
 

 

 
 

  
 ועדת משנה לתכנון ובניהסדר יום ישיבת    

 08/06/2022תאריך:    2-22-0010ישיבה: 
 

 25/05/2022מתאריך  2-22-0009 מספר אישור פרוטוקול
 

 1חוברת מספר 
 

 'ע מטפל מהות הבקשה שם מבקש 'א כתובת ת.בניין בקשה #
תוספות בניה/חדר על  רגב יצחק חיים 1 4אנכי  2123-003 22-0211 1

הגג/עליית גג )לפי ג' 
( מעל בניין 1או ג'

 קיים בהיתר

מוסקוביץ 
 נעמי

1 

תוספות בניה/תוספת  רגב עידן גיל דולב 1 67עיר שמש  0978-067 22-0571 2
 38בניה לפי תמ"א 

טל חנני 
 אלון

4 

טאגור  2022-003 20-1388 3
 3רבינדרנת 

תוספות בניה/תוספת  יהבים טאגור בע"מ 1
 38בניה לפי תמ"א 

צפתי 
 עירית

14 

פת תוספות בניה/תוס מוהר יאיר 1 27קהילת לבוב  0822-027 20-1683 4
בניה לפי תכנית 

 הרחבה

צפתי 
 עירית

29 

תוספות בניה/תוספת  קוליץ ידין 1 13מבצע קדש  0806-013 22-0524 5
בניה או קומות )לא 

 בק"ק(

צפתי 
 עירית

35 

שינויים/פיצול/אחוד/ קלינהנדלר נדיה 2 100אחד העם  0011-100 22-0080 6
 תוספת יח"ד

בודק פרץ 
 רוני

40 

בניה חדשה/בנייה  שי שמעון 2 16ל"ן מ 0368-016 22-0167 7
 38חדשה תמ"א 

בודק פרץ 
 רוני

44 

שימוש חורג/שימוש  טל סימון 2 66שרת משה  0566-066 22-0150 8
 חורג למגורים

 51 גל הילה

קרסו נדל"ן בעיר  2 11חדרה  0572-011 22-0421 9
 בע"מ

בניה חדשה/בניין 
 13מגורים גבוה )מעל 

 מ'(

 54 גל הילה

גרינברג בהשופטים  2 5השופטים  0334-005 20-0747 10
 תל אביב בע"מ 5

שינויים/הארכת תוקף 
 החלטה

 62 מיליס יניב

החברה לחיזוק  2 3אהרונוביץ  0318-003 22-0142 11
תל  3אהרונוביץ 
 אביב בע"מ

תוספות בניה/תוספת 
 38בניה לפי תמ"א 

 70 מיליס יניב

תוספות בניה/תוספות  ם פיצוקד 2 39מזא"ה  0008-075 18-1474 12
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

ברנשטיין 
 שמעון

79 

שינויים/הארכת תוקף  אלאלוף משה 2 6אנגל  0074-006 20-0449 13
 החלטה

ברנשטיין 
 שמעון

95 

טשרניחובסקי  0407-001 21-1751 14
24 

 24טשרניחובסקי  2
 בע"מ

תוספות בניה/תוספת 
 38בניה לפי תמ"א 

ן ברנשטיי
 שמעון

106 

רבינוביץ שפ"ר  0130-015 22-0083 15
15 

בן שלום ברחוב שפר  2
בתל אביב 13-15
 בע"מ

בניה חדשה/בנייה 
 38חדשה תמ"א 

ברנשטיין 
 שמעון

114 

 ב' סיון תשפ"ב
 2022יוני  01



 

 

 'ע מטפל מהות הבקשה שם מבקש 'א כתובת ת.בניין בקשה #
רבינוביץ שפ"ר  0130-013 22-0086 16

13 
בן שלום ברחוב שפר  2

בתל אביב 13-15
 בע"מ

בניה חדשה/בנייה 
 38חדשה תמ"א 

ברנשטיין 
 ןשמעו

121 

בניה חדשה/בנייה  ריגר יוסף 2 2החשמל  0044-002 22-0146 17
 38חדשה תמ"א 

 128 רבנר רוני

בניה חדשה/בניין  זמיר אלי 3 28השנית  0422-028 22-0767 18
מגורים לא גבוה )עד 

 מ'( 13

פנסו 
נמירובסק

 י אינה

136 

ן בניה חדשה/בניי גדי יהודית 3 17חירותנו  3672-017 22-0788 19
מגורים לא גבוה )עד 

 מ'( 13

פנסו 
נמירובסק

 י אינה

142 

תוספות בניה/תוספת  איסחקוב ניסים 4 9מאירבר  3636-009 22-0112 20
בניה לפי תכנית 

 הרחבה

 146 זנד אור

בניה חדשה/בניין  ספרא כרמית 4 8רוזנבלט צבי  3218-008 22-0149 21
מגורים לא גבוה )עד 

 מ'( 13

 149 זנד אור

תוספות בניה/תוספת  ידר גר צדק בע"מ 4 5גר צדק  3220-005 22-0103 22
 38בניה לפי תמ"א 

אברמוביץ 
 ערן

154 

תוספות בניה/תוספת  ידר גר צדק בע"מ 4 7גר צדק  3220-007 22-0104 23
 38בניה לפי תמ"א 

אברמוביץ 
 ערן

160 

חסידי האומות  3220-003 22-0105 24
25 

ת בניה/תוספת תוספו ידר גר צדק בע"מ 4
 38בניה לפי תמ"א 

אברמוביץ 
 ערן

168 

רישוי  25
 כללי

הטמעת דרישות חוק   66 0 
התחדשות עירונית 

בתהליך רישוי תמ"א 
38 

 176 מוגדר לא

 

 


