מס' דף1:

ועדה מקומית לתכנון ולבניה מנשה  -אלונה

תאריך28/10/2021:

סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית  -סעיף 30

ישיבה מספר 259 :ביום  Thursdayתאריך  04/11/21כ"ט חשון ,תשפ"ב

מ ו ז מ נ י ם:

חברים:
אילן שדה

 -יו"ר הועדה
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מס' דף2:
BAKPIRUT0000 1

סעיף1:

מספר בקשה20210225 :

תיק בניין4700000022 :

מבקש:
 מועצה אזורית מנשה
בעל הנכס:
 רשות מקרקעי ישראל

עורך:

 דורון טרגרמן

סוג בקשה :בקשה להיתר

מספר בקשה ברישוי זמין:

10000077139

כתובת הבניין :מ.א.מ - .שטחים חקלאיים

מגרש15:
גוש וחלקה8920 :
תכנית :משח ,12/תמ"א/10/ד10/
תאור בקשה
שימוש עיקרי
תאים פוטו וולטאים
מערכת פוטו וולטאית
מהות
הקמת מערכת פוטו וולטאית על גבי דופן מאגר מים בהספק של  200+ 430קילו וואט
עפ"י תמ"א/10/ד 10/כולל סככת ממירים
>
BAKPIRUT0000 2

סעיף2:

מספר בקשה20210227 :

תיק בניין2008896036 :

מבקש:
 קיבוץ שדות ים
 - ע"י שי בובר

בעל הנכס:

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:

 דורון טרגרמן
סוג בקשה :בקשה להיתר
מספר בקשה ברישוי זמין:

כתובת הבניין :שדה יצחק

10000053781

36
גוש וחלקה8960 :
תכנית :משח ,23/תמ"א/10/ד10/
תאור בקשה
שימוש עיקרי
תאים פוטו וולטאים
מערכת פוטו וולטאית
מהות
הקמת מערכת פוטו וולטאית צפה ע"ג מאגר מים שדות ים בהספק של עד  4מגה וואט
עפ"י תמ"א/10/ד 10/כולל ח.חשמל ו 3-מבנים לממירים
>

BAKPIRUT0000 3

סעיף3:

מספר בקשה20210233 :

תיק בניין4112423630 :

מבקש:
 קיבוץ רגבים ע"י איציק דותן
בעל הנכס:
 רשות מקרקעי ישראל

עורך:

 הורביץ אבנר

סוג בקשה :בקשה להיתר

מספר בקשה ברישוי זמין:

כתובת הבניין :רגבים

גוש וחלקה12423 :

5

10000072467
מגרש630:
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מס' דף3:
תכנית :מ392/
שימוש עיקרי

תאור בקשה
הריסה ותוספת

מהות
תוספת מבנה לאגן זבל מקורה ו 4-מבנים לאגני זבל ללא קירוי לרפת רגבים והריסת מתבן
>

BAKPIRUT0000 4

סעיף4:

מספר בקשה20210122 :

תיק בניין29127931110 :

מבקש:
 שטראוס נוית
בעל הנכס:
 שאראוס נוית

עורך:

 יוסף רותם
סוג בקשה :בקשה להיתר
מספר בקשה ברישוי זמין:

כתובת הבניין :קציר

11

100000055974
מגרש10:

גוש וחלקה12793 :
תכנית :מ/196/א (במ)
תאור בקשה
שימוש עיקרי
תוספת
מגורים  -יחידה
מהות
תוספת בנייה לבית קיים הכולל שטח עיקרי ממ"ד ופרגולה.
>

BAKPIRUT0000 5

סעיף5:

מספר בקשה20210172 :

תיק בניין2055880007 :

מבקש:
 מאור מושב עובדים להתישבות שיתופית בע"מ
 אלי יוסף

בעל הנכס:

 אגודה חקלאית

עורך:

 מוחמד אבו ואסל
סוג בקשה :בקשה להיתר
מספר בקשה ברישוי זמין:

