
 

 

 י"ג סיון תשפ"ב
 2022יוני  12

 פרוטוקול החלטות

 09:00שעה:  08/06/2022תאריך:  2-22-0010ישיבה:  ועדת משנה לתכנון ובניה
 יפו –תל אביב  69 בבנין העירייה , רח' אבן גבירול 12באולם ההנהלה בקומה 
 11:54הישיבה נפתחה בשעה: 

 מ"מ יו"ר הוועדה עו"ד ליאור שפירא, גל שרעבי, אסף הראל, זבולון אלחנןבנוכחות החברים: 
 

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

 

 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  הועדה מאשרת את פרוטוקול
 

 מס'
 החלטה

 מספר
 בקשה

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 שם המבקש

 
 מהות הבקשה

 מס'
 דף

תוספות בניה/חדר על הגג/עליית  רגב יצחק חיים 4אנכי  2123-003 22-0211 1
( מעל בניין קיים 1גג )לפי ג' או ג'

 בהיתר

1 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  רגב עידן גיל דולב 67עיר שמש  0978-067 22-0571 2
 38תמ"א 

3 

לפי תוספות בניה/תוספת בניה  יהבים טאגור בע"מ 3טאגור רבינדרנת  2022-003 20-1388 3
 38תמ"א 

5 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  מוהר יאיר 27קהילת לבוב  0822-027 20-1683 4
 תכנית הרחבה

7 

תוספות בניה/תוספת בניה או  קוליץ ידין 13מבצע קדש  0806-013 22-0524 5
 קומות )לא בק"ק(

9 

ת שינויים/פיצול/אחוד/תוספ קלינהנדלר נדיה 100אחד העם  0011-100 22-0080 6
 יח"ד

11 

בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  שי שמעון 16מל"ן  0368-016 22-0167 7
38 

13 

שימוש חורג/שימוש חורג  טל סימון 66שרת משה  0566-066 22-0150 8
 למגורים

15 

בניה חדשה/בניין מגורים גבוה  קרסו נדל"ן בעיר בע"מ 11חדרה  0572-011 22-0421 9
 מ'( 13)מעל 

17 

תל אביב  5גרינברג בהשופטים  5השופטים  0334-005 20-0747 10
 בע"מ

 19 שינויים/הארכת תוקף החלטה

 3החברה לחיזוק אהרונוביץ  3אהרונוביץ  0318-003 22-0142 11
 תל אביב בע"מ

תוספות בניה/תוספת בניה לפי 
 38תמ"א 

20 

תוספות בניה/תוספות בניה  קדם פיצו 39מזא"ה  0008-075 18-1474 12
 )כולל קומת קרקע( שונות

22 

 25 שינויים/הארכת תוקף החלטה אלאלוף משה 6אנגל  0074-006 20-0449 13
תוספות בניה/תוספת בניה לפי  בע"מ 24טשרניחובסקי  24טשרניחובסקי  0407-001 21-1751 14

 38תמ"א 
27 

-13בן שלום ברחוב שפר  15רבינוביץ שפ"ר  0130-015 22-0083 15
 בתל אביב בע"מ15

בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א 
38 

29 

-13בן שלום ברחוב שפר  13רבינוביץ שפ"ר  0130-013 22-0086 16
 בתל אביב בע"מ15

בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א 
38 

31 

בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  ריגר יוסף 2החשמל  0044-002 22-0146 17
38 

33 

דשה/בניין מגורים לא בניה ח זמיר אלי 28השנית  0422-028 22-0767 18
 מ'( 13גבוה )עד 

35 

בניה חדשה/בניין מגורים לא  גדי יהודית 17חירותנו  3672-017 22-0788 19
 מ'( 13גבוה )עד 

37 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  איסחקוב ניסים 9מאירבר  3636-009 22-0112 20
 תכנית הרחבה

38 

בניה חדשה/בניין מגורים לא  יתספרא כרמ 8רוזנבלט צבי  3218-008 22-0149 21
 מ'( 13גבוה )עד 

40 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  ידר גר צדק בע"מ 5גר צדק  3220-005 22-0103 22
 38תמ"א 

42 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  ידר גר צדק בע"מ 7גר צדק  3220-007 22-0104 23
 38תמ"א 

44 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  גר צדק בע"מ ידר 25חסידי האומות  3220-003 22-0105 24
 38תמ"א 

46 



 

 

 מס'
 החלטה

 מספר
 בקשה

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 שם המבקש

 
 מהות הבקשה

 מס'
 דף

הטמעת דרישות חוק התחדשות   0    25
 38עירונית בתהליך רישוי תמ"א 

48 

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

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

 .הוועדה



 י"ג סיון תשפ"ב
 2022יוני  12

 

 

 פרוטוקול החלטות

 09:00שעה:  08/06/2022תאריך:  2-22-0010ישיבה:  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
 ע"י מ"מ ליאור שפירא

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

 

  חבר מועצה אסף הראל 
  ההמשנה לראש העיריי גל שרעבי 
  סגן ראש העיריה אלחנן זבולון 

  נציגה בעלת דעה מלי פולישוק נציגים בעלי דעה מייעצת:
    

    נעדרו ה"ה:
  חבר מועצה רועי אלקבץ חברי הועדה:

  סגנית ראש העירייה חן אריאלי 
  חבר מועצה עבד אבו שחאדה 
  חברת מועצה אופירה יוחנן וולק 
  אש העיריהסגנית ר ציפי ברנד פרנק 
  סגנית ראש העיריה מיטל להבי 

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

  כזת הועדהמר 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'   22-0211  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 3אלתרמן נתן  4אנכי 

 
 
 1014חלקה:    6625 גוש:  22-0211 קשה מספר: ב

 'נאות אפקה ב שכונה: 07/02/2022 תאריך בקשה:
( מעל בניין 1תוספות בניה/חדר על הגג/עליית גג )לפי ג' או ג' סיווג: 2123-003 תיק בניין:

 קיים בהיתר
 מ"ר 735 שטח: 202100848 בקשת מידע:

   15/06/2021 תא' מסירת מידע:
 

 רגב יצחק חיים מבקש הבקשה:
 6941503יפו  -, תל אביב  3אלתרמן נתן 

 רגב רוני 
 6941503יפו  -, תל אביב  3אלתרמן נתן 

 
 גרינשפון זויה עורך הבקשה:

 6458723יפו  -, תל אביב  32ריינס 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 מ"ר,  40וי בחלוקה פנימית, תוספת אחרת: הגדלת חדר על הגג עד מבוקשים שינויים פנימיים: שינ

 
, 19.9, שטח פרגולה )מ"ר(: 16.21בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 

יים , השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, גובה המבנה הק1976הדירה, לרבות הבנייה על הגג קיימת בהיתר משנת: 
 , 1.2, נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: 18)מטר(: 

 
 

 1ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
שה לשינוים פנימיים בדירה המערבית בקומה העליונה ותוספת בניה להגדלת שטח חדר יציאה לגג לאשר את הבק

 הקיים המוצמד אליה והריסת חדר עם גג קל מחסן קיים במרפסת הגג, כולל ההקלות הבאות:
;1מ' לפי הוראות תב"ע ג1.20הגדלת שטח חדר היציאה לגג בצמוד למעקה הבנוי ללא נסיגה של  -

 
 תנאים למתן היתר

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

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

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

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
לתקנות המקרקעין שהדירה הנדונה אליה מוצמד חדר היציאה לגג הינה יח"ד אחת  27פי תקנה רישום הערה ל . 2

 שלא ניתן לפצל בכל צורה שהיא.
 

 תנאים להתחלת עבודות
 הריסת החדר שנבנה ללא היתר עם גג קל והמחסן הקיים ללא היתר במרפסת הגג.  . 1
 
  
  

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 



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

 2עמ'   22-0211  

 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 3עמ'   22-0571  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 67עיר שמש 

 
 

 132חלקה:    6615 גוש:  22-0571  בקשה מספר:
 גני צהלה, רמות צהלה שכונה: 07/04/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0978-067 תיק בניין:
 מ"ר  שטח: 0 בקשת מידע:

    תא' מסירת מידע:
 

 רגב עידן גיל דולב מבקש הבקשה:
 6908666יפו  -ביב , תל א 43עיר שמש 

 בע"מ 67חברת פרויקט רחוב עיר שמש  
 3434120, חיפה  16חורב 

 
 אשרוב אסף עורך הבקשה:

 68022יפו  -, תל אביב  28ירושלים 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, שטח 38: תמ"א , מספר תכנית הרחבה3, מספר יח"ד מורחבות: 3, כמות יח"ד לתוספת: 1.5כמות קומות לתוספת: 

, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, 110, שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 12התוספת )מ"ר(: 
, תוספת ממ"דים ומעלית לכל 38מבוקשים שינויים פנימיים: ללא שינויים פנימיים, תוספת אחרת: חיזוק מהבנה לתמא 

 מעליות(,  2כניסה )
 

, 151, שטח ניצול חלל הגג )מ"ר(: 151פת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: בקומת הגג: כיוון התוס
 , 1.93, נסיגה מהמעקה מצד שני )מטר(: 7.41השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: 

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

 למקום אין כניסה נפרדת, בתחום המגרש ניתן להסדיר חניה פיזית כמענה לדרישת תקן חניה, 
 

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

 2ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת עמודים  2, בבניין מגורים קיים בן 38שינויים ותוספות בניה מכוח תמ"א הבקשה ללאשר את  .1

 יח"ד הכוללים: 4מקלטים  עבור  2מפולשת הכוללת 

  מעליות , אחת בחזית הקדמית והשנייה בחזית האחורית , לכל גובה הבניין; 2הקמת 

 סנה , מגורים , הוספת מ"ח חדשים ושינוי בהסדרי בקומת הקרקע: סגירת קומת עמודים מפולשת עבור אח
 התנועה,, שינויים פנימיים, והסדרת  חדר אשפה וחדרי אופניים משותפים;

 ב ע"י תוספת ממ"ד והסדרת גזוזטרא לכל יח"ד, מעל עמודי תמיכה , לכל גובה -הרחבת הקומות הטיפוסיות א
 הבניין בצמוד לקירותיו החיצוניים;

 עבור כל המגרש לצורך הבנת התכנון הסופי שיתקבל המגרש בעתיד; הצגת תוכנית צל 

  יח"ד נוספות בקומה עם גזוזטרא  2תוספת קומת מגורים טיפוסית )קומה ג'(  מעל הקומה העליונה והסדרת
 לכל יח"ד;

  ;בקומת גג חלקית: הקמת יחידת דיור חדשה עם יציאה למרפסת גג לא מקורה 
 

קומות  4.65קומות מעל קומת קרקע מפולשת בחלקה וקומת גג חלקית,  3מדובר בבניין בן סה"כ לאחר כל התוספות, 
 יח"ד. 7עבור 

 כולל ההקלות הבאות:
  מ' המבוקשים ; 2.50מ' הקיימים בהיתר ל  2.16הגבהת קומת העמודים מ 

 

 עבור מקומות חסרים; מקומות חניה ע"י השתתפות  בעל ההיתר בתשלום קרן חניה 1.66לאשר פתרון חניה עבור  .2
  



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

 4עמ'   22-0571  

 

 בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים המפורטים בהמשך;
 
לקבל את ההתנגדות שהוגשה לנושא פגיעה במבנה הממוקם מערבית לבניין הנדון ולדרוש כתנאי לתחילת עבודות  .3

 הבניה הפקדת ביטוח צד ג'.
נה על ידי עריית תל אביב ונמצא שהיא תואמת את החלטת נבחלדחות את שאר ההתנגדויות שהוגשו שכן הבקשה 

בשכונה , להנחיות מרחביות ולמדיניות  38ועדת הערר ובוצעו בה התיקונים וההתאמות הנדרשות למדיניות תמ"א 
הועדה , כמו כן נושא חסימת אור ואוויר נבחן הן על ידי ועדת ערר והן על ידי הצוות המקצועי בעריה ולא נמצא 

 עה במתנגדים לנושא אור ואוויר;שיש פגי
 

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

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

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

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 ניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית.שלד הב . 2

 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 

 ה הנדסית שכזו.וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקר
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.

 ₪. 16323.70העיר בערך של תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי  . 4
( mode3לפחות חמישה אחוזים ממקומות החנייה יהיו עם הכנה למערכת טעינה בחיבור מוליכי לרכב חשמלי ) . 5

 .1חלק  61851העומדת בדרישות תקן ישראלי 
 ניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הב . 6
 

 תנאים להתחלת עבודות
 הצגת ביטוח צד ג' למקרה שתהיה פגיעה בבניין השני הקיים במגרש. . 1
הגשת "טופס אחריות לביצוע פרויקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן  . 2

 ד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני.השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להורי
 הריסה בפעל של כל החורג לחלקות הדרך. . 3
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 4

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
פני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )ל . 5

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

 תנאים לתעודת גמר
לנושא שטחים משותפים , אי סגירת חללים עוברים , אי סגירת מרפסות בולטות  27רישום בפועל של תקנה  . 1

 פיצול דירות דופלקס. ופתוחות ואי
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 2

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

 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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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 3טאגור רבינדרנת 

 
 

 307חלקה:    6649 גוש:  20-1388 מספר:  בקשה
 נוה אביבים וסביבתה שכונה: 20/10/2020 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 2022-003 תיק בניין:
 מ"ר 2915 שטח: 201901043 בקשת מידע:

   11/07/2019 תא' מסירת מידע:
 

 גור בע"מיהבים טא מבקש הבקשה:
 9083300, קרית ענבים 177ת.ד. 

