
חלקה/ גוש כתובת המבנהבעל ההיתר0
ד "כמות יח

קיימות

הוגש 

בתאריך

י יועץ "נבדק ע

קונסטרוקציה 

י "נבדק ע

מהנדס רישוי 

נדון בועדה 

בתאריך

- החלטה 

תוספת 

מתן היתר 

בניה

כ זמן "סה

לקבלת 
4מתן טופס 

333926/777823/04/200701/05/200716/09/2007201/07/200817/08/2010נסקי 'סמילצ.i.r.mמ "נכסים בע1

10/06/2007

13/12/2007

26/05/2009

31/08/2009

08/09/2009

343926/6621213/01/200913/01/200916/02/2009419/08/200917/03/2011ויניק אגיץ חיזוק מבנים3

10-123945/2071631/05/200731/05/200714/08/2007518/12/200711/05/2010כצנלסון גמול פרויקטים4

03/04/2008

08/09/2009

24/11/2010

15/12/2009

27/07/2010

03/10/2010

06/01/2011

31/03/2011

63929/10101201/11/201018/11/201011/01/20124ד "חבמ"תפארת לישראל בע. א.י8

14/07/2008

22/07/2008

14/10/2010

03/03/2011

30/12/2010

19/05/2011

28/03/2012

16/06/2011

05/10/2011

30/06/2011

05/10/2011

05/01/2010

08/03/2010

29/07/20151

09/11/201115/11/2012

16/05/2012

7

9

10

11

12

14

319/06/2011

8
10/07/201118/11/2014

27/12/2010 23/12/2010

93926/7001615/11/2010הירשפלד  גזית שחר יזום והשבחה

33929/1811604/07/2011ברנדיס 

02/08/15:  נכון ליום 38א "טבלת מעקב בקשות להיתרי בניה לחיזוק מבנים ועיבוי בינוי תמ

16 3935/94 10גלוסקין 

08/05/2011

03/02/2014

13-153929/10082417/08/200927/08/2009811/08/201118/02/2013חזון איש 

1229/01/200704/02/2007302/11/2009

54בוטינסקי 'ז

93926/365דרובין 

3928/604

25/02/2009

563928/6031608/07/200719/07/2007416/02/2011בוטינסקי 'ז

13/09/2012 4

12 3926/263 8וולפסון  אלוני אבישי

17/11/2010614/05/201202/04/2014

10/11/2013 27/02/2012 3

1607/04/200827/04/20084

1014/05/200925/05/2009623/12/2010 43929/494סטפן וייז 

21/04/2009

ש יזום הון והשקעות "סדא

מ" בע2008

מ"רוטשטיין החזקות בע. א.א

2

5

6

מ" בע38קרסו מבנים 

מדטוב ילנה

גולדשטיין.א.א

מ" בע38קרסו מבנים 

מ"אדלר נכסים בע.א

קובי סידי 213928/5771620/04/200921/04/2009קרל נטר 13
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בתאריך

- החלטה 

תוספת 

מתן היתר 

בניה

כ זמן "סה

לקבלת 
4מתן טופס 

229/06/2014

11/01/2012

30/05/2012

15/08/2012

31/10/2012

11/04/2013

63925/2751615/08/201123/08/201127/08/20148טיומקין מ"אדלר נכסים בע.א17

18
ש יזום הון והשקעות "סדא

מ" בע2008
293931/542015/08/201107/09/201125/01/20128ירושלים 

23/01/2013

26/02/2014

26/12/2012

10/01/2013

22/05/2013

21
פסגות יזום בניה . ר.ד.י.מ

מ"ופיתוח בע
73928/5791629/08/201123/10/201115/03/20124נעמן 

לא נדון243932/9729/08/201126/09/2011יהודה הלוי מ"ן בע"קלינגר השבחת נדל22

23
ישראלית להשבחת ' חב. ט.נ

מ"מבנים בע
593929/386830/08/201114/09/201102/08/20124הגדוד העברי 

133928/510815/09/201105/10/201119/12/2012510/10/2013הברון הירש מ"יובל סמיט יזמות בע24

