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 04/04/2021:תאריך אלונה - מנשה  ולבניה לתכנון מקומית ועדה
 

 30 סעיף - מקומית רישוי רשות לישיבת יום סדר
 א"תשפ, ניסן ט"כ 11/04/21 תאריך Sunday  ביום 236: מספר ישיבה

 
 

 מ ו  ז מ נ י ם:
 :חברים

 הועדה ר"יו -  שדה אילן
    

 

 הועדה מהנדסת -  פרי לאה
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BAKPIRUT00001 

 3100000209:  בניין תיק 20210012:  בקשה מספר 1סעיף:
 
 

 :מבקש
 דוד נדב                                        

 דוד טלי                                                            
 :הנכס בעל

 ישראל מקרקעי רשות                                                            
 :עורך

 מחמוד קעדאן                                                            
 להיתר בקשה :בקשה סוג

 9993404725:          זמין ברישוי בקשה מספר
  יצחק שדה :בנייןה כתובת

  4:מגרש        4          8959    :וחלקה גוש

 

 247/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    ושינויים תוספת חקלאיים מבנים

 

 מהות
 חקלאיים לכלים סככה, לפרחים אריזה בית המשמש קלה מבניה חקלאי מבנה הקמת. 1

 .חיטוי ובריכת החקלאי בשטח שירות מבנה,    
 וללכ, צידי בניין מקו החורג ממבנה חלק הריסת כולל, כבשים 210-ל צאן לדיר ליגליזציה. 2

 .אשפה ומיכל כיבוי לסיד מיכל, פגרים מיכל    
 לקו מעבר חריגות והריסת, קטיף פרחי לגידול קיימת לחממה ליגליזציה. 3

 .צאן בדיר הגובלת מהחממה חלק הריסת, בניין    
 

 

 בדיקה הערות
 זמין  רישוי במערכת לחוק 101 תיקון עפ"י הוגשה א.הבקשה

 10000068201  מס' להיתר בקשה   
 1718361629 מס' - שנמסר המידע לתיק בהתאם הושלמו הבקשה להגשת התנאים   
 
 כוללת הקלה: הבקשה ב.
 פתחים ללא אטום בקיר 'מ 2.70 עד מזרחי צידי בנין בקו הקלה   
 
 התנגדויות  התקבלו לגובלים ולא הודעה כולל ההקלה פורסמה בעיתונות ג.

 (    25.08.2021, ותאריך אחרון להודעה לגובלים  20.08.2021 אחרון בעיתונות פרסום )תאריך    

 
 

> 
 20/01/2021 (הוועדה באתר טופס) רשום קבלן פרטי/
 14/04/2021 הכפר ופיתוח החקלאות משרד - חקלאיים מבנים אישור -
 14/04/2021 המים אגודת וחותמת חתימה -

BAKPIRUT00002 

 2055880159:  בניין תיק 20210041:  בקשה מספר 2סעיף:
 
 

 :מבקש
 שלום בר ניב                                        

 :הנכס בעל
 ישראל מקרקעי רשות                                                            

 :עורך
 מוחמד ואסל אבו                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 9948242112:          זמין ברישוי בקשה מספר

  מאור :בנייןה כתובת
  59:מגרש        42         8801    :וחלקה גוש

 

 384/מ, 351-0572347 :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
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    שינויים תוכנית יחידות 2 - מגורים
 

 מהות
 23.12.2018 מיום 5365' מס להיתר ושינויים לתוספות ליגליזציה

 מחדש והקמה קיים מבנה הריסת,  משפחתיות ד"יח 2-ל המבנים והעמדת מיקום שינוי
 עיקרי לשטח ותוספת

> 
 

 
 

  
  

 

 