 
 כץ עמירם עורך הבקשה:

 6425311יפו  -, תל אביב  126אחד העם 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, קומה בה 38, מספר תכנית הרחבה: תמא 12, מספר יח"ד מורחבות: 12, כמות יח"ד לתוספת: 1כמות קומות לתוספת: 

 , 6מתבצעת התוספת: 
 
 

 3: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
שניתן עבור  19-0621ולאשר את הבקשה לשינויים כלפי היתר מס'  06/01/2021עדה מיום ווההחלטת את לתקן 

 עבור חיזוק המבנה בפני רעידות אדמה  יח"ד( 48קומות ) 4שינויים ותוספות בנייה בבניין מגורים קיים בן 
הפיכת קומת גג חלקית יח"ד, הכוללת  66יין, סה"כ ח"ד חדשות בבני 18קומות עבור  1.65הוספת  ,38מכח תמ"א 

 כולל ההקלה הנוספת: יח"ד, 6יח"ד ותוספת קומת גג חלקית עבור  6הוספת ע"י ( 6לקומה רגילה )קומה 
 
מ' המותרים                       8מ'מתוך  2-( מעבר לקו הבנין הקדמי ב6מרפסות בקומה טיפוסית הנוספת )קומה  12הבלטת  .א

 , 19-0621שאושרו בהיתר שמספרו  1-5אם לקומות בהת
 

 .06/01/2021מיום  נאים טכניים ובתנאים שפורטו בהחלטה, תום תכנוןבכפוף לכל דין, תא
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 9: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 06/01/2021 מתאריך 2-20-0028מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 שניתן עבור שינויים ותוספות בנייה בבניין מגורים קיים  19-021לאשר את הבקשה לשינויים כלפי היתר מס'  .1

יח"ד  18קומות עבור  1.65, הוספת 38יח"ד( עבור חיזוק המבנה בפני רעידות אדמה מכח תמ"א  48קומות ) 4בן 
 יח"ד,  6והוספת ( 5ג חלקית לקומה רגילה )קומה ע"י הפיכת קומת ג יח"ד, 66חדשות בבניין, סה"כ 

 קומות וקומת גג חלקית  6לאחר שינויים ותוספות בניה מדובר בבניין בן  יח"ד, 6תוספת קומת גג חלקית עבור 
 יח"ד(;  78)סה"כ 

 בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים שיופיעו בהמשך.
 , "ח החסרים למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חניהמ 16לאשר פתרון חלופי להסדרת  .2

 . בהתאם לחו"ד צוות התכנון

 שאינן תכנוניות. לדחות את יתר ההתנגדויות .3
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, 48מתוך  7הסירה את התנגדותה, לפיכך המתנגדים הנותרים הינם  3)מתנגדת בעלת הזכויות בדירה מס' 
  מכלל בעלי הזכויות בנכס(. 14.58%המהווים 

 
 
 נאים למתן היתרת
 הצגת נספח תנועה וחניה הכולל מאזן חניה מעודכן לבקשה הנוכחית. . 1
 הצגת נספח עצים מעודכן בהתאם לעצים הקיימים על המגרש. . 2
 מ''ר( 8.55הקטנת שטחי שרות מעבר לשטחים המותרים ) . 3
 ונה בבקשה.אישור משרד התחבורה להעתקת תחנת האוטובוס הנד . 4
 

 תנאים בהיתר
 בעל ההיתר אחראי לכך שהמעלית המותקנת תעמוד בכל התקנים וההוראות הרלוונטיות התקפות לגבי מעלית. . 1
 .19-0621ומספרו  13.01.2020ההיתר ניתן בכפוף לתנאי ההיתר שניתן בתאריך  . 2
3 

 תנאים להתחלת עבודות
 מסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 

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

 ם המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.וכן בהתאם למפרטים העירוניי
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 1המלצת הצוות : החלטה מספר 
 01/12/2020מתאריך  30-20-0009מספר  צוות התנגדויות

 
ות בחלקה לעניין החניה וקרן החניה ולדחות את שאר ת הצדדים וממליץ לקבל את ההתנגדא צוות ההתנגדויות שמע

 ולקבל את המלצת הצוות המקצועי.שכן אינן תכנוניות ההתנגדויות 
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 27קהילת לבוב 

 
 

 274חלקה:    6636 גוש:  20-1683 פר: בקשה מס
 יוסף-הדר שכונה: 28/12/2020 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 0822-027 תיק בניין:
 מ"ר 1078 שטח: 201702731 בקשת מידע:

   19/02/2020 תא' מסירת מידע:
 

 מוהר יאיר מבקש הבקשה:
 6972513יפו  -, תל אביב  27בוב קהילת ל

 גביש תומר 
 6972513יפו  -ב, תל אביב 27קהילת לבוב 

 
 איתן עמרי עורך הבקשה:

 6329410יפו  -, תל אביב  8רש"י 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
ׁ )מפוצלת בפועל מאז 1כמות יח"ד לתוספת:   ׁ  2-בניית הבניין( ל, אחר: הוספת מרתף, פיצול דירת קרקע קיימת 

קרקע, כיוון התוספת: - 1, קומה בה מתבצעת התוספת: 2204, מספר תכנית הרחבה: 2דירות., מספר יח"ד מורחבות: 
הדירות הקיימות )דירה מקורית אחת בהיתר( ובנייה  2-לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: הריסת קירות פנימיים ב

 מחדש, כולל הרחבה והוספת מרתף.
הדירות יחד., תוספת אחרת: הוספת מרתף חצרות אנגליות,  2-צויין לעיל הוא שטח עיקרי בקומת הקרקע, להשטח המ 

 שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים, 
 העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים

 

 4: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
ולאשר את הבקשה להריסת יחידת דיור אמצעית קיימת בקומת הקרקע  05/05/2021לתקן את החלטת הוועדה מיום 

קומות  2יח"ד צמודות בקיר משותף ובניית מרתף תחתיהן, בבניין טורי קיים בן  2ובנייתה מחדש בצורה מורחבת עבור 
 : כולל ההקלה נוספתיח"ד,  8עם גג שטוח המכיל 

 
 א. חלוקת שטח ההרחבה לשתי יח"ד האמצעיות הקיימות בקומה ללא תוספת שטח.

  
 .5.05.2021מיום  נאים טכניים ובתנאים שפורטו בהחלטה, תום תכנוןבכפוף לכל דין, תא

 
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 8ההחלטה : החלטה מספר 
 05/05/2021מתאריך  2-21-0007מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 יחידות דיור אמצעיות קיימות בקומת הקרקע ובנייתה מחדש בצורה מורחבת  2הבקשה להריסת לאשר את  .1

 קומות עם גג שטוח המכיל  2יח"ד צמודות בקיר משותף ובניית מרתף תחתיהן, בבניין טורי קיים בין  2עבור 
 יח"ד, כולל ההקלות הבאות: 8סה"כ  

 הדירות. 2מ"ר סה"כ עבור  15.84המותרים, המהווים מ"ר  106.3-מהמגרש, מעבר ל 6%הקלה יחסית של  .1

 מ' המותרים. 1.50מ' לעומת  2.45הגדלת רוחב חצרות מונמכות בחזית דרומית עד  .2
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 מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חניה, 1.33לאשר פיתרון חניה חלופי להסדר  .2
 :ניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכ

 
 תנאים למתן היתר

 הגשת התחייבות להסדר חריגות הבניה ביח"ד קיצונית מערבית, שבבעלות אחד המבקשים,  לפני הוצאת ההיתר.
 
 נאים להתחלת עבודותת

עבודות הבניה.  הריסת כל הבניה קיימת ללא היתר לרבות מחסן, שטחים מרוצפים וגדרות פנימיות רשת  לפני תחילת
 ואשור הפיקוח להשלמת ההריסה.

 
 ערותה
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואין בו לאשר כל בניה אחרת בבניין ו/או במגרש. . 1
 "ח.מ 1.33פתרון חניה עבור מ"ח החסרים יינתן ע"י השתתפות בעלי ההיתר בתשלום קרן חניה עבור  . 2
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 13מבצע קדש 

 
 

 247חלקה:    6627 גוש:  22-0524 : בקשה מספר
 תל ברוך שכונה: 30/03/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 0806-013 תיק בניין:
 מ"ר 1751 שטח: 202001161 בקשת מידע:

   05/08/2020 תא' מסירת מידע:
 

 קוליץ ידין מבקש הבקשה:
 6998313יפו  -, תל אביב  13דש מבצע ק

 
 ארצי ניבה עורך הבקשה:

 65147יפו  -, תל אביב  26שרעבי 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
קומות מגורים ,הבקשה כוללת: בריכת שחיה, פרגולה בק"ק, סגירת מרפסת ותוספת  2.00הקמת מבנה חדש הכולל: 

 א, ממ"ד חדש ק"א, קירוי חניה הריסת מחסן בחצר אחורית )בדיעבד(שטח עיקרי ק"ק, סגירת שתי מרפסות ק"
 חדרי שירותים,סגירת מרפסת קיימת 1קומת קרקע הכוללת: 

 מטר,סגירת מרפסת קיימת 1.5מקומות חניה,בגבולות המגרש גדר בגובה  2בחצר: 
 
 

 5ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 קומות עם גג רעפים עם בניית בריכת שחיה  2שה לתוספות בניה ביח"ד מערבית על המגרש בבניין בן לאשר את הבק

 לא מקורה במרווח אחורי, כולל ההקלה הבאה:
מ'( לצורך הקמת ממ"ד, 0.40מ' המותרים )  4-מ 10%בניה מעבר לקו הבניין הצידי מערבי בשיעור של  -

 
 :פוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכ
 

 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
 הבניה עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

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

 הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.בשטח 
 

 תנאים להתחלת עבודות
 הריסת המחסנים המוצגים בצהוב להריסה עם תחילת עבודות הבניה . 1
 * יש לתאם מול מחלקת מאור העתקת תשתיות/ עמודי תאורה משטח המגש לפני כניסה לביצוע,  . 2

 .03-7240662 :טל ,nachshon_a@mail.tel-aviv.gov.ilאיש הקשר : אסף נחשון 
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 הגשת אישור אגרונום לכך שהעצים על המגרש וסביבתו שומרו . 2
שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה  . 3

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
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 בניה. שימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הר
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 11עמ'   22-0080  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 100אחד העם 

 
 

 56חלקה:    6936 גוש:  22-0080 : בקשה מספר
 אביב-לב תל שכונה: 13/01/2022 תאריך בקשה:

 שינויים/פיצול/אחוד/תוספת יח"ד סיווג: 0011-100 תיק בניין:
 מ"ר 607 שטח: 202100707 בקשת מידע:

   03/06/2021 תא' מסירת מידע:
 

 קלינהנדלר נדיה מבקש הבקשה:
 6579506יפו  -אביב  , תל 37נחמני 

 
 בר אורין גידי עורך הבקשה:

 6522604יפו  -, תל אביב  44בלפור 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 מבוקשים שינויים פנימיים: איחוד שתי דירות בקומה השלישית, כולל הריסת קירות ממ"ד אחד בדירה המאוחדת.

