
20/10/2013 :תארי�

ד"ז חשו� תשע"ט :עברי. ת

2013004פרוטוקול רשות רישוי מספר 
ג"ז אייר תשע" כ07/05/2013: בתארי�

:נכחו

ר הוועדה"ראש המועצה ויו � מרדכי דהמ� :חברי 

מהנדס המועצה � אוריאל אהרונוב' אינג
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תקציר נושאי  לדיו!

בקשה להיתר

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

3 642, ה"קלי מושקטו אפרי# 56: גוש מגורי# חד משפחתי
בניה חדשה, 

בקשה להיתר 20130037 1
642: מגרש

605/4': תכ

3 659, ה"קלי הלל רוני 5: גוש מגורי# חד משפחתי
בניה חדשה, 

בקשה להיתר 20130038 2
659: מגרש

605/4': תכ

4 59, ורד יריחו גרוס ליאורה 59: מגרש מגורי# חד משפחתי
בניה חדשה, 

בקשה להיתר 20130039 3
603': תכ

בקשה לעבודה מצומצמת

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

5 644, ה"קלי דמיטרי דרטבה 6: גוש פרגולה בקשה לעבודה 20130040
מצומצמת

4
644: מגרש

605/4': תכ

5 662, ה"קלי רינה פרצקי 5: גוש קירוי חניה בקשה לעבודה 20130041
מצומצמת

5
662: מגרש

605/4': תכ
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1 20130037:  בקשה להיתר סעי&

07/05/2013:  תארי�2013004פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 36010642:תיק בניי!

07/05/2013 :תארי� פתיחה

בעלי עניי!

מבקש
מושקטו אפרי#

מושקטו הילה

בעל הנכס
החטיבה להתיישבות

עור�
הכה� צימרמ� אפרת

אחראי שלד
אייזנברג משה

642, ה"קלי :כתובת

642:  מגרש56: גוש :גוש וחלקה

605/4 :תוכניות

500.00 :שטח מגרש מגורי# :יעוד

בניה חדשה :תאור הבקשה מגורי# חד משפחתי :שימושי 

מהות הבקשה
בית חד משפחתי ודו קומתי חדש

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו, לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
הבקשה מאושרת בכפו& למילוי דרישות מהנדס המועצה

2 20130038:  בקשה להיתר סעי&

07/05/2013:  תארי�2013004פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 36010659:תיק בניי!

16/05/2013 :תארי� פתיחה

בעלי עניי!

מבקש
הלל רוני

הלל אילנית

בעל הנכס
החטיבה להתיישבות

עור�
אלבג רועי

אחראי שלד
שטרית שי
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 20130038:  המש� בקשה להיתר

659, ה"קלי :כתובת

659:  מגרש5: גוש :גוש וחלקה

605/4 :תוכניות

497.00 :שטח מגרש מגורי# :יעוד

בניה חדשה :תאור הבקשה מגורי# חד משפחתי :שימושי 

מהות הבקשה
הקמת מבנה למגורי#

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו, לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
הבקשה מאושרת בכפו& למילוי דרישות מהנדס המועצה

3 20130039:  בקשה להיתר סעי&

07/05/2013:  תארי�2013004פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 36390059:תיק בניי!

16/05/2013 :תארי� פתיחה

בעלי עניי!

מבקש
גרוס ליאורה

גרוס נחו#

בעל הנכס
החטיבה להתיישבות

עור�
סבג קובי

אחראי שלד
קיל איציק

59, ורד יריחו :כתובת

59:  מגרש :גוש וחלקה

603 :תוכניות

500.00 :שטח מגרש מגורי# :יעוד

בניה חדשה :תאור הבקשה מגורי# חד משפחתי :שימושי 

מהות הבקשה
בית צמוד קרקע �בניה חדשה למגורי# 

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו, לדרישות מהנדס המועצה
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 20130039:  המש� בקשה להיתר

החלטות
הבקשה מאושרת בכפו& למילוי דרישות מהנדס המועצה

4 20130040:  בקשה לעבודה מצומצמת סעי&

07/05/2013:  תארי�2013004פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 36010644:תיק בניי!

23/05/2013 :תארי� פתיחה

בעלי עניי!

מבקש
דמיטרי דרטבה

דיאנה דרטבה

בעל הנכס
החטיבה להתיישבות

עור�
אביעד רידי

644, ה"קלי :כתובת

644:  מגרש6: גוש :גוש וחלקה

605/4 :תוכניות

שטח מצללות :יעוד

פרגולה :תאור הבקשה

מהות הבקשה
.סגירת חניה בגג פנל ותריס גלילה

.פרגולה

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו, לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
הבקשה מאושרת בכפו& למילוי דרישות מהנדס המועצה

5 20130041:  בקשה לעבודה מצומצמת סעי&

07/05/2013:  תארי�2013004פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 36010662:תיק בניי!

23/05/2013 :תארי� פתיחה

בעלי עניי!

מבקש
רינה פרצקי

גלעד פרצקי

בעל הנכס
החטיבה להתיישבות
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 20130041:  המש� בקשה לעבודה מצומצמת

עור�
אלבג רועי

662, ה"קלי :כתובת

662:  מגרש5: גוש :גוש וחלקה

605/4 :תוכניות

שטח מצללות :יעוד

קירוי חניה :תאור הבקשה

מהות הבקשה
סככת חנייה

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו, לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
הבקשה מאושרת בכפו& למילוי דרישות מהנדס המועצה

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

ח.ל.ט
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