
03/02/2014 :תארי�

ד"תשע, אדר '  ג :עברי. ת

201312פרוטוקול מליאה של הועדה המקומית מספר 
10:00ד  שעה "שבט  תשע'   ד05/01/2014: בתארי�

:נכחו

ר הועדה"יו � צביקה קדמ� :חברי 

חבר ועדה � אלחנ� וינברגר

חברת ועדה � בטי גברי

אשכול. א.מהנדס מ � מוטי לבא�' אדר :נציגי 

פרויקטור � משה מורג

שדות נגב. א.מהנדס מ � רומ� זברוב

רשות העתיקות � גרגורי סרי

משרד הפני& � חגית אלמוגי

א מרחבי&.מ.סג� ר � 'ארמי פראג

ש'מינהל מקרקעי ישראל ב � איתי אבני

רשות העתיקות � אור� שמואלי

מהנדס  הועדה � חיי& פלמ� :סגל

מש של הועדה"יוע � ד אבי וינברגר"עו

משרד יוע' משפטי � יאיר אית�

מנהלת הועדה � אורנה אליעזר

אדריכל � אברה& אידלשיי� מוזמ#

אדריכל � עוזי דרור

אדריכל � ארד מאיר

אדריכל � דני חננאל

אדריכל � יור& בר סיני

אדריכל � ישי ביידר

:נעדרו

ז שדות נגב"מוא' ר � תמיר עידא� :חברי 

� מאיר יפרח

ז מרחבי&"מוא' ר � 'ג'שי חג

ז שער הנגב"מוא' ר � אלו� שוסטר

ז אשכול"מוא' ר � חיי& ילי�

א מרחבי&.מהנדס מ � דרור ברבר :נציגי 

שער הנגב. א.מהנדס מ � דניאל סנרמ�

רשות הטבע והגני& � עזרי אלו�

1עמוד  05/01/2014: מיו&201312פרוטוקול מליאה של הועדה המקומית מספר 



:המש� משתתפי  לישיבה

איכות הסביבה � שחר יסינובסקי :נציגי 

ל.ק.ק � ענבל זרחי�

גזבר המועצה שער הנגב � שמעו� קר� צבי

:על סדר היו 

 מאושר2013פרוטוקול דצמבר 

2עמוד  05/01/2014: מיו&201312פרוטוקול מליאה של הועדה המקומית מספר 



תקציר נושאי� לדיו�

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

4 יבולי
 בשער הנגב
מ"בע)1999(

2835: גוש �מפעלי שער הנגב 

יבולי

6/בנ �תוכנית בניי
עיר

תכנית בינוי

1
:שעה 9:מחלקה

10:10 10:עד חלקה

5 
אורי 
קיבו% אורי �אזור מבני משק 

קיבו% אורי

3/בנ �תוכנית בניי
עיר

תכנית בינוי

2
:שעה

10:00

6 ישראל אלבז תוכנית מפורטת
מושב זרועה מגרש

18.

545 �תוכנית בניי
עיר

תכנית מפורטת

3
:שעה

10:20

7 �מג �קבו% מג 100319: גוש שכונה דרומית
)השלמת תכנית(

�קיבו% מג

2/בנ �תוכנית בניי
עיר

תכנית בינוי

4
:שעה 6:מחלקה

10:30 6:עד חלקה

8 כפר עזה קבו% כפר עזה אזור מגורי
 כפר
עזה

1/בנ �תוכנית בניי
עיר

תכנית בינוי

5
:שעה

10:40

9 מ"מנפטת הנגב בע 
תוכנית בינוי לאול
.ת.שמחות א

מרחבי

1023 �תוכנית בניי
עיר

תכנית בינוי

6
:שעה

10:50

10 1חלוצית   1חלוצית  100199: גוש 5/בנ בני נצרי
385מגרש  �תוכנית בניי
עיר

תכנית בינוי

7
:שעה 1:מחלקה

10:50 1:עד חלקה

11 1חלוצית   מועצה אזורית
אשכול

1בתי ספר חלוצית 
391מגרש 

4/בנ �תוכנית בניי
עיר

תכנית בינוי

8
:שעה

11:00

12 �274, שדה ניצ טמסות ארז וליאת 100668: גוש  
בניה חדשה, מגורי בקשה להיתר 20130369 9
112: חלקה
274: מגרש  32002740:  בני�.ת