 
 שת לאיחוד, באמצעות הקלה לניוד זכויות בין הקומות., המרת שטח הממ"ד לשטח עיקרי בדירה המבוק

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

 

 6ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לשלוש שנים נוספות. 22.1.2019מיום  18-0928אשר הארכת תוקף היתר מקורי מס' ל . 1
שניתן  21.06.2021מתאריך  21-0317וכלפי היתר שינויים  22.01.2019 -מ 18-0928לאשר שינויים כלפי היתר  . 2

קומות מרתף,  4קומות וקומת גג חלקית המיועד למגורים מעל  5לבניין מגורים אשר נמצא בתהליך הבנייה בן 
  הכוללים:

 א. בתחתית של מתקן חניה: הקטנת רוחב הבור. 
  מקומות חניה. 2: ביטול -2ב. בקומת מרתף 

 .3( בקומה במקום 13+מס'  12דירות )מס'  2יחידות דיור וביטול ממ"ד כך שיתקבלו  2: איחוד 3ג. בקומה 
 .מקומות חניה במתקן אוטומטי 17יח"ד,  16סה"כ לאחר השינויים: 

 
 כולל ההקלות הבאות:

 ניוד זכויות בין הקומות .1
 

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

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

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

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
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 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

 13עמ'   22-0167  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 16מל"ן 

 
 

 37חלקה:    7499 גוש:  22-0167 בקשה מספר: 
 כרם התימנים שכונה: 30/01/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0368-016 תיק בניין:
 מ"ר 154 שטח: 201902345 בקשת מידע:

   07/01/2020 תא' מסירת מידע:
 

 שי שמעון מבקש הבקשה:
 6330437ו יפ -, תל אביב  35גאולה 

 
 לרמן אסף עורך הבקשה:

 6332005יפו  -, תל אביב  5נס ציונה 
 

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

 
 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מחסן, חדרי עזר, 

 
 , 2, כמות חדרי שירותים: 1ולם כניסה, חדר אשפה, אחר: מגורים, כמות חנויות: בקומת הקרקע: א

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

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

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

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

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: כן

 

 7ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
הבקשה להריסת הבניין הקיים שחיזוקו נדרש בפני רעידת אדמה, והקמת בניין מגורים חדש עם חזית לאשר את  .1

יח"ד, מעל קומת מרתף,  3קומות, קומה רביעית חלקית וגג טכני מעל, עבור סה"כ  3מסחרית בקומת הקרקע, בן 
 כמפורט:

 .קומת מרתף מכילה: חלק המוצמד לדירת הקרקע עם ממ"ד, ומחסנים דירתיים
 קומת קרקע: יחידה מסחרית בחזית לרחוב ויח"ד אחת בעורף.

 קומה ראשונה: יח"ד אחת עם ממ"ד.
 קומה שנייה: יח"ד אחת עם ממ"ד המהווה המפלס התחתון של דירת הדופלקס.

 קומה שלישית חלקית: מהווה מפלס עליון של הדירה שבקומה השנייה, עם מרפסת גג.
 ת.בחצר: שטחים מרוצפים, עצים וגדרו

 -קומות וקומת גג חלקית מעל קומת מרתף, עם יחידה מסחרית אחת ו 3סה"כ בניין מגורים עם חזית מסחרית, בן 
  יח"ד. 3

 השתתפות בקרן חניה. -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן  3.5פתרון חלופי להסדר  .2
 ות להתנגדויות.לדחות את טענות המתנגדים שכן אין כל פגיעה, הכל כמפורט בהתייחס .3
 

 כולל ההקלות הבאות:
 מ' המותר. 5מ' במקום  4.5מקו בניין אחורי ע"י בנייה במרחק של  10%חריגה של עד  .1
 מן המרווח המותר. 24%מ' מעבר לקו הבניין המותר, המהווה  1.2הבלטת גזוזטרות לחזית אחורית בשיעור של  .2
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  :38כולל תמריצים תמ"א 
 מ"ר 70 -קומות טיפוסיות מורחבות )כ 2.5ל הוספת בנייה בהיקף ש

 מ"ר סה"כ( 26מ"ר לכל דירה קיימת ) 13+הוספת שטח של 
 

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

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

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

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 

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

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

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

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

 המרחביות לנושא זה
 ע הקצאת מקום בתחום המגרש לפילר חב' חשמלאישור שבוצ . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת עץ אחד בגודל  . 4
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 5
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 6

 כן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.ו
 

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

טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

 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 
 66שרת משה 

 
 

 1154חלקה:    6213 גוש:  22-0150  בקשה מספר:
 סביבת ככר-הצפון החדש שכונה: 25/01/2022 תאריך בקשה:

 שימוש חורג/שימוש חורג למגורים סיווג: 0566-066 תיק בניין:
 מ"ר 1207 שטח: 202101432 בקשת מידע:

   26/08/2021 תא' מסירת מידע:
 

 טל סימון מבקש הבקשה:
 6250418יפו  -, תל אביב  66 שרת משה

 
 מטלון דניאל עורך הבקשה:

 5405620, גבעת שמואל  20רחבת אילן 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 תוספת אחרת: שינויים פנימיים וחיצוניים בהתאמה לשאר הקומות בבניין, 

 
היתר התקף(: אולם ספריה בקומה ראשונה מעל שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום ב

, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח 1קומת עמודים, שימוש מבוקש: דירת מגורים, שימוש חורג בקומה מספר: 
, למקום אין כניסה נפרדת, בתחום המגרש ניתן להסדיר חניה פיזית כמענה לדרישת תקן 102.29השימוש החורג )מ"ר(: 

 חניה, 
 

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

 8ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
את הבקשה לאישור בדיעבד לשימוש חורג מהיתר, מאולם ספריה למגורים, בקומה א' בחלקו העורפי מערבי לאשר 

 קומות מעל קומת עמודים מפולשת חלקית, הכולל: 4מ"ר, לצמיתות, בבניין מגורים בן  102-של הבניין, בשטח של כ
, שינויים גירת מרפסת עורפית בהיתרסשינוי מיקום הכניסה הראשית לדירה, שינויים בחלוקת שטחים פנימיים, 

 בפתחי החזיתות. 
 

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

 תנאים למתן היתר
 מסלול ללא מכון בקרה: . 1

 .אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.1
 (.4402ס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג .הצגת טופ2
 .עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.3
 .תשלום אגרות והיטלים. 4

 אישור רשות הכבאות . 2
 

 תנאים לתעודת גמר
מה א' הצגת רישום הערה בטאבו לפי לאור השינויים במבואת כהניסה המשותפת ודלת הכניסה, נדרש רק לקו . 1

 לתקנות המקרקעין לעניין: 27תקנה 
 א.שטחים משותפים בקומה א' שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין 

 ב.סימון הדירה המבוקשת כדירת מגורים
 אישור רשות הכבאות . 2
 

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

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

אחד.ההחלטה התקבלה פה 
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 11חדרה 

 
 

 163חלקה:    6213 גוש:  22-0421 בקשה מספר: 
 סביבת ככר-הצפון החדש שכונה: 14/03/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0572-011 תיק בניין:
 מ"ר 754 שטח: 202000346 בקשת מידע:

   29/03/2020 תא' מסירת מידע:
 

 בעיר בע"מקרסו נדל"ן  מבקש הבקשה:
 6777861יפו  -, תל אביב  24ריב"ל 

 
 דוידוביץ ליהי -עין גדי  עורך הבקשה:

 6930122יפו  -, תל אביב  21סנה משה 
 

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

 
 : מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: חניות, במרתפים

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

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

 
 על הגג: חדרי יציאה, קולטי שמש, 

 
 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 

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

 

 9ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 קומות מעל קומת קרקע חלקית ומרתף שחיזוקו נדרש כנגד רעידות אדמה. 3שר הריסת בניין מגורים קיים בן לא .1
קומות  3קומות גג חלקיות, מעל קומת קרקע חלקית ומעל  2-קומות ו 5  לאשר הקמת בניין מגורים חדש בן .2

 יח"ד, הכולל: 24עבור   מרתף
   מחסנים דירתיים ומתקנים  17חניית נכים, חניות לאופניים, 1, מקומות 27קומות המרתף:  3-ב           •

               טכניים ושירות משותפים לרבות, חדר אופניים, מאגרי מים, חדר משאבות וכול'.             
 יח"ד עם ממ"ד וחצר פרטית במרווח אחורי וצדי. 3  חדר אשפה,2בקומת הקרקע: לובי כניסה,            •
 יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גזוזטרה. 4  בקומה א:           •
 יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גזוזטרה לכל דירה לרבות מצללה מעל קומה ה. 3ה: בכל קומה -בקומות ג           •
יח"ד עם ממ"ד, מרפסת גג ומרפסת  1יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גג,  1בקומה ו )חלקית תחתונה(:           •

 עם ממ"ד ומרפסת גזוזטרה, לרבות מצללות.יח"ד  1-ו1גזוזטרה,
 לה.לציח"ד עם ממ"ד ומרפסת גג לרבות מ 2בקומה ז )חלקית עליונה(:            •
 על הגג העליון: מערכות סולאריות, מעבים, מתקנים טכניים והמשך גרם המדרגות הכללי של הבניין.          •
 דר מדרגות הכללי של הבניין, בכל קומות הבניין: מבואה קומתית, ח           •

 מעליות , מסתורי כביסה לכלל היח"ד, מתקני תשתית משותפים .            
 בחצר: פיתוח שטח, גינון ונטיעות, חצר משותפת וחצרות פרטיות, משטחים מרוצפים, רמפת ירידה למרתף           •

        ות לאופניים וגדרות בגבולות המגרש.במרווח הצדדי צפוני, מתקני תשתית, צובר גז, חני            
 

 מקומות חנייה החסרים למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חנייה.  0.33לאשר פתרון חלופי להסדר  .3
 

 תנאים למתן היתר
 במסלול מכון בקרה: . 1

 (. 4400ר בקרת התכן )מוצג .חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבו1



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

 18עמ'   22-0421  

 

 (. 4401.תכנית מאושרת חתומה ע"י מכון הבקרה )מוצג 2
 (.4402.הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג 3
 .תשלום אגרות והיטלים.4
 

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

 והנכסים הגובלים.
 

 תנאים להתחלת עבודות
 בדיקה ובקרה שתנאי תיאום הנדסי לשלב זה הוטמעו בהיתר . 1
 בדיקה ובקרה שתנאי נכסים לשלב זה הוטמעו בהיתר . 2
היתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ה . 3

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 כאשר מבוקשת כריתת עץ במגרש שכן: . 4

 . הצגת רישיון כריתה לעץ 1
 . אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(2

 ר: כאשר קיימים עצים לשימו
 אישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניה

 
 תנאים לתעודת גמר

 בדיקה ובקרה שתנאי נכסים לשלב זה הוטמעו בהיתר . 1
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 2

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

ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 3
 המרחביות לנושא זה

 מילוי דרישות מחלקת ביוב , מי אביבים . . 4
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  7ים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת קבלת אישור מחלקת גנ.  5

 
 

 הערות
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים . 1
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 
 

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

ההחלטה התקבלה ברוב קולות.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 5השופטים 

 
 

 57חלקה:    6951 גוש:  20-0747 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 07/06/2020 תאריך בקשה:

 שינויים/הארכת תוקף החלטה סיווג: 0334-005 תיק בניין:
 מ"ר 430 שטח: 0 בקשת מידע:

    תא' מסירת מידע:
 

 תל אביב בע"מ 5גרינברג בהשופטים  מבקש הבקשה:
 5126112י ברק , בנ 7מצדה 

 
 תורג'מן יאיר עורך הבקשה:

 6092000צורן -, קדימה 9הנוריות 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
דירות חדשות ומעליה דירת גג  3אחר: הריסת דירת גג קיימת ובניית  4כמות יח"ד לתוספת:  2כמות קומות לתוספת: 

 65%חדשה בתכסית גג של 
וספת: לחזית כיוון התוספת: לאחור כיוון התוספת: לצד חומר הפרגולה: פלדה ועץ השימוש בקומת הגג: כיוון הת 

 2נסיגה מהמעקה מצד שני )מטר(:  3בתוספת המבוקשת: למגורים נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: 
 
 

 10: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
ובהתאם לחוות דעת בוחנת  20/02/2019המשך ובכפוף לשאר התנאים המפורטים בהחלטת רשות הרישוי מיום ב

מקומות חניה הנדרשים לפי התקן ע"י  4.33, לאשר פתרון חניה עבור 23/05/2022תנועה וחניה ממכון הרישוי מיום 
 השתתפות בקרן חניה. 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 

 5ההחלטה : החלטה מספר 
 28/06/2020מתאריך  1-20-0148מספר  רשות רישוי

 
 

 הבקשה, לאור הנימוק המובא בבקשת עורך
בתנאי ההחלטה המקורית  24/6/2021הארכת תוקף החלטת וועדת ערר לשנה נוספת עד לתאריך לאשר את הבקשה ל

בכפוף לכל דין, תיאום תכנון ותנאים טכניים.ו
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 3אהרונוביץ 

 
 

 57חלקה:    7091 גוש:  22-0142 : בקשה מספר
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 23/01/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0318-003 תיק בניין:
 מ"ר 441 שטח: 202000298 בקשת מידע:

   18/03/2020 תא' מסירת מידע:
 

 תל אביב בע"מ 3אהרונוביץ החברה לחיזוק  מבקש הבקשה:
 5268102, רמת גן  7דרך בגין מנחם 

 
 רוסמן רונן עופר עורך הבקשה:

 67016יפו  -, תל אביב  7יהודית 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 4, כמות יח"ד לתוספת: 2כמות קומות לתוספת: 

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

 

 11ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
מעל מרתף גלוי עם מקלט ובית כנסת קומות  4הבקשה לתוספות ושינויים בבניין מגורים קיים בן  . לאשר את1

 הכוללים:
 

חיזוק מפני רעידות אדמה, שינויים בקונטור הבנייה הקיימת, תוספת מעלית פנימית,  - בכל קומות הבניין .א
העורפית, תוספת מסתורי כביסה תוספת אגף ממ"דים בחזית האחורית, תוספת אגף מרפסות גזוזטרה בחזית 

 בחזיתות הצדדיות, תוספת קומה חדשה וקומת גג חלקית. 
 