25
פסגות יזום בניה . ר.ד.י.מ

מ"ופיתוח בע
163936/1411219/09/201125/09/201107/03/20124סמילנסקי 

143928/6802025/10/201131/10/201110/01/2013707/10/2013שמריהו לוין מ"שתית בע26

28/11/2012

06/10/2014

02/08/2012

06/09/2012

18/10/2012

26/12/2012

08/08/2012

14/11/2012

14

15

16

19

20

27

28

29

27/11/2011603/11/2014

73939/30016על כנפי נשרים 

103929/7121607/11/201121/11/20118חזון איש 

איתנים בניה וחיזוקמבנים 

מ"בע
343926/9541215/08/201116/08/2011731/12/2014הירשפלד 

08/11/201122/11/20118

13/12/2011821/05/2014

10/07/2011

מ"גזית יזום והשבחה בע.ש

18/11/2014

73937/521608/12/2011שיבת ציון 

113925/47122/08/2011טיומקין  16

11/07/2011617/06/2013

17/03/2014 8 16/08/2011

383926/6211606/07/2011ברניצקי 

33929/1811604/07/2011ברנדיס 

15/08/2011 14 3926/832 1ברניצקי 

גרינברג בניה ופיתוח . ח.י

מ"בע

מ"רוטשטיין החזקות בע. א.א

ישראלית להשבחת ' חב. ט.נ

מ"מבנים בע

ישראלית להשבחת ' חב. ט.נ

מ"מבנים בע

ישראלית להשבחת ' חב. ט.נ

מ"מבנים בע

מ"גזית יזום והשבחה בע.ש



חלקה/ גוש כתובת המבנהבעל ההיתר0
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הוגש 
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י "נבדק ע

מהנדס רישוי 

נדון בועדה 

בתאריך

- החלטה 

תוספת 

מתן היתר 

בניה

כ זמן "סה

לקבלת 
4מתן טופס 

29/01/2014

26/03/2014

28/08/2013

29/01/2014

26/03/2014

11/06/2015

10/01/2013

22/05/2013

15/08/2012

10/01/2013

19/06/2013

29/10/2014

33
פסגות יזום בניה . ר.ד.י.מ

מ"ופיתוח בע
לא נדון153926/89429/12/201112/03/2012ברניצקי 

31/08/2011

20/03/2012

03/04/2014

16/07/2014

35
פסגות יזום בניה . ר.ד.י.מ

מ"ופיתוח בע
לא נדון113926/69923/01/201212/03/2012הירשפלד 

63945/6101214/02/201222/02/201202/08/2012530/04/2013אימבר מ"רני צים מגורים בע36

263926/6141614/02/201227/02/201231/10/20126ברניצקי מ"רני צים מגורים בע37

23/08/2012

18/10/2012

25/07/2012407/05/2013מ" מבנים בע38ברקת 

10/10/2013105/02/2014שינויים

13/06/2012

24/04/2013

04/07/2013

25/03/2015

38

39

41

40

63926/108822/12/201127/02/20124השקד 

29

30

31

32

3401/06/20111627/07/2015

143926/69416ויניק 

73925/4691620/02/201214/06/2015טיומקין מ" בע7מציאות חדשה טיומקין 

253928/6628תל חי 

18/10/201212 12/03/201219/11/2013

14/02/2012

20/02/2012 32

27/02/20127

3926/702

20/02/201222/02/2012

08/12/201119/12/20114

13/12/2011821/05/2014

6 15/03/2012

73937/521608/12/2011שיבת ציון 

מ"התחדשות מבנים בע. י.א

1916הורוביץ  3926/845

13939/2903213/03/2011פופל מרדכי 

223928/7081608/12/201113/12/20118קרל נטר 

מ"גזית יזום והשבחה בע.ש

גרינברג בניה ופיתוח . ח.י

מ"בע

ד בן חמו "י עו"דיירי הבניין ע

ניר כונס נכסים

דיירי הבניין

גרינברג בניה ופיתוח . ח.י

מ"בע

לחיזוק והשבחת ' עתיד חב

מ"מבנים בע

3הירשפלד 



חלקה/ גוש כתובת המבנהבעל ההיתר0
ד "כמות יח

קיימות

הוגש 

בתאריך

י יועץ "נבדק ע

קונסטרוקציה 

י "נבדק ע

מהנדס רישוי 

נדון בועדה 

בתאריך

- החלטה 

תוספת 

מתן היתר 

בניה

כ זמן "סה

לקבלת 
4מתן טופס 

05/07/2012

25/07/2012

30/08/2012

31/07/2013

4311/09/2013619/10/2014

15/07/20151

44
פסגות יזום בניה . ר.ד.י.מ

מ"ופיתוח בע
לא נדון173926/67027/03/201227/06/2012הירשפלד 

12/09/2012

19/12/2012

לא נדון103926/72216/04/201203/06/2012מניה שוחט מ"פרויקטים בע. א.מ.ת. ז.פ46

09/12/2010

02/02/2012

29/02/2012

19/12/2012

30/07/2014

09/12/2010

30/12/2010

25/08/2011

31/08/2011

20/02/2013

30/12/2010

28/12/2011

27/01/2011

11/08/2011

193926/6841614/12/201021/12/201011/05/2011615/03/201216/07/2014קפלינסקי מ"ץ בניה בע.י.ג.א51

