
 

 

 
 

  
 ועדת משנה לתכנון ובניהסדר יום ישיבת    

 30/11/2022תאריך:    2-22-0021ישיבה: 
 

 16/11/2022מתאריך  2-22-0020 מספר אישור פרוטוקול
 

 1חוברת מספר 
 

 'ע מטפל מהות הבקשה שם מבקש 'א כתובת ת.בניין בקשה #
דבורה הנביאה  0870-030 22-0318 1

30 
שימוש חורג/שימוש  דרורי גולן סמדר 1

חורג 
למסחר/מסעדה/גן 

ילדים פרטי או בניין 
 עם ערוב שימושים

מוסקוביץ 
 נעמי

1 

פרלשטיין פסיה  0903-047 22-1191 2
 1ויעקב 

בניה חדשה/בניין  בר רונן 1
 דירה/קוטג'

מוסקוביץ 
 נעמי

9 

תוספות בניה/תוספות  קולקר דוד 1 101הגולן  0914-101 22-1439 3
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

מוסקוביץ 
 נעמי

14 

יה/תוספת תוספות בנ אלטמן דרור 1 8פטאי יוסף  0989-008 22-1577 4
בניה לפי תכנית 

 הרחבה

מוסקוביץ 
 נעמי

19 

-14אופק באלתרמן  1 14אלתרמן נתן  2123-014 22-1443 5
התחדשות  16

 עירונית בע"מ

בניה חדשה/בניין 
 13מגורים גבוה )מעל 

 מ'(

טל חנני 
 אלון

25 

תוספות בניה/תוספות  לוי אורנה 2 1טרומפלדור  0084-001 22-1418 6
לל בניה שונות )כו

 קומת קרקע(

בודק פרץ 
 רוני

36 

חבשוש חיים  0304-011 22-1454 7
36 

תוספות בניה/תוספת  דבש יוסף 2
 38בניה לפי תמ"א 

בודק פרץ 
 רוני

40 

שימוש חורג/שימוש  גרוס סרח שירה 2 18רש"י  0080-018 22-1729 8
חורג 

למסחר/מסעדה/גן 
ילדים פרטי או בניין 

 עם ערוב שימושים

בודק פרץ 
 נירו

45 

שימוש חורג/שימוש  כהן יוסי 2 62שלמה המלך  0191-062 22-1062 9
חורג 

למסחר/מסעדה/גן 
ילדים פרטי או בניין 

 עם ערוב שימושים

אברהם 
 אריאל

49 

בניה חדשה/בניין  ליברמן עמנואל 2 8רייך  0329-008 22-1326 10
 13מגורים גבוה )מעל 

 מ'(

 51 חדד הילה

ישראמיש השקעות  2 13צלאל ב 0679-013 22-1525 11
 בע"מ

בניה חדשה/בניין 
 13מגורים גבוה )מעל 

 מ'(

 58 גל הילה

תוספות בניה/תוספות  קדס פיטר 2 47ירמיהו  0199-047 22-0826 12
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

 66 מיליס יניב

בר כחול לבן פיתוח  2 15הנביאים  0188-015 22-0995 13
 בע"מ

פת תוספות בניה/תוס
 38בניה לפי תמ"א 

 78 מיליס יניב

 כ"ט חשון תשפ"ג
 2022נובמבר  23



 

 

 'ע מטפל מהות הבקשה שם מבקש 'א כתובת ת.בניין בקשה #
שינויים/פיצול/אחוד/ סמו אביתר יצחק 2 128דיזנגוף  0187-128 22-0839 14

 תוספת יח"ד
 86 רבנר רוני

תוספות בניה/תוספת  אביב בעיר בע"מ 2 5שטרוק  0547-005 22-1035 15
 38בניה לפי תמ"א 

 91 רבנר רוני

אלכסנדר ינאי  0212-004 22-0992 16
4 

אקו סיטי אס אל  2
 יזמות ובניה בעמ

בניה חדשה/בנייה 
 38חדשה תמ"א 

קורלנדסק
 י חן

100 

אלכסנדר ינאי  0212-006 22-0993 17
6 

אקו סיטי אס אל  2
 יזמות ובניה בעמ

בניה חדשה/בנייה 
 38חדשה תמ"א 

קורלנדסק
 י חן

109 

יה בניה חדשה/בני חנסב אברהם 2 90יהודה הלוי  0006-090 22-0813 18
 38חדשה תמ"א 

פיצ'וז'קין 
 יאנה

118 

בניה חדשה/בנייה  חביבי מרים 2 92יהודה הלוי  0006-090 22-0887 19
 38חדשה תמ"א 

פיצ'וז'קין 
 יאנה

131 

איי  4ב.ס.ט גורדי  2 3קורדובה  0263-003 22-1462 20
 ג'י פיתוח בע"מ

בניה חדשה/בניין 
 13מגורים גבוה )מעל 

 מ'(

קויפמן 
 עידו

144 

תוספות בניה/תוספת  בנימין לוי 3 44דיין משה  0758-044 22-0950 21
 גזוזטרה לבניין קיים

סולומון 
 רותם

151 

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

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

 155 חזן מעין

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

 178 חזן מעין בניה חדשה/מרתפים

בניה חדשה/בניין  דואק אבי 3 14הרטוב  1089-014 22-0970 24
מגורים לא גבוה )עד 

 מ'( 13

 200 חזן מעין

ארעד הגליל  3 2אמזלג  0162-002 22-0988 25
 השקעות בע"מ

תוספות בניה/בריכת 
 שחיה

 205 חזן מעין

תוספות בניה/תוספת  אמינוב יהודה 4 12אנסקי  3656-012 22-1032 26
בניה לפי תכנית 

 הרחבה

 208 כהן חיים

תוספות בניה/תוספת  יעקובוב זלמן 4 8החזיון  3651-022 22-1535 27
בניה לפי תכנית 

 הרחבה

 212 כהן חיים

תל  52רחוב וולפסון  4 13הקונגרס  0032-013 20-0997 28
אביב גורקן יזמות 

 נדל"ן בע"מ

ניין בניה חדשה/ב
קומות  Xמגורים מעל 

 מסחריות

אברמוביץ 
 ערן

216 

בניה חדשה/בניין  ת''א בע''מ 50סלמה  4 50שלמה  0414-050 22-1369 29
קומות  Xמגורים מעל 

 מסחריות

אברמוביץ 
 ערן

226 

 

 


