
05/04/2017 תאריך:

ט'  ביסן  תשע"ז ת. עברי:

20150019פרוטוקול  רשות רישוי מס'  
11:00 י"ז בכסלו  תשע"ו שעה  29/11/2015בתאריך :  

כחו: 

ראש המועצה  יו"ר הוועדה - רביבי עודד חברים:

מהדס המועצה - בן-אלישע משה

1עמוד  29/11/2015 מיום:20150019פרוטוקול רשות רישוי מס' 



תקציר ושאים לדיון 

עמ' כתובת בעל עיין גו"ח תיאור ישות מס' ישות סוג ישות סעיף

3 ,40רחוב מוריה 
שכוה: תמר

עמותת צעירי אפרת
- אצל עו"ד

מקובסקי עמיאל

5גוש:  ביה חדשה 20150108 בקשה להיתר 1
2107מגרש: 

410/5תכ':  1151ת.בין: 

4 ,38רחוב מוריה 
שכוה: תמר

עמותת צעירי אפרת
- אצל עו"ד

מקובסקי עמיאל

5גוש:  ביה חדשה 20150109 בקשה להיתר 2
2107מגרש: 

410/5תכ':  1152ת.בין: 

5 ,36רחוב מוריה 
שכוה: תמר

עמותת צעירי אפרת
- אצל עו"ד

מקובסקי עמיאל

5גוש:  ביה חדשה 20150110 בקשה להיתר 3
2107מגרש: 

410/5תכ':  1153ת.בין: 

6 רחוב בית הבחירה
, שכוה: תמר41

עמותת צעירי אפרת
- אצל עו"ד

מקובסקי עמיאל

5גוש:  ביה חדשה 20150080 בקשה להיתר 4
2411מגרש: 

410/5תכ':  1146ת.בין: 

7 רחוב בית הבחירה
, שכוה: תמר43

עמותת צעירי אפרת
- אצל עו"ד

מקובסקי עמיאל

5גוש:  ביה חדשה 20150106 בקשה להיתר 5
2411מגרש: 

410/5תכ':  1147ת.בין: 

8 רחוב בית הבחירה
, שכוה: תמר45

עמותת צעירי אפרת
- אצל עו"ד

מקובסקי עמיאל

5גוש:  ביה חדשה 20150081 בקשה להיתר 6
2411מגרש: 

410/5תכ':  1148ת.בין: 

9 רחוב בית הבחירה
, שכוה: תמר47

עמותת צעירי אפרת
- אצל עו"ד

מקובסקי עמיאל

5גוש:  ביה חדשה 20150082 בקשה להיתר 7
2411מגרש: 

410/5תכ':  1149ת.בין: 

10 רחוב בית הבחירה
, שכוה: תמר49

עמותת צעירי אפרת
- אצל עו"ד

מקובסקי עמיאל

5גוש:  ביה חדשה 20150107 בקשה להיתר 8
2411מגרש: 

410/5תכ':  1150ת.בין: 

2עמוד  29/11/2015 מיום:20150019פרוטוקול רשות רישוי מס' 



20150108בקשה להיתר:  1 סעיף

29/11/2015 תאריך: 20150019פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר 

1151תיק ביין:

בעלי עיין 

מבקש
עמותת צעירי אפרת - אצל עו"ד מקובסקי עמיאל

עורך
גולן אילן

, שכוה: תמר40רחוב מוריה  כתובת:

2107 מגרש: 5גוש:  גוש וחלקה:

אישור בקשה סוג סעיף 
תוכיות: - גבעת הזית, התמר, הדגן410/5

מגורים יעוד:

ביה חדשה תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 

Aבין  -ד " יח6בית בן 

החלטות 
והוצאת היתר ביה בכתב מטעם הועדה המקומית לתכון וביה, לאשר את הבקשה בכפוף למילוי דרישות מהדס המועצה

3עמוד  29/11/2015 מיום:20150019פרוטוקול רשות רישוי מס' 



20150109בקשה להיתר:  2 סעיף

29/11/2015 תאריך: 20150019פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר 

1152תיק ביין:

בעלי עיין 

מבקש
עמותת צעירי אפרת - אצל עו"ד מקובסקי עמיאל

עורך
גולן אילן

, שכוה: תמר38רחוב מוריה  כתובת:

2107 מגרש: 5גוש:  גוש וחלקה:

אישור בקשה סוג סעיף 
תוכיות: - גבעת הזית, התמר, הדגן410/5

מגורים יעוד:

ביה חדשה תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 

Bבין  -ד " יח6בית בן 

החלטות 
והוצאת היתר ביה בכתב מטעם הועדה המקומית לתכון וביה, לאשר את הבקשה בכפוף למילוי דרישות מהדס המועצה

4עמוד  29/11/2015 מיום:20150019פרוטוקול רשות רישוי מס' 



20150110בקשה להיתר:  3 סעיף

29/11/2015 תאריך: 20150019פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר 

1153תיק ביין:

בעלי עיין 

מבקש
עמותת צעירי אפרת - אצל עו"ד מקובסקי עמיאל

עורך
גולן אילן

, שכוה: תמר36רחוב מוריה  כתובת:

2107 מגרש: 5גוש:  גוש וחלקה:

אישור בקשה סוג סעיף 
תוכיות: - גבעת הזית, התמר, הדגן410/5

מגורים יעוד:

ביה חדשה תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 

Cבין  -ד " יח6בית בן 

החלטות 
והוצאת היתר ביה בכתב מטעם הועדה המקומית לתכון וביה, לאשר את הבקשה בכפוף למילוי דרישות מהדס המועצה

5עמוד  29/11/2015 מיום:20150019פרוטוקול רשות רישוי מס' 



20150080בקשה להיתר:  4 סעיף

29/11/2015 תאריך: 20150019פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר 

1146תיק ביין:

בעלי עיין 

מבקש
עמותת צעירי אפרת - אצל עו"ד מקובסקי עמיאל

עורך
גולן אילן

, שכוה: תמר41רחוב בית הבחירה  כתובת:

2411 מגרש: 5גוש:  גוש וחלקה:

אישור בקשה סוג סעיף 
תוכיות: - גבעת הזית, התמר, הדגן410/5

מגורים יעוד:

ביה חדשה תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 

Aבין  -ד " יח3מבוקש לבות בית בן 

החלטות 
והוצאת היתר ביה בכתב מטעם הועדה המקומית לתכון וביה, לאשר את הבקשה בכפוף למילוי דרישות מהדס המועצה

6עמוד  29/11/2015 מיום:20150019פרוטוקול רשות רישוי מס' 



20150106בקשה להיתר:  5 סעיף

29/11/2015 תאריך: 20150019פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר 

1147תיק ביין:

בעלי עיין 

מבקש
עמותת צעירי אפרת - אצל עו"ד מקובסקי עמיאל

עורך
גולן אילן

, שכוה: תמר43רחוב בית הבחירה  כתובת:

2411 מגרש: 5גוש:  גוש וחלקה:

אישור בקשה סוג סעיף 
תוכיות: - גבעת הזית, התמר, הדגן410/5

מגורים יעוד:

ביה חדשה תאור הבקשה: 

מהות הבקשה 

Bבין  -ד " יח3מבוקש לבות בית בן 

החלטות 
והוצאת היתר ביה בכתב מטעם הועדה המקומית לתכון וביה, לאשר את הבקשה בכפוף למילוי דרישות מהדס המועצה

7עמוד  29/11/2015 מיום:20150019פרוטוקול רשות רישוי מס' 



20150081בקשה להיתר:  6 סעיף

29/11/2015 תאריך: 20150019פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר 

1148תיק ביין:

בעלי עיין 

מבקש
עמותת צעירי אפרת - אצל עו"ד מקובסקי עמיאל

עורך
גולן אילן

, שכוה: תמר45רחוב בית הבחירה  כתובת:

2411 מגרש: 5גוש:  גוש וחלקה:

אישור בקשה סוג סעיף 
תוכיות: - גבעת הזית, התמר, הדגן410/5

מגורים יעוד:

ביה חדשה תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 

Cבין  -ד " יח3מבוקש לבות בית בן 

החלטות 
והוצאת היתר ביה בכתב מטעם הועדה המקומית לתכון וביה, לאשר את הבקשה בכפוף למילוי דרישות מהדס המועצה

8עמוד  29/11/2015 מיום:20150019פרוטוקול רשות רישוי מס' 



20150082בקשה להיתר:  7 סעיף

29/11/2015 תאריך: 20150019פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר 

1149תיק ביין:

בעלי עיין 

מבקש
עמותת צעירי אפרת - אצל עו"ד מקובסקי עמיאל

עורך
גולן אילן

, שכוה: תמר47רחוב בית הבחירה  כתובת:

2411 מגרש: 5גוש:  גוש וחלקה:

אישור בקשה סוג סעיף 
תוכיות: - גבעת הזית, התמר, הדגן410/5

מגורים יעוד:

ביה חדשה תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 

Dבין  -ד " יח3מבוקש לבות בית בן 

החלטות 
והוצאת היתר ביה בכתב מטעם הועדה המקומית לתכון וביה, לאשר את הבקשה בכפוף למילוי דרישות מהדס המועצה

9עמוד  29/11/2015 מיום:20150019פרוטוקול רשות רישוי מס' 



20150107בקשה להיתר:  8 סעיף

29/11/2015 תאריך: 20150019פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר 

1150תיק ביין:

בעלי עיין 

מבקש
עמותת צעירי אפרת - אצל עו"ד מקובסקי עמיאל

עורך
גולן אילן

, שכוה: תמר49רחוב בית הבחירה  כתובת:

2411 מגרש: 5גוש:  גוש וחלקה:

אישור בקשה סוג סעיף 
תוכיות: - גבעת הזית, התמר, הדגן410/5

מגורים יעוד:

ביה חדשה תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 

 Eבין  -ד " יח3מבוקש לבות בית בן 

החלטות 
והוצאת היתר ביה בכתב מטעם הועדה המקומית לתכון וביה, לאשר את הבקשה בכפוף למילוי דרישות מהדס המועצה

                                                                               

                                      ________________________      ________________________       
אלישע משה-                                       בן                    רביבי עודד                                    

                                    מהדס המועצה                   ראש המועצה                                     
                 

:העתק
ל המועצה"מכ -יהודה שרייגר  -
פיקוח' יוסי שלוש אחראי רישוי ומהל מח -
תיק הוועדה -
חברי הועדה -

10עמוד  29/11/2015 מיום:20150019פרוטוקול רשות רישוי מס' 




