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 29/11/2021:תאריך אלונה - מנשה  ולבניה לתכנון מקומית ועדה
 

 30 סעיף - מקומית רישוי רשות לישיבת יום סדר
 ב"תשפ, כסלו ה"כ 29/11/21 תאריך Monday  ביום 263: מספר ישיבה

 
 

 מ ו  ז מ נ י ם:
 :חברים

 הועדה ר"יו -  שדה אילן
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BAKPIRUT00001 

 1008805142:  בניין תיק 20210219:  בקשה מספר 1יף:סע
 
 

 :מבקש
 נעמי דיכטר                                        

 ניר נבון                                                            
 :הנכס בעל

 ישראל מקרקעי רשות                                                            
 :עורך

 תמר בלומנפלד                                                            
 יהודית מור                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000092206:         זמין ברישוי בקשה מספר

  מענית :בנייןה כתובת
  142:מגרש               10088   :קהוחל גוש

 

 א/331/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידה - מגורים

 

 מהות
 ופיתוח, פרגולות,  ד"ממ כולל קומות בשתי' ג מדגם משפחתי חד מגורים מבנה הקמת
 .מענית בקיבוץ  קהילתית גינה בשכונת מגרש

> 
 

 
 
 

  
  

 
BAKPIRUT00002 

 1008805141:  בניין תיק 20210218:  בקשה מספר 2:סעיף
 
 

 :מבקש
 רוני שוורץ                                        

 :הנכס בעל
 ישראל מקרקעי רשות                                                            

 :עורך
 תמר בלומנפלד                                                            
 יהודית מור                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000092206:         זמין ברישוי בקשה מספר

  מענית :בנייןה כתובת
  141:מגרש               10088   :וחלקה גוש

 

 א/331/מ :תכנית
 

    שהבק תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידה - מגורים

 

 מהות
 במענית קהילתית גינה בשכונה חדש מגורים בית הקמת

> 
 

  
 

BAKPIRUT00003 

 1008615162:  בניין תיק 20210201:  בקשה מספר 3סעיף:
 
 

 :מבקש
 זוהר גייגו                                        

 :הנכס בעל
 ישראל מקרקעי רשות                                                            
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 :עורך
 תמר בלומנפלד                                                            
 יהודית מור                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000084498     :    זמין ברישוי בקשה מספר

  מענית :בנייןה כתובת
  162:מגרש        15         10086   :וחלקה גוש

 

 א/331/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידה - מגורים

 

 מהות
 במענית קהילתית גינה בשכונה חדש מגורים בית הקמת

> 
 

 
 

  
  

 
BAKPIRUT00004 

 1008805137:  בניין תיק 20210200:  בקשה מספר 4סעיף:
 
 

 :מבקש
 נגה אשד                                        

 דב אלחנן שמרלובסקי                                                            
 :הנכס בעל

 ישראל מקרקעי רשות                                                            
 :ורךע
 תמר בלומנפלד                                                            
 יהודית מור                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000084521:         זמין ברישוי בקשה מספר

  מענית :בנייןה כתובת
  137:מגרש               10088   :וחלקה גוש

 

 א/331/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידה - מגורים

 

 מהות
 מענית קהילתית גינה בשכונה חדש מגורים בית הקמת

> 
 

 

 1008805138:  בניין תיק 20210199:  בקשה מספר 5סעיף:
 
 

 :מבקש
 רותם מימראן                                        

 :הנכס בעל
 ישראל מקרקעי רשות                                                            

 :עורך
 יהודית מור                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000082095:         זמין ברישוי בקשה מספר

  מענית :בנייןה כתובת
  138:מגרש               10088   :וחלקה גוש

 

 א/331/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידה - מגורים
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 מהות
 במענית קהילתית גינה בשכונה חדש מגורים בית הקמת

> 
 

  
 

BAKPIRUT00006 

 1008805139:  בניין תיק 20210198:  בקשה מספר 6סעיף:
 
 

 :מבקש
 חן בריד                                        

 אבי בריד                                                            
 :הנכס בעל

 ישראל מקרקעי רשות                                                            
 :עורך

 תמר בלומנפלד                                                            
 יהודית מור                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000084525:         זמין ברישוי בקשה מספר

  מענית :בנייןה כתובת
  139:מגרש               10088   :וחלקה גוש

 

 א/331/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידה - מגורים

 

 מהות
 במענית קהילתית גינה בשכונה חדש מגורים בית הקמת

> 
 

 
 

  
  

