
25/07/2016 תאריך:

י"ט בתמוז  תשע"ו ת. עברי:

20160004פרוטוקול  ועדת תכון וביה מס'  
10:00 כ"ג באדר א תשע"ו שעה  03/03/2016בתאריך :  

כחו: 

ראש המועצה  יו"ר הוועדה - רביבי עודד חברים:

חבר מועצה - דהן מיכאל

חבר מועצה - חדידה אבי

חברת מועצה - טל עמה

חבר מועצה - כהן דורון

חברת מועצה - מלכי דבורה

חברת  מועצה - סמואלס אורית

חבר מועצה - שפיץ מחם

חבר מועצה - שפלר דובי

גזבר ומכ"ל המועצה - הורוביץ שרון סגל:

יוע"מ של המועצה - סילבצקי עקיבא

מהדס המועצה - בן-אלישע משה

מבקר המועצה - פוגל תמיר מוזמים:

מהלת לשכת תכון - אברבוך טליה

1עמוד  03/03/2016 מיום:20160004פרוטוקול ועדת תכון וביה מס' 



תקציר ושאים לדיון 

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

3  ,7רחוב הזורעים 
שכוה: דגן

גלבוע אסף והילה 5גוש:  ביה חדשה 20150235 בקשה להיתר 1
3506מגרש: 

410/5תכ':  1244ת.בין: 
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20150235בקשה להיתר:  1 סעיף

03/03/2016 תאריך: 20160004פרוטוקול לישיבת ועדת תכון וביה מספר 

1244תיק ביין:

בעלי עיין 

מבקש
גלבוע אסף והילה

עורך
דורית צליק-יעל ארמוזה אדריכלות ועיצוב פים

כתובת: , שכוה: דגן7רחוב הזורעים 

3506 מגרש: 5גוש:  גוש וחלקה:

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

מגורים יעוד:

ביה חדשה תאור הבקשה:  מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 
 20160001'  מישיבה מס20150235' לבקשה מסאישור הצבעה באמצעות המייל 

חומרים בי קיימא -  חומרים שאים אבןחיפוי הבין בשילוב* 

החלטות 
"צמט-פייבר "לוחות  - מכל חזית בבין 10%הוועדה מאשרת את הבקשה לשימוש בחומרים שאים אבן עד 
.ובתאי כי מדובר בחומרים בי קיימא ולא דורשים תחזוקה

:22/02/2016פ תוכית שהוגשה מתאריך "הצבעה באמצעות המייל ע

                         ____________________________             ________________________                          
אלישע משה-בן:                   רשםרביבי עודד                                                        : ר הוועדה"                        יו

הדס המועצה                                                                 מ                                 ראש המועצה                       

ר הוועדה"יו, ראש המועצה -רביבי עודד :  העתקים
                  חברי ועדת תכון

                  לשכת תכון עליוה
פיקוח' אחראי רישוי ומהל מח -                  יוסי שלוש 

                  תיק וועדת תכון
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