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בנייה על גגות או בעליות גג
בתל–אביב-יפו אפשר לבנות חדרי יציאה על גגות שטוחים או בעליות גג  -בחלל גג משופע .הבנייה נעשית על
פי תכנית מתאר מקומית “ג’ 1גגות תל–אביב-יפו” (לפני התחלת התכנון יש לעיין במסמכי התכנית בכתובת :אתר
עיריית תל–אביב-יפו > מערכת מפות  > GISחיפוש > חיפוש תב”ע > ג'1
> הוראות התכנית
> נספח בינוי
> תשריט התכנית
א .תכולת התכנית
מרחב התכנון המקומי של תל–אביב-יפו למעט במקומות האלה:
(ר ָבעים )6,5,4,3
מרכז העיר ְ
שכונת התקווה ,רובע 9
בניינים לשימור
הערה :בכמה שכונות בעבר הירקון יש תכניות מאושרות ותכניות עיצוב ,אשר אינן מאפשרות בנייה לפי תכנית ג’.1
מומלץ לקבל מידע משלים מתוך המערכת המקוונת על זכויות בנייה בכתובת :אתר עיריית תל–אביב-יפו > להיות
תושב > רישוי ופיקוח בנייה > בדיקת זכויות בנייה
ב .הנחיות לבנייה על גגות שטוחים
תותר בניית חדר יציאה לגג ,תוספת לכל אחת מן הדירות שבקומה העליונה .תוספת אחת לכל דירה בקומה.
הוראות כלליות:
תותר בניית חדר יציאה לגג בתנאים האלה:
שטח הקומה העליונה (הקומה שמעליה בונים את חדר היציאה) הוא לפחות  80%משטח הקומה שמתחתיה
הקומה העליונה בבניין לא הוגדרה דירת גג
חדר היציאה לגג ייבנה בשטח הגג הצמוד לדירה שבקומה העליונה או בגג המשותף ,ויירשם בתור חלק בלתי
נפרד מן הדירה שאליה יצורף
גובה החדר (נטו) כגובה קומה טיפוסית ,ובכל מקרה לא יעלה על  3מ’
חדרי היציאה לגג ייבנו צמודים זה לזה או לשאר החלקים הבנויים שעל גג הבניין
תכנית ג’ 1מאפשרת שתי חלופות בנייה על גגות שטוחים
 .1בנייה בשלבים:
שטח חדר יציאה לגג  -עד  40מ”ר לדירה או עד  65%משטח הגג ,לפי הקטן שבהם
נסיגות בבנייה בשלבים:
א .בחזיתות הקדמיות  -לפחות  2מ’ מקו החזית;
ב .משאר החזיתות  -לפחות  1.2מ’;
ג .לכל חדר שיש בו יציאה לגג תידרש נסיגה של  2מ’ לפחות מקו אחת מחזיתות הבניין .במקרים שבהם
שטח הגג או צורתו אינם מאפשרים בנייה בנסיגה האמורה ,רשאי מהנדס העיר להקטין את הנסיגה ,בכפוף
לפרסום הקלה.
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ד .בבניינים פינתיים תידרש נסיגה שווה ,בעומק של  2מ’ לפחות מקווי החזיתות הקדמיות .משאר קווי
החזיתות תידרש נסיגה של  1.2מ’ לפחות .במקרים שבהם שטח הגג או צורתו אינם מאפשרים בנייה
בנסיגה האמורה ,רשאי מהנדס העיר להקטין את הנסיגה ,כפוף לפרסום הקלה.
ה .עם זאת ,רשאי מהנדס העיר להתיר התאמת הנסיגות לחדרי היציאה לגג שהיו קיימים בהיתר לפני אישור
תכנית ג'.1
 .2בנייה בו-זמנית:
			

				
				

בבנייה בו-זמנית תבוטל מגבלת השטח של כל חדר יציאה לגג בודד ,ובלבד שתכסית הבנייה הכוללת
על הגג לא תעלה על  65%משטח הגג .כמו כן תותר חלוקה שונה של שטח חדרי היציאה בין הדירות
שמתחת.

