מס' דף1:

ועדה מקומית לתכנון ולבניה מנשה  -אלונה

תאריך16/12/2021:

סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית  -סעיף 30
ישיבה מספר 267 :ביום  Thursdayתאריך  23/12/21י"ט טבת ,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 בקשה20210237 :

תיק בניין4100000018 :

מבקש:
 אוכמנית האגודה הכלכלית למענית (אגש"ח) בע"מ
 - ע"י טל שילדן-מנהל פרוייקטים

בעל הנכס:

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:

 שפירא לימור
סוג בקשה :בקשה להיתר
מספר בקשה ברישוי זמין:

10000031977

15

מגרש1002:

כתובת הבניין :גלע"ם

גוש וחלקה10086 :
תכנית :מ ,343/מ107/
תאור בקשה
שימוש עיקרי
מאגר מים
מאגר מים
מהות
הקמת מיכל מים ומבנה משאבות למערך כיבוי אש במפעל גלע"ם.
מיכל מים בעל קיבולת  600מ"ק ומבנה משאבות למנועי דיזל לשמירת לחץ בתפוקה
של  80ליטר לדקה .
>

BAKPIRUT0000 2

סעיף2:

מספר בקשה20210295 :

תיק בניין21310068051 :

מבקש:
 קיבוץ משמרות(יצחקי קורן)
בעל הנכס:
 רשות מקרקעי ישראל

עורך:

 מיכל שלגי

סוג בקשה :בקשה להיתר

מספר בקשה ברישוי זמין:

כתובת הבניין :משמרות
1

10000028905
מגרש51A:

גוש וחלקה10068 :
תכנית351-0379610 :
תאור בקשה
שימוש עיקרי
תוספת ושינויים
מגורים  -יחידה
מהות
תוספות ושינויים לבית מגורים קיים כולל תוספת שטח עיקרי ,שרות וממ"ד מוצע
>

BAKPIRUT0000 3

סעיף3:

מספר בקשה20210296 :

תיק בניין13910081009 :

מבקש:
 קיבוץ עין שמר(עומר ורינה גבע)
בעל הנכס:
 רשות מקרקעי ישראל

עורך:

 תירוש-אבלגון נוגה

סוג בקשה :בקשה להיתר

מספר בקשה ברישוי זמין:

כתובת הבניין :עין שמר

10000050079
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מס' דף3:
3

מגרש9:

גוש וחלקה10081 :
תכנית :מ359/
תאור בקשה
שימוש עיקרי
תוספת ושינויים
מגורים  -יחידה
מהות
תוספות ושינויים מוצעות למבנה מגורים קיים בהיתר מס'  4482מיום 3.8.2014
תוספת מוצעת לשטח עיקרי בקומה א למבנה קיים חלק מדו משפחתי  .הריסת סככה
קיימת.
>

BAKPIRUT0000 4

סעיף4:

מספר בקשה20210178 :

תיק בניין2400000174 :

מבקש:
 עופר הדס
בעל הנכס:

 מנהל מקרקעי ישראל

עורך:

 סאמי קעדאן

סוג בקשה :בקשה להיתר

מספר בקשה ברישוי זמין:

כתובת הבניין :מאור

10000067204

מגרש5:
42
תאור בקשה
בניה חדשה

גוש וחלקה8801 :
שימוש עיקרי
מגורים  -יחידה
מהות
הקמת מבנה מגורים  2בנחלה הכולל ממ"ד אחסנה ופרגולות כולל הריסות
>

BAKPIRUT0000 5

סעיף5:

מספר בקשה20210297 :

תיק בניין2200000301 :

מבקש:
 דהבן יצחק
 דהבן ירדנה

בעל הנכס:

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:

 רות יהושוע

סוג בקשה :בקשה להיתר

מספר בקשה ברישוי זמין:

כתובת הבניין :כפר פינס

6766273344

מגרש278:
78
גוש וחלקה12225 :
תכנית :מ/395/א/ש ,מ ,345/מ/מק351-0156307 ,144/
תאור בקשה
שימוש עיקרי
תוספת ושינויים
מגורים  -יחידה
מהות
לגליזציה לתוספות ושינויים להיתר מס'  4891מיום  ,10.11.16הגדלת שטח עיקרי למטבח
הריסות ושינויים בפרגולות
>

BAKPIRUT0000 6

סעיף6:

מספר בקשה20210253 :

תיק בניין3300000090 :

מבקש:
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מס' דף4:

 ישמח יצחק
 ישמח חמדה

בעל הנכס:

 רשות מקרקעי ישראל

עורך:

 אושרת אחרק

סוג בקשה :בקשה להיתר

מספר בקשה ברישוי זמין:

כתובת הבניין :גן שומרון
18

10000060379
מגרש90:

גוש וחלקה10114 :
תכנית :מ276/
תאור בקשה
שימוש עיקרי
בניה חדשה
מגורים  -יחידה
מהות
בקומת כניסה מבנה מגורים ראשון בנחלה -תוספות ושינוייים להיתר מס'  2645מיום
 , 4.9.1981ליגליזציה לתוספות בשטח עיקרי  ,ממ"ד מוצע
קומה א מבנה מגורים שני בנחלה  -רישוי מבנה מגורים שני בנחלה מבניה קלה ,ממ"ד מוצע
ומדרגות חיצוניות
>
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