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 l: דף מס'

 29/08/2019: תאריך השרון רמת- ובניה לתכנון המקומית הועדה
 ט11תשע אב n11 כ

 /מספו /סעיcן

 ובניה לתכנון משנה ועדת בתישי תלטוחה פרוטוקלו
 18:30 בשעה ט11תש.ע אב, ו11ב Z710Sl19 תאירך שלייש ביום Z01901S. מספר: ישיבה

 תכנוניים נושאים רשימת

 הבקשות רשימת

 עמ. כתובת המבקש פרטי מגרש לחקה גוש בקשה סעיף

 השרון רמת 9 !סיני חגית /פלצמן

 השרון רמת 16 איריס /סמ• ועדי קרן /מור

lרועי אידלמו 

 השרוו רמת גלילות פיl •ם1בע רכב השכרת 2000 סקי !בלו

 אילי אייל !מזרחי

 לאופולד !אמיר

 וסימה דורון /צרויה

 קרן חיים !מלכה

 השרון רמת 7 רמב"םl ואורית עופר /וינברג

 בעוומ ובינוי !חיזוק

lים מאכלי ג'קו 

מאיה !גרשון  ו
 ו
 ו

 שמש וגיל

 השקעות ןאאורה

, 

 548 ןת.ח

/עמ. חקלה [עד t תבנונ, נשיאt בתהנית שם ןמלnקח /גוש 1 
פ11לשצ הפקעה 55 ןהתומר 1  / 6334 1691 / 169 21 ו

ו 1 20190331 6417 539 111 

ו 2 20170669 6614 239 11 1 

ו השרון רמת 33 !הזית 3 20180296 6333 212 1 1 1 
7 6619 20180720 4  11 1 ו

20190242 5180/3 109 6597 ו השרון רמת 2 וילנה קהילת ו  ו 14!
53 6550 20190362 6 16 השרון רמת 48,_ ציון ןשבי ו ו ו 11 

lהשרון רמת 5 האצ"ל ו 7 20190278 6599 675 18 ו  191 ו ו
461 6415 201902S4 8 21 השרון רמת 5 !הברושים ו ו ו 1 1 
629 6417 20180674 9 ו ו  ו ו
267 6551 20180586 10 השרוך רמת 5 המעלות ןסמ ו ו 1 
126 6552 20180546 11 השרון רמת 8 !החרש ו ו 1 

6416 20190032 1292 השרוך רמת 11 צבי כימיני!ב ו 1 

149 6S99 20190495 13 

14 
השרון רמת 30 הבנים ן ו

1 

 השרונ רמת 7 גוברין !בית ו ו 20190400 6547 114 51

בע"מ וטקומפל- IBS. 7x32  גרסה

 אושר טרם זה פרוטוקול

 %7/08/19: בתאריך 2019015: מספר ובניה נוןלתכ משנה ודנות לישיבת פרוטוקול
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 2 דף: מס~

 548 ת.ח לחוקה: תבנית 1 סעיף:
 27/08/2019: תבאריך 15(>2019 ז מסרפ ישיבה ובניה לתכנון משנה ועדת רפוטווקל

 פ11 לשצ הפקעה 55 התומך שם:

 ר 11מ 794.000: התוכנית שטח

לתכנית  יחס

א12101רש  לתכנית בהתאם

 ענייו: בעלי
 שומשטייו יונתן הקרקע: בעלי •

 אלגיוסי אלמונעם עבד : מדוד •

 השרון רמת עיריית : מגיש •

 כתובת:

 השרון רמת 551 התומך רחוב

 : לתכנית חלקות גושים;
 בשלמותן: חלקות

 169: חלקות 6334: גוש

 הדיון מטרת

' 

 ההפקעה. לנושא הסכם ואישור פ,11 לשצ להפקעה ך 11 תצ אישור

 התכנית מטרת

 הפקעה

 ת: צי למה
 .לו הנלווה וההסכם המתוקן התצ"ר לאשר

 החלטות:

 ההפקעה לתשריט בהתאם ההפקעה רישום לתיקון הקרקע בעלי מול ההסכם את לאשר
 ר 11מ 63 של בשטח

 אושר טרם זה פרוטוקול
 17/08/19 בתאריך: 1019015 מספר: ובניה לתכנון משנה \עדת לישיבת פרוטוקול

 בע'ימ קומפלוט-IBs. 7x3Z גרסה
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