
20/10/2013 :תארי�

ד"ז חשו� תשע"ט :עברי. ת

201306פרוטוקול ועדה מקומית מספר 
ד"תשרי תשע'   ו10/09/2013: בתארי�

:נכחו

ל החברה הכלכלית"מנכ � יצחק דנו�

מרכז משק � חביב כ 

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

נציג מושב ורד יריחו � זק��יניב ב�

נציגת מושב ורד יריחו � הילה ברקי

נציג קיבו  קליה � גבי פלקסר

נציגת קיבו  קליה � מיכל ראב

נציגת קיבו  בית הערבה � סוזי שלו

נציג קיבו  מצפה של$ � חיי$ לוי

נציג קיבו  אלמוג � צחי רביב

מזכיר וגזבר המועצה � דוד בלאו :סגל

מהנדס המועצה � אוריאל אהרונוב' אינג

:נעדרו

נציג קיבו  קליה � אפי מושקטו :חברי 

נציג קיבו  מצפה של$ � גבי שיטרית

נציג קיבו  אלמוג � ניב כה�

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

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 15, ורד יריחו ריכטר גרשו� 15: מגרש מצב קיי$ בקשה להיתר 20130050 1
603': תכ

3 2, אזור התיירות דג� דינה 2: מגרש בניה חדשה בקשה להיתר 20120053 2
608/9': תכ
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1 20130050:  בקשה להיתר סעי$

10/09/2013:  תארי�201306פרוטוקול ועדה מקומית מספר 

 36390015:תיק בניי#

10/09/2013 :תארי� פתיחה

בעלי עניי#

מבקש
ריכטר גרשו�

ריכטר שרה גיטל

בעל הנכס
החטיבה להתיישבות

עור�
לרנר מרק

אחראי שלד
שטרית שי

15, ורד יריחו :כתובת

15:  מגרש :גוש וחלקה

603 :תוכניות

מגורי$ בנחלה :יעוד

מצב קיי$ :תאור הבקשה

מהות הבקשה
לגליזציה של מבני מגורי$ וצימרי$ קימיי$

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו, לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
הבקשה מאושרת בכפו$ למילוי דרישות מהנדס המועצה
.ובכפו, להריסת המבני$ והגדרות המופיעות בגו, התוכנית

2 20120053:  בקשה להיתר סעי$
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 50200002:תיק בניי#

28/11/2012 :תארי� פתיחה

בעלי עניי#

מבקש
דג� דינה

בעל הנכס
ש"ממונה על רכוש הממשלתי הנטוש באיו

עור�
לרנר מרק

אחראי שלד
לרנר מרק
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 20120053:  המש� בקשה להיתר

2, אזור התיירות :כתובת

2:  מגרש :גוש וחלקה

608/9 :תוכניות

12000.00 :שטח מגרש :יעוד

בניה חדשה :תאור הבקשה

מהות הבקשה
והקמת מתק� טיהור שפכי$) ר" מ1904.64שטח כללי ( יחידות אירוח חד קומתיות 50הקמת 

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו, לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
לדחות את הדיו#

.נציגי ורד יריחו בוועדה פנו בבקשה לדחות את הדיו� בנושא
.מוצי הציע לדחות את הדיו� בהתא$ לבקשת הישוב לישיבה הבאה

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

ח.ל.ט
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