 
BAKPIRUT00007 

 1008805140:  בניין תיק 20210197:  בקשה מספר 7סעיף:
 
 

 :מבקש
 עדי ארבל                                        

 רון בלאר                                                            
 :הנכס בעל

 ישראל מקרקעי רשות                                                            
 :עורך

 תמר בלומנפלד                                                            
 יהודית מור                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000084531:         זמין ברישוי בקשה מספר

  מענית :בנייןה כתובת
  140:מגרש               10088   :וחלקה גוש

 

 א/331/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידה - מגורים

 

 מהות
 במענית קהילתית גינה בשכונה חדש מגורים בית קמתה

> 
 

 
  
  

 
BAKPIRUT00008 

 1008615149:  בניין תיק 20210196:  בקשה מספר 8סעיף:
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 :מבקש
 חמו בועז                                        

 חמו ליאור                                                            
 :הנכס בעל

 ישראל מקרקעי רשות                                                            
 :עורך

 תמר בלומנפלד                                                            
 יהודית מור                                                            

 רלהית בקשה :בקשה סוג
 10000084502:         זמין ברישוי בקשה מספר

  מענית :בנייןה כתובת
  149:מגרש        15         10086   :וחלקה גוש

 

 א/331/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידה - מגורים

 

 מהות
 במענית קהילתית גינה בשכונה חדש מגורים בית הקמת

> 
 

 
  
  

 
BAKPIRUT00009 

 1008615151:  בניין תיק 20210194:  בקשה מספר 9סעיף:
 
 

 :מבקש
 אופק תירם                                        

 :הנכס בעל
 ישראל מקרקעי רשות                                                            

 :עורך
 תמר בלומנפלד                                                            
 יהודית מור                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000082083:         זמין ברישוי בקשה מספר

  מענית :בנייןה כתובת
  151:מגרש        15         10086   :וחלקה גוש

 

 א/331/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידה - מגורים

 

 מהות
 במענית קהילתית גינה בשכינה חדש מגורים מבנה הקמת

> 
 

 
 

  
 

BAKPIRUT00010 

 1008615153:  בניין תיק 20210193:  בקשה מספר 10סעיף:
 
 

 :מבקש
 וואל נטע                                        

 וואל יונתן                                                            
 :הנכס בעל

 ישראל מקרקעי רשות                                                            
 :עורך

 תמר בלומנפלד                                                            
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 יהודית מור                                                            
 להיתר בקשה :בקשה סוג

 10000082089:         זמין ברישוי בקשה מספר
  מענית :בנייןה כתובת

  153:מגרש        15         10086   :וחלקה גוש

 

 351-0739599 :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידה - מגורים

 

 מהות
 במענית קהילתית גינה בשכונה חדש מגורים יתב הקמת

> 
 

 
 
 

  
 

BAKPIRUT00011 

 1008601501:  בניין תיק 20210192:  בקשה מספר 11סעיף:
 
 

 :מבקש
 אקוקה יובל                                        

 :הנכס בעל
 ישראל מקרקעי רשות                                                            

 :עורך
 תמר בלומנפלד                                                            
 יהודית מור                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000082090:         זמין ברישוי בקשה מספר

  מענית :בנייןה כתובת
  154:מגרש        15         10086   :חלקהו גוש

 

 351-0739599 :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידה - מגורים

 

 מהות
 במענית קהילתית גינה בשכונה חדש מגורים בית הקמת

> 
 

 
 

  
 

BAKPIRUT00012 

 1008615157:  בניין תיק 20210191:  בקשה מספר 12סעיף:
 
 

 :מבקש
 בלום יותם                                        

 ענבר בלום                                                            
 :הנכס בעל

 ישראל מקרקעי רשות                                                            
 :עורך

 תמר בלומנפלד                                                            
 יהודית מור                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000084486:         זמין ברישוי בקשה מספר

  מענית :בנייןה כתובת
  157:מגרש        15         10086   :וחלקה גוש

 

 א/331/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי ימושש
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    חדשה בניה יחידה - מגורים
 

 מהות
 במענית קהילתית גינה בשכונה חדש מגורים בית הקמת

> 
 

 
  

 
BAKPIRUT00013 

 1008615159:  בניין תיק 20210190:  בקשה מספר 13סעיף:
 
 

 :מבקש
 יוחאי גורן חגית                                        

 יוחאי ןח ליפז                                                            
 :הנכס בעל

 ישראל מקרקעי רשות                                                            
 :עורך

 תמר בלומנפלד                                                            
 יהודית מור                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000084526:         זמין ברישוי בקשה מספר

