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 12/05/2021:תאריך אלונה - מנשה  ולבניה לתכנון מקומית ועדה
 

 

 30 סעיף - מקומית רישוי רשות לישיבת יום סדר
 א"תשפ, סיון'  ח 19/05/21 תאריך Wednesday  ביום 241: מספר ישיבה

 
 

 מ ו  ז מ נ י ם:
 :חברים

 הועדה ר"יו -  שדה אילן
    

 

 ההועד מהנדסת -  פרי לאה
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BAKPIRUT00001 

 6170180172:  בניין תיק 20210058:  בקשה מספר 1סעיף:
 
 

 :מבקש
 ברקאי קיבוץ                                        

 (ברזילאי לירון בהיתר זיהוי לשם)                                                            
 :הנכס בעל

 ישראל מקרקעי רשות                                                            
 :עורך

 אלכס זברק                                                            
 להיתר בקשה :בקשה סוג

 10000019031:         זמין ברישוי בקשה מספר
  ברקאי :בנייןה כתובת

  172:מגרש        18         12191   :וחלקה גוש

 

 351-0073874 :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    ושינויים תוספת 

 

 מהות
 מיגון שיפור.ח הכולל משפחתי מדו חלק קומות בשתי קיים מגורים למבנה ושינויים תוספת
 בתוך והריסות מחסן הריסת,  פרגולה,  לרישוי מחסן,  קומות בשתי עיקרי לשטח תוספת
 .המבנה

> 
 

 
 

BAKPIRUT00002 

 3759061154:  בניין תיק 20210056:  בקשה מספר 2סעיף:
 
 

 :מבקש
 גורמן יוסף                                        

 :הנכס בעל
 ישראל מקרקעי רשות                                                            

 :עורך
 ברנס בעבור ליאת                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 5777315412:          זמין ברישוי בקשה מספר

  מגל :בנייןה כתובת
  128:מגרש        154        9061    :וחלקה גוש

 

 29/משח, 336/מ, 111/מק/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידה - מגורים

 

 מהות
 הרימונים בשכונת מגרש ופיתוח ד"ממ הכולל אחת בקומה חתימשפ חד מגורים מבנה הקמת

 מגל בקיבוץ
> 

 

 
BAKPIRUT00003 

 2787203663:  בניין תיק 20210021:  בקשה מספר 3סעיף:
 
 

 :מבקש
 יסין מוחמד גמאל כבהא                                        

 :הנכס בעל
 טאבו נסח לפי ואחרים יסין כבהא                                                            

 :עורך
 דאווד כבהא                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 1699312850:          זמין ברישוי בקשה מספר
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  קטף אל אום :בנייןה כתובת
  28:מגרש        3          20366   :וחלקה גוש

 

 382/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידה - מגורים

 

 מהות
 קירות,אחסנה, מקורה חניה, ד"ממ כולל קומות בשתי משפחתי חד מגורים מבנה הקמת

 .מגרש ופיתוח תמך
> 

 


