
 

 

 כ"ט אייר תשפ"ב
 2022מאי  30

 פרוטוקול החלטות

 09:00שעה:  25/05/2022תאריך:  2-22-0009ישיבה:  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, אסף הראל, גל שרעבי, אלחנן זבולוןבנוכחות החברים: 
 

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

 

 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  הועדה מאשרת את פרוטוקול
 

 מס'
 החלטה

 מספר
 בקשה

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 שם המבקש

 
 מהות הבקשה

 מס'
 דף

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  אשדר חברה לבניה בע"מ 81ים לבנון חי 0941-081 21-1027 1
 38תמ"א 

1 

אס.אל יזמות  -אקו סיטי  86לבנון חיים  0941-086 21-1416 2
 ובניה בע"מ

בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א 
38 

3 

תוספות בניה/תוספות בניה  ספליצקי אדי 19פומרוק יוסף  0865-019 22-0634 3
 שונות )כולל קומת קרקע(

4 

בניה חדשה/בניין מגורים גבוה  אשדר חברה לבניה בע"מ 2אלתרמן נתן  2123-002 22-0657 4
 מ'( 13)מעל 

6 

 8 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' רותי שמאי 42קוממיות  0955-042 22-0111 5
בניה חדשה/בניין מגורים לא  אהרונוביץ דניאל 23פתחיה מרגנשבורג  0829-023 22-0175 6

 מ'( 13עד גבוה )
10 

ברוש עבודות הנדסה ובנין  274בני אפרים  0801-274 22-0027 7
 בע"מ

 12 תוספות בניה/בריכת שחיה

 14 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' עדי לוי 38קרן קיימת לישראל  0956-013 22-0189 8
 16 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' בן ג'ויה יוסי 24משמר הגבול  0946-024 22-0253 9

תוספות בניה/תוספת בניה או  סימקין לימור 29שמגר  0886-029 22-0254 10
 קומות )לא בק"ק(

18 

תוספות בניה/תוספת בניה או  נבון שאול א6המגיד  א0073-006 22-0049 11
 קומות )לא בק"ק(

20 

תוספות בניה/תוספות בניה  חברת ייזום ברוק ת"א בע"מ 12ברוק  0362-012 22-0217 12
 נות )כולל קומת קרקע(שו

21 

שימוש חורג/שימוש חורג  צור יהודה 25טשרניחובסקי  0783-025 21-1774 13
 למגורים

24 

בניה חדשה/בניין מגורים גבוה  סלבין נדל"ן בע"מ 9נורדאו  0483-007 22-0070 14
 מ'( 13)מעל 

25 

הנדסה ופתוח -אחים עופר 4וורמיזה  0264-004 22-0472 15
 בע"מ

חדשה/בנייה חדשה תמ"א בניה 
38 

27 

מגדלי דן ירדן השקעות ובנין  13שפרינצק  0658-013 22-0047 16
 ( בע"מ1998)

בניה חדשה/בניין מגורים גבוה 
 מ'( 13)מעל 

29 

מגדלי דן ירדן השקעות ובנין  11שפרינצק  0658-011 22-0048 17
 ( בע"מ1998)

בניה חדשה/בניין מגורים גבוה 
 מ'( 13)מעל 

31 

שימוש חורג/שימוש חורג  נסימיאן דניאל 2חנקין  0565-002 22-0084 18
 למגורים

33 

 34 שינויים/שינוי שם/שינוי תנאי בע"מ 50הבית בשינקין  50שיינקין  0018-050 22-0734 19
בניה חדשה/בניין מגורים גבוה  הולנדר בן 199דיזנגוף  0187-199 19-0773 20

 מ'( 13)מעל 
35 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  סמואל נסים מיכאל 3חיסין  0348-003 22-0432 21
 38תמ"א 

37 

בניה חדשה/בניין מגורים לא  סלמאן סמיר א8חשון  א3681-008 22-0065 22
 מ'( 13גבוה )עד 

39 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  שחר לאה 9בן זאב  0777-007 22-0145 23
 תכנית הרחבה

40 

תוספות בניה/תוספות בניה  אברהם רפאל 6ברגי בנימין  0647-005 22-0456 24
 שונות )כולל קומת קרקע(

42 

בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  ת"א בע"מ 69יצחק שדה  24עמינדב  0533-069 22-0214 25
38 

43 

 45בניה חדשה/בניין מגורים לא  דוד שחר בע"מ 5שפתי ישנים  3205-005 22-0008 26



 

 

 מס'
 החלטה

 מספר
 בקשה

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 שם המבקש

 
 מהות הבקשה

 מס'
 דף

 מ'( 13גבוה )עד 
בניה חדשה/בניין רב קומות  ויתניה בע"מ 18החרש  0459-018 22-0563 27

 מ'( 29)מעל 
46 

קן התור התחדשות עירונית  א26חריף אייזיק   22-0046 28
 ת"א בע"מ 26אייזיק חריף 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי 
 38תמ"א 

48 

יט פרייס לויטפרייס לויט מריד 6מזל קשת  3793-006 22-0528 29
 מרי

תוספות בניה/תוספת בניה או 
 קומות )לא בק"ק(

50 

נעמן איתן חברה להנדסה ובנין  54וולפסון  0033-052 20-1428 30
 בע"מ

 Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל 
 קומות מסחריות

51 

 Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  ויתניה בע"מ 18החרש  0459-018 22-0564 31
 קומות מסחריות

54 

ח.מ פנינת חיננית יזמות ובניה  10פעמונית  3764-010 22-0487 32
 בע"מ

תוספות בניה/תוספת בניה לפי 
 38תמ"א 

56 

קבוצת אלפא י.ג יזמות ובניה  23נוה שאנן  0038-023 21-1738 33
 בע"מ

בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א 
38 

58 

 Xמגורים מעל  בניה חדשה/בניין יאגודייב בוריס 12רענן  0170-012 22-0102 34
 קומות מסחריות

59 

שינויים/שינוי ללא תוספת  צביאלי יוסף 2נוה שאנן  0038-002 22-0405 35
 שטח/חזית

61 

קו התור התחדשות עירונית  7פיקוס  3720-007 19-0082 36
 ת"א בע"מ 7-9-11פיקוס 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי 
 38תמ"א 

62 

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

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

 .הוועדה
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 פרוטוקול החלטות

 09:00שעה:  25/05/2022תאריך:  2-22-0009ישיבה:  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
 

  חבר מועצה אסף הראל 
  המשנה לראש העירייה גל שרעבי 
  סגן ראש העיריה אלחנן זבולון 

  הנציגה בעלת דע מלי פולישוק נציגים בעלי דעה מייעצת:
    

    נעדרו ה"ה:
מ"מ יו"ר ועדת תכנון ובניה/רישוי,  ליאור שפירא חברי הועדה:

 יו"ר מועצת העיר
 

  חבר מועצה רועי אלקבץ 
  סגנית ראש העירייה חן אריאלי 
  חבר מועצה עבד אבו שחאדה 
  חברת מועצה אופירה יוחנן וולק 
  סגנית ראש העיריה ציפי ברנד פרנק 
  סגנית ראש העיריה בימיטל לה 

  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 
  מ"מ נציגת השר לאיכות הסביבה טל בן דוד כהן 
  נציג שר הבינוי והשיכון ןאינג' לזר פלדמ 
  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 דייגו ברקן 
    

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

 אוזן
  המשנה ליועץ המשפטי לעירייה

    
  מרכזת הועדה עו"ד שרון אלזסר מרכז הועדה:

  ע. בכירה למרכזת הועדה לימור קנדיל 
  ע. מרכזת הועדה וקלדנית הועדה רחלי קריספל 
 
 



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

 1עמ'   21-1027  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 13י פיליכובסק 81לבנון חיים 

 
 

 120חלקה:    6629 גוש:  21-1027 בקשה מספר: 
 נוה אביבים וסביבתה שכונה: 28/07/2021 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0941-081 תיק בניין:
 מ"ר 6637 שטח: 0 בקשת מידע:

    תא' מסירת מידע:
 

 בע"מ אשדר חברה לבניה מבקש הבקשה:
 6706206יפו  -, תל אביב  53אלון יגאל 

 קרסו נדל"ן בע"מ 
 6777859יפו  -, תל אביב  22ריב"ל 

 
 גבאי רשף עורך הבקשה:

 6997227יפו  -, תל אביב  20גרונימן 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 בקשה לתוספת בניה: 
 113.12מ"ר, שטח הדירה/המשרד לאחר התוספות יהיה  25.08 ,לחזית,לאחור,לצד,בשטח של1-4תוספת בניה בקומה: 

 מ"ר
 שינויים פנימיים הכוללים: הרחבה והוספת ממ"ד

 הוספת מרפסת )גזוזטרה( לכל דירה קיימת
 
 

 1: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 בהמשך לדיון בצוות התנגדויות: 

קומות  מעל קומת עמודים   4, בבניין מגורים טורי קיים בן 38לאשר את הבקשה לשינויים ותוספות בניה מכוח תמ"א 
יח"ד בכל כניסה,  4יח"ד ) 96כניסות נפרדות, סה"כ   6אגפים אשר מחוברים בקיר משותף עם  6 -מפולשת המורכב מ

 קומה טיפוסית(  השינויים  הכוללים:יח"ד ב 24
 הדירות הקיימות בבניין ותוספת ממ"ד לדירות הנ"ל;  96הרחבת  -
 קדמית דרומית וחזית אחורית צפונית;הוספת מרפסות פתוחות ומקורות לכל דירה בחזית  -

 , הכוללים:38תוספת בניה תמורת חיזוק המבנה מפני רעידות אדמה מכח תמ"א 

 ;יזוק בהיקף הבניין הקייםהוספת קירות לח -

 הריסת חדרי המדרגות בכל הכניסות ובניתם מחדש; -

 יחידות דיור בקומה שישית( ; 12יח"ד בקומה חמישית +  18יח"ד חדשות )  30קומות מלאות עבור  2תוספת   -

 יח"ד; 6-, עבור 65%הקמת קומת גג חלקית בשיעור של  -

 ת העמודים ;חדרי אשפה וחדרי אופניים בקומ 6הוספת  -

 ;מרתפי חניה במרווח בחזית קדמית דרומית וברווח צידי מזרחי 2הקמת  -

 הקמת רמפה עבור ירידה למרתף במרווח מגבול המגרש המזרחי. -

 הוספת מיסעה עבור יציאה מחניה בקומת הקרקע בגבול המגרש המערבי; -

 ות .שינויים במערך התנועה במגרש  ע"י סידור מחדש של החניות העילי -
 פיתוח שטח , שימור עצים , עקירות , שימור וחידוש אלמנטים אדריכליים בחצר משותפת הקיימים מבטון

 ,נטיעות וגדרות במגרש; כגון  גן המבוך, גרעיני בניינים קיימים, אדניות  וריהוט בטון
 

קומות (  עבור  7.65)קומות מעל קומת עמודים וקומת גג חלקית  6כניסות בן   6סה"כ  מתקבל בניין טורי עם 
 יח"ד  132

 
 כולל ההקלות הבאות:

בשכונה  38יחידות דיור בקומת הגג במקום חדרי יציאה המותרים לפי מסמך למדיניות תמ"א  6הקמת  .1
 בהתאם לחוות דעת צוות התכנון במטרה להשאיר את קומת הקרקע כקומה משותפת עבור כל דיירי הבניין;



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

 2עמ'   21-1027  

 

 
 :ן, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכנו

 
 תנאים בהיתר

 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 שיפוץ המבוך + השבילים תעשה בהתאם לחומרים המקוריים בליווי ש.מ.מ. . 2
 אחר, לשפץ ולמקם בשבילים הקיימים בליווי ש.מ.מ. אדניות + ספסלים שהורסים יש להעתיק למיקום . 3
 המעקות למרפסות יהיו מבטון ואטומים. . 4
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 5

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

 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  . 6

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

 
 תנאים להתחלת עבודות

הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן  . 1
 האינטרנט העירוני.השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר 

 יש להציג אישור של רשות המים לאחר בחירת פתרון להשפלת מי תהום. -לשלב ב' )במידת הצורך(  . 2
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 3

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
צגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי ה . 4

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

 תנאים לתעודת גמר
לי הדירות הנמצאות בחלקות רישום זיקת הנאה על קרקעית ותת קרקעית עתידית למעבר לכלי רכב , עבור כל בע . 1

 6629בגוש  120 -ו 119
 עבור הזכות להשתמש ביחד בכל בגינה שבמתחם טאגור פיליכובסקי עבור כל  27רישום תקנה  . 2

 ,6629בגוש  120 -ו 119בעלי הדירות הנמצאות בחלקות 
גיש אישור לכך שעבודות אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים י . 3

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  70קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת יש לציין את הערך  . 4
אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא  . 5

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 תצהיר חתום על ידי עורך הבקשה בדבר עמידה בדרישות כיבוי אש . 6

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 

 1המלצת הצוות : החלטה מספר 
 16/01/2022מתאריך  30-22-0002מספר  צוות התנגדויות

 
 
 
 
 



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

 3עמ'   21-1416  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 9אל מניה וישר 86לבנון חיים 

 
 

 630חלקה:    6628 גוש:  21-1416 בקשה מספר: 
 אפקה שכונה: 27/10/2021 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0941-086 תיק בניין:
 מ"ר 4167 שטח: 0 בקשת מידע:

    תא' מסירת מידע:
 

 אס.אל יזמות ובניה בע"מ -אקו סיטי  מבקש הבקשה:
 6789727יפו  -, תל אביב  7אומנים ה

 
 גרוסברד לילך עורך הבקשה:

 6522416יפו  -, תל אביב  8אנגל 
 

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

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

 
 , 47ות יח"ד מבוקשות: , כמ9בקומות: כמות קומות מגורים: 

 
 על הגג: חדר מכונות ומעלית, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, אחר: מנועי מזגנים, 

 
בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, אחר: מנועי מיזוג ומסתור כביסה עבור דירות קרקע, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 

1.5 , 
 

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

 2: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לשוב ולדון בעוד שלושה חודשים, לאחר לאחר אישור שטחי השירות והצגת תוכנית מתוקנת.

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 1המלצת הצוות : החלטה מספר 
 -22/03/2022מתאריך  30-22-0007מספר  צוות התנגדויות

 
 38לא חלה על בקשות מכוח תמ"א  1לפיה ל' 3-13ה התקבלה החלטה עלי ידי ועדת ערר בעניין האמוראים לאחרונ

 , הרי שלא ניתן להתיר אותה כפי שהיא. 1)הריסה ובניה(. בהינתן שהבקשה כאמור התבססה על זכויות מכוח ל'
 הם, ועל כן הדיון בהתנגדויות מתייתרבנסיבות אלו, יהיה על המבקשים להגיש תכנון אחר בהתאם לזכויות המוקנות ל

 בשלב זה. זכות ההתנגדות תינתן למתנגדים, ככל שתוגש תכנית מתוקנת. 
 
 
 
 
 
 



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

 4עמ'   22-0634  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 19פומרוק יוסף 

 
 

 295חלקה:    6624 גוש:  22-0634 ספר: בקשה מ
 גני צהלה, רמות צהלה שכונה: 26/04/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0865-019 תיק בניין:
 מ"ר 766 שטח: 202101771 בקשת מידע:

   24/10/2021 תא' מסירת מידע:
 

 ספליצקי אדי :מבקש הבקשה
 6935731יפו  -, תל אביב  19פומרוק יוסף 

 
 מוזס אלדר עורך הבקשה:

 6777016יפו  -, תל אביב  58הרכבת 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
מ"ר לפי היתר  31.33משטח הגג המוצמד  65%מ"ר המהווים  22-.תוספת חדר יציאה לגג בשטח של כ1תוספת אחרת: 

 .328/1שר מס בניה מאו
 
 מ"ר. 10.פרגולה בשטח של 2
 
 מ"ר. 11-. תוספת שטח בקומה א' כ3
 
 .שינויים במפלסים בתוך הבית.4
 
 . שינויים בפתחים )שינויים בחזיתות(.5
 

 ., 1תת חלקה -שינויים במפלסים שונים ביח"ד , בניה על הגג
 
 

 3ההחלטה : החלטה מספר 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 ר את הבקשה כפי שהוגשה שכן:לא ניתן לאש

 הבקשה הוגשה ללא חישוב שטחים מלא ולא ניתן לבדוק את סל השטחים המבוקשים מול השטחים המותרים. .1

 .1מ' המותרים בניגוד להוראות ג/ 5.00מ' במקום  5.72מבוקשת בניה בגג בגובה של  .2

ספח תנועה ומאזן תנועה ולא הוצגה הסכמת מקומות חניה הקיימים בהיתר, לא הוגש נ 4הבקשה כוללת ביטול  .3
 הבעלים לביטול החניות.

 לא מומלץ לאשר סגירת חצר משותפת קדמית והפיכתה לחצר פרטית בחזית הרחוב. .4

 לא הוצג פתרון אשפה בהתאם לתקנות החוק ומדיניות הועדה. .5

 מ' המותרים דבר שלא ניתן לאשר. 1.50הבקשה כוללת גדרות וחומות מעל  .6

כתוצאה מתוספות בקומה א על חשבון החצר הפנימית , נוצרת פגיעה במידות החצר הפנימית דבר שלא מומלץ  .7
 יח"ד. 4לאשר שכן מדובר על בניין משותף עם 

 לנושא תכנון עתידי. 1הבקשה אינה תואמת תוכנית ג/ .8

לחזית הרחוב בולטות ממעקה לנושא הסתרת מערכות בגג ובפועל המערכות מוצמדות  1הבקשה אינה תואמת ג/ .9
 הגג דבר שלא מומלץ לאשר.

