
 

 

 י"ח תמוז תשפ"ב
 2022יולי  17

 פרוטוקול החלטות

 09:23שעה:  06/07/2022תאריך:  2-22-0012ישיבה:  ועדת משנה לתכנון ובניה
 יפו –תל אביב  69 בבנין העירייה , רח' אבן גבירול 12באולם ההנהלה בקומה 
 09:27הישיבה נפתחה בשעה: 

יו"ר הוועדה המקומית, מאיה נורי, אופירה יוחנן וולק, -עו"ד דורון ספירבנוכחות החברים: 
 אלחנן זבולון, רועי אלקבץ

 
מסמך זה משקף את ההחלטות שהוועדה קיבלה בישיבתה, ואותן בלבד. פרוטוקול הדיון המלא יפורסם רק לאחר שיאושר 

 ועדה. מובהר כי מועדים שנקבעו בחוק או בתקנות או בגוף ההחלטה, מתייחסים למסמך זהבו
 

 22/06/2022מתאריך  2-22-0011מספר  הועדה מאשרת את פרוטוקול
 

 מס'
 החלטה

 מספר
 בקשה

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 שם המבקש

 
 מהות הבקשה

 מס'
 דף

רויה הספקת מים באר יעקב  13למדן יצחק  2124-011 21-1765 1
 בע"מ

בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א 
38 

1 

 3 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' ארדה אורי 20הגולן  0914-020 22-0477 2
 5 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' עג'מי סנדי 3איזמוז'יק לאה ודויד  2318-003 22-0617 3
 7 בניה חדשה/מרתפים גולדמן פרטוק ענת סימה 10בן הלל מרדכי  2010-010 22-0252 4
תוספות בניה/תוספות בניה  טבצניק יגיל 6בראלי  2135-006 22-0263 5

 שונות )כולל קומת קרקע(
8 

תוספות בניה/תוספות בניה  בירן דנה 10זרובבל יעקב  2128-010 22-0555 6
 שונות )כולל קומת קרקע(

10 

 12 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' הררי דור יצחק 75גור )מוטה( מרדכי  0956-075 22-0635 7
תוספות בניה/תוספת בניה או  שפירא ישראל 37מוהליבר  0132-037 22-0285 8

 קומות )לא בק"ק(
14 

תוספות בניה/תוספות בניה  הראל רפי 35מוהליבר  0132-035 22-0286 9
 קע(שונות )כולל קומת קר

15 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  בע"מ 4שינבר חכשורי צידון  19כ"ג יורדי הסירה  0205-019 22-0265 10
 38תמ"א 

16 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  בע"מ 4שינבר חכשורי צידון  21כ"ג יורדי הסירה  0205-021 22-0266 11
 38תמ"א 

18 

שימוש חורג/שימוש חורג  וקוטון אביה 3רמברנדט  0541-003 22-0248 12
למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי 

 או בניין עם ערוב שימושים

20 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  טיגיקיי פרוייקטים 20הכרמל  0009-020 22-0177 13
 38תמ"א 

22 

תוספות בניה/תוספת בניה או  גולן רחל 44החשמונאים  0069-044 21-1721 14
 קומות )לא בק"ק(

23 

שימוש חורג/שימוש חורג  חב"ד צפון ת"א 120ז'בוטינסקי  0194-120 22-0032 15
למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי 

 או בניין עם ערוב שימושים

25 

שימוש חורג/שימוש חורג  משה משה-בן 18אידלסון  0109-018 22-0280 16
למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי 

 או בניין עם ערוב שימושים

27 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  בולקינד יורם 9מרכז בעלי מלאכה  0019-009 22-0305 17
 38תמ"א 

29 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  רפאל ערן 7מרכז בעלי מלאכה  0019-007 22-0306 18
 38תמ"א 

31 

תוספות בניה/תוספות בניה  עייני אורלי 26צוקרמן אנטק יצחק  4148-016 22-0354 19
 ת קרקע(שונות )כולל קומ

33 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  בע"מ 8שיא מרחבים בסומקן  49מחרוזת  3770-049 21-1723 20
 38תמ"א 

34 

ציבורי/בניה חדשה עירונית )בתי  קרן תל אביב לפיתוח 24אלקחי מרדכי  2196-024 22-0649 21
 ספר/גני ילדים/מועדון(

36 

 38 יום בדירת מגוריםמעון   11גור )מוטה( מרדכי  0956-011   22
 

אביב יפו. החוק מאפשר לכל אחד מחברי -החלטות אלה התקבלו בוועדת המשנה של הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל
לדיון נוסף במליאת הוועדה,  הוועדה או הנציגים בעלי הדעה המייעצת לדרוש כי אחת או יותר מהחלטות בקובץ זה תובא



 

 

את יה. לעת פרסום ההחלטות להלן, לא ידוע עדין אם הוגשה או תוגש בקשה לדיון במלוזו תהיה רשאית לקבל החלטה שונ
 .הוועדה



 י"ח תמוז תשפ"ב
 2022יולי  17

 

 

 פרוטוקול החלטות

 09:23שעה:  06/07/2022תאריך:  2-22-0012ישיבה:  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
לא השתתף בדיון במחרוזת 

49 
מ"מ יו"ר ועדת תכנון ובניה/רישוי,  ליאור שפירא 

 יו"ר מועצת העיר
החל מהבקשה במוהליבר 

. עד מוהליבר ע"י מ"מ 37
 ה נורימי

  חבר מועצה רועי אלקבץ 
  חברת מועצה אופירה יוחנן וולק 
  סגן ראש העיריה אלחנן זבולון 

  נציגה בעלת דעה מלי פולישוק נציגים בעלי דעה מייעצת:
    

    נעדרו ה"ה:
  חבר מועצה אסף הראל חברי הועדה:

  סגנית ראש העירייה חן אריאלי 
  חבר מועצה עבד אבו שחאדה 
  המשנה לראש העירייה גל שרעבי 
  סגנית ראש העיריה 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 
  מ"מ נציג שר הפנים אדר' עמית גולדשטיין 
  לאיכות הסביבה נציגת השר נילי יוגב 
  מ"מ נציגת השר לאיכות הסביבה טל בן דוד כהן 
  נציג שר הבינוי והשיכון אינג' לזר פלדמן 
  נציגת שר הבריאות אינג' ולרי פוהורילס 
  נציג שר המשטרה רפ"ק מוטי מאירי 
  נציגת מינהל מקרקעי ישראל אשכנזי-גילי טסלר 
  נציגת כיבוי אש משה רענן 
  נציגת מינהל התכנון בתיה מלולאדר'  
  נציג רשות העתיקות דייגו ברקן 
    

 ע"י מ"מ הלל הלמן מהנדס העיר/מזכיר הועדה אדר' אודי כרמלי נכחו ה"ה:
    

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



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

 1עמ'   21-1765  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 8ג לאה גולדבר 13למדן יצחק 

 
 

 1066חלקה:    6625 גוש:  21-1765 בקשה מספר: 
 'נאות אפקה ב שכונה: 29/12/2021 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 2124-011 תיק בניין:
 מ"ר 1000 שטח: 201901677 בקשת מידע:

   31/10/2019 תא' מסירת מידע:
 

 ת מים באר יעקב בע"מרויה הספק מבקש הבקשה:
 5120004, בני ברק  2לח"י 

 
 וימר רמי עורך הבקשה:

 6971917יפו  -א, תל אביב 22ולנברג ראול 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 1038.63, שטח הריסה )מ"ר(: 5מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 תפים, במרתפים: מספר מר

 
 בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, חדר גז, אחר: חדרי אופניים ועגלות, מחסנים דירתיים, חדר ועד הבית., 

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

 
 , 1-על הגג: אחר: דירת גג לפי תכנית ג

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

 
 

 1: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יח"ד(,  7ת גג חלקית מעל קומת עמודים מפולשת )ומוקקומות  3 הריסה של בניין קיים בןלאשר את הבקשה עבור  .1

 יח"ד. 19קומות מרתף עבור  2-קומות וקומת גג חלקית מעל קומת קרקע ו 6בן  38והקמת בניין חדש מכוח תמ"א 
 כולל ההקלות הבאות:

 מ' . 3.13מ' המותרים ל  2.30 הגבהת קומת העמודים מ- 
 

הקדמי לרחוב למדן מקו בניין  27%מ' המהווים כ  1.95הבלטת המרפסות לחזית קדמית לרחוב למדן עד - 
 מ'. 5.00של 

 
 ההקלות שהתבקשו אינם פוגעות בשום צורה במתנגדים, לעניין רמפת כניסה.    לדחות את ההתנגדויות שכן 2

    את מדיניות העיר וההנחיות מרחביות, עברה תיאום ואושרה על ידי מחלקת התנועה.  היא תואמת –לחנייה        
 התבקשה עמדת המתנה בתוך המגרש במטרה למנוע פגיעה בהולכי הרגל וחסימת המדרכה.        
       כונת , תואם את סל הזכויות המותר בהתאם למדיניות הוועדה בש38לעניין היקף הזכויות שהתבקש מכח תמ"א        
 "נאות אפקה" ויתרה מכך לא התבקשו מלוא הזכויות ביחס ליחידות הדיור המותרות מכח המדיניות. יש לציין, כי        
 יחידות דיור קטנות בהתאם למסמך המדיניות.  5הבקשה כוללת        

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

 
 תנאים למתן היתר

אישור הגורמים הנדרשים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה,( אם נדרש לפי  . 1
 דין;

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

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



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

 2עמ'   21-1765  

 

 תשלום אגרות והיטלים; . 4
 מתן התחייבות להתקנה, תפעול ותחזוקה של מתקני חניה הנ"ל באישורה של היועצת המשפטית למנהל הנדסה. . 5
 

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

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

 ₪. 44,747מיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של תמורת העצים ה . 3
 עמידה בתנאי כתב התחייבות להתקנה ותחזוקה של מתקני חניה. . 4
 

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

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

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesבאתר העירוני בקישור: ההליך המפורט 
 תנאים לתעודת גמר

 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 1
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 2

 ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  9קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
על בעל ההיתר להגיש  -)אסורה חניה בתוך השטח המסומן( ע"י רשות תמרור באגף התנועה  820אישור תמרור  . 4

לת הסדרי תנועה, וזאת לפחות תשעה חודשים לפני  גמר הבניה, למכון הרישוי העירוני תכנית קומת קרקע הכול
וזאת כדי שניתן יהיה להגיש את החומר בזמן לאישור רשות התמרור. לשם כך יש להגיש לבוחן תנועה במכון 

 הרישוי פניה באמצעות מערכת רישוי מקוון של עיריית תל אביב.
 

