
20/10/2013 :תארי�

ד"ז חשו� תשע"ט :עברי. ת

201304פרוטוקול ועדה מקומית מספר 
08:00ג  שעה "א תמוז תשע" י19/06/2013: בתארי�

:נכחו

נציג קיבו� אלמוג � עומרי ציזלינג

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

נציג מושב ורד יריחו � זק��יניב ב�

נציג קיבו� קליה � גבי פלקסר

נציג קיבו� קליה � אפי מושקטו

נציגת קיבו� קליה � מיכל ראב

נציגת קיבו� בית הערבה � סוזי שלו

נציג קיבו� מצפה של$ � חיי$ לוי

נציג קיבו� אלמוג � ניב כה�

מזכיר וגזבר המועצה � דוד בלאו :סגל

מהנדס המועצה � אוריאל אהרונוב' אינג

� דנו� יצחק

� כוכבי� איריס שש

:נעדרו

נציגת מושב ורד יריחו � הילה ברקי :חברי#

נציג קיבו� מצפה של$ � גבי שיטרית

נציג קיבו� אלמוג � צחי רביב

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

יוע� משפטי � ד נתנאל כ�"עו :סגל
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תקציר נושאי# לדיו%

תוכנית בניי% עיר

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

3 מועצת מגילות י$
המלח

ע מפורטת"שינוי תב
4�604לאלמוג 

604�4 שינוי למתאר
מפורטת

1

3 החברה לפיתוח אתר
הטבילה

ע לאתר הטבילה"תב
קאסר אל יהוד� 

600 שינוי למתאר 2
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4)604: שינוי למתאר מפורטת 1 סעי'
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4�604ע מפורטת לאלמוג "שינוי תב :ש# התכנית

) דונ145.00$( ר" מ145,000.00 שטח תוכנית

בעלי עני%

יוז#/יז#
מועצת מגילות י$ המלח

קיבו� אלמוג

בעלי#
קיבו� אלמוג

מטרת סעי'
 של קיבו� אלמוג להפקדה604/4ע "לאשר תב

המלצות
.לאשר את התכנית

החלטות
המלצת ועדה מקומית על הפקדת תכנית )) א(62.ס

600: שינוי למתאר 2 סעי'
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קאסר אל יהוד� ע לאתר הטבילה "תב :ש# התכנית

) דונ26.69$( ר" מ26,690.00 שטח תוכנית

בעלי עני%

יוז#/יז#
החברה לפיתוח אתר הטבילה

בעלי#
ש"ממונה על רכוש הממשלתי הנטוש באיו

המלצות
.לאשר את התכנית

החלטות
המלצת ועדה מקומית על הפקדת תכנית )) א(62.ס

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

ח.ל.ט
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