בחזית המזרחית צדדית הריסת גגון ובחזית הצפונית אחורית קירות יורדים של אגף – בקומת המרתף הגלויה
 ממ"דים. 

 עם ממ"ד. 1סגירת קומת עמודים ותוספת יח"ד  - בקומת הקרקע
 בחזית הקדמית פתיחת מרפסות שקועות למחצה וסגירתן בקו הבניין.  - 31,2,בקומות הטיפוסיות 

 יח"ד, דירה קדמית עם חדר מחוזק ודירה עורפית עם ממ"ד. 2קומה חדשה עם  - 4בקומה 
יח"ד, דירה קדמית עם חדר מחוזק ומרפסת גג קדמית וצדדית עם  2קומה חדשה עם  - בקומת הגג החלקית

 ודירה עורפית עם ממ"ד ומרפסת גג אחורית צדדית עם פרגולה מעל מפלדה ועץ. פרגולה מעליהן מפלדה ועץ 
קומה חדשה,  גג טכני משותף )מתקנים סולאריים ומזגנים( עם גישה מגרעין המדרגות  – בקומת הגג העליון

 המשותף. 
ות המגרש, פיתוח שטח, חצרות משותפות ופרטיות, משטחים מרוצפים, גינון ונטיעות, גדרות בגבול - בחצר

 נישות לתשתיות.
 

פיתוח שטח, חצרות משותפות ופרטיות, משטחים מרוצפים, גינון ונטיעות, גדרות בגבולות המגרש,  - בחצר
 נישות לתשתיות.

 
קומות וקומת גג חלקית מעל קומת מרתף גלוי עם מקלט  5סה"כ לאחר התוספות והשינויים יתקבל בניין בן 

 יח"ד חדשות(. 5"ד קיימות בהיתר + יח 7יח"ד ) 12ובית כנסת עבור 
 

מ'  3מ' במקום  2.80כולל ההקלה הבאה: הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין אחורי ובנייתו במרחק של  .ב
 המותר. 

 
 מקומות חניה הנדרשים עפ"י התקן ע"י השתתפות בקרן חניה.  5.  לאשר פתרון חלופי להסדר 2
 
 נוגעות להקלה המבוקשת..  לדחות את ההתנגדויות שכן, אינן 3
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:בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים

 
 תנאים למתן היתר

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

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

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

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

 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 

 וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.
 יתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וח . 5
 

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

 ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני. השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 2

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

 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ המפורטות בתחנת תיאום שיפות מבנה וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עץ בגודל  1קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
-,חלק ו' 1970 -ת התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, התש"ל יש לבצע את פתרון האשפה בהתאם לתקנו . 5

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

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

 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 
 75רוטשילד  39מזא"ה 

 
 
 26חלקה:    7435 גוש:  18-1474 קשה מספר: ב

 אביב-לב תל שכונה: 09/10/2018 תאריך בקשה:
 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0008-075 תיק בניין:

 מ"ר 1163 שטח: 201800390 בקשת מידע:
   01/05/2018 תא' מסירת מידע:

 
 ם פיצוקד מבקש הבקשה:

 65214יפו  -, תל אביב  39מזא"ה 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 3, אחר: בניית תוספת קומות מגורים מעל ובצד מבנה לשימור בן 23, כמות יח"ד לתוספת: 4כמות קומות לתוספת: 
קו, מבוקשים שינויים פנימיים הכוללים: שינויים פנימיים, תוספת מעלית, תוספת  7-קומות, לצד 4 -קומות )מעל

ממ"קים, תוספת אחרת: הכרה בתוספת החמישית לחוק תכנון ובנייה לעניין הבטיחות, בהמלצת מח' שימור, שימוש 
 המקום כיום: בהיתר מגורים ומשרדים, 

 
 יתר כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים: לא, העבודות המבוקשות בה8,900.00נפח חפירה )מ"ק(: 

 

 12: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
, אשר לפיה יש לשוב ולדון בבקשה לאחר פרסום הקלה בגובה קומות 02/12/21בהתאם להחלטת ועדת ערר מיום  .1

 המרתף.
 לאשר את ההקלות הבאות: .א

מ'  4.00מ' כנקבע בתוכנית התקפה, לגובה של  2.20 -( מ -1הגבהת קומת מרתף עליונה )  -
 מרצפה ועד תחתית תקרה

 6.85מ' כנקבע בתוכנית התקפה, לעומק של  2.40 -( לחניה מ- 2ת מרתף תחתונה )הגבהת קומ -
 מ' מרצפה תחתונה ועד תקרה עליונה עבור פתרון חניה הכולל מתקן אוטומטי

מ', לצורך בור מעלית הרכב עבור המתקן, וכן הגבהה נקודתית בתוך  7.90-הגבהה נקודתית ל -
 'מ 8.70 -בור המעלית לצורך ניקוזו ל

ולאשר את ביטול  16/06/2021ובתאריך  22/04/2020בתאריך לתקן תנאי בהיתר שאושר בוועדה  .ב
 העוגנים הזמניים.

 .קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמנייםבכפוף לתנאי בהיתר:        
לות להגבהת קומת לדחות את ההתנגדויות, שכן בהתאם להחלטת וועדת הערר יש לדון אך ורק בהק .ג

המרתף והעמקתו ובהתייחס להקלות אלו, ניתן לראות שלא קיימת פגיעה במתנגדים, שכן השינוי הינו 
בקומת המרתף ולא נראה בשום צורה. לדחות את הטענה כי  פיתרון החניה לא ראוי ולא יעיל שכן הוא 

הכניסה אליו הינה מקומה מספק את מספר החניות הנדרש ובכך מקל על עומס החניות באזור ובנוסף 
1-. 

 
)ב( לתמ"א, 13לצורך בחינת סעיף  38לאשר את הבקשה במסלול תמ"א ו 22.4.2020מיום  הלתקן את ההחלט .2

 בלבד וללא כל תוספת שטח מכוח התמ"א.קומות  2.5לרבות תוספת של עד 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 15: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 16/06/2021 מתאריך 2-21-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה
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לצורך תכנון חנייה  05/02/2020מתאריך  2-20-0003מספר  לאשר שינוי בהחלטת ועדת משנה לתכנון ובנייה

 אוטומטית, לרבות ההקלות הבאות:
 מ' נטו  11.10-מ' נטו ל 2.20-הקלה לגובה קומת המרתף מ .1

 הקלה לחפירת המרתף תוך שימוש בעוגנים זמניים למגרשים הגובלים. .2
 כול ביחס לתוכנית ע'.ה
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 14: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 22/04/2020מתאריך  2-20-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 12והסרת חלקו השני של המשפט 'ללא עוגנים זמניים', תוך התייחסות לפרסום מס'  2אשר תיקון תנאי בהיתר מס' ל

 ובכפוף לתנאים מטה.
 

 תנאי להיתר:
 לקבלת אישורם הסופי של תיאום הנדסי ומח' נכסים. .1
הצגת העוגנים במפרט הן במנח הקומות והן בחתכים. .2
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 8ההחלטה : החלטה מספר 
 05/02/2020מתאריך  2-20-0003מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות וקומת  6הבקשה לשיפוץ בניין לשימור ותוספות בנייה הכוללות אגף חדש כך שיתקבל בניין בין לאשר את  .1

מקומות חניה  37קומות מרתף, הראשונה לשימוש הדיירים והבאות אחריה עבור  4דירות מעל  29גג חלקית עבור 
 מקומות חניה לאופנועים. 7-לרכב פרטי ו

 כולל ההקלות הבאות:
 מרפסות שירות באגף החדש. ביטול תכנון -

 ניוד זכויות מקומות עליונות לקומת העמודים. -

 הגבהת גובה המרתפים בהתאם לדרישות הטכניות לצורך תכנונם. -

 מ'. 4.60מ' במקום  4.14הקטנת קו הבניין הצדדי.  -

החניה לפי הקמת קומת מרתף מחוץ להיקף קומת הקרקע לצורך שתכנון השימושים לדיירי הבניין ומסעות  -
 הנדרש.

 מ' בהמשך לקיר הבניין הקיים. 2.00הקמת ממ"ק בקו בניין צדדי של  -
 
 לאשר תכנון מכוח התוספת החמישית לחוק התכנון והבניה כמפורט:  .2

 .1142מ' הקבועים בתקן  1.05מ' או יותר, במקום  0.75אישור סף חלון קיים בגובה  -  
 ' הינו התקנת סורגים.מ 0.75-תנאי לסף חלון נמוך מ       

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

לא תידרש התאמת מעקות קיימים, שהותקנו על פי תקנות, תקנים או כללי מקצוע מקובלים, לתקן ישראלי  -
אחראי לבחינת התאמת המעקות בכל מקרה של שינויים בתנאי העדכני. זאת תוך הבטחת הגורם ה 1142

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

אישור שימוש חדר המדרגות הקיים במבנה ההיסטורי כדרך יציאה, אף הם לא מתקיימות בו הוראות  -
 נייה.התוספת הש

 
 לדחות את ההתנגדויות שכן: .3

יחול  9.2.9גובה הקומות הינו בהתאם למותר במגרש גדול בצירוף חוות דעת משפטית כי המתואר בסעיף  - 
 במגרש זה. 
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לחוק התכנון והבנייה המאפשר תכנון זה עבור  151תוספת הקומות והשטח התת קרקעי הינו בהתאם לסעיף  - 
 חניה.

 ה והחניה נבדקו על ידי הגורמים המקצועיים בעיריית תל אביב לנושא זה.כל היבטי התנוע - 
 שאר הטיעונים נבדקו בזמן אישור התכנית שאפשרה את גובה הקומות המבוקש. - 

 
בתנאי התאמה להנחיות המרחביות, מילוי דרישות מהנדס העיר, תאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים:

 
 תנאים להיתר

 תאום וביצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם הסופי. . 1
 אישור סופי של מחלקת השימור. . 2
 .2385בתכנית  9.2.9משטח המגרש+ ממ"דים מינמליים בהתאם לסעיף  280%הקטנת שטח הבניין המתוכנן לעד  . 3
 מ'. 3.30גובה קומת הגג עד הקטנת  . 4
 

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

 דיירי הבניין, המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא.
 יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים קירות המרתף . 2
 השבת מי התהום, במידה וישאבו,  לתת הקרקע לאחר קבלת חוות דעת משרד הבריאות לתקינותם. . 3
 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ . 4
 ביצוע הנחיות מחלקת השימור . 5

 
 

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

 
 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 6אנגל 

 
 

 74חלקה:    6936 גוש:  20-0449 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 25/03/2020 תאריך בקשה:

 שינויים/הארכת תוקף החלטה סיווג: 0074-006 תיק בניין:
 מ"ר 578 שטח: 0 בקשת מידע:

    תא' מסירת מידע:
 

 אלאלוף משה מבקש הבקשה:
 6451306יפו  -, תל אביב  6הדסה 

 אלאלוף אלי 
 6451306יפו  -, תל אביב  6דסה ה

 אלאלוף אריאל 
 6451306יפו  -, תל אביב  6הדסה 

 צוקר יעל 
 6522414יפו  -, תל אביב  6אנגל 

 אלאלוף יורם 
 6522414יפו  -, תל אביב  6אנגל 

 
 קדם פיצו עורך הבקשה:

 65214יפו  -, תל אביב  39מזא"ה 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 3, אחר: בניית תוספת קומות מגורים מעל ובצד מבנה לשימור בן 11, כמות יח"ד לתוספת: 2.5כמות קומות לתוספת: 

 , שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים ומשרדים, 5.5-, לצד 2.5 -קומות )מעל
 
 

 13: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
)ב( לתמ"א, 13לצורך בחינת סעיף  38לאשר את הבקשה במסלול תמ"א ו 10.4.2019מיום  ת הוועדהחלטתקן את הל

 בלבד וללא כל תוספת שטח מכוח התמ"א.קומות  2.5לרבות תוספת של עד 
 

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

קבלה פה אחד.ההחלטה הת
 
 

 17: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 16/06/2021מתאריך  2-21-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
לאשר כהקלה גובה כולל של הגג  10/04/2019אריך מת 2-19-0007בהמשך להחלטת ועדת משנה לתכנון ובניה מספר 

 .20.05.2021בהתאם לאישור מח' השימור מתאריך  -מ' המותרים בתכנית ג' 4.00מ' במקום  4.50עד 
 10.4.2021, שהוארכה בשנה עד ליום  10.4.2019כמו כן , לאשר הארכה חריגה לתוקף החלטת הועדה המקומית מיום 

 להוצאת היתר הבניה.  16.6.2021מיום  חודשים נוספים 3לתקופה של 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 5ההחלטה : החלטה מספר 
 01/04/2020מתאריך  1-20-0078מספר  רשות רישוי



