
 

 

 
 

  
 ועדת משנה לתכנון ובניהסדר יום ישיבת    

 28/12/2022תאריך:    2-22-0023ישיבה: 
 

 21/12/2022מתאריך  2-22-0022 מספר אישור פרוטוקול
 

 1חוברת מספר 
 

 'ע מטפל מהות הבקשה שם מבקש 'א כתובת ת.בניין בקשה #
תוספות בניה/תוספות  גניס קרן 1 12אבישי  0898-012 21-1755 1

בניה שונות )כולל 
 קומת קרקע(

מוסקוביץ 
 נעמי

1 

תוספות בניה/תוספת  מן פנחסרויז 1 2ברזאני משה  2195-006 22-1442 2
 גזוזטרה לבניין קיים

מוסקוביץ 
 נעמי

7 

גור )מוטה(  0956-042 22-1551 3
 42מרדכי 

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

 מ'( 13

צפתי 
 עירית

12 

בורלא יהודה  2116-039 22-1558 4
39 

תוספות בניה/תוספות  עברון יורם 1
בניה שונות )כולל 

 ומת קרקע(ק

צפתי 
 עירית

18 

תוספות בניה/תוספות  לוין דפנא 1 6מגדל שרשן  0813-006 22-1283 5
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

אור -גן
 מידד

23 

תוספות בניה/תוספות  הראל רפי 2 35מוהליבר  0132-035 22-1084 6
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

בודק פרץ 
 רוני

28 

תוספות בניה/תוספות  שפירא ישראל 2 37מוהליבר  0132-037 22-1478 7
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

בודק פרץ 
 רוני

31 

 105מתחם ויצמן  2 105ויצמן  0472-105 22-1144 8
 בע"מ

בניה חדשה/בנייה 
 38חדשה תמ"א 

 37 גל הילה

שימוש חורג/שימוש  דוראל שרל 2 25שפינוזה  0302-025 22-1437 9
חורג 

ה/גן למסחר/מסעד
ילדים פרטי או בניין 

 עם ערוב שימושים

טל חנני 
 אלון

45 

 18דניאל בעמוס  2 18עמוס  0198-018 22-1288 10
 בע"מ

תוספות בניה/תוספת 
 38בניה לפי תמ"א 

 50 מיליס יניב

י יזדן הנדסה ובניין  2 18עזרא הסופר  0116-018 20-1323 11
 בע"מ

תוספות בניה/תוספת 
 38בניה לפי תמ"א 

 56 נר רונירב

תוספות בניה/תוספת  אפי נכסים בע"מ 2 13הארבעה  0664-013 22-0952 12
בניה או קומות )לא 

 בק"ק(

 71 רבנר רוני

תוספות בניה/תוספות  הלר שלומי 2 116אחד העם  0011-116 22-1221 13
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

 85 רבנר רוני

יי.אם מגורים ציון א 2 19יבנה  0050-019 22-1223 14
 בע"מ

שימוש חורג/שימוש 
חורג 

למסחר/מסעדה/גן 
ילדים פרטי או בניין 

 עם ערוב שימושים

 92 רבנר רוני

 כ"ז כסלו תשפ"ג
 2022דצמבר  21



 

 

 'ע מטפל מהות הבקשה שם מבקש 'א כתובת ת.בניין בקשה #
קבוצת חג'ג' שטרוק  2 6שטרוק  0547-006 22-1679 15

 בע"מ
בניה חדשה/בניין 

 13מגורים גבוה )מעל 
 מ'(

 95 רבנר רוני

שינויים/שינויים  דנהוינפלד  2 3יוחנן הסנדלר  0060-003 22-1912 16
במהלך ביצוע )סמכות 

 מהנדס העיר(

 103 רבנר רוני

תוספות בניה/תוספת  אברהם דיין 2 א16אידלסון  0109-016 22-1140 17
 38בניה לפי תמ"א 

פיצ'וז'קין 
 יאנה

117 

תוספות בניה/תוספת  בנין העיר ד.נ בע"מ 2 65בן יהודה  0025-065 22-1445 18
 38בניה לפי תמ"א 

ויפמן ק
 עידו

124 

בניה חדשה/בניין  הוכמן גלעד 3 10זרח  4015-010 22-1261 19
מגורים לא גבוה )עד 

 מ'( 13

בנימיני 
 תהילה

132 

תוספות בניה/תוספת  ברעם שלי 3 21הרקפת  0767-021 22-1227 20
בניה לפי תכנית 

 הרחבה

פנסו 
נמירובסק

 י אינה

138 

תוספות בניה/תוספת  שמעון פרות 3 ב3סנפיר  4081-060 22-1278 21
 גזוזטרה לבניין קיים

פנסו 
נמירובסק

 י אינה

142 

בנימיני אהרון  1255-018 22-1359 22
18 

בנימיני  -עיר ואם  3
 בע"מ

בניה חדשה/בנייה 
 38חדשה תמ"א 

פנסו 
נמירובסק

 י אינה

147 

בניה חדשה/בניין  ביגון דורית 3 11ניר עם  0761-009 21-1196 23
 דירה/קוטג'

 156 חזן מעין

אנקאווא רפאל  4147-006 22-1104 24
 6הרב 

תוספות בניה/תוספת  צטאיאט אביאל 3
בניה או קומות )לא 

 בק"ק(

 160 חזן מעין

בניה חדשה/בניין  הוד מויאל כפיר 3 20שמרלינג  0156-020 22-1318 25
 דירה/קוטג'

 163 חזן מעין

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

 בע''מ

תעסוקה/תוספת בניה 
 בתי מלון

טל חנני 
 אלון

168 

דנאור מלך ישראל  4 37כפר גלעדי  0033-013 22-1258 27
 בע"מ

בניה חדשה/בניין 
קומות  Xמגורים מעל 

 מסחריות

טל חנני 
 אלון

183 

קורצ'אק יאנוש  3004-188 22-1649 28
22 

מ.א.י.ט.ק ניהול  4
 והשקעות בע"מ

ניה חדשה/בניין ב
קומות  Xמגורים מעל 

 מסחריות

טל חנני 
 אלון

190 

א.ח. חאלד  לבנייה  4 3נרדור  3774-003 22-0936 29
 בע"מ

תוספות בניה/תוספת 
 38בניה לפי תמ"א 

אברמוביץ 
 ערן

193 

בניה חדשה/בניין  סולומון דינה 4 218יפת  3004-218 22-1102 30
מגורים לא גבוה )עד 

 מ'( 13

ביץ אברמו
 ערן

199 

בניה חדשה/בניין  גלרטר יעקב 4 16ויטל חיים  3560-016 22-1146 31
קומות  Xמגורים מעל 

 מסחריות

אברמוביץ 
 ערן

205 

רישוי  32
 כללי

ביטול תצ"ר ברח'   66 0 
 52ויצמן 

 210 מוגדר לא

 

 


