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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 49ק"ם 

 
 

 562חלקה:    6336 גוש:  20-0862 בקשה מספר: 
 רמת החייל שכונה: 24/06/2020 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0903-049 תיק בניין:
 מ"ר 557 שטח: 201800535 בקשת מידע:

   14/05/2018 תא' מסירת מידע:

 
 צוקר אלי מבקש הבקשה:

 ו *יפ -, תל אביב  51טבנקין יצחק 
 

 בן שוהם ליליאן עורך הבקשה:
 , רמת השרון * 87סוקולוב 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 73.05, שטח הריסה )מ"ר(: 1מספר קומות להריסה: 
 

 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מקלט, מחסן, אחר: חדר משחקים וחדר כושר, 
 

 בקומת הקרקע: אחר: מטבח, חדר מגורים, חדר, 
 

 , 1, כמות יח"ד מבוקשות: 1ומות: כמות קומות מגורים: בק
 

 על הגג: אחר: עליית גג עם שימוש בחלל הגג, 
 

, גדר 2בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, אחר: מוסך חניה, גדרות, נטיעות, פילרים, בריכת שחיה, כמות מקומות חניה: 
 , 2.78בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 

 
הצפון מזרחית בקיר משותף בת קומה אחת ליחידת דיור אחת והקמת מבנה בן שתי קומות  פירוט נוסף: הריסת היחידה

 ועליית גג
 
 
 
 

 אלנה דווידזון/נעמי מוסקוביץ(חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
יימת במחצית הצפונית של המגרש כולל סככות קיימות, והקמת בניין לאשר את הבקשה להריסת כל הבניה הק .1

קומות עם גג רעפים וניצול חללו, מעל מרתף עבור יח"ד אחת )קוטג'( בקיר משותף, והקמת  2חדש למגורים בן 
 בריכת לא מקורה בחצר צדדית מזרחית, כולל ההקלות הבאות:

 מ' המותרים ; 1.50מ' לעומת  1.80עד  צפוני ברוחב –במרווח הצדדי  אנגלית הקמת חצר  - 
 מ"ר(; 12.00-)בכממ"ד על חשבון שטח ההגדלת תכסית המרתף מעבר לשטח המותר  - 
 מ"ר(; 16.71המותרים ) 43.75%יחסית משטח המגרש מעל   6%תוספת עד  - 
רווח הצדדי מ' במ 2.69-עד גובה מ' במרווח הקדמי ו 1.80הגבהת גדר הפרדה פנימית , לצד הדרומי עד  - 

 מ' המותרים ; 1.50לעומת   ,המזרחי
 מ' המותרים; 1.50מ' לעומת  2.76מזרחי בצורה מדורגת  עד לגובה של  -ת גדר בגבול המגרש הצדדי ההגב - 

 
 
 
 

 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים 
 

 תנאים בהיתר
 היתר אחראים לכך שבריכת שחיה תעמוד בכל התכנים והתקנות הרלוונטיות התקפות בעת הוצאת היתר. בעלי . 1
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לתקנות המקרקעין לרישום הבניין כיח"ד אחת שלא ניתן לפצל בעתיד בכל צורה  27הצגת רישום הערה לפי תקנה  . 2
 שהיא.

 ווה הפרת ההיתר ותביא לביטולו.בנית תיקרה כל שהיא לדריכה בחללים העוברים בין המפלסים מה . 3
 לתקנות המקרקעין שתיבנה כל תיקרה לדריכה בחללים העוברים בין המפלסים . 27הצגת רישום הערה לפי תקנה  . 4
 

 להתחלת עבודותתנאים 
 חובה לבצע הליך תאום הנדסי ולקבל תאום הנדסי מאושר ורישיון לביצוע העבודות לפני ביצוע העבודות בשטח.

צע את התאום ההנדסי ולקבל את האישור הנדרש יש לפנות למדור תאום הנדסי לאיש הקשר דנה צדוק כדי לב
aviv.gov.il-.teltzadok_d@mail. 

 
 נאים לאיכלוסת

על עורך הבקשה להגיש אל היחידה לאיכות הבניה של מכון הרישוי תצהיר חתום על ידי עורך הבקשה בדבר עמידה 
במסמך רשות הכבאות "תהליך אישור היתר  3בדרישות כיבוי אש. את טופס ההצהרה יש להדפיס מתוך נספח מספר 

מסמך רשות הכבאות שאותו ניתן להוריד מדף האינטרנט של תחנת כיבוי אש  -ל מבנים ברמת סיכון נמוכה וגמר בניה ש
 .aviv.gov.il/FireSafety-http://www.telבמכון הרישוי בקישור  

 
 נאים לתעודת גמרת
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  2קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 1
ומטריים בתחום הדרך שבחזית הבניין )אסורה חניה בתוך השטח המסומן( ואישור שינויים גא 820אישור תמרור  . 2

על בעל ההיתר להגיש למכון הרישוי העירוני תכנית קומת קרקע הכוללת הסדרי  -ע"י רשות תמרור באגף התנועה 
תנועה, וזאת לפחות תשעה חודשים לפני  גמר הבניה, וזאת כדי שניתן יהיה להגיש את החומר בזמן לאישור רשות 

 וחן תנועה במכון הרישוי פניה באמצעות מערכת רישוי מקוון של עיריית תל אביב.התמרור. לשם כך יש להגיש לב
 
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

ה שהמרתף ברובו תת קרקעי, תסתכלו על הדברים שכתובים, מבחינת , לא הוגשה הוכח3בעמוד  אופירה יוחנן וולק:
 יחידת דיור אחת, כביכול היא אחת אבל היא מפוצלת, לא הצלחתי להבין את זה?

 זה לא תנאי מהותי. מדובר בתנאי טכני. אנחנו רוצים הוכחה מהמבקשים.  אלנה דוידזון:
 בכל זאת אנחנו נותנים היתר. אופירה יוחנן וולק:

 רוב הקירות בתוך האדמה, אנחנו רוצים הוכחה במספרים. ה דוידזון:אלנ
 איפה זה כתוב? דורון ספיר:

 בתנאי טכני הוספנו זאת. אלנה דוידזון:
אנחנו מקפידים היום מאוד במיוחד עם הבקורת על תנאים מרחביים, לכן אם זה תנאי שהוא טכני  מאיר אלואיל:

הוא מתחת, אבל עדיין צריך להשיג חישוב שמדייק את זה, היא רשמה זאת  ובמקרה הזה בוחן הרישוי התרשם שברובו
 בדרפט בתנאים טכניים, אנחנו לא רואים זאת כאן.

 אפשר להוסיף את התנאי הזה בתנאי להיתר.  אלנה דוידזון:
 בדקתי וזה מופיע בתנאים טכניים. מאיר אלואיל:

 ולא נרשמו? 4פועים, תוכננו שיפועים שלא נרשמו שי 4-מה עם ה אופירה יוחנן וולק:
 בתוכנית מתוקנת נבקש סימון שיפוע. אלנה דוידזון:

 24/9/20-לדעתי יש לציין, ניתנה לעורכת הבקשה לתקן את התוכנית ההגשה, תוכנית הוגשה ב אופירה יוחנן וולק:
 ו זאת שוב פעם?שיפועים לא נרשמו, אז עכשיו הם יתקנ 4וההתייחסות ניתנה לגבי התוכנית המתוקנת. תוכננו 

 זאת התמודדות יומיומית שלנו, ניתן לסרב לכל הבקשות כי חסר משהו קטן, ניתן לאפשר לתקן תיקונים. מאיר אלואיל:
 מה שאופירה רוצה לראות שיש מענה לתנאי שזה יירשם שזה ניתן בתנאים טכניים. דורון ספיר:

 ים.או.קיי, נוסיף כי התנאי מופיע בתנאים טכני אלנה דוידזון:
 
 
 
 

mailto:tzadok_d@mail.tel-aviv.gov.il
mailto:tzadok_d@mail.tel-aviv.gov.il
http://www.tel-aviv.gov.il/FireSafety
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 1ההחלטה : החלטה מספר 
 11/11/2020מתאריך  2-20-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 ל סככות קיימות, והקמת בניין חדשאת הבקשה להריסת כל הבניה הקיימת במחצית הצפונית של המגרש כוללאשר 

 קומות עם גג רעפים וניצול חללו, מעל מרתף עבור יח"ד אחת )קוטג'( בקיר משותף, והקמת בריכת לא  2למגורים בן 
 מקורה בחצר צדדית מזרחית, כולל ההקלות הבאות:

 מ' המותרים ; 1.50מ' לעומת  1.80צפוני ברוחב עד  –במרווח הצדדי   הקמת חצר אנגלית - 
 מ"ר(; 12.00-הגדלת תכסית המרתף מעבר לשטח המותר על חשבון שטח הממ"ד )בכ - 
 מ"ר(; 16.71המותרים ) 43.75%יחסית משטח המגרש מעל   6%תוספת עד  - 
מ' במרווח הצדדי  2.69-ח הקדמי ועד גובה מ' במרוו 1.80הגבהת גדר הפרדה פנימית , לצד הדרומי עד  - 

 מ' המותרים ; 1.50המזרחי,  לעומת 
 מ' המותרים; 1.50מ' לעומת  2.76מזרחי בצורה מדורגת  עד לגובה של  -הגבהת גדר בגבול המגרש הצדדי  - 

 
 :םבכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאי 

 
 תנאים בהיתר

 בעלי היתר אחראים לכך שבריכת שחיה תעמוד בכל התכנים והתקנות הרלוונטיות התקפות בעת הוצאת היתר. . 1
לתקנות המקרקעין לרישום הבניין כיח"ד אחת שלא ניתן לפצל בעתיד בכל צורה  27הצגת רישום הערה לפי תקנה  . 2

 שהיא.
 שהיא לדריכה בחללים העוברים בין המפלסים מהווה הפרת ההיתר ותביא לביטולו.בנית תיקרה כל  . 3
 לתקנות המקרקעין שתיבנה כל תיקרה לדריכה בחללים העוברים בין המפלסים . 27הצגת רישום הערה לפי תקנה  . 4
 

 תנאים להתחלת עבודות
 ע העבודות לפני ביצוע העבודות בשטח.חובה לבצע הליך תאום הנדסי ולקבל תאום הנדסי מאושר ורישיון לביצו

כדי לבצע את התאום ההנדסי ולקבל את האישור הנדרש יש לפנות למדור תאום הנדסי לאיש הקשר דנה צדוק 
aviv.gov.il-tzadok_d@mail.tel. 

 
 נאים לאיכלוסת

על עורך הבקשה להגיש אל היחידה לאיכות הבניה של מכון הרישוי תצהיר חתום על ידי עורך הבקשה בדבר עמידה 
מסמך רשות הכבאות "תהליך אישור היתר ב 3בדרישות כיבוי אש. את טופס ההצהרה יש להדפיס מתוך נספח מספר 

מסמך רשות הכבאות שאותו ניתן להוריד מדף האינטרנט של תחנת כיבוי אש  -וגמר בניה של מבנים ברמת סיכון נמוכה 
 .aviv.gov.il/FireSafety-http://www.telבמכון הרישוי בקישור  

 
 נאים לתעודת גמרת
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  2קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 1
)אסורה חניה בתוך השטח המסומן( ואישור שינויים גאומטריים בתחום הדרך שבחזית הבניין  820 אישור תמרור . 2

על בעל ההיתר להגיש למכון הרישוי העירוני תכנית קומת קרקע הכוללת הסדרי  -ע"י רשות תמרור באגף התנועה 
את החומר בזמן לאישור רשות תנועה, וזאת לפחות תשעה חודשים לפני  גמר הבניה, וזאת כדי שניתן יהיה להגיש 

 התמרור. לשם כך יש להגיש לבוחן תנועה במכון הרישוי פניה באמצעות מערכת רישוי מקוון של עיריית תל אביב.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 

mailto:tzadok_d@mail.tel-aviv.gov.il
mailto:tzadok_d@mail.tel-aviv.gov.il
http://www.tel-aviv.gov.il/FireSafety
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 מינהל           ההנדסה

 4עמ'   20-0919  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 10טולקובסקי 

 
 

 302חלקה:    6624 גוש:  20-0919  בקשה מספר:
 גני צהלה, רמות צהלה שכונה: 02/07/2020 תאריך בקשה:

( מעל בניין 1תוספות בניה/חדר על הגג/עליית גג )לפי ג' או ג' סיווג: 0858-010 תיק בניין:
 קיים בהיתר

 מ"ר 750 שטח: 201800852 בקשת מידע:
   19/06/2018 תא' מסירת מידע:

 
 דיסנציק עידו מבקש הבקשה:

 יפו * -, תל אביב  10טולקובסקי 
 אביב אירית 

 יפו * -, תל אביב  10טולקובסקי 
 

 נוימרק אמנון עורך הבקשה:
 , פתח תקווה * 5גרניט 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 1-הגג מכח תכנית ג אחר: תוספת מעלית חיצונית לבית מגורים קיים ובניה בו זמנית על
 

, שטח 146.24בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 
 , 2, חומר הפרגולה: עץ, השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: 13פרגולה )מ"ר(: 

 
גורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: מגורים, שימוש מבוקש: מגורים, שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מ

 למקום אין כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 
 

 העבודות המבוקשות בהיתר כוללות הוספת צובר גז חדש, א
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

  6935880יפו  -תל אביב  8רחוב טולקובסקי  . אלירן גילה1

  6935880יפו  -תל אביב  8רחוב טולקובסקי  . אלירן יגאל2

. ליברובסקי ישראל 3
 שוקי

יפו  -, תל אביב 76רחוב אבן גבירול 
6416204 

 

 
 עיקר ההתנגדות:

אשר  ( הנמצא בצד הדרומי של הבניין הנדון304)חלקה  8ברח' טולקובסקי הסמוך המתנגדים הינם בעלי זכויות בבניין 
 ת עו"ד ליברובסקי.הוגשה באמצעו

עיקר ההתנגדות הינה לבנייה על הגג ללא נסיגה ממעקה הגג, המבוקשת כעת בהקלה, שכן מעקה הגג גם כך הינו מעבר 
 לקונטור הקומות התחתונות, והבניה במעקה חיצוני ללא נסיגה יסתיר נוף ושדה ראיה של קו הרקיע.

 
 תייחסות להתנגדויות:ה

 צפונית הגג בולטת מעבר לקו הבניין -ב' . בחזית צדדית-מ' כלפי הקומות א' ו 0.40-קיים בבליטה של כ גג הבניין
 מ' ובשאר החזיתות הבלטת הגג הינה במסגרת קווי הבניין המותרים. 0.40-המותר ב

. '(  0.40מ' ) 4מעבר לקו הבניין המותר של  10%הפרסום הינו עבור הבניה ללא נסיגה לפי הבלטה הקיימת של הגג 
 ה לבניה ללא נסיגה בחזית צדדית הדרומית ובחזית האחורית , אך במסגרת קווי הבניין המותרים.והקל

מ' ממנו. )לפי קו הבניין  8.0( הנמצא בצד הדרומי של הבניין הנדון במרחק של 304)חלקה  8המתנגדים מרח' טולקובסקי 
 מ' בכל מגרש(. 4הצדדי של 
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 מינהל           ההנדסה

 5עמ'   20-0919  

 

 מוסקוביץ נעמי(-אלנה דווידזוןחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 שכן:מבלי להתייחס להתנגדויות, לא לאשר את הבקשה 
וב הבניין. הטענה שלא ניתן לשנות צפוני, שכן הדבר הפוגע בעיצ–אין הצדקה למיקום המעלית במרווח הצדדי  -

שכן  במקביל הוגשה בקשה  ,לא מדויקתכדי למקם את המעלית בחזית האחורית מיקום מקומות חניה 
 "ח אחד .מיקום מ שינויגם כוללת וב' באגף הצפוני שהינה –בקומות א' להקמת ממ"דים 

 קומות, אינו תיקני . 3פתרון גישה חופשית לגג העליון לכל דיירי הבניין ע"י סולם חיצוני בגובה של  -

  הגדרות בגבולות המגרש הוצגו ללא גובה וחומר הבניה. -
אינטגרלי משטח חדרי היציאה לגג, ותכסית חלק כשטח המעליות אינם כוללים חישובי השטחים שהוצגו  -

 ומהווה סטיה ניכרת. המותרים, 65% הגג יהיה מעל בניה בקומת
 
 
 

 .הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשה
 
 
 
 
 
 
 
 

 2ההחלטה : החלטה מספר 
 11/11/2020מתאריך  2-20-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 ס להתנגדויות, לא לאשר את הבקשה שכן:מבלי להתייח

 צפוני, שכן הדבר הפוגע בעיצוב הבניין. הטענה שלא ניתן לשנות–אין הצדקה למיקום המעלית במרווח הצדדי  .1
מיקום מקומות חניה כדי למקם את המעלית בחזית האחורית לא מדויקת, שכן  במקביל הוגשה בקשה 

 . ינה כוללת גם שינוי מיקום מ"ח אחדוני שהוב' באגף הצפ–להקמת ממ"דים בקומות א' 
 קומות, אינו תיקני. 3י בגובה של פתרון גישה חופשית לגג העליון לכל דיירי הבניין ע"י סולם חיצונ .2
  הגדרות בגבולות המגרש הוצגו ללא גובה וחומר הבניה. .3
חדרי היציאה לגג, ותכסית חישובי השטחים שהוצגו אינם כוללים שטח המעליות כחלק אינטגרלי משטח  .4

 המותרים, ומהווה סטיה ניכרת. 65%בניה בקומת הגג יהיה מעל 
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשה.
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 6עמ'   20-1021  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 4שניר 

 
 

 642חלקה:    6625 גוש:  20-1021 בקשה מספר: 
 תל ברוך שכונה: 23/07/2020 תאריך בקשה:

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי או  סיווג: 1000-004 תיק בניין:
 בניין עם ערוב שימושים

 מ"ר 1056.99 שטח: 201900381 בקשת מידע:
   02/04/2019 תא' מסירת מידע:

 
 זייצב ישי קש הבקשה:מב

 0יפו  -, תל אביב  4שניר 
 

 שחורי אהוד עורך הבקשה:
 47287, רמת השרון  10עצמון 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, מבוקשים שינויים פנימיים: מחיצות קלות לשם התאמה לצורכי גן הילדים, תוספת 0, מספר תכנית הרחבה: 0אחר: 
קים מצד מזרח ותוספת הצללה זמנית שם., שימוש המקום כיום: לא בהיתר גן ילדים בקומת אחרת: גידור חצר משח

 קרקע.
 

 בקומה א' מגורים בהיתר, 
 

שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: מגורים, שימוש מבוקש: גן ילדים 
, 07:30-12:30, ו': 07:30-17:00ה': -. שעות הפעילות א'20שנים:  3יל ילדים. ילדים עד ג 5תינוקייה:  -בקומת קרקע 

 , למ105.19שנים, שטח השימוש החורג )מ"ר(:  5תקופת שימוש חורג: 
 
 
 

 (מוסקוביץ נעמי: )ע"י לדיון הנוסף חוות דעת מהנדס הועדה
 

היתר לשימוש חורג, לאור העובדה שהבקשה ללא  2014-לא לאשר את הבקשה לאור העובדה שהגן פועל לפחות מ
 אושרה והמבקשים לא פעלו לפי התנאים של הועדה.

 
 
 
 

א הוועדה המקומית אישרה את הבקשה לשימוש חורג  בבניין הנדון,  אך המבקשים ל 2014לאור העובדה שבשנת 
קידמו את הבקשה לקבלת ההיתר והגן מתנהל במקום ללא היתר עד היום, לאשר שימוש החורג ממגורים לגן ילדים  

מ"ר )שימוש מעורב עם מגורים בקומה א'( , לשנה אחת בלבד, עד לתאריך   117בקומת הקרקע בלבד בשטח של  
 באים:, בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים ה31/8/2021

 
 תנאים למתן היתר

 לחוק. 197הגשת כתב שיפוי לעריית תל אביב יפו ע"י בעל ההיתר, כתב השיפוי יהיה עבור תביעות לפי סעיף  . 1
ביטול החניה במרווח הקדמי והריסת הסככה שמעליו באישור מח' פיקוח על הבניה לפני הוצאת היתר שכן רחוב  . 2

 ורי פתוח לפי תכנית בניין עיר, לכן לא ניתן לאשר גישה כלי רכב למגרש.שניר הינו שטח ציב
 

 תנאים בהיתר
 .16.00-ל 14.00לא תהיה פעילות חוץ בחצר הגן בין השעות  . 1
 בתום מועד השימוש החורג יש להרוס את סככות ההצללה בחצר. . 2
 .25מספר הילדים בגן לא יעלה על  . 3
 לת הגן בכפוף לקבלת האישורים ולעמידה בכל התנאים של כל הגורמים הרלוונטיים.הפע . 4
 

 התחייבויות להוצאת היתר
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 מינהל           ההנדסה

 7עמ'   20-1021  

 

 מתן התחייבות לאי הפעלת הגג בשעת חירום. . 1
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 ת התנאים שלנו עד היום?למה לאשר את זה  אם לא מילאו א דורון ספיר:
? לא מולאו דרישות הוועדה ולא הוצא היתר, הם עשו מה שהם רוצים 2018מה לגבי התביעה משנת  אופירה יוחנן וולק:

 ?2021, למה אני צריכה לתת להם עד אוגוסט 23/07/20שנים, הם הגישו את הבקשה ב 4מעל 
 ילדים בגן. נותנת להם לסיים את השנה הזאת, יש כאן כרגע אסף הראל:

 שנים כי הם לא עשו שום דבר. 5-גם בשיא החוצפה הם מבקשים ל אופירה יוחנן וולק:
א' אף אחד לא אומר שבאמת הגן הזה יופסק, ב' אם באמת יסגרו את הגן, צריך לפתור את הפסקת הגן, מה  אסף הראל:

 קורה עם הילדים באמצע השנה.
, זה רק נותן להם לגיטימציה לגשת לבית המשפט. אנחנו שמים לעצמנו אף אחד לא סוגר גן באמצע השנה דורון ספיר:

 גול עצמי. אני אומר אישרתי, יש אישור של הועדה אפשר לבטל את ההליכים. 
 למה? כי אם אתה מחויב לשנה, אתה מחויב לאשר ליותר? אסף הראל:
המטרה של כולנו לא לסגור גן ילדים יש אישור של הוועדה, אפשר לבטל את ההליכים, ככה זה עובד.  דורון ספיר:

באמצע השנה. התוצאה תהיה אותה תוצאה מבחינה מעשית בשטח. השאלה אם אנחנו נותנים להם לגיטימציה להמשיך 
 לפעול לא על פי החוק, אחרי שלא עשו שום דבר בכל השנים אחורה.

 בקשה?אז מה אתה אומר צריך לעשות, לתת להם לסיים את השנה ולסרב ל ציפי ברנד:
 הם צריכים להגיש את הבקשה כמו שצריך. דורון ספיר:
בוא ניתן להם את האפשרות להגיש את הבקשה כמו שצריך. בשימוש החורג הולך להיות שינוי חקיקתי  ציפי ברנד:

מאוד משמעותי. לכן אני אומרת, אם אפשר למצוא דרך להשאיר אותם ובאמת להתנות אותם בזה שהם צריכים להגיש 
 שה כמו שצריך.את הבק

הם צריכים לעשות את מה שהם נתבקשו. הם לא צריכים לקבל פרס על מה שהם לא עשו, מה שהם לא עשו  דורון ספיר:
 אני מניח שזה קשור גם לתנאים בטיחותיים של הילדים. צריך לוודא שהם נמצאים במקום בטוח, אני מניח.

ורג שיהיה שינוי בחקיקה ראשית. זה בדיוק מה שדנים נכון הקורלציה שאני מדברת זה בדיוק השימוש הח ציפי ברנד:
לעכשיו על שינוי בחודשיים הקרובים, לכן אני רוצה להשאיר את האופציה ולדאוג שהם יפעלו לפי כל דין, עד סוף השנה, 

 להשאיר להם את הפתח להגשה חוזרת.
ם המשפטיים, הם לא יכולים לפעול מעבר הגן ספק אם הוא ייסגר גם בעוד שנה, לפי התמשכות ההליכי דורון ספיר:

 לשימוש החורג, מעבר למה שנותנים להם פה.
כל פעם שאנחנו בודקים בקשות מהסוג הזה  של גנים שיש להם שימוש חורג יש לנו את המנעד הזה בין  מאיר אלואיל:

 הבקשה. לדחות ובין לאשר בתנאים. פה מצאנו איזה איזון לאשר עם תנאי בשכלול כל ההיסטוריה של
אתם לקחתם את המדיניות של הוועדה צעד אחד יותר מדי רחוק. אנחנו בעד לעזור לגני ילדים כעקרון,  דורון ספיר:

 ונלך רחוק מאוד לעזור להם, אך מי שלא עוזר לעצמו ולא פועל לפי מה שאישרנו לו, לא מקבל פרס.
 לא מקבל פרס. אודי כרמלי:
 וש בכלל. מי שמזלזל ולא עושה כלום, לא מגיע לו שנעזור לו.הוא לא מקבל הארכת שימ דורון ספיר:

 הוא גם השתלט על חנייה בשצ"פ. אופירה יוחנן וולק:
 מה אנחנו משדרים לציבור? דורון ספיר:
 תקופת ביניים. אתאני מסבירה שז ציפי ברנד:

 אחרת.  השלי היית החלטההזה ההגן יסגרו את אין בעייה, אם הייתי חושש לרגע ש דורון ספיר:
שיון לשנה הבאה. מה שציפי ייכול להיות שגם עצם זה שלא נאשר להם עכשיו יגרום להם להסדיר את הר רועי אלקבץ:

הם אומרים אם אני שרוצים לפתוח גן בלי חריגות, הרגילים מציגה פה זאת בעיה אמיתית, בהיבט של האנשים הטובים 
 זה לא קיים.ש איתם, אם זה לא חוקי אני חושב שצריך להתעקלא עבריין אני לא יצליח, 

 אין כאן סיכוי להקים גן בתנאים האלה. פי ברנד:צי
 אנחנו מאשרים עשרות גנים. דורון ספיר:
אני רואה את כמות הבקשות, אנחנו מסרבים גם בבקשות לקבלת תיק מידע. חוסר אפשרות וחוסר היתכנות  ציפי ברנד:

 מת הבלתי סביר, יש קושי אמיתי.והכסף שעולה התהליך והתהליך עצמו זה בר
לא מילא את הדרישות, למה את חושבת שאנחנו צריכים לתת לו פרס. נתת קיבל היתר ופה יש גן ש אופירה יוחנן וולק:

 שנים, הוא לא עשה עם זה שום דבר. 5לפני בפעם הראשונה לו צ'אנס 
 הוא קיים ללא היתר. שנים 6, לפחות 2014לב, הגן נמצא ללא היתר משנת  ושימ דורון ספיר:
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 הייתה לו הזדמנות לעשות את התיקונים. אופירה יוחנן וולק:
 לא לקבל את ההחלטה הזאת?כרגע והאם יש דרך  ציפי ברנד:

 מאיתנו אישור.לתת לא נכשיר עבריינים, מי שלא יעמוד בתנאים, סיי, לוועדה יש  אופירה יוחנן וולק:
 החקיקתית יכולה להשתנות בתווך של חודש עד חודשיים.כל הקרקע  -הסיטואציה שלנו  ציפי ברנד:

 שנים לעשות את התיקונים. 5הם קיבלו לפני זה לא קשור אבל,  אופירה יוחנן וולק:
אני מסכימה לגמרי בתפיסה שאנחנו לא צריכים לתת את היד לעבריינים לצורך אפשר להסתכל אחורה,  ציפי ברנד:

 הסיטואציה והקושי בגנים, והשינוי בחקיקהולנוכח המצב ו שני פנינו קדימה העניין, לכאלה שעוברים על החוק, מצד
 צריך לשכלל את הנתונים האלה.שעומדים לקרות אני חושבת ש

 מזכיר שההמלצה זה כתנאי, אנחנו ניסנו למצוא את דרך המלך.אני  מאיר אלואיל:
 ת, הם לא יקבלו הזדמנות נוספת, אני מצטערת.שנים נתנו את ההזדמנו 5עם כל הכבוד, אם לפני  אופירה יוחנן וולק:

 שנים זה עולמות שונים. 5המציאות של היום והמציאות של לפני  ציפי ברנד:
רוצה לומר שההמלצה בסך הכל לא להוציא היתר לפני שהם מפרקים את זה, אני אומר אנחנו ניסינו  מאיר אלואיל:

 למצוא את דרך המלך.
ללא היתר  2014-ופירה שלא לאשר את הבקשה לאור העובדה שהגן פועל לפחות מבהמשך להצעה של א דורון ספיר:

 פי התנאים של הועדה.הבקשה אושרה והמבקשים לא פעלו ללשימוש חורג, לאור העובדה ש
 אני ממליצה לקבל את המלצת הצוות. מי בעד המלצת הצוות? אופירה יוחנן וולק:

 אני בעד. ציפי ברנד:
 בעד. חן אריאלי:

 .אסף הראל, אלחנן זבולוןרועי אלקבץ,  דורון ספיר, ירה יוחנן וולק,מי בעד ההצעה שלי ושל אופירה: אופ ספיר: דורון
   
 
 
 

 3ההחלטה : החלטה מספר 
 11/11/2020מתאריך  2-20-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
הוועדה המקומית אישרה את הבקשה לשימוש חורג  בבניין הנדון,  אך המבקשים לא  2014העובדה שבשנת לאור 

קידמו את הבקשה לקבלת ההיתר והגן מתנהל במקום ללא היתר עד היום, לאשר שימוש החורג ממגורים לגן ילדים  
, לשנה אחד בלבד, עד לתאריך מ"ר )שימוש מעורב עם מגורים בקומה א'(   117בקומת הקרקע בלבד בשטח של  

 , בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים:31/8/2021
 

 תנאים למתן היתר
 לחוק. 197הגשת כתב שיפוי לעריית תל אביב יפו ע"י בעל ההיתר, כתב השיפוי יהיה עבור תביעות לפי סעיף  . 1
י והריסת הסככה שמעליו באישור מח' פיקוח על הבניה לפני הוצאת היתר שכן רחוב ביטול החניה במרווח הקדמ . 2

 שניר הינו שטח ציבורי פתוח לפי תכנית בניין עיר, לכן לא ניתן לאשר גישה כלי רכב למגרש.
 

 תנאים בהיתר
 .16.00-ל 14.00לא תהיה פעילות חוץ בחצר הגן בין השעות  . 1
 ועד השימוש החורג יש להרוס את סככות ההצללה בחצר.בתום מ . 2
 .25מספר הילדים בגן לא יעלה על  . 3
 הפעלת הגן בכפוף לקבלת האישורים ולעמידה בכל התנאים של כל הגורמים הרלוונטיים. . 4
 
 

 התחייבויות להוצאת היתר
 מתן התחייבות לאי הפעלת הגג בשעת חירום. . 1
 
 

 רה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההע
 

ברוב קולות.ההחלטה התקבלה 
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 67אינשטיין 

 
 

 236חלקה:    6649 גוש:  19-1099 בקשה מספר: 
 נוה אביבים וסביבתה שכונה: 03/09/2019 תאריך בקשה:

 שינויים/הארכת תוקף החלטה סיווג: 0930-063 תיק בניין:
 מ"ר 1762 שטח: 0 בקשת מידע:

    תא' מסירת מידע:

 
 אשדר חברה לבניה בע"מ מבקש הבקשה:

 יפו * - , תל אביב 57אלון יגאל 
 

 שני אהוד עורך הבקשה:
 יפו * -א, תל אביב 319הירקון 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 מרתפי חניה ומחסנים,  2במרתפים: מספר מרתפים, אחר: 

 
 בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, חדר גז, אחר: חדר חשמל, 

 
 , 45שות: , כמות יח"ד מבוק8בקומות: כמות קומות מגורים: 

 
 דירות גג,  3על הגג: קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, פרגולה, אחר: 

 
, גדר בגבולות מגרש בגובה 47בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, אחר: קולונדה לרחוב איינשטיין, כמות מקומות חניה: 

 , 1.05)מטר(: 
 
 
 
 

 (אדר' אלון טל חנניחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 נוספת: הקלהעבור  אישור 12/09/2018מתאריך  ועדהוהלהחלטת להוסיף 
  מ'  2.30שטר ם אושרה( לעומת  4406בהתאם לתכנית בהכנה  מ' ) 4.90גובה קומת עמודים עד הגבהת

 .החלה על המקום 1740המותרים לפי 
 

 בכפוף לכל התנאים וההערות שניתנו בהחלטה המקורית .
 
 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 מוגדר כהקלה בהתאם לתוכנית מופקדת? יש לנו בקשה מההשבחה שזה דורון ספיר:
מ', כי בעתיד לפי התב"ע בהנחה שיהיה צורך לסגור לצורך  4.90אישרנו את גובה קומת הקרקע לפי  אלנה דוידזון:

 מסחר.
יש רצון שרחוב אינשטיין תהיה לו קומה מסחרית. הייתה פה החלטה של הוועדה לפני כמה שנים  הראלה אברהם אוזן:

הריסה  38החליטה שהיא רוצה שברחוב אינשטיין תהיה חזית מסחרית. הפרויקט הזה הוא תמ"א  טובות. הוועדה
ובנייה מחדש כאשר בייעוד הקרקע אין מסחר בכלל וגם אי אפשר לדרוש חזית מסחרית. אז הגענו איתם להסכמה שהם 

ת כזאת, הם יתקנו את ההיתר כרגע יבנו קומת קרקע מוגבהת שתוכל בעתיד לקלוט שימושים מסחריים וכשתוכן תוכני
, כי הגובה הזה הוא לא גובה 38ויאפשרו פה מסחר. כרגע ההגבהה של הקומה הזו היא הגבהה בהקלה ולא מכח תמ"א 

 קומה טיפוסית.
 .1740מ' נדרשת לפי תכנית  2.30גובה  אלנה דוידזון:
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, לכן נדרש התיקון הזה על מנת לדייק את 38מ' זה גם לא גובה של קומה טיפוסית לפי תמ"א  4.90 הראלה אברהם אוזן:
 זה.

 מ'. 2.30-קובעת ל 1740זאת הסיבה שתכנית  אלנה דוידזון:
מ' חורגת מקומה  4.90כשבונים בניין מגורים אז התמ"א מאפשרת לתת קומות טיפוסיות, אבל  הראלה אברהם אוזן:

 טיפוסית בבניין שנבנה.
 כנה.לכן חשבנו ללכת לפי תב"ע בה אלנה דוידזון:

 חוות דעת. דורון ספיר:
 
 
 
 

 4: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 11/11/2020 מתאריך 2-20-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 נוספת: הקלהעבור  אישור 12/09/2018מתאריך  ועדהוהלהחלטת להוסיף 
  מ'  2.30שטר ם אושרה( לעומת  4406בהתאם לתכנית בהכנה  מ' ) 4.90גובה קומת עמודים עד הגבהת

 .החלה על המקום 1740המותרים לפי 
 

 בכפוף לכל התנאים וההערות שניתנו בהחלטה המקורית .
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 12רביבים 

 
 

 237חלקה:    6623 גוש:  20-0931 בקשה מספר: 
 רביבים שכונה: 06/07/2020 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 0875-012 תיק בניין:
 מ"ר 775 שטח: 201900609 בקשת מידע:

   07/05/2019 תא' מסירת מידע:

 
 שדות אורן מבקש הבקשה:

 , רשפון * 19 דרך הפרדס
 

 לביא עודד עורך הבקשה:
 יפו * -, תל אביב  3הנחושת 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 296.55, שטח הריסה )מ"ר(: 1מספר קומות להריסה: 
 

 במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, אחר: מבואה,חניון,ח.אשפה,מעברים ומחסנים, 
 

 דירות,  3בקומת הקרקע: אולם כניסה, אחר: 
 

 על הגג: חדר מכונות מיזוג אויר, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, אחר: גנרטור, 
 

 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, 
 

., העבודות המבוקשות בהיתר כוללות הוספת צובר גז 2-חניות בקומת מרתף  9,  1-חניות בקומת מרתף  8פירוט נוסף: 
 חדש, או העתקה של צובר קיים: כן

 
 התנגדויות:

 עיקרי ההתנגדות שם

וילצ'יק מיוצגים ע"י עו"ד 
רחוב דרך אבא הלל  אלי
 : 5250607 , רמת גן14
 גד דרור .1

, 10רחוב רביבים 
יפו  -תל אביב 
6935446 

 דגן ורן אורה .2

 6 רביבים

 סולודוצו ודייויד ליזי .3

 48 כיסופים

 בנסעיד וירון איריס .4

 21 כיסופים

 גד ודרור שרי .5

 10 רביבים

 זאב ואורן חגית .6

 8 רביבים

 מור ואסף עינת .7

 19 רביבים

 פדרמן רן .8

 מבקשים אשר המוצע( לבניין בצמוד מתגוררים חלקם( האזור תושבי המתנגדים .1

 ובתוך ,בסביבה מהבינוי מהותית החורגים ובנפח בגודל ,בצפיפות בניין למנוע הקמת

 אור מהסתרת כתוצאה בהם ישירה פגיעה וכן ,השכונה בייחודה של פגיעה למנוע כך

 הבניין מהקמת כתוצאה שייווצרו "בתיהם "קבירת"ו האוויר חסימת ,השמש
 המבוקש

 הבניין שכן התוצאה בקווי ההקלות ואת קשהמבו הבינוי נפח את לאשר אין .2

 ,בשכונה לקיים חריג בניין של הינה הבניין ומקווי בנפח ,בגובה מההקלות המתקבלת

 והרחוב השכונה בנייני יתר כל מעל ובולט "מזדקר"ו "מתנשא" אשר ,גדולה בתכסית

 .לסביבתו חריג המהווה באופן ,הרקיע קו שינוי תוך

 הקומות גובה ואת 0.0 -ה מפלס את להנמיך יש ,מסביבתו יןהבני גובה חריגת לאור .3
 .הניתן ככל

 פאותיה רוב שכן כמרתף זו בקומה להכיר ניתן לא הקרקע פני מעל מתוכנן המרתף .4
 העמקת את הכולל תכנון להציע ויש במגרש הטבעיים הקרקע פני גובה מעל בולטות

 .כולו הבניין גובה הנמכת ואת המרתף קומת

 שאינו ,משמעותי בגובה תמך בקירות מדובר המוצעים התמך קירות את נמיךלה יש .5
 אדמה כמויות ומילוי גובה המגרש של מלאכותית מהגבהה ונובע המציאות מחויב

 .במגרש משמעותיות

 .הגג בקומת נסיגות ביטול לאשר אין .6

 נייןב בקו להקלה מעבר חלון כוללת ההיתר בקשת -לא לאשר הקלות בקווי בניין  .7

 .ניכרת סטייה מהווה ולכן %10 של צדדי
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 עיקרי ההתנגדות שם

 3 רביבים

 ויזר וגיל ליאורה .9

 23 כיסופים

 זיסאפל נאוה .11

 23 כיסופים

 גליק וחיים חיקה .11

 48 כיסופים

 לירן וחיים נעמי .12

 38 רביבים

 בנק ומוטי דפנה .13

 2 רביבים

 אמיר ואריה יעל .14

 4 רביבים

 קאיש .15

 7 רביבים
 

 התכניות מהוראות למעשה חורג ההיתר בבקשת המוצע החניה פתרון ,האמור לאור .8

 רגל הולכי בשביל ,רכב כלי 15 של תנועה תוספת לכך ומעבר ,ואינו אפשרי התקפות

 .תנועתית ובטיחותית אפשרית איננה ,מאוד צר

 מבוקשת דיור ויחידות בניה שטחי לתוספת השעה הוראת את סותרת ההיתר בקשת .9

 קטנות דיור יחידות כוללת אינה להיתר הבקשה אולם ,דיור יחידות 2 של תוספת

 .כלל הסעיף כהוראת
 ניכרת סטייה והמהווים חושבו שלא בנייה שטחי כוללת ההיתר בקשת .11

גורים בניגוד ומיועד למ צמוד הוא אליה הדירה שטח על עולה במרתף המוצמד השטח .11
 למותר.

 חלחול שטח כוללת אינה ההיתר בקשת .12

 דיור יחידות לתוספת ההקלה למימוש הצדקה היעדר .13

 האנגלית החצר לעניין המבוקשות ההקלה את לדחות יש .14

 הכביסה מסתורי לביטול ההקלה את לאשר אין .15
 

 
 התייחסות להתנגדויות: 

 
 הערה:

 הגשה מתוקנת שהוגשה ע"י עורך הבקשה לאחר חו"ד שלילית של בוחן הרישוי . חו"ד בדרפט מתייחסת לתוכנית
מכיוון שלאחר בחינת התוכנית המתוקנת לא ניתן להמליץ על אישור הבקשה, לא נשלחה הודעה למתנגדים על תוכנית 

 מתוקנת ועל כן ההתנגדות שלהם הינה לגבי התוכנית המקורית שהוגשה.
 

 התנגדותההתייחסות לעיקרי 

  –ניתן לקבל את ההתנגדויות שהוגשו שכן 
בהתנגדות ,  מדובר במגרש אשר גובל בחזית צפונית עם רחוב רביבים ובחזית צידית  15- 1בהתייחסות כוללת לסעיפים 

מזרחית עם שביל הולכי רגל .הבקשה כוללת בתוכה הקלות רבות. נערכה פגישה עם עורך הבקשה ונעשה ניסיון לתת לו 
אך לאחר בחינת וכנית ולהתאים אותה למותר ע"פ תוכניות חלות הנחיות מרחביות ומדיניות הועדה , לתקן את הת

 התוכנית המתוקנת ניתן לומר ש:
  מ"ר. 363אין הצדקה תכנונית לאשר הקלות בקווי הבניין שכן תכסית קומה ע"פ קווי הבניין המותרים הינה 

בקומה לא כולל שטחים  29%ראשית ניתן להקים כ משטח המגרש. ע"פ התוכנית ה 46.7%הנ"ל מהווה 
מקורים ועל כן בהסתכל על בצורתו של המגרש  ובכך שמבוקשות הקלות בכל קווי הבניין בדגש על הקלה של 

בקווי הבניין הציידים ואין כל הצדקה תכנונית לסתות מהמותר ולהמליץ על בניה מעבר לקווי הבניין  30%
 המותרים.

 מוצע אינו תואם הנחיות מרחביות לנושא עיצוב המרפסות  הכולל עמודי בטון וקורות בטון תכנון המרפסות ה
 בניגוד למותר.

 .תכנון קומת הגג אשר חורגת מקונטור הקומה מתחת דבר שלא ניתן להמליץ עליו תכנונית 

   כחלון להגדלת בהתאם לנ"ל אין הצדקה תכנונית להמליץ לוועדה על אישור ההקלות המבוקשות לרבות הקלת
נפחי הבניה . צוות התכנון מאמין שניתן לתכנן במגרש הנדון תוך ניצול זכויות הבניה המותרות בניין העומד 

 בתב"ע , מדיניות והנחיות מרחביות ללא צורך בכל ההקלות שבוקשו. 

 .שטח החלחול המוצע ופיתוח השטח אינם ניתנים לאישור ונוגדים הנחיות מרחביות 

  לתת פטור מהקמת מסתורי כביסה שכן הנ"ל הנחיה מרחבית ולא ניתן לתת הקלות להנחיה מרחבית.לא ניתן 

 
את ההתנגדויות. בהתאם למפורט לעיל,  לקבל

 
 
 
 

 (אדר' אלון טל חנני חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 ה פגיעה במגרשים הגובלים. לקבל את ההתנגדויות שכן התכנון המוצע מהוו .1
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 לא לאשר את הבקשה כפי שהוגשה שכן: .2

  המותרים והנ"ל מהווה סטייה ניכרת ולא ניתן לאישור. 65%מ"ר בקומת הגג מעבר ל  23.38קיימת חריגה של 

 /לעניין   1מוצע  מרתף אשר שברובו בולט מפני הקרקע טבעית הקיימת במגרש והנ"ל בניגוד להוראות תכ' ע
 גדרתו ; ה

  הסדרת כניסה נפרדת לשטח המרתף  המוצמד לדירת קרקע מחדר מדרגות הכללי , בניגוד להוראות תכנית
 החלה על המקום; 1ע/

 /1המרתף המוצמד לדירה שמעליו מוצע בשטח מעבר לשטח הדירה , שבניגוד  להוראות תכנית ע ; 

 /1לא הוצגו יעודים בקומת המרתף לפי הוראות תכנית ע.; 

 ;לא הוצג איוורור מרתפים ולא ניתן לבחון את הנ"ל 

 מ"ר המותרים  ,והנ"ל בניגוד להנחיות מרחביות , כי  10מ"ר מעבר ל  21 -מוצעות חצר אנגלית בשטח של כ
 מדובר על בנין משותף 

  להסדרת מ' , אין שום הצדקה תכנונית  5.40מ' ל  3.00מוצע  מילוי אדמה בתוך המגרש בגבהים שונים בין
 מילוי המבוקש ולא ניתן לאשרו;

  בקו הבניין , שכן ניתן לנצל את  30%לא ניתן להמליץ על הקלה המבוקשת בקווי הבניין , בדגש על הקלה של
 זכויות הבניה במסגרת קווי הבניין המותרים ואין כל הצדקה תכנונית להקלה המבוקשת.

  בס שכן התכנון המוצע אינו תואם את המותר ע"פ תוכניות יח"ד מכוח ש 2לא ניתן להמליץ על הקלה לתוספת
 חלות על המגרש ואין הצדקה תכנונית לתוספת הנ"ל.

  לא ניתן להמליץ לאשר תוספת שטחים מכוח כחלון , שכן אין הצדקה תכנונית להוסיף יח"ד מכוח שבס ועל כן
מ"ר מעבר  87.8קיימת חריגה של  לא ניתן להוסיף שטחים מעבר למותר ע"פ תוכניות תקפות וכתוצאה מכך 

 למותר דבר שלא ניתן לאשר.

  מ' , הנ"ל בניגוד לתקנות התכנון והבניה ;  1.20מוצעת מרפסת שבולטת מעבר לקו הבניין הצדדי המזרחי ב 
 /החלה על המקום . 1מוצעת בניה בקומת הגג ללא נסיגות נדרשות  בחזיתות צדדיות ,שבניגוד להוראות תכ ג 

 1ת  הבלטת מרפסות בקומת הגג מעבר לקונטור קומה שמתחת והנ"ל בניגוד  להוראות תכנית ג/מוצע  
 והנחיות מרחביות.

 /מדובר בחריגה של  1מוצעת פרגולה בקומת הגג בשטח מעבר לשטח המותר , והנ"ל בניגוד להוראות תכ' ג (
 מ"ר (   9-כ

  הנ"ל שכן הוא בניגוד להנחיות מרחביות.לא תוכננו מסתורי כביסה בבניין ולא ניתן לאשר את 

 . לא הוצג חדר עגלות בקומת הקרקע, מדובר על בנין דירות 

  מ' המותרים , והנ"ל בניגוד לתקנות החוק  . 1.50מבוקשות  גדרות בגבולות המגרש מעבר ל 
 

נמסרה לעורך הבקשה טיוטת חוו"ד מהנדס העירהערה : 
 
 
 
 

 היתרמתן תנאים ל
מבואות וחדרי מדרגות מעבר למותר .הנ"ל מ"ר כתוצאה מחישוב שטחי ממ"ד ומרפסות  61.8קיימת חריגה של  . 1

 מהווה סטייה ניכרת ולא ניתן לאישור.
 
 
 
 
 
 

 הערות
 חישוב השטחים שהוגש אינו תואם את תקנות החוק לנושא חישוב שטחי ממ"ד ומרפסות. . 1
 

חו"ד מהנדס העיר נמסרה לעורך הבקשה טיוטת הערה: הודעה על
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 5ההחלטה : החלטה מספר 
 11/11/2020מתאריך  2-20-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 ההתנגדויות שכן התכנון המוצע מהווה פגיעה במגרשים הגובלים. לקבל את  .3

 לא לאשר את הבקשה כפי שהוגשה שכן: .4

  המותרים והנ"ל מהווה סטייה ניכרת ולא ניתן לאישור. 65%מ"ר בקומת הגג מעבר ל  23.38קיימת חריגה של 

  לעניין   1בניגוד להוראות תכ' ע/מוצע  מרתף אשר שברובו בולט מפני הקרקע טבעית הקיימת במגרש והנ"ל
 הגדרתו ; 

  הסדרת כניסה נפרדת לשטח המרתף  המוצמד לדירת קרקע מחדר מדרגות הכללי , בניגוד להוראות תכנית
 החלה על המקום; 1ע/

 /1המרתף המוצמד לדירה שמעליו מוצע בשטח מעבר לשטח הדירה , שבניגוד  להוראות תכנית ע ; 

 1ומת המרתף לפי הוראות תכנית ע/לא הוצגו יעודים בק.; 

 ;לא הוצג איוורור מרתפים ולא ניתן לבחון את הנ"ל 

 מ"ר המותרים  ,והנ"ל בניגוד להנחיות מרחביות , כי  10מ"ר מעבר ל  21 -מוצעות חצר אנגלית בשטח של כ
 מדובר על בנין משותף 

  מ' , אין שום הצדקה תכנונית להסדרת  5.40מ' ל  3.00מוצע  מילוי אדמה בתוך המגרש בגבהים שונים בין
 מילוי המבוקש ולא ניתן לאשרו;

  בקו הבניין , שכן ניתן לנצל את  30%לא ניתן להמליץ על הקלה המבוקשת בקווי הבניין , בדגש על הקלה של
 זכויות הבניה במסגרת קווי הבניין המותרים ואין כל הצדקה תכנונית להקלה המבוקשת.

