
 

 

 
 

  
 ועדת משנה לתכנון ובניהסדר יום ישיבת    

 20/07/2022תאריך:    2-22-0013ישיבה: 
 

 06/07/2022מתאריך  2-22-0012 מספר אישור פרוטוקול
 

 1חוברת מספר 
 

 'ע מטפל מהות הבקשה שם מבקש 'א כתובת ת.בניין בקשה #
שינויים/שינוי ללא  קורץ עובד ליאת 1 55המצביאים  0883-055 22-0417 1

 תוספת שטח/חזית
מוסקוביץ 

 נעמי
1 

תוספות בניה/תוספות  ג'ורי רפאל 1 13קפריסין  0816-013 22-0737 2
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

מוסקוביץ 
 נעמי

6 

גור )מוטה(  0956-040 22-0640 3
 40מרדכי 

בניה חדשה/בניין  לידור עומר 1
מגורים לא גבוה )עד 

 מ'( 13

טל חנני 
 אלון

11 

בניה חדשה/בניין  סיון פרדי 1 1מסקין אהרון  0852-001 22-0722 4
 דירה/קוטג'

טל חנני 
 לוןא

18 

בניה חדשה/בניין  גטניו ברנרד 1 46בניהו  0900-046 22-0865 5
 דירה/קוטג'

טל חנני 
 אלון

24 

עתידים חברה  1 2 2229 2185-001 22-0946 6
לתעשיות עתירות 

 מדע בע"מ

טל חנני  תוספות בניה/הריסה
 אלון

30 

נח מרדכי  0997-007 22-0671 7
 7עמנואל 

וספת תוספות בניה/ת סיטין מורן 1
בניה לפי תכנית 

 הרחבה

צפתי 
 עירית

35 

תוספות בניה/תוספות  הופמן גל 1 א2געתון  0863-002 22-0460 8
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

עמרם 
 אהוד

40 

בניה חדשה/בניין  זלאייט גיל 1 5הראל  0910-013 22-0323 9
 דירה/קוטג'

אור -גן
 מידד

43 

תוספות בניה/תוספת  איזברוך שרה 1 ב3גרונימן  0987-003 22-0346 10
בניה לפי תכנית 

 הרחבה

אור -גן
 מידד

48 

תוספות בניה/תוספת  טיטאן בניה בע"מ 2 56נחמני  0056-056 22-0294 11
 38בניה לפי תמ"א 

בודק פרץ 
 רוני

53 

די קפואה פאולו  2 11שולמית  0327-011 22-1039 12
 ראובן

שינויים/שינוי ללא 
 תוספת שטח/חזית

ק פרץ בוד
 רוני

61 

שימוש חורג/שימוש  שני שקד 2 44בר כוכבא  0085-044 22-0311 13
חורג 

למסחר/מסעדה/גן 
ילדים פרטי או בניין 

 עם ערוב שימושים

אברהם 
 אריאל

64 

שימוש חורג/שימוש  בן בסט שבתי 2 18מנדלשטם  0237-018 22-0362 14
חורג 

למסחר/מסעדה/גן 
ילדים פרטי או בניין 

 שימושיםעם ערוב 

אברהם 
 אריאל

68 

 י"ד תמוז תשפ"ב
 2022יולי  13



 

 

 'ע מטפל מהות הבקשה שם מבקש 'א כתובת ת.בניין בקשה #
עקיבא אריה  0569-022 22-0278 15

22 
תוספות בניה/תוספות  והב אביטל 2

בניה שונות )כולל 
 קומת קרקע(

 71 גל הילה

יזמות  -כרם )ר.ו.(  2 22דה האז  0508-022 22-0645 16
והתחדשות עירונית 

 בע"מ

בניה חדשה/בנייה 
 38חדשה תמ"א 

 75 גל הילה

 35עצמון בן גוריון  2 35בן גוריון  0204-035 22-0449 17
 בע"מ

תוספות בניה/תוספת 
 38בניה לפי תמ"א 

 83 מיליס יניב

בניה חדשה/בניין  אשכנזי גל 2 17רנ"ק  0287-017 22-0562 18
מגורים לא גבוה )עד 

 מ'( 13

 92 רבנר רוני

אחוד//שינויים/פיצול סמו אביתר יצחק 2 128דיזנגוף  0187-128 22-0839 19
 תוספת יח"ד

 100 רבנר רוני

תוספות בניה/תוספת  שפיר צפורה 2 51רש"י  0080-051 22-0368 20
 38בניה לפי תמ"א 

פיצ'וז'קין 
 יאנה

103 

מותג עירוני  2 33עמוס  0198-033 22-0694 21
 בע"מ 41פרוייקטים 

בניה חדשה/בנייה 
 38חדשה תמ"א 

קויפמן 
 עידו

111 

תוספות בניה/תוספת  גוראל עידן 2 7דסה ה 0275-007 22-0776 22
 38בניה לפי תמ"א 

קויפמן 
 עידו

117 

בניה חדשה/בניין  קורן רפאל 3 16יזהר  4055-016 22-0408 23
מגורים לא גבוה )עד 

 מ'( 13

בנימיני 
 תהילה

128 

בניה חדשה/בניין  שפיר רפאל 3 2הכלנית  0760-024 22-0820 24
 דירה/קוטג'

בנימיני 
 תהילה

133 

בניה חדשה/בניין  עזריה עמוס 3 37רוני  4044-037 22-0858 25
מגורים לא גבוה )עד 

 מ'( 13

בנימיני 
 תהילה

137 

בניה חדשה/בניין  מזרחי שמחה 3 22קרייתי  1033-022 22-0380 26
מגורים לא גבוה )עד 

 מ'( 13

פנסו 
נמירובסק

 י אינה

142 

איסקוב ניסים  3221-011 22-0182 27
11 

תוספות בניה/תוספת  ילו שרבילח 4
בניה או קומות )לא 

 בק"ק(

 148 בלום אלון

בניה חדשה/בניין  פורמן אפרת 4 3מרכלת  0171-003 22-0324 28
קומות  Xמגורים מעל 

 מסחריות

 152 בלום אלון

תוספות בניה/תוספת  חג'ג' יצחק 4 7רבי חנינא  3011-001 18-0938 29
בניה או קומות )לא 

 בק"ק(

 157 אור זנד

תוספות בניה/תוספת  טרכטינגוט יוסף דוד 4 23החלוצים  0034-048 19-1007 30
 38בניה לפי תמ"א 

ארגש 
 נרית

162 

בניה חדשה/בניין  אורי יצחק 4 5השוק  0177-005 22-0237 31
קומות  Xמגורים מעל 

 מסחריות

ארגש 
 נרית

168 

בניה/תוספת תוספות  סממה מרק 4 37הגר"א  0384-037 22-0077 32
 38בניה לפי תמ"א 

אברמוביץ 
 ערן

175 

תוספות בניה/תוספות  חברת מדא בע"מ 99 5נחשון  0027-287 22-0664 33
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

 182 גל שמעון



 

 

 'ע מטפל מהות הבקשה שם מבקש 'א כתובת ת.בניין בקשה #
34 22-0957 2051-

 א098
רוקח ישראל 

 א98
מוסדות חינוך  99

 -ותרבות תל אביב
 יפו

ציבורי/פיתוח 
עירוני/שצ"פ/מדרכות

 כבישים/גשרים/

 187 גל שמעון

 

 


