
 

 

 
 

  
 ועדת משנה לתכנון ובניהסדר יום ישיבת    

 25/05/2022תאריך:    2-22-0009ישיבה: 
 

 11/05/2022מתאריך  2-22-0008 מספר אישור פרוטוקול
 

 1חוברת מספר 
 

 'ע מטפל מהות הבקשה שם מבקש 'א כתובת ת.בניין בקשה #
אשדר חברה לבניה  1 81לבנון חיים  0941-081 21-1027 1

 בע"מ
תוספות בניה/תוספת 

 38בניה לפי תמ"א 
טל חנני 

 אלון
1 

אס.אל  -אקו סיטי  1 86לבנון חיים  0941-086 21-1416 2
 יזמות ובניה בע"מ

בניה חדשה/בנייה 
 38חדשה תמ"א 

טל חנני 
 אלון

30 

פומרוק יוסף  0865-019 22-0634 3
19 

תוספות בניה/תוספות  ספליצקי אדי 1
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

טל חנני 
 אלון

47 

אשדר חברה לבניה  1 2אלתרמן נתן  2123-002 22-0657 4
 בע"מ

ה/בניין בניה חדש
 13מגורים גבוה )מעל 

 מ'(

טל חנני 
 אלון

50 

בניה חדשה/בניין  רותי שמאי 1 42קוממיות  0955-042 22-0111 5
 דירה/קוטג'

צפתי 
 עירית

62 

פתחיה  0829-023 22-0175 6
 23מרגנשבורג 

בניה חדשה/בניין  אהרונוביץ דניאל 1
מגורים לא גבוה )עד 

 מ'( 13

צפתי 
 עירית

69 

ברוש עבודות הנדסה  1 274בני אפרים  0801-274 22-0027 7
 ובנין בע"מ

תוספות בניה/בריכת 
 שחיה

כהן מזרחי 
 מיטל

77 

קרן קיימת  0956-013 22-0189 8
 38לישראל 

בניה חדשה/בניין  עדי לוי 1
 דירה/קוטג'

עמרם 
 אהוד

81 

משמר הגבול  0946-024 22-0253 9
24 

בניה חדשה/בניין  בן ג'ויה יוסי 1
 קוטג'דירה/

עמרם 
 אהוד

88 

תוספות בניה/תוספת  סימקין לימור 1 29שמגר  0886-029 22-0254 10
בניה או קומות )לא 

 בק"ק(

עמרם 
 אהוד

95 

11 22-0049 0073-
 א006

תוספות בניה/תוספת  נבון שאול 2 א6המגיד 
בניה או קומות )לא 

 בק"ק(

בודק פרץ 
 רוני

101 

ייזום ברוק  חברת 2 12ברוק  0362-012 22-0217 12
 ת"א בע"מ

תוספות בניה/תוספות 
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

בודק פרץ 
 רוני

104 

טשרניחובסקי  0783-025 21-1774 13
25 

שימוש חורג/שימוש  צור יהודה 2
 חורג למגורים

אברהם 
 אריאל

116 

בניה חדשה/בניין  סלבין נדל"ן בע"מ 2 9נורדאו  0483-007 22-0070 14
 13)מעל  מגורים גבוה

 מ'(

 118 חדד הילה

הנדסה -אחים עופר 2 4וורמיזה  0264-004 22-0472 15
 ופתוח בע"מ

בניה חדשה/בנייה 
 38חדשה תמ"א 

 125 מיליס יניב

מגדלי דן ירדן  2 13שפרינצק  0658-013 22-0047 16
השקעות ובנין 

 ( בע"מ1998)

בניה חדשה/בניין 
 13מגורים גבוה )מעל 

 מ'(

 134 רבנר רוני

 י"ז אייר תשפ"ב
 2022מאי  18



 

 

 'ע מטפל מהות הבקשה שם מבקש 'א כתובת ת.בניין בקשה #
מגדלי דן ירדן  2 11שפרינצק  0658-011 22-0048 17

השקעות ובנין 
 ( בע"מ1998)

