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:נכחו
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תקציר נושאי� לדיו�

בקשה להיתר

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

3 42, בית הערבה בית הערבה 42: גוש תוספת, חקלאי 
למבנה קיי#

בקשה להיתר 20120054 2
2: חלקה

602': תכ

בקשה לעבודה מצומצמת

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

3 24, בית הערבה בית הערבה 24: גוש מערכת פוטו
,וולטאיי# 

בקשה לעבודה 20120055
מצומצמת

1
602': תכ
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1 20120055:  בקשה לעבודה מצומצמת סעי#
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 36450024:תיק בניי�

28/11/2012 :תארי� פתיחה

בעלי עניי�

מבקש
בית הערבה

בעל הנכס
החטיבה להתיישבות

עור�
שבלי בשיר

24, בית הערבה :כתובת

24: גוש :גוש וחלקה

602 :תוכניות

מערכת פוטו וולטאיי# �:שימושי

מהות הבקשה
ר וממיר אחד" מ803.55 קילו בשטח של 50ג בית אריזה ובית קירור קיימי# בהספק של "הקמת מערכת פוטו וולטאית ע

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו* לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
הבקשה מאושרת בכפו* למילוי דרישות מהנדס המועצה

2 20120054:  בקשה להיתר סעי#
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 36450042:תיק בניי�

28/11/2012 :תארי� פתיחה

בעלי עניי�

מבקש
בית הערבה

בעל הנכס
החטיבה להתיישבות

עור�
יבגני ארנבורג

אחראי שלד
יבגני ארנבורג

42, בית הערבה :כתובת

2:   חלקה42: גוש :גוש וחלקה

602 :תוכניות
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 20120054:  המש� בקשה להיתר

תוספת למבנה קיי# :תאור הבקשה חקלאי �:שימושי

מהות הבקשה
סככות וחלקי שירות, תוספת בניה בית אריזות

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו* לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
הבקשה מאושרת בכפו# למילוי דרישות מהנדס המועצה

                                    __________________            __________________                 
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ר הועדה"                                  יו               מהנדס המועצה                                       
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