 מבקש הבקשהטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולהערה: 
 
 
 
 
 
 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 1המלצת הצוות : החלטה מספר 
 31/05/2022מתאריך  30-22-0010מספר  צוות התנגדויות

 
 

היא  –שמענו את המתנגדים, ההקלות שהתבקשו אינם פוגעות בשום צורה במתנגדים, לעניין רמפת כניסה לחנייה 
הנחיות מרחביות, עברה תיאום ואושרה על ידי מחלקת התנועה. התבקשה עמדת המתנה המדיניות העיר ואת תואמת 

, 38בהולכי הרגל וחסימת המדרכה. לעניין היקף הזכויות שהתבקש מכח תמ"א בתוך המגרש במטרה למנוע פגיעה 
תואם את סל הזכויות המותר בהתאם למדיניות הוועדה בשכונת "נאות אפקה" ויתרה מכך לא התבקשו מלוא הזכויות 

ם למסמך יחידות דיור קטנות בהתא 5ביחס ליחידות הדיור המותרות מכח המדיניות. יש לציין, כי הבקשה כוללת 
 המדיניות. צוות ההתנגדויות ממליץ לדחות את ההתנגדויות ולאשר את הבקשה. 

 
 
 



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

 3עמ'   22-0477  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 10טובים עמנואל  20הגולן 

 
 

 463חלקה:    6638 גוש:  22-0477 בקשה מספר: 
 רמת החייל שכונה: 24/03/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0914-020 תיק בניין:
 מ"ר 728 שטח: 202002107 בקשת מידע:

   13/12/2020 תא' מסירת מידע:
 

 ארדה אורי מבקש הבקשה:
 6912525יפו  -, תל אביב  25שלמה בן יוסף 

 
 גבעתי רונן עורך הבקשה:

 63324יפו  -, תל אביב  23עלומים 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 115.72, שטח הריסה )מ"ר(: 2מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 עזר, אחר: ממ"ד, במרתפים: מרתף אחד בלבד, מחסן, חדרי 

 
 , 1בקומת הקרקע: כמות חדרי שירותים: 

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

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

 
 , 1.5ר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: , גד2בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, אחר: בריכה, כמות מקומות חניה: 

 
 
 

, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות 7X2.5, גודל: 28.00בריכה: קומה: קרקע, מיקום: חצר צידית, נפח )מ"ק(: 
 הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים

 

 2ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות  2במחצית הצפונית של המגרש עבור יח"ד אחת  והקמת בניין חדש בן  שה להריסת בניין קייםלאשר את הבק

עם חדר יציאה בגג  מעל קומת מרתף עם מעלית המשרתת את כל הקומות, עבור יח"ד אחת )קוטג' בקיר משותף( עם 
 כלי רכב זה לצד זה. 2בריכה לא מקורה במרווח צידי ומוסך חניה עבור 

  
 ההקלות הבאות:כולל 
 מ"ר. 21.84משטח המגרש השווה ל  6%תוספת הקלה יחסית בשיעור של   .1

הקמת מדרגות חיצוניות  במרווח צידי צפוני עבור כניסה נפרדת למרתף אשר אינו משמש משרד   .2
 למקצוע חופשי.

 10מ' ו  1.50ום מ"ר במק 14.63מ' ושטח של  2.00הקמת חצר מונמכת במרווח צידי דרומי ברוחב של   .3
 מ"ר המותרים .

 המותרים על חשבון ממ"ד במרתף. 20%מ"ר מעבר ל  12הגדלת תכסית המרתף ב   .4

מ' במקום  3.60מ' ובניה בקו בניין של  0.40השווים ל  10%הקלה בקו בניין צידי צפוני בשיעור של   .5
 מ' המותרים. 4.00

 
 :כל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף ל

 
 תנאים למתן היתר

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



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

 4עמ'   22-0477  

 

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

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

 תנאים בהיתר
 ודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתע . 1
מ', רוחב מטר עומק מטר, לפי פרט עיריית תל אביב  2בבית גידול באורך  10יש לטעת עץ חדש במדרכה בגודל  . 2

 ובליווי אגרונום מטעם הפרוייקט, יש לפנות למדור עצים באגף שפ"ע לצורך שתילת העץ.
 לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים   . 3

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 4

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
יקום אחר במגרש/ לשטח ציבורי, בליווי האגרונום המומחה בתחום טיפול העצים המיועדים להעתקה יועתקו למ . 5

 בעצים המלווה את הפרויקט. ליווי זה יתבצע בכל שלבי ההעתקה ועד לקליטה מלאה של העצים.
 

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

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 2

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
 שיועד להעתקה לשטח ציבורי 13שפ"ע לקליטת עץ מספר  הגשת אישור אגף . 3
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 הריסת גדר רשת הפולשת לשכן. . 2
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 3

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

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 5עמ'   22-0617  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 3איזמוז'יק לאה ודויד 

 
 

 595חלקה:    6624 גוש:  22-0617 בקשה מספר: 
 גני צהלה, רמות צהלה שכונה: 24/04/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 2318-003 תיק בניין:
 מ"ר 173.5 שטח: 202002017 בקשת מידע:

   07/12/2020 תא' מסירת מידע:
 

 יעג'מי סנד מבקש הבקשה:
 5257209, רמת גן  13העמל 

 עג'מי מירב 
 5257209, רמת גן  13העמל 

 
 קונס ליאון עורך הבקשה:

 4720924, רמת השרון  61אוסישקין 
 

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

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

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

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

 
 
 

 , העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים240.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 3ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות עם ניצול חלל גג רעפים, מעל מרתף,  2את הבקשה להקמת בניין חדש במחצית המערבית של המגרש בן לאשר 

מקומות חנייה )בזה אחרי זה(, כאשר אחד מהם מקורה על ידי גג  2עבור יחידת דיור אחת )קוטג' בקיר משותף( עם 
 בטון ושני על ידי פרגולה.

 
 כולל ההקלות הבאות:

 מ' המותרים. 3.50מ'( מקו בניין המותר של  0.35)  10%בניה בחריגה של  
 

 :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

 לפי דין הבריאות( אם נדרש
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 והיטלים4

 תנאים בהיתר
 רישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת ד

 
 נאים לתעודת גמרת
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  2קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 2



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

 6עמ'   22-0617  

 

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהה: הער

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 
 
 



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

 7עמ'   22-0252  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 10בן הלל מרדכי 

 
 

 6חלקה:    6771 גוש:  22-0252 מספר: בקשה 
 אביב-רמת שכונה: 14/02/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/מרתפים סיווג: 2010-010 תיק בניין:
 מ"ר 937 שטח: 202100445 בקשת מידע:

   25/04/2021 תא' מסירת מידע:
 

 גולדמן פרטוק ענת סימה מבקש הבקשה:
 6264320יפו  -תל אביב ,  20יהושע בן נון 

 פרטוק טיראן מכלוף 
 6264320יפו  -, תל אביב  20יהושע בן נון 

 
 וינברג עדי עורך הבקשה:

 6436305יפו  -ב, תל אביב 17מאנה 
 

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

 
 , 1ח, כמות חדרי שירותים: בקומת הקרקע: אחר: מגורים, מטב

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

 
 על הגג: קולטי שמש, אחר: עליית גג, 

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

 
 

 4ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 שר את הבקשה שכן:לא לא

 מ"ר.  30-כתוצאה מהגדלת נפח הבניין ע"י חללים עוברים, שטח קומת המרתף חורג מהתכסית המותרת ב .1

לעניין  2310, הנ"ל בניגוד לתוכנית מוצעת מרפסת בולטת בקומה א' בצמוד לגבול המגרש הצדדי לכיוון שצ"פ .2
 יות לא ניתן לאשר מרפסת בצד הגמלון., ומבחינה עיצובית, לפי הנחיות מרחבהשטחים המותרים

 מ"ר המותרים בהנחיות רמת אביב הירוקה. 12מ"ר בחזית אחורית לעומת  15מוצע משטח דק בשטח  .3

 לא ניתן לאשר חצר אנגלית במרווח קדמי, הנ"ל בניגוד למדיניות רמת אביב הירוקה. .4

 ניות רמת אביב הירוקה.מוצעות גדרות בנויות בגבולות המגרש, בניגוד להנחיות מדי .5
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 8עמ'   22-0263  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 6בראלי 