 לא הוצגו כל השינויים כלפי היתר בחתכים ובחזיתות. .10
 

 הערה: טיוטת על חוות שלילית של מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשה ולמבקש;
 

 . 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 
 10גדור המאירי אבי 2אלתרמן נתן 

 
 

 921חלקה:    6625 גוש:  22-0657 בקשה מספר: 
 'נאות אפקה ב שכונה: 28/04/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 2123-002 תיק בניין:
 מ"ר 1766 שטח: 201902303 בקשת מידע:

   02/01/2020 תא' מסירת מידע:
 

 אשדר חברה לבניה בע"מ קשה:מבקש הב
 6706206יפו  -, תל אביב  53אלון יגאל 

 
 פנחס אורית עורך הבקשה:

 6901885יפו  -א, תל אביב 23מיזאן 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 2865.5, שטח הריסה )מ"ר(: 5מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 תפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: חניה, חדר טרפו, חדר משאבות, במר

 
 בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, אחר: דירות מגורים, חדר אופניים, חדר טכני, 

 
 , 58, כמות יח"ד מבוקשות: 8בקומות: כמות קומות מגורים: 

 
 גג, טכני,  על הגג: קולטי שמש, אחר: גנרטור חירום, מזגנים, מרפסות

 
 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 

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

 

 4ההחלטה : החלטה מספר 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יח"ד(,  32קומות מעל קומת עמודים מפולשת ומקלט במרתף ) 4הריסה של בניין קיים בן  הבקשה עבורלאשר את  .1

קומות  3-קומות וקומת גג חלקית מעל קומת קרקע ו 6בן  38אגפים מכוח תמ"א  2והקמת בניין חדש המורכב מ 
 כולל ההקלות הבאות:יח"ד,  58מרתף עבור 

 מ' לצורך הקמת יח"ד בקומה. 3.10ל  1740מותרים ע"פ תב"ע מ' ה 2.30הגבהת קומת העמודים מ  א. 
 מ' המותרים כתוצאה מהקמת נישה למערכות. 1.50מ' במקום  1.70הקמת גדר בגובל מגרש צידי צפוני בגובה  ב. 
 מקו  40%מ' המהווים  2.00הבלטת מרפסות לחזיתות קדמיות לרחוב אלתרמן ולרחוב המאירי בשיעור של  ג. 
 מ'. 5.00ל בניין ש   

 
 בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים המפורטים בהמשך; 

 
לנושא צפיפות , גובה   38לדחות את ההתנגדויות שהוגשו שכן הבקשה תואמת את מסמך המדיניות לנושא תמ"א  .2

התנועה בשכונה כתוצאה  קומות  וזכויות בניה  ) אשר לא נוצלו במלואם(.  לא נמצא  ביסוס עובדתי לנושא הכבדת
 מהקמת הבניין ועל כן מומלץ לדחות את ההתנגדויות.

 
 תנאים למתן היתר

 קבלת אישור מרחבי לתכנית מתוקנת לצורך הגשתה למכון הבקרה . 1
2 . 
 
3    . 

ה מטעם מבקש ההיתר לפנות למכון בקרה מוסמך לפי אישור מכון בקרה מוסמך בהתאם לתקנות. על עורך הבקש
 בחירתו ולאחר אישור מכון הבקרה לטעון את מסמכי האישור למערכת המקוונת

 (4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג 
 תשלום אגרות והיטלים . 3
 

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

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

 ₪. 18590תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
( mode3לפחות חמישה אחוזים ממקומות החנייה יהיו עם הכנה למערכת טעינה בחיבור מוליכי לרכב חשמלי ) . 4

 .1חלק  61851העומדת בדרישות תקן ישראלי 
 

 תנאים להתחלת עבודות
 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -שלב ב` )במידת הצורך(  . 1
 יש להציג מכתב תיאום הנדסי מאושר ובתוקף . 2
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 3

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesקישור: העירוני ב
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 4

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

 תנאים לתעודת גמר
מ' לחזית קדמית לרחוב אלתרמן , עבור רוכבי אופניים והולכי רגל  1.00לנושא זיקת הנאה ברוחב  27ה רישום תקנ . 1

 , רישום תקנה לנושא שטחים משותפים ואי סגירת מרפסות בולטות ופתוחות.
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 2
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  12קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 4

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
ת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אציר . 5

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 42קוממיות 

 
 

 369חלקה:    6628 גוש:  22-0111  בקשה מספר:
 אפקה שכונה: 18/01/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0955-042 תיק בניין:
 מ"ר 526 שטח: 201901249 בקשת מידע:

   07/08/2019 תא' מסירת מידע:
 

 רותי שמאי מבקש הבקשה:
 6935946יפו  -, תל אביב  33שוהם מתתיהו 

 
 קנין תומר עורך הבקשה:

 4722824, רמת השרון  10מוריה 
 

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

 
 במרתפים: מרתף אחד בלבד, חדרי עזר, 

 
 , 1אחר: חדר מגורים,מטבח,מעלית, כמות חדרי שירותים: בקומת הקרקע: חדר אשפה, 

 
 על הגג: חדרי יציאה, חדר מכונות ומעלית, קולטי שמש, 

 
 , 1.5, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 2בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, כמות מקומות חניה: 

 
 
 

 צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת 0בריכה: קומה: 
 

 5ה מספר ההחלטה : החלט
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות וקומת גג חלקית מעל קומת  2לאשר את הבקשה להריסת הבניין הקיים על המגרש והקמת בניין חדש בן 

 קוטג', ובריכת שחיה במרווח אחורי של המגרש, כולל ההקלות הבאות: -מרתף, עבור יח"ד אחת 
 
 מ'(. 0.40מ' ) 4מקו הבניין הצידי הצפוני המותר  10% חריגה של .1

 מ'(. 0.40מ' ) 4מקו הבניין הצידי הדרומי המותר  10%הקלה של  .2
 מ"ר. 31.26משטח המגרש המהווה  6%הקלה כמותית של  .3

 כניסה נפרדת אל מרתף המשמש כחדר משחקים מתוך חצר מונמכת. .4

 10מ"ר לעומת  15-המותרים ובשטח של כ 1.50מ' נטו לעומת  1.82י ברוחב הקמת  חצר מונמכת במרווח צידי צפונ .5
 מ"ר המותרים.

מ"ר לעומת  12.8-המותרים ובשטח של כ 1.50מ' נטו לעומת  2.12הקמת  חצר מונמכת במרווח צידי דרומי ברוחב  .6
 מ"ר המותרים. 10

 מ' המותרים. 1.50מ' בגבול המגרש הדרומי לעומת  2.20 -הגבהת גדר צדית, עד ל .7
 

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

 תנאים למתן היתר
ד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקו . 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
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3



 9עמ' 
19-01249      22-0111     0955-042   

 

 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה וחדר המכונות יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים בעת  . 2

 תר.הוצאת ההי
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 3

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

 
 תנאים להתחלת עבודות

 בתיק המידע. 2.8. ראה סעיף 6628בגוש  801צ"פ לחלקה הריסה בפועל של כל החורג לש . 1
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 2

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
יד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפק . 3

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

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
ישור לכך שעבודות אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש א . 2

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 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

 10עמ'   22-0175  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 23פתחיה מרגנשבורג 

 
 

 422חלקה:    6623 גוש:  22-0175 שה מספר: בק
 רביבים שכונה: 31/01/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 0829-023 תיק בניין:
 מ"ר 749 שטח: 202100962 בקשת מידע:

   04/07/2021 תא' מסירת מידע:
 

 יאלאהרונוביץ דנ מבקש הבקשה:
 6954838יפו  -, תל אביב  42בנימין מטודלה 

 
 ברעם ארנון עורך הבקשה:

 6816914יפו  -, תל אביב  14התחיה 
 

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

 
 ד, מחסן, חדרי עזר, אחר: בריכת שחיה ומתקני פנאי. חניון, במרתפים: מרתף אחד בלב

 
 בקומת הקרקע: אולם כניסה, אחר: דירת מגורים, 

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

 
 על הגג: חדרי יציאה, חדר מכונות ומעלית, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, פרגולה, 

 
 , 1.5, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 9, שטחים מרוצפים, פרגולה, כמות מקומות חניה: בחצר: גינה

 
 
 

 28.00בריכה: קומה: מרתף, נפח )מ"ק(: 
 

 6ההחלטה : החלטה מספר 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות וקומת גג חלקית  3שר את הבקשה להריסת הבנייה הקיימת על המגרש והקמת בניין חדש למגורים בן לא לא

 יח"ד, 4, סה"כ 1מעל קומת מרתף המיועד לחנייה, בריכת שחיה לשימוש דיירי הבניין, ומרתף מוצמד אל דירה מס' 
 שכן: 

 .6%בתוספת הקלה של  54%מניין השטחים העיקריים חורג מהמותר  .1

 לפחות משטח הקומה תחתיה. 80%מאחר ותכסית קומה ב' אינה מהווה  1לא ניתן לאשר דירת גג לפי תוכנית ג .2

 .מ"ר ומהווה סטיה נכרת 6-בכמקומת הגג  65%בנייה על הגג מעבר לתכסית המותרת  .3

 לא הוצגה נסיגה עבור בנייה על הגג ולא פורסמה הקלה. .4

 מ"ר( והיתרה לא חושבה במניין השטחים העיקריים. 14תר )שטח מרפסת בולטת מעבר למו .5
 קורות היקפיות מעבר לקווי הבניין המותרים דבר אשר לא ניתן לאשר. .6

 לא ניתן לאשר מועדון דיירים בקומת הקרקע. .7

 מ"ר(. 6שטח חדר עגלות / אופניים, חורג מהשטח המותר ) .8

 סר פרטמשטח הגג. ח 1/3שטח פרגולה חורג מהמותר,  .9
תוכנית הפיתוח מוצגת בצורה לא תקינה, לא ברור גדר קדמית מוצעת או קיימת להריסה, אין התאמה בין מפלסי  .10

 הגדרות ו/ או חסרים מפלסים בתוכנית הפיתוח ובפריסת הגדרות.

 .1לא ניתן לאשר חלל אטום במרתף, לא הוצגו שימושים בשטח נלווה אל דירה מס'  .11

 בהיקף המרפסות, בתוכנית הגג, מפלסים וניקוזים, שטח שירות תחת מרפסות בקומת הקרקע. חסרים מעקות .12

קיים סירוב מכון הרישוי לתחנת אדריכלות. .13



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

 11עמ'   22-0175  

 

 
 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה אל עורך ולמבקש הבקשה

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 
 
 



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

 12עמ'   22-0027  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 274בני אפרים 

 
 

 560חלקה:    6624 גוש:  22-0027 פר: בקשה מס
 'נאות אפקה ב שכונה: 05/01/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/בריכת שחיה סיווג: 0801-274 תיק בניין:
 מ"ר 2845 שטח: 202000673 בקשת מידע:

   27/05/2020 תא' מסירת מידע:
 

 ברוש עבודות הנדסה ובנין בע"מ מבקש הבקשה:
 4464316, כפר סבא  21עתירי ידע 

 ע.לוזון נכסים והשקעות בע"מ 
 4951726, פתח תקווה  30שחם 

 
 בר אורין גידי עורך הבקשה:

 6522604יפו  -, תל אביב  44בלפור 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, תוספת Aבניין  55וספת בריכה בדירה , תוספת אחרת: ת2מבוקשים שינויים פנימיים: הוספת מעלון בפנטהאוז בניין 

 בריכות נוי בפיתוח, 
 
 
 

, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות 30, גודל: 30.00, מיקום: מרפסת דירת הגג, נפח )מ"ק(: 14בריכה: קומה: 
 הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים

 

 7ההחלטה : החלטה מספר 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
בניינים חדשים, האחד  2שניתן להקמת  06/10/2019מתאריך  19-0186את הבקשה לשינויים כלפי היתר מספר אשר ל

יח"ד(, השני )מערבי(  55קומות )כולל קומת קרקע כפולה( ובנייה על הגג עבור חדר יציאה לגג בלבד ) 15)המזרחי( בן 
מרתפים,  4יח"ד(, שני הבניינים מעל  34י יציאה לגג )קומות )כולל קומת קרקע( ובנייה על הגג עבור בניית חדר 10בן 

 יח"ד. 89סה"כ 
 

 כולל ההקלות הבאות:
 .Aהקמת בריכת שחייה פרטית במרפסת גג, בבניין 

 
 תנאים בהיתר

 להיתר הבנייהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח 
 
 נאים לאיכלוסת
 .  הקמת  מתקן ההכלרה ומסירת החזקה בו בפועל לידי העירייה.1
 .  רישום בפועל של השטחיים הציבוריים לרבות מתקן ההכלרה ורישום זיקת הנאה.2
 .  הפקדת ערבות בדק.3
    126בלשכת רישום המקרקעין, וזאת לפי סעיף .  רישום בפועל של  הערת אזהרה במקרקעי החברה לטובת העירייה 4

 , שבה ייקבע, כי החברה לא תבצע כל עסקה במקרקעין הטעונה רישום על פי 1965 -לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה      
 חוק המקרקעין.     

 
 נאים לתעודת גמרת
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 רישום סופי בטאבו . 2
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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



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

 13עמ'   22-0027  

 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 
 
 



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

 14עמ'   22-0189  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 13)מוטה( מרדכי  גור 38קרן קיימת לישראל 

 
 

 194חלקה:    6628 גוש:  22-0189 בקשה מספר: 
 אפקה שכונה: 02/02/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0956-013 תיק בניין:
 מ"ר 500 שטח: 202101131 בקשת מידע:

   21/07/2021 תא' מסירת מידע:
 

 עדי לוי מבקש הבקשה:
 6962353יפו  -, תל אביב  51וילנסקי משה 

 
 אקר שרון עורך הבקשה:

 6951311יפו  -, תל אביב  11קהילת סלוניקי 
 

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

 
 ד, אחר: ממ"ד,חדר כושר,חדר קולנוע ביתי, במרתפים: מרתף אחד בלב

 
 , 1בקומת הקרקע: אחר: חלל סלון,מטבח ופינת אוכל, כמות חדרי שירותים: 

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

 
 על הגג: חדרי יציאה, קולטי שמש, פרגולה, 

 
 , 1.5, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 2ניה: בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, אחר: בריכה, כמות מקומות ח

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

 

 8ההחלטה : החלטה מספר 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
את הבקשה להריסת בניין קיים בן קומה אחת עם גג רעפים )ללא ניצול( וכל הקיים במגרש, והקמת בניין חדש לאשר 

 קומות וחדר יציאה לגג מעל קומת מרתף, עבור יח"ד אחת )קוטג'(.  2בן 
תוח מקומות חניה מקורים )זה אחר זה(, גדרות בגבולות מגרש, פי 2על המגרש: הקמת בריכת שחיה במרווח צדדי, 

 שטח, עקירות ונטיעות. 
 

 כולל ההקלות הבאות:
 

 מ"ר(30המותרים לפי תב"עות החלות על המקום )  32.5%משטח המגרש מעל  %6תוספת  בניה במסגרת עד  .1
 .  1מ' המותרים לפי הוראות תכ' ג/ 2בניה על הגג ללא נסיגה בחזית קדמית צפונית כיוון רח' קק"ל  לעומת  .2

 
:תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, 

 
 תנאים למתן היתר

אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד  . 1
 הבריאות( אם נדרש לפי דין

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

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

 תנאים בהיתר
 )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע . 1
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 מינהל           ההנדסה

 15עמ'   22-0189  

 

דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 2
 האגרונום המלווה המומחה בתחום טיפול בעצים. 