			

היתר הבנייה יותנה במתן התחייבות לבנייה בו-זמנית.

			

כל השטחים הבנויים על הגג ייהרסו או ישולבו בהיתר החדש.

			

נסיגות בבנייה בו-זמנית:

			בבניין ,שגובהו עד  4קומות ,ייבנה חדר היציאה לגג בנסיגה של  2מ’ לפחות מקו החזית הקדמית או האחורית
של הבניין.
			 בבניין ,שגובהו  8-5קומות ,ייבנה חדר היציאה לגג בנסיגה של  2מ’ לפחות מקו החזית הקדמית של הבניין.
			בבניינים טוריים בגובה עד  8קומות ,שבהם החזית הצרה פונה לרחוב ,תידרש נסיגה של  2מ’ מקו החזית
המהווה את הכניסה הראשית לבניין .בחזית לרחוב תידרש נסיגה של  1.2מ’ שניתנת לביטול על פי אישור
מהנדס העיר.
			בבניין ,שגובהו  9קומות או יותר ,תותר גמישות במיקום השטחים הבנויים ,בכפוף לעמידה בתכסית המותרת
והיצמדות לגרעין הבניין .היצמדות לקווי החזיתות ניתנת על פי אישור מהנדס העיר .בבניינים פינתיים יידרש
אותו טיפול לשתי החזיתות הקדמיות.
			בבניינים פינתיים ,שגובהם עד  8קומות ,תידרש נסיגה שווה ,בעומק של  2מ’ לפחות מקווי החזיתות הקדמיות.
במקרים ,שבהם ְמ ַמדי הבניין אינם מאפשרים בנייה בנסיגות האמורות ,תותר ,באישור מהנדס העיר ,הקטנת
הנסיגות  -כפוף לפרסום הקלה .לחלופין ,כפוף לאישור מהנדס העיר ,תותר היצמדות לקווי החזיתות הקדמיות,
בשיעור של לפחות  1/3מאורך כל חזית קדמית.
			כמו כן ,תותר היצמדות לקווי חזיתות הבניין ,שאין עליהן הוראות נסיגה מחייבות ,על פי אישור מהנדס העיר
לפתרון עיצובי של התפר שבין הבנייה הקיימת לחדשה (בתוספות בנייה) .ללא אישור מהנדס העיר ,תידרש
נסיגה של  1.2מ’ לפחות מקווי החזיתות ,שאין עליהן הוראות נסיבה מחייבות.
ג .הנחיות לבנייה על גגות משופעים
תותר בנייה של עליית גג ,נוסף על שטחי הבנייה המותרים (על פי התכניות החלות) ,בתנאים האלה:
רום הגג לא יעלה על  7מ’ מרצפת המפלס הנמוך של הקומה העליונה ועד רום הגג
שיפוע הגג יהיה  50%-40%מדוד מכל צד
המתקנים הטכניים ישולבו בתוך חלל הגג
חיתוך הגג לצורך מרפסות גג יותר רק לכיוון החזית האחורית
ד .מתקנים טכניים
שילוב המתקנים במבנה יוצג בתכנית פיתוח הגג .גובה הקולטים ודודי השמש לא יעלה על  2מ’ .בבניינים
החדשים יידרש שילוב המתקנים במבנה.
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ה .גזוזטרה
לא יינתן היתר לגזוזטרה בקומת הגג הבולטת ממתאר הקומה שמתחתיה (לא כולל מרפסות הבולטות ממנה).
ו .הוראות עיצוב נוספות
	.1במקום ,שבו הוכנה תכנית עיצוב או אושר מסמך מדיניות ,או שניתנו הנחיות עיצוב לאזור מסוים (דוגמת
