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 08/11/2021:תאריך אלונה - מנשה  ולבניה לתכנון מקומית ועדה
 

 30 סעיף - מקומית רישוי רשות לישיבת יום סדר
 ב"תשפ, כסלו א"י 15/11/21 תאריך Monday  ביום 261: מספר ישיבה

 
 

 מ ו  ז מ נ י ם:
 :חברים

 הועדה ר"יו -  שדה אילן
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BAKPIRUT00001 

 205592030332:בניין תיק 20210223:  בקשה מספר 1יף:סע
 
 

 :מבקש
 מ"בע חוגלה כפר דלתות                                        

 :הנכס בעל
 מ"בע חוגלה כפר דלתות                                                            

 :עורך
 שאול יעקב                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000050613:         זמין ברישוי בקשה מספר

  מאור :בנייןה כתובת
  332:מגרש        52         9203    :וחלקה גוש

 

 384/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידה - מגורים

 

 מהות
 ,ד"ממ הכולל אחת בקומה משפחתי חד מגורים מבנה הקמת

 .במאור הארז בשכונת מגרש ופיתוח  אחסנה
> 

 

 
 
 

  
 

BAKPIRUT00002 

 27203660328: בניין תיק 20210217:  בקשה מספר 2סעיף:
 
 

 :מבקש
 כבהא הוד                                        

 :הנכס בעל
 כבהא סולימאן יורשי                                                            

 :עורך
 רקייה אבו מוחמד                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000049687:         זמין ברישוי בקשה מספר

  קטף אל אום :בנייןה כתובת
  328:מגרש        4          20366   :וחלקה גוש

 

 382/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידה - מגורים

 

 מהות
 .מגרש ופיתוח, עמודים קומת ד"ממ להכול קומות בשתי משפחתי חד מגורים מבנה הקמת

> 
 

 
 21/11/2021 (הוועדה באתר טופס) רשום קבלן פרטי/רשום קבלן למינוי התחייבות -

BAKPIRUT00003 

 37590610160: בניין תיק 20210226:  בקשה מספר 3סעיף:
 
 

 :מבקש
 איון בן עירן                                        

 :הנכס בעל
 ישראל מקרקעי רשות                                                            

 :עורך
 זוהר תמר                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000069942:         זמין ברישוי בקשה מספר



 

3 מס' דף:    

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 15/11/21: בתאריך 261: מספר 30 סעיף - מקומית רישוי רשות לישיבת יום סדר

 מ"בע קומפלוט - IB XPA 1.7.1 גרסה

  מגל :בנייןה כתובת
  160:מגרש               9061    :וחלקה גוש

 

 336/מ, 111/מק/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידה - מגורים

 

 מהות
 עליה ומדרגות אחסנה ,ד"ממ הכולל אחת בקומה  משפחתי חד  מגורים מבנה הקמת

 .במגל רימונים בשכונת מגרש פיתוח, מרוצפת גג למרפסת
> 

 
BAKPIRUT00004 

 20558798506: בניין תיק 20210175:  בקשה מספר 4סעיף:
 
 

 :מבקש
 מרדכי ויטל                                        

 מרדכי תקוה                                                            
 :הנכס בעל

 ישראל קרקעימ רשות                                                            
 :עורך

 מיטמינגר הילה                                                            
 להיתר בקשה :בקשה סוג

 10000054017:         זמין ברישוי בקשה מספר
  מאור :בנייןה כתובת

  506:מגרש        17         8798    :וחלקה גוש

 

 384/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידה - מגורים

 

 מהות
 מגרש ופיתוח מקורה חניה ד"ממ הכולל קומות בשתי משפחתי חד מגורים מבנה הקמת

 .במאור הארז בשכונת
> 

 

 
BAKPIRUT00005 

 2787020505:  בניין תיק 20210229:  בקשה מספר 5סעיף:
 
 

 :מבקש
 כבהא מוחמד                                        

 כבהא בסאם                                                            
 :הנכס בעל

 טאבו נסח לפי ואחרים פאיז קבהא                                                            
 :עורך

 יונס חזאם                                                            
 להיתר בקשה :בקשה סוג

 100000741751:        זמין ברישוי בקשה מספר
  קטף אל אום :בנייןה כתובת

  505:מגרש        29         8702    :וחלקה גוש

 

 382/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידות 2 - מגורים

 

 מהות
 חלק והריסת  מגרש ופיתוח אחסנה ד"ממ הכולל קומות בשלוש דיור יחידות שתי הקמת
 קיים שכן מבית

> 
 

 
 

BAKPIRUT00006 

 2687072811:  בניין תיק 20200239:  בקשה מספר 6סעיף:
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 :מבקש
 הייתם עביד אבו                                        

 :הנכס בעל
 טאבו נסח לפי ואחרים הייתם עביד אבו                                                            

 :עורך
 מוחמד אגבארייה                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000019846:         זמין ברישוי בקשה מספר

  מיסר :בנייןה כתובת
  28/11:מגרש        28         8707    :וחלקה גוש

 

 במ/192/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידות 8 - מגורים

 

 מהות
 עלייה. ח,  ומעלית משותף מדרגות.ח ד"יח 8 הכולל קומות 3-ב משותף מגורים מבנה הקמת

 מגרש ופיתוח גדרות כולל.   ומרפסת ד"ממ כוללת ד"יח כל לגג
> 

 

 
 

 