 יח"ד מכוח שבס שכן התכנון המוצע אינו תואם את המותר ע"פ תוכניות  2ליץ על הקלה לתוספת לא ניתן להמ
 חלות על המגרש ואין הצדקה תכנונית לתוספת הנ"ל.

  לא ניתן להמליץ לאשר תוספת שטחים מכוח כחלון , שכן אין הצדקה תכנונית להוסיף יח"ד מכוח שבס ועל כן
מ"ר מעבר  87.8ר ע"פ תוכניות תקפות וכתוצאה מכך  קיימת חריגה של לא ניתן להוסיף שטחים מעבר למות

 למותר דבר שלא ניתן לאשר.

  מ' , הנ"ל בניגוד לתקנות התכנון והבניה ;  1.20מוצעת מרפסת שבולטת מעבר לקו הבניין הצדדי המזרחי ב 
 החלה על המקום . 1ות תכ ג/מוצעת בניה בקומת הגג ללא נסיגות נדרשות  בחזיתות צדדיות ,שבניגוד להורא 

 /1מוצעת  הבלטת מרפסות בקומת הגג מעבר לקונטור קומה שמתחת והנ"ל בניגוד  להוראות תכנית ג  
 והנחיות מרחביות.

 /מדובר בחריגה של  1מוצעת פרגולה בקומת הגג בשטח מעבר לשטח המותר , והנ"ל בניגוד להוראות תכ' ג (
 מ"ר (   9-כ

 י כביסה בבניין ולא ניתן לאשר את הנ"ל שכן הוא בניגוד להנחיות מרחביות.לא תוכננו מסתור 

 . לא הוצג חדר עגלות בקומת הקרקע, מדובר על בנין דירות 

  מ' המותרים , והנ"ל בניגוד לתקנות החוק  . 1.50מבוקשות  גדרות בגבולות המגרש מעבר ל 
 

הערה : טיוטת חוו"ד מהנדס העיר נמסרה לעורך הבקשה
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 22דילה רינה יוסף 

 
 

 870חלקה:    6637 גוש:  20-0959 מספר: בקשה 
 נוה דן שכונה: 09/07/2020 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0836-022 תיק בניין:
 מ"ר 1437 שטח: 201900675 בקשת מידע:

   20/05/2019 תא' מסירת מידע:

 
 כרמון דפנה מבקש הבקשה:

 ת השרון *, רמ 17יצחק שדה 
 

 קדם פיצו עורך הבקשה:
 65214יפו  -, תל אביב  39מזא"ה 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 247.97, שטח הריסה )מ"ר(: 1מספר קומות להריסה: 
 

 במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: חניה, הצמדה לדירות הקרקע, 
 

 דירות,  3ה, אחר:  בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפ
 

 , 6, כמות יח"ד מבוקשות: 2בקומות: כמות קומות מגורים: 
 

 דירות,  2על הגג: חדר מדרגות כללי, פרגולה, אחר: 
 

 , 23בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, אחר: כניסה לחניה, כמות מקומות חניה: 
 

 ה של צובר קיים: לאהעבודות המבוקשות בהיתר כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתק
 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

יפו  -אביב  , תל20רחוב דילה רינה יוסף  . אלרום ענת1
6954520 

 כמפורט במסמך המצורף

יפו  -, תל אביב 25רחוב דילה רינה יוסף  . דסקל טל2
6954525 

 כמפורט במסמך המצורף

 כמפורט במסמך המצורף 5250607, רמת גן 14רחוב דרך אבא הלל  . וילצ'יק אלי3

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 
 מופקדת תכנית סותרת להיתר הבקשה .1

 המגרשים שני על אחד בניין להקים ניתן לא .2

 במקרקעין הקיים הנמוך הבניין על 38 א"תמ תחולת היעדר .3

 א"לתמ בהתאם הדרושים המסמכים את חסרה להיתר הבקשה .4

 הסביבה באופי להתחשב יש ובאישורן מוקנות זכויות אינן א"התמ זכויות .5

  38 לתמ"א בהתאם בקשה מתבקשת כאשר לקומה %7 של תוספת לאשר מקום אין .6

 לאשרו ניתן לא ולכן לדין בניגוד הבינוי את המגדיל ,לקוי שטחים חישוב כוללת ההיתר בקשת .7

 הקרקע קומת לגובה שהתבקשה ההקלה את לאשר ניתן לא .8

 הסביבה ומרקם הרחוב צביון לשינוי יביא הבקשה אישור .9

 המבוקש הבינוי נפח את לאשר אין .11
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 דיור יחידות לתוספת ההקלה ימושלמ הצדקה היעדר .11

 )להלכתה בנין קומת אלא מרתף אינו ובכך( הקרקע פני מעל מתוכנן "המרתף" .12

 באזור החניה בעיות להחרפת תוביל והיא תקנית אינה הבקשה במסגרת המוצעת החניה .13

 המתנגדים בתי את מסכנת להיתר הבקשה .14

 הדרומיים התמך בקירות דירוג ליצור רהמק ובכל במקרקעין הבינוי את להנמיך יש .15

 צמחיה והשמדת נוף תכנון .16

 וחתימות פרטים חסרה להיתר הבקשה ההיתר בבקשת שנפלו נוספים ליקויים .17
 

 התייחסות להתנגדויות: 
 

לאחר בחינה של המגרש והפרשי הגובה נושא מילוי קרקע והגבהת הגדרות .ניתן לקבל חלקית את ההתנגדות להקלה ב
יימים בפועל בגבולותיו , עורך הבקשה נדרש להתאים את התכנון ע"י הנמכת הגדרות והוספת גדר קלה בנסיגות הק

 לתוך המגרש לשם גינון .
 

ע"פ תב"ע ותמ"א , הבקשה  זכויותיולא ניתן לקבל את שאר ההתנגדויות שכן מדובר במגרש תכנוני אחד אשר מנצל את 
על הרחוב והמבנים הסובבים והן מבחינת ניצול הזכויות במגרש תוך דגש על  נבחנה הן מבחינה עיצובית והשפעותיה

 .המתנגדיםלמדיניות הועדה ולהנחיות מרחביות ולא נמצאה הצדקה לטענת   38התאמה למותר ע"פ תמ"א 
 לנושא העצים והנוף במגרש , הבניה המבוקשת במסגרת קווי הבניין המבוקשים דורשת עקירת עצים קיימים , אך יש

ובתי גידול במגרש תוך כדי הצגת נטיעות  נניתלציין שהבקשה הנידונה נתנה דגש והתייחסות מפורשת לנושא אדמה ג
, ניתן  38גם בנושא המסמכים החסרים או אי התאמה לתמ"א  חדשות ועל כן לא ניתן לקבל גם את הטענה בנושא .

תר ע"פ תב"ע .בנושא סיכון מבני השכנים , הבקשה לראות בהמשך חו"ד מכון רישוי  בנושא תכנון החניה בהתאם למו
 חתומה ע"י מהנדס והוגשו כל המסמכים הנדרשים על כן לא נמצאה הצדקה לטענות המתנגדים.

 
בהתאם למפורט לעיל, לקבל את ההתנגדות לנושא הגדר ומילוי קרקע ולדחות את שאר ההתנגדויות .

 
 
 
 

 (אדר' אלון טל חנניחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
יח"ד , ובניין  4קומות עבור  2מת על המגרש הכוללת בניין בן הריסת כל הבנייה הקיילאשר את הבקשה ל .1

קומות וקומת  3בן  38מכוח תמ"א כניסות  2טורי עם קמת בניין חדש קומות המשמש כבית אבות וה 4נוסף בן 
 יח"ד  11קומות מרתף ,סה"כ  2גג חלקית מעל 

 
 כולל ההקלות הבאות:

   1740לפי תב"ע  מ' המותרים 2.30מ' מ  3.00קומת הקרקע לגובה גובה הגבהת. 
   מ' במקום  1.65מ' ל  2.40מזרחי בגובה משתנה של הצדדי ההקמת גדר בגבול מגרש

 מ' המותרים.  1.50
  המותרים' מ 1.50 במקום' מ 1.95 עד  מערביתהצדדי ה מגרש בגבול גדר הקמת  ,

 .הבטון גדר מעל' מ 1.10 בגובה קלה גדר הירידה לרמפת ובסמוך
   מ'  3.27מ' בצורה מדורגת  כאשר  4.41הדרומי  בגובה אחורי בגול המגרש ההקמת גדר

מ' מגבול  המגרש למטרת גינון  0.60 מ' בנסיגה של 1.05הינו קיר תמך ומעליו גדר 
 מ' המותרים ברצף. 3.00לעומת 

 
 בכפוף לכל דין, תאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים שיפורטו בהמשך.

 
מ'  0.60ת ההתנגדות רק בנושא הגבהת גדר ודירוגה לחזית דרומית אחורית ובהתאם לכך לבצע נסיגה של לקבל א .2

 מ'. 1.10לגינון ואז גדר קלה בגובה 
לדחות את שאר ההתנגדויות שהוגשו שכן הבקשה תואמת את התוכניות החלות במגרש , מדיניות הועדה והנחיות  .3

 תנגדים. מרחביות ולא נמצאה הצדקה לטענות המ
 
 
 
 

 היתרמתן תנאים ל
 הצגת עצים בוגרים בברור בבתי הגידול הכלואים במרתף. . 1
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 עבור שטחים משותפים ואי פיצול יח"ד בקרקע. 27הגשת תקנה  . 2
המגרשים ולאחר מכן  2מ' לשם גישור על הפרדי הקרקע הטבעיים הקיימים בין  2.20הקמת גדר אחורית עד גובה  . 3

דר מ'. סה"כ גובה ג 1.10מ' מגבול  המגרש למטרת גינון ואז להציג גדר קלה בגובה  0.60ויש לבצע נסיגה של 
 מ' המותרים. 1.50מ' במקום  3.30מתקבל 

 
 תנאים בהיתר

 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
בהתאם דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות,  . 2

להנחיות האגרונום המלווה או המומחה המלווה בתחום טיפול בעצים. בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף 
 שפ"ע.

 
 האסבסט שפורק יפונה לאתר פסולת המורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה לקלוט פסולת שכזו. . 3
 המשרד להגנת הסביבה לבצע פירוק שכזהפירוק ופינוי גג האסבסט יבוצע רק באמצעות חברה בעלת הסמכה מאת  . 4
 רמת הקרינה בחדר הטרנספורמציה תהיה על פי דין. . 5
 

 להתחלת עבודותתנאים 
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 1

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
 

 תנאים לאיכלוס
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 1

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
לאיכות הבניה של מכון הרישוי תצהיר חתום על ידי עורך הבקשה בדבר עמידה על עורך הבקשה להגיש אל היחידה  . 2

במסמך רשות הכבאות "תהליך אישור  3בדרישות כיבוי אש. את טופס ההצהרה יש להדפיס מתוך נספח מספר 
מסמך רשות הכבאות שאותו ניתן להוריד מדף האינטרנט של  -היתר וגמר בניה של מבנים ברמת סיכון נמוכה 

 . http://www.tel-aviv.gov.il/FireSafetyת כיבוי אש במכון הרישוי בקישור  תחנ
 

 תנאים לתעודת גמר
 עבור שטחים משותפים ואי פיצול דירות הקרקע 27רישום תקנה  . 1
עבודות אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך ש . 2

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 (   לפחות  . 4)  "  10עצים חדשים בגודל      15ישתלו במגרש   . 3
)אסורה חניה בתוך השטח המסומן( ואישור שינויים גאומטריים בתחום הדרך שבחזית הבניין  820אישור תמרור  . 4

על בעל ההיתר להגיש למכון הרישוי העירוני תכנית קומת קרקע הכוללת הסדרי  -באגף התנועה ע"י רשות תמרור 
תנועה, וזאת לפחות תשעה חודשים לפני  גמר הבניה, וזאת כדי שניתן יהיה להגיש את החומר בזמן לאישור רשות 

 מקוון של עיריית תל אביב.התמרור. לשם כך יש להגיש לבוחן תנועה במכון הרישוי פניה באמצעות מערכת רישוי 
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

בניינים על מגרש אחד? כשמסתכלים על  2מנסה להבין, האם מדובר על יש לי שאלה על הפרויקט הזה, אני  אסף הראל:
 השכונה אז רוב המגרשים קטנים יותר, מה במקור המגרש?

 בניינים. 2בחלקה נמצאים  אלנה דוידזון:
 זו חלקה אחת את אומרת, שכל השכונה חלקות קטנות, האם החלקה אוחדה? אסף הראל:

 והם עברו איחוד, והפכו לחלקה יותר גדולה.חלקות  2זה היה בעבר  אלון טל חנני:
מה מדיניות איחוד החלקות שלנו בשכונה כזאת שיש לה אופי מסוים? בלב העיר אני הבנתי שאנחנו  אסף הראל:

 מחויבים לאחד חלקות,  גם שם אנחנו מחויבים?
 כנראה. 2004תהליך איחוד חלקות נעשה בשנת  אלנה דוידזון:
חוד חלקות זה נעשה בתב"ע, מציגים את המצב הנכנס ואת המצב היוצא ומה ההשלכות, כשמאשרים אי מאיר אלואיל:

 קוי בניין, נפחים, גבהים ואז מאשרים. כשאישרו את זה הציגו את הנתונים האלה.



 1965חוק התכנון והבניה התשכ"ה                                                                                                      יפו –עיריית תל אביב 
 מינהל           ההנדסה

 18עמ'   20-0959  

 

בתים נפרדים, הם איחדו את החלקות אבל בפועל לא השתמשו באיחוד הזה, נשארו שני בתים  2ואז הם בנו  אסף הראל:
 פרדים עם מרווח ביניהם.קטנים נ

 : עכשיו הם הורסים ובונים בניין אחד.אלנה דוידזון
 השאלה שלי, כשאני רואה בניין רכבת ברחוב כזה, יש פחות מעברים, פחות אופי השכונה?  אסף הראל:

יר למה זה נדון באיחוד החלקות. כאשר מאשרים את האיחוד ניתן לבדוק בדיון מה נאמר ואז הצוות הסב מאיר אלואיל:
 במקרה הזה נבנה בקיר משותף וביטול המרווח הצדדי, האם עדיין מתאים לאופי האזור.

 אנחנו יודעים להגיד למה אישרו שם באיחוד חלקות, כי בפועל לא היה שימוש.אסף הראל: 
 בית אבות, הם יהרסו? הם לא יחזרו לבנות בית אבות? אופירה יוחנן וולק:

 ן מגורים בבעלות פרטית.הם בונים בניי אלנה דוידזון:
 שימוש ציבורי על קרקע פרטית בשביל מגורים. אופירה יוחנן וולק:

ס"מ,  60מ', נכון שיש כאן נסיגה של  4.40מדובר על גדר קיר בגובה של  -אני מוסיפה שאלה, לגבי הגדרות  מלי פולישוק:
 אבל השאלה אם זה מספיק, זה ממש חומה ענקית?

 להם סטיות של הנסיגות.יש אופירה יוחנן וולק: 
 ס"מ, לפי חוק תכנון הבנייה. 60מ' נדרשת שבירה של  3.00אם זה גדר ברצף מעל  אלנה דוידזון:
 לא פחות מ אבל אפשר יותר, כי  יש התנגדות לעניין הגדר. מלי פולישוק:
 ס"מ אפשר להוסיף צמחיה. 60בתוך  אלנה דוידזון:
הגדר היתה יותר גבוהה, גם ביקשנו מהמבקש להנמיך את הגדר ובאמת  אחרי שקראנו את ההתנגדות אלון טל חנני:

 הוא הגיש תוכנית מתוקנת, וגם דרשנו שיבצע נסיגה, שלא יהיה מצב שהשכן יקבל קיר כזה גבוה.
 הנסיגה היא בתחום המגרש של המבקש. מאיר אלואיל:
 מ'. 1.5מ' עד  1צריך לבקש נסיגה  אלנה דוידזון:

 עשות את זה.מותר ל דורון ספיר:
 זאת מדרגה לכיוון שלו, הגדר מעל גובה מסוים, עושים אותה בדירוג. מאיר אלואיל:

קווי הבניין שם, לא רק שאנחנו מאבדים את המרווח ואת העצים שהיו בין הבניינים, הוא גם נורא קדימה.  אסף הראל:
 א יקבל קיר כזה גבוה.הנמיך אותה בתוכנית מתוקנת, וגם דרשנו ממנו לבצע נסיגה, כדי שהשכן ל

 מ' שהוא קטן? 4.5אתה מדבר על קו בניין  אלנה דוידזון:
ס"מ, זאת מדרגה לכיוון שלו כשהגדר מעל גובה  60הנסיגה היא בתחום המגרש של המבקש. החוק אומר  מאיר אלואיל:

 מסוים עושים אותה בדירוג.
ין הבניינים, הוא גם נורא קדימה, על הרחוב, בעוד לא רק שאנחנו מאבדים את המרווח ואת העצים ש היו ב אסף הראל:

 שרוב הבניינים שנמצאים שם עכשיו.
 מ' שהוא קטן? 4.5אתה מדבר על קו בניין  אלנה דוידזון:

 אני מתייחס למצב היוצא. אסף הראל:
לים על פחות קומה, אנחנו מסתכ 3.60הוא מבקש  4.65בקו הבניין לאחר ההפקעה זה סביר, במקום  אלנה דוידזון:
 מ'. 2קומות עם קו בניין  10פרויקטים של 

מ' לחזית צידית/אחורית בתנאים מסוימים  1.20אני רוצה לשאול עוד שאלה, בנסיגות כתוב שמותר  אופירה יוחנן וולק:
 ללא נסיגה.

 ?1את מדברת על ג אלנה דוידזון:
ת צד וללא נסיגה לחזית אחורית, ועכשיו אתם מ' לחזי 1.20, אז המוצא זה 1למעלה מכח ג 36עמ'  אופירה יוחנן וולק:

 מאשרים לשם תכנון מיטבי של הגג? 
מ' ושאר החזיתות בבנייה בוא זמנית בתנאים מסוימים ללא נסיגה,  2דורשת נסיגה בחזית הקדמית  1ג אלנה דוידזון:

הקומות מתחת. רק בחזית קומות סך הכל, הוא מגיע עד למעקה כמו כל  4לשיקול דעת מהנדס העיר. אם מדובר בבניין 
 1.50, הוא לא מנצל את כל הזכויות שלו. החלקה בשטח 65%קומות קומה עליונה היא חלקית  3מ', בניין  2הקדמית 

 דונם. 
 שני הבניינים, בית האבות משמאל. אסף הראל:

 אם את מדברת על גדרות, אז בגדר האחורית ביקשנו להנמיך ולעשות שבירה. אלנה דוידזון:
גם בצידי הוא מבקש הגבהה מעבר למותר? כתוב בהקלות, ניתן להמליץ הקלה להגבהת קומת הקרקע  ולישוק:מלי פ

 מ'? 3לגובה של 
מ', הקרקע תהיה קומת עמודים בגובה של  3-מ' אנחנו מאשרים להגביה ל 2.30קומת עמודים במקום  אלון טל חנני:

 מ'. 2.70
 בוהה יותר.נותנים עוד קומה, אז החומה ג מלי פולישוק:
זה לא קשור לפיתוח שטח, הגבהת גובה קומת הקרקע הוא מבקש מגורים כאן במקום קומת עמודים  אלנה דוידזון:

מ' הוא מבקש  4.65ס"מ, אבל אתם לא לוקחים בחשבון שמותר לו  70-לצורך תפקוד הבית. נכון, הבניין יהיה גבוה ב
 הוא לא מנצל עוד קומה. 3.60

מ' מעל  1.50ברת מאיפה מתחיל הבניין, גם בגדר הצידית יש לו הקלה שמותר לו לבנות מעל אני מד מלי פולישוק:
 המותר. 



 1965חוק התכנון והבניה התשכ"ה                                                                                                      יפו –עיריית תל אביב 
 מינהל           ההנדסה

 19עמ'   20-0959  

 

להיפך. זה נובע מזה שהבניין נומך. השאלה האם רוצים יותר גבוה או יותר צנום או המבנה הזה? אם זה  אודי כרמלי:
 קומות. 3היה תלוי בי הייתי מוסיף כאן עוד 

 ברת על מספר הקומות אני מדברת על הגדרות מסביב שהאדמה גבוהה יותר.אני לא מד מלי פולישוק:
 הבנתי. את מדברת על ההקלות שאישרנו? אלנה דוידזון:
 כן, מבחינת הגובה שיבנה כמה שהוא רוצה. מלי פולישוק:
 את רוצה שאנחנו נבדוק שוב פעם גובה של הגדרות? אלנה דוידזון:
ס"מ מעל מפלס הרחוב, מה שהשתנה גובה של הקומה,  40ומת הקרקע, הוא אישרנו פה את גובה ק אלון טל חנני:

 זה עכשיו ישמש לקומת מגורים. 2.30במקום 
 הבנתי, זה ברור. מלי פולישוק:
 זה לא גובה מפלס הקרקע, זה הגובה הפיזי.אודי כרמלי: 

פשר לעשות משהו עם צמצום מה עם העצים, אי אפשר להציל כלום, יש כמה מהם בעלי ערך? אי א ראובן לדיאנסקי:
 מ"ר ויותר. 120יחידות דיור בשטח של  11חניות כי יש לו  22המרתף? 

 בחזית. 15%-תסתכלו על תכסית המרתף הוא נותן את ה הלל הלמן:
 .1דיברנו על זה, צריך לשנות את התב"ע, ע אלנה דוידזון:

 מה אפשר לעשות עם העצים? ראובן לדיאנסקי:
, לא רק שהם בתחום המרתף הם על קוי הבניין, אין מה לעשות 11-ו 1עצים משמעותיים מס'  2ן יש כא שרון צ'רניאק:

 לגביהם, והשאר יחסית הם מינוריים.
 תודה, הבנתי. ראובן לדיאנסקי:

 אישרנו את חוות הדעת. דורון ספיר:
 
 
 
 

 6ההחלטה : החלטה מספר 
 11/11/2020מתאריך  2-20-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יח"ד , ובניין  4קומות עבור  2שר את הבקשה להריסת כל הבנייה הקיימת על המגרש הכוללת בניין בן לא .1

קומות וקומת  3בן  38כניסות מכוח תמ"א  2קומות המשמש כבית אבות והקמת בניין חדש טורי עם  4נוסף בן 
 יח"ד  11קומות מרתף ,סה"כ  2גג חלקית מעל 

 
 כולל ההקלות הבאות:

  1740מ' המותרים לפי תב"ע  2.30מ' מ  3.00ובה קומת הקרקע לגובה הגבהת ג. 
   מ'  1.50מ' במקום  1.65מ' ל  2.40הקמת גדר בגבול מגרש מזרחי בגובה משתנה של

 המותרים. 
  ובסמוך,  המותרים' מ 1.50 במקום' מ 1.95 עד  מערבית מגרש בגבול גדר הקמת 

 .הבטון גדר מעל' מ 1.10 בגובה קלה גדר הירידה לרמפת
   מ' הינו קיר תמך ומעליו  3.27מ' בצורה מדורגת  כאשר  4.41הקמת גדר אחורית בגובה

מ' המותרים  3.00מ' מגבול  המגרש למטרת גינון לעומת  0.60מ' בנסיגה של  1.05גדר 
 ברצף.

 
 בכפוף לכל דין, תאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים שיפורטו בהמשך.

 
מ'  0.60ת ההתנגדות רק בנושא הגבהת גדר ודירוגה לחזית דרומית אחורית ובהתאם לכך לבצע נסיגה של לקבל א .2

 מ'. 1.10לגינון ואז גדר קלה בגובה 
לדחות את שאר ההתנגדויות שהוגשו שכן הבקשה תואמת את התוכניות החלות במגרש , מדיניות הועדה והנחיות  .3

 תנגדים. מרחביות ולא נמצאה הצדקה לטענות המ
 

 תנאים למתן היתר
 הצגת עצים בוגרים בברור בבתי הגידול הכלואים במרתף. . 1
 עבור שטחים משותפים ואי פיצול יח"ד בקרקע. 27הגשת תקנה  . 2
המגרשים ולאחר מכן  2ים הקיימים בין מ' לשם גישור על הפרדי הקרקע הטבעי 2.20הקמת גדר אחורית עד גובה  . 3

מ'. סה"כ גובה גדר  1.10מ' מגבול  המגרש למטרת גינון ואז להציג גדר קלה בגובה  0.60ויש לבצע נסיגה של 
 מ' המותרים. 1.50מ' במקום  3.30מתקבל 
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 תנאים בהיתר

 עודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לת . 1
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם  . 2

להנחיות האגרונום המלווה או המומחה המלווה בתחום טיפול בעצים. בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף 
 שפ"ע.

 
 פונה לאתר פסולת המורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה לקלוט פסולת שכזו.האסבסט שפורק י . 3
 פירוק ופינוי גג האסבסט יבוצע רק באמצעות חברה בעלת הסמכה מאת המשרד להגנת הסביבה לבצע פירוק שכזה . 4
 רמת הקרינה בחדר הטרנספורמציה תהיה על פי דין. . 5
 

 תנאים להתחלת עבודות
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 1

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
 

 תנאים לאיכלוס
בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת . 1

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
על עורך הבקשה להגיש אל היחידה לאיכות הבניה של מכון הרישוי תצהיר חתום על ידי עורך הבקשה בדבר עמידה  . 2

במסמך רשות הכבאות "תהליך אישור  3מספר בדרישות כיבוי אש. את טופס ההצהרה יש להדפיס מתוך נספח 
מסמך רשות הכבאות שאותו ניתן להוריד מדף האינטרנט של  -היתר וגמר בניה של מבנים ברמת סיכון נמוכה 

 . http://www.tel-aviv.gov.il/FireSafetyתחנת כיבוי אש במכון הרישוי בקישור  
 

 תנאים לתעודת גמר
 עבור שטחים משותפים ואי פיצול דירות הקרקע 27ה רישום תקנ . 1
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 2

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 (   לפחות  . 4)  "  10   עצים חדשים בגודל   15ישתלו במגרש   . 3
)אסורה חניה בתוך השטח המסומן( ואישור שינויים גאומטריים בתחום הדרך שבחזית הבניין  820אישור תמרור  . 4

על בעל ההיתר להגיש למכון הרישוי העירוני תכנית קומת קרקע הכוללת הסדרי  -ע"י רשות תמרור באגף התנועה 
פני  גמר הבניה, וזאת כדי שניתן יהיה להגיש את החומר בזמן לאישור רשות תנועה, וזאת לפחות תשעה חודשים ל

 התמרור. לשם כך יש להגיש לבוחן תנועה במכון הרישוי פניה באמצעות מערכת רישוי מקוון של עיריית תל אביב.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 

חלטה התקבלה פה אחד.הה
 
 
 
 



 1965חוק התכנון והבניה התשכ"ה                                                                                                      יפו –עיריית תל אביב 
 מינהל           ההנדסה

 21עמ'   20-1035  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 3בת יפתח 

 
 

 222חלקה:    6336 גוש:  20-1035 בקשה מספר: 
 צהלה שכונה: 27/07/2020 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 0887-003 תיק בניין:
 מ"ר 521 שטח: 201801205 בקשת מידע:

   29/07/2018 תא' מסירת מידע:

 
 בר טל ז'אן מבקש הבקשה:

 יפו * -יב , תל אב 18ברק 
 בר טל נאוה 

 יפו * -, תל אביב  18ברק 
 

 בן  דוד סרג' עורך הבקשה:
 , גליל ים *1ת.ד. 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מחסן, חדרי עזר, 
 

 על הגג: קולטי שמש, 
 

 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, 
 

 כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים: לא העבודות המבוקשות בהיתר
 
 
 

 חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י אדר' אלון טל חנני(
 

מ"ח ) זה  2וניצול גג הרעפים, מעל מרתף  ומוסך חניה עבור  קומות 2לאשר את הבקשה להקמת בניין חדש למגורים בן 
 לצד זה( במרווח קדמי  עבור יח"ד אחת )קוטג'(.    

 
 כולל ההקלה הבאה:

 מ"ר לשם שיפור התכנון המוצע במגרש. 31.26מ"ר המהווים  521משטח מגרש של  6%תוספת של 
  

 :איםבכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הב
 
 
 
 
 

 תנאים בהיתר
 שרד החקלאות .דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור  יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה מ . 1
 יבוצע מיגון לעצים לשימור לפני תחילת העבודות , לא תבוצע חפירה בקרבת העצים . . 2
 
 

 תנאים לאיכלוס
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 1

 מים באתר האינטרנט העירוני.וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורס
על עורך הבקשה להגיש אל היחידה לאיכות הבניה של מכון הרישוי תצהיר חתום על ידי עורך הבקשה בדבר עמידה  . 2

במסמך רשות הכבאות "תהליך אישור  3בדרישות כיבוי אש. את טופס ההצהרה יש להדפיס מתוך נספח מספר 
מסמך רשות הכבאות שאותו ניתן להוריד מדף האינטרנט של  -נמוכה היתר וגמר בניה של מבנים ברמת סיכון 
 . http://www.tel-aviv.gov.il/FireSafetyתחנת כיבוי אש במכון הרישוי בקישור  
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 תנאים לתעודת גמר
י בקישור לאחר גמר ביצוע הממ"דים יש להגיש למכון הרישוי אישורים לביצוע תקין, כמפורט באתר העירונ . 1

http://www.tel-aviv.gov.il/Sheltering 
 4) "  10עצים חדשים בגודל    6יוגש לאיכות הבנייה במכון הרישוי אישור רכז עצים באגף שפ"ע כי  נשתלו במגרש   . 2

 (  לפחות.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 ודרים, אני מניחה שמדובר בבניין מגורים.בממצאי תיק בניין, הריסת בניין מג אופירה יוחנן וולק:
 כן, טעות סופר.אלון טל חנני: 

 חוות דעת.  דורון ספיר:
 
 
 
 

 7ההחלטה : החלטה מספר 
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מ"ח ) זה  2קומות וניצול גג הרעפים, מעל מרתף  ומוסך חניה עבור  2חדש למגורים בן  לאשר את הבקשה להקמת בניין

 לצד זה( במרווח קדמי  עבור יח"ד אחת )קוטג'(.    
 

 כולל ההקלה הבאה:
 מ"ר לשם שיפור התכנון המוצע במגרש. 31.26מ"ר המהווים  521משטח מגרש של  6%תוספת של 

  
 :תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכנון, 

 
 תנאים בהיתר

 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור  יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות . . 1
 צים .יבוצע מיגון לעצים לשימור לפני תחילת העבודות , לא תבוצע חפירה בקרבת הע . 2
 

 תנאים לאיכלוס
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 1

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
וי תצהיר חתום על ידי עורך הבקשה בדבר עמידה על עורך הבקשה להגיש אל היחידה לאיכות הבניה של מכון הריש . 2

במסמך רשות הכבאות "תהליך אישור  3בדרישות כיבוי אש. את טופס ההצהרה יש להדפיס מתוך נספח מספר 
מסמך רשות הכבאות שאותו ניתן להוריד מדף האינטרנט של  -היתר וגמר בניה של מבנים ברמת סיכון נמוכה 

 . http://www.tel-aviv.gov.il/FireSafetyקישור  תחנת כיבוי אש במכון הרישוי ב
 

 תנאים לתעודת גמר
לאחר גמר ביצוע הממ"דים יש להגיש למכון הרישוי אישורים לביצוע תקין, כמפורט באתר העירוני בקישור  . 1

http://www.tel-aviv.gov.il/Sheltering 
 4) "  10עצים חדשים בגודל    6ישור רכז עצים באגף שפ"ע כי  נשתלו במגרש  יוגש לאיכות הבנייה במכון הרישוי א . 2

 (  לפחות.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 3אליהו מפרארה 

 
 

 432חלקה:    6637 גוש:  20-1201 ר: בקשה מספ
 נוה דן שכונה: 27/08/2020 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 0837-003 תיק בניין:
 מ"ר 710 שטח: 202000069 בקשת מידע:

   24/02/2020 תא' מסירת מידע:

 
 סלע משה מבקש הבקשה:

 , קרית אונו * 22 רבין יצחק
 צמח אורי 

 , סביון * 3השושנה 
 צמח ארז אפרים 

 , סביון * 4סמ הוורד 
 רסולי מאיר 

 , רשפון * 10סמ הכלנית 
 רסולי מינה 

 , אשדוד * 27רוגוזין 
 

 לביא עודד עורך הבקשה:
 יפו * -, תל אביב  3הנחושת 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 138.27, שטח הריסה )מ"ר(: 1להריסה:  מספר קומות
 

 במרתפים: מספר מרתפים, אחר: קומת מרתף נלווה למגורים וקומת חניה, 
 

 בקומת הקרקע: אחר: דירה, 
 

 , 6, כמות יח"ד מבוקשות: 4בקומות: קומה מפולשת, כמות קומות מגורים: 
 

 על הגג: קולטי שמש, פרגולה, 
 

 , 1.5, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 12ת מקומות חניה: בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, כמו
 

 העבודות המבוקשות בהיתר כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים: לא
 

 התנגדויות:

 נימוקים שם וכתובת

ועד תושבי רח'  .1
 מפרארה והסביבה

 
 ני , עו"דנעם קולוד .2

, 7רחוב ז'בוטינסקי 
 5252007רמת גן 

 

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 
 התנגדות להקלות המוצעות, לבינוי המוצע ולתכנון המרתף

 
 התייחסות להתנגדויות: 
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מכיוון שהבקשה שהוגשה אינה תואמת את התוכניות החלות על המגרש , הנחיות מרחביות ומדיניות הועדה ועל כן לא 
 ל הקלות מבוקשות והתכנון המוצע וניתן לקבל את ההתנגדויות שהוגשו בנושא.ניתן להמליץ ע

 
.לדחות את הבקשהבהתאם למפורט לעיל לקבל את ההתנגדויות ו

 
 
 
 

 (אדר' אלון טל חנני חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י
 
 לקבל את ההתנגדויות שהוגשו במלואן. .1

 אשר את הבקשה כפי שהוגשה שכן:לא ל .2
 מ"ר עבור שטחי שירות , שבניגוד להוראות תב"ע החלה על המקום; 193.57קיימת חריגה של  .א
 מ' במסגרת הקלה והנ"ל מהווה סטייה נכרת;  2ת מרפסות מעבר לקוי הבניין הקדמי ואחורי מעל עומוצ .ב
 הקומות;תכנון מרפסות נוגד הנחיות מרחביות ואינו אחיד בכל  .ג
מוצעת מרתף עליון חלקי עבור שטחים המוצמדים לדירות קרקע שמתוכנן במפלס קומה א' המרתף הנ"ל  .ד

 לעניין הבלטת מעל פני הקרקע הגובלת איתו; 1בניגוד להוראות תכנית ע'
מ' דבר שלא ניתן  2.30כתוצאה מהקמת מרתף עליון גלוי מוצע מילוי אדמה במרווח הצדדי המזרחי בכ  .ה

 אשרו שכן אין כל הצדקה תכנונית לכך.ל
 ; 1לא סומן יעוד שטחים במרתף לפי הוראות תכנית ע/ .ו
לשטחי המרתף המוצמדים דירות קרקע שנמצאות במפלס קומה א' מוצע כניסה נפרדת מהחצר והנ"ל  .ז

 ולא מבוקש כהקלה; 1בניגוד להוראות תכ' ע/
 ומהווה סטייה נכרת; 1מ"ר שבניגוד להוראות תכ' ג/ 5.40 -המותרים בכ 65%בניה בקומת הגג מעבר ל  .ח
 , 1בניה על הגג מוצאת ללא נסיגות נדרשות ונ"ל בניגוד להוראות תכ' ג/ .ט
 מ' המותרים והנ"ל לא מבוקש כהקלה ; 1.50מוצעות גדרות בגבולות המגרש מעל  .י

המגרש , שלא ניתן לאשרו כי ניתן מוצעות מדרגות חיצוניות במרווח צידי מזרחי/אחורי בצמוד לגבולות  .יא
 לתכנון אותן בצמוד לבניין או במחצית המרווח הצידי.

 מדיניות הועדה.בניגוד ל מ' 0.82המבוקש שכן הוא מוגבה מהרחוב   0.00 לא ניתן להמליץ על מפלס .יב
וראות שכן הבקשה אינה תואמת מדיניות הועדה , הנחיות מרחביות והנוספת ,יח"ד כהקלה אשר ללא  .יג

, כמו כן הבקשה כוללת הקלות רבות שלא ניתן להמליץ עליהן ועל כן לא ניתן להמליץ להוסיף  התב"ע
 .יח"ד נוספת בהקלה

לא לאשר הקלה לניוד שטחים בין הקומות  , לא ניתן לנייד זכויות מקומת העמודים המפולשת לקומות  .יד
 תכסית  קומה א לשם הגדלתקונטור מעבר לכמו כן לא ניתן להמליץ על הגדלת תכסית קומה ב , מעל 

 הבניה על הגג.

הקלה לתוספת שטחים מכוח כחלון שכן נפח הבינוי המוצא והתכנון אינו תואם חו"ד צוות תכנון  לא לאשר .טו
 , מדיניות ועדה , הנחיות מרחביות והוראות תב"ע.

  15.5%ו  11.5%צע קו בניין של שכן בפועל מו %10לא לאשר הקלה להקטנת קווי הבניין הצדדיים עד  .טז
 ,דבר שלא ניתן לאשר שכן ניתן לנצל את הזכויות בקווי הבניין המותרים.

 לא לאשר הקלה לביטול נסיגה בחזית הצדדית המזרחית , שכן לא קיימת הצדקה תכנונית.  .יז

מ"ר במקום  31.44 מ' ובשטח של 1.50מ' לעומת  רוחב של  3.00לא לאשר  הקלה להגדלת חצר אנגלית עד  .יח
ולא בית פרטי והנ"ל בניגוד למדיניות הועדה שכן מ"ר המותרים, שכן מדובר על הקמת בנין דירות  10

 המשמעות לא לאשר חצרות גדרות כדי לשמור שטח חצר משותפת בבנין דירות

לא לאשר כהקלה הקמת בריכת שחיה בחצר פרטית שמתוכנת  במפלס קומה א' , שכן ניתן לקבל  .יט
 התנגדויות שכנים בנושא וניתן היה לתכנן בצורה אחרת אשר אינה תפגע במגרשים גובלים.

 
 הערה: טיוטת חו"ד מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשה.
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 8ההחלטה : החלטה מספר 
 11/11/2020מתאריך  2-20-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 בל את ההתנגדויות שהוגשו במלואן.לק .3

 לא לאשר את הבקשה כפי שהוגשה שכן: .4
 בניגוד להוראות תב"ע החלה על המקום;מ"ר עבור שטחי שירות,  193.57ל קיימת חריגה ש .כ
 מ' במסגרת הקלה והנ"ל מהווה סטייה נכרת;  2מוצעות מרפסות מעבר לקוי הבניין הקדמי ואחורי מעל  .כא
 ת נוגד הנחיות מרחביות ואינו אחיד בכל הקומות;תכנון מרפסו .כב
מוצעת מרתף עליון חלקי עבור שטחים המוצמדים לדירות קרקע שמתוכנן במפלס קומה א' המרתף הנ"ל  .כג

 לעניין הבלטת מעל פני הקרקע הגובלת איתו; 1בניגוד להוראות תכנית ע'
מ' דבר שלא ניתן  2.30צדדי המזרחי בכ כתוצאה מהקמת מרתף עליון גלוי מוצע מילוי אדמה במרווח ה .כד

 לאשרו שכן אין כל הצדקה תכנונית לכך.
 ; 1לא סומן יעוד שטחים במרתף לפי הוראות תכנית ע/ .כה
לשטחי המרתף המוצמדים דירות קרקע שנמצאות במפלס קומה א' מוצע כניסה נפרדת מהחצר והנ"ל  .כו

 ולא מבוקש כהקלה; 1בניגוד להוראות תכ' ע/
 ומהווה סטייה נכרת; 1מ"ר שבניגוד להוראות תכ' ג/ 5.40 -המותרים בכ 65%בקומת הגג מעבר ל  בניה .כז
 , 1בניה על הגג מוצאת ללא נסיגות נדרשות ונ"ל בניגוד להוראות תכ' ג/ .כח
 מ' המותרים והנ"ל לא מבוקש כהקלה ; 1.50מוצעות גדרות בגבולות המגרש מעל  .כט

מרווח צידי מזרחי/אחורי בצמוד לגבולות המגרש , שלא ניתן לאשרו כי ניתן מוצעות מדרגות חיצוניות ב .ל
 לתכנון אותן בצמוד לבניין או במחצית המרווח הצידי.

 מ' בניגוד למדיניות הועדה. 0.82המבוקש שכן הוא מוגבה מהרחוב   0.00לא ניתן להמליץ על מפלס  .לא
אמת מדיניות הועדה , הנחיות מרחביות והוראות לא לאשר כהקלה יח"ד נוספת ,שכן הבקשה אינה תו .לב

התב"ע , כמו כן הבקשה כוללת הקלות רבות שלא ניתן להמליץ עליהן ועל כן לא ניתן להמליץ להוסיף 
 יח"ד נוספת בהקלה.

לא לאשר הקלה לניוד שטחים בין הקומות  , לא ניתן לנייד זכויות מקומת העמודים המפולשת לקומות  .לג
לא ניתן להמליץ על הגדלת תכסית קומה ב מעבר לקונטור קומה א לשם הגדלת תכסית  מעל , כמו כן 

 הבניה על הגג.

לא לאשר הקלה לתוספת שטחים מכוח כחלון שכן נפח הבינוי המוצא והתכנון אינו תואם חו"ד צוות תכנון  .לד
 , מדיניות ועדה , הנחיות מרחביות והוראות תב"ע.

  15.5%ו  11.5%שכן בפועל מוצע קו בניין של  %10וי הבניין הצדדיים עד לא לאשר הקלה להקטנת קו .לה
 ,דבר שלא ניתן לאשר שכן ניתן לנצל את הזכויות בקווי הבניין המותרים.

 לא לאשר הקלה לביטול נסיגה בחזית הצדדית המזרחית , שכן לא קיימת הצדקה תכנונית.  .לו

מ"ר במקום  31.44מ' ובשטח של  1.50מ' לעומת  רוחב של  3.00לא לאשר  הקלה להגדלת חצר אנגלית עד  .לז
ולא בית פרטי והנ"ל בניגוד למדיניות הועדה שכן מ"ר המותרים, שכן מדובר על הקמת בנין דירות  10

 המשמעות לא לאשר חצרות גדרות כדי לשמור שטח חצר משותפת בבנין דירות

תוכנת  במפלס קומה א' , שכן ניתן לקבל לא לאשר כהקלה הקמת בריכת שחיה בחצר פרטית שמ .לח
 התנגדויות שכנים בנושא וניתן היה לתכנן בצורה אחרת אשר אינה תפגע במגרשים גובלים.

 
 הערה: טיוטת חו"ד מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשה.

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 43צה"ל 

 
 

 242חלקה:    6336 גוש:  20-1297 בקשה מספר: 
 צהלה שכונה: 17/09/2020 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0842-043 תיק בניין:
 מ"ר 657 שטח: 202000303 בקשת מידע:

   17/03/2020 תא' מסירת מידע:

 
 אוזן יניב מבקש הבקשה:

 יפו * -א, תל אביב 2צה"ל 
 ליאוראוזן  

 יפו * -א, תל אביב 2צה"ל 
 

 ישראלביץ דן עורך הבקשה:
 68092יפו  -, תל אביב  17ויקטור הוגו 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 157.61, שטח הריסה )מ"ר(: 1מספר קומות להריסה: 
 

 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מקלט, מחסן, אחר: חדר משחקים, 
 

 , 2מטבח,סלון,חדר אופר, כמות חדרי שירותים: בקומת הקרקע: אחר: 
 

 , 1, כמות יח"ד מבוקשות: 2בקומות: כמות קומות מגורים: 
 

 על הגג: חדרי יציאה, חדר מכונות ומעלית, קולטי שמש, פרגולה, אחר: מעבים, 
 

גרש בגובה )מטר(: , גדר בגבולות מ2בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, אחר: בריכת שחיה, כמות מקומות חניה: 
2.5 , 

 
 גדרות ללא שינוי ובמסגרת הבקשה מבקשים את הגדר הקדמית והמערבית,  2פירוט נוסף: קיימות 

 
 בריכה: קומה:

 
 התנגדויות:

 נימוקים כתובתשם ו

 נאמן דבורה .1
, תל אביב 10367ת.ד. 

 6993606 יפו -

. חדר מכונות זה 43מתנגדת להקמת חדר מכונות במרווח האחורי של הבית ברחוב צה"ל 
יהיה ממש בקרבה גדולה מתחת לחלונות שלושת חדרי השינה בביתי הנפתחים לכיוון 

 דרום. כולם זכאים שמנוחתם ושנתם לא תופרע מרעש מכונות. 
 

 
 התייחסות להתנגדויות: 

 

 נימוקים 

בריכת השחיה המוצעת הינה במרחק סביר מגבולות המגרש, חדר המכונות בל את ההתנגדות שהוגשה שכן ניתן לקלא 
 מ"ר הינו תת קרקעי ואין כל פגיעה במתנגדים ועל כן לא ניתן לקבל את ההתנגדות. 7בשטח של כ 

 
 
 
 

 (אדר' אלון טל חנני  חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י
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עם קומות  2חדש בן  בניין, והקמת  ומחסן בחצר קומה אחת ויח"ד אחתקיים בן  בנייןהריסת לאשר את הבקשה ל .1
 . במרווחבריכת שחיה בחצר לא מקורה  עם  קומת גג חלקית מעל מרתף , עבור יח"ד אחת )קוטג'(

 
 כולל ההקלות הבאות:

  משטח המגרש לצורך שיפור תכנון. 5.33%מ"ר המהווים  35תוספת של כ 

 מ'  1.50מ'  במקום  2.52 בגובהי מערבי  הקמת גדר בגבול מגרש ציד. 
 
מ'  1.00 -שלא פחות מלדחות את ההתנגדות שהוגשה שכן אין פגיעה במתנגדים שכן הבריכה מתוכננת במרחק  .2

 מגבולות המגרש.
 
 
 
 

 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
 
 
  

 תרתנאים בהי
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 . 17-19לא תיבנה גדר חדשה ולא תבוצע כל חפירה בקרבת עצים לשימור מס'  . 2
 

 תנאים לאכלוס
ור רכז עצים באגף שפ"ע כי כפיצוי נופי תמורת העצים המיועדים לכריתה יוגש לאיכות הבנייה במכון הרישוי איש . 1

יח' במגרש . עצים   6ש"ח , מתוכם לפחות    16,238( בערך של   4לפחות ) "  10עצים מאוקלמים בגודל   23נשתלו  
 שלא ניתן לשתול במגרש ישתלו בשטח ציבורי בתיאום עם אגף שפ"ע .

 
 תנאים לתעודת גמר

 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 רישום סופי בטאבו בהתאם לתצ"ר מאושר ע"י יור ועדה המקומית . 2
 
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 קומות. 2הקמת בניין בן  דורון ספיר:
 מ'? 2.52מ' מקבלים  1.50אני רוצה לשאול על הגדר, במקום  יוחנן וולק: אופירה

 אין התנגדות מהשכנים הגובלים, הגדר בגבול הצדדי, החוק מאשר את זה כהקלה. אלנה דוידזון:
 ואם היתה התנגדות? ראובן לדיאנסקי:

 היינו בודקים מה מהותה. דורון ספיר:
 דעת הוועדה.  זאת אומרת שזה בשיקול ראובן לדיאנסקי:

 לפעמים אנחנו מקבלים בקשה להקמת בריכת שחייה. אלנה דוידזון:
המדיניות של הועדה לגבי גדרות בקו בניין צידי היא לאשר את הגובה המבוקש בתנאי שאין התנגדות של  דורון ספיר:

הסיבה, בדרך כלל השכנים, בודקים את ההתנגדות, מה המהות שלה אם יש הגבהה של המפלס ירידה של המפלס, מה 
 מבקשים הגבהה בין השכנים והיא יותר טובה, זה לא פוגע בגדר קדמית, למה לא לאשר?

 את זה אני מבין, אבל מכיוון שזה בשיקול דעת, יכול חבר ועדה להגיש טענה אחרת. ראובן לדיאנסקי:
ין שכנים, אז הועדה יכולה לכבד מ' מתוך מדיניות מסוימת שלא יהיו חומות ב 1.50אני חושבת שקבעתם  מלי פולישוק:

 את ההחלטות שלה.
 אני שוחחתי ספציפית עם השכן. הוא  יודע ובדקתי זאת בגלל שהוא לא התנגד.אלון טל חנני: 

 חוות דעת.  דורון ספיר:
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 9ההחלטה : החלטה מספר 
 11/11/2020מתאריך  2-20-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות עם  2שר את הבקשה להריסת בניין קיים בן קומה אחת ויח"ד אחת ומחסן בחצר , והקמת בניין חדש בן לא .1

 קומת גג חלקית מעל מרתף , עבור יח"ד אחת )קוטג'( עם  בריכת שחיה בחצר לא מקורה במרווח .
 