22/06/2011

11/08/2011

02/11/2011

22/06/2011

50

52

53

42

45

47

48

49

22/03/2011

 38א "וינברג חן ניהול תמ

מ"בע

16/12/2010

20/02/2013 4 18/11/2010

02/09/2010 15/08/2010

15/11/2010

29/03/201127/01/2013
8

01/01/2013 8 20/12/2010

22/08/2010

502/06/2013

22/08/2010

07/05/2012

4

4

27/03/2012

1602/08/2010

02/08/2010 16 3926/676

1419/03/2012520/11/2013 27/02/2012

3926/866

3926/87012

3926/685

13/03/2012

.i.r.mמ "נכסים בע

יוזמות לחיזוק והשבחת .י.מ

מ"מבנים בע

לחיזוק והשבחת ' עתיד חב

מ"מבנים בע

לחיזוק והשבחת ' עתיד חב

מ"מבנים בע

לחיזוק והשבחת ' עתיד חב

מ"מבנים בע

מ"להשקעות בע' חב. ד.ב.נ.ג

להשקעות ובניה ' שומרוני חב.י

מ"בע

26קפלינסקי 

333926/65716קפלינסקי 

16 3928/576 8אבשלום 

16 3930/15 3אברבנאל 

3930/1616

ישראלית להשבחת ' חב. ט.נ

מ"מבנים בע
1212/03/2012

17קפלינסקי 

5אברבנאל 

153934/164רוטנברג 

7הורוביץ 

39וולפסון 

417/07/2012



חלקה/ גוש כתובת המבנהבעל ההיתר0
ד "כמות יח

קיימות

הוגש 

בתאריך

י יועץ "נבדק ע

קונסטרוקציה 

י "נבדק ע

מהנדס רישוי 

נדון בועדה 

בתאריך

- החלטה 

תוספת 

מתן היתר 

בניה

כ זמן "סה

לקבלת 
4מתן טופס 

21/07/2011

02/02/2012

19/12/20132

04/08/2011

17/11/2011

14/12/2011

24/05/2012

07/03/2012

11/04/2013

16/07/2014

31/08/2009

08/09/2009

08/03/2010

08/06/2009

17/02/2010

31/08/2009

08/09/2009

08/03/2010

26/05/2011

04/08/2011

31/08/2009

08/09/2009

17/02/2010

31/08/2009

07/09/2009

15/12/2009

09/12/2010

23/03/2010

06/05/2010

24/06/2010

19/08/2010

08/09/2011

09/12/2010

17/03/2011

60

61

62

53

54

55

56

57

58

59

6

16

22/03/2011

23/02/20096

29/05/201123/06/2011

6 23/04/2009

16/02/2009

3945/680

09/05/2010 3 12/03/2009

409/12/2010

21/12/2008829/11/2011

03/07/2011 4 09/12/2008

30/11/2009

20/04/2009

02/11/2011 15/03/2010

28/06/2010

7 31/03/2011

02/03/2009

16התקווה 

3936/169 7סמילנסקי 

53937/17216מעונות ברכה 

5

02/04/2009

27/01/2014

27/08/2014

29/03/201127/01/2013
8

מ" בע38א " תמ19נחמה 

לחיזוק והשבחת ' עתיד חב

מ"מבנים בע

מ"להשקעות בע' חב. ד.ב.נ.ג

מ"רשת בניין והשקעות בע

22ברניצקי 

83926/15816הגפן 

30קפלינסקי 

313926/64516הירשפלד 

3932/70

3926/132

12

16

3930/1616

לחיזוק והשבחת ' עתיד חב

מ"מבנים בע

לחיזוק והשבחת ' עתיד חב

מ"מבנים בע

מ"בע. ר.איתנים י

16 .i.r.mמ "נכסים בע

ד מרקמן גלעד"עו/גולדברג טל

עז השבחה ופיתוח

29/03/2009

16 3926/674

14 3926/616

6ההדרים 

19נחמה 

5אברבנאל 

26/11/2008

28/03/2011

16/11/2009

16/12/2008



חלקה/ גוש כתובת המבנהבעל ההיתר0
ד "כמות יח

קיימות

הוגש 

בתאריך

י יועץ "נבדק ע

קונסטרוקציה 

י "נבדק ע

מהנדס רישוי 

נדון בועדה 

בתאריך

- החלטה 

תוספת 

מתן היתר 

בניה

כ זמן "סה

לקבלת 
4מתן טופס 

28/03/2012

07/02/2013

06/01/2011

17/03/2011

03/05/2012

07/02/2013

29/07/20151

30/12/2010

16/06/2011

18/08/2011

20/02/2013

20/01/2011

03/02/2011

04/08/2011

07/03/2012

13/01/2011

21/07/2011

08/02/2012

04/04/2012

20/05/20157שינויים- מ "מזל קרמיקה בע

02/07/2015

493926/497801/11/201008/11/201019/05/2011406/02/2012עולי הגרדום מ"שיקום מבנים בע. א.מ.ת67

