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 הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמנואל   פרוטוקול

 27.02.2022,  בהתשפ" אדר א' כ"ו,ראשון מיוםבישיבתה 
 18:00בשעה 

 

  : משתתפים

 יושב ראש הוועדה  אליהו גפני 
 וועדה  חבר   יצחק חודרה

 חבר וועדה  סימה ףיוס
 חבר וועדה  יחיאל כהן

 חבר וועדה  אופיר שמחי 
 אייזנבך משה 
 רוזנשטיין יעקב 

 

 חבר וועדה 
 חבר ועדה 

  
 

 נוכחים:

 

 מנכ"ל המועצה  יוסף דיין
 מהנדס המועצה  רונן נדבורני
 יועמ"ש הוועדה  )בזום( עומר בן צבי 

  
 

 על סדר היום:

 

 כתובת שם המבקש  מגרש תב"ע תיק בניין  מס' בקשה סעיף
 23 פנחס לוין אליהו יהודה  קניג 10 120/1 120/1/10 2021021 1

 לבית קיים וגידור החצר  תוספת בניה  :מהות הבקשה
 לאשר בכפוף להשלמת תנאים להיתר   המלצת המהנדס

 

 כתובת שם המבקש  מגרש תב"ע תיק בניין  מס' בקשה סעיף
 24ישראל אבוחצירא   שמשון  רחמים  קטיעי 38 120/6 120/6/38 2022004 2

 לבית קיים תוספת בניה  :מהות הבקשה
 לאשר בכפוף להשלמת תנאים להיתר      המלצת המהנדס
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 120/1/10 : תיק בניין 2021021 : מס' בקשה 1 : סעיף

 :המבקש

 בתב"ע:   מגרש: כתובת:   שם: 

 120/1 10 23פנחס לוין    אליהו יהודה  קניג

 
 :סוג הבקשה

   בקשה להיתר
 

 : תיאור הבקשה
 וגידור החצר פיתוח  +  מ"ר   23.4 בשטח של  לבית קיים  תוספת בניה

 
 מהלך הדיון:

 . הקב ר רתא תנוכשל  תוי בחרמ ה תוי חנה ה תא תמ אות ה רצחה  רודיג ו חו תיפ,  לתוספת בניההוצגה בקשה 
 

 להצבעה:
 אושר פה אחד 

 
 

 החלטת הוועדה:
גליון    תנאיבו  בהיותה תואמת להנחיות המרחביות לשכונת אתר רבקה  לאשר את הבקשההועדה מחליטה    להשלמת 

 דרישות 
 
 

ר שמחי יצא אופי  

 120/6/38 : תיק בניין 2022004 : מס' בקשה 2 : סעיף

 :המבקש

 בתב"ע:   מגרש: כתובת:   שם: 

 120/6 38 24  אבוחצירא ישראל   שוןרחמים שמ  קטיעי

 
 :סוג הבקשה

   בקשה להיתר
 

 : תיאור הבקשה
 מ"ר  159.43 בשטח שללבית קיים  תוספת בניה  

 
 מהלך הדיון:
 . פערי המפלסיםבשל כניסה ממפלס עליון ,  הכוללת תוספת קומה ובניה על הגג  הוצגה בקשה

 
 להצבעה:

 אושר פה אחד 
 
 

 החלטת הוועדה:
 לאשר בכפוף להשלמת תנאים להיתר וגליון דרישות 

 
 

 
                                                     _________________                                                     _______________ 

                                     אליהו גפני                                                      אדר' רונן נדבורני                                       
 ס הוועדה                                                                   יו"ר הוועדה                                  דמהנ                                   
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