כתובת הבניין :מאור

1000074387

7

גוש וחלקה8800 :
תכניתS-15 :
תאור בקשה
שימוש עיקרי
ליגליזציה
מבנים חקלאיים
מהות
ליגליזציה לחממות לגידול ירקות מבניה קלה בחלקות ב של מושב מאור
>

BAKPIRUT0000 6

סעיף6:

מספר בקשה20210130 :

תיק בניין3310080211 :

מבקש:
 אביאב ישראל
 אביאב מיטל
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מס' דף4:

בעל הנכס:

 אביאב ישראל
 אביאב מיטל

עורך:

 נוימן שרון יהודית

סוג בקשה :בקשה להיתר

מספר בקשה ברישוי זמין:

כתובת הבניין :גן שומרון
211

10000046070
מגרש256:

גוש וחלקה10080 :
תכנית :מ ,276/אחמ81/
תאור בקשה
שימוש עיקרי
בית במקום בית להריסה
מגורים  -יחידה
מהות
הקמת מבנה מגורים שני בנחלה חד משפחתי בקומה אחת כולל ממ"ד  ,בריכת שחייה
וח.מכונות  ,ח.שרות  ,פרגולות גדרות ופיתוח מגרש ,הריסת מבנה קיים
>

BAKPIRUT0000 7

סעיף7:

מספר בקשה20210203 :

תיק בניין7730007601 :

מבקש:
 חיים רוזן
 נחמה רוזן

בעל הנכס:

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:

 לימור שפירא

סוג בקשה :בקשה להיתר

מספר בקשה ברישוי זמין:

כתובת הבניין :עמיקם

10000057199

מגרש76:א
79
גוש וחלקה11983 :
תכנית ,351-0504928 :מ ,231/ג922/
תאור בקשה
שימוש עיקרי
בניה חדשה
מגורים  -יחידה
מהות
הריסת מבנה קיים והקמת מבנה מגורים שני בנחלה חד משפחתי בקומה אחת כולל ממ"ד
אחסנה גדרות/קירות ופיתוח מגרש
>

BAKPIRUT0000 8

סעיף8:

מספר בקשה20210113 :

תיק בניין8702292131 :

מבקש:
 כבהה מועאויה
 כבהא בלאל
 כבהה איברהים

בעל הנכס:

 כבהה נואף ואחרים

עורך:

 גזמאוי איוב

סוג בקשה :בקשה להיתר

מספר בקשה ברישוי זמין:

4433374665
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מס' דף5:

כתובת הבניין :אום אל קטף
29

גוש וחלקה8702 :
תכנית :מ382/
תאור בקשה
שימוש עיקרי
תוספת ושינויים
מגורים  -יחידה
מהות
לגליזציה ותוספות למבנה קיים בהיתר ל 3-יחידות דיור מספר  3474מתאריך .17.8.10
לגליזציה לתוספת שטח עיקרי בקומה ב .ורישוי חניה מקורה ומחסן בקו בנין צידי אפס.
>

BAKPIRUT0000 9

סעיף9:

מספר בקשה20210212 :

תיק בניין21310068027 :

מבקש:
 משמרות(גיתית בריל)
בעל הנכס:
 רשות מקרקעי ישראל

עורך:

 רואי צמני

סוג בקשה :בקשה להיתר

מספר בקשה ברישוי זמין:

כתובת הבניין :משמרות

10000063708

מגרש27:
1718
גוש וחלקה10068 :
תכנית ,351-0379610 :מ ,349/מ/מק125/
תאור בקשה
שימוש עיקרי
תוספת ושינויים
מגורים  -יחידה
מהות
תוספות ושינויים למבנה מגורים קיים חלק מדו משפחתי בקומה אחת כולל ממ"ד מוצע
תוספת לשטח עיקרי  ,פרגולה  ,פירוק גג קיים  ,הריסת מחסן קיים מחוץ לגבולות המגרש
>
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