
 

  בנייה ללא היתראודות על תונים טבלת ריכוז נ

  מהות  תאריך  האתר  

 91השלשלת   1

  )איברהים חאלס(
  יה נרחבת בחצריבנ  01.10

 24הצריח האדום   2

  )3צילום (
  בניית שתי קומות מגורים  06.10

  חשד לתוספת בנייה  15.06.10  18מעלות המדרשה   3

 חזקיהובניית גג רעפים על מבנה הגובל בבריכת   10.10  80הנוצרים   4

  הריסת פתח מבנה  09.10  21שער הפרחים   5

' רח(מול חוש אלבזארי   6

  )הפרחים

  חשד לתוספת בנייה  03.01.10

  חשד לתוספת בנייה  13.01.10 צריח אדום פינת שדאד  7

 41מעלות המדרשה   8

  )4 צילום(

  מבנה חדש מבנייה קלה  13.01.10

  בנייה קלה  19.01.10  אל עומארי   9

רובע , רוךמעל בית ב 10

  נוצרי

  מתכותממרלסים ושנבנתה תוספת קומה   31.01.10

המבנה  25בשה 'גא 11

  הגבוה

  ה ללא היתריבני  17.02.10

  תוספת בנייה על בית הגשר  07.03.10  37הצריח האדום  12

  בנייה ללא היתר וחשד לפגיעה בעתיקות  22.03.10  31אבטימוס  13

  וספת בנייהחשד לת  22.03.10  מזרחית לשובו בנים 14

גיא בן הינום הקיר  15

  הלבן

  בניית חומה ללא היתר  06.04.10

  ואדי חילוה מול המנזר 16

  

  בנייה ללא היתר  06.04.10

על יד בית הקברות  17

  סמבוסקי

  בנייה ללא היתר  06.04.10

  ה קטנהיתוספת בני+שיפוצים במבנה עתיק  25.04.10  שן ספיר'ג-סנט מיכאל 18

ספת הכותל הקטן תו 19

  )5 צילום(קומה 

  בנייה בלתי חוקית  23.05.10

  חשד לתוספת קומה  21.06.10  ביקור חולים 20

המנזר האתיופי חוש  21

  נמרי

  ה ושיפוציםיתוספות בני  05.10

  תוספת מרפסת  17.06.10  9חוש אל עדס  22

פריטים חזקת הוחשד לתוספת בנייה   15.06.10  המדרשה מול הדגל 23



 

  אולוגייםארכ

  חשד לתוספת קומה  23.06.10  17לאויה מ 24

  תוספת קומה  02.07.10  26חלדיה  25

  חידוש מבנה לא חוקי  07.07.10  7סראיה  26

י מול 'ורג'מסעדת בולג 27

  יימס'סיינט ג

  דיווח על בנייה ללא היתר  08.07.10

  תוספת קומה  23.06.10  7' ורג'סנט ג 28

  קיתחשד לבנייה בלתי חו  29.08.10  24מלאויה  29

  בניית קומה מבלוקים  01.09.10  15שייח ריחאן   

  תוספת קומה  19.09.10  5באב חוטה  31

  בנייה ללא היתר  28.09.10  22הצריח האדום  32

אכסדרה  -נייט פלס 33

  חדשה

  היתוספת בני  13.10.10

בית הספר ליתומים  34

  מעלות המדרשה

  בנייה  14.10.10

סמטה מדרום לבית  35

  גבריאל

  וספת בנייהת  10.10

שיח -הצריח האדום 36

  )6צילום ( ריחאן

  חשד לבנייה חדשה  29.11.10

  תוספת קומה  05.12.10  חוש מונה 37

  .פתוחה לחדר" פרגולה"סגירת   06.10  )7צילום (ד "חב' רח 38

  




