
 

1 מס' דף:    

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 24/06/21: בתאריך 244: מספר 30 סעיף - מקומית רישוי רשות לישיבת יום סדר

 מ"בע קומפלוט - IB XPA 1.7.1 גרסה

 

 17/06/2021:תאריך אלונה - מנשה  ולבניה לתכנון מקומית ועדה
 

 30 סעיף - מקומית רישוי רשות לישיבת יום סדר
 א"תשפ, תמוז ד"י 24/06/21 תאריך Thursday  ביום 244: מספר ישיבה

 
 

 מ ו  ז מ נ י ם:
 :חברים

 הועדה ר"יו -  שדה אילן
    

 

 הועדה מהנדסת -  פרי לאה
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 24/06/21: בתאריך 244: מספר 30 סעיף - מקומית רישוי רשות לישיבת יום סדר

 מ"בע קומפלוט - IB XPA 1.7.1 גרסה

BAKPIRUT00001 

 20558798285: בניין תיק 20210044:  בקשה מספר 3סעיף:
 
 

 :מבקש
 אדרי מרגלית                                        

 אדרי ציון בן                                                            
 :הנכס בעל

 אדרי ציון בן                                                            
 אדרי מרגלית                                                            

 :עורך
 גורן טל                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 5332934177:          זמין ברישוי בקשה מספר

  מאור :ייןבנה כתובת
  285:מגרש        17         8798    :וחלקה גוש

 

 384/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידה - מגורים

 

 מהות
 בשכונת מגרש ופיתוח גדרות,  ד"ממ הכולל קומות בשתי משפחתי חד מגורים מבנה הקמת
 .במאור הארז

> 
 

BAKPIRUT00002 

 20558798501: בניין תיק 20210090:  בקשה מספר 4סעיף:
 
 

 :מבקש
 וולנדר עומרי                                        

 :הנכס בעל
 ישראל מקרקעי רשות                                                            

 :עורך
 פז ורדית                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000040239:         זמין ברישוי בקשה מספר

  מאור :בנייןה כתובת
  501:מגרש        13         8798    :וחלקה גוש

 

 384/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידה - םמגורי

 

 מהות
 מגרש ופיתוח גדרות,אחסנה ד"ממ הכולל קומות בשתי משפחתי חד  מגורים מבנה הקמת
 .מאור במושב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> 
 

BAKPIRUT00003 
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 מ"בע קומפלוט - IB XPA 1.7.1 גרסה

 3759061180:  בניין תיק 20210115:  בקשה מספר 5סעיף:
 
 

 :מבקש
 איצקוביץ זיו                                        

 דגן רוני                                                            
 :הנכס בעל

 ישראל מקרקעי רשות                                                            
 :עורך

 ברנס בעבור ליאת                                                            
 להיתר בקשה :בקשה סוג

 8219900001:          זמין ברישוי בקשה מספר
  מגל :בנייןה כתובת

  154:מגרש        180        9061    :וחלקה גוש

 

 336/מ, 111/מק/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידה - מגורים

 

 מהות
 בשכונת מגרש ופיתוח אחסנה ד"ממ הכולל קומות בשתי תימשפח חד מגורים מבנה הקמת

 במגל הרימונים
> 

 

 

 8702292131:  בניין תיק 20210113:  בקשה מספר 6סעיף:
 
 

 :מבקש
 מועאויה כבהה                                        

 בלאל כבהא                                                            
 איברהים כבהה                                                            

 :הנכס בעל
 ואחרים נואף כבהה                                                            

 :עורך
 איוב גזמאוי                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 4433374665:          זמין ברישוי בקשה מספר

  קטף אל אום :בנייןה כתובת
          29         8702    :וחלקה גוש

 

 382/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    ושינויים תוספת יחידה - מגורים

 

 מהות
 .17.8.10 מתאריך 3474 מספר דיור יחידות 3-ל בהיתר קיים למבנה ותוספות לגליזציה
 .אפס צידי בנין בקו ומחסן מקורה חניה ורישוי. ב בקומה עיקרי שטח תוספתל לגליזציה

> 
 

 
 

 