  מענית :בנייןה כתובת
  159:מגרש        15         10086   :וחלקה גוש

 

 א/331/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידה - מגורים

 

 הותמ
 קהילתת גינה בשכונה חדש מגורים בית הקמת

> 
 

 
  
  

 
BAKPIRUT00014 

 1008615158:  בניין תיק 20210220:  בקשה מספר 14סעיף:
 
 

 :מבקש
 לוי ענבר מעתוק                                        

 איל מעתוק                                                            
 :הנכס בעל

 ישראל מקרקעי רשות                                                            
 :עורך

 תמר בלומנפלד                                                            
 יהודית מור                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000092267:         זמין ברישוי בקשה מספר

  מענית :בנייןה כתובת
  158:מגרש        15         10086   :וחלקה גוש

 

 א/331/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידה - מגורים

 

 מהות
 במענית קהילתית גינה בשכונה חדש מגורים בית הקמת

> 
 

 
 
 

  
 

BAKPIRUT00015 
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 1008615161:  בניין תיק 20210221:  בקשה מספר 15סעיף:
 
 

 :מבקש
 לי ליברמן                                        

 :הנכס בעל
 ישראל מקרקעי רשות                                                            

 :עורך
 תמר בלומנפלד                                                            
 יהודית מור                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000088088:         זמין ברישוי בקשה מספר

  מענית :בנייןה כתובת
  161:מגרש        15         10086   :וחלקה גוש

 

 א/331/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי ימושש
    חדשה בניה יחידה - מגורים

 

 מהות
 במענית קהילתית גינה בשכונה חדש מגורים בית הקמת

> 
 

  
 

BAKPIRUT00016 

 1008778147:  בניין תיק 20210222:  בקשה מספר 16סעיף:
 
 

 :מבקש
 מירי ניר                                        

 :הנכס בעל
 ישראל מקרקעי תרשו                                                            

 :עורך
 תמר בלומנפלד                                                            
 יהודית מור                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000088076:         זמין ברישוי בקשה מספר

  מענית :בנייןה כתובת
  147:מגרש        78         10087   :וחלקה גוש

 

 351-0785691 :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידה - מגורים

 

 מהות
 קהילתית גינה בשכונה חדש מגורים בית הקמת

> 
 

 
 
 

  
 

BAKPIRUT00017 

 1008615148:  בניין תיק 20210216:  בקשה מספר 17סעיף:
 
 

 :מבקש
 נועם דורי                                        

 :הנכס בעל
 ישראל מקרקעי רשות                                                            

 :עורך
 תמר בלומנפלד                                                            
 יהודית מור                                                            
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 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000088068:         זמין ברישוי בקשה מספר

  מענית :בנייןה כתובת
  148:מגרש        15         10086   :וחלקה גוש

 

 א/331/מ :תכנית
 

    שהבק תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידה - מגורים

 

 מהות
 במענית קהילתית גינה בשכונה חדש מגורים בית הקמת

> 
 

 
 

  
 

BAKPIRUT00018 

 1008615146:  בניין תיק 20210234:  בקשה מספר 18סעיף:
 
 

 :מבקש
 שקד סירוטקין                                        

 רן סירוטקין                                                            
 :הנכס בעל

 ישראל מקרקעי רשות                                                            
 :עורך

 תמר בלומנפלד                                                            
 יהודית מור                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
 10000092277:         זמין ברישוי בקשה מספר

  מענית :בנייןה כתובת
  146:מגרש        15         10086   :וחלקה גוש

 

 א/331/מ :תכנית
 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
    חדשה בניה יחידה - מגורים

 

 מהות
 במענית קהילתית גינה שבשכונה דח מגורים בית הקמת

> 
 

 
 

  
 

BAKPIRUT00019 

 1008615160:  בניין תיק 20210266:  בקשה מספר 19סעיף:
 
 

 :מבקש
 יניב משה                                        

 :הנכס בעל
 ישראל מקרקעי רשות                                                            
 :ורךע
 תמר בלומנפלד                                                            
 יהודית מור                                                            

 להיתר בקשה :בקשה סוג
   

  מענית :בנייןה כתובת
  160:מגרש        15         10086   :וחלקה גוש

 

    בקשה תאור עיקרי שימוש
     

 

 מהות
 כניבה גגנון ד"ממ הכולןל קומות בשתי משפחתי חד צמיחה' ג דגם מגורים מבנה הקמת
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 .מגרש ופיתוח
> 

 

  
 

 