 
 

 48חלקה:    7222 גוש:  22-0263 בקשה מספר: 
 'תכנית ל שכונה: 15/02/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 2135-006 תיק בניין:
 מ"ר 21024 שטח: 201900507 בקשת מידע:

   17/04/2019 תא' מסירת מידע:
 

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

 
 אייכבאום יעקב עורך הבקשה:

 4678507, הרצליה  10בן גוריון 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
ח, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, מבוקשים -, קומה בה מתבצעת התוספת: א31מספר יח"ד מורחבות: 

 נימיים לגישה לממ"ד מוסף, שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים, שינויים פנימיים: שינויים פ
 

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 

 5ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
שר את הבקשה לתוספת בניה, הקמת גזוזטראות וממ"דים בחזיתות קדמית ואחורית בכל הדירות למעט, לא .1

עבורה מבוקשת מרפסת בולטת מקורה ללא גישה  37חלקה מס' -תת  2מערבי בקומה -דירה אחת באגף דרום
 יח"ד: 32קומות מעל קומת מרתף, סה"כ  9ומעטפת ללא גישה במקום ממ"ד, לבניין קיים בן 

 
 כולל ההקלות הבאות:

 34%מ' המותרים, המהווה  5מ' מעבר לקו הבניין של  1.72הבלטת גזוזטראות לחזית קדמית בשיעור של  .1
 מהמרווח המותר.

 מ' מעבר לקו הבינוי המותר. 2הבלטת גזוזטראות לחזית אחורית בשיעור של  .2
 מ'. 1.77 בשיעור של  הבלטת ממ"דים מעבר לקו הבינוי הצידי מערבי .3
הבניינים הסמוכים של  2מ' והקטנת מרחק בין  1.30הבלטת ממ"דים מעבר לקו הביני הצידי מזרחי בשיעור  .4

 מ' המותרים לפי התב"ע . 45מ' במקום  43.70
 מ"ר מעבר לשטחים המותרים.  156.34משטח המגרש המהווה  6%תוספת הקלה יחסית  .5

 
חדר אשפה מעבר לקונטור קומת עמודים קיימת )הנ"ל הוגש במסגרת  שטח לדחות את ההתנגדות לעניין הגדלת .2

 תיקון בהתאם לתחום קומת העמודים( ולמיקום פתח חדר האשפה.
 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402פס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג הצגת טו . 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
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם  . 2

 להנחיות האגרונום המלווה. בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 21628תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
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 תנאים להתחלת עבודות

 ובדיקה שהגדר נמצאת בגבולות המגרש. 7222בגוש  1הריסה בפועל של הגדר החורגת לדרך לחלקה  . 1
הגשת "הצהרת מורשה משרד החקלאות לליווי שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר העירוני בקישור:  . 2

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

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

 תנאים לתעודת גמר
 לגבי שטחים משותפים נוספים בבנין ; לפני תעודת גמר 27הצגת תקנה  . 1
 ן.קבלת אישור מכון הרישוי לביצוע המיגו . 2
אגרונום מורשה בידי משרד החקלאות ילווה את פעולות ההכנה להבטחת יציבותם של העצים הקרובים לבניה  . 3

המבוקשת ותקינותם: דיפון/ חפירה/ קידוח/ בנייה/ פיתוח. אם יש חשש ליציבותם של עצים, באחריות האגרונום 
נום המלווה לכך שלא נפגעו עצים כתוצאה להפעיל קונסטרוקטור כדי לייצבם. יש להגיש את אישורו של האגרו

 מהעבודות. אישור זה הוא תנאי לקבלת  תעודת גמר.
 

 ( במגרש4לפחות )" 10עצים בגודל  2קבלת אישור אגף שפ"ע לנטיעת  . 4
 

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

 
 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 
 א 10עקב זרובבל י 10זרובבל יעקב 

 
 

 123חלקה:    6627 גוש:  22-0555 בקשה מספר: 
 תל ברוך שכונה: 05/04/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 2128-010 תיק בניין:
 מ"ר 1005 שטח: 202101845 בקשת מידע:

   21/10/2021 תא' מסירת מידע:
 

 בירן דנה הבקשה: מבקש
 6706054יפו  -, תל אביב  2השלושה 

 בירן גיא 
 6901544יפו  -, תל אביב  10זרובבל יעקב 

 
 כהן דניאל עורך הבקשה:

 6701316יפו  -, תל אביב  128בגין מנחם 
 

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

 
שינויים פנימיים כולל ביטול מקלט והפיכתו למחסן ותוספת ממ"ד  -שימוש המקום כיום: בהיתר בית קיים בהיתר

 חדש. הריסת מחסנים חיצוניים , תוספת חניה מקורה ובריכת שחיה, 
 
 
 

 42.9, גודל: 49.00, מיקום: קרקע, נפח )מ"ק(: 0בריכה: קומה: 
 

 6ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
הקומות ע"י הגדלת קונטור המבנה ושינוי שימוש בחללים  2-שה לתוספת בניה הכוללת תוספת שטח בלאשר את הבק

קיימים, אישור בדיעבד לתוספת שטח בחזית קדמית של קומת הקרקע, הקמת ממ"ד בקומת הקרקע, שינויים 
יח"ד סה"כ  2וח, עבור קומות וגג שט 2בחזיתות ושינויים פנימיים, הכל ביח"ד קיימת, הדרומית בבניין קיים בן 

 )קוטג'ים בקיר משותף(.
 

מ"ח )זה לצד זה(, והקמת  2על המגרש: הקמת בריכת שחיה לא מקורה וחדר מכונות תת קרקעי, הקמת מוסך עבור 
 גדרות חדשות בגבולות המגרש.

 
 כולל ההקלות הבאות:

 
 המותרים לפי התכנית. 40%-מחלק יחסי במגרש( מעבר ל 6%מ"ר משטח יחסי במגרש ) 30.15תוספת של  .1
 מ'. 4( מעבר לקו בניין צדדי מותר של 10%מ' ) 0.4בניה במרחק של  .2

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

 
 תנאים למתן היתר

 
ד להגנת הסביבה, משרד אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשר . 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
 ת והיטליםתשלום אגרו . 4
 

 תנאים בהיתר
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 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה. . 1
 אי בניית עיבוי הקירות הקיימים בקומת הקרקע ובקומה א', מהווה הפרה מהותית של ההיתר ותביא לביטולו. . 2
 יתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וח . 3

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 יבנה על פי פרט הגדר בקרבת העצים לשימור המוצג בתכנית האדריכלית. 47,48,84קיר הגדר במקביל לעצי מס'  . 4
 

 תנאים לתעודת גמר
בייעוד מבני ציבור )מדרום למגרש הבקשה( ולשצ"פ  170סת הגדרות הפולשות לרחוב זרובבל יעקב, לחלקה הרי . 1

 מ'. 1.5)ממזרח למגרש הבקשה(, והקמתן מחדש בגבול מגרש בגובה של 
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 2

 תאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני. וכן בה
 
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון. . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  2קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
 אישור רשות הכבאות. . 5
 

 הערות
חלקים נוספים בבניין מעבר לחלקים המסומנים במפרט ההיתר מהווה הפרה חמורה של ההיתר ותביא  הריסה של . 1

 לביטולו.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ה פה אחד.ההחלטה התקבל
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 75גור )מוטה( מרדכי 

 
 
 633חלקה:    6627 גוש:  22-0635 קשה מספר: ב

 אפקה שכונה: 26/04/2022 תאריך בקשה:
 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0956-075 תיק בניין:

 מ"ר 502 שטח: 202101087 בקשת מידע:
   19/07/2021 תא' מסירת מידע:

 
 הררי דור יצחק מבקש הבקשה:

 6901221יפו  -, תל אביב  75כי גור )מוטה( מרד
 הררי שלי 

 6901221יפו  -, תל אביב  75גור )מוטה( מרדכי 
 

 בללטי מור עורך הבקשה:
 3090525, זכרון יעקב  45התומר 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 164.32"ר(: , שטח הריסה )מ2מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 במרתפים: מרתף אחד בלבד, 
 

 , 2בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, אחר: בריכת שחיה, כמות מקומות חניה: 
 
 
 

, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות 49, גודל: 88.20בריכה: קומה: קרקע, מיקום: חזית אחורית, נפח )מ"ק(: 
 קיים, הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר 

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא

 

 7ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות וקומת גג חלקית  2שה להריסת כל הבניה הקיימת על המגרש, והקמת בניין מגורים חדש בן לאשר את הבק

 מעל קומת מרתף, עבור יח"ד אחת )קוטג'(.
 

חצרות אנגליות במרווחים הצפוני והדרומי )צדדיים(,  2מ"ח )בזה אחר זה(, חפירת  2-על המגרש: הקמת מוסך חניה ל
הריסה חלקית ובניה מחדש של גדרות בגבול המגרש, פיתוח שטח, עקירות  הקמת בריכת שחיה במרווח אחורי,

 ונטיעות. 
 