 כולל ההקלות הבאות:
  תכנון. משטח המגרש לצורך שיפור 5.33%מ"ר המהווים  35תוספת של כ 

  מ' . 1.50מ'  במקום  2.52הקמת גדר בגבול מגרש צידי מערבי  בגובה 
 
מ'  1.00 -לדחות את ההתנגדות שהוגשה שכן אין פגיעה במתנגדים שכן הבריכה מתוכננת במרחק שלא פחות מ .2

 מגבולות המגרש.
 

 :יים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכנ
 
  

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 . 17-19לא תיבנה גדר חדשה ולא תבוצע כל חפירה בקרבת עצים לשימור מס'  . 2
 

 תנאים לאכלוס
יוגש לאיכות הבנייה במכון הרישוי אישור רכז עצים באגף שפ"ע כי כפיצוי נופי תמורת העצים המיועדים לכריתה  . 1

יח' במגרש . עצים   6ש"ח , מתוכם לפחות    16,238( בערך של   4לפחות ) "  10עצים מאוקלמים בגודל   23נשתלו  
 ציבורי בתיאום עם אגף שפ"ע .שלא ניתן לשתול במגרש ישתלו בשטח 

 
 תנאים לתעודת גמר

 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 רישום סופי בטאבו בהתאם לתצ"ר מאושר ע"י יור ועדה המקומית . 2
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 

תקבלה פה אחד.ההחלטה ה
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 24גרונימן 

 
 

 7חלקה:    6772 גוש:  20-0925 בקשה מספר: 
 אביב-רמת שכונה: 05/07/2020 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0987-024 תיק בניין:
 מ"ר 11907.62 שטח: 201800821 בקשת מידע:

   13/06/2018 תא' מסירת מידע:

 
 גבע מאיה מבקש הבקשה:

 פו *י -, תל אביב  31פינסקר 
 

 גלעדי אודי עורך הבקשה:
 יפו * -, תל אביב  47יהושע בן נון 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 במרתפים: ללא מרתף, 
 

 , 1, כמות יח"ד מבוקשות: 2בקומות: כמות קומות מגורים: 
 

 על הגג: פרגולה, 
 

 פירוט נוסף: הגדלת דירה קיימת בגבולות ההרחבה השכונתית 
 
 
 

וסף עמודי תמך צמודיפ לבנין כי קומת הקרקע לא מותאמת לבניה עליה )ראה מכתב מצורף מהמהנדס (במגרת בנ
 ההנדסה

 
 
 

 (צפתי עיריתחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

ה א' מעל דירה מורחבת בקומת הקרקע כולל ההקלה לאשר את הבקשה להרחבה דו צדדית כולל הקמת ממ"ד בקומ
 הבאה: 

 בתוך קיר מלאהעבור יציקת שלושה עמודי תמך מ'  2.70המותרת של הקדמי  הרחבותמקו ה מ' 0.20חריגה של  -
, בכפוף לכל דין, תיאום תכנון , תנאים טכניים , לצורך חיזוק הבנייןבקומת הקרקע הקייםהחיצוני בצמוד לקיר 

 באים :ובתנאים ה
 
 
 
 

 תנאים בהיתר
 על ההיתר ותביא לביטולו. הקמת ריצפה בתוך חלל עובר בין הקומה שניה וקומת הגג תהווה הפרה . 1
 

 הערות
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר ואינו מקנה אישור לכל בניה אחרת בבניין ו/או מגרש. . 1
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
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 10ההחלטה : החלטה מספר 
 11/11/2020מתאריך  2-20-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קשה להרחבה דו צדדית כולל הקמת ממ"ד בקומה א' מעל דירה מורחבת בקומת הקרקע כולל ההקלה לאשר את הב

 הבאה: 
מ' עבור יציקת שלושה עמודי תמך בתוך קיר מלאה  2.70מ' מקו ההרחבות הקדמי המותרת של  0.20חריגה של  -

ן, תיאום תכנון , תנאים טכניים בצמוד לקיר החיצוני הקיים בקומת הקרקע, לצורך חיזוק הבניין, בכפוף לכל די
 ובתנאים הבאים :

 
 תנאים בהיתר

 הקמת ריצפה בתוך חלל עובר בין הקומה שניה וקומת הגג תהווה הפרה על ההיתר ותביא לביטולו. . 1
 

 הערות
 בניין ו/או מגרש.ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר ואינו מקנה אישור לכל בניה אחרת ב . 1
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 2הררי  11רדינג 

 
 

 11חלקה:    6771 גוש:  20-0055 פר: בקשה מס
 אביב-רמת שכונה: 08/01/2020 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 0984-011 תיק בניין:
 מ"ר 6268 שטח: 201901093 בקשת מידע:

   18/07/2019 תא' מסירת מידע:

 
 פוני אסף מבקש הבקשה:

 יפו * -תל אביב ,  2הררי 
 פוני מיכל 

 יפו * -, תל אביב  2הררי 
 

 ארזי דיאנה-שמר  עורך הבקשה:
 , הוד השרון * 52שנת היובל 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, קומה בה מתבצעת התוספת: קומה קרקע, כיוון התוספת: 2310, מספר תכנית הרחבה: 1מספר יח"ד מורחבות: 
ים שינויים פנימיים: מדרגות פנימיות לקומת מרתף , מיקום חדש לאזור המטבח, תוספת אחרת: קומת לחזית, מבוקש

 , 1מרתף לפי תכנית ע'
 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

לא נמצא  – אמינוב ארז
 רשום בנסח טאבו

  6902116 יפו -, תל אביב 4רחוב הררי 

  6902401יפו  -ב, תל אביב 13רחוב רדינג  ברכה יצחק

  7772013ב, אשדוד 13רחוב הר גלבוע  גיא אילן

  6902238יפו  -א, תל אביב 11רחוב רדינג  גלויברמן צב י

  6902401יפו  -ב, תל אביב 13רחוב רדינג  גפני אהרון רוני

לא נמצא  – יאיר קדם
 רשום בנסח טאבו

  6902238יפו  -ג, תל אביב 11ינג רחוב רד

  6902401יפו  -א, תל אביב 13רחוב רדינג  כספי אריה

  7526364, ראשון לציון 4רחוב בן יהודה  מרום אברהם

לא  – נאוה בודינגר
נמצאה רשומה בנסח 

 טאבו

  6902238יפו  -, תל אביב 11רחוב רדינג 

  6902114יפו  -, תל אביב 2רחוב הררי  עמיר לרמן

 
 
 

וטענות  עיקרי ההתנגדויות
 :המתנגדים

 
 ולטענות  התייחסות להתנגדויות

 :המתנגדים
ניכוס והשתלטות על  .1

לטובת  ףשטח משות
יחיד, ללא הסכמת 

ברכוש משותף,  בעלים
 והצמדתו לדירה הנדונה.

 . ההתנגדותמומלץ לדחות 
המוגבל '  מאפשרת הרחבה בשטח 84שאושרה בשנת  2310תכנית ההרחבות מס' 

ע"פ קווי ההרחבה )ע"פ תשריט ונספח הבינוי( והמשך ציר הסימטריה של הקירות 
 המשותפים בין הדירות. 

 . מומלץ לדחות ההתנגדותהקמת חצר מונמכת,  .2
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מזגנים, מסתורים, 
מעקות הגנה, סבכות 

ופתחים בחזית מזרחית, 
 -והקמת המרתף עצמו 
, פוגעת בקניין המשותף
ולא ניתן יהיה לבנות 

 מחסנים במרתף בעתיד. 

ניתן לאשר חצר אנגלית / מונמכת לצורך מעבר אור ואויר טרי לקומת המרתף  -
 המיועדת ע"פ הנחיות מרחביות הנוגעות לעניין מרתפים. 

מיקום מנועי מזגנים, מסתורים ומעקות יאושרו בתיאום מול מהנדס הרישוי ולאו  -
 דווקא כפי שהוצגו ע"י עורכת הבקשה.

 80%יין משותף )הנדון( ניתן להקים מרתף חנייה מעבר לקונטור הבניין ועד בבנ -
משטח המגרש לשימוש בעלים ברכוש המשותף )רק בשטח הנותר במרתף לאחר 

 ניצולו כחנייה, ניתן להקים מחסנים(. 
ניתן לאשר הצמדת המרתף לדירה מעליו ולפי שטחה. לפי הנחיות  1בנוסף, לפי ע -

ת אביב א', שטרם אושרו, המרתף המוצע חייב להיות כלול מרחביות לשכונת רמ
בקונטור הדירה מעליו ללא פגיעה ברכוש משותף )=חצר משותפת( שמעבר לקונטור 

 הדירה הנדונה. 
ניסה נפרדת מותרת רק כ .3

חופשי עם לבעלי מקצוע 
שימוש המרתף כמשרד. 

המבקשים אינם בעלי 
מקצוע חופשי ולא 

 מבקשים היתר למשרד.

  ההתנגדות.מלץ לדחות מו
ניתן למשרד לבעלי מקצוע חופשי,  1אכן, כניסה נפרדת למרתף ע"פ הוראות תכנית ע

לפיכך משלא מוצע משרד במרתף, נדרשת הקלה לאישור כניסה נפרדת וכפי שאכן 
 פורסם ע"י המבקשים. 

הליך בניית המרתף  .4
יגרום לפגיעה לא סבירה 

בכניסה לבניין, מצוקה 
קופה לדיירים לת

ממושכת ופגיעה 
 ברווחתם ובפרטיותם.

 ההתנגדות.מומלץ לדחות 
, לכלוךואבק  ,רעש י, מטרדזמניתאי נוחות מלווה בתופעות של אכן תהליך הבנייה 

הגבלות מסוימות לצורך שמירה על הבטיחות וכו', ולמרות כל זאת, אין די בכל אלה 
פ חוק ותכניות ההרחבה למנוע אפשרות מימוש זכויות בנייה המוקנות לבעלים ע"

שאושרו בידי מוסדות התכנון שהעריכו בוודאי שהמטרד הסביבתי הזמני שייגרם 
במהלך הבנייה הוא לטובת התפתחות והתחדשות עבור כלל הציבור והבעלים 

 בחלקה הנדונה. 
דירת קרקע אינה מזכה  .5

לבעליה אפשרות לפתוח 
דלתות רבות לחצר. 

 -משמעות ריבוי בדלתות 
ה דה פקטו של הצמד

החצר המשותפת לדירה. 
נדרש ביטול פתחים 
מיותרים, התאמת 

פתחים מוצעים לחזית 
 קיימת.

 .באופן חלקי ההתנגדות מתקבלת
לפי הנחיות  פתחים דרכם עשויים דיירי הדירה לצאת לחצר. 4הוצגו  בבקשה דנן,

בדופן  (בחזית קדמית -משותפת )במקרה דנן  יציאה לחצראדריכל העיר, ניתן לאשר 
גישור צורך ל בציר מקביל לקיר חיצוני בדירה,  עם מדרגותבכוון דרום )קיר הסלון 

שכבר אושר בדירת קרקע בבניין הנדון , כפי (חצר –דירה  םמפלסיהפער בין ה
שניתן לאשר בדירות קרקע דומות בחלקה הנ"ל, וכפי  8ובדירות נוספות בבניין מס' 

יציאות נוספות מהדירה לכוון חצר משותפת.  בשכונת רמת אביב א'. לא ניתן לאשר
 . לתיקון מסמכי הבקשה םשאר פתחים יאושרו בהתאם לתנאי

פתחים בחזית דרומית  .6
קדמית בניגוד להנחיות 

 התכנון.  

 ההתנגדות.מומלץ לדחות 
 לעיל. 5כנ"ל סעיף 

 -חריגה קיימת מהיתר   .7
הקיר הצפוני מערבי בנוי 
ממערב לציר הסימטריה 

המשך הקיר המשותף של 
בין דירות סמוכות 

ומהווה פגיעה בזכויות 
הקנייניות של כל טור 
הדירות באגף הסמוך. 

 נדרש תיקון חריגה.

 .באופן חלקי ההתנגדות מתקבלת
)עוביו לפי השרטוטים שהוצגו לבחינת הבקשה עולה כי הקיר הצפון מערבי החיצוני 

 2סימטריה של קיר משותף בין  נבנה בחריגה מהיתר קודם, מעבר לציר מ'(, 0.24
מ' מעוביו ולא כל עוביו. מתנאי ההיתר המיועד יהיה להסיג קיר  0.07 -דירות, ב

 הנ"ל למקומו על ציר הסימטריה. 

פגיעה ביכולת הדיירים  .8
להקים מחסנים באזור 

 חזית מזרחית.

 ההתנגדות.מומלץ לדחות 
, 2בקומת הקרקע, וכנ"ל סעיף , לא ניתן להקים מבני עזר דירתיים 2310תב"ע  ע"פ

 לפיו ניתן לאשר מחסנים רק לאחר ניצול שטח המרתף הדרוש לצורך החנייה.

הצבת מזגנים, חצר  .9
מונמכת וכו', לא למקם 

בחזית מזרחית אלא 
דרומית וצפונית בשטח 

המיועד להרחבת הדירות 
למניעת פגיעה קניינית 

עתידית של כלל הבעלים 
 בבניין.

 לת באופן חלקי.ההתנגדות מתקב
מזגנים ומסתורים ימוקמו בחזית אחורית )צפוני( כדי לצמצם חסרון בנראות הבניין 

)עקב אלמנט אנכי כגון מסתורים ומזגנים(, ככל שניתן. החזית המזרחית ויזואלית 
מכיוונים רבים עקב מיקום הבניין ביחס לרחוב והמרקם השכונתי. בדירות הקצה 

/ מונמכות בחזית הצד, וכך להימנע ככל האפשר מפגיעה ניתן לאשר חצרות אנגליות 
 חזותית ופגיעה בשטח הגינה הקדמית. 

 ההתנגדות.מומלץ לדחות לסרב לבקשת הקלה  .11
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בשטח החצר הקמת חצר אנגלית בתנאים מסוימים וע"פ שיקול דעת מה"ע, תותר  לחצר מונמכת
ע"פ  מרחביות.מרתף, ע"פ הנחיות המשותפת שמטרתה אוורור והארת קומת ה

מדיניות תכנונית לגבי חצרות אנגליות, תותר הנמכת חצר אנגלית למפלס המרתף 
 מ"ר, ללא בקשת הקלה. 10מ' ושטחה עד  1.50אם רוחבה נטו הוא עד 

לסרב לבקשת בנייה  .11
יחידית של אחת הדירות 

ללא הרחבת דירות 
 אגפית/טורית כללית.

  מומלץ לדחות ההתנגדות.
החלה במקום, ניתן להרחיב את דירת קומת הקרקע ללא  2691' ע"פ תכנית מס

ובלבד שיישמר עקרון הבנייה ברצף, כלומר לא תאושר  הרחבה אגפית שלמה,
הרחבה בקומה א' ומעלה, ללא הרחבת הדירה בקומת הקרקע. במקרה דנן כבר 
הורחבה הדירה בחזית אחורית ועתה מבוקש היתר להרחבה בחזית קדמית )וכן 

 .18רתף כאמור(. ראו לקמן סעיף מס' הקמת מ
הליך ההרחבות והפיתוח  .12

פוגע קשות בטבע החי 
והצומח, פגיעה לצמיתות 

 בקרקע פורייה.

  מומלץ לדחות ההתנגדות.
 ע"פ חוק ובהתאם לתכניות הרחבת דיור תקפות.תוכננו ההרחבה ובניית המרתף 

בתחום העיר תל אביב, מדובר בשכונה בעלת אופי מיוחד אשר יחד עם זאת נמצאת 
ומיועדת להגדלת שטחי הבנייה של המבנים הקיימים. ניכר שמתכנני תכנית 

שילבו במינון הנכון את הצרכים המתחדשים של תושבי השכונה  2310ההרחבות 
 יחד עם הצורך לשמר, ככל שניתן, את אופי השכונה המיוחד לה. 

התניית מתן היתר בנייה  .13
בסילוק כל הגדרות 

ימות בניגוד הקי
למדיניות תכנון לרמת 

 אביב הירוקה

  מומלץ לדחות ההתנגדות.
בתחום והמגרש  דר הבנויה בחזיתגהלפי המדידה ותכניות הבקשה שהוצגו לפנינו, 

לצורך החזרת המצב הסטטוטורי  להריסהע"ג תכניות ההגשה  המסומנת הדרך
 .הקיים , תוך סימון הגדר בין תחום הדרך לשטח החלקה הנדונה

התניית מתן היתר בנייה  .14
בסילוק מדרגות קיימות 

לא חוקיות לחצר 
משותפת, וכן לא לאשר 

מדרגות ופתחים 
העלולים לשמש ליציאה 

 לחצר משותפת.

  מומלץ לדחות ההתנגדות.
מדרגות לפחות, בין מפלס החצר למפלס הדירה.  מ' 0.50 -כקיים הפרש גבהים של 

לפי ו 5כנ"ל בסעיף . הבקשהיסה בתכניות מסומנות להרבחזית קדמית קיימות 
בחזית  -הנחיות אדריכל העיר, ניתן לאשר יציאה לחצר משותפת )במקרה דנן 

בהתאם לדירות אחרות בבנייני  בכוון דרוםהמתוכנן קדמית( בדופן קיר הסלון 
 החלקה הנ"ל.

בהתאם לחוק  .15
המקרקעין, לא ניתן 

להצמיד מרתף לאחד 
מבעלי הזכויות ללא 

מהבעלים  100%כמת הס
 ברכוש המשותף.

  מומלץ לדחות ההתנגדות.
ט' "בניית מרתף והצמדתו לדירת המגורים בקומת הקרקע במקום 10לפי סעיף 

ב' בחוק 71שהתכנית מאפשרת זאת, כמוה כהרחבת הדירה, כמשמעותה בסעיף 
מבעלי הזכיות. יש לציין שבבניין 75%המקרקעין התשכ"ט" ולפיכך נדרשת הסכמת 

דון אושרה בעבר הרחבה לדירת קרקע עם הקמת מרתף מעבר לקונטור הבניין הנ
 3הקיים במרווח קדמי, עם ירידה נפרדת. בבניין המערבי בחלקה אושרו בעבר 

 מרתפים תחת הבניין הנדון וגם מעבר לקונטור הבניין במרווחים אחורי וקדמי. 
 

הגשת התכניות לא  .16
הוצגה מבחינה גרפית 

ת המדרגות כראוי בסביב
הפנימיות, לא קיים 

סימון לחיתוך רצפות, 
ולכן נוצר הרושם 

שהבנייה המוצעת קיימת 
 בפועל.

 ההתנגדות מתקבלת.
בהתאם להערות מהנדס  באופן גרפי, עורכת הבקשה תעדכן את תכניות הבקשה

 .לפני הוצאת היתר הרישוי

נדרש סימון חדר מדרגות  .17
משותף והאמצעים 
הננקטים לשלמותו 

 במהלך הבנייה.

 ההתנגדות.מומלץ לדחות 
נוסח טופס ההיתר המילולי כולל תנאים להבטחת שלמות מרכיבי הבניין הקיים 

ונקיטת כל הדרוש לבטיחותם של משתמשי הנכס בזמן  )חדר מדרגות משותף בכלל(
 הבנייה המיועדת.

מאפשרת  2691תכנית  .18
לועדה מקומית לאשר 

בנייה שלא ברצף באגף 
קומות,  2ניין בן שלם בב

ואילו כאן עסקינן בבניין 
 קומות. 3בן 

 ההתנגדות.מומלץ לדחות 
הבקשה דנן עוסקת בהרחבת דירת הקרקע ולכן עקרון הבנייה ברצף מתקיים 

, שכן, דירת הקרקע ראשונה לבקש היתר להרחבה באגף הנדון. עקרון ממילא
ג' 9יין ולפי סעיף הבנייה ברצף חל על כל המבנים בלי תלות במס' הקומות בבנ

דה ובאופן שיניח את : "הבניה תתבצע ברצף מלמטה כלפי מעלה, במי2691בתכנית 
 מה"ע". דעתו של 

נדרשת התייחסות  .19
 –למתקן אשפה ישן 

 האם מיועד לפירוק?

 ההתנגדות.מומלץ לדחות 
מוצע כל מסתור אשפה  ובהתאמה לאקיים לא מסומן להריסה האשפה המתקן 

 אחר חדש.

 ההתנגדות מתקבלת באופן חלקי.סכנה ליציבות המבנה,  .21
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ניתוק עמודים, חפירה 
 תחת יסודות הבניין וכו'.

תנאי ההיתר . בשכונה הנדונה, בפרט הקמת מרתף תחת מבנה קיים מקובלת ונפוצה
המילולי מחייבים נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים וליווי אנשי מקצוע 

 רלוונטיים.
 

בניינים טוריים. בבניין  3רתף המוצמד לדירה בקומת הקרקע אינה תקדימית בחלקה הנדונה, הכוללת הקמת מהערה: 
הנדון אושר והוקם בדירת קרקע אמצעית, מרתף הקיים בחלקו מחוץ לקונטור הבניין, בתחום חצר משותפת במרווח 

הדירה המורחבת בחזית קדמית. קדמי עם ירידה נפרדת למרתף, מרפסת על גג המרתף ויציאה לחצר משותפת מסלון 
מרתפים תחת הבניין ומעבר  3, אושרו והוקמו 8בבניין הסמוך מצד מערב )בתחום החלקה הנדונה(, בכתובת רח' הררי 

לקונטור הבניין המורחב, בתחום חצר משותפת, עם חצרות אנגליות וחצרות מונמכות בחזיתות השונות בסמוך לקווי 
 יהם.הבניין, ומוצמדים לדירות מעל

 
 
 
 

 (אור-מידד גן: )ע"י לדיון הנוסף חוות דעת מהנדס הועדה
 

רה )מורחבת חלקית( בקומת הקרקע, לאשר את הבקשה להרחבה חד צדדית בחזית קדמית דרומית של די .1
 חי, והקמת מרתף תחת הדירה המוצעת, כולל הקלה הבאה :באגף קיצוני מזר

 .בלבד ( תוך חצר אנגליתמהחצר )למרתף לירידה למדרגות חיצוניות הסדרת  -
 בכפוף לכל דין, תאום תכנון, תנאים טכניים, ובתנאים שיפורטו בהמשך.

 
 קי לעניין:לקבל התנגדויות באופן חל  .2

  תותר יציאה אחת מהדירה לחצר המשותפת, בחזית אחורית )צפונית( בלבד;תכנון פתחים בדירה הנדונה:     - 
 2הסגת קיר חיצוני מערבי בהרחבה אחורית קיימת, למקומו הראוי על ציר הסימטריה של קיר משותף בין  - 

 דירות סמוכות.
 רית.סימון מיקום מזגנים ומסתורים בחזית אחו - 
 מדרגות פנימיות ורצפת קומת הקרקע. –עריכת תיקונים גרפיים במסמכי הבקשה  - 
חיהם לתכנון וביצוע תכניות הבנייה ינקטו כל הנדרש להבטחת שלמות המבנה ולבעלי ההיתר המיועד וש - 

 הקיים על דירותיו ומרכיביו המשותפים.
       

 לדחות התנגדויות לעניין: .3
 להקים מחסנים בעתיד.פגיעה באפשרות  - 
 פגיעה ברכוש משותף: הקמת מרתף, מזגנים, מסתור כביסה, מעקות סבכות ופתחים בחזית מזרחית. - 
 המבקשים אינם בעלי מקצוע חופשי ולא מבקשים היתר למשרד לעניין כניסה נפרדת למרתף. - 
 פגיעה ברווחתם ובפרטיותם.משמעותה פגיעה בבניין, מצוקה לדיירים לתקופה ממושכת ו -בניית המרתף  - 
 בנייה לא בהתאם לעקרון ההרחבה ברצף אנכי. - 
 הפיתוח והרחבת הדירה פוגע בטבע החי והצומח, פגיעה לצמיתות בקרקע פורייה. - 
 סילוק הגדרות הקיימות בניגוד למדיניות תכנון לרמת אביב הירוקה. - 
 ים ברכוש המשותף, בלבד.מהבעל 100%הצמדת  מרתף לאחד מבעלי הזכויות בהסכמת  - 
 הריסת מתקן אשפה קיים.  - 
 ניכוס והצמדת שטח משותף לדירה הנדונה ללא הסכמת בעלים, הקמת חצר אנגלית וכניסה נפרדת למרתף.    -        

     
 :תנאים להיתר

בת דירות הקרקע להרח( 22.4.20)אושרה בועדה ביום . תאום תכנון פתחי הדירה בהתאם להנחיות ומדיניות תכנונית 1
 בבניין טורי, בכפוף להערות מהנדס הרישוי;

 מהדירה לחצר משותפת למעט יציאה אחת מחזית אחורית צפונית.  . ביטול יציאות2
 . סימון מיקום מזגנים ומסתור כביסה בחזית אחורית בתאום מול מהנדס הרישוי.3
וטוריים בהיקף הבניין הנדון הפולשים מעבר לגבולות . סימון ברור של גבולות החלקה, ביטול והריסת גבולות לא סטט4

 המגרש הקדמי וחלק מגבול מזרחי בזמן ביצוע עבודות בנייה, הצגת אישור פיקוח הבנייה.
 מ'. 0.70גדר קלה עד  -. הסדרת גדרות בגבולות המגרש לפי הנחיות מרחביות לשכונת רמת אביב א' 5
יימת בדירה הנדונה, למקומו הראוי על ציר הסימטריה של קיר משותף . הסגת קיר חיצוני מערבי בהרחבה אחורית ק6

 בין דירות סמוכות.
 חזית דרומית.. ביטול  מצללה בשרטוט 7
  .קומת המרתף בחזית דרומיתבמוצעים ה . ביטול חלונות8
 בהתאם להחלטת הועדה והערות מח' הרישוי.עריכת תיקונים גרפיים בשרטוטי הבקשה . תיקון תכניות ו9

  
 :תנאים בהיתר/תנאי אכלוס

 . מסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה.1
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. ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים. בעל היתר הבניה יפקיד לפני 2
פקוח על הבניה, פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק )אם ייגרם( כנ''ל והחזרת המצב תחילת עבודות הבניה בידי מח' 

 לקדמותו.
 
 .חוות הדעת נשלחה לעורכת הבקשה-
 
 
 
 

 תנאים להיתר
, בכפוף להערות תאום תכנון פתחי הדירה בהתאם להנחיות ומדיניות תכנונית להרחבת דירות הקרקע בבניין טורי . 1

 מהנדס הרישוי:
 תותר הסדרת יציאה לחצר משותפת מחזית קדמית )דרומית( בלבד וביטול יציאות בחזיתות צפון ומזרח. . 2
תכנון פתחים בדירה הנדונה: פתח יציאה אחד בלבד, לחצר קדמית. לא יותרו נוספים פתחים מתחת לאונטרקאנט  . 3

 מ' 1.05מאונטרקאנט לא יפחת  -מ', עם חלון קבוע  0.40
 סימון מיקום מזגנים ומסתור כביסה בחזית אחורית בתאום מול מהנדס הרישוי. . 4
 עריכת תיקונים גרפיים מתבקשים בכפוף להערות מהנדס הרישוי. . 5
סימון ברור של גבולות החלקה, ביטול גבולות לא סטטוטוריים בהיקף הבניין הנדון הפולשים מעבר לגבולות  . 6

 גרש הקדמי וחלק מגבול מזרחי.המ
7. 
8 . 
 

9. 
10. 

 הצגת מדרגות יציאה מהדירה לחצר משותפת בציר מקביל לקיר חיצוני עם פודסט מינימלי בחזית קדמית.
סימון ברור של גבולות החלקה, ביטול והריסת גבולות לא סטטוטוריים בהיקף הבניין הנדון הפולשים מעבר 

 ול מזרחי בזמן ביצוע עבודות בנייה, הצגת אישור פיקוח הבנייה.לגבולות המגרש הקדמי וחלק מגב
 מ'. 0.70גדר קלה עד  -הקמת גדרות בגבולות המגרש לפי הנחיות מרחביות לשכונת רמת אביב א' 

הסגת קיר חיצוני מערבי בהרחבה אחורית קיימת בדירה הנדונה, למקומו על ציר הסימטריה של קיר משותף בין 
 דירות סמוכות.

 
 
 

 תנאים בהיתר/תנאי אכלוס
 מסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים. בעל היתר הבניה יפקיד לפני  . 2

תחילת עבודות הבניה בידי מח' פקוח על הבניה פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ''ל )במידה ויגרם( והחזרת 
 המצב לקדמותו.

 
 חוות הדעת נשלחה לעורכת הבקשה. 
 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 ת?מה חוות הדעת של היועצת המשפטי דורון ספיר:
 מ'. 1.5לאשר חצר אנגלית ברוחב  אלנה דוידזון:

 מאחר וזה דיון חוזר והיה דיון ארוך, תציגו שוב את הנושא. אופירה יוחנן וולק:
 בדקנו את הנושא הרבה זמן. אלנה דוידזון:

נושאים שעניינו את הוועדה. נושא אחד היה הבהרות בצד של הסלון שפונה לשטח  2בבקשה זאת היו  הלל הלמן:
המשותף, היה שם איזשהו דק ומצללה והתשובות ניתנו כאן. הנושא השני, הוא נוגע בתפר של קניין לתכנון והוא נוגע 

לאיזה סוגים של הסכמות אנחנו דורשים לגבי חצר אנגלית וירידה של מדרגות לחצר אנגלית בחצר משותפת. בנושא הזה 
סיפור כאן באיזה סיטואציות ניתן בכלל אנחנו לא אמורים הראלה הוציאה חוות דעת מנומקת שנמצאת כאן. בקצרה, ה

מאפשרת הקמת מרתפים שימוש נלווה במרתפים לפי  1לדון בבקשה אם אין בה מספיק הסכמות. חוות הדעת אומרת: ע
התוכנית. דבר שני, ברור שכשיש שטחים כאלה, צריך לאוורר אותם ולהאיר אותם בצורה מינימלית שהתקנות קובעות. 

המרתף, לכן  ה את נגלית זה תקנה שמאפשרת לשטחים במרתף שמותרים מכח תוכנית, יש כאן תוכנית שקבעחצר א
הסיטואציה כאן שאם התכנון סביר במובן הזה שהמרתף תואם תוכנית הוא מתחת לשטח שמותר לו לבנות מרתף והוא 
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הכי פחות פוגע בשטח המשותף,  מבקש את המינימום שנדרש לו בשביל להאיר את המרתף, והוא ממקם אותו במקום
ברור שאם היה מנסה כאילו לנצל את התקנה הזאת כדי להשתלט על שטח משותף או דברים כאלה, אנחנו לא היינו 

,יש מקום לאשר  מותר בתקנות גםתומכים בזה. אבל במקרה הזה שהחצר האנגלית מוצמדת למרתף והיא במינימום ש
לה הבהירה שבמצבים האלה אין צורך לדרוש הסכמה הראהצד הקנייני ו המבחינה תכנונית ואז השאלה פה מזאת 

אלא בודקים לפי הבעלות וההתנגדויות. במקרה הזה הם כאלה שמאפשרות לאשר את הבקשה הזאת. ברור פוזיטיבית, 
ונית שאם יש מישהו שיש לו קניין שנפגע, הוא יכול ללכת לערכאות הקיימות וללכת לטעון את טענותיו. מבחינה תכנ

 אנחנו חושבים שמדובר בתכנון סביר.
 כולל המדרגות? דורון ספיר:
זה שימוש נכון שיאפשר פה, אישרנו את זה בהרבה מאוד מקומות, אני חושב בבנייה כולל המדרגות כי  הלל הלמן:

 זה גמישות של שימוש טוב ושימוש נאות בשטחים האלה. הסוג הזה כימ
הגיעו לא מעט התנגדויות, למה לא חשבתם להפנות את זה קים בו והוא סבוך, זה נושא שאתם עוס ראובן לדיאנסקי:

 לצוות ההתנגדויות?
 אם הועדה תחליט אז בוודאי, כמה התנגדויות יש פה? הלל הלמן:

 10מתנגדים, יחד  7ה יש מתנגדים, מתוך כל החלק 3מהבניין הנדון יש הבקשה הוגשה פעם שנייה,  אלנה דוידזון: 
 מתנגדים. 

 כמה יש מתנגדים בחלקה? פירה יוחנן וולק:או
בניינים. הבקשה הוגשה פעם שנייה אחרי שהבקשה נדחתה על ידי הוועדה.  3 –יחידות דיור  54יש בחלקה  אלנה דוידזון:

הם ביקשו מרתף שחורג מהקונטור של קומת הקרקע ואנחנו לא אישרנו וביקשנו תוכנית מתוקנת להקטנת המרתף. 
ר המתנגדים אמרו שהם לא ראו את התוכנית המתוקנת והוועדה קיבלה את הטענה, ולא נתנו להם במסגרת ועדת הער

עכשיו הם מגישים בדיוק מרתף לפי הציגו את התוכנית המתוקנת מול ועדת הערר, להתנגד על התוכנית מתוקנת. 
הקלה. אני רוצה מרתף כור ואויר למרתף וגם ירידה להקונטור בקומת הקרקע. מדובר בחצר מינימלית כדי לתת א

 גם כהקלה.שם להוסיף כי ירידה קיימת גם בכניסה סמוכה ואישרנו 
תחום החצר לחוץ מהסכמה  100%דרשנו  -חוות הדעת שלי, לגבי המדרגות החיצוניות לפי  הראלה אברהם אוזן:

 האנגלית.
 הם בתחום החצר.המדרגות : הלל הלמן

הנושא לקח הרבה זמן, מה חום החצר, אין בעייה, אני רוצה לומר כי אם בסוף המדרגות הם בת: הראלה אברהם אוזן
. זה החידוש 1החצר האנגלית בעצם כאל בנייה שהיא חלק מתוכנית ע הזו זה את הבנייה של שאנחנו דייקנו בחוות הדעת

בחינה לא דורשת הסכמות לבניית מרתף. מ 1את הדגש. תוכנית עעליה  בחוות הדעת. זאת נקודה שבעבר לא שמנו 
. תוכנית הגגות אלא אם בתקנות הראו שהצמידו לו את זה קניינית בדרך כלל הקרקע שמתחת לבניין היא רכוש משותף

ועדת הערר, בעצם אם  לשאין אמירה כזאת ויש החלטה כזו בעצם  1בעאנחנו לגבי בנייה ברכוש משותף דורשת הסכמה. 
 רוצים לבנות מרתף מתחת לדירה שלך, אתה בונה.

 ואז המרתף הוא בבעלות מי שבנה או בבעלות כולם? הראל:אסף 
בבניינים האלה ההוראה , הוא יגיד זה שלי זה מתחתי, מקומיתהעדה וובבבעלות זה קניין זה לא  הראלה אברהם אוזן:

 . , איך השכן יכול להיכנס לתוך הדירהשהמרתף הוא בקונטור הדירה שלך
 נונית מהדירה?מי אמר שהחיבור צריך להיות תכ אסף הראל:

כשאתה בונה בסוג כזה של בניינים מרתף מתחת לדירה שלך הכניסה חייבת להיות  1לפי תוכנית ע הראלה אברהם אוזן:
 .1זה לא כניסה, לא נאפשר זה פיצול, זה לא לפי תוכנית עזה מדרגות נוספות,  מהדירה שלך, המדרגות הנוספות

גם התכנונית, בין האמירה או המצב הברור שאנחנו יודעים שהגג אולי מה ההבדל בטענה הקניינית ו ראובן לדיאנסקי:
כשיכולים לבוא בעלי הזכויות יכולים מה ההבדל בין הגג לבין תת הקרקע שייך לכל בעלי הזכויות בבניין, בבניין משותף, 

לעשות זאת מבחינת  יש דרך .מצאנו דרך לבנות בתת קרקע חדר משחקים משותף לכל הבנייןאנחנו עכשיו  –לבוא ולומר 
קונסטרוקציה, הבעיה לגבי הקניין וגם התכנון, למה להצמיד את  הקרקע לדירה המסוימת שמבקשת מרתף? והדבר 

ששם צריך לקבל הסכמה של  כפי שהיא, עדיין יש את עניין המדרגותשלך השני, שגם אם אנחנו נקבל את חוות הדעת 
 .לגבי המדרגות החיצוניות שבשטח המשותף הסכמהבעלי הזכויות ולפי מה שאני מבין אין מ 100%

בנייה מתחת לדירה שלך ובנייה בחצר המשותפת, פה שינינו את ההתנהלות  בואו נעשה הפרדה, הראלה אברהם אוזן:
 1, למה יש דרישה שאומרת שבנייה על גג רכוש משותף צריך הסכמה ובע1680ואולי  1שלנו, שאלת למה בתוכנית הגגות ג

 כזאת? שאלה טובה.אין דרישה 
 קרקע לא שימש.הותת למתקנים הגג שימש מאחר ו מאיר אלואיל:

 אתה גם יודע שהוא פוטנציאל לבנייה עתידית. גם גג גג זה משהו אחר הראלה אברהם אוזן:
כל ללכת לכיוון שנותנים תמריץ לדיירים בבתים משותפים לבנות בתת הקרקע היום גם אנחנו יכולים  ראובן לדיאנסקי:

 ., חדר משחקים, חדר כביסה וכו'חללים לשימוש כל הבנייןמיני 
ההוראה היחידה שאומרת לגבי  1ע ,2003-מ 1תוכנית מאושרת עכרגע בפרשנות של אנחנו עומדים  הראלה אברהם אוזן:

של שאומרות כשבונים חדר יציאה לגג, בגג שהוא רכוש משותף צריך הסכמה קומת התת קרקע, בשונה מתוכניות הגגות 
יש הוראה שאומרת שיראו את הבנייה של  1הרחבה של דירה. בתוכנית עעל פי חוק המקרקעין כי זה  100%לא ו 75%

מתחת לדירה כהרחבת דירה לפי הוראות המקרקעין. אנחנו בעבר פירשנו את ההוראה הזאת כהוראה זה המרתף ש
לא צריך בכלל הסכמה, זאת לא, ה ואומרת החלטה של ועדת ערר של גדרון שבאלנו , יש 75%הסכמה של  שמצריכה 
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אתה בנית מגיע אמירה כללית. זאת אומרת אנחנו מעבירים את כל הסוגיה לעולם הקניין. לפי התקנון זה רכוש משותף 
הם הגישו בקשה למרתף מתחת לדירה שלה. אנחנו עוסקים מאפשרת בניית מרתף מתחת לדירה שלך.  1ע –לי כסף 

חידוש בחוות הדעת שלנו הם לא הסתפקו בבניית המרתף מתחת לדירה שלהם, הם ביקשו הבתכנון. המקרה שלנו, 
היא ברכוש המשותף. בסיבוב הקודם שאנחנו סברנו שכל והחצר האנגלית  עם חצר האנגליתהזה לאוורר את המרתף 

כשהעמקנו ראינו הסכמה, זאת היתה הדרישה הקודמת, זה יצא פה לבחינה נוספת,  100%בנייה ברכוש המשותף צריכה 
התקנה ואילך,  4.0תקנה התוכנית תעבוד לפי התקנות, נקודת המוצא של  מרתפיםהשמכיוון שכל נושא איוורור  של 

הבקשה שלהם התכניות אלא אם התכניות קובעות הוראות אחרות, לכן על כל  הא חליאומרת שהלבנייה במרווחים 
. ראינו 100%לא דרשנו הסכמה של החצר האנגלית המרתף, לכן לבנות חצר אנגלית אפשר לראות אותה כחלק מבניית 

 בנייה לצורך המרתף ולא בנייה העומדת בפני עצמה. בה 
האוורור בדרך שאת מתארת אותו הוא לא תנאי שבעצם גורם לבנייה או אי בנייה של המרתף. יש  ראובן לדיאנסקי:

 ור בדרך אחרת. יש כל מיני מערכות טכנולוגיות אחרות.ויש להם אוור ותאנגלי ברחבי העיר שאין להם חצרותמרתפים 
 למעלה.מאתה לא יכול לאשר שטחים כאלה נלווים למגורים בלי אוורור ראובן  הלל הלמן:

 למה יש הרבה וילות בשכונות בעיר שאין בהם אוורור למרתף? ראובן לדיאנסקי:
 ודים אחרים, לא בייעודים האלה.: זה מרתפים בייעהלל הלמן

 אסור לבנות חלל תת קרקעי שאין בו אוורור לפי התקנות.  כרמלי: אודי
 ורור טכנולוגית כמו במקלט.ושהי מערכת אוואם האוורור מתקיים על בסיס איז ראובן לדיאנסקי:

הצטברות של גזים בחללים של  רדון, היה סיפור שלם. אתה לא יכול להסתפק  את הנושא של אני מזכיר לך אודי כרמלי:
 מכנית שאי אפשר לסמוך עליה, מאשר על איוורור טבעי. במערכת 

, היא גוררת את לאותו בעל דירה 1בעצם ההחלטה הזאת לאפשר תכנונית את בניית מרתף לפי ע ראובן לדיאנסקי:
 הזכות שמוקנית לו פתאום לקחת חלק מהחצר המשותפת.

 וועדה בנוגע לנושא הזה.עשינו הנחיות מרחביות מפורטות שאושרו באני מזכיר לכם ש הלל הלמן:
גוברת על הזכויות הקנייניות של האנשים, חצר אנגלית ברכוש משותף  1עמה שאתם אומרים, זה ש אופירה יוחנן וולק:

 ויטרינה הלא נפתחת שלו.על כביכול על אתה לא תשב בחצר המשותפת לבן אדם 
, התמיהה היא כנגד הצורך לקבל הסכמה של חלק אנחנו לא יוצאים נגד עניין ההנחיות לחצר האנגלית ראובן לדיאנסקי:

השאלה היא לא שאלת התכנון איך חצר  זה בסדר. כתבתם, אישרנו. , כל האופרציה של חצר אנגלית75%מהדיירים נניח 
 כזה בטח שיוצאים למרחב המשותף ברכוש.משותף בבניין של מישהו אנגלית צריכה להיות, לעניין מתן ההסכמה 

ניים יהנושאים הקניי ואת , אנחנו מתרכזים בנושא התכנונבין סיטואציה שאתה יכול ה איזון נכוןהושג פ הלל הלמן:
 עוברים לערכאות מתאימות.

 ?75%אני מבין שהמדרגות האלה, החיצוניות יהיו לצורך העניין בהסכמה של  ראובן לדיאנסקי:
 .100% הראלה אברהם אוזן:

 מדרגות.עדיין יש את ה 100%אה,  ראובן לדיאנסקי:
פה הוועדה אבל אתה לא חייב לאשר אותם, בעקרון המדרגות הם הקלה, אישרנו במקומות אחרים בעיר,  הלל הלמן:

 להחליט שהיא לא מאשרת את ההקלה הזאת, בגלל שהם הקלה הם דורשו רמה יותר גבוהה של הסכמות.יכולה 
זה לא בתחום המדרגות המדרגות הם אקסטרה,  בשונה מהחצר האנגלית, היא לא כוללת מדרגות, הראלה אברהם אוזן:

 החצר האנגלית, זה כבר משהו אחר.
 .100% של אנחנו לא נאשר את המדרגות כי אין הסכמה ראובן לדיאנסקי:

 הסכמה. 100%אתה יכול לאשר את המדרגות, אתה לא צריך  הלל הלמן:
 .של החצר האנגלית "רמ 10המדרגות צריכות להיות בתוך  אלנה דוידזון:
 עם מדרגות., זה נחשב חצר אנגלית חצר אנגליתאפשר לכלול את המדרגות בתחום ה מאיר אלואיל:

 סיטואציה של מדרגות מחוץ לחצר האנגלית.מכל מיני דברים וראינו ראינו אנחנו  הראלה אברהם אוזן:
 הסכמה? 100% ? זה מצריךחצר האנגליתיש מדרגות בתוך החצר האנגלית או מחוצה ל ראובן לדיאנסקי:

 שמותר להם. "רמ 10-עד כמה שאני זוכרת במסגרת ה :הלל הלמן
 מאשרים יחידת דיור חיצונית?בעצם האם אנחנו  אופירה יוחנן וולק:

נו שלכאורה מעידים על פיצול וכו'. אנחנו הפסקנים בנושא הזה בעבר היו בודקים בקוטג'ים כל מיני תכנו הלל הלמן:
בסיטואציה לעולם תוכל להגיד בדירות קרקע, בנושא הזה שמים כל אחד כחשוד,  הזאת לפני כמה שנים את הבדיקה

בור דרך הסלון של האם זה שימוש של הבן או הבת שסיימו צבא ויש להם חדר והם יכולים להיכנס לשטח הזה בלי לע
כנגד החוק  ידה מושכרתההורים, או שזה ילד שרוצה לנגן בתופים, או מישהו שמטפל בשיטת אלכסנדר, או מישהו שהיח

, ובחוק ליחידה מפוצלת, זה נושא שלעולם לא ניתן לרדוף אחרי זה. הגישה שלנו ככל שמוצג תכנון העומד בתקנון
בדרך כלל אנחנו ממליצים לאשר את המדרגות האלה, מדובר בתכנון אנחנו חשבנו שמבחינה ציבורית אין בזה פגיעה, 

 . אני מדבר על צמודי קרקע מהסוג הזה.לא חריג, מאוד סטנדרטי ושאישרנו הרבה כמוהו
אנחנו מדברים על בניינים משותפים? יש הבדל בין הדירה לבין בית פרטי ופה אני זה בדיוק העניין,  אופירה יוחנן וולק:
 רואה פה בעייתיות.

 האם יש מקרים כאלה עם חצר אנגלית ומדרגות בשכונת רמת אביב? ראובן לדיאנסקי:
יחד בנטו. אם אני לוקחת את המדרגות  "רמ 10לפי הנחיות מרחביות סיכמנו שהחצר צריכה להיות היום  אלנה דוידזון:
 זאת אומרת הוא חורג.  "רמ 10.5עם החצר יש 
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 צריך להוריד חצי מטר מרובע.  מאיר אלואיל:
ידה, אבל החצר קצת כניסה הסמוכה יש ירבשכונת רמת אביב. ב "רמ 10 -אישרנו בתוך ירידה למרתף  אלנה דוידזון:
 בניין סמוך יש כניסה כזאת.קטנה יותר, ב

אם בסוף אנחנו חושבים שזה יהפוך להיות יחידה דיור נפרדת, המדרגות   מכיוון שזה בשיקול דעת,ראובן לדיאנסקי: 
 או שלא נאשר אותם. "רמ 10-שיהיו בתוך ההאלה או 

 ה, זה גם לא בהכרח כל כך נורא אם נאפשר זאת בחוק.עכשיו יש הקלה שמאפשרת לפצל את היחידות האל הלל הלמן:
 חל, למיטב זכרוני זה חל רק בבתים פרטיים. 117אני לא חושבת שתיקון  הראלה אברהם אוזן:

  צמודי קרקע הם מגדירים את זה.נכון במקרה הזה,  הלל הלמן:
יש פתאום ואז  תת קרקעי עשות חניוןמה קורה אם בבניין משותף כזה כל הדיירים רוצים לאני שאלתי,  מלי פולישוק:

 מרתף פרטי?
הם ירצו לעשות אולם ריקודים או משחקים . 1תוכנית ענוכח  הראלה אומרת שאין מניעה תכנונית ראובן לדיאנסקי:
 יפנו לעניין הזכויות הקנייניות שלהם.ילכו והם לכל דיירי הבניין, 

 בעלויות על השטח. זה לא אומר שיש לוזה שאישרו תכנונית,  מלי פולישוק:
זה לא אומר שאין להם את האפשרות להגיע למקומות המתאימים על מנת לטעון את הבעלות שלהם  ראובן לדיאנסקי:

אישרנו מדרגות בתוך אלנה אומרת הלל אתה לא דייקת במה שאמרת,  האלה? ס"מ 40-מה עם ה אבלעל התת קרקע. 
 .ס"מ 40חצרות אנגליים אבל פה יש להם סטייה מסוימת של 

 מ"ר. 50 אלנה דוידזון:
 זה לא מדויק. מ"ר? 50 ראובן לדיאנסקי:

 מה סוכם לגבי המדרגות? דורון ספיר:
 מ"ר נטו.  10עד הקטנת חצר אנגלית ביחד עם המדרגות חיצוניות לירידה למרתף  אלנה דוידזון:

 : הצבעה
 : דורון ספיר, ראובן לדיאנסקי, רועי אלקבץ, אסף הראל.בעד
 .נן זבולון ואופירה יוחנן וולקחאל נגד:

 
 
 
 

 11: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 11/11/2020 מתאריך 2-20-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לאשר את הבקשה להרחבה חד צדדית בחזית קדמית דרומית של דירה )מורחבת חלקית( בקומת הקרקע, באגף  .1

 קיצוני מזרחי, והקמת מרתף תחת הדירה המוצעת, כולל הקלה הבאה :
 -,תוך חצר אנגלית בלבד (מהסדרת מדרגות חיצוניות לירידה למרתף מהחצר ) -

  מ"ר נטו, 10נת החצר יחד עם המדרגות עד בתנאי של הקט       
 בכפוף לכל דין, תאום תכנון, תנאים טכניים, ובתנאים שיפורטו בהמשך.      