בניה חדשה/בניין 
 13מגורים גבוה )מעל 

 מ'(

 144 רבנר רוני

שימוש חורג/שימוש  נסימיאן דניאל 2 2חנקין  0565-002 22-0084 18
 חורג למגורים

 154 רבנר רוני

 50בשינקין הבית  2 50שיינקין  0018-050 22-0734 19
 בע"מ

שינויים/שינוי 
 שם/שינוי תנאי

 157 רבנר רוני

בניה חדשה/בניין  הולנדר בן 2 199דיזנגוף  0187-199 19-0773 20
 13מגורים גבוה )מעל 

 מ'(

קויפמן 
 עידו

160 

תוספות בניה/תוספת  סמואל נסים מיכאל 2 3חיסין  0348-003 22-0432 21
 38בניה לפי תמ"א 

קויפמן 
 עידו

169 

22 22-0065 3681-
 א008

בניה חדשה/בניין  סלמאן סמיר 3 א8חשון 
מגורים לא גבוה )עד 

 מ'( 13

בנימיני 
 תהילה

176 

תוספות בניה/תוספת  שחר לאה 3 9בן זאב  0777-007 22-0145 23
בניה לפי תכנית 

 הרחבה

בנימיני 
 תהילה

180 

ות בניה/תוספות תוספ אברהם רפאל 3 6ברגי בנימין  0647-005 22-0456 24
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

בנימיני 
 תהילה

183 

ת"א  69יצחק שדה  3 24עמינדב  0533-069 22-0214 25
 בע"מ

בניה חדשה/בנייה 
 38חדשה תמ"א 

טטרו 
 מאיר

186 

בניה חדשה/בניין  דוד שחר בע"מ 4 5שפתי ישנים  3205-005 22-0008 26
מגורים לא גבוה )עד 

 מ'( 13

 198 וןבלום אל

בניה חדשה/בניין רב  ויתניה בע"מ 4 18החרש  0459-018 22-0563 27
 מ'( 29קומות )מעל 

סולומון 
 רותם

203 

חריף אייזיק   22-0046 28
 א26

קן התור התחדשות  4
עירונית אייזיק 

 ת"א בע"מ 26חריף 

תוספות בניה/תוספת 
 38בניה לפי תמ"א 

 211 זנד אור

פרייס לויטפרייס  4 6שת מזל ק 3793-006 22-0528 29
 לויט מרידיט מרי

תוספות בניה/תוספת 
בניה או קומות )לא 

 בק"ק(

 216 זנד אור

נעמן איתן חברה  4 54וולפסון  0033-052 20-1428 30
 להנדסה ובנין בע"מ

בניה חדשה/בניין 
קומות  Xמגורים מעל 

 מסחריות

חנוכייב 
 סרגיי

226 

בניה חדשה/בניין  יה בע"מויתנ 4 18החרש  0459-018 22-0564 31
קומות  Xמגורים מעל 

 מסחריות

טטרו 
 מאיר

235 

ח.מ פנינת חיננית  4 10פעמונית  3764-010 22-0487 32
 יזמות ובניה בע"מ

תוספות בניה/תוספת 
 38בניה לפי תמ"א 

ארגש 
 נרית

246 

קבוצת אלפא י.ג  4 23נוה שאנן  0038-023 21-1738 33
 יזמות ובניה בע"מ

שה/בנייה בניה חד
 38חדשה תמ"א 

אברמוביץ 
 ערן

254 

בניה חדשה/בניין  יאגודייב בוריס 4 12רענן  0170-012 22-0102 34
קומות  Xמגורים מעל 

 מסחריות

אברמוביץ 
 ערן

259 

שינויים/שינוי ללא  צביאלי יוסף 4 2נוה שאנן  0038-002 22-0405 35
 תוספת שטח/חזית

אברמוביץ 
 ערן

265 



 

 

 'ע מטפל מהות הבקשה שם מבקש 'א כתובת ת.בניין בקשה #
קו התור התחדשות  99 7פיקוס  3720-007 19-0082 36

-7-9עירונית פיקוס 
 ת"א בע"מ 11

תוספות בניה/תוספת 
 38בניה לפי תמ"א 

 268 גל שמעון

 

 


