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 14/10/2021:תאריך אלונה - מנשה  ולבניה לתכנון מקומית ועדה
 

 30 סעיף - מקומית רישוי רשות לישיבת יום סדר
 ב"תשפ, חשון ו"ט 21/10/21 תאריך Thursday  ביום 258: מספר ישיבה

 
 

 מ ו  ז מ נ י ם:
 :חברים

 הועדה ר"יו -  שדה אילן
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BAKPIRUT00001 

 8716013003:  בניין תיק 20210079:  בקשה מספר 2סעיף:
 
 

 :מבקש
 מוחמד הדבה אבו                                        

 :הנכס בעל
 ישראל מקרקעי מנהל                                                            

 :עורך
 זיאד קעדאן                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000025195:         זמין ברישוי בקשה מספר

  מיסר :בנייןה כתובת
  3:מגרש        13         8716    :וחלקה גוש

 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    ושינויים תוספת יחידה - מגורים

 

 מהות
 .21.1112 מיום 4090' מס מהיתר חלק( 3 המבנ) קיים מגורים לבית ושינויים תוספת

 (3מבנה) מגורים למבנה מוצעת' א קומה ותוספת כניסה בקומת לשינויים לגליזציה
 . ססכות והריסת מוצעת דרומית גדר

> 
 

BAKPIRUT00002 

 2800000996:  בניין תיק 20210072:  בקשה מספר 3סעיף:
 
 

 :מבקש
 אריאל נבו                                        

 אורלי נבו                                                            
 :הנכס בעל

 ישראל מקרקעי מנהל                                                            
 :עורך

 תומר זבולוני                                                            
 להיתר בקשה :שהבק סוג

 5662081652:          זמין ברישוי בקשה מספר
  קציר :בנייןה כתובת

          37         20362   :וחלקה גוש

 

 א/196/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    ושינויים תוספת יחידה - מגורים

 

 מהות
 מוצעת פרגולה,  23.10.1995 מיום 722' מס להיתר' א בקומה עיקרי לשטח מוצעת תוספת

 מקורה לא לחניה משטח ותוספת
> 

 
BAKPIRUT00003 

 37590610158: בניין תיק 20210209:  בקשה מספר 4סעיף:
 
 

 :מבקש
 ארליך אילון                                        

 :כסהנ בעל
 ישראל מקרקעי רשות                                                            

 :עורך
 שלום יעקב                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000065342:         זמין ברישוי בקשה מספר

  מגל :בנייןה כתובת
  132:מגרש        158        9061    :וחלקה גוש

 

 336/מ, 111/מק/מ :תכנית
 



 

3 מס' דף:    

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 21/10/21: בתאריך 258: מספר 30 סעיף - מקומית רישוי רשות לישיבת יום סדר

 מ"בע קומפלוט - IB XPA 1.7.1 גרסה

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידה - מגורים

 

 מהות
 בשכונת מגרש ופיתוח אחסנה ד"ממ הכולל אחת בקומה משפחתי חד מגורים מבנה הקמת

 .מגל בקיבוץ הרימונים
> 

 

 
BAKPIRUT00004 

 6488715610:  בניין תיק 20210202:  בקשה מספר 5סעיף:
 
 

 :מבקש
 (ראובני) רמצ קיבוץ                                        

 :הנכס בעל
 ישראל מקרקעי רשות                                                            

 :עורך
 ורד מדיוני                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000069660:         מיןז ברישוי בקשה מספר

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

 

 408/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    ושינויים תוספת יחידה - מגורים

 

 מהות
 פרגולה ורישוי מוצע ד"ממ כולל משפחתי מדו חלק קיים מגורים למבנה לתוספת ליגליזציה

> 
 

 
 
 


