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תקציר נושאי� לדיו�

בקשה להיתר

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

3 מצוקי דרגות מ"מקורות בע תעמרה: מגרש ,קו מי#  בקשה להיתר 20120047 1
,606, 600': תכ

606/3

3 649, ה"קלי ב� חמו דביר 56: גוש מגורי# חד משפחתי
בניה חדשה, 

בקשה להיתר 20120048 2
649: מגרש

605/4': תכ

4 660, ה"קלי צור אריק 65: גוש מגורי# חד משפחתי
בניה חדשה, 

בקשה להיתר 20120049 3
660: מגרש

605/4': תכ

6 611אבנת   מועצת מגילות י#
המלח

611: מגרש עבודות, עבודות עפר 
 עפר

בקשה להיתר 20120052 6
611': תכ

בקשה לעבודה מצומצמת

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

5 109, בית הערבה בית הערבה 4: גוש תוספת למבנה קיי# בקשה לעבודה 20120050
מצומצמת

4
2: חלקה
109: מגרש

5 בית הערבה בית הערבה 24: גוש מערכת פוטו
התקנת, וולטאיי# 

מתקני# פוטו

בקשה לעבודה 20120051
מצומצמת

5
101�121: מגרש

602': תכ
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1 20120047:  בקשה להיתר סעי#

28/10/2012:  תארי�2012015פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 50300000:תיק בניי�

28/10/2012 :תארי� פתיחה

בעלי עניי�

מבקש
מ"מקורות בע

בעל הנכס
מנהל מקרקעי ישראל

מנהל מקרקעי ישראל

עור�
אנדריצויו וסילה

אחראי שלד
אנדריצויו וסילה

מצוקי דרגות :כתובת

תעמרה:  מגרש :גוש וחלקה

600 ,606 ,606/3 :תוכניות

קו מי# �:שימושי

מהות הבקשה
).156 �3916: מבנה' מס( '  מצוקי דרגות קטע ב4החלפת קו מי# 

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו. לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
הבקשה מאושרת בכפו# למילוי דרישות מהנדס המועצה

2 20120048:  בקשה להיתר סעי#

28/10/2012:  תארי�2012015פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 36010649:תיק בניי�

30/10/2012 :תארי� פתיחה

בעלי עניי�

מבקש
ב� חמו דביר

בעל הנכס
החטיבה להתיישבות

עור�
הכה� צימרמ� אפרת

אחראי שלד
בורושנסקי אנטולי

649, ה"קלי :כתובת
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 20120048:  המש� בקשה להיתר

649:  מגרש56: גוש :גוש וחלקה

605/4 :תוכניות

בניה חדשה :תאור הבקשה מגורי# חד משפחתי �:שימושי

מהות הבקשה
בית מגורי# חדש

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו. לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
הבקשה מאושרת בכפו# למילוי דרישות מהנדס המועצה

3 20120049:  בקשה להיתר סעי#

28/10/2012:  תארי�2012015פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 36010660:תיק בניי�

06/11/2012 :תארי� פתיחה

בעלי עניי�

מבקש
צור אריק

צור אלינור

בעל הנכס
החטיבה להתיישבות

עור�
הכה� צימרמ� אפרת

אחראי שלד
אלו� איסי

660, ה"קלי :כתובת

660:  מגרש65: גוש :גוש וחלקה

605/4 :תוכניות

בניה חדשה :תאור הבקשה מגורי# חד משפחתי �:שימושי

מהות הבקשה
בית חד קומתי חדש

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו. לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
הבקשה מאושרת בכפו# למילוי דרישות מהנדס המועצה

28/10/2012: מיו2012015#פרוטוקול רשות רישוי מספר  עמודי6# מתו� 4עמוד 



4 20120050:  בקשה לעבודה מצומצמת סעי#
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 36450109:תיק בניי�

06/11/2012 :תארי� פתיחה

בעלי עניי�

מבקש
בית הערבה

משפחת קוזיאק

בעל הנכס
החטיבה להתיישבות

עור�
אלבג רועי

אחראי שלד
שטרית שי

109, בית הערבה :כתובת

109:  מגרש2:   חלקה4: גוש :גוש וחלקה

602 :תוכניות

תוספת למבנה קיי# :תאור הבקשה

מהות הבקשה
תוספת למבנה מגורי#

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו. לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
הבקשה מאושרת בכפו# למילוי דרישות מהנדס המועצה

5 20120051:  בקשה לעבודה מצומצמת סעי#

28/10/2012:  תארי�2012015פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 36450000:תיק בניי�

07/11/2012 :תארי� פתיחה

בעלי עניי�

מבקש
בית הערבה

בעל הנכס
החטיבה להתיישבות

עור�
שבלי בשיר

בית הערבה :כתובת

121(101:  מגרש24: גוש :גוש וחלקה
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 20120051:  המש� בקשה לעבודה מצומצמת

602 :תוכניות

התקנת מתקני# פוטו וולטאי# :תאור הבקשה מערכת פוטו וולטאיי# �:שימושי

מהות הבקשה
ג בית מגורי# קיי#"הקמת מערכת פוטו וולטאית ע

ר וממיר אחד" מ56.10 קילו וואט בשטח של 15בהספק של 

הצעת החלטה
יש לאשר הבקשה בכפו. לדרישות מהנדס המועצה

החלטות
הבקשה מאושרת בכפו# למילוי דרישות מהנדס המועצה

6 20120052:  בקשה להיתר סעי#

28/10/2012:  תארי�2012015פרוטוקול רשות רישוי מספר 

 37860611:תיק בניי�

11/11/2012 :תארי� פתיחה

בעלי עניי�

מבקש
מועצת מגילות י# המלח

בעל הנכס
החטיבה להתיישבות

עור�
סקורלאטוב דינה

מהנדס
סקורלאטוב דינה

611אבנת   :כתובת

611:  מגרש :גוש וחלקה

611 :תוכניות

עבודות עפר :תאור הבקשה עבודות עפר �:שימושי

מהות הבקשה
 יחידות דיור אבנת40 �עבודת עפר ותשתיות ראשיות 

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                                       
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