבין הוראות אחרות
החלות על שטח התוכנית  -יחייבו הוראות תוכנית זו.
675.00

גודל מגרש מינימלי (מ"ר)

מ" ר

שד/במ9/104/
א 2/

ל 3יח"ד.
8.00

רוחב חזית מינימלי של מגרש (מ"ר)

מ'

שד/במ9/104/
א 2/

חזית רצופה ,רוחב מינמלי  5מטר
165.00

שטח יחידות דיור (מ"ר)
קביעת זכויות בניה לתת החלקות במגרשים של אזור מגורים ג' 165 -
מ"ר שטח בנוי מרבי לכל יח"ד.
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מ" ר

שד/מק/9/104/
א 7/

סה"כ שטחי בניה (מ"ר)

שד/במ9/104/
א 2/

150.00

ליח"ד.
9.00

שטח בנייני עזר במ"ר

מ" ר

שד/מק9/104/
א 4/

תוספת על הקיים על שד/מב/9/104/א.
שטח מחסן

9.00

מ" ר

שד/מק9/104/
א 4/

מספר יחידות דיור למגרש

5.00

יח"ד

שד/במ9/104/
א 2/

סה"כ 35 :יחידות דיור.
5.00

מירווח  -קדמי (מטר)

מ'

שד/במ9/104/
א 2/

או עפ"י סימון הדרך.
מ'

מירווח  -צידי (מטר)

שד/מק/9/104/
א 7/

קו בניין צדדי בין שתי תת-חלקות של אותו מגרש יהיה מ 0.0-מ' ועד 3.0
מ'.
3.00

מירווח  -צידי (מטר)

מ'

שד/במ9/104/
א 2/

קו  0רק ליד הקו המרוסק המסומן בתשריט (בין שתי תת חלקות של
תוכניות בינוי תוגשנה לאישור הוועדה המקומית ובהסכמת הוועדה
המחוזית).
4.00

מירווח  -אחורי (מטר)

קו בניה לסככות -קדמי

מ'

שד/במ9/104/
א 2/

מ'

שד/מק9/104/
א 4/

או/ו צידי לחניה.
מ'

קו בנין לסככות  -צידי

שד/מק9/104/
א 4/

או/ו קדמי לחניה.
מ'

קו בנין צידי  -מחסן

שד/מק9/104/
א 4/

 0מ' צידי או אחורי למחסן.
מ'

קו בניין אחורי  -מחסן

שד/מק9/104/
א 4/

 0מ' צידי או אחורי למחסן.
קו בניין פרגולה

מ'

שד/מק9/104/
א 4/

קו בניין קדמי  -מבנה משק

מ'

שד/מק9/104/
א 4/

למגורים ,מטבח ,חדר כביסה או מרפסת.
מ'

קו בניין צידי  -מבנה משק

שד/מק9/104/
א 4/

למגורים ,מטבח ,חדר כביסה או מרפסת.
מ'

קו בניין אחורי  -מבנה משק

שד/מק9/104/
א 4/

למגורים ,מטבח ,חדר כביסה או מרפסת.
2.00

מספר קומות
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קומות

שד/במ9/104/
א 2/

שד/מק9/104/
א 4/

גדרות
א .תותר בניית גדר בכל היקף המגרש.
ב .גדר חזית הרחוב תהיה בנויה גדר אבן ,בטון או בלוקים מטויחים
בגובה מינימלי של  60ס"מ מפני המדרכה .בגדר יהיו מסתורי אשפה,
חשמל ותקשורת .מעל גדר האבן תותר בניית גדר עד גובה 1.60מ' שלבים
ממתכת ,פלסטיק
או עץ ,אנכים או אלכסונים בצבע אחד.
ג .בין המגרשים תותר גדר אבן או בלוקים מטויחים עד גובה  90ס"מ.
עד גובה 2מ' תותר בנית גדר ,רשת או גדר שלבים ממתכת ,פלסטיק או עץ.
ד .במגרשים פיניתיים ,הגדר חייבת להיות בדומה לגדר חזית הרחוב.

שד/מק9/104/
א 4/

מחסנים
 מחסן במבנה קל  -תותר הקמתו מעץ או מפח  ,p.v.cצבע אחיד גוון לבן,ירוק או צבע עץ .מבנה זה יוצב בצמוד לקו בניין צדדי או אחורי ,בלבד
שלא פונה לשטח ציבורי,דרן או מדרכה ,שצ״פ או מבנה ציבור .בגובה
 2.20מ׳.
 מחסן במבנה בנוי ׳״ תותר הקמתו בצמוד לבית או לגדר בנויה בקובנייה צדדי או אחורי ,בלבד שלא פונה לשטח ציבורי ,דרך או מדרכה,
שצ״פ או מבנה ציבור .גובה עד  2.20מ' מכוסה רעפים או משטח פלסטיק
וצבוע בגוון
הבית.
 ניקוז המחסן חייב להיות לתוך שטח בעל המחסן. היתר הבניה יהיה לפי האמור לעיל ולפי קו הבנייה ליחידת דיור ולאלשניהם.