רמת אביב הירוקה ,ביצרון ,הדר יוסף ,קריית שלום) ,יחייבו הוראות התכנית המיוחדת.
	.2במבנים הבנויים בבנייה טורית ,תחויב הגשת תכנית לבנייה על הגגות ,הכוללת את כל הגגות במבנה
והצגת כלל הבנייה הקיימת והעתידית ,ליצירת אחידות.
	.3במבני רכבת עם גג רעפים :יתוכננו גגות הרעפים בשיפועים אחידים ,רציפים ומתואמים בין יחידות הדיור
השונות (יש לבדוק עפ”י מדידה את השיפועים של גגות השכנים כדי להתאים את הגג המבוקש לשאר
הגגות).
 .4בבניינים טוריים ,במידה ובניים עומד בניצב לרחוב ,החזי הראשית הינה חזית הכניסה לבניין.
ז .בניית פרגולות על הגג
הפרגולה תוקם מקונסטרוקציה קלה בלבד (מעץ ,ממתכת או דומיהם)
שטח הפרגולה לא יעלה על שליש משטח הגג הפנוי ,הצמוד לחדר היציאה לגג או לחדר המדרגות או
			 לדירה על הגג ,או על  10מ”ר (הגדול שבהם)
לא יותר כיסוי כלשהו על הפרגולה ואף לא מילוי בין קורותיה .המרווח הפתוח שבין חלקיה האטומים
			 יהיה לפחות  50%משטחה ,מחולק שווה בכל השטח המקורה
לא תותר בניית קירות לפרגולה
המרחק בין הפרגולה וחזית הבניין לא יקטן מ 1.20-מ’.
ח .גישה למתקנים משותפים
לפי הוראות התכנית יש להבטיח לכל דיירי הבניין גישה חופשית לגג העליון.
הבקשה להיתר תכלול פתרון לגישה חופשית לגג העליון (הגג של חדר היציאה).
ט .בנייה חריגה בדירה או בגג
אם בדירת מבקש הבקשה או בגג המוצמד לדירתו ,קיימת בנייה חריגה המנוגדת לתכניות החלות במקום,
רשאית הוועדה לדרוש ,כתנאי להוצאת ההיתר ,את הריסת הבנייה החריגה.
י .הבהרות נוספות על חריגות מהוראות התכנית
במקרים יוצאים מן הכלל ,אפשר לבקש חריגה מהוראות התכנית ,על פי המפורט לפניכם ,בהליך של “הקלה”
וכפוף לביצוע פרסומים לפי סעיף  149לחוק .הוועדה המקומית תשקול את הבקשה לפי הפתרון התכנוני
המוצע ,ולאחר התייחסות להתנגדויות ,אם תוגשנה.
הגדלת גובה החדר מעל גובה קומה טיפוסית ,ולא יותר מ 3.0-מ’ (סה”כ גובה המתקנים על הגג העליון
לא יעלה על  5מ’)
	הקמה של בריכת שחייה פרטית או משותפת תותר במחצית הגג בלבד ,ותותננה באישור מהנדס ובמתן
פתרונות למתקנים ההנדסיים של הבניין .לבקשה תצורף חוות דעת של יועץ אקוסטיקה
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הנחיות להכנת בקשה להיתר בנייה על גגות לפי תכנית ג’:1
הבקשה להיתר תוגש על פי תקנות התכנון והבנייה ותכלול בין השאר:
 .1נסח רישום מרוכז ממשרדי רישום המקרקעין  -עדכני
 .2רישיון עבודה (אדריכל או מהנדס) של עורך הבקשה ומהנדס השלד
 .3טופס בקשה להיתר (טופס  )1טופס עיריית תל–אביב-יפו
