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 16/11/2021:תאריך אלונה - מנשה  ולבניה לתכנון מקומית ועדה
 

 30 סעיף - מקומית רישוי רשות לישיבת יום סדר
 ב"תשפ, כסלו ט"י 23/11/21 תאריך Tuesday  ביום 262: מספר ישיבה

 
 

 מ ו  ז מ נ י ם:
 :חברים

 הועדה ר"יו -  שדה אילן
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BAKPIRUT00001 

 2300000169:  בניין תיק 20210189:  בקשה מספר 1עיף:ס
 
 

 :מבקש
 פישבן אסף י"ע עובדים מושב עירון עין                                        

 :הנכס בעל
 ישראל מקרקעי רשות                                                            

 :עורך
 גור איתן                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000072674:         זמין ברישוי בקשה מספר

  עירון עין :בנייןה כתובת
  444:מגרש        43         12226   :וחלקה גוש

 

 א/105/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    תוספת כללי ציבורי

 

 מהות
 165.55 בהספק וולטאית פוטו מערכת והקמת קלה מבניה עירון בעין ספורט גרשמ קירוי

 הגג מעל ו"ק
> 

 

 
 

BAKPIRUT00002 

 2802045181:  בניין תיק 20210176:  בקשה מספר 2סעיף:
 
 

 :מבקש
 רות גולדשטיין                                        

 רון גולדשטיין נופר                                                            
 דניאל רון                                                            

 :הנכס בעל
 ישראל מקרקעי רשות                                                            

 :עורך
 ארז ברקאי                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000018081:         זמין ברישוי בקשה מספר

  קציר :נייןבה כתובת
          81         20451   :וחלקה גוש

 

 4/אחמ(, במ) א/196/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    ושינויים תוספת יחידה - מגורים

 

 מהות
 13.2.2014 מיום 4371' מס להיתר ושינויים תוספות
 במבנה שינויים הסדרת כולל מוצע מגורים מבנה מעל א בקומה מוצעת תוספת

> 
 

 
 
 

BAKPIRUT00003 

 27203660201: בניין תיק 20210261:  בקשה מספר 3סעיף:
 
 

 :מבקש
    .כבהא ווסים                                        

 :הנכס בעל
 טאבו נסח י"עפ ואחרים  כבהא אלרחים עבד                                                            

 :עורך
 כבהא דאוד                                                            
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 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000073235:         זמין ברישוי בקשה מספר

  קטף אל אום :בנייןה כתובת
  201/3:מגרש        2          20366   :וחלקה גוש

 

 382/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידה - מגורים

 

 מהות
 גדרות,אחסנה, ד,ממ כולל מרתף וקומת קומות בשתי משפחתי חד מגורים מבנה הקמת
 ראלקטף באול חדש לבינוי 8 במתחם מגרש ופיתוח

> 
 

 
 
 

BAKPIRUT00004 

 18912225301: בניין תיק 20210211:  בקשה מספר 4סעיף:
 
 

 :מבקש
 גור זלמן יעקב                                        

 :כסהנ בעל
 ישראל מקרקעי רשות                                                            

 :עורך
 סילס בתיה                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000022713:         זמין ברישוי בקשה מספר

  פינס כפר :בנייןה כתובת
  301:מגרש        125        12225   :הוחלק גוש

 

 ש/א/395/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    ושינויים תוספת יחידה - מגורים

 

 מהות
 ד"וממ קלה מבניה תוספת כולל אחת בקומה משפחתי חד קיים מגורים למבנה תוספת

 מגרש ופיתוח בחזית גדרות, מוצע
> 

 

 
BAKPIRUT00005 

 37590610191: בניין יקת 20210249:  בקשה מספר 5סעיף:
 
 

 :מבקש
 טנא ספיר                                        

 כהן אדם                                                            
 :הנכס בעל

 ישראל מקרקעי רשות                                                            
 :עורך

 אבלגון תירוש נגה                                                            
 להיתר בקשה :בקשה סוג

 10000069843:         זמין ברישוי בקשה מספר
  מגל :בנייןה כתובת

  165:מגרש        191        9061    :וחלקה גוש

 

 336/מ, 111/מק/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
     חידהי - מגורים

 

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

 במגל רימונים בשכונת
> 

 

 
BAKPIRUT00006 



 

4 מס' דף:    

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 23/11/21: בתאריך 262: מספר 30 סעיף - מקומית רישוי רשות לישיבת יום סדר

 מ"בע קומפלוט - IB XPA 1.7.1 גרסה

 37590610157: בניין תיק 20210262:  בקשה מספר 6סעיף:
 
 

 :מבקש
 ארליך רוני                                        

 ארליך מור                                                            
 :הנכס בעל

 ישראל מקרקעי רשות                                                            
 :עורך

 שלום יעקב                                                            
 להיתר בקשה :בקשה סוג

 10000069490:         זמין ברישוי בקשה מספר
  מגל :בנייןה בתכתו
  157:מגרש               9061    :וחלקה גוש

 

 111/מק/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה 

 

 מהות
 אחסנה ד"ממ הכולל אחת בקומה משפחתי חד מגורים מבנה להקמת בקשה מוגשת

 במגל רימונים בשכונת מגרש ופיתוח פרגולות
> 

 

 
 

BAKPIRUT00007 

 2920376231:  בניין תיק 20210146:  בקשה מספר 7סעיף:
 
 

 :מבקש
 נתן יצחק לוי                                        

 :הנכס בעל
 נתן יצחק לוי                                                            

 :עורך
 יריב אפרת                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000056682:         זמין ברישוי בקשה מספר

  קציר :בנייןה כתובת
  231:מגרש        11         20376   :וחלקה גוש

 

 351-0463547 :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידה - מגורים

 

 מהות
 כולל(  צימרים) כפרי אירוח יחידות ושתי אחת בקומה משפחתי חד םמגורי בית הקמת

 .מגרש ופיתוח גדרות,  לחניה מתחת בית מחסן,  קלה מבניה מקורה חניה,  ד"ממ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> 
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 3300000106:  בניין תיק 20210169:  בקשה מספר 8סעיף:
 
 

 :מבקש
 עירית טלמון                                        

 :הנכס בעל
 ישראל מקרקעי רשות                                                            

 :עורך
 שרונה עודד                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000053926:         זמין ברישוי בקשה מספר

  שומרון גן :בנייןה כתובת
  72:רשמג        42         10114   :וחלקה גוש

 

 69/אחמ, 276/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    ושינויים תוספת יחידה - מגורים

 

 מהות
 בנחלה שני מגורים למבנה תוספת,  3.12.2014 מיום 4539' מס להיתר ושינויים תוספת
 והריסות פרגולות,  עיקרי לשטח תוספת הכולל

> 
 