 כולל ההקלות הבאות:
 

 המותרים לפי התכנית. 35%-( מעבר למ"ר 30.12)המהווים  משטח המגרש 6%של תוספת  .1

 .לפי התכניתמ' המותר  4( מעבר לקו בניין של 6.25%מ' ) 0.25בנייה במרווח הצדדי הצפוני בשיעור של  .2

 הסדרת כניסה חיצונית וגרם מדרגות לקומת המרתף במרווח הצפוני שלא לצורכי משרד. .3
 

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

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

 אגף שפ"ע.בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם 
 ₪. 414תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3

 
 תנאים להתחלת עבודות

 הריסת המחסן בתחום השצ"פ. . 1
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 2

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

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 בנית גדר בגבול המגרש הפונה לשצ"פ . 2
 ביעוד דרך. 6627בגוש  662הריסה בפועל של כול החורג לחלקה  . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  4לקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת קבלת אישור מח . 4
 

 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 
 37מוהליבר 

 
 

 45חלקה:    6919 גוש:  22-0285  בקשה מספר:
 אביב-לב תל שכונה: 20/02/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 0132-037 תיק בניין:
 מ"ר 219 שטח: 202001131 בקשת מידע:

   02/08/2020 תא' מסירת מידע:
 

 שפירא ישראל מבקש הבקשה:
 4430821, כפר סבא  21ן הר צי

 שפירא סיגלית 
 4430821, כפר סבא  21הר צין 

 
 גל עדי עורך הבקשה:

 65201יפו  -, תל אביב  42מונטיפיורי 
 

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

 שינויים פנימיים הכוללים: שינויים במיקומי חדרים, שינוי מחיצות
 
 

 8ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
שכן היתר זה בטל לאחר שחלקים  20-0846לבצע בחינה מרחבית, לא לאשר את הבקשה לשינויים כלפי היתר מבלי 

משמעותיים מהמבנה קרסו. התקיימו מספר פגישות עם עורכת הבקשה והמבקש, והוצא צו הפסקת עבודה. הובהר 
 ר לכך ממחלקת השימור. למבקשי הבקשה שעליהם לפעול להגשת בקשה להיתר לשחזור המבנה ככל שיקבלו אישו

 
 הודעה נמסרה לעורך הבקשה ולמבקש.

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 
 
 



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

 15עמ'   22-0286  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 35מוהליבר 

 
 

 44חלקה:    6919 גוש:  22-0286  בקשה מספר:
 אביב-לב תל שכונה: 20/02/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0132-035 תיק בניין:
 מ"ר 210 שטח: 202001056 בקשת מידע:

   05/07/2020 תא' מסירת מידע:
 

 הראל רפי מבקש הבקשה:
 6525334יפו  -, תל אביב  35ליבר מוה

 הראל זלצברג קרן 
 6525334יפו  -, תל אביב  35מוהליבר 

 
 גל עדי עורך הבקשה:

 65201יפו  -, תל אביב  42מונטיפיורי 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 אחר: תוספת חניה במרווח הצדדי במשותף עם השכן, 

 
 
 

 העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, , 300.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 

 9ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
שר את הבקשה לבניית מתקן חניה תת קרקעי במרווח צדדי מחוץ לקו בניין, אשר ימוקם מתחת לבניין לשימור לא לא

וישרת את שני המבנים, בשל קריסתה של חזית המבנה לשימור הנמצא בחלקה הסמוכה. כתוצאה  37ברחוב מוהליבר 
, והבקשה לשינויים שהוגשה בבניין 37 מכך בוטל ההיתר הקודם שניתן לשינויים ותוספות בבניין ברחוב מוהליבר

 אינה תואמת למצב בשטח לאור קריסתו של הבניין, ולכן לא ניתן לאשר גם את בקשה זו.  37מוהליבר 
 

 הודעה נמסרה לעורך הבקשה ולמבקש.
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 16עמ'   22-0265  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 19כ"ג יורדי הסירה 

 
 

 19חלקה:    6962 גוש:  22-0265 שה מספר: בק
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 15/02/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0205-019 תיק בניין:
 מ"ר 278 שטח: 202001829 בקשת מידע:

   03/11/2020 תא' מסירת מידע:
 

 בע"מ 4חכשורי צידון שינבר  מבקש הבקשה:
 6954401יפו  -, תל אביב  1כרמי דב אדר' 

 
 כנען גיא עורך הבקשה:

 5358301, גבעתיים  1כורזין 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, קומה בה מתבצעת התוספת: קרקע, 4, מספר יח"ד מורחבות: 5, כמות יח"ד לתוספת: 1.5כמות קומות לתוספת: 

 , כיוון התוספת: לאחור, תוספת אחרת: מרפסת לדירה בחזית האחורית, 10.1ח התוספת )מ"ר(: , שט1,2,3,4
 

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

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

, למקום אין כניסה 13, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: 1-שימוש חורג בקומה מספר: 
 נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 

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

 

 10ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
הבקשה לחיזוק מפני רעידות אדמה, תוספות בנייה ושינויים בבניין קיים למגורים, הבנוי במפלסים  לאשר את .1

קומות וחדר  4(, בן 20)חלקה מס'  21מפוצלים ובקיר משותף עם הבניין הגובל ממזרח בכתובת כ"ג יורדי הסירה 
 יח"ד. 8יציאה לגג מעל מקלט וחדר הסקה במרתף, המכיל 

  
 יח"ד חדשות(. 5יח"ד קיימות +  8יח"ד ) 13קומות וקומת גג חלקית עבור  5ן בן סה"כ יתקבל בניי 

 
לאשר שימוש משטח הקיים ללא היתר למשרד לבעלי מקצועות חופשיים בקומת המרתף לצמיתות וכן שימוש  .2

 חורג מחדר הסקה למחסן.
 
 תתפות בקרן חנייה.מקומות חנייה הנדרשים על פי התקן על ידי הש 5לאשר פתרון חניה עבור  .3
 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הרלוונטיים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף( אם נדרש לפי דין; . 1
שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך  הצגת דוח עורך הבקשה על . 2

 שלא נערכו שינויים מרחביים.
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה(. . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
אישורים הנדרשים מרשות הניקוז, בחתימת הידרולוג הצגת נספח הידרולוגיה לניהול מי נגר ובו כלל ההתאמות וה . 5

 המציע פתרונות ונקיטת כל האמצעים למניעת זיקה לסכנת חיים ובכלל זאת, למניעת הצפה.
 .      אשור רשות הכבאות6
 

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

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

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

 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 

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

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 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.
 אישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניה . 2
מתכנן הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת,  . 3

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

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

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

 .5/2ג.  המגרש בתחום פשט ההצפה בהתאם להוראות תכנית תמ"מ 
 א'. 3729' / 3616ד. רישום הערה כי קיימת התחייבות לאי תביעה בגין הצפות לפי הוראות תכנית 

 
 הנחיות שמ"מ וסיומן עד גמר עבודות הבנייה.שיפוץ הבניין בהתאם ל . 3
 סעיפי ההנחיות כפי שמופיעים בחוות הדעת. 20השלמת  . 4

*רואים את המבקש כאילו בדק ומצא כי יש ביכולתו לבצע את הנדרש. לא תתקבל כל טענה מצד המבקש  כי אין 
 ביכולתו לבצע עבודה זו או אחרת כנדרש.

ני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת **יש לזמן את מהנדס משה ממון לפ
 וקבלת הנחיות.

 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  2קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 5
היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן  . 6

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 18עמ'   22-0266  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 21כ"ג יורדי הסירה 

 
 

 20חלקה:    6962 גוש:  22-0266 שה מספר: בק
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 15/02/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0205-021 תיק בניין:
 מ"ר 303 שטח: 201901383 בקשת מידע:

   15/09/2019 תא' מסירת מידע:
 

 בע"מ 4חכשורי צידון שינבר  מבקש הבקשה:
 6954401יפו  -, תל אביב  1כרמי דב אדר' 

 
 כנען גיא עורך הבקשה:

 5358301, גבעתיים  1כורזין 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, קומה בה מתבצעת התוספת: קרקע, 4, מספר יח"ד מורחבות: 5, כמות יח"ד לתוספת: 1.5כמות קומות לתוספת: 

 , כיוון התוספת: לאחור, 10.5ח התוספת )מ"ר(: , שט1,2,3,4
 

 בקומת הגג: השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, 
 

שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: מחסן, שימוש מבוקש: משרד, 
, למקום אין כניסה 13רג )מ"ר(: , תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש החו1-שימוש חורג בקומה מספר: 

 נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 
 

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

 11ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
אשר את הבקשה לחיזוק מפני רעידות אדמה, תוספות בנייה ושינויים בבניין קיים למגורים, הבנוי במפלסים ל .1

קומות וחדרי  4(, בן 19)חלקה מס'  19מפוצלים ובקיר משותף עם הבניין הגובל ממערב בכתובת כ"ג יורדי הסירה 
 יח"ד. 8יציאה לגג מעל ומקלט וחדר הסקה במרתף, המכיל 

    
 יח"ד חדשות(. 5יח"ד קיימות +  8יח"ד ) 13קומות וקומת גג חלקית עבור  5תקבל בניין בן סה"כ י

 
 לאשר שימוש משטח הקיים ללא היתר למשרד לבעלי מקצועות חופשיים לצמיתות בקומת המרתף. .2
 
 מקומות חניה הנדרשים ע"פ התקן ע"י השתתפות בקרן חנייה. 5.33לאשר פתרון חניה עבור  .3
 

 לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים שיפורטו.בכפוף 
 
לדחות את ההתנגדויות שכן, במסגרת הבקשה לא מבוקש להפוך את הבניין הקיים לבניין מסחרי ולשנות את  .4