13 נחל עוז מ מרחב"מקורות בע

דרו

 
בניה חדשה, מי בקשה להיתר 20120750 10

 5120000:  בני�.ת

14 298, יתד גדיש שאול ושרה 100303: גוש  
בניה חדשה, מגורי בקשה להיתר 20130474 11
3: חלקה
298: מגרש  10902980:  בני�.ת

16 333, גילת גז אס- ולימור 100242: גוש  
בניה חדשה, מגורי בקשה להיתר 20130080 12
262: חלקה
333: מגרש  3043330:  בני�.ת

17 4חלוצית  מועצה אזורית
אשכול

בניה חדשה, כביש  בקשה להיתר 20140012 13

 17000000:  בני�.ת

18 38, ג��פרי שרפסקי מרדכי וענת
שמחה

100304: גוש  
בניה חדשה, מגורי בקשה להיתר 20140011 14
4: חלקה
38: מגרש  12100380:  בני�.ת

3עמוד  05/01/2014: מיו
201312פרוטוקול מליאה של הועדה המקומית מספר 



6/בנ: תכנית בינוי 1 סעי�

05/01/2014:  תארי�201312פרוטוקול מליאה של הועדה המקומית מספר 

� מפעלי שער הנגב �יבולי :ש� התכנית

תכנית בינוי סוג תוכנית

ועדה מקומית :סמכות

)40.2570�) דונ ר" מ40,257.00 שטח התוכנית

בעלי עני�

מגיש/יז�
מ"בע)1999(יבולי� בשער הנגב 

מתכנ�
�אידלשטיי' אברה

בעל הקרקע
מנהל מקרקעי ישראל

גושי� חלקות

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

לא 10 9 לא 2835

שלמות מגרש עד מגרש ממגרש גוש

כ' 23/1 23/1 2835

מטרת התכנית
אישור תכנית בינוי

החלטות
החלטת הועדה המקומית לאשר תכנית בינוי

4עמוד  05/01/2014: מיו�201312פרוטוקול מליאה של הועדה המקומית מספר 



3/בנ: תכנית בינוי 2 סעי�

05/01/2014:  תארי�201312פרוטוקול מליאה של הועדה המקומית מספר 

� אזור מבני משק �קיבו* אורי :ש� התכנית

תכנית בינוי סוג תוכנית

ועדה מקומית :סמכות

)245.3400�) דונ ר" מ245,340.00 שטח התוכנית

בעלי עני�

מגיש/יז�
�קיבו* אורי

מתכנ�
�אידלשטיי' אברה

בעל הקרקע
מנהל מקרקעי ישראל

�כתובות  אורי

מטרת התכנית
לאשר תכנית בינוי

החלטות
החלטת הועדה המקומית לאשר תכנית בינוי

5עמוד  05/01/2014: מיו�201312פרוטוקול מליאה של הועדה המקומית מספר 



545: תכנית מפורטת 3 סעי�

05/01/2014:  תארי�201312פרוטוקול מליאה של הועדה המקומית מספר 

.18תוכנית מפורטת מושב זרועה מגרש  :ש� התכנית

תכנית מפורטת סוג תוכנית

ועדה מקומית :סמכות

)0.0034�) דונ ר" מ3.44 שטח התוכנית

בעלי עני�

מגיש/יז�
ישראל אלבז

מתכנ�
אדריכל איל' פלדמ'

בעל הקרקע
� י .מ.מ�מחוז דרו

מודד
מ'אזוט בע. ג.א.א

מטרת התכנית
�. הסדרת קווי בניי' בהתא�  לבינוי קיי

החלטות
.החלטת ועדה מקומית על מת� תוק� בתנאי� לתכנית $ 108.ס

.מונההועדה תחתו� לאחר שתושלמנה הערות של לשכת  התכנו' ולאחר מכ' יועבר למ

6עמוד  05/01/2014: מיו�201312פרוטוקול מליאה של הועדה המקומית מספר 



2/בנ: תכנית בינוי 4 סעי�

05/01/2014:  תארי�201312פרוטוקול מליאה של הועדה המקומית מספר 

קיבו* מג') השלמת תכנית(שכונה דרומית  :ש� התכנית

תכנית בינוי סוג תוכנית

ועדה מקומית :סמכות

בעלי עני�

מגיש/יז�
קבו* מג'

