
תאריך הוצאת היתרתאריך דיון בועדהתאריך הגשת בקשה**עורךיזם/קבלןכתובתמס'

22/10/0730/6/0813/11/08משה מנושפגדסוקולוב 126

25/6/0721/8/071/1/08משה שמולביץאברהם בן שמעוןבן גוריון 253

25/6/0823/11/0815/3/11יואב חזבוןי.מ.בראל יזמות ושיפוצים בע"ממסריק 37יצא היתר

8/6/0911/5/1127/6/13משה מנואשדן יזמות ובניה בע"מבזל 41

26/9/096/7/1026/7/11אבי מאיירגג אחד רון רשי בע"מסוקולוב 515

2/3/1026/10/10יהונתן פריי.א.שבח נכסים בע"מבן ציון ישראל 616

11/5/106/7/106/6/12יותם רייךפאטו יזמות ובניההנביאים 743

21/11/1011/5/1113/6/13שמולביץ' ומשה מנותמ"א בת-ים בע"מאלמליח 83

2/12/1022/5/1115/4/12משה שמולביץ'שלום חי שיפוצים ויזמותיוספטל 917

12/12/1029/6/1115/11/12יוסי בזלאסף שאוליוספטל 1030

16/2/1120/12/1110/7/13משה מנו י.שניאור יזמות ובניה בע"משפירא 1144

3/4/1120/12/1115/3/13שמולביץ' ומשה מנווי.ג'י.איי         פדלון עמוסמסריק 124

14/7/1120/12/1107/05/2013ליאת פרייז אדריכליםי.ח. גרינברגסוקולוב 1324

5/3/123/7/1224/12/12יוסף אסא אדריכלפרויקט עיבוי בינוי הנביאים 57הנביאים 1457

5/3/123/7/1224/12/12יוסף אסא אדריכלפרויקט עיבוי בינוי הנביאים 59הנביאים 1559

3/5/122/12/1207/05/2013דויד בניזריגל א.ג.מ. יזמות ובניה בע"ממסריק 1610

18/11/1211/6/13דוד צביבק אדריכלהשדרה הירוקה א.ו.בניה ויזמות בע"מפרלשטיין 178

השלמת 

תנאי ועדה
18

1/5/1120/12/11שמולביץ' ומנושפגד יזמות בע"מהרצל 56

08/08/201113/03/2012ישראל שאוליאנגלאינווסט 38 בע"משד' העצמאות 1974

23/04/201214/10/2012מנו את שמואלביץ'פאר בילדינג בע"מבר אילן 2024

19/05/201110/01/2012אלכסנדר קרופיצקיאנגל אינווסט 38בע"מבר אילן 2147

4/7/1120/12/11ליאת פרייז אדריכליםי.ח. גרינברגפרלשטיין 2231

25/7/1113/3/12ליאת פרייז אדריכליםי.ח. גרינברגבר אילן 2359

25/7/1113/3/12ליאת פרייז אדריכליםי.ח. גרינברגבר אילן 2461

5/3/1210/7/12יוסף אסא אדריכלפרויקט עיבוי בינוי נחום ניר 22נחום ניר 2522

5/3/1210/7/12יוסף אסא אדריכלפרויקט עיבוי בינוי נחום ניר 24נחום ניר 2624

5/3/126/1/13יוסף אסא אדריכלפרויקט עיבוי בינוי האורגים 16האורגים 2716

26/6/126/1/13דויד בניזרי/וולטר שינקמןגל א.ג.מ. יזמות ובניה בע"מסוקולוב 2822

19/9/126/1/13אודי גרדי אדריכליםאגבד בע"מהנביאים 2955

30/10/1220/3/13ערן פולקמגדלים אורבניים בע"מהרצל 3012

6/1/13אסא אדריכליםענדב יזמות בע"מהנביאים 3163

6/1/13אסא אדריכליםענדב יזמות בע"מהנביאים 3265

24/8/1220/3/13מנו את שמולביץ'נכסי שירה עופרהנביאים 3311

24/8/1220/3/13מנו את שמולביץ'נכסי שירה עופרהנביאים 3413



1/11/1221/4/13ארבל-פידל אדריכליםורשבסקי לאלוםרמב"ם 3519

23/1/1311/6/13צפור אדריכליםענדב יזמות בע"מהנביאים 3647

O2a10/10/1211/6/13 אדריכליםדומוס נובו בע"משלום עליכם 372

