
 

 

 ט"ו אייר תשפ"ב
 2022מאי  16

 פרוטוקול החלטות

 09:00שעה:  11/05/2022תאריך:  2-22-0008ישיבה:  ועדת משנה לתכנון ובניה
 יפו –תל אביב  69בבנין העירייה , רח' אבן גבירול  12באולם ההנהלה בקומה 
 09:23הישיבה נפתחה בשעה: 

 יו"ר הוועדה עו"ד דורון ספיר, אלחנן זבולון, מאיה נורי שקד, אסף הראלבנוכחות החברים: 
 

מסמך זה משקף את ההחלטות שהוועדה קיבלה בישיבתה, ואותן בלבד. פרוטוקול הדיון המלא יפורסם רק לאחר שיאושר 
 בחוק או בתקנות או בגוף ההחלטה, מתייחסים למסמך זהבוועדה. מובהר כי מועדים שנקבעו 

 

 13/04/2022מתאריך  2-22-0007מספר  הועדה מאשרת את פרוטוקול
 

 מס'
 החלטה

 מספר
 בקשה

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 שם המבקש

 
 מהות הבקשה

 מס'
 דף

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  אדיב משה 33שמש  עיר 0978-033 22-0045 1
 תכנית הרחבה

1 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  שפירא טל 21אדירים  2072-017 22-0159 2
 תכנית הרחבה

3 

בניה חדשה/בניין מגורים לא  יינוס אריה 76אשכנזי  0838-076 22-0067 3
 מ'( 13גבוה )עד 

5 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  יניב שי 14גרונימן  0987-014 22-0257 4
 תכנית הרחבה

7 

תוספות בניה/תוספת גזוזטרה  טבצניק יגיל 47שיטרית בכור  2130-047 21-1655 5
 לבניין קיים

9 

תוספות בניה/תוספת בניה או  לוי יואל 2ברלין אליהו  2349-002 22-0006 6
 קומות )לא בק"ק(

11 

החיים היפים מרכז בעלי  א19כה מרכז בעלי מלא א0019-019 21-0529 7
 א' בע"מ 19המלאכה 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי 
 38תמ"א 

12 

תוספות  פרשט רון 57אבן גבירול  0357-008 21-1624 8
בניה/ארובה/טכניים/אנטנות/פו

 טוולטאים לשימוש פרטי

14 

שימוש חורג/שימוש חורג  זיגדון יצחק 42ח"ן  0337-042 21-1653 9
דה/גן ילדים פרטי למסחר/מסע

 או בניין עם ערוב שימושים

16 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  ג.ש.ן יזמות ושיווק נדל"ן 78המלך ג'ורג'  0406-078 21-1727 10
 38תמ"א 

18 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  ינאי אבי 48ישעיהו  0207-048 22-0684 11
 38תמ"א 

20 

תוספות בניה/תוספות בניה  ית ברוך בע"מב 134רוטשילד  0008-134 18-0213 12
 שונות )כולל קומת קרקע(

22 

בניה חדשה/בניין מגורים גבוה  חדד דוד 8שלום עליכם  0093-008 20-0230 13
 מ'( 13)מעל 

25 

 Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיטי פרטנר בע"מ 28אלנבי  0004-028 20-0776 14
 קומות מסחריות

27 

מלונות פתאל בע"מ ע"י יפוי  15לילינבלום  0007-015 21-1244 15
 כח

שימוש חורג/שימוש חורג 
למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי 

 או בניין עם ערוב שימושים

29 

תוספות בניה/תוספת בניה או  אוירכמן יחיאל 28המלך ג'ורג'  0069-001 21-1638 16
 קומות )לא בק"ק(

31 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  ין אלכסקרל 28פינסקר  0084-025 21-1698 17
 38תמ"א 

33 

בניה חדשה/בניין מגורים לא  שלום ציון 38קהילת עדן  0433-038 21-1749 18
 מ'( 13גבוה )עד 

35 

בניה חדשה/בניין מגורים גבוה   43בלוך דוד  0544-043 21-0820 19
 מ'( 13)מעל 

37 

בניה חדשה/בניין מגורים גבוה  בע"מ 38רייק  29-ו 27וייצמן  27ויצמן  0472-027 21-1694 20
 מ'( 13)מעל 

39 

שימוש חורג/שימוש חורג  ירקוני יוסף 190אבן גבירול  0496-190 21-1705 21
למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי 

 או בניין עם ערוב שימושים

41 

 43שימוש חורג/שימוש חורג  דרוקר אשר צבי 46בלוך דוד  0544-046 21-1745 22



 

 

 מס'
 החלטה

 מספר
 בקשה

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 שם המבקש

 
 מהות הבקשה

 מס'
 דף

חר/מסעדה/גן ילדים פרטי למס
 או בניין עם ערוב שימושים

בניה חדשה/בניין רב קומות  אלעד ישראל מגורים בע"מ 5הרב ניסים  1315-005 20-0796 23
 מ'( 29)מעל 

44 

בניה חדשה/מגדל מגורים מעל  י.ח.דימרי בניה ופיתוח בע"מ 3הרב ניסים  1315-003 20-0797 24
 קומות 20

48 

 Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  א.ד.ן. )נ.ג.( קפיטל בע״מ 57הכובשים  0410-057 20-1385 25
 קומות מסחריות

52 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  שינדר אור 4הגבור האלמוני   21-1776 26
 תכנית הרחבה

54 

תוספות בניה/תוספת בניה או  לוז מזל 5בובר שלמה  1013-005 22-0388 27
 קומות )לא בק"ק(

55 

 56 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' אוחנה ליונל 13מולכו שלמה  0148-013 22-0353 28
בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  וויי בוקס יד לבנים בע''מ 18המערכה  0647-052 21-1342 29

38 
57 

וה בניה חדשה/בניין מגורים גב וויי בוקס יד לבנים בע''מ 50לוחמי גליפולי  0637-017 21-1431 30
 מ'( 13)מעל 

60 

 63 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' מישקובסקי דן 51ניר עם  0761-049 21-1616 31
תוספות בניה/תוספת בניה או  ברסלר נוהר 12יפרח  0731-011 21-1617 32

 קומות )לא בק"ק(
64 

בניה חדשה/בניין מגורים לא  אורגד אריה 32וילון  4063-032 22-0379 33
 מ'( 13גבוה )עד 

66 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  איברגימוב מיכאל 1מינקובסקי  3600-048 21-1779 34
 תכנית הרחבה

67 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  אפריאט כפיר 6השרביט  3667-006 21-1780 35
 תכנית הרחבה

68 

בניה חדשה/בניין מגורים לא  עווד אישרה א13הערמון   22-0007 36
 '(מ 13גבוה )עד 

69 

שפירא פלורנטין ייזום וישווק  110הרצל  0002-110 22-0044 37
 נדל''ן בע''מ

 71 תוספות בניה/בריכת שחיה

שלמה קופמן חברה קלבלנות  55יסוד המעלה  0039-055 21-1717 38
 בנין ולהשקעות בעמ

 Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל 
 קומות מסחריות

72 

תוספות בניה/תוספת בניה או  רימוני רפאל 4שים זכרון קדו 3197-004 21-1649 39
 קומות )לא בק"ק(

74 

תל אביב  52רחוב וולפסון  13הקונגרס  0032-013 20-0997 40
 גורקן יזמות נדל"ן בע"מ

 Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל 
 קומות מסחריות

75 

ם לא בניה חדשה/בניין מגורי צקר מחמד 6מעפילי סלואדור  3007-062 22-0479 41
 מ'( 13גבוה )עד 

77 

 
אביב יפו. החוק מאפשר לכל אחד מחברי -החלטות אלה התקבלו בוועדת המשנה של הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל

לדיון נוסף במליאת הוועדה,  הוועדה או הנציגים בעלי הדעה המייעצת לדרוש כי אחת או יותר מהחלטות בקובץ זה תובא
את ישונה. לעת פרסום ההחלטות להלן, לא ידוע עדין אם הוגשה או תוגש בקשה לדיון במל וזו תהיה רשאית לקבל החלטה

 .הוועדה



 ט"ו אייר תשפ"ב
 2022מאי  16

 

 

 פרוטוקול החלטות

 09:00שעה:  11/05/2022תאריך:  2-22-0008ישיבה:  ועדת משנה לתכנון ובניה
תל  69בבנין העירייה , רח' אבן גבירול  12באולם ההנהלה בקומה 

 יפו –אביב 
 

    השתתפו ה"ה:
מ"מ ראש העירייה יו"ר ועדת  דורון ספיר, עו"ד חברי הועדה:

 המשנה לתכנון ובניה
 

מ"מ יו"ר ועדת תכנון ובניה/רישוי,  ליאור שפירא 
 יו"ר מועצת העיר

 ע"י מ"מ מאיה נורי שקד

  חבר מועצה אסף הראל 
 6החל מהבקשה השרביט  יהסגנית ראש העירי חן אריאלי 
  סגן ראש העיריה אלחנן זבולון 

  נציגה בעלת דעה מלי פולישוק נציגים בעלי דעה מייעצת:
    

    נעדרו ה"ה:
  חבר מועצה שלמה מסלאוי חברי הועדה:

  חבר מועצה עבד אבו שחאדה 
  חברת מועצה אופירה יוחנן וולק 
  המשנה לראש העירייה גל שרעבי 
  סגנית ראש העיריה יפי ברנד פרנקצ 
  סגנית ראש העיריה מיטל להבי 

  מ"מ נציגת שר הפנים אדר' חגית אלדר נציגים בעלי דעה מייעצת:
  מ"מ נציגת שר הפנים אדר' טלי דותן 
  מ"מ נציג שר הפנים אדר' עמית גולדשטיין 
  נציגת השר לאיכות הסביבה נילי יוגב 
  נציגת השר לאיכות הסביבהמ"מ  טל בן דוד כהן 
  נציג שר הבינוי והשיכון אינג' לזר פלדמן 
  נציגת שר הבריאות אינג' ולרי פוהורילס 
  נציג שר המשטרה רפ"ק מוטי מאירי 
  נציגת מינהל מקרקעי ישראל אשכנזי-גילי טסלר 
  נציגת כיבוי אש משה רענן 
  נציגת מינהל התכנון אדר' בתיה מלול 
  נציג רשות העתיקות ו ברקןדייג 
    

  מהנדס העיר/מזכיר הועדה אדר' אודי כרמלי נכחו ה"ה:
-עו"ד הראלה אברהם 

 אוזן
  המשנה ליועץ המשפטי לעירייה

  מזכיר ועדת בניין עיר עו"ד פרדי בן צור 
    

  מרכזת הועדה עו"ד שרון אלזסר מרכז הועדה:
  הע. בכירה למרכזת הועד לימור קנדיל 
  ע. מרכזת הועדה וקלדנית הועדה רחלי קריספל 
 
 



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

 1עמ'   22-0045  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 א 33עיר שמש  33עיר שמש 

 
 

 115חלקה:    6615 גוש:  22-0045 בקשה מספר: 
 גני צהלה, רמות צהלה שכונה: 09/01/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 0978-033 תיק בניין:
 מ"ר 1060 שטח: 0 בקשת מידע:

    תא' מסירת מידע:
 

 אדיב משה מבקש הבקשה:
 4906225, פתח תקווה  4יפתח מבצע 

 פאר שי 
 6972019יפו  -, תל אביב  29קהילת ורשה 

 אדיב אילנה 
 4906225, פתח תקווה  4מבצע יפתח 

 פאר מורן 
 6972019יפו  -, תל אביב  29קהילת ורשה 

 
 אינגבר אייל עורך הבקשה:

 5405200, גבעת שמואל  10השקד 
 

 הבקשה(תוכן הבקשה )ע"י עורך 
, קומה בה מתבצעת התוספת: קרקע וראשונה, שטח התוספת 2516, מספר תכנית הרחבה: 2מספר יח"ד מורחבות: 

, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: 110, שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 60)מ"ר(: 
פת אחרת: הריסת רוב שתי הדירות הקיימות .דירה אחת לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: קירות ואינסטלציה, תוס

 בקומת קרקע ודירה שניה בקומה ראשונה .
 
הדירה בקומת קרקע תורחב עם מרחב מוגן דירתי במרתף. ההרחבה המוצעת היא דו צדדית מתחת לקומה הראשונה.  

ית גג רעפים וניצול חלל הגג באגף הדירה בקומה ראשונה תורחב עם שיפור מיגון חדר מחוזק שיחושב כשטח עיקרי , בני
הדרומי .ההרחבה מוצעת מעל הדירה בקומת קרקע שטרם הורחבה עם מעטפת חלקית .בשתי הדירות מתוכננות 

האגפים של הבניין .המבוקש הוא כהמשך  2מרפסות בולטות לא מקורות .כל המבוקש הוא באגף אחד בלבד מתוך 
ושצוינה בהסכם הגישור מצורף  100(לרבות בנייה עתידית מוצגת בתכנית 75%להסכם גישור בין בעלי הדירות בחלקה )

בגבול המגרש. חצרות אנגליות למרתף בהתאם  1.50.פירוק גדר הפולשת מחוץ לחלקה ובניית גדר בגובה 2500למוצג 
 להנחיות מרחביות .פרגולות בהתאם להנחיות מרחביות ובהתאם להסכם הגישור, שימוש ה

 

 1ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 א לאשר את הבקשה שכן:ל . 1

מ' שבניגוד לתקנות החוק לעניין גודל חצר חיצונית )נדרש  X 8.70מ' 2מוצעת חצר חיצונית במידות  א.
 )מ'X 4מ' 2

 לא ניתן לאשר פרגולה ויציאה לחצר המשותפת, שכן  לא התקבלה הסכמה של כל בעלי זכות בנכס; ב.
פסות בקומה א', לא נכלל בחישוב השטחים השטח המקורה שנוצר קומת הקרקע ע"י הבלטת המר ג.

 החלה על המקום ; 2516המותרים לפי תב"ע 
מ' מחלונות השכן, שכן  3לא ניתן לאשר הבלטת מרפסת בקומה א' בחזית האחורית במרחק של  ד.

 המבוקש פוגע בעיצוב הבניין, כי המרפסות דומות לא ניתן לאשר בדירות הסמוכות בכניסה הסמוכה;
שמוצע מעל קומה שנייה לא משתלב עם גגות הקיימות ולא ניתן להמליץ לעניין מיקום רכס  גג רעפים ה.

 הגג וצורתו;
 אין התאמה בין תנוחות הקומות החתכים וחזיתות ; ו.

 
 לדחות את ההתנגדות שאינה מנומקת מסיבות תכנוניות. .2
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
 

טה התקבלה פה אחד.ההחל



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

 2עמ'   22-0045  

 

 
 
 
 



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

 3עמ'   22-0159  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 21אדירים 

 
 

 291חלקה:    6335 גוש:  22-0159 בקשה מספר: 
 צהלה שכונה: 27/01/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 2072-017 תיק בניין:
 מ"ר 460 שטח: 202000979 בקשת מידע:

   07/07/2020 תא' מסירת מידע:
 

 שפירא טל מבקש הבקשה:
 6918440יפו  -יב , תל אב 21אדירים 

 שפירא גילי 
 6918440יפו  -, תל אביב  21אדירים 

 
 מידד אמנון עורך הבקשה:

 6993439יפו  -, תל אביב  78צה"ל 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 א, קומה בה מתבצעת התוספת: מעל1749, מספר תכנית הרחבה: 1, מספר יח"ד מורחבות: 1כמות קומות לתוספת: 

קומת קרקע, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: שינוי 
 בחלוקת חללים וחדרים כולל שינוי חזיתות, 

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

 

 2ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
שה לשינויים ותוספות בנייה בבניין קיים חד קומתי, עם גג שטוח עבור יח"ד אחת )קוטג'(, הכוללים לאשר את הבק

הוספת קומה א' חלקית עם מרפסת גג  מקורה ע"י פרגולה, שינויים בפיתוח שטח והסדרת גדרות ופילרים לאשפה 
 וגז, כולל ההקלות הבאות:

 
 מ"ר(; 27.60המותרים ) 40%-משטח המגרש מעל ל 6%תוספת   -
 מ'(; 0.30מ' ) 3מקו בניין צדדי צפוני המותר של  10%הקלה של  -
 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא דוח  . 2

 נערכו שינויים מרחביים
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

 תנאים בהיתר
 בגבול המגרש הדרומי , הגדר פנימית ופינת ברבקיוי בזמן ביצוע עבודות הבניה. הריסת הגדרות . 1
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 2
 

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

  
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

 
 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 מינהל           ההנדסה

 4עמ'   22-0159  

 

 
 
 
 



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

 5עמ'   22-0067  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 76אשכנזי 

 
 

 456חלקה:    6623 גוש:  22-0067 בקשה מספר: 
 נוה דן שכונה: 12/01/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 0838-076 תיק בניין:
 מ"ר 504 שטח: 202002201 בקשת מידע:

   29/12/2020 תא' מסירת מידע:
 

 יינוס אריה מבקש הבקשה:
 6936027יפו  -, תל אביב  21 יוניצ'מן

 
 רומנו רמי עורך הבקשה:

 69710יפו  -, תל אביב  31הברזל 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 120.73, שטח הריסה )מ"ר(: 1מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 שאינם עיקרי,  במרתפים: מרתף אחד בלבד, אחר: חניה ומגורים

 
 בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, אחר: דירת גן, 

 
 , 3, כמות יח"ד מבוקשות: 1בקומות: קומה מפולשת, כמות קומות מגורים: 

 
 על הגג: חדר מדרגות כללי, פרגולה, אחר: דירת גג, 

 
 , 1.5טר(: , גדר בגבולות מגרש בגובה )מ3בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, כמות מקומות חניה: 

 
 פירוט נוסף: חנייה בתת הקרקע, 

 
 , העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים1,600.00נפח חפירה )מ"ק(: 

 

 3ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 יח"ד . 1סת בנין  קיים בן  קומה אחת  עם גג רעפים ) ללא ניצול( עבור לאשר הרי .1

 יח"ד סה"כ . 3קומות וקומת גג חלקית, מעל קומת מרתף ,  2הקמת בניין חדש בן לאשר את הבקשה ל .2
 

 כולל ההקלות הבאות:
 מ"ר לצורך שיפור התכנון. 503משטח מגרש של  6%מ"ר השווים ל  30.24תוספת של עד  .1
מ' המותרים , לצורך  4.00מ  10%מ'  השווים  3.60בניה בקו בניין צידי צפוני במרחק של  .2

 שיפור התכנון.
מ' המותרים , לצורך  4.00מ  10%מ'  השווים  3.60בניה בקו בניין צידי דרומי במרחק של  .3

 שיפור התכנון.
מ' המותרים , לצורך שיפור  5.00מ  10%מ'  השווים  4.50בניה בקו בניין אחורי במרחק של  

 התכנון במגרש.
 מ' לחזית קדמית  1.40מ' השווים ל  5.00מקו בניין של  28%הבלטת מרפסת בשיעור של  .4
 מ' לחזית אחורית. 1.40מ' השווים ל  5.00מקו בניין של  28%הבלטת מרפסת בשיעור של  .5
 . 1:1.33במקום  1:1הקמת חניון בתקן חניה  .7

 
את ההתנגדויות שהוגשו שכן מדובר בבינוי מינימאלי , אשר אינו מעמיס על המגרש ואינו פוגע בבתי  לדחות .3

מ' מחזית אחורית של הבניין הנדון וכמו כן הבקשה תואמת את רוח התב"ע ,  8המתנגדים המרוחקים מעל 
 תואמת הנחיות מרחביות ומדיניות הועדה.

 



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

 6עמ'   22-0067  

 

 יים ובתנאים הבאים:בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכנ
 

 תנאים למתן היתר
אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד  . 1

 הבריאות( אם נדרש לפי דין
"ל או הצהרה על כך שלא דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ . 2

 נערכו שינויים מרחביים
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 תשלום אגרות והיטלים . 4
 

 תנאים בהיתר
 יתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח לה . 1
 ₪. 39,546תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 2
ורישום זה על גבי ההיתר הנו בהתאם להחלטות הועדה המקומית מס'  3פתרון החניה שבמבנה הוא ברמת שירות  . 3

 .15/03/06אריך מת 2006-004ישיבה מס'  28ומס'  18/01/06מתאריך  2-3068ישיבה מס'  34
 

 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: 
במגרש השכן לצורך הבניה. על בעל ההיתר להסדיר מול בעלי הזכויות  1,2,10 אושרה כריתה של עצים מספר . 2

 שבשטחם נמצא העץ הוצאת רישיון כריתה עבור העץ ואת כריתתו בפועל לאחר קבלת הרישיון ולהציג:
 . רישיון כריתה לעץ1
 . אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(.2

 
 ודת גמרתנאים לתע

 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 ( במגרש4לפחות )" 10עצים בגודל  6קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 2
 התקנת מערכת רמזורים בחניון. . 3
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 7עמ'   22-0257  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 14גרונימן 

 
 

 7חלקה:    6772 גוש:  22-0257  בקשה מספר:
 אביב-רמת שכונה: 14/02/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 0987-014 תיק בניין:
 מ"ר 11907.62 שטח: 202100211 בקשת מידע:

   04/03/2021 תא' מסירת מידע:
 

 שי יניב מבקש הבקשה:
 6997221יפו  -, תל אביב  14 גרונימן

 
 קסל מיכל עורך הבקשה:

 69701יפו  -ב, תל אביב 11קהילת בודפסט 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 75.75, שטח הריסה )מ"ר(: 1מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
, השימוש בתוספת המבוקשת: 66.09ן התוספת: לאחור, שטח התוספת )מ"ר(: בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוו

 למגורים, 
 

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

 4ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
שה להריסת יח"ד בקומה שניה עם גג רעפים )ללא ניצול(, ובנייתה מחדש בצורה מורחבת עם גג רעפים לאשר את הבק

 2מרפסות גג )בחזית קדמית ואחורית( באגף אמצעי כניסה מערבית קיצונית בבניין טורי בן  2וניצול חלל הגג עם 
 קומות, עבור יח"ד אחת. 

 
 כולל ההקלות הבאות:

 מ"ר  9.2משטח המגרש המהווים  6%הקלה יחסית של עד  .1

 להתאמה לחזית הבניין. 1הסדרת מרפסת גג לחזית קדמית בנוסף למרפסת גג אחורית לפי ג .2
 

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

 תנאים למתן היתר
צלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות וה . 1

 הבריאות( אם נדרש לפי דין
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  . 2

 נערכו שינויים מרחביים
 דה(עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הווע . 3
 תשלום אגרות והיטלים . 4
 

 הערות
 ההיתר הוא למבוקש בלבד ואינו מהווה אישור לבניה אחרת הקיימת בבניין או בשטח המגרש.

