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תקציר נושאי� לדיו 

בקשה להיתר

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

3 5, ורד יריחו יעקב יוס) 4: גוש מגורי# חד משפחתי
תוספת למבנה קיי#, 

בקשה להיתר 20130002 2
24: חלקה
5: מגרש

4 641, ה"קלי מארק דוד 56: גוש מגורי# חד משפחתי
בניה חדשה, 

בקשה להיתר 20130003 3
641: מגרש

605/4': תכ

בקשה לעבודה מצומצמת

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

3 656, ה"קלי סיני בת אל 656: מגרש מחס� גינה, מחס�  בקשה לעבודה 20130001
מצומצמת

1
605/4': תכ
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1 20130001:  בקשה לעבודה מצומצמת סעי#

16/01/2013:  תארי�2013001פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 36010656:תיק בניי 

16/01/2013 :תארי� פתיחה

בעלי עניי 

מבקש
סיני בת אל

סיני עמנואל

עור�
אביעד רידי

656, ה"קלי :כתובת

656:  מגרש :גוש וחלקה

656:  מגרש2: גוש

605/4 :תוכניות

'מגורי# א :יעוד

מחס� גינה :תאור הבקשה מחס� :שימושי�

מהות הבקשה
בניית מחס� קירות אב� וגג פנל מבודד

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו) לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
הבקשה מאושרת בכפו# למילוי דרישות מהנדס המועצה

2 20130002:  בקשה להיתר סעי#

16/01/2013:  תארי�2013001פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 36390005:תיק בניי 

16/01/2013 :תארי� פתיחה

בעלי עניי 

מבקש
יעקב יוס)

מירב יוס)

בעל הנכס
החטיבה להתיישבות

עור�
אלבג רועי

אחראי שלד
שטרית שי

5, ורד יריחו :כתובת
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 20130002:  המש� בקשה להיתר

5:  מגרש24:   חלקה4: גוש :גוש וחלקה

603 :תוכניות

מגורי# :יעוד

תוספת למבנה קיי# :תאור הבקשה מגורי# חד משפחתי :שימושי�

מהות הבקשה
ד"תוספת ממ, תוספת למבנה קיי#

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו) לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
. חריגה5% מקו בני  צידי כאשר מותר לוועדה לאשר עד 37.5%בקשה נדחתה בשל חריגה של 

.ע או לשנות את התכנו "יש להגיש בקשה לשינוי תב

3 20130003:  בקשה להיתר סעי#

16/01/2013:  תארי�2013001פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 36010641:תיק בניי 

04/02/2013 :תארי� פתיחה

בעלי עניי 

מבקש
מארק דוד

מארק שגית

בעל הנכס
החטיבה להתיישבות

עור�
הכה� צימרמ� אפרת

אחראי שלד
מארק דוד

641, ה"קלי :כתובת

641:  מגרש56: גוש :גוש וחלקה

605/4 :תוכניות

מגורי# :יעוד

בניה חדשה :תאור הבקשה מגורי# חד משפחתי :שימושי�

מהות הבקשה
בית חדש קומתי 

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו) לדרישות מהנדס המועצה
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 20130003:  המש� בקשה להיתר

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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