
20/10/2013 :תארי�

ד"ז חשו� תשע"ט :עברי. ת

2013003פרוטוקול רשות רישוי מספר 
ג"ח ניס� תשע" כ08/04/2013: בתארי�

:נכחו

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

מהנדס המועצה � אוריאל אהרונוב' אינג

08/04/2013: מיו"2013003פרוטוקול רשות רישוי מספר  עמודי"12 מתו� 1עמוד 



תקציר נושאי� לדיו�

בקשה להיתר

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

4 57, ה"קלי יתו" עוזי 5: גוש מגורי" חד משפחתי
תוספת למבנה קיי", 

בקשה להיתר 20130023 1
57: מגרש

605/4': תכ

4 807, ה"קלי מועצת מגילות י"
המלח

6: גוש ,ס "בי בקשה להיתר 20130024 2
807: מגרש

605/4': תכ

9 331, אלמוג כה� מיטל 6: גוש מגורי" חד משפחתי
תוספת למבנה קיי", 

בקשה להיתר 20130032 10
2: חלקה
331: מגרש

10 332, אלמוג סימו� לירו� 6: גוש מגורי" חד משפחתי
תוספת למבנה קיי", 

בקשה להיתר 20130033 11
2: חלקה
332: מגרש

10 334, אלמוג איזק יעל 6: גוש מגורי" חד משפחתי
תוספת למבנה קיי", 

בקשה להיתר 20130034 12
2: חלקה
334: מגרש

11 326, אלמוג כה� עדנה 6: גוש מגורי" חד משפחתי
תוספת למבנה קיי", 

בקשה להיתר 20130035 13
2: חלקה
326: מגרש

12 107, בית הערבה בית הערבה 4: גוש מגורי" חד משפחתי
תוספת למבנה קיי", 

בקשה להיתר 20130036 14
2: חלקה
107: מגרש

08/04/2013: מיו"2013003פרוטוקול רשות רישוי מספר  עמודי"12 מתו� 2עמוד 



תקציר נושאי� לדיו�

בקשה לעבודה מצומצמת

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

5 66, ה"קלי יערה בר אברה" 66: מגרש מגורי" חד משפחתי
,

בקשה לעבודה 20130026
מצומצמת

3
605/4': תכ

5 67, ה"קלי נויה רומנו 67: מגרש מגורי" חד משפחתי
,

בקשה לעבודה 20130027
מצומצמת

4
605/4': תכ

6 68, ה"קלי יוסי שיק 68: מגרש מגורי" חד משפחתי
,

בקשה לעבודה 20130028
מצומצמת

5
605/4': תכ

7 69, ה"קלי רונית אונגר 69: מגרש מגורי" חד משפחתי
,

בקשה לעבודה 20130029
מצומצמת

6
605/4': תכ

7 70, ה"קלי אבינוע" ב� דרור 70: מגרש מגורי" חד משפחתי
,

בקשה לעבודה 20130030
מצומצמת

7
605/4': תכ

8 651, ה"קלי עדי גבאי 651: חלקה מגורי" חד משפחתי
,

בקשה לעבודה 20130021
מצומצמת

8
605/4': תכ

8 65, ה"קלי דדו� מירי 65: מגרש מגורי" חד משפחתי
,

בקשה לעבודה 20130025
מצומצמת

9
605/4': תכ

08/04/2013: מיו"2013003פרוטוקול רשות רישוי מספר  עמודי"12 מתו� 3עמוד 



1 20130023:  בקשה להיתר סעי$

08/04/2013:  תארי�2013003פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 36010057:תיק בניי�

08/04/2013 :תארי� פתיחה

בעלי עניי�

מבקש
יתו" עוזי

יתו" רותי

בעל הנכס
החטיבה להתיישבות

עור�
אלבג רועי

אחראי שלד
שטרית שי

57, ה"קלי :כתובת

57:  מגרש5: גוש :גוש וחלקה

605/4 :תוכניות

מגורי" :יעוד

תוספת למבנה קיי" :תאור הבקשה מגורי" חד משפחתי :שימושי�

מהות הבקשה
תוספת למבנה למגורי"

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו, לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
הבקשה מאושרת בכפו$ למילוי דרישות מהנדס המועצה

2 20130024:  בקשה להיתר סעי$

08/04/2013:  תארי�2013003פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 36010807:תיק בניי�

15/04/2013 :תארי� פתיחה

בעלי עניי�

מבקש
מועצת מגילות י" המלח

בעל הנכס
החטיבה להתיישבות

עור�
אוריאל אהרונוב' אינג

מהנדס
אוריאל אהרונוב' אינג

08/04/2013: מיו"2013003פרוטוקול רשות רישוי מספר  עמודי"12 מתו� 4עמוד 



 20130024:  המש� בקשה להיתר

807, ה"קלי :כתובת

807:  מגרש6: גוש :גוש וחלקה

605/4 :תוכניות

:יעוד מבני" ומוסדות ציבור לחינו�

ס"בי :שימושי�

מהות הבקשה
הקמת כיתת מנהיגות בבית ספר מגילות

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו, לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
הבקשה מאושרת בכפו$ למילוי דרישות מהנדס המועצה

