
05/04/2017 תאריך:

ט'  ביסן  תשע"ז ת. עברי:

20150009פרוטוקול  רשות רישוי מס'  
15:15 ו'  בתמוז  תשע"ה שעה  23/06/2015בתאריך :  

כחו: 

ראש המועצה  יו"ר הוועדה - רביבי עודד חברים:

מהדס המועצה - בן-אלישע משה

1עמוד  23/06/2015 מיום:20150009פרוטוקול רשות רישוי מס' 



תקציר ושאים לדיון 

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

3 רחוב מעלה אורן
, שכוה: רימון13

רייכר פתלי וחגית 100מגרש:  תוספת ביה 20150014 בקשה להיתר 1
410/1/1תכ': 

117ת.בין: 

4 ,25רחוב הזורעים 
שכוה: דגן

בן-אבו דוד ושגית 5גוש:  ביה חדשה 20150034 בקשה להיתר 2
3521מגרש: 

410/5תכ':  1122ת.בין: 

5 ,26רחוב עמי 
שכוה: תאה

מועצה מקומית
אפרת

99מגרש:  מבה זמי יביל 20120068 בקשה להיתר 3

339ת.בין: 

6 25רחוב המורה  קסלמן משה ואיוה תוספת ביה 20140120 בקשה להיתר 4

921ת.בין: 

7 רחוב שדרות דוד
, שכוה:75המלך 

דקל

גולדמן גרשון ופיליס 808מגרש:  תוספת ביה 20150008 בקשה להיתר 5
410.4.10תכ': 

579ת.בין: 

8 ,7רחוב כורש 
שכוה: דקל מערב

סמסון דוד ועדיה 4גוש:  תוספת ביה 20150011 בקשה להיתר 6
15/2מגרש: 

410/4/12תכ':  831ת.בין: 

2עמוד  23/06/2015 מיום:20150009פרוטוקול רשות רישוי מס' 



20150014בקשה להיתר:  1 סעיף

23/06/2015 תאריך: 20150009פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר 

117תיק ביין:

בעלי עיין 

מבקש
רייכר פתלי וחגית

עורך
בן-טובים אביהוד

, שכוה: רימון13רחוב מעלה אורן  כתובת:

100 מגרש:  גוש וחלקה:

אישור בקשה סוג סעיף 
תוכיות: - גבעת רימון410/1/1

מגורים יעוד:

תוספת ביה תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 
ע"פ התב"מבוקשת תוספת ביה בקומת הקרקע בהבלטה מעבר למותר ע

החלטות 

והוצאת היתר ביה בכתב מטעם הועדה המקומית לתכון וביה, לאשר את הבקשה בכפוף למילוי דרישות מהדס המועצה
יש לסמן מחסן להריסה

3עמוד  23/06/2015 מיום:20150009פרוטוקול רשות רישוי מס' 



20150034בקשה להיתר:  2 סעיף

23/06/2015 תאריך: 20150009פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר 

1122תיק ביין:

בעלי עיין 

מבקש
בן-אבו דוד ושגית

עורך
לוי יהודה

, שכוה: דגן25רחוב הזורעים  כתובת:

3521 מגרש: 5גוש:  גוש וחלקה:

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

מגורים יעוד:

ביה חדשה תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 
 משפחתי-מבוקש לבות בית חד

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

. המקומית לתכון וביה

4עמוד  23/06/2015 מיום:20150009פרוטוקול רשות רישוי מס' 



20120068בקשה להיתר:  3 סעיף

23/06/2015 תאריך: 20150009פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר 

339תיק ביין:

בעלי עיין 

מבקש
מועצה מקומית אפרת

עורך
שיפר דימטרי

, שכוה: תאה26רחוב עמי  כתובת:

99 מגרש:  גוש וחלקה:

אישור בקשה סוג סעיף 

מבה זמי יביל תאור הבקשה:  מוסדות חיוך שימושים: 

מהות הבקשה 
ס דרך אבות  "מבוקש העמדת מבה יביל בביה

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

. כפוף לחיפוי אבן בקירות החוץ של המבה, המקומית לתכון וביה

5עמוד  23/06/2015 מיום:20150009פרוטוקול רשות רישוי מס' 



20140120בקשה להיתר:  4 סעיף

23/06/2015 תאריך: 20150009פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר 

921תיק ביין:

בעלי עיין 

מבקש
קסלמן משה ואיוה

עורך
לוי יהודה

25רחוב המורה  כתובת:

אישור בקשה סוג סעיף 

תוספת ביה תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 
 מבוקשת תוספת ביה

החלטות 
 לדיון

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

6עמוד  23/06/2015 מיום:20150009פרוטוקול רשות רישוי מס' 



20150008בקשה להיתר:  5 סעיף

23/06/2015 תאריך: 20150009פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר 

579תיק ביין:

בעלי עיין 

מבקש
גולדמן גרשון ופיליס

עורך
לוי יהודה

, שכוה: דקל75רחוב שדרות דוד המלך  כתובת:

808 מגרש:  גוש וחלקה:

אישור בקשה סוג סעיף 
תוכיות: -410.4.10

תוספת ביה תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 
410/4/55ע "פ  תב"מבוקש לבות תוספת ביה שלא בהתאם לתכית הביוי שאושרה ע

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

.המקומית לתכון וביה

7עמוד  23/06/2015 מיום:20150009פרוטוקול רשות רישוי מס' 



20150011בקשה להיתר:  6 סעיף

23/06/2015 תאריך: 20150009פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר 

831תיק ביין:

בעלי עיין 

מבקש
סמסון דוד ועדיה

עורך
לוי יהודה

, שכוה: דקל מערב7רחוב כורש  כתובת:

15/2 מגרש: 4גוש:  גוש וחלקה:

אישור בקשה סוג סעיף 
תוכיות: - שכות הדקל מערב410/4/12

שטח מגרש:  מ"ר727.00 מגורים א' יעוד:

תוספת ביה תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 
מבוקשת תוספת ביה 

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

.המקומית 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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