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

 
 חילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מת

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 מינהל           ההנדסה

 8עמ'   22-0257  

 

 



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

 9עמ'   21-1655  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 26אש שלום  47שיטרית בכור 

 
 

 757חלקה:    6636 גוש:  21-1655 בקשה מספר: 
 יוסף-הדר שכונה: 07/12/2021 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת גזוזטרה לבניין קיים סיווג: 2130-047 תיק בניין:
 מ"ר 1770 שטח: 201901523 בקשת מידע:

   19/09/2019 תא' מסירת מידע:
 

 יגיל טבצניק מבקש הבקשה:
 5120149, בני ברק  1בן גוריון דוד 

 
 אייכבאום צבי עורך הבקשה:

 4678525, הרצליה  22בן גוריון 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, 23קומות וחדרי גג, מספר יח"ד מורחבות:  7אחר: תוספת גזוזטראות בבניה קלה לבניין משותף על קומת עמודים בן 

, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, תוספת 12ו, שטח התוספת )מ"ר(: -תוספת: אקומה בה מתבצעת ה
 7אחרת: מדובר בתוספת גזוזטראות בלבד שאינן שטח עיקרי, שימוש המקום כיום: בהיתר מבנה מגורים משותף,

 דירות,  28קומות, 
 

 קה של צובר קייםהעבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העת
 

 5ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 שר את הבקשה ל:לא .א

 החזיתות הקדמיות.  2-קומות טיפוסיות של הבניין ב 6-יח"ד ב 24הקמת גזוזטראות עבור  .1
 , עבור הדירה הדרום מזרחית בקומה ג', מוצעת ללא גישה וללא ריצוף.24מתוך  1גזוזטרה 

ש, והקמתה מחדש הריסת חלקים של גדר הבנויה מעבר לקו המגרש בחזית קדמית צפונית כלפי רחוב שלום א .2
 בתחום גבול המגרש.

 קומות טיפוסיות. 6-חזיתות קדמיות ב 2-הקמת מסתורי מזגנים )ללא רצפה( ב  .2
 

 כולל ההקלה הבאה:
 מ',  7 –מ' מעבר לקו הבניין המותר  2הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית )לכוון רחוב שלום אש( בשיעור של  -

(28.6%.) 
 

 , תנאים טכניים ובתנאים הבאים המפורטים בהמשך.בכפוף לכל דין, תיאום תכנון 
 
 לדחות את ההתנגדות היות ואינה מטעמים תכנוניים כמפורט בהתייחסות להתנגדויות. .ב
 
 נאים למתן היתרת
 
 פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, .     1 

 משרד הבריאות( אם נדרש לפי דין;         
 דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת -לרשום את הגורמים הרלוונטיים בלבד.     2

 אישור הגורמים הנ''ל או הצהרה על כך שלא נערכו שינויים מרחביים;        
 הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מהנדס הוועדה(;עמידת .     3
 תשלום אגרות והיטלים;.     4

 
 

 .     מהנדס השלד מטעם המבקש יגיש התייחסות מקצועית לדו"חות המהנדסים שצורפו להתנגדויות, להנחת 5          
 דעת מהנדס העיר.                   

       
 תנאים בהיתר



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

 10עמ'   21-1655  

 

 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 ההיתר הינו למפורט בנוסח ההיתר בלבד ואינו מכשיר כל בנייה אחרת הקיימת בנכס. . 2
 .  201901523הדעת לבקשה תיק מידע מס ן בהתאם להנחיות של חב' שמ"מ  שנכתבו בחוות יביצוע שיפוץ הבני . 3

 
 

 תנאים לתעודת גמר
והקמת מחדש עד גובה  773קדמית לכוון רח' שלום אש, החורגת מגבול המגרש לתחום חלקה הגדר ההריסת חלק מ . 1

 קו המגרש. מ' כלפי מפלס המדרכה במרכז 1מ' בלבד, בגמר חומרים זהה לקיים בהיתר מקורי, עד גובה  1.00
 יןיאישור חב' שמ"מ לגבי ביצוע שיפוץ הבנ . 2
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
 

.ההחלטה התקבלה פה אחד
 
 
 
 



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

 11עמ'   22-0006  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 2ברלין אליהו 

 
 

 484חלקה:    6632 גוש:  22-0006 פר: בקשה מס
 צוקי אביב שכונה: 03/01/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 2349-002 תיק בניין:
 מ"ר 3347 שטח: 202100082 בקשת מידע:

   21/02/2021 תא' מסירת מידע:
 

 לוי יואל מבקש הבקשה:
 6958431יפו  -, תל אביב  2ן אליהו ברלי

 
 טרכטנברג ויקטוריה עורך הבקשה:

 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 דירות בבניין על חשבון הממ"דים,  31מרפסות קיימות מתוך  27תוספת אחרת: הרחבת 

 
 

 6ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
בכל  4מרפסות גזוזטרה, ) 27שה להריסת מעקה בנוי של הגזוזטראות הקיימות והגדלת שטחן של לאשר את הבק
 שעבורה מבוקשת הסדרת קורה היקפית בלבד עם מעקה.  4בקומה  16דירה מס'  , למעט1-7קומה בקומות 

 
 כולל ההקלה הבאה:

 ת הגזוזטראות הקיימות הינה על ידי: ניוד שטחים לצורך הגדלת גזוזטראות קיימות באופן לא שווה ביניהן. הגדל
מ"ר ומעלה, שאושרו בהיתר  9מ"ר ע"י חישוב שטח ממ"דים לפי התקנות החדשות, הבנויים בפועל בשטח  4 א.

 מ"ר כל ממ"ד. 5המקורי בשטח של 
שטח המתקבל מהפרש בין שטחי המרפסות הקיימות בהיתר לשטח המרפסות המקסימלי המותר על פי תקנת  ב.

 .  4בקומה  16, למעט דירה מס' 1-7דירות הבניין בקומות  27מ"ר, עבור  13.29 – המרפסות
 

 תנאים למתן היתר
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ''ל או הצהרה על כך  - . 1

 שלא נערכו שינויים מרחביים;
 הוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מהנדס הוועדה(;עמידת הבקשה להיתר ב -
 תשלום אגרות והיטלים; -

 
 תנאים בהיתר

 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 עיר.ביצוע שיפוץ המבנה בהתאם להנחיות שמ"מ ועל דעת מהנדס ה- . 2
 

 תנאים לתעודת גמר
 יש לתקן  כל המפגעים שיגרמו כתוצאה מתוספת הבניה.  - . 1

 יש להתאים  את התוספות החדשות למבנה הקיים לפי פרטים מאושרים מראש לקבלת חזיתות אחידות. -
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

 ת לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. רשימת הדרישו
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 12עמ'   21-0529  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 א 19מרכז בעלי מלאכה 

 
 

 17חלקה:    6933 גוש:  21-0529 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 19/04/2021 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: א0019-019 תיק בניין:
 מ"ר 291 שטח: 202001195 בקשת מידע:

   03/08/2020 תא' מסירת מידע:
 

 א' בע"מ 19רכז בעלי המלאכה החיים היפים מ מבקש הבקשה:
 5651413, סביון  2ארז 

 
 זיק יאיר עורך הבקשה:

 66882יפו  -, תל אביב  31רוטשילד 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, קומה בה 38, מספר תכנית הרחבה: 7, מספר יח"ד מורחבות: 5, כמות יח"ד לתוספת: 2.5כמות קומות לתוספת: 

ומעלה, מבוקשים שינויים פנימיים: שינויים פנימיים  3: תוספת מעל בניין קיים, החל מקומה מתבצעת התוספת
 בדירות, תוספת ממדים בחזית לצד ולאחור, הרחבת דירות קיימות., 

 
 בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, 

 
 

 7: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
ה לרכב פרטי החסרים למילוי ימקומות חני 5ולאשר פתרון חלופי להסדר  13/10/2021 -קן את החלטת הוועדה מלת

 500ה אשר בו וברצועה ברוחב ימכיוון שהנכס מצוי באזור חני 38יה מכוח תמ"א יהשתתפות בקרן חנ -דרישת התקן 
 .מטר סביבו מתוכננים חניונים ציבוריים )חניון גינת שיינקין(

 
 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 

 25ההחלטה : החלטה מספר 
 13/10/2021מתאריך  2-21-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת מרתף, עבור  3לחיזוק מפני רעידות אדמה ותוספות בנייה בבניין מגורים קיים, בן את הבקשה  לאשר

 , כמפורט:38לב העיר בתוספת זכויות מכוח תמ"א  – 2720-ו 2331מכוח תכניות  -יח"ד 12
 , כמפורט:38לב העיר בתוספת זכויות מכוח תמ"א  – 2720-ו 2331תכניות ל

תוספת קירות חיזוק בהיקף הבניין, שינוי במפלסים של חדר המדרגות המשותף, הקמת  -הבניין בכל קומות  -
 פיר מעלית עם תחנת עצירה בכל קומה ומסתורי כביסה.

תוספת מאגר מים ובור מעלית, תוספת שטח וממ"ד לדירה הקיימת בהיתר  –הרחבת קומת מרתף קיימת  -
 חדר טכני משותף וחדר משאבות. –של המרתף והסדרת יציאה נפרדת לחצר,  בחלק הקדמי 

שינויים בדירה הקדמית: תוספת ממ"ד, ביטול מדרגות גישה למרפסת הקדמית, הסדרת  –בקומות הקרקע  -
 נישה לגז ולפחי אשפה, תוספת שטח וממ"ד לדירה העורפית. 

 ב' הקיימות: תוספת שטח וממ"דים. -קומות  א' ו -

דירות וממ"ד לכל דירה.  2כל קומה חדשה מכילה:  -ף קומה טיפוסית מורחבת ד' החדשות בהיק -קומות ג' ו -
 מרפסת בחזית הקדמית בקונטור מרפסות בקומות התחתונות.  -עבור דירה הדרומית 

דירה אחת עם ממ"ד ומרפסות גג צמודות בחזיתות הקדמית, הצדדית והאחוריות  -קומת גג חלקית חדשה  -
 פרגולות צמודות אליהן. 
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 מינהל           ההנדסה

 13עמ'   21-0529  

 

פרטי עם ג'קוזי בחלק הקדמי של הבניין, גג משותף עם מערכת -חלקות שטח הגג ל: גג –על הגג העליון  -
 סולרית ומנועי מזגנים בחלק העורפי.

 הסדרת נישת חשמל ומים בצמוד לגדר הצדדית. -בחצר -
 

יח"ד. 12ר קומות וקומת גג חלקית, מעל מפלס מרתף , עבו 5סה"כ לאחר תוספת המבוקשת מתקבל בניין בן 
 

 כולל תמריצי תמ"א הבאים:
 445 -סה"כ שטח קומות נוספות כ –הקומות הקיימות  3קומות מעל  2.5הוספת  -

 מ"ר.
 ת. יחידות דיור בכל קומה חדשה ויח"ד אחת בקומת גג חלקי 2הוספת  -
 מ"ר. 25הרחבת הדירה קיימת במרתף ב  -
מ' עבור מרכיבי חיזוק/הקמת ממ"ד בכיוון  1.73עד  3הקטנת קו בניין צדדי מ  -

 חזית מזרחית.
 -עבור מרכיבי חיזוק בכיוון חזית קדמית 1.61עד  2 -הקטנת קו בניין קדמי מ -

 דרומית.
 בי חיזוק/הקמת ממ"ד.מ' עבור מרכי 3.85עד  5-הקטנת קו בניין אחורי מ -

 בנייה בחפיפה מלאה עם הבניין השכן. 
 
 

 כולל הקלות הבאות: 
 ברוטו. 4.5-מ' ו 2.5מ' במקום  3.3הקלה להגבהת קומת הגג החלקית עד גובה  -

 בקומת הגג.  מ' מחזית הצד 1.2הקלה לביטול נסיגות של  -

 הוספת תחנת עצירה למעלית בקומת הגג.  -
 

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

 תנאים למתן היתר
 תאום וביצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם הסופי

 
 נאים בהיתרת

תשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים אי גרימת נזקים ל
 והנכסים

 
 נאים להתחלת עבודותת

לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק, 
 קדמותו.במידה ויגרם והחזרת המצב ל

 
 נאים לתעודת גמרת
1 . 

 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה 
 א.  שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין 

 ב.  המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא 
2 . 

 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה 30/08/2020 -שמ"מ המפורטות בתיק המידע מיום שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות
 

 הערות
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש

 
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 

 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 14עמ'   21-1624  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 א 8אימבר  57אבן גבירול 

 
 

 406חלקה:    6111 גוש:  21-1624 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 02/12/2021 תאריך בקשה:

תוספות בניה/ארובה/טכניים/אנטנות/פוטוולטאים לשימוש  סיווג: 0357-008 תיק בניין:
 פרטי

 מ"ר 580.99 שטח: 201901940 בקשת מידע:
   25/11/2019 תא' מסירת מידע:

 
 פרשט רון מבקש הבקשה:

 6248431יפו  -, תל אביב  31סוקולוב 
 

 אינגבר אייל עורך הבקשה:
 5405200, גבעת שמואל  10השקד 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

יים פנימיים מבוקשים שינויים פנימיים: הנמכת מפלס הרצפה למפלס הרחוב לצורך הנגשה לאנשים עם מוגבלות .שינו
בדירה לצורך שימוש לצרכי מסחר ., תוספת אחרת: ארובה בחזית אחורית ושינויים בחזיתות לצורך עיצוב חזית 

 מסחרית והתאמה למסחר, 
 

שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: דירת מגורים בקומת קרקע פונה 
, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש 336שימוש מבוקש: מסחר בהתאם לתב"ע לחזית רחוב אבן גבירול, 

 , למקום יש כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 79.41החורג )מ"ר(: 
 

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

 8ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
הבקשה לשימוש חורג מהיתר לדירת מגורים בקומת הקרקע לשימוש מסחרי, בבניין פינתי בן שלוש לאשר את  .1

 קומות מעל קומת קרקע עם קולונדה ומרתף, הכוללים:

פתיחת ויטרינות בחזית הפונה לרחוב אבן גבירול, שינויים פנימיים הכוללים הנמכת רצפה, וביטול דלת  .1
 פת של הבניין.כניסה מתוך מבואת המדרגות המשות

הקמת ארובה בחזית צד מערבית עבור המסחר המבוקש בקומת הקרקע. הארובה מוצעת עם יחידת סינון  .2
 וטיהור הממוקמת בגג, בצדו הדרומי של הבניין.

השתתפות בקרן חניה מכוח תקנות  -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן  0.58פתרון חלופי להסדר  .3
 החניה

 את הבקשה לאישור בדיעבד לסגירת מרפסת בולטת מקו בניין צדדי דרומי המותר בבנייה קשה. לא לאשר .2

לדחות את ההתנגדויות שכן הבקשה תואמת את התכנית הקיימת, תקנות התכנון ובניה, ההנחיות לעיצוב באזור  .3
כל הגורמים  ההכרזה, וההנחיות המרחביות. כל נושא התאמת קומת הקרקע למסחר המבוקש נבדק על ידי

 המקצועיים לכך ושאר הנושאים שהועלו הינם קניינים והועדה דנה בנושאים תכנוניים.
 

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

 תנאים למתן היתר
רשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת אישור הגורמים אם נדרשים לפי דין, כגון :ה . 1

 הסביבה.
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  . 2

 נערכו שינויים מרחביים.
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה(. . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

 תנאים להתחלת עבודות
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 פתיחת מרפסת בחזית צדית דרומית שבולטת מקו הבניין הצדדי המותר, ואישור פיקוח לכך.
 
 היתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/או בשטח המגרש.ה
 
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 42ח"ן 

 
 

 93חלקה:    6952 גוש:  21-1653 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 07/12/2021 תאריך בקשה:

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי או  סיווג: 0337-042 תיק בניין:
 בניין עם ערוב שימושים

 מ"ר 735 שטח: 201901676 בקשת מידע:
   03/11/2019 תא' מסירת מידע:

 
 זיגדון יצחק מבקש הבקשה:

 6416702יפו  -, תל אביב  42ח"ן 
 

 אינגבר אייל עורך הבקשה:
 5405200, גבעת שמואל  10השקד 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: מחסנים בקומת המרתף, שימוש
, תקופת שימוש חורג: 1-מבוקש: משרד לבעל מקצוע חופשי כגון רו"ח, עו"ד , אדריכל וכו', שימוש חורג בקומה מספר: 

 , למקום אין כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 116.78לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: 
 

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

 9ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
מ"ר  116-הבקשה לשימוש חורג מהיתר ממחסן למשרד לבעל מקצוע חופשי לצמיתות בשטח של כלאשר את  .1

 .29.10.2019הנמצא בעורף קומת המרתף מתאריך 

 מקום חניה. 0.97אישור פתרון חלופי להשתתפות בקרן חניה עבור הסדר  .2

 לדחות את טענות המתנגדים שכן: .3

 פרדת נוספת מהחצר ואין שינויים כלפי ההיתרים הקודמים.אושרה ויטרינת הזזה המאפשרת כניסה נ .א

הפעלת המשרד נבדקת ע"י כל הגורמים המקצועיים הנדרשים ועל המבקש להציג פתרונות במידה ואין  .ב
 במקום תנאים מספקים. 

ערכאות הועדה המקומית/רשות רישוי דנה בנושאים תכנוניים בלבד ולכל דיון אחר, לרבות קנייני ניתן לפנות ל .ג
המתאימות. נראה כי ההתנגדויות שהוגשו לא מדברות שיש מטרד ממשי מהשימוש של משרד במרתף, אלא 

 רוב ההתנגדויות עוסקות בהסדרים כספיים בין בעלי המשרד לבין בעלי הדירות.

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

 
 תנאים למתן היתר

 אישור הגורמים אם נדרשים לפי דין, כגון :הרשות הארצית לכבאות והצלה, המשרד להגנת הסביבה. . 1
א דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך של . 2

 נערכו שינויים מרחביים.
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה(. . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

 הערות
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש. . 1
 ילוי תנאי הבקשה להיתר אינם מייתרים אישורים רלוונטים נוספים/אחרים הנדרשים על פי החוק והתקנות.מ . 2

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

 
 ספח להיתר הבניה. רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נ
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ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 78המלך ג'ורג' 

 
 

 8חלקה:    6951 גוש:  21-1727 ספר: בקשה מ
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 22/12/2021 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0406-078 תיק בניין:
 מ"ר 523 שטח: 201900927 בקשת מידע:

   30/06/2019 תא' מסירת מידע:
 

 ושיווק נדל"ן ג.ש.ן יזמות מבקש הבקשה:
 5242238, רמת גן  27הרא"ה 

 
 זיק יאיר עורך הבקשה:

 6688301יפו  -, תל אביב  31רוטשילד 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים, 8, כמות יח"ד לתוספת: 2.5כמות קומות לתוספת: 

 
, שטח 491.37תוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון ה

, חומר הפרגולה: שלד מבטון מילואה מחומר קל., הדירה, לרבות 34, שטח פרגולה )מ"ר(: 158.75ניצול חלל הגג )מ"ר(: 
וקשת: אחר: , השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, השימוש בתוספת המב1933הבנייה על הגג קיימת בהיתר משנת: 

 , 2.13, נסיגה מהמעקה מצד שני )מטר(: 5.52, נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: 11.2מסחר, גובה המבנה הקיים )מטר(: 
 

שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: מגורים, שימוש מבוקש: שינוי 
במקום מגורים, בקומת קרקע, חזית קדמית לרחוב., תקופת שימוש  שימוש כלפי היתר )ולא כלפי התכנית( למסחר
 , למקום יש כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 67חורג: לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: 

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

 

 10ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות )כולל קומת קרקע(, על הגג המשך חדר  3לאשר את הבקשה לתוספות ושינויים בבניין מגורים בן  . 1

 מחסנים הכוללים: 2 -מדרגות, חדר כביסה ו
חיזוק מפני רעידות אדמה, תוספת מפלס מרתף, בקומת הקרקע הריסת מרפסות ובנייה קיימת  א. 

ופתיחת ויטרינה עבור מסחר, תוספת פיר בתחום זיקת הנאה, הנמכת מפלס חלק מקומת הקרקע 
 מעלית חיצוני במרווח צדדי דרומי, תוספת שתי קומות וקומת גג חלקית.

 שימוש חורג להיתר מדירת מגורים בקומת הקרקע ליחידת מסחר. ב. 
 

 ת יח"ד ויחידת מסחר אח 16קומות וקומה חלקית עבור סה"כ   5סה"כ לאחר השינויים והתוספות יתקבל בניין בן 
 יח"ד חדשות(. 8יח"ד קיימות +  8)

 
 מקומות חניה הנדרשים עפ"י תקן. 8.34לאשר פתרון חניה ע"י השתתפות בתשלום קרן חניה עבור  . 2
 לדחות את ההתנגדויות מהסיבות הבאות: . 3

 כל בקשה נבחנת ביחס לזכויות המותרות והניתנות למימוש ביחס לקווי הבניין והמגרש הרלוונטיים.  א. 
התקפה  3א, רובע 3616הבקשה תואמת את זכויות הבנייה המותרות במגרש בהתאם לתכנית 

 שמטרתה להטיב עם המצב הקיים ולעודד התחדשות עירונית. 
והשימוש המותר הוא עבור מסחר בקומת הקרקע  58בהתאם לתכנית  2המגרש בייעוד מסחרי  ב. 

 ומגורים בקומה העליונה. 
נת במיקום אופטימלי ואין בהקמתה פגיעה ממשית באיכות החיים ובפרטיות המעלית המוצעת מתוכנ ג. 

 של בעלי החלקה הגובלת.
 מימוש הזכויות במגרש עבורו הוגשה הבקשה אינו מונע או פוגע בתכנון עתידי בחלקות הגובלות. ד. 

 
:בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
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 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים שנעשו או לא נעשו בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 2
 יה.עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבנ . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
נים אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המב . 2

 והנכסים הגובלים.
יש לזמן את מהנדס משה ממון לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת  . 3

 וקבלת הנחיות.
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 4

 לשינויים אלו.אין לבצע את השינויים בפועל אלא לאחר קבלת היתר בניה  
תנאי למתן היתר בניה מתוקן שכזה יהיה הגשת מסמכים הנדסיים מתוקנים לצורך ביצוע בקרה הנדסית חוזרת 

 וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.
 הגדר הקיימת בקרבת העצים תשמר ולא תבנה גדר חדשה באזור זה. . 5
ם לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות דילול נוף וחיתוך שורשים לעצי . 6

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

 
 תנאים להתחלת עבודות

ורכב", כשהוא מלא וחתום על ידי כל יש להגיש למחלקת פיקוח על הבניה את "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מ . 1
הנוגעים בדבר. את הטופס ניתן להוריד מדף תחנת קונסטרוקציה אשר תחת קבוצת תחנות מכון הרישוי באתר 

 האינטרנט העירוני.
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 2

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
 

 תנאים לתעודת גמר
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 1

 א. שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין.
 ב. המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא.

