
13/07/2017 תאריך:

י"ט בתמוז  תשע"ז ת. עברי:

20170004פרוטוקול  רשות רישוי מס'  
14:00 י"ב בשבט   תשע"ז שעה  08/02/2017בתאריך :  

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:

1עמוד  08/02/2017 מיום:20170004פרוטוקול רשות רישוי מס' 



תקציר נושאים לדיון 

בקשה לעבודה מצומצמת

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

4 ,4רחוב תירוש 
,1רחוב ענב 

שכונה: כרמים

לילך ומרדכי עציץ 4617גוש:  שינויים ללא תוספת
שטח.

20170025 בקשה לעבודה
מצומצמת

2
44חלקה: 
4902מגרש: 

7 ,97רחוב שגיא 
שכונה: יעלים (יא')

חנני עודד 4125גוש:  פיתוח שטח, גדר 20170022 בקשה לעבודה
מצומצמת

5
/ב2354מגרש: 

9/69תכ': גז/במ/

בקשה להיתר

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

3  , שכונה:11בשמת 
טללים (ט')

קסקס אריה 6847גוש:  שינויים עם תוספת
שטח.

20170001 בקשה להיתר 1
11חלקה: 
3016מגרש: 

5  ,7רחוב חפר 
שכונה: ברושים

(ב')

רוגל אהרונוסון
קלאודיה

6851גוש:  שינויים ללא תוספת
שטח.

20160324 בקשה להיתר 3
10חלקה: 
1029מגרש: 

6 ,20רחוב מרגלית 
שכונה: אלונים (א')

אמיר רחל נאוה 6850גוש:  שינויים עם תוספת
שטח.

20160327 בקשה להיתר 4
12חלקה: 
32מגרש: 

8 דהבני סויסה קארין כניסה א19זמורה  4616גוש:  בניה חדשה 20160025 בקשה להיתר 6
104חלקה: 
620מגרש: 

2עמוד  08/02/2017 מיום:20170004פרוטוקול רשות רישוי מס' 



20170001בקשה להיתר:  1 סעיף

08/02/2017 תאריך: 20170004פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר 

353301600תיק בניין:

01/01/2017 תאריך פתיחה: 

בעלי עניין 

מבקש
קסקס אריה

קסקס אסנת

בעל הנכס
קסקס אריה ואוסנת

עורך
לוי זמירית

מהנדס
וייץ דורון

כתובת: , שכונה: טללים (ט')11בשמת 

3016 מגרש: 11  חלקה: 6847גוש:  גוש וחלקה:

11/69, שה/מק/10/69גז/במ/ תוכניות:

שטח מגרש:  מ"ר5192.00 מגורים ב' - קוטג'ים טוריים. יעוד:

שינויים עם תוספת שטח. תאור הבקשה: 

מהות הבקשה 
 ' יחד20במבנן בן , )חצי מדו משפחתי(תכנית שינויים עם תוספת שטח ושינוי חזיתות בקומת הקרקע בבית קיים 

החלטות 
לאשר את הבקשה 

. ההיתר יוצא בכפוף למילוי הדרישות המפורטות בגליון הדרישות
 
 

3עמוד  08/02/2017 מיום:20170004פרוטוקול רשות רישוי מס' 



20170025בקשה לעבודה מצומצמת:  2 סעיף

08/02/2017 תאריך: 20170004פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר 

353490400תיק בניין:

18/01/2017 תאריך פתיחה: 

בעלי עניין 

מבקש
לילך ומרדכי עציץ

, 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 
בשכונת כרמים , ד" יח31במבנן בן , בתריס 6סגירת חניה מס 

החלטות 
לאשר את הבקשה 

. ההיתר יוצא בכפוף למילוי הדרישות המפורטות בגליון הדרישות

4עמוד  08/02/2017 מיום:20170004פרוטוקול רשות רישוי מס' 



20160324בקשה להיתר:  3 סעיף

08/02/2017 תאריך: 20170004פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר 

353102900תיק בניין:

26/12/2016 תאריך פתיחה: 

בעלי עניין 

מבקש
רוגל איתי

רוגל אהרונוסון קלאודיה

רוגל לאה

עורך
בנובסקי רוברט

כתובת: , שכונה: ברושים (ב')7רחוב חפר 

1029 מגרש: 10  חלקה: 6851גוש:  גוש וחלקה:

9/69גז/במ/ תוכניות:

שטח מגרש:  מ"ר684.00 מגורים א' - חד משפחתיים. יעוד:

שינויים ללא תוספת שטח. תאור הבקשה: 

מהות הבקשה 
, סגירת חלונות בחזיתות מזרחית ומערבית, הגדלת חלונות בחזית צפונית ודרומית, שינוי חזיתות: תכנית שינויים הכוללת

 בבית חד משפחתי קיים, מסתור אשפה+  משטחי חניה לא מקורה2+ חיפוי בריקים 

החלטות 
לאשר את הבקשה 

. ההיתר יוצא בכפוף למילוי הדרישות המפורטות בגליון הדרישות

5עמוד  08/02/2017 מיום:20170004פרוטוקול רשות רישוי מס' 



20160327בקשה להיתר:  4 סעיף

08/02/2017 תאריך: 20170004פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר 

353003200תיק בניין:

27/12/2016 תאריך פתיחה: 

בעלי עניין 

מבקש
אמיר רחל נאוה

אמיר יואל

עורך
לוי זמירית

מהנדס
וייץ דורון

, שכונה: אלונים (א')20רחוב מרגלית  כתובת:

32 מגרש: 12  חלקה: 6850גוש:  גוש וחלקה:

11/69, שה/מק/9/69גז/במ/ תוכניות:

שטח מגרש:  מ"ר510.00 יעוד:

שינויים עם תוספת שטח. תאור הבקשה: 

מהות הבקשה 
 בבית חד משפחתי קיים, ר" מ25קירוי חניה בשטח של : תכנית שינויים הכוללת

החלטות 
לאשר את הבקשה 

. ההיתר יוצא בכפוף למילוי הדרישות המפורטות בגליון הדרישות

6עמוד  08/02/2017 מיום:20170004פרוטוקול רשות רישוי מס' 



20170022בקשה לעבודה מצומצמת:  5 סעיף

08/02/2017 תאריך: 20170004פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר 

353235402תיק בניין:

16/01/2017 תאריך פתיחה: 

בעלי עניין 

מבקש
חנני עודד

עורך
לוי זמירית

, שכונה: יעלים (יא')97רחוב שגיא  כתובת:

/ב2354 מגרש: 4125גוש:  גוש וחלקה:

9/69גז/במ/ תוכניות:

שטח מגרש:  מ"ר356.00 מגורים דו- משפחתיים יעוד:

פיתוח שטח, גדר תאור הבקשה: 

מהות הבקשה 
חצי מדו (ד אחת "ביח, העתקת חנייה לא מקורה+שינויים בפיתוח+ שינוי בגדר קדמית לרחוב: תכנית שינויים הכוללת

 )משפחתי

החלטות 
לאשר את הבקשה 

. ההיתר יוצא בכפוף למילוי הדרישות המפורטות בגליון הדרישות

7עמוד  08/02/2017 מיום:20170004פרוטוקול רשות רישוי מס' 



20160025בקשה להיתר:  6 סעיף

08/02/2017 תאריך: 20170004פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מספר 

353999620תיק בניין:

01/03/2016 תאריך פתיחה: 

בעלי עניין 

מבקש
סויסה אביאל אברהם

דהבני סויסה קארין

בעל הנכס
רשות מקרקעי ישראל

עורך
כהן יעל

מהנדס
דניאל אהרון

כתובת: כניסה א19זמורה 

620 מגרש: 104  חלקה: 4616גוש:  גוש וחלקה:

בניה חדשה תאור הבקשה: 

מהות הבקשה 
.בשכונת כרמים,גדרות+ חדר בחלל הגג+ קומות2+מרתף: הכולל) חצי מדו משפחתי(הקמת יחידת דיור אחת 

החלטות 
לאשר את הבקשה 

. ההיתר יוצא בכפוף למילוי הדרישות המפורטות בגליון הדרישות

                                                ___________________________________                                 
,ר  הועדה"יו                              ,                                                                       מהנדס המועצה

                                                      גיל ליבנה         יעקב ירקוני                                              

8עמוד  08/02/2017 מיום:20170004פרוטוקול רשות רישוי מס' 