שד/מק9/104/
א 4/

מרתפים
קומה בבסיס הבניין ששטחה  50מ״ר בנוסף לשטח הבניה ,כאמור המותר
בתנאי שלא יתנשא מעל  2.20מותר לכלול במרתף ,חדר הסקה וממ״ד,
המרתף לא יעבור את היקף קומת הקרקע.

שד/במ9/104/
א 2/

חצרות משק
מובלעת צמודה לבית מגורים .מחוץ להיקף הבית ,המשמשת לפעילויות
משק הבית .מיקומו בצמוד רק למטבח ,למרפסת מטבח ,לחדר כביסה.
יכול להיות מוקף במחיצות המפרידות בינו ובין יתרת השטח הפנוי
במגרש .גובה המחיצות
לא יעלה על 1.80מ'.קווי בנין צדדי ואחורי יכול להיות " "0בהסכמת
השכן( .שטח חצר משק עד  12מ"ר).

שד/מק9/104/
א 4/

מבני עזר
מבנה צמוד לבית המגורים מחוץ להיקף הבניין המשמש לפעילות משק
הבית צמוד למטבח ,מרפסת ,לחדר כביסה .המבנה יכול להיות מקורה
רעפים או משטחי פלסטיק או גג יצוק ,גודל המבנה יהיה בהתאם וביחס
לגודל המגרשים
למגורים.

שד/מק9/104/
א 4/

פרגולות/מצללות
מתקן מורכב מקורות ברזל ,עץ או אלומיניום ,נשען על עמודים או מחוזק
לקיר הבית ,מקורה רעפים אומשטחי פלסטיק .הפרגולה תבנה עפ״י
הוראות החוק.
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שטח לחניה

שד/מק9/104/
א 4/

25.00

שטח קירוי החניה לא יעלה על  25מ״ר .המבנה יהיה שלד ברזל או עץ
מקורה רעפים או משטחי פלסטיק .החניה תהיה ממוקמת בקו קדמי או
צדדי בתנאי ששער הכניסה לא יפתח החוצה.
35.00

תכסית (אחוזים)

שלבי ביצוע/בצוע התכנית

%

שד/במ9/104/
א 2/
שד/במ9/104/
א 2/

תחילת הביצוע של התוכנית שלוש וחצי שנים מיום אישורה הסופיים של
התוכנית ,כתחילת ביצוע התוכנית ייחשבו התנאים הבאים:
 .1ביצוע  100%מכלל התשתית.
 .2הקמת  20%משלדי המבנים המיועדים למגורים ,ומבני ציבור באופן
פרופורציונאלי לאיכלוס מבני המגורים.
שד/מק9/104/
א 4/

תנאים למתן היתר בניה
בסמכות הוועדה המקומית לבקש התייחסות שכנים לכל אחד מהבקשות
להיתר ,על"פ סעיפים "מרתפים" ו"גדרות" על פי הצורך.

נפלה טעות במידע התכנוני ונתגלתה לאחר מסירתו למבקש ,תהא הועדה רשאית לתקנו והמידע המחייב
והקובע יהא זה שניתן לאחר תיקון הטעות.
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 2.2הנחיות מפורטות מגורמי חוץ

בכפוף למידע שעודכן במערכת רישוי זמין.

רשות העתיקות:

שלום רב,
תודה על פנייתך לרשות העתיקות!
השטח נשוא הבקשה ו/או השטח הגובל בו ,נכלל בתחום אתר עתיקות מוכרז כהגדרתו
בחוק העתיקות התשל"ח ( 1978להלן" :חוק העתיקות").
על פי סעיף  29לחוק העתיקות ,התשל"ח( 1978-להלן" :חוק העתיקות") ,אסור לבצע באתר עתיקות
בניה ,סלילה ,הקמת מתקן ,חציבה ואו פעולות פיתוח כל שהן לרבות הקמת בניינים או קירות בנכס
הגובל באתר ,ללא אישור בכתב מאת מנהל רשות העתיקות ובהתאם לתנאיו.
מאחר והשטח המיועד לפיתוח נמצא באתר עתיקות מוכרז הנכם מתבקשים לפעול כדלקמן:
 .1לבצע תשלום בעד אגרת בדיקת התכנית בסך ₪ 120 -בהתאם לתקנות העתיקות (אגרות למתן
אישור פעולות) ,תשס"א( 2001-להלן" :אגרת בדיקת תכנית") באמצעות האינטרנט ,בקישור
הבאhttp://www.antiquities.org.il/Voucher_heb.aspx :
 .2להמציא לרשות העתיקות את התוכנית בקובץ דיגיטלי או בדואר ,על מנת לקבל את התייחסות
ותנאי מנהל רשות העתיקות לביצוע העבודות .בצירוף מס' אסמכתא על תשלום אגרת בדיקת
תכנית!
לברורים ניתן לפנות למשרדי רשות העתיקות לפי החלוקה הגאוגרפית שלהלן:
מרחב
מרכז (מחוזות תל אביב
ומרכז)
מחוז חיפה
ירושלים
דרום
צפון
מחוז גליל מערבי
תחתון
גליל
מחוז
ועמקים
מחוז גליל מזרחי וגולן

