
סטטוסמוצעות ד"יחקיימות ד"יחכתובתבקשה' מס.ב.ת

הקרובה לוועדה משובץ431614 היסוד קרן100120150735

התאמה אי מכתב-  חתימות חסרותמכירות משרד25 ציון שבי34820150580

מחדש ובניה הריסה5 המפרש122120150136

 נמסר. משפטית דעת חוות התקבלה

27/06/16 בתאריך פרסום נוסח

171613 סילבר הילל אבא123120150343

" מהנדסים דוד" דעת לחוות ממתין

 על תשתיות' מח ד"חו מכן ולאחר

החניה פתרון

131613 סילבר הילל אבא149520150342

" מהנדסים דוד" דעת לחוות ממתין

 על תשתיות' מח ד"חו מכן ולאחר

החניה פתרון

151613 סילבר הילל אבא123220150345

" מהנדסים דוד" דעת לחוות ממתין

 על תשתיות' מח ד"חו מכן ולאחר

החניה פתרון

מחדש ובניה הריסה1 המפרש/3 האלמוגים121920150863

 אילוז אייל ד"מעו ד"חו לקבל ממתין

המשפטית מהמחלקה

מתוקנת תכנית לקבלת ממתין1613                    12 אבוחצירה הרב108320160057

24 + 16            5  + 7 שלמה יוסף בן666020160063  תשתיות' ממח ד"חו לקבל ממתין4030

מתוקנת תכנית לקבלת ממתין1613                     4 אבוחצירה הרב107920160121

מתוקנת תכנית לקבלת ממתין1613                    12 אבוחצירה הרב108320160057

1613                      11 בוטינסקי'ז121720160139

 יגיעו ל"שהנ במטרה נדחה הדיון

.ביניהם להסכמות

מתוקנת תכנית לקבלת ממתין1613                     6 אבוחצירה הרב108020160165

1616                       25 היסוד קרן100920160326

 בתאריך התאמה אי מכתב נשלח

13/07

1615                       27 היסוד קרן100920160327

 בתאריך התאמה אי מכתב נשלח

13/07

2418                       29 היסוד קרן100920160332

 בתאריך התאמה אי מכתב נשלח

13/07

1616                       31 היסוד קרן100920160333

 בתאריך התאמה אי מכתב נשלח

13/07

3226                        32 מיכשוילי137420160362

, מתוקנת תכנית לקבלת ממתין

12/08 מתאריך

3226                        30 מיכשוילי137420160363

, מתוקנת תכנית לקבלת ממתין

12/08 מתאריך

לפאנל ממתין3222                      3 גולני חטיבת843020160444

וועדה לפני



מתוקנת תכנית לקבלת ממתין373240, 35 היסוד קרן100620160510

81616 יוספטל94720160529

 ותנאי מתוקנת תכנית לקבלת ממתין

סף

לבדיקה מתוקנת תכנית הוגשה63228 הדגנית מבוא201120160450

111614 המעפילים782320160532

 בתאריך למבקש פרסום נמסר

08/08/16

11612 קוק הרב148620160530

 ותנאי מתוקנת תכנית לקבלת ממתין

סף

מתוקנת תכנית לקבלת ממתין289684, 26, 24 מיכשוילי137120160441

(זמין רישוי) פנים לגורמי הפצהבפיתוח שינויים                        15 המעפילים840320160623

