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 30/05/2021:תאריך אלונה - מנשה  ולבניה לתכנון מקומית ועדה
 

 

 30 סעיף - מקומית רישוי רשות לישיבת יום סדר
 א"תשפ, סיון ו"כ 06/06/21 תאריך Sunday  ביום 242: מספר ישיבה

 
 

 מ ו  ז מ נ י ם:
 :חברים

 הועדה ר"יו -  שדה אילן
    

 

 הועדה מהנדסת -  פרי לאה
    

  



 

2 מס' דף:    

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 06/06/21: בתאריך 242: מספר 30 סעיף - מקומית רישוי רשות לישיבת יום סדר

 מ"בע קומפלוט - IB XPA 1.7.1 גרסה

BAKPIRUT00001 

 7730000002:  בניין תיק 20210104:  בקשה מספר 1סעיף:
 
 

 :מבקש
 אלונה. א.מ                                        

 :הנכס בעל
 ישראל מקרקעי רשות                                                            

 :עורך
 אסנת אולצוור                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
   

  עמיקם :בנייןה כתובת
          33         11984   :וחלקה גוש

 

 922/ג :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    שינויים תוכנית דת מוסדות

 

 מהות
 19.3.2012 מיום 3888' מס להיתר שינויים

 וללא המבנה בתכנון שינוי ללא בעמיקם הכנסת בית מבנה העמדת יושינוי היתר חידוש
 שטח תוספת

> 
 

  
 

BAKPIRUT00002 

 1370000204:  בניין תיק 20210105:  בקשה מספר 2סעיף:
 
 

 :מבקש
 אפרת יוסיפסקו                                        

 שירן יוסיפסקו                                                            
 :הנכס בעל

 ישראל מקרקעי רשות                                                            
 :עורך

 ברני לודמיר                                                            
 להיתר בקשה :בקשה סוג

   
  אילן מצפה :בנייןה כתובת

  204:מגרש        5          20369   :וחלקה גוש

 

 74/אחמ, 351-0334045, 414/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    ושינויים תוספת יחידה - מגורים

 

 מהות
 24.9.17 מיום 5145' מס תרלהי ושינויים לתוספת ליגליזציה
 שירות שטח ביטול,מרתף בקומת מחסן, כניסה בקומת עיקרי לשטח תוספת ליגליזציה

 .פנימיים ושינויים עיקרי לשטח והפיכתו כניסה בקומת
 

 (ר"מ 207.58 בהיתר קיים) ר"מ 6.40: מוצע עיקרי שטח
 (ר"מ 4.96 קיים מחסן) ר"מ 9.46:  מוצעת אחסנה

 
 
 
 
 
 
 
 

> 
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 3300000077:  בניין תיק 20210085:  בקשה מספר 3סעיף:
 
 

 :מבקש
 חביבה הרמן                                        

 שלום הרמן                                                            
 :הנכס בעל

 ישראל מקרקעי  רשות                                                            
 :עורך

 ורדית פז                                                            
 להיתר בקשה :בקשה סוג

 9330072522:          זמין ברישוי בקשה מספר
  שומרון גן :בנייןה כתובת

  77:מגרש        42         10114   :וחלקה גוש

 

 69/אחמ, 79/מק/מ, 276/מ, 345/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    ליגליזציה ח"פל

 

 מהות
 סדנאות למבנה להיתר בבקשות להריסה וסומן היתר ללא למגורים ששמש מבנה התאמת

 לרישוי פרגולה  כולל לאומנות לסטודיו שישמש 345/מ תכנית י"עפ
> 

 

 
 
 

BAKPIRUT00004 

 7210023059:  בניין תיק 20200215:  בקשה מספר 4סעיף:
 
 

 :מבקש
 שמואל גן קיבוץ                                        

 :הנכס בעל
 ישראל מקרקעי רשות                                                            

 :עורך
 טלמון יניב                                                            

 היתרל בקשה :בקשה סוג
 3963114322:          זמין ברישוי בקשה מספר

  שמואל גן :בנייןה כתובת
  42:מגרש        59         10023   :וחלקה גוש

 

 351-0113175 :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    ליגליזציה משק מבני

 

 מהות
 כותמער וחדר רבייה חדר חממה הכולל  דגים לגידול חקלאית לחממה לגליזציה

> 
 

 
 

 


