
 

 

 
 

  
 ועדת משנה לתכנון ובניהסדר יום ישיבת    

 07/09/2022תאריך:    2-22-0016ישיבה: 
 

 03/08/2022מתאריך  2-22-0014 מספר אישור פרוטוקול
 17/08/2022מתאריך  2-22-0015מספר 

 
 1חוברת מספר 

 

 'ע מטפל מהות הבקשה שם מבקש 'א כתובת ת.בניין בקשה #
ר.ג גנירם יזמות  1 5יד המעביר  0825-005 22-0597 1

 בע"מ
תוספות בניה/תוספת 

 38בניה לפי תמ"א 
טל חנני 

 אלון
1 

בניה חדשה/בניין  פלמנבאום ישראל 1 51הגולן  0914-051 22-0738 2
 דירה/קוטג'

טל חנני 
 אלון

10 

מטרפוליס )פ.א.א(  1 10אלתרמן נתן  2123-010 22-0869 3
יזמות אורבנית  2011
 בע"מ

בניה חדשה/בניין 
 13מגורים גבוה )מעל 

 מ'(

טל חנני 
 אלון

15 

תוספות בניה/תוספת  שמאיבראון  1 52רדינג  0984-052 22-0660 4
בניה לפי תכנית 

 הרחבה

צפתי 
 עירית

28 

בניה חדשה/בניין  ברעם דנה 1 א3מיזאן   22-0864 5
 דירה/קוטג'

צפתי 
 עירית

32 

קרן קיימת  1257-159 22-1180 6
 161לישראל 

תוספות בניה/תוספות  ארואטי תמר 1
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

צפתי 
 עירית

38 

טבנקין יצחק  2152-053 22-0998 7
53 

תוספות בניה/חדר על  טולדנו אליס 1
הגג/עליית גג )לפי ג' 

( מעל בניין 1או ג'
 קיים בהיתר

עמרם 
 אהוד

44 

תוספות בניה/תוספת  מוגרבי אוהד 1 א15לבנון חיים  0941-015 17-0650 8
בניה לפי תכנית 

 הרחבה

אור -גן
 מידד

48 

שלומציון  0491-003 22-0626 9
 3כה המל

שימוש חורג/שימוש  אביטן חסון חגית 2
חורג 

למסחר/מסעדה/גן 
ילדים פרטי או בניין 

 עם ערוב שימושים

רבין 
תמרקין 

 הלל

56 

שמעון התרסי  0210-039 22-0551 10
39 

תוספות בניה/תוספת  חכשורי יובל 2
 38בניה לפי תמ"א 

אברהם 
 אריאל

61 

שור משה פרופ'  0487-003 22-0960 11
3 

ע.ז. יזמות ובניה י. 2
והתחדשות עירונית 

 בע"מ

בניה חדשה/בניין 
 13מגורים גבוה )מעל 

 מ'(

 71 גל הילה

גורני דונקלבלום  2 3יעל  0325-002 22-0570 12
 רות

שינויים/שינוי ללא 
 תוספת שטח/חזית

ברנשטיין 
 שמעון

80 

תוספות בניה/תוספות  גרמבק משה 2 33שיינקין  0018-033 22-0533 13
ה שונות )כולל בני

 קומת קרקע(

 83 רבנר רוני

תוספות בניה/תוספת  שריג אייל 2 12הגלבוע  0066-012 22-0685 14
 38בניה לפי תמ"א 

 92 רבנר רוני

 ג' אלול תשפ"ב
 2022אוגוסט  30



 

 

 'ע מטפל מהות הבקשה שם מבקש 'א כתובת ת.בניין בקשה #
איתמר בן אב"י  0656-002 22-0677 15

2 
בירקו חברה לבניה  2

 ולהשקעות בע"מ
בניה חדשה/בניין 

 13מגורים גבוה )מעל 
 מ'(

קורלנדסק
 י חן

101 

בניה חדשה/בניין  שלמוני יאיר 3 4הכלנית  0760-024 22-0686 16
 דירה/קוטג'

בנימיני 
 תהילה

110 

בנימיני אהרון  1255-005 22-0697 17
5 

תוספות בניה/תוספת  טבצניק יגיל 3
בניה או קומות )לא 

 בק"ק(

בנימיני 
 תהילה

114 

ין בניה חדשה/בני טופז יוסי 3 17יהודית  0513-017 22-1274 18
קומות  Xמגורים מעל 

 מסחריות

בנימיני 
 תהילה

120 

אבן דרך א.א עמישב  3 9עמישב  0733-009 21-1669 19
 בע"מ 9

בניה חדשה/בניין 
 13מגורים גבוה )מעל 

 מ'(

טטרו 
 מאיר

126 

אבן דרך א.א עמישב  3 8גונן  0732-004 22-0724 20
 בע"מ 9

בניה חדשה/בניין 
 13מגורים גבוה )מעל 

 מ'(

ו טטר
 מאיר

136 

תוספות בניה/תוספות  שורץ סו סופי שרה 3 27הפלמ"ח  1007-027 22-0730 21
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

פנסו 
נמירובסק

 י אינה

144 

תל אביב  7בנבנישתי  4 7בנבנישתי  3562-007 22-1321 22
 בע"מ

תוספות בניה/תוספות 
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

 147 זנד אור

תוספות בניה/תוספת  קילס דויד 4 3איילת השחר  0387-003 22-0607 23
 38בניה לפי תמ"א 

חנוכייב 
 סרגיי

150 

תוספות בניה/תוספת  שמעונוב שי 4 48שקד  3707-048 22-0542 24
בניה לפי תכנית 

 הרחבה

 157 כהן חיים

בניה חדשה/בניין  אסטרוג דניאל 4 46יסוד המעלה  0039-046 22-0951 25
קומות  Xורים מעל מג

 מסחריות

ארגש 
 נרית

160 

קבוצת בן זיו ייזום  4 6נחמה  3296-016 22-0604 26
 ופיתוח בע"מ

תוספות בניה/תוספות 
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

אברמוביץ 
 ערן

166 

ציבורי/בניה חדשה  עזרה וביצרון 99 75הא באייר  0567-075 21-1582 27
עירונית )בתי ספר/גני 

 מועדון(/ילדים

 174 גל שמעון

שימוש חורג/שימוש  עיריית תל אביב יפו 99 25הרב ניסים  0599-018 22-0893 28
חורג 

למסחר/מסעדה/גן 
ילדים פרטי או בניין 

 עם ערוב שימושים

 181 גל שמעון

 

 