560481

101613 האשכול845020150666

132813 קישון נחל176920150584

92813 קישון נחל190320150676

112813 קישון נחל177020160014

41612 מילמן93620150520

201613 ציון שבי844220150473

36-383226 הכלנית198320150753

332422 אלבז נתן / 2 טרומפלדור94320150579

81612 בוטינסקי'ז306420150777

331614 גור דב290220150742

20-22562 היסוד קרן156220150808

שינויים תכנית5 החובלים134620150823

83225 יוסף בן שלמה99220160008

101612 בוטינסקי'ז846220160013

1611                      15 בוטינסקי'ז120720160042

שינויים תכנית                      3 הנגיד שמואל85520160104

1614                      1 אברהם שפירא638420160150

1613                      8 טוב שם הבעל119520160035

111614 אליעזר בן127220150472

32422 האצל35420150219

3291 החמציץ מבוא201420160017

37-439656 ציון שבי34520150029

156452 הראשונים41120150403

161612 בוטינסקי'ז771120150671

17-194030 יוסף בן שלמה666120150723

38-40542 היסוד קרן156520150640

143222 המכבי יהודה98520150410

מרפסות תוספת2 החובלים111520150319

11251 מכבי יהודה761420150059

32-343232 הכלנית181320130532

מכירות משרד 16 בוטינסקי'ז771120150672

181612 ציון שבי838320130303

161614 הסתדרות843420150156

וועדה אחרי



181614 הסתדרות843320150155

201614 הסתדרות843220150154

14-163232 העירית מבוא198720140129

10-123232 העירית מבוא198620140130

121610 האצל155520120698

9-11-135642 יוסף בן שלמה133120140402

81612 הרותם201720130080

תיק סגירת לבדוק26 ציון שבי794820110118

61612 יוסף בן שלמה99120130169

621612 המעפילים452320130065

353232 שפירא אברהם782920120768

141613 אליעזר בן135120130293

465 המפרש121020130247

31612 המכבי יהודה50920130396

181613 אליעזר בן135020130343

41612 הדגנית מבוא201220130724

21-233226 צבעוני198120150638

40-423226 כלנית198220150674

3-5-94839 המעפילים95120140735

211612 אליעזר בן127320140067

15252 המכבי יהודה839120130424

83226המעפילים148220130335

73222 ארן זלמן176320150622

373228 שפירא אברהם843720150308

251612 אליעזר בן131020150002

232418 יוסף בן שלמה93420150036

61612 טוב שם הבעל 119420150227

21613 טוב שם הבעל119220150173

101613 טוב שם הבעל119620150294

31611 החובלים134520150341

3371 גור דב289620150479

31612 יוסף בן שלמה98920150239

63228 סנש חנה177620150249

21612 אבוחצירא הרב107820150408

10-123226 דנן אבן665820150158

121613 יוספטל94720130639

161612 ציון שבי76520140275

291612 אליעזר בן131120140654

82422 שבזי189620130884

111614 ספיר נאות189620140456

151614 ספיר נאות189620140455

411612 קוק הרב163520140494

431612 קוק הרב163720150305

1612 45 קוק הרב163720140713

8262 הדס48220140496

3220                     27 אברהם שפירא107220110596

18461249

166                     15 המכבי יהודה839120060093

166                     11 המכבי יהודה761420060118

בנייה היתר



242                         74 רוגוזין228220070552

166                       9 בוטינסקי'ז126720080735

223                     11 המכבי יהודה761420090188

166                        31 ציון שבי34820090226

223                     15 המכבי יהודה839120090292

167                        22 ההסתדרות788220090778

169                        27 ציון שבי34820090862

222                       9 בוטינסקי'ז126720090956

42                        13 האלמוגים667120100141

168                      13 בוטינסקי'ז126820100237

3210                            5 ל"האצ241920100788

1                         74 רוגוזין228220100916

6440                           3 ח"הפלמ795520110102

3220                       32 היסוד קרן156420110112

3216                      3 הנגיד שמואל85520110251

1611                          4 החובלים124120110287

                      13 בוטינסקי'ז126820110298

1610                              8 הדס48220110326

3220                       4 הרצל שדרות176220110410

1613                     8 אבוחצירה הרב108120110594

3220                          24 הכלנית181520110626

2412                            2 מילמן93720110693

62                            2 המפרש126920110747

1611                          5 החובלים134620110897

1614                          2 החובלים111520120234

1613                    10 אבוחצירה הרב108220120242

3222                       38 היסוד קרן156520120243

3224                       22 היסוד קרן156220120488

485                       32 היסוד קרן156420120489

227                        31 ציון שבי34820120493

2                            2 המפרש126920120533

1611                         37 רוגוזין111420120556

3                          4 החובלים124120120571

1912                            4 ל"האצ167220120621

524                       4 הרצל שדרות176220120696

1613                         7 המעפילים95120120697

234                        22 ההסתדרות788220120699

3224                       26 היסוד קרן156320120795

3225                      2 העירית מבוא181420120889

261                        27 ציון שבי34820130062

1612                         2 המעפילים148520130129

46                          8 הדולפין123820130132

528                          24 הכלנית181520130189

65                            4 המפרש121020130247

1612                      3 המכבי יהודה50920130396

3224                     2 החולות כפתור210020130478

1612                        15 המעפילים840320130658

1612                          3 קוק הרב148720130734

1614                      3 החמצוץ מבוא201420130816

1819                           3 דב גור289620130851



1612                   7 אריה אליעזר בן127020130857

367                            2 מילמן93720140283

5642                    11 שלמה יוסף בן133120140402

                       32 היסוד קרן156420140407

65                          3 הדולפין102720140415

2011                           6 האשכול27520140470

1614                     13 המכבי יהודה841920140493

1                       26 היסוד קרן156320140552

1614                     15 אברהם שפירא638120140603

3224                     6 החולות כפתור209920150096

1613                     17 אברהם שפירא638120150218

                            5 ל"האצ241920150226

1411                     10 גלויות קבוץ67520150438

2010                           4 האשכול27620150538

1614                      9 אברהם שפירא844820150566

1614                      9 המכבי יהודה761320150614

3224          25 + 21 שלמה יוסף בן93420150625

1410770

                         74 רוגוזין200705522282

                       9 בוטינסקי'ז200909561267

                      13 בוטינסקי'ז201002371268

                         74 רוגוזין201009162282

                       32 היסוד קרן201204891564

                          4 החובלים201205711241

                       4 הרצל שדרות201206961762

                        22 ההסתדרות201206997882

                         74 רוגוזין201009162282

4 טופס

גמר תעודת