68
ן "ריסליזמות והשקעות נדל

מ"בע
103928/5721016/12/201021/12/201008/08/20125שפירא 

07/04/2011

05/05/2011

04/08/2011

23/11/2011

30/08/2012

2

16/06/2011

30/06/2011

04/08/2011

30/05/2012

62

64

65

66

69

70

71

63

01/09/2013

25/08/2010 16 374ברניצקי  05/09/2010

18/10/2010

9פרופסור נחום 
5

5

31/07/2012

28/10/2010

30/11/2009

20/12/2010

8

19/06/2012

8

15/02/20118

21/01/2014

28/12/2010

4

5

3936/169 7סמילנסקי 

3926/908

5

09/12/2013 4

3945/2261220/12/201028/12/2010

20/10/2010

26/10/2010

193931/5316בלפור 

12

3930/196

153928/110ל "קק

93928/313שמריהו לוין 

34י "רש

מ"בניה בע. ץ.י.ג.א

עז השבחה ופיתוח

לחיזוק והשבחת ' עתיד חב

מ"מבנים בע

עיני שלומי/אבנם רונן

ש יזום הון והשקעות "סדא

מ" בע2008

אדרי /מ" בע38אנגלאינווסט 

גלית

עז השבחה ופיתוח

ש יזום הון והשקעות "סדא

מ" בע2008

25

30/01/2011

16/11/2009

05/08/2012

33928/6811215/08/201024/08/2010טרכטנברג 



חלקה/ גוש כתובת המבנהבעל ההיתר0
ד "כמות יח

קיימות

הוגש 

בתאריך

י יועץ "נבדק ע

קונסטרוקציה 

י "נבדק ע

מהנדס רישוי 

נדון בועדה 

בתאריך

- החלטה 

תוספת 

מתן היתר 

בניה

כ זמן "סה

לקבלת 
4מתן טופס 

72
קבוצת הפרויקט בהירשפלד 

י הדס רוחין"ע
373926/10743207/02/201122/02/201126/05/2011808/11/2011הירשפלד 

11/08/2011

22/09/2011

25/01/2012

20/06/2012

30/12/2010

16/06/2011

05/01/2012

11/01/2012

16/05/2012

22/08/2013

25/03/2015

23/03/2010

06/05/2010

27/05/2010

02/09/2010

21/10/2010

30/11/2011

05/01/2012

06/09/2012

14/11/2012

26/03/2014

לא נדון11/09/201125/09/2011

06/07/2015

15/03/2012

02/08/2012

05/05/2011

30/08/2012

07/03/2013

22/05/2013

19/06/2013

עתיד החברה לחיזוק 

מ"והשבחת מבנים בע
73926/876בוטינסקי 'ז 77

79

80

73

75

76

78

74

419/02/2013 8

05/05/20114

03/10/2011 26/09/2011

6

15/07/2014

16/05/2012 173945/614קריית ספר 

24/08/20108

40קפלינסקי 

3929/636 516/11/2010הרב יוסף הלוי 

63928/5751215/08/2010אבשלום 

103926/854ברניצקי 

1113/11/2014

23945/521דבורה ברון 

3926/1075

1202/05/2011

3930/1831623/11/2009 66יהודה הלוי 

עתיד החברה לחיזוק 

מ"והשבחת מבנים בע

מ"אחדות השבחת נכסים בע

מ"יובל בניה ושיפוצים בע

07/11/2010

4 16

11/08/20117

03/12/2009 מ"ן בע"תמא בת ים יזום ונדל

עתיד החברה לחיזוק 

מ"והשבחת מבנים בע

ד"י שיין רונן עו"ע. י.אומה 

1102/08/2011מ"שמיים ירוקים בע

1624/04/2012
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תוספת 

מתן היתר 

בניה

כ זמן "סה

לקבלת 