 26עמ' 
      17-1232     0074-006  

 

 
 

 -לאשר את הבקשה להארכת תוקף החלטת וועדה מקומית לשנה נוספת מהבקשה,  לאור הנימוק המובא בבקשת עורך
בתנאי ההחלטה המקורית, בכפוף לכל דין, תיאום תכנון ותנאים טכניים.  10/04/2021עד  10/04/2020

 
 
 
 
 
 



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

 27עמ'   21-1751  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 1יעקב  24טשרניחובסקי 

 
 

 98חלקה:    6911 גוש:  21-1751 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 26/12/2021 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0407-001 תיק בניין:
 מ"ר 410 שטח: 201901740 בקשת מידע:

   10/11/2019 תא' מסירת מידע:
 

 בע"מ 24 טשרניחובסקי מבקש הבקשה:
 6927713יפו  -, תל אביב  13הלמד הא 

 
 זיק יאיר עורך הבקשה:

 6688301יפו  -, תל אביב  31רוטשילד 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 3, כמות יח"ד לתוספת: 2כמות קומות לתוספת: 

 
, 24.81, שטח פרגולה )מ"ר(: 215.53(: בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר

 חומר הפרגולה: פלדה, השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, 
 
 
 

 9.75, גודל: 9.00, מיקום: גג, נפח )מ"ק(: 6בריכה: קומה: 
 

 14ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות  4, לחיזוק מפני רעידות אדמה ותוספות בנייה בבניין מגורים קיים בן המשך להמלצת צוות ההתנגדויותב .1

קומות וקומת גג חלקית  5לב העיר, כך שיתקבל בניין בן  -2720 -ו 2363יח"ד מכח תכניות  9וקומת מרתף המכיל 
 יח"ד. 11המכיל 

 הכוללים: 38בתוספת זכויות מכח תמ"א 

 65%של קומה וקומה חלקית בתכסית של תוספת  .א

 מ"ר לדירה קיימת בקומת הקרקע. 12 -תוספת של כ .ב
 

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

 מ' 4.50הגבהת גובה קומת הגג נטו וברוטו עד  .ב

 מ'. 0.00אי נסיגה מחזיתות הצד ובניין בקו  .ג

במישור היחסים החוזי בין המתנגדים ליזם כן התנגדויות בעלי הזכויות הן לדחות את ההתנגדויות שהוגשו, ש .2
, כגון: גובה קומות, מספר יחידות 38ושאר ההתנגדויות הן לנושאים אשר ניתן לאשרם מכח תכניות חלות ותמ"א 

 דיור, עיצוב החזית והקמת הבריכה.

 תקן ע"י השתתפות בקרן חנייה.מקומות חנייה החסרים למילוי דרישת ה 3לאשר פתרון חלופי של  .3
 

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

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

 תנאים בהיתר
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 1



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

 28עמ'   21-1751  

 

 
 תנאים להתחלת עבודות

 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 
ביטוח צד שלישי לכיסוי  לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת . 2

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
אין להתחיל בניה באתר אלא לאחר שיוגש למחלקת פיקוח על הבניה טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב, חתום  . 3

תן על ידי האחראי לביקורת, מתכנן השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. את הטופס ני
 להוריד מאתר האינטרנט העירוני.

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

 עשתה בתחום הרצועה המפולשת ללא היתר ומסומנת להריסה.הריסת הסגירה  שנ . 1
 סעיפיה. 22על כל  201901740השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס  . 2
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 3
( 4לפחות )" 10בגודל  קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת )יש לציין את הערך 'עצים לשתילה'( עצים . 4

 במגרש
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.
 

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

 
 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

 29עמ'   22-0083  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 15רבינוביץ שפ"ר 

 
 

 43חלקה:    6918 גוש:  22-0083 מספר:  בקשה
 אביב-לב תל שכונה: 16/01/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0130-015 תיק בניין:
 מ"ר 288 שטח: 201902000 בקשת מידע:

   02/12/2019 תא' מסירת מידע:
 

 תל אביב בע"מב13-15בן שלום ברחוב שפר  מבקש הבקשה:
 6356606יפו  -, תל אביב  4אהרונוביץ 

 
 פרדו יניב עורך הבקשה:

 6655516יפו  -, תל אביב  117הרצל 
 

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

 
 ים, מחסן, אחר: חניה, במרתפים: מספר מרתפ

 
 בקומת הקרקע: אולם כניסה, 

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

 
 על הגג: קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, 

 
 , 1.5, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 10בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, כמות מקומות חניה: 

 
 
 

 2.00/4.00, גודל: 8.00עליון, נפח )מ"ק(:  בריכה: קומה: גג, מיקום: גג
 

 15ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות שחיזוקו נדרש מפני רעידות אדמה  והקמת בניין מגורים בקיר משותף  4את הבקשה להריסת מבנה בן  לאשר

יחידות דיור, כולל  8קומות מרתף, עבור  3קומות וקומת גג חלקית מעל  5עם הבניין במגרש הסמוך ממערב, בן 
 :38תמריצים מכח תמ"א 

 .65%תוספת קומה חלקית בתכסית של עד  .א

 יחידות דיור 3ספת תו .ב

 מ'. 2.50בנייה בקו בניין צדדי של   .ג

 מ' 4.50בנייה בקו בניין אחורי של  .ד

 -סה"כ כ -3.5מ"ר עבור כל דירה קיימת בהיתר*  13הוספת שטח לבניין בהיקף של שטח קומה קיימת בהיתר+  .ה
 מ"ר 513

 
 כולל ההקלות הבאות:

 .פטור ממרפסת שירות .א

 ןבריכה בגג העליו .ב

 .% מן המרווח המותר 40מ' מעבר לקו הבניין המותר, המהווה  2.00הבלטת גזוזטרות לחזית אחורית בשיעור של  .ג

גרעין משותף, רמפה לחניה, מרתפים, שטחים טכניים וח. אשפה משותפים בזיקת הנאה עם המגרש השכן ברחוב  .ד
 .13שפר 

 
:ם הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאי



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

 30עמ'   22-0083  

 

 
 תנאים למתן היתר

 חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן . 1
 תכנית מאושרת חתומה ע"י מכון הבקרה . 2
ייה בשל תכנון חנ 22-0086, בקשה מס' 13הוצאת ההיתר תותנה בהוצאת ההיתר לבניין הסמוך ברבינוביץ שפ"ר  . 3

 משותפת לשתי החלקות.
 הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן . 4
 תשלום אגרות והיטלים. . 5
 

 תנאים בהיתר
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים . 1
 תקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים.בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל מ . 2
 

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

 במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.נזק, 
 

 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.

 13ור השטחים המשותפים עם הבניין השכן ברבינוביץ שפ"ר ג. רישום זיקת הנאה עב
ובהתאם להנחיות  5821כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן ת אישור ממכון מורשה, כי הושלמו הצג . 2

 המרחביות לנושא זה.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 31עמ'   22-0086  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 13רבינוביץ שפ"ר 

 
 

 42חלקה:    6918 גוש:  22-0086 מספר:  בקשה
 אביב-לב תל שכונה: 16/01/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0130-013 תיק בניין:
 מ"ר 288 שטח: 201902011 בקשת מידע:

   03/12/2019 תא' מסירת מידע:
 

 תל אביב בע"מב13-15בן שלום ברחוב שפר  מבקש הבקשה:
 6356606יפו  -, תל אביב  4אהרונוביץ 

 
 פרדו יניב עורך הבקשה:

 6655516יפו  -, תל אביב  117הרצל 
 

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

 
 ים, מחסן, אחר: חניה, במרתפים: מספר מרתפ

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

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

 
 על הגג: קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, 

 
  ,1.5, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 10בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, כמות מקומות חניה: 

 
 
 

 2.44/4.00, גודל: 9.60בריכה: קומה: גג, מיקום: גג עליון, נפח )מ"ק(: 
 

 16ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות שחיזוקו נדרש מפני רעידות אדמה  והקמת בניין מגורים בקיר משותף  3את הבקשה להריסת מבנה בן  לאשר

יחידות דיור, כולל  8קומות מרתף, עבור  3קומות וקומת גג חלקית מעל  5עם הבניין במגרש הסמוך ממזרח, בן 
 :38תמריצים מכח תמ"א 

 .65%תוספת קומה חלקית בתכסית של עד  .א
 יחידות דיור 3ספת תו .ב
 מ'. 2.50בנייה בקו בניין צדדי של   .ג
 מ' 4.50בנייה בקו בניין אחורי של  .ד
 -סה"כ כ -3מ"ר עבור כל דירה קיימת בהיתר*  26הוספת שטח לבניין בהיקף של שטח קומה קיימת בהיתר+  .ה

 מ"ר 512
 

 כולל ההקלות הבאות:
 .פטור ממרפסת שירות .א
 בריכה בגג העליון .ב
 .% מן המרווח המותר 40מ' מעבר לקו הבניין המותר, המהווה  2.00הבלטת גזוזטרות לחזית אחורית בשיעור של  .ג
גרעין משותף, רמפה לחניה, מרתפים, שטחים טכניים וח. אשפה משותפים בזיקת הנאה עם המגרש השכן ברחוב  .ד

 .15שפר 
 

:הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים 
 

 תנאים למתן היתר
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 חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן  . 1
 

 תכנית מאושרת חתומה ע"י מכון הבקרה  . 2
 

חנייה בשל תכנון  22-0083, בקשה מס' 15הוצאת ההיתר תותנה בהוצאת ההיתר לבניין הסמוך ברבינוביץ שפ"ר  . 3
 משותפת לשתי החלקות.

 הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן  . 4
 

 תשלום אגרות והיטלים. . 5
 תשלום אגרות והיטלים. . 6
 

 תנאים בהיתר
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים. . 1

 

 ר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים.בעל ההית . 2
 

 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 3
 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.

 
 תנאים להתחלת עבודות

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 

 תנאים לאיכלוס
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3ף באגף שפ"ע לנטיעת קבלת אישור מחלקת גנים ונו . 1
 

 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.

 15. רישום זיקת הנאה עבור השטחים המשותפים עם הבניין השכן ברבינוביץ שפ"ר ג
ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 2

 המרחביות לנושא זה.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 
 
 
 
 
 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 א 2החשמל  2החשמל 

 
 

 1חלקה:    7443 גוש:  22-0146 ה מספר: בקש
 אביב-לב תל שכונה: 24/01/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0044-002 תיק בניין:
 מ"ר 407.8 שטח: 201802346 בקשת מידע:

   18/12/2018 תא' מסירת מידע:
 

 ריגר יוסף מבקש הבקשה:
 6618356יפו  -, תל אביב  23 בגין מנחם

 
 מור מאירה עורך הבקשה:

 62158יפו  -, תל אביב  1גור יהודה 
 

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

 
 מ, במרתפים: מרתף אחד בלבד, מחסן, אחר: ממ"

 
 , 2בקומת הקרקע: חדר אשפה, כמות חנויות: 

 
 , 22, כמות יח"ד מבוקשות: 6בקומות: קומה מסחרית עבור: חניות, כמות קומות מגורים: 

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

 
 , 1.5 , גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(:26בחצר: שטחים מרוצפים, כמות מקומות חניה: 

 
 

 17: החלטה מספר  ההחלטה
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
שחיזוקו חנויות  9-יחידות דיור ו 8קומות מעל קומת קרקע מסחרית עבור  2 -בניין מגורים קיים בלאשר הריסת  .1

יח"ד עם ממ"דים,  22 קומות וקומה עליונה חלקית, עבור 5הקמת בניין מגורים חדש בן דרש בפני רעידת אדמה ונ
 3הבנוי בקיר משותף עם הבניין ברח' מנחם בגין  וקומת קרקע מסחרית,מפלסים  5חניה אוטומטי בן מעל מרתף 

 הנמצא כעת בעבודות בנייה. 
 כמפורט: 38כולל תמריצי תמ"א 

 יחידות הדיור המותרות על פי תכנית 14,ל  38יחידות דיור מכח תמ"א  8תוספת  -

 200,לכל דירה שהייתה קיימת במבנה שנהרס. סך הכל תוספת של  38מ"ר מכח תמ"א  25עד  תוספת בניה -
 יחידות דיור. 8מ"ר עבור 

 
לאשר את ההקלות הבאות  לצורך שיפור תנאי דיור, בהתאם להקלות דומות שאושרו באזור ולמגמות התכנון  .2

 :6העתידיות ברובע 
 העברת זכויות מקומה לקומה. -
 ת ביניים והפיכתה לקומה מלאה ביטול קומ -
 פרגולת בטון על הגג -

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

 
 תנאים למתן היתר

 הוראות תכן הבניה.עמידת הבקשה להיתר ב . 1
 תשלום אגרות והיטלים. . 2
 אישור רשות הכבאות . 3
 