 אופיו כפי שנטען בהתנגדות. המשרד המבוקש הינו בהתאם לקונטור השטח המופיע בתשריט הבית המשותף.
טת נושא תכנוני אליו מתנגדים אלא התנגדות באופן כללי לחיזוק ותוספות בבניין הנדון. ההתנגדות אינה מפר 

 מהשטחים המשותפים. 9.74% -בהתאם לנסח הטאבו, בבעלות המתנגדים כ
 .38מבעלי הזכויות בנכס בהתאם לנדרש בהוראות תמ"א  80.30%הבקשה הוגשה עם הסכמות/חתימתם של  

 
 תנאים למתן היתר

אישור הגורמים הרלוונטיים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה( אם נדרש  . 1
 לפי דין;

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

 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה(. . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
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הצגת נספח הידרולוגיה לניהול מי נגר ובו כלל ההתאמות והאישורים הנדרשים מרשות הניקוז, בחתימת הידרולוג  . 5
 ונות ונקיטת כל האמצעים למניעת זיקה לסכנת חיים ובכלל זאת, למניעת הצפה.המציע פתר

 .       אישור רשות הכבאות 6
 

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

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

 וקבלת הנחיות.
 לבקרה ההנדסית. שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו . 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.
 ם לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וחיתוך שורשי . 5

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
ורישום זה על גבי ההיתר הנו בהתאם להחלטות הועדה המקומית מס'  3פתרון החניה שבמבנה הוא ברמת שירות  . 6

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

 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.
 נקבעו לשימור בשלב עבודות הבניה.אישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים ש . 2
הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן  . 3

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

 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 

 .5/2ג. המגרש בתחום פשט ההצפה בהתאם להוראות תכנית תמ"מ
 א'.3616מת התחייבות לאי תביעה בגין הצפות לפי הוראות תכנית ד. רישום הערה כי קיי

 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 2
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור  . 4

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 20עמ'   22-0248  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 1שטרוק  3רמברנדט 

 
 

 505חלקה:    6217 גוש:  22-0248 ה מספר: בקש
 החלק הדרו-הצפון החדש שכונה: 14/02/2022 תאריך בקשה:

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי או  סיווג: 0541-003 תיק בניין:
 בניין עם ערוב שימושים

 מ"ר 749 שטח: 202101222 בקשת מידע:
   14/07/2021 תא' מסירת מידע:

 
 קוטון אביהו מבקש הבקשה:

 6404505יפו  -, תל אביב  3רמברנדט 
 

 סטולבון ולנטינה עורך הבקשה:
 64393יפו  -, תל אביב  12הירשנברג 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

גורים, שימוש מבוקש: מרפאת שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: מ
, למקום יש כניסה נפרדת, בתחום המגרש 80.26שיניים, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: 

 ניתן להסדיר חניה פיזית כמענה לדרישת תקן חניה, 
 
 

 12ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
הבקשה לאישור בדיעבד לשימוש חורג מהיתר ממגורים למרפאת שיניים בדירה הצפונית בקומת  לאשר את .1

 קומות.  4מ"ר, לצמיתות בבניין מגורים בן  81-הקרקע, בשטח של כ
 ה.ימקום  חניה החסר למילוי דרישת התקן על ידי השתתפות בקרן חני  1לאשר  פתרון חלופי להסדר   .2
 שכן:לדחות את ההתנגדויות  .3

לגביו קובעת התכנית, שבין השימושים המותרים כלול גם מרפאה  3באזור מגורים  50כנית והמגרש כלול ע"פ ת
להלן מרפאת שיניים כמו כן הועדה המקומית דנה בנושאים תכנוניים בלבד בעוד שהתכנון המבוקש תואם 

 ת המקובלות בחוק.להוראות התכניות התקפות על המקום, לסוגיות נוספות ניתן לפנות לערכאו
 

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

 תנאים למתן היתר
 .אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.1
 (.4402.הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג 2
 מידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה..ע3
 .תשלום אגרות והיטלים.4
  

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

 
 ערותה

אינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח ההיתר לשימוש חורג הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ו
 המגרש.

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 



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

 21עמ'   22-0248  

 

 
 



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

 22עמ'   22-0177  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 20הכרמל 

 
 

 20חלקה:    7227 גוש:  22-0177 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 31/01/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0009-020 תיק בניין:
 מ"ר 289 שטח: 201901957 בקשת מידע:

   01/12/2019 תא' מסירת מידע:
 

 טיגיקיי פרוייקטים מבקש הבקשה:
 6560338יפו  -, תל אביב  20 הכרמל

 גדליהו גבי 
 8496500, עומר  81השיטה 

 
 כהן אדם עורך הבקשה:

 6772310יפו  -, תל אביב  18בית ירח 
 

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

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

 

 13ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 יחידות  8קומות, המכיל  3בבניין קיים למגורים ולמסחר בן  38אשר את הבקשה לתוספת ושינויים מכוח תמ"א לא ל

 חדשות(, 7-ו קיימות  8יחידות דיור ) 15קומות וקומת גג חלקית, מעל מסחר, המכיל  5דיור, כך שיתקבל בניין בן 
 שכן:

 
בבנייה קשיחה ומחוץ לקווי בניין, בנוסף הנ"ל מגדיל  מבוקשת סגירת  מרפסות בחזית האחורית בכל הקומות , א.

 את תכסית הבנייה על הגג מעבר למותר.
 ס"מ בלבד( ובניגוד לתקנות. 40-המרפסות שנסגרו מייצרות חללים לא ראויים למחייה )ברוחב נטו כ ב.
 גובה קומת הגג חורגת מהמותר. ג.
 דרש בהנחיות מרחביות.לא הוצג פתרון לדודי אגירה בתוך מעטפת הבניין כנ ד.
 ב', כגון  אי סימון החלונות  -הבקשה הוגשה בצורה לקויה וללא פרוט המצב הקיים בדירות בקומות א' ו ה.

 וסגירתם.
לקבל את ההתנגדות לעניין פגיעה תכנונית בדירות המתנגדים ע"י סגירת חלונות כתוצאה מהשינויים המבוקשים  ו.

 ברכוש המשותף.  
 

 וות דעת מהנדס הוועדה נשלחה לעורך הבקשה ולמבקש.הערה: טיוטת ח
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 23עמ'   21-1721  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 44החשמונאים 

 
 

 26חלקה:    7436 גוש:  21-1721 ר: בקשה מספ
 אביב-לב תל שכונה: 22/12/2021 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 0069-044 תיק בניין:
 מ"ר 366 שטח: 201901402 בקשת מידע:

   21/08/2019 תא' מסירת מידע:
 

 גולן רחל מבקש הבקשה:
 6425115יפו  -, תל אביב  44אים החשמונ

 
 קפרי עמית עורך הבקשה:

 6249813יפו  -ב, תל אביב 23אלכסנדר ינאי 
 

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

 
, מספר 2ספת לדירות על הגג והגבהת מעלית לקומת הגג, מספר יח"ד מורחבות: אחר: שינויים פנימים בקומה ה' תו

תכנית הרחבה: ג', קומה בה מתבצעת התוספת: קומת הגג, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים 
 שינויים פנימיים: בקומה ה': שינוי קירות, הגדלת חלונות בחזית אחורית

 
 קיימת על הגג, תוספת לשתי היחידות אשר בקומה ה' והקמת פרגולות.  בקומת הגג: הריסת בנייה

 
 מעלית: הוספת יציאה בקומת הגג, שימוש המקום כיום: בהיתר למגורים

 
 , 
 

, שטח 46, שטח ניצול חלל הגג )מ"ר(: 46בקומת הגג: כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 
, 1978ומר הפרגולה: אלומיניום/פלדה+עץ, הדירה, לרבות הבנייה על הגג קיימת בהיתר משנת: , ח26פרגולה )מ"ר(: 

 , 22.7השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, גובה המבנה הקיים )מטר(: 
 

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

 14: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 בהמשך לדיון בצוות התנגדויות, 

 
 הכוללים: 5תוספות ושינויים בשתי יחידות דיור בקומה לאשר את הבקשה ל .1

 קומת כולל קומת 5יחידות דיור בקומה העליונה בבניין בן  2שינויים פנימיים לאיחוד וחלוקה מחדש של  א. 
 .קרקע עם שינוי בחזית האחורית  
יחידות הדיור בקומה העליונה עם מדרגות  2הריסת בניה קיימת על הגג ובניית שני חדרי יציאה לגג עבור  ב. 

 מ"ר סה"כ עם פרגולה מוצמדת לכל חדר יציאה לגג.46-עליה פנימיות משטח יחידות הדיור. בשטח כולל של כ
 

 כולל ההקלות הבאות: 
 מ' בחזית צדדית 1.2מ' במקום  0של הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק  - 
 מ' המותר  44.20מ' במקום  44.50הגבהת בניה על הגג לגובה של  - 
 ביטול נסיגות אחורית ונסיגה לצדדים בחדר על הגג - 
 הקלה לנסיגות פרגולה מהצדדים - 

 
 לא לאשר הגבהת פיר מעלית קיים לתוספת פתח יציאה לגישה לשטח הגג הפתוח מהמעלית. .2
 
 על כל שינוי שביקשה בקשר למעלית ב"כ המבקשת הצהיר כי המבקשת מוותרתלדחות את ההתנגדויות שכן  .3

 . יתר הטענות נדחו בהתאם לכתוב בחו"ד להתנגדויות. על כן ההתנגדויות אינןוההקלות שפורסמו לצורך כך 



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

 24עמ'   21-1721  

 

 ענייניות. 
 

