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�תקציר נושאי� לדיו

בקשה להיתר

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

3 מצפה של# החברה הכלכלית
מגילות

167�178: מגרש ,פיתוח תשתיות 
תשתיות

בקשה להיתר 20120030 1
607/4': תכ

3 אלמוג קיבו* אלמוג 4: גוש בניה חדשה בקשה להיתר 20120029 2
2: חלקה

4 807, ה"קלי מועצת מגילות י#
המלח

6: גוש תוספת למבנה, ס "בי
 קיי#

בקשה להיתר 20120028 4
807: מגרש

605/4': תכ

5 ורד יריחו מ"יוד מר חניוני# בע 3: גוש בקשה להיתר 20120027 5
3: חלקה

603': תכ

6 ורד יריחו זד אבי 3: חלקה בניה חדשה בקשה להיתר 20120026 6
29: מגרש

603': תכ

בקשה לעבודה מצומצמת

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

4 ה"קלי מועצת מגילות י#
המלח

2: גוש �מרכיבי בטחו� 
בניה, תאורה ,גידור 
חדשה

בקשה לעבודה 20120001
מצומצמת

3
999: מגרש

605/4': תכ
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1 20120030:  בקשה להיתר סעי$

11/07/2012:  תארי�2012008פרוטוקול רשות רישוי מספר 

� 36100000:תיק בניי

11/07/2012 :תארי� פתיחה

�בעלי עניי

מבקש
החברה הכלכלית מגילות

עור�
מיכה ינו�

אחראי שלד
מיכה ינו�

�מצפה של :כתובת

178'167:  מגרש :גוש וחלקה

607/4 :תוכניות

תשתיות :תאור הבקשה פיתוח תשתיות �:שימושי

מהות הבקשה
178�167עבודות עפר וחיבור תשתיות ציבוריות למגרשי# 

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו- לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
יש לאשר הבקשה בכפו- לדרישות מהנדס המועצה

הבקשה מאושרת בכפו- למילוי דרישות מהנדס המועצה

2 20120029:  בקשה להיתר סעי$

11/07/2012:  תארי�2012008פרוטוקול רשות רישוי מספר 

� 35560000:תיק בניי

03/07/2012 :תארי� פתיחה

�בעלי עניי

מבקש
קיבו* אלמוג

בעל הנכס
ט אפוטרופוס"קמ

עור�
אביעד רידי

אחראי שלד
אייזנברג משה

אלמוג :כתובת

2:   חלקה4: גוש :גוש וחלקה
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 20120029:  המש� בקשה להיתר

בניה חדשה :תאור הבקשה

מהות הבקשה
חדר גנרטור קיבו* אלמוג

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו- לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
יש לאשר הבקשה בכפו- לדרישות מהנדס המועצה

החלטה לאשר

3 20120001:  בקשה לעבודה מצומצמת סעי$

11/07/2012:  תארי�2012008פרוטוקול רשות רישוי מספר 

� 36010000:תיק בניי

10/01/2012 :תארי� פתיחה

�בעלי עניי

מבקש
מועצת מגילות י# המלח

עור�
אברה# סער

אחראי שלד
אברה# סער

ה"קלי :כתובת

999:  מגרש2: גוש :גוש וחלקה

1008:  מגרש4: גוש

605/4 :תוכניות

בניה חדשה :תאור הבקשה תאורה,גידור � מרכיבי בטחו�  �:שימושי

מהות הבקשה
ה"קיימת בקליהתקנת גדר מתריעה על גדר 

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו- לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
יש לאשר הבקשה בכפו- לדרישות מהנדס המועצה

הבקשה מאושרת בכפו- למילוי דרישות מהנדס המועצה

4 20120028:  בקשה להיתר סעי$

11/07/2012:  תארי�2012008פרוטוקול רשות רישוי מספר 

� 36010807:תיק בניי

03/07/2012 :תארי� פתיחה
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 20120028:  המש� בקשה להיתר

�בעלי עניי

מבקש
מועצת מגילות י# המלח

בעל הנכס
מועצת מגילות י# המלח

עור�
אביעד רידי

אחראי שלד
אייזנברג משה

807, ה"קלי :כתובת

807:  מגרש6: גוש :גוש וחלקה

605/4 :תוכניות

:יעוד מבני# ומוסדות ציבור לחינו�

תוספת למבנה קיי# :תאור הבקשה ס"בי �:שימושי

מהות הבקשה
ה"ס יסודי מגילות בקלי"צ ביה"תוספת כיתה לחט

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו- לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
יש לאשר הבקשה בכפו- לדרישות מהנדס המועצה

הבקשה מאושרת בכפו- למילוי דרישות מהנדס המועצה

5 20120027:  בקשה להיתר סעי$

11/07/2012:  תארי�2012008פרוטוקול רשות רישוי מספר 

� 36390000:תיק בניי

02/07/2012 :תארי� פתיחה

�בעלי עניי

מבקש
מ"יוד מר חניוני# בע

בעל הנכס
החטיבה להתיישבות

עור�
אלבג רועי

אחראי שלד
שטרית שי

ורד יריחו :כתובת

3:   חלקה3: גוש :גוש וחלקה

603 :תוכניות
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 20120027:  המש� בקשה להיתר

תעשיה ומחסני# :יעוד

מהות הבקשה
מגרש אחסנה משטרתי לכלי רכב

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו- לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
יש לאשר הבקשה בכפו- לדרישות מהנדס המועצה

הבקשה מאושרת בכפו- למילוי דרישות מהנדס המועצה

6 20120026:  בקשה להיתר סעי$

11/07/2012:  תארי�2012008פרוטוקול רשות רישוי מספר 

� 36390000:תיק בניי

27/06/2012 :תארי� פתיחה

�בעלי עניי

מבקש
זד אבי

עור�
גבאי דוד

גבאי דוד

אחראי שלד
החטיבה להתיישבות

ורד יריחו :כתובת

29:  מגרש3:   חלקה :גוש וחלקה

603 :תוכניות

מגורי# :יעוד

בניה חדשה :תאור הבקשה

מהות הבקשה
'בניית בית לב� ממשי� בחלקה א

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו- לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
יש לאשר הבקשה בכפו- לדרישות מהנדס המועצה
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 20120026:  המש� בקשה להיתר

הבקשה מאושרת בכפו- למילוי דרישות מהנדס המועצה

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

ח.ל.ט
 

11/07/2012: מיו2012008#פרוטוקול רשות רישוי מספר  עמודי7# מתו� 7עמוד 