 אורך כל השטח המסחרי כזיקת הנאה לרשות הרבים.רישום רצועת הקרקע ל . 2
 סעיפיה. 25על כל  201900927השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס  . 3
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 4

 ושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודותשימור העצים ו/או העתקת העצים ה
-,חלק ו' 1970 -יש לבצע את פתרון האשפה בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, התש"ל  . 5

 עיריית תל אביב יפו. -אצירת אשפה וסילוקה מבנין ובהתאם לקובץ הנחיות מרחביות לאצירת אשפה  
 

 הערות
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש. . 1
 

.טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

 בקשה תהיה נספח להיתר הבניה. רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( ל
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 48ישעיהו 

 
 

 103חלקה:    6957 גוש:  22-0684 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 03/05/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0207-048 תיק בניין:
 מ"ר 281 שטח: 201901255 בקשת מידע:

   06/08/2019 תא' מסירת מידע:
 

 ינאי אבי מבקש הבקשה:
 6521113יפו  -, תל אביב  3 בלפור

 מור ירון 
 6356836יפו  -, תל אביב  69פינסקר 

 
 רייך יותם עורך הבקשה:

 6701808יפו  -, תל אביב  18הנצי"ב 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 בקשה לתוספת בניה: 

 הוספת מעלית חיצונית במרווח הצדדי מזרחי.
 
 

 11ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
( ובמפלסים 50, ישעיהו 102הבקשה בבניין מגורים הבנוי בקיר משותף עם הבניין הגובל ממזרח )חלקה  לאשר את .1

 קומות וחדר כביסה על הגג מעל מקלט וחדר הסקה במרתף הכוללים:  4מפוצלים בן 
 חיזוק מפני רעידות אדמה, תוספת פיר מעלית חיצוני, תוספת קומה וקומת גג חלקית. 

 
קומות וקומת גג חלקית מעל קומת מרתף  5ת יתקבל בניין מגורים הבנוי בקיר משותף בן סה"כ לאחר התוספו

 יח"ד חדשות(. 3יח"ד קיימות +  8יח"ד ) 11חלקי עבור 
 

 מקומות חניה הנדרשים עפ"י תקן. 3לאשר פתרון חניה ע"י השתתפות בתשלום קרן חניה עבור  .2
 

 לדחות את ההתנגדויות שכן, .3
 

התקפה שמטרתה  3א, רובע 3616ת את זכויות הבנייה המותרות במגרש בהתאם לתכנית הבקשה תואמ א.
 שאושרו במסגרת התכנית. 38להטיב עם המצב הקיים ולעודד התחדשות עירונית ובהתאם לתמריצי תמ"א 

הבקשה כוללת תוספת פיר למעלית חיצונית בצמוד לחזית המזרחית, מחוץ לקווי הבניין ובתחום המגרש  ב.
למעליות. מיקום פיר המעלית נובע ממיקום וגודל חדר המדרגות הקיים שמוצמד לחזית  2710אם לתכנית בהת

המזרחית והגישה אליו ניתנת רק מחזית זו. מטרת המעלית להנגיש את הבניין שתוכנן טרם הצורך המובהק 
מקרה גישה במעליות. אין בהקמת המעלית כל פגיעה בגישה לשטחים משותפים במגרש הסמוך, ובכל 

 לשטחים משותפים במגרש הסמוך לא תהיה דרך המגרש בו מבוקשת הבנייה.
 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402יים מרחביים שנעשו או לא נעשו בעקבות בקרת התכן )מוצג הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינו . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
יש לזמן את מהנדס משה ממון לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת  . 2
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 וקבלת הנחיות.
אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים  . 3

 והנכסים הגובלים.
בשל מיקומו של המגרש בתחום אתר  30/01/2020העתיקות בהתאם למכתבם מיום  עמידה בדרישות רשות  . 4

 עתיקות מוכרז.
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 5

 אין לבצע את השינויים בפועל אלא לאחר קבלת היתר בניה לשינויים אלו. 
ת מסמכים הנדסיים מתוקנים לצורך ביצוע בקרה הנדסית חוזרת תנאי למתן היתר בניה מתוקן שכזה יהיה הגש

 וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 6
 

 תנאים להתחלת עבודות
ות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי לפני תחילת עבוד . 1

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
יש להגיש למחלקת פיקוח על הבניה את "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב", כשהוא מלא וחתום על ידי כל  . 2

יד מדף תחנת קונסטרוקציה אשר תחת קבוצת תחנות מכון הרישוי באתר הנוגעים בדבר. את הטופס ניתן להור
 האינטרנט העירוני.

 
 תנאים לתעודת גמר

 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 1
 א. שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין.

 רנה בעתיד בכל צורה שהיא. ב. המרפסות הפתוחות לא תסג
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 2

 
 הערות

 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש. . 1
 

 דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה טיוטת חוותהערה: 
 

 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 1כרמיה  134רוטשילד 

 
 
 120חלקה:    7085 גוש:  18-0213 קשה מספר: ב

 אביב-לב תל שכונה: 06/02/2018 תאריך בקשה:
 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0008-134 תיק בניין:

 מ"ר 440 שטח: 0 בקשת מידע:
    תא' מסירת מידע:

 
 בית ברוך בע"מ מבקש הבקשה:

 5252007, רמת גן  7נסקי ז'בוטי
 

 בר אורין גידי עורך הבקשה:
 6522604יפו  -, תל אביב  44בלפור 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 בקשה לתוספת בניה: 
 תוספת בניה בקומה: כל הקומות

 נימיים בדירותשינויים פנימיים הכוללים: הוספת מעלית, הוספת מבואה קומתית עם ארונות טכניים, שינויים פ
 
 

 12: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
כך שתאושר קומת מרתף תחתונה לפי תכנית ע', תבוטל הקלה  ו' ובמקומה   13.2.2019תקן את החלטת הוועדה מיום ל

 הקלות כמפורט: 3לאשר 
 
 מ'. 15-מ' המותרים לפי תכנית ע' ל 2.2הקלה להעמקת קומת מרתף תחתונה מ  .א
כנית ע' לפיה קומה זו תשמש לחניה ניוד שטחים מקומת המרתף העליונה לקומת המרתף התחתונה בחריגה מת .ב

בלבד וזאת לאור העובדה, שסך השטחים של קומת המרתף העליונה והתחתונה אינו חורג מהשטח שניתן לקבל 
 לפי קונטור הבניין שמעל.

 חריגה של המרתף מקונטור קומת הקרקע אך בשטח זהה. .ג
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 14: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 23/12/2020מתאריך  2-20-0027מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
לצורך  38במסלול תמ"א ואישורה  13/02/2019מתאריך  2-19-0003יקון החלטת ועדת משנה לתכנון ובניה מספר ת

 הכל בהתאם לחוות דעת המח' המשפטית. -בד וללא כל תוספת שטח מכוח התמ"א)ב( לתמ"א בל13בחינת סעיף 
 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 7: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 05/02/2020 מתאריך 2-20-0003מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לאשר את הפרטים הבאים, בהתאם לאישור מח' השימור ובהתייחס לתוספת החמישית בחוק התכנון והבנייה:

 
 .1142הקבועים בתקן מ'  1.05 , במקוםמ' או יותר 0.75סף חלון קיים בגובה  אישור .1

 סורגים. הינו התקנתמ'  0.75-סף חלון נמוך מתנאי ל



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

 23עמ'   18-0213  

 

אם למשוחזרים או כהמשך ישיר למעקות קיימים, גם אם אלו אינם עומדים בתקנים אישור מעקות חדשים בהת .2
 הקיימים היום.

 1142קובלים, לתקן ישראלי קיימים, שהותקנו על פי תקנות, תקנים או כללי מקצוע ממעקות  לא תידרש התאמת .3
ים בתנאי המקום, שינוי בכל מקרה של שינויהתאמת המעקות  העדכני. זאת תוך הבטחת הגורם האחראי לבחינת

 שימוש במקום, פתיחת מבנים ואתרים לביקורי קהל, גידול בכמות מבקרים ובתדירות הביקורים וכיוצא באלה.

, אף הם לא מתקיימות בו הוראות התוספת אישור שימוש חדר המדרגות הקיים במבנה ההיסטורי כדרך יציאה .4
 ה.יהשני

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 

 17ההחלטה : החלטה מספר 
 13/02/2019מתאריך  2-19-0003מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 
קומות וחדר יציאה  5, כך שיתקבל בניין מגורים בן  1934יין מגורים שנבנה בשנת  לאשר את הבקשה לשימור בנ .1

 מפלסים. 5דירות מעל קומת מרתף חלקית ובור למתקן חניה אוטומטי בן  11לגג עבור 
 כולל ההקלות הבאות:

 מ'( 3.00מ' במקום  2.70מקו הבניין המותר ) 10%הקלה של  א.
 עליונות.העברת זכויות נותרות לקומות ה ב.
 פטור ממרפסות שירות לצורך תכנונן מיטבי יותר של הדירות. ג.
 פטור ממסתורי כביסה בהמלצת מח' השימור. ד.
בכפוף לאישור  -מ' מפני הקרקע הגבוהים ביותר 1.5בניית מתקנים טכניים בגבול מגרש בנישה הגבוהה מעל  ה.

 מחלקת השימור.
ח הצדדי מזרחי והגדלת מרתף החניה הן בקומות והן בשטח הבלטת מתקן החניה בקומות המרתף למרוו ו.

 3, המאפשרת תכנון זה, עבור חניה בלבד להתאמתו לתקן. )תוספת של 3)ב( סעיף קטן 2 151בהתאם לתקנה 
 מ"ר( 140-קומות ו

 לקבל את ההתנגדויות בחלקן לעניין החשש לפגיעה בקיר המשותף. על מבקש ההיתר, לפני תחילת עבודות    .2
       הבנייה, להגיש למחלקת הפיקוח על הבנייה ביטח צד ג' לתיקון כל הנזקים בבנייה הקיימת בקיר המשותף      

 ות שכן התכנון המוצג תואם את:ויההתנגדשאר לדחות את במקרה שיגרמו במהלך הבנייה ו
ם החלקה המבקשת, והחלטת וועדת ערר בנושא הקמת הקומות החדשות בתחו 2720התכנון המותר מתכנית  -  

למרות חריגת הקומות הקיימות לחלקת המתנגדת. יצוין כי הוצאת ההיתר תותנה בהקפדה על תכנון הקומות 
 החדשות המסגרת המגרש נושא הבקשה.

תכנון הקומות החדשות בתחום החלקה המבקשת בהיקף הקומות הקיימות החורגות מקווי הבניין המותרים  - 
ת שביקשה ליצור מראה אחיד לבניין הכולל תוספת בהתאמה לסך השטחים הינה בהתאם להוראות התכני

 המותרים ממנה. נושא זה מקבל תוקף גדול יותר בבניינים לשימור.
בתנאי התאמה להנחיות המרחביות, מילוי דרישות מהנדס העיר, תאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים:

 תנאים להיתר
 .   תיאום וביצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם בהתאם.1
 .   קבלת אישורם הסופי של מחלקת השימור.2
 .   הצגת כל התכסיות הנדרשות וחישובי הזכויות לצורך הוצאת ההיתר:3

 מה החדש ביחד לשטחה בהיתר.קומת מרתף, לרבות שטח הדירה המבוקשת במיקו -      
 קומת הגג. -      
 סכימת ניוד זכויות לא מנוצלות להשלמת הקומות בהיקף הקומות הקיימות. -      
 הצגת אופן חישוב הצפיפות בבניין. -      

 
 תנאים בהיתר/תנאי אכלוס

 ים שירשמו כרכוש משותף לכל לתקנות המקרקעין לעניין: שטחים משותפ 27.   הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה 1
 דיירי הבניין, המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא, הדירה בקומה עליונה כל אחת על כל מפלסיהן       
 יהוו יחידת דיור אחת שאינה ניתנת לפיצול      

 .   המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה2
 מפלסיה תהיה יחידת דיור אחת שאינה ניתנת לפיצול. .   הדירה בקומה העליונה על כל3
 .   קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים4
 .   לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק, 5

 ו.במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמות      
 .   הצגת אשור סופי של מחלקת השימור לבנייה שבוצעה.6
  

 הערה
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 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/או בשטח המגרש.
 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 8שלום עליכם 

 
 

 26חלקה:    6907 גוש:  20-0230 ר: בקשה מספ
 אביב-לב תל שכונה: 10/02/2020 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0093-008 תיק בניין:
 מ"ר 703 שטח: 201802240 בקשת מידע:

   03/12/2018 תא' מסירת מידע:
 

 חדד דוד מבקש הבקשה:
 5258110, רמת גן  10רפתי שד העם הצ

 
 מילבואר אייל אורית עורך הבקשה:

 6653210יפו  -, תל אביב  27שוקן זלמן 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 3מספר קומות להריסה: 

 במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: חניה, 
 מגורים, ח. יוגה, בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, חדר גז, אחר: 

 , 21, כמות יח"ד מבוקשות: 6בקומות: קומה מפולשת, כמות קומות מגורים: 
 , 1.5, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 23בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, כמות מקומות חניה: 

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

 13: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
ולאשר כהקלה את הבלטת  22.4.2020וכח האמור לעיל, מתבקשת הוועדה המקומית לתקן את ההחלטה מיום נ

 מ'. 6.20מ' מקו הבניין המקורי של  2.00המרפסות האחוריות עד 
 

 יתר הבניה. רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח לה
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 16ההחלטה : החלטה מספר 
 22/04/2020מתאריך  2-20-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 2קומות וקומת גג חלקית מעל  6, והקמת בניין חדש בן 38אשר את הבקשה להריסת הקיים במגרש, מכוח תמ"א ל .1

 דירות. 21קומות מרתף המשמשות בעיקר לחניה. סה"כ 
 

 :38כולל תכנון מכוח תמ"א  .א
 השלמת קומת עמודים והתאמת הגובה של קומה זאת בהתאם לקומות המגורים במגבלות תכנוניות. -
 .65%תוספת קומת גג חלקית בתכסית של  -

 דירות תוספת. 7סה"כ  -דירות לצפיפות המותרת מתב"ע לרבות דירות בקרקע ובגג 20%תוספת  -
 מ'. 3.60מ' במקום  3.00הקטנת קו הבניין הצדדי המזרחי/ מערבי  -
 מ'. 6.20מ' במקום  5.00הקטנת קו הבניין האחורי  -
 מ'. 6.20מ' מקו הבניין המקורי של  2.00הבלטת מרפסות אחוריות עד  -

 
 כולל ההקלות הבאות: .ב

 ביטול מרפסות שירות -

 מ'. 4.00מ' מקו הבניין של  1.60 -מהמרווח הקדמי 40%הבלטת מרפסות קדמיות עד  -

 לדחות את ההתנגדויות שכן התכנון תואם תכניות תקפות והמגבלות התכנוניות שנתנו להן. .2
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 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים

 
 תנאים להיתר

 תיאום וביצוע דרישות מכון הרישוי עד לקבלת אישורם. . 1
 מתכסית הקומה העליונה. 65%הקטנת הבינוי על הגג עד תכסית של  . 2
 .5,6מ' בהתאם לתנאים המגבילים שפורסמו לרובע  3.30ליונה עד הקטנת גובה הקומה הע . 3
 התאמת התכנון להוראות אזור ההכרזה: . 4

טיח מרוכז בשני צדדי החזית על ידי תכנון החלונות במידות אפקיות ולא ורטיקליות  1/3העמקת הביטוי של  -
 המאפשרות פרישת טיח יותר נרחבת.

 מ'. )יש לתקן את ההדמיות בהתאם( 0.90התחתון כבנוי לפחות בגובה של תכנון היקף כל מעקה הגג העליון ו
מ' מקו הבניין האחורי המותר  2.00-מ' מהבינוי המוצע. כך שלא יחרוג מ 0.80צמצום הבלטת המרפסת האחורית עד  . 5

 מ'. 6.20של 
 בהתאם להוראות התכנית 5281הצגת אישור בניה ירוקה לעמידה בתקן  . 6
 

 יתר/תנאי אכלוסתנאים בה
לתקנות המקרקעין לעניין: שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל  27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 1

 דיירי הבניין, המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות  . 2
 תהום, במידה וישאבו,  לתת הקרקע לאחר קבלת חוות דעת משרד הבריאות לתקינותם.השבת מי ה . 3
ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה בתשתיות תת קרקעיות פרטיות וציבוריות ולשמירת יציבות ובטיחות המבנים  . 4

 והנכסים הגובלים )בפרט בעת החדרת העוגנים הזמניים(.
 

 הערות
 ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/או בשטח המגרש.ההיתר הינו למפורט בתוכן 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 28אלנבי 

 
 

 104חלקה:    6914 גוש:  20-0776 בקשה מספר: 
 כרם התימנים שכונה: 14/06/2020 תאריך בקשה:

 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיווג: 0004-028 תיק בניין:
 מ"ר 690 שטח: 201900068 בקשת מידע:

   12/02/2019 תא' מסירת מידע:
 

 סיטי פרטנר בע"מ מבקש הבקשה:
 6688304יפו  -, תל אביב  35רוטשילד 

 
 מילבואר אייל אורית עורך הבקשה:

 6653210יפו  -, תל אביב  27שוקן זלמן 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 868.58, שטח הריסה )מ"ר(: 2מספר קומות להריסה: 

 
 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מחסן, חדרי עזר, 

 
 , 5, כמות חדרי שירותים: 4דירות גן, כמות חנויות:  2יסה, חדר אשפה, אחר: בקומת הקרקע: אולם כנ

 
 , 33, כמות יח"ד מבוקשות: 6בקומות: קומה מסחרית עבור: מסחר, כמות קומות מגורים: 

 
 על הגג: קולטי שמש, פרגולה, אחר: מעבי מ"א, גנרטור, 

 
 , 1.5ר(: בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, גדר בגבולות מגרש בגובה )מט

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

 

 14: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 

מ'  1.6ולאשר כהקלה את הבלטת המרפסות הקדמיות לרחוב הכובשים  23.9.2020מיום  לאשר תיקון החלטת הוועדה
מקו הבניין הקדמי. 

 
 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 

 
התקבלה פה אחד. ההחלטה

 
 

 32ההחלטה : החלטה מספר 
 23/09/2020מתאריך  2-20-0020מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 דירות מעל קומת  33קומות וקומת גג חלקית עבור  6אשר את הבקשה להריסת הקיים והקמת בניין חדש בן ל .1

 מרתף. 

 :38תוספות מכוח תמ"א  .א
 דירות. 7תוספת קומת גג וקומת גג חלקית עבור  -

 א'.3תיקון  38תוספת זכויות מתמ"א  -

 מ'. 3.00מ' במקום  2.70הקטנת קו הבניין הצדדי הדרומי והמערבי  -

 (38מ' מקו הבניין הקדמי )בסך הזכויות שלא נוצלו מתמ"א  1.60הבלטת מרפסת קדמית לרחוב הכובשים  -
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 הקלות: .ב

 השלמת קומת ביניים לקומה מלאה. -

 ניוד ששטחים בין הקומות.   -
 

חנייה מכוח השתתפות בקרן  -מקומות חנייה החסרים למילוי דרישת התקן  35.8לאשר פתרון חלופי להסדר  .2
 היות והנכס מצוי באזור חנייה אשר בו מתוכננים חניונים ציבוריים )חניון מתחם אמבסדור( 38תמ"א 

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

 
 תנאים למתן היתר

 תאום וביצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם הסופי. . 1
 .5281אישור מקדמי לעמידה בתקן בניה ירוקה שמספרו  הצגת . 2
 

 תנאים בהיתר
לתקנות המקרקעין לעניין: שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל  27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 1

קומת הקרקע תירשם דיירי הבניין, המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא, היחידה המסחרית ב
כל אחת על כל מפלסיה כיחידה אחת שאינה ניתנת לפיצול, רישום זיקת הנאה במרווחים הקדמיים לשימוש 

 משתמשי המדרכה.
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות . 2
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשה
 

לטה התקבלה פה אחד.ההח
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 15לילינבלום 

 
 

 65חלקה:    7422 גוש:  21-1244 ר: בקשה מספ
 אביב-לב תל שכונה: 29/09/2021 תאריך בקשה:

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי או  סיווג: 0007-015 תיק בניין:
 בניין עם ערוב שימושים

 מ"ר 570 שטח: 201901624 בקשת מידע:
   30/10/2019 תא' מסירת מידע:

 
 מלונות פתאל בע"מ ע"י יפוי כח מבקש הבקשה:

 6789139יפו  -א, תל אביב 94אלון יגאל 
 

 פייגין רון יואל עורך הבקשה:
 5248821, רמת גן  19מעלה הצופים 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 שימוש חורג משימוש נוכחי משרדים ע"פ רשום בהיתר התקף.
 
 בקשה לשימוש חורג מהיתר לשימוש של מלונאות לצמיתותלשימוש מבוקש:  
 שנים  999לתקופה של  

 למקום אין כניסה נפרדת
 בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית

 
 

 15: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
אור  אישור הנציבות  לשוויון אנשים עם מוגבליות  לפטור מהסדרת  תחנת יציאה מהמעלית  על  הגג , ל
  

ממשרדים למלונאות לצמיתות, בבניין לשימור  מהיתרלאשר את הבקשה לשינויים, תוספות ושימוש חורג  .1
 44קומות וקומה חלקית המכיל  4ב', כך שיתקבל בית מלון בן 2650בסגנון הבינלאומי מכח תכנית השימור 

 חדרי אירוח עם בית קפה בקומת הקרקע.

לאשר סטייה מהתקנות בהתאם למותר לפי התוספת החמישית ובהסתמך על חוו"ד מחלקת השימור, כפוף  .2
להצגת חוו"ד בעל מקצוע לעניין בטיחות המשתמשים במבנה.

 
 תנאים למתן היתר

 אישור/התייעצות/תיאום הגורמים אם נדרש לפי דין . 1
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  . 2

 נערכו שינויים מרחביים;
 כן הבניה עמידת הבקשה להיתר בהוראות ת . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 05/01/2022מילוי דרישות מחלקת השימור בהתאם לאישורם מיום  . 5
 אישור משרד הבריאות . 6
 

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

 דה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.נזק, במי
 תנאי לתחילת העבודות המבנה, אשור מח שימור לפרטים הבאים: . 2

 הצגת פרטי דלת כניסה ומערך פתחים בחזית האחורית -
 הצגת הארת המבנה בלילה לאשור מח שימור -
 הצגת  חומרי גמר כולל חיפוי חזית מסחרית וקומת התוספת.  -
 

 תנאים לתעודת גמר
 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. 05.01.22 -ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם מ . 1
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לתקנות המקרקעין לעניין" אי מכירת חלק ו/או חלקי המבנה ללא  128הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 2
זיקת הנאה במרווח הסכמת עיריית תל אביב יפו. כל נפח הבנייה ירשם כיחידה מלונאית אחת שלא ניתן לפצלה, 

 הקדמי עבור משתמשי המדרכה ואי סגירת המרפסות הפתוחות.
 לנושאים הבאים: 27הצגת רישום  לפי תקנה  . 3

 א. רישום השטח המלונאי כולו  כיחידה אחת.
 ב. המרפסות הפתוחות לא יסגרו בעתיד בשום צורה.