 בשטח ציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 5764ת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של תמור . 3
 

 תנאים להתחלת עבודות
 הריסה בפועל של כל החורג לשטח הציבורי . 1
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 2

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesר: העירוני בקישו
 

הצגת רישיון לביצוע כריתה לפני כריתת העצים מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי ההליך המפורט באתר  . 3
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 

 
 

 תנאים לתעודת גמר
בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  אגרונום/מומחה בתחום טיפול . 1

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

 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  4קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 2
 

 שלחה לעורך ולמבקש הבקשהטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נהערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 16עמ'   22-0253  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 24משמר הגבול 

 
 

 562חלקה:    6628 גוש:  22-0253 פר: בקשה מס
 אפקה שכונה: 14/02/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0946-024 תיק בניין:
 מ"ר 551 שטח: 202000657 בקשת מידע:

   18/05/2020 תא' מסירת מידע:
 

 בן ג'ויה יוסי מבקש הבקשה:
 6215105יפו  - , תל אביב 1בלקינד 

 
 קוגל יעל עורך הבקשה:

 70800, גן יבנה  18צה"ל 
 

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

 
 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מקלט, חדרי עזר, 

 
 , 1.5, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 2וצפים, כמות מקומות חניה: בחצר: גינה, שטחים מר

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

 

 9ההחלטה : החלטה מספר 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
והקמת בניין  וגדרות בגבולות המגרש,שה להריסת בניין קיים בן קומה אחת וגג רעפים )ללא ניצול( לאשר את הבק

 חדש בן קומה אחת וקומת גג חלקית מעל קומת מרתף, עבור יח"ד אחת. 
מגרש,  לות)זה אחר זה( במרווח צדדי וקדמי לרחוב משמר הגבול, הקמת גדרות בגבו מ"ח לא מקורים 2על המגרש: 

 ונטיעות. עקירות
 

 כולל ההקלות הבאות:
 משטח המגרש( מקומה א' לקומת הקרקע.  7.5%מ"ר )המהווים  41.33ניוד של  .1
 מ' המותרים. 1.5מ' מקיר חיצוני לעומת  2.30חפירת חצר מונמכת במרווח אחורי אשר ברוחב של  .2
 

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

 היתר תנאים למתן
אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד  . 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
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 תשלום אגרות והיטלים . 4
 סגירת החללים העוברים בין הקומות בצורה כלשהי תהווה הפרה מהותית ותביא לביטול ההיתר . 5
 

 תנאים בהיתר
 ר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמ . 1
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 2

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪ 16,060תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 
 

 לת עבודותתנאים להתח
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 הריסת גדר הפולשת למרכה לכיוון רחוב משמר הגבול )המסומנת  בצבע צהוב ע"ג מפרט ההגשה( . 1
 מחסנים )במרווח צדדי ואחורי( הקיימים ללא היתר הגבול )המסומנים  בצבע צהוב ע"ג מפרט ההגשה ( 2הריסת  . 2
ים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצ . 3

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

 תנאים לאיכלוס
 לאי סגירת חלל העובר לפני תעודת הגמר. 27רישום תקנה 

 
 תנאים לתעודת גמר

 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  7נים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת קבלת אישור מחלקת ג . 2
 
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 18עמ'   22-0254  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 29שמגר 

 
 

 24חלקה:    6336 גוש:  22-0254 בקשה מספר: 
 צהלה שכונה: 14/02/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 0886-029 תיק בניין:
 מ"ר 795 שטח: 202100858 בקשת מידע:

   21/06/2021 תא' מסירת מידע:
 

 סימקין לימור מבקש הבקשה:
 0יפו  -אביב , תל  29שמגר 

 סימקין שי 
 0יפו  -, תל אביב  29שמגר 

 
 אזולאי מירה עורך הבקשה:

 70700, גדרה  13דרך הפרחים 
 

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

 
, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים 1: כמות קומות לתוספת

פנימיים: שינויים בחלוקה הפנימית ותוספת קומה, תוספת אחרת: תוספת לבנית קיים בהיתר, מבוקש תוספת שטח  
) הקלה (  0, + ברכה בקו בהקלה + קומה  ראשונה, תוספת שטח עיקרי לקומת הקרקע, תוספת ממ"ד , גדרות.פרגולה

 שינוי חזיתות,, 
 
 
 

 , 19.95, גודל: 36.00בריכה: קומה: קרקע, מיקום: קרקע, נפח )מ"ק(: 
 

 19.95נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 10ההחלטה : החלטה מספר 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות וגג פאנל בשיפוע  2בניין קיים בן קומה אחת וגג שטוח, והקמת בניין חדש בן  קשה להריסתלאשר את הב

 מינימלי, עבור יח"ד אחת )קוטג'ים בקיר משותף(.
מ"ח )בזה אחר זה(, הריסת גדרות פנימיות ובגבול המגרש  2-על המגרש הקמת בריכת שחיה, הקמת מוסך חניה ל

 מיות, פיתוח שטח, עקירות ונטיעות.והקמתן מחדש, הריסת גדרות פני
 

 כולל ההקלות הבאות:
 מ"ר(. 23.85) 6%הקלה יחסית של  .1

 מטר(. 0.3) 10%מ' המותרים בשיעור של  3חריגה מקו בניין צדדי של  .2

 מטר(. 0.8) 10%מ' המותרים בשיעור של  8חריגה מקו בניין אחורי של  .3
 

 ים ובתנאים הבאים:בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכני
 

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

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

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

 19עמ'   22-0254  

 

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

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 48200תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 

 ם להתחלת עבודותתנאי
 6336בגוש  642הריסה בפועל של כל החורג לחלקה  . 1
הצגת רישיון לביצוע כריתה לפני כריתת העצים מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי ההליך המפורט באתר  . 2

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

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
לאיסור שימוש חורג ממוסך חניה בשטח מוסך החניה הנמצא בתוך קווי הבניין והמחובר לשטח  27רישום תקנה  . 2

 עיקרי מבוקש. שימוש חורג עתידי בשטח הנ"ל יביא מידית לביטול ההיתר.
החלל העובר בין הקומות. סגירת החלל העובר בכל דרך שהיא תביא מידית לאי סגירה עתידית של  27רישום תקנה  . 3

 לביטול ההיתר.
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
ר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן הית . 5

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

לה פה אחד.ההחלטה התקב
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 20עמ'   22-0049  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 א 6המגיד 

 
 

 5חלקה:    7434 גוש:  22-0049 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 09/01/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: א0073-006 תיק בניין:
 מ"ר 289 שטח: 202101525 בקשת מידע:

   31/08/2021 תא' מסירת מידע:
 

 נבון שאול מבקש הבקשה:
 6522435יפו  -, תל אביב א6המגיד 

 
 קומיסר אלכסנדר עורך הבקשה:

 5235738, רמת גן  38כנפי נשרים 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, הדירה, לרבות הבנייה על הגג 33.06בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 

 , 19.78ש בתוספת המבוקשת: למגורים, גובה המבנה הקיים )מטר(: , השימו1987קיימת בהיתר משנת: 
 
 

 11ההחלטה : החלטה מספר 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
הבקשה לתוספת בנייה בדיעבד למפלס העליון של דירת הדופלקס הצפונית, בשל חריגה מזכויות  את לא לאשר

 הבנייה היחסיות למבקש, ומבלי שניתנה הסכמה כנדרש.

 
 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 21עמ'   22-0217  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 12ברוק 

 
 

 86חלקה:    6911 גוש:  22-0217 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 07/02/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0362-012 תיק בניין:
 מ"ר 294 שטח: 201901196 בקשת מידע:

   01/08/2019 תא' מסירת מידע:
 

 ת"א בע"מ חברת ייזום ברוק מבקש הבקשה:
 9075853, מבשרת ציון  67גלבוע 

 
 אשרוב אסף עורך הבקשה:

 68022יפו  -, תל אביב  28ירושלים 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
לתקנת היתר תנאיו ואגרות"(  5, תוספת אחרת: פטור מתקנות לפי תקנת השימור )תוסת 3כמות קומות לתוספת: 

במרפות קיימות, פטור מנגישות למבנה לשימור ושמירה על המפלסים הקיימים. שימוש לרבות שימור גובה מעקות 
 במדרגות קיימות לשימור שלא בהתאם לתקנות הקיימות., 

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

 

 12: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות,  2לאשר את הבקשה לחיזוקים, שינויים, תוספות ושיפוץ בניין קיים בן בהמשך להמלצת צוות ההתנגדויות, 

קומות וקומת גג חלקית  5יתקבל בניין בן  המוגדר כמבנה לשימור ג' בסגנון בינלאומי בלב העיר. סה"כ לאחר התוספת
 יח"ד. 11 עבור

אם למותר לפי התוספת החמישית ובהסתמך על חוו"ד מחלקת השימור, כפוף לאשר סטייה מהתקנות בהת .1
 להצגת חוו"ד בעל מקצוע לעניין בטיחות המשתמשים במבנה.

 מקומות חניה ע"י השתתפות בקרן חניה. 8לאשר פתרון חלקי להסדרת  .2

ספת זכויות מהמותר. הן לאשר את ההקלות הבאות שכן ההקלות האלו בהתאם למגמה תכנונית בעיר, ואין להן תו .3
 נחוצות לצורך עיצוב הבניין והתאמתו לדרישות השימור:

 מקו בניין אחורי 40%תוספת מרפסת אחורית בשיעור של עד  .א

 ניוד זכויות בין הקומות .ב

 איחוד שטחי יציאה לגג .ג

 הוספת תחנת מעלית בגג .ד

 אחוז 10הקלה בקו בניין אחורי  .ה

  מ' צדדי 2-ו  ים ממ"דיםמטר 3קו בניין אחורי  .ו

)ב( לתמ"א וללא כל תוספת שטח מכוח 13אך ורק לצורך בחינת סעיף  38הבקשה להיתר מוגשת במסלול תמ"א  .4
 היועמ"ש, עו"ד הראלה אברהם אוזן. התמ"א, זאת בהתאם למכתבה של

 לדחות את טענות המתנגדים לעניין:  .5

מקום לדרוש התאמה של המבוקש כאשר מידותיהן של סימטריה בין הבניינים בקיר משותף שכן אין  -
 החצרות הפנימיות קטנות מהמותר.

ההקלה להבלטת המרפסות מחוץ לקו הבניין האחורי הבלטת המרפסות האחוריות והממ"דים שכן,  -
אושרה לבניינים רבים באזור. הבלטת המרפסות  וממ"דים נבחנה גם ע"י מח' שימור ואין בהקלות הנ"ל  

 צובית.פגיעה עי

 עיצוב חזית לרחוב שכן, עיצוב החזית נבחן ואושר ע"י מחלקת השימור בהתאם למוצג בתיק תיעוד. -

 לעניין טענות קנייניות יש לפנות לערכאות המתאימות, מאחר והוועדה דנה בסוגיות תכנוניות בלבד. -
 

 תנאים למתן היתר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
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 מסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 2
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 3
 (.4402כן )מוצג הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת הת . 4
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 5
 תשלום אגרות והיטלים. . 6
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 7

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 תנאים בהיתר
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 1

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

 נתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.וההיתר יי
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 2

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

 ₪. 4873.00יתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של תמורת העצים המיועדים לכר . 3
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 4
 

 תנאים להתחלת עבודות
, מתכנן הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת . 1

 השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני.
יש להגיש למחלקת פיקוח על הבניה את "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב", כשהוא מלא וחתום על ידי כל  . 2

רוקציה אשר תחת קבוצת תחנות מכון הרישוי באתר הנוגעים בדבר. את הטופס ניתן להוריד מדף תחנת קונסט
 האינטרנט העירוני.

הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 3
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 

ת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתק . 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
 יירי הבניין א. שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל ד

 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 
 , וסיומן עד גמר עבודות הבנייה.7.3.22ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם מיום  . 2
 בלת אישור פיקוד העורף לאכלוסק . 3
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 4

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

 הערות
 בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין.ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר  . 1
 מקומות חניה הנדרשים עפ"י תקן. 8פתרון חניה ניתן ע"י השתתפות בתשלום קרן חניה עבור  . 2
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 1המלצת הצוות : החלטה מספר 
 26/04/2022מתאריך  30-22-0008מספר  צוות התנגדויות

 
ותשובת היזם והאדריכל, צוות ההתנגדויות מצא כי חלק מההתנגדויות נבעו  יעת המתנגדים וב"כ המתנגדתלאחר שמ

י,  מקצועהצוות הנסיבות המקרה ולאור המלצת או כך אנחנו לא מוצאים כי יש הצדקה בכך  .מחוסר הבנה של התוכנית
אשר את הבקשה ולדחות את ההתנגדויות.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 25טשרניחובסקי 

 
 

 25חלקה:    7226 גוש:  21-1774 ספר: בקשה מ
 אביב-לב תל שכונה: 29/12/2021 תאריך בקשה:

 שימוש חורג/שימוש חורג למגורים סיווג: 0783-025 תיק בניין:
 מ"ר 316 שטח: 202000132 בקשת מידע:

   01/03/2020 תא' מסירת מידע:
 

 צור יהודה מבקש הבקשה:
 4658406רצליה , ה 6מורדות ים 

 
 מטלון דניאל עורך הבקשה:

 0, גבעת שמואל  20רחבת אילן 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
תוספת אחרת: פירוק קירוי וסגירה של מרפסת בצד המזרחי .שינוי בצד הצפוני לסגירה בזכוכית בשילוב אלומיניום 

 היתר הבניה המקורית ., א. שינויים פנימיים לעומת תכנית 3616בהתאם לתב"ע 
 

משרדים בקומת קרקע עורפית,  4שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: 
דירות מגורים בקומת קרקע עורפית, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(:  2שימוש מבוקש: 

 ום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, , למקום אין כניסה נפרדת, בתח84.35
 

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

 13ההחלטה : החלטה מספר 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
דירות מגורים בקומת הקרקע, לבניין  2-משרדים בהיתר ל 3-אשר את הבקשה לאישור בדיעבד לשימוש חורג מלא ל

 קומות מעל קומת קרקע, קומה ד' חלקית ומרתף, כפי שהיא הוגשה, שכן: 3בן 
 
לא ניתן תנוחת הקומות, החתכים והחזיתות, אינן ברורות ואינן מציגות את ההבלטות הקיימות בחזית האחורית, ו .1

 להבין היכן המרפסות עוברות.
המרפסת המסומנת להריסה בקרקע בחזית האחורית, חורגת מקו הבניין האחורי ומוסיפה שטח בקומת הקרקע  .2

 מ"ר )בדיקה גרפית( בניגוד לתקנות. 10 -של כ
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 9נורדאו 

 
 

 38חלקה:    6957 גוש:  22-0070 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 12/01/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0483-007 תיק בניין:
 מ"ר 318 שטח: 201902080 בקשת מידע:

   11/12/2021 תא' מסירת מידע:
 

 בע"מ סלבין נדל"ן מבקש הבקשה:
 4704072, רמת השרון  6שניר 

 
 איתן עמרי עורך הבקשה:

 6329410יפו  -, תל אביב  8רש"י 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 384.78, שטח הריסה )מ"ר(: 3מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 , אחר: חניה אוטומטית, במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר

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

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

 
 על הגג: חדרי יציאה, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, פרגולה, 

 
 , 1.5ובה )מטר(: , גדר בגבולות מגרש בג12בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, כמות מקומות חניה: 

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

 

 14ההחלטה : החלטה מספר 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יח"ד, שחיזוקו נדרש מפני רעידות  5קומות וקומת גג חלקית המכיל  2הבקשה ל הריסת בניין מגורים בן  לא לאשר את

 יח"ד, שכן: 11קומות מרתף עבור  2קומות וקומת גג חלקית מעל  6אדמה, והקמת בניין מגורים חדש בן 
 
 '. א3616מבוקשת בנייה מעבר לקו הבניין הקדמי המותר, בניגוד להוראות תכנית  .1
 מבוקשת בנייה בהמשך לקיר המשותף ללא הצגת הסכמה פוזיטיבית של בעלי הזכויות במגרש השכן המהווה  .2

 .ט'.4.1.2א' סעיף 3616חריגה מעבר לקו בניין צדדי דרומי בניגוד להוראות תכנית 
בניגוד מבוקשת חריגה בזכויות הבנייה המותרות לאור הקמת חדר אשפה וגז בתחום הרצועה המפולשת  .3

 ..ח'4.1.2א' סעיף 3616להוראות תכנית 
 )ג'(.65סעיף  58מבוקשות מרפסות בצמוד לקיר המשותף בחזית הקדמית בניגוד להוראות תכנית  .4
מ'( בניגוד לתקנות התכנון והבניה )מרתף המוצג  2.05מבוקש גובה מרתף הנמוך מהגובה המינימלי הנדרש ) .5

 צפון מזרחית(.בחזית 
 . 1מחסנים דירתיים במספר העולה על יח"ד המבוקשות בבניין, בניגוד להוראות תכנית ע' מבוקשים .6
 מבוקשת הגבהת מפלס הכניסה הקובעת מעבר לגובה המותר וללא הצדקה תכנונית, בניגוד למדיניות/הנחיות  .7
 .2.2מרחביות פרק תכנון ועיצוב הבניין סעיף     
סעיף לגבול מגרש צדדי בניגוד להנחיות מרחביות פרק פיתוח המגרש מבוקש אוורור מרתפים שאינו צמוד  .8

06.10. 
פרק פיתוח המגרש סעיף מבוקשות מדרגות פיתוח בתחום המרווח הקדמי בניגוד למדיניות/הנחיות מרחביות  .9

04.06. 
מ'  1.50על מ' וגדר עורפית בגובה העולה  0.70מבוקשות גדרות בתחום המגרש, גדר קדמית בגובה עולה על  .10

 למדיניות/הנחיות מרחביות.בניגוד 
 לא הוצגו בתי גידול מעל מרתפים במרווח הדמי, בניגוד למדיניות/הנחיות מרחביות.  .11
 הבקשה כפי שהוגשה לוקה בחסר באופן המקשה על בדיקתה, שכן:  .12
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 לא הוצגו פרישות הגדרות המבוקשים. .12.1
 ורה שאינה ברורה ואינה ניתנת לבדיקה. חומרי הגמר המבוקשים הוצגו בצ .12.2
 קווי הבניין הוצגו בצורה לא נכונה.  .12.3
המופיע  1קיים חוסר התאמה בסימון העצים בין תכניות קומת הקרקע והמרתפים. לדוגמא עץ מס'  .12.4

בתכנית הקרקע ולכריתה בשאר קומות המרתף. בנוסף בחלק מהעצים לא מופיע הקוטר לשימור 
 הנדרש.