אפשר להוריד את הטופס בכתובת :אתר עיריית תל–אביב-יפו > להיות תושב > רישוי ופיקוח בנייה >
טפסים וחומרי עזר
 .4תרשים סביבה בקנ”מ  1:1250ותרשים מגרש בקנ”מ 1:250
 .5חישובי שטחים:
חישוב תכסית קומה עליונה לצורך הוכחה ,שאינו קטן מ 80%-מתכסית הקומה שמתחתיה
חישוב תכסית בנייה על הגג ,בגג שטוח בבנייה בשלבים  -עד  40מ”ר
חישוב תכסית בנייה על הגג ,בגג שטוח בבנייה בו-זמנית  -עד  65%מתכסית הקומה העליונה
	במקרה של בנייה בחלל גג רעפים  -חישוב שטח מנוצל בחלל הגג ,בגובה של יותר מ 1.8-מ’ ,בבניינים
שיש בהם גגות משופעים
	חישוב שטח היחידה ,שבעבורה מבוקשת תוספת בנייה על הגג (אם שטח הדירה ,כולל התוספת ,יעלה
על  120מ”ר  -יוצג פתרון חניה) .יצוין ,שלפי החלטת הוועדה המקומית אושר באזור עבר הירקון תקן
של  2מקומות חניה לדירה ,ששטחה  120מ”ר או יותר
 .6תנוחת הקומה העליונה
 .7תנוחת הבנייה המבוקשת על הגג (בנייה קיימת ומבוקשת)
 .8תנוחת הגג העליון ופתרון להסדרת מערכת סולרית ,מתקנים טכניים (אם יש) ופתרון הגישה אליהם.
מידות של המבנים על הגג ,והמרחק שלהם ממעקות הגג
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 .9תכנית עיצוב עתידית של הגג וניצול מלוא זכויות הבנייה לפי התכנית
 .10הוכחה כי הושאר שטח המספיק למטרות האלו:
	הקמת המתקנים האחרים שיידרשו לשירות שאר דיירי הבית
	בניית חדרי יציאה לגג לכל דירה שבקומה העליונה
	גישה לכל המתקנים ההנדסיים ולחדרים המשותפים לכל דיירי הבניין
	גודלם ,אוורורם ותאורתם של חלקי בנייה (גודל חלונות)
 .11חתכים המתארים את התוספת המוצעת ,כולל קומה עליונה
 .12חזיתות רלוונטיות
 .13פירוט של הפרגולה בקנ”מ ( 1:20אם מבוקשת פרגולה)
 .14פתרון ניקוז לגג ,מרפסת גג ופירוט המעקה כולל גובהו
 .15חומר גמר של החזיתות (כדוגמת הקיים)
 .16תצהיר המהנדס החתום על הבקשה  -על שבנייה על הגג לא תפגע ביציבות המבנה
 .17אם שטח הדירה לאחר תוספת הבנייה על הגג יהיה גדול מ 120-מ"ר (שטח עיקרי) ,יוגש פתרון חניה למקום
חניה חסר עפ"י התקן
 .18הצגת פתרון מיגון ,או פטור ממנו ,יהיה בהתאם לשטח המבוקש ובכפוף לאישור הג"א.
הערה :אפשר להוריד את תכניות המבנה הקיים מתוך ארכיב תיקי הבניין הסרוק בכתובת :אתר עיריית
תל–אביב-יפו > להיות תושב > רישוי ופיקוח בנייה > עיון בתיקי בניין
אם אין מוצאים תכניות של המבנה בארכיב הסרוק ,אפשר להיעזר בגנזך הנדסה ,בתיאום מראש,
בטלפון 03-5217080 :שלוחה  ,1ימים א'-ה' ,בשעות 08:00-15:00
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אופן הגשת הבקשה

