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תקציר נושאי� לדיו�

בקשה להיתר

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

3 ה"קלי ה"קיבו( קלי 2: גוש ,פיתוח תשתיות 
בניה חדשה

בקשה להיתר 20120023 1
999: מגרש

605/4': תכ

4 ורד יריחו כפר שיתופי ורד
מ"יריחו בע

,שטח ציבורי פתוח 
בניה חדשה

בקשה להיתר 20120022 3

4 מצוקי דרגות מ"מקורות בע תעמרה: מגרש בניה חדשה, קו מי#  בקשה להיתר 20120021 4
606/3, 606': תכ

בקשה לעבודה מצומצמת

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

3 643, ה"קלי אביעד רידי 643: מגרש בניה חדשה, מחס�  בקשה לעבודה 20120024
מצומצמת

2
605/4': תכ

04/06/2012: מיו2012007#פרוטוקול רשות רישוי מספר  עמודי5# מתו� 2עמוד 



1 20120023:  בקשה להיתר סעי$

04/06/2012:  תארי�2012007פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 36010000:תיק בניי�

03/06/2012 :תארי� פתיחה

בעלי עניי�

מבקש
ה"קיבו( קלי

בעל הנכס
ט אפוטרופוס"קמ

עור�
דני בר קמה

צור אריה

מהנדס
אביר# מנח#

ה"קלי :כתובת

999:  מגרש2: גוש :גוש וחלקה

1008:  מגרש4: גוש

605/4 :תוכניות

בניה חדשה :תאור הבקשה פיתוח תשתיות :שימושי�

מהות הבקשה
פיתוח תשתיות בישוב היש�

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו, לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
הבקשה מאושרת בכפו$ למילוי דרישות מהנדס המועצה

2 20120024:  בקשה לעבודה מצומצמת סעי$

04/06/2012:  תארי�2012007פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 36010643:תיק בניי�

03/06/2012 :תארי� פתיחה

בעלי עניי�

מבקש
אביעד רידי

643, ה"קלי :כתובת

643:  מגרש :גוש וחלקה

605/4 :תוכניות

בניה חדשה :תאור הבקשה מחס� :שימושי�
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 20120024:  המש� בקשה לעבודה מצומצמת

מהות הבקשה
 גג קלר בניית מחס� מפנל מבודד חיפוי קרמיקה" מ7.04 מחס� בגודל 

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו, לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
יש לאשר הבקשה בכפו, לדרישות מהנדס המועצה

3 20120022:  בקשה להיתר סעי$

04/06/2012:  תארי�2012007פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 36390000:תיק בניי�

03/06/2012 :תארי� פתיחה

בעלי עניי�

מבקש
מ"כפר שיתופי ורד יריחו בע

בעל הנכס
מ"כפר שיתופי ורד יריחו בע

עור�
ליכט יונת�

יבגני ארנבורג

ורד יריחו :כתובת

בניה חדשה :תאור הבקשה שטח ציבורי פתוח :שימושי�

מהות הבקשה
סמו� למועדו� �פ מרכזי "תכנו� פיתוח לשצ

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו, לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
יש לאשר הבקשה בכפו, לדרישות מהנדס המועצה

4 20120021:  בקשה להיתר סעי$

04/06/2012:  תארי�2012007פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 50300000:תיק בניי�

03/06/2012 :תארי� פתיחה

בעלי עניי�

מבקש
מ"מקורות בע

בעל הנכס
ט אפוטרופוס"קמ
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 20120021:  המש� בקשה להיתר

עור�
אנדריצויו וסילה

מהנדס
אנדריצויו וסילה

מצוקי דרגות :כתובת

תעמרה:  מגרש :גוש וחלקה

606 ,606/3 :תוכניות

בניה חדשה :תאור הבקשה קו מי# :שימושי�

מהות הבקשה
'קטע ג) 3915�156מבנה ' מס(' קו למצוקי דרגות קטע ג

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו, לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
יש לאשר הבקשה בכפו, לדרישות מהנדס המועצה

                                    __________________            __________________                 
דהמ�) מוצי(                             מרדכי                אהרונוב אוריאל                                     
ר הועדה"                                  יו               מהנדס המועצה                                       

ח.ל.ט
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