 
ערה: טיוטת חו"ד מהנדס העיר נשלחה אל עורך הבקשה והמבקש במייל. ה
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 4וורמיזה 

 
 

 581חלקה:    6214 גוש:  22-0472 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 23/03/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0264-004 תיק בניין:
 מ"ר 835 שטח: 201801966 בקשת מידע:

   25/11/2018 תא' מסירת מידע:
 

 ח בע"מהנדסה ופתו-אחים עופר מבקש הבקשה:
 4672519, הרצליה  1שד אבא אבן 

 העיר הלבנה מיזמים בהתחדשות פ.ע. בע"מ 
 6522604יפו  -, תל אביב  44בלפור 

 
 בר אורין גידי עורך הבקשה:

 6522604יפו  -, תל אביב  44בלפור 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 1347.36, שטח הריסה )מ"ר(: 4בנים על המגרש(: מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מ

 
 במרתפים: מספר מרתפים, חדרי עזר, אחר: חניה, 

 
 בקומת הקרקע: חדר אשפה, 

 
 בקומות: קומה מפולשת, 

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

 
 , 1.5לות מגרש בגובה )מטר(: בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, גדר בגבו

 
 ., 3קומות כולל קומת קרקע וקומת גג חלקית בהתאם לתכנית רובע  7פירוט נוסף: בניה חדשה של בנין בן 

 
מ"ר, העבודות המבוקשות בהיתר כן כוללות הוספת צובר  30-, גודל: כ36.00, מיקום: גג, נפח )מ"ק(: 7בריכה: קומה: 

 יםגז חדש, או העתקה של צובר קי
 

 15ההחלטה : החלטה מספר 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת עמודים חלקית, שחיזוקו נדרש מפני  3לאשר את הבקשה להריסת בניין מגורים קיים בן  . 1

 33קומות מרתף, עבור סה"כ  2קומות וקומת גג חלקית, מעל  6רעידות אדמה והקמת בניין מגורים חדש בן 
 יח"ד.

 
 השתתפות בקרן חניה. מקומות חניה הנדרשים עפ"י התקן ע"י 4.66לאשר פתרון חלופי להסדר  . 2
 

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

 תנאים למתן היתר
 קבלת אישור מרחבי לתכנית מתוקנת לצורך הגשתה למכון הבקרה . 1
מטעם מבקש ההיתר לפנות למכון בקרה מוסמך לפי  אישור מכון בקרה מוסמך בהתאם לתקנות. על עורך הבקשה . 2

 בחירתו ולאחר אישור מכון הבקרה לטעון את מסמכי האישור למערכת המקוונת
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 3
 (.4402 הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים שנעשו או לא נעשו בעקבות בקרת התכן )מוצג . 4
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 5
 תשלום אגרות והיטלים. . 6
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 תנאים בהיתר
אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים  . 1

 והנכסים הגובלים.
 הבריכה על כל מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים.בעל ההיתר יהיה אחראי לכך ש . 2
 ₪. 13462תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 יש להציג מכתב תיאום הנדסי מאושר ובתוקף. . 2
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 3

 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.

ובהתאם להנחיות  5821ן מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן הצגת אישור, ממכו . 2
 המרחביות לנושא זה.

 רישום סופי של התצ"ר בטאבו . 3
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 4
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 5
מסמך חתום על ידי מתכנן או מבצע מערכות אוורור המרתפים )מהנדס בלבד !(  ובו יודיע כי בדק את יש להגיש  . 6

 המבנה ומצא כי מערכות אוורור המרתפים בוצעו בהתאם להיתר.
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 7

 ים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.וכן בהתאם למפרט
 

 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 
 13שפרינצק 

 
 

 46חלקה:    7099 גוש:  22-0047  בקשה מספר:
 גני שרונה שכונה: 09/01/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0658-013 תיק בניין:
 מ"ר 760 שטח: 201900467 בקשת מידע:

   04/04/2019 תא' מסירת מידע:
 

 ( בע"מ1998ובנין ) מגדלי דן ירדן השקעות מבקש הבקשה:
 7535917, ראשון לציון  11בקר 

 
 זית שחף עורך הבקשה:

 6811614יפו  -, תל אביב  1דיצה 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 1222.44, שטח הריסה )מ"ר(: 4מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 מקלט, מחסן, חדרי עזר, במרתפים: מספר מרתפים, 

 
 בקומת הקרקע: חדר אשפה, חדר גז, 

 
 , 25, כמות יח"ד מבוקשות: 7בקומות: כמות קומות מגורים: 

 
 על הגג: חדר מכונות ומעלית, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, פרגולה, אחר: גנרטור, 

 
 , 1.5ות מגרש בגובה )מטר(: , גדר בגבול26בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, כמות מקומות חניה: 

 
 

 16ההחלטה : החלטה מספר 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יח"ד  15קומות מעל קומת עמודים ומקלט במרתף עבור  3אשר את הבקשה להריסת בניין מגורים קיים בן ל .1

קומות וקומת גג חלקית, מעל קומת קרקע  5שחיזוקו נדרש כנגד רעידות אדמה והקמת בניין מגורים חדש בן  
)בהליך  11כן ברחוב שפרינצק קומות מרתף משותף עם הבניין הש 2יח"ד ומעל  25קומות( עבור  7חלקית )סה"כ: 

( עם כניסה משותפת לשני המגרשים המוצעת במרווח בין שני הבניינים 22-0048רישוי, מספר בקשת רישוי 
 מכיוון רח' שפרינצק. 

 כמפורט: 38כולל תמריצי תמ"א 
 מ"ר 195יח"ד=  13X15מ"ר לכל יח"ד הבנויה כדין בבניין הטעון חיזוק:  13תוספת של  -

 מ"ר 1086.96כויות בהיקף קומה טיפוסית מורחבת )כולל מרפסות(: תוספת ז -

 יח"ד 2בניית קומה עליונה חלקית ובה  -

 יח"ד מעבר לצפיפות המותרת 13הוספת סה"כ  -

 מ'3-מ' ל3.6 -הקטנת קו בניין צדדי מ -

 מ'5-מ' ל6.2-הקטנת קו בניין אחורי מ -
 

ור, בהתאם להקלות דומות שאושרו באזור ולמגמות התכנון לאשר את ההקלות הבאות  לצורך שיפור תנאי די .2
 : '6העתידיות ברובע 

% מן  40מ' מ' מעבר לקו הבניין המותר, המהווה  1.6הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של  -
 המרווח המותר.

 ניוד שטחים לקומות בהקלה -
 ליוןהקמת בריכות שחיה וג'קוזי בקומת הגג החלקית ובגג הע -
 פטור ממרפסות שירות הנדרשות לפי תוכניות קודמות -
 11הקמת חניון משותף עם שפרינצק  -
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 לדחות את ההתנגדויות שכן: .3
טענה זו הינה טענה קניינית, יובהר כי הוועדה אינה לוקחת צד בהסכמים קניינים ודנה בשיקולים תכנוניים  -

 בלבד.
תכן ע"י מכון בקרה מוסמך ע"י מנהל התכנון בו נבדק נושא הבקשה עובדת כחלק מהליך הרישוי בקרת  -

 הנגישות והתאמת המוצע לתקנות התכנון והבניה. ללא אישור בקרת התכן לא תיתכן הוצאת ההיתר לבקשה.
בהתאם לתקנות התכנון והבניה יש להראות אופן אוורור חדרי השירותים והרחצה בצורה טבעית או באמצעים  -

רכת אוורור חשמלית. ההתנגדות מתקבלת. הדבר נדרש בבדיקה המרחבית. ותוקן טרם הגשת מלאכותיים כגון מע
 הבקשה לדיון.

הבקשה מוגשת פעם שניה לאחר שעורך הבקשה סגר מיוזמתו את הבקשה הראשונה שכן בבדיקה מוקדמת  -
א פורסמה ול 11טרם הבדיקה המרחבית נמצא כי מבוקש מרתף משותף עם החלקה השכנה בכתובת שפרינצק 

הקלה הנדרשת לעניין. כעת שפורסמה ההקלה הנדרשת נטענה הבקשה בשנית, התכנון זהה לבקשה הראשונה. 
 פרסום ההקלות וההתנגדויות עדיין בתוקף.

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

 
 תנאים למתן היתר

 (.4400הגשת חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג  . 1
 (.4401הגשת תכנית מאושרת חתומה ע"י מכון הבקרה )מוצג  . 2
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 .11רים בו זמנית עבור הבניין נשוא הבקשה והבניין המבוקש בחניון משותף בכתובת שפרינצק הוצאת שני ההית . 5
 

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

 והנכסים הגובלים.
בשל מיקומו של המגרש בתחום אתר עתיקות  8/4/21העתיקות בהתאם למכתבם מיום עמידה בדרישות רשות  . 2

 מוכרז.
בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה והג'קוזי על כל מתקניהם יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים  . 3

 התקפים.
 ביצוע כל דרישות מכון הבקרה בהתאם לאישורם לשלב בקרת התכן להיתר. . 4
 

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 אישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניה . 2
 קבלת אישור מכון הבקרה טרם תחילת עבודות הבנייה. . 3

 **והוספת תנאי במידה ונדרש ע"י מכון הבקרה.
 

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

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

 . 11רישום זיקת הנאה עבור השטחים המשותפים במרתפים ובפיתוח עם הבניין השכן בכתובת שפרינצק  . 2
ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 3

 המרחביות לנושא זה
 וות דעת מסכמת לבקרת ביצוע במכון הבקרהקבלת ח . 4

 **והוספת תנאי נוסף במידה ונדרש ע"י מכון הבקרה
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 31עמ'   22-0048  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 11שפרינצק 

 
 

 45חלקה:    7099 גוש:  22-0048  בקשה מספר:
 גני שרונה שכונה: 09/01/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0658-011 תיק בניין:
 מ"ר 764 שטח: 201900526 בקשת מידע:

   28/04/2019 תא' מסירת מידע:
 

 ( בע"מ1998ובנין ) מגדלי דן ירדן השקעות מבקש הבקשה:
 7535917, ראשון לציון  11בקר 

 
 זית שחף עורך הבקשה:

 6811614יפו  -, תל אביב  1דיצה 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 1203.32, שטח הריסה )מ"ר(: 4מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 מחסן, חדרי עזר, במרתפים: מספר מרתפים, 

 
 בקומת הקרקע: חדר אשפה, חדר גז, 

 
 , 25, כמות יח"ד מבוקשות: 7בקומות: כמות קומות מגורים: 

 
 על הגג: חדר מכונות ומעלית, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, פרגולה, אחר: גנרטור, 

 
 , 1.5ש בגובה )מטר(: , גדר בגבולות מגר26בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, כמות מקומות חניה: 

 
 

 17ההחלטה : החלטה מספר 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יח"ד  15קומות מעל קומת עמודים ומקלט במרתף עבור  3אשר את הבקשה להריסת בניין מגורים קיים בן ל .1

קומות וקומת גג חלקית, מעל קומת קרקע  5שחיזוקו נדרש כנגד רעידות אדמה והקמת בניין מגורים חדש בן  
)בהליך  13כן ברחוב שפרינצק קומות מרתף משותף עם הבניין הש 2יח"ד ומעל  25קומות( עבור  7חלקית )סה"כ: 

( עם כניסה משותפת לשני המגרשים המוצעת במרווח בין שני הבניינים 22-0047רישוי, מספר בקשת רישוי 
 מכיוון רח' שפרינצק. 

 כמפורט: 38כולל תמריצי תמ"א 
 מ"ר 195יח"ד=  1315xמ"ר לכל יח"ד הבנויה כדין בבניין הטעון חיזוק:  13תוספת של  -

 מ"ר 1086.96כויות בהיקף קומה טיפוסית מורחבת )כולל מרפסות(: תוספת ז -

 יח"ד 2בניית קומה עליונה חלקית ובה  -

 יח"ד מעבר לצפיפות המותרת 13הוספת סה"כ  -

 מ'3-מ' ל3.6 -הקטנת קו בניין צדדי מ -

 מ'5-מ' ל6.2-הקטנת קו בניין אחורי מ -
 
ור, בהתאם להקלות דומות שאושרו באזור ולמגמות התכנון לאשר את ההקלות הבאות  לצורך שיפור תנאי די .2

 :6העתידיות ברובע 
% מן  40מ' מ' מעבר לקו הבניין המותר, המהווה  1.6הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של  -

 המרווח המותר.
 ניוד שטחים לקומות בהקלה -
 וןהקמת בריכות שחיה וג'קוזי בקומת הגג החלקית ובגג העלי -
 פטור ממרפסות שירות הנדרשות לפי תוכניות קודמות -
 11הקמת חניון משותף עם שפרינצק  -
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 מינהל           ההנדסה

 32עמ'   22-0048  

 

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

 
 תנאים למתן היתר

 (.4400)מוצג  הגשת חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן . 1
 (.4401הגשת תכנית מאושרת חתומה ע"י מכון הבקרה )מוצג  . 2
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 13משותף בכתובת שפרינצק  הוצאת שני היתרים בו זמנית עבור הבניין נשוא הבקשה והבניין המבוקש עם מרתף . 5
 

 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

 הנכסים הגובלים.ו
בשל מיקומו של המגרש בתחום אתר  08/04/2021עמידה בדרישות רשות העתיקות בהתאם למכתבם מיום   . 3

 עתיקות מוכרז.
בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה והג'קוזי המבוקשים על כל  מתקניהם יעמדו בכל התקנות והתקנים  . 4

 הרלוונטיים התקפים.
 ת מכון הבקרה  בהתאם לאישורם לשלב בקרת התכן להיתר.ביצוע כל דרישו . 5
 ₪. 137370.80תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 6
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 7

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

 
 תנאים להתחלת עבודות

לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  . 1
 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.

 ר מכון הבקרה טרם תחילת עבודות הבנייה.קבלת אישו . 2
 יש להציג מכתב תיאום הנדסי מאושר ובתוקף . 3
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 4

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
שת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר הג . 5

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

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

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

 .13רישום זיקת הנאה עבור השטחים המשותפים עם הבניין השכן בכתובת שפרינצק  . 2
ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 3

 יות לנושא זההמרחב
 קבלת חוות דעת מסכמת לבקרת ביצוע במכון הבקרה . 4
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  11קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 5
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 6

 ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודותשימור העצים 
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 7

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 עורך ולמבקש הבקשהטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה להערה: 
 

 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

 33עמ'   22-0084  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 43שרת משה  2חנקין 

 
 

 499חלקה:    6213 גוש:  22-0084 שה מספר: בק
 סביבת ככר-הצפון החדש שכונה: 16/01/2022 תאריך בקשה:

 שימוש חורג/שימוש חורג למגורים סיווג: 0565-002 תיק בניין:
 מ"ר 925 שטח: 202100437 בקשת מידע:

   08/04/2021 תא' מסירת מידע:
 

 יאלנסימיאן דנ מבקש הבקשה:
 6209224יפו  -, תל אביב  13שרת משה 

 
 נבון גבריאל עורך הבקשה:

 6311504יפו  -, תל אביב  205דיזנגוף 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: משרד, שימוש מבוקש: מגורים, 

, למקום יש כניסה 90.4, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: 1-ה מספר: שימוש חורג בקומ
 נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 

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

 

 18ההחלטה : החלטה מספר 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
ר את הבקשה לשימוש חורג מתכנית ממשרד לדירת מגורים בקומת המרתף, לצמיתות,  בבניין מגורים בן לא  לאש .1

 למרתפים. 1יח"ד שכן לא ניתן לאשר דירת מגורים בקומת מרתף בניגוד לתכנית ע' 12קומות עבור  5

שר מגורים בקומת למרתפים לא ניתן לא 1( בהוראות תב"ע  ע'3לא לקבל את ההקלה שכן בהתאם לסעיף ו' ) .2
 המרתף. 

' ואינו ניתן לאישור ועל כן ההתנגדות אינה 1לא לקבל את ההתנגדויות שכן המבוקש הינו בניגוד לתכנית ע .3
 רלוונטית.

 
הערה: הודעה על טיוטת חו"ד מהנדס העיר נמסרה לעורך הבקשה.

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 
 
 



 1965חוק התכנון והבניה התשכ"ה                                                                                                      יפו –עיריית תל אביב 
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 34עמ'   22-0734  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 21מלצ'ט  50שיינקין 

 
 
 51חלקה:    7430 גוש:  22-0734 קשה מספר: ב

 אביב-לב תל שכונה: 10/05/2022 תאריך בקשה:
 שינויים/שינוי שם/שינוי תנאי סיווג: 0018-050 תיק בניין:

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

 
 בע"מ 50הבית בשינקין  מבקש הבקשה:

 6706054פו י -, תל אביב  2השלושה 
 

 וסרמן אוהד עורך הבקשה:
 6744122יפו  -, תל אביב  8חפץ חיים 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 תוספת אחרת: אישור כריתת עץ לשימור בדיעבד, 
 
 

 19ההחלטה : החלטה מספר 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
  הכוללים: הנמצא בהליך בנייה 06/01/2021-מה 0597-20את הבקשה לשינויים כלפי היתר מס'  לאשר

, פיקוס קדוש, הנמצאים במגרש השכן שיועדו ואושרו לשימור בהיתר ולהסדיר את 10-ו 6שינויי יעוד עצים מס' 
לא נמצא  -ון שהוטען דווח כלפי בדיקת סקר העצים האחר 10קרס לרחוב. ועץ מס'   6כריתתם בדיעבד שכן, עץ מס' 

 במגרש השכנים. 
 