4מתן טופס 

14/08/2013

16/07/2014

163928/6733221/05/201231/05/201210/09/201418טרומפלדור ל אינווסט'אנג' חב81

14/11/2012

26/03/2014

201/07/2015

28/11/2012

22/05/2013

10/10/2013

26/12/2012

22/05/2013

15/01/2014

85
עתיד החברה לחיזוק 

מ"והשבחת מבנים בע
423926/10761616/07/201224/07/201207/02/20134קפלינסקי 

86
ש חברה יזמות הון "סאד

מ"והשקעות בע
73939/2933230/07/201206/08/201207/03/201316דוידזון 

87
מ "אחדות השבחת נכסים בע

ד"י נחמוקה רועי עו"ע
73945/6002202/08/201222/10/201241808.0016מיכה יוסף 

19/12/2013

30/04/2014

89
' י החב"צ ע"עיריית ראשל

הכלכלית
לא נדון423926/450806/08/201214/08/2012עולי הגרדום 

90
' י החב"צ ע"עיריית ראשל

הכלכלית
לא נדון463926/44906/08/201214/08/2012עולי הגרדום 

06/08/201214/08/201226/12/20124

29/05/2014

07/07/2011

05/10/2011

02/08/2012

11/09/2013

01/10/2013

13/08/2014

28/08/2013

06/10/2014

80

82

83

84

94

88

91

92

93

12

3928/561622/03/201126/05/2011713/09/2012

08/08/2012

16/05/2012

13/06/2012

20דרור 

173945/614קריית ספר 

16

433929/69910דרור 

5

1610/10/201217/10/2012

6קרל נטר 

13/01/20131015/09/2014

8

3933/78

283926/675קפלינסקי 

123926/8281221/05/2012הרימון 

09/10/2012

19/07/20126

05/08/201214/12/2014

28/06/2012626/12/2013

09/07/2014

1113/11/2014

מ"אל ציון עולה בע

גיא/מ"ישראמיש השקעות בע

מ"נצנים בניין והשקעות בע

מ"אחדות השבחת נכסים בע

מ" בע38הנרייטה סולד 

מ" מבנים בע38ברקת 

20 הדרור 38א "תמ' חב

' י החב"צ ע"עיריית ראשל

הכלכלית

63928/2811221/06/2012הנרייטה סאלד 

21

133923/297הירמוך 

' י החב"צ ע"עיריית ראשל

הכלכלית

06/08/201211

1624/04/2012

483926/448עולי הגרדום 
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נדון בועדה 
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- החלטה 

תוספת 

מתן היתר 

בניה

כ זמן "סה

לקבלת 
4מתן טופס 

15/07/2015

04/07/2013

22/09/2014

06/10/2014

06/11/2014

02/02/2012

04/04/2012

26/02/2014

26/03/2014

99
עתיד החברה לחיזוק 

מ"והשבחת מבנים בע
לא נדון393926/108125/12/201207/01/2013קפלינסקי 

100
עתיד החברה לחיזוק 

מ"והשבחת מבנים בע
לא נדון413926/108025/12/201207/01/2013קפלינסקי 

24/04/2013

16/07/2014

לא נדון223934/21113/01/201331/01/2013גרינבוים ר פסגות.ד.י.מ102

לא נדון33926/36814/01/201328/01/2013נסקי 'סמילצמ"חברת נאות חן הגורן בע103

לא נדון363929/46430/01/201307/02/2013מוהליבר איזנברג אילן104

33945/5961605/02/201307/04/201312/02/2014816/03/2015נחום ' פרופמ"מגשימים נכסים בע105