מתכנ�
ארד מאיר

בעל הקרקע
מנהל מקרקעי ישראל

כתובות  מג'

:גושי� וחלקות לתוכנית

11, 9:  חלקות במלוא'100319: גוש
� 12, 10, 8, 6:  חלקי חלקות100319: גוש 20, 16, 14 � 23

מטרת התכנית
אישור תכנית בינוי

החלטות
. בתנאי תאו� ע� רשות העתיקותהחלטת הועדה המקומית לאשר תכנית בינוי

7עמוד  05/01/2014: מיו�201312פרוטוקול מליאה של הועדה המקומית מספר 



1/בנ: תכנית בינוי 5 סעי�

05/01/2014:  תארי�201312פרוטוקול מליאה של הועדה המקומית מספר 

אזור מגורי� כפר עזה :ש� התכנית

תכנית בינוי סוג תוכנית

ועדה מקומית :סמכות

בעלי עני�

מגיש/יז�
קבו* כפר עזה

מתכנ�
יור� בר סיני' אדר

מודד
ברני גטני' מודד מוסמ�

כתובות  כפר עזה

מטרת התכנית
אישור תכנית בינוי

החלטות
החלטת הועדה המקומית לאשר תכנית בינוי

8עמוד  05/01/2014: מיו�201312פרוטוקול מליאה של הועדה המקומית מספר 



1023: תכנית בינוי 6 סעי�

05/01/2014:  תארי�201312פרוטוקול מליאה של הועדה המקומית מספר 

מרחבי�. ת.תוכנית בינוי לאול� שמחות א :ש� התכנית

תכנית בינוי סוג תוכנית

ועדה מקומית :סמכות

)0.0200�) דונ ר" מ19.96 שטח התוכנית

בעלי עני�

מגיש/יז�
מ"מנפטת הנגב בע

מתכנ�
בשניב אינסה

בעל הקרקע
� י .מ.מ�מחוז דרו

מטרת התכנית
אישור תכנית בינוי

החלטות
החלטת הועדה המקומית לאשר תכנית בינוי

9עמוד  05/01/2014: מיו�201312פרוטוקול מליאה של הועדה המקומית מספר 



5/בנ: תכנית בינוי 7 סעי�

05/01/2014:  תארי�201312פרוטוקול מליאה של הועדה המקומית מספר 

:ש� התכנית בני נצרי�385מגרש 

תכנית בינוי סוג תוכנית

)3.9920�) דונ ר" מ3,992.00 שטח התוכנית

בעלי עני�

מגיש/יז�
1חלוצית 

מתכנ�
דניאל פרוסט' אדר

בעל הקרקע
מנהל מקרקעי ישראל

1  חלוצית   כתובות

גושי� חלקות

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוס� גוש

1 1 לא 100199

מטרת התכנית
לאשר תכנית בינוי

החלטות
החלטת הועדה המקומית לאשר תכנית בינוי

10עמוד  05/01/2014: מיו�201312פרוטוקול מליאה של הועדה המקומית מספר 



4/בנ: תכנית בינוי 8 סעי�

05/01/2014:  תארי�201312פרוטוקול מליאה של הועדה המקומית מספר 

391 מגרש 1בתי ספר חלוצית  :ש� התכנית

תכנית בינוי סוג תוכנית

ועדה מקומית :סמכות

)20.7810�) דונ ר" מ20,781.00 שטח התוכנית

בעלי עני�

מגיש/יז�
מועצה אזורית אשכול

מתכנ�
זרתא סטודיו

בעל הקרקע
מנהל מקרקעי ישראל

מודד
טרנטו אוהד

1  חלוצית   כתובות

מטרת התכנית
לאשר תכנית בינוי

החלטות
. בכפו/ לתאו� ע� המועצההחלטת הועדה המקומית לאשר תכנית בינוי

11עמוד  05/01/2014: מיו�201312פרוטוקול מליאה של הועדה המקומית מספר 



9 20130369:  בקשה להיתר סעי�

05/01/2014:  תארי�201312פרוטוקול מליאה של הועדה המקומית מספר 

 32002740:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
027731371ז .ת, טמסות ארז וליאת 