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

 תנאים למתן היתר
 )ד( לחוק145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 1
ת לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצי . 2

 הבריאות( אם נדרש לפי דין
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  . 3

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

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 . 19-0532לכתובת זו לבקשה להיתר מס'  20-0597תקפים כל התנאים בנושא העצים שניתנו בהיתר בנייה מס'  . 2
 

 ת גמרתנאים לתעוד
ש"ח   2572ש"ח , בנוסף לערך של  21,915ישתלו עצים ברחבי העיר בערך נופי של  6,10תמורת העצים לכריתה מס' 

 ש"ח ( . 24,512לכתובת זו ) סה"כ  20-0597שנרשם בהיתר מס' 
 

 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

 35עמ'   19-0773  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 199דיזנגוף 

 
 

 79חלקה:    6901 גוש:  19-0773 : בקשה מספר
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 24/06/2019 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0187-199 תיק בניין:
 מ"ר 426 שטח: 201800691 בקשת מידע:

   30/05/2018 תא' מסירת מידע:
 

 ןהולנדר ב מבקש הבקשה:
 5290373, רמת גן  16שד הארזים רמת אפעל 

 
 רבין עומר עורך הבקשה:

 6744124יפו  -, תל אביב  10חפץ חיים 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 2מספר קומות להריסה: 

 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מקלט, מחסן, חדרי עזר, 
 , 1ת חנויות: בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, מסעדה, כמו

 , 19, כמות יח"ד מבוקשות: 7בקומות: קומה מסחרית עבור: מסעדה/מסחר, כמות קומות מגורים: 
 על הגג: חדר מכונות ומעלית, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, 

 , 1.5בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 
 ר גז חדש, או העתקה של צובר קיים: לאהעבודות המבוקשות בהיתר כוללות הוספת צוב

 

 20: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 

ולאור חוות הדעת השירות  14/08/2019בהמשך ובכפוף לשאר התנאים המפורטים בהחלטת הוועדה המקומית מיום 
לאשר את הבקשה להריסת בהחלטת הוועדה המקומית כמפורט:  1, לתקן את סעיף מס' 25/04/2022המשפטי מיום 

קומות וקומת גג חלקית עם חזית  7ניין מגורים חדש, בן הבניין הקיים אשר חיזוקו נדרש מפני רעידות אדמה והקמת ב
 יח"ד. 19מסחרית בקומת הקרקע, מעל קומת מרתף עבור סה"כ 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 

 18ההחלטה : החלטה מספר 
 14/08/2019מתאריך  2-19-0015מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות וקומת גג חלקית עם חזית  7אשר את הבקשה להריסת כל הבנוי במגרש והקמת בניין מגורים חדש, בן ל .1

 יח"ד. 19מסחרית בקומת הקרקע, מעל קומת מרתף עבור סה"כ 
 

בתנאי התאמה להנחיות המרחביות/ מדיניות הוועדה, מילוי דרישות מהנדס העיר, תאום תכנון, תנאים טכניים   
 יפורטו בהמשך. ובתנאים אשר

 
 מקומות חניה הנדרשים לפי התקן. 21.33לאשר השתתפות בקרן חניה עבור  .2
 

 תנאים להיתר
 תיאום וביצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם בהתאם.

 
 נאים בהיתר/תנאי אכלוסת
ות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבורי . 1
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 והנכסים.
 קירות המרתף ייבנו ע"י דיפון קלונסאות בלבד וללא עוגנים זמניים. . 2
בעל ההיתר יפקיד לפני תחילת עבודות הבנייה בידי הוועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ"ל )אם  . 3

 צב לקדמותו.ייגרם( והחזרת המ
לעניין: רישום שטחים משותפים בבניין, לאי סגירת המרפסות הפתוחות בכל צורה  27הצגת רישום הערת  לפי תקנה  . 4

שהיא הפתוחות בכל צורה שהיא, אי פיצול שטח יחידה מסחרית בקומת הקרקע על כל מפלסיה ורישום רצועת 
 דיזנגוף כזיקת הנאה לציבור. הקרקע בין קו הרחוב לבין חזית הבניין הפונה לרחוב

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 3חיסין 

 
 

 35חלקה:    6904 גוש:  22-0432 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 15/03/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0348-003 תיק בניין:
 מ"ר 358 שטח: 202100027 בקשת מידע:

   04/02/2021 תא' מסירת מידע:
 

 סמואל נסים מיכאל מבקש הבקשה:
 7404969, נס ציונה  12לרר משה 

 
 חטיבה תמיר עורך הבקשה:

 66882יפו  -, תל אביב  31רוטשילד 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, אחר: תוספת מרתף, קומה ג' והקמת קומת גג חלקית בתכסית 3, כמות יח"ד לתוספת: 1.6כמות קומות לתוספת: 

, קומה בה מתבצעת התוספת: קרקע, א, ב, שטח 38תכנית הרחבה: תמ"א  , מספר6, מספר יח"ד מורחבות: 65%
, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: תוספת מרחבים מוגנים 16התוספת )מ"ר(: 

וקים לפי התאמות נדרשות בדירות קיימות כולל שינויים בחדרי רחצה ומטבח, תוספת אחרת: חיז -ושטחים עיקריים 
, מסתרי כביסה/מזגנים, כניסה נגישה בקומת מרתף, מתקנים טכניים, גדרות פיתוח ותוספת מבנה מעלית 38תמ"א 

 ס"מ מגבול המגרש,, שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים,  80 -מעבר לקו צידי דרומי ובמרחק של כ
 

הפרגולה: בטון, הדירה, לרבות הבנייה על הגג , חומר 28, שטח פרגולה )מ"ר(: 110בקומת הגג: שטח התוספת )מ"ר(: 
, נסיגה מהמעקה 14.03, השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, גובה המבנה הקיים )מטר(: 1935קיימת בהיתר משנת: 

 , 3מצד אחד )מטר(: 
 

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

 21ההחלטה : החלטה מספר 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יח"ד, שחיזוקו נדרש  מפני  6קומות עבור  3הבקשה לתוספות ושינויים בבניין קיים למגורים, בן  לאשר את .1

 רעידות אדמה, הכוללים:
 2.65-הקמת קומת מרתף לצורך הסדרת כניסה מונגשת לבניין ממפלס הרחוב )לאור הפרשי קרקע טבעית כ - 

יר מעלית חיצוני ומערכות תשתית, חדר אשפה מ' ביחס למפלס פני המדרכה ברחוב(, המכילה: לובי כניסה, פ
 וחדר אופניים.

בקומת הקרקע הקיימת: שינויים בחזיתות ובחלוקת השטחים הפנימית הכוללים: הרחבת שטח דירות  - 
 קיימות והוספת ממ"ד לדירה עורפית.

דירות  ב': שינויים בחזיתות ובחלוקת השטחים הפנימית הכוללים: הרחבת שטח-בקומות הקיימות א' - 
קיימות, הוספת ממ"ד לכל דירה עורפית, פירוק מרפסות עורפיות והקמת מרפסות פתוחות ומקורות חדשות 

 במקומן.
 ב'( הריסת מהלכי מדרגות בגרעין חדר הדרגות ובנייתן מחדש בצורה שונה. -בכל הקומות הקיימות )קרקע, א' - 
יח"ד עם  2שה בהיקף הקומות שמתחת, המכילה: על הגג הקיים: הריסת בנייה קיימת והקמת קומה ג' חד - 

ממ"ד לדירה עורפית ושיפור מיגון לדירה קדמית בתוספת מרפסות פתוחות בחזית קדמית ועורפית מעל 
 קונטור מרפסות )קיימות + חדשות( בקומות שמתחת.

 צמודות בחזית קומה ד' חלקית חדשה המכילה: יחידת דיור אחת חדשה עם ממ"ד בחזית עורפית ומרפסות גג  - 
 קדמית, עורפית ובצד הבניין הדרומי.

בכל קומות הבניין: תוספת אגפי מסתורי כביסה בחזית צדדית צפונית והוספת פיר מעלית חיצוני בצמוד  - 
לשטח גרעין  מדרגות משותף )בחזית צדדית דרומית( הכולל תחנות עצירה בכל קומה ופירי תשתיות בשטח 

 גרעין המדרגות.
 

 יח"ד 6יח"ד ) 9קומות וקומת גג חלקית מעל מרתף, המכיל:  4אחר השינויים ותוספות יתקבל בניין בן סה"כ ל 
 יח"ד חדשות(. 3קיימות +  
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 מקומות חניה הנדרשים לפי התקן. 3לאשר השתתפות בקרן חניה עבור  .2
 

:בכפוף לכל דין, 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
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן בנייה. . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

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

 והנכסים הגובלים.
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 2

 שינויים אלו.אין לבצע את השינויים בפועל אלא לאחר קבלת היתר בניה ל 
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.
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 3

 ציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.בשטח ה
 ₪. 1368תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 4
 

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

 ידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.במ
הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן  . 2

 השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני.
כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע  . 3

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע  . 4

 מורשה. העבודה והוטמן באתר
 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. . 5
 

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

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

 שיפוץ המבנה בהתאם להנחיות שמ"מ וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 2
 השלמת ביצוע המיגון . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  4קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
 

 הערות
 ר כל בנייה אחרת בבניין ו/או בשטח המגרש..  ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואין בו בכדי לאש1
 .  קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות לא עוגנים זמניים.2
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 א 8חשון 

 
 

 100חלקה:    7376 גוש:  22-0065 בקשה מספר: 
 עזרא והארגזים שכונה: 11/01/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: א3681-008 תיק בניין:
 מ"ר 188 שטח: 202001009 בקשת מידע:

   01/07/2020 תא' מסירת מידע:
 

 סלמאן סמיר מבקש הבקשה:
 6764133יפו  -, תל אביב  8ן חשו

 
 פדרמן אליה עורך הבקשה:

 40800, אלעד  30רבנו ניסים גאון 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 במרתפים: ללא מרתף, 

 
 בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, 

 
 על הגג: חדרי יציאה, קולטי שמש, 

 
 , 1.35(: בחצר: גינה, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר

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

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: כן

 

 22ההחלטה : החלטה מספר 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 3יתן לאשר את הבקשה להריסת מבנה קיים בן קומה אחת בחלק המערבי של המגרש והוספת אגף חדש בן לא נ

, תקנות התכנון והבנייה, 3552יחידות דיור, שכן הבקשה אינה תואמת הוראות התכנית  2קומות וחדר יציאה לגג עבור 
 והנחיות מרחביות, כמפורט: 

מ"ר המותר לבנייה, הכוללים:  שטח  166ר מעבר לשטח מרבי של מ" 50-השטח העיקרי של הבניין חורג בכ .1
 12-הדירות החדשות מתוכננים מחסנים פרטיים בשטח של כ 2עליית הגג הקיים לא חושב בשטח המותר, בתוך 

בניגוד לתקנות  -מ"ר  2-מ"ר כ"א שחושבו בשטח שירות ושטח שטח מינימלי של ממ"ד בדירה אחת חורג ב
 .3552וראות התכנית התכנון והבנייה וה

מ' )בקו רחוב( וחריגה מהווה סטייה  0חדר המדרגות נפרד לכניסה לדירה בקומה השנייה מתוכנן בקו בניין קדמי  .2
 ניכרת מהתכנית.

מ' מעבר לקו הבניין  1.20בהמשך למרפסות בחזית הקדמית מוצעות אדניות בנויות בצמוד למרפסות בהבלטה של  .3
 התכנון והבניה והנחיה מרחבית.הקדמי בניגוד לתקנות 

המותרים שכן החריגה נוצרה עקב חריגה בשטחים  50%לעומת  70%-אין הצדקה להגדלת שטח התכסית עדכ .4
 המותרים לבנייה. 

 לא הוצגו תכניות וחזיתות מפורטות של הבניין הקיים בקיר משותף לצד מערב.   .5
 

  טיוטת חוות דעת נשלחה לעורך הבקשה ולמבקש     
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 9בן זאב 

 
 

 408חלקה:    6150 גוש:  22-0145 בקשה מספר: 
 ביצרון ורמת ישראל שכונה: 24/01/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 0777-007 תיק בניין:
 מ"ר 1177 שטח: 201901333 בקשת מידע:

   08/09/2019 תא' מסירת מידע:
 

 שחר לאה מבקש הבקשה:
 6311129יפו  -, תל אביב  22 מיכה

 
 סטולבון ולנטינה עורך הבקשה:

 64393יפו  -, תל אביב  12הירשנברג 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, 11.93, שטח התוספת )מ"ר(: 1, קומה בה מתבצעת התוספת: 2691, מספר תכנית הרחבה: 1מספר יח"ד מורחבות: 

 הרחבה לא מקורה,  - 2014ספת בניה לפי תבע הרחבות מבוקשים שינויים פנימיים: תו
 

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 

 23ההחלטה : החלטה מספר 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
תוספת מרפסת לא מקורה המהווה חלק מהרחבה עתידית בחזית צדדית צפונית עבור הדירה אשר את הבקשה לל .א

 האמצעית בקומה השנייה)העליונה(, כהקלה 
 להרחבת דירה בקומה שניה בלבד ללא הרחבת הדירה בקומת הקרקע.  -

 
עורכת הבקשה להזזת ע"י לקבל חלק מטענות המתנגדת בעניין חסימת הדלת. התקבלה תכנית מתוקנת   .ב

 פגיעה בצינורות, חשמל או תשתיות בקומת הקרקע.-העמודים. יהיה תנאי בהיתר לאי
וכן לא  2104לדחות שאר טענות המתנגדת שכן הבניה המבוקשת תואמת את קו ההרחבה המותר על פי תכנית 

 תהיה פגיעה בביוב קיים וחסימה של אור או אוויר לדירה בקומת הקרקע. 
 

 :ף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפו
 

 תנאים למתן היתר
 אשור הגורמים הנדרשים ע"פ דין לשלב בקרת התכן.       1
2 . 
3. 
4. 

 (.4402 הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.

 תשלום אגרות והיטלים.
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 רת יציבות ובטיחות המבנה. גרימת נזקים בבניה הקיימת ובאגף  ונקיטת כל האמצעים לשמי-אי . 2
3 . 
 
 
 

 שיפוץ החלק היחסי של הבניין לפי הנחיות מרחביות
 
 

 לתעודת גמרתנאים 
 שיפוץ החלק היחסי של הבניין לפי הנחיות מרחביות

 
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
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 לב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. רשימת הדרישות לש
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 42עמ'   22-0456  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 5פולי לוחמי גלי 6ברגי בנימין 

 
 

 107חלקה:    6134 גוש:  22-0456 בקשה מספר: 
 יד אליהו שכונה: 21/03/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0647-005 תיק בניין:
 מ"ר 344 שטח: 202101022 בקשת מידע:

   07/07/2021 תא' מסירת מידע:
 

 אברהם רפאל בקשה:מבקש ה
 6742322יפו  -, תל אביב  5לוחמי גליפולי 

 
 רדשקובסקי ארקדי עורך הבקשה:

 67290יפו  -, תל אביב  32לובטקין 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 ., , כיוון התוספת: לצד, תוספת אחרת: הוספת ממד, פרגולה17.28, שטח התוספת )מ"ר(: 1מספר יח"ד מורחבות: 

 
 

 24ההחלטה : החלטה מספר 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
בקומת במרווח הצדדי דרומי את הבקשה לשינויים פנימיים, פיתוח שטח ותוספת ממ"ד לדירת המבקש  לאשר

הקרקע כהקלה 
 

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

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 69שדה יצחק  24עמינדב 

 
 

 49חלקה:    7096 גוש:  22-0214 בקשה מספר: 
 ביצרון ורמת ישראל שכונה: 07/02/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0533-069 תיק בניין:
 מ"ר 1792 שטח: 201901663 בקשת מידע:

   31/10/2019 תא' מסירת מידע:
 

 ת"א בע"מ 69 יצחק שדה מבקש הבקשה:
 5652970, סביון  10אנפה 

 
 בר עדן אהרן עורך הבקשה:

 6314305יפו  -, תל אביב  5דרויאנוב 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 2064.31, שטח הריסה )מ"ר(: 4מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 קומות מרתפי חניה,  2: במרתפים: מספר מרתפים, אחר

 
 דירות,  3-בקומת הקרקע: חדר אשפה, חדר גז, אחר: חדרי עגלות, חדרי אופניים, מבואה קומתית ו

 
 , 69, כמות יח"ד מבוקשות: 10בקומות: כמות קומות מגורים: 

 
 על הגג: חדרי יציאה, חדר מדרגות כללי, פרגולה, אחר: מערכות טכניות, 

 
 , 70ות חניה: בחצר: גינה, כמות מקומ

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

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא

 

 25ההחלטה : החלטה מספר 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 יח"ד, שחיזקו נדרש בפני רעידות אדמה. 30קומות המכיל  4יסת בניין מגורים קיים בן לאשר הר .1
-יח"ד, מעל שלוש קומות מרתף ל 69קומות וקומת גג חלקית עבור  9לאשר הקמת שני בנייני מגורים חדשים, בני  .2

 עדה.א ומדיניות הו3שינוי  38מקומות חניה לרכב נכים, במסגרת תמ"א  2-מקומות חניה ו 70
 א ומדיניות הועדה תמורת הריסת הבניין הקיים שחיזוקו נדרש בפני רעידת אדמה:  /3 38לאשר מכח תמ"א 

 הקומות המותרות לפי תכנית תקפה.  3קומות מעל  3תוספת  -

 דירות גג. 3' עבור 1תוספת קומת גג חלקית במסגרת תכנית ג -
 מ"ר לכל דירה קיימת.   13תוספת שטח עיקרי של  -

 לאשר הקלות הבאות לשיפור תכנון וניצול זכויות מקסימליות לפי מדיות הועדה: .3
 הקומות המותרות לניצול השטחים והצפיפות המותרים לפי מדיניות הועדה. 4 -קומות מעל ל 2הוספת  -
 % לפי תקנות סטייה ניכרת. 20יח"ד המותרות במסגרת   30מעל  1הוספת יח"ד  -
 מ' 6-מ' ו 10מ'( מקווי הבניין המותרים של  1.90) 40%הקדמיות עד  הבלטת המרפסות בחזיתות -

 
 לקבל את ההתנגדות בחלקה לפי הבהרת המבקשים למתן פתרון בבניין החדש לאנשים מוגבלים. .4
 

 תנאים למתן היתר



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

 44עמ'   22-0214  

 

1 . 
2. 
3. 
4. 
5       . 