 129עמ' 
18-02346      22-0146     0044-002   

 

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

 והנכסים הגובלים.
 ל ידי קבלן גיזום של שפ"ע במימון המבקש , בתיאום עם אגף שפ"ע .דילול ענפים בעצים במדרכה יבוצע רק ע . 2
 

 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.
יש להגיש את  תכנית ופרטי השלביות כחלק ממסמכי הבקשה לקבלת אישור  -וקש ביצוע בשלבים במידה ומב . 2

 לתחילת עבודות או מייד לאחר מכן.
 יש לתאם מול מחלקת מאור העתקת תשתיות/ עמודי תאורה משטח המגש לפני כניסה לביצוע,  . 3

 .03-7240662 :טל ,nachshon_a@mail.tel-aviv.gov.ilאיש הקשר : אסף נחשון 
 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -לשלב ב` )במידת הצורך(  . 4
 

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

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

 רישום רצועת הקרקע לאורך כל השטח המסחרי כזיקת הנאה לרשות הרבים. . 2
ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 3

 המרחביות לנושא זה
 רישום סופי בטאבו . 4
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 5
יש לוודא ולדאוג ליציבות העצים שיועדו לשימור ובמסגרת המסמכים שיצורפו לבקשה לאכלוס/גמר ,המוקדם  . 6

 מבין השניים.
יש להגיש מסמך חתום על ידי מתכנן או מבצע מערכות אוורור המרתפים )מהנדס בלבד !(  ובו יודיע כי בדק את  . 7

 ומצא כי מערכות אוורור המרתפים בוצעו בהתאם להיתר.המבנה 
 

 הערות
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים כמפורט במפרט הבקשה. . 1
 

טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

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

 
 

 3חלקה:    6926 גוש:  22-0767 בקשה מספר: 
 נוה צדק שכונה: 16/05/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 0422-028 תיק בניין:
 מ"ר 204.81 שטח: 202000415 בקשת מידע:

   07/05/2020 תא' מסירת מידע:
 

 זמיר אלי מבקש הבקשה:
 6340705יפו  -, תל אביב  5ורדון אהרון דוד ג

 
 גרש צבי עורך הבקשה:

 4728301, רמת השרון  1הרב קוק 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מקלט, מחסן, חדרי עזר, 

 
 , 1בקומת הקרקע: חדר אשפה, כמות חדרי שירותים: 

 
 , 6, כמות יח"ד מבוקשות: 4ות מגורים: , כמות קומ0בקומות: קומה מסחרית עבור: 

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

 
 , 150בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 

 
 
 

 חדש, או העתקה של צובר קיים,  , העבודות המבוקשות בהיתר כן כוללות הוספת צובר גז0, גודל: 0בריכה: מיקום: 
 

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 

 18ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 
יח"ד מעל  6קומות ועלית גג עבור  3, להקמת בניין מגורים חדש בן 3966ת הבקשה, לפי הוראות תכנית לאשר א .1

 קומת מרתף, בקירות משותפים בגבולות המגרשים הצדדיים בהסכמת בעלי המגרשים הגובלים.
 מ' המותרים. 4מ' במקום  3.60של  - 10% -לאשר את ההקלה להקטנת קו בניין אחורי ב .2
מקומות חניה הנדרשים למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חניה מכוח  6פתרון חלופי להסדרת  לאשר .3

 תכנית ח' לפי המלצת מכון רישוי.

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

 
 תנאים למתן היתר

1 . 
2       . 

 ישור מכון בקרה כי תוצאות הבקרה תקינות.א
 חוו"ד מסכמת ותוכנית חתומה ע"י מכון בקרה

 דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שבוצעו בעקבות בקרת התכן או הצהרה על כך שלא בוצעו שינויים. . 3
 תשלום אגרות והיטלים.   .4
 

 תנאים בהיתר
תיות הקיימות, לרכוש ונפש, הן בעת החפירה  והן בעת פינוי הפסולת, לרבות למגרשים אי גרימת נזקים לתש . 1

 הסמוכים.
 בעלי ההיתר אחראים לכך שהמעלית המותקנת תעמוד בכל התקנים והוראות רלוונטיות בעת הוצאת ההיתר. . 2
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 כדי להעניק זכות כליש לציין כי המרפסות החורגות לא תרשמנה כחלק מהבית המשותף, אין בהסכמתנו  . 3
 שהיא במקרקעי העירייה למבקש, אין במתן הסכמתנו כדי לפגוע בכל זכות הנתונה לעיריית ת"א, על פי כל דין.

 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 4
 ₪. 724צים במגרש וברחבי העיר בערך של תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו ע . 5
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 6

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 7

 
 תנאים להתחלת עבודות

 תשלום דמי שימוש בגין המרפסות החורגות. . 1
 יש להציג אישור של רשות המים לאחר בחירת פתרון להשפלת מי תהום. . 2
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 3

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

 תנאים לתעודת גמר
)מקלט, חדר מדרגות, מעברים ומבואת מעלית בקומת  27רישום הערה לגבי השטחים המשותפים לפי תקנה  . 1

בתוך המרתף, לובי כניסה לבניין, חדר מדרגות, חדר אשפה בקומת הקרקע, בקומה טיפוסית ובעליית הגג, נישה 
 חלל הגג עם מע' סולרית וגישה אליה( כרכוש משותף שימוש כל דיירי הבניין.

 רישום הערה לאי פיצול דירות בקומת קרקע+ מרתף, קומה שלישית + עליית גג. . 2
 ביצוע כל הנחיות השימור ושמ"מ למבנה כולו. -אכלוס ולתעודת גמר /4תנאי לטופס  . 3
 [6.8.10, סעיף 3966פקעה ]תוכנית הריסת כל הבנוי על שטח הה . 4
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 5
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 6

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהטיוטת חוות דעת מהנדס הערה: 
 

 שימת 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 
 2גדיש  17חירותנו 

 
 

 35חלקה:    7377 גוש:  22-0788 ה מספר: בקש
 עזרא והארגזים שכונה: 19/05/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 3672-017 תיק בניין:
 מ"ר 128 שטח: 201901638 בקשת מידע:

   28/10/2019 תא' מסירת מידע:
 

 דיתגדי יהו מבקש הבקשה:
 6802520יפו  -, תל אביב  17בית אשל 

 
 גדליה נח עורך הבקשה:

 4927266, פתח תקווה  9גרין יונה 
 

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

 
 במרתפים: ללא מרתף, 

 
 לה, בחצר: פרגו

 
 

 19ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יח"ד מעל קומת מרתף  2קומות עבור  2הריסת בניין קיים והקמת בניין מגורים חדש בן הבקשה ללא אשר את 

 מהסיבות הבאות:
 
 מ"ר המותרים. 84-מ"ר מעבר ל 9-המבוקש חורג בשטחים בכ .1

 .3553מהמותר בתכנית  8%תכסית חורגת ב .2

 '.ג2215אין חפיפה מלאה בקיר המשותף בחזית הצפונית בניגוד לתכנית  .3
 '.1בחדר יציאה לגג אין נסיגה מלאה בחזית הקדמית בניגוד לתכנית ג .4

 הבקשה נדחתה במכון רישוי. .5
 

הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס העיר נשלחה לעורך ולמבקש.
 

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

 
 

 43חלקה:    6983 גוש:  22-0112 בקשה מספר: 
 קרית שלום שכונה: 18/01/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 3636-009 תיק בניין:
 מ"ר 509 שטח: 202001681 בקשת מידע:

   03/11/2020 תא' מסירת מידע:
 

 איסחקוב ניסים מבקש הבקשה:
 6683364יפו  -, תל אביב  9 מאירבר

 
 זאורוב אברהם עורך הבקשה:

 5801620, אזור  1השלום 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, 60.68, שטח התוספת )מ"ר(: 1, קומה בה מתבצעת התוספת: 2230, מספר תכנית הרחבה: 1מספר יח"ד מורחבות: 

וון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים , כי139.77שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 
 פנימיים: הריסת קירות פנים ובניה מחדש עם ההרחבה, 

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

 

 20ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 קשה להרחבת הדירה המזרחית בקומת הקרקע )כולל ממ"ד (, לאשר את הב

 כהקלה ל:
  בקיר ללא פתחים מהמרווח האחורי 30%חריגה של עד  .1
 2230שינוי טיפוס תכנית תב"ע  .2

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

 
 אים למתן היתרתנ

 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מהנדס הוועדה( . 1
 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
 היטלים.תשלום אגרות ו . 4
 הגשת התחייבות לשיפוץ הבניין בהתאם להנחיות חברת שמ''מ. . 5
כנגד  413הגשת חישובים סטטיים נלווים לתצהיר מהנדס השלד למסוגלות לשאת בעומסים לפי תקן ישראלי  . 6

 רעידת אדמה.
 

 תנאים בהיתר
 ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות  . 1
 השתתפות בשיפוץ הבניין בהתאם להנחיות חברת שמ''מ. . 2
 ההיתר אינו מקנה כל אישור לבנייה קיימת ומתייחס למפורט בתוכן ההיתר בלבד. . 3
 הריסת גדר בתוחם המעבר המשותף כפי שסומנה בהיתר. . 4
 

 תנאים להתחלת עבודות
הריסת כל הבניה החורגת הקיימת בסביבת המגרש הכוללת בין היתר גדרות, מחסנים, סככות, וחלקם אף פולש  . 1

מתחום המגרש, היה והכל/ או חלק מהמוזכר לעיל, כפי שמופיע במפת המדידה, שייך לבעלי דירות אחרים, יש 
 בעלות עליהם בתכנית הראשית.לצרף תצהיר על שייכות הבניה החריגה וכן לסמן את ה

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

 
 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
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ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 מינהל           ההנדסה

 40עמ'   22-0149  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 8רוזנבלט צבי 

 
 

 33חלקה:    7046 גוש:  22-0149 פר: בקשה מס
 מכללת יפו תל אביב וד שכונה: 25/01/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 3218-008 תיק בניין:
 מ"ר 489 שטח: 202100566 בקשת מידע:

   04/05/2021 תא' מסירת מידע:
 

 כרמית ספרא מבקש הבקשה:
 681520יפו  -, תל אביב  151 1 0 6שד -ירושלים 

 ספרא אליהו 
 68152יפו  -, תל אביב  151 1 0 6שד -ירושלים 

 
 רבס דניאל עורך הבקשה:

 6813758יפו  -, תל אביב  26רבי חנינא 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 דירה ומתקן חניה, במרתפים: מרתף אחד בלבד, אחר: חדר משחקים שייך ל

 
 בקומת הקרקע: חדר אשפה, אחר: מגורים ומתקן חניה, 

 
 , 3, כמות יח"ד מבוקשות: 3בקומות: כמות קומות מגורים: 

 
 על הגג: קולטי שמש, אחר: קומה חלקית למגורים, 

 
 , 1.5, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 3בחצר: גינה, כמות מקומות חניה: 

 
 על פי זכויות בניה שנקנו מרמ"י. 3היא על תת חלקה פירוט נוסף: הבניה 

 
 מ"ר שטח שירות. 42 -מ"ר שטח עיקרי ו 252בניה שהיתה קיימת אליה הוצמדו  -מ"ר  3
 
  

 
 , 
 

 , העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים200.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 21ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יח"ד  3קומות ובנייה חלקית על הגג, מעל קומת מרתף עבור  3אשר את הבקשה להקמת בניין חדש למגורים ,בן לא ל

 עם חניה מבונה בקומת הקרקע, שכן: 
מהווה הגדלת שטחי השרות מעבר למותרים יחסית למבקש ולא ניתן לבחון האם התכנון אינו גורע מזכויות של  .1

 שאר הבעלים בנכס.  

לא הצגת תכנון העתידי עבור שאר הבניינים למימוש מלוא הזכויות בנכס בניגוד למדיניות עיצוב יפו שלא הוגשה ל .2
 מאפשר בחינת אופן השתלבות הבנייה המוצעת עם הקיימת והעתידית  והצדקה למתן הקלות.

י הקרקע ומהווה הגדלת קומות )עם חלונות ( מעל פנ 2נוגדת עקרונות התכנית לעניין סידור חניה מבונה בגובה של  .3
 נפח הבניין ללא הצדקה לכך.  

 מהווה הגדלת תכסית קרקע בניגוד לנקבע בתקנות התכנית והוגשה ללא התייחסות לכך.  .4

שפורסמה, אך הוגשה ללא הסכמת שאר הבעלים כפי שנקבע  %20כוללת הגדלת הצפיפות במסגרת הקלה של  .5
 בתקנות סטייה ניכרת.