 
 התנגדויות באופן חלקי לעניין:את לקבל   .2

  תותר יציאה אחת מהדירה לחצר המשותפת, בחזית אחורית )צפונית( בלבד;תכנון פתחים בדירה הנדונה:     - 
 2קיר חיצוני מערבי בהרחבה אחורית קיימת, למקומו הראוי על ציר הסימטריה של קיר משותף בין הסגת  - 

 דירות סמוכות.
 סימון מיקום מזגנים ומסתורים בחזית אחורית. - 
 מדרגות פנימיות ורצפת קומת הקרקע. –עריכת תיקונים גרפיים במסמכי הבקשה  - 
יצוע תכניות הבנייה ינקטו כל הנדרש להבטחת שלמות המבנה חיהם לתכנון ובולבעלי ההיתר המיועד וש - 

 הקיים על דירותיו ומרכיביו המשותפים.
       

 לדחות התנגדויות לעניין: .3
 פגיעה באפשרות להקים מחסנים בעתיד. - 
 פגיעה ברכוש משותף: הקמת מרתף, מזגנים, מסתור כביסה, מעקות סבכות ופתחים בחזית מזרחית. - 
 ם אינם בעלי מקצוע חופשי ולא מבקשים היתר למשרד לעניין כניסה נפרדת למרתף.המבקשי - 
 משמעותה פגיעה בבניין, מצוקה לדיירים לתקופה ממושכת ופגיעה ברווחתם ובפרטיותם. -בניית המרתף  - 
 בנייה לא בהתאם לעקרון ההרחבה ברצף אנכי. - 
 עה לצמיתות בקרקע פורייה.הפיתוח והרחבת הדירה פוגע בטבע החי והצומח, פגי - 
 סילוק הגדרות הקיימות בניגוד למדיניות תכנון לרמת אביב הירוקה. - 
 מהבעלים ברכוש המשותף, בלבד. 100%הצמדת  מרתף לאחד מבעלי הזכויות בהסכמת  - 
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 הריסת מתקן אשפה קיים.  - 
 קמת חצר אנגלית וכניסה נפרדת למרתף.ניכוס והצמדת שטח משותף לדירה הנדונה ללא הסכמת בעלים, ה    -        

 
 

 תנאים להיתר
תאום תכנון פתחי הדירה בהתאם להנחיות ומדיניות תכנונית להרחבת דירות הקרקע בבניין טורי, בכפוף להערות  . 1

 מהנדס הרישוי:
 תות צפון ומזרח.תותר הסדרת יציאה לחצר משותפת מחזית קדמית )דרומית( בלבד וביטול יציאות בחזי . 2
תכנון פתחים בדירה הנדונה: פתח יציאה אחד בלבד, לחצר קדמית. לא יותרו נוספים פתחים מתחת לאונטרקאנט  . 3

 מ' 1.05לא יפחת מאונטרקאנט  -מ', עם חלון קבוע  0.40
 סימון מיקום מזגנים ומסתור כביסה בחזית אחורית בתאום מול מהנדס הרישוי. . 4
 ונים גרפיים מתבקשים בכפוף להערות מהנדס הרישוי.עריכת תיק . 5
סימון ברור של גבולות החלקה, ביטול גבולות לא סטטוטוריים בהיקף הבניין הנדון הפולשים מעבר לגבולות  . 6

 המגרש הקדמי וחלק מגבול מזרחי.
7. 
8 . 
 

9. 
10. 
 

11. 

 י עם פודסט מינימלי בחזית קדמית.הצגת מדרגות יציאה מהדירה לחצר משותפת בציר מקביל לקיר חיצונ
סימון ברור של גבולות החלקה, ביטול והריסת גבולות לא סטטוטוריים בהיקף הבניין הנדון הפולשים מעבר 

 לגבולות המגרש הקדמי וחלק מגבול מזרחי בזמן ביצוע עבודות בנייה, הצגת אישור פיקוח הבנייה.
 מ'. 0.70גדר קלה עד  -לשכונת רמת אביב א'  הקמת גדרות בגבולות המגרש לפי הנחיות מרחביות

הסגת קיר חיצוני מערבי בהרחבה אחורית קיימת בדירה הנדונה, למקומו על ציר הסימטריה של קיר משותף בין 
 דירות סמוכות.

 מ"ר נטו, 10הקטנת החצר יחד עם המדרגות עד 
 
 

 תנאים בהיתר/תנאי אכלוס
 ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה מסמך . 1
ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים. בעל היתר הבניה יפקיד לפני  . 2

ישי לכיסוי נזק כנ''ל )במידה ויגרם( והחזרת תחילת עבודות הבניה בידי מח' פקוח על הבניה פוליסת ביטוח צד של
 המצב לקדמותו.

 
ההחלטה התקבלה ברוב קולות.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 א 26גרונר דב 

 
 

 672חלקה:    6628 גוש:  20-0866 : בקשה מספר
 'רמת אביב ג שכונה: 25/06/2020 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: א2208-026 תיק בניין:
 מ"ר 574 שטח: 201901449 בקשת מידע:

   22/09/2019 תא' מסירת מידע:

 
 נתקרסני עי מבקש הבקשה:

 יפו * -, תל אביב  8פעמוני יוסף 
 

 ישראלביץ דן עורך הבקשה:
 68092יפו  -, תל אביב  17ויקטור הוגו 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

אחר: תוספת שטח במפלס המרת, קומת קרקע, קומה א' ועליית גג, שינויים פנימיים ובחזיתות, תוספת אחרת: תוספת 
ומת קרקע, קומה א' ועליית גג, שינויים פנימיים ובחזיתות. שינויים בפתיח שטח, תוספת חניה שטח במפלס המרת, ק

 מקורה. שינוי כיוון שיפועי גג ועדכון תכנית עיצוב, 
 

, הדירה, 33בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, שטח ניצול חלל הגג )מ"ר(: 
, השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, גובה המבנה הקיים )מטר(: 1980על הגג קיימת בהיתר משנת:  לרבות הבנייה

0 , 
 

 העבודות המבוקשות בהיתר כוללות הוס
 
 
 

 (אור-מידד גןחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
)רח' אלקחי וגרונר(,  לעניין  עבור כל מתחם הקוטג'ים מטיפוס הנדון 1722/ 1לאשר שינוי בתכנית עיצוב  .1

 . 1גאומטריית גג הרעפים וכיוון שיפועיו, לצורך ניצול מיטבי של זכויות הבניה המותרות לפי הוראות תכנית ג/
בקיר )קוטג'  דקיים מעל מרתף עם עליית גג עבור יח"דו קומתי תוספות בנייה ושינויים בבניין ל לאשר את הבקשה .2

 , כולל ההקלות הבאות:של המגרש , במחצית הצפונית(משותף
 הגדלת תכסית המותרת לטובת יישום ממ"ד מעבר לתכסית המותרת בקומת המרתף. א. 
 .מ"ר מעבר לשטחים המותרים 4.17בשיעור של  הקרקע ה א' לקומתקומהעברת שטחים מותרים מ ב . 

 
 מפורטים להלן: ובתנאים הע"פ כל דין, בתנאים טכניים, 

 
 היתרמתן תנאים ל

 הצגה ברורה של הגבהת גדר בקדמת החלקה )חתך, חזית פנימית, מפלסים(.
 
 ערותה

 טיוטת חוות הדעת נשלחה לעורכת הבקשה.
 
 
 
 
 

 היתרמתן תנאים ל
 הצגה ברורה של הגבהת גדר בקדמת החלקה, )חתך, חזית פנימית, מפלסים(. . 1
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 ערותה
 טיוטת חוות הדעת נשלחה הועברה לעורכת הבקשה . 1
 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 אין הקלות נכון, רק לחנייה.דורון ספיר: 
 .149זה התפרסם לפי סעיף  .אנחנו מאשרים שינוי לתוכנית עיצובנה דוידזון: אל

 צריכים להראות לנו את תוכנית העיצוב, לא?דורון ספיר: 
(, תוכנית העיצוב מתייחסת לגמלונים של הגגות, היום מבקשים 1) 1722תוכנית העיצוב הקיימת כיום  מאיר אלואיל:

 רד שיפוע אחד לפה ואחד לפה.לשנות את הכיוון של הגמלון, זה יו
 איך אתה יודע שזאת התוכנית? אסף הראל:

זה הקיר המשותף במרכז, הקו המקווקו איך הקו הצהוב היה לפני. אנחנו לא חושבים שמדובר בשינוי  מאיר אלואיל:
 משמעותי. כדי שהעיצוב החדש יכתיב גם לשכן.

 כמה כאלה יש בעיצוב הקודם? אסף הראל:
 בגלל שזה צמוד לבניין אחר, זה יחייב את הבניין האחר לעשות את השיפוץ אותו הדבר. :ראובן לדיאנסקי

 הוא נתן את ההסכמה. אלנה דוידזון:
 אישור תוכנית העיצוב של הבקשה. דורון ספיר:

 
 
 
 

 12ההחלטה : החלטה מספר 
 11/11/2020מתאריך  2-20-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
כל מתחם הקוטג'ים מטיפוס הנדון )רח' אלקחי וגרונר(,  לעניין גאומטריית עבור  1722/1תכנית עיצובשינוי באשר ל .1

 . 1גג הרעפים וכיוון שיפועיו, לצורך ניצול מיטבי של זכויות הבניה המותרות לפי הוראות תכנית ג/
ל מרתף עם עליית גג עבור יח"ד )קוטג' בקיר לתוספות בנייה ושינויים בבניין דו קומתי קיים מע לאשר את הבקשה .2

 משותף(, במחצית הצפונית של המגרש, כולל ההקלות הבאות:
 הגדלת תכסית המותרת לטובת יישום ממ"ד מעבר לתכסית המותרת בקומת המרתף. א. 
 מ"ר מעבר לשטחים המותרים. 4.17העברת שטחים מותרים מקומה א' לקומת הקרקע בשיעור של  ב . 

 
 ל דין, בתנאים טכניים, ובתנאים המפורטים להלן: ע"פ כ

 
 תנאים למתן היתר

 הצגה ברורה של הגבהת גדר בקדמת החלקה )חתך, חזית פנימית, מפלסים(.
 
 ערותה

 טיוטת חוות הדעת נשלחה לעורכת הבקשה.
 

.ההחלטה התקבלה פה אחד
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 6יבנה 

 
 

 7חלקה:    6937 גוש:  20-0836 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 23/06/2020 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0050-006 תיק בניין:
 מ"ר 261 שטח: 201801412 בקשת מידע:

   27/08/2018 תא' מסירת מידע:

 
 השקעות בע"מ 6יבנה  מבקש הבקשה:

 יפו * -, תל אביב  12 קהילת ונציה
 פגירסקי עוזי 

 יפו * -, תל אביב  12קהילת ונציה 
 

 אלון בן נון עורך הבקשה:
 יפו * -, תל אביב  7שד"ל 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 5, כמות יח"ד לתוספת: 3כמות קומות לתוספת: 
 

 ו העתקה של צובר קיים: לאהעבודות המבוקשות בהיתר כוללות הוספת צובר גז חדש, א
 
 
 

 (חדד הילהחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 יח"ד, הבנוי  3קומות ומרתף עבור  3ן קיים בן חיזוק מפני רעידות אדמה ותוספות בנייה, בבניילאשר את הבקשה ל.א.1

 :38, כולל תמריצי תמ"א 8א' בחלקה מס' 6בקיר משותף עם הבניין הגובל מדרום בכתובת יבנה        
 יח"ד בכל קומה וממ"ד בכל דירה.  1קומות חדשות בהיקף קומה טיפוסית מורחבת עבור  2תוספת -       
 משטח הגג.  50%ומה ה'( בתכסית של עד תוספת קומת גג חלקית )ק-       
 מ"ר )כולל ממ"ד( לכל יח"ד קיימת בהיתר.  25תוספת של עד -       
 . המותרים' מ 3.00 במקום צפוני הצדדי המגרש מגבול' מ 2.00 עד של בנסיגה דים"ממ בניית-       
 . הבניין במעטפת חיזוק רכיבי הוספת-       

 
 הקלות הבאות:ב.לאשר את הבקשה כולל ה   
 .צפוני צדדי בניין מקו 10% עד של הקלה-      

 .אחורי בניין מקו 10% עד של הקלה-      
  (. ד"יח 1 תוספת) הקיימות בקומות 20% עד של בשיעור המותרת הצפיפות הגדלת-      
 (.40% עד' )מ 2.00  עד המותר האחורי הבניין לקו מעבר מרפסות הבלטת-      
 .הקיימות בקומות מרפסותה קונטורוב הבניין לקו מעבר הקדמית בחזית מרפסות תהבלט-      

 
 יח"ד חדשות(. 5יח"ד קיימות +  3יח"ד ) 8קומות וקומת גג חלקית המכיל  5בניין מגורים בן  -סה"כ לאחר התוספת

 
 .חניה השתתפות בקרן -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן  5.66פתרון חלופי להסדר .לאשר 2
  
 
 
 
 

 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
 

 היתרמתן תנאים ל
 צוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם הסופי.תאום ובי . 1
 

 תנאים בהיתר
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אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים  . 1
 והנכסים.

ק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העת . 2
 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.

וסיומן עד גמר  27/08/2018שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ המפורטות בתיק המידע לבקשה שהופק ביום  . 3
 עבודות הבנייה.

 
 תנאים לתעודת גמר

תקנות המקרקעין לעניין: שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל ל 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 1
דיירי הבניין, המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא, הדירה בקומת הקרקע והדירה בקומה 

 העליונה כל אחת על כל מפלסיהן יהוו יחידת דיור אחת שלא ניתנת לפיצול.
 

 הערות
 למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש. ההיתר הינו . 1
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים. . 2
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

ר היום. לשוב ולדון לאחר בדיקה חוזרת של היעוץ לבקשת השירות המשפטי להוציא את הבקשה מסדדורון ספיר: 
 המשפטי.

 
 
 
 

 13ההחלטה : החלטה מספר 
 11/11/2020מתאריך  2-20-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 המשפטית. לשוב ולדון לבקשת היועצת 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 52פינסקר 

 
 

 94חלקה:    7091 גוש:  20-0850 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 23/06/2020 תאריך בקשה:

 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיווג: 0088-052 תיק בניין:
 מ"ר 368 שטח: 201800116 בקשת מידע:

   28/03/2018 תא' מסירת מידע:

 
 בע"מ 52פינסקר -יבתל אב-יפו מבקש הבקשה:

 יפו * -, תל אביב  2השלושה 
 

 בר אורין גידי עורך הבקשה:
 יפו * -, תל אביב  44בלפור 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: מתקן חנייה אוטומטי,חדר טרפו, 
 

 חר, תא קליטה למתקן חניה., בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, אחר: מס
 

, כמות 6בקומות: קומה מפולשת, קומה מסחרית עבור: בחלק מקומת הקרקע מתוכננת חנות, כמות קומות מגורים: 
 , 14יח"ד מבוקשות: 

 
 על הגג: קולטי שמש, אחר: מעבים גנרטור חירום בלבד, 

 
 , 1.4מגרש בגובה )מטר(:  , גדר בגבולות16בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, כמות מקומות חניה: 

 
 העבודות המבוקשות בהיתר כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים: לא

 
 התנגדויות:

 
 נימוקים כתובת שם

 . הימברג אוסי1
 קנה זיסו מסיה    

  6356804פו י -, תל אביב 50רחוב פינסקר 

  6356804יפו  -, תל אביב 50רחוב פינסקר  . יעקב מיכאל2

  6424706יפו  -, תל אביב 6רחוב שמואל הנגיד  . דורון יורם3

  2224026א, נהריה 18רחוב נחלת אשר  . מייט חנן4

  6342716יפו  -, תל אביב 29רחוב בר כוכבא  . אפנר קפלן רונאן5

  6342716יפו  -, תל אביב 29כבא רחוב בר כו . בלום ברוך6

  6342716יפו  -, תל אביב 29רחוב בר כוכבא  . סיון מרים ריקס7

  6342718יפו  -, תל אביב 31רחוב בר כוכבא  . באואר שיר8

 
 עיקרי ההתנגדויות:

ן בבקשה ולהלן , הבנוי בקיר משותף מדרום עם הבניין הנדו50בעלי נכס בבניין ברחוב פינסקר  1,2,3מתנגדים מספר  
 עיקרי התנגדותם:

 הקמת מתקן חנייה עילי בסמוך לגבול המגרש, יגרום לרעש, זיהום אוויר, פיח, ריחות עשן וחסימת אוויר.
 

, הבנוי בקיר משותף מדרום עם הבניין הנדון בבקשה ולהלן עיקרי 50בעל חנות בבניין ברחוב פינסקר  4מתנגד מספר 
 התנגדותו:

ות מסחרית נוספת בבניין חדש מכיוון שיש עודף חנויות ברחוב פינסקר וחוסר חניות ללקוחות . מתנגד לאישור חנ1
 ולספקים וגורם לפקקים מיותרים בכל שעות היום.
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. אני מתנגד בתוקף לבקשה מאחר שהיא גורמת לצפיפות יתרה ואף מעמיסה על התשתיות הקיימות ביוב, חניית 2
 אורחים, וכיו"ב.

 ן בחניון תת קרקעי מיותר שיגרום למפגעים אקוסטיים ואקולוגים.. מתקן חניה מוטמ3
 

, הסמוך לחזית האחורית של הבניין הנדון בבקשה ולהלן 29בעלי נכס בבניין ברחוב בר כוכבא  5,6,7מתנגד מספר 
 עיקרי התנגדותם:

אל דירתי בקומה  . לא הוגשו הבהרות לגבי פתחי אוורור ממתקן החניה המדובר. העשן מהחניון יעלה ישירות1
 הראשונה. לא ברור מהבקשה מה בכוונת הבעלים לבנות במגרש. 

 
, הסמוך לחזית האחורית של הבניין הנדון בבקשה ולהלן עיקרי 31בעל נכס בבניין ברחוב בר כוכבא  8מתנגד מספר 

 התנגדותו:
 . 52שנמצאת בסמוך לפינסקר  . התקרבות לקו גבול מגרש עם מתקן חניה בולט יצור מטרד רעש בלתי נסבל לדירתי1
 ים מכיוון מערב )אויר נקי מהים(.. בניית בניין שנצמד לקו גבול מגרש, יחסום לי את האוויר והאור שמגיע2
 
 

 התייחסות להתנגדויות: 
לחוק התכנון והבניה אך בבחינת הבקשה עלה כי ההקלה המפורסמת  149עבור הבקשה בוצע פרסום לפי סעיף  .1

הועלתה בהתנגדויות לעניין ההקלה  מלבד הטענה אשר בקשת ולכן הפרסום אינו רלוונטי.כלל אינה מת 
 התכניות החלות ואין בגינן זכות התנגדות. שפורסמה, יתר הטענות הינן לתכנון המבוקש לפי  

רנט , בתיק הבניין המקוון, באתר האינטGIS -פרטי הבקשה והתכנון המוצע זמינים לצפייה בכל עת במערכת ה . 2
 העירייה. של 

בהתאם קווי הבניין והמגרש הרלוונטיים וכל בקשה נבחנת ביחס לזכויות המותרות והניתנות למימוש ביחס ל . 3
 לתכניות התקפות שמטרתן להטיב עם המצב הקיים ולעודד התחדשות עירונית. 

 הרישוי.נושא החנייה ומתקן החנייה האוטומטי נבדק על ידי הגורמים המקצועיים במכון  . 4
למרתפים מחייבת שמירה על הנכסים הגובלים ושטח המדרכה בעת חפירת המרתף והצגת  1הוראות תכנית ע . 5

 ביטוח צד ג' לכיסוי נזק במידה ויגרם.
כל בנייה גורמת במידה מסוימת להפרעה, רעש ולכלוך שלא ניתן להימנע מהם. המבקש מחויב לשמירה על  . 6

התייחסות כלפי השטחים הגובלים. במידה וקיימת חריגה בעת הבנייה ניתן  סטנדרטים של בנייה הכוללים
 לדווח  לפיקוח.

, קביעת חזות  חנויות והרחבת רחוב 670נושא תוספת המסחר תואם לשימושים המותרים בהוראות תכנית  . 7
 נסקר.פי

 
 לאור כל האמור לעיל, ממליץ לדחות את ההתנגדויות.

 
 
 
 

 (מיליס יניבחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
תף חלקי עם הבניין בחלקה הסמוכה מדרום מערב, הקמת בניין מגורים חדש, בקיר משולאשר את הבקשה ל . 1

קומות מרתף הכוללות מתקן חנייה  2קומות וקומת גג חלקית עם חזית מסחרית בקומת הקרקע מעל  5בן 
 אוטומטי.  

 .1יחידות דיור ויחידת מסחר  14סה"כ עבור 
 
 שכן: לדחות את ההתנגדויות . 2

התכנון והבניה אך בבחינת הבקשה עלה כי ההקלה  לחוק 149עבור הבקשה בוצע פרסום לפי סעיף  . א
המפורסמת כלל אינה מתבקשת ולכן הפרסום אינו רלוונטי. מלבד הטענה אשר הועלתה בהתנגדויות 

לעניין ההקלה שפורסמה, יתר הטענות הינן לתכנון המבוקש לפי התכניות החלות ואין בגינן זכות 
 התנגדות.

אתר , בתיק הבניין המקוון, בGIS -ים לצפייה בכל עת במערכת הפרטי הבקשה והתכנון המוצע זמינ . ב
 האינטרנט של העירייה.

 
:בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים

 
 
 
 

 היתרמתן תנאים ל
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 תיאום וביצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם בהתאם. . 1
 הצגת פתרון מאושר על ידי הידרולוג ורשות המים לצורך שאיבת מי תהום בהתאם לחוק הפיקוח על קידוחי מים. . 2
 הצגת אישור מורשה נגישות. . 3
 בהתאם להוראות התכנית. 5281הצגת אישור בניה ירוקה לעמידה בתקן  . 4
 

 תנאים בהיתר
טיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים אי גרימת נזקים לתשתיות )פר . 1

 והנכסים הסמוכים.
 המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא. . 2
 השבת מי התהום, במידה וישאבו, לתת הקרקע לאחר קבלת חוות דעת משרד הבריאות לתקינותם. . 3
 

 להתחלת עבודותתנאים 
טרם תחילת העבודות, יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק,  . 1

 במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 

 תנאים לתעודת גמר
 לעניין רישום שטחים משותפים. 27הצגת רישום הערת אזהרה בטאבו לפי תקנה  . 1
 צגת אישור משרד הבריאות ורשות המים להחזרת מי התהום ותקינותם לתת הקרקע.ה . 2
ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 3

 המרחביות לנושא זה.
 

 הערות
 וללא עוגנים זמניים כפי שהוצג במפרט הבקשה.קירות המרתף ייבנו על ידי דיפון כלונסאות בלבד  . 1
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/או בשטח המגרש. . 2
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

לדחות את ההתנגדויות שכן, וההתייחסות להתנגדויות,  2ת, בסעיף אני רוצה להוסיף בחוות הדענשטיין: שמעון בר
 להוסיף פתח האוורור לא מופנה למתנגדים.

 יש הקלות בבקשה הזאת? דורון ספיר:
בעצם היא לא הקלה, הם ביקשו זאת  -מ'  2.50יש הקלה לטובת בניית מתקן חנייה, גובה המתקן  נשטיין:שמעון בר
 בפרסום.

 רסמה הקלה אך היא לא רלוונטית.פו מרגריטה גלוזמן:
 
 
 
 

 14ההחלטה : החלטה מספר 
 11/11/2020מתאריך  2-20-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
לאשר את הבקשה להקמת בניין מגורים חדש, בקיר משותף חלקי עם הבניין בחלקה הסמוכה מדרום מערב,  . 1

קומות מרתף הכוללות מתקן חנייה  2קומות וקומת גג חלקית עם חזית מסחרית בקומת הקרקע מעל  5בן 
 אוטומטי.  

 .1יחידות דיור ויחידת מסחר  14סה"כ עבור 
 
 ן:לדחות את ההתנגדויות שכ . 2

לחוק התכנון והבניה אך בבחינת הבקשה עלה כי ההקלה  149עבור הבקשה בוצע פרסום לפי סעיף  א. 
המפורסמת כלל אינה מתבקשת ולכן הפרסום אינו רלוונטי. מלבד הטענה אשר הועלתה בהתנגדויות 
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כות לעניין ההקלה שפורסמה, יתר הטענות הינן לתכנון המבוקש לפי התכניות החלות ואין בגינן ז
 כמו כן, האוורור לא מופנה לכיוון המתנגדים. התנגדות.

, בתיק הבניין המקוון, באתר GIS -פרטי הבקשה והתכנון המוצע זמינים לצפייה בכל עת במערכת ה ב. 
 האינטרנט של העירייה.

 
:בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים

 
 תנאים למתן היתר

 תיאום וביצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם בהתאם. . 1
 הצגת פתרון מאושר על ידי הידרולוג ורשות המים לצורך שאיבת מי תהום בהתאם לחוק הפיקוח על קידוחי מים. . 2
 הצגת אישור מורשה נגישות. . 3
 בהתאם להוראות התכנית. 5281תקן הצגת אישור בניה ירוקה לעמידה ב . 4
 

 תנאים בהיתר
אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים  . 1

 והנכסים הסמוכים.
 המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא. . 2
 ה וישאבו, לתת הקרקע לאחר קבלת חוות דעת משרד הבריאות לתקינותם.השבת מי התהום, במיד . 3
 

 תנאים להתחלת עבודות
טרם תחילת העבודות, יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק,  . 1

 במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 

 תנאים לתעודת גמר
 לעניין רישום שטחים משותפים. 27הצגת רישום הערת אזהרה בטאבו לפי תקנה  . 1
 הצגת אישור משרד הבריאות ורשות המים להחזרת מי התהום ותקינותם לתת הקרקע. . 2
חיות ובהתאם להנ 5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 3

 המרחביות לנושא זה.
 

 הערות
 קירות המרתף ייבנו על ידי דיפון כלונסאות בלבד וללא עוגנים זמניים כפי שהוצג במפרט הבקשה. . 1
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/או בשטח המגרש. . 2
 

 ת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשהטיוטהערה: 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 223דיזנגוף 

 
 

 121חלקה:    6960 גוש:  20-0876 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 28/06/2020 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0187-223 תיק בניין:
 מ"ר 553 שטח: 201901220 בקשת מידע:

   07/08/2019 תא' מסירת מידע:

 
 יה בע"מאסיאג חברה לבנ מבקש הבקשה:

 יפו * -, תל אביב  5הר סיני 
 

 מינין דורון יעקב עורך הבקשה:
 יפו * -, תל אביב  10הירשנברג 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 14.34, שטח הריסה )מ"ר(: 1מספר קומות להריסה: 
 

 , 13, כמות יח"ד לתוספת: 3.5כמות קומות לתוספת: 
 

 כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים: לאהעבודות המבוקשות בהיתר 
 
 
 

 מיליס(יניב חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י אדר' 
 

תנאי לתחילת נשארת כפי שהיא בתוספת  26/08/2020יך מתאר 2-20-0018החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה מספר 
  עבודות הבנייה, "בקומת המרתף, פינוי המגורים הקיימים ללא היתר וקבלת אישור הפיקוח על מילוי התנאי".

 
 
 
 

 היתרמתן תנאים ל
 תיאום וביצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם בהתאם. . 1
 

 ם בהיתרתנאי
טרם תחילת העבודות, יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק,  . 1

 במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
המבנים  אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות . 2

 והנכסים הסמוכים.
 המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא. . 3
 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות הועדה המקומית לאחר קבלת חו"ד מהנדס העיר או מי מטעמו. . 4
 לעניין : 27הצגת רישום הערת אזהרה בטאבו לפי תקנה  . 5

 א. רישום זיקת הנאה לרשות הרבים.
 שטחים משותפים. ב. רישום

 
 

 
 להתחלת עבודותתנאים 

 בקומת המרתף, פינוי המגורים הקיימים ללא היתר וקבלת אישור הפיקוח על מילוי התנאי. . 1
 
 

 הערות
 קירות המרתף ייבנו על ידי דיפון כלונסאות בלבד וללא עוגנים זמניים כמסומן בתכנית ההיתר. . 1
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/או בשטח המגרש. . 2
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 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 

 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 קש להביא.דורון ספיר: דיון נוסף, מנהל האגף בי
מבדיקה של הפיקוח עולה שכן, אנחנו נציין  במצב הקיים יש דירה בקומת המרתף. ביקש לבדוק אםשמעון ברונשטיין: 

בחוות הדעת  חדר משאבות, חדר עגלות ואופניים. שבבקשה עצמה לא מתוכננת שם דירה, מתוכנן מקלט, מאגר מים,
 חילת עבודות הבנייה, פינוי המגורים הקיימים ללא היתר במרתף.אנחנו נבקש להוסיף להחלטת הוועדה, נוסיף תנאי לת

 כרגע הם מסמנים את זה להריסה. רק בתחילת העבודות נוכל בעצם להבין את ההתכנות שלא תהיה שם דירה בעצם.
 ואם הם לא יפנו את עצמם , מה נעשה אז? הראלה אברהם אוזן:

 ביקשנו לתחילת עבודות הבנייה. מרגריטה גלוזמן:
 לתחילת העבודות זה בסדר, הוא לא יקבל אישור. ראלה אברהם אוזן:ה

 צריך להיות תנאי להפסקת השימוש במקום. דורון ספיר:
 כשמדובר בתוספת לבניין קיים זאת תקלה. הראלה אברהם אוזן:

זה לא אנחנו מתלים תנאים שהם בלתי ישימים וזה אחד מהם, פינוי הדירה, יהיו משפטים, ההיתר ה דורון ספיר:
 יתממש. צריך לפנות לפני.

 זה לדחות את הבקשה, ויגיש את זה עד שהוא יתקן. מאיר אלואיל:
 הוא אגב הגיש תוכנית שלא תואמת למציאות? דורון ספיר:

 : נכון.מרגריטה גלוזמן
בקומת : למה לא להגיש תביעה נגד העורך? האם הגיש מסמך כוזב לוועדה? בבקשה הזאת יש דירה שקיימת דורון ספיר

המרתף, המבקש הגיש את הבקשה כאילו שהדירה לא קיימת.  הם אומרים שהתנאי להתחלת עבודות הבנייה זה פינוי 
 הדירה, אני לא רוצה התחלה, זה היתר שאנחנו לא יכולים לממש אותו.

 עד עכשיו הכנסנו כתנאי לאכלוס. האם אתה רוצה לפסול בכלל לגמרי?  אודי כרמלי:
 ניתן להגיש תביעה נגד מי שהגיש מסמך כוזב לוועדה?האם  דורון ספיר:

 : הוא לא סימן את הדירה בתוכנית.מרגריטה גלוזמן
לא, אנחנו צריכים לסרב לבקשה, כל הזמן עובדים בצורה גמישה עם השוק, אתה צריך לתת ליזם איזושהי  אודי כרמלי:

 ודאות כדי שיפעל בצורה חוקית.
להריסה בקומת המרתף, ובבקשה עצמה זה יהיה מקלט. גם בבקשה החדשה זה לא  הוא מציג דירה שמעון ברונשטיין:

 תהיה דירה.
 יש התנגדות של בעל הדירה למטה? אודי כרמלי:

 לא, אין. שמעון ברונשטיין:
 בכל הפינויים מדובר בדירות עם היתרים. דורון ספיר:

ממחסן, לא תוציא היתר מתקן אם הוא לא  כל דבר שלא יצא לו היתר החל ממרפסת לא מורשית והחל אודי כרמלי:
 יסיר את העבירה לפני הליך ההיתרים.

 אני רוצה שיוכיח שהפינוי של הדירה בוצע. שיביא הסכם פינוי עם בעל הדירה. דורון ספיר:
 אני לא נותן לו לפתוח התחלת עבודות בלי זה. אודי כרמלי:
 יש לו ודאות שיש לו דירה ללא היתר. דורון ספיר:

 דורון, אתה צודק לגמרי. הלמן: הלל
 השטח הזה שבו מתקיימת הדירה הלא חוקית, מי הבעלים שלו? הראלה אברהם אוזן:

זה מאוד קשה להגיד, נכנסתי לנסח טאבו, אין תיאור קומות בנסח הטאבו, בדרך כלל רושמים, יש  מרגריטה גלוזמן:
 כאן קו, אני לא יודעת לאיזה קומה יש בעלים.

 זה רשום כבית משותף? אוזן:הראלה אברהם 
 כן, בית משותף. מרגריטה גלוזמן:

האם יש פלוני שהוא בעלים של השטח הזה ,שזה שטח דירה לא חוקית, והוא לא הולך לקחת שום  הראלה אברהם אוזן:
בו חלק בכל הסיפור של ההתחדשות העירונית הזאת ותוספות בנייה, אני אומרת לפלוני שיש לו כרגע דירה רשומה בטא

שהיא לא חוקית, יש דברים כאלה, עכשיו תמחוק את הדירה שלך תישאר בלי כלום?! אם זה המצב, לדעתי אנחנו 
חייבים להבין איך אנחנו הולכים לפתור אותו. לדעתי זה לא ייפתר, אלא אם כן מישהו עושה פה את התוספות בנייה 

 זה לא עובד בצורה כזאת.הולך לתת לו דירה איפשהו ולפצות אותו בכסף, הוא לא יעלם. 
 רשום פה שנשלחו הודעות לכל הבעלים ולא התקבלו התנגדויות. שמעון ברונשטיין:

יש לנו ניסיון, הועדה הזאת בבקשות אחרות שנתנו תוספות לבנייה, וזה סומן להריסה, בזמן אמת  הראלה אברהם אוזן:
 אחרי שהוא סיים לבנות, הוא פתאום הגיע עם סיפורים.
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 לא ניתן לו לבנות לפני שהוא מסדיר את זה, מה החלופה כאן? לי:אודי כרמ
 הפתרון שאנחנו מציעים פה, הוא לא לממש את ההיתר בלי זה. הלל הלמן:

 אפשר להציע שנוציא את הבקשה מסדר היום לבדיקה נוספת של עוד פרטים, ואז נשוב ונדון. אופירה יוחנן וולק:
 מבקש ההיתר, שיסביר איך הוא מפנה את הדירה הזאת.אני רוצה שתהיה פנייה ל דורון ספיר:

אני מסכימה עם האמירה שאנחנו לא יכולים להתנות את התנאי הזה להוצאת היתר, אבל אם  הראלה אברהם אוזן:
יימצא שהשטח שהוא בבעלות פלוני ורשום בבעלותו בטאבו, וכרגע מסמן אותו להריסה אני חושבת שלדרוש תנאי 

להוצאת ההיתר זה כן נובע מהבניה או שאני דוחה אותו בכלל כי אין הסכמה של פלוני, אני הולכת  שאומר הסכמת פלוני
 להרוס לו את הדירה. אם זה היה הריסה ובנייה מחדש לא היינו כאן. אבל זאת תוספת.

יש כאן  אני לא הורס משהו שהוא בבעלות של מישהו והשימוש הוא בהיתר. זה לא המצב. לצורך העניין, הלל הלמן:
שטח ולא היו התנגדויות שהשימוש בו הוא ללא היתר. מה שאנחנו מתנים שאי אפשר לממש את ההיתר הזה בלי הפתרון 

של הנושא הזה, עכשיו מאשרים את זה תכנונית, ומאפשר לו את הזמן לריב בערכאות הקנייניות.  החלופות שעומדות 
לא הגיוני מבחינה תכנונית איך אתם תוקעים את כל הפרויקט הזה בפנינו זה לא לאשר בכלל, ואז אנחנו נפסיד כי זה 

ואת כל הדיירים בגלל עבריין אחד. זה לא אפשרי בשבילנו לדרוש את זה כתנאי להיתר. הפתרון היחידי שאפשרי זה 
ולך ורב להוציא את ההיתר כי זה חייב תכנונית, להגיד לו אתה לא יכול לממש אותו בלי פתרון הנושא הזה, ואז הוא ה

 איתו בבתי משפט והם מגיעים להסדר.
 אני הייתי יותר רגועה אם הייתי יודעת מה המצב הקנייני בשטח הזה.הראלה אברהם אוזן:  

קבלו את ההצעה של אופירה, לעשות דיון נוסף, בירור נכסי מי מחזיק, מתנגד לא מתנגד להביא דיווח אודי כרמלי: 
 החלטה. עדה לפעם הבאה ועל סמך זה לקבלולו

שלו לא חוקית דירה  כי יכול להיות שאותו מבקש כבר רכש אצל אותו בעל הנכס ,ריטנבקש תשמרגריטה גלוזמן: 
 .במרתף

אנחנו לאכלוס עם תנאי שהוא בין שניים, בהתייחס למה שדורון אמר, אני חושב שהוא צודק, מי שמגיע הלל הלמן: 
 ה, לא להתחיל לבנות לפני שהנושאים האלה מוסדרים.תקועים עם זה. אנחנו מנסים להימנע מהמטלות האל

לקבל את ההצעה של אופירה לדיון נוסף, אחרי בירור הנושא הנכס של דירת המרתף, מה הבעלות ומה אודי כרמלי: 
 עמדת המגיש לעניין הסדרת הפתרון.

 מישהו שזה לא קשור אליו.הטיל תנאי על תמנעו ככל האפשר מיצירת תנאים לדורון ספיר: 
 לסרב לבקשה.כי המשמעות של מה שאתה אומר עכשיו, זה  זה בעיהאודי כרמלי: 
 להימנע ככל האפשר.דורון ספיר: 

 תגיד שניתן להימנע.ראובן לדיאנסקי: 
 דורון צודק לחלוטין.אודי כרמלי: 

 צריך לקבל החלטה שהיא ברורה ולא אמירה של תשתדלו.ראובן לדיאנסקי: 
לטה כזו, כי יש איזשהו תחום רך, כשאתה מעודד בנייה אתה מושך מצד אחד ומשחרר מצד אני מתנגד להח אודי כרמלי:

 יכול לקחת מימון מהבנק.הוא שאתה נותן היתר, יש לו גב לפתור את הבעיה.  שני, ברגע
ם אני חושב שצריך לוודא שמבקש ההיתר אין לו שליטה מה קורה במקום אחר, הוא צריך פתרון איך פותרידורון ספיר: 

 כים משפטיים.יהלהמסמכים האלה גם יעזרו ב את העניין.
 , את זה קיבלתי.זה בסדראודי כרמלי: 

 דברים כאלה ואחרים לפני קבלת טופס אכלוס?אם אתה קובע תנאי בהיתר שהוא צריך להשלים הראובן לדיאנסקי: 
ההיתר מבלי שאנחנו יכולים לוודא  שהו לקבלתיאנחנו מטילים תנאי על מלא ייווצר מצב שבו אני אומר שדורון ספיר: 

 ם יש מצב שאנחנו לא יכולים לאכלס?היו .שהוא אכן יכול לבצע את התנאי הזה
 הלל דיבר על זה קודם, כאשר אתה קובע תנאי מסוים לאכלוס. ראובן לדיאנסקי:

 לא עושים את זה.אודי כרמלי: 
הוא בונה מעל מרכז מסחרי, אין לו פתרון ר, מבקש ההיתאני מדבר אך ורק על תנאים שלא בשליטת דורון ספיר: 

 .בקומת קרקעשנמצא אשפה, אין לו פתרון להריסת גגון 
 , כל דבר שלא בשליטתו.שהדברים יסתדרו אודי כרמלי:

אנחנו רוצים בעצם להגביר את הודאות שניתן יהיה לקיים את התנאי להתחלת העבודות, הוא יספק לנו  מאיר אלואיל:
 בר שהוא יכול לספק לנו, צריך לספק חוזה להיתכנות התנאי הזה.חוזה הסכמה, כל ד

 לשוב ולדון. דורון ספיר:
 
 
 
 

 15: החלטה מספר דיון נוסףחלטה ה
 11/11/2020 מתאריך 2-20-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לשוב ולדון לאחר בדיקת הצוות המקצועי.
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ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 9לפין 
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קומות עם חדרי יציאה לגג מעל קומת  5יין מגורים דרומי פינתי בן שינויים ותוספות בבנאשר את הבקשה ללא ל
 עמודים מפולשת, הכוללים: סגירת קומת עמודים מפולשת בחלקו הצפוני של הבניין והקמת יחידת דיור בה שכן:

 
לנושא הקומה  6 -ו 5מתוכנן חדר/מסתור גז בחזית הקדמית של הבניין ובניגוד למגבלות התכנון לרובעים  .1

 מפולשת, אשר לפיה יש לתכנן את חדר הגז בתוך המבנה.ה
בנוסף,  הסדרת מסתור לבלוני גז במרווח הקדמי נוגד גם ההנחיות המרחביות וגם הורס את החצר הקדמית 

 הדרומית של הבניין.

 .11ואילו מדובר על מגרש אחד המכיל גם את לפין  9הוצגו הסכמות פוסיטיביות רק של הבעלים מלפין  .2

הבקשה נשללה ע"י מכון הרישוי לנושא תנועה וחנייה שכן, מוצעת חנייה במתקן אוטומטי במרווח הצדדי אשר  .3
מקומות חנייה נדרשים וזאת מבלי שניתן פתרון חלופי המוסכם עם  4מחסור של  קטן מהרוחב הנדרש ולכן קיים

 שאר בעלי הדירות.
 נן מחוץ לקו המגרש.המבוקש בחזית הצפון מערבית תוכבנוסף, מתקן החנייה 

מ', גובה מותר לקומת מגורים לפי חוק התכנון  2.30גובה קומת העמודים לפי ההיתרים שניתנו לבניין הינו  .4
 . מ', לא ברור כיצד הגיעו לגובה זה כאשר אין שינוי במפלסים.2.50והבנייה הינו 

 2בחדר האשפה רשום ריכלות שבה: רישוי לבין תכנית האדקיימת סתירה בין נספח האשפה שהוגש למכון ה .5
 מחסנים ובנוסף מספר הפחים שונה.

אין פתרון חלופי בתוך  דוודים, לאחר השינוי המבוקש 4מתוכנן חדר בקומה המפולשת המכיל  2003בהיתר משנת  .6
 נוגד הנחיות מרחביות. -המבנה

ת הקומות האחרות כלא מבוקשות מבוקשת תוספת יחידת דיור ולשם כך יש להכליל את כל הבקשה ולא לסמן א .7
 שכן, יש צורך לחשב את הצפיפות הכוללת.

מבדיקת המצב הנוכחי של הבניין, ניתן לראות שהוקמה חנייה נוספת בחזית הדרום מערבית במקום גינה  .8
 שאושרה בהיתר.

דרות פנימיות, הבקשה ערוכה בצורה שמקשה על בדיקתה: לא הוצגו השינויים כלפי ההיתר הקדום, לא סומנו ג .9
 שכן מדובר על מגרש אחד. 11סימון גבהים וקווי מגרש ביחס לבניין בלפין 

 
הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הוועדה נשלחה לעורך הבקשה.
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 : תיאור הדיון
 

 ראובן לדיאנסקי לא משתתף בדיון.
 

אני מכירה את המבקשת עצמה, היא אדריכלית בעצמה, היא יודעת מה מותר ומה אסור, ולטענתה חלק  וק:מלי פוליש
מהדברים סודרו ואת היתר ניתן לסדר. מקודם אמרתם שיש תנאים שניתן לאשר תיקונים, אני חושבת שזה אחד 

ותר גרוע מזה, הטענה שגם לא נתנו המקרים. אין כאן התנגדויות, אין כאן סטייה ניכרת, אין כאן סטיות מיוחדות. י
 להם להיפגש, הם לא הבינו מה רוצים מהם. האם אפשר לבדוק שוב.

 לא ביקשו מאיתנו פגישה. נשטיין:שמעון בר
 הם מנסים.בגלל הקורונה אמרו שאין אפשרות להיפגש.  מלי פולישוק:

 עורך בקשה לא עורכת. הלל הלמן:
 קשר איתה. המבקשת, כיום אין לי שום מלי פולישוק:

יכול להיות שאת מכירה את המבקשת אבל לא את העורך. יש טענות לעניין עריכת הבקשה, הטענות  אודי כרמלי:
 ברורות בדרפט, חוות הדעת נמסרה כפי שנמסרה. אנחנו חוזרים למערכת היחסים בין עורכי הבקשה לבין המבקשים.

רה את הנושא. אני רק אומרת בגלל הקורונה לא נפגשו המבקשת היא עורכת בקשות בעצמה. היא מכי מלי פולישוק:
 איתם.

בניינים על מגרש  2הבקשה הוגשה בצורה מאוד בעייתית שמאוד מקשה על בדיקתה. מדובר פה על  שמעון ברונשטיין:
אחד והבקשה הוגשה רק על בניין אחד, אי אפשר לא להכליל את הבניין השני. מדובר על מגרש אחד. כל מה שהוגש 

 טוט עצמו גם  לא תואם את מה שקיים בהיתר. יש הרבה סתירות. בשר
 אני נמנעת מלהיכנס לפרטים, הטענה שבגלל הקורונה לא נפגשו איתם, האם ניתן לערוך פגישה? מלי פולישוק:

 אני בחנתי את הבקשה ואני לא קיבלתי שום בקשה לפגישה. נשטיין:שמעון בר
 מר למבקשת, אין דבר כזה שמי שמבקש פגישה ולא מקבל אותה. לגבי הטענה שעורך הבקשה א אודי כרמלי:

 אנחנו נפגשים בקורונה יותר מהעבר. הלל הלמן:
 אמרו לי שזאת התשובה. מלי פולישוק:

 שיבוא בן האדם שביקש את הפגישה בעצמו. אודי כרמלי:
 אז אם מועלית טענה לא מבוססת, שיעבירו בכתב ותיצור איתי קשר. מאיר אלואיל:

 אם יבקשו דיון נוסף, בעקבות מה שיציגו את התוכנית למהנדס העיר וזה יראה לנכון להחזיר לדיון, נחזיר. ון ספיר:דור
 
 
 
 

 16ההחלטה : החלטה מספר 
 11/11/2020מתאריך  2-20-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות עם חדרי יציאה לגג מעל קומת  5אשר את הבקשה לשינויים ותוספות בבניין מגורים דרומי פינתי בן לא ל

 עמודים מפולשת, הכוללים: סגירת קומת עמודים מפולשת בחלקו הצפוני של הבניין והקמת יחידת דיור בה שכן:
 
לנושא הקומה  6 -ו 5כנון לרובעים מתוכנן חדר/מסתור גז בחזית הקדמית של הבניין ובניגוד למגבלות הת .1

 המפולשת, אשר לפיה יש לתכנן את חדר הגז בתוך המבנה.
בנוסף,  הסדרת מסתור לבלוני גז במרווח הקדמי נוגד גם ההנחיות המרחביות וגם הורס את החצר הקדמית 

 הדרומית של הבניין.

 .11מגרש אחד המכיל גם את לפין ואילו מדובר על  9הוצגו הסכמות פוסיטיביות רק של הבעלים מלפין  .2

הבקשה נשללה ע"י מכון הרישוי לנושא תנועה וחנייה שכן, מוצעת חנייה במתקן אוטומטי במרווח הצדדי אשר  .3
מקומות חנייה נדרשים וזאת מבלי שניתן פתרון חלופי המוסכם עם  4קטן מהרוחב הנדרש ולכן קיים מחסור של 

 שאר בעלי הדירות.
 המבוקש בחזית הצפון מערבית תוכנן מחוץ לקו המגרש.ייה בנוסף, מתקן החנ

מ', גובה מותר לקומת מגורים לפי חוק התכנון  2.30גובה קומת העמודים לפי ההיתרים שניתנו לבניין הינו  .4
 . מ', לא ברור כיצד הגיעו לגובה זה כאשר אין שינוי במפלסים.2.50והבנייה הינו 
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 2שהוגש למכון הרישוי לבין תכנית האדריכלות שבה: בחדר האשפה רשום קיימת סתירה בין נספח האשפה  .5
 מחסנים ובנוסף מספר הפחים שונה.

דוודים, לאחר השינוי המבוקש אין פתרון חלופי בתוך  4מתוכנן חדר בקומה המפולשת המכיל  2003בהיתר משנת  .6
 נוגד הנחיות מרחביות. -המבנה

יש להכליל את כל הבקשה ולא לסמן את הקומות האחרות כלא מבוקשות  מבוקשת תוספת יחידת דיור ולשם כך .7
 שכן, יש צורך לחשב את הצפיפות הכוללת.

מבדיקת המצב הנוכחי של הבניין, ניתן לראות שהוקמה חנייה נוספת בחזית הדרום מערבית במקום גינה  .8
 שאושרה בהיתר.

ויים כלפי ההיתר הקדום, לא סומנו גדרות פנימיות, הבקשה ערוכה בצורה שמקשה על בדיקתה: לא הוצגו השינ .9
 שכן מדובר על מגרש אחד. 11סימון גבהים וקווי מגרש ביחס לבניין בלפין 

 
הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הוועדה נשלחה לעורך הבקשה.

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 
 
 



 1965חוק התכנון והבניה התשכ"ה                                                                                                      יפו –עיריית תל אביב 
 מינהל           ההנדסה

 56עמ'   20-0964  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 21כ"ג יורדי הסירה 

 
 

 20חלקה:    6962 גוש:  20-0964 מספר:  בקשה
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 09/07/2020 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0205-021 תיק בניין:
 מ"ר 303 שטח: 201901383 בקשת מידע:

   15/09/2019 תא' מסירת מידע:

 
 בע"מ 4שורי צידון שינבר חכ מבקש הבקשה:

 יפו * -, תל אביב  1כרמי דב אדר' 
 

 כנען גיא עורך הבקשה:
 , גבעתיים * 1כורזין 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, קומה בה מתבצעת התוספת: קרקע, 6, מספר יח"ד מורחבות: 5, כמות יח"ד לתוספת: 2כמות קומות לתוספת: 
עית, כיוון התוספת: לאחור, מבוקשים שינויים פנימיים: תוספת ממד  ליח"ד עורפית ראשונה, שניה , שלישית , רבי

 בקומות קרקע, ראשונה, שניה, שלישית.
 