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

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

 והנכסים הגובלים.
 

 תנאים לתעודת גמר
ם משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל לתקנות המקרקעין לעניין: א. שטחי 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה 

 דיירי הבניין ב. הדירות בקומה עליונה כל אחת על כל מפלסיהן יהוו יחידת דיור אחת שאינה ניתנת לפיצול.
  

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

 
 ות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהטיוטת חוהערה: 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 

 2המלצת הצוות : החלטה מספר 
 31/05/2022מתאריך  30-22-0010מספר  צוות התנגדויות

 
לאחר ששמענו את הצדדים ושמענו את הטענות כנגד הבנייה המבוקשת אשר עיקרן בנושא ההקלות המבוקשות 

בקשר לשינוי המעלית, לאחר שב"כ המבקשת הצהיר כי המבקשת מוותרת על כל שינוי שביקשה בקשר למעלית 
ות את ההתנגדויות מאחר ולא התרשמנו כי קיימת פגיעה במתנגדים לדחלנכון וההקלות שפורסמו לצורך כך, מצאנו 

 לאור הבנייה המבוקשת לפי תוכנית ג' על הגג הצמוד למבקשת. 
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 2 הא באייר 120ז'בוטינסקי 

 
 

 1346חלקה:    6213 גוש:  22-0032 בקשה מספר: 
 סביבת ככר-הצפון החדש שכונה: 05/01/2022 תאריך בקשה:

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי או  סיווג: 0194-120 תיק בניין:
 בניין עם ערוב שימושים

 מ"ר 577 שטח: 202101420 בקשת מידע:
   08/08/2021 תא' מסירת מידע:

 
 חב"ד צפון ת"א מבקש הבקשה:

 6209301יפו  -, תל אביב  2הא באייר 
 

 איבינדר אלרן עורך הבקשה:
 6971911יפו  -א, תל אביב 14ולנברג ראול 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 שימוש המקום כיום: בהיתר היתר שימוש חורג למשרדים, 
 

ורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: שימוש חורג למשרדים, שימוש שימוש ח
, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: 1-מבוקש: בית חב"ד, שימוש חורג בקומה מספר: 

 , למקום יש כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 160.87
 
 

 15: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
אישור בדיעבד לשימוש חורג מהיתר לשינוי ייעוד במרתף  לאשר את הבקשה ל בהמשך לדיון בצוות התנגדויות,

  מ"ר לצמיתות.160.59ממשרדים לסניף של בית חב"ד בשטח של 
 

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

 אים למתן היתרתנ
 אישור רשות הכבאות..       1  

 דוח עורך הבקשה על כך שלא נערכו שינויים מרחביים; . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תקן הבניה; . 3
 תשלום אגרות והיטלים; . 4
  אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התקן. . 5
 

 תנאים בהיתר
 ימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רש

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 

 3המלצת הצוות : החלטה מספר 
 31/05/2022מתאריך  30-22-0010מספר  צוות התנגדויות

 
 



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

 26עמ'   22-0032  

 

ולאשר את הבקשה מאחר  המתנגדים הוזמנו כדין, ורק מתנגד אחד נכח בדיון. אנחנו ממליצים לדחות את ההתנגדויות
 תוכנית החלה.הוהמבוקש מותר על פי  וההתנגדות  אינה בעניין תכנוני 
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 18אידלסון 

 
 

 62חלקה:    6910 גוש:  22-0280  בקשה מספר:
 אביב-לב תל שכונה: 17/02/2022 תאריך בקשה:

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי או  סיווג: 0109-018 תיק בניין:
 בניין עם ערוב שימושים

 מ"ר 563 שטח: 202001865 בקשת מידע:
   11/11/2020 תא' מסירת מידע:

 
 משה משה-בן מבקש הבקשה:

 6972538יפו  -, תל אביב  36קהילת לבוב 
 מתנה טל 

 7573610, ראשון לציון  10בורלא 
 אופק מ.ב.מ בניה והנדסה בע"מ 

 6972538יפו  -, תל אביב  36קהילת לבוב 
 

 אינגבר אייל עורך הבקשה:
 5405200, גבעת שמואל  10השקד 

 
 )ע"י עורך הבקשה( תוכן הבקשה

מבוקשים שינויים פנימיים: שינויים פנימיים בקירות, תוספת אחרת: פתיחת דלת אטומה לכיוון חצר עורפית והנמכת 
חלון אחד בצד הדרומי כדי ליישר קו תחתון עם שאר החלונות הקיימים . ביטול שערים בחלק עורפי על מנת לאפשר 

וש המקום כיום: בהיתר התקבל היתר לשימוש עבור משרדים במרתף וכעת אנו גישה לחצר לכל בעלי הדירות בבנין, שימ
 מחדשים אותו, 

 
שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: מחסנים בקומת מרתף עורפית, 

אדריכלות , חשבונאות וכו' (  שימוש מבוקש: משרד לבעל מקצוע חופשי )כגון : עו"ד , רו"ח, מהנדס, רפואה, תוכנה,
, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: 1-בקומת מרתף עורפית, שימוש חורג בקומה מספר: 

 , למקום יש כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 86.4
 

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

 16ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יחידות  10קומות מעל קומת מרתף בן  4הבקשה לשינויים בבניין מגורים בן שני אגפים מדורגים בני  . לאשר את1

 דיור, הכוללים:
 הרחבת מסתור אשפה קיים בפיתוח במרווח הקדמי .א

לבעלי מקצועות חופשיים כגון: עריכת דון, רפואה, משרדים  3-שימוש חורג בקומת מרתף ממחסנים בהיתר ל .ב
 מ"ר לצמיתות86.44-בשטח של כ  סה, אדריכלות, חשבונאות וכיו"בתוכנה, הנד

 
 השתתפות בקרן חניה מכוח  -מקומות החניה החסרים למילוי דרישת התקן   0.72אישור פתרון חלופי להסדר . 2

 תקנות החניה    
 

 חצר משותפת ע"י לקבל את ההתנגדויות באופן חלקי ולא לאשר כל שינויים בשטחים משותפים לרבות שינויים ב. 3
 שינויים בפיתוח, הריסת הגדרות והסדרת כניסה נפרדת למשרדים המוצעים שכן הסדרת כניסה נפרדת נוגדת     
 ,. וכן לא ניתן לאשר שינויים בחזיתות ובפיתוח שטח לרבות הסדרת כניסה נפרדת למשרדים ללא 1הוראות תכנית ע    
 אים שהועלו בהתנגדויות שכן הינן טענות קנייניות.הסכמת שאר הבעלים. לדחות את יתר הנוש    

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

 
 תנאים למתן היתר

 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402ר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדב . 2
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 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 מקומות חניה הנדרשים עפ"י תקן. 0.56פתרון חניה ניתן ע"י השתתפות בתשלום קרן חניה עבור  . 5
 

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

 והנכסים הגובלים.
 

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

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 הערות
 מגרשההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח ה . 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 
 9מרכז בעלי מלאכה 

 
 

 24חלקה:    6933 גוש:  22-0305 ה מספר: בקש
 אביב-לב תל שכונה: 22/02/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0019-009 תיק בניין:
 מ"ר 544 שטח: 201900244 בקשת מידע:

   07/03/2019 תא' מסירת מידע:
 

 בולקינד יורם מבקש הבקשה:
 5690500, סביון  2העשור ככר 

 
 רובין אלישע עורך הבקשה:

 6971094יפו  -ב, תל אביב 7 2233
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, אחר: תוספת קומת מרתף בקונטור המרתפים בהיתר מאושר, שימוש המקום כיום: בהיתר 1כמות קומות לתוספת: 

 ה ושירות, מרתפי חניי 2-מגורים, מסחר בקומת הקרקע ו
 
 

 17ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
עד לתאריך  22-0007שתוקפו הוארך בהיתר מס'  27/12/18-מה 17-1099קשה לשינויים כלפי היתר מס' לאשר את הב

הנמצא בתחילת עבודות הבנייה בשלב ביצוע עבודות חפירה עבור דיפון, עבור הקמת בניין מגורים עם  27/12/2024
ף, הבנוי בקיר משותף וגרעין חדר קומות מרת 2קומות וחדרי יציאה לגג, מעל  5חזית מסחרית בקומת הקרקע, בן 

 יח"ד, כמפורט: 16(, סה"כ 25)חלקה מס'  7מדרגות משותף עם הבניין הגובל ממערב בכתובת בעלי מלאכה 
 עם חניה קונבנציונאלית, מאגר מים, חדר משאבות ומחסנים דירתיים. -3קומת מרתף תוספת  .1

גרעין המדרגות ובחלוקת מחסנים דירתיים ללא שינוי : שינויי במפלסים, שינוים פנימיים ב -2קומת מרתף  .2
 במקומות החניה ובתכסית הקומה.

: שינויי במפלסים, שינויים פנימיים בגרעין המדרגות, ביטול מקומות חניה ותוספת מחסן  -1קומת מרתף  .3
 לדיירים ללא שינוי בתכסית הקומה. 

