
 

 

 
 

  
 ועדת משנה לתכנון ובניהסדר יום ישיבת    

 03/08/2022תאריך:    2-22-0014ישיבה: 
 

 20/07/2022מתאריך  2-22-0013מספר  ולאישור פרוטוק
 

 1חוברת מספר 
 

 'ע מטפל מהות הבקשה שם מבקש 'א כתובת ת.בניין בקשה #
1 22-0478 0870-

 א053
דבורה הנביאה 

 א53
שימוש חורג/שימוש  היימן אורן 1

חורג 
למסחר/מסעדה/גן 

ילדים פרטי או בניין 
 עם ערוב שימושים

מוסקוביץ 
 מינע

1 

תוספות בניה/בריכת  זוהר אור 1 7שניצר שמואל  2354-007 22-0683 2
 שחיה

מוסקוביץ 
 נעמי

4 

בניה חדשה/בניין  נתנאל שי 1 33אבנר  0890-033 22-0910 3
 דירה/קוטג'

טל חנני 
 אלון

7 

בניה חדשה/בניין  וינברג עודד 1 א31אוגרית  0815-031 22-0652 4
 דירה/קוטג'

צפתי 
 עירית

13 

אליהו מפרארה  0837-007 22-0711 5
7 

בניה חדשה/בניין  קנצפולסקי אמור 1
מגורים לא גבוה )עד 

 מ'( 13

צפתי 
 עירית

20 

קרן קיימת  1257-135 22-0975 6
 135לישראל 

בניה חדשה/בניין  שבח משה 1
 דירה/קוטג'

צפתי 
 עירית

28 

בניה חדשה/בניין  כהן שאול 1 88הגולן  0914-088 22-0728 7
 דירה/קוטג'

עמרם 
 אהוד

34 

שינויים/שינוי ללא  וימן אבנר 1 50רדינג  0984-050 22-0510 8
 תוספת שטח/חזית

אור -גן
 מידד

42 

9 22-0355 0084-
 א020

טרומפלדור 
 א20

תוספות בניה/תוספת  א.ל.פ. נכסים בע"מ 2
 38בניה לפי תמ"א 

בודק פרץ 
 רוני

47 

תוספות בניה/תוספות  נתלוי ע 2 10מאנה  0330-010 22-0409 10
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

אברהם 
 אריאל

55 

תוספות בניה/תוספת  רואימי חן 2 7נתן החכם  0293-002 22-0407 11
 38בניה לפי תמ"א 

 58 חדד הילה

בניה חדשה/בנייה  יעז יזמות ובניה 2 10הלסינקי  0505-010 22-0829 12
 38חדשה תמ"א 

 66 גל הילה

הבית ברחוב פייבל  2 19פייבל  0524-019 22-0854 13
 בת"א בע"מ 19

בניה חדשה/בנייה 
 38חדשה תמ"א 

 74 גל הילה

ת"א  5בן יהודה  2 5בן יהודה  0025-005 22-0827 14
 בע"מ

תוספות בניה/תוספת 
 38בניה לפי תמ"א 

ברנשטיין 
 שמעון

81 

תוספות בניה/תוספות  וןגולדשטיין גדע 2 40נחלת בנימין  0003-040 22-0453 15
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

 88 רבנר רוני

תוספות בניה/תוספת  יצחק גילית 2 8לילינבלום  0007-008 22-0483 16
בניה או קומות )לא 

 בק"ק(

 96 רבנר רוני

 כ"ח תמוז תשפ"ב
 2022יולי  27



 

 

 'ע מטפל מהות הבקשה שם מבקש 'א כתובת ת.בניין בקשה #
תוספות בניה/תוספות  יעקב פרשלטין 2 118אחד העם  0011-118 19-1105 17

בניה שונות )כולל 
 ע(קומת קרק

פיצ'וז'קין 
 יאנה

104 

שימוש חורג/שימוש  רובננקו יעקב 2 87אלנבי  0004-087 22-0369 18
 חורג למגורים

פיצ'וז'קין 
 יאנה

114 

שינויים/פיצול/אחוד/ בן משה ראובן 2 11לפין  0372-011 22-0439 19
 תוספת יח"ד

פיצ'וז'קין 
 יאנה

116 

לוחמי גליפולי  0647-010 22-0434 20
10 

תוספות בניה/תוספות  אברהםחכם  3
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

סולומון 
 רותם

120 

תוספות בניה/חדר על  תמם גיל 3 31סרלין יוסף  0460-130 22-0441 21
הגג/עליית גג )לפי ג' 

( מעל בניין 1או ג'
 קיים בהיתר

סולומון 
 רותם

124 

ה/חדר על תוספות בני חגי דוד 3 31סרלין יוסף  0460-130 22-0442 22
הגג/עליית גג )לפי ג' 

( מעל בניין 1או ג'
 קיים בהיתר

סולומון 
 רותם

128 

תוספות בניה/תוספות  גלוק נתן 3 א12צויפל  0778-023 22-0399 23
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

בנימיני 
 תהילה

132 

תוספות בניה/תוספות  ארביב יצחק 3 7החרמון  0449-007 22-0539 24
)כולל  בניה שונות

 קומת קרקע(

פנסו 
נמירובסק

 י אינה

136 

גרופית הנדסה  3 7פרזון  1029-005 22-0523 25
אזרחית ועבודות 

 ציבוריות בע"מ

תוספות בניה/תוספת 
מעלית 

 חיצונית/פנימית

 140 חזן מעין

חברת נתנאל גרופ  4 133קדם  3060-133 22-0366 26
 בע"מ

בניה חדשה/בניין 
 מגורים לא גבוה )עד

 מ'( 13

 143 זנד אור

מלונאות אפריקה  99 1נמל יפו  3729-001 22-0752 27
 ישראל בע"מ

תעסוקה/תוספת בניה 
 בתי מלון

 148 גל שמעון

 

 