בקומה רביעית, תוספת ממד בחזית אחורית, תוספת שטח בחזית אחורית וחזית צפונית., תוספת אחרת: תוספת 
 ה, שלישית, רביעית, מרפסות בחזית קדמית ועורפית בקומות קרקע, ראשונה, שני

 
 בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים

 
 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

יפו  -אביב , תל 21רחוב כ"ג יורדי הסירה  . חן אריה1
6350825 

 1התנגדות מס' 

 4445113, כפר סבא 13רחוב אימבר  . חן דבורה2

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 להלן עיקרי ההתנגדות:בבניין המשותף.  5הוגשה התנגדותם של בעלי חלקה מס'  .1
 ההקלה מבוקשת נעשתה ע"י בעלים של מחסן בלבד בבניין, שהינו בניין מגורים. -
נה לחלוטין את אופיו של הבניין, ההקלה המבוקשת משים, אינן פוגע באופיו של הבניין, חסן בבניין מגורקיומו של מ -

 מבניין מגורים שקט, לבניין עם תוספת מסחרית שתגביר מאד  את כמות ותנועת האנשים שיגיעו לבניין.
ל תנועת באי המקום תהיה מתחת הכניסה למחסן של המבקש תמוקם בעורף הבניין, ממש מתחת לדירת המתנגדים, וכ -

 הדירה והאפשרות להשתמש בה בנוחות. לדירתם, ותגרום למטרד ורעש, שיפחיתו מאד את ערך 
מ"ר בעוד ששטח הנכס בבעלותו לפי התשריט של הבית המשותף בטאבו הוא  28השטח לגביו מבוקשת ההקלה הוא   -

 מ"ר בלבד! 23
 

  התייחסות להתנגדויות:
 :1מס' בנוגע להתנגדות 

בניגוד לפרסום לא קיימת כל התייחסות לשימוש שפורסם בתכנית '. 1המבוקש בהקלה תואם את הוראות תכנית ע
 הבקשה, על כן לא ניתן לבחון המבוקש ולתת התייחסות לטענות של המתנגדים.

 
 
 
 

 (רוני רבנרחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 לא לאשר את הבקשה כפי שהוגשה שכן: .א
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צורה מלאה, בניגוד להוראות המפולשת בסגירת הקומה במיקום המוצע מהווה מתקן חניה מגודר   הסדרת. 1
 התכנית. לא ניתן לאשר.

 
 –לדירות העורפיות מוצעות מרפסות עד גבול המגרש הצדדי, מעבר לחפיפה עם הבניין הקיים בקיר המשותף . 2

 ד להוראות התכנית. לא ניתן לאשר.מ' מהקו הבניין הצדדי המותר. בניגו 2.5מדובר בחריגה של 
 

 מ' מהמצוין בהיתר המקורי. 0.14-גבוה בהינו  מוצג גובה קומה טיפוסית בקומה שלישית באגף הדרומי החזיתי. 3
 

 הינו גבוה מהמותר על פי הוראות התכנית. לא ניתן לאשר. אגף הצפוני עורפי. גובה קומות התוספת המבוקש ב4
 

סגירת מרפסות . ת שנסגרה לא בהיתר בסגירה קשיחהמוצגת מרפסצדדית ממזרח בחזית ה בקומת הקרקע  .5
 בבניה קשיחה הינה בניגוד להוראות התכנית. לא ניתן לאשר.

 
 .על פי חוות  דעת מכון הרישוי לא ניתן לאשר את פתרון החניה כפי שהוגש. 6

 
 מק הרצועה.מעו 1/3מוצעת סגירה בקיר במערב הרצועה המפולשת שאורכו גדול על . 7

 
לא ניתן לאשר סגירת החצר הפנימית, תוספת השטח  מוצעת סגירה של החצר בפנימית בבנייה בקיר משותף.. 8

 אינה ברורה.
 

מבוקש אישור בדיעבד של  מחסן עצמאי )פורסם משרד, המרתף בתוכנית ההגשה אינו על פי המאושר בהיתר. . 9
לאשרו. בשטח של  ולא ניתן 1עצמאי נוגד הוראות תכנית עאך לא מופיע בתכנית שהוגשה(. שימוש של מחסן 

 מי הוא משרת. ללא מידע אתהממ"דים מבוקש מחסן נוסף קירות יורדים של 
 

 לא נראה מיקום מד המים.. 10
 

 .לא נראה פתרון הכביסה עבור כל יחידות הדיור בבניין. 11
 

 חיבור המגרש לחשמל.. לא נראה 12
 

לא מוצעת גדר בגבול הרחוב. על פי הוראות מדיניות אדריכל העיר "בבנייני  בהגשה. לא הוצגה פריסת גדרות. 13
 מגורים יש להקים גדר בגבול המגרש הפונה לרחוב".

 
 לא הוצג מיקום מערכות דודי האגירה, מערכות המזגנים ומיקום המתקנים הסולאריים בתכנון.. 14

 
 ם במוצעים בחזיתות הבניין.אין פירוט בנוגע לחומרי הגמר והחיפוי הנוספי. 15
 

הדורשות לפתח בחזית המגרש הפונה לרחוב . פיתוח השטח המוצע אינו תואם להוראות מדיניות אדריכל העיר 16
 מ' ובאורך לא פחות ממחצית החזית הקדמית. 2רצועת גינון ברוחב של 

 
 ל.המבוקש בהקלה אינו נראה בתכנית. על כן לא ניתן לתת התייחסות להקלה הנ" .ב

 

בניגוד לפרסום לא קיימת כל התייחסות לשימוש שפורסם בתכנית הבקשה, על כן לא לקבל את ההתנגדות שכן  .ג
 לא ניתן לבחון המבוקש ולתת התייחסות לטענות של המתנגדים.

 
 טיוטת חוו"ד נשלחה לעורך הבקשה
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 שהוגשה שכן:לא לאשר את הבקשה כפי  .א

 
הסדרת  מתקן חניה מגודר במיקום המוצע מהווה סגירת הקומה המפולשת בצורה מלאה, בניגוד להוראות . 1

 התכנית. לא ניתן לאשר.
 

 –. לדירות העורפיות מוצעות מרפסות עד גבול המגרש הצדדי, מעבר לחפיפה עם הבניין הקיים בקיר המשותף 2
 ין הצדדי המותר. בניגוד להוראות התכנית. לא ניתן לאשר.מ' מהקו הבני 2.5מדובר בחריגה של 

 
 מ' מהמצוין בהיתר המקורי. 0.14-. גובה קומה טיפוסית בקומה שלישית באגף הדרומי החזיתי מוצג הינו גבוה ב3

 
 . גובה קומות התוספת המבוקש באגף הצפוני עורפי הינו גבוה מהמותר על פי הוראות התכנית. לא ניתן לאשר.4

 
סגירת מרפסות . בקומת הקרקע  בחזית הצדדית ממזרח מוצגת מרפסת שנסגרה לא בהיתר בסגירה קשיחה. 5

 בבניה קשיחה הינה בניגוד להוראות התכנית. לא ניתן לאשר.
 

 . על פי חוות  דעת מכון הרישוי לא ניתן לאשר את פתרון החניה כפי שהוגש.6
 

 מעומק הרצועה. 1/3שאורכו גדול על  . מוצעת סגירה בקיר במערב הרצועה המפולשת7
 

לא ניתן לאשר סגירת החצר הפנימית, תוספת השטח . מוצעת סגירה של החצר בפנימית בבנייה בקיר משותף. 8
 אינה ברורה.

 
מבוקש אישור בדיעבד של  מחסן עצמאי )פורסם משרד, . המרתף בתוכנית ההגשה אינו על פי המאושר בהיתר. 9

ולא ניתן לאשרו. בשטח של  1שהוגשה(. שימוש של מחסן עצמאי נוגד הוראות תכנית עאך לא מופיע בתכנית 
 קירות יורדים של הממ"דים מבוקש מחסן נוסף ללא מידע את מי הוא משרת.

 
 . לא נראה מיקום מד המים.10

 
 .לא נראה פתרון הכביסה עבור כל יחידות הדיור בבניין. 11

 
 . לא נראה חיבור המגרש לחשמל.12

 
. לא הוצגה פריסת גדרות בהגשה. לא מוצעת גדר בגבול הרחוב. על פי הוראות מדיניות אדריכל העיר "בבנייני 13

 מגורים יש להקים גדר בגבול המגרש הפונה לרחוב".
 

 לא הוצג מיקום מערכות דודי האגירה, מערכות המזגנים ומיקום המתקנים הסולאריים בתכנון.. 14
 

 מרי הגמר והחיפוי הנוספים במוצעים בחזיתות הבניין.אין פירוט בנוגע לחו. 15
 

. פיתוח השטח המוצע אינו תואם להוראות מדיניות אדריכל העיר הדורשות לפתח בחזית המגרש הפונה לרחוב 16
 מ' ובאורך לא פחות ממחצית החזית הקדמית. 2רצועת גינון ברוחב של 

 
 לתת התייחסות להקלה הנ"ל. המבוקש בהקלה אינו נראה בתכנית. על כן לא ניתן .ב

 

לא לקבל את ההתנגדות שכן בניגוד לפרסום לא קיימת כל התייחסות לשימוש שפורסם בתכנית הבקשה, על כן  .ג
 לא ניתן לבחון המבוקש ולתת התייחסות לטענות של המתנגדים.

 
 טיוטת חוו"ד נשלחה לעורך הבקשה

 



 1965חוק התכנון והבניה התשכ"ה                                                                                                      יפו –עיריית תל אביב 
 מינהל           ההנדסה

 59עמ'   20-0964  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 33נורדאו 

 
 

 93חלקה:    6959 גוש:  20-0992 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 19/07/2020 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0197-033 תיק בניין:
 מ"ר 312 שטח: 201901384 בקשת מידע:

   15/09/2019 תא' מסירת מידע:

 
 בע"מ 33 הבית בנורדאו מבקש הבקשה:

 יפו * -, תל אביב  11בית חורון 
 

 נבות טל עורך הבקשה:
 יפו * -, תל אביב  38הברזל 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 417.07, שטח הריסה )מ"ר(: 3מספר קומות להריסה: 
 

 במרתפים: מספר מרתפים, אחר: חניה + טכני, 
 

 , 12ח"ד מבוקשות: , כמות י6בקומות: כמות קומות מגורים: 
 

 על הגג: אחר: דירה, 
 

 בחצר: גינה, 
 

 העבודות המבוקשות בהיתר כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים: לא
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

  6259702יפו  -אביב , תל 33שדרות נורדאו  . אבינעם הראל1
 5223507, רמת גן 7רחוב מצדה  . הניג גד2 1התנגדות מס' 

 4632448, הרצליה 35רחוב אלוף אלון יגאל  . חנה זגורסקי3

 6259701יפו  -, תל אביב 31שדרות נורדאו  . לוי ג'ויה4

 4310101, רעננה 169ת.ד.  . מרשל לרי5

 6259701יפו  -ביב , תל א31שדרות נורדאו  . פרי חנה6

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

הוגשה התנגדותם של שישה מתנגדים ללא ציון יחסם לנכס נשוא הבקשה אך על פי תוכן ההתנגדות  -1התנגדות מס' 
וכן בעלי הנכס בבניין הקיים בקיר  ניתן לשער שהינם בעלי זכויות באחד מהמגרשים הנושקים למגרש נשוא הבקשה

 ההתנגדות:משותף. להלן עיקרי 
ובו מציין המהנדס: "... מודגש,  2017 6 26בבקשה להיתר קיים דו"ח קרקע וביסוס של אינג' עלי מצארווה מתאריך . 1

כי דו"ח זה אינו מטפל ו או מתייחס לעניין ההריסה והוא אינו בתחום טיפולו ו או אחריותו של הח"מ." כלומר, אין 
(. 33ע הריסת המבנה וחפירת המרתף ללא פגיעה בבניין הצמוד  )שד' נורדאו חו"ד של קונסטרוקטור המאשר כי ניתן לבצ

לעניות דעתנו יתכן שביצוע ההריסה והחפירות יגרמו לסדקים, שברים ובמקרה קיצון אף לנטיית המבנה כולו. לכן אנו 
 מוד.מבקשים לקבל חוו"ד קונסטרוקטור מוסמך שההריסה והחפירות אפשריים ללא נזק כלשהו לבניין הצ

די של התיקון ו או זק, לשביעות רצוננו. אי ביצוע מיידי של כל נמסמך חתום עם התחייבות לתיקון מ אנו מבקשים. 2
 חוסר שביעות רצון מהתיקון יחייב פיצוי מוסכם מראש.

 אנו מבקשים כיסוי במקרה של אובדן הכנסות מהשכרת דירות עקב הבנייה הצמודה.. 3
 סת ביטוח על שמנו, לכיסוי כל נזק אחר שייגרם כתוצאה מהבנייה.אנו מבקשים שתופק פולי. 4
שתתעורר כולל התחייבות לטיפול ידית בכל בעיה ון של איש קשר שיהיה זמין לטפל מאנו מבקשים לקבל שם וטלפ. 5

 די.מי
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רפסות, שיגרמו בניית מ ניינים, בחלק האחורי של הבניין, כוללניה כלשהיא בשטח הנסיגה, שבין הבאנו מתנגדים לב. 6
 וורור נאות ובנוף של דירתנו, כנ"ל גם לגבי מרפסות שיבנו בחזית המבנה הבולטות מקו החזית.לפגיעה בא

הערה: מאחר ולא ניתן לראות את התוכנית האדריכלית המתוקנת שכן הקובץ חסום באתר העירייה, אין באפשרותנו 
 ותהיינה התנגדויות נוספות. ה, יתכןילהתייחס מעבר לנ'ל. לאחר שהקובץ ישוחרר לצפי

 
  התייחסות להתנגדויות:

בביטוח צד ג' לכיסוי כל נזק במידה  ותמגוב: כל העבודות המבוקשות בבקשה 1,2,3,4א. בנוגע לסעיפי התנגדות מס' 
 תידרש הצגת התחלת עבודותוייגרם כתוצאה מכך.  לפני הביצוע נעשות בדיקות ונערכים תיאומים נרחבים, וכן כתנאי ל

ם לכיסוי נזקים במידה וייגרמו והשבת המצב לקדמותו. לשם כן התנגדות זו זפוליסת ביטוח כנ"ל ומתן התחייבות הי
 .מתקבלתאינה 

אחרי על הביקורת מטעם היזם, במהלך עבודות הבנייה העבודה מפוקחת ע"י : 5ב. בנוגע לסעיף התנגדות מס' 
 .י הטלפון מפורסמים בשטח באתר הבנייה, מספרעורך הבקשה וכןקונסטרוקטור של הפרוייקט ה

 שרון יקרה,
 הדראפט נעול בפניי ואני לא יכולה להכניס את ההתייחסות הנדרשת.

 להלן התייחסותי:
א' הינה קביעת סל זכויות בנייה 3616א', מטרת תכנית 3616: על המגרש חלה תכנית 6ג. בנוגע לסעיף התנגדות מס' 

מיקומו של המגרש במבנה העירוני, לעידוד התחדשות עירונית תוך שמירה על לתוספות לבניינים בהתאם לגודלו ו
מאפייני המרקם הקיים. נבדק ונמצא כי התכנון המוצע עומד בהוראות התכנית ואינו עובר על קווי הבניין, גובה הבנייה 

 ומספר הקומות הניתן מתוקף התכנית, ועל כן ההתנגדות אינה מתקבלת.
 
 
 
 
 

 (רבנר רוניחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
רש שחיזוקו נדרש מפני רעידות אדמה והקמת בניין מגורים חדש, להריסת בניין קיים במגלאשר את הבקשה   . 1

 יח"ד. 12מרתף, סה"כ: קומות  2קומות וקומת גג חלקית, מעל  6בן 
 
כל העבודות המבוקשות מגובות בביטוח צד ג' לכיסוי כל נזק במידה וייגרם לדחות את ההתנגדויות שכן  .2

ם תיאומים נרחבים, וכן כתנאי להתחלת עבודות תידרש כתוצאה מכך.  לפני הביצוע נעשות בדיקות ונערכי
כמו כן הצגת פוליסת ביטוח כנ"ל ומתן התחייבות היזם לכיסוי נזקים במידה וייגרמו והשבת המצב לקדמותו. 

במהלך עבודות הבנייה העבודה מפוקחת ע"י אחרי על הביקורת מטעם היזם, הקונסטרוקטור של הפרוייקט 
הטלפון מפורסמים בשטח באתר הבנייה.. המבוקש נבדק ונמצא כי הינו על פי וכן עורך הבקשה, מספרי 

  א'.3616הוראות תכנית 
 
 
 
 

   :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
 

 היתרמתן תנאים ל
 תאום וביצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם הסופי. . 1
 בהתאם להוראות התכנית. 5281הצגת אישור בניה ירוקה לעמידה בתקן  . 2
 הצגת פתרון מאושר על ידי הידרולוג ורשות המים לצורך שאיבת מי תהום בהתאם לחוק הפיקוח על קידוחי מים. . 3
 

 תנאים בהיתר
 השבת מי התהום, במידה וישאבו,  לתת הקרקע לאחר קבלת חוות דעת משרד הבריאות לתקינותם. . 1
 עמידה בתנאי כתב התחייבות להתקנה ותחזוקה של מתקני חניה. . 2
 

 להתחלת עבודותתנאים 
על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח  . 1

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 
 

 תנאים לתעודת גמר
לתקנות המקרקעין לעניין: שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל  27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 1

בעתיד בכל צורה שהיא, הדירה בקומת הקרקע על כל מפלסיה מהוו  דיירי הבניין, המרפסות הפתוחות לא תסגרנה
 יחידת דיור אחת שאינה ניתנת לפיצול.
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 הצגת אישור משרד הבריאות ורשות המים להחזרת מי התהום ותקינותם לתת הקרקע. . 2
 
 

 הערות
 אם למסומן במסמכי הבקשה להיתר.קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים בהת . 1
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 
 
 
 
 
 

 18ההחלטה : החלטה מספר 
 11/11/2020מתאריך  2-20-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
את הבקשה להריסת בניין קיים במגרש שחיזוקו נדרש מפני רעידות אדמה והקמת בניין מגורים חדש, לאשר   . 1

 יח"ד. 12קומות מרתף, סה"כ:  2קומות וקומת גג חלקית, מעל  6בן 
 
לדחות את ההתנגדויות שכן כל העבודות המבוקשות מגובות בביטוח צד ג' לכיסוי כל נזק במידה וייגרם  .2

פני הביצוע נעשות בדיקות ונערכים תיאומים נרחבים, וכן כתנאי להתחלת עבודות תידרש כתוצאה מכך.  ל
הצגת פוליסת ביטוח כנ"ל ומתן התחייבות היזם לכיסוי נזקים במידה וייגרמו והשבת המצב לקדמותו. כמו כן 

פרוייקט במהלך עבודות הבנייה העבודה מפוקחת ע"י אחרי על הביקורת מטעם היזם, הקונסטרוקטור של ה
וכן עורך הבקשה, מספרי הטלפון מפורסמים בשטח באתר הבנייה.. המבוקש נבדק ונמצא כי הינו על פי 

  א'.3616הוראות תכנית 
 

  : בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
 

 תנאים למתן היתר
 יצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם הסופי.תאום וב . 1
 בהתאם להוראות התכנית. 5281הצגת אישור בניה ירוקה לעמידה בתקן  . 2
 הצגת פתרון מאושר על ידי הידרולוג ורשות המים לצורך שאיבת מי תהום בהתאם לחוק הפיקוח על קידוחי מים. . 3
 

 תנאים בהיתר
 תהום, במידה וישאבו,  לתת הקרקע לאחר קבלת חוות דעת משרד הבריאות לתקינותם.השבת מי ה . 1
 עמידה בתנאי כתב התחייבות להתקנה ותחזוקה של מתקני חניה. . 2
 

 תנאים להתחלת עבודות
טוח צד שלישי לכיסוי לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת בי . 1

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 
 

 תנאים לתעודת גמר
לתקנות המקרקעין לעניין: שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל  27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 1

דירה בקומת הקרקע על כל מפלסיה מהוו דיירי הבניין, המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא, ה
 יחידת דיור אחת שאינה ניתנת לפיצול.

 הצגת אישור משרד הבריאות ורשות המים להחזרת מי התהום ותקינותם לתת הקרקע. . 2
 
 

 הערות
 ה להיתר.קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים בהתאם למסומן במסמכי הבקש . 1
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
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ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 4ורבורג 

 
 

 163חלקה:    6904 גוש:  20-0441 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 25/03/2020 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0186-004 תיק בניין:
 מ"ר 446 שטח: 201901435 בקשת מידע:

   22/09/2019 תא' מסירת מידע:

 
 רייק דניאל מבקש הבקשה:

 , סביון * 3 הקשת
 רייק רונית 

 , סביון * 3הקשת 
 

 פלסנר מאיה עורך הבקשה:
 63417יפו  -, תל אביב  33פרוג 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 262.91, שטח הריסה )מ"ר(: 3מספר קומות להריסה: 
 

, כיוון התוספת: לאחור, כיוון 0-5: , קומה בה מתבצעת התוספת2, כמות יח"ד לתוספת: 3כמות קומות לתוספת: 
 התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: תכנון וחלוקה מחדש של פנים הדירות, 

 
, חומר הפרגולה: מתכת ועץ, הדירה, 33, שטח פרגולה )מ"ר(: 92בקומת הגג: כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 

השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, גובה המבנה הקיים )מטר(:  ,1953לרבות הבנייה על הגג קיימת בהיתר משנת: 
 , 409, נסיגה מהמעקה מצד שני )מטר(: 477, נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: 17.5

 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 1מתנגד מס'  6428902יפו  -, תל אביב 2רחוב ורבורג  . וולף ליאור1
ל נכס במגרש הגובל עם מגרש נושא בע

 הבקשה מצידו הדרומי.

 

יפו  -, תל אביב 11רחוב חיים ואלישע  . זץ רוויטל2
6428811 

בעלי נכסים ברחוב חיים  -2מתנגדים מס' 
הגובל במגרש  נושא הבקשה  11ואלישע 

מצידו הדרומי. )המגרש נושא הבקשה 
ארוך ושני המגרשים לעיל חולקים עימו 

 הדרומי(את צידו 

 . לפידות אסף3

 . סמו חיים4

 

עו"ד שי שץ מייצג את בעלות  -3מתנגד מס'  5257334, רמת גן 2רחוב דרך בן גוריון דוד  . שץ שי5
 103הנכסים הרשומות ברחוב העם 

עם מגרש נושא הבקשה בחלקו הגובלות 
העורפי, שבבעולתן רוב נכסי הבניין בו 

 מתגוררות

יפו  -, תל אביב 62פנקס דוד צבי  רחוב . כגן טובה6
6215715 

יפו  -, תל אביב 103רחוב אחד העם  . שרון ענבר7
6425309 

 

המתנגדים בעלי נכסים  -4ם מס' מתנגדי 6428905יפו  -, תל אביב 5רחוב ורבורג  . מילסון שלומוב מיכל8
ין מעבר לכביש בחלקה צפונית ביחס ינבב

 לחלקה המבקשת.
 6901240יפו  -, תל אביב 18רחוב שפיה  . ריגר יוסף9

 

בעלי נכסים בחלקה  -5מתנגדים מס'  6428906יפו  -, תל אביב 6רחוב ורבורג  . פבזנר דורון7
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 נימוקים כתובת שם

 הגובלת מצפון למגרש מבקש הבקשה. 6428906יפו  -, תל אביב 6רחוב ורבורג  . רנרט נועה12

 

בעלי נכסים בבניין מצפון  -6מתנגדים מס'  6428906 יפו -, תל אביב 6רחוב ורבורג  . קלינג גבריאל9
 6428906יפו  -, תל אביב 6רחוב ורבורג  . קלינג הלנה10 למגרש בדומה למתנגדים הקודמים.

 6416803יפו –, תל אביב 5רחוב מאנה  קלינג אסא

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 
 1מתנגד מס' 

 טוען נגד כריתת עץ הסיגלון. .1

 ייה מעבר לקו הבניין הנוכחי בצד הפונה לנכסו.ולחריגות בנ .2

 
 2מתנגדים מס' 

הלה מעוניינים לציין כי אין מתנגדים לבנייה עצמה רק להקלות שיש בהן כדי להשפיע על איכות חייהן ופגיעה ברכושן, 
  -ועקב כך מבקשים לצמצם את הפגיעה ככל האפשר

 
נחת הכלונסאות בצמוד למגרשם עתידה לפגוע בתשתית הביוב מתנגדים הבלטת קונטור המרתף והכלונסאות, שכן ה .3

 הלה מבקשים כי קו המרתף לא יחרוג מקו הבניין. -הקיימת

מתנגדים להבלטה  מקו הבניין הצדדי )דרום מזרחי( שכן הבניין הינו גבוה ועל כן קיימת השפעה על בניין  .4
 המתנגדים. 

ורי שכן הבלטתן תקרב את הבנייה לחזית החלונות של הבניין מתנגדים להבלטת המרפסות מעבר לקו בניין אח .5
 המתנגד ותיצור בהכרח מטרד. 

קומות וגג  5קומות ) 6להגבהת הבנייה שכן יצירת בניין בן - 9,11,13,14מתנגדים להקלות שפורסמו בסעיפים   .6
ר חומה בנויה ויחסום את הנוף המבוקש יצו -קומות 3,4חלקית( יצור בניין תמיר ושונה מכל סביבתו שבנויה בגובה 

הנשקף היום מחלונות ומרפסות המתנגדים. בהמשך לכך מתנגדים גם להגבהת הבינוי בגג לרבות המעקה עד לגובה 
 מ'. 5.00

 מתנגדים לביטול הנסיגה בקומת הגג חלקית .7
 

עונים שעלו בו השבתי להתנגדות זאת צורף מסמך מקצועי שנכתב על ידי אדריכלית יפעת אדרעי שלטי -3מתנגד מס' 
 בהתייחסות לכל ההתנגדויות.

 
 להבלטת מרפסות אחוריות משום פגיעה בפרטיות ובכניסת האור והאוויר. -5מתנגדים להקלה מס'  .8

לא סביר להמשיך את העקרונות לפיהן נבנה בניין  -לבנייה המשכית לבניין הקיים -7מתנגדים להקלה מס'  .9
קומות. קירוב הבניין למתנגדת יש בו פגיעה ממשית ועל כן  6-הבניין המבוקש ב קומות לכל גובה 2לשימור בן 

 יש לאשרו רק לפי התכנית התקפה ולא בתוספת הקלה.

הגבהת גובה הקומות החדשות בהתאם לגובה הקומות הקיימות, התכנון יותר גובה של  -9מתנגדים להקלה מס'  .11
 הבניין גורמת להצללה וחסימת האור והאוויר. הגבהת -מעל המותר בתב"ע הקיימת לאזור 1.00

ביטול נסיגה בגג לצורך חיבור לגרם המדרגות ההיסטורי לשימור מבלי שנבחן פתרון  -10מתנגדים להקלה מס'  .11
 תכנוני מיטבי 

הקלה זו היא פועל יוצא של כל הגבהת הקומות  -מ' 5להבלטת פיר המעלית בגובה  11מתנגד להקלה מס'   .12
 מתבקש לדחותן. שמראש

אין להקלה זו כל הצדקה תכנונית למעט הגדלת נפח  -לניוד זכויות שלא נוצלו לגג 12מתנגדים להקלה מס'  .13
 הבניין המוצע. גם אישור הקלה זו תגרום להצללה וחסימת האור והאוויר לנכסי המתנגדות.

 הקלה זו מגביהה את הבניין עוד. -מ' ברוטו 4.00הגבהת הבנייה על הגג עד  13מתנגדים להקלה מס'  .14

 גם הקלה זו מסייעת להגבהת הבניין מעל הגובה הסביר. -3.20-להגהת גובה הגג נטו ל -14מתנגדים להקלה מס'  .15

יהווה חסימה לא סבירה של הנוף, אור ואוויר  65%הגדלת תכסית הבנייה על הגג עד  -16מתנגדים להקלה מס'  .16
 נימוק תכנוני ראוי.ללא כל  -לבניין המתנגדות

קומות תגרום למטרד אבק ורעש לאורך כל תקופת הבנייה, לרבות חפירת מרתף ודיפון הכולל  6הקמת בניין בן  .17
המטרד יקשה מאד למתנגדות ומי מטעמן לגור  -קידוחי קרקע, הפעלת ציוד מכני כבד ותפעול משאיות באתר

באמצעות מח' איכות הסביבה ותקבע הוראות מתאימות  ראוי כי הוועדה המקומית תיתן דעתה -בסמוך עליהם
 לנושא זה.

 לאור האמור לעיל אישור ההקלות ייפגע באופן מהותי בקניין המתנגדות ולירידת ערך נכסיהן. .18
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ניתן היה לתכנן את הבניין לפי התכנית התקפה וללא הקלות באופן שלא שיצמצם את הפגיעה בנכסיהן של  .19
 המתנגדות.

 
 4מס' מתנגד 

 
 ( 3, 4, 7, 10מתנגדים לאישור הקלות הנוגעות לבקשה לחריגה מקו הבניין )סעיפים  .21

 (. 14, 13, 11, 9מתנגדים לאישור ההקלות הנוגעות לגובה הבניין כולו )סעיפים 
מהטעם כי הרחוב עינו בעל מסויים ואישור ההקלות ייפגעו משמעותית בצביונו וייצרו מסה כבדה בתוואי 

 הקיים. שום היותו רחוב קטן כל שינוי הינו מאד משמעותי על שאר בעלי הנכסים ברחוב. המרקם
על כן מבקשים  -הגובה והמסה ישפיעו על כניסת האור והאוויר לבניין המתנגדים ועל כן יפגעו באיכות חייהם

 לצמצם פגיעה זו.
 

 5מתנגד מס' 
 
תגביר את  3היסודות במגרשו. מוסיף גם כי חפירת מרתף מרתפים שיכולים לגרום לזעזוע  2טוען כנגד חפירת  .21

 הסיכון והנזקים שעלולים להיגרם.

מ' יקטינו  0.30מ' והקטנתו בעוד  6מתנגד להקטנת קו הבניין ובנייה המשכית לבניין לשימור. קו הבניין היום הינו  .22
 .משמעותית את האוויר והאור שהיום הם נהנים מהם ויגרמו לתחושת קרבת יתר

קומות  7הגבהת קומות הבניין יגביהו את הבניין משמעותית לעומת הבניינים האחרים באזור ויתנו נפח של בניין בן  .23
 קומות. טוענים כניגוד שינוי אופי הרחוב וצביון השכונתי עקב הגבהת הבניין. 5ולא 

וב כפי שהתבקשו הבניינים האחרים חדר האשפה המתוכנן באמצע הצד הצפוני לכיוון בניין המתנגד ולא בקו הרח .24
 ועל כן קיימת פגיעה בדיירי הבניין הסמוך מצפון עקב גרירת עגלות ורעש כל בוקר.

 
 בעלי דירה בקומת הקרקע מצפון למגרש נושא הבקשה.  -6מתנגדים מס' 

 

 שינוי צביון הרחוב המאופיין בבנייה נמוכה. .25

ותוסיף זיהום אוויר  20-שלישית שתכפיל את כמות הרחבים לכ לתוספת קומת חניה -2מתנגדים להקלה מס'  .26
 ומפגעי רעש. מה גם שקיימת הטעיה בפרסום ההקלה שכן המרתף אינו לחניה בלבד ומשמש לעוד שימושים(.

טוענים כנגד הקלות בקו הבניין הצפוני עקב פגיעה באור ובאוויר הקיימים ביום בדירת הקרקע ומפגעי רעש וזיהום  .27
 עו מהדירה המתוכננת בבניין נושא הבקשה שתהיה קרובה יותר כעת לדירתם.שיגי

 מתנגדים להצבת חדר האשפה באזור הסמוך לדירתם ולחלונות חדרי השינה שלהם. .28

ההבלטה תגרום להצללה רבה על  -מ' ממנו 2מתנגדים להקטנת קו הבניין האחורי בהקלה והבלטת מרפסות עד  .29
השפעה מכרעת על המתנגדים בקומת הקרקע ובנוסף יצור אפשרות למקור רעש והתקהלות עם  6הדירות בורבורג 

 מחוץ לדירות מבקשי הבקשה.

מתנגדים להארכת קו הבניין האחורי שכן גם תכנון זה יאפיל על דירותיהם ובנוסף הבלטת המרפסות מקו זה תיצור  .31
 המתנגדים.מ"ר שיגרמו למטרד רעש כלפי דירת  20-מרפסות פתוחות של כ

 על א בהירותה. 7,8 15טוענים כנגד הקלה מס' , .31

מתנגדים לכל ההקלות הקשורות בהגבהת הבניין, שכן הבניין יטיל צל ויחסום את האור שממנו נהנית הדירה  .32
 בקומת הקרקע היום.

במיוחד שבלוני הגז המתנגדים טוענים נגד בלוני הגז ותעלות אוורור המרתפים שהוצמדו למגרשם כמפגע וסכנה  .33
 הקודמים היו צמודים לקיר הבניין בעבר.

ונמצאים בדירתם  80-הזוג המתגורר בדירה מבקש לציין כי מפאת היותם זוג אזרחים ותיקים שעברו את גיל ה .34
לאורך כל היממה האם ניתן ליצור התאמות בהיתר הבנייה, מעבר לרגיל, כך שתופחת הפגיעה בהם למינימום בזמן 

 הבנייה בפרטים הבאים: הליך

 09:00-16:00הגבלת הבנייה בין השעות  -

 ביצוע עבודות רק בימי חול לא כולל ימי שישי וערבי חג. -

 נקיטת כל האמצעים להפחתת האבק והרעש, על ידי הרטבת האתר באופן תמידי והקמת חוצצים לרעש. -

הום בצד הצפוני של החלקה לאורך כל אי הצבת גנרטורים, קומפרסורים או כל מכשיר המפיק רעש וזי -
 עבודות הבנייה.

 צוות הפועלים ישמרו על השקט -

 כל פעולה רועשת או מזהמת תלווה בהודעה של יומיים מראש. -

הלה מבהירים כי הם שומרים זכות לפיצוי מבעלי המקרקעין במידה ויגרם נזק לרכושם או מהעירייה וועדותיה על  .35
 .אישור ההקלות המבוקשות

 
 התייחסות להתנגדויות: 
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צרפת את חוות דעת מכון הרישוי שבדקה את אפשרות תכנון החניה  כריתת העץלנושא  - 1בהתייחס לטענה מס'  .1
שיושב ₪  9043ביחס לכריתה המבוקשת להלן: 'הבקשה היא לתוספת למבנה לשימור. מדובר בעץ בפיצוי נופי של 

 בדיוק בכניסה לחניון אוטומטי.
 נעשה תיאום מוקדם בהובלת מחלקת השימור ובהשתתפות אגרונום ובוחנת תנועה של מכון      11.2.2019 ביום

 הרישוי. על פי הסיכום, אושרה כריתת העץ עבור מתקן החניה, שכן לא ניתן למקם את תא קליטת כלי הרכב        
 הבניין הצדי השני צר מאד. קו -למתקן החניה במקום אחר עקב מגבלות המבנה הקיים לשימור        

, הפונה לבניין המתנגד,  אינו חורג מקו הבניין המותר, אלא שומר במרווח הדרומי: התכנון 2,4בהתייחס לסעיף מס'  .2
מ' שהוגדרו בתכנית. דהיינו  3.00מ' במקום  3.90על קו אחיד עם הבניין לשימור  ומייצר מרווח צדדי דרומי של 

 ר משניתן היה לתכנן ללא הגבלות השימור. שומר על מרווח גדול יות
ובמגרש הדרום מזרחי  הממוקם  6קו הבניין שצומצם עקב אותה הוראה, הינו הצפוני, שפונה למגרש בוורבורג 

 שלהתנגדותם של אלו אשיב בהמשך. 11ברחוב חיים ואלישע 

ביועץ תשתיות ובנייה תת קרקעית  כל בקשה מלווה -לנושא חפירת המרתפים: 3,21,26, 17בהתייחס לסעיף מס' ,  .3
צמודה למגרש סמוך, מחויבת בהפקדת ביטוח צד ג', טרם תחילת העבודות לכיסוי כל נזק שיגרם לתשתיות עירוניות 

 .3או פרטיות במגרשים הסמוכים. בנוסף לא התבקש בבקשה זו מרתף 
גב ההיתר שמקבלים מבקשי הבקשה.  יובהר כי כל נושא החפירה ותוצאותיה מגובות בהגבלות ותנאים הכתובים על

במידה והמתנגדים מרגישים נפגעים במהלך הבנייה באופן שעולה על הסביר יש לפנות עם הטענות בזמן אמת 
 לגורמים הרלוונטיים המטפלים בנושאים אלו. 

 שכן בקשה להיתר דנה בנושא התכנוני הניתן לאישור לפי התכניות התקפות.
שימוש מופחת בצפיפות שהיה ניתן לקבל בבניין ועל כן נפח המרתף והחניות  חשוב להבהיר כי הבקשה עושה

 המבוקשות בו קטן מהמקסימלי.

הינה בהתאם לזכויות המותרות במגרש ותואמת את   -תוספת המרפסות :30, 29, 8, 5בהתייחס לסעיף מס' .4
 ות ומתוכננות טוב יותר עבור הדיירים.ליצירת דירות מאוורר התכנון נחוץהתכניות העתידיות שיאושרו לאזור כולו. 

מ', הינו מרחק סביר בעיר  5.50-דירת המתנגדים מצפון ומדרום מרוחקת מהמרפסות וקו הבניין המבוקש בכ
 מ' שהוגדר במדיניות העירונית לאזור זה במרווחי הצד. 4.00אורבנית צפופה ולא חורג מהמרחק של 

 מ' מהבנייה מבוקשת. 10-דירת המתנגדות בעורף הבניין מרוחקת בכ
 קיום המרפסות גורם למטרד שאינו תכנוני ניתן לפנות לגורמים הרלוונטיים המטפלים בנושאים אלו.במידה ו

 הקטנת קו הבניין האחורי שפורסמה כהקלה לא קיבלה ביטוי בתכנון המוצג.

אינו חורג מגובה הבניינים שניתן בהקלות הגובה המבוקש  32, 23, 20, 15, 14, 12, 11, 10,  7, 6בהתייחס לסעיף  .5
להגיע מכוח התכניות החלות באזור.  הבניינים כפי שהם קיימים היום תואמים את התכניות הישנות באזור ואינם 

קומות וקומה חלקית או  5מייצגים את מראה הרחוב העתידי שיחס לתכניות החדשות הקיימות שמתירות בנייה של 
מענה זה  בבניינים שאינם לשימור. -קומות וקומה חלקית( 6)דהיינו תוצאה של  קומות על עמודים וקומה חלקית 5

 רלוונטי גם לביטול הנסיגה בגג שמייצר תכנון מיטבי יותר כלפי הרחוב ותואם את התכנון של כל האזור בעתיד
נות תכנוניים יובהר כי גובה הבניין המתקבל הינו בהתאם למותר ועושה חסד עם המשך הבניין לשימור באותם עקרו

 מ' מהבניין המבוקש. 2-שיצרו אותו. בבנייה חדשה, באזור זה, ניתן היה  לתכנן בניין הגבוה בכ
מ'. המלצת מח' שימור הגבילה את גובה הבינוי  5.00קיים צדק חלקי עם המתנגדים לנושא הגבהת גובה הבניין עד 

 תוקנת.תוקן בתכנית המ -מ' 4.00בגג באופן נקודתי למגדל המעלית עד 
ואין כל דרישה להצטמצם לקווי הבניין המותרים בתכנית.  להמשיך את קו הבנוי הקיים: ניתן 9בהתייחס לסעיף  .6

ההגיון התכנוני שעמד מאחורי הוראות אלו, הינו שהבניין המקורי נבנה לפני אישור התכנית החדשה והצמדות לקווי 
יצרת אדריכלות כלאיים במקום בניינים אחידים התואמים הבניין החדשים ביחס לקומות התחתונות המקוריות מי

 את המרקם הבנוי במגרש. 
לנושא קווי הבניין קובע במפורש כי קווי הבניין מתייחסים לתוספות בנייה  2331בתכנית  9.1.4יתרה מכך סעיף 

הארכיטקטוניות של ד' ביחס לבניינים לשימור ובו כתוב: 'כדי להבטיח שימור ואיכויותיו  12למעט האמור בסעיף 
הבניין הקיים רשאית הוועדה המקומית לקבוע לתוספת הבנייה המוצעת קווי בניין קטנים או גדולים מהמפורט 

 שהגדיר את קווי הבניין בתכנית'. 9.1.4בסעיף 
לכל הבניינים להם עושים  2720)ג( בתכנית  9.1.1הוראה זו קיבלה משנה תוקף לכל תוספות הבניינים לפי סעיף 

 וספות בנייה ולא רק לבניינים לשימור.ת

אין חריגה מהנפח שהוגדר בתכנית ג' התקפה. התכנון  -הגדלת נפח הבנייה על הגגנושא ל :16, 13בהתייחס לסעיף  .7
 .50%שהוצג מגדיל את אופן השימוש עיקרי עבור הדירה ללא הגדלת הנפח, שאושר בתכנית שהינו עד 

יובהר כי הוועדה המקומית דנה בנושאים תכנוניים בלבד  ירידת הערךים בנושא ושאר הסעיפ 18בהתייחס לסעיף  .8
 ועל כל טענה בנושא אחר ניתן לפנות לערכאות המתאימות.

התכנון שכלל את הגדלת הבניין מעבר לקווי הבנייה : תכנון מיטבי ופחות פוגעני: לנושא 19בהתייחס לסעיף מס'  .1
שימוש מיטבי בזכויות הבנייה המותרות לפי התכנית, כל הקטנה של הבניין  וניוד הזכויות בין הקומות , איפשר

 ביחס לכך תפגע בזכויות המבקשים במגרשם.
שעתידה לקבל התייחסות מיטיבה יותר  80-כי התכנית שהגדירה את הזכויות הינה תכנית משנות ה בשנית יצוין

פרויקט זה תואמות את ההקלות שאושרו בעבר בתכנון העתידי באזור. כל ההקלות שהתבקשו והומלצו לאישור ב
 ולב העיר. 5,6באזור זה ותואמים לתכנון העתידי שיצא בתכנית החדשה לרובע 
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יובהר כי לאחר אישור המשכיות הבניין בקו אחיד עם הבניין  -להקטנת קו הבניין הצפוני 22,27בהתייחס לטענה  .9
 בהתייחסויות הינו מרחק סביר בסביבה עירונית. 2הר בסעיף מ' בין הבניין שכפי שהוב 6הקיים יוותר מרווח של 

התכניות  -אופי הרחוב, השכונה והאזור כולו עתיד להשתנות -לשינוי צביון הרחובלנושא שהועלה במספר טיעונים   .11
 מאפשרות הגדלת הבנייה והגבהת הבניינים בהתאם למבוקש בבניין זה. 80-הקיימות ברחוב משנות ה

המדיניות העירונית למתקני אשפה שונתה וקיבלה תעדוף של  מיקום האשפהלנושא   -28, 24לטענה מס'  בהתייחס .11
ביחס לנישות האשפה הקיימות היום. וזאת לאור רצון שיפור סוגיית התברואה  -חדרי אשפה סגורים בנפח הבניין

 ע ריח שנמנע בתכנון המבוקש.נישות האשפה, שגם מהם קיים איסוף של פחים בשעות הבוקר, מהוות מפג בעיר.

אינו הקלה אלא תכנון לפי  8הובהרה וקיבלה מענה בהתייחסויות, הקלה מס'  7הקלה מס'  31בהתייחס לסעיף  .12
, הקלה 4שטחים המותרים עבור מרפסות לפי תקנות התכנון והבנייה, לנושא הבלטת המרפסות התייחסתי בסעיף 

 ממעקה הגג הדרומי המרוחק מבניין המתנגדים.נוגעת לביטול נסיגת הפרגולות  15מס' 

מוצגים כגבוהים מגובה הגדר באופן שלא ניתן לאשרם ביחס  בלוני הגזבטענות המתנגדים:  33בהתייחס לסעיף  .13
לתקנות הבנייה במרווחים. ניתן לתכנן את נישת בלוני הגז בדופן הבניין המבוקש בהתאם לתכנון חדר האשפה 

 שמוצג במפרט הבקשה.
מופנות לתוך מגרש מבקש הבקשה ולא לעבר הדירות המתנגדות אליה.  תעלות האוורורלהמשך הסעיף יובהר כי 

בנוסף נושא הפחתת המפגע מתעלות אוורור חניונים נבדק בקפידה על ידי בוחני איכות הסביבה במכון הרישוי כך 
 שיעמדו בכל התקנות הרלוונטיות להן.

אשיב כי מבדיקה שנערכה מול מח' הפיקוח על  -הוסיף תנאים להיתר לזמן הבנייהוהבקשה ל 34לסעיף בהתייחס  .14
 הבנייה לא ניתן להוסיף תנאי אתר מעבר לתקנות העזר העירוניות בנושא זה.

עם זאת לכל חריגה מהמותר ובמטרד מעל הסביר ניתן לפנות למוקד העירוני או לגורמים מחוץ לעיריית תל אביב 
 לה.האמונים על נושאים א

 
 
 
 

 (קוגן נטלי: )ע"י לאחר הדיון בהתנגדויות חוות דעת מהנדס הועדה
 
קומות וקומת גג חלקית מעל קומת מרתף  5יין לשימור כך שיתקבל בניין בן תוספות בנייה בבנלאשר את הבקשה ל .1

  מקומות חנייה. 9-דירות ו 6המיועדת ברובה למתן חניה, עבור 
 כולל ההקלות הבאות:

 .לחניה כניסה עבור, המותרים השטחים בסך,  הקרקע קומת  להיקף מעבר המרתף היקף הבלטת -
 .פתיחתו בעת' מ 2.20 של מירבי בגובה מתרומם חניה מתקן -
 .נטו' מ 6.7-לכ עד חניה מתן להסגרת הנדרש המרתף גובה הגבהת -
 '.מ 3.00 במקום' מ 2.80 דרומי צדדי בניין קו -
 '.מ 5.00 של הבניין מקו' מ 2.00 עד אחוריות גזוזטראות הבלטת -
 מ'. 1.20מ' במקום  0.00 -החלקית הגג קומת של דרומית נסיגה ביטול -
 מתכסית הקומה העליונה. 50%ד זכויות לא מנוצלות לקומת הגג עד תכסית של ניו -
 מ'.  2.70מ' במקום  2.95הגבהת גובה קומת הגג עד  -
 מ'. 1.20מ' במקום  0.00ביטול נסיגת הפרגולה בחזית הדרומית  -

 
 לקבל את ההתנגדויות בחלקן לנושאים הבאים: .2

מוכים וברחוב עקב חפירת המרתף ודרישת הפקדת ביטוח צד ג' אי פגיעה בתשתיות וברכוש המגרשים הס -
 חילת העבודות לכיסוי הנזק במידה ויגרם.ת טרם

 תוקן בתכנית המתוקנת. -מ' ברוטו בהתאם לתכנית ג' ואישור מח' השימור 4.00הגבלת הבנייה על הגג עד  -

באזור זה ועל כן יש למקם את בלוני הגז מיקום בלוני הגז על הגדר הצפונית חורג מהגובה הניתן לאישור לגדר  -
 בתוואי האגף החדש בהתאם לתכנון פחי האשפה.

 
לדחות את שאר סעיפי ההתנגדות שכן התכנון שהוצג תואם את הוראות התכניות וההקלות המבוקשות מאפשרות  .3

 ניצול הזכויות המותרות במגבלות התיאום שנעשה מול מח' השימור עבור הבניין. 
יפים של הפרעה שאינם נובעים מתכנון המתאפשר באזור זה )בהתאם לתכנון העתידי והקלות שאושרו בנוסף לסע

 בעבר( ניתן לפנות לגורמים הרלוונטיים שכן הוועדה המקומית עוסקת בנושאים תכנוניים בלבד.
 

:בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
 

 תנאים למתן היתר
 תיאום וביצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם בהתאם. . 1
 מח' השימור עם תאום סופי . 2
 



 1965חוק התכנון והבניה התשכ"ה                                                                                                      יפו –עיריית תל אביב 
 מינהל           ההנדסה

 69עמ'   20-0441  

 

 תנאים בהיתר
לתקנות המקרקעין לעניין: שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל  27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 1

י הבניין, המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא, הדירה בקומה עליונה  על כל מפלסיה תהיה דייר
 יחידת דיור אחת שאינה ניתנת לפיצול.

לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  . 2
 רת המצב לקדמותו.נזק, במידה ויגרם והחז

 השבת מי התהום, במידה וישאבו,  לתת הקרקע לאחר קבלת חוות דעת משרד הבריאות לתקינותם. . 3
 ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם  וסיומן עד גמר עבודות הבנייה . 4
 

 הערות
 ן ו/או בשטח המגרש..       ההיתר הינו לתוכן ההיתר בלבד ואין בו בכדי לשר כל בנייה אחרת בבניי1
 .       קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון קלונסאות ללא עוגנים זמניים כמסומן בתוכנית המאושרת.2
 

 
חו"ד מהנדס העיר נמסרה לעורך הבקשה טיוטת הערה: הודעה על

 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 ם.תיאום וביצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם בהתא . 1
 אישור סופי של מח' השימור . 2
 

 תנאים בהיתר
לתקנות המקרקעין לעניין: שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל  27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 1

היה דיירי הבניין, המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא, הדירה בקומה עליונה  על כל מפלסיה ת
 יחידת דיור אחת שאינה ניתנת לפיצול.

  
לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  . 3

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 ריאות לתקינותם.השבת מי התהום, במידה וישאבו,  לתת הקרקע לאחר קבלת חוות דעת משרד הב . 4
 ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם  וסיומן עד גמר עבודות הבנייה . 5
 

 הערות
 .   ההיתר הינו לתוכן ההיתר בלבד ואין בו בכדי לאשר כל בנייה אחרת בבניין ו/או בשטח המגרש.1

 ת המאושרת.ללא עוגנים זמניים כמסומן בתכני קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות . 2
  

חו"ד מהנדס העיר נמסרה לעורך הבקשה טיוטת הערה: הודעה על
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 הדרפט לא רשום כפי שצריך להיות. דורון ספיר:
 היה מאוד קשה לקרוא את הדרפט. :אסף הראל

 יש פה את הדיון הנוסף, כתוב מהות, המלצה, ואחרי זה כל השתלשלות. הדיון כבר נעשה הוא בסוף. מאיר אלואיל:
 אנחנו מביאים את מהות הבקשה בתחילת הדרפט. אודי כרמלי:
 החלטת צוות ההתנגדויות ללא ההמלצה. דורון ספיר:
 את ההתנגדויות. ההמלצה היא לדחות אסף הראל:
 חוות דעת.  דורון ספיר:

 
 
 
 

 19: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
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 11/11/2020מתאריך  2-20-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות וקומת גג חלקית מעל קומת מרתף  5תוספות בנייה בבניין לשימור כך שיתקבל בניין בן ה ללאשר את הבקש .1

  מקומות חנייה. 9-דירות ו 6המיועדת ברובה למתן חניה, עבור 
 כולל ההקלות הבאות:

 .לחניה כניסה עבור, המותרים השטחים בסך,  הקרקע קומת  להיקף מעבר המרתף היקף הבלטת -
 .פתיחתו בעת' מ 2.20 של מירבי בגובה מתרומם חניה מתקן -
 .נטו' מ 6.7-לכ עד חניה מתן להסגרת הנדרש המרתף גובה הגבהת -
 '.מ 3.00 במקום' מ 2.80 דרומי צדדי בניין קו -
 '.מ 5.00 של הבניין מקו' מ 2.00 עד אחוריות גזוזטראות הבלטת -
 מ'. 1.20מקום מ' ב 0.00 -החלקית הגג קומת של דרומית נסיגה ביטול -
 מתכסית הקומה העליונה. 50%ניוד זכויות לא מנוצלות לקומת הגג עד תכסית של  -
 מ'.  2.70מ' במקום  2.95הגבהת גובה קומת הגג עד  -
 מ'. 1.20מ' במקום  0.00ביטול נסיגת הפרגולה בחזית הדרומית  -

 
 לקבל את ההתנגדויות בחלקן לנושאים הבאים: .2

ת וברכוש המגרשים הסמוכים וברחוב עקב חפירת המרתף ודרישת הפקדת ביטוח צד ג' אי פגיעה בתשתיו -
 חילת העבודות לכיסוי הנזק במידה ויגרם.ת טרם

 תוקן בתכנית המתוקנת. -מ' ברוטו בהתאם לתכנית ג' ואישור מח' השימור 4.00הגבלת הבנייה על הגג עד  -

הניתן לאישור לגדר באזור זה ועל כן יש למקם את בלוני הגז  מיקום בלוני הגז על הגדר הצפונית חורג מהגובה -
 בתוואי האגף החדש בהתאם לתכנון פחי האשפה.

 
לדחות את שאר סעיפי ההתנגדות שכן התכנון שהוצג תואם את הוראות התכניות וההקלות המבוקשות מאפשרות  .3

 הבניין.  ניצול הזכויות המותרות במגבלות התיאום שנעשה מול מח' השימור עבור
בנוסף לסעיפים של הפרעה שאינם נובעים מתכנון המתאפשר באזור זה )בהתאם לתכנון העתידי והקלות שאושרו 

 בעבר( ניתן לפנות לגורמים הרלוונטיים שכן הוועדה המקומית עוסקת בנושאים תכנוניים בלבד.
 

:בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
 

 תנאים למתן היתר
 תיאום וביצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם בהתאם. . 1
 אישור סופי של מח' השימור . 2
 

 תנאים בהיתר
ותפים שירשמו כרכוש משותף לכל לתקנות המקרקעין לעניין: שטחים מש 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 1

דיירי הבניין, המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא, הדירה בקומה עליונה  על כל מפלסיה תהיה 
 יחידת דיור אחת שאינה ניתנת לפיצול.

  
ד שלישי לכיסוי לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צ . 3

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 השבת מי התהום, במידה וישאבו,  לתת הקרקע לאחר קבלת חוות דעת משרד הבריאות לתקינותם. . 4
 ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם  וסיומן עד גמר עבודות הבנייה . 5
 

 הערות
 בו בכדי לאשר כל בנייה אחרת בבניין ו/או בשטח המגרש. .   ההיתר הינו לתוכן ההיתר בלבד ואין1

 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים כמסומן בתכנית המאושרת. . 2
  

הערה: הודעה על טיוטת חו"ד מהנדס העיר נמסרה לעורך הבקשה
 

פה אחד. ההחלטה התקבלה
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 75אלנבי 

 
 

 121חלקה:    6933 גוש:  20-0873 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 28/06/2020 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0004-075 תיק בניין:
 מ"ר 509 שטח: 201800751 בקשת מידע:

   23/12/2018 תא' מסירת מידע:

 
 בע"מ 1977 פרימה מלונות ותיירות ישראל מבקש הבקשה:

 יפו * -, תל אביב  75אלנבי 
 

 ורד משה עורך הבקשה:
 יפו * -, תל אביב  14מודיליאני 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , קומה בה מתבצעת התוספת: קומה חמישית ושישית, 1.5כמות קומות לתוספת: 
 

 בקומת הגג: השימוש בתוספת המבוקשת: אחר: מלון, 
 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

. קבוצת סרבי נדל"ן 1
 בע"מ

 מיוצגת על ידי עו"ד איתמר כהן 6610602יפו  -יב , תל אב2רחוב מרחביה 

  6513413יפו  -, תל אביב 75רחוב אלנבי  . חן אליהו2

  6341731יפו  -, תל אביב 29רחוב פרוג  . גודוביץ יעלה2

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 
 :75חניות הרשומות כל אחת כתת חלקה בנסח המשותף של אלנבי  2בעלת  -1מתנגדים מס' 

 
השייכות גם למתנגדת מבלי שנתנה אישורה לכך ויתרה מכך עושה  38קשה עושה שימוש בזכויות תמ"א הב .1

 שימוש בשטחים המשותפים של סך הבעלים לטובת המלון שבבעלות המבקשת בלבד.

כיום קיים בבניין עירוב שימושים: משרדים, חנויות ומלון. הבקשה בעצם מפירה את האיזון הקיים, משנה את  .2
 יונו ואופיו של הבניין.צב

המתנגדת אינה מעוניינת להיות 'שותפה' בעסק המלון על כל סיכוניו וביטוחיו ואין זאת מן הנמנע כשהמבקש  .3
 עושה שימוש בשטחים המשותפים שרשומים גם על שמה.

אה לא ניתנו למתנגדת כל בטחונות שהן המבהירים את הפיצוי שעליה לקבל במידה והבניין ינזק כתוצ .4
 מהעבודות.

 
 בעל נכס בבניין בו מבוקשת הבקשה: -2מתנגד מס' 

המצורף להתנגדות הובהר כי 'תכן  2015בעוד שבתצהיר של מתכנן שלד משנת  38מבוקשת בקשה מכוח תמ"א  .5
 "413עמידות המבנה ברעידות אדמה נעשה על פי תקן ישראלי 

י שקיים בו פגם מהותי, בין היתר לא כלל התייחסות לטענת המתנגד נעשה לבניין דו"ח מיפוי קונסטרוקטיב .6
 לעמוד שהוסר במהלך השנים וחסר בו המון התייחסות לגבי מגוון אלמנטים קונסטרוקטיביים בבניין.

המתנגד טוען כי על הרשות לדרוש כי היזם של הפרויקט בבניין יגיע לכדי הסכמים עם שאר בעלי הנכסים  .7
 צול  קנייני של אחד בטענה של חיזוק עבור האחר. כתנאי לבקשה כך שלא יהיה ני

במבנים קיימים שנועדו לא למגורים רשאית הוועדה המקומית לאשר רק קומה אחת תוספת או תוספת אגף  .8
 . המבקש מציג קומה וקומה חלקית מעליה.38לבניין מכוח תמ"א 
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שבוצעו באופן שאינו  38יזוק מכוח תמ"א בנוסף מבהיר המתנגד כי קיימים המון דעות מקצועיות לפרוייקטי ח .9
מיטבי ומחזק באמת את הבניין ולפי מחקרים אלה מציג המתנגד את אי תקינות הקונסטרוקציה המבוקשת 

 לחיזוק גם בבניין זה.

המתנגד מבקש הצגת תצהיר מהנדס לפיה המבנה במצבו הנוכחי אינו כשיר לעמוד ברעידות אדמה, שכן רק לפי  .11
 בד יהיה ניתן להעמיד חוות דעת מהנדס נגדית.תצהיר זה בל

עבור הקומות העליונות צריך להיות מורגש גם בקומת הקרקע ועבור  38כל עיבוי ומתן תמריץ מכוח תמ"א  .11
 החנויות. ועל כן ניתן יהיה לתכנן את החנויות ואת חלונות הראווה באופן מיטבי יותר.

 י תהיה על מבקש ההיתר.המתנגד מוסיף שגם מטבע הדברים עלות השינו
 

 :, מגרש הגובל בבקשה מצפון 73נראה לפי אופי ההתנגדות כי הינה בעלת נכס באלנבי  -3מתנגדת מס' 
 

 חסרים פרטים מהותיים בהגשה לצורך הבנתה: .12

 דף ראשון .א

שחולק קיר משותף עם הבניין הן במנח הקומות והן בחתכים  73התייחסות למבנה הצמוד באלנבי  .ב
 בחזיתות על מנת לבחון את השפעת התכנון על הבניין הצמוד.ו

 מ' ויש לעמוד בו גם בבנייה החדשה. 3.00אינו נכון, במציאות הינו  73קו הבניין הקדמי כלפי אלנבי  .ג

 בנייה חדשה ביחס להיתר עליה להיות מוצגת כך לצורך בחינתה המוקפדת. .ד

ק ממעקה הגג, לצורך הרחקת מטרדי רעש ממפוחים, מנועים בקומת הגג יש להציג מערכות טכניות במרח .ה
 וגנרטורים.

בתכנון שהוצג בחדר  -73מ' כלפי אלנבי  3.00בקומות החדשות אין לפתוח חלונות מעבר לקו המגרש של  .ו
 הוצגו חלונות לכיוון הבניין הצמוד. 603, 508

 .209, 109, 408, 308, 208 -בחדר 73לנבי יש לוודא בקומות הקיימות האם אושרו חלונות לעבר הבניין בא .ז

 מוצבים מאווררים על הקיר וברצונה של המתנגדת לבקש פירוט במה מדובר. 73בחזית כלפי אלנבי  .ח

. בבקשה שהוצגו לא 73לתוך מגרש הבניין באלנבי  75במצב הקיים היום קיימות בליטות וצנרות מצד אלנבי  .13
תר בנייה בהיקף כזה תידרש הריסתם, הסגתם לתוך המגרש מבקש סומנו אלו להריסה. מן הנדרש שבהי

הבקשה כתנאי להוצאת ההיתר. קיים חשש כי סוגיות אלו לא יטופלו במסגרת הבנייה הנוכחית מבלי שהוצגו 
 בבקשה להיתר הבנייה וקיבלה התייחסות בהתאם.

 
 התייחסות להתנגדויות: 

 .38בניין לצורך בקשת הבקשה לתוספות מכוח תמ"א המבקש מחזיק ברוב החלקות ב  -1בהתייחס לסעיף 
עם זאת באמת עושה המבקש שימוש בשטחים המשותפים של הבניין שרשומים על כל החלקות למטרתו ורווחיו 

 האישיים מבלי שניתן אישור לכך ועל כן ייתכן כי אין התכנות קניינית למימוש התכנית המבוקשת.
 

החלה באזור זה, עם זאת לאור האמור לעיל בנושא  44בהתאם למותר בתכנית  המבוקש הינו -2בהתייחס לסעיף מס' 
 השימוש בשטחים המשותפים ניתן להתייחס לאי רצונה של המתנגדת לשימוש בבניין באופן המבוקש.

 
אבהיר כי הוועדה המקומית עוסקת בנושאים תכנוניים בלבד ולכל דיון בנושא אחר ניתן  7,3,4בהתייחס לסעיף מס' ,

 פנות לערכאות המתאימות.ל
 

המסמך שהוצג מתייחס אך ורק להריסת מדרגות חירום בבניין ועל כן לא ניתן לקבוע לפיו כי הבניין  5בהתייחס לסעיף 
 אכן חוזק לפי התקן הנדרש.

 
 המסמכים שהוצגו נבדקים על ידי גורם מקצועי פנימי לאישור מקדמי, ראשוני לשלב א'. -9, 6בהתייחס לסעיף מס' 

כפי  38בדיקה מקיפה נעשית בהמשך בשלב ב' על ידי יועץ חיצוני. מכון הרישוי מצא לנכון כי הבניין זכאי למסלול תמ"א 
 שהובהר בסיכומיו והיועץ החיצוני בהמשך יבדוק את תקינות החישובים והמוצג מבחינת הקונסטרוקציה.

 
הוגשה כעיקרית ועבור חדרי מלון הינה חלק יש צדק עם דברי המתנגד ואכן הקומה החלקית ש 8בהתייחס לסעיף 

 מסיבות שלילת הבקשה.
 

הוגשו על ידי קונסטרוקטור הבקשה וניתנים לצפייה  38דוחות הנדרשים לצורך מסלול תמ"א  -10בהתייחס לסעיף מס' 
 באתר העירייה בתיק הבניין לבקשה זו. המתנגד צפה בהם ואף טען טיעוניו כנגדם.

 
צדק עם דברי המתנגד. שכן הבקשה הינה על הבניין כולו אך קומת החנויות הוחרגה ממנו ולא יש  11בהתייחס לסעיף 

על בניין שלם מן הראוי כי החזית לרחוב תעוצב בהתאם  38קיבלה שום התייחסות. בבקשת החלת תמריצי תמ"א 
נה רשות תכנונית בלבד לדרישות העירוניות גם בקומת הקרקע. לנושא הכספי כפי שאמרתי לעיל הוועדה המקומית הי

 ואין היא דנה בנושאים קנייניים או כספיים לנושא זה כלל.
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 -12בהתייחס לסעיף 
 קיים דף ראשון במסגרת הקובץ לחישוב השטחים.  -.א12
 קיים צדק בדברי המתנגדת שכן הבקשה לא הוצגה על רקע הבניינים הסמוכים כנדרש בהנחיות המרחביות. -.ב12
המוצג בתכנית אכן שונה מהמאושר בהיתר ומבלי התייחסות לבנייה חדשה מוצעת באופן שלא ניתן  קו הבניין -.ג.ד12

 לאשר.
מ' כנדרש ובמידה והבקשה הייתה מאושרת היה נדרש להציג דו"ח  1.20המתקנים הטכניים על הגג הוסגו  -.ה12

ים על הגג לפי תקנות התכנון אקוסטי למניעת הרעש העולה מהם. בנוסף לא הוצגו כל המתקנים הטכניים הנדרש
והבנייה )מתקנים סולאריים( ועל כן לא ניתן לבחון את השפעתם על הקירבה של המתקנים לבניין המתנגדת ועל כן 

 התנגדותה רלוונטית מאד בנושא זה.
ל החלונות המוצגות על ידי המתנגדת קיימים מכוח היתר ואף צומצמו בבקשה זאת בכמות הפונה למגרשה ש -.ו.ז12

 המתנגדת. בקומות החדשות שהתבקשו לא הוצגו חלונות כלל לכיוון מגרשה של המתנגדת.
נושא זה לא מוצג בפרט הבקשה. במידה ותוגש בקשה נוספת לאישור ועדיין  -לא ברור למה התכוונה המתנגדת -.ח12

 הנושא לא יהיה ברור ננסה לבקש הבהרה עבורו.
 

י לא מתייחסת לנאמר על ידי המתנגדת בסעיף זה. במקרה של הגשת בקשה . הבקשה המוצגת בפני13בהתייחס לסעיף 
נוספת לבדיקתי ובמידה והנושא לא יוסדר בין המתנגדת למבקשי הבקשה עד אז אבקש מהפיקוח על הבנייה לתעד את 

ינו הנושא לצורך בדיקתו. יובהר כי בכל בקשת בנייה על המבקש להסדיר כל בנייה או אלמנטים המשרתים את בני
 וחורגים למגרש השכן ללא אישורו.

 
 
 
 

 (קוגן נטליחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

ן לצמיתות הכולל תוספת קומה וקומה חלקית, הכל לא לאשר את הבקשה לשימוש חורג מהיתר למשרדים עבור מלו
 מעל קומה מסחרית לרחוב אלנבי, שכן:

מבוקש ממ"מ מחוץ לקווי הבניין האחוריים המשמש גם כשימוש עיקרי לחדר מלון עם חדר רחצה, מכיוון  .1
 מ"ר. 150-שנוצלו כל הזכויות המותרות לבנייה במגרש, שטח הבנייה החדשה המבוקשת חורגת מהמותר בכ

 מ' המותרים למרחבים מוגנים. 3.00מ' במקום  2.00הממ"מ מבוקש בקו בניין אחורי של  .2

חדר רחצה, מבואה וחדר אשפה  -מבוקשת בנייה לשימושים שאינם מרחב מוגן בהבלטה מקו הבניין המותר .3
ם המגבילים ולתנאי 44בניגוד לתכנית  -מ' המותרים 5.00מ' מקו המגרש במקום  2.00כולם במרווח של 

 באזור זה.  77,78שפורסמו לפי סעיפים 

 מבוקשים חיזוקים לבניין באופן שמקשה על אישורם: .4

החיזוקים למרווח הקדמי אינם מסומנים כחדשים למרות שלא מוצגים בהיתרים הקודמים, במבט  -
 המצולם על הבניין בשטח ואף בחתכים או בחזיתות של מפרט הבקשה הנוכחית.

 ומנים חיזוקים לקו הרחוב בתחום זיקת ההנאה.בנוסף מס -

מ' המותרים ובהמשך מהווים חיזוק לא מינמלי לפיר  0.30החיזוקים למרווח הצדדי דרומי עולים על  -
 המעלית הקיים.

מבוקשת קומה חלקית למלון, קומה שלפי התכניות והמותר במגרש הינה מכוח תכנית ג' ואינה תואמת  .5
 אים:להוראותיה בסעיפים הב

 מבוקשים חדרי מלון לשימוש עיקרי במקום מתקנים הטכניים המותרים. -

-בהמשך לשימוש שאינו מותר שטחו מייצר חריגה מהשטחים המותרים )לשימושים המותרים( של כ -
 מ"ר. 153.55

 .65%-המותרים עד כ 50%-תכסית הבנייה המבוקשת חורגת מה -

 מ'( 4.00מ' במקום  5.00רצפת קומת הגג ועד מעקה הגג העליון )מ' על המותר מ 1.00-גובה הבנייה עולה ב -

 מ"ר מהמותר. 3-מבטון, ובשטח העולה על כ -הפרגולה מתוכננת בניגוד להוראות תכנית ג' -

מ' מגובה הקומות הקיימות בבניין זאת בנוסף לכך שהקומות מוצגות  0.50-גובה הקומות המבוקשות חורג בכ .6
 הות משאושר בהיתר.ס"מ יותר גבו 0.20-בכ

 חישוב השטחים נעשה באופן שאינו תואם את תקנות חישוב שטחים: .7

הממ"מ המבוקש והשטחים הנלווים לו ישמשו כחדר מלון נוסף בכל קומה )מוגש עם מיטה וחדר רחצה(  -
 מה שמקנה לו שימוש עיקרי ועל כן עליו להיכלל במניין השטחים העיקריים.

כשטחים עיקריים הומרו במפרט זה, לשטחי שירות, בניגוד  1992לפני שנת שטחים שאושרו לבנייה  -
מ"ר שטחי מבואות, מסדרונות ומתקנים טכניים הוכללו  334.95-לתקנות המעבר לנושא זה. שטח של כ

 באופן שגוי במניין שטחי השירות, בעוד שהם שטחים עיקריים.

 מ"ר. 287.63-ה שטח של כשטח קומת הקרקע לא הוצג במלואו ועל כן נעדר מהבקש -

 למוצג כקיים היום: 1993קיימת אי תאימות בין ההיתר משנת  .8
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קיים קיר  1993קומת הקרקע מוצגת בחלקה לא בקיר משותף עם החלקה הצפונית למרות שבהיתר משנת  -
 משותף לכל אורכו של הבניין.

ממ"מ יורדים מחוץ לקווי בניין שניתן פתרון האשפה שאושר על ידי מכון הרישוי מבוקש בתוך שטח קירות  .9
 לאשר רק עבור ממ"מ ולא עבור חדר אשפה.

 קיים סירוב לבקשה מתחנת כיבוי אש במכון הרישוי. .11

 יחידות אירוח. 54יחידות אירוח בעוד שהבניין המבוקש מציג  38אישור משרד התיירות ניתן עבור  .11

 ר לא הוצגו כחדשות ולא ברור מראה החזיתות לאחר השינוי.שינויים שמוגשים בבקשה בחזיתות ביחס להית .12

 לקבל את ההתנגדויות לנושאים הבאים: .13
 שימוש בשטחים המשותפים עבור חלקות המבקש ללא אישורן של שאר בעלי החלקות. -
 הכללת עיצוב וחידוש קומת הקרקע כחלק מהבקשה החלה על הבניין כולו -
 בנייה המותרות )שמהווה אחת מסיבות השלילה(חריגת קומה חלקית מזכויות ה  -
 אי הגשת הבקשה בהתייחס לבניינים הסמוכים ברחוב ובפרט לבניין הבנוי בקיר משותף. -
 אי התייחסות לכל המתקנים הטכניים הנדרשים על גג המבנה לצורך בדיקת התאמתם להוראות תכנית ג'. -
 ר שקיים לבניין.הצגת קו הבניין הקדמי כקיים באופן החורג מההית -

. לדחות את שאר סעיפי ההתנגדות שכן בחלקן קנייניות, חלקן בתחום אחריותם של הגורמים המקצועיים לנושא 14
 38בדיקות קונסטרוקציה והתאמתם למסלול תמ"א 

 
 חוות הדעת נשלחה לעורך הבקשה בדואר אלקטרוני.

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 20ההחלטה : החלטה מספר 
 11/11/2020מתאריך  2-20-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
הבקשה לשימוש חורג מהיתר למשרדים עבור מלון לצמיתות הכולל תוספת קומה וקומה חלקית, הכל  לא לאשר את

 מעל קומה מסחרית לרחוב אלנבי, שכן:
מבוקש ממ"מ מחוץ לקווי הבניין האחוריים המשמש גם כשימוש עיקרי לחדר מלון עם חדר רחצה, מכיוון  .14

 מ"ר. 150-הבנייה החדשה המבוקשת חורגת מהמותר בכשנוצלו כל הזכויות המותרות לבנייה במגרש, שטח 

 מ' המותרים למרחבים מוגנים. 3.00מ' במקום  2.00הממ"מ מבוקש בקו בניין אחורי של  .15

חדר רחצה, מבואה וחדר אשפה  -מבוקשת בנייה לשימושים שאינם מרחב מוגן בהבלטה מקו הבניין המותר .16
ולתנאים המגבילים  44בניגוד לתכנית  -מ' המותרים 5.00 מ' מקו המגרש במקום 2.00כולם במרווח של 

 באזור זה.  77,78שפורסמו לפי סעיפים 

 מבוקשים חיזוקים לבניין באופן שמקשה על אישורם: .17

החיזוקים למרווח הקדמי אינם מסומנים כחדשים למרות שלא מוצגים בהיתרים הקודמים, במבט  -
 בחזיתות של מפרט הבקשה הנוכחית.המצולם על הבניין בשטח ואף בחתכים או 

 בנוסף מסומנים חיזוקים לקו הרחוב בתחום זיקת ההנאה. -

מ' המותרים ובהמשך מהווים חיזוק לא מינמלי לפיר  0.30החיזוקים למרווח הצדדי דרומי עולים על  -
 המעלית הקיים.

תכנית ג' ואינה תואמת מבוקשת קומה חלקית למלון, קומה שלפי התכניות והמותר במגרש הינה מכוח  .18
 להוראותיה בסעיפים הבאים:

 מבוקשים חדרי מלון לשימוש עיקרי במקום מתקנים הטכניים המותרים. -

-בהמשך לשימוש שאינו מותר שטחו מייצר חריגה מהשטחים המותרים )לשימושים המותרים( של כ -
 מ"ר. 153.55

 .65%-המותרים עד כ 50%-תכסית הבנייה המבוקשת חורגת מה -

 מ'( 4.00מ' במקום  5.00מ' על המותר מרצפת קומת הגג ועד מעקה הגג העליון ) 1.00-גובה הבנייה עולה ב -
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 מ"ר מהמותר. 3-מבטון, ובשטח העולה על כ -הפרגולה מתוכננת בניגוד להוראות תכנית ג' -

ף לכך שהקומות מוצגות מ' מגובה הקומות הקיימות בבניין זאת בנוס 0.50-גובה הקומות המבוקשות חורג בכ .19
 ס"מ יותר גבוהות משאושר בהיתר. 0.20-בכ

 חישוב השטחים נעשה באופן שאינו תואם את תקנות חישוב שטחים: .21

הממ"מ המבוקש והשטחים הנלווים לו ישמשו כחדר מלון נוסף בכל קומה )מוגש עם מיטה וחדר רחצה(  -
 ן השטחים העיקריים.מה שמקנה לו שימוש עיקרי ועל כן עליו להיכלל במניי

כשטחים עיקריים הומרו במפרט זה, לשטחי שירות, בניגוד  1992שטחים שאושרו לבנייה לפני שנת  -
מ"ר שטחי מבואות, מסדרונות ומתקנים טכניים הוכללו  334.95-לתקנות המעבר לנושא זה. שטח של כ

 באופן שגוי במניין שטחי השירות, בעוד שהם שטחים עיקריים.

 מ"ר. 287.63-מת הקרקע לא הוצג במלואו ועל כן נעדר מהבקשה שטח של כשטח קו -

 למוצג כקיים היום: 1993קיימת אי תאימות בין ההיתר משנת  .21

קיים קיר  1993קומת הקרקע מוצגת בחלקה לא בקיר משותף עם החלקה הצפונית למרות שבהיתר משנת  -
 משותף לכל אורכו של הבניין.

על ידי מכון הרישוי מבוקש בתוך שטח קירות ממ"מ יורדים מחוץ לקווי בניין שניתן  פתרון האשפה שאושר .22
 לאשר רק עבור ממ"מ ולא עבור חדר אשפה.

 קיים סירוב לבקשה מתחנת כיבוי אש במכון הרישוי. .23

 יחידות אירוח. 54יחידות אירוח בעוד שהבניין המבוקש מציג  38אישור משרד התיירות ניתן עבור  .24

 שינויים שמוגשים בבקשה בחזיתות ביחס להיתר לא הוצגו כחדשות ולא ברור מראה החזיתות לאחר השינוי. .25

 לקבל את ההתנגדויות לנושאים הבאים: .26
 שימוש בשטחים המשותפים עבור חלקות המבקש ללא אישורן של שאר בעלי החלקות. -
 הבניין כולוהכללת עיצוב וחידוש קומת הקרקע כחלק מהבקשה החלה על  -
 חריגת קומה חלקית מזכויות הבנייה המותרות )שמהווה אחת מסיבות השלילה(  -
 אי הגשת הבקשה בהתייחס לבניינים הסמוכים ברחוב ובפרט לבניין הבנוי בקיר משותף. -
 אי התייחסות לכל המתקנים הטכניים הנדרשים על גג המבנה לצורך בדיקת התאמתם להוראות תכנית ג'. -
 ת קו הבניין הקדמי כקיים באופן החורג מההיתר שקיים לבניין.הצג -

 . לדחות את שאר סעיפי ההתנגדות שכן בחלקן קנייניות, חלקן בתחום אחריותם של הגורמים המקצועיים 14
 38לנושא בדיקות קונסטרוקציה והתאמתם למסלול תמ"א       

 
 חוות הדעת נשלחה לעורך הבקשה בדואר אלקטרוני.

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 101רוטשילד 

 
 

 9חלקה:    7438 גוש:  20-0900 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 30/06/2020 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0008-101 תיק בניין:
 מ"ר 602 שטח: 201801515 בקשת מידע:

   17/09/2018 תא' מסירת מידע:

 
 אחזקות בע"מ אצל נשיץ ברנדס אמירת"א 101רוטשילד מבקש הבקשה:

 יפו * -, תל אביב  5תובל 
 

 אלינב תמר עורך הבקשה:
 0יפו  -, תל אביב  18בארי 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

קומות מרתף  3קומות +  3קומות חדשות מעל בניין קיים בן  3, אחר: 11, כמות יח"ד לתוספת: 3כמות קומות לתוספת: 
 ו., שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים., מתחתי

 
 
 

 , העבודות המבוקשות בהיתר כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים: לא, 3,700.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 

 ועל' ב2650 תכנית ריציבתמ המותר הבניין לקו מעבר מובלטות לא הבניין לעורף שמופנות החדשות הבניין מרפסות .1
 .מתייתרת זו הקלה כן
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 1מתנגדות מס'  9238714, ירושלים 21רחוב כפר שלמא  לרר תמי-. אולך1

יפו  -, תל אביב 99שדרות רוטשילד  . דיק מירי2
6523301 

 יפו -, תל אביב 106רחוב אחד העם  . גולדברג ניר2
6520815 

 2מתנגדים מס' 

יפו  -, תל אביב 106רחוב אחד העם  . חפץ גליה5
6520815 

יפו  -, תל אביב 106רחוב אחד העם  . חפץ ליאור6
6520815 

יפו  -, תל אביב 106רחוב אחד העם  . חפץ ליבנה דפנה7
6520815 

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 :99ילד בשדרות רוטשבעלת הבניין הסמוך,  1מתנגדת מס' 
 
 לא קיבלה הודעות בנושא הבניין המבוקש .1

שאינו תואם את התכנית החלה  -הבניין המבוקש עושה שימוש בקווי הבניין המקוריים של הבניין הקיים ובתכסיתו .2
מ' מנכסה של המתנגדת גורם לפגיעה הן בפרטיות והן בנוף הנשקף מחלונות  1.76במגרש. מרחק הבנייה בסך של 

ל הוועדה לתת את הדעת האם הקומות החדשות צריכות לקום כהמשך לקיים בעוד קיימת פגיעה הדירות. ע
 לשכנים.
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מתקן חניה, גנרטור,  -קיימת אפשרות ממשית למטרד אקוסטי וזיהום אוויר מסך המערכות המתוכננות לבניין  .3
 מעליות וכדומה.

 מבקשת להעבירם לצד השני.פירי האוורור והמילוט פונים לכיוון נכסה של המתנגדת והלה 
נוע של המעלית לחניה לא ימוקמו בקרבת גבול החלקות, אלא בצד המרוחק ימנגנוני השהמתנגדת מבקשת כי 

 ין שלנו.ימהבנ
המתנגדת מבקשת כי בזמן עבודות הבנייה לא תהיה נגיעה הן של מעבר ציוד והן של כלי רכב דרך המגרש בבעלותה.  .4

 עה לכניסת רכבי המתגוררים בבניין המתנגדת לחניותיהם.וכי הבנייה לא תהווה הפר

נבקש לוודא כי בעת העבודות יש הגנה מלאה, ויזואלית ובטיחותית והגנה מלכלוך שנוצר בהליך השיפוץ, בין  .5
 המגרשים.

 מבקשת לוודא שתכנון החניה כפי שהוצג לא ימנע מהמתנגדת לבקש כניסה לחניה במגרש שלה בעתיד. .6

 לוודא כי התכנון המבוקש לא ימנע מהמתנגדת לקבל את אותן הקלות עבור הבניין שבבעלותה לכיוון צפון. מבקשת .7
אולך כמייצגת שלי בנושא היתרי הבניה של -מאחר ואינני מתגוררת בארץ, אבקש לכתב את האדריכלית תמי לרר .8

אימייל, על מנת שאוכל להערך וליידע את , וכן אודה על מתן הודעה של חודש ימים לפני תחילת הבניה, ב101שד"ר 
 השוכרים.

 
 .101( הפונה לעורף הבניין ברוטשילד 7בעל דירה בקומה ראשונה )מס'  2מתנגד מס' 

 
 מ׳ המותר 5מ׳ במקום  3חריגה מקו בניין אחורי על ידי בניה במרחק של  מתנגד .9
 ר לקו הבנין המותרמ׳ מעב 2הבלטת גזוזטרות לחזית אחורית בשיעור של עד מתנגד  .11

 
המרפסת תהיה ממוקמת ישירות מול חדר השינה של הדירה  -מ' 8ההתנגדות מהטעם שהמרחק היום בין הבניינים הינו 

  עובדה שתפגע בפרטיות ואיכות החיים של הדיירים וירידה בערך הנכס. -שבבעלותו
 זרימת אויר חופשי, רת אור שמשהסת, מטרד רעשמוסיפים המתנגדים פגיעה נוספת כתוצאה מהקמת המרפסות: 

 ממנו נהנות הדירות היום. נוףההסתרת ו
 

 התייחסות להתנגדויות: 
 .1בהתייחס למתנגדת מס' 

 לא נשלחו הודעות כי נעשה פרסום בדבר הבנייה. הודעות נשלחות לבעלי הזכות בתוך המגרש מבקש הבקשה. .1

 בנייה בהיקף הבניין הקיים בסך השטחים המותרים.התכנון הינו בהתאם לתכנית לב העיר המאפשרת תוספת  .2
 הבניין נבנה הרבה לפני כינון התכנית. קווי הבניין הינם לצורך חישוב זכויות ולהתאמת בנייה חדשה.

יובהר כי הפרטים המבוקשים נבדקים על ידי בוחן איכות הסביבה במכון הרישוי  3בהתייחס לסעיף מס'  .3
 י מקצוע לנושאים אלו ולתקנים הרלוונטיים.וכפופים להצגת חוות דעת אנש

אישור הבקשה ותחילת בנייה במגרש אין בו כדי לאפשר מעבר במגרש פרטי אחר סמוך ובמידה וקיימת פעולה  .4
 כזאת ניתן לפנות לגורמים האמונים על הטיפול בהתאם לחוק על כניסה למגרש ללא אישור בעלי הנכס.

ורשים הקפדה בנושאים אלו בזמן הבנייה במידה וקיימת פגיעה נקודתית בעל ההיתר כפוף לתנאי היתר הד .5
 מעבר לסביר בזמן אמת ניתן לפנות לפיקוח על הבנייה בעיריית תל אביב.

יובהר כי כל מגרש נבדק ביחס לעצמו ואין אישור של תכנון מסויים במגרש אחד בכדי  6,7בהתייחס לסעיפים  .6
התכנית החלה ואת מדיניות העירייה במגרש הסמוך. יודגש כי גם על הבניין למנוע אישור של תכנון התואם את 

הסמוך חלות אותן הוראות בנושא תוספות בנייה המאפשרות תכנון בהיקף הבניין הקיים, בנייה חדשה במגרש 
 תתכנס לקווי הבניין לפי התכנית.

 רש הסמוך.ניתן להתעדכן על התחלת הבנייה בתקשורת ישירה מול מבקש ההיתר במג .7
 

 .2בהתייחס למתנגדים מס' 
 

 40%מ' הינו קו הבניין בתכנית לב העיר. וממנו ניתן היה על פניו להבליט מרפסת בהקלה עד  5.00קו בינוי  .8
הקלה שהיה ניתן לאשר בהתאם לתכנית העתידית באזור. קו הבניין מתכנית השימור הינו  -מ' 2.00מהרווח עד 
 קו בניין זה נוצל עבור המרפסת המבוקשת. -ו מכוח תמריצי השימורמ' והינ 3.00קו בניין של 

המסקנה מהאמור לעיל היא כי קו הבניין המבוקש להבלטת המרפסות תואם את כל התכניות והמרווחים 
 המינימליים הנדרשים באזור זה.

ניינים שהינו מרחק סביר מ' בין הב 6.00אישור הקטנת המרווח יותיר מרווח של  -לנושא חסימת הנוף, האוויר והאור
  בעיר צפופה.

לא ניתן לבחון זאת בעת תכנון בניין, במידה וקיים רעש העולה על הסביר בעת השימוש במרפסות  -לנושא מטרד רעש
 ניתן לפנות לגורמים המקצועיים המטפלים בנושאים אלו.
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 (קוגן נטליחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 ב', 2650ר שחלה עליו תכנית לב העיר בנוסף לתכנית השימור תוספת בנייה לבניין לשימולאשר את הבקשה ל .א

עבור  -מרתפי חניה 2-קומות וקומת גג חלקית מעל מרתף עליון ו 5סה"כ יתקבל בניין בן  כך שיתקבל בניין בן 
 דירות. 20

 
 כולל ההקלות הבאות:

 
 ניוד זכויות בניה בלתי מנוצלות בין הקומות לרבות לתת הקרקע. .1

 (.10%מ' ) 3.60מ' במקום  3.24בנייה החדשה בקו הבניין הדרומי עד הבלטת ה .2

 מ' בהמלצת מח' השימור. 4.00מ' במקום  4.70הבלטת גובה קומת הגג עד  .3

 מ' בהמלצת מח' השימור. 2.70מ' במקום  3.20הגבהת גובה פנים הדירה העליונה  .4

 מינימלי של התשתיות הנדרשות לבניין.  מ' לצורך תכנון 1.50הגבהת גובה הגדרות ההיקפיים מעל  .5

 מצללה מבטון. .6

 הבלטת תוואי המרתף מחוץ לתכסית קומת הקרקע בסך השטח המותר. .7

 כניסה למעלית רכב מחוץ לקו הבניין הקדמי והצדדי דרומי. .8
 
 לא לאשר הקלה: .ב

 ב'.2650ימור מ' קו בניין אחורי המותר בתמריצי תכניתה ש 3.00-להבלטת הבניין מעבר ל .1
 מ' המותרים בתקנות התכנון והבנייה. 1.50לחפירת חצר מונמכת העולה ברוחבה על  .2

 שכן הקלות אלה חורגות מתוואי התמריצים שניתנו ביחס לתכניות התקפות.
 
 לאשר התאם לתוספת החמישית לחוק התכנון והבנייה את הסעיפים הבאים: .ג

 רגיםס"מ הכולל סו 75סף חלון בגובה של  .1

 התקנת מעקים משוחזרים או המשך למעקים הקיימים גם אם אינם עונים לתקנות החדשות .2

 אי התאמת המעקים הקיימים לדרישות התקנים הקיימים היום. .3

 שימוש בחדר המדרגות ההיסטורי כדרך יציאה גם אם לא מתקיימים בו הוראות התוספת השנייה. .4
  

 לדחות את ההתנגדות שכן: .ד
 

שה נעשו פרסומים לפי החוק שכללו הן פרסום בעיתונות והן פרסום באתר במסגרתו נשלחו בנוסף הודעות לבק
למגרשים הגובלים, התכנון המוצע תואם לתכניות התקפות באזור החלים על המגרש וההקלות המבוקשות הינן לצורך 

ן העתידי באזור בבניינים שאינם יצירת בניין מיטבי למשתמשים בו שאינו חורג מסך הניתן לבקש ביחס לתכנו
לשימור, יודגש גם שאין באישור בקשה במגרש מסויים בכדי למנוע את אפשרות התכנון בהתאם לתב"עות החלות על 

 מגרש אחר התייחסות זו נכונה גם להבלטת הבניין מעבר להיקף הקיים היום.
 

גורמים האמונים על נושאים אלו, שכן וועדת לנושא מוטרד רעש מהמרפסות ניתן לפנות במידה ומתקיים בפועל אל ה
 המשנה דנה בנושאים תכנוניים בלבד.

 
 
 
 

 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
 

 תנאים למתן היתר
 תיאום וביצוע דרישות מכון הרישוי עד לקבלת אישורם. . 1
 

 תנאים בהיתר
 ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם  וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 1
 

 תנאים להתחלת עבודות
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על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח  . 1
 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.

 
 תנאים לתעודת גמר

לתקנות המקרקעין לעניין: שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל  27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 1
 בעתיד בכל צורה שהיאדיירי הבניין, המרפסות הפתוחות לא תסגרנה 

 
 התחייבויות להוצאת היתר

 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות . 1
 

 הערות
 ההיתר הינו לתוכן ההיתר ואין בו בכדי לאשר כל בנייה אחרת בבניין ו/או בשטח המגרש. . 1
 

 בקשהטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ההערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

מבנים שנמצאים באזור ההכרזה, יש רצף של מבנים שמוכרזים לשימור. מדברים על ערכים אורבניים. אחד מה עדי רוז:
גודל אחיד. הבניין בנוי בסגנון בינלאומי, הדגשים דווקא בקיפול ובכניסת הצד, זה מבנה ח' שיש כניסה והיא מודגשת על 

ריכלי. הוא תכנן אדריכל שהגיע מפולין, השפיע מאוד על הנוף האד -גגון מעל דלת הכניסה. פנחס היט  -ידי חלון 
קומות שאפשר  3פרויקטים תרבותיים ומסחריים. המבנה לשימור מתוקף תוכנית השימור הם חלק מלב העיר, בניין של 

להכפיל אותו בגובהו. דבר ראשון זה איזה שהיא נקודת מוצא לא פשוטה. אורית וירמי הציגו לפני כמה חודשים 
פות שנקטו בגישה של מאקסטרוזיה מלאה ועד מהלכים כאלה או אחרים אפשרויות שונות של תוספות בנייה, הוצגו תוס

של תוספות בהשראת המבנה הקיים, תוספות שהיו מובחנות בשוני שלהם. הגישה ביחס לתוספות היו איזשהו ניסיון 
יכל ליצור כאן תוספת שתמשיך את רוח המבנה, שנתנסה להיכנס לנעליו, תוך כדי הדגשים התייחסות אופקית של האדר

המקורי, קומה רביעית שמנסה להידמות מאוד למבנה עצמו, תוך קומה חמישית יותר פתוחה ויותר נקייה אולי, הקומה 
העליונה שהיא בנסיגה משמעותית. יש כאן איזשהו ניסיון בקומה הרביעית להתעסק בנפח, ליצור דגש של טרמומטר, 

 שהתוספת הזו מתאימה למבנה והיא מתאימה לרחוב.שנמצא בגריעה כדי ליצור דגש לטרמומטר. אנחנו חושבים 
בעצם יש מרפסת פתוחה בקומה הרביעית ומעליה קומה חמישית זה קונטור מלא חוזר להיות בקו אפס,  אסף הראל:

 אבל בחומרים אחרים?
 באותם חומרים עם הדגשים מופשטים יותר, ביחס לעיצוב מערכת הפתחים, המשך של הקונטור. עדי רוז:

 : אבל קומה רביעית היא בנסיגה יש שם מרפסת פתוחה.לאסף הרא
בקומה הרביעית יש מרפסת פתוחה כדי ליצור דגש של חלון הטרמומטר, כל אלמנט הכניסה. כדי להדגיש  עדי רוז:

 וליצור את ההפרדה בין האלמנט המקורי לתוספת החדשה של המבנה, הוחלטו ליצור נסיגה פנימה. 
 המרפסת השנייה, מאיפה הנסיגה הזאת מגיעה, אני לא מבין? אבל הנסיגה היא אסף הראל:

 אזור הנסיגה זה גבול של החלל חדר המדרגות. עדי רוז:
קומות שכל  3קומות שהלכו על כיוון אחר, תבחרו מה שאתה רוצים, לא הגיוני שתהיה תוספת של  3יש כאן  אסף הראל:

 אחת הולכת על משהו אחר?
סגנונות שונים, יש מעבר איטי והדרגתי  3לביקורת שלך, אנחנו לגמרי לא חושבים שיש כאן אני רוצה להתייחס  עדי רוז:

ברגע שיציגו הדמיה מושקעת יותר, אתה תראה יש במבנה מערך עדין,  –קומה רביעית וחמישית לבין הקומה השישית 
משהו מאוד נכון ועדין בהדרגה  קומות שמכפילים אותו, ולהוסיף מבנה מעליו בשוני שלו, יש 3במקרה שקיים מבנה של 

 הזאת. החן של ההשתנות ושל המעבר ממשהו אחד למשהו אחר.
יש לזה וריאציות מסוימות, בקומות הראשונות אין הבדל משמעותי, עדיין זה יוצר חלל, זה נותן משהו  דורון ספיר:

 מעניין בהמשך.
ה יותר מוצלח. אני מבקש לראות הדמייה אחרת, יכול להיות שיש הדמיות אחרות יותר ברורות שיראו שז אסף הראל:

 יכול להיות שאין מניעה שהקומה הרביעית תהיה כמו קומה חמישית או להיפך.
 אני חושבת שהמעבר הוא נכון והוא מוצדק לבניין. עדי רוז:

 אני נמנע. אסף הראל:
 אני ממליץ לאשר את זה. אסף הראל נמנע.  דורון ספיר:
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 21ההחלטה : החלטה מספר 
 11/11/2020מתאריך  2-20-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 ב', 2650לאשר את הבקשה לתוספת בנייה לבניין לשימור שחלה עליו תכנית לב העיר בנוסף לתכנית השימור  .א

עבור  -מרתפי חניה 2-קומות וקומת גג חלקית מעל מרתף עליון ו 5כך שיתקבל בניין בן  סה"כ יתקבל בניין בן 
 דירות. 20

 
 כולל ההקלות הבאות:

 
 ות בין הקומות לרבות לתת הקרקע.ניוד זכויות בניה בלתי מנוצל .1

 (.10%מ' ) 3.60מ' במקום  3.24הבלטת הבנייה החדשה בקו הבניין הדרומי עד  .2

 מ' בהמלצת מח' השימור. 4.00מ' במקום  4.70הבלטת גובה קומת הגג עד  .3

 מ' בהמלצת מח' השימור. 2.70מ' במקום  3.20הגבהת גובה פנים הדירה העליונה  .4

 מ' לצורך תכנון מינימלי של התשתיות הנדרשות לבניין.  1.50ה הגדרות ההיקפיים מעל הגבהת גוב .5

 מצללה מבטון. .6

 הבלטת תוואי המרתף מחוץ לתכסית קומת הקרקע בסך השטח המותר. .7

 כניסה למעלית רכב מחוץ לקו הבניין הקדמי והצדדי דרומי. .8
 
 לא לאשר הקלה: .ב

 ב'.2650מ' קו בניין אחורי המותר בתמריצי תכניתה שימור  3.00-להבלטת הבניין מעבר ל .1
 מ' המותרים בתקנות התכנון והבנייה. 1.50לחפירת חצר מונמכת העולה ברוחבה על  .2

 שכן הקלות אלה חורגות מתוואי התמריצים שניתנו ביחס לתכניות התקפות.
 
 יפים הבאים:התאם לתוספת החמישית לחוק התכנון והבנייה את הסעבלאשר  .ג

 ס"מ הכולל סורגים 75סף חלון בגובה של  .1

 התקנת מעקים משוחזרים או המשך למעקים הקיימים גם אם אינם עונים לתקנות החדשות .2

 אי התאמת המעקים הקיימים לדרישות התקנים הקיימים היום. .3

 התוספת השנייה.שימוש בחדר המדרגות ההיסטורי כדרך יציאה גם אם לא מתקיימים בו הוראות  .4
  

 לדחות את ההתנגדות שכן: .ד
 

נשלחו בנוסף הודעות במסגרתו לבקשה נעשו פרסומים לפי החוק שכללו הן פרסום בעיתונות והן פרסום באתר 
למגרשים הגובלים, התכנון המוצע תואם לתכניות התקפות באזור החלים על המגרש וההקלות המבוקשות הינן לצורך 

משתמשים בו שאינו חורג מסך הניתן לבקש ביחס לתכנון העתידי באזור בבניינים שאינם יצירת בניין מיטבי ל
לשימור, יודגש גם שאין באישור בקשה במגרש מסויים בכדי למנוע את אפשרות התכנון בהתאם לתב"עות החלות על 

 מגרש אחר התייחסות זו נכונה גם להבלטת הבניין מעבר להיקף הקיים היום.
 

עש מהמרפסות ניתן לפנות במידה ומתקיים בפועל אל הגורמים האמונים על נושאים אלו, שכן וועדת לנושא מוטרד ר
 המשנה דנה בנושאים תכנוניים בלבד.