 
לטובת חניה  7בכתובת מרכז בעלי המלאכה  25 כולל ההקלות הבאות: הקמת מרתף משותף יחד עם חלקה מס'

 .6-ו 5ומחסנים בהתאם להקלות דומות שאושרו באזור ולמגמות התכנון העתידיות ברובעים 
 

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

 תנאים למתן היתר
יעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד אישור/התי . 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
 בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( עמידת הבקשה להיתר . 3
הוצאת שני ההיתרים בו זמנית עבור הבניין נשוא הבקשה והבניין המבוקש בקיר משותף בכתובת מרכז בעלי  . 4

 .7מלאכה 
 תשלום אגרות והיטלים. . 5
 

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

 והנכסים הגובלים.
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 3

 נויים בפועל אלא לאחר קבלת היתר בניה לשינויים אלו.אין לבצע את השי 
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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.

 
 תנאים להתחלת עבודות

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

שהוא מלא וחתום על ידי כל יש להגיש למחלקת פיקוח על הבניה את "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב", כ . 2
הנוגעים בדבר. את הטופס ניתן להוריד מדף תחנת קונסטרוקציה אשר תחת קבוצת תחנות מכון הרישוי באתר 

 האינטרנט העירוני.
 

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

 ואין בו הארכת תוקף ההיתר המקורי.
 ההיתר כפוף לכל התנאים המפורטים בהיתר הקודם לרבות תוקפו. . 2
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 7מרכז בעלי מלאכה 

 
 

 25חלקה:    6933 גוש:  22-0306 ה מספר: בקש
 אביב-לב תל שכונה: 22/02/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0019-007 תיק בניין:
 מ"ר 544 שטח: 201902340 בקשת מידע:

   06/01/2020 תא' מסירת מידע:
 

 רפאל ערן מבקש הבקשה:
 4959384, פתח תקווה  26 הסיבים

 
 רובין אלישע עורך הבקשה:

 6971094יפו  -ב, תל אביב 7 2233
 

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

 
 

 18ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
עד לתאריך  22-0005שתוקפו הוארך בהיתר מס'  30/12/18-מה 17-1100קשה לשינויים כלפי היתר מס' לאשר את הב

הנמצא בתחילת עבודות הבנייה בשלב בניית יסודות, עבור בניין מגורים עם חזית מסחרית בקומת   27/12/2024
גרעין חדר מדרגות משותף עם הבניין קומות מרתף, הבנוי בקיר משותף ו 2קומות וחדרי יציאה לגג, מעל  5הקרקע, בן 

 יח"ד, כמפורט: 16(, סה"כ 24)חלקה מס'  9הגובל ממזרח בכתובת בעלי מלאכה 
 

 עם חניה קונבנציונאלית, מאגר מים, חדר משאבות ומחסנים דירתיים. -3קומת מרתף תוספת  .1

ת מחסנים דירתיים ללא שינוי : שינויי במפלסים, שינוים פנימיים בגרעין המדרגות ובחלוק -2קומת מרתף  .2
 במקומות החניה ובתכסית הקומה.

: שינויי במפלסים, שינויים פנימיים בגרעין המדרגות, ביטול מקומות חניה ותוספת מחסן  -1קומת מרתף  .3
 לדיירים ללא שינוי בתכסית הקומה. 

 
לטובת חניה  7המלאכה  בכתובת מרכז בעלי 25כולל ההקלות הבאות: הקמת מרתף משותף יחד עם חלקה מס' 

 6-5ומחסנים בהתאם להקלות דומות שאושרו באזור ולמגמות התכנון העתידיות ברובעים 
 

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

 תנאים למתן היתר
שות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הר . 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
 ת תכן ע"י מהנדס הוועדה(עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקר . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
הוצאת שני ההיתרים בו זמנית עבור הבניין נשוא הבקשה והבניין המבוקש בקיר משותף בכתובת מרכז בעלי  . 5

 .9מאלכה 
 

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

 והנכסים הגובלים.
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 3

 לת היתר בניה לשינויים אלו.אין לבצע את השינויים בפועל אלא לאחר קב 



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

 32עמ'   22-0306  

 

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.

 
 תנאים להתחלת עבודות

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

 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -שלב ב` )במידת הצורך(  . 2
 

 אים לתעודת גמרתנ
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס

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

 ואין בו הארכת תוקף ההיתר המקורי.
 ם בהיתר הקודם לרבות תוקפו.ההיתר כפוף לכל התנאים המפורטי . 2
 
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 26צוקרמן אנטק יצחק 

 
 
 26חלקה:    7242 גוש:  22-0354 קשה מספר: ב

 נוה אליעזר וכפר שלם שכונה: 01/03/2022 תאריך בקשה:
 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 4148-016 תיק בניין:

 מ"ר 1935 שטח: 201901331 בקשת מידע:
   10/09/2019 תא' מסירת מידע:

 
 עייני אורלי הבקשה:מבקש 

 6729031יפו  -, תל אביב  26צוקרמן אנטק יצחק 
 

 נחמיאס מיטל עורך הבקשה:
 6970683יפו  -, תל אביב  52קהילת לודג' 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

יוון , כ52, שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 17קומה בה מתבצעת התוספת: קרקע, שטח התוספת )מ"ר(: 
 התוספת: לאחור, מבוקשים שינויים פנימיים: חדר רחצה, תוספת חדר, 

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

 

 19ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 הבקשה להרחבה מהסיבות הבאות: לא לאשר את

 2361ההרחבה המבוקשת הינה לחזית אחורית בלבד ובחריגה מקו הרחבה מקסימלי כאשר תשריט התוכנית  .1
 מאפשרת הרחבה לחזית הקדמית וגם לחזית האחורית.

רחבה לקו ההלא הוצגה כל הסכמה מצד שאר בעלי הזכות בנכס להרחבה ואין כל הצדקה תכנונית לחרוג מעבר  .2
 המקסימלי המותר מקום שבו ניתן לממש את ההרחבה במסגרת קווי ההרחבה המותרים. 

שאר בעלי הזכויות בנכס המעוניינים בעתיד לבצע הרחבה יצטרכו לבקש אותן הקלות לצורך עמידה בבנייה אחידה   .3
 בכל חזיתות הבניין.

 
ההערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקש

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 8סומקן  49מחרוזת 

 
 

 177חלקה:    6997 גוש:  21-1723 ה מספר: בקש
 )יפו ד' )גבעת התמרים שכונה: 22/12/2021 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 3770-049 תיק בניין:
 מ"ר 699 שטח: 201901366 בקשת מידע:

   29/08/2019 תא' מסירת מידע:
 

 בע"מ 8חבים בסומקן שיא מר מבקש הבקשה:
 5252171, רמת גן  29היצירה 

 
 כהן מוטי עורך הבקשה:

 62263יפו  -, תל אביב  18עמיאל 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, קומה 38, מספר תכנית הרחבה: תמ"א 16, מספר יח"ד מורחבות: 14, כמות יח"ד לתוספת: 3כמות קומות לתוספת: 

, כיוון התוספת: לחזית, כיוון 685: קרקע, קומה ה, קומה ו, קומת גג, שטח התוספת )מ"ר(: בה מתבצעת התוספת
התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: תוספת מעלית ובינוי מהלך גרם מדרגות, תוספת 

 אחרת: תוספת ממ"דים ומרפסות, 
 

, השימוש 136פת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוס
 בתוספת המבוקשת: למגורים, 

 
 

 20: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יחידות דיור  16קומות מעל קומת עמודים מפולשת עם  4לאשר את הבקשה לחיזוק הבניין הקיים למגורים, בן  .1

קומות ובנייה  2לשם הרחבת הדירות הקיימות, מילוי קומת העמודים ותוספת  38ותוספת בנייה מכוח תמ"א 
יחידות דיור,  30כך שלאחר התוספת הבניין מוצע עם  חדשות יחידות דיור 14תוספת חלקית על הגג עבור סך הכול 

 .38פרסומים לתוספת תמריצי תמ"א בהתאם ל

 
 -החסרים למילוי דרישת התקן  מקומות חנייה 14להסדר בהמשך לחוו"ד מכון הרישוי, לאשר פתרון חלופי  .2

מטר  500ו וברצועה ברוחב אשר ב 15מכיוון שהנכס מצוי באזור חנייה מס'  38השתתפות בקרן חנייה מכוח תמ"א 
 סביבו מתוכננים עשרות חניונים ציבוריים.

