
 

1 מס' דף:    

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 11/07/21: אריךבת 246: מספר 30 סעיף - מקומית רישוי רשות לישיבת יום סדר

 מ"בע קומפלוט - IB XPA 1.7.1 גרסה

 

 04/07/2021:תאריך אלונה - מנשה  ולבניה לתכנון מקומית ועדה
 

 30 סעיף - מקומית רישוי רשות לישיבת יום סדר
 א"תשפ, אב'  ב 11/07/21 תאריך Sunday  ביום 246: מספר ישיבה
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BAKPIRUT00001 

 1500002400:  בניין תיק 20210055:  בקשה מספר 1:סעיף
 
 

 :מבקש
 שרון גולן                                        

 ניצן גולן                                                            
 :הנכס בעל

 ישראל מקרקעי מנהל                                                            
 :עורך

 זוהר תומר                                                            
 להיתר בקשה :בקשה סוג

 10000024497:         זמין ברישוי בקשה מספר
  מגל :בנייןה כתובת

          50         9061    :וחלקה גוש

 

 336/מ, 111/מק/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    שינויים תוכנית יחידה - מגורים

 

 מהות
 חד מגורים למבנה קרקע בקומת עיקרי שטח תוספת  2903' מס להיתר ושינויים תוספות

 והריסות  פרגולה, משק חצר קירוי כולל אחת בקומה משפחתי
> 

 

 
BAKPIRUT00002 

 6488715421:  בניין תיק 20210137:  בקשה מספר 3סעיף:
 
 

 :מבקש
 (שגיא ורעי הגר) מצר קיבוץ                                        

 :הנכס בעל
 ישראל קעימקר רשות                                                            

 :עורך
 מעיין ארז                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000032452:         זמין ברישוי בקשה מספר

  מצר :בנייןה כתובת
  421:מגרש        19         8715    :וחלקה גוש

 

 408/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    ושינויים תוספת 

 

 מהות
 ופרגולות ד"ממ הכולל משפחתי מדו חלק אחת בקומה קיים מגורים למבנה מוצעת תוספת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> 
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 1370000202:  בניין תיק 20210057:  בקשה מספר 4סעיף:
 
 

 :מבקש
 פרקש אלעד                                        

 פרקש ברוריה הודיה                                                            
 :הנכס בעל

 ישראל מקרקעי רשות                                                            
 :עורך

 הראל יאיר                                                            
 להיתר בקשה :בקשה סוג

   
  אילן מצפה :בנייןה כתובת

  202:מגרש        5          20369   :וחלקה גוש

 

 74/אחמ, 351-0334045, 414/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידה - מגורים

 

 מהות
 אחסנה , ד"ממ כולל מרתף וקומת קומות בשתי משפחתי חד מגורים מבנה הקמת

 מגרש ופיתוח גדרות פרגולות,  במרתף אחסנה,  טכניות מערכות.וח
> 

 

 
 

BAKPIRUT00004 

 3300000101:  בניין תיק 20210053 : בקשה מספר 5סעיף:
 
 

 :מבקש
 יעקוב רחמני                                        

 אופיר אברהם בן                                                            
 תמר אברהם בן חיים בן                                                            
 שירי מנירח                                                            

 :הנכס בעל
 אופיר אברהם בן                                                            
 תמר אברהם בן חיים בן                                                            
 יעקוב רחמני                                                            
 שירי רחמני                                                            

 :עורך
 פארס גהגאה                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000017018:         זמין ברישוי בקשה מספר

  שומרון גן :בנייןה כתובת
  207:מגרש        101        10080   :וחלקה גוש

 

 345/מ, 81/אחמ, 276/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    ושינויים תוספת ח"פל

 

 מהות
 19.8.2020 מיום 5643' מס להיתר ושינויים לתוספות ליגליזציה

 ותוספת שינויים,  קונג י'לצ פתוחה סדנא רישוי,  345/מ תכנית י"עפ ח"פל מבני רישוי
 אומנות לסדנת ותוספות שינויים,  אירוח ליחידת

 
 
 
 
 

> 
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 3300000047:  בניין תיק 20210059:  בקשה מספר 6סעיף:
 
 

 :מבקש
 כהנא שמשון                                        

 :הנכס בעל
 טאבו נסח לפי ואחרים כהנא שמשון                                                            

 :עורך
 דולב און בר                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000029296:         זמין ברישוי בקשה מספר

  שומרון גן :בנייןה כתובת
  47:מגרש        85         10080   :וחלקה גוש

 

 345/מ, 276/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    ליגליזציה+חדשה בניה ח"פל+גוריםמ מבנה

 

 מהות
 ומשרד אירוח ליחידת 345/מ תכנית י"עפ ח"פל מבני הקמת

 קיים מחסן והריסת קיימת מרפסת סגירת, בנחלה שני קיים מגורים למבנה תוספת
> 

 

 
BAKPIRUT00006 

 44412423133: בניין תיק 20210133:  בקשה מספר 7סעיף:
 
 

 :מבקש
 מייסון עופרי                                        

 מייסון תום                                                            
 :הנכס בעל

 ישראל מקרקעי רשות                                                            
 :עורך

 צור רמה                                                            
 להיתר הבקש :בקשה סוג

 7803240794:          זמין ברישוי בקשה מספר
  רגבים :בנייןה כתובת

  133B:מגרש        2          12423   :וחלקה גוש

 

 392/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידה - מגורים

 

 מהות
 אחסנה ,ד"ממ הכולל קלה מבניה אחת בקומה משפחתי דו חלק מגורים מבנה הקמת

 ופיתוח פרגולות
 רגבים בקיבוץ מגרש

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> 
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 2400000239:  בניין תיק 20210024:  בקשה מספר 8סעיף:
 
 

 :מבקש
 אבי שכטר                                        

 אורלי שכטר                                                            
 :הנכס בעל

 ישראל מקרקעי מנהל                                                            
 :עורך

 דביר דניאל                                                            
 להיתר בקשה :בקשה סוג

 5782823180:          זמין ברישוי בקשה מספר
  מאור :בנייןה כתובת

  239:מגרש        67         9079    :וחלקה גוש

 

 125/מ., מ.ב א193/מ, 384/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    ושינויים תוספת יחידה - מגורים

 

 מהות
 20.11.1995 מתאריך 741   מספר בהיתר קיים מגורים לבית ושינויים תוספות
 והריסות פרגולות, שרות מחסן, מקורה חניה, במבנה ושינויים עיקרי לשטח תוספת
 מקורה לא יהחנ משטח להוספת המגרש בחזית קיימת מגדר חלק הריסת

> 
 

 