עור'
31929532אחר , זפרני מיכל � משרד אקו דיזיי' 

274, שדה ניצ� :כתובת

274:  מגרש112:   חלקה100668: גוש :גוש וחלקה

�מגורי :יעוד

בניה חדשה :תאור הבקשה �מגורי :שימושי�

מהות הבקשה
�10%בקשה להקלה בקו בניי' צידי עד + בית מגורי

החלטות

.פורס� בעתונות חל� המועד להגשת התנגדויות ולא הוגשו התנגדויות

הרשוי לקבוע את התנאי� להוצאת היתר. לאשר ולהסמי' את ר

אישורי� לצור' הוצאת היתר בניה

18/11/13הערות לאחר בדיקת תוכנית בתארי�  �
3עדיי' סעי/ . 1 �

.תשלו� אגרת בניה

היטל השבחה

12עמוד  05/01/2014: מיו�201312פרוטוקול מליאה של הועדה המקומית מספר 



10 20120750:  בקשה להיתר סעי�

05/01/2014:  תארי�201312פרוטוקול מליאה של הועדה המקומית מספר 

 5120000:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
520010869ז .ת, מ מרחב דרו� "מקורות בע

עור'
5903113אחר , רגב דורו' 

נחל עוז :כתובת

בניה חדשה :תאור הבקשה �מי :שימושי�

מטרת דיו�
אשור הנחת קו אספקת מי� לחקלאות ולבית

פורסמה הודעה בעתונות ולא נתקבלו התנגדויות

מהות הבקשה
קו לנחל עוז �'  מ1000 הנחת קו אספקת מי שתיה באור� 

החלטות
הרשוי לקבוע את התנאי� להוצאת היתר.  ולהסמי� את רלאשר

אישורי� לצור' הוצאת היתר בניה

28/2/13הערות לאחר בדיקת תוכנית בתארי�  �
:א י ש ו ר י �    ל צ ו ר �    ה ו צ א ת    ה י ת ר

1מלבד סעי/ , סעיפי� קודמי� לא בוצעו. 1 �
�יש להשלי� את הדרישות מהמכתב הקוד �

.א"הג �
.מכבי אש �

.משרד הבריאות �
משרד העבודה �

8,9' יש להשלי� סעיפי� מס

אישור הקבו*

אישור מועצה

13עמוד  05/01/2014: מיו�201312פרוטוקול מליאה של הועדה המקומית מספר 



11 20130474:  בקשה להיתר סעי�

05/01/2014:  תארי�201312פרוטוקול מליאה של הועדה המקומית מספר 

 10902980:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
23617376ז .ת, גדיש שאול ושרה 

עור'
37596178אחר , סיאורנו מיכל 

298, יתד :כתובת

298:  מגרש3:   חלקה100303: גוש :גוש וחלקה

�מגורי :יעוד

בניה חדשה :תאור הבקשה �מגורי :שימושי�

מטרת דיו�
אשור הקלה במיקו� החנייה

פורסמה הודעה בעתונות ולא נתקבלו התנגדויות

מהות הבקשה
 �ר" מ15הקלה במיקו� חנייה מקורה קירוי קל  �חניה מקורה + מחס' +  בית מגורי

החלטות
הרישוי לקבוע את התנאי� להוצאת היתר. לאשר ולהסמי' את ר

אישורי� לצור' הוצאת היתר בניה

חייב בהיטל השבחה. 1 �
יש להגיש אשור מנהל. 2 �
.י מודד'חתו� ע, ערו� בחצי השנה האחרונה, ע'יש להגיש מקור מדידה עדכני תוא� תב .3 �

�המוגש אינו חתו �
ע ויתר התכנית"תוא� תב,יש להגיש תרשי� מגרש על רקע מדידה עדכנית ללא שינוייה.4 �
ביוב,ניקוז,פיתוח, גבהי�,מידות העמדה,מידות,קוויבניי',כולל גבולותיו,1:250מ"בקנ)מ/פני קרקע ט( �
)ע"תב(  להגיש תרשי� סביבה על רקע תכנית מפורטת מאושרת 5 �
תכנית המחס' והחניה אינ' שלמות. 6 �

.413התאמה לתק' ישראלי + חישובי� סטטיי� והצהרת מהנדס  �
.אשור ממכו' מורשה לבדיקות בטו' בני' �
.אשור בדבר פינוי הפסולת לאתר סילוק �

.אישור ממכו' מורשה לתקינות הצנרת במבנה �
)תוכנית חתומה(תיאו� ע� המועצה  �
חייב בהיטל השבחה �

.יש להמציא מצב זכויות או חוזה חכירה מול מינהל מקרקעי ישראל  �
.של המבקשי�. ז.צלו� ת �
.צלו� רשיו' עבודה+ של עור� הבקשה . ז.צלו� ת �
.צלו� רשיו' עבודה+ של מתכנ' השלד . ז.צלו� ת �

. לפי חוק התכנו' והבניה9' יש להגיש טופס הצהרה מס �
.צילו� רישיו' עבודה של המודד. + ז.צילו� ת �

חתימת מנהל �
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 20130474:  המש� בקשה להיתר

� תכניות נוספות2
עור� הבקשה: העתק �

24/10/13הערות לאחר בדיקת תוכנית בתארי� 

חייב בהיטל השבחה

יש להמציא מצב זכויות או חוזה חכירה מול מינהל מקרקעי ישראל

.תשלו� אגרת בניה
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12 20130080:  בקשה להיתר סעי�

05/01/2014:  תארי�201312פרוטוקול מליאה של הועדה המקומית מספר 

 3043330:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
027419183ז .ת, גז אס/ ולימור 

עור'
1455784אחר , גכטמ' זאב 

333, גילת :כתובת

333:  מגרש262:   חלקה100242: גוש :גוש וחלקה

�מגורי :יעוד

בניה חדשה :תאור הבקשה �מגורי :שימושי�

מטרת דיו�
ק"אשור לבקשה להקלבזכויות בניה בק

פורסמה הודעה בעתונות ולא נתקבלו התנגדויות

מהות הבקשה
 �ק"בקשה להקלה זכויות בניה בק+  בית מגורי

החלטות
הרישוי לקבוע את התנאי� להוצאת היתר. לאשר ולהסמי' את ר

אישורי� לצור' הוצאת היתר בניה

:א י ש ו ר י �    ל צ ו ר �    ה ו צ א ת    ה י ת ר �
לאישור לאחר פירוט בקשה להקלה בתיאור הבקשה. 1 �

.יש להמציא מצב זכויות או חוזה חכירה מול מינהל מקרקעי ישראל  �
היטל השבחה �

.תשלו� היטל השבחה

יש להמציא מצב זכויות מהמינהל או חוזה חכירה

.תשלו� אגרת בניה
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13 20140012:  בקשה להיתר סעי�

05/01/2014:  תארי�201312פרוטוקול מליאה של הועדה המקומית מספר 

 17000000:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
אשכול. א.מ

מועצה אזורית אשכול

עור'
מ'לנדיוז תכנו' כבישי� ותנועה בע

4חלוצית  :כתובת

:גוש וחלקה

מרכזית חשמל :יעוד

בניה חדשה :תאור הבקשה כביש :שימושי�

מהות הבקשה
31/7/2015 $הארכת היתר בניה עד ל$סלילת כבישי� ותשתיות 

החלטות
. 31/7/15 $לאשר הארכת היתר עד ל
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14 20140011:  בקשה להיתר סעי�

05/01/2014:  תארי�201312פרוטוקול מליאה של הועדה המקומית מספר 

 12100380:תיק בניי�

בעלי עניי�

מבקש
036137818ז .ת, שרפסקי מרדכי וענת שמחה 

עור'
0562748אחר , אלרואי יונת' ב' אבי פרוספר 

38, ג�$פרי :כתובת

38:  מגרש4:   חלקה100304: גוש :גוש וחלקה

�מגורי :יעוד

בניה חדשה :תאור הבקשה �מגורי :שימושי�

מהות הבקשה
03/12/2015 $הארכת היתר בניה עד ל $מחס� חקלאי +חניה מקורה+בית מגורי�

החלטות
 03/12/2015 $לאשר הארכת הייתר עד ל

                                       ________________________   ______________________                 
צביקה קדמ�  $ר  הועדה " יוחיי� פלמ�                                                         ' אדר $   מהנדס הועדה 

 ___________________________   
אורנה אליעזר מזכירת הוועדה :    רש�
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