
27/11/2019 תאריך:

כ"ט בחשון  תש"פ ת. עברי:

20190010פרוטוקול  ועדת תכון וביה מס'  
19:00 י"ג בחשון  תש"פ שעה  11/11/2019בתאריך :  

כחו: 

ראש המועצה  יו"ר הוועדה - רביבי עודד חברים:

חבר מועצה - בן צבי אברהם

חברת  מועצה - גטק אפרת

חבר מועצה - גרשיסקי זאב

חבר מועצה - דותן צורי

חבר מועצה - חדידה אבי

חברת  מועצה - כץ אוה

חברת  מועצה - סמואלס אורית

חברת  מועצה - עמר תמר

חבר מועצה - שפלר דובי

מהדס המועצה - בן-אלישע משה סגל:

יוע"מ של המועצה - סילבצקי עקיבא

מבקר המועצה - פוגל תמיר מוזמים:

עדרו: 

חבר מועצה - שפיץ מחם חברים:

גזבר ומכ"ל המועצה - הורוביץ שרון סגל:

מהלת לשכת תכון - אברבוך טליה מוזמים:
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ספחים 

11.11.19.  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 רחוב רימון מועצה מקומית
אפרת

1גוש:  20190088 בקשה עקרוית 1
410/1/1תכ': 

41011ת.בין: 

מהות הבקשה:

שחזור היתרי ביה
5 ,21רחוב הזורעים 

שכוה: דגן
קאהן יהודה ועמי 5גוש:  דיון עקרוי 20190009 בקשה עקרוית 2

3519מגרש: 

410/5תכ':  1282ת.בין: 

מהות הבקשה:

 בשטח הביה, בגובה הביה,  בקו בין10%בקשה להקלה של עד 
6 רחוב שיבת ציון

5-7
טומשוף אבר וגיטה

 ז"ל
הסדרת מצב קיים 20190081 בקשה להיתר 3

463ת.בין: 

מהות הבקשה:

410/10 עפ"י 20%בקשה לתוספת ביה 
 בקו בין , בגובה הבין , בשטח הביה10%בקשה להקלה של 

7 ,49רחוב זית שמן 
שכוה: זית

האוזר יהודה וחוי 5גוש:  20190029 בקשה להיתר 4
1203מגרש: 

410/5/4תכ':  860ת.בין: 

מהות הבקשה:

תכית שיויים - שיוי חומר גמר קוקיות
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20190088בקשה עקרוית:  1 סעיף

11/11/2019 תאריך: 20190010פרוטוקול לישיבת ועדת תכון וביה מספר 

41011תיק ביין:

בעלי עיין 

מבקש
9043500 אפרת, 1022מועצה מקומית אפרת , מרכז מסחרי תאה ת.ד. 

רחוב רימון כתובת:

1גוש:  גוש וחלקה:

דיון עקרוי סוג סעיף 

תוכיות: - גבעת רימון410/1/1

ת.ב.ע. יעוד:

מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 
שחזור היתרי ביה

החלטות 
.ש"ד של יועמ"ן עקרוי על בסיס חוהועדה החליטה לדחות את הדיון עד לקבלת חומר מפורט על הושא ולבצע דיו

.החלטה התקבלה ברוב קולות
, תמר, אורית, אוה, אבי, צורי, זאב, אפרת, אברהם:  בעד
דובי שפלר:   גד

:הצעה לבצע דיון פרטי לכל מגרש
דובי שפלר: בעד
רוב קולות:   גד

ד של עקיבא"להצעה של עקיבא לדיון בישיבה זו על בסיס חו
אורית, תמר, צורי, אבי: בעד
דובי, אוה, זאב, אפרת, אברהם:   גד
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20190009בקשה עקרוית:  2 סעיף

11/11/2019 תאריך: 20190010פרוטוקול לישיבת ועדת תכון וביה מספר 

1282תיק ביין:

בעלי עיין 

מבקש
9043500 אפרת, 28/2קאהן יהודה ועמי , פיטום הקטורת 

עורך
בן-טובים אביהוד

, שכוה: דגן21רחוב הזורעים  כתובת:

3519 מגרש: 5גוש:  גוש וחלקה:

דיון עקרוי סוג סעיף 

תוכיות: - גבעת הזית, התמר, הדגן410/5

מגורים א' יעוד:

דיון עקרוי תאור הבקשה:  מגורים חד משפחתי שימושים: 

מהות הבקשה 
בקו בין ,  בגובה הביה,  בשטח הביה10%בקשה להקלה של עד 

החלטות 
.גובה וקוי בין,  בשטח10%הועדה מחליטה לאשר את הבקשה להקלה של 

.החלטה התקבלה ברוב קולות

אברהם בן צבי:  עדר
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20190081בקשה להיתר:  3 סעיף

11/11/2019 תאריך: 20190010פרוטוקול לישיבת ועדת תכון וביה מספר 

463תיק ביין:

בעלי עיין 

מבקש
 אפרת7תומר גדעון ואריאלה , שיבת ציון 

 אפרת5טומשוף אבר וגיטה ז"ל , שיבת ציון 

עורך
לוי יהודה

5-7רחוב שיבת ציון  כתובת:

גוש וחלקה:

דיון עקרוי סוג סעיף 

שטח מגרש:  מ"ר336.00 יעוד:

הסדרת מצב קיים תאור הבקשה:  מגורים דו משפחתי שימושים: 

מהות הבקשה 
410/10י " עפ20%בקשה לתוספת ביה 

בשטח הביה, בגובה הבין ,  בקו בין 10%בקשה להקלה של 

החלטות 
.5שיבת ציון '  בקוי בין וגובה לבית ברח10%הוועדה מאשרת את הבקשה להקלה של 
בכפוף שיבוצע קשר בין כל הקומות ,  7שיבת ציון '  בקוי בין וגובה לבית ברח10%הוועדה מאשרת את הבקשה להקלה של 

.בבין ויבוטל פיצול הדירה שבקומת המרתף

 ולכן דרש רישוי בכפוף להשלמת 410/4/18 אולם כבר אפשרי על פי 410/10ע "י תב"המבקש הגיש בקשה להכשיר מצב קיים עפ
ל לגבי ההקלות"ההחלטה ה .

.ההחלטה התקבלה ברוב קולות: 5לדירה שיבת ציון 
אברהם בן צבי: עדר

.החלטה התקבלה ברוב קולות: 7לדירה שיבת ציון 
תמר: מעת

אברהם בן צבי:   עדר
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20190029בקשה להיתר:  4 סעיף

11/11/2019 תאריך: 20190010פרוטוקול לישיבת ועדת תכון וביה מספר 

860תיק ביין:

בעלי עיין 

מבקש
9043500 אפרת, 17 דירה 49האוזר יהודה וחוי , זית שמן 

עורך
בן-טובים אביהוד

, שכוה: זית49רחוב זית שמן  כתובת:

1203 מגרש: 5גוש:  גוש וחלקה:

דיון עקרוי סוג סעיף 

תוכיות: - שכות הזית מזרח410/5/4

שטח מגרש:  מ"ר4091.00 מגורים יעוד:

מגורים שימושים: 

מהות הבקשה 
שיוי חומר גמר קוקיות -תכית שיויים 

החלטות 
.הוועדה החליטה לאשר את המצב הקיים של חיפוי גמלון קוקיות בגוון חום

.החלטה התקבלה ברוב קולות
אברהם בן צבי:  עדר

                         ____________________________             ________________________                          
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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