 טופס הנחיות לשיפוץ בית לשימור . 4
ות הוראות לשימור אלא דרישות לשיפוץ. יחד עם זאת מאחר ומדובר במבנה לשימור " ההנחיות לעיל אינן מהו

הוא כפוף להוראות החוק הנוגעות לשימור ויש לבצע את העבודות בתיאום עם מחלקת השימור, לרבות  על מנת 
 שלא לפגוע בערכי השימור"

 סעיפיה. 29כל על  201901624השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס 
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 5

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 במגרש.( 4לפחות )" 10עצים בגודל  1קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 6
 

 הערות
 ההיתר הינו למפורט בתוכן היתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/או בשטח המגרש.

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

 ה. רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבני
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 13ההחלטה : החלטה מספר 
 02/02/2022מתאריך  2-22-0003מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
היות והבקשה כוללת פטור חלקי של  דרישת נגישות והנ"ל נמצא בסמכות הנציב לזכויות אנשים עם מוגבלויות,  . 1

 להעביר את הבקשה לחו"ד הנציב.
 
 לשוב ולדון בבקשה לאחר קבלת חוות דעת הנציב.  .2
 

 שהטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקהערה: 
 

 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 1ם החשמונאי 28המלך ג'ורג' 

 
 

 14חלקה:    6932 גוש:  21-1638 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 06/12/2021 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 0069-001 תיק בניין:
 מ"ר 300.97 שטח: 201901232 בקשת מידע:

   12/08/2019 תא' מסירת מידע:
 

 אוירכמן יחיאל :מבקש הבקשה
 7132138, לוד  18צמח צדק 

 
 שלסקי מאיר עורך הבקשה:

 52356, רמת גן  6חורגין 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, 17, מספר תכנית הרחבה: לב העיר, קומה בה מתבצעת התוספת: גג, שטח התוספת )מ"ר(: 1מספר יח"ד מורחבות: 

, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: 85ר(: שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"
 הגדלת חדרים, תוספת אחרת: החלפת מתכנן שלד, 

 
, שטח 85, שטח ניצול חלל הגג )מ"ר(: 17בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 

, 2טון, השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: , חומר הפרגולה: ב20פרגולה )מ"ר(: 
 , 5נסיגה מהמעקה מצד שני )מטר(: 

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

 

 16ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 קומות מעל חזית מסחרית. 5הבקשה לשינויים ותוספות  בקומת הגג, בבניין בן  לאשר את .1

 כולל ההקלות הבאות:
 העברת זכויות מקומה לקומה א.

 
לדחות את ההתנגדויות, שכן לא נראה שיש פגיעה ממשית במתנגד ולעניין הזכויות או אי מימוש הסכמים עם  .2

 היזם, ניתן לפנות לערכאות המתאימות.
 

 ם למתן היתרתנאי
 אישור הגורמים אם נדרשים לפי דין  . 1
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  . 2

 נערכו שינויים מרחביים;
 ה(;עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועד . 3
 תשלום אגרות והיטלים; . 4
 

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

 והנכסים הגובלים.
 יש לבנות את החדר המחוזק בהתאם לאישור פיקוד העורף . 2
 

 תנאים לתעודת גמר
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 1

 א. שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין 
 ב. המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא 

 סעיפיה. 23על כל  201901232השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס  . 2
 השלמת ביצוע המיגון . 3
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 הערות
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

 
 ות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבוד

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 25טרומפלדור  28פינסקר 

 
 

 7חלקה:    6911 גוש:  21-1698 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 16/12/2021 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0084-025 תיק בניין:
 מ"ר 363 שטח: 201900014 בקשת מידע:

   07/02/2019 תא' מסירת מידע:
 

 קרלין אלכס מבקש הבקשה:
 6578607יפו  -, תל אביב  82טשילד רו

 
 רבין עומר עורך הבקשה:

 6744124יפו  -, תל אביב  10חפץ חיים 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
. 38קומות לפי תמ"א  2.5, אחר: הרחבת קומות קיימות, תוספת 7, כמות יח"ד לתוספת: 2.5כמות קומות לתוספת: 

, שטח התוספת )מ"ר(: 0-2, קומה בה מתבצעת התוספת: 3רד., מספר יח"ד מורחבות: הסבת שטח שירות במרתף למש
39.42 , 

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

 

 17ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יח"ד(, כך שיתקבל  5קומות )המכיל  3קשה לחיזוק מפני רעידות אדמה ותוספות בנייה בבניין מגורים בן לאשר את הב

לב העיר כולל תוספות  - 2720-ו 2363יח"ד מכח תוכניות  12קומות וקומת גג חלקית עם חזית מסחרית, עבור  5בניין בן 
 :38מכח תמ"א 

 .50%קומות וקומה חלקית בתכסית של  2 .א

 יח"ד ואחת נוספת על הגג. 6ספת של תו .ב
 כולל ההקלות הבאות:

לצורך ניצול זכויות מכח תכניות לב העיר ואשר לא ניתן היה לקבלן מכח סעיף  10%הקלה בקו בניין צדדי עד  .א
 )ב( לתמ"א.13לתמ"א ובהתאם לסעיף  11

 .מ' 3בעת כניסת מכונית יגיע ל בניית מתקן חניה מוטמן במרווח צדדי מזרחי . גובה המתקן המרבי שיבלוט  .ב
מ' בחזית  1.2מ' במקום  0הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של  .ג

 הקדמית/צדדית
 מ' המותר 4מ' במקום  4.5הגבהת בניה על הגג לגובה של  .ד
 בניית פרגולה מבטון ללא מרווח ממעקה הגג בקו בניין צידי. .ה
 מ' המותרים 2.5מ' במקום  2.9ל הגבהת גובה יח"ד בגג לגובה ש .ו

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

 
 תנאים למתן היתר

 אישור הגורמים אם נדרשים לפי דין. . 1
ישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת א . 2

 נערכו שינויים מרחביים
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 תשלום אגרות והיטלים . 4
 

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

 והנכסים
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים . 2
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 3
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 אין לבצע את השינויים בפועל אלא לאחר קבלת היתר בניה לשינויים אלו. 
קן שכזה יהיה הגשת מסמכים הנדסיים מתוקנים לצורך ביצוע בקרה הנדסית חוזרת תנאי למתן היתר בניה מתו

 וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 4

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

 
 תנאים להתחלת עבודות

 קבלת אישור ממחלקת תיאום הנדסי להתחלת עבודות הבנייה. . 1
לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  . 2

 במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.נזק, 
הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן  . 3

 השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני.
ע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצו . 4

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

 תנאים לתעודת גמר
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 1

 פים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין א. שטחים משות
 ב. המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא 

על  2019-00036השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס  . 2
 סעיפיה. 23כל 

 רישום סופי של התצ"ר בטאבו . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3ת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת קבלת אישור מחלק . 4
 

 הערות
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 40קהילת עדן  38קהילת עדן 

 
 

 33חלקה:    7467 גוש:  21-1749 בקשה מספר: 
 כרם התימנים שכונה: 26/12/2021 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 0433-038 תיק בניין:
 מ"ר 192 שטח: 201900741 בקשת מידע:

   29/05/2019 תא' מסירת מידע:
 

 לום ציוןש מבקש הבקשה:
 6560049יפו  -, תל אביב  16קפאח יחיה 

 
 ליאני פאולה עורך הבקשה:

 65258יפו  -, תל אביב  8לפין 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מחסן, חדרי עזר, אחר: יח''ד, 

 
 , 2, כמות חדרי שירותים: 1, כמות חנויות: בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, אחר: חלל מסחרי ומתקן חניה

 
 על הגג: חדרי יציאה, חדר מכונות ומעלית, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, אחר: בריכת שחיה, 

 
 בחצר: גינה, 

 
 
 

 , 6אורך  2.9, גודל: רוחב 17.40בריכה: קומה: גג, מיקום: גג, נפח )מ"ק(: 
 

 23.69נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 18ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
הבקשה להריסת המבנה הקיים שחיזוקו  נדרש בפני רעידות אדמה, והקמת בניין חדש למגורים )עם  לאשר את .1

קומות וקומה עליונה חלקית, מעל מרתף עד גבולות המגרש, עבור  3חזית מסחרית חלקית לרחוב רבי מאיר(, בן  
 יח"ד. 4סה"כ: 

 :38כולל תוספות מכח תמ"א 
 תוספת יחידת דיור אחת. .א

מ"ר עבור כל דירה  13קומות משטח קומה טיפוסית מורחבת ותוספת שטח  2.5שטח בהיקף של  תוספת .ב
 מ"ר.  213קיימת בהיתר, סה"כ: 

 כולל ההקלות הבאות:
 הקמת בריכת שחייה על הגג. .א

 מקומות חנייה הנדרשים ע"פ תקן ע"י השתתפות בקרן חנייה. 3.37לאשר פתרון חנייה חלופי עבור  .2
 

:דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל 
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים אם נדרשים לפי דין. . 1
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  . 2

 שינויים מרחבייםנערכו 
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 תשלום אגרות והיטלים . 4
 מתן התחייבות להתקנה, תפעול ותחזוקה של מתקן חניה הנ"ל באישורה של היועצת המשפטית למנהל הנדסה. . 5
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 תנאים בהיתר
לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים  אי גרימת נזקים . 1

 והנכסים
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים . 2
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 3
 לציין כי המרפסות החורגות לא תרשמנה כחלק מהבית המשותף, אין בהסכמתנו כדי להעניק זכות כליש  . 4

 שהיא במקרקעי העירייה למבקש, אין במתן הסכמתנו כדי לפגוע בכל זכות הנתונה לעיריית ת"א, על פי 
 כל דין. 

מתנו כדי להעניק זכות כל שהיא יש לציין כי המרפסות החורגות לא תרשמנה כחלק מהבית המשותף, אין בהסכ . 5
 במקרקעי העירייה למבקש, אין במתן הסכמתנו כדי לפגוע בכל זכות הנתונה לעיריית ת"א, על פי כל דין.

 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 6
 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.

 מידה בתנאי כתב התחייבות להתקנה ותחזוקה של מתקני חניה.ע . 7
 

 תנאים להתחלת עבודות
 קבלת אישור ממחלקת תיאום הנדסי להתחלת עבודות הבנייה. . 1

  תאום הנדסי בדיקה ובקרה שתנאי תאום הנדסי הוטמעו בהיתר
 

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

 
 תנאים לתעודת גמר

 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 2

 משותף לכל דיירי הבניין א. שטחים משותפים שירשמו כרכוש 
 ב. המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא 

ג. הדירה/ות בקומת הקרקע ו/או בקומה עליונה כל אחת על כל מפלסיהן יהוו יחידת דיור אחת שאינה ניתנת 
 לפיצול 

 יש לקבל את הסכמת אגף הנכסים בגין מילוי דרישות אגף הנכסים. . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עץ בגודל  1מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת קבלת אישור  . 4
יש להגיש את אישור מתכנן התנועה כי "הושלם ביצוע של כל הסדרי התנועה והחניה בהתאם להיתר הבניה" )יש  . 5

 לציין את מספר ההיתר/היתרים(.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 43בלוך דוד 

 
 

 524חלקה:    6217 גוש:  21-0820 : בקשה מספר
 החלק הדרו-הצפון החדש שכונה: 14/06/2021 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0544-043 תיק בניין:
 מ"ר 566 שטח: 201800090 בקשת מידע:

   21/03/2018 תא' מסירת מידע:
 

  מבקש הבקשה:
 0, גליל ים  0ם גליל י

 
 רונן אורי עורך הבקשה:

 6250440יפו  -, תל אביב  88שרת משה 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 1001.38, שטח הריסה )מ"ר(: 5מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 ון דיירים וחדר אפניים, במרתפים: מרתף אחד בלבד, מחסן, חדרי עזר, אחר: מועד
 דירות מגורים,  2בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, חדר גז, אחר: 

 , 16, כמות יח"ד מבוקשות: 8בקומות: כמות קומות מגורים: 
 על הגג: קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, 

 , 1.5בחצר: גינה, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 
 כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קייםהעבודות המבוקשות בהיתר אינן 

 

 19: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 כמפורט:ועדת המשנה לתכנון ובנייה על ידי   11.08.2021-שניתנה ב להחלטה לקבלת היתר םתנאי לאשר עדכון

 תנאים להיתר: 
יוגש לאיכות הבנייה במכון הרישוי אישור רכז עצים באגף שפ"ע כי  נשתלו במגרש כפיצוי נופי תמורת העצים  . 1

ש"ח . עץ זה יהיה חלק מכלל העצים  1,150( בערך של  4לפחות ) "  10דל המיועדים לכריתה  , עץ מאוקלם בגו
 שישתלו במגרש בסיום הבנייה .

 קבלת אישור מרחבי לתכנית מתוקנת לצורך הגשתה למכון הבקרה . 2
אישור מכון בקרה מוסמך בהתאם לתקנות. על עורך הבקשה מטעם מבקש ההיתר לפנות למכון בקרה מוסמך  . 3

ולאחר אישור מכון הבקרה לטעון את מסמכי האישור למערכת המקוונת לפי בחירתו

 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 18ההחלטה : החלטה מספר 
 11/08/2021מתאריך  2-21-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות כולל קומת עמודים וחדר כביסה על הגג  מעל מקלט וח.  4הבקשה להריסת בניין מגורים קיים בן  לאשר את .1

קומות גג  2-קומות ו 6יח"ד, שחיזוקו נדרש מפני רעידות אדמה, והקמת בניין מגורים בן  8הסקה במרתף עבור 
 יחידות דיור. 16חלקיות מעל קומת מרתף עבור 

 השתתפות בקרן חניה -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן 16דר אישור פתרון חלופי להס .2
 

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

 תנאים למתן היתר
 קבלת אישור מרחבי לתכנית מתוקנת לצורך הגשתה למכון הבקרה . 1
עורך הבקשה מטעם מבקש ההיתר לפנות למכון בקרה מוסמך לפי אישור מכון בקרה מוסמך בהתאם לתקנות. על  . 2
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 בחירתו ולאחר אישור מכון הבקרה לטעון את מסמכי האישור למערכת המקוונת
 תאום וביצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם הסופי. . 3
 

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

 והנכסים
 אישור אגרונום ליציבות העצים לשימור בהתאם להיתר. . 2
 

 תנאים להתחלת עבודות
 קבלת אישור ממחלקת תיאום הנדסי להתחלת עבודות הבנייה. . 1
הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על  . 2

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 אישור אגרונום מוסמך לביצוע הגנה על העצים המיועדים לשימור . 3
 
 

 תנאים לתעודת גמר
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 1

 ם שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין א. שטחים משותפי
 ב. המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא 

 
ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 2

 המרחביות לנושא זה
 

 הערות
 יפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים כמסומן בתוכניות הבקשה.קירות המרתף יבוצעו ע"י ד . 1
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 

 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 29ויצמן  27ויצמן 

 
 

 602חלקה:    6111 גוש:  21-1694 ה מספר: בקש
 החלק הדרו-הצפון החדש שכונה: 15/12/2021 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0472-027 תיק בניין:
 מ"ר 1000 שטח: 201900847 בקשת מידע:

   13/06/2019 תא' מסירת מידע:
 

 בע"מ 38רייק  29-ו 27וייצמן  מבקש הבקשה:
 5268104, רמת גן  11דרך בגין מנחם 

 
 סקר אדר עורך הבקשה:

 6473918יפו  -, תל אביב  18הארבעה 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 1800.96, שטח הריסה )מ"ר(: 5מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 ים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: חניה, במרתפ

 
 , 1בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, אחר: משרד, כמות חנויות: 

 
 , 46, כמות יח"ד מבוקשות: 9בקומות: כמות קומות מגורים: 

 
 על הגג: חדרי יציאה, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, אחר: בריכה, 

 
 , 1.5גולה, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פר

 
 
 

 , 7.5X3.5, גודל: 30.00בריכה: קומה: גג, מיקום: גג צפוני, נפח )מ"ק(: 
 

 , העבודות המבוקשות בהיתר כן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים8,500.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 20ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
שחיזוקו נדרש כנגד קומות מעל קומת קרקע חלקית ומרתף חלקי  3קשה להריסת בניין מגורים קיים בן לאשר את הב

עם מסחר, לרבות  קומות וקומת גג חלקית, מעל קומת קרקע חלקית  7הקמת בניין מגורים חדש בן  רעידות אדמה, ו
 קומות(  9יין בן יח"ד ויחידת מסחר )סה"כ בנ 46קומות מרתף עבור  3ומעל צמצום הקולונדה, 

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

 
 תנאים למתן היתר

 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 2
 שה להיתר בהוראות תכן הבניה.עמידת הבק . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
יעה ביציבות ובבטיחות המבנים אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פג . 2

 והנכסים הגובלים.
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 3
 רמת הקרינה בחדר הטרנספורמציה תהיה עפ"י הדין. . 4
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ומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מ . 5
להנחיות האגרונום המלווה או המומחה המלווה בתחום טיפול בעצים. בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף 

 שפ"ע.
 רבת העצים המיועדים לשימור .צג בתכנית ולא תבוצע כל חפירה בקהגדר החדשה תיבנה בהתאם לפרט הגדר המו . 6
 2-3068ישיבה מס'  34ניון בהיתר הבניה  בהתאם להחלטות הועדה המקומית מס' של ח 2רישום רמת השרות  . 7

 .15/03/06מתאריך  2006-004ישיבה מס'  28ומס'  18/01/06מתאריך 
 

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 אישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניה . 2
 יש להציג מכתב תיאום הנדסי מאושר ובתוקף )עבור חדר טרפו בזיקת הנאה( . 3
עתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/ה . 4

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

 תנאים לתעודת גמר
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 1

 דיירי הבניין א. שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל 
 ב. המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא 

 ג. יחידת המסחר שבקומת הקרקע על כל מפלסיה תהווה יחידת מסחר אחת שאינה ניתנת לפיצול.
ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 2

 זההמרחביות לנושא 
 רישום רצועת הקרקע לאורך כל השטח המסחרי כזיקת הנאה לרשות הרבים. . 3
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים המלווה את העבודות  יגיש אישור לכך  כי אכן עבודות  . 4

 שימור העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות.
יח'  10ש"ח מתוכם   12,915( לפחות בערך של   4) " 10עצים בגודל  18תה ישתלו  תמורת העצים המיועדים לכרי . 5

 במגרש . שאר העצים ישתלו בשטח ציבורי על פי הנחיות אגף שפ"ע.
 

 הערות
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים כמפורט במפרט הבקשה.

 
 מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהטיוטת חוות דעת הערה: 

 
 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 
 
 



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

 41עמ'   21-1705  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 25מונאית מרים החש 190אבן גבירול 

 
 

 1050חלקה:    6212 גוש:  21-1705 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון החדש  שכונה: 19/12/2021 תאריך בקשה:

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי או  סיווג: 0496-190 תיק בניין:
 בניין עם ערוב שימושים

 מ"ר 1306.26 שטח: 202001139 בקשת מידע:
   19/07/2020 רת מידע:תא' מסי

 
 ירקוני יוסף מבקש הבקשה:

 4720915, רמת השרון  54אוסישקין 
 ירקוני אליעזר 

 4720915, רמת השרון  54אוסישקין 
 

 כהן דניאל עורך הבקשה:
 6701316יפו  -, תל אביב  128בגין מנחם 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 : שימוש חורג ממחסנים למשרדים, תוספת אחרת
 

שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: מחסנים, שימוש מבוקש: משרדים, 
, למקום יש כניסה נפרדת, 77שנים, שטח השימוש החורג )מ"ר(:  10, תקופת שימוש חורג: 1-שימוש חורג בקומה מספר: 

 ן להסדיר חניה פיזית, בתחום המגרש לא נית
 

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 

 21ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
משרדים  2-שינוי ייעוד המרתף במרכז הבניין ממחסנים ל –הבקשה לאישור שימוש חורג להיתר   לאשר את .1

שנים מיום החלטת הועדה והסדרת כניסה למשרדים ממרווח הצד הצפוני במקום כניסה קיימת  10לתקופה של 
 בהיתר למחסנים. 

 
 התקן. מקומות החסרים למילוי דרישת 0.64לאשר השתתפות בקרן חנייה עבור  .2

 
לדחות את ההתנגדות לשינוי יעוד ממגורים למסחר, מצוקת חניה, עומס על תשתיות התחדשות עירונית שכן רחוב  .3

אבן גבירול מוגדר כרחוב מסחרי ועל כן אין מדובר בשינוי ייעוד, ברחוב מתוכנן קו מטרו אשר יקל על התנועה 
' ולא נראה כי יעמיס על התשתיות, היתכנות 1ית עבעתיד הקרוב, השימוש המבוקש הינו בהתאם להוראות תכנ

להתחדשות עירונית כפופה לאחוזי ההסכמה בין בעלי הזכויות בנכס נשוא הבקשה להתחדשות עירונית. אין 
שנים בשטח הקיים בבעלות אחד מבעלי הזכויות  10אישור שימוש חורג במרתף ממחסנים למשרדים לתקופה של 

באם יתרת הזכויות בנכס מעוניינים בדבר והמתנגד אינו בעל זכויות בבניין נשוא בנכס מונע התחדשות עירונית 
 הבקשה.

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

 
 תנאים למתן היתר:

 .עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. 1
 תשלום אגרות והיטלים .2
 

 ם בהיתר:תנאי
 . אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים  1
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 והנכסים הגובלים.    
 
