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תקציר נושאי� לדיו 

בקשה להיתר

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

3 1, אזור התיירות מזרחי ציו� 1: מגרש ,בריכה ציבורית 
בניה חדשה

בקשה להיתר 20130045 1
608/9': תכ

3 316, אלמוג גזי פיה 6: גוש מגורי# חד משפחתי
תוספת למבנה קיי#, 

בקשה להיתר 20130046 2
2: חלקה
316: מגרש

4 318, אלמוג אלינגר לירז 4: גוש מגורי# חד משפחתי
תוספת למבנה קיי#, 

בקשה להיתר 20130047 3
2: חלקה
318: מגרש
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1 20130045:  בקשה להיתר סעי$

21/07/2013:  תארי�2013006פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 50200001:תיק בניי 

21/07/2013 :תארי� פתיחה

בעלי עניי 

מבקש
מזרחי ציו�

עור�
ניסמ� לב

אחראי שלד
ניסמ� לב

1, אזור התיירות :כתובת

1:  מגרש :גוש וחלקה

608/9 :תוכניות

בניה חדשה :תאור הבקשה בריכה ציבורית :שימושי�

מהות הבקשה
 ושינויי# ברדכי גישההקמת בריכת שחייה חצי אולימפית

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו, לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
הבקשה מאושרת בכפו$ למילוי דרישות מהנדס המועצה

2 20130046:  בקשה להיתר סעי$

21/07/2013:  תארי�2013006פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 35560316:תיק בניי 

05/08/2013 :תארי� פתיחה

בעלי עניי 

מבקש
גזי פיה

גזי משה

בעל הנכס
החטיבה להתיישבות

עור�
אלבג רועי

אחראי שלד
שטרית שי

316, אלמוג :כתובת

316:  מגרש2:   חלקה6: גוש :גוש וחלקה
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 20130046:  המש� בקשה להיתר

604/3 :תוכניות

487.00 :שטח מגרש מגורי# :יעוד

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

מהות הבקשה
תוספת למבנה למגורי# חד קומתי

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו, לדרישות מהנדס המועצה
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 20130046:  המש� בקשה להיתר

החלטות
הבקשה מאושרת בכפו$ למילוי דרישות מהנדס המועצה

3 20130047:  בקשה להיתר סעי$

21/07/2013:  תארי�2013006פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 35560318:תיק בניי 

13/08/2013 :תארי� פתיחה

בעלי עניי 

מבקש
אלינגר לירז

בעל הנכס
החטיבה להתיישבות

עור�
בורגר מיכל

אחראי שלד
שטרית שי

318, אלמוג :כתובת

318:  מגרש2:   חלקה4: גוש :גוש וחלקה

604/3 :תוכניות

500.43 :שטח מגרש מגורי# :יעוד

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

מהות הבקשה
תוספת בניה למבנה 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
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