11/09/20135

20/05/2015

15/01/2014

26/02/2014

22/09/2014

25/02/2015

12/03/2015

16/04/2015

383926/10821617/04/201329/04/201311/09/20136ויניק רוטשטיין.א.א109

403926/10831617/04/201313/05/201311/09/20136ויניק רוטשטיין.א.א110

13/08/2014

15/07/2015

93932/2331602/05/201322/07/201311/06/201510ירושלים גלים' חב112

10/09/2014

28/01/2015

25/02/2015

מ"אלציון עולה בע

703930/1901618/04/201326/05/201310יהודה הלוי ניצנים בניין והשקעות

גילי ואילן יוזמות והשקעות 

מ"בע
09/06/2013

101

107

111

94

95

96

97

98

106

108

113

11/12/201210

433929/69910דרור 

16

1610/10/201217/10/2012

30/04/2013

164הירשפלד 

5

05/03/201304/04/20131107/12/2014

23/12/20126

1608/01/2013

25/11/2014

15/11/2012

10/03/2013

06/05/2013

28/01/2013

20/11/20127

מ"בץ עצמון השקעות בע

א סטי פארק.גבריאל מלכה ג

23926/970הירשפלד מ"לחיזוק מבנים בע' מ חב.ל.ה

- מ" בע26סבן יזמות אחרת 

שבתאי קילוי

5סמילנסקי  אזולאי ערן

20/11/2012

19/03/2013

6

19/12/2012

23/06/2011 3926/896מ"אם נכסים בע.אר.אי

203929/443קידוש השם 

12

8

83929/69416ויתקין 

ד"י שיין רונן עו"ע. י.אומה 

22

33929/6258הרב יוסף הלוי 

3936/17

' י החב"צ ע"עיריית ראשל

הכלכלית

25/07/2011

63928/47712טרומפלדור 

113936/1104מאירוביץ 

393930/311818/02/2013ם "רמב
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- החלטה 
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כ זמן "סה

לקבלת 
4מתן טופס 

12/03/2015

114
יוזמות לחיזוק והשבחת .י.מ

מ"מבנים בע
33928/5941506/05/201304/06/201329/01/20138האחים זייגר 

115
ישראלית להשבחת ' חב.ט.נ

מבנים
לא נדון143926/50412/05/201330/05/2013לנוב 'צ

11609/04/2014

22/06/2015

19/12/2013

26/02/2014

02/01/2014

29/01/2014

119
ישראלית להשבחת ' חב.ט.נ

מבנים
לא נדון53939/30110/06/201302/02/2014על כנפי נשרים 

473929/7403223/06/201305/08/201315/07/201526יהודה לייב ישראלית להשבחת מבנים' חב120

03/07/2014

25/03/2015

122
קריקסמן טל טיש גדעון 

ד"י גלעד מרקמן עו"ואחרים ע
לא נדון33937/17317/07/201319/08/2013מעונות ברכה 

לא נדון346286/15325/07/201309/10/2013שרירא שמואל מ"גד בירוק בע-אב123

לא נדון306286/15225/07/201310/10/2013שרירא שמואל מ"גד בירוק בע-אב124

26286/1503229/07/201320/10/201306/10/201420מיכאל לוין מ"אדמון ל צרפתי בע125

153926/1201813/08/201213/09/201202/09/20135לנוב 'צנגר כדורי ועודד יוזמות126

לא נדון353926/48906/08/201312/08/2013עולי הרגדום מ"גרינברג בע.ח.י127

לא נדון23926/49906/08/201312/08/2013לנוב 'צמ"גרינברג בע.ח.י128

93929/10101206/08/201318/08/201330/04/20145חזון איש שבתי נכסים והשקעות129

63935/891319/08/201319/11/201308/05/20141019/03/2015גלוסקין מ"רויאל גרדן בע130

לא נדון46286/15121/08/201320/10/2013מיכאל לוין מ"אדמון ל צרפתי בע131

13925/2821630/09/201311/12/201311/02/20151020/07/2015טיומקין מ"יובל בניה ושיפוצים בע132