 נאים לתעודת גמרת
 ריסה בתוכניות הבקשה.אישור פיקוח להריסת הגגון בבניה קלה מעל דלתות הכניסה למשרדים המוצע לה . 1
-,חלק ו' 1970 -יש לבצע את פתרון האשפה בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, התש"ל  . 2

 עיריית תל אביב יפו. -אצירת אשפה וסילוקה מבניין ובהתאם לקובץ הנחיות מרחביות לאצירת אשפה  
 

 הערות
מוגבלת בזמן כמפורט בתוכן ההיתר ואין בו כל אישור אחר לשינויים אחרים ההיתר הינו לשימוש חורג בלבד לתקופה 

 שנעשו בבניין/במגרש, אשר אינם כלולים בו.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

 ת ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודו
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 1בארי  46בלוך דוד 

 
 

 402חלקה:    6217 גוש:  21-1745 שה מספר: בק
 החלק הדרו-הצפון החדש שכונה: 26/12/2021 תאריך בקשה:

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי או  סיווג: 0544-046 תיק בניין:
 בניין עם ערוב שימושים

 מ"ר 532 שטח: 202100844 בקשת מידע:
   24/06/2021 תא' מסירת מידע:

 
 דרוקר אשר צבי מבקש הבקשה:

 4356922ב, רעננה 24לזר 
 

 גבריאל נבון עורך הבקשה:
 6311504יפו  -, תל אביב  205דיזנגוף 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 שימוש המקום כיום: בהיתר משרד, 
 

י הרשום בהיתר התקף(: דירה, שימוש מבוקש: משרד שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פ
, למקום יש כניסה 68.67שנים, שטח השימוש החורג )מ"ר(:  10למקצוע חופשי בקומת קרקע, תקופת שימוש חורג: 

 נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 
 

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

 22ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
ת הבקשה לשימוש חורג בדיעבד מהיתר ממגורים למשרד לבעל מקצוע חופשי בדירה המזרחית לאשר א . 1

היום בו פג תוקפו של )  03/09/2018שנים,  מתאריך  10מ"ר, לתקופה של  68-בקומת הקרקע, בשטח של כ
 קומות.  4( בבניין מגורים בן 13-0764היתר מס' 

 
 מקומות חנייה הנדרשים עפ"י תקן. 0.43קרן חנייה עבור לאשר פתרון חנייה ע"י השתתפות בתשלום  .  2
 

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

 תנאים למתן היתר
 .עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. 1
 תשלום אגרות והיטלים .2
 

 תנאים בהיתר
 גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת

 
 ערותה

 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

 הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה.  רשימת הדרישות לשלב
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 5הרב ניסים 

 
 

 49חלקה:    6107 גוש:  20-0796 : בקשה מספר
 בבלי שכונה: 16/06/2020 תאריך בקשה:

 מ'( 29בניה חדשה/בניין רב קומות )מעל  סיווג: 1315-005 תיק בניין:
 מ"ר 6281 שטח: 201800483 בקשת מידע:

   09/05/2018 תא' מסירת מידע:
 

 אלעד ישראל מגורים בע"מ מבקש הבקשה:
 4250407, נתניה  7רי ישראל גבו

 א.מ.ת.ש השקעות בע"מ 
 4250407, נתניה  7גבורי ישראל 

 
 פללר רחל עורך הבקשה:

 5120149, בני ברק  1בן גוריון דוד 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 ון, במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: פונקציות משותפות לרווחת הדיירים  וחני

 
 בקומת הקרקע: אולם כניסה, 

 
 על הגג: חדר מכונות ומעלית, חדר מכונות מיזוג אויר, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, פרגולה, 

 
 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 

 
 

 23: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 א החלה על המגרש:1770לאשר עדכון לתכנית העיצוב שאושרה לתכנית  .1

בהתאם לכל חוות הדעת של הגורמים המקצועיים כפי שמובאים בבדיקה המרחבית לבקשה, נדרש תיקון לתכנית 
 העיצוב טרם אישור הבקשה, לנושאים הבאים:

ג לדרישות הוועדה המקומית והוספת אלמנט הצללה הקטנת שטחי הזיגוג והתאמת הזיגו -חזיתות המבנים א.
 בכל החזיתות להפחתת הסנוור תוך הצגת אישור המחלקה לבניה בת קיימא.

קומות מעל קומת  48קומות )סה"כ  4והגבהתם בעוד  4-ו 3שינוי גובה המבנים במגרשים  -גובה המבנים ב.
 כניסה(

ובהתאם לנספח  2016ת בנושא חניה בתחום העיר בהתאם למדיניות הוועדה המקומי -עדכון תקן החניה ג.
התנועה המוצג. הנ"ל אושר ע"י בוחנת התנועה במכון הרישוי בכפוף לתיקון תכנית העיצוב, ראה חוות דעת 

  מכון הרישוי.
בבקשה  4+ מעל פני הים בהתאם לגובה מפלס הכניסה למגרש 15.60הגבהת מפלס הכניסה לבניין לגובה  ד.

 המגדלים. 2לצורך תכנון רחבת כניסה משותפת עבור  3ים המקבילה ברב ניס
)בכפוף  4למגרש  3הוספת מפרץ הורדת נוסעים )דרך שירות( בין מגרש  -המגרשים 2עדכון בפיתוח בין  ה.

 לאישור של אגף התנועה כתנאי למתן היתר(. 
 .עדכון מפלסי פיתוח השטח סביב המגדלים לרבות הנמכת הפיתוח לחצרות אנגליות ו.

 
הממוקם בן דרך ההלכה מדרום, נתיבי איילון ממזרח, רחוב הזוהר לאשר את המבוקש במתחם "בבלי דקל"  .2

א' שהינו בסמוך לרחוב הרב 1770לפי תכנית   3, במגרש מס' מצפון 1318ממערב ורחוב פעמוני יוסף ורחוב מס' 
 (4במגרש מס'  4הקמת מגדל מס' ל 3בכתובת הרב ניסים  20-0797ניסים: )מבוקשת בקשה מקבילה שמספרה 

 א ובנספח לתכנית. 1770פינוי והריסת מבנים יבילים לפי תכנית השלביות המוגדרת בתכנית  א. 
 מ' ודיפון עם עוגנים זמניים. 12-חפירה לעומק של כ ב. 
 קומות  2קומות מעל קומת כניסה ) 48, בן 3מס' מגרש ב למגוריםשלישי במתחם "בבלי דקל" הקמת המגדל ה ג. 

קומות מרתף  3קומות מרתף ) 4לגלריה ומעל קומת קרקע( ומעל  1קומה  מעל מגורים קומות 45-גג טכני ו   
 יחידות דיור. 247מלאות וקומת מרתף עליונה חלקית(, עבור  
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מהמגדל הצפוני  תת קרקעי חניונים מכביש גישה פרטיכל המעבר כלי רכב ל :המלאות קומות המרתף 3ב ד.
 בין כל קומות החניון של המגדלים. אהבזיקת הנ

מקומות  5מקומות חניה לנכים,  3מקומות חניה לאורחים שכוללים  49מקומות חניה לרכב פרטי , מהם  345  
ם ומתקנים מקומות חניה לאופניים, מחסנים דירתיי 247מקומות חניה לאופנועים,  50חניה לרכב נכים, 

 טח עיקרי עבור מתחם רב תכליתי.שטח נלווה כשטכניים ושירות משותפים, 
(: שטח נלווה כשטח עיקרי עבור קומת רווחה הכוללת: מבואה -1המרתף העליונה החלקית )קומה בקומת  ה.

 משנית, מתחם ישיבה, מועדון דיירים, לאונג' עסקים וכו' וחצר אנגלית צמודה לכיוון המרווח הצפוני והמערבי
ח שטח סביב הבניין עם נטיעות עצים, שבילים, כולל זיקת הנאה רחבת כיבוי אש, פיתו פיתוח המגרש: ו.

המגרשים מכיוון רחוב  2, מפרץ הורדת נוסעים )דרך שירות( בין , מדרגות מילוט מהחניוןואופנייםלהולכי רגל 
 הרב ניסים.

 

 לאשר את ההקלות הבאות בהתאם להמלצת כל הגורמים המקצועיים הרלוונטיים: .3
הקומות המותרות מעל קומת הכניסה בהתאם לתקנות התכנון והבנייה אשר  44נוספות מעל קומות  4הוספת  א. 

 קומות. 16מתירות תוספת זו של קומות לבניין מעל 
-מהשטח הכולל המותר לבנייה, לצורך הגדלה של מספר יחידות הדיור המותר לפי תוכנית ב 20%תוספת של  ב. 

( לחוק התכנון 3)ב151וראת השעה אשר הייתה קבועה בסעיף יחידות דיור, בהתאם לה 57, תוספת של 30%
 והבנייה ובכפוף לכתב התחייבות לקידום תב"ע לשטחים ציבוריים בתחום המגרש הנדון.

 קומות בהקלה. 4+ מ' מעל פני הים לאחר הוספת 190.40הגבהת המגדל עד לגובה אבסולוטי של  ג. 
 

 ו ומורכבותו של הפרויקט.שנים בשל גודל 6-קביעת תוקפו של ההיתר ל .4
 

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

 תנאים למתן היתר
חתימה על כתב התחייבות לקידום תב"ע לשטחים הציבוריים אשר ימוקמו בתחום המגרש בהתאם לחוות דעת  . 1

 מחלקת התכנון והיחידה האסטרטגית.
 2.3.22נאים שנמסרו בתאריך אישור אדריכל העיר למילוי הת . 2
 א' ותכנית בינוי ועיצוב לתכנית זו: 1770בהתאם לתנאים להיתר לפי תכנית  . 3

רישום זיקות הנאה בטאבו כמפורט  -א. הגשת כתב התחייבות לזיקות הנאה חתום ע"י בעלי הזכות העדכניים
 א ותכנית עיצוב לתכנית זו.1770לתכנית  1בנספח 

במגרשים הכוללים יעוד של שפ"פ הוא התחייבות מבקשי ההיתר לרישום הערת אזהרה  ב. תנאי להוצאת היתר
בטאבו אשר תבטיח את תחזוקת השפ"פ והמאפשרת לעיריית ת"א לבצע עבודות בשטחי השפ"פ במידה והבעלים 

 הפרטיים לא יעמדו בהתחייבויותיהם לתחזוקת השטח
 מ' מפני הים 152קש מבנה בגובה העולה על הצגת אישור מנהל התעופה האזרחית מכיוון שמבו . 4
מתן התחייבות לעמידה בדרישות הרשות לאיכות הסביבה להפחתת המטרדים בעת עבודות חפירה, דיפון ובניית  . 5

 1דונם לפי תכנית ע' 2קומות ויותר במגרשים ששטחם עולה על  3המרתף, במקרה של חפירת מרתף 
ת ולפי עדכון לתכנית העיצוב לנושא זה לרבות עדכון נתיב הורדת נוסעים בין אישור אגף התנועה לתכנית מתוקנ . 6

 .4ל 3מגרש 
 נדרשת חו"ד יועץ נגישות מכוח איזה הוראת דין נדרשת התוספת ומה היקפה -לשיפור נגישות  5%בנוגע לתוספת  . 7
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 8
 (.4402עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  הצגת טופס הצהרת . 9

 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 10
 תשלום אגרות והיטלים. . 11
כולל ההקלה המבוקשת לתוספת  3הרב ניסים  20-0797החלטה סופית בנוגע לבקשה להיתר מקבילה שמספרה  . 12

 של המבנה.קומות והגבהת גובה אבסולוטי 
 וגם בקומת קרקע(.  - 2ו   - 1דרוש לתכנן את מקומות החניה לאופניים במרתפים העליונים )מפלסים    . 13

 יש להגיש תכניות מתוקנות לאחר הועדה
 תנאים בהיתר

 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים  . 2

 והנכסים
הכולל התייחסות לפעול בהתאם להוראות  25.9.19עמידה בדרישות רשות העתיקות בהתאם לאישורם מיום  . 3

בשל מיקומו של המגרש בתחום אתר  -באישורם זה וע"פ ההתניות שפורטו 26.8.19והנחיות רשות העתיקות מיום 
 עתיקות מוכרז.

 ככל שתידרש הגבהה של גדר בחצרות המונמכות לטובת פרטיות ובטיחות ניתן יהיה להקים גדר חיה בלבד  . 4
 

 העברת מפה לצרכי רישום על כל שטח התכנית לעירייה. . 5
 ביצוע הפינויים בהתאם להוראות התב"ע. . 6
ול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות דיל . 7

 האגרונום המלווה המומחה בתחום טיפול בעצים. 
 בשטח ציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
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 ₪. 37,992תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 8
 

 תנאים להתחלת עבודות
 קבלת אישור ממחלקת תיאום הנדסי להתחלת עבודות הבנייה. . 1
לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  . 2

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 כנית תותר לאחר קבלת אישור רשות התעופה האזרחית לתאום גובה והנחיות.הקמת עגורנים ומנופים בתחום הת . 3
 הפקדת ערבות בנקאית להבטחת שחרור העוגנים מחלקות העירייה. . 4
יש להגיש את  תכנית ופרטי השלביות כחלק ממסמכי הבקשה לקבלת אישור  -במידה ומבוקש ביצוע בשלבים  . 5

 לתחילת עבודות או מייד לאחר מכן.
 אישור פרטי הפיתוח וחומרי הגמר ע"י אגף שפ"ע ואדריכל העיר. . 6
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 7

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת . 8

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

 תנאים לתעודת גמר
 ביצוע בפועל של פיתוח השטחים הפתוחים לשביעות רצון אגף שפ"ע ואדריכל העיר. . 1
ור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמ . 2

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 3

 א. שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין 
 ה בעתיד בכל צורה שהיא ב. המרפסות הפתוחות לא תסגרנ

 ( לחוק התכנון והבניה.3)ב151ג. לא יותרו איחודם של דירות מכוח כחלון בהתאם להוראת השעה הקבועה בסעיף 
ד. השטחים הנלווים בקומות המרתף העליונות לרבות מתחם רב תכליתי, חדרי טיפולים, מלתחות, מבואה משנית, 

 1ד, ירשמו כרכוש משותף לשימוש דיירי הדירות בבניין לפי תכנית ע'מועדון דיירים, לאונג', מתחמי ישיבה ועו
 5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 4
 מילוי דרישות חברת מי אביבים וביוב כמפורט באישורם שיינתן . 5
א ותכנית עיצוב לתכנית זו ובהתאם לכתב התחייבות 1770לתכנית  1רישום זיקות הנאה בטאבו כמפורט בנספח  . 6

 לרישום זה שנחתם ע"י מבקשי ההיתר.
 א' ותכנית בינוי ועיצוב לתכנית זו: 1770בהתאם לתכנית  . 7

תעודת גמר לחלק או לכל המבנים בתחום התכנית, למעט המגרשים לצורכי ציבור, תינתן לאחר הבטחת אחזקת 
בהתאם לכך הצגת רישום הערת  -חים עליהם נרשמה זיקת הנאה למעבר לציבורשטחי השפ"פ לרבות אחזקת השט

 אזהרה בטאבו להבטחת תחזוקת השפ"פ והשטחים הפתוחים בזיקות הנאה
הסמוך, יהיה מתן תוקף של תכנית בנין עיר בהתאם לחוות דעת מחלקת  4ובמגרש  3תנאי לתעודת גמר במגרש  . 8

 התכנון, להוספת השימוש הציבורי.
 תנאי אגף הנכסים והסדרי קרקע: . 9

 .28/05/2014(פינוי כל השטחים בהתאם לתב"ע, והסכם הפינוי ופסק הדין לפינויים מיום 1
 (רישום סופי בטאבו, והעברת השטחים הציבוריים ע"ש עיריית ת"א כשהם פנויים מכל חפץ ואדם2

 הצגת רישום לאיחוד וחלוקה אצל רשם המקרקעין . . 10
רונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות אג . 11

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  99קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 12
 

 ת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהטיוטהערה: 

 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 17ההחלטה : החלטה מספר 
 28/10/2020מתאריך  2-20-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 ולדון בבקשה לאור היקף ומורכבות הפרויקט, לאחר השלמת כל האישורים והתאומים הנדרשים לרבות:  לשוב

תכנון מרכז ואדריכל העיר, חוות דעת המחלקה האסטרטגית, חוות דעת סופית  מח'חוות דעת סופית ומפורטת של 
 .כנדרש והגשת תכנית מתוקנת בהתאם הבקשהומתוקנת של מכון הרישוי לאחר תיקון 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 3הרב ניסים 

 
 

 476חלקה:    6107 גוש:  20-0797 : בקשה מספר
 בבלי שכונה: 16/06/2020 תאריך בקשה:

 קומות 20בניה חדשה/מגדל מגורים מעל  סיווג: 1315-003 תיק בניין:
 מ"ר 8202 שטח: 201901147 בקשת מידע:

   28/07/2019 תא' מסירת מידע:
 

 י.ח.דימרי בניה ופיתוח בע"מ מבקש הבקשה:
 8777222, נתיבות  1שד ירושלים 

 
 פללר רחל עורך הבקשה:

 5120149, בני ברק  1בן גוריון דוד 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 יח"ד 252קומות מגורים ,ובהן  45.0הקמת מבנה חדש הכולל: מרתפים ,

 המרתפים כוללים: מחסן,חדרי עזר,שימושים לרווחת הדיירים
 לת: אולם כניסהקומת קרקע הכול

 על הגג: קולטי שמש,חדר מדרגות כללי,חדר מכונות מעלית,חדר מכונות מזוג אוויר,פרגולה
 בחצר: גינה,שטחים מרוצפים

 
 

 24: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 א החלה על המגרש:1770לאשר עדכון לתכנית העיצוב שאושרה לתכנית  .1

בהתאם לכל חוות הדעת של הגורמים המקצועיים כפי שמובאים בבדיקה המרחבית לבקשה, נדרש תיקון לתכנית 
 העיצוב טרם אישור הבקשה, לנושאים הבאים:

ג לדרישות הוועדה המקומית והוספת אלמנט הצללה הקטנת שטחי הזיגוג והתאמת הזיגו -חזיתות המבנים א.
 בכל החזיתות להפחתת הסנוור תוך הצגת אישור המחלקה לבניה בת קיימא.

קומות מעל קומת  48קומות )סה"כ  4והגבהתם בעוד  4-ו 3שינוי גובה המבנים במגרשים  -גובה המבנים ב.
 כניסה(

ובהתאם לנספח  2016ת בנושא חניה בתחום העיר בהתאם למדיניות הוועדה המקומי -עדכון תקן החניה ג.
התנועה המוצג. הנ"ל אושר ע"י בוחנת התנועה במכון הרישוי בכפוף לתיקון תכנית העיצוב, ראה חוות דעת 

 מכון הרישוי.
+ מעל פני הים בהתאם לגובה 15.60הסמוך, לגובה   5, הרב ניסים 3הגבהת מפלס הכניסה לבניין במגרש  ד.

 המגדלים. 2לצורך תכנון רחבת כניסה משותפת עבור   4מגרש בבקשה הנוכחית, מגרש מפלס הכניסה ל
)בכפוף  4למגרש  3הוספת מפרץ הורדת נוסעים )דרך שירות( בין מגרש  -המגרשים 2עדכון בפיתוח בין  ה.

 . לאישור של אגף התנועה כתנאי למתן היתר(
 ת הפיתוח לחצרות אנגליות.עדכון מפלסי פיתוח השטח סביב המגדלים לרבות הנמכ ו.

 
 בהתאם להחלטת צוות ההתנגדויות לדחות את ההתנגדויות, .2

לאשר את המבוקש במתחם "בבלי דקל" הממוקם בן דרך ההלכה מדרום, נתיבי איילון ממזרח, רחוב הזוהר א. 
מוך לרחוב הרב א' שהינו בס1770לפי תכנית   4מצפון, במגרש מס'  1318ממערב ורחוב פעמוני יוסף ורחוב מס' 

 ניסים:
 (3במגרש מס'  3להקמת מגדל מס'  5בכתובת הרב ניסים  20-0796)מבוקשת בקשה מקבילה שמספרה  

 א ובנספח לתכנית. 1770פינוי והריסת מבנים יבילים לפי תכנית השלביות המוגדרת בתכנית  .א

 מ' ודיפון עם עוגנים זמניים. 12-חפירה לעומק של כ .ב

 קומות 2קומות מעל קומת כניסה ) 48, בן 4דקל" הקמת המגדל הרביעי למגורים במגרש מס' במתחם "בבלי  .ג
קומות מרתף  3קומות מרתף ) 4לגלריה ומעל קומת קרקע( ומעל  1קומות מגורים מעל קומה  45-גג טכני ו

 יחידות דיור. 247מלאות וקומת מרתף עליונה חלקית(, עבור  
 לכל החניונים מכביש גישה פרטי תת קרקעי מהמגדל הצפוני בזיקת הנאה  קומות המרתף: מעבר כלי רכב 3ב-
 בין כל קומות החניון של המגדלים. 
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מקומות  5מקומות חניה לנכים,  3מקומות חניה לאורחים שכוללים  49מקומות חניה לרכב פרטי , מהם  345 -
מחסנים דירתיים ומתקנים  217יים, מקומות חניה לאופנ 254מקומות חניה לאופנועים,  49חניה לרכב נכים, 

 טכניים ושירות משותפים.
(: שטח נלווה כשטח עיקרי עבור קומת רווחה הכוללת: מבואה -1בקומת המרתף העליונה החלקית )קומה -

 משנית, מתחם ישיבה, מועדון דיירים, לאונג' עסקים וכו' וחצר אנגלית צמודה לכיוון המרווח הצפוני והמערבי
: רחבת כיבוי אש, פיתוח שטח סביב הבניין עם נטיעות עצים, שבילים, כולל זיקת הנאה להולכי פיתוח המגרש-

 המגרשים. 2, מדרגות מילוט מהחניון, מפרץ הורדת נוסעים )דרך שירות( בין ואופנייםרגל 
 
 לאשר את ההקלות הבאות בהתאם להמלצת כל הגורמים המקצועיים הרלוונטיים: .3

הקומות המותרות מעל קומת הכניסה בהתאם לתקנות התכנון והבניה אשר  44וספות מעל קומות נ 4הוספת  א. 
 קומות. 16מתירות תוספת זו של קומות לבניין מעל 

מהשטח הכולל המותר לבנייה, לצורך הגדלה של מספר יחידות הדיור המותר לפי תכנית ב  20%תוספת של  ב. 
( לחוק התכנון 3)ב151קבועה בסעיף  אשר הייתה ת השעהיחידות דיור, בהתאם להורא 57, תוספת של 30%

  והבניה ובכפוף לכתב התחייבות לקידום תב"ע לשטחים ציבוריים בתחום המגרש הנדון.
 קומות בהקלה. 4+ מ' מעל פני הים לאחר הוספת 190.40הגבהת המגדל עד לגובה אבסולוטי של  ג. 