מדיניות עיצוב יפו וההנחיות המרחביות, בין היתר עם מערכות ופילרים בחזית לרחוב, ללא הצגת הוגשה בניגוד ל .6
 אופן השתלבות ברחוב, מרפסות רחבות ופרטי פרגולה שאינם תואמים.
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הוגשה ללא הצגת פתחים וצפיפות בשאר הבניינים באותו המגרש ולא ניתן לבחון אופן השתלבות הבניה החדשה  .7
 יתוח שטח המגרש כולו.עם הקיימת ופ

 הוגשה ללא פתרון לחלחול, כאשר חלק מהשטח שהובא בחישוב כשטח חלחול מופיע בחתך עם רצפת בטון. .8
 סורבה ע"י מכון הרישוי לעניין אשפה ומתקנים טכניים. .9
 

 הערה: טיוטת חוות הדעת נמסרה לעורך הבקשה ולמבקש.
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 42עמ'   22-0103  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 2ילדי טהרן  5גר צדק 

 
 

 61חלקה:    7073 גוש:  22-0103 בקשה מספר: 
 מכללת יפו תל אביב וד שכונה: 17/01/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 3220-005 תיק בניין:
 מ"ר 1371 שטח: 202101436 בקשת מידע:

   14/09/2021 תא' מסירת מידע:
 

 גר צדק בע"מ ידר מבקש הבקשה:
 6274519יפו  -, תל אביב  40יהושע בן נון 

 
 מור מאירה עורך הבקשה:

 62158יפו  -, תל אביב  1גור יהודה 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 13, כמות יח"ד לתוספת: 2.6כמות קומות לתוספת: 

 
 תקה של צובר קייםהעבודות המבוקשות בהיתר כן כוללות הוספת צובר גז חדש, או הע

 

 22ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת  6בבניין קיים למגורים בן  38אשר את הבקשה לחיזוק, שינויים ותוספת בניה מכוח תמ"א ל .1

 יחידות דיור. 37עמודים מפולשת וקומת מרתף עבור סך הכול 
 

 לאשר את הפרסומים הבאים: .2
לל קומת קרקע מכוח קומות, כו 9.65הקומות הקיימות. סך כל הקומות בבניין הוא  7מעל  קומות 2.65הוספת  .א

 .38תמריצי תמ"א 
 .38יחידות דיור מכוח תמריצי תמ"א  2מילוי קומת עמודים מפולשת עבור תוספת  .ב
 יחידות דיור. 37. סך הכול בבניין  38יחידות דיור בכל קומה שנוספה מכוח תמ"א  4הוספת  .ג
 .38תמ"א מ"ר בכל הקומות מכוח תמריצי  25-הרחבת הדירות הקיימות בבניין ב .ד
)בהסכמה( מעבר לקו הבניין הצדדי המותר ועד גבול המגרש  3בניית קיר משותף עם המגרש השכן בגר צדק  .ה

 .38מכוח תמריצי תמ"א 
 .38מכוח תמריצי תמ"א  הבלטת עמודי חיזוק מדופן הבניין שיורדים לקומת הקרקע .ו
 עבור רווחת הדיירים. 3גר צדק  במגרש של 3,5,7הסדרת חדר שנאי של חב' חשמל עבור גר צדק  .ז

 
 לאשר את ההקלות הבאות:  .3

עד גבול  7וגר צדק  5במגרש של גר צדק  3,5,7חפירת מרתף חניה משותף על ידי מתקן אוטומטי עבור גר צדק  .א
 מגרש עבור תכנון מיטבי.

 הוספת כניסה נפרדת למרתף המשמש לחנייה. .ב
 עם קורות מתכת.פרגולה על הגג מקורות בטון משולבת  .ג

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

 
 תנאים למתן היתר

אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד  . 1
 פי דיןהבריאות( אם נדרש ל

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
 אישור הגורמים הנדרשים עפ''י דין לשלב בקרת התכן. . 4
 תשלום אגרות והיטלים . 5
 

 תנאים בהיתר
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 פירוק גדרות מעבר לגבולות המגרש בזמן ביצוע עבודות הבניה.
  

 התחייבויות להוצאת היתר
מתן התחייבות לרישום : מרתף החנייה, חדר המדרגות, הגג העליון, המתקנים הטכניים ודרכי הגישה אליהם, כרכוש 

 ניין, רישום הנ"ל בתנוחות הקומות.משותף לכל דיירי הב
 

 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 
 4ילדי טהרן  7גר צדק 

 
 

 58חלקה:    7073 גוש:  22-0104 בקשה מספר: 
 מכללת יפו תל אביב וד שכונה: 17/01/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 3220-007 תיק בניין:
 מ"ר 1361 שטח: 202101439 בקשת מידע:

   14/09/2021 תא' מסירת מידע:
 

 גר צדק בע"מ ידר מבקש הבקשה:
 6274519יפו  -, תל אביב  40יהושע בן נון 

 
 מור מאירה עורך הבקשה:

 62158יפו  -, תל אביב  1גור יהודה 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
מ"ר כולל ממ"ד לדירות הקיימות,  25קומות,  2.65, אחר: תוספת 13, כמות יח"ד לתוספת: 2.6כמות קומות לתוספת: 

 וי קומה מפולשת ומרתף חניה, מיל
 

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

 23ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת  6בבניין קיים למגורים בן  38אשר את הבקשה לחיזוק, שינויים ותוספת בניה מכוח תמ"א ל .1

 יחידות דיור. 37עמודים מפולשת וקומת מרתף עבור סך הכול 
 
 :הבאים לאשר את הפרסומים .2

ולל קומת קרקע מכוח קומות, כ 9.65הקומות הקיימות. סך כל הקומות בבניין הוא  7מעל  קומות 2.65הוספת  א. 
 .38תמריצי תמ"א 

 .38יחידות דיור מכוח תמריצי תמ"א  2מילוי קומת עמודים מפולשת עבור תוספת  ב. 
 יחידות דיור. 37. סך הכול בבניין  38יחידות דיור בכל קומה שנוספה מכוח תמ"א  4הוספת  ג. 
 .38יצי תמ"א מ"ר בכל הקומות מכוח תמר 25-הרחבת הדירות הקיימות בבניין ב ד. 
 .38מכוח תמריצי תמ"א  הבלטת עמודי חיזוק מדופן הבניין שיורדים לקומת הקרקע ה. 
 עבור רווחת הדיירים. 3במגרש של גר צדק  3,5,7הסדרת חדר שנאי של חב' חשמל עבור גר צדק  ו. 

 
 לאשר את ההקלות הבאות: .3

עד גבול  7וגר צדק  5במגרש של גר צדק  3,5,7צדק חפירת מרתף חניה משותף על ידי מתקן אוטומטי עבור גר  א. 
 מגרש עבור תכנון מיטבי.

 הוספת כניסה נפרדת למרתף המשמש לחנייה. ב. 
 פרגולה על הגג מקורות בטון משולבת עם קורות מתכת. ג. 

 
 ה לדחות את ההתנגדות שהוגשה מכיוון שאין פגיעה מהותית במתנגדת וחלק מהטענות בהתנגדות קיבלו מענ .4

 בתכנית המתוקנת שהוגשה. 
 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור פיקוד העורף.  1
 אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד .  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     
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מהנדס הוועדה(.  4
 אישור הגורמים הנדרשים עפ''י דין לשלב בקרת התכן..  5
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 (.4402גת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג הצ.  6
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה..  7
 תשלום אגרות והיטלים.  8
 

 תנאים בהיתר
 פירוק גדרות מעבר לגבולות המגרש בזמן ביצוע עבודות הבניה..  1
 בוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור י.  2

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

 ₪. 18749תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של   .1
 יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפהביצוע פתרון האשפה   .2
 

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

 העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות     
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  15נים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת קבלת אישור מחלקת ג.  2
 

 התחייבויות להוצאת היתר
מתן התחייבות לרישום : מרתף החנייה, חדר המדרגות, הגג העליון, המתקנים הטכניים ודרכי הגישה אליהם, כרכוש 

 משותף לכל דיירי הבניין, רישום הנ"ל בתנוחות הקומות.
 

 עת מהנדס הוועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה.הערה: טיוטת חוות ד
 

 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 
 3גר צדק  25חסידי האומות 

 
 

 60חלקה:    7073 גוש:  22-0105 בקשה מספר: 
 מכללת יפו תל אביב וד שכונה: 17/01/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 3220-003 תיק בניין:
 מ"ר 1347 שטח: 202101487 בקשת מידע:

   12/09/2021 תא' מסירת מידע:
 

 ידר גר צדק בע"מ מבקש הבקשה:
 6274519יפו  -, תל אביב  40יהושע בן נון 

 
 מור מאירה עורך הבקשה:

 62158יפו  -, תל אביב  1גור יהודה 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 13, כמות יח"ד לתוספת: 2.5כמות קומות לתוספת: 

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

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: כן

 

 24ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת  6בבניין קיים למגורים בן  38אשר את הבקשה לחיזוק, שינויים ותוספת בניה מכוח תמ"א ל .1

 יחידות דיור. 37עמודים מפולשת וקומת מרתף עבור סך הכול 
 :הבאים לאשר את הפרסומים.   2

ולל קומת קרקע מכוח קומות, כ 9.65הקומות הקיימות. סך כל הקומות בבניין הוא  7מעל  קומות 2.65הוספת  .א
 .38תמריצי תמ"א 

 .38יחידות דיור מכוח תמריצי תמ"א  2מילוי קומת עמודים מפולשת עבור תוספת  .ב
)בהסכמה( מעבר לקו הבניין הצדדי המותר ועד גבול המגרש  3בניית קיר משותף עם המגרש השכן בגר צדק  .ג

 .38מכוח תמריצי תמ"א 
 יחידות דיור. 37. סך הכול בבניין  38שנוספה מכוח תמ"א  יחידות דיור בכל קומה 4הוספת  .ד
 .38מ"ר בכל הקומות מכוח תמריצי תמ"א  25-הרחבת הדירות הקיימות בבניין ב .ה
 .38מכוח תמריצי תמ"א  הבלטת עמודי חיזוק מדופן הבניין שיורדים לקומת הקרקע .ו

 
 לאשר את ההקלות הבאות: .3

עד גבול  7וגר צדק  5במגרש של גר צדק  3,5,7די מתקן אוטומטי עבור גר צדק א. חפירת מרתף חניה משותף על י
 מגרש עבור תכנון מיטבי.

 הוספת כניסה נפרדת למרתף המשמש לחנייה. ב.
 .ג. פרגולה על הגג מקורות בטון משולבת עם קורות מתכת

רש הנדון עבור תכנון מיטבי על ידי מרתף נפרד במג 3,5,7ד. הסדרת חדר לשנאים של חברת חשמל עבור גר צדק 
 ורווחת הדיירים.

 
לדחות את ההתנגדות שהוגשה מכיוון שאין פגיעה מהותית במתנגדים והוועדה מוסמכת לדון בנושאים קנייניים .    4

 בלבד, כמו כן חלק מהטענות בהתנגדויות קיבלו מענה בתכנית המתוקנת שהוגשה.
 

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

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

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

 נערכו שינויים מרחביים
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 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מהנדס הוועדה( . 3
 אישור הגורמים הנדרשים עפ''י דין לשלב בקרת התכן. . 4
 תשלום אגרות והיטלים . 5
 

 תנאים בהיתר
 מגרש בזמן ביצוע עבודות הבניה.פירוק גדרות מעבר לגבולות ה . 1

 
 התחייבויות להוצאת היתר

מתן התחייבות לרישום : מרתף החנייה, חדר המדרגות, הגג העליון, המתקנים הטכניים ודרכי הגישה אליהם,  . 1
 כרכוש משותף לכל דיירי הבניין, רישום הנ"ל בתנוחות הקומות.

 
 דס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהטיוטת חוות דעת מהנהערה: 

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

 
 
 
 



  48בניין:  עמוד:  תיק רישוי כללי
 

 

 38הטמעת דרישות חוק התחדשות עירונית בתהליך רישוי תמ"א 

 כל העירמיקום: 

 

 

 דונם 54,000 שטח:

 אגף רישוי ופיקוח על הבניהמתכנן: 

 מית תל אביב יפוועדה מקויזם: 

, הנוגעת בהיבט החברתי: תוספת תצהיר לתיק המידע לחתימה 38עדכון למדיניות עירונית לתמ"א  מטרת המסמך:

עבור יזמים, המעיד על עמידה בדרישות החקיקה המגדירה את חובות המארגן/ יזם בתהליך התקשרות קניינית עם בעלי 

 . 38נכסים בפרויקטים מתוקף תמ"א 

 רקע:

מוגדרות כיום  38יהם של מארגן/ יזם בהליך התקשרות קניינית עם בעלי נכסים בפרויקטים מתוקף תמ"א חובות

 במסגרת שני חוקים )פירוט בנספח א'(:

 2017 -חוק התחדשות עירונית )הסכמים לארגון עסקאות(, תשע"ז -

 2008 -חוק המקרקעין )חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה(, תשס"ח -

ן, להבטיח את זכויותיהם של בעלי הנכסים מטרת החוקים היא בין היתר להבטיח הליך התקשרות שקוף, מוסרי והוג

ולמנוע סיכול של עסקאות אלו. 'חוק התחדשות עירונית' המוכר גם כ'חוק המארגנים', חוקק לאחר שנים של חוסר 

הסדרה בתחום על מנת לאזן את יחסי הכוחות ולמנוע ניצול של רבים מבעלי הנכסים אשר לא מחזיקים בידע מקצועי 

 גים ע"י עו"ד, אינם דוברי השפה או אינם כשירים לבצע התקשרות. ולעתים אף אינם מיוצ

על אף החקיקה הקיימת, ישנם עדיין מקרים בהם מארגנים/ יזמים לא פועלים לפי הגדרות החוק והתושבים חסרי ידע 

ת מצגי ו/או יכולת להתלונן כנגדם. אנחנו עדים לפניות תושבים רבות המעלות הפעלת לחץ לא סביר מצד יזמים, הצג

 שווא, ניגודי עניינים, איומים, ניצול קושי שפתי או מנטלי של תושבים ועוד. 

