
 

 

 
 

  
 ועדת משנה לתכנון ובניהסדר יום ישיבת    

 02/11/2022תאריך:    2-22-0019ישיבה: 
 

 19/10/2022מתאריך  2-22-0018 מספר אישור פרוטוקול
 

 1חוברת מספר 
 

 'ע מטפל מהות הבקשה שם מבקש 'א כתובת ת.בניין בקשה #
עמירן עמנואל  0978-008 22-1364 1

 א5
שינויים/שינוי ללא  פפושדו חיים 1

 תוספת שטח/חזית
מוסקוביץ 

 נעמי
1 

בניה חדשה/בנייה  נדלן בע"מ קרן ק.ר 1 9עולי הגרדום  0920-007 22-1171 2
 38חדשה תמ"א 

טל חנני 
 אלון

3 

תוספות בניה/תוספת  יקובוביץ' עמית רם 2 45בן יהודה  0025-045 22-1257 3
 38בניה לפי תמ"א 

 13 מיליס יניב

שינויים/שינוי ללא  קשרי ים בע"מ 2 4ברזילי  0048-004 22-0904 4
 תוספת שטח/חזית

 23 רבנר רוני

גבאי מניבים ופיתוח  2 2עמיאל  0502-061 22-1351 5
 בע"מ

בניה חדשה/בניין 
 13מגורים גבוה )מעל 

 מ'(

 28 רבנר רוני

שינויים/שינוי ללא  שגב יקיר 2 165הירקון  0027-163 22-0396 6
 תוספת שטח/חזית

קויפמן 
 עידו

35 

אביב חברה לייזום  3 25נחלת יצחק  0700-025 22-0803 7
 וניהול נדל"ן בע"מ

בניה חדשה/בניין 
 13מגורים גבוה )מעל 

 מ'(

סולומון 
 רותם

44 

תוספות בניה/תוספות  חסידי יעלה 3 12גבעתי  1034-012 22-0824 8
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

סולומון 
 רותם

54 

תוספות בניה/תוספת  גורביץ רונן 3 26יד לבנים  0637-026 22-1118 9
בניה לפי תכנית 

 הרחבה

בנימיני 
 הילהת

57 

שלום את נתן  3 34דיין משה  0758-032 22-0144 10
 עבודות בניה

תוספות בניה/תוספת 
בניה או קומות )לא 

 בק"ק(

פנסו 
נמירובסק

 י אינה

60 

גבאי יזום וביצוע  3 36ששת הימים  4146-036 20-1239 11
 בע"מ

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

 65 חזן מעין

גבאי יזום וביצוע  3 34ששת הימים  4102-041 20-1240 12
 בע"מ

 86 חזן מעין בניה חדשה/מרתפים

בניה חדשה/בניין  חנאסב יוחאי 3 11המכבש   22-1579 13
מגורים לא גבוה )עד 

 מ'( 13

 106 חזן מעין

גרוסמן מאיר  3709-038 22-0891 14
38 

תוספות בניה/תוספת  לוינגר אופיר 4
בניה לפי תכנית 

 הרחבה

 111 כהן חיים

בניה חדשה/בניין  סיריס אברהם 4 31מטלון  0034-031 22-1210 15
קומות  Xמגורים מעל 

 מסחריות

ארגש 
 נרית

115 

 א' חשון תשפ"ג
 2022אוקטובר  26



 

 

 'ע מטפל מהות הבקשה שם מבקש 'א כתובת ת.בניין בקשה #
תוספות בניה/תוספות  השעון סי ויו בע"מ 4 3רטוש יונתן  3290-003 19-0932 16

בניה שונות )כולל 
 קומת קרקע(

אברמוביץ 
 ערן

121 

 

 


