
20/10/2013 :תארי�

ד"ז חשו� תשע"ט :עברי. ת

201302פרוטוקול ועדה מקומית מספר 
ג"ג אדר  תשע" כ05/03/2013: בתארי�

:נכחו

ר הוועדה"ראש המועצה ויו � מרדכי דהמ� :חברי�

נציג מושב ורד יריחו � יניב ב� זק�

נציג מושב ורד יריחו � הילה ברקי

נציג קיבו! קליה � גבי פלקסר

נציג קיבו! קליה � מיכל ראב

נציג קיבו! קליה � אפי מושקטו

נציג קיבו! אלמוג � ניב כה�

ש"מנהל לשכת תכנו� איו � :נציגי�

ש"מנהל לשכת תכנו� איו. ס � דניאל חלימי' אדר

מזכיר וגזבר המועצה � דוד בלאו :סגל

מהנדס המועצה � אהרונוב אוריאל

� אודי איזק מוזמ!

� יוסי צופי

:נעדרו

נציג קיבו! בית הערבה � סוזי שלו :חברי�

נציג קיבו! מצפה של% � חיי% לוי

נציג קיבו! מצפה של% � גבי שיטרית

נציג קיבו! אלמוג � צחי רביב

יוע! משפטי � ד יזהר דגני"עו :סגל
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תקציר נושאי� לדיו!

בקשה להיתר

'עמ כתובת בעל עניי! ח"גו תאור ישות ישות' מס סוג ישות סעי$

3 4, ה"קלי ה"קיבו! קלי 3: גוש בניה חדשה, מסחרי  בקשה להיתר 20130018 1
10: חלקה
4: מגרש

3 807, ה"קלי מועצת מגילות י%
המלח

6: גוש בניה חדשה, ס "בי בקשה להיתר 20130022 2
807: מגרש

605/4': תכ
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1 20130018:  בקשה להיתר סעי$

05/03/2013:  תארי�201302פרוטוקול ועדה מקומית מספר 

 36010004:תיק בניי!

05/03/2013 :תארי� פתיחה

בעלי עניי!

מבקש
ה"קיבו! קלי

בעל הנכס
החטיבה להתיישבות

עור�
ליאור רות%

אחראי שלד
ב� תורה חיי%

4, ה"קלי :כתובת

4:  מגרש10:   חלקה3: גוש :גוש וחלקה

608/9 :תוכניות

בניה חדשה :תאור הבקשה מסחרי :שימושי�

מהות הבקשה
חנות מסחרית חד קומתית �מבנה חדש

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו- לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
הבקשה מאושרת בכפו$ למילוי דרישות מהנדס המועצה

2 20130022:  בקשה להיתר סעי$
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 36010807:תיק בניי!

03/04/2013 :תארי� פתיחה

בעלי עניי!

מבקש
מועצת מגילות י% המלח

בעל הנכס
החטיבה להתיישבות

עור�
ג"נילי חר

ויא� טנדרוולד

אחראי שלד
שולמ� ולדימיר

807, ה"קלי :כתובת
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 20130022:  המש� בקשה להיתר

807:  מגרש6: גוש :גוש וחלקה

605/4 :תוכניות

:יעוד מבני% ומוסדות ציבור לחינו�

בניה חדשה :תאור הבקשה ס"בי :שימושי�

מהות הבקשה
א"ג� כ' + כיתה א � אשכולות2צ "תוספת חט �'שלב א
כיתות לימוד חדשות' שלב ב

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו- לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
הבקשה מאושרת בכפו$ למילוי דרישות מהנדס המועצה

                                    __________________            __________________                 
דהמ�) מוצי(                             מרדכי                אהרונוב אוריאל                                     
ר הועדה"                                  יו               מהנדס המועצה                                       

ח.ל.ט
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