 (. 4400 חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג
 (. 4401תכנית מאושרת חתומה ע"י מכון הבקרה )מוצג 

 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג 
 תשלום אגרות והיטלים. 

אישור משרד הבריאות כי המבנה נמצא בתחום רדיוס מגן  ג' , שהינו סביב קידוח/באר מים קיימים בסמוך למבנה 
 אשר בניה בתוכו מחייבת

5. 
 

 אישור )חידוש( בעל הנכס רשות מקרקעי ישראל.

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
דון וירשמו כרכוש משותף בעת רישום הבית השטחים המשותפים  ירשמו לשימוש כל בעלי הדירות בבניין הני . 2

 המשותף, כולל החצרות הקדמיות במגרש
 נקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים,  . 3
 המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא. . 4

 המעליות המותקנות יעמדו בכל התקנים הרלוונטיים.
ילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות ד . 5

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

 .₪ 11,314תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 6
 

 תנאים להתחלת עבודות
בעל היתר הבניה יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה בידי מח' פקוח על הבניה פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק  . 1

 כנ''ל )במידה ויגרם( והחזרת המצב לקדמותו.
 בסמוך למבנה אשר בניה בתוכו מחייבת     המבנה נמצא בתחום רדיוס מגן  ג' , שהינו סביב קידוח/באר מים קיימים . 2

 אישור משרד הבריאות לצורך קבלת היתר.
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 3

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

 גמר תנאים לתעודת
 אישור שבוצע הקצאת מקום בתחום המגרש לפילר חב' חשמל . 1
 רישום סופי בטאבו . 2
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  14קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
תאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בה . 5

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 5שפתי ישנים 

 
 

 30חלקה:    7043 גוש:  22-0008 ר: בקשה מספ
 עג'מי וגבעת עליה שכונה: 03/01/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 3205-005 תיק בניין:
 מ"ר 438 שטח: 202001847 בקשת מידע:

   23/11/2020 תא' מסירת מידע:
 

 ע"מדוד שחר ב מבקש הבקשה:
 7810301, אשקלון 371ת.ד. 

 
 דאובר עדו עורך הבקשה:

 6380103יפו  -, תל אביב  3בן יהודה 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 במרתפים: מספר מרתפים, אחר: מרתפים מוצמדים, חניות, מחסנים וחדרי עזר, 

 
 בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, 

 
 ולטי שמש, על הגג: חדרי יציאה, ק

 
 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, 

 
יח"ד, העבודות  7. סה"כ 173קומות מעל הקרקע ושלוש קומות מרתף משותפת עם קדם  3פירוט נוסף: מבנה בעל 

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

 26ההחלטה : החלטה מספר 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 קומות ובנייה חלקית על הגג, 3הקמת בניין חדש למגורים בן לולקבל את ההתנגדויות אשר את הבקשה לא ל
 יחידות דיור, שכן: 7קומות מרתף משותף עם הבניין המתוכנן במגרש השכן, סה"כ  3מעל 

 
 מהווה הגדלת נפחי הבנייה והזכויות המותרות בגדר סטייה ניכרת. .1
 הבקשות המוצעות. 2הבניין במגרש השכן שלא פורסמו כהקלה ב כוללת מרתפים משותפים עם .2
 3-נוגדת עקרונות הבינוי ומדיניות עיצוב יפו לעניין סידור בנייה מדורגת לכיוון רחוב שלא מייצרת חזית אחידה ב .3

ייה מקו הבניין האחורי המותר והגדלת תכסית בנ 10%קומות וגורמת להקלות שפורסמו לעניין בנייה בחריגה של 
 חלקית על הגג ללא הצדקה תכנונית לאישורן.

הוגשה בצורה שלא מאפשרת בחינה מרחבית: ללא הצגת חישוב שטח הדירות בממוצע, ללא הוכחת תכסית  .4
 קרקע,  ללא הצגת תכסית בנייה חלקית על הגג וללא הצגת תכסית קרקע במגרש הנדון.

 
ת מהנדס העיר נשלחה לעורך הבקשה ולמבקש.הערה: חוות דע

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 
 
 



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

 46עמ'   22-0563  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 18החרש 

 
 

 282חלקה:    6977 גוש:  22-0563 בקשה מספר: 
 נוה שאנן שכונה: 05/04/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 29בניה חדשה/בניין רב קומות )מעל  סיווג: 0459-018 תיק בניין:
 מ"ר 11561 שטח: 202000526 בקשת מידע:

   18/05/2020 תא' מסירת מידע:
 

 ויתניה בע"מ מבקש הבקשה:
 6971904יפו  -, תל אביב  4 ולנברג ראול

 בע"מ( 1995נכסי דמר ) 
 7290500, ניר צבי  0ניר צבי 

 
 ישר אבנר עורך הבקשה:

 63291יפו  -, תל אביב  18טשרניחובסקי 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 במרתפים: ללא מרתף, 

 
 בקומת הקרקע: אולם כניסה, 

 
 בקומות: קומה מפולשת, 

 
 : אחר: מתקנים טכניים, על הגג

 
 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, אחר: זיקת הנאה בחצר, 

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

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: כן

 

 27ההחלטה : החלטה מספר 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות  42בניני משרדים צמודים לאורך נתיבי איילון המורכב  ממגדל משרדים בן  2הקמת אשר את הבקשה לל .1

 קומות עם מסחר בקומת הקרקע. 6בניין נמוך למשרדים בן ו
 לאשר הקלות הבאות: .2

 קומות.  42-קומות ל 40-תוספת שתי קומות למגדל מ 
 מ' המותרים.  6מ' במקום  5-הנמכת גובה קומה ראשונה מעל קומת הקרקע ל 

 בין המגדל לבין הבניין שיבנה  24-מ' ל 25-הקטנת קו בניין פנימי )המרחק( מ
 ברחוב החרש 

לקבל את ההתנגדות של רשות שדות התעופה ולהתנות את מתן היתר הבנייה כך שהגובה המרבי המותר , לרבות  .3
 הים.+ מ' מעל פני 180מתקני עזר לבנייה , לא יעלה על 

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

 
 תנאים למתן היתר

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

 תנאים בהיתר
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 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 ס לפני כל שאר חלקי הפרויקט.( המבנה הציבור יאוכל1 . 2

 ( מילוי דרישות הסכם ההקמה בנוגע להקמת שטחי הציבור והמטלות בהתאם להוראות התב"ע.2
 ( השטחים הפתוחים יתוחזקו בהתאם לחוזה האחזקה שיחתם בין היזם לעירייה.3

 
 תנאים להתחלת עבודות

את  תכנית ופרטי השלביות כחלק ממסמכי הבקשה לקבלת אישור  יש להגיש -במידה ומבוקש ביצוע בשלבים  . 1
 לתחילת עבודות או מייד לאחר מכן.

 ( המצאת ביטוח עבודות קבלניות בהתאם לחוזה הקמה.1 . 2
 ( הפקדת ערבות בנקאית להבטחת שחרור העוגנים וקבלת הסכמת אגף הנכסים לכך.2
שצ"פ, מבנה ציבור או דרך, יש לקבל את הסכמת אגף ( אם מבוקש להסדיר אתר התארגנות בשטח שייעודו 3

הנכסים. יש להסדיר את דמי השימוש ולהפקיד כתב התחייבות לפינוי השטח בגמר השימוש. בגמר השימוש על 
 בעל ההיתר     לתקן כל נזק ולהשיב את המצב לקדמותו על חשבונו.

 
 תנאים לאיכלוס

 התנאים לקבלת היתר בנייה בהתאם להוראות התב"ע והסכם ההקמה. ( ביצוע בפועל של כל1 . 1
( אישור מנהל הפרויקט ההנדסי מטעם אגף הנכסים וגורמי העירייה להתאמת הביצוע לתכנון המפורט של המבנה 2

 הציבורי.
רי ( לכל מבנה תינתן תעודת גמר בנפרד כשתנאי לקבלת תעודת אכלוס/גמר לפרויקט יהיה הקמת המבנה הציבו3

 וחניות העירייה ומסירתם לידי העירייה לאחר שיתוקנו כל הליקויים בהתאם לדרישות שיינתנו בסיורי המסירה.
 ( ביצוע פיתוח של השטחים הציבוריים בהתאם להסכם פיתוח שנחתם באגף להכנסות מבנייה ופיתוח.4
 ההקמה. ( אישור עו"ד החברה בנוגע להוראת דמי ניהול ואחזקה בהתאם להוראות חוזה5
 ( רישום והקמה בפועל של זיקות ההנאה ושטחי הציבור בפרויקט בבעלות העירייה בלשכת רישום המקרקעין.6
( תופקד ערבות בנקאית להבטחת רישום בפועל של השטחים הציבוריים בבעלות העירייה ורישום זיקות ההנאה 7

 בפנקס רישום המקרקעין.
 י הפרויקט.( מבנה הציבור יאוכלס לפני שאר כל חלק8

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.

 
 תנאים לתעודת גמר

 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 סת המבנים המיועדים להריסה במגרש.פינוי והרי . 2
 רישום בפועל של השטחים הציבוריים בתחום התכנית בבעלות העירייה. . 3
 רישום בפועל ומסירת החזקה לידי עיריית תל אביב יפו של השטחים הציבוריים הבנויים בתחום המגרש . 4

 ג'. 4.1.2כמפורט בסעיף 
 יבור למעבר רגלי, לכלי רכב ותשתיות.רישום בפועל של זיקות ההנאה לטובת הצ . 5
 תנאי לאכלוס יהיה הכנת לוח הקצאות ופרצלציה לכל מגרש. בהמשך ירשמו השטחים במסגרת הסכם בית . 6

 משותף כתת חלקה. היה וניסוח הסכם הבית המשותף יתעכב, יחתום היזם עם העירייה על הסכם שיתוף
 לשביעות רצון הצדדים.

 צ"ר בטאבורישום סופי של הת . 7
 

 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 
 26ייזיק א חריף א 26חריף אייזיק 

 
 

 226חלקה:    7000 גוש:  22-0046 בקשה מספר: 
 יפו ג' ונוה גולן שכונה: 09/01/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג:  תיק בניין:

 מ"ר 683 שטח: 201902246 בקשת מידע:
   23/12/2019 תא' מסירת מידע:

 
 ת"א בע"מ 26תור התחדשות עירונית אייזיק חריף קן ה מבקש הבקשה:

 0, שילת  0פארק תעשיות ומסחר 
 

 סגל עופר עורך הבקשה:
 65784יפו  -, תל אביב  53רוטשילד 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

בקומה מפולשת,  יח"ד 4יח"ד על הגג, תוספת  10, אחר: בנוסף ל 10, כמות יח"ד לתוספת: 2.5כמות קומות לתוספת: 
ד. כל הדירות -, קומה בה מתבצעת התוספת: הרחבות בקומות א2544, מספר תכנית הרחבה: 16מספר יח"ד מורחבות: 

, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים 100, שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 25הקיימות, שטח התוספת )מ"ר(: 
 מ"ר לדירה.,  12.0ת, תוספת אחרת: תוספת מרפסת בשטח של כ שינויים פנימיים: שינויים בחד מדרגות והוספת מעלי

 
 בקומת הגג: כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, 

 
 
 

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 

 28ההחלטה : החלטה מספר 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת עמודים  4, בבניין קיים למגורים בן 38אשר את הבקשה לחיזוק ותוספות בניה מכח תמ"א ל .1

 30קומות ובניה חלקית על הגג, עם סה"כ  7יח"ד, סה"כ הבניין לאחר השינויים בן  14מפולשת, כולל תוספת 
 : 38יח"ד. על בסיס הפרסומים הבאים למתן תמריצים מכוח תמ"א 

 38קומות מעבר למותר עבור מימוש תמריצי תמ"א  2תוספת  -
  38תוספת שטח מכח תמ"א     -
 38יח"ד בכל קומה( מכח תמ"א  4יח"ד חדשות )  8תוספת      -
 38יח"ד וחדרים טכניים מכח תמ"א  4סגירת קומת עמודים מפולשת לצורך הסדרת     -
 38י וצדדי מכח תמ"א הבלטת ממ"דים מעבר לקווי הבניין הקדמי, אחור    -       

 
 כולל ההקלות הבאות:

 מהמרווח האחורי המותר עבור שיפור רווחת הדיירים. 40%הבלטת מרפסות עד  -
 

 בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים שיפורטו בהמשך.       
 
ת בקרן חנייה בהתאם מקומות החנייה החסרים על פי התקן על ידי השתתפו 14מתן פתרון חלופי להסדרת  .2

 להמלצת תחנת תנועה וחנייה במכון הרישוי.

 
 תנאים למתן היתר

 מסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 דין לשלב בקרת התכן. אישור הגורמים הנדרשים עפ''י . 2
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 3
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 4
 תשלום אגרות והיטלים. . 5
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 תנאים בהיתר
 לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד  . 1
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 2

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

 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  . 3

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

 
 נאים להתחלת עבודותת
הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן  . 1

 השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני.
ונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר הגשת "הצהרת אגר . 2

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

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

 התאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.וכן ב
 

 תנאים לתעודת גמר
, בלשכת רישום המקרקעין בהתאם לנדרש בתקנות המקרקעין )ניהול ורישום(, 27הצגת רישום הערה לפי תקנה  . 1

 לעניין: 2011 -תשע"ב 
 הבניין  א. שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי

 ב. המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא 
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 2
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 3

 דותשימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבו
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
 

 התחייבויות להוצאת היתר
 מקומות חניה החסרים להשלמת התקן הנדרש. 14הצגת התחייבות לתשלום קרן חנייה עבור 

 
קש הבקשהטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבהערה: 

 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 
 6מזל קשת 

 
 

 134חלקה:    7019 גוש:  22-0528 בקשה מספר: 
 יפו העתיקה,נמל יפו שכונה: 31/03/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 3793-006 תיק בניין:
 מ"ר 753.59 שטח: 201800289 בקשת מידע:

   17/04/2018 תא' מסירת מידע:
 

 לויטפרייס לויט מרידיט מריפרייס  מבקש הבקשה:
 6340726יפו  -, תל אביב  18אהרון דוד גורדון 

 
 מימר נאור עורך הבקשה:

 6607822יפו  -, תל אביב  23קבוץ גלויות 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
: תוספת חדר עבודה , מבוקשים שינויים פנימיים7.5, שטח התוספת )מ"ר(: 2אחר: תוספת חדר עבודה לאומן, במפלס 

 בעל שני פתחי חלונות ופתח דלת אחת., שימוש המקום כיום: בהיתר סטודיו אומן,  2אומן במפלס 
 

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

 29ההחלטה : החלטה מספר 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 יר את הבקשה לדיון בצוות התנגדויות.להעב

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 54וולפסון 

 
 

 166חלקה:    6947 גוש:  20-1428  בקשה מספר:
 נוה שאנן שכונה: 26/10/2020 תאריך בקשה:

 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיווג: 0033-052 תיק בניין:
 מ"ר 478.54 שטח: 201900136 בקשת מידע:

   27/02/2019 תא' מסירת מידע:
 

 להנדסה ובנין בע"מ נעמן איתן חברה מבקש הבקשה:
 6971918יפו  -א, תל אביב 22ולנברג ראול 

 
 וימר רמי עורך הבקשה:

 6971917יפו  -א, תל אביב 22ולנברג ראול 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 913.9, שטח הריסה )מ"ר(: 4מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 ם: מספר מרתפים, אחר: מחסנים דירתיים, חדרים טכנים וחדר שנאי לחברת חשמל, במרתפי
 , 1, כמות חדרי שירותים: 1יח"ד, כמות חנויות:  2בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, חדר גז, אחר: 

 , 23, כמות יח"ד מבוקשות: 6בקומות: כמות קומות מגורים: 
 , 1-פרגולה, אחר: דירות גג לפי תכנית ג על הגג: קולטי שמש, חדר מדרגות כללי,

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

 2,104.80נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 30: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
  1ולבטל את תנאי מספר  05/05/2021-תקן טעות סופר בהחלטת ועדת משנה לתכנון ובנייה )רישוי( שהתקבלה בל

 " 27מפרטים שבהם יסומנו הדירה וחדר היציאה לגג בצבע אחיד לצורך רישום בתקנה  2למתן היתר ל"הגשת 
 

 תנאים בהיתר
ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק )אם -מבקשי ההיתר יפקידו לפני תחילת עבודות הבניה בידי הועדה העתק פוליסת . 1

 ייגרם( בזמן ביצוע עבודות הבניה והחזרת המצב לקדמותו.
 