טלפון
03-5605602

דואר אלקטרוני
Iaa.Center@israntique.org.il

04-6409140

02-6474401 Iaa.Jerusalem@israntique.org.il
08-6217777
Iaa.South@israntique.org.il
Iaa.North@israntique.org.il

04-9911682
04-6415410
04-6800649

תשומת לבכם לכך כי ביצוע פעולות באתר עתיקות בניגוד להוראות סעיף  29לחוק
העתיקות ,מהווה עבירה על פי חוק העתיקות ודין העובר על ההוראה מאסר  3שנים או
הקנס .האמור בסעיף (61א)( )4לחוק העונשין.
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 2.3הנחיות מפורטות:
הנחיות מחלקת מידע
טרום הגשת בקשה במערכת המקוונת  -הקלה/שימוש חורג  -במידה ורלבנטי לבקשה
יש להגיש הגשה מודפסת (ב"תיק ורוד") לוועדה טרום הגשת הבקשה להיתר במערכת המקוונת .לאחר
בדיקת ההגשה יועברו למתכנן נוסח פרסום והנחיות לפרסום.
ההגשה המודפסת תישאר בוועדה לצורך עיון הציבור.
 2.4תנאים לקליטת הבקשה להיתר:
מחלקת מידע
 הוכחת פרסום כחוק – במידת הצורך
 תכנית ראשית כולל פיתוח
 מפת מודד עדכנית לשנה טרום הגשת הבקשה להיתר
 הוכחת בעלות (נסח רישום מקרקעין  /הצהרת עו"ד)
 חוזה חכירה  /הסכם פיתוח
 אישור רשות מקרקעי ישראל
(במידה ומבוקשת הקלה/שימוש חורג  -אישור זה נדרש לשלב בקרת התכן)













במסמך המצורף למערכת רישוי זמין יש לכלול :כותרת ופרטי ההיתר ,טבלת שטחים וחתימת רמ"י.

רישיון עורך הבקשה
רישיון מהנדס ראשי
אישור הג"א  -פטור מממ"ד
אישור רשות העתיקות
אישור פקיד היערות
התייחסות ועד הישוב
הסכמת שכן בקיר משותף
הצהרת מהנדס על יציבות בניין קיים
התחייבות לקבלן רשום
התחייבות לפינוי פסולת בניין לאתר מוסדר
טופס הצהרה על כמות פסולת בניין
טופס הודעה על מינוי אחראי לביקורת וחתימת אחראי לביקורת על שלבי הביקורת

 2.5תנאים לבקרת תכן:
מחלקת מידע
 חישובים סטטיים לפי תקן ,כולל הצהרת מהנדס ותצהיר מתכנן השלד
 אישור מכבי אש  /הצהרה על עמידה בתקני בטיחות אש  -במידת הצורך
 הסכם עם מעבדה מאושרת בדיקת ת"י:בטון ,אינסטלציה
 ערבות בנקאית לתוספת בניה
 היטל השבחה ייגבה על פי חוק ,בגין תכניות שאושרו לאחר קבלת הזכויות בנכס ובגין הקלות ככל
שיתבקשו.
 אישור מחלקת הגביה על תשלום היטלים.
 אגרת בניה כחוק (בקיזוז פיקדון שישולם בעת פתיחת הבקשה להיתר).
 לצורך חתימת ההיתר יש להגיש בוועדה ,ב"תיק ורוד" ,שני עותקים מעודכנים וחתומים של תכנית
ההיתר.
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 2.6תנאים לאישור תחילת עבודות:
מחלקת מידע
 במידה ולא מונה אחראי לביקורת לפני הוצאת ההיתר  -טופס הודעה על מינוי אחראי לביקורת וחתימת
אחראי לביקורת על שלבי הביקורת.
 קבלת הנחיות הוועדה לטופס .4
 רשיון קבלן רשום  -במידת הצורך
 2.7תנאים למהלך ביצוע:
מחלקת מידע
 גידור אזור העבודה  -על פי תקנה  16סעיף  13לחוק" :נקיטת אמצעי בטיחות להגנת הציבור והעובדים
בביצוע העבודה ,לרבות התקנת מנורות ,פיגומים ומחיצות קרשים" - .במידת הצורך
 שילוט  -על פי תקנות התכנון והבנייה ,פרק א' ,תקנה " :7מבצע בנייה יציג ,במקום בולט לעין ,באתר שבו
מבוצעת פעילות בניה שלט ,שבו יוצגו פרטים אלו :שם מבצע הבנייה ומענו ,שם מנהל העבודה ,מהות
העבודה המתבצעת".
 ביצוע כל הבדיקות והביקורות הנדרשות בשלבי הבניה השונים  -במידת הצורך
 2.8תנאים לתעודת גמר:
מחלקת מידע
 יש להגיש את כל האישורים הנדרשים בפעם אחת ,על פי הנחיות הוועדה המקומית .לאחר מכן תיערך
בדיקה באתר ע"י מפקח מטעם הועדה לצורך אישור התאמת המבנה ופיתוח השטח להיתר הבניה.

העתק:
תיק ההיתר
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