 
 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים

 
 תנאים למתן היתר

 יצוע דרישות מכון הרישוי עד לקבלת אישורם.תיאום וב . 1
 

 תנאים בהיתר
 ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם  וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 1
 

 תנאים להתחלת עבודות
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פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק . 1
 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.

 
 תנאים לתעודת גמר

לתקנות המקרקעין לעניין: שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל  27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 1
 ה שהיאדיירי הבניין, המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צור

 
 התחייבויות להוצאת היתר

 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות . 1
 

 הערות
 ההיתר הינו לתוכן ההיתר ואין בו בכדי לאשר כל בנייה אחרת בבניין ו/או בשטח המגרש. . 1
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 

ההחלטה התקבלה ברוב קולות.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 7המליץ 

 
 

 111חלקה:    6911 גוש:  20-0806 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 16/06/2020 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0087-007 תיק בניין:
 מ"ר 390 שטח: 201900978 בקשת מידע:

   02/07/2019 תא' מסירת מידע:

 
 ע"מאיילת השחר ת"א ייזום ובניה ב מבקש הבקשה:

 יפו * -, תל אביב  55חובבי ציון 
 

 כהאן איתי עורך הבקשה:
 יפו * -, תל אביב  319הירקון 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

חזית ועורף., תוספת אחרת: תוספת  3אחר: אין תוספת קומות, מבוקשים שינויים פנימיים: קירוי מרפסת גג בקומה 
 שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים.חזית ועורף,  4מרפסת בקומה 

 
 לא מבוקשת  בניה על הגג ואין שימוש חורג, 

 
שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: לא מבוקשת  בניה על הגג ואין 

נפרדת, בתחום המגרש לא  שימוש חורג, שימוש מבוקש: לא מבוקשת  בניה על הגג ואין שימוש חורג, למקום אין כניסה
 ניתן להסדיר חניה פיזית, 

 
 
 

 , העבודות המבוקשות בהיתר כוללות הוספת צוב1,832.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 בניין המתנגדת מדרום לבניין נשוא הבקשה )משמאל(.  6329505 יפו -א, תל אביב 5רחוב המליץ  . מיה דרך1

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

הבנייה בסמוך לבניין המתנגדת )במרחק של מטרים ספורים( פוגעת בשקט ופרטיות של דירת המתנגדת. הבנייה גורמת 
)והרחבת הבניין כולו( יהוו  לרעש ואבק, מסיבה זאת החלונות בדירת המבקשת רוב הזמן סגורים. בניית מרפסת נוספת

 פגיעה בפרטיות המתנגדת גם בעתיד גם לאחר שהבנייה תסתיים.
 

 התייחסות להתנגדויות: 
אין שינויים במרחק בין הבניינים ממה שאושר  -לא ניתן לקבל טענת המתנגדת לעניין מרחק הבנייה  בין הבניינים 

ר במרחב אורבני צפוף. מרפסת המבוקשת לחזית הרחוב מרחק סבי –מ'  4.5 -בהיתר המקורי. מדובר במרחק של כ
 מוצעת בקונטור הקומות הקיימות ואינה מהווה שינוי במרחק בין הבניינים.

 בנוגע לשאר טענות המתנגדים הוועדה דנה בסוגיות תכנוניות בלבד.
 
 
 
 

 (יאנה פיצ'וז'קיןחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
יח"ד ושינויים  11קומות וקומת גג חלקית עבור  5בבניין בן  17-0857' לאשר את הבקשה לשינויים כלפי היתר מס .1

 תמריצים הבאים: כולל בפיתוח השטח, 
 .התחתונות בקומות הקיימות סגורות למרפסות זהה בהיקף פתוחות מרפסות תוספת -
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הבניינים ממה  לדחות את טענת המתנגדת לעניין מרחק הבנייה  בין הבניינים שכן, אין שינויים במרחק בין .2
מרחק סביר במרחב אורבני צפוף. מרפסת המבוקשת  –מ'  4.5 -שאושר בהיתר המקורי. מדובר במרחק של כ

 לחזית הרחוב מוצעת בקונטור הקומות הקיימות ואינה מהווה שינוי במרחק בין הבניינים.
 בנוגע לשאר טענות המתנגדים הוועדה דנה בסוגיות תכנוניות בלבד.       

 
 :ת בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםכל זא

 
 
 
 
 

 תנאים לתעודת גמר
שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי לתקנות המקרקעין לעניין: שטחים משותפים  27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה 

הבניין, המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא, הדירה/ות בקומת הקרקע ו/או בקומה עליונה כל אחת 
 על כל מפלסיהן יהוו יחידת דיור אחת שאינה ניתנת לפיצול.

 
 ערותה
 לבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרשההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר ב . 1

 ואין בו הארכת תוקף ההיתר המקורי. 
 ההיתר כפוף לכל התנאים המפורטים בהיתר הקודם. . 2
 
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 
 
 
 
 
 

 22ההחלטה : החלטה מספר 
 11/11/2020מתאריך  2-20-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יח"ד ושינויים  11קומות וקומת גג חלקית עבור  5בבניין בן  17-0857הבקשה לשינויים כלפי היתר מס'  לאשר את .3

 בפיתוח השטח, כולל תמריצים הבאים: 
 .התחתונות בקומות הקיימות סגורות למרפסות זהה בהיקף פתוחות מרפסות תוספת -

 
ם שכן, אין שינויים במרחק בין הבניינים ממה לדחות את טענת המתנגדת לעניין מרחק הבנייה  בין הבנייני .4

מרחק סביר במרחב אורבני צפוף. מרפסת המבוקשת  –מ'  4.5 -שאושר בהיתר המקורי. מדובר במרחק של כ
 לחזית הרחוב מוצעת בקונטור הקומות הקיימות ואינה מהווה שינוי במרחק בין הבניינים.

 סוגיות תכנוניות בלבד.בנוגע לשאר טענות המתנגדים הוועדה דנה ב       
 

 :כל זאת בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
 

 תנאים לתעודת גמר
לתקנות המקרקעין לעניין: שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי  27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה 

תוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא, הדירה/ות בקומת הקרקע ו/או בקומה עליונה כל אחת הבניין, המרפסות הפ
 על כל מפלסיהן יהוו יחידת דיור אחת שאינה ניתנת לפיצול.

 
 ערותה
 בבניין ו/ או בשטח המגרש ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה . 1

 ואין בו הארכת תוקף ההיתר המקורי. 
 ההיתר כפוף לכל התנאים המפורטים בהיתר הקודם. . 2
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 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 62בן גוריון  57ריינס 

 
 
 39חלקה:    6215 גוש:  20-0389 קשה מספר: ב

 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 12/03/2020 תאריך בקשה:
 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0204-062 תיק בניין:

 מ"ר 406 שטח: 201802479 בקשת מידע:
   03/01/2019 תא' מסירת מידע:

 
 ו התחדשות עירונית בע"מבילדר מבקש הבקשה:

 , רמת גן * 17החילזון 
 

 נאמן אסף עורך הבקשה:
 יפו * -, תל אביב  17צייטלין 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, 3, 2, 1, 0, קומה בה מתבצעת התוספת: 5, מספר יח"ד מורחבות: 4, כמות יח"ד לתוספת: 2כמות קומות לתוספת: 
מבוקשים שינויים פנימיים: תוספת מעלית על חשבון שטח דירה קיימת, תוספת מגדל ממ"דים, כיוון התוספת: לצד, 

 הריסת פנים הדירות להרחבה ותכנון מחודש, תוספת אחרת: מסתורי כביסה, ג'קוזי על גג עליון, 
 

 העבודות המבוקשות בהיתר כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים: לא, 
 

 קיים ממ"ד: כןגן ילדים: 
 
 
 

 (עידו קויפמןחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
ע חלקית ומקלט במרתף, ל קומת קרקקומות מע 3לאשר את הבקשה לתוספות ושינויים בבניין קיים למגורים , בן  .1

 יח"ד, שחיזוקו נדרש מפני רעידות אדמה, הכוללים: 8עבור 
 בקומת המרתף הקיימת: קירות יורדים, שינויים בקונטור ובחלוקת השטחים הפנימית.  - 
, שינויים בחלוקת השטחים הפנימית ג'(: חיזוק מעטפת הבניין הקיימת-בקומות הקיימות )קרקע, א' - 

ג'( הרחבת שטח דירות באגף  –, הרחבת שטח דירות בקומת הקרקע, בקומות טיפוסיות )א' ובחזיתות המבנה
 בתוספת  ממ"ד לכל דירה. מערבי

 יח"ד עם ממ"ד לכל דירה. 2תוספת קומה ד' חדשה בהיקף קומה טיפוסית, עבור  - 
 יח"ד עם ממ"ד לכל דירה. 2תוספת קומת גג חלקית עבור  - 
פת פיר מעלית פנימי בצמוד  לשטח גרעין מדרגות כללי, הכולל תחנות עצירה בכל בכל קומות הבניין: הוס - 

 הקומות הקיימות ובקומות התוספת ופירי תשתיות.
 

 יח"ד  4יח"ד קיימות +  8יח"ד ) 12קומות וקומת גג חלקית המכיל:  5סה"כ  לאחר השינוי יתקבל בניין בן  
 חדשות(. 

 
 מקומות חניה הנדרשים לפי התקן. 4לאשר השתתפות קרן חניה עבור  .2
 
 
 
 
 

 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
 

 תנאים למתן היתר
 ורם בהתאם.תנאים וביצוע דרישות תחנות מכון הרישוי וקבלת איש

 
 נאים בהיתרת
אי גרימת  נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות  ובבטיחות המבנים  . 1
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 והנכסים.
יתר בידי מח' אי פגיעה בתשתיות, ברכוש ובנפש בעת ביצוע עבודות חפירה, טרם תחילת העבודות, יפקיד בעל הה . 2

 פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 

 תנאים לתעודת גמר
 שיפוץ המבנה בהתאם להנחיות מהנדס  העיר וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 1
עין לעניין רישום שטחים משותפים ואי סגירת המרפסות לחוק המקרק 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 2

 הפתוחות בכל צורה שהיא.
 

 הערות
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואין בו בכדי לאשר כל בנייה אחרת בבניין ו/או בשטח המגרש.

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 

 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 הזה, האם זה קרה באופן טבעי? האם הם ביקשו להרוס וללכת למסלול אסף הראל:
 יש את עידו שטיפל בבקשה. שמעון ברנשטיין:

הבקשה עברה תיאום מוקדם, הוא באופן יזום ביצע תיאום מוקדם הן לגבי נראות החזיתות, המרפסות,  עידו קויפמן:
שרת סגירה קלה חלק נעשו יחד עם השימור, לא הייתה פה איזשהי פנייה, הוא פעל בהתאם להנחיות המרחביות, המאפ

 במרפסות החזיתיות. 
 את מי אני צריך לשבח? אסף הראל:

את האדריכל, הוא עשה עבודה מאוד מתואמת. היה כאן היתר מילולי, הייתה עבודה משותפת ויאמר  עידו קויפמן:
 לזכותו. 

 עבודה מאוד יפה, הוא לא היה בתוכנית שימור, הוא נראה כמו שימור ב', זה רווח. אסף הראל: 
 חוות דעת.  דורון ספיר:

 
 
 
 

 23ההחלטה : החלטה מספר 
 11/11/2020מתאריך  2-20-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת קרקע חלקית ומקלט במרתף,  3אשר את הבקשה לתוספות ושינויים בבניין קיים למגורים , בן ל .1

 יח"ד, שחיזוקו נדרש מפני רעידות אדמה, הכוללים: 8עבור 
 בקומת המרתף הקיימת: קירות יורדים, שינויים בקונטור ובחלוקת השטחים הפנימית.  - 
'(: חיזוק מעטפת הבניין הקיימת, שינויים בחלוקת השטחים הפנימית ג-בקומות הקיימות )קרקע, א' - 

ג'( הרחבת שטח דירות באגף  –ובחזיתות המבנה, הרחבת שטח דירות בקומת הקרקע, בקומות טיפוסיות )א' 
 מערבי בתוספת  ממ"ד לכל דירה.

 יח"ד עם ממ"ד לכל דירה. 2תוספת קומה ד' חדשה בהיקף קומה טיפוסית, עבור  - 
 יח"ד עם ממ"ד לכל דירה. 2תוספת קומת גג חלקית עבור  - 
בכל קומות הבניין: הוספת פיר מעלית פנימי בצמוד  לשטח גרעין מדרגות כללי, הכולל תחנות עצירה בכל  - 

 הקומות הקיימות ובקומות התוספת ופירי תשתיות.
 

 יח"ד  4יח"ד קיימות +  8יח"ד ) 12קומות וקומת גג חלקית המכיל:  5סה"כ  לאחר השינוי יתקבל בניין בן  
 חדשות(. 

 
 מקומות חניה הנדרשים לפי התקן. 4לאשר השתתפות קרן חניה עבור  .2
 

 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
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 תנאים למתן היתר
 אישורם בהתאם.תנאים וביצוע דרישות תחנות מכון הרישוי וקבלת 

 
 נאים בהיתרת
אי גרימת  נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות  ובבטיחות המבנים  . 1

 והנכסים.
בעל ההיתר בידי מח'  אי פגיעה בתשתיות, ברכוש ובנפש בעת ביצוע עבודות חפירה, טרם תחילת העבודות, יפקיד . 2

 פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 

 תנאים לתעודת גמר
 שיפוץ המבנה בהתאם להנחיות מהנדס  העיר וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 1
חוק המקרקעין לעניין רישום שטחים משותפים ואי סגירת המרפסות ל 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 2

 הפתוחות בכל צורה שהיא.
 

 הערות
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואין בו בכדי לאשר כל בנייה אחרת בבניין ו/או בשטח המגרש.

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 2ים מנדלי מוכר ספר 100הירקון 

 
 

 53חלקה:    6905 גוש:  20-0849 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 23/06/2020 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0027-100 תיק בניין:
 מ"ר 252 שטח: 201902230 בקשת מידע:

   23/12/2019 תא' מסירת מידע:

 
 טננבאום מיכאל הבקשה: מבקש

 יפו * -, תל אביב  2מנדלי מוכר ספרים 
 

 פרדו יניב עורך הבקשה:
 יפו * -, תל אביב  117הרצל 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 313.39, שטח הריסה )מ"ר(: 2מספר קומות להריסה: 
 

 במרתפים: מספר מרתפים, מקלט, מחסן, חדרי עזר, אחר: חניה, 
 

 , 1, כמות חדרי שירותים: 1בקומת הקרקע: אחר: מסחר, כמות חנויות: 
 

 , 11, כמות יח"ד מבוקשות: 6בקומות: קומה מסחרית עבור: מסחר, כמות קומות מגורים: 
 

 על הגג: חדר מכונות ומעלית, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, אחר: גנרטור, 
 

 , 14: בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, כמות מקומות חניה
 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 1מתנגדת מס'  6343259יפו  -, תל אביב 96רחוב הירקון  . וולפסון לאה1

יפו  -, תל אביב 4רחוב מנדלי מוכר ספרים  חמי יפה. ירדן בית הל2
6390704 

   2מתנגדת מס' 

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 
 הסמוך מדרום למגרש נשוא הבקשה, להלן עיקרי ההתנגדות: 96בעלת זכויות בכתובת הירקון  -1מתנגדת מס' 

ולכלוך וחסימת התנועה הזורמת התנגדות למסחר בקומת הקרקע מטעמי: רעש ספקים המגיעים בשעות הבוקר, פסולת 
ברחוב הירקון, מבלי שכלל נלקחו בחשבון החסימות הקיימות ברחוב כתוצאה מעצירת רכבי ספקים, מוניות 

 ואוטובוסים בסמוך למלון דן הממוקם ממול למגרש נשוא הבקשה.
 

שה, להלן עיקרי , הגובל ממזרח למגרש נשוא הבק4 בעלת זכויות בכתובת מנדלי מוכר ספרים -2מתנגדת מס' 
 תנגדות:הה

 בניית מתקן חניה אוטומטי בחניון תת קרקעי, עלול להוסיף על עומס התחבורה הקיים ולהקשות על כניסה ויציאה של  -
 רכבים משטח מגרש המתנגדת.   
 ר התנגדות להקלה המבוקש עבור מסחר בקומת הקרקע מטעמי: רעש, ריחות ויצירת עומס תחבורתי גרוע אף יותר אש -

 עלול להחריף את זיהום האוויר של הסביבה.   
 הבנייה המבוקשת מהווה פגיעה ע"י הסתרת הנוף הנשקף מדירת המתנגדת. -
 תכנון הבניין המבוקש, בקיר משותף עם הבניין הגובל מדרום לו,  עלול לערער את יציבות הבניין הצמוד לו וייתכן גם  -

 קר.לגרום לקריסת מערכות מים  וביוב בעי   
 

  התייחסות להתנגדויות:
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 הבקשה נבדקה ע"י הגורמים הרלוונטיים המקצועיים במכון הרישוי לרבות תחנת תנועה וחניה והומלצה לאישור  -

 בכפוף לתיאום וביצוע.   
 בהתייחס להתנגדויות לשימוש מסחרי בקומת הקרקע, יובהר כי בהתאם לייעוד המגרש לפי הוראות תכנית  -

 להוסיף שימוש עבור מסחר הניתן לאישור במסגרת הסכמה מיוחדת של הוועדה המקומית. יוער כי שימוש , ניתן 44   
 מסחרי בקומת הקרקע )לרבות מיקומו(, נבדק והומלץ לאישור ע"י מחלקת תכנון עיר אזור מרכז.   
 ם הבניין הגובל מדרום,   בהתייחס לטענה לפגיעה קונסטרוקטיבית ובתשתיות קיימות כתוצאה מבנייה בקיר משותף ע -

 יובהר כי ככלל, כתנאי להוצאת היתר בניה נדרשת הצגת חשבון יציבות ותצהיר לכך ע"י מהנדס שלד ובנוסף כתנאי    
 בהיתר, מבקש ההיתר נדרש להפקיד לפני תחילת  עבודות הבניה בידי הוועדה פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי כל נזק    
(  והחזרת המצב לקדמותו.כנ"ל )במידה ויגרם   
 
 
 
 

 חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י קויפמן עידו(
 

 לא לאשר את הבקשה כפי שהוגשה שכן:
 
  -א'3616זכויות הבנייה הנפחיות, המותרות לפי תכנית מ"ר מעבר לסך  229. הבנייה המבוקשת מוצעת בחריגה של 1

 .סטייה ניכרת    
 
 יח"ד מעבר לצפיפות  2. כתוצאה מבנייה בחריגה מעבר לסך זכויות הבנייה הנפחיות המותרות, מוצעת חריגה של 2

 סטייה ניכרת.- א'3616המותרת לפי תכנית     
 
 .בנייה על הגג:3
 משטח הקומה שמתחת. המותרים 65% -ריגה מעבר לתכסית הבניה על הגג מוצעת בח -
 א'.3616גובה הבניה על הגג הינו מעבר למותר ונוגד את הוראות תכנית  -
 א'.3616נסיגות על  הגג בחזיתות הקדמיות קטנות מהמותר בהוראות תכנית  -
 
 . מרפסות:4
 מ' בניגוד  0.00מ' מקו בניין  1.20ל בחזית קדמית מערבית הפונה לרחוב הירקון מוצעות מרפסות בהבלטה עולה ע -
 למותר בהתקנות התכנון והבנייה.   
 מ', המהווה 4.00מ' מקו בניין  1.60בחזית קדמית צפונית הפונה לרחוב מנדלה מוצעות מרפסות בהבלטה העולה על  -
 א'. 3616סטייה ניכרת להוראות תכנית    
 
 א'.3616וכננות, כנדרש בהוראות תכנית . לא הוצג פתרון למסתורי כביסה עבור דירות  מת5
 
 כמפורט: 3. הבנייה המבוקשת נוגדת את נספח הנחיות העיצוב לבניה חדשה בתחום אזור ההכרזה ברובע 6
 בקומת הגג מוצעות מעקות מזכוכית לכל גובה המעקה. -
 , מוצעים עד לתחתית התקרה.5פתחים לחזיתות קדמיות בקומה   -
 (, מוצעות מעקות מזכוכית למרפסות בחזיתות קדמיות.  1-5בקומות הטיפוסיות ) -
 
 
 . מרתפים:7
 .1מ'( קדמי מערבי, בניגוד להוראות תכנית ע' 0.00מעבר לקו בניין )קומות מרתף מוצעות בחריגה  -
 .1גובה קומת מרתף עליונה במרתף אמצעי הינו חורג מעבר בהוראות תכנית ע' -
 הקרקע הינו עולה בשטחו על שטח יחידת המסחר עצמה, בניגוד להוראות שטח נלווה ליחידה מסחרית בקומת  -
 .1תכנית ע'   
 
 מ' המותרים לפי תקנות התכנון והבניה והנחיות  1.50עולה על  הינו צדדי מזרחיהמגרש ה. גובה גדר המוצעת בגבול 8

 מרחביות.    
 
 מ' מגדר קדמית, בניגוד למותר  1.00-מ במרחק הקטן ,מוצעת נישה לתשתיות מים בגבול מגרש צדדי מזרחי. 9

 בהנחיות מרחביות/מדיניות הוועדה.    
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 הבקשה כפי שהוצגה, ערוכה בצורה חסרה ואינה כוללת את כל המידע הדרוש לבדיקתה שכן:. 10
 לא הוצגו כל המידות, המפלסים, הפרטים  והחתכים הרלוונטיים. -
 לא הוצגו קווי בניין ומגרש בכל החתכים. -
 קיימת חוסר התאמה לעניין מספר מקומות החניה כפי שהוצגו במפרט הבקשה ביחס למספר מקומות החניה   -
 שדווחו ע"ג נספח תנועה וחניה.   
 .1בקומת המרתף העליונה, לא צוין שימוש שטח נלווה למסחר, לצורך בדיקה והתאמה להוראות תכנית ע' -
 א'.3616ון למיקום חדר גז/נישת גז כנדרש בהוראות תכנית הבקשה אינה כוללת בקומת הקרקע, הצגת פתר -
 תכנית הפיתוח הוצגה בצורה חסרה ואינה כוללת את כל המידות, המפלסים, השיפועים והניקוזים הנדרשים  -
 לבדיקתה.   
 פריסת הגדרות הוצגה בצורה חסרה ואינה כוללת את כל המידות והמפלסים האבסולוטיים הנדרשים לבדיקה. -
 שטח המיועד לחלחול מי נגר עילי במרווח צדדי מזרחי, מוצע ברובו עם ריצוף בניגוד למותר לפי הנחיות מרחביות.   -
 לצורך בדיקה והתאמה למותר בהנחיות  יחידות הדיור המתוכננותלא הוצג פתרון למיקום דודי אגירה עבור כל  -
 מרחביות.   
 (, לצורך בדיקה והתאמה למותר לפי 1-5הדירות המתוכננות )בקומות   לא הוצג פתרון אוורור לחדרי שירותים בכל -
 תקנות התכנון הבנייה.   
 לא צוינו חומרי גמר בחזיתות קדמיות לצורך בדיקה והתאמה לנספח הנחיות העיצוב לבניה חדשה בתחום אזור  -
 .3ההכרזה ברובע    
 

 תקפה, תקנות התכנון והבנייה לרבות הנחיות מרחביות/א' ה3616תיקון הבקשה לצורך התאמתה לדרישות תכנית  .11
 מדיניות הוועדה,  תגרום לשינויים מהותיים בתכנית הבקשה ולכן מומלץ לא לאשר את הבקשה.  

 
 . לדחות את טענות המתנגדות שהוגשו שכן:12
 אות תכנית בהתייחס להתנגדויות לשימוש מסחר בקומת הקרקע, יובהר כי בהתאם לייעוד המגרש לפי הור  -
 , ניתן להוסיף שימוש עבור מסחר הניתן לאישור במסגרת הסכמה מיוחדת של הוועדה המקומית. יוער כי שימוש 44   
 בקומת הקרקע )לרבות מיקומו(, נבדק והומלץ לאישור ע"י מחלקת תכנון עיר אזור מרכז. עבור מסחר   
 הומלצה אשר הרישוי )לרבות תחנת תנועה וחניה(  הבקשה נבדקה ע"י הגורמים הרלוונטיים המקצועיים במכון -
 לאישור בכפוף לתיאום וביצוע.   
 

  הודעה על נימוקי דחיית הבקשה נשלחה במייל לעורך הבקשה.  .13
 
 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 וץ המשפטי.לשוב ולדון לאחר בדיקה של הייע הראלה אברהם אוזן:
 היה קו בניין שהוא יחסית המשכי ואני ראיתי שבבקשה החדשה יש קו בניין נסוג. אסף הראל:

 .0אתה מדבר על קו הבניין לירקון? אנחנו מבקשים קו בניין  הראלה אברהם אוזן:
 יש הפקעה גדולה. עידו קויפמן:

מרכז ביקשו להוציא את הבקשה מסדר היום זה הפקעה לרחוב הירקון. לאחר בדיקה עם תכנון  הראלה אברהם אוזן:
 לבדיקה נוספת.

 
 
 
 

 24ההחלטה : החלטה מספר 
 11/11/2020מתאריך  2-20-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לאחר בדיקת השירות המשפטי.  לשוב ולדון

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 13לפידות 

 
 

 3חלקה:    6135 גוש:  20-0944 בקשה מספר: 
 התקוה שכונה: 06/07/2020 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 4059-013 תיק בניין:
 מ"ר 112 שטח: 201802262 בקשת מידע:

   12/12/2018 תא' מסירת מידע:

 
 אביקסיס אסף מבקש הבקשה:

 יפו * -, תל אביב  74 בגין מנחם
 

 פדרמן אליה עורך הבקשה:
 40800, אלעד  30רבנו ניסים גאון 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 1מספר קומות להריסה: 
 

 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מחסן, אחר: חלל משחקים, 
 

 בקומת הקרקע: אחר: ביתן אשפה+גז+שעוני מים+פילר חשמל, 
 

 רי יציאה, קולטי שמש, על הגג: חד
 

 , 1בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 
 

יח"ד., העבודות המבוקשות בהיתר  2קומות + קומת מרתף וחדרים על הגג. הבנין מכיל  3פירוט נוסף: מבוקש בנין בן 
 כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים: כן

 
 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 . בן טובים יוסף1
 

 

 , 39רחוב אצ"ל 
 6763142יפו  - תל אביב

 

. הח"מ הינו מייצגם של כל הבעלים המתייחסים לנכס ברחוב אצ"ל 1
. הוא מייצג את כולם ומגיש את ההתנגדות בשם כולם, גם אם רק 39

 חלק מהם מופיע כמתנגדים. 
 . 13צמוד לרחוב לפידות  39רחוב אצ"ל . הגב של 2
 נה. ש 80-הינו בית ישן, בן למעלה מ 39. הבית ברחוב אצ"ל 3
. הח"מ כמייצגם של המתנגדים פנה לעיריה פעמים רבות בניסיון 4

להוציא את פרטי הבקשה ואת התכנית, אולם לא ניתן היה להוציא מן 
המחשב. שוב ושוב קיבל את התשובה כי לא נמצאו תיקי בניין. הח"מ 

פנה לעיריה לכמה כתובות, התשובה שקיבל היתה שמכיוון שמדובר 
ניתן להוציא את הניירת, אולם נאמר לי שבוצעה בקרקע במושע, לא 

פעולה וניתן יהיה לראות את הבקשה למחרת. שוב ושוב פניתי במהלך 
השבוע שלאחר מכן ולא הצלחתי להוציא שום נייר מהבקשה. יתרה 

מזאת, העיריה לא חוזרת לפניותיי הרבות. בנסיבות אלה אין לי מנוס 
 א על בסיס התכנית. אלא להגיש התנגדות על בסיס הידוע, ול

. ראשית, מבוקש כי יומצאו אלי או למרשיי, הבקשה להיתר על כל 5
 מסמכיה, על מנת שיוכלו להגיב לה כראוי. 

. בכל מקרה, מוגשת בזרת התנגדות לביצוע חפירת חצר, שתהיה 6
צמודה למגרש של מרשיי, שכן התוצאה תהיה קריסתו של ביתם. 

 וחפירה כזאת תמוטט אותו.  שנה, 80-כאמור הבית בן למעלה מ
. אין באמור לעיל לגרוע מכל טענה אחרת שמרשי יעלו לאחר שיראו 7

 את החומר.

 בן טובים נחמה. 2
 

 

 , 48רחוב עוזיאל 
 5401469גבעת שמואל 

 

 גינדי בתיה. 3
 

 

 , 35רחוב עמינדב 
 6722907יפו  -תל אביב 

 

 . גרינהיים נאוה4
 
 

 

רחוב קהילת בודפסט 
יפו  -אביב  , תל7

6970122 
 

 . שגב שי5
 

 

 , 48רחוב עוזיאל 
 5401469גבעת שמואל 

 

רחוב אלכסנדר ינאי  שוורץ רחל. 6
יפו  -, תל אביב 21

6249811 
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 עיקרי ההתנגדויות: 

 לא ניתן לראות תכנית בנייר או במחשב. -

 . 39בכתובת הצ"ל  חשש לגבי חפירה במגרש הנדון שתגרום לבניין המתנגדים שהינו בית ישן -
  

 התייחסות להתנגדויות: 
קומות  2( בן 39(, ניתן לראות בניין ראשי )הצ"ל 2215שניתנו במגרש המתנגד )לפני אישור  1961-1962בהיתרים משנות 

בחזית לרחוב הצ"ל, ובניה נוספת שהוצגה כקיימת לרבות צריף וחצר מקורה עד לגבול המגרש האחורי וחצר פתוחה 
 נבנה צריף נוסף בחצר הפתוחה.  gisצעי. לפי מפות בחלקה האמ

 
וזאת לאור  מ', שהועדה רשאית להתיר לצורך ניצול זכויות הבניה 3.6הבניין הנדון מתוכנן בקו בנין אחורי מוקטן של 

ממדי המגרש וזיקת הנאה להולכי רגל הנדרשת בחזית הקדמית, עם מרתף בקונטור הבניין )ולא עד לגבול המגרש 
 מ' המותרים.  1.5מ' מהקיר החיצוני לעומת  1.72י( וחצר אנגלית  במפלס המרתף ברוחב של  האחור

 מ'. 2לאחר הקטנת רוחבה עד לרוחב המותר, המרחק עד לגבול המגרש האחורי יהיה 
 

לקבל את ההתנגדות בחלקה לאור הבניה הקיימת במגרש המתנגד עד לגבול המגרש האחורי. -המלצת מח' הרישוי 
 
 
 
 

 (בוז'קר מרינהחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
יחידות דיור עם חדר יציאה  2קומות עבור  3ן מגורים חדש בן לאשר את הבקשה להריסת בניין קיים והקמת בניי .1

 .1א2215-ו 2215לגג מהדירה העליונה מעל קומת מרתף משותפת, לפי הוראות התכניות 

משטח המגרש המאושר, שכן המגרש נמצא באזור מגורים ב'   140%לאשר חישוב אחוזי הבניה המותרים לפי  .2
 המגרשים המשניים במגרש הראשי.  25מתוך  25%המהווים  המגרשים הראשונים 6מועדף במסגרת 

מ' עקב גודל המגרש  3.5של המוקטן  קו בניין אחוריבניה בתמורת הריסת הבניין הקיים ו 7.5%לאשר תוספת  .3
 ניצול זכויות הבנייה.לצורך 

 
 :לניצול מקסימלי של זכויות הבנייה ושיפור תכנון .   לאשר הקלות הבאות4

 ,( משטח המגרש1.2%) 6%ח של עד תוספת שט .א
 ב.

 ג.      
 מ' המותרים מפני הרחוב לפי התכנית, 9מ' במקום  9.50הגבהת המבנה עד 

 .מ' 2-למ' המותרים  3-הקטנת קו בניין צדדי מ
 

 השתתפות בקרן חניה מכוח  -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן  2.3פתרון חלופי להסדר  לאשר .   5
 מטר סביבו מתוכננים חניונים ציבוריי 500תכנית ח', היות והנכס מצוי באזור חניה אשר בו וברצועה ברוחב        
 מתחם תדהר(. -)חניון דופן שכונת התקווה        

 
 בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים שיפורטו בהמשך.

 
 ( 2215)לפני אישור התכנית  60-הקיימת בהיתר משנות ה .   לא לאשר חצר מונמכת לאור הבניה במגרש המתנגד6

 עד לגבול המגרש האחורי.       
 

 לפני בידי הועדה להצגת פוליסת ביטוח צד ג'  1תנאי לפי הוראות תכנית ע, ולקבוע .   לקבל את ההתנגדויות בחלקן7
 תחילת עבודות הבניה.      

 
 שאר טענות המתנגדים.את לדחות       

 
 
 
 

 היתרמתן תנאים ל
 פרט בהתאם.מ' המותרים ותיקון המ 1.5. הקטנת רוחב חצר אנגלית עד 1 . 1

 .הצגת פתרון לגישה משותפת למתקנים טכניים לתפקוד הבניין.2
 

 
 תנאים בהיתר

 . נקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים. 1 . 1
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י הפסולת, לרבות למגרשים אי גרימת נזקים לתשתיות הקיימות, לרכוש ונפש, הן בעת החפירה ודיפון והן בעת פינו
 הסמוכים.

 בעת רישום הבית המשותף. 27. רישום השטחים המשותפים לפי תקנה 2
 

 להתחלת עבודותתנאים 
מבקש היתר הבניה יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה בידי הוועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק  . 1

 המצב לקדמתו הנ"ל )במידה וייגרם( והחזרת
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 לקבל ההתנגדויות בחלקן. 2לאשר, וסעיף  1דעת. סעיף צריך לנסח את הסעיף הראשון של חוות ה :ספיר דורון
 
 
 
 

 25ההחלטה : החלטה מספר 
 11/11/2020מתאריך  2-20-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יחידות דיור עם חדר יציאה  2קומות עבור  3הבקשה להריסת בניין קיים והקמת בניין מגורים חדש בן  לאשר את .1

 .1א2215-ו 2215לגג מהדירה העליונה מעל קומת מרתף משותפת, לפי הוראות התכניות 

 הועדה לפני  להצגת פוליסת ביטוח צד ג' בידי 1לקבל את ההתנגדויות בחלקן, ולקבוע תנאי לפי הוראות תכנית ע .2
 תחילת עבודות הבניה.

משטח המגרש המאושר, שכן המגרש נמצא באזור מגורים ב'   140%לאשר חישוב אחוזי הבניה המותרים לפי  .3
 המגרשים המשניים במגרש הראשי.  25מתוך  25%המגרשים הראשונים המהווים  6מועדף במסגרת 

מ' עקב גודל המגרש  3.5יה בקו בניין אחורי המוקטן של תמורת הריסת הבניין הקיים ובנ 7.5%לאשר תוספת  .4
 לצורך ניצול זכויות הבנייה.

 .   לאשר הקלות הבאות לניצול מקסימלי של זכויות הבנייה ושיפור תכנון:5
 ( משטח המגרש,1.2%) 6%תוספת שטח של עד  א.
 ב.

 ג.      
 התכנית, מ' המותרים מפני הרחוב לפי 9מ' במקום  9.50הגבהת המבנה עד 

 מ'. 2-מ' המותרים ל 3-הקטנת קו בניין צדדי מ
 השתתפות בקרן חניה מכוח  -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן  2.3פתרון חלופי להסדר  .   לאשר 6

 מטר סביבו מתוכננים חניונים ציבוריי 500תכנית ח', היות והנכס מצוי באזור חניה אשר בו וברצועה ברוחב        
 מתחם תדהר(. -)חניון דופן שכונת התקווה        
 ( 2215)לפני אישור התכנית  60-.   לא לאשר חצר מונמכת לאור הבניה במגרש המתנגד הקיימת בהיתר משנות ה7

 עד לגבול המגרש האחורי.       
 לדחות את שאר טענות המתנגדים.      

 
 שיפורטו בהמשך.בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים 

 
 תנאים למתן היתר

 מ' המותרים ותיקון המפרט בהתאם. 1.5. הקטנת רוחב חצר אנגלית עד 1 . 1
 .הצגת פתרון לגישה משותפת למתקנים טכניים לתפקוד הבניין.2
 

 
 נאים בהיתרת
 צעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים. . נקיטת כל האמ1 . 1

אי גרימת נזקים לתשתיות הקיימות, לרכוש ונפש, הן בעת החפירה ודיפון והן בעת פינוי הפסולת, לרבות למגרשים 
 הסמוכים.
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 בעת רישום הבית המשותף. 27. רישום השטחים המשותפים לפי תקנה 2
 

 תנאים להתחלת עבודות
מבקש היתר הבניה יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה בידי הוועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק  . 1

 הנ"ל )במידה וייגרם( והחזרת המצב לקדמתו
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 

פה אחד.ההחלטה התקבלה 
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 18מרגולין  36מונאש 

 
 

 339חלקה:    6133 גוש:  20-0977 ה מספר: בקש
 יד אליהו שכונה: 13/07/2020 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 0634-018 תיק בניין:
 מ"ר 191 שטח: 201800433 בקשת מידע:

   06/05/2018 תא' מסירת מידע:

 
 שרעבי צהלה מבקש הבקשה:

 יפו * -, תל אביב  18ולין מרג
 

 רישין נילי עורך הבקשה:
 גבעת עדה *-, בנימינה 16הקורל 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, קומה בה מתבצעת התוספת: קרקע 2324, מספר תכנית הרחבה: 1, מספר יח"ד מורחבות: 1כמות קומות לתוספת: 
, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: 124/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: , שטח דירה47וראשונה, שטח התוספת )מ"ר(: 

לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: שיפור מיגון לחדר בקומת קרקע, סגירת מרפסת , תוספת 
 מחסן בחצר אישור בדיעבד., 

 
, 47, שטח ניצול חלל הגג )מ"ר(: 47מ"ר(: בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, שטח התוספת )

 , חומר הפרגולה: עץ, השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים11שטח פרגולה )מ"ר(: 
 
 
 

 (אדר' אינה פנסו נמירובסקיחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
בדירה קיימת באגף האמצעי של בניין בן  גג עם מדרגות פנימיותיאה לתוספת ממ"ד וחדר יצ בקשהלאשר את ה .1

 קומה אחת הפונה לרחוב מרגולין לצפון.

 לאשר הקלות: .2
 .פנימית הצידית החזית עבור נסיגה ביטול א.
 מ'. 4.00מ' ל 5.00מ אחורי ןיבני מקו בבליטה ד"ממ הקמת ב.

 
 :ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים .   3
 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 מילוי דרישות מכון הרישוי.

 
 תחייבויות להוצאת היתרה

 לחיזוק ושיפוץ הבניין הקיים בהתאם להנחיות מהנדס העיר וחברת שמ"מ. התחייבות
 
 ערותה
 התחייבות בעל ההיתר לאי פיצול דירה. . 1
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש . 2
 

 טת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשהטיוהערה: 
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 26ההחלטה : החלטה מספר 
 11/11/2020מתאריך  2-20-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
הבקשה תוספת ממ"ד וחדר יציאה לגג עם מדרגות פנימיות בדירה קיימת באגף האמצעי של בניין בן  לאשר את .3

 קומה אחת הפונה לרחוב מרגולין לצפון.

 לאשר הקלות: .4
 .פנימית הצידית החזית עבור נסיגה ביטול א.
 מ'. 4.00מ' ל 5.00מ אחורי בניין מקו בבליטה ד"ממ הקמת ב.

 
 :יאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, ת.   3
 

 תנאים למתן היתר
 מילוי דרישות מכון הרישוי.

 
 תחייבויות להוצאת היתרה

 התחייבות לחיזוק ושיפוץ הבניין הקיים בהתאם להנחיות מהנדס העיר וחברת שמ"מ.
 
 ערותה
 היתר לאי פיצול דירה.התחייבות בעל ה . 1
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש . 2
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 56התקוה 

 
 

 3חלקה:    6979 גוש:  20-0150 בקשה מספר: 
 התקוה שכונה: 28/01/2020 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 4017-056 תיק בניין:
 מ"ר 137 שטח: 201801737 בקשת מידע:

   28/10/2018 תא' מסירת מידע:

 
 דהן אהרון מבקש הבקשה:

 ושלים *, יר 20קהתי פנחס 
 

 שלסקי מאיר עורך הבקשה:
 52356, רמת גן  6חורגין 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מחסן, 
 בקומת הקרקע: אחר: דירה, 

 , 3, כמות יח"ד מבוקשות: 3בקומות: כמות קומות מגורים: 
 על הגג: חדרי יציאה, 

 , 1.2ות מגרש בגובה )מטר(: בחצר: גינה, פרגולה, גדר בגבול
 
 
 
 
 

 (חזן מעיןחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
יח"ד, עם חדר  3קומות עבור  3רים חדש, בן לאשר את הבקשה להריסת הבניה הקיימת במגרש והקמת בניין מגו .1

 יציאה לגג מהדירה העליונה, מעל מרתף משותף. 

 : 1א2215-ו 2215לאשר לפי הוראות התכניות  .2

 משטח המגרש המאושר, שכן המגרש נמצא באזור מגורים ב'  140%חישוב אחוזי הבנייה המותרים לפי  -
המגרשים המשניים ומתוכם הוצא היתר בנייה  18מתוך  25%המגרשים הראשונים המהווה  4מועדף במסגרת 

 אחד בלבד.

 משטח המגרש תמורת הריסת הבניין הקיים. 7.5%תוספת שטח של  -
וצורתו של המגרש ומצב קיים מ' לניצול מקסימלי של זכויות הבנייה ועקב גודלה  0קווי הבניין הצדיים של  -

 בסביבה.

 .לניצול מקסימלי של זכויות הבנייה ושיפור תכנוןשטח המגרש מ 6% עד תוספת שטח שללאשר הקלה ל .3
 מקומות חניה הנדרשים  למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חנייה 3לאשר פתרון חלופי להסדרת  .4

 מטר סביבו מתוכננים 500אשר בו וברצועה ברוחב  13מכוח תכנית ח' מכיוון שהנכס מצוי באזור חנייה מס'  
 דופן שכונת התקווה ועוד חניונים-91, מס' 2010אלונים -90ביתר ארגזי ישראל, מס' -89ריים)מס' חניונים ציבו 
 סביב האזור(. 

 
 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים

 
 
 
 

 תנאים בהיתר
ת המבנים והנכסים הגובלים בעת אי גרימת נזקים בבניה הקיימת ונקיטת כל האמצעים לשמירת יציבות ובטיחו . 1

 הריסת המבנה ופינוי הפסולת ובעת הבניה החדשה;  
 

 להתחלת עבודותתנאים 
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ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים. בעל היתר הבניה יפקיד לפני  . 1
ה פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ''ל )במידה ויגרם( והחזרת תחילת עבודות הבניה בידי מח' פקוח על הבני

 המצב לקדמותו.
 

 התחייבויות להוצאת היתר
 . אי פיצול דירה בקומה ג' וחדר היציאה לגג.1 . 1

 . אי סגירת/קירוי  מרפסות2
יהיו לשימוש כל דירי הבניין וירשמו  . השטחים המשותפים בבניין )מרתף, חדר המדרגות והגג העליון וגישה אליו3

 כרכוש    משותף בעת רישום הבית המשותף
 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 

 
 
 
 
 
 

 27ההחלטה : החלטה מספר 
 11/11/2020מתאריך  2-20-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יח"ד, עם חדר  3קומות עבור  3הבקשה להריסת הבניה הקיימת במגרש והקמת בניין מגורים חדש, בן  לאשר את .4

 יציאה לגג מהדירה העליונה, מעל מרתף משותף. 

 : 1א2215-ו 2215לאשר לפי הוראות התכניות  .5

 ים ב' משטח המגרש המאושר, שכן המגרש נמצא באזור מגור 140%חישוב אחוזי הבנייה המותרים לפי  -
המגרשים המשניים ומתוכם הוצא היתר בנייה  18מתוך  25%המגרשים הראשונים המהווה  4מועדף במסגרת 

 אחד בלבד.

 משטח המגרש תמורת הריסת הבניין הקיים. 7.5%תוספת שטח של  -
קיים  מ' לניצול מקסימלי של זכויות הבנייה ועקב גודלה וצורתו של המגרש ומצב 0קווי הבניין הצדיים של  -

 בסביבה.

 משטח המגרש לניצול מקסימלי של זכויות הבנייה ושיפור תכנון. 6%לאשר הקלה לתוספת שטח של עד  .6
 מקומות חניה הנדרשים  למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חנייה 3לאשר פתרון חלופי להסדרת  .4

 מטר סביבו מתוכננים 500רצועה ברוחב אשר בו וב 13מכוח תכנית ח' מכיוון שהנכס מצוי באזור חנייה מס'  
 דופן שכונת התקווה ועוד חניונים-91, מס' 2010אלונים -90ביתר ארגזי ישראל, מס' -89חניונים ציבוריים)מס'  
 סביב האזור(. 

 
 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים

 
 תנאים בהיתר

בבניה הקיימת ונקיטת כל האמצעים לשמירת יציבות ובטיחות המבנים והנכסים הגובלים בעת אי גרימת נזקים  . 1
 הריסת המבנה ופינוי הפסולת ובעת הבניה החדשה;  

 
 תנאים להתחלת עבודות

ה יפקיד לפני ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים. בעל היתר הבני . 1
תחילת עבודות הבניה בידי מח' פקוח על הבניה פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ''ל )במידה ויגרם( והחזרת 

 המצב לקדמותו.
 

 התחייבויות להוצאת היתר
 . אי פיצול דירה בקומה ג' וחדר היציאה לגג.1 . 1

 . אי סגירת/קירוי  מרפסות2
שותפים בבניין )מרתף, חדר המדרגות והגג העליון וגישה אליו יהיו לשימוש כל דירי הבניין וירשמו . השטחים המ3

 כרכוש    משותף בעת רישום הבית המשותף
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 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 21אחימעץ 

 
 

 389חלקה:    6135 גוש:  20-0982 בקשה מספר: 
 התקוה שכונה: 14/07/2020 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 1085-017 תיק בניין:
 מ"ר 241 שטח: 201901454 בקשת מידע:

   26/09/2019 תא' מסירת מידע:

 
 זיו טוני מבקש הבקשה:

 יפו * -יב , תל אב 7ריב"ל 
 

 פדרמן אליה עורך הבקשה:
 40800, אלעד  30רבנו ניסים גאון 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מחסן, חדרי עזר, אחר: ירידת רגלי ממ"ד, 
 

 , 1בקומת הקרקע: חדר אשפה, כמות חדרי שירותים: 
 

 , 4"ד מבוקשות: , כמות יח4בקומות: כמות קומות מגורים: 
 

 על הגג: חדרי יציאה, קולטי שמש, 
 

 , 1.5בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 
 

קומות מעל הקרקע+ חדרים על הגג. סה"כ של  3פירוט נוסף: בניין מגורים חדש, בעל קומת מרתף, קומת קרקע מלאה+ 
 וללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים: לאיחידות דיור., העבודות המבוקשות בהיתר כ 4
 
 
 

 (מעיין חזןחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
יח"ד וקומת גג חלקית מעל קומת מרתף משותף  4 קומות עבור 4בניין חדש למגורים בן  לאשר את הבקשה להקמת .1

 בגבולות המגרש, עם חלק המוצמד לדירה בקומת הקרקע.
 :לשיפור התכנון ההקלות הבאות לאשר  .2

 מלאה קרקע קומת בניית י"ע מפולשת עמודים קומת ביטול. 
 התכנון תקנות לפי רהמות' מ 5 במקום' מ 4.50 של במרחק בניה י"ע אחורי בניין מקו 10% עד של חריגה 

 .והבנייה
השתתפות בקרן חניה מכוח תכנית  -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן 4.67לאשר פתרון חלופי להסדר  .3

מטר סביבו מתוכננים חניונים  500אשר בו וברצועה ברוחב  13ח' מכיוון שהנכס מצוי באזור חניה מס' 
דופן שכונת התקווה ועוד חניונים סביב -91, מס' 2010אלונים -90' ביתר ארגזי ישראל, מס-89ציבוריים)מס' 

 האזור(.
 

 ם תכנון, תנאים טכניים והתנאים הבאים:בכפוף לכל דין, תיאו
 
 
 
 

 תנאים בהיתר
 בקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של ה . 1
 המעלית המותקנת תעמוד בכל התנאים הרלוונטיים . 2
רישום השטחים המשותפים לרבות השטח בקומת המרתף, מבואות וחדר המדרגות בכל הקומות, החצר הגג  . 3

 העליון והגישה אליו , כרכוש משותף לכלל דיירי הבניין.
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שימור  יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות . בשטח הציבורי דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  ל . 4
 יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע .

 
 להתחלת עבודותתנאים 

ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים. בעל היתר הבניה יפקיד לפני  . 1
די מח' פקוח על הבניה פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ''ל )במידה ויגרם( והחזרת תחילת עבודות הבניה בי

 המצב לקדמותו.
 הריסת הסככה וגדר הפח בצד הצפוני של המגרש . . 2
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 
 
 
 
 
 

 28ההחלטה : החלטה מספר 
 11/11/2020מתאריך  2-20-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יח"ד וקומת גג חלקית מעל קומת מרתף משותף  4קומות עבור  4בניין חדש למגורים בן  הבקשה להקמת לאשר את .4

 בגבולות המגרש, עם חלק המוצמד לדירה בקומת הקרקע.
 לאשר  ההקלות הבאות לשיפור התכנון: .5

 מלאה קרקע קומת בניית י"ע מפולשת עמודים קומת ביטול. 