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

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 תנאים לתעודת גמר
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 1
 , וזאת כתנאי לקבלת תעודת גמר.יש להגיש אישור גמר ביצוע הסידורים האקוסטיים . 2

 
האישור יהיה מסמך חתום על ידי מתכנן הסידורים האקוסטים ובו יודיע המתכנן בדק את המבנה ומצא כי בוצעו 

 בו כל הסידורים האקוסטים וכי רמת הרעש בתוך במבנה ובסביבתו תואמת לכל דין.
 

נה. הבדיקות יבוצעו רק לאחר השלמת הבניה האישור יכלול תוצאות של בדיקות אקוסטיות שבוצעו בפועל במב
 והתקנת והפעלת כל המערכות שבתוכו.

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

 
חלטה התקבלה פה אחד.הה
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 39: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 05/05/2021מתאריך  2-21-0007מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
ה יובניקומות  5, בן 38והקמת בניין חדש מכוח תמ"א קומות  3בן  למסחר הריסת מבנה קייםללאשר את הבקשה  .1

 יחידות דיור.  22חלקית על הגג, מעל קומת מרתף, למגורים ומסחר בקומת הקרקע עם 
 כהקלה ל:              

 ים לשם מימוש זכויות מותרות.' המותרמ 3.00 לעומת מ'  2.70של   מקו בניין צדדי 10%חריגה של עד  .א

 ים לשם תכנון אופטימלימ' המותר 5.0 לעומתמ'  4.5מקו בניין אחורי של  10%חריגה של עד  .ב

 מקו הבניין האחורי המותר לשם תכנון אופטימלי %40הבלטת מרפסות של  .ג

 ח הקדמי בתחום שפ"פ.בתחום זיקת הנאה במרוובניית פתח הכנסת ציוד תת קרקעי עבור חברת החשמל  .ד

 לשם תכנון אופטימלי בקומות שוות. הפיכתה לקומה מלאהתוך  ביטול קומת ביניים  .ה
 

וולפסון יהפוך למדרחוב ללא כניסת  'רחבהמשך לחוו"ד מכון הרישוי, כל עוד אין אפשרות לתכנן חניה במגרש כי  .2
 0לקבוע תקן חנייה , ניתן ו בתקנות החנייה2יף באזור הסגור לכניסת כלי רכב כהגדרתו בסעוהנכס מצוי כלי רכב
 במגרש.

 

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

 תנאים למתן היתר
 .27מפרטים בהם יסומנו הדירה והחדר יציאה לגג בצבע אחיד לצורך רישום תקנה  2הגשת  . 1
 לפני חיבור הבניין לחשמל. 27חים המשותפים על פי תקנה הצגת התחייבות לרישום כל השט . 2
 

 תנאים בהיתר
ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק )אם -מבקשי ההיתר יפקידו לפני תחילת עבודות הבניה בידי הועדה העתק פוליסת . 1

 ייגרם( בזמן ביצוע עבודות הבניה והחזרת המצב לקדמותו.
, על כל הוראותיה לתכנון ולביצוע המבנה, מהווה חלק בלתי 21.4.20של מ.ג. יועצים מתאריך  חוות דעת אקוסטית . 2

 נפרד מהיתר הבניה.
 
 

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

 יים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.וכן בהתאם למפרטים העירונ
 

 תנאים לתעודת גמר
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 1
 יש להגיש אישור גמר ביצוע הסידורים האקוסטיים, וזאת כתנאי לקבלת תעודת גמר. . 2

 
על ידי מתכנן הסידורים האקוסטים ובו יודיע המתכנן בדק את המבנה ומצא כי בוצעו האישור יהיה מסמך חתום 

 בו כל הסידורים האקוסטים וכי רמת הרעש בתוך במבנה ובסביבתו תואמת לכל דין.
 

האישור יכלול תוצאות של בדיקות אקוסטיות שבוצעו בפועל במבנה. הבדיקות יבוצעו רק לאחר השלמת הבניה 
 כל המערכות שבתוכו.והתקנת והפעלת 

 
 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.

 
 

 21ההחלטה : החלטה מספר 
 03/03/2021מתאריך  2-21-0004מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 ולדון בבקשה בעוד שבועיים לאחר בדיקת המפרט המתוקן. לשוב

 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 18החרש 

 
 

 282חלקה:    6977 גוש:  22-0564 בקשה מספר: 
 נוה שאנן שכונה: 05/04/2022 תאריך בקשה:

 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיווג: 0459-018 תיק בניין:
 מ"ר 11561 שטח: 202000705 בקשת מידע:

   28/06/2020 תא' מסירת מידע:
 

 ויתניה בע"מ מבקש הבקשה:
 6971904יפו  -, תל אביב  4ראול  ולנברג

 בע"מ( 1995נכסי דמר ) 
 7290500, ניר צבי  0ניר צבי 

 
 ישר אבנר עורך הבקשה:

 63291יפו  -, תל אביב  18טשרניחובסקי 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 במרתפים: ללא מרתף, 

 
 , 4בקומת הקרקע: אולם כניסה, כמות חנויות: 

 
 , 130, כמות יח"ד מבוקשות: 22ומה מפולשת, קומה מסחרית עבור: קימונעות, כמות קומות מגורים: בקומות: ק

 
 על הגג: חדר מכונות ומעלית, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, 

 
 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, 

 
 

 31ההחלטה : החלטה מספר 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות  42קומות וקומת גג חלקית לשימוש ציבורי ומסחר ומגדל תעסוקה בן  8אשר את הבקשה להקמת בניין בן ל .1

 יח"ד( 130לשימושים מעורבים של מסחר, משרדים ומגורים )
 

 ובהתאם למאושר בתכנית עיצוב: 4086לאשר הקלה מהוראות התכנית  .2
 קומות מרקמיות עבור מבנה הציבור 2.5תוספת  -
 קומות למגדל במסגרת מגבלת גובה המותר  2תוספת ל -
 מ' 5מ' כנקבע בתכנית התקפה ל  6מ  1הנמכת גובה קומה  -
 מ'   בקומת הקרקע בין 10-מ' ל 14 -מ' בקומת הקרקע ומ 24-מ' ל 25-הקטנת קווי הבניין הפנימיים מ -

 ה.המגדל לבין בניין ציבורי. מדובר במעבר פתוח ומקורה ע"י הקומה  השניי
 
רשות שדות התעופה ולהתנות את מתן היתר הבנייה כך שהגובה המרבי המותר , לרבות  לקבל את ההתנגדות של 

 + מ' מעל פני הים180מתקני עזר לבנייה , לא יעלה על 
 

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

 תנאים למתן היתר
 ן לשלב בקרת התכן..  אישור הגורמים הנדרשים עפ"י די1
 (.4402.  הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג 2
 .  עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבנייה.3
 .  תשלום אגרות והיטלים.4
  

 תנאים בהיתר
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 ת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבנייהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחיל . 1
2 . 
3. 
4. 

 המבנה הציבור יאוכלס לפני כל שאר חלקי הפרויקט.
 מילוי דרישות הסכם ההקמה בנוגע להקמת שטחי הציבור והמטלות בהתאם להוראות התב"ע.

 .השטחים הפתוחים יתוחזקו בהתאם לחוזה האחזקה שיחתם בין היזם לעירייה
 

 תנאים להתחלת עבודות
 יש להגיש את  תכנית ופרטי השלביות כחלק ממסמכי הבקשה לקבלת אישור  -.  במידה ומבוקש ביצוע בשלבים 1

 לתחילת עבודות או מיד לאחר מכן.     
 .  המצאת ביטוח עבודות קבלניות בהתאם לחוזה הקמה.2
 סכמת אגף הנכסים לכך..  הפקדת ערבות בנקאית להבטחת שחרור העוגנים וקבלת ה3
 .  אם מבוקש להסדיר אתר התארגנות בשטח שייעודו שצ"פ, מבנה ציבור או דרך, יש לקבל את הסכמת אגף   הנכסים. 4

 יש להסדיר את דמי השימוש ולהפקיד כתב התחייבות לפינוי השטח בגמר השימוש. בגמר השימוש על בעל ההיתר       
 ב לקדמותו על חשבונו.לתקן כל נזק ולהשיב את המצ     

  
 תנאים לאיכלוס

 .   ביצוע בפועל של כל התנאים לקבלת היתר בנייה בהתאם להוראות התב"ע והסכם ההקמה.1
 .   אישור מנהל הפרויקט ההנדסי מטעם אגף הנכסים וגורמי העירייה להתאמת הביצוע לתכנון המפורט של המבנה    2

 הציבורי.      
 .   לכל מבנה תינתן תעודת גמר בנפרד כשתנאי לקבלת תעודת אכלוס/גמר לפרויקט יהיה הקמת המבנה הציבורי     3

 חניות העירייה ומסירתם לידי העירייה לאחר שיתוקנו כל הליקויים בהתאם לדרישות שיינתנו בסיורי המסירה.      
 כנסות מבנייה ופיתוח וביצוע בפועל..   הצגת הסכם פיתוח של השטחים הציבוריים מול אגף לה4
 .   אישור עו"ד החברה בנוגע להוראת דמי ניהול ואחזקה בהתאם להוראות חוזה ההקמה.5
 .   רישום והקמה בפועל של זיקות ההנאה ושטחי הציבור בפרויקט בבעלות העירייה בלשכת רישום המקרקעין.6
 טחים הציבוריים בבעלות העירייה ורישום זיקות ההנאה  .   תופקד ערבות בנקאית להבטחת רישום בפועל של הש7

 בפנקס רישום המקרקעין.      
 .   מבנה הציבור יאוכלס לפני שאר כל חלקי הפרויקט.8
 .   יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר וכן 9

 ניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.בהתאם למפרטים העירו      
 
 נאים לתעודת גמרת
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  53קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 2
 נית בבעלות העירייה.רישום בפועל של השטחים הציבוריים בתחום התכ . 3
 רישום בפועל ומסירת החזקה לידי עיריית תל אביב יפו של השטחים הציבוריים הבנויים בתחום המגרש . 4

 ג'. 4.1.2כמפורט בסעיף 
 רישום בפועל של זיקות ההנאה לטובת הציבור למעבר רגלי, לכלי רכב ותשתיות. . 5
 יה לכל מגרש. בהמשך ירשמו השטחים במסגרת הסכם ביתתנאי לאכלוס יהיה הכנת לוח הקצאות ופרצלצ . 6

 משותף כתת חלקה. היה וניסוח הסכם הבית המשותף יתעכב, יחתום היזם עם העירייה על הסכם שיתוף
 לשביעות רצון הצדדים.

 רישום סופי של התצ"ר בטאבו . 7
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

 ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 10פעמונית 

 
 

 182חלקה:    7050 גוש:  22-0487  בקשה מספר:
 )יפו ד' )גבעת התמרים שכונה: 24/03/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 3764-010 תיק בניין:
 מ"ר 1159 שטח: 201901370 בקשת מידע:

   05/09/2019 תא' מסירת מידע:
 

 ננית יזמות ובניה בע"מח.מ פנינת חי מבקש הבקשה:
 6701608יפו  -, תל אביב  8יהודית 

 
 פרייס מעוז עורך הבקשה:

 6713324יפו  -, תל אביב  113החשמונאים 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
בה , קומה 2295, מספר תכנית הרחבה: 24, מספר יח"ד מורחבות: 15, כמות יח"ד לתוספת: 2.5כמות קומות לתוספת: 

, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, מבוקשים שינויים פנימיים: שיפוץ המבנה, 4-6מתבצעת התוספת: 
 החלפת המדרגות, תוספת מעלית, שיפוץ לובאים בכל הקומות, שיפוץ מערכות טכניות וכל הכרוך בחיזוק המבנה, 

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

 

 32ההחלטה : החלטה מספר 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יח"ד,  15קומות, כולל תוספת  4, בבניין קיים למגורים בן 38הבקשה לחיזוק ותוספות בניה מכח תמ"א  לאשר את .1

יח"ד. על בסיס הפרסומים הבאים  39קומות ובניה חלקית על הגג, עם סה"כ  6סה"כ הבניין לאחר השינויים בן 
 : 38למתן תמריצים מכוח תמ"א 

 38מריצי תמ"א קומות מעבר למותר עבור מימוש ת 2תוספת  -
  38תוספת שטח מכח תמ"א     -
 38יח"ד בכל קומה( מכח תמ"א  6יח"ד חדשות )  12תוספת      -
 38הבלטת מעלית מעבר לקווי הבניין הקדמי מכח תמ"א     -       

 
 כולל ההקלות הבאות:

 מהמרווח הקדמי המותר עבור שיפור רווחת הדיירים. 40%הבלטת מרפסות עד  -
 ללא פתחים לצורך הקמת ביתן אשפה 30%ניה עד ב -      

 בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים שיפורטו בהמשך. 
 
מקומות החנייה החסרים על פי התקן על ידי השתתפות בקרן חנייה בהתאם  15מתן פתרון חלופי להסדרת  .2

 להמלצת תחנת תנועה וחנייה במכון הרישוי.
 

 תנאים למתן היתר
 מסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 הצגת אישור אדריכל העיר וצוות התכנון . 2
 אישור הגורמים הנדרשים עפ''י דין לשלב בקרת התכן. . 3
 (.4402מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים  . 4
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 5
 תשלום אגרות והיטלים. . 6
 

 תנאים בהיתר
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 1

 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.
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 57עמ'   22-0487  

 

להנחיות  דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם . 2
 האגרונום המלווה המומחה בתחום טיפול בעצים. 

 בשטח ציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 תנאים להתחלת עבודות
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 1

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

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

 בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 תנאים לתעודת גמר
, בלשכת רישום המקרקעין בהתאם לנדרש בתקנות המקרקעין )ניהול ורישום(, 27הצגת רישום הערה לפי תקנה  . 1

 לעניין: 2011 -תשע"ב 
 א. שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין 

 ב. המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא 
 

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

אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים יגיש אישור לכך שעבודות שימור העצים הושלמו ואין  . 3
 פגיעה בעצים בעקבות העבודות

 
 ולמבקש הבקשהטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 58עמ'   21-1738  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 23נוה שאנן 

 
 

 64חלקה:    6943 גוש:  21-1738 : בקשה מספר
 נוה שאנן שכונה: 23/12/2021 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0038-023 תיק בניין:
 מ"ר 424 שטח: 202000654 בקשת מידע:

   24/05/2020 תא' מסירת מידע:
 

 קבוצת אלפא י.ג יזמות ובניה בע"מ מבקש הבקשה:
 7535917, ראשון לציון  11בקר 

 
 פנחס אורית עורך הבקשה:

 6901885יפו  -א, תל אביב 23מיזאן 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 925.56, שטח הריסה )מ"ר(: 4מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 , 1חדרי עזר, אחר: מגורים ע"פ עבמרתפים: מרתף אחד בלבד, מקלט, מחסן, 

 
 , 3, כמות חדרי שירותים: 3בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, אחר: מגורים, כמות חנויות: 

 
 

 , 24, כמות יח"ד מבוקשות: 7בקומות: כמות קומות מגורים: 
 

 על הגג: קולטי שמש, 
 

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

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

 33ההחלטה : החלטה מספר 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות ובנייה חלקית על הגג,  6בן  38אשר את הבקשה להריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכוח תמ"א לא ל

 יחידות דיור, שכן: 23מעל קומת מרתף, עבור 
 

מדיניות הועדה יחידות דיור בעורף הקומה  על חשבון השטח המסחרי נוגד  2תכנון הבניה בקומת הקרקע עם   א.
שימוש העיקרי בקומת הקרקע באזור בו נמצא הנכס הוא למסחר ולא למגורים. ועקרונות התכנית לפיה ה

 תיקון המפרט יהווה שינוי מהותי בתכנון ועלול לגרום להקטנת הצפיפות בבניין.
 מ"ר בניגוד לנקבע במדיניות הוועדה ללא הצדקה תכנונית לכך.  50-יחידות דיור בשטח קטן מ 2כוללת  ב.
 מקו הבניין האחורי המותר שלא פורסמה בניגוד לנקבע בתקנות.   40%ד כוללת הבלטת מרפסות ע ג.
לעניין איסור  1להוראות תכנית עהתכנון מאפשר שימוש למגורים בשטחי המרתף המוצמדים לדירות בניגוד  ד.

 שימוש למגורים במרתף.  
 

 הערה: טיוטת חוות הדעת נשלחה לעורך הבקשה ולמבקש       
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 12רענן 

 
 

 16חלקה:    7424 גוש:  22-0102 בקשה מספר: 
 פלורנטין שכונה: 17/01/2022 תאריך בקשה:

 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיווג: 0170-012 תיק בניין:
 מ"ר 188 שטח: 202001513 בקשת מידע:

   21/10/2020 תא' מסירת מידע:
 

 יאגודייב בוריס מבקש הבקשה:
 6609608יפו  -, תל אביב  12 רענן

 
 כהן אדם עורך הבקשה:

 6772310יפו  -, תל אביב  18בית ירח 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 במרתפים: ללא מרתף, 

 
 , 1, כמות חדרי שירותים: 1בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, כמות חנויות: 

 
 , 9, כמות יח"ד מבוקשות: 5מות קומות מגורים: בקומות: קומה מסחרית עבור: חנויות, כ

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

 
 , 1.5בחצר: גינה, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 

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

 

 34ההחלטה : החלטה מספר 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות ובנייה חלקית על הגג,  5בן  38הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכוח תמ"א הבקשה ל לא לאשר את

 , שכן:יחידות דיור 9מעל קומת מרתף, עבור 
כוללת הריסת החזית הקיימת לרחוב המיועדת לשמירה בהתאם להחלטת ועדת השימור ובהתאם לתנאים  .א

לאזור צפון פלורנטין ובגדר סטייה ניכרת. תיקון התכנית לחוק שפורסמו  77-78המגבילים מכוח סעיפים 
 יהווה שינוי מהותי בתכנון.

