
 

 

 
 

  
 ועדת משנה לתכנון ובניהסדר יום ישיבת    

 06/07/2022תאריך:    2-22-0012ישיבה: 
 

 22/06/2022מתאריך  2-22-0011 מספר אישור פרוטוקול
 

 1חוברת מספר 
 

 'ע מטפל מהות הבקשה שם מבקש 'א כתובת ת.בניין בקשה #
רויה הספקת מים  1 13למדן יצחק  2124-011 21-1765 1

 באר יעקב בע"מ
בניה חדשה/בנייה 

 38חדשה תמ"א 
טל חנני 

 אלון
1 

בניה חדשה/בניין  ה אוריארד 1 20הגולן  0914-020 22-0477 2
 דירה/קוטג'

טל חנני 
 אלון

13 

איזמוז'יק לאה  2318-003 22-0617 3
 3ודויד 

בניה חדשה/בניין  עג'מי סנדי 1
 דירה/קוטג'

טל חנני 
 אלון

20 

בן הלל מרדכי  2010-010 22-0252 4
10 

צפתי  בניה חדשה/מרתפים גולדמן פרטוק ענת 1
 עירית

25 

תוספות בניה/תוספות  טבצניק יגיל 1 6אלי בר 2135-006 22-0263 5
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

כהן מזרחי 
 מיטל

31 

זרובבל יעקב  2128-010 22-0555 6
10 

תוספות בניה/תוספות  בירן דנה 1
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

עמרם 
 אהוד

37 

גור )מוטה(  0956-075 22-0635 7
 75מרדכי 

בניין /בניה חדשה הררי דור יצחק 1
 דירה/קוטג'

עמרם 
 אהוד

43 

תוספות בניה/תוספת  שפירא ישראל 2 37מוהליבר  0132-037 22-0285 8
בניה או קומות )לא 

 בק"ק(

בודק פרץ 
 רוני

50 

תוספות בניה/תוספות  הראל רפי 2 35מוהליבר  0132-035 22-0286 9
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

בודק פרץ 
 רוני

54 

כ"ג יורדי  0205-019 22-0265 10
 19הסירה 

שינבר חכשורי צידון  2
 בע"מ 4

תוספות בניה/תוספת 
 38בניה לפי תמ"א 

 57 חדד הילה

כ"ג יורדי  0205-021 22-0266 11
 21הסירה 

שינבר חכשורי צידון  2
 בע"מ 4

תוספות בניה/תוספת 
 38בניה לפי תמ"א 

 65 חדד הילה

שימוש חורג/שימוש  אביהו קוטון 2 3רמברנדט  0541-003 22-0248 12
חורג 

למסחר/מסעדה/גן 
ילדים פרטי או בניין 

 עם ערוב שימושים

 73 גל הילה

תוספות בניה/תוספת  טיגיקיי פרוייקטים 2 20הכרמל  0009-020 22-0177 13
 38בניה לפי תמ"א 

ברנשטיין 
 שמעון

76 

 תוספות בניה/תוספת גולן רחל 2 44החשמונאים  0069-044 21-1721 14
בניה או קומות )לא 

 בק"ק(

 82 רבנר רוני

 ל' סיון תשפ"ב
 2022יוני  29



 

 

 'ע מטפל מהות הבקשה שם מבקש 'א כתובת ת.בניין בקשה #
שימוש חורג/שימוש  חב"ד צפון ת"א 2 120ז'בוטינסקי  0194-120 22-0032 15

חורג 
למסחר/מסעדה/גן 

ילדים פרטי או בניין 
 עם ערוב שימושים

 88 רבנר רוני

שימוש חורג/שימוש  משה משה-בן 2 18אידלסון  0109-018 22-0280 16
חורג 

ן למסחר/מסעדה/ג
ילדים פרטי או בניין 

 עם ערוב שימושים

 92 רבנר רוני

מרכז בעלי  0019-009 22-0305 17
 9מלאכה 

תוספות בניה/תוספת  בולקינד יורם 2
 38בניה לפי תמ"א 

 96 רבנר רוני

מרכז בעלי  0019-007 22-0306 18
 7מלאכה 

תוספות בניה/תוספת  רפאל ערן 2
 38בניה לפי תמ"א 

 101 רבנר רוני

צוקרמן אנטק  4148-016 22-0354 19
 26יצחק 

תוספות בניה/תוספות  עייני אורלי 3
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

פנסו 
נמירובסק

 י אינה

105 

שיא מרחבים  4 49מחרוזת  3770-049 21-1723 20
 בע"מ 8בסומקן 

תוספות בניה/תוספת 
 38בניה לפי תמ"א 

 107 זנד אור

דכי אלקחי מר 2196-024 22-0649 21
24 

קרן תל אביב  99
 לפיתוח

ציבורי/בניה חדשה 
עירונית )בתי ספר/גני 

 ילדים/מועדון(

 114 גל שמעון

רישוי  22
 כללי

גור )מוטה(  0956-011
 11מרדכי 

מעון יום בדירת   3
 מגורים

בוז'קר 
 מרינה

121 

 

 