 התכנון תקנות לפי המותר' מ 5 במקום' מ 4.50 של במרחק בניה י"ע חוריא בניין מקו 10% עד של חריגה 
 .והבנייה

השתתפות בקרן חניה מכוח תכנית  -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן 4.67לאשר פתרון חלופי להסדר  .6
ניונים מטר סביבו מתוכננים ח 500אשר בו וברצועה ברוחב  13ח' מכיוון שהנכס מצוי באזור חניה מס' 

דופן שכונת התקווה ועוד חניונים סביב -91, מס' 2010אלונים -90ביתר ארגזי ישראל, מס' -89ציבוריים)מס' 
 האזור(.

 
 בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים והתנאים הבאים:

 
 תנאים בהיתר

 שלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות ל . 1
 המעלית המותקנת תעמוד בכל התנאים הרלוונטיים . 2
רישום השטחים המשותפים לרבות השטח בקומת המרתף, מבואות וחדר המדרגות בכל הקומות, החצר הגג  . 3

 הבניין. העליון והגישה אליו , כרכוש משותף לכלל דיירי
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור  יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות . בשטח הציבורי  . 4

 יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע .
 

 תנאים להתחלת עבודות
. בעל היתר הבניה יפקיד לפני ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים . 1

תחילת עבודות הבניה בידי מח' פקוח על הבניה פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ''ל )במידה ויגרם( והחזרת 
 המצב לקדמותו.

 הריסת הסככה וגדר הפח בצד הצפוני של המגרש . . 2
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 3המשלטים 

 
 

 46חלקה:    6984 גוש:  20-0984 בקשה מספר: 
 קרית שלום שכונה: 15/07/2020 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 3609-003 תיק בניין:
 מ"ר 541 שטח: 201802133 בקשת מידע:

   25/11/2018 תא' מסירת מידע:

 
 יששכר אביעד חיים מבקש הבקשה:

 יפו * -, תל אביב  3המשלטים 
 יוגב דבורה-יישכר 

 יפו * -, תל אביב  3המשלטים 
 

 ספקטור סיני ולנטינה עורך הבקשה:
 , ראשון לציון * 15הקישון 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

לגג, מבוקשים שינויים , קומה בה מתבצעת התוספת: שינוי בק.מרתף, ק. קרקע, ק.א' ויציאה 0מספר תכנית הרחבה: 
העתקת כניסת שער ועדכון  -הנמכת והרחבת חצר אנגלית. בקומת קרקע -פנימיים: ללא, תוספת אחרת: בקומת מרתף

עדכון פתחים, סגירת מילואת פרגולה, יציקת מרפסת מערבית, סגירה בגג זכוכית. ללא שינוי  -פתחים. בקומה ראשונה
 קום כיום: בהיתר מגורים, במספר קומות ובמספר יח"ד., שימוש המ

 
 העבודות המבוקשות בהיתר כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים: לא, 

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: כן

 
 
 
 
 

 (נעמה רבןחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
דירות באגף הצפוני,   2 -ממנו עבור שינויים ב לשינויים כלפי היתר שבוצעו  בפועל בסטייהאשר את הבקשה א לל

 ושינויים בפיתוח השטח, שכן:
כוללת שינויים בפיתוח השטח לשם הגדלת שטח החצר הפרטית  על  חשבון  שבילי גישה משותפים ללא מתן  .1

 פתרון חלופי עבורם בניגוד להוראות התכנית והבינוי המאושר. 

 .  מ' הנקבעים בתקנות 0.75מעל יטות מחוץ  לקו הבניין הצדדי המותר נוגדת את הנקבע בתקנות לרבות  בל .2

 מהווה סטייה מטיפוס הבניין לעניין פתיחת חלונות לכיוון המעבר המשותף והוגשה ללא התייחסות לכך. .3

 לעניין סידור גישה משותפת למתקנים הטכניים שבגג העליון. 1נוגדת את הוראות תכנית ג' .4
 

 "ד מהנדס העיר נשלחה לעורך הבקשה.הערה: טיוטת חו
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 29ההחלטה : החלטה מספר 
 11/11/2020מתאריך  2-20-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
דירות באגף הצפוני,   2 -הבקשה לשינויים כלפי היתר שבוצעו  בפועל בסטייה ממנו עבור שינויים ב לא לאשר את

 ושינויים בפיתוח השטח, שכן:
כוללת שינויים בפיתוח השטח לשם הגדלת שטח החצר הפרטית  על  חשבון  שבילי גישה משותפים ללא מתן  .5

 וי המאושר. פתרון חלופי עבורם בניגוד להוראות התכנית והבינ

 מ' הנקבעים בתקנות.   0.75נוגדת את הנקבע בתקנות לרבות  בליטות מחוץ  לקו הבניין הצדדי המותר מעל  .6

 מהווה סטייה מטיפוס הבניין לעניין פתיחת חלונות לכיוון המעבר המשותף והוגשה ללא התייחסות לכך. .7

 ת למתקנים הטכניים שבגג העליון.לעניין סידור גישה משותפ 1נוגדת את הוראות תכנית ג' .8
 

 הערה: טיוטת חו"ד מהנדס העיר נשלחה לעורך הבקשה.
 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 18 3947 27שז"ר זלמן 

 
 

 39חלקה:    6993 גוש:  20-0874 שה מספר: בק
 נוה עופר שכונה: 28/06/2020 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת גזוזטרה לבניין קיים סיווג: 3704-025 תיק בניין:
 מ"ר 9971 שטח: 201800808 בקשת מידע:

   12/06/2018 תא' מסירת מידע:

 
 יעקובוב יוליה מבקש הבקשה:

 יפו * -, תל אביב  27שז"ר זלמן 
 חיימוב גנאדי 

 יפו * -, תל אביב  27שז"ר זלמן 
 רובינוב מרכל 

 יפו * -, תל אביב  27שז"ר זלמן 
 חפיזוב אמנר 

 יפו * -, תל אביב  27שז"ר זלמן 
 אוחיון ישעיהו 

 יפו * -, תל אביב  27שז"ר זלמן 
 יצחקוב אשר 

 * יפו -, תל אביב  27שז"ר זלמן 
 יצחקוב ברוכה 

 יפו * -, תל אביב  27שז"ר זלמן 
 ברמן קוילקוב אירינה 

 יפו * -, תל אביב  27שז"ר זלמן 
 יעקובוב יוסף 

 יפו * -, תל אביב  27שז"ר זלמן 
 רובינוב חננאל 

 יפו * -, תל אביב  27שז"ר זלמן 
 דוידוב שולמית 

 יפו * -, תל אביב  27שז"ר זלמן 
 זלמן יצחקוב 

 יפו * -, תל אביב  27שז"ר זלמן 
 אבי אוחיון 

 יפו * -, תל אביב  27שז"ר זלמן 
 סיאנוב ריבה 

 יפו * -, תל אביב  27שז"ר זלמן 
 אתגר רפאל 

 יפו * -, תל אביב  27שז"ר זלמן 
 אמינוב אברהם 

 יפו * -, תל אביב  27שז"ר זלמן 
 יוסופוב סבטלנה 

 יפו * -, תל אביב  27שז"ר זלמן 
 סדיקוב סוחורוב אבי 

 יפו * -, תל אביב  27שז"ר זלמן 
 קנדינוב איליה 

 יפו * -, תל אביב  27שז"ר זלמן 
 יסחקוב אשר 

 יפו * -, תל אביב  27שז"ר זלמן 
 תמרוב אלי 

 יפו * -, תל אביב  27שז"ר זלמן 
 קנדינוב תמרה 

 יפו * -, תל אביב  27שז"ר זלמן 
 אוחיון טלי 

 יפו * -, תל אביב  27 שז"ר זלמן
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 חפיזוב בלורי 
 יפו * -, תל אביב  27שז"ר זלמן 

 דוידוב יעקב 
 יפו * -, תל אביב  27שז"ר זלמן 

 רובינוב מיכל 
 יפו * -, תל אביב  27שניאור זלמן 

 יסחקוב אביבה 
 יפו * -, תל אביב  27שז"ר זלמן 

 יצחקוב זהבה 
 יפו * -, תל אביב  27שז"ר זלמן 

 ינוב נחמהאמ 
 יפו * -, תל אביב  27שז"ר זלמן 

 סידיקוב דלושודה 
 יפו * -, תל אביב  27שז"ר זלמן 

 חיימוב ליובוב 
 יפו * -, תל אביב  27שז"ר זלמן 

 יוסופוב בוריס 
 יפו * -, תל אביב  27שז"ר זלמן 

 תמרוב רוזה 
 יפו * -, תל אביב  27שז"ר זלמן 

 
 אילן אפרת עורך הבקשה:

 , ירושלים * 15יד חרוצים 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, כיוון 12אחר: תוספת מרפסות לבניין קיים, קומה בה מתבצעת התוספת: בכל קומות הבניין, שטח התוספת )מ"ר(: 

 התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, 
 

 בר גז חדש, או העתקה של צובר קיים: לא, העבודות המבוקשות בהיתר כוללות הוספת צו
 

 גן ילדים: קיים ממ"ד: כן
 
 
 

 (בנדר אירינהחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 יחידות דיור בבניין קיים, שכן: 26דיור מתוך יחידות  20לתוספת מרפסות מקורות עבור לא לאשר את הבקשה 
 
לעניין סידור המרפסות באופן אחיד ובאגפים שלמים הוגשה בניגוד להנחיות מרחביות ולנמסר בתיק המידע  .1

  לשלושת החזיתות בהן מוצעות המרפסות .
, אך הוגשה עמודיםותף בקומת המהווה שינוי בהסדר מקומות החניה כלפי המאושר בהיתר בתחום השטח  המש  .2

 .ללא התייחסות לכך וללא הסכמה פוזיטיבית של כל בעלי העניין
תוספת המרפסות מוצעות בחריגה מהקיים לכיוון הבניין הסמוך ממערב  באותו המגרש, אך לא הוכח כי ישמר  .3

 מרחק סביר בין הבניינים לאחר תוספת דומה בבניין השכן בניגוד למקובל ונמסר בתיק המידע. 
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 : תיאור הדיון
 

 ספת של הצוות המקצועי.להוציא מסדר היום לשם בדיקה נואבקש  מאיר אלואיל:
 
 
 
 

 30ההחלטה : החלטה מספר 
 11/11/2020מתאריך  2-20-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לאחר בדיקה נוספת של הצוות המקצועי.  לשוב ולדון

    
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 6די רוסי 

 
 

 50חלקה:    6983 גוש:  20-1002 בקשה מספר: 
 קרית שלום שכונה: 20/07/2020 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 3634-006 תיק בניין:
 מ"ר 500 שטח: 201802514 בקשת מידע:

   09/01/2019 תא' מסירת מידע:

 
 יצחקי יצחק מבקש הבקשה:

 יפו * -ל אביב , ת 6די רוסי 
 יצחקי אורנה 

 יפו * -, תל אביב  6די רוסי 
 יעקובוב יעקב 

 יפו * -, תל אביב  6די רוסי 
 

 זבולני תומר עורך הבקשה:
 , כפר סבא * 39תל חי 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 26.21, שטח הריסה )מ"ר(: 1מספר קומות להריסה: 
 

, קומה בה מתבצעת התוספת: קומה א', 2230, מספר תכנית הרחבה: 1, מספר יח"ד מורחבות: 1: כמות קומות לתוספת
, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: 229, שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 16.38שטח התוספת )מ"ר(: 

רת: בניה בו זמנית על הגג, לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: שינויים פנימיים, תוספת אח
 שימוש המקום כיום: בהיתר למגורים, 

 
, שטח 133.28בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 

 37פרגולה )מ"ר(: 
 

 התנגדויות:

 הערות כתובת שם

אחת הדירות במגרש הסמוך בעלים של  6683351יפו  -, תל אביב 3רחוב מאירבר  . זהבי מיכאל1
 המגרש הנדון. בעורף

zronit612@gmail.com 

)קומת קרקע(  1בעלים של תת חלקה  6683313יפו  -ביב , תל א6רחוב די רוסי  . חנימוב זיוה2
 בבניין הנדון.

 כמפורט בכתב ההתנגדות הרצ"ב ככקובץ 6701451יפו  -, תל אביב 12רחוב איסרליש  . ישראלי מאיר3

)קומת קרקע(  2בעלים של תת חלקה  6683313יפו  -, תל אביב 6רחוב די רוסי  . נחום עובדיה4
 בבניין הנדון.

 
 רי ההתנגדויות: עיק

 
הבניין שלנו לאחר ההשבחה והבניין של מבקש ההקלה לאחר  מבוקשת יגרום לקרבה רבה מדי, ביןאישור ההקלה ה.1

הן מן  -סביב הבניין מבקש ההקלהחיי המתגוררים ההרחבה. אישור שכזה יוביל ללא ספק, לפגיעה משמעותית באיכות 
ין שלי וקו הבניין של מבקש הקלה מ' בין קו הבני 3ה רק שישמר מרחק בקשתי הנ ההיבט של שקט והן מהיבט הפרטיות.

 המחוייב על פי חוק ) זהבי מיכאל(
 
 מ"ר לכל אחת מהדירות בקומת הגג עלול לייצר עומס משקל והבניין לא יחזיק מעמד.)חנימוב זיווה( 70.תוספת של 2
 
 יחידות נפרדות למטרת שכירות  .הרחבת הדירה של יצחקי יצחק היא לטובת חלוקה לא חוקית לשתי3

הנדונה להרחבה, יעקב יעקובוב כבר היום משכיר חלק מהדירה )אסירים לשעבר ובעלי רקע בעייתי(  4הבעלים של דירה 
 וכולם עוברים דרך החצר שלי.)חנימוב זיווה(

mailto:zronit612@gmail.com
mailto:zronit612@gmail.com
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הנזילה, לא סומכת על .היתה נזילה מביתו של יצחקי שגרמה להצפה בביתי ורק לאחר שקיבל מכתב מעורך דין תוקנה 4

 כך שהבניה תעשה באופן אחראי ושלא תגרום נזק לביתי .)חנימוב זיווה(
 
 –.סכנה לחסימת אוויר, שמש ונוף5

מכיוון שמדובר בבניה גבוהה ביחס לסביבה,  אזי תגרם חסימת אוויר ושמש לשאר הדירות ותוספת הבניה המבוקשת 
 עלולה להסתיר את הנוף)עובדיה נחום(.

 
האזור סובל ממחסור במקומות חניה ותנועת רכבים ברחוב צר וחד  –ה ליצירת צפיפות לרבות צפיפות בחניה .סכנ6

סיטרי , תוספת הבניה המבוקשת תחמיר את בעיית החניה והתנועה ברחוב ועלולה להגביל מעבר של רכבי חירום כמו 
 אמבולנס .) עובדיה נחום(.

 
מדובר ברחוב שקט המאופיין בגינות וצמחיה , בניה זו תפגע באופי הרחוב  -.פגיעה בצביון הארכיטקטוני של המקום7

 )עובדיה נחום(. ובאורח החיים ואיכות המגורים בשכונה .
 
 בניגוד לתב"ע. עובדיה נחום(. 0הבקשה מתעלמת מקווי הבניין ומוצעת בנייה כמעט בקו  -.התעלמות מקווי בניין8
 
 ת תיצור מפגעים ומטרדים רבים כמו רעש ולכלוך. עובדיה נחום(. תוספת הבניה המבוקש–.יצירת מפגעים 9
 

תשתיות הביוב והתברואה עמוסות מאוד בכל האזור כל תוספת בניה עלולה לגרום לקריסה.  -.עומס יתר על תשתיות10
 עובדיה נחום(.

 
 .הבלטת הגזוזטראות תפגע בבעלי הדירות בקומת הקרקע ובאורח החיים. עובדיה נחום(.11
 

 עובדיה נחום(. המתנגדים מבהירים כי אם חלילה תאושר תוגשנה תביעת נזיקין. –.ירידת של ערך הדירות 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 התייחסות להתנגדויות: 
 

 התכנוניות של המתנגדים ,שכן: טענות מרבית ה ניתן לקבל 
הנ"ל לא מצאי ביטוי במפרט הבקשה מהווה הגדלת שטח הדירות מעבר למותר כתוצאה מחריגה מקו הבניין הנ"ל -

 הבקשה  , בפרסומים ובחישובי השטחים ולא ניתן לבחון התאמת לנקבע בתקנות.
מבעלי הדירות בבניין לגבי תוספת בניה על הגג המשותף שאינו צמוד בטאבו לדירות העליונות  %75לא הוגשה הסכמת -

 )נושא הבקשה(.
 עים בדירות נושא הבקשה.ת בין פתחים קיימים ומוצארכיטקטוניאין התאמה  -
 מ' בגדר סטייה ניכרת. 2.0הקלות שפורסמו לגבי הבניה בחריגה מקו הבניין הצדדי המותר של -
 

בהתאם למפורט לעיל, לא לזמן את הצדדים לדיון בהתנגדויות.
 
 
 
 

 (בנדר אירינהחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

  ייה )העליונה( ובניית חדרי יציאה לגג עבורן, שכן: דירות בקומה השנ 2שינויים והרחבת א. לא לאשר את הבקשה ל
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,אך  %40-ו %10מ' שפורסמה במסגרת הקלות של  2.0. כוללת אישור הבניה בחריגה מקו הבניין הצדדי המותר של 1
 בניגוד לנקבע בתקנות  בגדר סטייה ניכרת. 

לא הוכחת התאמה למותר ופרסום . מהווה הגדלת שטח של כל הדירות בבניין ללא ביטוי בחישובי השטחים ול2
 החריגות כפי שנקבע בתקנות. 

לצד ולאחור ,אך הוגשה ללא  ללא התאמה ארכיטקטונית בין הקיים והמוצע וכוללת הרחבה ללא רצף. מהווה בניה 3
 התייחסות לכך ולא פורסמה הקלה בנושא.   

דירות והוגשה בניגוד לנקבע בתקנות ללא מבעלי ה 75%הסכמה פוזיטיבית של על הגג המשותף ללא . כוללת  בניה 4
 מתן פתרון לגישה משותפת למערכת סולרית. 

לעניין שמירת שטח הפרגולה ביחס לשטח מרפסת הגג ואת הנסיגות של הפרגולה  1נוגדת את הוראות  תכנית  ג. 5
 מחזית הבניין .

לבניין ברוחב המקובל בניגוד לנקבע . הוגשה ללא תכנית פיתוח השטח ומתן פתרון לסידור שבילי גישה משותפים 6
 בתקנות התכנית. 

 
חריגות מקווי הבניין, תוספת שטח , בניה ללא רצף, בניה על הגג המשותף ללא לקבל טענת המתנגדים לעניין . ב

 הסכמות כמקובל שמהווה מטרד למתנגדים. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31ההחלטה : החלטה מספר 
 11/11/2020מתאריך  2-20-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
דירות בקומה השנייה )העליונה( ובניית חדרי יציאה לגג עבורן,  2ר את הבקשה לשינויים והרחבת לא לאש א. 

 שכן:  
 

מ' שפורסמה במסגרת הקלות של  2.0כוללת אישור הבניה בחריגה מקו הבניין הצדדי המותר של  .1
 ,אך בניגוד לנקבע בתקנות  בגדר סטייה ניכרת.  %40-ו %10

כל הדירות בבניין ללא ביטוי בחישובי השטחים וללא הוכחת התאמה למותר  מהווה הגדלת שטח של . 2
 ופרסום החריגות כפי שנקבע בתקנות. 

מהווה בניה ללא התאמה ארכיטקטונית בין הקיים והמוצע וכוללת הרחבה ללא רצף לצד ולאחור ,אך  . 3
 הוגשה ללא התייחסות לכך ולא פורסמה הקלה בנושא.   

מבעלי הדירות והוגשה בניגוד לנקבע  75%ל הגג המשותף ללא הסכמה פוזיטיבית של כוללת  בניה ע . 4
 בתקנות ללא מתן פתרון לגישה משותפת למערכת סולרית. 

לעניין שמירת שטח הפרגולה ביחס לשטח מרפסת הגג ואת הנסיגות  1נוגדת את הוראות  תכנית  ג . 5
 של הפרגולה מחזית הבניין .

פיתוח השטח ומתן פתרון לסידור שבילי גישה משותפים לבניין ברוחב המקובל  הוגשה ללא תכנית . 6
 בניגוד לנקבע בתקנות התכנית. 

 
לקבל טענת המתנגדים לעניין חריגות מקווי הבניין, תוספת שטח , בניה ללא רצף, בניה על הגג המשותף ללא  .ב

 הסכמות כמקובל שמהווה מטרד למתנגדים. 
 

.ההחלטה התקבלה פה אחד
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
3961 12 

 
 

 75חלקה:    6970 גוש:  20-0843 בקשה מספר: 
 קרית שלום שכונה: 23/06/2020 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/חפירה ו/או דיפון סיווג:  תיק בניין:

 מ"ר 1391 שטח: 201901651 בקשת מידע:
   03/11/2019 תא' מסירת מידע:

 
 שיפמן אני מבקש הבקשה:

 יפו * -, תל אביב  2השלושה 
 אתי לנגרמן 

 יפו * -, תל אביב  2השלושה 
 גרשוני נתן 

 יפו * -, תל אביב  2השלושה 
 ליימן יאיר 

 יפו * -, תל אביב  2השלושה 
 

 בר אורין גידי עורך הבקשה:
 יפו * -, תל אביב  44בלפור 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , מאגר מים, ח.משאבות, במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: ח.טרפו
 

 בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, אחר: חדר אופניים, ג'ימבורי, צובר גז, 
 

 על הגג: חדרי יציאה, קולטי שמש, 
 

 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 
 

ותוכנית  2494/1קומות מרתף חניה במסגרת תב"ע  4קומות מעל הקרקע +  19פירוט נוסף: בניית בניין מגורים חדש בן 
 העיצוב של האזור., העבודות המבוקשות בהיתר כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים: כן, 

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: כן

 
 
 

 (חנוכייב סרגייחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

סך הכול   עבור קומות מרתף, 4על הגג, מעל  אהוחדרי יציקומות  19בן  למגורים הקמת בנין חדשלאשר את הבקשה ל
 .יחידות דיור 88

 
 כולל ההקלות הבאות:

 תכנון לצורך מותרים 73 לעומת דיור יחידות 88  עד שבס פי על % 20 של בשיעור הדיור יחידות מספר הגדלת .1
 . אופטימלי

 שטח והשלמת כאמור צפיפותה הגדלת לטובת  כחלון מכוח לבנייה המותר הכולל מהשטח % 20 של תוספת .2
 מרתף קומות 4 עבור החסר

 לא)  בתקנות לנקבע בממוצע הדירות שטח התאמת תוך  ר"מ 38-ל ר"מ 70-מ לדירה מינמלי עיקרי שטח הקטנת .3
 (ר"מ 80מ יקטן

 . בתקנות לנקבע בממוצע הדירות שטח התאמת תוך ר"מ 84-ל ר"מ 100-מ לדירה ממוצע עיקרי שטח הקטנת .4
 תכנון שיפור לשם ד"יח 6-ל ד"יח 4-מ בקומה מקסימלי דירות מספר דלתהג .5

 
ים טכניים ובתנאים הבאים:בתנאי התאמה להנחיות המרחביות, מילוי דרישות מהנדס העיר, תיאום תכנון, תנא
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 היתרמתן תנאים ל
 מילוי דרישות מכון הרישוי. . 1
בוחן הרישוי לרבות הצגת הגדרות בצבע וסימון מפלסן, ההתאמה בין תנוחת הקומות תיקון המפרט לפי הערות  . 2

 לחתכים והחזיתות וכו'.
 קבלת אישור סופי מבחינה אדריכלית לרבות חומרי גמר ועיצוב החזיתות. . 3
 קבלת אישור סופי להוצאת ההיתר  מטעם  נת''ע . 4
לפני חיבור הבניין  27הצגת התחייבות לרישומם על פי תקנה ימון כל השטחים המשותפים בתנוחות הקומות ו . 5

 לחשמל.
 

 תנאים בהיתר
 מסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
עליון, המתקנים הטכניים ודרכי הגישה רישום כל השטחים המשותפים בבניין לרבות חדר המדרגות הכללי, הגג ה . 2

 אליהם, כרכוש משותף לכל דיירי הבניין, רישום הנ''ל בתנוחות הקומות לפני חיבור הבניין לחשמל.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 קומות מרתף. 4קומות, מעל ל 19בניין חדש למגורים דורון ספיר:  
 .GISלא הצלחתי לראות את זה ב אסף הראל:
 יחידות דיור, לא התקבלו התנגדויות. מעתיקים הרבה עצים, לא כורתים אף עץ. 88 דורון ספיר:
 מדובר במגדל בקרית שלום, זה הגבהים שקרית שלום הולכת לקבל?אסף הראל: 
 והמגדל הזה נמצא מאחור. במושבה האיטלקית נמצאים שני מגדלים גבוהים אודי כרמלי:
 חוות דעת. דורון ספיר:

 
 
 

 32ההחלטה : החלטה מספר 
 11/11/2020מתאריך  2-20-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מרתף, עבור סך הכול   4קומות וחדרי יציאה על הגג, מעל  19קשה להקמת בנין חדש למגורים בן לאשר את הב

 .יחידות דיור 88
 

 כולל ההקלות הבאות:
 תכנון לצורך מותרים 73 לעומת דיור יחידות 88  עד שבס פי על % 20 של בשיעור הדיור יחידות מספר הגדלת .6

 . אופטימלי
 שטח והשלמת כאמור הצפיפות הגדלת לטובת  כחלון מכוח לבנייה המותר הכולל שטחמה % 20 של תוספת .7

 מרתף קומות 4 עבור החסר
 לא)  בתקנות לנקבע בממוצע הדירות שטח התאמת תוך  ר"מ 38-ל ר"מ 70-מ לדירה מינמלי עיקרי שטח הקטנת .8

 (ר"מ 80מ יקטן
 . בתקנות לנקבע בממוצע הדירות שטח התאמת תוך ר"מ 84-ל ר"מ 100-מ לדירה ממוצע עיקרי שטח הקטנת .9

 תכנון שיפור לשם ד"יח 6-ל ד"יח 4-מ בקומה מקסימלי דירות מספר הגדלת .11
 

 בתנאי התאמה להנחיות המרחביות, מילוי דרישות מהנדס העיר, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים:
 

 תנאים למתן היתר
 ות מכון הרישוי.מילוי דריש . 1
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תיקון המפרט לפי הערות בוחן הרישוי לרבות הצגת הגדרות בצבע וסימון מפלסן, ההתאמה בין תנוחת הקומות  . 2
 לחתכים והחזיתות וכו'.

 קבלת אישור סופי מבחינה אדריכלית לרבות חומרי גמר ועיצוב החזיתות. . 3
 קבלת אישור סופי להוצאת ההיתר  מטעם  נת''ע . 4
לפני חיבור הבניין  27ימון כל השטחים המשותפים בתנוחות הקומות והצגת התחייבות לרישומם על פי תקנה  . 5

 לחשמל.
 

 תנאים בהיתר
 מסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
המשותפים בבניין לרבות חדר המדרגות הכללי, הגג העליון, המתקנים הטכניים ודרכי הגישה רישום כל השטחים  . 2

 אליהם, כרכוש משותף לכל דיירי הבניין, רישום הנ''ל בתנוחות הקומות לפני חיבור הבניין לחשמל.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 33מסילת וולפסון  25מרכלת 

 
 

 82חלקה:    7425 גוש:  20-0938 בקשה מספר: 
 פלורנטין שכונה: 06/07/2020 תאריך בקשה:

 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיווג: 0171-025 תיק בניין:
 מ"ר 192 שטח: 201902330 בקשת מידע:

   05/01/2020 תא' מסירת מידע:

 
 ויקטורסופר  מבקש הבקשה:

 , ראשון לציון * 8אבני איתן 
 זרחיה דניאל 

 , ראשון לציון * 17מבואות חרמון 
 סופר אמיר 

 , ראשון לציון * 31גבעת יואב 
 

 כהן אדם עורך הבקשה:
 יפו * -, תל אביב  18בית ירח 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 189.9(: , שטח הריסה )מ"ר1מספר קומות להריסה: 
 

 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מקלט, מחסן, אחר: שטחים נלווים, 
 

 , 1, כמות חדרי שירותים: 3בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, אחר: מסחר, כמות חנויות: 
 

 , 13, כמות יח"ד מבוקשות: 5חנויות, כמות קומות מגורים:  3בקומות: קומה מסחרית עבור: 
 

 חדר מדרגות כללי, פרגולה, אחר: דירת גג,  על הגג: קולטי שמש,
 

 , 1.5בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 
 

 העבודות המבוקשות בהיתר כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים: לא
 
 
 

 (חנוכייב סרגייחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
והקמת בניין חדש למגורים זית לרחוב  מלבד יחידה מסחרית בחהריסת הבנייה הקיימת אשר את הבקשה לא לל

 , שכן:יחידות דיור  13סה"כ  עבור חלקי,  קומות וקומה חלקית על הגג, מעל מרתף 5ומסחר, בן 
 

מ' כפי שמסומן  במפת מדידה מאושרת  2הבניין מתוכנן מחוץ לקו הבניין הצדדי )המזרחי ( המותר של  .1
 בניגוד להוראות התכנית .  ינו קיר משותף המגרש שא עד גבול במסגרת תיק המידע , אלא  

  המגרשים הסמוכים    2-התכנון שהוצג עבור בניה עתידית בקירות משותפים חופפים יחייב בניה בהתאם  ב       
  אינו מיטבי ולא ניתן לממשו ולאשרו בעתיד על בסיס פרצלציה קיימת  לנדון  לאורך רחוב מסילת וולפסון ,אך     
  תיקון המפרט יגרום לשינוי מהותי בתכנון.ידה  בהוראות התכנית. תוך עמ     
,אך הוגשה  ללא סימון המשך קירות עבור הדירות מעל יחידה מסחרית קיימת  יםהבקשה כוללת סידור ממ"ד .2

 לגרום לתוספת קירות נוספים בתחום החנות ללא הסכמת בעלי העניין.   והנ"ל עלול   כמקובל ממ"ד 
 

 ו"ד בוחן הרישוי נשלחה לעורך הבקשה.טיוטת חו 
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 : תיאור הדיון
 

 מבקשים להוציא את הבקשה מסדר היום. יהונתן הוכמן:
ערכנו בדיקה עם העורך ובתיאום עם הצוות המקצועי, עורך הבקשה ביקש להגיש מפרט מתוקן  יבגניה פלוטקין:

 לתוכנית.
 תוך כמה זמן? דורון ספיר:

 תוך חודש ימים. יבגניה פלוטקין:
 
 
 
 

 33ההחלטה : החלטה מספר 
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 ת המקצועי, לשוב ולדון בעוד חודש ימים.לבקשת הצוו

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 37בית פלט  24האתרוג 

 
 

 51חלקה:    8999 גוש:  20-0810 שה מספר: בק
 עג'מי וגבעת עליה שכונה: 18/06/2020 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 3117-026 תיק בניין:
 מ"ר 790 שטח: 201800223 בקשת מידע:

   16/04/2018 תא' מסירת מידע:

 
 אש יאנוש קורצאק בע"מ :מבקש הבקשה

 , גבעתיים * 1ריינס 
 

 אל בוויראת פרסאן עורך הבקשה:
 68143יפו  -, תל אביב  45קדם 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 8, כמות יח"ד לתוספת: 3כמות קומות לתוספת: 
 
 
 

 ז חדש, או העתקה של צובר קיים: לא, העבודות המבוקשות בהיתר כוללות הוספת צובר ג80.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 
 
 

 
 (יהונתן הוכמןחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 

 
קומה אחת לשימור הכוללים הריסת הבניה הלא  שינויים ותוספת שטח לבניין קיים בןאשר את הבקשה לא לל

 יחידות דיור, שכן: 10קומות ובנייה חלקית על הגג, עבור סה"כ  2מקורית וחלקים מהמבנה הקיים, תוספת 
 
 לאזור התכנית והוראות הבינוי לעקרונות בניגוד' מ 7.5 של המותר לגובה מעבר' מ 5-בכ הבניין הגבהת כוללת .1

 . ניכרת סטייה בגדר והחריגה נכסה נמצא בו' ב מגורים
 הנסיגה שמירת ללא המוגדלת ובתכסית כאמור הבניין של החריג הגובה מעל  הגג על חלקית בניה תוספת כוללת .2

 התכנון.  המותר לגובה מעבור להתיר רשאית שהועדה  הגג על לבניה ביחס התכנית להוראות בניגוד החזית לכיוון
 . באזור והמקובל המיטבי לבינוי מעבר הרחוב ווןלכי הבניה נפחי להגדלת גורם

 .הקיימות הדירות עבור למיגון פתרון וללא הקיים הבניין לחיזוק פתרון הצגת ללא בתקנות לנקבע בניגוד הוגשה .3
  לרבות השטח פיתוח לנושא יפו עיצוב ומדיניות התכנית הוראות נוגדת .4
 . המפרט וחזיתות חתכים, הקומות נוחותת בין התאמה ללא,  ברורה לא בצורה  נערכה .5
 

טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשה.
 
 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 מבקש לראות את התוכנית.  אסף הראל:
חוות הדעת היא לא לאשר כי חריגה בגובה במקרה הזה היא חריגה משמעותית שהיא שווה ערך לאזור  ן:יבגניה פלוטקי

אחר. ביפו יש הגדרה מיוחדת לאזור מגורים ב' והפרדה בין אזור מגורים ב' לאיזור מגורים ג' בגבהים. באזור מגורים ב' 
מ'  5מ'. בבניין הזה מבקשים חריגה של  10.5רים ג' פלוס בנייה חלקית על הגג, באזור מגו 7.5נמצא גובה מגורים ב' 

בנייה חלקית על הגג. ערכנו פגישה עם עורך הבקשה. בפגישה ציינו שהם צריכים לתקן את המפרט באופן משמעותי, 
 מ' ולראות איזה תכנון מתבצע בהתאם. 2-להוריד את הגובה בערך ב
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 אגב, איזה סוג שימור זה? אסף הראל:
 , בניינים לשימור מיוחד.2660בניינים לשימור יפואי בתוכנית  יבגניה פלוטקין:

 איך אפשר למצוא איזה בניינים נמצאים בתוכנית הזאת? אסף הראל:
 מסתכלים בתפריט של התב"ע ורשום איזה בניינים נמצאים לשימור.יבגניה פלוטקין: 

 סטייה ניכרת. דורון ספיר:
מ' מעל המותר, לא מתאים לאזור בו בנוי  5בנספח בינוי יש חריגה של גם בתב"ע גם בתשריט, וגם  יבגניה פלוטקין:

 הבניין.
 איפה רשום שלא מאשרים כזה גובה? אסף הראל:

מ'. הבניין נמצא באזור מגורים  10.5 –מ', אזור מגורים ג'  7.5 –זה לפי איזור מגורים: אזור מגורים ב'  יהונתן הוכמן:
 ב'.

 חדשה אז היינו מאפשרים להם, נכון? אם היינו עושים תב"ע אסף הראל:
: במסגרת תב"ע, כי כמו שאמרתי, זה כבר חריג מאזור צבוע בתשריט לאזור מגורים ג', הבקשה מהווה יבגניה פלוטקין

 מ'. 5מ' הם מבקשים חריגה של  7.5חריגה באופן משמעותי. הגובה המותר 
 : אם היו עושים תב"ע חדשה נקודתית?אסף הראל

 בתב"ע חדשה זה סטנסים אחרים, אנחנו מדברים על תוכנית להיתר. ין:יבגניה פלוטק
 קומות. 4יש לך במתאר הגבלת גובה בעג'מי של עד  אודי כרמלי:

 קומות? 4: אבל זה אסף הראל
קומות. היתר נגזר  4-: הגבלה להכנת תב"עות, אם מכינים תב"ע בסמכות מקומית לא יכולה לחרוג מאודי כרמלי

קומות ואז לגזור מזה היתר. אנחנו  4-קום. אם היה תב"ע נקודתית במקום, היה יכול לאשר תב"ע למהתב"ע החלה במ
 לא עושים תב"עות נקודתיות למגרשים בודדים שאין בהם תועלת ציבורית מובהקת.

 קמות? 4: בעג'מי מאשרים עד אסף הראל
 7.5שרים בנייה לפי הגבהים, יכול בתכ'לס בעג'מי אנחנו לא מאשרים בנייה לפי קומות אנחנו מא יבגניה פלוטקין:

קומות פלוס בנייה חלקית על הגג. התב"ע לא מגדירה כמה קומות מותר. באזור  7.5קומות. לפי תב"ע  2להכניס 
 מ' פלוס בנייה חלקית על הגג. שווה ערך לאזור אחר הצבוע בתסריט. 10.5הסמוכים מותר 

 אסף הראל: תודה, הבנתי.
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הבקשה לשינויים ותוספת שטח לבניין קיים בן קומה אחת לשימור הכוללים הריסת הבניה הלא  לא לאשר את

 יחידות דיור, שכן: 10קומות ובנייה חלקית על הגג, עבור סה"כ  2מקורית וחלקים מהמבנה הקיים, תוספת 
 
 לאזור התכנית והוראות הבינוי לעקרונות בניגוד' מ 7.5 של המותר לגובה מעבר' מ 5-בכ הבניין הגבהת כוללת .1

 . ניכרת סטייה בגדר והחריגה הנכס נמצא בו' ב מגורים
 הנסיגה שמירת ללא המוגדלת ובתכסית כאמור הבניין של החריג הגובה מעל  הגג על חלקית בניה תוספת כוללת .2

 התכנון.  המותר לגובה מעבור להתיר רשאית שהועדה  הגג על לבניה ביחס התכנית להוראות בניגוד החזית לכיוון
 . באזור והמקובל המיטבי לבינוי מעבר הרחוב לכיוון הבניה נפחי להגדלת גורם

 .הקיימות הדירות עבור למיגון פתרון וללא הקיים הבניין לחיזוק פתרון הצגת ללא בתקנות לנקבע בניגוד הוגשה .3
  לרבות השטח פיתוח לנושא יפו עיצוב ומדיניות התכנית הוראות נוגדת .4
 . המפרט וחזיתות חתכים, הקומות תנוחות בין התאמה ללא,  ברורה לא בצורה  נערכה .5
 

טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשה.
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 43מטלון  22החלוצים 

 
 

 22חלקה:    8984 גוש:  20-0854 ה מספר: בקש
 פלורנטין שכונה: 24/06/2020 תאריך בקשה:

 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיווג: 0034-043 תיק בניין:
 מ"ר 191 שטח: 201902559 בקשת מידע:

   21/01/2020 תא' מסירת מידע:

 
 שלום רמין מבקש הבקשה:

 , חולון * 25הון ט
 שלום ציון 

 יפו * -, תל אביב  16קאפח יחיה 
 שמסיאן דני 

 ב, חולון *4בלבן 
 

 כהן אדם עורך הבקשה:
 יפו * -, תל אביב  18בית ירח 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 422.97, שטח הריסה )מ"ר(: 3מספר קומות להריסה: 
 

 לט, מחסן, אחר: שטחים נלווים, מתקנים טכניים, במרתפים: מרתף אחד בלבד, מק
 

 , 2בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, אחר: מסחר, כמות חנויות: 
 

 , 14, כמות יח"ד מבוקשות: 6בקומות: קומה מסחרית עבור: חנויות, כמות קומות מגורים: 
 

 טי שמש, חדר מדרגות כללי, על הגג: חדרי יציאה, חדר מכונות ומעלית, חדר מכונות מיזוג אויר, קול
 

 , 1.5בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 
 

 העבודות המבוקשות בהיתר כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים: לא
 
 
 

 (ארגש נריתחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

ומות ובניה חלקית על הגג, למגורים עם מסחר ק 2הריסת הבניין הקיים לשימור מרקמי, בן לא לאשר את הבקשה ל
למגורים עם מסחר בקומת הקרקע,  38בקומת הקרקע, למעט קירות ומרפסות בחזית, והקמת בניין חדש מכוח תמ"א 

יחידות דיור תוך שמירת האלמנטים מסוימים של הבניין  14קומות ובנייה על הגג, מעל קומת מרתף, סה"כ  6בן 
 , שכן: המקורי 

נון אינו מיטבי ומהווה  הגדלת נפח  הבניין ע"י סידור קומת קרקע בגובה כפול עם תקרת ביניים וריבוי חללים  התכ -
מעל שטחים שונים, ללא הצדקה תכנונית לכך ומייצר קומה נוספת ) שביעית( בניגוד למדיניות הועדה לעניין 

 ינוי מהותי בתכנון. מספר קומות, הגובה המותר למסחר ולמגורים .תיקון המפרט מהווה ש

ואינה  הסכמות(נוגדת הוראות התכנית לעניין בניה בקיר משותף חופף עם הבניינים במגרשים הסמוכים )ללא  -
 תואמת למסומן במפת המדידה. 

 לעניין התכסית המותרת בקומה העליונה ובקומת הגג ובגדר סטייה ניכרת; 1נוגדת הוראות תכנית ג/ -
 

 דעת נשלחה לעורך הבקשה.הודעה על טיוטת חוות ה
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קומות ובניה חלקית על הגג, למגורים עם מסחר  2הבקשה להריסת הבניין הקיים לשימור מרקמי, בן  לא לאשר את

למגורים עם מסחר בקומת הקרקע,  38בקומת הקרקע, למעט קירות ומרפסות בחזית, והקמת בניין חדש מכוח תמ"א 
האלמנטים מסוימים של הבניין יחידות דיור תוך שמירת  14קומות ובנייה על הגג, מעל קומת מרתף, סה"כ  6בן 

 המקורי , שכן: 
התכנון אינו מיטבי ומהווה  הגדלת נפח  הבניין ע"י סידור קומת קרקע בגובה כפול עם תקרת ביניים וריבוי חללים   -

מעל שטחים שונים, ללא הצדקה תכנונית לכך ומייצר קומה נוספת ) שביעית( בניגוד למדיניות הועדה לעניין 
 הגובה המותר למסחר ולמגורים .תיקון המפרט מהווה שינוי מהותי בתכנון. מספר קומות, 

נוגדת הוראות התכנית לעניין בניה בקיר משותף חופף עם הבניינים במגרשים הסמוכים )ללא הסכמות( ואינה  -
 תואמת למסומן במפת המדידה. 

 ת הגג ובגדר סטייה ניכרת;לעניין התכסית המותרת בקומה העליונה ובקומ 1נוגדת הוראות תכנית ג/ -
 

 הודעה על טיוטת חוות הדעת נשלחה לעורך הבקשה.
 

  
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 90המלך ג'ורג'  2נצח ישראל 

 
 

 20חלקה:    6951 גוש:  12-1588 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 05/09/2012 תאריך בקשה:

 תוספת בניה/הוספת שטח סיווג: 0192-002 תיק בניין:
 מ"ר 518 שטח: 201200268 בקשת מידע:

   26/02/2012 תא' מסירת מידע:

 
 גבאי צבי מבקש הבקשה:

 64953יפו  -, תל אביב  1מלך דוד ה
 

 גבאי צבי עורך הבקשה:
 64388יפו  -, תל אביב  77גורדון יהודה ליב 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 בקשה לתוספת בניה: 
 מ"ר 90מ"ר, שטח הדירה/המשרד לאחר התוספות יהיה  33.52,לחזית,בשטח של 5תוספת בניה בקומה: 

 . ביטול מדרגות פנימיות ליציאה לגג והפיכת היציאות לדירות גג.1וללים: שינויים פנימיים הכ
 . מעלון פנימי.2
 
 

 התנגדויות
 כתובת שם משפחה ושם פרטי

 63507יפו  -, תל אביב 7רחוב ירמיהו  אבי רובין
 63115יפו  -ל אביב , ת209רחוב דיזנגוף  בתיה גולדנברג

 64338יפו  -, תל אביב 90רחוב המלך ג'ורג'  ענת גולדנברג
 

 מכתבי ההתנגדות מצורפים בזה.
 

 )ע"י מהנדסת הרישוי(: הערות
 -עולות בין היתר הטענות הבאותהתנגדויות ב

לת הצפיפות, הבניה המוצעת כוללת שינויים רבים ברכוש המשותף )חזיתות המבנה, חדר המדרגות הכללי, הגד -
מפלס הגג העליון וכו'( וזאת לא הסכמת יתר הבעלים ובניגוד להסכם תקנות הבית המשותף החתום )אשר טרם 

 נרשם בלשכת המקרקעין(.

חלק מהנתונים המצוינים כקיימים ע"ג המפרט אינם תואמים את המציאות, שכן מצוינים גבהים קיימים/מותרים  -
 ג ואלו אינם תואמים את המציאות.אשר תוקפו פ 2007ע"פ היתר משנת 

שטחי הדירות המוצעים אינם תואמים את המצב הקיים בפועל ובשילוב המוצע וכתוצאה מכך למרות המצויין אינם  -
 מ"ר עיקרי מינימלי(. 45תואמים את הוראות תכנית השימור )שטח דירה של 

ר מדרגות משותף הינה בניגוד לתקנות התכנון הסדרת כניסה/גישה ליח"ד המוצעת ע"י מעלון בלבד ללא יציאה לחד -
 והבניה ואינה בטיחותית.

 
יצויין כי במקביל הוגשה תגובת המבקש לאחת מההתנגדויות שהוגשה בו הוא מציין כי המתנגד אינו רשום כבעל זכות 

ל של הבנין ב', כמו כן המבקש טוען כי הוא האדריכ2בנכס ולכן מלכתחילה אין חלה לגביו חובת הודעה לפי תקנה 
והבעלים הרשום של הגגות בבנין. בנוסף לאמור טוען המבקש כי המתנגד ביצע חריגות בניה ומעבר לזכויותיו בנכס ע"פ 

 הסכם החלוקה ביניהם.
 
 
 
 
 

    חו"ד מהנדס העיר )ע"י פיין קליינמן ליאת(
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 דיון בהתנגדויות.זמן את הצדדים לל .1
בקשה, בתנאי דיון בהתנגדויות אם תוגשנה, ובתנאי במידה ורשות הרישוי תדחה את ההתנגדויות, לאשר את ה .2

 הבאים: מילוי דרישות מהנדס העיר, קובץ הנחיות ובתנאים
 
 
 
 

 :תנאים להיתר
 ובתנאי אי פגיעתו בדירות שמתחתיו. 1:50הצגת פרט דרך המעלון בקנ"מ  .1
 ות הנדרשות לתפקוד הבנין בגג העליון.הצגת פתרון למיקום עכשווי ועתידי לכל המערכות הטכני .2

 מ"ר, בהתאם להוראות תכנית השימור. 45-הצגת חישוב מפורט של שטחי הדירות ובתנאי ששטחן אינו קטן מ .3
 מילוי הנחיות והצגת אישורו הסופי של צוות השימור. .4

 רים המוצעים.תיקון מפרט הבקשה בהתאם להערות המסומנות לרבות הצגת כל השינויים כלפי ההית .5

 מתן התחייבויות בעל ההיתר, אשר יירשמו כתנאי בהיתר ל: .6

 מהלך המדרגות בקומה הרביעית והיחידה במפלס הגג המחוברת אליו מהווים יח"ד אחת ולא ניתן לפצלה. -
 שיפוץ יחסי של הבנין בהתאם להנחיות שימור וחב' ש.מ.מ לשביעות רצון מה"ע. -

 נומית להבטחת קיום תנאי ההיתר.. מתן ערבות בנקאית אוטו7
 

 : ההיתר הינו עבור המבוקש בלבד ואינו מהווה כל אישור לבניה הקיימת בתחום המגרש ו/או הבנין.הערה
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

הצדדים, אך מר גבאי לא הגיע לדיון. קיבלנו את ההחלטה בהעדר אחד  2 הזמנו פה לדיון את הראלה אברהם אוזן:
הצדדים. כיום הוא טוען במכתב שהמסקנה שהגענו אליה, שיש פה דירה ללא פתרון מיגון, היא לא נכונה, כי לאותה 

ך לבדוק וייתן דירה יש אישור של פיקוד העורף לפתור ממיגון ותשלום לקרן החנייה. זאת טענה עובדתית, שהרישוי צרי
את תשובתו. אם הרישוי ישתכנע שהטענה הזאת היא נכונה, ואם הרישוי ישתכנע שהטענה לא נכונה, הם יקבלו מכתב 

 תשובה.
 תחת מחאה של מהנדס העיר. אודי כרמלי:

הטענה אומרת שלאותה דירה שאנחנו סברנו שהיה  אני מזקקת את הטענה הרלוונטית לענייננו. הראלה אברהם אוזן:
ולכן אין לה פתרון כזה. טוען מר גבאי  שזה לא נכון, -לה ממ"ק כפתרון מיגון, ועכשיו שהממ"ק הזה מוצמד למר רובין 

 וכי פיקוד העורף אישר לו פטור ממיגון. זו טענה עובדתית שצריך  לבדוק אותה . 
 הפנייה של עורכת הדין מטעם גבאי תיבדק על ידי הרישוי והיא תקבל תשובה.

 
 
 
 
 

 36: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 11/11/2020 מתאריך 2-20-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לשוב ולדון לאחר בדיקת הצוות המקצועי.

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 
 
 


