
08/04/2019 תאריך:

ג'  ביסן  תשע"ט ת. עברי:

20190003פרוטוקול  ועדת תכון וביה מס'  
19:00 ד'  באדר ב תשע"ט שעה  11/03/2019בתאריך :  

כחו: 

ראש המועצה  יו"ר הוועדה - רביבי עודד חברים:

חבר מועצה - בן צבי אברהם

חברת  מועצה - גטק אפרת

חבר מועצה - דותן צורי

חברת  מועצה - כץ אוה

חברת  מועצה - סמואלס אורית

חברת  מועצה - עמר תמר

חבר מועצה - שפיץ מחם

מהדס המועצה - בן-אלישע משה סגל:

עדרו: 

חבר מועצה - גרשיסקי זאב חברים:

חבר מועצה - חדידה אבי

חבר מועצה - שפלר דובי

גזבר ומכ"ל המועצה - הורוביץ שרון סגל:

יוע"מ של המועצה - סילבצקי עקיבא

מהלת לשכת תכון - אברבוך טליה מוזמים:

מבקר המועצה - פוגל תמיר
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ספחים 

11.3.19.  תמלול ועדת תכון וביה 1
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תקציר ושאים לדיון 

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

4 גורן   , שכוה:
תאה

מורדות תאה 410/3/19/1 תוכית ביין
עיר

תכית מפורטת

1

מהות הבקשה:

מהות הבקשה:
דיון עקרוי להמלצה למתן תוקף לאחר הפקדה.

לא היו מתגדים.
א. שיוי גובה סופי של רכס גג.

ב. קביעת הוראות והגבלות ביה.
5  כיסה11החריש 

, שכוה: דגן2
לייזרסון גרשון

ואורית
3534/2מגרש:  דיון עקרוי 20190018 בקשה עקרוית 2

1308ת.בין: 

מהות הבקשה:

 מ'1.5המכת מפלס פיתוח אחורי ב- 
6 41רחוב העומר 

, שכוה:2כיסה 
דגן

גדסי עידו ועת 3542מגרש:  תוספת ביה 20190019 בקשה עקרוית 3
410/5תכ': 

1324ת.בין: 

מהות הבקשה:

 + שיויים פימיים ושיויי פתחים10%תוספת שטח במסגרת הקלה של 
7 רחוב מבוא מעוה

, שכוה: תמר7
בן טובים אביהוד

ורויטל
5גוש:  תוספת ביה 20190012 בקשה להיתר 4

2404מגרש: 
410/5/1תכ':  1106ת.בין: 

מהות הבקשה:

פתיחת חלוות לכיון חייה
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410/3/19/1תכית מפורטת:  1 סעיף

11/03/2019 תאריך: 20190003פרוטוקול לישיבת ועדת תכון וביה מספר 

מורדות תאה שם התכית: 

תכית מפורטת סוג תוכית

שטח התוכית מ"ר1,820.00 דום)1.82(

בעלי עין 

מגיש התוכית
מועצה מקומית אפרת

בעל קרקע
מיהל מקרקעי ישראל

גורן  ,   שכוה: תאה כתובות 

מטרת התכית 
:מהות הבקשה

.דיון עקרוי להמלצה למתן תוקף לאחר הפקדה
.לא היו מתגדים

.שיוי גובה סופי של רכס גג. א
 .קביעת הוראות והגבלות ביה. ב

החלטות 
.410/3/19/1הוועדה ממליצה בפי ועדת משה להתיישבות על מתן תוקף לתכית 

. התכית תואמה עם התושבים ולא התקבלו התגדויות

. החלטה התקבלה ברוב קולות
.לא השתתף בישיבה -מחם שפיץ 

.לא כח בהצבעה -צורי דותן 
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20190018בקשה עקרוית:  2 סעיף

11/03/2019 תאריך: 20190003פרוטוקול לישיבת ועדת תכון וביה מספר 

1308תיק ביין:

בעלי עיין 

מבקש
 כפר אלדד928לייזרסון גרשון ואורית , ת.ד 

עורך
לוי יהודה

, שכוה: דגן2 כיסה 11החריש  כתובת:

3534/2 מגרש:  גוש וחלקה:

דיון עקרוי סוג סעיף 

דיון עקרוי תאור הבקשה:  מגורים דו משפחתי שימושים: 

מהות הבקשה 
 ' מ1.5 -המכת מפלס פיתוח אחורי ב

החלטות 
.איה אפשרית ללא המכת המבה בהתאמה'  מ1.5 -מפלס פיתוח בהבקשה להמכת 

י המכת מפלס הפיתוח "מ ע" ס90 -הייו ב,  בגובה הבין10%הוועדה ממליצה בפי ועדת משה להתיישבות על מתן הקלה של 
.מ ביחס לתכית הביוי והפיתוח" ס90 -ב

.על המבקש להגיש תכיות בהתאם להחלטה

.החלטה התקבלה ברוב קולות

.מחם שפיץ לא השתתף בישיבה

5עמוד  11/03/2019 מיום:20190003פרוטוקול ועדת תכון וביה מס' 



20190019בקשה עקרוית:  3 סעיף

11/03/2019 תאריך: 20190003פרוטוקול לישיבת ועדת תכון וביה מספר 

1324תיק ביין:

בעלי עיין 

מבקש
 כרמי צור2/5גדסי עידו ועת , תירוש 

עורך
לוי יהודה

, שכוה: דגן2 כיסה 41רחוב העומר  כתובת:

3542 מגרש:  גוש וחלקה:

דיון עקרוי סוג סעיף 

מגורים יעוד:

תוספת ביה תאור הבקשה:  מגורים דו משפחתי שימושים: 

מהות הבקשה 
 שיויים פימיים ושיויי פתחים + 10%תוספת שטח במסגרת הקלה של 

החלטות 
.בשטח הביה בגין טופוגרפיה קשה 10%הוועדה ממליצה בפי ועדת משה להתיישבות על מתן הקלה של 

.החלטה התקבלה פה אחד
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20190012בקשה להיתר:  4 סעיף

11/03/2019 תאריך: 20190003פרוטוקול לישיבת ועדת תכון וביה מספר 

1106תיק ביין:

בעלי עיין 

מבקש
 אפרת1בן טובים אביהוד ורויטל , רות 

 אפרת7עייי יר ומיכל , מבוא מעוה 

עורך
בן-טובים אביהוד

, שכוה: תמר7רחוב מבוא מעוה  כתובת:

2404 מגרש: 5גוש:  גוש וחלקה:

דיון עקרוי סוג סעיף 

תוכיות: אפרת- השלמות לגבעות הזית, התמר, הדגןRG-5 - שיוי לתוכית מתאר אזורית 410/5/1

1מגורים ב'  יעוד:

תוספת ביה תאור הבקשה:  מגורים קוטג' טורי שימושים: 

מהות הבקשה 
פתיחת חלוות לכיון חייה

החלטות 
.הוועדה מאשרת את הבקשה לפתיחת חלון לכיון החיה ברוב קולות

אורית, אפרת, אברהם בן צבי, אוה, צורי, עודד:  בעד

.מחם, תמר: מעים

                         ____________________________             ________________________                          
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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