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כחו: 
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מהדס המועצה - בן-אלישע משה
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תקציר ושאים לדיון 

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

3 ,32רחוב מגדל עדר 
 שכוה: גפן

פולק אלי ועית 4גוש:  תוספת ביה 20080049 בקשה להיתר 1
618מגרש: 

410/4/5תכ':  440ת.בין: 

4 ,3-7רחוב הדבש 
רחוב מבוא מעוה

, רחוב מבוא6-10

א.ברקן ושות' בע"מ 5גוש:  חפירה ויסודות 20150084 בקשה להיתר 2
2404מגרש: 

410/5תכ':  1100ת.בין: 

2עמוד  27/07/2015 מיום:20150012פרוטוקול רשות רישוי מס' 



20080049בקשה להיתר:  1 סעיף

27/07/2015 תאריך: 20150012פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר 

440תיק ביין:

בעלי עיין 

מבקש
פולק אלי ועית

עורך
בן-טובים אביהוד

, שכוה: גפן32רחוב מגדל עדר  כתובת:

618 מגרש: 4גוש:  גוש וחלקה:

אישור בקשה סוג סעיף 
תוכיות: - גבעת הדקל ב' + ג' אפרת410/4/5

מגורים ב' יעוד:

תוספת ביה תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 
מבוקשת תוספת ביה וסגירת מרפסות

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

.לתכון וביה
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20150084בקשה להיתר:  2 סעיף

27/07/2015 תאריך: 20150012פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר 

1100תיק ביין:

בעלי עיין 

מבקש
א.ברקן ושות' בע"מ

עורך
איל איצקין אדריכלים בע"מ

, שכוה: תמר7-11, רחוב מבוא מעוה 6-10, רחוב מבוא מעוה 3-7רחוב הדבש  כתובת:

2404 מגרש: 5גוש:  גוש וחלקה:

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

מגורים יעוד:

חפירה ויסודות תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 
2420 + 2404 במגרשים מבוקשות עבודות חפירה ויסודות

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

 .לתכון וביה

                                                                               

                                      ________________________      ________________________       
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 -
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