
 

 

 
 

  
 ועדת משנה לתכנון ובניהסדר יום ישיבת    

 16/11/2022תאריך:    2-22-0020ישיבה: 
 

 02/11/2022מתאריך  2-22-0019 מספר אישור פרוטוקול
 

 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 
 נעמי

1 

גוטפריד ברז'יק  1 10הגולן  0914-010 22-1170 2
 דרורית

בניה חדשה/בניין 
 דירה/קוטג'

צפתי 
 עירית

8 

שלום ונתן יזמות  1 14מינץ בנימין  2151-014 22-1384 3
 בע"מ

בניה חדשה/בנייה 
 38חדשה תמ"א 

כהן מזרחי 
 מיטל

14 

תוספות /תוספות בניה מרגאי לינדה אן 1 11מבצע קדש  0806-011 22-1394 4
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

עמרם 
 אהוד

25 

תוספות בניה/בריכת  חכם משה 2 48טרומפלדור  0084-048 22-1208 5
 שחיה

בודק פרץ 
 רוני

29 

שינויים/שינוי ללא  פאל אברהם יואב 2 5שפרינצק  0658-005 22-0845 6
 תוספת שטח/חזית

רבין 
תמרקין 

 הלל

33 

שינויים/פיצול/אחוד/ אלקבץ נועם 2 20 לסל 0291-020 22-1254 7
 תוספת יח"ד

רבין 
תמרקין 

 הלל

36 

בניה חדשה/בניין  פיסקונוב יאן 2 30ברנט  0161-030 22-1271 8
 דירה/קוטג'

סולומון 
 רותם

38 

שינויים/פיצול/אחוד/ דבש יוסף 2 50המלך ג'ורג'  0406-050 22-1339 9
 תוספת יח"ד

 44 גל הילה

תוספות בניה/תוספות  קדס פיטר 2 47ירמיהו  0199-047 22-0826 10
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

 47 מיליס יניב

בניה חדשה/בניין  גד רוני 2 6זלטופולסקי  0250-006 22-0863 11
 13מגורים גבוה )מעל 

 מ'(

 51 מיליס יניב

בניה חדשה/בניין  קרסו אליהו מכבי 2 26העבודה  0021-026 20-1430 12
 13ורים גבוה )מעל מג
 מ'(

 59 רבנר רוני

בניה חדשה/בניין  שטבן בע"מ 2 45מזא"ה  0014-045 22-0648 13
 13מגורים גבוה )מעל 

 מ'(

 70 רבנר רוני

תוספות בניה/תוספת  גולדשטיין אורי 2 12שטנד  0328-012 22-0901 14
בניה או קומות )לא 

 בק"ק(

 84 רבנר רוני

בניה חדשה/בנייה  חלוצי אורן 2 98העם אחד  0011-098 22-1319 15
 38חדשה תמ"א 

 91 רבנר רוני

 ט"ו חשון תשפ"ג
 2022נובמבר  09



 

 

 'ע מטפל מהות הבקשה שם מבקש 'א כתובת ת.בניין בקשה #
בניה חדשה/בנייה  חנסב אברהם 2 90יהודה הלוי  0006-090 22-0813 16

 38חדשה תמ"א 
פיצ'וז'קין 

 יאנה
105 

בניה חדשה/בנייה  חביבי מרים 2 92יהודה הלוי  0006-090 22-0887 17
 38חדשה תמ"א 

פיצ'וז'קין 
 יאנה

114 

תוספות בניה/תוספת  סנדר מיטל 3 א1הגבורה  0731-001 22-0920 18
בניה לפי תכנית 

 הרחבה

סולומון 
 רותם

123 

לוחמי גליפולי  0647-006 22-1477 19
6 

בניה חדשה/בניין  יבין עודד 3
 דירה/קוטג'

פנסו 
נמירובסק

 י אינה

126 

מסילת ישרים  3504-101 22-1239 20
101 

ת בניה/תוספת תוספו עמרם דוד אבא 4
בניה או קומות )לא 

 בק"ק(

 130 בלום אלון

מסילת ישרים  0414-134 22-1262 21
103 

תוספות בניה/תוספת  עמרם דוד אבא 4
בניה או קומות )לא 

 בק"ק(

 135 בלום אלון

המגיד מדובנא  3188-010 22-0908 22
10 

תוספות בניה/תוספת  חבש תאופיק 4
בניה או קומות )לא 

 בק"ק(

 140 ורזנד א

תוספות בניה/תוספת  שמר ארנון 4 5הלפיד  3613-005 22-1290 23
בניה לפי תכנית 

 הרחבה

 144 זנד אור

תוספות בניה/תוספות  חאלו מרדכי 4 17צונזר  3651-017 22-0922 24
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

 149 כהן חיים

ניין בניה חדשה/ב יגודה ירון 4 16צונזר  3651-016 22-0966 25
 דירה/קוטג'

 153 כהן חיים

א.ר.י מאי נכסים  4 52הרכבת  0041-037 22-0953 26
והשקעות בנדלן 

 בע''מ

תעסוקה/תוספת בניה 
 בתי מלון

טל חנני 
 אלון

158 

 

 


