
 

 

 
 

  
 ועדת משנה לתכנון ובניהסדר יום ישיבת    

 17/08/2022תאריך:    2-22-0015ישיבה: 
 

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

 1חוברת מספר 
 

 'ע מטפל מהות הבקשה שם מבקש 'א כתובת ת.בניין בקשה #
כרמי דב אדר'  0873-012 22-0974 1

7 
תוספות בניה/תוספת  אנדרוסיר אנטון 1

בניה או קומות )לא 
 בק"ק(

מוסקוביץ 
 נעמי

1 

' כרמי דב אדר 0873-012 22-1046 2
7 

תוספות בניה/תוספת  טל הרמלין הרמלין 1
בניה או קומות )לא 

 בק"ק(

מוסקוביץ 
 נעמי

5 

שיכון ובינוי נדל"ן  1 5הסבוראים  2147-005 20-0227 3
 בע"מ

בניה חדשה/בניין 
 13מגורים גבוה )מעל 

 מ'(

טל חנני 
 אלון

9 

קהילת פאדובה  0823-026 20-0283 4
18 

בהרי פאדובה  1
ית התחדשות עירונ

 בע"מ

תוספות בניה/תוספת 
 38בניה לפי תמ"א 

טל חנני 
 אלון

26 

שוהם מתתיהו  0860-036 22-0682 5
36 

בניה חדשה/בניין  רוטלוי דינה 1
 דירה/קוטג'

טל חנני 
 אלון

38 

קהילת ורשה  0821-018 22-0770 6
18 

אודרי נדל"ן  1
 לייפסטייל בע"מ

בניה חדשה/בניין 
מגורים לא גבוה )עד 

 מ'( 13

טל חנני 
 אלון

46 

ניצנים  -פוזיילוב  1 37בלום ליאון  0985-041 22-0874 7
ת"א  41ברודצקי 

 בע"מ

בניה חדשה/בנייה 
 38חדשה תמ"א 

טל חנני 
 אלון

53 

מאוריציו  2239-009 22-0929 8
 9ויטלה 

שינויים/שינוי ללא  קנטור גוז צביה 1
 תוספת שטח/חזית

טל חנני 
 אלון

65 

תוספות בניה/תוספות  שחר רום 1 א12שורר חיים  2129-012 22-0943 9
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

טל חנני 
 אלון

69 

גרופית הנדסה  1 15פטאי יוסף  0941-033 22-0997 10
אזרחית ועבודות 

 ציבוריות בע"מ

בניה חדשה/בניין 
מגורים לא גבוה )עד 

 מ'( 13

טל חנני 
 אלון

73 

בניה חדשה/בניין  שגיב יצחק 1 20נו מרדכי רומ 0808-020 22-0546 11
 דירה/קוטג'

כהן מזרחי 
 מיטל

79 

נמיר מרדכי  2116-018 22-0976 12
175 

תוספות בניה/תוספת  הוניג טל ישראל 1
בניה או קומות )לא 

 בק"ק(

עמרם 
 אהוד

86 

בניה חדשה/בניין  זק דניאל נעם 1 9הראל  0911-009 22-0554 13
 דירה/קוטג'

אור -גן
 דדמי

90 

מנהל -משרד האוצר 2 76יהודה הלוי  0006-076 22-0448 14
 הדיור הממשלתי

ציבורי/חדשה /תוספת 
מבנה ציבורי גדול 

)בתי 
אבות/ספורט/תאטרון

) 

בודק פרץ 
 רוני

97 

 י"ג אב תשפ"ב
 2022אוגוסט  10



 

 

 'ע מטפל מהות הבקשה שם מבקש 'א כתובת ת.בניין בקשה #
תוספות בניה/תוספת  צור תדהר 2 10גוש חלב  0282-010 21-1336 15

בניה או קומות )לא 
 בק"ק(

 102 חדד הילה

תוספות בניה/תוספות  שטינמן נורית 2 25שטריקר  0494-025 22-0884 16
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

 108 גל הילה

תוספות בניה/תוספת  לוי שרה 2 9אנגל  0074-009 22-0601 17
בניה או קומות )לא 

 בק"ק(

 114 רבנר רוני

קדמת עדן  2 6לבונטין  0045-006 22-0774 18
התחדשות עירונית 

 מבע"

תוספות בניה/תוספת 
 38בניה לפי תמ"א 

 121 רבנר רוני

תוספות בניה/תוספת  אפי נכסים בע"מ 2 13הארבעה  0664-013 22-0952 19
בניה או קומות )לא 

 בק"ק(

 129 רבנר רוני

שינויים/שינוי ללא  אבודרהם שמעון 2 6דפנה  0757-006 22-0535 20
 תוספת שטח/חזית

קורלנדסק
 י חן

140 

תוספות בניה/תוספות  צ'רלס משה 3 13כביר  4024-013 21-0813 21
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

בנימיני 
 תהילה

143 

תוספות בניה/תוספת  זודמן אורית 3 27שבט  3683-025 22-0521 22
בניה לפי תכנית 

 הרחבה

בנימיני 
 תהילה

147 

בניין בניה חדשה/ צדרבאום יהל 3 א13טביוב  0778-005 22-0538 23
 דירה/קוטג'

בנימיני 
 תהילה

151 

אשרם חברה לבנין  3 41מעפילי אגוז  4176-041 22-0619 24
 בע"מ

תוספות בניה/תוספת 
 38בניה לפי תמ"א 

 155 חזן מעין

-אלמוג פסגות 3 6קהילת ברזיל  4225-006 22-0835 25
התחדשות עירונית 

 בע"מ

תוספות בניה/תוספות 
בניה שונות )כולל 

 ע(קומת קרק

 162 חזן מעין

בניה חדשה/בניין  תורגמן דותן 4 א5טימן יעקב   22-0490 26
מגורים לא גבוה )עד 

 מ'( 13

 167 זנד אור

פרייס לויטפרייס  4 6מזל קשת  3793-006 22-0528 27
 לויט מרידיט מרי

תוספות בניה/תוספת 
בניה או קומות )לא 

 בק"ק(

 171 זנד אור

בניה חדשה/בניין  רכט לי 4 5ב וכטנגו 3218-006 22-0888 28
 דירה/קוטג'

 183 זנד אור

ארגון יוצאי דמשק  4 3ראש פינה  0040-003 22-0784 29
 )סוריה( בישראל

תוספות בניה/תוספות 
בניה שונות )כולל 

 קומת קרקע(

אברמוביץ 
 ערן

187 

בניה חדשה/בניין  הדר אביגדור 4 29רענן  0033-001 22-1110 30
מות קו Xמגורים מעל 

 מסחריות

אברמוביץ 
 ערן

193 

עזרה ובצרון  99 35אמזלג  0162-035 22-0915 31
באמצעות אלי 

 גינזברג

שינויים/שינוי ללא 
 תוספת שטח/חזית

 199 גל שמעון

 

 


