
29/12/2016 תאריך:

כ"ט בכסלו  תשע"ז ת. עברי:

2016016פרוטוקול דיון מלא רשות רישוי מקומית מס'  
12:00 כ"ט בכסלו  תשע"ז שעה  29/12/2016בתאריך :  

נכחו: 

יו"ר הוועדה וראש העיר - מר אליהו זוהר חברים:

מהנדס העיר - אדר' נעם רווחה סגל:
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תקציר נושאים לדיון 

עמ' כתובת בעל עניין גו"ח תיאור ישות מס' ישות סוג ישות סעיף

3 קרית מלאכי,
שכונה: שכ' כרמי

הנדיב

עיריית קרית מלאכי 2620גוש:  בניה חדשה 20160078 בקשה להיתר 1
105חלקה:  אישור בקשה
708מגרש: 

4 קרית מלאכי,
שכונה: שכ' המחנה

 הצבאי

עיריית קרית מלאכי 5חלקה:  בניה חדשה 20160079 בקשה להיתר 2
104מגרש:  אישור בקשה
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20160078בקשה להיתר:  1 סעיף

29/12/2016 תאריך: 2016016פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

1000358תיק בניין:

בעלי עניין 

מבקש
054-4858382 קרית מלאכי ,8עיריית קרית מלאכי , ז'בוטינסקי 

בעל הזכות בנכס
 ירושלים216רשות מקרקעי ישראל , יפו 

עורך
 חיפה18שור פרנק , יוליוס סימון 

מתכנן שלד הבנין
 חיפה18קרצובניק  זלמן , יוליוס  סימון 

קרית מלאכי, שכונה: שכ' כרמי הנדיב כתובת:

708 מגרש: 105  חלקה: 2620גוש:  גוש וחלקה:

בניה חדשה תאור הבקשה: 

מהות הבקשה 
.שכונת כרמי הנדיב -מעון יום שלוש כיתות 

מהלך דיון 
כרמי מציג את הפרוייקט ומסביר כי מדובר בהקמת מעון יום שלוש כיתות בשכונת  -נעם רווחה      '  מהנדס העיר אדר

.וממליץ לאשר את הבקשה                                                    הנדיב 

.י המלצת מהנדס העיר הבקשה מאושרת"עפ -ר הועדה "מר אליהו זוהר ראש העיר ויו

החלטות 
.לא תתאפשר התחלת עבודות ללא השלמת האישורים הנדרשים, החלטה לאשר
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20160079בקשה להיתר:  2 סעיף

29/12/2016 תאריך: 2016016פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 

1000357תיק בניין:

בעלי עניין 

מבקש
054-4858382 קרית מלאכי ,8עיריית קרית מלאכי , ז'בוטינסקי 

בעל הזכות בנכס
 ירושלים216רשות מקרקעי ישראל , יפו 

עורך
 חיפה18שור פרנק , יוליוס סימון 

מתכנן שלד הבנין
 חיפה18קרצובניק  זלמן , יוליוס  סימון 

קרית מלאכי, שכונה: שכ' המחנה הצבאי כתובת:

104 מגרש: 5  חלקה:  גוש וחלקה:

104 מגרש: 5  חלקה: 3197גוש: 

בניה חדשה תאור הבקשה: 

מהות הבקשה 
שכונת המחנה הצבאי -מעון יום שלוש כיתות 

מהלך דיון 
 הצבאימציג את הפרוייקט ומסביר כי מדובר במעון יום שלוש כיתות בשכונת המחנה -נעם רווחה      '  מהנדס העיר אדר

. הבקשה                                                    וממליץ לאשר את

.י המלצת מהנדס העיר הבקשה מאושרת"עפ -ר הועדה "מר אליהו זוהר ראש העיר ויו
 

החלטות 
.לא תתאפשר התחלת עבודות ללא השלמת האישורים הנדרשים, החלטה לאשר

                                           ________________       ______________                                              
                                         אליהו זוהרנעם רווחה                                                         '             אדר

ר הועדה"                                                            יו             מהנדס העיר                                           
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