
 

 

 
 

  
 ועדת משנה לתכנון ובניהסדר יום ישיבת    

 22/06/2022תאריך:    2-22-0011ישיבה: 
 

 08/06/2022מתאריך  2-22-0010 מספר אישור פרוטוקול
 

 1חוברת מספר 
 

 'ע מטפל מהות הבקשה שם מבקש 'א כתובת ת.בניין בקשה #
דבורה הנביאה  0870-022 22-0212 1

22 
תוספות בניה/תוספות  שפר דוד 1

בניה שונות )כולל 
 קומת קרקע(

מוסקוביץ 
 נעמי

1 

בניה חדשה/בניין  ימון טל דודבן ס 1 49ק"ם  0903-049 22-0556 2
 דירה/קוטג'

טל חנני 
 אלון

8 

שאגאל מארק  2291-010 22-0299 3
10 

תוספות בניה/תוספות  אשרוב רון 1
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

צפתי 
 עירית

15 

אור -גן בניה חדשה/מרתפים נתוביץ חי 1 30ברודצקי  0985-030 22-0160 4
 מידד

20 

תוספות בניה/תוספת  כהן צבי 2 55רש"י  0080-055 22-0203 5
בניה או קומות )לא 

 בק"ק(

בודק פרץ 
 רוני

29 

בניה חדשה/בנייה  אלישיב יוסף 2 8יהואש  0315-008 22-0207 6
 38חדשה תמ"א 

 35 חדד הילה

שחר פרויקט יוקרה  2 10יהואש  0315-010 22-0208 7
 2018בתל אביב 

 בע"מ

בניה חדשה/בנייה 
 38חדשה תמ"א 

 38 חדד הילה

 -ראובן ברונובסקי 2 5סוטין  0544-027 22-0137 8
הנדסה בניין ופיתוח 

 בעמ

תוספות בניה/תוספת 
בניה לפי תכנית 

 הרחבה

 42 גל הילה

תוספות בניה/תוספות  פלדמן אליזבט 2 42פרוג  0313-042 19-1456 9
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

 48 מיליס יניב

ברנשטיין  בניה חדשה/מרתפים גורן אסף 2 19מונטיפיורי  0010-019 20-0910 10
 שמעון

52 

בניה חדשה/בנייה  מולטילנד בע"מ 2 10מיכ"ל  0077-010 21-1743 11
 38חדשה תמ"א 

ברנשטיין 
 שמעון

65 

בניה חדשה/בנייה  מולטילנד בע"מ 2 12מיכ"ל  0077-012 21-1744 12
 38חדשה תמ"א 

ברנשטיין 
 שמעון

80 

מולטילנד מיכל  2 14מיכ"ל  0077-014 22-0427 13
 תל אביב בע"מ 1012

תוספות בניה/תוספת 
 38בניה לפי תמ"א 

ברנשטיין 
 שמעון

97 

אחזקות  25בגין  2 25בגין מנחם  0054-025 22-0260 14
 בע"מ

בניה חדשה/בנייה 
 38חדשה תמ"א 

 110 רבנר רוני

שימוש חורג/שימוש  שני שקד 2 95יהודה הלוי  0006-095 22-0312 15
חורג 

למסחר/מסעדה/גן 
ילדים פרטי או בניין 

 עם ערוב שימושים

 119 רבנר רוני

 ט"ז סיון תשפ"ב
 2022יוני  15



 

 

 'ע מטפל מהות הבקשה שם מבקש 'א כתובת ת.בניין בקשה #
פ.מ.א.מ.ג.ח.ש  2 37גאולה  0112-037 22-0313 16

 נכסים בע"צ
שימוש חורג/שימוש 

חורג 
למסחר/מסעדה/גן 

ילדים פרטי או בניין 
 עם ערוב שימושים

קורלנדסק
 י חן

122 

תוספות בניה/תוספת  אהרוני ברוך 3 11מח"ל  4145-009 22-0216 17
 גזוזטרה לבניין קיים

סולומון 
 רותם

127 

תוספות בניה/תוספת  אשר סמי 3 4ינון  0758-135 22-0228 18
בניה לפי תכנית 

 הרחבה

סולומון 
 רותם

130 

בניה חדשה/בנייה  נעם כהן 3 12האגמון  3521-012 22-0231 19
 38חדשה תמ"א 

בנימיני 
 תהילה

134 

בניה חדשה/בניין  סניור אייל 3 3מנדלקרן  1043-003 22-0250 20
 דירה/קוטג'

פנסו 
נמירובסק

 י אינה

140 

תוספות בניה/תוספת  גייר אור 3 9גוטלובר  0778-033 22-0275 21
בניה לפי תכנית 

 הרחבה

פנסו 
נמירובסק

 י אינה

144 

 גבאי יזום וביצוע 3 36ששת הימים  4146-036 20-1239 22
 בע"מ

בניה חדשה/בניין רב 
 מ'( 29קומות )מעל 

 148 חזן מעין

גבאי יזום וביצוע  3 34ששת הימים  4102-041 20-1240 23
 בע"מ

 168 חזן מעין בניה חדשה/מרתפים

בניה חדשה/בניין  בר אור אבי 4 7שריד  3121-007 22-0225 24
מגורים לא גבוה )עד 

 מ'( 13

 190 זנד אור

תוספות בניה/תוספת  יצחקי יצחק 4 6די רוסי  3634-006 22-0273 25
בניה לפי תכנית 

 הרחבה

 194 זנד אור

 

 