בעוד ובהליך קידום תב"ע לפינוי בינוי בעיר, הסוגיות הללו נבדקות ומקבלות מענה מסוים בעת עריכת נספחים 

החוק. אנו מציעים כי בשלב לא כולל כיום בדיקה של עמידה בהנחיות  38חברתיים, תהליך קידום, אישור וביצוע תמ"א 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_590.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_901.htm
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זה, גם אם במהלך תהליך הרישוי לא תיבדק עמידה בהנחיות החוק, כן תינתן התייחסות לנושא באופן של הגשת תצהיר 

 שיעמוד לידיעת הועדה בעת הדיון ובעת הדיון בהתנגדויות.

 הצעה לדיון:

המלצה למבקשי , באמצעות 38"א שמירה על זכויות התושבים, תקינות ושקיפות תהליכי התקשרות במסגרת תמ

 . )נספח ב'(ההיתרים לחתום על תצהיר עמידה בהנחיות החוק כחלק מהמדיניות המפורטת בתיק המידע 

, אך תשוקף לידיעתה של הוועדה בעת האישור. מהלך זה מייצר לא תהווה תנאי לקליטת בקשהחתימה על התצהיר 

דיעת היזמים, הגורמים העירוניים, הוועדה ובמידה מסוימת גם שקיפות ומהווה שומר סף, אשר לכל הפחות מביא לי

בעלי הנכסים, את דברי החוק ומשמעותיו. עצם הבקשה לחתום על תצהיר, גם אם אינה מחייבת, מייצרת גורם הרתעה 

ת ואף עשויה למנוע דיוני סרק ככל שיסתבר שהיזם הביא הסכמות "ריקות מתוכן", באופן שאין באמת היתכנות קנייני

 לפרויקט. 

כאמור, אנו סבורים שעצם הבקשה לחתום על תצהיר מסוג זה, תסייע לעודד התנהלות תקינה של מארגנים ו/או יזמים 

, תפחית הפעלת לחץ בלתי סביר על בעלי נכסים, תקדם מעורבות, שקיפות 38מול בעלי נכסים בתהליך קידום תמ"א 

הוגנת ושקופה בתחילת הדרך, תייצר תהליכי תכנון מהירים  והבנה של הדיירים. יתרה מזאת,  לדעתנו התנהלות

וישימים יותר על ידי הפחתת התנגדויות בשלבים המתקדמים של הפרויקט ובכך תביא להאצת תהליכי ההתחדשות 

 בעיר. 

 במסגרת דיון זה אנו מבקשים את אישור הוועדה להחלת התצהיר מיום ההחלטה.
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 :38עים לתהליך הקנייני בתמ"א עיקרי סעיפי החוק הנוג -נספח א'

 2017 -חוק התחדשות עירונית )הסכמים לארגון עסקאות(, תשע"ז .1

. מארגן הוא אדם הפועל לארגון בעלי דירות כשלב 38בינוי ותמ"א -החוק מסדיר את פעילותם של מארגני עסקאות פינוי

ירונית עם יזם בהמשך )"עסקה ראשון )באמצעות "הסכם לארגון עסקה"( לקראת חתימה על עסקת התחדשות ע

מלאה"(. החוק נועד למנוע התנהלות בלתי מקצועית של מארגנים, הכוללת כבילת בעלי דירות לפרק זמן בלתי מוגבל על 

בסיס מצגים לא מדויקים או הבטחה לתמורות גבוהות ולא סבירות, ללא בדיקה או גיבוי מקצועי, או סחר בחתימות של 

 כספי מופרז. בעלי דירות תמורת תגמול

 עיקרי החוק הנוגעים לחובות המארגן:

 קובע את צורתם ותוכנם. -מייצר הבחנה בין "הסכם לארגון עסקה" ובין "עסקה מלאה" -

 מבעלי הדירות. 20%ההסכם לערבית, רוסית או אמהרית לדרישת לפחות  חובת תרגום -

גם את אופן עריכת הכנס ותוכנו ואחוז  לפני חתימה. החוק מגדיר חובת קיום כינוס ומסירת מסמכי עסקה -

 השתתפות.

חובה לפעול בהגינות וזהירות, חובת גילוי נאות, חובת שמירת סודיות, חובת גילוי חובות לגבי אופן ההתנהלות:  -

 ניגוד עניינים.

 לפי לוחות זמנים ומטלות הקבועים מראש. פקיעת תוקף הסכם ארגון -

 על הסכמים שנחתמו טרם חקיקתו.של החוק גם  תחולה רטרואקטיבית  -

 בטענות כנגד מארגן וכן לבקש אישור בדבר פקיעת הסכם ארגון. אפשרות לפנות לממונה על פניות דיירים -

 

 2008 -חוק המקרקעין )חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה(, תשס"ח .2

( ובין היתר 38ני רעידות אדמה )תמ"א החוק קובע את הכללים לפעולה לפי תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים מפ

 מגדיר את חובות היזם טרם החתמה על עסקה מלאה.

 עיקרי החוק הנוגעים לחובות היזם:

על היזם לקיים כינוס או להשתתף בכינוס עם בעלי הדירות  -חובת קיום כינוס ומסירת מסמך עיקרי עסקה -

קה ראשונה. כמו כן, נדרש היזם למסור הודעה ולמסור לכל אחד מהם מסמך עיקרי הצעה לפני חתימה על עס

  .לכל בעלי הדירות על מועד חתימת עסקה ראשונה בבית המשותף

במקרים בהם נחתמה עסקת  -ביטול עסקה על ידי דיירים בשל הפרת חובת כינוס ומתן מסמך עיקרי עסקה -

 40%וד לא חתמו על העסקאות לפני שנערך כינוס של בעלי הדירות או לפני שנמסר מסמך עיקרי הצעה, וכל ע

 .מבעלי הדירות בבית המשותף, רשאים רוב בעלי הדירות להחליט על ביטול העסקה

החוק מחייב כי הסכמת בעל  -חובת אימות של הסכמת בעל דירה לעבודות ברכוש המשותף על ידי עורך דין -

על ידי עורך דין. זאת, על מנת  דירה לביצוע עבודות ברכוש המשותף לפי תכנית החיזוק תיעשה בכתב ותאומת

 .להבטיח כי הוא מודע למשמעות הסכמתו
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על היזם למסור לבעל הדירה שעמו נחתמה העסקה את מסמכי העסקה או העתק  -חובת מסירת העתק עסקה -

  .נאמן למקור שלהם
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פרויקטים מתוקף הצהרת מבקש ההיתר/ נציג מבקש ההיתר לגבי תהליך ההתקשרות מול בעלי נכסים ב -נספח ב'

  38תמ"א 

אני הח"מ, __________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________, מבקש ההיתר/ נציג מבקש ההיתר 

"מבקש ההיתר"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, מצהיר/ה בזאת  -בבקשה מספר _________)להלן

 כדלקמן:

 ות עם בעלי הנכסים כפי שמפורט בחקיקה הנ"ל:ביצעתי ו/או וידאתי כי בוצע הליך התקשר .1

 2017 -חוק התחדשות עירונית )הסכמים לארגון עסקאות(, תשע"ז

 2008 -חוק המקרקעין )חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה(, תשס"ח

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .2

 

 

 חתימה: __________

 

 

 

 

 

 אישור עו"ד

הח"מ, ____________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע/ה בפני מר/ גב' _______________, אני 

המוכר/ת לי אישית שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס' _________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, 

 אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם עליה בפני.

         ______________                 ____________                      _______________ 

 שם                                         חתימה וחותמת                                      תאריך              
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 תיאור דיון:
 

אנחנו מביאים הצעה לאשר במהלך במהלך שיפור ההנגשה והשקיפות של תהליכים בעירייה,  מאיר אלואיל:
, לצרף תצהיר שיוגש על ידי המבקשים שהם קיימו הוראות 38קידום פרויקטים של התחדשות עירונית, תמ"א 

חוק שהם לא בתכנון ובנייה אבל בחוקים משיקים בתחום הבנייה שנועדו לשמור על הזכויות המוחלשים, זאת 
זי התכנון והבנייה ובזכויות שלהם ולכן ההצעה שלנו אומרת אנשים שהם הדיוטות שהם לא בקיאים בר

שבתצהיר זה, המבקש יצהיר שהוא קיים את אותם נהלים. התצהיר הזה לא יהווה חסם לפתיחת הבקשה, זאת 
אומרת הוא יוכל לבחור שלא להגיש אותו, אנחנו נשקף בדרפט האם התצהיר הוגש או לא הוגש. כך  נשקף 

התצהיר בזמן שהוא קידם היתר להתחדשות עירונית. כיוון שאנחנו לא יכולים לוועדה האם בוצע הנוהל לפי 
לדרוש את זה כחובה כי זה לא אחד מהמסמכים שנקבעו לפי התקנות כתנאי הסף להגשת בקשה, זאת המלצה. 

כך נוכל להבטיח את הזכויות של  הדיירים עם היזם, למשל שהוא קיים כינוס והסביר להם את כל התהליך, 
הסביר על נושא ההתנהלות, פקיעת תוקף ההסכם. אנחנו מקווים שהגשת תצהיר תעודד ללכת לכיוון  שהוא

הזה, כי כולם יראו האם זה בוצע או לא בוצע. אני רק אעיר הערה אחת, כשדנו בנושא הזה התלבטנו עם 
תו הגשת תצהיר, השירות המשפטי, האם זה מחזיר אלינו גם את החובה לוודא שבוצעו אותן פעולות מעבר לאו

 אנחנו לא בודקים אם ההצהרה הוגשה. לא מצאנו שאנחנו צריכים להיות צד בזה. 
 כל הכבוד לכם, וחבל לנו שאתם לא יכולים לעשות את זה כחובה. ליאור שפירא:

כיוון שהמחוקק לא מצא לנכון לדרוש שההליכים האלה, שהם הליכים קניינים, יהיו חלק הראלה אברהם אוזן: 
ך התכנוני, המטרה פה היא לתת שירות לציבור. הבקשות שיוגשו בפניה ויצויין שלא הוגש תצהיר, פרט מההלי

שהתצהיר הזה ישוקף בתוך הבקשה, אין לנו מה לעשות, אין אנחנו יכולים לדרוש את זה, אלא אם כן, החוק 
 ישתנה.

ן שאני רואה את זה פעם ראשונה. נראה לי שיש מחזיק תיק התחדשות עירונית, נראה לי לא תקירועי אלקבץ: 
 אני חושב שזה מבורך, אך הדבר הזה לא תקין, זה לא בסדר בעיני.

 הנושא הוצא מסדר היום. אודי כרמלי: 
 

 :16.3.2022 החלטת ועדת המשנה מיום
 

 .לדוןלשוב ו
 

 ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 :8.6.2022תיאור דיון מיום 
 

לצרף תצהיר לתיק המידע היבט החברתי, הנוגעת ב 38יות העירונית לתמ"א מבקשים לעדכן את מדינ מאיר אלואיל:
התצהיר יהיה רשות ולא התחדשות עירונית. שמפורטות בחוק היזם או המבקר יחתום עליו ויעמוד בדרישות החוק ש

, תרגום נסיםר תהליך יותר הוגן לגבי קיום כזה יוצ .כמה מהחובות שלוא קיים הוא יעיד על פי תקציר שהוחובה, 
 שמירה על זכויות של הדיירים או בעלי הקרקע. החומר ו

 למה זה לא חובה?  מלי פולישוק:
ם. עם זאת יבנייה ולכן אנחנו לא מחייבהתכנון והאנחנו לא יכולים להכיל דרישות שלא קבועות בחוק מאיר אלואיל: 

 קיים את החובות שהחוק מטיל.את התצהיר ולהיזמים יבחרו למלא וישוקף בדרפט, כל כל סבורים שכ אנחנו
 

 :8.6.2022החלטת ועדת המשנה מיום 
 

 38הטמעת דרישות חוק התחדשות עירונית בתהליך רישוי תמ"א הוועדה מאשרת את 

 
 התקבלה פה אחד. ההחלטה

 
 
 
 
 


