
 

 

 
 

  
 ועדת משנה לתכנון ובניהסדר יום ישיבת    

 19/10/2022תאריך:    2-22-0018ישיבה: 
 

 21/09/2022מתאריך  2-22-0017 מספר אישור פרוטוקול
 

 1חוברת מספר 
 

 'ע מטפל מהות הבקשה שם מבקש 'א כתובת ת.בניין בקשה #
תוספות בניה/תוספת  בראל רן 1 22הרטגלס  0986-020 22-0875 1

בניה או קומות )לא 
 בק"ק(

מוסקוביץ 
 נעמי

1 

תוספות בניה/חדר על  ידודיסנציק ע 1 10טולקובסקי  0858-010 22-1325 2
הגג/עליית גג )לפי ג' 

( מעל בניין 1או ג'
 קיים בהיתר

מוסקוביץ 
 נעמי

5 

א.י. אמריקה ישראל  1 29ברודצקי  0985-029 22-0996 3
 להשקעות בע"מ

בניה חדשה/בניין 
 13מגורים גבוה )מעל 

 מ'(

טל חנני 
 אלון

10 

יה/תוספות תוספות בנ לוי אביעד 1 9ברק  0888-009 22-1189 4
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

עמרם 
 אהוד

21 

תוספות בניה/תוספת  טולדו טל יצחק 1 9ברודי חיים  0941-051 22-0744 5
בניה לפי תכנית 

 הרחבה

אור -גן
 מידד

25 

תוספות בניה/תוספת  אביב בעיר בע"מ 2 7הירשנברג  0298-007 22-0828 6
 38בניה לפי תמ"א 

 32 מיליס יניב

תוספות בניה/תוספות  מורג עמיר 2 3זולא אמיל  0296-003 22-0834 7
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

 40 מיליס יניב

תוספות בניה/תוספת  אלה מוטי 2 64מלצ'ט  0361-064 21-0968 8
 38בניה לפי תמ"א 

ברנשטיין 
 שמעון

44 

 3ל.באור בשינקיין  2 3שיינקין  0018-003 22-0777 9
 בע"מ

בניה/תוספות  תוספות
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

 54 רבנר רוני

תוספות בניה/בריכת  גרינברג שרה 2 34זמנהוף  0189-034 22-1127 10
 שחיה

 62 רבנר רוני

תוספות בניה/בריכת  קריאף שרון 2 34זמנהוף  0189-034 22-1129 11
 שחיה

 67 רבנר רוני

 112טשילד ס.א רו 2 112רוטשילד  0008-112 22-1496 12
 בע"מ

שינויים/שינוי ללא 
 תוספת שטח/חזית

 71 רבנר רוני

פנקס דוד צבי  0478-032 22-1133 13
32 

חב' לבנין  -אשדר  2
 בע"מ

בניה חדשה/בניין 
 13מגורים גבוה )מעל 

 מ'(

קורלנדסק
 י חן

74 

קבוצת בן זיו ייזום  2 30אוסישקין  0202-030 22-1165 14
 ופיתוח בע"מ

תוספת תוספות בניה/
 38בניה לפי תמ"א 

קויפמן 
 עידו

84 

בניה חדשה/בניין  קיסרי ערן 3 8הדמומית  0766-006 22-1188 15
 דירה/קוטג'

סולומון 
 רותם

92 

 ז' תשרי תשפ"ג
 2022אוקטובר  02



 

 

 'ע מטפל מהות הבקשה שם מבקש 'א כתובת ת.בניין בקשה #
בניה חדשה/בנייה  נעם יואל כהן 3 12האגמון  3521-012 22-0231 16

 38חדשה תמ"א 
בנימיני 
 תהילה

96 

תוספות בניה/תוספות  סופי שרה שורץ סו 3 27הפלמ"ח  1007-027 22-0730 17
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

פנסו 
נמירובסק

 י אינה

102 

שיר בניה ויזום -רן 3 13אחווה  0140-002 22-1548 18
 בע"מ

תוספות בניה/תוספות 
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

 106 חזן מעין

 שימוש חורג/שימוש מנור עמיר 4 4בנבנישתי  3562-004 22-0670 19
 חורג למגורים

 112 בלום אלון

תוספות בניה/תוספות  דוראל שרל 4 51נוה שאנן  0038-051 22-0808 20
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

 117 זנד אור

 

 