לעניין היקף שטח סחיר למסחר  77-78נוגדת את עקרונות התכנית ואת התנאים המגבילים מכוח סעיפים  .ב
נון והתכ 38הנמוך באופן משמעותי מהיקף השטח הסחיר הקיים בהיתר כתנאי  למתן תמריצים מכוח תמ"א 

 של הבניה בקומת הקרקע לא הומלץ מבחינה אדריכלית.  תיקון המפרט יהווה שינוי מהותי בתכנון.
מ"ר על חשבון השטח המסחרי בקומת הקרקע בניגוד  35-כוללת סידור יחידת דיור אחת בגודל הנמוך מ .ג

 י בתכנון.לחוק. תיקון התכנית יהווה שינוי מהות 77-78לנקבע בתנאים המגבילים מכוח סעיפים 
מ'( מעבר לקו הבניין האחורי המותר בניגוד לנקבע במדיניות הוועדה באזור  1.5) 30%כוללת חריגה של עד  .ד

 בלבד. תיקון המפרט עלול לגרום לשינוי בצפיפות. 10%שהתירה חריגה של עד 
 נות.מרוחב המדרכה בניגוד לנקבע בתק 1/3-כוללת הבלטת מרפסות בחזית קדמית לרחוב מעבר ל .ה
 . 1כוללת תכנון של מגורים במרתף בניגוד לשימושים המותרים בתכנית ע .ו
כוללת תכנון של חדר לאשפה בחזית לרחוב ללא הצדקה תכנונית לכך ובניגוד לנקבע בתנאים המגבילים מכוח  .ז

ולפיו יינתן עדיפות להסדרת שטח מסחרי באזורים מסחריים על פני מתקנים/שימושים  77-78סעיפים 
 אחרים. תיקון המפרט יהווה שינוי מהותי בתכנון.

 לא הומלצה ע"י מכון הרישוי.  .ח
 

 .ממצאי הבדיקה נמסרו לעורך הבקשה ולמבקש 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 מינהל           ההנדסה

 61עמ'   22-0405  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 1הר ציון  2נוה שאנן 

 
 

 1חלקה:    6946 גוש:  22-0405 בקשה מספר: 
 נוה שאנן שכונה: 13/03/2022 תאריך בקשה:

 שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית סיווג: 0038-002 תיק בניין:
 מ"ר 454 שטח: 202101948 בקשת מידע:

   10/11/2021 תא' מסירת מידע:
 

 צביאלי יוסף מבקש הבקשה:
 6345119יפו  -, תל אביב  164 הירקון

 
 איל טל עורך הבקשה:

 0יפו  -, תל אביב  53סוקולוב 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 אחר: ללא שינוי, תוספת אחרת: החרגת גלריה מהיתר בניה, 

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

 
 לדים: קיים ממ"ד: כןגן י

 

 35ההחלטה : החלטה מספר 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
, שתוקפו הוארך בהיתרים מאוחרים,  ולדחות את ההתנגדויות 13-0574לשינויים כלפי היתר מס'  את הבקשה לאשר

.  שהוגשו לגביה שכן הבקשה חתומה על ידי מתכנן השלד והטענה בנוגע לחלוקת הזכויות בבנין הינה טענה קניינית
ר של הקירות בקומת הקרקע וקומת הגלריה , שיפוץ חיצוני לשביעות רצון מהנדס העילקבוע תנאי לאכלוס הבניין

הוא יותנה בכך  ,הבניין לפני ביצוע השיפוץ החיצוני הנדרשאת הכוללת את חריגת הבנייה. ככל שיבוקש לאכלס 
 שדירה אחת בקומה העליונה של הבניין לא תאוכלס כתנאי לביצוע השיפוץ. 

 ן בהחרגתו כדי להכשירו.השטח שהוחרג מהבקשה לשינויים הינו שטח שנבנה ללא היתר ואי
 

הינו שטח שנבנה ללא היתר ואין בהחרגתו כדי להכשירו והשטח יסומן ג *תירשם הערה בהיתר כי השטח שהוחר
 כ"לא שייך להיתר".  

 
 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 
 9פיקוס  7פיקוס 

 
 

 81חלקה:    7075 גוש:  19-0082 מספר: בקשה 
 יפו ג' ונוה גולן שכונה: 14/01/2019 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 3720-007 תיק בניין:
 מ"ר 1853 שטח: 201702057 בקשת מידע:

   29/11/2017 תא' מסירת מידע:
 

 ת"א בע"מ 7-9-11שות עירונית פיקוס קו התור התחד מבקש הבקשה:
 0א, שילת 0פארק תעשיות ומסחר 

 
 סגל עופר עורך הבקשה:

 65784יפו  -, תל אביב  53רוטשילד 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
ת: יח"ד בקומת הקרקע, מספר יח"ד מורחבו 6, אחר: בנוסף תוספת 21, כמות יח"ד לתוספת: 3כמות קומות לתוספת: 

, שטח דירה/משרד 73.74, שטח התוספת )מ"ר(: 1-4, קומה בה מתבצעת התוספת: 2298, מספר תכנית הרחבה: 24
, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים 646.47לאחר תוספת )מ"ר(: 

מ"ר  71.21קומות טיפוסיות. בנוסף ל  4. קיימות השטחים מתייחסים לקומה טיפוסית קיימת-פנימיים: שטח תוספת 
 מרפסות.

 
 2.65הריסת שטח עיקרי לטובת בניית חדר מדרגות המאפשר מעלית., תוספת אחרת: סה"כ מבוקש  -שינויים פנימיים 

 יח"ד בקומת הקרקע, בנוסף למתקן חניה. 6יח"ד מתוכן   21קומות על מבנה קיים, הכוללות 
 

)תכנית ההרחבות(  בחזית הרחוב חדר המדרגות/מעלית מתכננים מחוץ לקו בניין   2298"י תב"ע  קווי הבניין נקבעו עפ
 38. בחזית אחורית קיימים אלמנטים של חיזוק ומיגון מחוץ לקוי ההרחבות עפ"י הוראות תמ"א 38עפ"י הוראות תמ"א 

 ובהתאם למידיניות הועדה המקומית., 
 

, שטח פרגולה )מ"ר(: 65, שטח ניצול חלל הגג )מ"ר(: 419.39טח התוספת )מ"ר(: בקומת הגג: כיוון התוספת: לאחור, ש
 , חומר הפרגולה: בטון, השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, 43.13

 
 הע

 

 36: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 :12.8.2020-וועדה מההחלטת ו 31.7.2019 -וועדה מההמשך להחלטת ב
 
 וההקלות הבאות: ושינויים בתוואי המרתףתת קרקעי אים נר שלאשר את ההקלה לתוספת חד .א

 הקלה בקו בנין קדמי )מזרחי( עד קו המגרש לבניית חדר טרנספורמציה תת קרקעי. .1

 לקו בנין צידי )צפוני( עד לקו המגרש לבניית חדר טרנספורמציה תת קרקעי.הקלה  .2

 
 31.12.2022להאריך את תוקף החלטת הוועדה המקורית עד  ב. 
 

 בכפוף לכל דין ובתנאים הבאים: 
 

 תנאים למתן היתר
 התאמת מרפסות בולטות מקו בניין קדמי לנקבע בתקנות. . 1
 לרבות גובה דירות על הגג ותיקון המפרט בהתאם. 1גהתאמת התכנון לתקנות תכנית  . 2
מפרטים נוספים  2סימון השטחים המשותפים באופן ברור על גבי המפרט לרבות חצר אחורית משותפת. הגשת  . 3

לתקנות  27בהם יצבעו השטחים המשותפים בצבע רקע שונה לטובת רישומם כרכוש משותף מכוח תקנה 
 המקרקעין.

וצמצום בליטתן מעבר לקו הבניין הקדמי עד למידה מינימלית הנדרשת  38בהתאם לתנאי התמ''א  הבלטת מעליות . 4
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 לתפקוד המעלית ובכפוף לאישור יועץ בטיחות ונגישות.
 הצגת תכנית פיתוח כנדרש לרבות אופי הפיתוח, שתילה,  גובה גדרות וחומרי גמר. . 5
גבול המגרש הצדדי, בהתאם לנקבע בהנחיות מרחביות, בתאום עם ביטול פילרים בחזית לרחוב וסידורם בצמוד ל . 6

 בוחן הרישוי ותיקון המפרט בהתאם.
 , בתאום עם בוחן הרישוי ותיקון המפרט בהתאם.1.05סידור הפתחים כלפי חצר משותפת החל מגובה  . 7
 מילוי דרישות מכון הרישוי. . 8
 מ' ומתן פתרון אוורור לכל החדרים. 0.75ביסה עד התאמת התכנון לתקנות לעניין הבלטת מסתורי כ . 9

 זהה לזו שאושרה בנייר ובתוכה מוטמעת חתימת פיקוד העורף שניתנה על גבי תכנית הנייר. DWFתכנית בקובץ  . 10
 מרכז הרישוי יבחן את האישור לאחר השלמת כל התיאומים בעת טעינת הגירסה לבדיקה סופית.

 
 תנאים בהיתר

 ולטות לא תיסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא.מרפסות ב . 1
 יש לבצע את שלד הבניין אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 2

במידה ובעל ההיתר מבקש לבצע שינוי באחד או יותר מרכיבי השלד: אין לבצע את השינויים בפועל אלא לאחר 
 קבלת היתר בניה לשינויים אלו.

מתוקן שכזה יהיה הגשת מסמכים הנדסיים מתוקנים לצורך ביצוע בקרה הנדסית חוזרת תנאי למתן היתר בניה 
 וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.

לתשומת לב בעל ההיתר ומבצע הבניה: בניית התוספות ללא ביצוע החיזוקים עלולה לגרום לכך שהמבנה יהווה  . 3
 (.38של הוראות תמ"א  2)ראה נספח  סכנה לציבור, על כל המשתמע מכך

היא נספח להיתר הבניה והיא וההוראות הקבועות בה הם חלק   29.1.2021חוות דעת אקוסטית של ס. דניאל יום  . 4
 בלתי נפרד מהיתר הבניה.

 גנרטור יותקן על גג המבנה. . 5
 

 תנאים להתחלת עבודות
י תחילת עבודות הבנייה העתק פוליסה צד ג' לכיסוי כל נזק, מבקש ההיתר יפקיד בידי הוועדה המקומית לפנ . 1

 במידה ויגרם, והחזרת המצב לקדמותו.
אין להתחיל בניה באתר אלא לאחר שיוגש למחלקת פיקוח על הבניה טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב, חתום  . 2

ע וקבלן ההריסות. את הטופס ניתן על ידי האחראי לביקורת, מתכנן השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצ
 להוריד מאתר האינטרנט העירוני.

 עמידה בדרישות מי אביבים. . 3
יש להגיש למחלקת פיקוח על הבניה את "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב", כשהוא מלא וחתום על ידי כל  . 4

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

שיפוץ חזיתות הבנינים, הסדרת  שבילי הגישה, חידוש הגינות, הסדרת האינסטלציה וכן טיפול בכל  מערכות  . 5
 התשתית העלולות להפגע עקב תוספות הבניה. כל זאת על פי    דרישות מהנדס העיר.       

( לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק 03-5611492ל: יש לזמן את מהנדס משה ממון )ט
 פיגום, לביקורת וקבלת הנחיות.                                                                  

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

 
 תנאים לתעודת גמר

 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 1
יש לוודא ולדאוג ליציבות העצים שיועדו לשימור ובמסגרת המסמכים שיצורפו לבקשה לגמר יש להגיש מכתב  . 2

ובו משפט אחד בנוסח: "בהתייחס לעצים שנקבעו לשימור בהיתר בניה  חתום על ידי אגרונום מטעם בעל ההיתר
 מספר ..... : העצים יציבים".

 (  לפחות .  4) "  10עצים חדשים בגודל     22ישתלו במגרש   . 3
( לפחות   4) "  10מ"ר  מגרש לא מקורה , כאשר כל עץ בגודל    50עץ לכל   1ישתלו עצים לפי מפתח של לפחות 

 שלא ניתן לשתול במגרש ישתלו בשטח ציבורי בתיאום עם אגף שפ"ע . .עצים
תנאי לתעודת גמר הוא ביצוע בפועל של ההנחיות הקבועות בחוות הדעת האקוסטית והגשת אישור מהנדס  . 4

האקוסטיקה כי בוצעו בפועל כל ההנחיות וההוראות האקוסטיות וכי לאחר השלמת התקנת כל מקורות הרעש 
 ל מדידות אקוסטיות אשר מוכיחות כי רמת הרעש עומדת ברמות הרעש הקבועות בחוק ובתקנות.בוצעו בפוע

 
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.
)אסורה חניה בתוך השטח המסומן( ואישור שינויים גאומטריים בתחום הדרך שבחזית הבניין  820 אישור תמרור . 6

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

 התמרור. לשם כך יש להגיש לבוחן תנועה במכון הרישוי פניה באמצעות מערכת רישוי מקוון של עיריית תל אביב.
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 התחייבויות להוצאת היתר
 מתן התחייבות חתומה ע''י המבקש לרישום השטחים המשותפים כרכוש משותף לכל דיירי הבניין.

 
 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.
 
 

 30: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 12/08/2020מתאריך  2-20-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
בהחלטת הועדה  1תנאי מס' מ' ולבטל   2מהמרווח הקדמי ועד  40%אשר את ההקלה להבלטת מרפסות בשיעור של ל

 טות מקו בניין קדמי לנקבע בתקנות.בולהמרפסות השל: התאמת  31/07/2019מתאריך  2-19-0014המקומית מספר 
מלבד המפורט לעיל, החלטת הועדה המקומית נשארת בעיינה. 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 

 21ההחלטה : החלטה מספר 
 31/07/2019מתאריך  2-19-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות, שחיזוקו  5לבניין מגורים קיים בן  38, שינויים ותוספת בנייה וקומות מכוח תמ"א לאשר את הבקשה לחיזוק

 יחידות דיור ומרתף חניה.   45קומות ודירות על הגג עבור סה"כ  7נדרש מפני רעידות אדמה, לקבלת בניין בן 
 

 על בסיס הפרסומים הבאים:
 38קומות מכוח תמ"א  2.5הוספת  .1
 .38ים מפולשת מכוח הוראות תמ"א מילוי קומת עמוד .2
יחידות  45יחידות הדיור המותרות על פי תכנית, ובניית מבנה בן  24-, ל38יחידות דיור מכוח תמ"א  21תוספת  .3

 .38עפ"י הוראות תמ"א  -דיור סך הכל
 .38תוספת שטחים עפ"י הוראות תמ"א  .4
 .38חדר מדרגות המשכי לגג עליון עפ"י דרישות תמ"א  .5
 .38הקמת ממ"דים  מעבר לקו ההרחבות ובהתאם להוראות תמ"א  .6
 

בתנאי התאמה להנחיות המרחביות, מילוי דרישות מהנדס העיר, תאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים:
 

 תנאים להיתר
 קנות.התאמת מרפסות בולטות מקו בניין קדמי לנקבע בת . 1
 לרבות גובה דירות על הגג ותיקון המפרט בהתאם. 1התאמת התכנון לתקנות תכנית ג . 2
מפרטים נוספים בהם  2סימון השטחים המשותפים באופן ברור על גבי המפרט לרבות חצר אחורית משותפת. הגשת  . 3

 לתקנות המקרקעין. 27 יצבעו השטחים המשותפים בצבע רקע שונה לטובת רישומם כרכוש משותף מכוח תקנה
וצמצום בליטתן מעבר לקו הבניין הקדמי עד למידה מינימלית הנדרשת  38הבלטת מעליות בהתאם לתנאי התמ''א  . 4

 לתפקוד המעלית ובכפוף לאישור יועץ בטיחות ונגישות.
 הצגת תכנית פיתוח כנדרש לרבות אופי הפיתוח, שתילה,  גובה גדרות וחומרי גמר. . 5
טול פילרים בחזית לרחוב וסידורם בצמוד לגבול המגרש הצדדי, בהתאם לנקבע בהנחיות מרחביות, בתאום עם בי . 6

 בוחן הרישוי ותיקון המפרט בהתאם.
 מילוי דרישות מכון הרישוי. . 7
 מ' ומתן פתרון אוורור לכל החדרים. 0.75התאמת התכנון לתקנות לעניין הבלטת מסתורי כביסה עד  . 8
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 בויות להוצאת היתרהתחיי

 מתן התחייבות חתומה על ידי המבקש לרישום השטחים המשותפים כרכוש משותף לכל דיירי הבניין.
 
 נאים בהיתר/תנאי אכלוסת

 מרפסות בולטות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא.
 
 

 חד.ההחלטה התקבלה פה א
 
 
 
 