3 20130026:  בקשה לעבודה מצומצמת סעי$

08/04/2013:  תארי�2013003פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 36010066:תיק בניי�

15/04/2013 :תארי� פתיחה

בעלי עניי�

מבקש
יערה בר אברה"

עור�
אביעד רידי

66, ה"קלי :כתובת

66:  מגרש :גוש וחלקה

605/4 :תוכניות

מגורי" חד משפחתי :שימושי�

מהות הבקשה
פרגולה וסככה

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו, לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
הבקשה מאושרת בכפו$ למילוי דרישות מהנדס המועצה

4 20130027:  בקשה לעבודה מצומצמת סעי$

08/04/2013:  תארי�2013003פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 36010067:תיק בניי�

15/04/2013 :תארי� פתיחה

08/04/2013: מיו"2013003פרוטוקול רשות רישוי מספר  עמודי"12 מתו� 5עמוד 



 20130027:  המש� בקשה לעבודה מצומצמת

בעלי עניי�

מבקש
נויה רומנו

עור�
אביעד רידי

67, ה"קלי :כתובת

67:  מגרש :גוש וחלקה

605/4 :תוכניות

מגורי" חד משפחתי :שימושי�

מהות הבקשה
פרגולה וסככה

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו, לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
הבקשה מאושרת בכפו$ למילוי דרישות מהנדס המועצה

5 20130028:  בקשה לעבודה מצומצמת סעי$

08/04/2013:  תארי�2013003פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 36010068:תיק בניי�

15/04/2013 :תארי� פתיחה

בעלי עניי�

מבקש
יוסי שיק

עור�
אביעד רידי

68, ה"קלי :כתובת

68:  מגרש :גוש וחלקה

605/4 :תוכניות

מגורי" חד משפחתי :שימושי�

מהות הבקשה
פרגולה וסככה

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו, לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
הבקשה מאושרת בכפו$ למילוי דרישות מהנדס המועצה

08/04/2013: מיו"2013003פרוטוקול רשות רישוי מספר  עמודי"12 מתו� 6עמוד 



6 20130029:  בקשה לעבודה מצומצמת סעי$

08/04/2013:  תארי�2013003פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 36010069:תיק בניי�

15/04/2013 :תארי� פתיחה

בעלי עניי�

מבקש
רונית אונגר

עור�
אביעד רידי

69, ה"קלי :כתובת

69:  מגרש :גוש וחלקה

605/4 :תוכניות

מגורי" חד משפחתי :שימושי�

מהות הבקשה
פרגולה וסככה

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו, לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
הבקשה מאושרת בכפו$ למילוי דרישות מהנדס המועצה

7 20130030:  בקשה לעבודה מצומצמת סעי$

08/04/2013:  תארי�2013003פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 36010070:תיק בניי�

15/04/2013 :תארי� פתיחה

בעלי עניי�

מבקש
אבינוע" ב� דרור

ורד ב� דרור

עור�
אביעד רידי

70, ה"קלי :כתובת

70:  מגרש :גוש וחלקה

605/4 :תוכניות

מגורי" חד משפחתי :שימושי�

מהות הבקשה
פרגולה וסככה

08/04/2013: מיו"2013003פרוטוקול רשות רישוי מספר  עמודי"12 מתו� 7עמוד 



 20130030:  המש� בקשה לעבודה מצומצמת

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו, לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
הבקשה מאושרת בכפו$ למילוי דרישות מהנדס המועצה

8 20130021:  בקשה לעבודה מצומצמת סעי$

08/04/2013:  תארי�2013003פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 36010651:תיק בניי�

24/03/2013 :תארי� פתיחה

בעלי עניי�

מבקש
עדי גבאי

גבאי גול�

עור�
אביעד רידי

651, ה"קלי :כתובת

651:   חלקה :גוש וחלקה

605/4 :תוכניות

מגורי" חד משפחתי :שימושי�

מהות הבקשה
פרגולות בחנית הבית הבית ובצד האחורי

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו, לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
הבקשה מאושרת בכפו$ למילוי דרישות מהנדס המועצה

9 20130025:  בקשה לעבודה מצומצמת סעי$

08/04/2013:  תארי�2013003פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 36010065:תיק בניי�

15/04/2013 :תארי� פתיחה

בעלי עניי�

מבקש
דדו� מירי

עור�
אביעד רידי

08/04/2013: מיו"2013003פרוטוקול רשות רישוי מספר  עמודי"12 מתו� 8עמוד 



 20130025:  המש� בקשה לעבודה מצומצמת

65, ה"קלי :כתובת

65:  מגרש :גוש וחלקה

605/4 :תוכניות

מגורי" חד משפחתי :שימושי�

מהות הבקשה
פרגולה וסככה 

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו, לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
הבקשה מאושרת בכפו$ למילוי דרישות מהנדס המועצה