83930/2901207/10/201326/11/201314/01/20158בית יוסף מ"טל אלון השקעות בע133

לא נדון433930/31308/10/201305/11/2013ם "רמבנגר כדורי עודד יוזמות134

לא נדון203926/69121/10/201302/02/2014ויניק מ"ישראמיש השקעות בע135

143926/8421224/10/201304/11/201320/11/20146דרובין מ"יה יזום והשקעות בע-נא136

137
ניהול פוריקטים .ד.ש.רותם ל

מ"מתחם ברניצקי בע
לא נדון423926/59427/10/201304/11/2013ברניצקי 

27/08/2014
63945/58827/10/201323/12/2013ברזילי מ"שתית בע

1610/06/201324/06/20131013/07/2014

גילי ואילן יוזמות והשקעות 

מ"בע
09/06/2013

117

118

138

113

14/08/201312

סיטי בניה נכסים .טי.אם

מ"ואחזקות בע
63929/6272020/05/201301/09/201312הרב יוסף הלוי 

183945/5271626/06/2013מבצע קדש 

06/05/20136

מ"יובל בניה ושיפוצים בע

27/06/2013802/03/2015מ" בע38א "עדי עד תמ 10/06/2013

353926/643הירשפלד 

16

5

אזרפיק מרדכי 121

63928/47712טרומפלדור 

163923/220רמז 
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- החלטה 

תוספת 

מתן היתר 
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כ זמן "סה

לקבלת 
4מתן טופס 

29/10/2014

לא נדון173932/10206/11/201321/11/2013הרב קוק נגר כדורי ועודד יוזמות139

לא נדון123926/71214/11/201325/11/2013קפלינסקי מ" בע38א "דוקד תמ140

644247/4272426/11/201307/01/201413/08/201427יעקב ' שדניסים אסייג התחדשות עירונית141

לא נדון93926/39226/11/201322/12/2013צלליכין בן יחזקאל אמנון142

93945/5091026/11/201315/12/201329/10/20147התקוה מ"יה יזום והשקעות בע-נא143

03/05/2012

19/12/2013

145
סיטי מתחם הרצוג .טי.אם

מ"בע
23929/4052008/01/201414/01/201425/03/201510הרב הרצוג 

523926/445728/01/201417/02/201429/10/20145עולי הגרדום מ"א שיקום מבנים בע.מ.ת146

543926/444828/01/201410/02/201420/11/20145עולי הגרדום מ"א שיקום מבנים בע.מ.ת147

29/10/2014

15/07/2015

29/10/2014

15/07/2015

150
בניה וחיזוק . ר.איתנים י

מ"מבנים בע
323929/8912420/02/201425/02/201407/01/201514ג בנות "צ

07/01/2015

28/01/2015

152
' י  החב"צ ע"עיריית ראשל

הכלכלית
73932/2181618/03/201425/05/201429/10/201410ויגודסקי 

153
יובל בניה להשבחת מבנים 

מ"בע
133929/6871620/03/201425/05/201429/10/201410ג בנות "צ

223945/2301016/12/201304/02/201416/07/20147כצנלסון מ"מגשימים נכסים בע154

לא נדון303926/45605/05/201401/06/2014עולי הגרדום הכלכלית' החב155

403930/1991607/05/201420/04/201428/01/201512י "רש2011מתל אחזקות ויזום156

157
 38א "א אנגל יזמות תמ.ש

מ"בע
633926/5141202/06/201425/08/201425/03/20158עולי הגרדום 

273928/6602003/06/201425/08/201425/03/201512תל חי מ"עורק טופ יזמות בע158

159
יובל בניה שיפוצים והשקעות 

מ"בע
63935/302408/06/201422/07/201414/01/201515נורדאו 

לא נדון33936/23603/07/201421/07/2014מאירוביץ מ"בוני עיר בישראל בע160

16120/05/2015

02/07/2015

323928/7221612/02/201425/02/20149קרל נטר מ"רוטשטיין אחזקות בע. א.א

343928/7211612/02/201424/02/20149קרל נטר מ"רוטשטיין אחזקות בע. א.א148

חברת גלים

63945/58827/10/201323/12/2013ברזילי מ"שתית בע

18/03/201423/03/201410

149

138

144

151

12

9הורוביץ מ"דש חיזוק ושידרוג מבנים בע

' י  החב"צ ע"עיריית ראשל

הכלכלית

5

343926/60516ברניצקי 

10/06/2014 3930/1156 26/07/2011 20/06/2011 5הרברט סמואל 

3926/8521614/07/201424/12/20148
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כ זמן "סה
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4מתן טופס 