 
 מורכבותו של הפרויקט.שנים בשל גודלו ו 6-קביעת תוקפו של ההיתר ל .4
 

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

 תנאים למתן היתר
, בהתאם 3חתימה על כתב התחייבות לקידום תב"ע לשטחים הציבוריים אשר ימוקמו במגרש הסמוך, מגרש  . 1

 לחוות דעת מחלקת התכנון והיחידה האסטרטגית.
 2.3.22לוי התנאים שנמסרו בתאריך אישור אדריכל העיר למי . 2
 א' ותכנית בינוי ועיצוב לתכנית זו: 1770בהתאם לתנאים להיתר לפי תכנית  . 3

רישום זיקות הנאה בטאבו כמפורט  -א. הגשת כתב התחייבות לזיקות הנאה חתום ע"י בעלי הזכות העדכניים
 א ותכנית עיצוב לתכנית זו.1770לתכנית  1בנספח 

ת היתר במגרשים הכוללים יעוד של שפ"פ הוא התחייבות מבקשי ההיתר לרישום הערת אזהרה ב. תנאי להוצא
בטאבו אשר תבטיח את תחזוקת השפ"פ והמאפשרת לעיריית ת"א לבצע עבודות בשטחי השפ"פ במידה והבעלים 

 הפרטיים לא יעמדו בהתחייבויותיהם לתחזוקת השטח
 מ' מפני הים 152ן שמבוקש מבנה בגובה העולה על הצגת אישור מנהל התעופה האזרחית מכיוו . 4
מתן התחייבות לעמידה בדרישות הרשות לאיכות הסביבה להפחתת המטרדים בעת עבודות חפירה, דיפון ובניית  . 5

 1דונם לפי תכנית ע' 2קומות ויותר במגרשים ששטחם עולה על  3המרתף, במקרה של חפירת מרתף 
מתוקנת ולפי עדכון לתכנית העיצוב לנושא זה לרבות עדכון נתיב הורדת נוסעים בין  אישור אגף התנועה לתכנית . 6

 .4ל 3מגרש 
 נדרשת חו"ד יועץ נגישות מכוח איזה הוראת דין נדרשת התוספת ומה היקפה -לשיפור נגישות  5%בנוגע לתוספת  . 7
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 8
 (.4402הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  הצגת טופס . 9

 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 10
 תשלום אגרות והיטלים. . 11
כולל ההקלה המבוקשת לתוספת  5הרב ניסים  20-0796לבקשה להיתר מקבילה שמספרה החלטה סופית בנוגע  . 12

 ולוטי של המבנה.קומות והגבהת גובה אבס
 וגם בקומת קרקע(.  - 2ו   - 1דרוש לתכנן את מקומות החניה לאופניים במרתפים העליונים )מפלסים    . 13

 יש להגיש תכניות מתוקנות לאחר הועדה
 

 תנאים בהיתר
 בניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר ה . 1
אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים  . 2

 והנכסים
הכולל הוראות לפעול בהתאם להוראות  25.9.19עמידה בדרישות רשות העתיקות בהתאם לאישורם מתאריך  . 3

בשל מיקומו של המגרש בתחום אתר  -שפורטו באישורם זהוע"פ ההתניות  26.8.19והנחיות רשות העתיקות מיום 
 עתיקות מוכרז.

 רמת הקרינה מחדר הטראפו תהיה על פי הדין . 4
 ככל שתידרש הגבהה של גדר לטובת פרטיות ובטיחות ניתן יהיה להקים גדר חיה בלבד  . 5
 ביצוע פינויים בהתאם להוראות התב"ע. . 6
לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות דילול נוף וחיתוך שורשים  . 7

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

 ₪. 341,337תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 8
 

 תתנאים להתחלת עבודו
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 קבלת אישור ממחלקת תיאום הנדסי להתחלת עבודות הבנייה. . 1
לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  . 2

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 אישור רשות התעופה האזרחית לתאום גובה והנחיות.הקמת עגורנים ומנופים בתחום התכנית תותר לאחר קבלת  . 3
 אישור פרטי הפיתוח וחומרי הגמר ע"י אגף שפ"ע ואדריכל העיר. . 4
יש להגיש את  תכנית ופרטי השלביות כחלק ממסמכי הבקשה לקבלת אישור  -במידה ומבוקש ביצוע בשלבים  . 5

 לתחילת עבודות או מייד לאחר מכן.
 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -הצורך( לשלב ב` )במידת  . 6
 העברת כתב התחייבות לשחרור עוגנים מחלקות העירייה, ע"ש המבקש. - . 7

 הפקדת ערבות בנקאית להבטחת שחרור העוגנים מחלקות העירייה. -
שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא  . 8

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 9

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

 תנאים לתעודת גמר
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 1

 א. שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין 
 ב. המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא 

 ( לחוק התכנון והבניה.3)ב151ג. לא יותרו איחודם של דירות מכוח כחלון בהתאם להוראת השעה הקבועה בסעיף 
ד. השטחים הנלווים בקומות המרתף העליונות לרבות מתחם רב תכליתי, חדרי טיפולים, מלתחות, מבואה משנית, 

 1מועדון דיירים, לאונג', מתחמי ישיבה ועוד, ירשמו כרכוש משותף לשימוש דיירי הדירות בבניין לפי תכנית ע'
 5821הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן הצגת אישור, ממכון מורשה, כי  . 2
 מילוי דרישות חברת מי אביבים וביוב כמפורט באישורם שיינתן . 3
 תנאי אגף הנכסים והסדרי קרקע: . 4

 .28/05/2014(פינוי כל השטחים בהתאם לתב"ע, והסכם הפינוי ופסק הדין לפינויים מיום 1
 הציבוריים ע"ש עיריית ת"א כשהם פנויים מכל חפץ ואדם(רישום סופי בטאבו, והעברת השטחים 2

יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 5
 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.

א ותכנית עיצוב לתכנית זו ובהתאם לכתב התחייבות 1770ת לתכני 1רישום זיקות הנאה בטאבו כמפורט בנספח  . 6
 לרישום זה שנחתם ע"י מבקשי ההיתר.

 א' ותכנית בינוי ועיצוב לתכנית זו: 1770בהתאם לתכנית  . 7
תעודת גמר לחלק או לכל המבנים בתחום התכנית, למעט המגרשים לצורכי ציבור, תינתן לאחר הבטחת אחזקת 

בהתאם לכך הצגת רישום הערת  -ת השטחים עליהם נרשמה זיקת הנאה למעבר לציבורשטחי השפ"פ לרבות אחזק
 אזהרה בטאבו להבטחת תחזוקת השפ"פ והשטחים הפתוחים בזיקות הנאה

 ביצוע בפועל של פיתוח השטחים הפתוחים לשביעות רצון אגף שפ"ע ואדריכל העיר. . 8
ה מתן תוקף של תכנית בנין עיר בהתאם לחוות דעת מחלקת הסמוך, יהי 3ובמגרש  4תנאי לתעודת גמר במגרש  . 9

 התכנון, להוספת השימוש הציבורי.
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  135קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 10
כך שעבודות אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור ל . 11

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 1: החלטה מספר )דיון נוסף(המלצת הצוות 
 26/08/2021מתאריך  30-21-0009מספר  צוות התנגדויות

 
 השלמת כל חוות הדעת המקצועיות.לשוב ולדון לאחר 

 
 

 18ההחלטה : החלטה מספר 
 28/10/2020מתאריך  2-20-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 ולדון בבקשה לאור היקף ומורכבות הפרויקט, לאחר השלמת כל האישורים והתאומים הנדרשים לרבות:  לשוב
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תכנון מרכז ואדריכל העיר, חוות דעת המחלקה האסטרטגית, חוות דעת סופית  מח'חוות דעת סופית ומפורטת של 
 .כנדרש והגשת תכנית מתוקנת בהתאם הבקשהומתוקנת של מכון הרישוי לאחר תיקון 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 57הכובשים 

 
 

 7חלקה:    7002 גוש:  20-1385  בקשה מספר:
 כרם התימנים שכונה: 18/10/2020 תאריך בקשה:

 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיווג: 0410-057 תיק בניין:
 מ"ר 1309 שטח: 201802607 בקשת מידע:

   28/01/2019 תא' מסירת מידע:
 

 פיטל בע״מא.ד.ן. )נ.ג.( ק מבקש הבקשה:
 4250489, נתניה  5מפי 

 
 גל אור ז'ראר עורך הבקשה:

 6971812יפו  -, תל אביב  9הגולן 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: חדרים טכנים, 

 , 2, כמות חדרי שירותים: 10: בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, חדר גז, אחר: מסחר, כמות חנויות
 , 58, כמות יח"ד מבוקשות: 6בקומות: קומה מסחרית עבור: קומת הקרקע כוללת חלק מסחרי, כמות קומות מגורים: 

 על הגג: חדרי יציאה, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, אחר: גג לשימוש דירה, 
  ,39בחצר: שטחים מרוצפים, אחר: חיפוי דק, כמות מקומות חניה: 

 
 

 25: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
ובהתאם לחוות דעת בוחנת  17/02/2021בהמשך ובכפוף לשאר התנאים המפורטים בהחלטת הוועדה המקומית מיום 

מקומות חניה הנדרשים לפי התקן ע"י  26.6, לאשר פתרון חניה עבור 30/03/2022תנועה וחניה ממכון הרישוי מיום 
 השתתפות בקרן חניה. 

 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 21ההחלטה : החלטה מספר 
 17/02/2021מתאריך  2-21-0003מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות וקומת גג חלקית, עם חזיתות מסחריות בקומת הקרקע  6אשר את הבקשה להקמת בניין חדש למגורים, בן ל .1

 יח"ד. 58קומות מרתף עבור סה"כ:  2הבנוי עם חלל פנימי פתוח לשמיים לכל גובהו, מעל 
 
 לאשר את הבקשה כולל ההקלות הבאות: .2

 .13.7%מגורים, בשיעור של יחידות דיור מעבר לצפיפות המותרת ל 7תוספת  א. 
 מ"ר(.  904 -מהשטח הכולל המותר למגורים במגרש מכוח הוראת השעה "כחלון" )כ 20%תוספת של עד  ב. 
 מ'. 2.65, קידמי מזרחי עד 0.0ג.      נסיגה מקו בניין      

 מקומות חניה הנדרשים לפי התקן. 21.8לאשר השתתפות בקרן חניה עבור  .3
 

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

 תנאים למתן היתר
 תיאום וביצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם בהתאם. . 1
 הצגת אישור אגף נכסי העירייה בכל הנוגע להבלטת המרפסות בחזיתות הקדמיות. . 2
 .3888( בהוראות תכנית 6) 6.1תיאום וביצוע הנחיות איכות הסביבה וקבלת אישורם בהתאם, כמפורט בסעיף  . 3
 הצגת חתימה על הסכמי הקמה ותחזוקה של השטחים בזיקת הנאה לשימוש הציבור. . 4
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 תנאים בהיתר

 לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד  . 1
אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים  . 2

 והנכסים.
 

 תנאים להתחלת עבודות
פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ"ל )אם בעל ההיתר יפקיד לפני תחילת עבודות הבנייה בידי הוועדה העתק  . 1

 ייגרם( והחזרת המצב לקדמותו.
יש להגיש את  תכנית ופרטי השלביות כחלק ממסמכי הבקשה לקבלת אישור  -במידה ומבוקש ביצוע בשלבים  . 2

 לתחילת עבודות או מיד לאחר מכן.
 

 תנאים לתעודת גמר
לחוק המקרקעין לעניין רישום: זיקת הנאה לשימוש הציבור בשטח שבין  27בו לפי תקנה הצגת רישום הערה בטא . 1

שטחים משותפים בבניין לשימוש כל בעלי הדירות  חזיתות הבניין וגבולות המגרש הקדמיים הבניין וגבול המגרש,
התוספת שאושרו  בבניין, אי פיצול חלקי מרתף המוצמדים ליחידות מסחר בקומת הקרקע , איסור איחוד דירות

מכוח הוראת השעה" כחלון", אי סגירת המרפסות הפתוחות בכל צורה שהיא , המרפסות הפתוחות הקדמיות 
 החורגות לתחום דרך עירונית לא תרשמנה כחלק מהבית המשותף.

 5282 -ו 5281הצגת אישור מטעם מכון התעדה מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 2
 "מאפייני בנייה ירוקה" בהוראות תכנית עיצוב ופיתוח סביבתי. 4ובהתאם למפורט בפרק 

 3888רישום התצר לתחום תכנית  . 3
 

 הערות
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים.

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 

 
 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 51ה דיין מש 4הגבור האלמוני 

 
 

 232חלקה:    6130 גוש:  21-1776 בקשה מספר: 
 יד אליהו שכונה: 30/12/2021 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג:  תיק בניין:

 מ"ר 1530 שטח: 202100077 בקשת מידע:
   10/02/2021 תא' מסירת מידע:

 
 שינדר אור מבקש הבקשה:

 6579116יפו  -, תל אביב  12בנה י
 

 מרלי מירב עורך הבקשה:
 6296129יפו  -, תל אביב  25שור משה פרופ' 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, קומה בה מתבצעת 1אחר: הרחבת דירה קיימת בהיתר, בקומה ד' ע"ג הרחבות קיימות., מספר יח"ד מורחבות: 
, כיוון התוספת: 85.63, שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 22.6התוספת )מ"ר(: התוספת: קומה רביעית, שטח 

לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: הריסת קירות פנימיים, הזזת מטבח. הרחבת הדירה ע"ג גג 
 הרחבה קיימת., 

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

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא

 

 26ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
אשר את הבקשה לשינויים והרחבת דירת המבקש הקיימת בקומה הרביעית באגף הקיצוני דרומי של בניין ל .1

 כניסות . 4-קומות ו 4מגורים טורי בן 
 
 לאשר ההקלות הבאות: .2

  על   באגףות מקו בניין צדדי להתאמת התוספת לקונטור ההרחבה הקיימת בקומה התחתונ 10%חריגה של עד
 .מ' המותר 4.0מ' במקום  3.8של ידי בניה במרחק 

  יחסי משטח המגרש לצורך שיפור תכנון 6%תוספת שטח של עד. 
 

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

 תנאים למתן היתר
 . אישור הגורמים הנדרשים על פי דין לשלב בקרת התכן.1
 (.4402הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג . הצגת טופס 2
 . עמידת הבקשה להיתר בהוראות תוכן הבנייה.3
 . תשלום אגרות והיטלים.4
  

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 

 ב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. רשימת הדרישות לשל
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 5בובר שלמה 

 
 

 636חלקה:    6133 גוש:  22-0388 : בקשה מספר
 חיים-תל שכונה: 08/03/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 1013-005 תיק בניין:
 מ"ר 378 שטח: 202001450 בקשת מידע:

   14/10/2020 תא' מסירת מידע:
 

 לוז מזל מבקש הבקשה:
 6732867יפו  -, תל אביב  5 בובר שלמה

 גדי חנה 
 6732867יפו  -, תל אביב  5בובר שלמה 

 לוז יצחק 
 6732867יפו  -, תל אביב  5בובר שלמה 

 גדי מאיר 
 6732867יפו  -, תל אביב  5בובר שלמה 

 
 אליאס הרצל עורך הבקשה:

 67640יפו  -, תל אביב  9יורה 
 

 קשה(תוכן הבקשה )ע"י עורך הב
, 12, שטח התוספת )מ"ר(: 1+2, קומה בה מתבצעת התוספת: 2215אחר: הקמת מרפסת תלויה, מספר תכנית הרחבה: 

 , כיוון התוספת: לחזית, 96שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 
 
 

 27ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 דירות קיימות בבניין, שכן: 2-אשר את הבקשה להוספת מרפסות ללא ל

 
לפי המצב הקיים כפי שהוצג ע"י עורך הבקשה, קיימת תוספת חדר במקום מרפסת בהיתר המקורי וסה"כ  .1

 מ'. -ו 691המותרים משטח המגרש לפי תכניות  64%לעומת  71% -השטח הקיים מהווה כ
 ההיתר ונדרש חישוב מחדש של הזכויות בכל הבניין.  בפועל מדובר בתוספת בנייה כלפי .2
לא הוצגה הבנייה הקיימת על הגג ובקומת העמודים המפולשת,  כאשר לפי תיק המידע שנמסר לעורך הבקשה  .3

נדרש לסמן להריסה בתוכנית הבקשה להיתר את הבנייה ללא היתר הקיימת בקומת הגג בשלב הגשת הבקשה .
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 13מולכו שלמה 

 
 

 15חלקה:    7422 גוש:  22-0353 פר: בקשה מס
 נוה צדק שכונה: 01/03/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0148-013 תיק בניין:
 מ"ר 128 שטח: 201900876 בקשת מידע:

   16/06/2019 תא' מסירת מידע:
 

 אוחנה ליונל מבקש הבקשה:
 6514517יפו  -ביב , תל א 13מולכו שלמה 

 אוחנה סוניה גבריאלה 
 6514517יפו  -, תל אביב  13מולכו שלמה 

 
 פאוסט נגה עורך הבקשה:

 5246408, רמת גן  8מעלה הצבי 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מחסן, אחר: ממ"ד חדר משחקים וחצר מונמכת, 

 
 , 1פה, כמות חדרי שירותים: בקומת הקרקע: חדר אש

 
 , 1בקומות: כמות יח"ד מבוקשות: 

 
 על הגג: קולטי שמש, 

 
 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 

 
 

 28ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 קבל את התנגדות בעל החלקה הגובלת בקיר משותף ולא לאשר את הבקשה, שכן:ל .1

לא ניתן לאשר הקלות לבנייה בהמשך לקירות המשותפים ללא הסכמת בעלי החלקות הגובלות הנדרשת לפי  .1
 ותקנות התכנון והבנייה. 3866הוראות תכנית  

 שותף. קיימת פגיעה בחזות בניין השכן עקב בנייה בהמשך לקיר המ .2
קיימות חריגות בתכנון הבניין בניגוד להנחיות מרחביות ותקנות התכנון והבניה בעניין מידות, צורת חישוב  .3

 שטחים, התאמה בין הקומות וחתכים, מיקום הפתחים, ונדרשת הגשת בקשה מחדש.
 

הערה: הודעה נמסרה למבקש ועורך הבקשה. 
 
 

התקבלה פה אחד.ההחלטה 
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 52 לוחמי גליפולי 18המערכה 

 
 

 752חלקה:    6133 גוש:  21-1342 בקשה מספר: 
 יד אליהו שכונה: 14/10/2021 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0647-052 תיק בניין:
 מ"ר 1865 שטח: 201801289 בקשת מידע:

   08/08/2018 תא' מסירת מידע:
 

 בנים בע''מוויי בוקס יד ל מבקש הבקשה:
 6513444יפו  -, תל אביב  105אלנבי 

 
 פיבקו אילן עורך הבקשה:

 6800224יפו  -, תל אביב  13המגדלור 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 1648.5, שטח הריסה )מ"ר(: 3מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 , מחסן, חדרי עזר, אחר: חניון תת קרקעי, במרתפים: מספר מרתפים
 בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, 

 , 46, כמות יח"ד מבוקשות: 8בקומות: כמות קומות מגורים: 
 על הגג: קולטי שמש, 

 , 0.5, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 52בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, כמות מקומות חניה: 
 

 , העבודות המבוקשות בהיתר כן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים11,211.00"ק(: נפח חפירה )מ
 

 29: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 יח"ד, שחיזוקו נדרש בפני רעידת אדמה 18קומות עם  3להריסת בניין מגורים טורי קיים בן לאשר את הבקשה   .1

 מעל שתי קומות מרתף יח"ד בשני המבנים  46סה"כ קומות וקומת גג  7ולהקמת שני בניינים נפרדים בני  
 קת הנאה למעבר משותף בין המגרשים.ע"י זי 50משותפות שיבנה במגרש הצמוד ברחוב לוחמי גליפולי         

 
 א ומדיניות הועדה תמורת הריסת הבניין הקיים שחיזוקו נדרש בפני רעידת אדמה:/3 38לאשר מכח תמ"א  .2

 הקומות המותרות לפי תכנית תקפה.  3קומות מעל  3תוספת  - 
 '.1תוספת קומת גג חלקית במסגרת תכנית ג - 
 דירה קיימת.   מ"ר לכל 13תוספת שטח עיקרי של  - 

 
 לאשר הקלות הבאות לשיפור תכנון וניצול זכויות לפי מדיות הועדה: .3

 מ"ר( משטח המגרש. 112-)כ 6%תוספת עד  א. 
 מ"ר לפי תקנות תכנון ובנייה. 200ניוד שטח שירות מתת הקרקע לעל קרקע שלא עולה על  ב. 
 קומה אחת מעל המותר לפי תכנית תקפה.תוספת  ג. 

 
 עבור מעלית כי נוגדת תקנות התכנון והבנייה )סטייה ניכרת(. 5%שר הקלה לתוספת לא לא .א

 
 לדחות את ההתנגדויות כמפורט להלן: .ב

לנושא החנייה והכניסה לחנייה מומלץ לדחות את ההתנגדות. בהתאם לתוכניות שהוגשו הכניסה  .א.1.ב
ברחוב המערכה מוצעת כניסה לדיירים   בד.למכוניות למרתפי חנייה דרך רח' לוחמי גליפולי ויד לבנים בל

בלבד ולכן אין כל הפרעה למתנגדים. גם מבחינת החנייה, פתרון החנייה תוכנן כתת קרקעי כפי שצוין 
 בהתייחסות הצוות המקצועי להתנגדויות כך שלא תהיה הפרעה ולא יהיה עומס על המצב הקיים ברחוב. 

. הטענות לגבי  38המבוקשת הינה תואמת את מדיניות תמ"א  ביחס לתוספת יחידות הדיור, התוספת .ב.1.ב
הרח"ק רלוונטיות לתכניות חדשות בלבד ואינן רלוונטיות לבקשות מכוח תמ"א. כפי שצוין בהתייחסות 
הצוות המקצועי, המבוקש תואם את התכניות שחלות ואת מדיניות הוועדה לבחינת בקשות מכוח תמ"א 

38 . 
התנגדות לעניין העוגנים. בעניין זה, חוק התכנון והבנייה אפשר לקבוע בתב"עות מומלץ לדחות את ה .ג.1.ב

הוראות המחייבות בעלי מקרקעין להעניק לבעלי קרקע גובלת להתקין בקרקע עוגני קרקע זמניים. על פי 
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, שחלה על המקום, ניתן להתקין עוגני קרקע גם ללא הסכמת בעלים של אותו מגרש, 1תוכנית ע'
תנאים המפורטים בתכנית ומכאן שהתכנית מתירה זאת. באשר לפן הקנייני, רשאים בהתקיים ה

 המתנגדים לפעול דרך הערכאות המתאימות.
 

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

 תנאים למתן היתר
 (. 4400. חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג 1
 (. 4401חתומה ע"י מכון הבקרה )מוצג . תכנית מאושרת 2
 (.4402. הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג 3
 . תשלום אגרות והיטלים.4
 

 תנאים בהיתר
נקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים, בעלי ההיתר יפקידו לפני  . 1

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

 המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא. . 2
 רישום זיקת הנאה והערות לפי תקנות המקרקעין לפני מתן תעודת גמר. . 3
4 . 
 