 
חסרים למילוי דרישות  מקומות חניה 14עבור : הגשת התחייבות לתשלום קרן חנייה 6תנאי למתן היתר מספר  .3

 התקן.
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 21ההחלטה : החלטה מספר 
 16/03/2022מתאריך  2-22-0006מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יחידות דיור ותוספת  16קומות מעל קומת עמודים מפולשת עם  4קשה לחיזוק הבניין הקיים למגורים, בן לאשר את הב

קומות ובנייה חלקית על הגג  2לשם הרחבת הדירות הקיימות, מילוי קומת העמודים ותוספת  38בנייה מכוח תמ"א 
יחידות דיור, בהתאם לפרסומים  30צע עם יחידות דיור חדשות כך שלאחר התוספת הבניין מו 13עבור סך הכול תוספת 

 בגין:  38לתוספת תמריצי תמ"א 
 קומות )כולל קומת קרקע/קומה  7.5סך כל  ומילוי קומת העמודים מפולשת, 38קומות מכח תמ"א  2.5הוספת  -
 מפולשת(   
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 הקומות הקיימות,  4, מעל 38קומות מכח תמ"א  2.5הוספת  -
 יח"ד, 30, סך הכל בבניין 38ה שנוספה מכח תמ"א יחידות דיור בכל קומ 4הוספת  -
 מ"ר בכל הקומות 25הרחבת הדירות הקיימות בבניין ב  -
 עיבוי קירות קיימים והקטנת קו בניין הצדדי בהתאם,  -
 

 כהקלה ל: 
                מן   40%מ' מ' מעבר לקו הבניין המותר, המהווה  2הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של עד  -

 המרווח המותר על מנת לצור חזית אחידה עם ממ"דים, 
 

 -מקומות חנייה החסרים למילוי דרישת התקן  13בהמשך לחוו"ד מכון הרישוי, לאשר פתרון חלופי להסדר 
מטר  500אשר בו וברצועה ברוחב  15מכיוון שהנכס מצוי באזור חנייה מס'  38השתתפות בקרן חנייה מכוח תמ"א 

 מתוכננים עשרות חניונים ציבוריים. סביבו
 

 בכפוף לכל דין  ובתנאים טכניים הבאים:
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ''י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 2
 ה להיתר בהוראות תכן הבניה.עמידת הבקש . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
הגשת שני מפרטים נוספים הכוללים סימון של השטחים המשותפים בתנוחות הקומות ומתן התחייבות לרישומם  . 5

 לתקנות המקרקעין לפני חיבור הבניין לחשמל.  27לפי תקנה 
 חניה חסרים למילוי דרישות התקן.מקומות  13הגשת התחייבות לתשלום קרן חנייה עבור  . 6
 

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

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

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 7288תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 4
 

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

 aviv.gov.il/Trees-http://www.telהמפורט באתר העירוני בקישור: 
 
 נאים לתעודת גמרת
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  6קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 1
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 2

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 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.
 
 
 
 

http://www.tel-aviv.gov.il/Trees
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 24אלקחי מרדכי 

 
 

 646חלקה:    6628 גוש:  22-0649 ספר: בקשה מ
 'רמת אביב ג שכונה: 27/04/2022 תאריך בקשה:

 ציבורי/בניה חדשה עירונית )בתי ספר/גני ילדים/מועדון( סיווג: 2196-024 תיק בניין:
 מ"ר 1998 שטח: 202102633 בקשת מידע:

   05/01/2022 תא' מסירת מידע:
 

 קרן תל אביב לפיתוח מבקש הבקשה:
 6416201יפו  -, תל אביב  69אבן גבירול 

 
 דבוריינסקי יואל עורך הבקשה:

 4366402, רעננה  2הנופר 
 

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

 
 יחידות מגורים,  3בקומת הקרקע: חדר אשפה, אחר: מטבח מבשל, חדרי מנהלה, אולם רב תכליתי, 

 
 על הגג: קולטי שמש, פרגולה, אחר: מאגר מים וחדר משאבות, 

 
 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, 

 
קומות עבור בית לחיים, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות  2פירוט נוסף: בקשה עירונית להקמת מבנה חדש בן 

 הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים
 

 21ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
ולקבוע את תקן החניה במגרש באנלוגיה לתקן שקבעו תקנות  17.1.22תקן את תכנית העיצוב המאושרת מיום ל .1

 מקומות חניה עבור השימוש המבוקש במגרש. 1החניה ביחס ל"בית אבות /דיור מוגן" כך שתקן החניה יעמוד על 
חללים נלווים ופיתוח מגרש עבור  יחידות מגורים, 3לאשר את הבקשה להקמת מבנה רווחה, דו קומתי הכולל  .2

 דיירים בוגרים על הרצף האוטיסטי בכפוף לכל דין, תנאים טכניים ובתנאים  24 -"בית לחיים", מגורי קבע ל
 שיפורטו בהמשך.

 באמצעות תשלום לקרן חניה.  1מחניה פיזית במגרש ולאשר פיתרון חניה עבור מקום חניה לקבוע פטור  .3
התואם תכנית צ' ללא צורך  ות שכן מדובר בשימוש עבור מעון למגורי אנשים עם מוגבלויותלדחות את ההתנגדוי .4

הדיפון המתוכנן במגרש לא יפגע  בסוללה האקוסטית הקיימת ותוכננה רחבת תמרון שתוכל לשמש  ,בפרסום
עבר של במידת הצורך גם לעצירה בתחום המגרש בכדי למנוע חסימת רחוב ויעניקו מרחב בטוח יותר עבור מ

חוסים אל ההסעות בהתאם לתכנית העיצוב
 

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

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

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

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

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

 ₪. 42,571יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  תמורת העצים המיועדים לכריתה . 3
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 תנאים להתחלת עבודות

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

 ףיש להציג מכתב תיאום הנדסי מאושר ובתוק . 2
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 3

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

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

 תנאים לתעודת גמר
 הצגת אישור סופי לבנייה ירוקה ברת קיימא. . 1
 חתימה על הסכם רשות שימוש עם העמותה שזכתה במכרז. . 2
 אישור משרד הבריאות . 3
רישוי אישורים לביצוע תקין, כמפורט באתר העירוני בקישור לאחר גמר ביצוע הממ"דים יש להגיש למכון ה . 4

http://www.tel-aviv.gov.il/Sheltering 
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 5

 תשימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודו
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  17קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 6
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 7

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 שות הכבאותאישור ר . 8
 

 הערות
 23.11.2022 -ההיתר ניתן בהסתמך על חוות דעת של יועצת נגישות, אושרת אוחנה מ . 1
 

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

.ההחלטה התקבלה פה אחד
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מספר תיק 
 רישוי:

מס' בקשה  001מ.י. 
 מקוונת:

תאריך  -
 הגשה:

02.05.2022 

 
 מהות העסק:

 
 1 קומה: מעון יום

 
  שטח הבקשה: תיק בניין:  גוש/חלקה: כתובת:
  - 0956-011  342חלקה  6628גוש  11מוטה גור 

 
 ת.ז. כתובת שם בעל עניין 

  תל אביב 11מוטה גור  גן קשת בענן שם העסק
 203732284 תל אביב 26/3עמנואל הרומי  לוין תמר מבקש

 051000701 תל אביב 11מוטה גור  גיורא מירצקי  בעל זכות בנכס
 

 מהות הבקשה: )שמואל זלצר(
 ב לחוק.151לפי סעיף פעוטות,  36בקשה להיתר להפעלת מעון יום לפעוטות בדירת מגורים עבור 

 
 הערות המהנדס:

 ב לחוק:151הוגשו ע"י מבקשת ההיתר המסמכים הבאים כנדרש בסעיף  .א
 פעוטות 36-בקשה חתומה להפעלת היתר ל .1
 .12.04.22-הצהרה ותיעוד על פרסום הבקשה באמצעות שלטים סביב הנכס הנדון ב .2
עון בהתאם לחוק לפיקוח על התחייבות המבקשת להגשת בקשה לרישיון להפעלת מ .3

 .2018מעונות יום תשע"ט 
 הסכמת בעל הנכס לפתיחת מעון יום בנכס. .4

 של המבנה 1המעון המבוקש ממוקם בקומה  .ב
מפעילת המעון ומבקשת בקשה זו נמצאת בהליך של תביעה מול מחלקת שימושים  .ג

ריגה מהיתר בדבר חורגים, באגף רישוי ופיקוח על הבנייה, בדבר הפעלת גן ילדים בח
(, במבנה הנדון בדירת מגורים אחרת שנמצאת 24במקום  63מספר הפעוטות המותר )

 בקומת הקרקע. 
ב לחוק מאפשר לוועדה המקומית שלא לאשר את הבקשה רק על סמך התנגדות 151סעיף  .ד

של בעל דירה או מחזיק דירה במבנה המגורים שבו יפעל מעון היום או בבניינים הגובלים 
ימו אשר הגיש התנגדות שממנה עולה כי מתן ההיתר יגרום פגיעה מרחבית משמעותית ע

 שאינה ניתנת לתיקון.
השימוש המבוקש בדירה זו יחד עם השימושים בקומת הקרקע של גן ילדים בשימוש  .ה

 חורג מייצרים סיטואציה של מתחם או אשכול גנים במבנה המגורים
 

 ב:151פרסום עפ"י סעיף 
 

רסום ע"י תליית מודעות על גבי גדרות הנכסים הגובלים, בדבר בקשה להפעלת מעון יום בוצע פ
 .11בכתובת מוטה גור 

 
 12.04.2022תאריך הפרסום: 

 
 התקבלה התנגדות ללא תוכן ממשי, אלא עם שאלות לגבי תוכן הפרסום.

 ס הנדון()מבנה שאינו גובל עם הנכ 10המתנגדת: לילך כהן דה לרה, עו"ד. רח' מוטה גור 
 

 חוות דעת מהנדס הוועדה )שמואל זלצר(:
 

פעוטות, לפי סעיף  36לאשר את הבקשה להיתר להפעלת מעון יום לפעוטות בדירת מגורים עבור 
ג המתחילה . האישור הוא לשנת הלימודים תשפ"ב לחוק, לאור עמידה בכל דרישות סעיף זה151

 1.9.2022-ב
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 6.7.22 החלטת ועדת המשנה מיום
 

ב לחוק, לאור 151פעוטות, לפי סעיף  36לאשר את הבקשה להיתר להפעלת מעון יום לפעוטות בדירת מגורים עבור 
 1.9.2022-. האישור הוא לשנת הלימודים תשפ"ג המתחילה בעמידה בכל דרישות סעיף זה

 
 ההחלטה התקבלה פה אחד.


