
08/06/2017 תאריך:

י"ד בסיוון  תשע"ז ת. עברי:

20170012פרוטוקול  רשות רישוי מס'  
12:00 י"ב בסיוון  תשע"ז שעה  06/06/2017בתאריך :  

נכחו: 

ראש המועצה ויו"ר הוועדה המקומית - ליבנה גיל חברים:

מהנדס הוועדה המקומית - יעקב ירקוני סגל:

מרכזת הוועדה לתכנון ובניה - קיסר לאה

נעדרו: 

מפקח בניה - קלינג פליקס סגל:

יועץ משפטי לוועדה - טל ארז

בודקת תכניות - שגית יוסף

מבקר המועצה - פוגל תמיר מוזמנים:
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תקציר נושאים לדיון 

בקשה לעבודה מצומצמת

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

3 ,4רחוב תירוש 
,1רחוב ענב 

שכונה: כרמים

מרציאנו שמעון וענת 4617גוש:  שינויים ללא תוספת
שטח.

20170240 בקשה לעבודה
מצומצמת

1
44חלקה: 
4902מגרש: 

בקשה להיתר

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

4 48רחוב צורן  באום מיכל 4129גוש:  מגורים דו
משפחתיים , תוספת

למבנה קיים

20150174 בקשה להיתר 2
113חלקה: 
 ב2661מגרש: 
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20170240בקשה לעבודה מצומצמת:  1 סעיף

06/06/2017 תאריך: 20170012פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר 

353490400תיק בניין:

04/06/2017 תאריך פתיחה: 

בעלי עניין 

מבקש
מרציאנו שמעון וענת

, שכונה: כרמים (כ"ג)1, רחוב ענב 4רחוב תירוש  כתובת:

90,  חלקה:  4904 מגרש: 88,  חלקה:  4904, 4902 מגרשים:44  חלקה: 4617גוש: 
94,  חלקה:  4904, 4902 מגרשים:92,  חלקה:  4902 מגרש: 91,  חלקה:  4904, 4902מגרשים:

4902מגרש: 

גוש וחלקה:

4904, 4902 מגרשים:1  חלקה: 6848גוש: 

13/9/69שה/ תוכניות:

מגורים ג' יעוד:

שינויים ללא תוספת שטח. תאור הבקשה: 

מהות הבקשה 
פרויקט אביסרור בשכונת כרמים -בבית משותף,  בתריס גלילה) 12' מס(סגירת חניה : תכנית שינויים הכוללת

החלטות 
לאשר את הבקשה 

.ההיתר יוצא בכפוף למילוי הדרישות המפורטות בגליון הדרישות
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20150174בקשה להיתר:  2 סעיף

06/06/2017 תאריך: 20170012פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר 

353266102תיק בניין:

06/12/2015 תאריך פתיחה: 

בעלי עניין 

מבקש
באום מיכל

באום שמשון

בעל הנכס
רשות מקרקעי ישראל

עורך
יעקובוביץ מנחם

מהנדס
הירש אמיר

48רחוב צורן  כתובת:

גוש וחלקה: ב2661 מגרש: 113  חלקה: 4129גוש: 

10/69גז/במ/ תוכניות:

מגורים יעוד:

תוספת למבנה קיים תאור הבקשה:  מגורים דו משפחתיים שימושים: 

מהות הבקשה 
) חצי מדו משפחתי(ד אחת "תוספת שטח עיקרי ובריכת שחייה ביח: תכנית שינויים הכוללת . 1
10/5/16בקשה להארכת החלטה מיום . 2
 

 
 

החלטות 
. 10/5/16הארכת החלטה מיום  לאשר

.ההיתר יוצא בכפוף למילוי הדרישות המפורטות בגליון הדרישות
 

                                                ___________________________________                                 
,ר  הועדה"יו                              ,                                                                       מהנדס המועצה

                                                      גיל ליבנה         יעקב ירקוני                                              
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