 
 
 
5. 
 
6. 
 
 

 המעליות המותקנות יעמדו בכל התקנים הרלוונטיים.
העצים המיועדים להעתקה יועתקו למיקום אחר במגרש/ לשטח ציבורי, בליווי האגרונום המלווה או המומחה 

 המלווה בתחום טיפול בעצים בכל שלבי ההעתקה, עד לקליטתם.
 מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם  דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם

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

 בבקשות להיתר הכוללות גנרטור:
יש לתכנן ולסמן בתכניות ובחתכים של התכנית האדריכלית את ארובת הפליטה של הגנטור לעל אורכה, כלומר 

 נרטור ועד ליציאה לאוויר החופשי. חובה שחתך אחד לפחות יעבור במרכז הארובה ולכל אורכה.מהג
 

 תנאים להתחלת עבודות
בעלי ההיתר יפקידו לפני תחילת עבודות הבניה בידי מח' הפיקוח על הבניה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  .1

 נזק כנ''ל )במידה ויגרם( ולהחזרת המצב לקדמותו.
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  .2

 aviv.gov.il/Trees-http://www.telההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
 שיועד להעתקה לשטח ציבורי 12+  24הגשת אישור אגף שפ"ע לקליטת עץ מספר .3
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא העתקת עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר העירוני  .4

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesבקישור: 
  15854מקוונת  52נדרש אישור לבקשה הנוכחית והבקשה הצמודה ,  לוחמי גליפולי  .5
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  .6

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר העירוני  .7

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesבקישור: 
 בנקאית להבטחת שחרור העוגנים מחלקות העירייה )אגף הנכסים(. הפקדת ערבות .8
 

 תנאים לתעודת גמר
ירשמו לשימוש כל בעלי הדירות בבניין הנידון וירשמו כרכוש משותף בעת רישום הבית   ים המשותפיםהשטח .1

 המשותף, כולל החצרות הקדמיות במגרש
 המצאת ערבות חברה ע"פ חוזה ההקמה. .2
ימור אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות ש .3

 העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 רישום זיקת הנאה למעבר ושימוש משותף בחניה בפועל בסיפרי  מקרקעין  בין לשתי חלקות  .4
 (751,752, חלקות 6133גוש  .5
ובו יודיע כי בדק את   ש להגיש מסמך חתום על ידי מתכנן או מבצע מערכות אוורור המרתפים )מהנדס בלבד !( .6

 המבנה ומצא כי מערכות אוורור המרתפים בוצעו בהתאם להיתר.

http://www.tel-aviv.gov.il/Trees
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 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  9קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  .7
מור אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות שי .8

 העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס .9

יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר וכן  .10
 בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.

  
  

 התחייבויות להוצאת היתר
 רישום זיקת הנאה והערות לפי תקנות המקרקעין לפני מתן תעודת גמר. . 1
והפקדת ערבות בנקאית להבטחת שחרור העוגנים וקבלת הסכמת אגף הנכסים ומחלקת   מתן כתב התחייבות . 2

 תאום הנדסי.
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשה
 

 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 24: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 13/04/2022מתאריך  2-22-0007מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לשוב ולדון לאחר בדיקה נוספת.

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 

 3המלצת הצוות : החלטה מספר 
 13/02/2022מתאריך  30-22-0003מספר  צוות התנגדויות

 
 ות:יבהמשך להתנגדויות שנשמעו להלן המלצת צוות ההתנגדו

 
 לאשר את הבקשה לפי חוו"ד הצוות המקצועי ולדחות את ההתנגדויות כדלקמן: 

 
לנושא החניה והכניסה לחניה מומלץ לדחות את ההתנגדות. בהתאם לתכניות שהוגשו הכניסה למכוניות למרתפי חניה 

ברח' המערכה מוצעת כניסה לדיירים בלבד ולכן אין כל הפרעה למתנגדים. גם   רך רח' לוחמי גליפולי ויד לבנים בלבד.ד
מבחינת החניה, פתרון החניה תוכנן כתת קרקעי כפי שצוין בהתייחסות הצוות המקצועי להתנגדויות כך שלא תהיה 

 הפרעה ולא יהיה עומס על המצב הקיים ברחוב. 
 

. הטענות לגבי הרח"ק רלוונטיות  38ספת יחידות הדיור , התוספת המבוקשת הינה תואמת את מדיניות תמ"א ביחס לתו
לתכניות חדשות בלבד ואינן רלוונטיות לבקשות מכוח תמ"א. כפי שצוין בהתייחסות הצוות המקצועי, המבוקש תואם 

  .38את התכניות שחלות ואת מדיניות הוועדה לבחינת בקשות מכוח תמ"א 
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 17ים יד לבנ 50לוחמי גליפולי 

 
 

 751חלקה:    6133 גוש:  21-1431 בקשה מספר: 
 יד אליהו שכונה: 31/10/2021 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0637-017 תיק בניין:
 מ"ר 1865 שטח: 201800934 בקשת מידע:

   27/06/2018 תא' מסירת מידע:
 

 ויי בוקס יד לבנים בע''מו מבקש הבקשה:
 6513444יפו  -, תל אביב  105אלנבי 

 
 פיבקו אילן עורך הבקשה:

 6800224יפו  -, תל אביב  13המגדלור 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 1648.5, שטח הריסה )מ"ר(: 3מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 : מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: חניון תת קרקעי, במרתפים
 בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, 

 , 46, כמות יח"ד מבוקשות: 8בקומות: כמות קומות מגורים: 
 על הגג: קולטי שמש, 

 , 0.5בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 
 

 , העבודות המבוקשות בהיתר כן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים12,265.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 30: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 המשך להמלצת צוות ההתנגדויות,ב
 יח"ד, שחיזוקו נדרש בפני רעידת אדמה 18קומות עם  3להריסת בניין מגורים טורי קיים בן   לאשר את הבקשה .1

יח"ד בשני המבנים מעל שתי קומות מרתף  46קומות וקומת גג סה"כ  7נפרדים בני מגורים  ולהקמת שני בנייני
 ע"י זיקת הנאה למעבר משותף בין המגרשים. 52ב לוחמי גליפולי משותפות שיבנה במגרש הצמוד ברחו

   א ומדיניות הועדה תמורת הריסת הבניין הקיים שחיזוקו נדרש בפני רעידת אדמה:/3 38לאשר מכח תמ"א  .2
 הקומות המותרות לפי תכנית תקפה.  3קומות מעל  3תוספת  -
 '.1תוספת קומת גג חלקית במסגרת תכנית ג -
   מ"ר לכל דירה קיימת. 13שטח עיקרי של תוספת  -

 לאשר הקלות הבאות לשיפור תכנון וניצול זכויות לפי מדיניות הועדה: .3
 מ"ר( משטח המגרש. 112-)כ 6%תוספת עד  .א
 מ"ר לפי תקנות תכנון ובנייה. 200ניוד שטח שירות מתת הקרקע לעל קרקע שלא עולה על  .ב
 תכנית תקפה.תוספת קומה אחת מעל המותר לפי  .ג

 עבור מעלית כי נוגדת תקנות התכנון והבנייה )סטייה נכרת(. 5%לא לאשר הקלה לתוספת  .4
 לדחות את ההתנגדויות כמפורט להלן: .5

לנושא החניה והכניסה לחניה מומלץ לדחות את ההתנגדות. בהתאם לתכניות שהוגשו הכניסה למכוניות  .א
ברח' המערכה מוצעת כניסה לדיירים בלבד ולכן אין   ד לבנים בלבד.למרתפי חניה דרך רח' לוחמי גליפולי וי

כל הפרעה למתנגדים. גם מבחינת החניה, פתרון החניה תוכנן כתת קרקעי כפי שצוין בהתייחסות הצוות 
 המקצועי להתנגדויות כך שלא תהיה הפרעה ולא יהיה עומס על המצב הקיים ברחוב. 

. הטענות לגבי הרח"ק  38ספת המבוקשת הינה תואמת את מדיניות תמ"א ביחס לתוספת יחידות הדיור, התו .ב
רלוונטיות לתכניות חדשות בלבד ואינן רלוונטיות לבקשות מכוח תמ"א. כפי שצוין בהתייחסות הצוות 

 . 38המקצועי, המבוקש תואם את התכניות שחלות ואת מדיניות הוועדה לבחינת בקשות מכוח תמ"א 
תנגדות לעניין העוגנים. בעניין זה, חוק התכנון והבנייה אפשר לקבוע בתב"עות הוראות מומלץ לדחות את הה .ג

, 1המחייבות בעלי מקרקעין להעניק לבעלי קרקע גובלת להתקין בקרקע עוגני קרקע זמניים. על פי תכנית ע'
אים שחלה על המקום, ניתן להתקין עוגני קרקע גם ללא הסכמת בעלים של אותו מגרש, בהתקיים התנ

המפורטים בתכנית ומכאן שהתכנית מתירה זאת. באשר לפן הקנייני, רשאים המתנגדים לפעול דרך 
 הערכאות המתאימות.
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 בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים:

 
 תנאים למתן היתר

 (. 4400. חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג 1
 (. 4401ומה ע"י מכון הבקרה )מוצג . תכנית מאושרת חת2
 (.4402. הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג 3
 . תשלום אגרות והיטלים.4
 

 תנאים בהיתר
נקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים, בעלי ההיתר יפקידו לפני  . 1

ילת עבודות הבניה בידי מח' הפיקוח על הבניה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ''ל )במידה תח
 ויגרם( ולהחזרת המצב לקדמותו.

 המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא. . 2
 רישום זיקת הנאה והערות לפי תקנות המקרקעין לפני מתן תעודת גמר. . 3
4 . 
5. 
 
6. 
 
 
7. 
 
 

 ות יעמדו בכל התקנים הרלוונטיים.המעליות המותקנ
העצים המיועדים להעתקה יועתקו למיקום אחר במגרש/ לשטח ציבורי, בליווי האגרונום המלווה או המומחה 

 המלווה בתחום טיפול בעצים בכל שלבי ההעתקה, עד לקליטתם.
 מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם  דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם

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

 בבקשות להיתר הכוללות גנרטור:
יש לתכנן ולסמן בתכניות ובחתכים של התכנית האדריכלית את ארובת הפליטה של הגנטור לעל אורכה, כלומר 

 נרטור ועד ליציאה לאוויר החופשי. חובה שחתך אחד לפחות יעבור במרכז הארובה ולכל אורכה.מהג
 

 תנאים להתחלת עבודות
בעלי ההיתר יפקידו לפני תחילת עבודות הבניה בידי מח' הפיקוח על הבניה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  .1

 נזק כנ''ל )במידה ויגרם( ולהחזרת המצב לקדמותו.
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  .2

 aviv.gov.il/Trees-http://www.telההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
 שיועד להעתקה לשטח ציבורי 12+  24הגשת אישור אגף שפ"ע לקליטת עץ מספר .3
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא העתקת עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר העירוני  .4

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesבקישור: 
  15854מקוונת  52נדרש אישור לבקשה הנוכחית והבקשה הצמודה ,  לוחמי גליפולי  .5
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  .6

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר העירוני  .7

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesבקישור: 
 בנקאית להבטחת שחרור העוגנים מחלקות העירייה )אגף הנכסים(. הפקדת ערבות .8

 
 תנאים לתעודת גמר

ירשמו לשימוש כל בעלי הדירות בבניין הנידון וירשמו כרכוש משותף בעת רישום הבית   ים המשותפיםהשטח .1
 המשותף, כולל החצרות הקדמיות במגרש

 המצאת ערבות חברה ע"פ חוזה ההקמה. .2
ימור אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות ש .3

 העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 רישום זיקת הנאה למעבר ושימוש משותף בחניה בפועל בסיפרי  מקרקעין  בין לשתי חלקות  .4
 (751,752, חלקות 6133גוש  .5
!(  ובו יודיע כי בדק את  ש להגיש מסמך חתום על ידי מתכנן או מבצע מערכות אוורור המרתפים )מהנדס בלבד .6

 המבנה ומצא כי מערכות אוורור המרתפים בוצעו בהתאם להיתר.
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  9קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  .7
שימור  אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות .8

 העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס .9

יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר וכן  .10
 י.בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירונ

  
  

 התחייבויות להוצאת היתר
 רישום זיקת הנאה והערות לפי תקנות המקרקעין לפני מתן תעודת גמר. . 1
והפקדת ערבות בנקאית להבטחת שחרור העוגנים וקבלת הסכמת אגף הנכסים ומחלקת   מתן כתב התחייבות . 2

http://www.tel-aviv.gov.il/Trees
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 תאום הנדסי.
 

 שההערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבק
 

 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 25: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 13/04/2022מתאריך  2-22-0007מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לשוב ולדון לאחר בדיקה נוספת.

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 

 2המלצת הצוות : החלטה מספר 
 13/02/2022מתאריך  30-22-0003מספר  צוות התנגדויות

 
 

 ויות שנשמעו להלן המלצת צוות ההתנגדויות:בהמשך להתנגד
 

 לאשר את הבקשה לפי חוו"ד הצוות המקצועי ולדחות את ההתנגדויות כדלקמן: 
 

לנושא החניה והכניסה לחניה מומלץ לדחות את ההתנגדות. בהתאם לתכניות שהוגשו הכניסה למכוניות למרתפי חניה 
ערכה מוצעת כניסה לדיירים בלבד ולכן אין כל הפרעה למתנגדים. גם ברח' המ  דרך רח' לוחמי גליפולי ויד לבנים בלבד.

מבחינת החניה, פתרון החניה תוכנן כתת קרקעי כפי שצוין בהתייחסות הצוות המקצועי להתנגדויות כך שלא תהיה 
 הפרעה ולא יהיה עומס על המצב הקיים ברחוב. 

 
. הטענות לגבי הרח"ק רלוונטיות  38את מדיניות תמ"א ביחס לתוספת יחידות הדיור , התוספת המבוקשת הינה תואמת 

לתכניות חדשות בלבד ואינן רלוונטיות לבקשות מכוח תמ"א. כפי שצוין בהתייחסות הצוות המקצועי, המבוקש תואם 
 . 38את התכניות שחלות ואת מדיניות הוועדה לבחינת בקשות מכוח תמ"א 

 
ניין זה, חוק התכנון והבנייה אפשר לקבוע בתב"עות הוראות המחייבות מומלץ לדחות את ההתנגדות לעניין העוגנים. בע

, שחלה על המקום, ניתן 1בעלי מקרקעין להעניק לבעלי קרקע גובלת להתקין בקרקע עוגני קרקע זמניים. על פי תכנית ע'
שהתכנית  להתקין עוגני קרקע גם ללא הסכמת בעלים של אותו מגרש, בהתקיים התנאים המפורטים בתכנית ומכאן

 מתירה זאת. באשר לפן הקנייני, רשאים המתנגדים לפעול דרך הערכאות המתאימות.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 51ניר עם 

 
 

 41חלקה:    6150 גוש:  21-1616 בקשה מספר: 
 ביצרון ורמת ישראל שכונה: 01/12/2021 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0761-049 תיק בניין:
 מ"ר 160 שטח: 202002454 בקשת מידע:

   21/01/2021 תא' מסירת מידע:
 

 מישקובסקי דן מבקש הבקשה:
 6794051יפו  -ל אביב , ת 51ניר עם 

 
 איבינדר אלרן עורך הבקשה:

 6971911יפו  -א, תל אביב 14ולנברג ראול 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, קומה בה מתבצעת התוספת: קרקע, 2248, מספר תכנית הרחבה: 1, מספר יח"ד מורחבות: 1כמות קומות לתוספת: 

, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, תוספת 75.57(: קומה א', שטח התוספת )מ"ר
 אחרת: תוספת ממ"ד+ תוספת מרתף, 

 
בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, השימוש בתוספת המבוקשת: 

 למגורים, 
 
 

 31ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות ועליית גג מעל  2הבקשה להריסת הבנייה הקיימת על המגרש והקמת בניין חדש למגורים בן  לאשר את .1

 מרתף, עבור יח"ד אחת )קוטג' צמוד קרקע( בקיר משותף עם המבנה הקיים ממערב.
 כולל הקלות הבאות:

 מ"ר, לצורך שיפור תכנון. 9.6 -משטח המגרש המהווים כ 6%תוספת שטח של  -
 מ', לצורך שיפור תכנון. 3.6מ' ל 4.0ין אחורי, מבקו בני 10% -

 
 .השתתפות בקרן חניה -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן 2.28פתרון חלופי להסדר  לאשר .2
 

 תנאים למתן היתר
 .       אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.1
 .       עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.2
 דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שבוצעו בעקבות בקרת התכן או הצהרה על כך שלא בוצעו שינויים. . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

 
 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 
 
 



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

 64עמ'   21-1617  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 11הגבורה  12יפרח 

 
 

 659חלקה:    6150 גוש:  21-1617 ה מספר: בקש
 ביצרון ורמת ישראל שכונה: 01/12/2021 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 0731-011 תיק בניין:
 מ"ר 255 שטח: 201902602 בקשת מידע:

   10/02/2020 תא' מסירת מידע:
 

 סלר נוהרבר מבקש הבקשה:
 6794512יפו  -, תל אביב  12יפרח 

 מרקל רון 
 6794512יפו  -, תל אביב  12יפרח 

 
 חיים אורי-אבן עורך הבקשה:

 6775974יפו  -, תל אביב  50יקותיאל 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 במרתפים: ללא מרתף, 

 
 וכנית., בקומת הקרקע: אחר: עמודי תמך. פירוק פרגולות ע"פ ת

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

 
 על הגג: קולטי שמש, אחר: מדחסים מזגנים, 

 
 , 1.5בחצר: אחר: הנמכת גדר לרחוב יפרח ע"פ דרישות העירייה, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 

 
 ק פרגולות ע"פ תוכנית.עמודי תמך, וכן הנמכת הגדר ליפרח, ופירו -פירוט נוסף: קומת קרקע 

 
 הרחבת הדיור לפי תוכנית ההרחבות, והוספת חדר מחוזק ע"פ הנחיות. -קומה ראשונה 

 
 זמנית, פרגולה.-תוספת חדר על הגג, בבנייה בו -קומה שנייה 

 
 מדחס מזגן ודוד שמש. -גג טכני 

 

 32ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
שינויים והרחבת יח"ד שבקומה השנייה והוספת חדר יציאה לגג בהסכמת כל בעלי הזכויות, קשה ללאשר את הב

 כהקלה:
 מ' בחזית )מערבית( צדדית(. 1.2מ' במקום  0לבניית חדר יציאה לגג ללא  נסיגה ממעקה הגג )בניה במרחק של  .1

 הרחבת דירה שלא ברצף. .2
 

 :ם ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניי
 

 תנאים למתן היתר
 . אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.1 

 (.4402. הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג 2
 . עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.3
 . תשלום אגרות והיטלים.4
 

 היתרתנאים ב
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 נקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים והנכסים הגובלים. . 2
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 שיפוץ החלק היחסי של הבניין לפי הנחיות מרחביות . 3
 נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. דילול . 4

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 תנאי להתחלת הבנייה
 הריסת הבנייה ללא היתר במגרש.

 
 הערות

 ההיתר אינו בא לאשר כל בנייה קיימת בבניין ובמגרש אשר אינה כלולה בהיתר זה. 
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 32וילון 

 
 

 108חלקה:    6135 גוש:  22-0379 בקשה מספר: 
 התקוה שכונה: 07/03/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 4063-032 תיק בניין:
 מ"ר 3155 שטח: 201801600 בקשת מידע:

   09/10/2018 תא' מסירת מידע:
 

 אורגד אריה מבקש הבקשה:
 5138109, בני ברק  21 צירלסון

 
 שלסקי מאיר עורך הבקשה:

 52356, רמת גן  6חורגין 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 72.92, שטח הריסה )מ"ר(: 1מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 ון כושר, אחסנה מועד-במרתפים: מרתף אחד בלבד, אחר: שטחים משותפים 

 
 בקומת הקרקע: אחר: דירה, 

 
 , 2, כמות יח"ד מבוקשות: 3בקומות: כמות קומות מגורים: 

 
 על הגג: חדרי יציאה, 

 
 , 1.5בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 

 
גז חדש, או העתקה של צובר  פירוט נוסף: אשפה גז   מיים   ח"ח, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר

 קיים
 

 33ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל מרתף משותף, עם  3הבקשה להריסת הבניה הקיימת במגרש והקמת בניין מגורים חדש, בן  לא לאשר את

החלות  3תכנית ג-ו 1, ע1א/2215-ו 2215יח"ד, שכן הינה בניגוד להוראות התכניות התקפות  2חדר יציאה לגג, עבור 
 :במקום ובניגוד להנחיות המרחביות

מ' המותרים כי ניתן לתכנן הבניין החדש עד קו בניין של  5מ' במקום  2.70עד  אין הצדקה להקטנת קו בניין אחורי .1
 מ' לפי מדיניות הועדה.  3

 מ'. 9גובה הבניין ממפלס הרחוב עולה על  .2
 והנחיות מרחביות. 1מספר ושטח המחסנים במרתף וצורת חצר אנגלית בניגוד להוראות תכנית ע .3
וחריגה זו מהווה סטייה  3מ' לפי תכנית ג 1.20הגג האחורי במקום נסיגה של חדר היציאה לגג מתוכנן עד מעקה  .4

 ניכרת.