O2a10/10/1211/6/13 אדריכליםדומוס נובו בע"משלום עליכם 384

30/4/135/7/13יוסף אסא אדריכלענדב יזמות בע"מהנביאים 3957

30/4/135/7/13יוסף אסא אדריכלענדב יזמות בע"מהנביאים 4059

9/4/1318/8/13מנו את שמולביץ'עובי הקורה מגורים בע"מז'בוטינסקי 4115

cpsl23/4/1318/8/13יוסי בזליוספטל 4230

15/10/1218/8/13חיים מאורראנוויז'ן יזמות בע"מארלוזורוב 438-10-12נדון בועדה

1/1/1318/8/13מנו את שמולביץ'פאר בילדינג יזמות בע"מפרלשטיין 4414-16

20/05/201318/8/13כספי אדריכליםמעלות הבונים הנדסה ובניין בע"ממסריק 4522

19/3/139/9/13אודי גרדי אדריכליםמבנים חזקים ייזום ופיתוח בע"מחלמית 4612

O2a10/10/12 אדריכליםדומוס נובו בע"משלום עליכם 4712

10/4/139/9/13בזיני אברהם מהנדס בנייןאביגור יזמות ופיתוח נדלן בע"ממשה שרת 4818

10/4/139/9/13בזיני אברהם מהנדס בנייןאביגור יזמות ופיתוח נדלן בע"ממשה שרת 4920

30/4/139/9/13לריה חורש אדריכלNEN נדל"ן בע"מדניאל 5030

12/06/20139/9/13פלדמן מדלל טליגל שפיגל יזמות ובניה בע"מהצפירה 5110

29/5/139/9/13מנו-שמולביץ'יאיר לוי ומאיר הוניאימבר 5211

06/06/20139/9/13פרי ושות' מתכנניםי.א.שבח נכסים בע"מבן ציון ישראל 5316

20/05/2013יואב חבזון מהנדס בנייןצחי לוינשטיין בניה וייזום בע"מבר יהודה 5434

5/5/12יוסף אסא אדריכלענדב יזמות בע"מאנה פרנק 556

פתיחת 

בקשה 

ובדיקה טכנית

56

29/5/13אלכס שוחטצמרות לב בת-יםמנדלי מוכר ספרים 8

29/5/13אלכס שוחטצמרות לב בת-יםפנקס577

24/3/13תמי הירש אדריכלותרויאל יהודית בע"מהרשת 587

19/6/12יעקב חיימוביץיובל הנדסה ובניהדנין 5921

19/6/12יעקב חיימוביץיובל הנדסה ובניהדנין 6019

29/5/13גילרמו מלמודרויאל בר יהודה 16בר יהודה 6116

4/10/12מנו את שמולביץ'פאר בילדינג בע"מצהל 624

3/3/13יאיר דליהואנילביץ 33 בת-ים בע"מאנילביץ' 6333

26/12/12נעם אופנהיימר-מישר אדר'א.א.שב יזמות ונדלן בע"מההגנה 6415

26/12/12לוי לוסטיג אדריכליםנאות הלוי פיתוח בע"מהנביאים 6512+14+16

3/3/13יאיר דליהוהגדוד העברי 19 בת-ים בע"מהגדוד העברי 6619

08/05/2013מנו את שמולביץ'אלמגורים השקעות ונדלן בע"מהרצוג 6732



08/05/2013מנו את שמולביץ'אלמגורים השקעות ונדלן בע"מהרצוג 6834

03/06/2013מנו את שמולביץ'ד.נ. יזום והשקעות בע"ממסריק 6919

41549ערן פולקאקולוגיהפנקס 7014

17/7/13תימור שוורץ אדריכליםי.ח. גרינברגסוקולוב 7124

17/7/13תימור שוורץ אדריכליםי.ח. גרינברגפרלשטיין 7231

06/08/2013י.ת. אדריכליםיובל הנדסה ובניההשקמה 7345

29/09/2013גל מרום אדריכליםאלברטו גבסו ובניו בע"מהעצמאות 749

19/08/2013משה מנואשדן יזמות ובניה בע"מבזל 751

15/09/2013משה מנוי. שניאור בנייה בע"משפירא 7644

01/10/2013משה מנושלום חי שיפוצים ויזמותיוספטל 7717

06/10/2013מנו את שמולביץ'אשדן יזמות ובניה בע"מהלפר 7812

ערן פולקרוטשילד 7961

ערן פולקהשקמה 8017פרה-רולינג

ערן פולקהשקמה 8119


