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 27/06/2021:תאריך אלונה - מנשה  ולבניה לתכנון מקומית ועדה
 

 30 סעיף - מקומית רישוי רשות לישיבת יום סדר
 א"תשפ, תמוז ד"כ 04/07/21 תאריך Sunday  ביום 245: מספר ישיבה

 
 

 מ ו  ז מ נ י ם:
 :חברים

 הועדה ר"יו -  שדה אילן
    

 

 הועדה מהנדסת -  פרי לאה
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BAKPIRUT00001 

 3100111215:  בניין תיק 20210091:  בקשה מספר 1סעיף:
 
 

 :מבקש
 (ביננבוים וחן אריק) גליקסון כפר קיבוץ                                        

 ביננבוים אריה                                                            
 חן לויינברגר                                                            

 :הנכס בעל
 ישראל מקרקעי רשות                                                            

 :עורך
 ברילנט יעקב אמיר                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000024967:         זמין ישויבר בקשה מספר

  גליקסון כפר :בנייןה כתובת
  121/5:מגרש        11         10148   :וחלקה גוש

 

 13/משח, 314/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידה - מגורים

 

 מהות
 וללכ, משפחתי מדו חלק, אחת בקומה, חדש מגורים מבנה והקמת קיים מבנה הריסת

 מגרש ופיתוח מחסן,  ד"ממ
> 

 

 
 

BAKPIRUT00002 

 2720365014:  בניין תיק 20210132:  בקשה מספר 2סעיף:
 
 

 :מבקש
 לישראל קיימת קרן                                        

 :הנכס בעל
 לישראל קיימת קרן                                                            

 :עורך
 נמרוד שני                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000017756:         זמין ברישוי בקשה מספר

  קטף אל אום :בנייןה כתובת
          14         20365   :וחלקה גוש

 

 341/מ/1287/חפאג :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    ליגליזציה הנדסי מתקן

 

 מהות
 ביער שריפות ומניעת לשמירה קיים ל"קק תצפית למגדל לגליזציה

> 
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 8709003201:  בניין תיק 20210119:  בקשה מספר 3סעיף:
 
 

 :מבקש
 מרואן רקייה אבו                                        

 :הנכס בעל
 חוסיין רקייה אבו יורשי                                                            

 :עורך
 מוחמד אבורקייה                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000038934:         זמין ברישוי בקשה מספר

  מיסר :בנייןה כתובת
  32/1:מגרש        32         8709    :וחלקה גוש

 

 א/192/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    ותוספת ליגליזציה יחידה - מגורים

 

 מהות
 . דיור יחידת 3.1.1991 מיום 3619' מס להיתר ושינויים לתוספות ליגליזציה
 מגרש ופיתוח גדרות,  לרישוי ד"ממ,  א וקומה קרקע בקומת לתוספות ליגליזציה

> 
 

 
 