 לתשומת לבכם ,לפניכם נוסח “אישור נוהל לבנייה עלהגג” כפי שהתקבל בוועדה המקומית:

אין צורך בהוצאת תיק מידע להגשת בקשה להיתר.

	.1בכל בקשה להיתר ראשון על הגג ,אם הוא רכוש
משותף ,יש לשלוח הודעות לכל הדיירים לפי תקנה
 2ב’ ,עפ”י הנוסח המאושר על ידי השירות המשפטי
בעיריית תל–אביב-יפו ולציין ,שידוע לדיירים ,שהבנייה
על הגג עשויה לעכב או לסכל בקשות לתוספות בנייה
לפי תמ”א .38

הבקשה צריכה להיות ערוכה בידי מהנדס ,אדריכל או
הנדסאי.
הגשה פרונטלית
את הבקשה מגישים למרכז מידע.
ניתן להגיע ללא תיאום תור מראש ,בשעות קבלת קהל
בימים א' ,ב' ,ג' ,ה' ,בשעות  .12:30-08:00הוצאת מספרים
עד .12:30

	.2אם יהיו התנגדויות על רקע זה ,צריך לקבל הסכמה
של  51%מהזכאים כדי לאשר בקשה לבנייה על
הגג.

לבירורים או לקביעת תור ניתן לפנות בטל',03-5217080 :
שלוחה  ,2בשעות .15:00-08:00

	.3אם לא הוגשו התנגדויות על רקע זה ,אפשר להמשיך
בנוהל הרגיל.

דוא"ל | rishuib@mail.tel-aviv.gov.il :פקס 03-5217375
כתובתנו :שד’ בן גוריון  ,68קומת הכניסה.

	.4אם אין מדובר בחדר הראשון על הגג (כבר הוצא
היתר לבנייה על הגג) ,אין צורך בקבלת הסכמות
של .51%

הגשה ממוחשבת

	.5בכל מקרה יש לקבל התחייבות ממבקש ההיתר ,כי
אם הדיירים יחליטו על חיזוק ותוספת בנייה מכוח
תמ”א  38בבניין ,הוצאת היתר כזה לא תפגע במימוש
תוספת הבנייה על הגג.

בקרוב ניתן יהיה להגיש את הבקשות בהגשה דיגיטלית.

שלבי הטיפול בבקשה

 הבקשה תועבר לפיקוח על הבנייה ,אשר תבדוק אתנתוני המבנה ותוודא שהם מתאימים למציאות.

לאחר קבלת מספר בקשה יכול בעל העניין להתעדכן על
סטטוס הטיפול בה ,באתר עיריית תל–אביב-יפו בכתובת:
אתר עיריית תל-אביב-יפו > להיות תושב > רישוי ופיקוח
בנייה > בדיקת סטטוס תיק מידע או רישוי

 לאחר מכן תועבר הבקשה לסריקה בארכיב העירוני. -לאחר סריקה תועבר הבקשה לבדיקת מחלקת הרישוי.

נציג מרכז המידע יאשר את קבלת הבקשה ואת שלמות
המסמכים המפורטים לעיל ,כולל בדיקת מסמכי הבעלות
ותשלום מקדמות ע”ח אגרות בנייה .לאחר מכן:

 אם הבקשה אינה כוללת “הקלה” ,היא תובא לאישור רשותרישוי (הכוללת את יו”ר ועדת המשנה ומהנדס העיר).
 אם הבקשה כוללת “הקלות” ,היא תובא לדיון בוועדתמשנה.

 תיקלט הבקשה ומספרה יישלח בדוא"ל לעורך הבקשהולמבקש לצורך בדיקה ומעקב.

 בכל מקרה ,שבו הוגשו התנגדויות ,הוועדה תקבל החלטהלאחר שתשקול את הטענות של המבקשים והמתנגדים
(בדרך כלל ללא זימון הצדדים).

 אם לא חתמו כל בעלי הזכויות הרשומים בנכס עלהבקשה ,יידרש המבקש לשלוח הודעות ,על חשבונו,
באמצעות הגשת רשימת כתובות עפ"י נסח טאבו ומפרטים
כמספר ההודעות.

 לאחר אישור הוועדה ,ישלח פרוטוקול הוועדה למבקשולעורך הבקשה והם יידרשו למלא את דרישות גורמי
הרישוי ,להשלים תיקונים (אם יהיו) ולהגיש  3עותקים
מהתכנית הסופית.

 אם מבוקשות הקלות ,תישלח הודעה לפי סעיף 149לחוק התכנון והבנייה (על חשבון המבקש) ,באמצעות
אחת משתי החברות הזכייניות:

 עם אישור התכנית הסופית תועבר הבקשה לקביעתחשבון אגרות בנייה ותשלום השבחה (אם יש) ויינתן
שובר לתשלום.

" .1פרסום המערכת" 03-5567373 -
" .2טלנכסים" 03-5288830 -

 -לאחר התשלום יימסר למבקש היתר הבנייה.
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