10 20130032:  בקשה להיתר סעי$

08/04/2013:  תארי�2013003פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 35560331:תיק בניי�

24/04/2013 :תארי� פתיחה

בעלי עניי�

מבקש
כה� מיטל

כה� עומר

בעל הנכס
החטיבה להתיישבות

עור�
אלבג רועי

אחראי שלד
שטרית שי

331, אלמוג :כתובת

331:  מגרש2:   חלקה6: גוש :גוש וחלקה

604/3 :תוכניות

400.00 :שטח מגרש מגורי" :יעוד

תוספת למבנה קיי" :תאור הבקשה מגורי" חד משפחתי :שימושי�

מהות הבקשה
תוספת למבנה למגורי" חד קומתי והסדרת מצללה

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו, לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
הבקשה מאושרת בכפו$ למילוי דרישות מהנדס המועצה

08/04/2013: מיו"2013003פרוטוקול רשות רישוי מספר  עמודי"12 מתו� 9עמוד 



11 20130033:  בקשה להיתר סעי$

08/04/2013:  תארי�2013003פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 35560332:תיק בניי�

24/04/2013 :תארי� פתיחה

בעלי עניי�

מבקש
סימו� לירו�

סימו� ויקטור

בעל הנכס
החטיבה להתיישבות

עור�
אלבג רועי

אחראי שלד
שטרית שי

332, אלמוג :כתובת

332:  מגרש2:   חלקה6: גוש :גוש וחלקה

604/3 :תוכניות

400.00 :שטח מגרש מגורי" :יעוד

תוספת למבנה קיי" :תאור הבקשה מגורי" חד משפחתי :שימושי�

מהות הבקשה
תוספת למבנה למגורי"

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו, לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
הבקשה מאושרת בכפו$ למילוי דרישות מהנדס המועצה

12 20130034:  בקשה להיתר סעי$

08/04/2013:  תארי�2013003פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 35560334:תיק בניי�

24/04/2013 :תארי� פתיחה

בעלי עניי�

מבקש
איזק יעל

איזק אודי

בעל הנכס
החטיבה להתיישבות

עור�
אלבג רועי

אחראי שלד
שטרית שי

08/04/2013: מיו"2013003פרוטוקול רשות רישוי מספר  עמודי"12 מתו� 10עמוד 



 20130034:  המש� בקשה להיתר

334, אלמוג :כתובת

334:  מגרש2:   חלקה6: גוש :גוש וחלקה

604/3 :תוכניות

374.00 :שטח מגרש מגורי" :יעוד

תוספת למבנה קיי" :תאור הבקשה מגורי" חד משפחתי :שימושי�

מהות הבקשה
חד קומתי והסדרת מצללה �תוספת למבנה למגורי"

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו, לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
הבקשה מאושרת בכפו$ למילוי דרישות מהנדס המועצה

13 20130035:  בקשה להיתר סעי$

08/04/2013:  תארי�2013003פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 35560326:תיק בניי�

24/04/2013 :תארי� פתיחה

בעלי עניי�

מבקש
כה� עדנה

כה� ניב

בעל הנכס
החטיבה להתיישבות

עור�
אלבג רועי

אחראי שלד
שטרית שי

326, אלמוג :כתובת

326:  מגרש2:   חלקה6: גוש :גוש וחלקה

604/3 :תוכניות

מגורי" :יעוד

תוספת למבנה קיי" :תאור הבקשה מגורי" חד משפחתי :שימושי�

מהות הבקשה
תוספת למבנה למגורי"

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו, לדרישות מהנדס המועצה

08/04/2013: מיו"2013003פרוטוקול רשות רישוי מספר  עמודי"12 מתו� 11עמוד 



 20130035:  המש� בקשה להיתר

החלטות
הבקשה מאושרת בכפו$ למילוי דרישות מהנדס המועצה

14 20130036:  בקשה להיתר סעי$

08/04/2013:  תארי�2013003פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 36450107:תיק בניי�

30/04/2013 :תארי� פתיחה

בעלי עניי�

מבקש
בית הערבה

בעל הנכס
החטיבה להתיישבות

עור�
אלבג רועי

אחראי שלד
שטרית שי

107, בית הערבה :כתובת

107:  מגרש2:   חלקה4: גוש :גוש וחלקה

602 :תוכניות

500.00 :שטח מגרש מגורי" :יעוד

תוספת למבנה קיי" :תאור הבקשה מגורי" חד משפחתי :שימושי�

מהות הבקשה
)הלפרי�(תוספת לבניי� מגורי" חד קומתי 

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
 

08/04/2013: מיו"2013003פרוטוקול רשות רישוי מספר  עמודי"12 מתו� 12עמוד 


