
 

 

 
 

  
 ועדת משנה לתכנון ובניהסדר יום ישיבת    

 21/09/2022תאריך:    2-22-0017ישיבה: 
 

 07/09/2022מתאריך  2-22-0016 מספר אישור פרוטוקול
 

 1חוברת מספר 
 

 'ע מטפל מהות הבקשה שם מבקש 'א כתובת ת.בניין בקשה #
רקנאטי ליאון  0944-004 22-0818 1

4 
תוספות בניה/תוספת  לביא אביעזר 1

 גזוזטרה לבניין קיים
מוסקוביץ 

 נעמי
1 

קהילת ורשה  0806-054 22-1407 2
47 

שינויים/שינוי ללא  יהודה גור 1
 תוספת שטח/חזית

טל חנני 
 אלון

6 

תוספות בניה/תוספת  ליבר מאיר 1 16פטאי יוסף  0989-016 22-0696 3
בניה לפי תכנית 

 הרחבה

עמרם 
 אהוד

9 

תוספות בניה/תוספת  גרנק עשבי שני 1 10כפר יונה  0988-010 22-0736 4
בניה לפי תכנית 

 הרחבה

עמרם 
 אהוד

13 

תוספות בניה/תוספות  קישון יובל 1 5נקר מאיר  2200-005 22-0873 5
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

עמרם 
 אהוד

20 

תל דן מקבוצת להב  2 13אליוט ג'ורג'  0062-013 22-0247 6
 בע"מ 2018

בניה חדשה/בנייה 
 38חדשה תמ"א 

בודק פרץ 
 רוני

27 

 1כבא הבית בבר כו 2 1בר כוכבא  0084-027 22-0603 7
 בע"מ

תוספות בניה/תוספת 
 38בניה לפי תמ"א 

בודק פרץ 
 רוני

40 

תוספות בניה/תוספות  שפירא הראל 2 6יוחנן בן זכאי  0059-006 22-1315 8
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

בודק פרץ 
 רוני

46 

שימוש חורג/שימוש  שצוב גיא 2 68דיזנגוף  0187-068 22-0610 9
 חורג למגורים

אברהם 
 יאלאר

56 

זרחי אדריכלים  2 150ארלוזורוב  0193-150 22-0629 10
 בע"מ

שימוש חורג/שימוש 
חורג 

למסחר/מסעדה/גן 
ילדים פרטי או בניין 

 עם ערוב שימושים

אברהם 
 אריאל

59 

תוספות בניה/תוספות  פרבשטיין בשמת 2 29סירקין  0094-029 22-0602 11
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

 61 חדד הילה

אורבן שלמה המלך  2 91שלמה המלך  0191-091 22-0793 12
 ת"א בע"מ 91

תוספות בניה/תוספת 
 38בניה לפי תמ"א 

 70 חדד הילה

בניה חדשה/בנייה  שלייכר רבקה 2 6גולדברג  0057-006 17-0947 13
 38חדשה תמ"א 

 80 מיליס יניב

העיר הלבנה מיזמים  2 1וורמיזה  0264-001 22-1172 14
שות פ.ע. בהתחד

 בע"מ

בניה חדשה/בנייה 
 38חדשה תמ"א 

 93 מיליס יניב

העיר הלבנה מיזמים  2 3וורמיזה  0264-001 22-1173 15
בהתחדשות פ.ע. 

 בע"מ

בניה חדשה/בנייה 
 38חדשה תמ"א 

 104 מיליס יניב

 י"ח אלול תשפ"ב
 2022ספטמבר  14



 

 

 'ע מטפל מהות הבקשה שם מבקש 'א כתובת ת.בניין בקשה #
קבוצת נווה צדק  2 29פינס  0007-002 21-0273 16

 בע"מ
תעסוקה/תוספת בניה 

 בתי מלון
ן ברנשטיי

 שמעון
115 

קבוצת נווה צדק  2 1יהודה הלוי  0006-001 22-0653 17
 בע"מ

תוספות בניה/תוספות 
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

ברנשטיין 
 שמעון

134 

גאולה במלואה  2 33גאולה  0112-033 22-0668 18
 בע"מ

בניה חדשה/בניין 
 13מגורים גבוה )מעל 

 מ'(

 138 רבנר רוני

קבוצת עזריאלי  2 121בגין מנחם  0054-121 22-0693 19
 בע"מ

שימוש חורג/שימוש 
חורג 

למסחר/מסעדה/גן 
ילדים פרטי או בניין 

 עם ערוב שימושים

 147 רבנר רוני

תוספות בניה/תוספת  דולוב גיל 3 29דם המכבים  0758-138 22-0789 20
בניה או קומות )לא 

 בק"ק(

בנימיני 
 תהילה

152 

21 22-0965 0777-
 א010

תוספות בניה/תוספת  ברוקס אדם 3 א10בן זאב 
בניה לפי תכנית 

 הרחבה

בנימיני 
 תהילה

156 

שינויים/שינוי ללא  שריון גיל 3 33נתן  4031-033 22-1196 22
 תוספת שטח/חזית

בנימיני 
 תהילה

159 

צ'רצ'יל וינסטון  1025-004 22-0638 23
 4סר 

וויי בוקס טור מלכא  3
 בע"מ

שה/בנייה בניה חד
 38חדשה תמ"א 

 162 חזן מעין

בן עזריה  3330-008 21-0026 24
 8אלעזר 

בניה חדשה/בניין  לחמנוביץ גיל 4
קומות  Xמגורים מעל 

 מסחריות

 172 בלום אלון

צ.פ חברה לבניין  4 15נחל עוז  3492-015 22-1013 25
 בעמ

בניה חדשה/בניין 
 13מגורים גבוה )מעל 

 מ'(

אברמוביץ 
 ערן

180 

צ.פ חברה לבניין  4 1נחל עוז  3491-023 22-1045 26
 בעמ

בניה חדשה/בניין 
 13מגורים גבוה )מעל 

 מ'(

אברמוביץ 
 ערן

192 

צ.פ חברה לבניין  4 9נחל הבשור  3491-009 22-1200 27
 בעמ

בניה חדשה/בניין 
 13מגורים גבוה )מעל 

 מ'(

אברמוביץ 
 ערן

204 

רובינשטין  3773-020 22-0956 28
 20ק יצח

תוספות בניה/תוספות  עזרה וביצרון 99
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

 220 גל שמעון

 

 


