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 13/05/21: בתאריך 240: מספר 30 סעיף - מקומית רישוי רשות לישיבת יום סדר

 מ"בע קומפלוט - IB XPA 1.7.1 גרסה

 

 06/05/2021:תאריך אלונה - מנשה  ולבניה לתכנון מקומית ועדה
 

 30 סעיף - מקומית רישוי רשות לישיבת יום סדר
 א"תשפ, סיון'  ב 13/05/21 תאריך Thursday  ביום 240: מספר ישיבה

 
 

 מ ו  ז מ נ י ם:
 :חברים

 הועדה ר"יו -  שדה אילן
    

 

 הועדה מהנדסת -  פרי לאה
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BAKPIRUT00001 

 4710084083:  בניין תיק 20210014:  בקשה מספר 1סעיף:
 
 

 :מבקש
 מ"בע המים חברת מקורות                                        

 ספיר דודו י"ע                                                            
 :הנכס בעל

 ישראל מקרקעי רשות                                                            
 :עורך

 שני ישראל                                                            
 להיתר בקשה :בקשה סוג

 10000018517:         זמין ברישוי בקשה מספר
  חקלאיים שטחים -. מ.א.מ :בנייןה כתובת

          83         10084   :וחלקה גוש

 

 241/מ, 30/משח, 351-0552323, 11/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    מים מאגר הנדסי מתקן

 

 מהות
 לאחסון ערסלים,שנאים חצר,חשמל מבני 2 כולל( מצר תחנת) מקורות במתחם מבנים הקמת

 יםוערסל מאצרה מבנה הריסות,  וגדרות צנרת,  סולר מאצרת,  למשאבה יסוד,  צנרת
 קיימים

> 
 

 
 

BAKPIRUT00002 

 4701008508:  בניין תיק 20210092:  בקשה מספר 2סעיף:
 
 

 :מבקש
 מ"בע אלון דור חברת                                        

 פארן אסף - י"ע                                                            
 :הנכס בעל

 הכלכלית האגודה אוכמניות                                                            
 :עורך

 אבישי גרינטל                                                            
 להיתר בקשה :בקשה סוג

 8901947266   :       זמין ברישוי בקשה מספר
  חקלאיים שטחים -. מ.א.מ :בנייןה כתובת

          8          10085   :וחלקה גוש

 

 228/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    ושינויים תוספת תדלוק תחנות

 

 מהות
 (19.1.01 מיום 1781' מס להיתר ותוספות שינויים) אלון דור תדלוק לתחנת ושינוים תוספות
 במיקום שינויים,  ושירותים אחסנה,  אוכל בית/וחנות סופר/למרכול עיקרי טחש תוספת

 ועמדות מים מחזור מתקן כולל מקורה לא רכבים רחיצת/שטיפה מכונת תוספת, משאבות
 בהסדרי שינויים,   גלון 2000 בנפח  קרקעי תת מ"גפ צובר,   קלה מבניה מקורות ייבוש

 והריסות הפרגול, בתחנה פיתוח ועבודות התנועה
 
 
 
 
 
 
 
 

> 
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 2055920350:  בניין תיק 20210045:  בקשה מספר 3סעיף:
 
 

 :מבקש
 כהן אסף                                        

 כהן ורד                                                            
 :הנכס בעל

 כהן אסף                                                            
 כהן ורד                                                            

 :עורך
 דיסל גונתן                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000014823:         זמין ברישוי בקשה מספר

  מאור :בנייןה כתובת
  330:מגרש        50         9203    :וחלקה גוש

 

 ארז/384מ/מא/בנ, 112/אחמ, א/193/במ/מ, 384/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    ושינויים תוספת יחידה - מגורים

 

 מהות
 9.1.17 מיום 4937' מס בהיתר קיים מגורים למבנה מוצעת תוספת

 . משפחתי חד מגורים למבנה בית ומחסן מקורה חניה תתוספ
 
 
 

> 
 

 
 
 

  
  

 
BAKPIRUT00004 

 4440021301:  בניין תיק 20210042:  בקשה מספר 4סעיף:
 
 

 :מבקש
 ברנס שלמה                                        

 :הנכס בעל
 ישראל מקרקעי רשות                                                            

 :עורך
 ליאת ברנס-בעבור                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000014774:         זמין ברישוי בקשה מספר

  רגבים :בנייןה כתובת
  130A:מגרש        2          12423   :וחלקה גוש

 

 98/אחמ, 33/משח, 95/מ, 392/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידה - מגורים

 

 מהות
 גדרות, פרגולות, ד"ממ כולל קומות בשתי משפחתי מדו חלק אחת ד"יח מגורים מבנה הקמת
 .מגרש ופיתוח

> 
 

 