11/02/2015

12/03/2015

93923/2851627/02/201404/05/201413/08/201410הירמוך מ"נאות ירמוך בע163

31/07/2013

08/05/2013

63923/2791604/08/201417/08/201425/03/201510דוד רמז ל תכנון הבית לעתיד.ה.ת165

לא נדון803928/52223/09/2014בוטינסקי 'זמ"אחזקות בע. ג.רס ב' חב166

לא נדון103926/95902/10/201404/11/2014לנוב 'צמ"נכסי בית הלל בע167

לא נדון123928/50619/10/201404/11/2014תל חי מ"אל מול הים בע168

169
 אזרפיק ובניו חברה לבניין 

מ"בע
לא נדון73929/4230/11/201412/01/2015פיינברג יוסף 

14/01/2015

25/02/2015

05/05/2015

11/06/2015

171
קבלנית לבנין ' מ חב"שתית בע

ופיתוח
453930/1941603/12/201420/01/201529/07/201510י "רש

לא נדון413928/72803/12/201408/01/2015אושיסקין מ"בסיס הנדסה בע172

לא נדון43932/21609/12/201410/12/2014בסקי 'קרצ38א "אייקם תמ173

לא נדון23928/18509/12/201415/01/2015שפירא מ" בע2שפירא  ,38א "תמ174

175
' י החב"צ ע"עיריית ראשל

י יצחק אדם"הכלכלית ע
לא נדון33945/64007/01/201505/02/2015הדגל העיברי 

לא נדון86286/14120/01/201519/02/2015שרירא שמואל מ"דקר בניין והנדסה בע176

לא נדון126286/14120/01/201519/02/2015שרירא שמואל מ"דקר בניין והנדסה בע177

לא נדון186286/14120/01/201519/02/2015שרירא שמואל מ"דקר בניין והנדסה בע178

179
' י החב"צ ע"עיריית ראשל

י יצחק אדם"הכלכלית ע
לא נדון193925/22201/03/201529/04/2015אהרון קרון 

23/01/2013

17/07/2013

08/12/2013

16/02/2014

181
ן "חיים בידרמן קבוצת לנדל

מ"בע
לא נדון55025/24203/03/201519/05/2015ארנון משה 

182
ן "חיים בידרמן קבוצת לנדל

מ"בע
לא נדון35025/24308/05/201519/05/2015ארנון משה 

183
יזמות לחיזוק והשבחות . מ

מ"מבנים בע
לא נדון403926/59530/03/201518/05/2015ברניצקי 

293926/781817/07/201414/08/20145נסקי 'סמילצמ"וינברג חן בע162

213925/2231203/07/201203/09/2012617/08/2014אהרון קרון מ"אדלר נכסים בע' א' חב

213929/5362023/06/201130/06/20111215/03/2015הכובש 180 צארום שמואל

תכנון הבית לעתיד . ל.ה.ת

מ"בע
43-453929/7393204/02/201405/02/201426יהודה לייב 

164

170
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לא נדון73929/55720/04/201526/05/2015דגניהמ"ן בע"יעד שיאן נדל184

לא נדון176286/14921/04/2015שרירא שמואל מגשימים נכסים185

186
' י החב"צ ע"עיריית ראשל

י יצחק אדם"הכלכלית ע
לא נדון93926/14903/05/201526/05/2015ההדרים 

187
' י החב"צ ע"עיריית ראשל

י יצחק אדם"הכלכלית ע
לא נדון73926/14703/05/201526/05/2015ההדרים 

188
אל בניין והשקעות - קובי שר

מ"  בע2014
לא נדון33945/7906/05/201512/05/2015חלץ 

189
' י החב"צ ע"עיריית ראשל

י יצחק אדם"הכלכלית ע
לא נדון93926/70618/05/2015מניה שוחט 

לא נדון143926/71118/05/2015קפלינסקי ווינברג חן190

לא נדון73926/25719/05/2015גורדון מ"יובל בנייה ושיפוצים בע191

לא נדון73926/70120/05/2015הירשפלד מ"מגשימים נכסים בע192

193
' י החב"צ ע"עיריית ראשל

י יצחק אדם"הכלכלית ע
לא נדון183926/69221/05/201528/05/2015ויניק 

194
ל תכנון הבית לעתיד .ה.ת

מ"בע
לא נדון423929/18025/05/2015יהודה לייב 

195
ישראלית להשבחת ' החב

מ"מבנים בע
303928/2792408/01/201425/02/201411/06/201512תל חי 

לא נדון93932/3403/06/201514/06/2015הגדוד העיברי מ"לבנת הזהב בע196

לא נדון323925/29624/06/2015אהרון קרון מ" אהרון קרון בע38שחבד 197

לא נדון113926/85130/06/2015הורוביץ מ"דש חיזוק מבנים בע198

199
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