 לא הוצגו מסתורי כביסה, פריסת גדרות, פרטי פרגולה בניגוד להנחיות המרחביות. .5
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 67עמ'   21-1779  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 48גורי ישראל  1מינקובסקי 

 
 

 30חלקה:    6982 גוש:  21-1779 בקשה מספר: 
 קרית שלום שכונה: 30/12/2021 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 3600-048 תיק בניין:
 מ"ר 529 שטח: 201900788 בקשת מידע:

   05/06/2019 תא' מסירת מידע:
 

 מוב מיכאלאיברגי מבקש הבקשה:
 6683418יפו  -, תל אביב  48גורי ישראל 

 איברגימוב אנגלה 
 6683418יפו  -, תל אביב  48גורי ישראל 

 
 זאורוב אברהם עורך הבקשה:

 5801620, אזור  1השלום 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
ויים פנימיים: הריסת קירות ובנייה מחדש, , קומה בה מתבצעת התוספת: קרקע, מבוקשים שינ1מספר יח"ד מורחבות: 

 תוספת אחרת: אישור מצ"ב קיים + בניית ממ"ד, 
 
 

 34ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 הבקשה לשינויים והרחבת הדירה הדרומית בקומת הקרקע )כולל ממ"ד( ,שכן: אתלא לאשר 

 
 הקלה ובגדר סטייה ניכרת. 6% -. כוללת חריגה בשטחים מעבר למותר בתב"ע ומעבר לשטחים שאושרו כ1
 . כוללת אישור לבניה שבוצע בפועל בסטייה להיתר בחריגה בקו הבניין הקדמי לרחוב גורי ישראל בגדר סטייה2
 ניכרת.     
 . מהווה שימוש פרטי בחצר המשותפת ללא הסכמת כל בעלי העניין. 3
 . הוגשה ללא תכנית פיתוח שטח וסימון הרחבה עתידית של כל הדירות בצורה דומה כפי שנקבע בתקנות התכנית.4
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הוועדה נשלחה לעורך הבקשה ולמבקש.
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 68עמ'   21-1780  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 6השרביט 

 
 

 162חלקה:    6986 גוש:  21-1780 בקשה מספר: 
 קרית שלום שכונה: 30/12/2021 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 3667-006 תיק בניין:
 מ"ר 518 שטח: 202100006 בקשת מידע:

   03/02/2021 תא' מסירת מידע:
 

 אפריאט כפיר מבקש הבקשה:
 6676723יפו  -, תל אביב  6 השרביט

 אפריאט יערה 
 6676723יפו  -, תל אביב  6השרביט 

 
 זאורוב אברהם עורך הבקשה:

 5801620, אזור  1השלום 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, 59.68(: , קומה בה מתבצעת התוספת: קרקע, שטח התוספת )מ"ר2230, מספר תכנית הרחבה: 1מספר יח"ד מורחבות: 

, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, 123.79שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 
 מבוקשים שינויים פנימיים: הריסת קירות פנים ובנייה מחדש לפי תכנון חדש, 

 
 

 35ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 ר את הבקשה להרחבת דירה בקומת הקרקע ,שכן:לא לאש  .1

 מפרט אינו משקף את הבליטה ותכניתכוללת הרחבה לצידה של הדירה מעבר לקונטור דירת המתנגד , אך ה .1  
 גגות שנותרו מעליה בסמוך לדירתו, אמצעי חיזוק מתאימים והאופן בו מבוצע שימוש בעמודים הקיימים.  

 שותפת , אך הוגשה ללא הסכמת כל בעלי העניין. מהווה שימוש פרטי בחצר המ .1
הוגשה בניגוד לנקבע בתקנות, ללא התאמה בין תנוחות הקומות, חתכים וחזיתות ולא משקפת עצם ההרחבה  .2

 בצורה ברורה שלא מאפשר בחינה מרחבית. 
 הוגשה בניגוד לנקבע בתקנות לעניין מתן פתרון אוורור לכל החדרים.  .3

 
 נו מציג בצורה מלאה את ההשפעה עלתנגדויות לעניין שימוש בשטחים משותפים שכן, המבוקש אילקבל את הה  .2

דירת השכן ומוצג שינוי בשביל הגישה ללא צרוף הסכמת בעלי עניין ולדחות את ההתנגדות לעניין סיפוק מקומות  
ה שכן, הם לא נדרשים לפי תב"ע.יחני
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשה ולמבקש.הערה: 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 69עמ'   22-0007  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 א 13הערמון 

 
 

 15חלקה:    9015 גוש:  22-0007 : בקשה מספר
 עג'מי וגבעת עליה שכונה: 03/01/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג:  תיק בניין:

 מ"ר 109 שטח: 201900214 בקשת מידע:
   07/03/2019 תא' מסירת מידע:

 
 עווד אישרה מבקש הבקשה:

 6817898יפו  -, תל אביב  13 הערמון
 עווד חוסין 

 6817898יפו  -, תל אביב  13הערמון 
 

 אל בוויראת פרסאן עורך הבקשה:
 6817671יפו  -, תל אביב  45קדם 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 110.48(: , שטח הריסה )מ"ר1מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 חדר משחקים,  1במרתפים: מרתף אחד בלבד, אחר: ע'
 

 בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, 
 

 על הגג: קולטי שמש, 
 

 , 1.5בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 
 

 ' דיור מעל מרתףפירוט נוסף: הריסת בניין קיים חד קומתי והקמת בניין חדש למגורים עבור שתי יחי
 

 36ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 יחידות דיור 2לאשר את הבקשה להריסת מבנה קיים והקמת בניין חדש למגורים עבור 

 
 כולל ההקלות הבאות:

1. 
2. 
3    . 

 לשם מימוש מלוא הזכויות,  20%דירות לפי תקנת שבס בשיעור של  2הגדלת מספר יחידות הדיור  עד 
 % המותרים על פי תכנית לתכנון מיטבי. 70עומת % , ל 83 -הגדלת תכסית קרקע ל

 מ' 2הגבהת גובה הגדר בגבול המגרש הקדמי/צדדי/אחורי ל 
  

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

 תנאים למתן היתר
 ;דוח עורך הבקשה על כך שלא נערכו שינויים מרחביים . 1
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תקן הבניה; . 2
 תשלום אגרות והיטלים; . 3
  אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התקן. . 4
 נאים בהיתרת
 להיתר הבניה מסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח . 1
 אי פיצול היחידות לדירות נוספות, פיצול יחידות הדיו יחשב הפרה של היתר זה. . 2
 אי סגירת חללים עוברים וסידור חלונות ללא פתיחה במפלס העליון של החללים. . 3
 הריסת הבניה בתחום הדרך כפי שסומנה במפרט. . 4
 

 התחייבויות להוצאת היתר
פוליסה צד ג' לכיסוי נזק אם ייגרם לבניינים הסמוכים בזמן ביצוע עבודות הבניה והחזרת  הצגת התחייבות להפקדת



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

 70עמ'   22-0007  

 

 המצב לקדמותו.
 

 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 71עמ'   22-0044  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 110הרצל 

 
 

 144חלקה:    7084 גוש:  22-0044 בקשה מספר: 
 פלורנטין שכונה: 06/01/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/בריכת שחיה סיווג: 0002-110 תיק בניין:
 מ"ר 612 שטח: 202100474 בקשת מידע:

   27/04/2021 תא' מסירת מידע:
 

 משפירא פלורנטין ייזום וישווק נדל''ן בע'' מבקש הבקשה:
 6606003יפו  -, תל אביב  29פלורנטין 

 לוי ליאל 
 6606003יפו  -, תל אביב  29פלורנטין 

 
 סטולבוב סרגיי עורך הבקשה:

 4243811, נתניה  61דיזנגוף 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
שימוש המקום כיום: בהיתר אחר: בריכת שחיה על מרפסת גג, מבוקשים שינויים פנימיים: בריכת שחיה במרפסת גג, 

 מגורים, 
 
 
 

 24.64, גודל: 22.48בריכה: קומה: גג, מיקום: מרפסת גג, נפח )מ"ק(: 
 

 37ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
מפלסית על הגג ודק עץ מוגבה -את הבקשה, לתוספת בריכת שחיה במפלס התחתון של הדירה הדו לא לאשר .1

 סביבה עד גבול המגרש עם השכן בצד הדרומי, שכן:
מ' מעבר לגובהו מאושר בהקלה אך הוגשה ללא התייחסות לכך  1.0-מהווה הגבהה נוספת של מפלס הגג בב א. 

 נון של הבניין אלא לשימוש פרטי בניגוד למדיניות הועדה.  בפרסום והנ"ל נועד לא לצורך שיפור תכ
קומות אינה מוצדקת ועלולה למנוע  3הגבהת דק עץ עד גבול המגרש הצדדי לכיוון בניין השכן מדרום בן  ב. 

 מימוש מיטבי של מלוא הזכויות בעתיד.
ב אינו מוצדק ומהווה הגדלת מ' בלבד ממעקה הגג לאורך חזית לרחו 1.10מיקום בריכת השחייה במרחק של  ג. 

 מרוחב החזית ומאושר בהקלה עבור הדירה.  1/4רוחב הבניה לכיוון הרחוב מעבר למותר של 
 לא הוגשו חישובים סטטיים נלווים לתצהיר מהנדס השלד לעניין עומס בריכת השחייה במרפסת הגג. ד. 

 
 ה ואינה צפויה להוות לה למטרד.לדחות את טענת המתנגדת, שכן הבריכה אינה מוצעת בסמוך לדירת .1

 
טיוטת חוות דעת נשלחה לעורך הבקשה ולמבקש       

  
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 
 
 



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

 72עמ'   21-1717  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 2 עין הקורא 55יסוד המעלה 

 
 

 72חלקה:    6944 גוש:  21-1717 בקשה מספר: 
 נוה שאנן שכונה: 21/12/2021 תאריך בקשה:

 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיווג: 0039-055 תיק בניין:
 מ"ר 460 שטח: 201800224 בקשת מידע:

   15/04/2018 תא' מסירת מידע:
 

 ה קופמן חברה קלבלנות בנין ולהשקעות בעמשלמ מבקש הבקשה:
 4952702, פתח תקווה  5שמשון 

 
 אשרוב אסף עורך הבקשה:

 68022יפו  -, תל אביב  28ירושלים 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 273.21, שטח הריסה )מ"ר(: 3מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מחסן, אחר: חדר טרפו, מאגר מים, 

 
 , 3בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, חדר גז, אחר: מסחר ומלאכה ואמנות, כמות חדרי שירותים: 

 
 על הגג: חדרי יציאה, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, פרגולה, אחר: דירות מגורים, 

 
 , 1.5: מערכות, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, אחר

 
יח"ד, העבודות המבוקשות בהיתר  21ובו מסחר בקרקע ומעל  6.65פירוט נוסף: הריסת מבנה קיים ובניית מבנה חדש בן 

 אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים
 

 38ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות ובנייה חלקית על הגג,  6, בן 38הבקשה ל הריסת מבנה קיים והקמת בניין חדש מכוח תמ"א  לאשר את .1

 יח"ד כהקלה ל:  21מעל קומת מרתף, למגורים עם מסחר בקומת הקרקע, עבור  
 לשם תכנון אופטימלי. 1הקלה בקו בניין לפי ג 

 י בקומות שוות.ביטול קומת ביניים והפיכתה לקומה מלאה, לשם תכנון אופטימל 

 

מקומות חנייה ע"י השתתפות בתשלום לקרן   27.9בהמשך לחו"ד מכון הרישוי, לאשר פתרון חנייה חלופי עבור  .2
 חנייה.

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

 
 תנאים למתן היתר

 ובה הקומה.לעניין ג 1התאמת קומת המרתף לתוכנית ע'  . 1 
 סימון מידות על גבי גבולות המגרש בהתאם למסומן במפת המדידה המאושרת.  .  2 

 דוח עורך הבקשה על כך שלא נערכו שינויים מרחביים; . 3
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תקן הבניה; . 4
 תשלום אגרות והיטלים; . 5
 .אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התקן . 6
 

 תנאים בהיתר
 רישום  רצועת קרקע לאורך רחוב יסוד המעלה ורחוב עין הקורא לטובת מעבר לציבור בלשכת רישום המקרקעין. . 1
 הדירה והחדר יציאה לגג ירשמו בלשכת המקרקעין כיחידה אחת שלא ניתנת לפיצול. . 2
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 רכה.דלתות בקומת קרקע יפתחו פנימה ולא לשטח המד . 3
 פיר המינדוף למסחר יבוצע במידות בהתאם לנדרש עבור שטח המסחר המבוקש. . 4
 

 תנאים להתחלת עבודות
יש להגיש את  תכנית ופרטי השלביות כחלק ממסמכי הבקשה לקבלת אישור לתחילת  -במידה ומבוקש ביצוע בשלבים 

 עבודות או מייד לאחר מכן.
 

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

 בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 
 נאים לתעודת גמרת
 ( במגרש.4לפחות )" 10בגודל  עצים 5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 1
דציבל.  40 -יש לבצע את מעטפת הבניין כך שרמת הרעש בתוך דירת מגורים עם חלונות סגורים תהיה לא יותר מ . 2

לאחר השלמת הבניה ולפני הגשת בקשה לתעודת גמר יש לבצע בדיקות אקוסטיות המוכיחות עמידה בדרישה זו 
דציבל  40רמת הרעש בתוך דירת מגורים עם חלונות סגורים אינה עולה על ולהגיש אישור של יועץ אקוסטיקה כי 

 ולאישור זה יש לצרף את דוח תוצאות הבדיקות שבוצעו.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

 ניה. רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הב
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 74עמ'   21-1649  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 4זכרון קדושים 

 
 

 11חלקה:    7115 גוש:  21-1649 ספר: בקשה מ
 עג'מי וגבעת עליה שכונה: 07/12/2021 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 3197-004 תיק בניין:
 מ"ר 368.46 שטח: 201901995 בקשת מידע:

   02/12/2019 תא' מסירת מידע:
 

 ני רפאלרימו מבקש הבקשה:
 6803442יפו  -, תל אביב  20הצדף 

 
 כץ אבנר עורך הבקשה:

 5256815, רמת גן  11החרושת 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, אחר: תוספת קומת מרתף לחניה + ממ"ד+ חצר מונמכת ומעלית 1, כמות יח"ד לתוספת: 1כמות קומות לתוספת: 

וקשים שינויים פנימיים: שינויים פנימיים ושינויים בחזיתות, תוספת אחרת: חניה להורדת רכב למרתף חניה,, מב
תוספת בניה בקומת קרקע וקומה א', תוספת גזוזטרה, תוספת פרגולה מחומרים קלים ) מתכת + עץ(, ושינויים בפיתוח 

 ים בהיתר, שטח, תוספת גדרות,  חצר מונמכת לטובת  כניסה לחניה במרתף, שימוש המקום כיום: בהיתר מגור
 

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

 39ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל  2הבקשה להריסת מרבית הבניין הקיים לטובת חפירת מרתף מתחתיו והקמת בניין חדש בן  לא לאשר את

 קומת המרתף עבור יחידת דיור אחת, שינויים בפיתוח השטח ובגדרות, שכן:
 
מהווה הריסת מרבית בניין קיים לטובת הקמת בניין חדש עם מרתף בניגוד להחלטת המועצה הארצית לפיה ניתן  .1

מ' מקו הקיים. בקשות דומות לא אושרו בעבר  100תיר שיפוצים ותוספות בלבד לבניינים קיימים בתחום לה
 בבניינים במתחם ע"י ועדה המקומית וועדת ערר. 

 בגדר סטייה ניכרת.  %6מהווה  הגדלת השטחים  מעבר למותרים ומבוקשים במסגרת  הקלה של  .2

פורסמה כהקלה אך נובעת מחריגה בשטחים כאמור לשם בניין חדש ולא כוללת חריגה מקווי הבניין המותרים ש .3
 ניתן להמליץ. 

הוגשה ללא סימון ברור של גדר חדשה בגבול עם הפקעה שאין בכוונת המבקש )לפי הצהרתו במפרט( לבצע את  .4
 ההפקעה בפועל.

ת החזיתות והחתכים, הצגת הוגשה בניגוד לתקנות ולהנחיות המרחביות לנושאים: התאמת בין תנוחות הקומו .5
פתרון אוורור לכל חלקי הדירה, פרגולות, מתקנים טכניים בחזית לרחוב, פיתוח השטח, חצר אנגלית וחצר 

 מונמכת.

 
 חוות הדעת נמסרה לעורך הבקשה ולמבקש. 

 
 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 

 
טה התקבלה פה אחד.ההחל
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 13הקונגרס 

 
 

 45חלקה:    6947 גוש:  20-0997  בקשה מספר:
 נוה שאנן שכונה: 19/07/2020 תאריך בקשה:

 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיווג: 0032-013 תיק בניין:
 מ"ר 397 שטח: 201802267 בקשת מידע:

   05/12/2018 תא' מסירת מידע:
 

 אביב גורקן יזמות נדל"ן בע"מ תל 52רחוב וולפסון  מבקש הבקשה:
 6604214יפו  -, תל אביב  52וולפסון 

 
 יסקי שאול עורך הבקשה:

 6407719יפו  -, תל אביב  17אבן גבירול 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 211.42, שטח הריסה )מ"ר(: 1מספר קומות להריסה: 

 
 במרתפים: מרתף אחד בלבד, 

 
 , 1ר אשפה, אחר: מסחר, כמות חנויות: בקומת הקרקע: חד

 
 , 21, כמות יח"ד מבוקשות: 6בקומות: קומה מסחרית עבור: חנויות, כמות קומות מגורים: 

 
 על הגג: קולטי שמש, 

 
 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 

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

 
 קיים ממ"ד: כןגן ילדים: 

 

 40: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
מ'  0.4-קומות במקום קומה אחת(, העמקתו בכ 2אשר שינויים במרתף הכוללים תוספת קומה נוספת במרתף )ל

לתנאים המפורטים בהחלטת הוועדה המקורית  והוספת מאגרי מים וזאת בהתאם לדרישת כיבוי ומי אביבים ובכפוף
.25/11/2020-מ
 

 ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. רשימת הדרישות לשלב ה
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 25ההחלטה : החלטה מספר 
 25/11/2020מתאריך  2-20-0024מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 , למגורים עם מסחר בקומת הקרקע 38והקמת בניין חדש מכוח תמ"א  את הבקשה להריסת בניין קייםלאשר    .1

 יחידות דיור )מתוכן דירה אחת על הגג(. 21קומות וקומת גג חלקית, עם סך הכול   6בחזית לרחוב, בן    

 .38לאשר את הפרסום לתוספת קומה אחת ותוספת יחידות דיור כחלק מתמריצי תמ"א  .1

 לאשר את ההקלות הבאות: .2
מקו הבניין האחורי המותר ובהתאם לנקבע בתקנות ובמדיניות  10%בנייה של קיר עם פתחים בחריגה של  -

 הוועדה באזור.
 ביטול קומת ביניים והפיכתה לקומה רגילה וניוד זכויות בין הקומות עבור תכנון מיטבי. -
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המותר ובהתאם לנקבע בתקנות עבור שיפור רווחת מהמרווח האחורי  40%הבלטת מרפסות לאחור עד  -
 הדיירים.

 .משטח המגרש ובהתאם לנקבע בתקנות עבור שיפור התכנון 6%תוספת  -
 .משטח המגרש ובהתאם לנקבע בתקנות עבור הסדרת מעלית 5%תוספת  -
 משטח המגרש ובהתאם לנקבע בתקנות עבור תוספת קומה אחת. 2.5%תוספת  -

מקומות חנייה החסרים על פי התקן בהתאם להמלצת תחנת תנועה וחנייה  9.8רן חנייה עבור לאשר השתתפות בק .3
 במכון הרישוי.

תכנית ח' מכיוון שקיים גישה לכלי רכב למגרש  לא לאשר את ההקלה שפורסמה להפחתת תקן החנייה כלפי .4
ומות החנייה החסרים על ידי ובהתאם להמלצת תחנת תנועה וחנייה במכון הרישוי ניתן לתת פתרון חלופי למק

 השתתפות בקרן חנייה.
 

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

 תנאים למתן היתר
 סימון ברור של התחום המיועד לזיקת הנאה במרווח הקדמי. . 1
 עדכון המפרט בהתאם.מילוי דרישות מכון הרישוי ו . 2
הגשת תכנית נוספת ובה יסומנו השטחים המשותפים בצבע )למשל סגול/ירוק/חום( לצורך רישום הערה לפי תקנה  . 3

 לתקנות המקרקעין. 27
 

 התחייבויות להוצאת היתר
 הגשת התחייבות מהמבקש לרישום שטחים משותפים בפנקס המקרקעין.

 
 ת דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשהטיוטת חווהערה: 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 6מעפילי סלואדור 

 
 

 44חלקה:    7045 גוש:  22-0479 מספר:  בקשה
 צהלון ושיכוני חסכון שכונה: 24/03/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 3007-062 תיק בניין:
 מ"ר 590 שטח: 201901210 בקשת מידע:

   04/08/2019 תא' מסירת מידע:
 

 ר מחמדצק מבקש הבקשה:
 6808353יפו  -, תל אביב  6מעפילי סלואדור 

 אבו טאלב מהא 
 6808356יפו  -, תל אביב  9מעפילי סלואדור 

 
 אל בוויראת פרסאן עורך הבקשה:

 6817671יפו  -, תל אביב  45קדם 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 חדר משחקים,  1במרתפים: מרתף אחד בלבד, אחר: ע'

 
 הגג: קולטי שמש, על 

 
 , 2.5בחצר: גינה, פרגולה, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 

 
יח' דיור עפ"י תב"ע מאושרת והריסת מבנה קיים בגובה של שתי  7פירוט נוסף: הקמת בניין חדש מעל מרתף עבור 

 קומותת
 

 41ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות ובנייה חלקית על הגג, מעל קומת  3הריסת בניין קיים והקמת בניין חדש למגורים, בן הבקשה ל לאשר את .1

 יחידות דיור,  7מרתף, עבור 
 כולל ההקלות הבאות:

 50%,לעומת  55%אי שמירת הנסיגה בבנייה על הגג כלפי חזית לרחוב מעפילי סלבדור והגדלת התכנית עד  .א
 ומימוש  מלוא הזכויות בהתאם לנקבע במדיניות עיצוב יפו. המותרים לשם תכנון מיטבי 

יח"ד המותרות, בהתאם לנקבע  6לפי תקנת שבס לעומת  20%יחידות דיור במסגרת   7הגדלת הצפיפות עד  .ב
 בתקנות ומגמות התכנון באזור.

עם שאר האזורים  מ' שנקבעו בתכנית העיצוב באנלוגיה 10.5מ' לעומת   10.85הגבהת הבניין עד לגובה של  .ג
 לשם תכנון מיטבי של הבניה העל קרקעית,   

מ' עבור תכנון מיטבי ובהתאם למדיניות עיצוב  2.5-הגבהת גובה הגדר בגבול המגרש הקדמי/הצדדי/האחורי ל .ד
 יפו.

 
מקומות חנייה החסרים לפי התקן על ידי השתתפות בקרן חנייה וזאת בהתאם  7לאשר פתרון חלופי להסדר  .2

 מלצת תחנת תנועה וחנייה במכון הרישוי.לה
 

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

 תנאים למתן היתר
 (.4400חוות דעת מסכמת על ידי מכון בקרה עבור בקרת התכן )מוצג  . 1
 (.4401תכנית מאושרת חתומה על ידי מכון הבקרה )מוצג  . 2
 (.4402טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  הצגת . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1



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

 78עמ'   22-0479  

 

לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  דילול נוף וחיתוך שורשים . 2
 האגרונום המלווה המומחה בתחום טיפול בעצים. 

 בשטח ציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 12,340.90תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 

 ודותתנאים להתחלת עב
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 1

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
יא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוצ . 2

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

 תנאים לתעודת גמר
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 1

 צים בעקבות העבודותשימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בע
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 2

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 הערות
 חיות המרחביות.הצגת פרט פרגולה עם הוכחה להתאמתו למותר בתקנות התכנון והבנייה ולנקבע בהנ

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

 
 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 
 
 


